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43 yıldır kentimizde haziran ayları İstanbul Müzik Festivali’nin sunduğu konserlerle 
renkleniyor. Programı bu yıl “Kültürel Manzaralar” teması etrafında kurgulanan 
festivalde de iki dünya, üç Türkiye prömiyeri yapılacak ve toplam 27 konser 
gerçekleşecek. İstanbul Müzik Festivali, Türkiye ve yurtdışından klasik müziğin 
yıldız solistleri, önde gelen orkestra ve topluluklar, ilk kez festival sahnesinde bir 
araya gelecek sanatçılar ve kariyerlerinin başındaki genç yetenekler de dahil olmak 
üzere 600’e yakın sanatçıyı ağırlayacak.

Festival programında geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ücretsiz konserler bu yıl da 
genişleyen bir programla devam edecek. Hafta sonları gerçekleştirilecek katılıma 
açık bu açık hava konserleriyle klasik müzik kültürü, sevgisi ve beğenisinin 
yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar atmaya devam edeceğimize inanıyor, 
ücretsiz konserlerimizi önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. 

Son beş yıldır güncel klasik müzik üretimine destek vermeyi öncelikleri arasında 
üst sıralara taşıyan İstanbul Müzik Festivali, bu amaçla dünyaca tanınmış 
başarılı bestecilere eser siparişleri veriyor. Festival bu yıl da iki önemli besteci; 
Hasan Niyazi Tura ve Tigran Mansurian’ın festival siparişi eserlerinin dünya 
prömiyerlerine ev sahipliği yapacak. Besteci, keman virtüözü ve şef Hasan Niyazi 
Tura’ya, Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı sebebiyle sipariş edilen senfonik şiir 
“Şehidin Türküsü”nün dünya prömiyeri, festivalin açılış konserinde yapılacak. 
Ermenistan’ın çağımızdaki en büyük bestecilerinden biri olan Tigran Mansurian’ın 
İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine viyola ve piyano için bestelediği eserini 
ise viyola virtüözü Kim Kashkashian, piyanist Peter Nagy eşliğinde seslendirecek.

Kültür, zamanı ve yaşamı şekillendiren en önemli öğelerden biri. Dünyayı daha 
güzel, daha yaşanılır bir yer hâline getiren kültür ve sanat aynı zamanda hem 
çevremize hem de kendimize bakışımızı, düşünme ve olayları değerlendirme 
biçimlerimizi, hayatı algılayışımızı değiştiriyor. 43. İstanbul Müzik Festivali’yle 
zamanın farklı noktalarından, dünyanın farklı yerlerinden, farklı kimliklerden,  
farklı aidiyetlerden kültürel manzaralara klasik müziğin merceğinden bakarken 
zevkli bir festival geçireceğinizi ümit ediyoruz.

For the past 43 years, during the month of June, Istanbul Music Festival concerts 
have enlivened our city. “Cultural Landscapes” is the theme of this year’s vibrant 
27-concert program, which features two world premieres and three first-time 
performances in Turkey. Close to 600 musicians, including classical music 
maestros from Turkey and abroad as well as young talent at the start of their 
careers, will perform in and alongside eminent orchestras and ensembles.

We are pleased to announce the expansion of our highly popular program of 
free concerts, now in its second year. We believe that these free concerts, held 
outdoors on the weekends, significantly contribute to the development of classical 
music culture by enhancing the public’s access to and appreciation of it. For this 
reason, we plan to increase this program further in the years ahead.

Over the last five years, the Istanbul Music Festival has made support of classical 
music production a top priority and commissioned works by world renowned 
composers. This year’s festival presents world premieres by Hasan Niyazi Tura, 
celebrated conductor, violin virtuoso and composer, and Tigran Mansurian, 
one of the greatest composers of our time. Tura’s work, “Song of a Martyr”, 
commemorates the 100th Anniversary of the Battle of Gallipoli and will be played 
in the opening concert. Mansurian’s “New Opus” for viola and piano will be 
performed by viola virtuoso Kim Kashkashian and pianist Peter Nagy.

Culture is one of the most important factors shaping our time and way of life. 
Aside from making the world more beautiful and more livable, culture and 
art change the way we look at our surroundings and ourselves, our manner of 
thinking and evaluating events – even our perception of life. Hence, we hope you 
thoroughly enjoy the opportunities provided by this 43rd Istanbul Music Festival 
to observe cultural landscapes from different times, locations, identities, and 
backgrounds through the lens of classical music.

BÜLENT ECZACIBAŞI

iksv yönetim kurulu başkanı  
chaırman of iksv
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Time has come for the Istanbul Music Festival to breathe its magic into our 
city throughout June. An essential component of classical music scene not 
only in Istanbul but entire Turkey, the Festival will present leading orchestras, 
conductors, star soloists and composers of the international music to the music 
lovers of the city as always. Its rich and thematically organized program will 
meet with the Istanbulites at the historical and modern venues and concert halls 
of the city. A cradle to various civilisations and cultures throughout millennia, 
Istanbul will once again speak to the entire world through the universal language 
of music.

This year, the Festival has set its theme as “Cultural Landscapes” aiming to 
stress the significant contribution of local cultural and folkloric elements to 
the universal development of music, especially at a time when global culture 
and approaches seem to have dominated the entire world. It further suggests 
that concepts such as identity, a sense of belonging and geography which, still, 
determine people’s views on life and behaviour need not be a trigger for war 
and conflict but, rather, that they might actually be contributors to peace and 
the advancement of culture and civilisation. Throughout the festival, we will be 
enjoying local rhythms, harmonies and tunes at the festival’s historic venues and 
will, once again, witness their importance in the progress of classical music.

Culture is one of the essential ingredients of Borusan’s corporate philosophy, 
because we believe that neither development nor civilisation is possible, and 
humanity cannot attain the promise of their full potential and enrich their lives 
without culture and the values that stem from it. Therefore we place culture and 
music in the very heart of Borusan’s primary fields of social responsibility.

For the last 43 years, Istanbul Music Festival has fully served its purpose of 
positioning Istanbul on the global music map as well as the development of 
and fostering the love of classical music in Turkey and we are proud to be the 
sponsor of such an event since 2006. We know that we are supporting a team of 
professionals who know classical music well and this makes the seven-thousand-
people Borusan family all the happier. Support for music and culture has become 
a fundamental element of our corporate culture and it will go on unchanged.

I wish all music lovers an enjoyable festival.

Kentimiz her haziran bir aylık bir süre için bile olsa bir soluk alıyor İstanbul 
Müzik Festivali’yle. Sadece İstanbul değil, neredeyse Türkiye’de klasik müziği 
onsuz düşünemeyeceğimiz festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası 
müzik dünyasının önde gelen orkestralarını, yıldız yorumcularını ve bestecilerini 
müzikseverlerle buluşturuyor. Zenginliği ve çeşitliliğiyle öne çıkan program bir 
ay boyunca İstanbul’un tarihi ve modern mekânlarında, konser salonlarında 
müzikseverlere yazın ilk ayında soluk aldıracak. Binlerce yıllık tarihi boyunca pek 
çok uygarlığa ve kültüre ev sahipliği yapmış İstanbul, bir kez daha müziğin evrensel 
diliyle tüm dünyaya seslenecek.

Bu yılki temasını “Kültürel Manzaralar” olarak belirleyen festivalimiz, küresel 
yaklaşımların tüm dünyaya hâkim oluyor gibi göründüğü günümüzde yerel 
kültürlerin ve folklorik unsurların müziğin evrensel gelişimine yaptığı katkıyı 
vurgulayarak önemli bir konuyu da gündeme getiriyor. Toplumsal yaşamın 
önemli belirleyicilerinden olan kimlik, aidiyet ve coğrafya gibi konuların savaş ve 
çatışmaların tetikleyicisi değil, aslında barışa, kültüre ve uygarlığın yükselişine 
katkıda bulunacak unsurlar olabileceğini söylüyor. Festival boyunca pek çok tarihi 
mekânda izleyeceğiniz etkinliklerde yerel ritim, armoni ve tınılarla buluşacak, 
bunların klasik müzik geleneğindeki önemini hep birlikte göreceğiz.

Kültür, Borusan’ın kurum felsefesinin yapıtaşlarından biri. Biz, kültür ve onun 
üzerinde yükseldiği değerler olmadan kalkınma ve uygarlık olamayacağına, 
insanların potansiyellerinin gerçekleşemeyeceğine ve yaşamlarımızın gerçek 
anlamda zenginleşemeyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle kültürü ve özellikle de 
müziği sosyal sorumluluk çalışmalarımızın merkezine yerleştiriyoruz.

Tam 43 yıldır İstanbul’u ve Türkiye’yi dünya müzik haritasına yerleştirmek yönünde 
büyük başarı kaydeden ve ülkemizde klasik müziğin gelişimine, sevilmesine 
hizmet eden İstanbul Müzik Festivali’nin 2006 yılından bu yana sponsoru olmak 
bize gurur veriyor. Müziği iyi bilen, son derece profesyonel ve başarılı bir ekibi 
destekliyoruz. Müziğe ve kültüre verdiğimiz destek artık kurumsal kültürümüzün 
ve kimliğimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu şekilde de devam edecek.

Tüm müzikseverlere güzel ve keyifli bir festival dilerim.
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Dr. YEŞİM GÜRER OYMAK

festival direktörü  
festıval dırector

Değerli izleyiciler,

31 Mayıs-29 Haziran tarihlerinde sizleri bir kez daha klasik müziğin büyüsüne  
davet ettiğimiz 43. İstanbul Müzik Festivali’ni sunmanın heyecanı içindeyiz.

Bu yıl festival konserlerini “Kültürel Manzaralar” teması etrafında kurguladık.  
Bu tema başlığı altında, ülkelerin kültürel kimlikleriyle özdeşleşmiş müzikal 
değerler ve folklorik öğelere yer veren eserleri içeren konser programları 
oluşturmaya özen gösterdik. Tarihsel bir bakışla yaklaştığımızda, klasik Batı 
müziği temel olarak eski Yunan ve kilise müziğine dayanan ve 19. yüzyıl ortalarına 
dek yerel ve folklorik öğelere fazlaca yer vermeyen, Avrupa’nın “yüksek kültür” 
değerleri üzerine oturan bir “kültürel ürün” olarak karşımıza çıkar. 19. yüzyılın 
ilk çeyreğinden itibaren, ulusalcılığın da etkisiyle dil, tarih ve kültür bilinci 
gelişmiş, bu bağlamda pek çok besteci, ait oldukları kültür ya da farklı kültürlerin 
yerel öğelerine müziklerinde gitgide daha fazla yer vermeye başlamışlardır. 
Küreselleşmenin etkisiyle kültürel farklılıkların hızla yok olduğu dünyamızda “kültür 
ve kimlik” kavramlarının klasik Batı müziğini ne denli renkli ve zengin bir içeriğe 
kavuşturduğunu da birlikte izleyeceğiz.

Festivaller, sanatçılar için yaratıcı platformlardır. Festivallerin görevi, sanatçılara 
hayal kurabilecekleri ortamlar sunabilmeli, araştırma, fikir değişimi ve bunların 
da bir adım ötesine geçerek yaratıcı riskler alabilecekleri platformları sağlamak 
olmalıdır. Biz festival programını oluştururken, verdiğimiz eser siparişleri, temaya 
bağlantılı olarak sanatçı ve topluluklardan istediğimiz özel projelerde her zaman 
festivalin bu işlevini göz önünde bulunduruyor, onlara “hayal edebilme” fırsatını 
veriyoruz.

İzleyiciler açısından baktığımızda ise kendimize sorduğumuz soru şu: 
“İzleyicilerimize bu festivalde uzun yıllar hatırlayabilecekleri sıra dışı ve özel 
anları nasıl yaratabiliriz? Bir eser, hangi mekânda ve hangi sanatçı tarafından 
nasıl sunulduğunda izleyici için “biricik” bir deneyim haline gelir? Festivale 
yeni eserler kazandırırken, programlarda dünya ve Türkiye prömiyerlerine yer 
verirken, besteciler üzerine “odaklanmalar” yaparken ve festivale yeni mekânlar 
kazandırırken izleyicilerimizin “müzikal dağarcıklarını” genişletmeye, kimi zaman 
onları “konfor alanları”ndan çıkartarak, onlara sürprizlerle dolu “özel anlar” 
yaşatmayı amaçlıyoruz.

Festival gibi “yoğunlaşmış bir kültür etkinliğini”, yıllık bir konser sezonundan 
ayıran en önemli özelliklerden biri, festivalin bir maraton temposunda 
ilerlemesidir. Bu yıl festival boyunca her hafta sonu açık havada “Hafta Sonu 
Klasikleri” konserleri düzenleyerek ve festivale yeni mekânlar kazandırarak, hem 
“müzikal maratonumuzu” daha geniş kitlelere ulaştırabilmeyi, hem de İstanbul’un 
kültür mirasına yeniden dikkatinizi çekmeyi de ümit ediyoruz.

Hepinize unutulmaz anlarla dolu “şenlik” tadında bir festival dilerim.

Drear friends of the festival, 

We are very excited to present the 43rd Istanbul Music Festival, once again inviting 
you to experience the magic of classical music from 31 May through 29 June. 

This year, the festival concerts are curated around the theme of “Cultural 
Landscapes.” Under this thematic title, we wanted to create concert programmes 
that feature works including elements of cultural identities from different lands 
as well as folkloric elements. Looking through a historical approach, classical 
Western music is a “cultural product” of European “high culture,” having its roots 
ya da rooted upon the ancient Greek music and plainsong, without a noteworthy 
inclusion of local or folkloric elements until the mid-19th century. Beginning  
from the first quarter of the 19th century, under the influence of nationalism,  
a consciousness of language, history, and culture was established and more and 
more composers began to significantly include in their compositions elements of 
local cultures. In the current era of globalism, when cultural differences rapidly 
fade away, together we will see how the concepts of “culture and identity” cultivate 
the classical Western music towards a more colourful and fertile content.

Festivals are creative platforms for artists. The task of festivals should be to 
provide the artists with a unique environment where they may dream: a place 
to conduct research, to exchange ideas, and moving one step further, a place 
for creative risk-taking. We always remember this function while shaping our 
festival’s programme, through both our commissions and special projects 
requested from soloists and ensembles in accordance with the thematic 
framework: we provide musicians with an opportunity to dream. 

As for the viewers we ask ourselves: How could we enable them to experience 
extraordinary moments that they would remember for years to come? Where, 
how, and interpreted by whom could a composition turn into a unique experience 
for our viewers? While adding new works to the repertory of the festival, 
presenting world and Turkish premieres at the programmes, focusing on specific 
composers or incorporating new venues to the festival, we seek to expand the 
musical repertoire of our viewers. We want them to live astounding, exceptional 
instances, even if sometimes this requires taking them away from their comfort 
zones.

The most significant characteristic of a condensed cultural activity such as this 
festival is that the festival moves with the rhythm of a marathon. This year, 
with both the open-air “Weekend Classics” organised on every weekend and by 
introducing new venues to the festival, we wanted to share this musical marathon 
with wider audiences, and once again to bring the cultural heritage of Istanbul 
into focus.

I wish you all a joyous festival full of memorable moments.
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BORODIN QUARTET

▪ Klasik müziğe getirdikleri anlayış ve oda müziği repertuvarı 
konusundaki yetkinlikleri nedeniyle yetmiş yıldır büyük bir 
beğeniyle dinlenen Borodin Quartet; Beethoven ve Şostakoviç 
yapıtlarına dönük yenilikçi yorumlarının yanı sıra Mozart’tan 
Stravinski’ye uzanan bir skalada da aynı yetkinliğe sahip. 
Borodin Quartet’in Rus müziğine duyduğu özel yakınlığın 
temelinde, yaylı çalgılar dörtlülerinin çalışmalarını bizzat 
yakından takip eden Şostakoviç ile kurdukları yakın ilişki 
yatmakta. En ideal şekliyle yorumladıkları Şostakoviç 
dörtlülerini Viyana, Zürih, Frankfurt, Madrid, Lizbon, Sevilla, 
Londra, Paris ve New York başta olmak üzere dünyanın 
dört bir yanında seslendirdiler. Son sezonlarda Schubert, 
Prokofyev, Borodin ve Çaykovski’nin yapıtlarını da alarak 
daha geniş bir repertuvar seslendirmeye başlayan dörtlü, 
günümüzün en saygın mekân ve festivallerinde sahneye 
çıkmaya devam etmekte. Borodin Quartet 1954 yılında 
Moskova Konservatuvarı’nın dört öğrencisi tarafından 
Moskova Filarmoni Dörtlüsü adıyla kuruldu ve on yıl 
sonra Borodin Quartet adını aldılar. Dörtlünün bugünkü 
üyeleri Ruben Aharonian, Sergey Lomovsky, Igor Naidin ve 
Vladimir Balshin. Yaylı çalgılar dörtlülerini seslendirmenin 
yanı sıra klasik müzik dünyasının seçkin solistleriyle de 
işbirliği yaparak oda müziği repertuvarında yeni arayışlara 
giren topluluk, Yuri Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Oleg 
Maisenberg ve Ludmila Berlinskaya gibi sanatçılarla ortak 
çalışmalar yaptı ve ustalık sınıfı çalışmaları gerçekleştirdi. 
2015’te yetmişinci yılını kutlayan Borodin Quartet, yıl boyunca 
aralarında Moskova, Rotterdam, Tokyo, İstanbul, Montreal, 
Vancouver, Amsterdam, Varşova, Londra, Frankfurt, Hong 
Kong, Berlin ve Viyana’nın da bulunduğu birçok kentte 
konser verecek ve Mozart, Beethoven, Schubert, Çaykovski, 
Myaskovski, Şostakoviç ve tabii ki Borodin’in yaylı çalgılar 
dörtlülerinin yanı sıra Boris Berezovsky, Elisabeth Leonskaja 
ve Ludmila Berlinskaia gibi sanatçılarla beşliler çalacak. 
Tarihi boyunca EMI, RCA ve Teldec gibi firmalarla çalışarak 
son derece zengin bir diskografi oluşturan topluluğun 
Onyx firmasından çıkardığı ilk albüm, “En İyi Oda Müziği 
Performansı” dalında 2005 yılı Grammy Ödülü’ne aday 
gösterildi. Teldec’ten çıkardığı Çaykovski dörtlüleri ve 
Souvenir de Florence, Schubert’in Yaylı Çalgılar Beşlisi, 
Haydn’ın The Seven Last Words of Christ ve Rus minyatürleri 
albümleri büyük beğeni kazandı. Çaykovski CD’leri ile 1994’te 
Gramophone Ödülü’nü alan Borodin Quartet’in altmışıncı 
yılında, Chandos firması da topluluğun tüm Beethoven Yaylı 
Çalgılar Dörtlüleri’ni tekrar yayımlayarak bu kutlamaya dahil 
olmuştu.

π For more than sixty-five years, the Borodin Quartet has 
been celebrated for its insight and authority in the chamber 
music repertoire. Revered for its searching performances 
of Beethoven and Shostakovich, the Quartet is equally at 
home in music ranging from Mozart to Stravinsky. The 
Borodin Quartet’s particular affinity with Russian repertoire 
was stimulated by a close relationship with Shostakovich, 
who personally supervised its study of each of his quartets. 
Widely regarded as definitive interpretations, the Quartet’s 
cycles of the complete Shostakovich quartets have been 
performed all over the world, including Vienna, Zurich, 
Frankfurt, Madrid, Lisbon, Seville, London, Paris and New 
York. In recent seasons the ensemble has returned to a 
broader repertoire, including works by Schubert, Prokofiev, 
Borodin and Tchaikovsky, while continuing to be welcomed 
and acclaimed at major venues throughout the world. The 
Borodin Quartet was formed in 1945 by four students 
from the Moscow Conservatory. Ten years later, it changed 
its name from the Moscow Philharmonic Quartet to the 
Borodin Quartet. The current members of the Quartet 
are Ruben Aharonian, Sergey Lomovsky, Igor Naidin and 
Vladimir Balshin. In addition to performing quartets, the 
members of the Borodin Quartet regularly join forces 
with other distinguished musicians to further explore the 
chamber music repertoire. Their partners have included 
Yuri Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Oleg Maisenberg and 
Ludmila Berlinskaya. The Quartet also regularly gives 
masterclasses. The Borodin Quartet will be celebrating 
their 70th anniversary in 2015. Their anniversary sees them 
perform all over the world with dates in Moscow, Rotterdam, 
Tokyo, Istanbul, Montreal, Vancouver, Amsterdam, Warsaw, 
London, Frankfurt, Hong Kong, Berlin and Vienna to name 
a few. They will play the quartets of Mozart, Beethoven, 
Schubert, Tchaikovsky, Myaskovsky, Shostakovich – and 
of course Borodin; and will play quintets with partners 
including Boris Berezovsky, Elisabeth Leonskaja and 
Ludmila Berlinskaia. The Quartet’s first release on the 
Onyx label, featuring Borodin, Schubert, Webern and 
Rachmaninov, was nominated for a Grammy in the 2005 
“Best Chamber Performance” category. The Borodin Quartet 
has produced a rich heritage of recordings over several 
decades, for labels including EMI, RCA and Teldec. Among 
its Teldec recordings, those of Tchaikovsky’s Quartets and 
Souvenir de Florence, Schubert’s String Quintet, Haydn’s 
Seven The Seven Last Words of Christ and a disc of Russian 
miniatures all received acclaim. The Tchaikovsky disc was 
honoured with a Gramophone Award in 1994. The CD label 
Chandos recorded and released the complete Beethoven 
quartets as part of the sixtieth anniversary celebration.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
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fİLİZ ALİ

▪ Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi kurucusu ve 
yöneticisi olan Filiz Ali, İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet 
Konservatuvarı Yüksek Piyano Bölümünü bitirdikten sonra 
Fulbright bursu ile ABD’ye gitti. New England Conservatory 
(Boston) ve Mannes College of Music’te (New York) 
eğitimini tamamladı. 1985-86’da Londra Üniversitesi King’s 
College’in Müzikoloji Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi 
aldı. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve eşlik 
öğretmeni (1962-65), İstanbul Şehir Operası ve İstanbul 
Devlet Operası’nda korrepetitör (1965-72), Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve eşlik 
öğretmeni (1972-85) olarak çalışan Prof. Filiz Ali, 1987 yılında 
Müzikoloji Bölümü’ne geçti; 1990-2005 yılları arasında 
bu kurumda bölüm başkanı olarak görev yaptı. 1989-92 
yılları arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun genel 
sanat yönetmenliğini de yapan Prof. Ali, aynı zamanda 
Uluslararası Eskişehir Festivali’nin de müzik danışmanlığını 
üstlendi. 1962-1995 yılları arasında TRT Ankara ve İstanbul 
radyolarında ve 1985-86 yılları arasında Londra’daki BBC 
Türkçe Servisinde müzik programı yapımcılığı da yapan Filiz 
Ali, Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Radikal ve Milliyet gibi 
günlük gazetelerde ve Gösteri, Milliyet Sanat, Esquire, Marie-
Claire, Vizyon, YK Kitaplık, Müzikoloji Dergisi gibi dergilerde 
müzik yazarlığı yaptı. 2002 yılından 2004 yılına kadar Açık 
Radyo’da müzik programları hazırladı ve sundu. Balkan 
Müzik Forum’unun kurucularından olan Filiz Ali, 2003 
Ekim ayında Uruguay’ın başkenti Montevideo’da toplanan 
UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi’ne Türkiye temsilcisi 
olarak katıldı. 2005’den bu yana European Music Council 
(Avrupa Müzik Konseyi) Türkiye temsilciliğini sürdürmektedir. 
Filiz Ali’nin Sabahattin Ali, Müzik ve Müziğimizin Sorunları, 
Dünyadan ve Türkiye’den Müzisyen Portreleri, “Filiz Hiç 
Üzülmesin…”, Cemal Reşit Rey’e Armağan, Ferhunde Erkin/
Tuşlar Arasında, Elektronik Müziğin Öncüsü Bülent Arel, Mitos 
Diyarında Çağdaş bir Müzik Odağı: Ayvalık’tan bir Masterclass 
Öyküsü, Müzikli Geziler başlıklı kitapları bulunmaktadır. 1995 
yılında Fransa Kültür Bakanlığı tarafından kendisine sunulan 
Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres madalyası 
sahibi olan Filiz Ali, 2011 yılında da Vehbi Koç Vakfı ödülünü 
kazanmıştır.

π Founding Director of the Ayvalık International Music 
Academy (AIMA), Filiz Ali was born in Istanbul. After 
graduating from the Ankara State Conservatory in piano, 
she went to the United States on a Fulbright Scholarship. 
She completed her studies at the New England Conservatory 
in Boston and Mannes College of Music in New York. She 
received a master’s degree in musicology from the London 
University King’s College in 1986. Prof. Filiz Ali served 
as piano and accompaniment teacher at the Ankara State 
Conservatory (1962-65), accompanist at the Istanbul State 
Opera (1965-72), and piano and accompaniment teacher 
at the Mimar Sinan University State Conservatory (1972-
85). She became a teacher in the musicology department 
in 1987 and held the position of Musicology Department 
Chair between the years 1990 and 2005. Filiz Ali served 
as the General Artistic Director of the Cemal Reşit Rey 
Concert Hall in Istanbul between 1989 and 1992 and the 
Artistic Advisor of the International Eskişehir Festival at 
the same time. Filiz Ali produced music programmes for 
the TRT Ankara and Istanbul radios in the period of 1962-
1995 and for the BBC Turkish in London in 1985-86. She 
wrote on music in newspapers, including the Cumhuriyet, 
Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Radikal, and Milliyet and in magazines, 
including the Gösteri, Marie-Claire, Vizyon, YK Kitaplık, 
and Müzikoloji. Between the years 2002 and 2004, she 
produced and hosted music programmes on Açık Radio. A 
founder of the Balkans Music Forum, Filiz Ali represented 
Turkey in the UNESCO International Music Council in 
Montevideo, Uruguay in the October of 2003. She has been 
the representative for Turkey in the European Music Council 
since 2005. Filiz Ali is the author of Sabahattin Ali, Music 
and the Problems of Our Music, Musician Portraits from the 
World and Turkey, Filiz Should Never Grieve…, A Present to 
Cemal Reşit Rey, Ferhunde Erkin/Amongst the Keys, Bülent 
Arel, a Pioneer of Electronic Music, A Modern Centre for Music 
in the Land of Myths: A Masterclass Story from Ayvalık, and 
Musical Journeys. Filiz Ali was honoured with a Chavelier de 
L’Ordre des Artes et des Lettres by the French Ministry of 
Culture in 1995. She won the Vehbi Koç Foundation Award 
in 2011.

ONUR ÖDÜLÜ

HONORARY AWARD
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AÇILIŞ KONSERİ
OPENING CONCERT

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
Borusan IstanBul PhIlharmonIc orchestra

sascha goetzel şef conductor 
can çakmur piyano piano ▴ 
serkan bodur tenor ▪

Hasan Niyazi Tura
Şehidin Türküsü* ▪ 
Çanakkale Gazisi Mustafa Niyazi Tura’nın (1891-1947) Türküsü Üzerine 
Senfonik Şiir 
Song of a Martyr * ▪ 
Symphonic Poem based on Gallipoli Veteran Mustafa Niyazi Tura’s 
Song 
 –  Bir Millet Tehdit Altında 

The Nation Under Threat
 –  Düşman Donanması Çanakkale Boğazı’na Girer  

Enemy Fleet enters the Dardanelles
 –  “Nusret” Boğaza Mayın Döşer 

The Minelayer “Nusret” plants mines in the sea
 – 18 Mart Deniz Savaşı - March 18th Battle on the Sea 
 –  Ağır gülleyi sırtlayan Seyid Onbaşı topu ateşleyerek düşman zırhlısını 

batırır 
Lifting the heavy bullet, Corporal Seyid fires the cannon and sinks the 
enemy flagship

 –  25 Nisan. Gelibolu’ya çıkan Anzaklar güçlü Türk direnişiyle karşılaşır. 
April 25th. The ANZAC forces landing on Gallipoli to face strong 
Turkish resistance.

 –  Gece Ayazı 
The Frosty Night

 –  Rüzgâr düşman siperlerinden müzik sesleriyle eser. 
The wind blows tunes from the enemy trenches

 –  Sabah ezanı ve askerlerin şehadetleri öncesinde helalleşmesi 
Call to Morning Prayer. Soldiers bid farewell to each other prior to 
their Martyrdom.

 –  Ölmeye verilen emir 
Command to Die

 –  Sonsöz. Şehidin Türküsü  
(Güfte ve beste: Çanakkale Gazisi Mustafa Niyazi Tura) 
Epilogue. Song of a Martyr.  
(Lyrics and music by Gallipoli veteran Mustafa Niyazi Tura)

Dmitri Shostakovich
Piyano Konçertosu No. 2 Fa Majör, Op. 102 ▴ 
Piano Concerto No.2 in F Major, Op.102 ▴ 
 – Allegro 
 – Andante 
 – Allegro

Modest Petrovich 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

 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

*  Dünya prömiyeri, İstanbul Müzik Festivali siparişi. 
World premiere, Istanbul Music Festival commission.

70’ sürer. Lasts 70’ without. interval.

konser öncesinde filiz ali’ye “onur ödülü” sunulacaktır.  
filiz ali wıll be presented the “honorary award” before the concert.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrasıdır.  
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra is the Orchestra in Residence of the Istanbul 
Foundation Culture and Arts.

sascha goetzel

▪ Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası’nın sanat yönetmeni ve 
sürekli şefi olan Viyanalı Sascha 
Goetzel, sanatının ulaştığı nokta ve 
çalıştığı müzisyenlerle uluslararası 
platformlarda giderek daha saygın bir 
yer kazanıyor. Aynı zamanda Bretagne 
Senfoni Orkestrası ile Kanagawa 
Filarmoni Orkestrası’nın sürekli 
konuk şefliğini yapan Goetzel, altı 
yıl boyunca müzik yönetmenliğini 
yaptığı Finlandiyalı Kuopio Senfoni 
Orkestrası’nın da konuk şefi olarak 
çalışmalarını sürdürüyor.
Orkestra şefliği kariyerine adım attığı 
dönemde Zubin Mehta, Riccardo 
Muti ve Seiji Ozawa gibi dünyanın en 
büyük şefleriyle çalışma fırsatı bulan 
Goetzel, izleyen dönemde Avusturyalı 
orkestralarla başarılı konserler 
yönetti, davet üzerine Viyana Devlet 
Operası’nda opera prodüksiyonlarında 
şeflik yaptı. City of Birmingham Senfoni, 
Berlin Senfoni, Lüksemburg Filarmoni, 
NDR Hannover, NHK Senfoni, 
Şangay Senfoni, Moskova Senfoni, 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, 
Gelders Orchester, Basel, Baltimore, 
Helsingborg, Toronto Senfoni ve 
Orchestre National de Pays de Loire 
orkestralarının geniş bir repertuvarı 
kapsayan ve aralarında dünya 
prömiyerlerinin de bulunduğu birçok 
konserini yönetti; Murray Perahia, 
Rudolf Buchbinder, Vadim Repin, 
Martin Grubinger, Hilary Hahn ve 
Branford Marsalis gibi günümüzün en 
iyi müzisyenleriyle çalıştı.
Aynı zamanda başarılı bir opera şefi olan 
Goetzel, Mozart-Da Ponte operasının 
hayli ses getiren üç yeni prodüksiyonu 
ve Tiroler Landestheater’de La Bohème’i 
yönetti. Valery Gergiev’in daveti üzerine 
dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu’nda 
Mozart’ın Don Giovanni’sinin yanı 
sıra Viyana Devlet Operası’nda 
Çaykovski’nin Fındıkkıran’ını, Viyana 
Volksoper’de Mozart’ın Figaro’nun 
Düğünü ve Saraydan Kız Kaçırma’sı ile 
Lehár’ın Tebessümler Diyarı’nın yeni 
prodüksiyonlarını yönetti. Volksoper’le 
çıktığı Japonya turnesinde Nicolai’nin 
The Merry Wives of Windsor’ında da 
şeflik yaptı. Geçtiğimiz yıl Opéra 
Comédie’nin yeniden açılışı dolayısıyla 

Montpellier Operası’nda kostümlerini 
Jean-Paul Gautier’nin tasarladığı 
Figaro’nun Düğünü ile büyük başarı 
kazandı. İstanbul’da birçok operanın 
konser versiyonlarını yönetti. Goetzel’in 
çalıştığı dünyaca ünlü şancılar arasında 
Placido Domingo, José Carreras, Anna 
Netrebko, Renée Feleming, Joseph 
Calleja, José Cura, Thomas Hampson, 
Roberto Alagna, Michael Schade, 
Bo Skovhus ve Vesselina Kasarova 
sayılabilinir.
Sascha Goetzel’in Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası ile kaydettiği ve 
orkestranın ilk uluslararası CD’si olan 
Respighi, Hindemith, Schmitt Ocak 
2010’da Onyx firmasından yayımlandı 
ve müzik çevrelerinden oldukça olumlu 
eleştiriler aldı. BİFO ile ikinci CD’leri 
Music from the Machine Age 2012 yılı 
Mart ayında yayımlandı ve klasik müzik 
eleştirmenlerinin büyük beğenisini 
kazandı. Çalışmaları tamamlanan 
Üçüncü CD’leri BİFO’nun Temmuzda 
BBC Proms’da verdiği konserle birlikte 
piyasaya çıktı.
Sascha Goetzel 2013/14 sezonunda 
BİFO’nun yanı sıra Orchestre de 
Bretagne, Orchestre de Bordeaux, 
Strasbourg Filarmoni, Kanagawa 
Filarmoni, Romanya Ulusal Radyosu, 
Dresden Filarmoni orkestralarını; 
İstanbul’da gerçekleşen Beethoven 
Festivali konserlerini ve yine BİFO ile 
Verdi’nin Tosca’sını yönetti. Sezonun 
dikkat çeken diğer etkinlikleri arasında 
Rennes’de bir Rigoletto prodüksiyonu 
ve Orchestre de Chambre ile bir CD 
kaydı da sayılabilir. Sascha Goetzel 2014 
Kasım’ında Viyana Devlet Operası’nda 
Figaro’nun Düğünü’nü de yönetti.

π Vienna born Sascha Goetzel is 
artistic director and principal conductor 
of the Borusan Istanbul Philharmonic 
Orchestra, and has achieved high 
artistic standards and international 
recognition for this exceptional body 
of musicians. He is also principal 
guest conductor of the Orchestre 
Symphonique de Bretagne and the 
Kanagawa Philharmonic Orchestra in 
Japan. After a six-year tenure of music 
directorship of the Kuopio Symphony 
in Finland he remains a regular guest 
with the orchestra. 
Goetzel began his orchestral career 
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working at close quarters with some of 
the world’s greatest conductors such as 
Zubin Mehta, Riccardo Muti and Seiji 
Ozawa. He has made successful debuts 
with numerous Austrian orchestras, 
and is invited to conduct productions 
of the Vienna State Opera. He has 
conducted the City of Birmingham 
Symphony Orchestra, Berlin 
Symphony Orchestra, Luxembourg 
Philharmonic, NDR Hannover, NHK 
Symphony, Shanghai Symphony, 
Moscow Symphony, the Philharmonic 
Orchestras of Tokyo, Sapporo and 
Nagoya, Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz, the Dutch Gelders Orchester, the 
Symphony Orchestras of Baltimore, 
Basel, Helsingborg and Toronto, the 
Orchestre National des Pays de la Loire 
and many others in a wide spectrum 
of repertoire, including several world 
premieres. He has worked with 
prominent instrumentalists such as 
Murray Perahia, Rudolf Buchbinder, 
Vadim Repin, Martin Grubinger, Hilary 
Hahn and Branford Marsalis. 
Sascha Goetzel has to his credit 
acclaimed new productions of the 
Mozart-da Ponte operas and La Bohème 
at the Tiroler Landestheater. Valery 
Gergiev invited him to conduct Don 
Giovanni at the legendary Mariinsky 
Theater; he conducted Tchaikovsky’s 
Nutcracker at the Vienna State Opera, 

and in 2010 a new production of 
The Magic Flute in Lucerne. At 
Vienna’s Volksoper he conducted new 
productions of Lehár’s Land of Smiles, 
Mozart’s Le nozze di Figaro, Entführung 
aus dem Serail and Nicolai’s The Merry 
Wives of Windsor which he directed 
in the Volksoper’s tour of Japan. Last 
year he conducted a splendid new 
production of Mozart’s Le nozze di 
Figaro featuring costumes by Jean-Paul 
Gaultier at the Opéra de Montpellier; 
in Istanbul he has presented concert 
performances of many operas. He has 
worked with world class singers such 
as Placido Domingo, José Carreras, 
Anna Netrebko, Angela Denoke, Renée 
Fleming, José Cura, Joseph Calleja, 
Piotr Beczala, Thomas Hampson, 
Roberto Alagna, Michael Schade, Bo 
Skovhus and Vesselina Kasarova. 
His spectacular work with the Borusan 
Istanbul Philharmonic Orchestra has 
been documented in two CDs released 
by Onyx. The first featured orchestral 
works by Respighi, Hindemith and 
Florent Schmitt, the second is entitled 
Music from the Machine Age, and both 
received superb reviews. Their third CD 
featuring works of Rimsky-Korsakov, 
Balakirev, Erkin and Ippolitov-Ivanov 
was also launched after their successful 
UK debut at the BBC Proms in July 
2014. 

In the current season Sascha 
Goetzel conducted concerts with 
the Orchestre de Bretagne, the 
Orchestre de Bordeaux, Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, 
Kanagawa Philharmonic, the 
Romanian National Radio Orchestra, 
the Dresden Philharmonic, with a week 
long Beethoven Festival in Istanbul and 
a concert performance of Verdi’ s Tosca 
his Borusan Istanbul Philharmonic. 
Other highlights include a new 
production of Rigoletto in Rennes, 
and a recording with the Orchestre de 
Chambre de Paris. In November 2014 
Sascha Goetzel conducts a series of 
performances of Le nozze di Figaro at 
the Vienna State Opera.

can çakmur

▪ Can Çakmur, 1997 yılında Ankara’da 
doğdu. Piyanoya Leyla Bekensir ve 
Ayşe Kaptan ile başladı. 2010 yılında 
Belçika’da düzenlenen X. Les Recontres 
Internationales des Jeunes Pianistes 
piyano yarışmasında finale kalmasının 
ardından EPTA-Wallonie başkanı 
Prof. Diane Andersen tarafından 
Musica Aeterna’nın ustalık sınıflarına 
davet edildi. Aralarında Prof. Grigory 
Gruzman, Prof. Johan Schmidt, Alan 
Weiss gibi isimlerin bulunduğu saygın 
müzisyenler ile çalışma imkânı buldu. 
2012 yılı içinde XXII. Uluslararası 
Roma Yarışması’da birincilik ödülü 
kazanan Çakmur aynı yıl Paris-Schola 
Cantorum’a Prof. Marcella Crudeli’nin 
sınıfına kabul edildi ve en yüksek 
derece ile Diplôme de Virtuosite 
diplomasını alarak 2014 yılında mezun 
oldu. Çakmur, 2012 yılından itibaren 
birçok değişik büyükelçiliklerde, 
sanat festivallerinde yer aldı ve çeşitli 
orkestralarla çalışmalar gerçekleştirdi. 
2013 yılında Güher & Süher Pekinel 
Pekinel Dünya Sahnelerinde Genç 
Müzisyenler programına kabul edilen 
Çakmur, 2014 yılında Leipzig’de 
Uluslararası Mendelssohn Piyano 
Akademisi ve Schlitz’de Pianale 
Junior Piyano Akademisi’nde yer 
aldı. Pianale Junior konser serisinde 
gösterdiği başarısı sonucunda 2014 
ve 2015 dönemi için burs almasının 
yanında EMCY (European Union 
of Music Competitions for Youth) 

ödülüne ve 2014 Donizetti Klasik Müzik 
Ödülleri’nde Yılın Genç Müzisyeni (18 
Yaş Altı) özel ödülüne layık görüldü. 
2014 yılında Weimar’da düzenlenen 
4. Franz Liszt Genç Piyanistler piyano 
yarışmasında üçüncülük ödülü ve 
Bartók özel ödülünü kazandı. Temmuz 
2014’te en genç katılımcılardan biri 
olarak ünlü pedagog Prof. Arie Vardi’nin 
ustalık sınıfına kabul edilen Çakmur, 
Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler 
projesinin bir parçası olarak TÜPRAŞ’ın 
desteği ile Türkiye’de Emre Şen ve 
Belçika’da Prof. Diane Andersen ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.

π Can Çakmur was born in Ankara, in 
1997. He began his piano education 
with Leyla Bekensir and Ayşe Kaptan. 
After being selected as a finalist in the 
2010 edition of the piano competition 
“X. Les Recontres Internationales 
des Jeunes Pianistes”, he was invited 
by EPTA-Wallonie president Prof. 
Diane Andersen to the masterclasses 
organised by Musica Aeterna. Since 
then, he has had chance to work with 
many distinguished musicians among 
whom Prof. Johan Schmidt, Prof. Alan 
Weiss and Prof. Grigory Gruzman. In 
2012, he won the absolute first prize 
at XXII. International Rome Piano 
Competition. Also in the same year, 
he was admitted to Schola Cantorum 

(class of Prof. Marcella Crudeli) and 
received Diplôme de Virtuosite with 
the highest degree in 2014. Since 2012, 
Çakmur has given recitals as well 
as concerts with orchestras at many 
music festivals and embassies. He is 
invited for the opening concert of 43. 
Istanbul Music Festival, scheduled for 
May 2015. In 2013, he was admitted 
to the project “Güher & Süher Pekinel 
Young Musicians on the World Stages”. 
In 2014, he took part in International 
Mendelssohn Academy in Leipzig 
and Pianale Junior Academy in 
Schlitz. Due to his performance at 
the concert series at Pianale, he was 
awarded EMCY (European Union of 
Music Competitions for Youth) Prize 
and a scholarship for the 2014 and 
2015 academies. Also in 2014, he 
won the third prize at 4. Franz Liszt 
Competition for Young Musicians and 
a special prize. He was awarded Young 
Musician of the Year special award 
at 2014 Donizetti Classical Music 
Prizes. In July 2014, he was admitted 
as one of the youngest perticipants 
to the masterclass of the renowned 
piano pedagogue Arie Vardi. Çakmur, 
as a part of “Young Musicians on the 
World Stages” project, is supported by 
TÜPRAŞ. He continues his education 
with Emre Şen in Turkey and with Prof. 
Diane Andersen in Belgium. 

serkan bodur

▪ 1979 yılında Ankara’da doğan 
sanatçı, opera eğitimine 1998 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Opera-Şan bölümünde 
başladı. 2001 yılında İtalya’da, Roma 
operası artistik direktörü Mauro 
Trombetta ve Carlo Pari ile opera 
analizleri üzerine çalışmalar yaptı, San 
Leo, Cesena ve Rimini’de konserler 
verdi. 2002 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
lisans devresine kabul edildi. Bu süre 
zarfında Eralp Kıyıcı ile çalışan sanatçı, 
2005 yılında aynı okuldan mezun oldu.
2005 yılında Ankara Devlet Opera ve 
Balesi’ne kabul edildi. Bu kurumda ilk 
solo performansında , W.A. Mozart’ın 
Misse Solenne eserinde solo tenor 
partisini seslendirdi. Bunun yanı sıra 
birçok farklı eserde görev aldı. 2007 
yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
kadrolu sanatçısı olmaya hak kazandı. 
Aynı kurumda 2010 yılında Cemal Reşit 
Rey’in Çelebi operasının konsertant 
şeklinde yapılan dünya prömiyerinde 
Çelebi rolünü seslendirdi. Bu süre 
zarfında, İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi repertuvarındaki eserlerin hemen 
hemen tamamında görev alan sanatçı, 
çalışmalarını hâlen aynı kurumda 
sürdürmektedir.
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π Born in Ankara in 1979, Serkan 
Bodur entered the Hacettepe University 
State Conservatory to study opera-
singing in 1998. He studied opera 
analysis with the artistic director 
of Rome Opera Mauro Trombetta 
and Carlo Pari in 2001, while also 
giving concerts in San Leo, Cesena, 
and Rimini. He was accepted in 
the undergraduate programme 
of the Hacettepe University State 
Conservatoire in 2002 and studied 
with Eralp Kıyıcı until his graduation 
in 2005. The same year, he started 
working in the Ankara State Opera 
and Ballet and his first solo part was 
in W.A. Mozart’s Misse Solenne, along 
with other parts he performed in 
various works. He got a tenure in the 
Istanbul State Opera and Ballet in 2007 
and in 2010 he sang the title role in 
the world premiere of the concertante 
arrangement of Cemal Reşit Rey’s 
Çelebi Opera. Serkan Bodur has since 
sang in nearly all the productions of the 
Istanbul State Opera and Ballet.

borusan istanbul 
filarmoni orkestrası

▪ Türkiye’nin önde gelen senfonik 
topluluklarından biri olan Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 
tarihi, Borusan Holding’in kültür ve 
sanat alanındaki girişimlerinin ilki olan 
Borusan Oda Orkestrası’na uzanıyor. 
1999’da Gürer Aykal yönetiminde 
oluşturulan ve 2009’dan bu yana 
Avusturyalı sanat yönetmeni ve sürekli 
şefi Sascha Goetzel yönetiminde 
çalışmalarını sürdüren BİFO, on 
beş yıldır yıldız solistlerle verdiği 
konserlerle İstanbul’un kültür yaşamının 
vazgeçilmez unsurlarından biri haline 
geldi.
İlk sezonu olan 2000–2001’den bu 
yana yurtiçi ve yurtdışında pek çok 
konser veren BİFO, İstanbul, Ankara, 
Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan) 
müzik festivallerine katıldı. 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 topluluğun ilk dönem önemli 
yurtdışı etkinlikleri arasında. 2003’te 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli 
orkestrası olan topluluk, o tarihten 
bu yana etkinliğin açılış konserlerini 
gerçekleştiriyor, festivalin yıldız 
solistlerine eşlik ediyor ve festivalde 
Türkiye ve yurtdışından bestecilerin 
yapıtlarının dünya prömiyerlerinde yer 
alıyor. BİFO aynı zamanda İKSV’nin 
düzenlediği Uluslararası Leyla Gencer 
Şan Yarışması’nın da orkestrası.
BİFO’nun bugüne dek eşlik ettiği 
solistler arasında Renée Fleming, Lang 
Lang, Hilary Hahn, Elīna Garanča, Juan 
Diego Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph 
Calleja, Maxim Vengerov, Roberto 
Alagna, Rudolf Buchbinder, Nicola 
Benedetti, Murray Perahia, Freddy 
Kempf, Bryn Terfel, Isabelle Faust, 
Branford Marsalis, Martin Grubinger, 
Steven Isserlis, Viktoria Mullova, Natalie 
Clein, Katia & Marielle Labèque, Daniel 
Müller-Schott, Nadja Michael, Isabelle 
van Keulen, Julian Rachlin, Thomas 
Hampson, Sabine Meyer, Michel 
Camilo, Arcadi Volodos, Ayla Erduran, 
Hüseyin Sermet, İdil Biret, Fazıl Say 
ve Juilliard Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 
sayılabilir. Igor Oistrakh, Emil Tabakov, 
Pavel Kogan, James Judd, Alain Paris, 
Ion Marin, Justus Frantz, Joseph Wolfe, 
Andreas Schüller ve Joseph Caballé-
Domenech gibi şeflerle konserler veren 
topluluk, dünyanın köklü korolarından 
Avusturya’dan Wiener Singverein 
ile İngiltere’den Philharmonia’yı da 
İstanbul’a davet etti.
2009’dan itibaren yeni şefiyle repertuvarı 
ve vizyonunda da yenilikler yaşayan 
BİFO, Avrupa’nın en iyi senfonik 
topluluklarından biri olma yönündeki 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. Etkinliklerini 
uluslararası platformlara taşıma 
hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği 
ve Onyx etiketiyle 2010 yılının Ocak 
ayında piyasaya çıkan CD’si Respighi, 
Hindemith, Schmitt yurtdışında büyük 
beğeniyle karşılandı. Temmuz ayında, 
Goetzel yönetiminde, dünyanın en 
saygın klasik müzik etkinliklerinden olan 
Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri 
kapsamında bir konser veren topluluk, 

2010 yılında Andante dergisinin “Yılın En 
İyi Orkestrası” ödülünü aldı. BİFO’nun 
Sascha Goetzel yönetimindeki ikinci 
CD’si Music from the Machine Age 2012 
Mart’ında ve Rimsky-Korsakov, Balakirev, 
Erkin ve Ippolitov-Ivanov yapıtlarından 
oluşan üçüncü CD’si de 2014 
Ağustos’unda yine Onyx firmasından 
yayımlandı. BİFO 2014’te bir ilke imza 
atarak Londra’da gerçekleşen BBC 
Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk 
topluluk oldu ve “Oriental Promise” adlı 
konseriyle müzik basınında çok olumlu 
eleştiriler aldı.
BİFO, Borusan Kocabıyık Vakfı’nın 
sosyal sorumluluk alanında 
gerçekleştirdiği önemli bir projenin de 
parçası. “Özel Konser” adlı etkinlikte 
orkestrayı iş veya sanat dünyasından 
tanınmış bir isim yönetiyor. konserin 
şefliğini yapan kişinin bağışıyla sağlanan 
burs, klasik müzik alanında yetenekli 
bir gencin yurtdışında yüksek öğrenim 
görmesini sağlamakta. “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 ve 2012’de tiyatrocu 
Ali Poyrazoğlu’nun yönettiği konserler 
medyada büyük ilgi uyandırdı.
2015/16 sezonunun açılışını Sarah 
Chang’le yapacak olan BİFO, sezon 
boyunca Katia & Marielle Labèque, 
Güher & Süher Pekinel, Evelyn 
Glennie, Kit Artmstrong, Freddy 
Kempf, Nicolas Alstaedt, Ufuk & Bahar 
Dördüncü ve Rudolf Buchbinder gibi 
yıldız isimlerle çalacak. Topluluk bu 
yıl Leyla Gencer anısında düzenlediği 
konserde Bellini’nin Norma operasının 
İstanbul’daki ilk temsilinden 40 yıl 
sonra bu sezon konser versiyonunu 
seslendirecek.

π 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 countries symphonic 

ensembles under its former artistic 
director and principal conductor Gürer 
Aykal. Performing under its current 
artistic director and principal conductor 
Sascha Goetzel since 2009, today BIPO 
has 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 season 
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 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. Since then, they have 
officially opened the festival every year 
with concerts at Hagia Eirene, also 
accompanying top soloists throughout 
the festival. Enjoying the privilege of 
giving world premieres of major Turkish 
and international works at the festival, 

BIPO is also the resident orchestra of 
the International Leyla Gencer Voice 
Competition. The world-class soloists 
BIPO has accompanied to date include 
stellar names such as Renée Fleming, 
Lang Lang, Hilary Hahn, Elīna Garanča, 
Juan Diego Flórez, Angela Gheorghiu, 
Joseph Calleja, Maxim Vengerov, 
Roberto Alagna, Rudolf Buchbinder, 
Nicola Benedetti, Murray Perahia, 
Freddy Kempf, Bryn Terfel, Isabelle 
Faust, Branford Marsalis, Martin 
Grubinger, Steven Isserlis, Viktoria 
Mullova, Natalie Clein, Katia & Marielle 
Labèque, Daniel Müller-Schott, Nadja 
Michael, Isabelle van Keulen, Julian 
Rachlin, Thomas Hampson, Sabine 
Meyer, Michel Camilo, Arcadi Volodos, 
Ayla Erduran, Hüseyin Sermet, İdil 
Biret, Fazıl Say and the Juilliard 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 
Sanat’s social responsibility project. 
Under the title of “Special Concert”, 
BIPO performs under the guidance 
of a leading figure from the Turkish 
business and art scene, whose donations 
provide scholarships for young talents to 
study at prestigious institutions. 
Since taking up the baton in 2009, 
Viennese conductor Sascha Goetzel 
contributed greatly to the orchestra’s 
repertoire and its new aim to become 

one of the best symphonic ensembles 
of Europe. 2009–10 was a remarkable 
one when BIPO released its first 
international CD, Respighi, Hindemith, 
Schmitt under the Onyx label to 
international critical acclaim and the 
orchestra performed at the Opening 
Festivities of the 2010 Salzburg Festival. 
BIPO also received the Turkish music 
magazine Andante’s “Best Orchestra 
of the Year” award in May 2010. Their 
second CD with Goetzel, Music from 
the Machine Age, was released in March 
2012 again by Onyx. 2014 saw two 
major international achievements for 
the orchestra: BIPO had the privilege of 
being the first ensemble from Turkey to 
be invited to BBC Proms and performed 
at the concert titled “Oriental Promise” 
under Goetzel to critical acclaim. 
BIPO’s third CD featuring works of 
Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin and 
Ippolitov-Ivanov was also launched after 
the concert. 
BIPO will open the 2015/16 season with 
Sarah Chang and accompany world-
class soloists such as Katia & Marielle 
Labèque, Güher & Süher Pekinel, 
Evelyn Glennie, Kit Artmstrong, Freddy 
Kempf, Nicolas Alstaedt, Ufuk & Bahar 
Dördüncü and Rudolf Buchbinder. 
BIPO’s tribute concert to Turkish 
diva Leyla Gencer will feature the 
concert version of Norma which will 
be performed for the first time in forty 
years.
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program notları

Hasan Niyazi Tura (1982-) 
Şehidin Türküsü

– Bir Millet Tehdit Altında
– Düşman Donanması Çanakkale 
Boğazı’na Girer
– “Nusret” Boğaza Mayın Döşer
– 18 Mart Deniz Savaşı
– Ağır gülleyi sırtlayan Seyid Onbaşı 
topu ateşleyerek düşman zırhlısını 
batırır.
– 25 Nisan. Gelibolu’ya çıkan 
Anzaklar güçlü Türk direnişiyle 
karşılaşır.
– Gece Ayazı
– Rüzgâr düşman siperlerinden müzik 
sesleriyle eser.
– Sabah ezanı ve askerlerin şehadetleri 
öncesinde helalleşmesi
– Ölmeye verilen emir
– Sonsöz. Şehidin Türküsü (Güfte 
ve beste: Çanakkale Gazisi Mustafa 
Niyazi Tura)

1982 yılında İstanbul’da doğan Hasan 
Niyazi Tura küçük yaştan itibaren 
kompozisyon, kontrpuan ve armoni 
çalışmalarına babası Prof. Yalçın 
Tura ile başladı. Yedi yaşında Prof. 
Gönül Gökdoğan ile başladığı keman 
eğitimini Prof. Nuri İyicil ile sürdürerek 
2003’te mezun olduğu Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda 
Prof. Hasan Uçarsu ile de özel olarak 
kompozisyon çalıştı. 2004 yılında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın Ulusal Beste 
Yarışması’nda 1. Senfoni’si ile Büyük 
Ölçekli Senfonik eserler kategorisinde 
birinci oldu. 2006 yılında Cemal Reşid 
Rey’in Keman Konçertosu’nun ilk 
seslendirilişini gerçekleştiren Tura, 
2007 yılında (E) Org. Aytaç Yalman’ın 
derlediği libretto üzerine Şehitler 
Oratoryosu’nu besteledi. 2012 yılında 
bestelediği Klarnet Konçertosu, 
Katar ve Letonya’da, sırasıyla İsmail 
Lumanovski ve Marcis Kulis tarafından 
seslendirildi. Aspendos: Yüzyılların Aşkı 
balesi, 2013 yılında gerçekleştirilen 20. 
Uluslararası Aspendos Opera ve Bale 
Festivali’nde Antalya DOB tarafından 
sahnelendi. 2015 yılında İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı, 43. İstanbul Müzik 
Festivali’nde seslendirilmek üzere 
kendisine Şehidin Türküsü eserini 
sipariş etti. Eserleri arasında Şehitler ve 

Sakarya oratoryoları, Aspendos balesi, 
2 Senfoni, Çanakkale Şehitleri Senfonik 
Şiiri, Yaylı Sazlar İçin Sinfonietta, 
Obua Konçertosu, Klarnet Konçertosu, 
Piyano İkilisi İçin Konçerto, Piyano 
Sonatı, Flüt ve Piyano için Sonat ve 
diğer oda müziği eserleri sayılabilir. 
Besteci ayrıca aralarında Cihat Aşkın’ın 
Minyatürler II albümündeki çok 
sayıdaki parçanın da yer aldığı çeşitli 
düzenlemeler gerçekleştirmiştir. 2010 
yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’nda Prof. Rengim 
Gökmen ile orkestra şefliği yüksek 
lisans çalışmalarını tamamlayan Hasan 
Niyazi Tura hâlen Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’nda 1. keman 
grubu üyesi ve Doğuş Çocuk Senfoni 
Orkestrası’nda şef yardımcısıdır. 
Tura’nın yönettiği orkestralar arasında 
Cemal Reşit Rey, Eskişehir Büyükşehir 
Belediye, Hacettepe Akademik, Doğuş 
Çocuk ile Orta Saksonya Filarmoni 
(Almanya), İslimye (Bulgaristan) 
ve Karaganda (Kazakistan) Senfoni 
Orkestraları sayılabilir.

İçinde bulunduğumuz yıl, hem hüzün 
hem gurur duyduğumuz Çanakkale 
savaşlarının 100. yılı. Bu vesile ile 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 43. İstanbul 
Müzik Festivali’nde icra edilmek üzere 
benden Çanakkale savaşları üzerine bir 
senfonik eser bestelememi istediğinde, 
bir Çanakkale gazisi torunu olarak 
bu isteği memnuniyet ve gurur ile 
karşıladım. Bundan tam on yıl önce de, 
Mehmet Akif’in “Çanakkale Şehitleri” 
şiiri üzerine başka bir senfonik eser 
bestelemiştim. Bu yeni eserimde ise 
ilhamımı rahmetli büyükbabam Gazi 
Mustafa Niyazi Tura’dan (1891-1947) 
alıyorum: Hasanpaşa fırını sahibi, 
kandil simitleriyle meşhur Arapgirli 
Hacı Ali Fuat Efendi’nin en küçük 
oğlu, Süleymaniye Kütüphanesi 
müdürlerinden mutasavvıf Mehmet 
Hazmi Tura’nın da yeğeni Mustafa 
Niyazi (Tura), 19. yüzyıl sonuyla 
20. yüzyıl başında İstanbul’un en 
önde gelen müzisyenlerinden Leon 
Hancıyan’ın öğrencisi olmuş, Kuran’ı 
ezberden ve güzel okuyabilen bir 
“karrâ” hafızı. Hukuk tahsilini yarıda 
bırakıp yedek subay olarak Çanakkale’de 
savaştıktan sonra Cumhuriyetin ilanıyla 
devlet memurluğuna girmiş, eşi Ayşe 

Necile hanımla olan evliliğinden Müfide, 
Gavsi ve Yalçın adlı üç çocuğun babası 
olmuş. Eseri, büyükbabamın cephede 
gördükleri, duydukları ve hissetlikleri 
üzerine kurguluyor, dinleyiciye adeta 
onun ağzından seslenmeye çalışıyorum. 
Bu çalışmamın temelini oluşturan 
en önemli ve çok kıymetli yardımcım 
ise, bir aile yadigârı: Güftesini ve 
bestesini büyükbabamın yazdığı, eşi ve 
çocuklarına öğrettiği, sevgili babacığım 
Prof. Yalçın Tura’nın da notaya alıp 
bana aktardığı bir türkü, bu esere 
de adını veren, Şehidin Türküsü… 
Eserimde Çanakkale savaşlarını 
önemli ayrıntılarını öne çıkararak 
müzikle ifade etmeye çalıştım. Eser 
boğucu ve çaresiz bir atmosferle 
başlar: Son günlerini yaşamakta olan 
imparatorluk, Birinci Dünya Savaşı 
ateşinin içine atılmıştır, çıkış yoktur. 
İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden 
oluşan muazzam bir donanma, 
İstanbul’u işgal edip imparatorluğa 
öldürücü darbeyi vurmak üzere 
bütün heybetiyle Çanakkale Boğazı’na 
gelmiştir. 7-8 Mart 1915 gecesi, Nusret 
mayın gemisi, karşılaştığı tehlikelere 
rağmen boğaza mayın döşemeyi 
başarır. İtilaf devletleri, 18 Mart günü 
bu muazzam donanmayla boğazı 
kolayca geçeceklerini zannederken 
ummadıkları bir direnişle karşılaşır, 
kana kan, dişe diş bir mücadele başlar. 
Mücadelenin zirveye çıktığı anda Seyid 
onbaşı sahneye çıkar, sırtladığı ağır 
mermiyi ateşleyerek düşman gemisini 
batırır. Denizde uğradığı başarısızlığın 
ardından amacına ancak kara 
çıkarmasıyla ulaşabileceğini düşünen 
İtilaf devletleri bu kez vatanlarından 
binlerce kilometre uzakta bir maceraya 
sürükledikleri Anzak kuvvetleriyle 
şanslarını deneseler de daha da güçlü 
bir direnişle karşılaşırlar. Gerilimin 
tırmanışını ayazlı gecenin ürpertili 
sessizliği böler. Soğuk rüzgâr adeta 
düşman siperlerinden melodilerle 
esmektedir. En az düşman kadar 
acımasız tabiat şartlarıyla da mücadele 
eden Mehmetçiğin inancı sağlamdır: 
Okunan sabah ezanıyla son namazlarını 
kılan askerler birbirleriyle helalleşip 
şehadete hazırlanırlar. Aldıkları son 
emir, ölmeye verilmiştir: Bu bir ölüm-
kalım savaşıdır, onlar cephaneleri 
yoksa süngüyle, o da yoksa bileklerinin 

gücüyle çarpışacak, yağmur gibi yağan 
düşman ateşi altında siperlerden ileri 
atılırken, kendinden önceki arkadaşının 
akıbetine gözünü kırpmadan 
koşacaklardır. İşte tam bu anda, şehidin 
sesi duyulur. Yaralanmıştır, çatışma tüm 
acımasızlığıyla arka planda sürerken o 
şehadetin eşiğindedir:

“Kumkale kenarında mezarımı kazsınlar
Kanım ile alnıma şehid diye yazsınlar
Anam gül yüzlü anam
Göster Allah kavuşam”

Yarası derindir, artık yavaş yavaş bilinci 
kapanmakta, geri dönmeyi düşünmeden 
arkasında bıraktığı evini, köyünü ailesini 
hatıralarıyla şahadete yürürken;

“Evimin ocağından, köyümün 
bucağından,
Asker oldum ayrıldım anamın 
kucağından,
Anam gül yüzlü anam,
Göster Allah sarılam”
diyerek son nefesini veren o kahraman 
Mehmetçik, eriştiği şehadetin 
huzuruyla, anacığını cennette 
bekleyecektir:

“Kumkale kenarında mezarımı kazdılar
Kanım ile başıma şehit diye yazdılar
Anam nur yüzlü anam
Göster Allah kavuşam”
…
Çanakkale’de savaşan tüm 
kahramanlarımızın aziz hatıraları 
önünde saygıyla eğiliyorum.
— Hasan Niyazi Tura

Dmitri Shostakovich (1906-1975) 
Piyano Konçertosu No. 2 Fa Majör, Op. 
102*

– Allegro
– Andante
– Allegro

Şostakoviç altı yaylı çalgılar dörtlüsü ve 
11 senfoni yazdıktan sonra tekrar piyano 
konçertosuna yöneldi ve 1933’teki 
ilkinden 24 yıl sonra, 1957’de 2. Piyano 
Konçertosu’nu besteledi. Şostakoviç, 
eşi Nina’nın 1954’te Ermenistan’da 
ölümünün ardından kendisini çok yalnız 
hissediyor; Moskova Üniversitesi’nde 
biyoloji okuyan kızı Galina ve 
konservatuvarda piyano öğrenimi 

gören oğlu Maksim ile daha yakından 
ilgilenmek zorunda kalıyordu. Oğlu 
Maksim’e cesaret vermek için 1954’te iki 
piyano için Concertino’yu ve 1957’de de 
2. Piyano Konçertosu’nu yazdı. Galya ya 
da Galuşa diye çağırdığı kızı Galina için 
de Altı Minyatür’ü bestelemişti.
Şostakoviç 1957 Şubat’ında tamamladığı 
piyano konçertosunu pek beğenmemiş, 
desteklediği genç bestecilerden olan ve 
batıda ilk avantgardistlerden biri olarak 
tanınan Edison Denisov’a (1929-1996) 
yazdığı mektupta konçertonun “artistik 
değeri” olmadığını belirtmişti. Bu 
konçertoyu Şostakoviç, oğlu Maksim’e 
19. yaş günü için hediye etti. Sonraki 
yıllarda babasının eserlerini yönetecek 
bir şef olan Maksim de konçertoyu 
doğum günü olan 10 Mayıs’ta 
seslendirdi. Tümüyle beş parmak için 
egsersizleri ve alıştırmaları içeren bu 
şakacı ve taze eseri, Şostakoviç’in 
arkadaşı ve biyografi yazarı Dimitri 
Rabinoviç “Besteci bu eserde tekrar 
gençliğine döndüğünü düşünmüştü” 
diye tanımlar.
1. Bölüm çabuk (Allegro) tempoda, hafif 
ve eğlenceli karakterdedir. Ele alınan 
temalar da aynı izlenimi verir. Burada, 
çok tanınan İrlanda ezgisi “What shall 
we do with the drunken sailor” (Sarhoş 
denizciyle ne yapacağız) adlı şarkı da 
yer alırken eşlik çalgılarının, fagot ve 
obuanın, pes klarnetin ve pikolo flütün 
tiz sesi ilginç anlar yaşatır... 2. Bölüm 
ağırca (Andante) tempoda, zarif ve 
yumuşak şekilde yaylılarla solo kornoyu 
karşı karşıya getirir. Rahmaninov’u 
anımsatan bölümde ilk tema sürdinli 
yaylı çalgılarda modal yapıda duyurulur. 
Chopin benzeri lirik ezgi tarzındaki 
ikinci temayı ise yalnızca piyano akıcı 
triyolelerle vurgular... 3. Bölüm, ilki gibi 
yine çabuk (Allegro) tempoda, yere ayak 
vurularak yapılan canlı bir Latin Amerika 
dansını 7/8’lik ölçüde, ilginç çalgı 
kullanımıyla yansıtır. (Süre 21’)

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 
girip içki yüzünden 42 yaşında, 
Petersburg Askeri Hastanesi’nde 
sefalet içinde ölen Mussorgsky’nin, 
ünlü besteleri arasında Boris Godunov 
Operası’ndan başka Çıplak Dağda 
Bir Gece ve Bir Sergiden Tablolar adlı 
eserleri başta gelir. Daha önce birçok 
piyano parçası yazan Mussorgsky, 
1873’te ölen mimar ve ressam Victor 
Aleksandrovich Hartmann’ın anısına 
1874’te düzenlenen sergide yer 
alan on tablo üzerine bu eseri, solo 
piyano için bestelemiş ve sergiyi 
gerçekleştiren arkadaşı ve sanat 
eleştirmeni Stasov’a ithaf etmiştir. 
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Sergiyi gezerken çok duygulanan, 
duygusal yaratılışlı 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 de 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: irkin aktüze

BERLİN fİLARMONİ’NİN 12 ÇELLİSTİ
12 CELLISTS OF BERLIN PHILHARMONIC
ludwıg quandt 
bruno delepelaıre 
dıetmar schwalke 
rıchard duven 
chrıstoph ıgelbrınk 
olaf manınger 
martın menkıng 
davıd adorjan 
rachel helleur 
davıd rınıker 
solène kermarrec 
nıkolaus römısch

Johann Sebastian Bach
Brandenburg Konçertosu, No. 6, Si bemol Majör, BWV 1051  
(Düz. V. Despalj, L. Quandt) 
Brandenburg Concerto No.6 in B-flat Major, BWV1051  
(Arr. V. Despalj, L. Quandt) 
 – Allegro

Robert Schumann
Waldszenen’den (Orman Manzaraları) Bölümler, Op. 82  
(Düz. L. Quandt) 
Excerpts from Waldszenen (Forest Scenes), Op.82 (Arr. L. Quandt) 
 – Eintritt 
 – Jäger auf der Lauer 
 – Einsame Blumen 
 – Verrufene Stelle 
 – Jagdlied 
 – Abschied

Jean Françaix
Aubade (Sabah Müziği Morning Music) 
 – Andantino - Allegro ritmico - Allegretto amabile 
 – Vivacissimo 
 – Andante 
 – Presto

Ara Interval

Tayfun Erdem
Mavi Kelebeklerin Marşı* (Margit için) 
March of the Blue Butterflies* (For Margit)

Gabriel Fauré
Pavane, Op. 50 (Düz. Arr. Wilh. Kaiser-Lindemann)

Vincent Scotto
Sous les ponts de Paris (Paris’in Köprüleri Altında Under the Bridges 
of Paris, Düz. Arr. Wilh. Kaiser-Lindemann)

01.06.2015
pt mo 20.30

Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum

berlin filarmoni 
orkestrası’nın 12 çellisti

▪ Onlar eşsizdir. Her senfoni 
orkestrasının doğal olarak bir viyolonsel 
grubu olur, fakat dünyanın başka hiçbir 
yerinde bu derin sesli ve büyükçe yaylılar 
hep birlikte bağımsız bir topluluk - 
orkestra içinde orkestra - oluşturarak 
başarıdan başarıya koşmamışlardır. İşte 
bu yüzden “12 Çellist” dendiğinde tüm 
müzikseverler, geldikleri orkestranın 
adını bilemeseler bile tam olarak kimden 
bahsedildiğini bilirler. Onlar kurumdur. 
12 Çellist 1972’den beri topluluk olarak 
zaman zaman Berlin’de, fakat genellikle 
başka şehirlerde çalmakta, sık sık da 
uzak merkezlere seyahat etmektedir. 
İlk konserlerini dahi Berlin’de değil, 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da vermişler 
ve bu şehirle sıkı bağlarını günümüze 
kadar devam ettirmişlerdir.

π They are unique. Naturally, every 
symphony orchestra has its cello 
section. But nowhere else in the world 
have the deeper, larger strings joined 
together to form an independent 
ensemble - an orchestra within an 
orchestra - meeting with success after 
success. That is why every music 
lover knows immediately where the 
“12 Cellists” come from, even if they 
cannot name their orchestra. They 
are an institution. They have played 
together since 1972, appearing as an 
ensemble, occasionally in Berlin, often 
elsewhere, and quite often traveling 
great distances. Even their premiere 
concert, with its evening-long program, 
took place not in Berlin, but instead in 
Tokyo, the Japanese capital, a city with 
which they are still closely associated.

ludwıg quandt

▪ 1961 yılında Ulm’da doğan Ludwig 
Quandt, Lübeck’de Wilhelm Furtwangler 
yönetimindeki Berlin Filarmoni’nin 
birinci viyolonselcisi Arthur Troester 
ile çalıştı. Zara Nelsova, Maurice 
Gendron, Boris Pergamenschikov ve 
Siegfried Palm’ın ustalık sınıflarına 
katılarak eğitimini tamamladı. Pek çok 
uluslararası yarışmada ödüller kazanan 
Quandt, 1990 ARD Yarışması’nda 
dereceye girdi ve Cremona’daki 
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Uluslararası Roberto Caruana Viyolonsel 
Yarışması’nda birinci oldu. 1991’de 
Berlin Filarmoni’de başladığı görevine 
1993 itibariyle orkestranın birinci 
viyolonselcilerinden biri olarak devam 
etmektedir. 1996’da ilk kez solist 
olarak Şostakoviç’in 2. Viyolonsel 
Konçertosu’nu Claudio Abbado 
yönetiminde seslendirdi.

π Ludwig Quandt was born in 1961 
in Ulm. He studied in Lübeck with 
Arthur Troester, who had been principal 
cellist of the Berlin Philharmonic 
under Wilhelm Furtwängler. Quandt 
completed his studies with master-
classes with Zara Nelsova, Maurice 
Gendron, Boris Pergamenschikov and 
Siegfried Palm. He has won awards 
at many international competitions, 
and was a prize-winner at the ARD 
Competition in 1990, and first-prize-
winner of the “Premio Stradivari” at the 

international cello competition “Roberto 
Caruana” in Cremona. In 1991, Ludwig 
Quandt was engaged by the Berlin 
Philharmonic, and has since 1993 
been one of the orchestra’s principal 
cellists. In 1996, he made his debut 
under Claudio Abbado with Dmitri 
Schostakovich’s Second Cello Concerto.

bruno delepelaıre

▪ 1989 Fransa doğumlu Bruno 
Delepelaire viyolonsele beş yaşında 
başladı. Paris Konservatuvarı’nda 
Philippe Muller’ın öğrencisi olarak 
eğitimini tamamladıktan sonra 2012 
yılında Berlin’e taşınarak Berlin 
Sanat Üniversitesi’nden Jens-Peter 
Maintz ve Berlin Filarmoni Orkestra 
Akademisi’nden Ludwig Quandt ile 
çalışmalarına devam etti. Ustalık 
sınıflarında Wolfgang-Emanuel Schmidt, 
François Salque, Wen-Sinn Yang ve 

with extensive concert tours and 
recordings. He was also a member of 
the “Kreuzberg String Quartet, Berlin”. 
Since 1994, he has been a member of 
the Berlin Philharmonic, and has also 
been active as a soloist and in various 
chamber music ensembles, such as the 
Philharmonic String Soloists and the 
Vincent Trio.

rıchard duven

▪ 1958 Köln doğumlu Richard 
Duven, Wuppertal’da Daniel Cahen 
ve Berlin’de Wolfgang Boettcher ile 
çalıştı. Kazandığı pek çok ödül arasında 
1983’te Münih’te ve 1984’te Berlin’de 
düzenlenen Almanya Akademik 
Yarışması’ndaki birincilikleri sayılabilir. 
Berlin Filarmoni’nin 1986’dan bu 
yana üyesi olan Richard Duven, ayrıca 
ünlü Scharoun Topluluğu’nun da bir 
üyesidir. Bu topluluk ile yaptığı sayısız 
albümler arasında yeni piyasaya çıkan 
Alfred Brendel ile kaydettikleri Franz 
Schubert’in Alabalık Beşlisi de yer 
almaktadır. Duven çok sayıdaki çağdaş 
müzik icraları ile de tanınır.

π Richard Duven was born in 1958 
in Cologne. He studied with Daniel 
Cahen in Wuppertal and with Wolfgang 
Boettcher in Berlin. He won many 
prizes, among them 1st prize in 1983 
at the Germany Academic Competition 
in Munich, as well as in Berlin in 1984. 
Richard Duven has been a member of 
the Berlin Philharmonic since 1986, 
and beyond this, of the well-known 
“Scharoun Ensemble”, with which 
he has made numerous recordings, 
among them a new recording of Franz 
Schubert’s Trout Quintet with Alfred 
Brendel. In the meantime, Duven has 
made a name for himself through his 
many performances of contemporary 
music.

chrıstoph ıgelbrınk

▪ 1958 Düsseldorf doğumlu Christoph 
Igelbrink, Wolfgang Mehlhorn, Arto 
Noras, Antonio Janigro ve Paul 
Tortelier’in öğrencisi oldu. Gerek 
Almanya’da gerekse yurtdışında 
kazandığı pek çok yarışmanın yanı 
sıra Genç Sanatçılar için Federal 

Konserler Seçkisi’nde yer almaya hak 
kazandı. 1986 yılında Hamburg Devlet 
Filarmoni Orkestrası’nın viyolonsel 
grup şefi olan sanatçı 1989 yılından 
bu yana ise Berlin Filarmoni üyesidir. 
Buna ek olarak Filarmoni Yaylı Çalgılar 
Altılısı, Athenaeum Yaylı Dörtlüsü ve 
Filarmoni Piyanolu Trio gibi oda müziği 
toplulukları ile de konser vermektedir.

π Christoph Igelbrink was born in 
1958 in Düsseldorf. His teachers were 
Wolfgang Mehlhorn, Arto Noras, 
Antonio Janigro, and Paul Tortelier. 
He has won various competitions 
both in Germany and abroad, among 
others, qualifying for participation 
in the “Federal Selection of Concerts 
for Young Artists”. In 1986, became 
principal cellist with the Hamburg 
State Philharmonic Orchestra, and 
has been a member of the Berlin 
Philharmonic since 1989. In addition, 
he has appeared with various chamber 
music ensembles: the Philharmonic 
String Sextet; the Athenaeum String 
Quartet, and the Philharmonic Piano 
Trio.

olaf manınger

▪ Recklinghausen doğumlu Olaf 
Maninger, Janos Starker ve Maria 
Kliegel’in öğrencisi olarak Essen’de 
eğitimini tamamladıktan sonra Köln’de 
Armin Fromm, Antonio Meneses, Boris 
Pergamenschikov ve Amadeus Dörtlüsü 
ile çalıştı. Gerek solist gerek oda müziği 
sanatçısı olarak yoğun bir programa 
sahip olan Maninger, konserleriyle 
dünyayı dolaştı. 1994 yılında Hessischen 
Radyo Orkestrası’nın viyolonsel grup 
şefliğine getirildikten henüz birkaç ay 
sonra Berlin Filarmoni’ye geçti. 1996 
yılından bu yana Berlin Filarmoni’de 
birinci viyolonsellerden biridir.

π Olaf Maninger was born in 
Recklinghausen, completing his studies 
in Essen with Janos Starker and Maria 
Kliegel. Subsequently, he studied in 
Cologne with Armin Fromm, António 
Menèses, and Boris Pergamenschikov, 
as well as with the Amadeus Quartet. 
He has followed a busy schedule of 
both soloistic and chamber music 
activities, one taking him throughout 

the world. In 1994, Maninger became 
for a brief interval principal cellist 
with the Hessischen Rundfunk, until 
he was engaged a few months later by 
the Berlin Philharmonic. Since 1996, 
he has been a principal cellist with the 
Berlin Philharmonic.

martın menkıng

▪ 1967’de Münster’de doğan Martin 
Menking, henüz Heinrich Schiff ve 
David Geringas’ın öğrencisi olduğu 
yıllarda çeşitli ulusal ve uluslararası 
yarışmaları kazandı. Yo-Yo Ma, Boris 
Pergamenschikov, Janos Starker, 
Siegfried Palm, Isaac Stern, Beaux Arts 
Üçlüsü ve Alban Berg Dörtlüsü’nün 
ustalık sınıflarına katılarak eğitimini 
destekledi. 1994 yılında Hamburg’daki 
Kuzey Alman Radyo Senfoni 
Orkestrası’nın viyolonsel grup şefi oldu; 
1996 yılında ise Berlin Filarmoni’ye 
girdi. İlaveten, 1992 yılından beri 
Consortium Classicum’un üyesi ve 
aranılan bir oda müziği sanatçısıdır.

π Martin Menking was born in 1967 
in Münster. Already when still a 
student of Heinrich Schiff and David 
Geringas, he won numerous national 
and international competitions. He 
rounded off his musical training in 
master classes with Yo-yo Ma, Boris 
Pergamenschikov, Janos Starker, 
Siegfried Palm, Isaac Stern, the Beaux 
Arts Trio, and the Alban Berg Quartet. 
In 1994, he became principal cellist of 
the North German Radio Symphony 
Orchestra in Hamburg, joining 
the Berlin Philharmonic in 1996. 
Additionally, he has been a member 
since 1992 of the “Consortium 
Classicum”, and is a much sought-after 
chamber music partner.

davıd adorjan

▪ David Adorjan; Jan Polasek, Frans 
Helmerson ve Heinrich Schiff’ten 
ders almıştır. Kendisi 1999 yılından 
bu yana Berlin’deki Alman Senfoni 
Orkestra’sinin solo çellistidir ve 
2004 yılından bu yana Berlin Sanat 
Üniversitesi’nde dersler vermektedir. 
Oda orkestrasında kendisi ile birlikte 
sahne alan başlıca isimler: Renaud 

Henri Bourtayre
Fleur de Paris (Paris’in Çiçeği Flower of Paris, Düz. Arr. L. Quandt)

Hubert Giraud
Sous le ciel de Paris (Paris’in Gökyüzünün Altında Under the Sky of 
Paris)

Astor Piazzolla
Lunfardo (Düz. Arr. H. Noben) 
Pedro y Pedro (Düz. Arr. D. Riniker) 
Fuga y misterio (Düz. Arr. J. Carli)

* Türkiye prömiyeri Turkey premiere

Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

Wolfgang Boettcher ile çalışma imkânı 
buldu. Gerek solist gerekse oda müziği 
sanatçısı olarak çeşitli ödüller kazanan 
Bruno Delepelaire 2013 Kasım’ında 
Berlin Filarmoni’nin birinci solo 
viyolonselciliğine atandı.

π Bruno Delepelaire was born in 
France in 1989 and started playing 
the cello at age five. After studying 
under Philippe Muller at the Paris 
Conservatory, he moved to Berlin in 
2012 where he received training from 
Jens-Peter Maintz (Berlin University 
of the Arts) and Ludwig Quandt 
(Orchestra Academy of the Berlin 
Philharmonic). Master courses took 
him to Wolfgang-Emanuel Schmidt, 
François Salque, Wen-Sinn Yang and 
Wolfgang Boettcher. Bruno Delepelaire, 
recipient of multiple awards as a 
soloist and chamber musician, was 
appointed first solo cellist of the Berlin 
Philharmonic in November 2013.

dıetmar schwalke

▪ Hamburg yakınlarındaki Pinneberg’de 
doğan Dietmar Schwalke, önce 
Hamburg’da Arthur Troester, ardından 
Berlin’de Wolfgang Boettcher ile 
çalışarak eğitimini Pierre Fournier 
ile tamamladı. Pek çok paye sahibi 
Schwalke, Alman Müzik Konseyi’nin 
Genç Solistler Platformu tarafından 
düzenlenen yarışmada aldığı başarılı 
sonuç neticesinde geniş çaplı konser 
turnesine çıkma ve kayıt yapma fırsatı 
buldu. Berlin Kreuzberg Yaylı Çalgılar 
Dörtlüsü’nün üyesi olarak da pek çok 
konser verdi. 1994 yılından bu yana 
Berlin Filarmoni üyesi olan sanatçı hem 
solist hem de Filarmoni Yaylı Solistleri 
ve Vincent Üçlüsü gibi çeşitli oda 
müziği toplulukları içerisinde aktif bir 
müzik kariyeri sürdürmektedir.

π Dietmar Schwalke was born in 
Pinneberg, near Hamburg. He studied 
in Hamburg with Arthur Troester, and 
afterwards in Berlin with Wolfgang 
Boettcher, completing his training 
under Pierre Fournier. Among other 
distinctions, he was a successful 
contestant with the competition of the 
Germany Music Council’s Platform for 
Young Soloists, a position associated 

© stehpahn roehl
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Capuçon, Rahel Rilling, Jörg Widmann, 
Heinrich Schiff, Amihai Grosz ve Paul 
Rivinius’dur. Solist olarak Christopher 
Hogwood, Michael Gielen ve Mariss 
Jansons’un şefliğinde sahne almıştır. 
David Adorjan’in çellosu 1697 Milano 
yapımı olup, Carlo Giuseppe Testore 
imzasını taşımaktadır.

π David Adorjan studied with Jan 
Polasek, Frans Helmerson, and 
Heinrich Schiff. He has been the solo 
cellist of the Deutsche Symphonie 
Orchester Berlin since 1999 and 
teaching in the Berlin Arts University 
since 2004. He has collaborated with 
such musicians as Renaud Capuçon, 
Rahel Rilling, Jörg Widmann, Heinrich 
Schiff, Amihai Grosz, and Paul 
Rivinius in chamber music. He has 
performed as a soloist under the baton 
of Christopher Hogwood, Michael 
Gielen, and Mariss Jansons. He plays a 
cello made by Carlo Giuseppe Testore 
in Milano in 1697.

rachel helleur

▪ 1980 İngiltere doğumlu Rachel 
Helleur, viyolonsele altı yaşında başladı. 
Purcell Müzik Okulu’nun ardından 
Londra Kraliyet Müzik Akademisi’ne 
devam ederken bir sömestre de öğrenci 
değişim programı kapsamında ABD’deki 
Eastman Müzik Okulu’na gitti. 2004’te 
Hanns Eisler Müzik Yüksekokulu’nda 
Troels Svane’nin öğrencisi olarak 
okumak üzere Berlin’e taşındıktan bir 
yıl sonra Berlin Filarmoni’nin Orkestra 
Akademisi’ne girerek Olaf Maninger ile 
çalıştı. Rachel Helleur Bavyera Radyo 
Orkestrası, Hamburg Radyo Orkestrası, 
Londra Filarmoni ve Philharmonia 
Orkestrası’nda konuk birinci viyolonsel 
olarak orkestra deneyimi kazandı. 2007 
yılında Deutsche Oper Berlin’in birinci 
viyolonselcisi ile nişanlanan sanatçı, iki 
yıl sonra da Berlin Filarmoni’de “tutti” 
pozisyonuna girdi.

π Rachel Helleur, born in Great Britain 
in 1980, started learning the cello at 
the age of 6. She attended the Purcell 
School of Music and the Royal Academy 
of Music in London, from where she 
also took a semester’s exchange to 
the Eastman School of Music in the 

USA. She moved to Berlin in 2004 to 
study at the Hochschule fuer Musik 
‘Hanns Eisler’ with Troels Svane and 
then a year later took up a place at 
the Orchestral Academy of the Berlin 
Philharmonic where she studied with 
Olaf Maninger. Rachel gained orchestral 
experience as guest principal cello 
with the Bavarian Radio Orchestra, 
the Hamburg Radio Orchestra, the 
London Philharmonic Orchestra and 
the Philharmonia Orchestra. In 2007 
Rachel was engaged as Principal Cellist 
of the Deutsche Oper in Berlin, then 2 
years later moved to a tutti position with 
the Berlin Philharmonic.

davıd rınıker

▪ 1970 yılında İsviçre’de doğan David 
Riniker, Basel’de önce Jean Paul 
Gueneux ile çalıştı, ardından Antonio 
Meneses’in konser sınıfına katıldı. 
Arto Noras, Boris Pergamenschikov, 
Wolfgang Boettcher ve David 
Geringas’ın ustalık sınıflarında 
becerilerini geliştirdi. Yurtiçi ve dışında 
aldığı ödüller arasında 4. Eurovision 
Genç Müzisyenler’deki derecesi ile 
Varna’da kazandığı Avrupa Gençlik 
Ödülü sayılabilir. Riniker 1995 yılından 
bu yana Berlin Filarmoni üyesi olmakla 
birlikte çeşitli tanınmış oda müziği 
topluluklarıyla da çalmaktadır.

π David Riniker was born in 1970 in 
Switzerland. He studied at first with 
Jean Paul Guéneux, and later in the 
concert classes of António Menèses 
in Basel. He completed his skills in 
master-classes with Arto Noras, Boris 
Pergamenschikov, Wolfgang Boettcher, 
and David Geringas. He has also been 
the recipient of numerous distinctions 
both at home and abroad, for example 
at the “4e Tournoi Eurovision des 
Jeunes Musiciens”, or at the European 
Youth Prize in Varna (Bulgaria). 
Riniker has been member of the Berlin 
Philharmonic since 1995, and has 
played with various celebrated chamber 
music combinations.

solène kermarrec

▪ 1983 yılında Brest’te (Bretagne) 
doğan Solene Kermarrec eğitimine 

Paris Ulusal Müzik Konservatuvarı’nda 
Jean-Marie Gamard ile başladı; 
ardından Budapeşte’deki Franz Liszt 
Akademisi’nde Miklos Perenyi ile devam 
ederek Berlin’de Wolfgang Boettcher 
ile eğitimini tamamladı. Kazandığı 
çeşitli ödüller arasında Berlin’deki 2003 
Gabrielli Yarışması birinciliği ile 2004 
David Popper Uluslararası Yarışması’nda 
En İyi Kodaly Solo Sonatı Yorumcusu 
özel ödülü bulunmaktadır. Berlin 
Filarmoni’ye 2007 yılında girmiştir.

π Solène Kermarrec was born in 1983 
in Brest (Bretagne). She began her 
studies at the Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris with 
Jean-Marie Gamard, continuing in 
Budapest at the Franz Liszt Academy 
with Miklos Perényi and concluded 
her studies in Berlin with Wolfgang 
Boettcher. She has won several prizes, 
among them 1st prize in 2003 at the 
Gabrielli Competition in Berlin, and a 
special prize for the best interpretation 
of the Solo Sonata by Kodaly at the 
David Popper International Competition 
in 2004. She became a member of the 
Berlin Philharmonic in 2007.

nıkolaus römısch

▪ 1972 Berlin doğumlu Nikolaus 
Römisch, Berlin Filarmoni’nin viyolonsel 
grubu içindeki “tek gerçek” Berlinlidir. 
Berlin’de Wolfgang Boettcher ve 
Basel’de Ivan Monigetti ile çalışmıştır. 
Kazandığı pek çok ödülün yanı sıra 
Genç Sanatçılar için Federal Konserler 
Seçkisi’nde yer almaya hak kazandı. 
İlk olarak 1996 yılında Deutsche Oper 
Berlin’e girdi; 2000’den bu yana ise 
Berlin Filarmoni’nin üyesidir.

π Nikolaus Römisch was born in 
1972 in Berlin, and is thus the sole 
“dyed-in-the-wool” Berliner in the 
cello group. Römisch studied with 
Wolfgang Boettcher in Berlin, and 
with Ivan Monigetti in Basel. Among 
other distinctions, he was a successful 
contestant with the Federal Selection 
of Concerts for Young Artists, and his 
first appointment was to the Deutsche 
Oper in Berlin in 1996. He has been 
a member of the Berlin Philharmonic 
since the year 2000.

program notları

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Brandenburg Konçertosu, No. 6,  
Si bemol Majör, BWV 1051  
(Düz. V. Despalj, L. Quandt)*

– Allegro

İki viola de braccia, iki viola da gamba, 
viyolonsel, kontrbas ve klavsen için 
yazılmış olan Si bemol Majör, 6. 
Brandenburg Konçertosu’nu Bach’ın 
Köthen’de, çok meraklı ve hevesli bir 
gamba çalıcısı olan Prens Leopold için 
bestelediği öne sürülür. Alışılmamış 
bir düzende olup, tiz sesli hiçbir çalgı 
içermeyen ve sonuç olarak, koyu ve 
boğuk tınılı olan konçertoda kemanın 
rolünü viola da braccia’lar üstlenmiş 
ve böylece oldukça güç görevler 
üstlenmiştir. Buna karşılık viola da 
gambalar ikinci bölümde çalmadıkları 
gibi, üçüncü bölümde de arka planda 
kalırlar. Günümüzde viyola ve gamba 
yerine viyolonselle çalınan eserin 1. 
Bölümü 4/4’lük ölçüde, Si bemol Majör 
tonda ve çabuk (Allegro) tempodadır. İki 
viyolanın kanon biçiminde duyurduğu 
tema üzerine gelişen ve sonradan 
gambaların da katıldığı bölümde bu 
kanon çeşitli açılardan işlenir. (Süre 7’)

Robert Schumann (1810-1856) 
Waldszenen’den (Orman Manzaraları) 
Bölümler, Op. 82  
(Düz. L. Quandt)

– Eintritt
– Jäger auf der Lauer
– Einsame Blumen
– Verrufene Stelle
– Jagdlied
– Abschied

Schumann’ın 1848 ve 1849 yıllarında 
bestelediği Opus 82 sayılı Waldszenen’i 
(Orman Manzaraları) tarz ve ruh hali 
açısından 1838 tarihli Kinderszenen’e 
benzeyen dokuz kısa parçadan oluşur. 
İlk bölüm olan “Eintritt” (Giriş) sıradışı 
ve asimetrik bir anlatım tarzına sahiptir. 
“Jäger auf der Lauer” (Pusudaki 
Avcı) tipik bir 19. yüzyıl av şarkısı gibi 
heyecan verici ve teknik açıdan zorludur. 
“Einsame Blumen”in (Yalnız Çiçekler) 
zorluğu sağ elin seslendirdiği birbirinden 
hayli farklı iki melodi arasındaki dengeyi 
sağlamakta yatar; bunun dışında 

basit ve melodiktir. “Verrufene Stelle” 
(Perili Yer) yavaş ritimli pasajlarıyla 
ürkütücü ve esrarengiz bir atmosfer 
yaratırken, “Freundliche Landschaft”ın 
(Dostane Manzara) hızlı ve güç üçlüleri 
şaşırtıcı bir şairane etki uyandırır. 
“Herbege” (Handa), dengelemesi 
oldukça zor birçok malzeme sunar. 
Yapıtın en çok bilinen ve çarpıcı 
parçası “Vogel als Prophet”in (Kâhin 
Kuş) kendi içinde kurduğu karmaşık 
ilişkiler, tamamlanmamış melodileri 
ve inanılmaz incelikteki dokusu tuhaf 
güzellikte bir atmosfer oluşturur. 
“Jagdlied” (Av Şarkısı) av şarkısı türünün 
tipik bir örneğidir. Hızla tekrarlanan 
üçlü akorlar parçaya ritmik bir güç 
kazandırırken solisti de teknik açıdan 
hayli zorlar. Son bölüm olan “Abschied” 
(Veda) son derece dokunaklı sözsüz bir 
şarkıdır. Wladszenen’in Schumann’ın 
son iyi piyano müziği olduğu 
söylenebilir. Besteci, izleyen yıllarda 
zihinsel ve duygusal yetilerinin giderek 
azalması dolayısıyla zamanının büyük bir 
kısmını eski yapıtlarının derlenmesi ve 
revizyonuna harcamış, yeni bir üretimi 
pek olmamıştır. (Süre 17’)

Jean Françaix (1912-1997) 
Aubade (Sabah Müziği)*

– Andantino - Allegro ritmico - 
Allegretto amabile
– Vivacissimo
– Andante
– Presto

25 Eylül 1997’de ölen Fransız piyanist 
ve besteci Jean Françaix, annesinin 
bir koro kurduğu ve konservatuvarda 
şan öğretmenliği yaptığı Le Mans’da 
23 Mayıs 1912’de doğdu. Piyanist ve 
besteci olan babası aynı zamanda 
konservatuvarın müdürüydü. Böylece 
müziğe başlayan Françaix, daha sonra 
Paris Konservatuvarı’na geçti, Saint-
Saëns’ın ekolünden ünlü piyanist 
Isidore Philipp’in (1863-1958) sınıfında 
birincilik kazandı, Nadia Boulanger’den 
kompozisyon dersleri aldı ve sonra 
birden okulu terk etti. Altı yaşında ilk 
bestesi Pour Jacqueline’i yazmış olan 
Françaix, 1932’deki Piyano Konçertinosu 
ile ilgi çekmiş; bu bir öğrenci eseri 
olmasına karşın, görünüşteki sade 
yapısı altındaki başarılı müzik anlayışı 
övgü kazanmıştı. Françaix’in saydam 

orkestrasyonu, çalgılara ustaca 
kazandırdığı solo partileri yanı sıra 
tazeliğiyle de eser, Baden-Baden oda 
müziği festivalinde beklenmedik bir 
zafere ulaştı. Bu özellikler onun bazı 
oda müziği eserlerinde, Yaylı Çalgılar 
Üçlüsü ve Üfleme Çalgılar Dörtlüsü 
(1933), Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (1934) ve 
Divertissement (1947) adlı eserlerinde 
de izlenebilir. Hiçbir gruba katılmayan 
Françaix, orkestra müziği ve özellikle 
konçerto alanında da eğlenceli, 
şakacı, zarif, tasasız ve parlak eserler 
besteledi; film müziğini de ihmal 
etmedi. Saydam orkestrasyonu, çalgılara 
ustaca kazandırdığı solo partileriyle 
ilgi çeken Françaix, piyano eserleri 
yanında pek çok oda müziği yazdı. 
Tonal müziğe alışmış kulaklara göre, 
zevkle dinlenebilen müziği ustalıkla 
gerçekleştirdi. Ayrıca parlak bir piyano 
virtüözü olarak Avrupa ve Amerika’daki 
konser turnelerinde, kızı Claude ile 
İki Piyano için Konçerto’sunu (1965) 
seslendirdi. Keman, viyola, viyolonsel, 
flüt, klavsen, obua, klarnet, arp, 
korno, fagot, gitar gibi solo çalgılar ve 
orkestra için küçük konçerto, rapsodi, 
divertimento gibi türde eserler yazdı ve 
bunlarda çoğunlukla süit tarzında dört-
beş bölümlü bir yapı öngördü. (Süre 17’)

Tayfun Erdem 
Mavi Kelebeklerin Marşı* (Margit için)

Tayfun Erdem, İstanbul’da büyümüş, 
Cemal Reşit Rey’in öğrencisi olmuş, 
piyano, armoni ve bestecilik dersleri 
almış bir piyanist ve besteci. Aynı 
zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nin 
ekonomi bölümünü bitirdi. 1982’den 
beri besteci ve piyanist olarak Berlin’de 
yaşayan müzisyenin ilk albümü, 
Yaşar Kemal’in Ağrı Dağı Efsanesi 
romanı üzerine orkestra için yazıp 
bestelediği eserinden oluşan Ararat- 
The Border Crossing. Oktay Temiz 
(davul) ve Süleyman Erguner (ney) gibi 
sanatçıların da katılımıyla Türkiye’de 
de yayımlanan bu albümün alt başlığı 
“Caz ve Destan”dı. Sanatçı 1995’te 
yaptığı “Demir, Kömür ve Şeker” adlı 
konsept çalışmasından sonra yine 
Kalan Müzik etiketiyle yayımlanan 
üçüncü albümü Sessiz bir Kelebeğin 
Rüyaları ve Dansları’nda Avrupa’nın 
önemli kontrbas virtüözlerinden 
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Renaud Garcia Fons da beş telli, özel 
yapılmış sazıyla bu çalışmada yer 
aldı. 2013 yılında Berlin Filarmoni 
Orkestrası’nın müzisyenlerinden 
oluşan 12 Çellist ilk kez Türkiye’den bir 
bestecinin eserini çaldı ve ilk yine ilk 
kez Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı 
Schloss Bellevue’de, Türkiye’den bir 
bestecinin eserinin dünya prömiyeri 
gerçekleşti. Tayfun Erdem’in Mavi 
Kelebeklerin Marşı adlı eserinin çalındığı 
bu konsere Cumhurbaşkanı Johannes 
Gauck tarafından davet edilen seçkin 
bir dinleyici kitlesi katıldı. Besteci 
eserini şöyle dile getiriyor: “Uzun, 
epey uzun bir yolculuğun sonunda, 
ilk önce, Berlin’de gözlerini dünyaya 
acan bir bestenin, gelip bu sefer de 
Dersaadet kıyılarına demir atıvermesi... 
Belki, Berlin’deki Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nın da, pek fazla yaşamadığı bir 
olay: İstanbul’dan gelme bir bestecinin 
eserinin, ilk kez, Berlin’in Schloß 
Bellevue salonlarında tınlamasından 
sonra, bu kez de, o, nüvesinin ilk ortaya 
çıktığı topraklara geri dönmesi...Yani, 
Bostancı’da, incir ağaçlarıyla kaplı bir 
bahçede çınlayan, Nazife Hanım’ın 
sesi: “Ay, oğlum, neredesin!... Şermin 
ablan piyano dersine geldi, koş, seni 
bekliyor!...” Ve, nerelerden bulduysa 
yine, yüksek mühendis Muharrem Bey’in 
Norvik marka lambalı radyosundan 
gelen, Borodin’in o gümbür gümbür 
Polovec Dansları... Ve ablam, 
Lale’nin, Çemberlitaş’taki Belediye 
Konservatuvarı’ndan eve döndükten 
sonra, “billuri” bir sesle şakıdığı o “Arie 
Antiche”den Caldara ve Paisiello’lar... 
Ve hocam Cemal Bey’in, bir yandan 
balkonun önündeki yuvarlak, cam 
masasının üzerinde Çelebi operasının 
yeniden orkestrasyonu ile meşgulken, bir 
yandan da “hah, tamam, işte o 3/6’nın 
arkasına, subdominanti da ekledin 
mi, Dubois Efendi de mest oldu işte, 
vesselam...” diyerekten, bana, piyanoya 
doğru seslenivermesi... Ve tabii ki,bir 
yandan da, Âşık Veysel, sokaklarda 
ayı oynatan Çingenelerin o çılgın tef 
ritimleri ve de “Batsın Bu Dünya!” ile de 
Orhan Baba... Ve de Bloomington’da, 
Latin Amerika geleneğinden gelen, 
hocam, Şilili besteci Juan-Orrego 
Salas’ın “içindeki o çiçeğin doğallığının, 
akademizm denizinde boğulmasına izin 
verme!...” nasihatleri... Ve de 26 yıldır 

-çeyrek yüzyıl, az değil, bir ömür sayılır- 
çok ağır bir MS (Multiple Sclerosis) 
hastalığı ile tüm vücudu felç olmasına 
rağmen, pek az bulunur bir yaşama 
sevinci ile “sapına kadar hayata asılan” 
Ren nehri kıyılarından gelme bir “bağ 
bozumu kraliçesi” Margit ve onun 
verdiği ilham... Ve de, işte ancak, tüm 
bunların sonucunda da, o müthiş “12 
Çellist”in ellerinde ete kemiğe bürünüp, 
1500 yıllık bir Bizans bazilikasının 
eskimiş duvarlarından dışarıya sızan ve 
poyraz rüzgârlarıyla birlikte de, karşıya, 
Skutari kıyılarına doğru “irtifa kazanıp” 
yükselen işte o sesler...” (Süre 7’)

Gabriel Fauré (1845-1924) 
Pavane, Op. 50 (Düz. Wilh. Kaiser-
Lindemann)*

D’Indy’nin Alman senfonik klasisizmiyle 
Debussy’nin empresyonizminin yeniliği 
arasında denge kuran Fauré, pek çok 
sahne müziği, oda müziği, 60’ı aşkın 
piyano parçası ve Op. 50 Pavane’i 
içeren altı orkestra eseri yazmıştır. 
Pavane 1887’de, aslında orkestra 
eşliğinde –isteğe bağlı olarak– koro için 
bestelenmiştir. Fauré’nin Kont Robert 
de Montesquiou’dan istediği sözler, 
kendisine pembe renkte Japon parşömen 
kâğıdına yazılarak hemen iletilmiş ve eser 
ilk kez koro eşliğiyle seslendirilmiştir. 
Ancak günümüzde korosuz çalınan 
eserin, bizzat besteci tarafından 
askeri bando için yapılan –ama hiç 
yorumlanmayan– uygulaması da vardır. 
Fauré’nin -Debussy’nin Bergamasque 
Süiti’nin atmosferinde yazdığı Pavane, 
Diaghilev dahil birçok bale yöneticisini 
bu eseri sahnelemeye teşvik etmiştir. 
Ana tonaliteden pek ayrılmadan, ancak 
dolanarak yansıyan melodi, belirli bir 
gerilim yaratır; bu, sanki hayal âlemine 
bir yolculuk gibidir. (Süre 6’)

Vincent Scotto (1876-1952) 
Sous les ponts de Paris (Paris’in 
Köprüleri Altında, Düz. Wilh. Kaiser-
Lindemann)

Fransa’nın belle époque (güzel dönem) 
denen büyülü yıllarını kapsayan bir 
kariyere sahip olan büyük şarkı yazarı ve 
operet bestecisi Vincent Scotto, yüksek 
Fransız kültürüne her zaman mesafeli 
durmuş ve kendini kafeler, sokaklar 

ve kırların dili ve müziğinde aramıştır. 
Yaklaşık dört bin şarkısı bugün Fransız 
popüler müziğinin anıtı niteliğinde bir 
antoloji oluşturur ve çok sevile altmış 
opereti bugün halen sahnelenmektedir. 
Şarkıları Paris’in kozmopolit havasını 
solurken operetleri, doğduğu 
Provence’ın renkleri ve atmosferini 
taşır. 1876’da Napoliten bir göçmen 
ailenin çocuğu olarak Marsilya’da 
dünyaya gelen Scotto, parmakları 
gitara dokunur dokunmaz, daha çocuk 
yaştayken, şarkı yazmaya başlar. Aslı 
nota okumayı öğrenmediği ve formel 
bir eğitim almadığı için şarkılarını 
notaya dökülmesi için hep başkalarının 
yardımına ihtiyaç duyar. Henüz genç 
yaşındayken, dönemin ünlü şarkıcısı 
Polin onun “La navigatore” adlı şarkısını 
“La petite Tonkinoise” adıyla büyük bir 
hit yapınca o da aynı derecede büyük 
bir üne kavuşur. 1895’te Paris’e taşınır 
ve “Ah! si vous voulez de l’amour” 
ile başlamak üzere müzikhollerin bir 
numaralı şarkı yazarı olur. Şarkılarını 
Maurice Chevalier, Tino Rossi, Josephine 
Baker ve Edith Piaf gibi dönemin 
büyük yıldızları seslendirir. 1920’li ve 
30’lu yıllarda kafelerde seslendirilmek 
üzere operetler de besteler. 1931’de 
Marsilya’ya döndükten sonra Au pays 
du soleil’in açtığı yolda operetleriyle de 
büyük bir başarı kazanır. Kırklı yıllarda 
daha ciddi bir tarzda bir dizi opera 
besteler; bunların en ünlüsü 1948 tarihli 
Violettes impériales’dir. 1930 ile 1940 
arasında, bir kısmı dönemine damga 
vuran, iki yüzün üstünde Fransız filmi 
için müzik de besteleyen sanatçı Fransız 
Hükümeti tarafından Légion d’Honneur 
ile onurlandırılır. 1952 yılında 76 yaşında 
hayata veda eden Scotto, öldüğü 
tarihte halen olağanüstü kariyerinin 
doruğundadır. (Süre 3’)

Henri Bourtayre (1915-2009) 
Fleur de Paris (Paris’in Çiçeği Düz. Arr. 
L. Quandt)

Piyano çalmaya Biarritz ve Bask 
yakasının gecenin kulüplerinde başlayan 
Henri Bourtayre, şarkıcı Andre Dassary 
ile toplantılar ve düğünlerde sahneye 
çıkar ve 1937’de Paris’e gider. Burada 
Editions Ray Ventura tarafından işe 
alındıktan sonra 1941’de kendisi 
için besteler yazmaya başlayacağı 

müzisyen ve orkestra şefi Raymond 
Legrand ile tanışır. İlk başarısı Tino 
Rossi’nin söylediği bir cıngıldır. Maurice 
Vandair’in sözüne güvenen sanatçı 
kısa süre sonra Andre Dassary, Tino 
Rossi, Maurice Chevalier ve Georges 
Guétary dönemin büyük yıldızları için 
şarkılar yazmaya başlar. “Fleur de Paris” 
1944’ün Paris’inde adeta özgürlüğün 
marşı olur. İşgal sonrası Bourtayre Luis 
Mariano (“My Sleeping Beauty”, 1944), 
Lina Margy (“Girl with Domingo”) ve 
özellikle Raymond Legrand’ın yerini alan 
Jacques Hélian ve orkestrası için şarkılar 
yazar ve Hélian’ın orkestrasının yerleşik 
bestecisi olur. Maurice Vandair’le 
çalışmaların sürdüren sanatçı, radyo 
yapımcısı Henri Kubrick ile bu dönem 
yeni şarkılara imza atar. Ellili yıllarda da, 
özellikle, müzikhollerde adını duyurmaya 
başlayan Robert Lamoureux için şarkılar 
yazar. Bourtayre aralarında Miss Cow-
Boy (1947) ve The Next’in (1952) de 
bulunduğu dört operet bestelemiş, 
bunlardan yalnızca Luis Mariano ile 
birlikte yazdığı Skyfighters (1955) başarı 
kazanmıştır. Elli filmin müziğini de 
yapan Henri Bourtayre, besteci Jean-
Pierre Bourtayre’in babasıdır. (Süre 3’)

Hubert Giraud (1920-) 
Sous le ciel de Paris (Paris’in 
Gökyüzünün Altında)

1920’de Marsilya’da doğan Hubert 
Giraud’nn çocukluğu babasının 
ölümüyle sarsılır ve genç oğlan 
hayatını kökten değiştirecek olan astım 
hastalığına tutulur. Bir doktorun nefesli 
bir enstrüman çalmayı öğrenmesi 
tavsiyesi üzerine armonikayı seçer. 
Kariyerine 1937’de efsane gitarist 
Django Reinhardt’ın caz grubu 
Quintette du Hot Club de France’te 
çalarak başlar. 1941’de Ray Ventura’nın 
orkestrasına katılır ve onun baskısıyla 
orkestranın üyelerinden biri olan Henri 
Salvador’da gitar çalmayı öğrenir. 
Ventura’nın orkestrasıyla altı yıl süren 
Güney Amerika turnesinden döndükten 
sonra Jacques Hélian’ın orkestrasına 
katılarak Georges Combert’in 1951 
tarihli Musique en tête’i (1951) gibi savaş 
sonrası romantik komedilere müzik 
yazar. André Claveau’nun seslendirdiği 
şarkısı “Dors, mon amour” 1958 
yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda 

birinci olur. Giraud’nun Pierre Cour’un 
sözlerine yazdığı “Gitans” (“Les 
Gitans”) büyük başarı kazanır ve B. 
Guilgud ile A. Gill tarafından İngilizceye 
çevrilen versiyonu Corry Brokken 
tarafından kaydedilir. Sergio Franchi 
şarkının İngilizce ve İtalyancasını 
(İtalyanca sözler Leo Chiosso’ya aittir) 
1965 tarihli Live at the Cocoanut Grove 
adlı albümünde söyler. Giraud 1970 
yılında da “Mamy Blue”yu yazmıştır. 
(Süre 6’)

Astor Piazzolla (1921-1992) 
Lunfardo  (Düz. Arr. H. Noben) 
Pedro y Pedro (Düz. Arr. D. Riniker) 
Fuga y misterio (Düz. Arr. J. Carli)

Tango kelimesinin 18. ve 19. yüzyılda 
İspanya ve bazı Güney Amerika 
ülkelerinde bayram ve karnavallarda 
yapılan bir dansı tanımlamak için 
kullanıldığı biliniyor. Arjantin’de 
Candoumbe ve Tango adı altında yapılan 
zenci dansları bugün Chica, Bamboula 
ve Calenda adıyla sınıflandırılmaktadır. 
Ancak tangonun anlamı uzmanlarca 
çok farklı biçimde yorumlanmakta. 
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 Flamenco/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 
bir kent dansı ve şarkısı olarak tanınan 
tango, Küba contradanza’sı ve habanera 
dansıyla da benzerlik gösterir.
Tango yüzyılımızın başında, Buenos 
Aires’in fakir mahallelerinde, İtalyan, 
İspanyol ve Alman göçmenlerin gittiği 
ucuz barlarda doğdu. Paraguay ile olan 
savaş 1876’da sona ermiş, pek çok 
göçmen Rio del 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 Avrupa-Arjantin 
melezlerine verilen adıyla, criolla’lar 
tarafından değişik versiyonlarla 
seslendiriliyordu. Kentin iki milyonu 
aşan nüfusu içinde yaşam kavgası veren 
ümitsiz, özlem dolu, unutmak isteyip 
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 tango adı altında 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 dansı 
duygulu melodisiyle, bundan 30 yıl 
sonra oluşan ve halk şarkıcılarının 
(payodore) repertuvarına 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 için 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 Tangosu’nun 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 
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vokallidir. Bunlar 1930’larda, fakir 
mahallelerden uzaklaşan, aşkı ve yaşamı 
genellikle karamsar, kaderci ve dramatik 
sözlerle yansıtan tangolardır. Bu yıllarda 
sosyal protestoları da kapsamaya 
başlarlar. En güzel örnekleri arasında 
S. Castriota’nın Mi Noche Triste’sini 
(1915), Julio Cesar Sanders’in Adios 
Muchachos (1928), E. 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. 
Pekçoğu 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 
tangosu ile 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 afaroz 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 
siklet 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 diyatonik 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...”
Astor Piazzolla 6 Haziran 1992 günü 
Buenos Aires’te beyin kanamasından 
öldü... (Süre 15’)

* Program notları: irkin aktüze

KREMERATA BALTICA & GIDON KREMER
“Mevsimler”
“Seasons”
gıdon kremer keman violin

Video projeksiyonları With video projections by 
jonas mekas, rımas sakalauskas, adam magyar,  
pıngo van der brınkloev

Mieczysław Weinberg
Oda Orkestrası İçin Senfoni No. 1, Op. 145* 
Chamber Symphony No.1, Op.145* 
 – Allegro 
 – Andante 
 – Allegretto 
 – Presto

Astor Piazzolla
Cuatro Estaciones Portenas 
(Buenos Aires’in Dört Mevsimi The Four Seasons of Buenos Aires 
Düz. Arr. Leonid Desyatnikov) 
 – Otono Porteno 
 – Invierno Porteno 
 – Primavera Portena 
 – Verano Porteno

Ara Interval

Alexander Raskatov
Seasons Digest (Mevsimler Derlemesi) 
 – June - Barcarole 
 – July - Song of the Reaper 
 – August - The Harvest 
 – September - The Hunt

Philip Glass
Keman Konçertosu, No. 2, “Amerikan Dört Mevsimi”* 
Violin Concerto, No.2, “American Four Seasons”* 
 – Prologue 
 – Movement I 
 – Song No.1 
 – Movement II 
 – Song No.2 
 – Movement III 
 – Song No.3 
 – Movement IV

* Türkiye prömiyeri Turkey premiere

Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval.

gıdon kremer

▪ Gidon Kremer kuşağının en orijinal 
ve en güçlü sanatçılarından biri olarak 
dünya çapında ün yapmıştır. Alışılmadık 
derecede geniş repertuvarında tüm 
standart klasik ve romantik keman 
eserlerinin yanı sıra, Henze, Berg 
ve Stockhausen gibi 20. ve 21. 
yüzyıl bestecilerinin başyapıtları da 
bulunmaktadır. Rusya ve Doğu Avrupa 
bestecilerini destekleyen sanatçı, 
içlerinden bazıları da kendisine 
adanmış olan önemli yeni besteleri 
seslendirmektedir. Sıklıkla seslendirdiği 
A. Schnittke, A. Pärt, G. Kancheli, S. 
Gubaidulina, V. Silvestrov, L. Nono, 
V. Kissine, M. Nyman, P. Glass, L. 
Desyatnikov, A. Piazzolla gibi çok çeşitli 
sanatçıların müziğini geleneklerine 
uygun olmakla birlikte çağdaş bir 
yorumla dinleyicilere ulaştırır. Onun 
uluslararası prestijine sahip başka hiçbir 
solistin çağdaş besteciler için son 30 
yıldır onun yaptığı kadarını yapmadığını 
söylemek haksızlık olmaz. Son derece 
üretken bir kayıt sanatçısı olan Gidon 
Kremer’in sıradışı yorum gücünü 
ispatlayan 120’den fazla albümü pek 
çok prestijli ödülle onurlandırılmıştır. 
Kazandığı ödüller arasında Grand 
prix du Disque, Ernst von Siemens 
Müzik Ödülü, Federal Almanya Nişanı, 
Moskova’nın Zafer Ödülü, UNESCO 
Ödülü ile 2011’de aldığı müziğin 
Nobel ödülü olarak kabul edilen 
Arthur Rubinstein Yaşam Boyu Başarı 
Ödülü sayılabilir. Gidon Kremer Baltık 
ülkelerinden yetenekli genç müzisyenleri 
daha da geliştirmek için 1997 yılında 
Kremerata Baltica oda orkestrasını 
kurdu. Çok sayıda turneye çıkan orkestra 
25’ye yakın CD kaydetti. 2002’de “After 
Mozart” (Nonesuch, 2001) albümü 
ECHO ve “En İyi Küçük Topluluk İcrası” 
dalında Grammy Ödülü kazandı. Gidon 
Kremer 1641 yapımı bir Nicola Amati 
keman çalmaktadır. Sanatçının çeşitli 
dillere çevrilmiş dört kitabı (son kitabı 
“Genç Piyaniste Mektuplar”) sanatsal 
ilgilerini yansıtır.

π Gidon Kremer has established a 
worldwide reputation as one of the 
most original and compelling artist 
of his generation. His repertoire is 
unusually extensive, encompassing 
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all standard classical and romantic 
violin works, as well as music by 
twentieth- and twenty-first century 
masters such as Henze, Berg and 
Stockhausen. He has championed 
the works of Russian and Eastern 
European composers and performed 
important new compositions, some 
dedicated to him. He has become 
associated with such diverse composers 
as A. Schnittke, A. Pärt, G. Kancheli, 
S. Gubaidulina, V. Silvestrov, L. 
Nono, V. Kissine, M. Nyman, P. 
Glass, L. Desyatnikov, A. Piazzolla, 
and others 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 recorded over 120 
albums, many of which brought him 
prestigious awards in recognition of 
his exceptional interpretative powers. 
These include „Grand prix du Disque”, 
Ernst-von-Siemens Musikpreis, 
Bundesverdienstkreuz, Triumph Prize 
(Moscow), Unesco Prize, and “Una Vita 
Nella Musica - Artur Rubinstein” Prize 
(Venice) in 2011 which is considered to 
be the “Nobel Prize” of music, among 
many others. In 1997, Gidon Kremer 

founded Kremerata Baltica chamber 
orchestra to foster outstanding young 
musicians from the Baltic States. The 
orchestra tours extensively, has recorded 
almost 25 CD’s. In 2002, “After 
Mozart” (Nonesuch, 2001) received an 
ECHO prize and a GRAMMY award for 
“Best Small Ensemble Performance.” 
Gidon Kremer plays a Nicola Amati, 
dated from 1641. He is also the author 
of four books, (latest one “Letters to a 
young pianist”) translated into many 
languages, which reflect his artistic 
pursuits.

kremerata baltıca

▪ 1997 yılında Avusturya’nın efsanevi 
Lockenhaus Oda Müziği Festivali’nde 
kemancı Gidon Kremer yepyeni bir 
orkestra ile sahneye çıktığında küçük 
çaplı bir devrim yaşandı. Letonya, 
Litvanya ve Estonya’dan 23 genç 
müzisyeni bir araya getiren Kremerata 
Baltica son derece yetkin dinleyici 
kitlesini anında fethederek coşkusu, 
enerjisi ve icrasındaki neşesiyle festivale 
taze kan getirdi. Gidon Kremer’in 
kendine 50. doğum günü hediyesi olan 
Kremerata Baltica, zengin sanatsal 
deneyimini sanatsal standartlarından 
ödün vermeden Baltık ülkelerinden 
genç meslektaşlarına geçirebilmek 
üzere başlattığı uzun vadeli vizyona 
sahip bir eğitim projesiydi. Bu genç 
müzisyenler birkaç yıl içinde dünyanın 
en iyi oda orkestralarından biri haline 
geldiler ve uluslararası itibarlarını önde 
gelen konser salonlarında verdikleri 
konserlerle pekiştirdiler. Kremerata 
Baltica son 15 yılda Asya, Avusturalya, 
ABD, Latin Amerika ve tüm Avrupa’da 
50’den fazla ülkede 600 şehirde 1000’in 
üzerinde konser verdi. Hâlen Avrupa 
Oda Orkestraları içinde en fazla turne 
gerçekleştirenlerden biridir. Kremerata 
Baltica’nın sanatsal kimliğinin temel 
unsurlarından biri programlara yaratıcı 
yaklaşımıdır: Popüler olanın ötesine 
geçen topluluk, bugüne kadar Arvo Pärt, 
Giya Kancheli, Pēteris Vasks, Leonid 
Desyatnikov ve Alexander Raskatov 
gibi bestecilerin eserlerinin dünya 
prömiyerlerini gerçekleştirdi. Yirmiden 
fazla CD çıkaran Kremerata Baltica, 
“After Mozart” (Nonesuch, 2001) 
albümü ile 2012’de hem Grammy hem 

de ECHO Ödülü’nü kazandı. 2009’da 
Praemium Imperiale Bursu verilen 
topluluk, son albümü “Mieczyslaw 
Weinberg” (ECM, 2014) ile de 
Grammy’ye aday gösterildi.

π In 1997, Austria’s legendary 
Lockenhaus chamber music festival 
was a witness to a small revolution, 
when violinist Gidon Kremer presented 
a brand new orchestra: Kremerata 
Baltica, comprising 23 young players 
from Latvia, Lithuania and Estonia. 
They conquered the discerning 
audience immediately, 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 rich 
artistic experience to young colleagues 
from the Baltic states while making 
no compromises on artistic standards. 
In few years the talented group of 
musicians developed into one of the 
best international chamber orchestras 
in the world and has cemented its 

international reputation in major 
concert venues. In the last 15 years 
Kremerata Baltica has played in more 
than 50 countries, performing in 600 
cities and giving more than 1000 
concerts in the whole world: Asia, 
Australia, the USA, Latin America, 
and all over the Europe. It is one of 
the most touring European chamber 
orchestras. 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 Arvo Pärt, 
Giya Kancheli, Pēteris Vasks, Leonid 
Desyatnikov and Alexander Raskatov. 
The orchestra has released more than 
20 CD-s and won the Grammy Award 
and ECHO prize in 2002 for their 
recording “After Mozart” (Nonesuch, 
2001), Praemium Imperiale Grant for 
Young Artists in 2009, was nominated 
for a Grammy with most recent 
recording “Mieczysław Weinberg” 
(ECM, 2014) in category “Best Classical 
Compendium”.

program notları

Mieczysław Weinberg (1919-1996) 
Oda Orkestrası İçin Senfoni No. 1,  
Op. 145

– Allegro
– Andante
– Allegretto
– Presto

Mieczysław (Moisei) Weinberg’in adı 
Rusya ve Polonya dışındaki izleyicilerin 
kulağına gideli henüz çok zaman 
olmadı. Ancak yirmi üç senfoni, on 
yedi yaylı çalgılar dörtlüsü, bir düzine 
sahne yapıtı ve daha birçok müziğe 
imza atan bu verimli sanatçı Stalin ve 
Krusçev’in hüküm sürdüğü kültürel 
baskı döneminde önemli bir sanatçı 
olarak kabul ediliyordu. Şostakoviç 
Weinberg için “günümüzün en 
olağanüstü bestecilerinden biri” 
demişti. 1939’da Polonya’da doğan 
Weinberg, yirmi yaşındayken Nazi 
tehlikesinden kaçarak bugün Belarus’ta 
bulunan Minsk’e gitti. İki yıl sonra 
Taşkent’e, 1943’te de Şostakoviç’in 
daveti üzerine Moskova’ya geçti ve 
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uzun yaşamının sonuna kadar burada 
kaldı. Uzun kariyerinin büyük bölümü 
bu kentte geçtiği için de bugün bir Rus 
besteci olarak anılır. Saygın Weinberg 
uzmanı Per Skans onun için şöyle der: 
“Weinberg çokyönlü bir sanatçıydı ve 
yapıtları halk müziğinden on iki ton 
tekniğindeki deneylere uzanıyordu. 
Ama müziği üzerinde en büyük etkiyi 
yapan, kuşkusuz, meslektaşı, yakın 
dostu, ruhani yoldaşı ve akıl hocası 
Dimitri Şostakoviç olmuştur. Hatta 
Weinberg onunla ilgili olarak ‘Ondan 
hiç ders almamış olmama rağmen, 
kendimi onun öğrencisi, onun eti 
ve kemiğinden biri olarak kabul 
ediyorum’ demiştir.”1987 yılında on 
dokuz senfoni yazdıktan sonra Oda 
Orkestrası için Senfoni’sini yazar ve 
bunu üç oda senfonisi daha izler. 
Opus 145 sayılı Oda Orkestrası 
için 1. Senfoni’sinde Şostakoviç’in 
etkisi hemen hissedilir. Doku ve 
melodiler Şostakoviç’in yaylı çalgılar 
dörtlülerininkine benzer. Ancak açılış 
bölümünün ilk teması bize arkalardan 
kendini hissettiren neoklasik bir 
Stravinski havasını taşır. Bu tema, 
Stravinski’nin 1940 tarihli Do Majör 
Senfoni’sinin aynı pasajına öyle 
yakındır ki, bu benzerliği göz ardı 
etmek neredeyse imkânsızdır. Üç 
notalı başlangıç bölümün devamındaki 
gelişme bölmesi için iyi bir giriş 
niteliğindedir, tıpkı Beethoven’ın 5. 
Senfoni’sindeki beş notalı motif gibi. 
Dokular şeffaf, atmosfer parlak ve 
neşelidir, ancak derinlerde hafif bir 
huzursuzluk da hissedilir. Weinberg, 
Prokofyev’in peşinden giderek birçok 
armonik numaraya girişir ve müziğe 
mizah katar. Yavaş bölümü başlatan 
bas matemli temaya zemin hazırlar 
ve ardından doruğa ulaşılır. Zarif ve 
hayat dolu ara müziği sonrasında iki 
düşünce birbirine bağlanır. Üçüncü 
bölüm hayaletleri çağrıştıran sesler, 
hafifleyen dokular ve başka bir 
âlemden geliyor hissi ile ilginç bir 
havadadır. Kısa final bastırılamaz bir 
enerji ve gençlik ateşiyle doludur.  
(Süre 27’)

Astor Piazzolla (1921-1992) 
Cuatro Estaciones Portenas* 
(Buenos Aires’in Dört Mevsimi, Düz. 
Leonid Desyatnikov)

– Otono Porteno
– Invierno Porteno
– Primavera Portena
– Verano Porteno

Arjantin Tangosu’na yeni bir kişilik 
kazandıran bandoneon ustası Astor 
Piazzolla’nın, eski stilden yola çıkarak 
çağdaş bir anlayışla, ritmik aksanları 
etkili kullanarak 1968’de yazdığı 4 
Estaciones Porteñas (Buenos Aires’te 
Dört Mevsim) adlı dört tangosu, halkın 
başkentte oturanlara verdiği Liman 
Kentliler (Porteños) tanımıyla bu kenti 
sergiler. Vivaldi’nin Dört Mevsim’ine 
(4 Stagione) nazire yaparmış gibi 
bestelenen bu parçaları Piazzolla, 
ünlü piyanist Vladimir Horowitz’in 
Minyatür Orkestra olarak tanımladığı 
beşlisi ile çok kez çalmış, ancak 
hiçbir zaman tümünün plak kaydını 
gerçekleştirmemiştir. Eser ilk olarak 
Arjantinli gitarist Abel Carlevaro 
tarafından, kardeşi Agustin’in yaptığı 
solo gitar düzenlemesiyle plağa 
alınmıştır. 1. Otone Porteño (Buenos 
Aires’te sonbahar) ağır (Lento) 
tempoda, 2. Invierno Porteno (Buenos 
Aires’te kış) ağır ve dramatik (Lento 
y dramatico) tempoda, Primavera 
Porteña (Buenos Aires’te ilkbahar) canlı 
(jugueton) tempoda ve Verano Portena 
(yaz) ise ağır tempodadır. Eserin keman 
ve orkestra versiyonunu Türkiye’de 
ilk kez 1999’da 27. Uluslararası 
İstanbul Müzik Festivali’nde kemancı 
Gidon Kremer ve Kamerata Baltica 
seslendirmiştir. (Süre 25’’)

Alexander Raskatov (1953-) 
Seasons Digest (Mevsimler Derlemesi)

– June - Barcarole 
– July - Song of the Reaper 
– August - The Harvest 
– September - The Hunt 

9 Mart 1954’te Moskova’da doğan 
Alexander Raskatov, müzik çalışmalarını 
1978’de Moskova’daki konservatuvarda 
tamamlamış, 1990’da Rusya 
Çağdaş Müzik Birliği’ne katılmıştır. 
Sanatçının başlıca ilgi alanları vokal ve 
enstrümantal oda müziği ile senfonik 

seslerdir. Olağanüstü yeteneği, ona 
özgü ve incelikle işlenmiş yapılarla canlı 
fantezi ve duygu dünyasını birleştirdiği 
yapıtlarında net bir şekilde görülür. 
Alfred Şnitke onun “kuşağının en 
ilginç bestecilerinden biri” olduğunu 
söylemiştir. Alexander Raskatov’un hem 
kendisi hem de müziğinin Rus-Sovyet 
kültüründeki etkisi kapsamlıdır ve 
müziğinin altında gizli gizli büyümeye 
devam eder. Slav halk müziğiyle 
diyalogu Don Nehri Kazaklarıyla ilk 
tanıştığı yıllara gider. 1990’da Stetson 
Üniversitesi, 1998’de Lockenhaus’ta 
yerleşik besteci olarak görev alan 
Raskatov, 1994’te önce Arno Schmidt 
daha sonra da M.P. Belaiev vakıflarında 
Almanya’ya davet edilmiş; 1996 ve 1998 
yıllarında Fransız-Amerikan La Napoule 
Vakfı’ndan çalışma bursu almış, 1998’de 
Paris’teki Cité de la musique ustalık 
sınıfına çağrılmış ve 1998’de Salzburg 
Paskalya Festivali’nin besteci ödülünü 
almıştır. Ayrıca Gidon Kremer, Sabine 
Meyer Wind Ensemble, Netherlands 
Blazers Ensemble, Hilliard Ensemble ve 
Schönberg Ensemble gibi günümüzün 
önemli toplulukları kendisine birçok 
eser sipariş etmiştir. (Süre 6’)

Philip Glass (1937-) 
Keman Konçertosu, No. 2, “Amerikan 
Dört Mevsimi”

– Prologue
– Movement I
– Song No.1
– Movement II
– Song No.2
– Movement III
– Song No.3
– Movement IV

Philip Glass’ın “Amerikan Dört 
Mevsimi” başlıklı 2. Keman 
Konçertosu’nun dünya prömiyeri, 
yapıtın aynı zamanda kendisine ithaf 
edildiği kemancı Robert McDuffie’nin 
solistliğinde ve Peter Oundjian 
yönetimindeki Toronto Senfoni 
Orkestrası eşliğinde 9 Aralık 2009’da 
Toronto’da gerçekleşmiştir. Avrupa 
prömiyerinde de McDuffie’ye Marin 
Alsop yönetimindeki Londra Filarmoni 
Orkestrası eşlik etmiştir. Glass bu yapıtı, 
McDuffie ile aralarında Vivaldi’nin 
Dört Mevsimi’ne eşlik edecek bir 
müzik ortaya çıkarmak için yıllar süren 

fikir alışverişi sonrası 2009’un yaz ve 
sonbaharında bestelemiştir. Ancak yapıt 
McDuffie’ye geldiğinde her ikisinin 
de “mevsimler”den anladığının farklı 
olduğu ortaya çıkar. Bunu dinleyicinin 
kendi yorumunu yapması için bir fırsat 
olarak gören Glass, bölümlere İlkbahar, 
Yaz, Sonbahar ve Kış adlarını vermemiş 
ve müziği yoruma açık bırakmıştır. 
Glass, çoğu keman konçertosunda yer 
alan kadanslar yerine, solist için birinci 
bölüme giriş niteliğinde bir müzik 
ve her üç bölümün ardından gelen 
şarkılar şeklinde solo parçalar yazmıştır. 
Bunu yaparken bu parçaların yapıttan 
ayrılarak olarak konser müziği olarak 
yorumlanmasını da düşünmüştür.
Konçertoyu repertuvarında bulunduran 
Kremerata Baltica, yapıtı ilk kez 
Gidon Kremer’in solistliğinde 2013 
Ağustos’unda Costa Rica’nın San José 
kentinde seslendirmiştir. (Süre 40’)

* Program notları: irkin aktüze

KREMERATA BALTICA

1. keman 1st violins
madara pētersone*
daınıus peseckas*
agata laıma daraškaıtė
alıona rakıtzkaja
semen gurevıch
sanıta zarıņa
skaıstė dıkšaıtytė

2. keman 2nd violins
andreı valıgura*
daınıus puodžıukas*
helen-marıe rannat
lına marıja domarkaıtė
anna marıa korczyńska
mıglė marıja serapınaıtė

Viyola Violas
santa vıžıne*
vıdas vekerotas
zıta zemovıča
ıngars ģırnıs

Viyolonsel Cellos
gıedrė dırvanauskaıtė*
pēteris čırkšıs
pēterıs sokolovskıs
maruša bogataj

Bas Basses
krıstaps pētersons
ıurıı gavrylıuk

Vurmalı/klavyeli çalgılar  
Percussion/keyboard
andreı pushkarev

* Grup liderleri Group leaders
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BORODIN QUARTET &  
BORIS BEREZOVSKY
70. Yıl Konseri
70th Anniversary Concert
borodın quartet 
ruben aharonıan keman violin 
sergey lomovsky keman violin 
ıgor naıdın viyola viola 
vladımır balshın viyolonsel cello

borıs berezovsky piyano piano

Antonin Dvorak
Piyano Beşlisi, La Majör, B 155 (Op. 81) 
Piano Quintet in A Major, B155 (Op.81) 
 – Allegro, ma non tanto 
 – Dumka. Andante con moto-Vivace 
 – Scherzo (Furiant). Molto vivace 
 – Finale. Allegro

Ara Interval

Antonin Dvorak
Piyano Beşlisi, La Majör, B 28 (Op. 5) 
Piano Quintet in A Major, B28 (Op.5) 
 – Allegro ma non troppo 
 – Andante sostenuto 
 – Finale. Allegro con brio

Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

konser öncesinde borodın quartet’e “yaşam boyu başarı ödülü” 
sunulacaktır.  
borodın quartet wıll be presented the “lıfetıme achıevement award” before 
the concert.

borodın quartet

▪ Yetmiş yıldır klasik müziğe getirdikleri 
anlayış ve oda müziği repertuvarı 
konusundaki yetkinlikleri dolayısıyla 
büyük bir beğeniyle dinlenen Borodin 
Quartet, Beethoven ve Şostakoviç 
yapıtlarına dönük yenilikçi yorumlarının 
yanı sıra Mozart’tan Stravinski’ye 
uzanan bir skalada da aynı yetkinliğe 
sahip. Borodin Quartet’in Rus 
müziğine duyduğu özel yakınlığın 
temelinde, yaylı çalgılar dörtlülerinin 
çalışmalarını bizzat yakından takip eden 
Şostakoviç ile kurdukları yakın ilişki 
yatıyor. En ideal şekliyle yorumladıkları 
Şostakoviç dörtlülerini Viyana, Zürih, 
Frankfurt, Madrid, Lizbon, Seville, 
Londra, Paris ve New York başta 
olmak üzere dünyanın dört bir yanında 
seslendirdiler. Son sezonlarda Schubert, 
Prokofyev, Borodin ve Çaykovski’nin 
yapıtlarını da alarak daha geniş bir 
repertuvar seslendirmeye başlayan 
dörtlü, günümüzün en saygın mekân 
ve festivallerinde sahneye çıkmaya 
devam ediyor. Borodin Quartet 1954 
yılında Moskova Konservatuvarı’nın 
dört öğrencisi tarafından Moskova 
Filarmoni Dörtlüsü adıyla kuruldu ve 
on yıl sonra Borodin Quartet adını 
aldılar. Dörtlünün bugünkü üyeleri 
Ruben Aharonian, Sergey Lomovsky, 
Igor Naidin ve Vladimir Balshin. Yaylı 
çalgılar dörtlülerini seslendirmenin yanı 
sıra klasik müzik dünyasının seçkin 
solistleriyle de işbirliği yaparak oda 
müziği repertuvarında yeni arayışlara 
giren topluluk, Yuri Bashmet, Elisabeth 
Leonskaja, Oleg Maisenberg ve 
Ludmila Berlinskaya gibi sanatçılarla 
ortak çalışmalar yaptı ve ustalık sınıfı 
çalışmaları gerçekleştirdi. 2015’te 
yetmişinci yılını kutlayan Borodin 
Quartet, yıl boyunca aralarında 
Moskova, Rotterdam, Tokyo, İstanbul, 
Montreal, Vancouver, Amsterdam, 
Varşova, Londra, Frankfurt, Hong Kong, 
Berlin ve Viyana’nın da bulunduğu 
birçok kentte konser verecek ve Mozart, 
Beethoven, Schubert, Çaykovski, 
Myaskovski, Şostakoviç ve tabii ki 
Borodin’in yaylı çalgılar dörtlülerinin 
yanı sıra Boris Berezovsky, Elisabeth 
Leonskaja ve Ludmila Berlinskaia gibi 
sanatçılarla beşliler çalacak. Tarihi 
boyunca EMI, RCA ve Teldec gibi 

firmalarla çalışarak son derece zengin 
bir diskografi oluşturan topluluğun 
Onyx firmasından çıkardığı ilk albüm, 
“En İyi Oda Müziği Performansı” 
dalında 2005 yılı Grammy Ödülü’ne 
aday gösterilmişti. Teldec’ten çıkardığı 
Çaykovski dörtlüleri ve Souvenir de 
Florence, Schubert’in Yaylı Çalgılar 
Beşlisi, Haydn’ın The Seven Last Words 
of Christ ve Rus minyatürleri albümleri 
de büyük beğeni kazanmıştı. Çaykovski 
CD’leri ile 1994’te Gramophone 
Ödülü’nü alan Borodin Quartet’in 
altmışıncı yılında Chandos firması da, 
topluluğun tüm Beethoven Yaylı Çalgılar 
Dörtlüleri’ni tekrar yayımlayarak bu 
kutlamaya dahil oldu.

π For more than sixty-five years, the 
Borodin Quartet has been celebrated 
for its insight and authority in the 
chamber music repertoire. Revered 
for its searching performances of 
Beethoven and Shostakovich, the 
Quartet is equally at home in music 
ranging from Mozart to Stravinsky. 
The Borodin Quartet’s particular 
affinity with Russian repertoire was 
stimulated by a close relationship 
with Shostakovich, who personally 
supervised its study of each of his 
quartets. Widely regarded as definitive 

interpretations, the Quartet’s cycles 
of the complete Shostakovich quartets 
have been performed all over the 
world, including Vienna, Zurich, 
Frankfurt, Madrid, Lisbon, Seville, 
London, Paris and New York. In recent 
seasons the ensemble has returned to 
a broader repertoire, including works 
by Schubert, Prokofiev, Borodin and 
Tchaikovsky, while continuing to be 
welcomed and acclaimed at major 
venues throughout the world. The 
Borodin Quartet was formed in 1945 
by four students from the Moscow 
Conservatory. Ten years later, it 
changed its name from the Moscow 
Philharmonic Quartet to the Borodin 
Quartet. The current members of the 
Quartet are Ruben Aharonian, Sergey 
Lomovsky, Igor Naidin and Vladimir 
Balshin. In addition to performing 
quartets, the members of the Borodin 
Quartet regularly join forces with 
other distinguished musicians to 
further explore the chamber music 
repertoire. Their partners have 
included Yuri Bashmet, Elisabeth 
Leonskaja, Oleg Maisenberg and 
Ludmila Berlinskaya. The Quartet also 
regularly gives masterclasses. The 
Borodin Quartet will be celebrating 
their 70th anniversary in 2015. Their 

anniversary sees them perform all 
over the world with dates in Moscow, 
Rotterdam, Tokyo, Istanbul, Montreal, 
Vancouver, Amsterdam, Warsaw, 
London, Frankfurt, Hong Kong, Berlin 
and Vienna to name a few. They will 
play the quartets of Mozart, Beethoven, 
Schubert, Tchaikovsky, Myaskovsky, 
Shostakovich – and of course Borodin; 
and will play quintets with partners 
including Boris Berezovsky, Elisabeth 
Leonskaja and Ludmila Berlinskaia. 
The Quartet’s first release on the Onyx 
label, featuring Borodin, Schubert, 
Webern and Rachmaninov, was 
nominated for a Grammy in the 2005 
“Best Chamber Performance” category. 
The Borodin Quartet has produced a 
rich heritage of recordings over several 
decades, for labels including EMI, 
RCA and Teldec. Among its Teldec 
recordings, those of Tchaikovsky’s 
Quartets and Souvenir de Florence, 
Schubert’s String Quintet, Haydn’s 
Seven The Seven Last Words of Christ 
and a disc of Russian miniatures all 
received acclaim. The Tchaikovsky disc 
was honoured with a Gramophone 
Award in 1994. The CD label Chandos 
recorded and released the complete 
Beethoven quartets as part of the 
sixtieth anniversary celebration.

04.06.2015
pe th 20.30

Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum

sponsor

© keıth saunders
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borıs berezovsky

▪ Boris Berezovsky hem virtüöz 
piyanistlerin en güçlüsü hem de 
benzersiz kavrayış ve olağanüstü 
duyarlılıkla donanmış bir müzisyen 
olarak büyük itibara sahiptir. Moskova 
doğumlu Boris Berezovsky Moskova 
Konservatuvarı’nda Eliso Virsaladze 
ile ve özel olarak da Alexander Satz 
ile çalıştı. 1988’de Wigmore Konser 
Salonu’ndaki ilk Londra konseri üzerine 
The Times kendisini “fevkalade gelecek 
vadeden bir sanatçı, göz kamaştıran 
virtüözite ve hayranlık uyandıran güçte bir 
icracı” diye tanımladı. Boris Berezovsky 
iki yıl sonra Moskova’da, 1990 
Uluslararası Çaykovski Yarışması’nın 
altın madalyasını kazandı. Boris 
Berezovsky düzenli olarak Berlin 
Filarmoni, Mariinsky Tiyatrosu 
Orkestrası, Macar Ulusal Orkestrası, 
Staatkapelle Dresden, Londra Filarmoni, 
Roma Santa Cecilia Orkestrası, New 
York Filarmoni, NHK Senfoni, Paris 
Orkestrası, Münih Filarmoni, Rus 
Ulusal Orkestrası, Rotterdam Filarmoni, 
Fransa Ulusal Orkestrası, Montreal 
Senfoni, Suisse Romande Orkestrası, 
BBC Senfoni, Birmingham Senfoni, 
Hong Kong Filarmoni gibi en prestijli 
orkestralara konuk olmaktadır. Boris 
Berezovsky sık sık uluslararası resital 
serilerine davet edilmektedir: Berlin 
Filarmoni Piyano Serisi, Concertgebouw 
Uluslararası Piyano Serisi ve 
Londra’daki Kraliyet Festival Salonu 
Uluslararası Piyano Serisi bunlardan 
bazılarıdır. Ayrıca Paris’te Champs-
Elysées Tiyatrosu ile Salle Pleyel, 
Brüksel’de Güzel Sanatlar Sarayı, Viyana 
Konzerthaus, Atina’da Megaron gibi 
önemli salonlarda ve Verbier, Salzburg, 
la Roque d’Anthéron gibi en tanınmış 
uluslararası festivallerde çalmaktadır. 
Oda müziği partnerleri arasında Vadim 
Repin ve Borodin Quartet yer almaktadır. 
Boris Berezovsky, Dmitri Makhtin ve 
Alexander Kniazev’den oluşan trio, 
Çaykovski’nin piyano, keman ve çello 
için parçaları ile “Büyük Bir Sanatçının 
Anısına” Trio Elagiague’ını kaydettiği 
DVD ile Ağustos 2004’te Diapason d’Or 
kazandı. Bu DVD, televizyon kanalları 
ARTE ve NHK’da (Japonya) yayınlandı. 
Aynı trio Ekim 2004’te Warner Classics 
International etiketi altında kaydettiği 

Şostakoviç’in 2 numaralı Trio’su ve 
Rachmaninov’un 2 numaralı Trio 
Elégiague’ı ile de Fransa’da Choc de la 
Musique, İngiltere’de Gramophone ve 
Almanya’da 2005 Echo Klassik ödüllerini 
kazandı. Boris Berezovsky, Teldec 
etiketi altında Chopin, Schumann, 
Rachmaninov, Mussorgsky, Balakirev, 
Medtnet ve Ravel’in eserleri ile Liszt’in 
Transandantal Etütler’inin tamamını 
kaydetti. Rachmaninov sonatları kaydı 
Alman Kayıt Eleştirmenleri Ödülü’nü 
kazandı; Ravel albümü ise Le Monde 
de la Musique, Diapason, BBC Music 
Dergileri ile Sunday Independent 
Gazetesi’nin tavsiye edilenler listesinde 
yer aldı. BBC Müzik Dergisi Ödülleri’nde 
Mart 2006’da En İyi Enstrümentalist 
ödülünü kazandı. Chopin/Godowsky 
solo canlı kaydı ise büyük övgü topladı. 
Boris Berezovsky Mirare etiketi altında 
Rachmaninov’un hem prelüdlerini 
hem de Dmitri Liss yönetimindeki 
Ural Filarmoni eşliğinde piyano 
konçertolarını kaydetti. Brigitte Engerer 
ile birlikte kaydettiği Rachmaninov’un 
iki piyano için eserlerine adanmış bir 
diğer CD’si ise birçok büyük ödül ile 

onurlandırıldı. Londra’daki Kraliyet 
Festival Salonu ile Tours’daki Le Grange 
de Meslay’da canlı kaydettiği Liszt’in 
eserlerinden oluşan bir albüm çıkardı. 
Brigitte Engerer ve Henri Demarquette 
ile birlikte Saint Saens’ın Hayvanlar 
Karnavalı’nı kaydettikleri albüm 2010 
Choc ödülünü kazandı. Boris Berezovsy 
önümüzdeki dönemde Katar Filarmoni 
eşliğinde Roma ve Doha’da, Kent 
Nagano yönetimindeki Montreal Senfoni 
eşliğinde Montreal ve Kyoto’da , Yuri 
Temirkanov yönetimindeki St Petersburg 
Filarmoni eşliğinde Paris’te konserler 
verecek; ayrıca Pinchas Steinberg 
yönetiminde Hamburg Filarmoni, 
Hannu Lintu yönetiminde Finlandiya 
Radyo Senfoni, Alexander Vedernikov 
yönetiminde Paris Orkestrası ile 
çalacaktır. Vadim Repin ile birlikte Fransa 
turnesine çıkacak, Borodin Quartet ile 
İstanbul Müzik Festivali’ne katılacak ve 
dünyanın en saygın konser salonlarında 
dinleyicilerle buluşmaya devam 
edecektir. Boris Berezovsky, arkadaşı 
Brigitte Engerer’in görevini devralarak, 
Pianoscope Beauvais Festivali’nin 
artistik direktörlüğünü üstlenmiştir.

π Boris Berezovsky has established 
a great reputation, both as the most 
powerful of virtuoso pianists and as a 
musician gifted with a unique insight 
and a great sensitivity. Born in Moscow, 
Boris Berezovsky studied at the Moscow 
Conservatory with Eliso Virsaladze 
and privately with Alexander Satz. 
Subsequent to his London debut at 
the Wigmore Hall in 1988, The Times 
described him as an artist of exceptional 
promise, a player of dazzling virtuosity 
and formidable power. Two years 
later, he won the Gold Medal at the 
1990 International Tchaïkovsky 
Competition in Moscow. Boris 
Berezovsky is regularly invited by the 
most prominent orchestras including 
the Berliner Philharmoniker, Mariinsky 
Theatre Orchestra, Hungarian 
National Orchestra, Staatskapelle 
Dresden, Philharmonia of London, 
Orchestra Santa Cecilia Roma, New 
York Philharmonic, NHK Symphony 
Orchestra, Orchestre de Paris, Munich 
Philharmonic, Russian National 
Orchestra, Rotterdam Philharmonic, 
Orchestre National de France Orchestre 
Symphonique de Montréal, Orchestre 
de la Suisse Romande, BBC Symphony 
Orchestra, Birmingham Symphony 
Orchestra, Hong Kong Philharmonic… 
Boris Berezovsky is often invited to the 
most prestigious international recitals 
series : The Berlin Philharmonic Piano 
serie, Concertgebouw International 
piano serie and the Royal Festival Hall 
Internatinal Piano series in London, 
to the great stages as the Théâtre des 
Champs-Elysées and Salle Pleyel in 
Paris, Royal Festival Hall of London, 
Palace of fine Arts in Brussells, 
Konzerthaus of Vienna, the Megaron 
in Athena… and to the most famous 
internatonal festivals in Verbier, 
Salzbourg, la Roque d’Anthéron… 
His partners in Chamber Music are 
Vadim Repin and the Borodin Quartet. 
In August 2004, the DVD of The 
Tchaïkovsky Pieces for piano, violin 
and cello and Trio Elegiaque “A La 
Mémoire d’un grand artiste” recorded 
by the Trio B.Berezovsky, D.Makhtin, 
A.Kniazev received the Diapason d’Or. 
The DVD was broadcasted on the TV 
channels ARTE and NHK in Japan. In 
October 2004, with Warner Classics 

International, Boris Berezovsky, 
Alexander Kniazev and Dmitri Makhtin 
recorded the Shostakovitch Trio n°2 
and Rachmaninov Trio Elégiaque 
n°2, which were awarded Choc de la 
Musique in France, the Gramophone 
in England, and the ECHO Classic 
2005 in Germany. With Teldec, Boris 
Berezovksy has recorded works of 
Chopin, Schumann, Rachmaninov, 
Mussorgsky, Balakirev, Medtner, Ravel 
and the complete Liszt Transcendental 
Studies. His recording of the 
Rachmaninov sonatas was awarded the 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik 
and his Ravel disc was recommended 
by Le Monde de la Musique, Diapason, 
The BBC Music Magazine and the 
Sunday Independent. Boris Berezovsky 
also won the BBC Music Magazine 
Awards in March 2006 as Best 
Instrumentalist. His solo live recording 
Chopin/Godowsky was highly praised. 
With Mirare, Boris Berezovsky recorded 
the Rachmaninov Preludes as well 
as the complete Rachmaninov Piano 
concertos with the Ural Philharmonic 
Orchestra conducted by Dmitri 
Liss, and another CD for two pianos 
dedicated to Rachmaninov with 
Brigitte Engerer which received several 
great prizes. He recorded live at the 
Royal Festival Hall of London and at 
La Grange de Meslay in Tours a CD 
devoted to Liszt. The artist also recorded 
with his partners : Brigitte Engerer 
and Henri Demarquette Saint-Saëns’s 
Carnaval des Animaux (CHOC of the 
year 2010). His next engagements 
include, among others, concerts with 
: Qatar Philharmonic Orchestra in 
Roma and Doha, Montreal Symphonic 
Orchestra/Kent Nagano in Montreal 
and Kyoto, St Petersburg Philharmonic 
Orchestra/Yuri Temirkanov in Paris, 
Philharmoniker Hamburg/Pinchas 
Steinberg, Finnish Radio Symphony 
Orchestra/Hannu Lintu, Orchestre de 
Paris/Alexander Vedernikov… Boris 
Berezovsky will also be on tour with 
Vadim Repin in France and perform 
with Borodin Quartet in Istanbul, and 
will give recitals in the most world 
prestigious halls. Boris Berezovsky took 
over the work of her friend Brigitte 
Engerer becoming artistic director of 
the Festival Pianoscope Beauvais.

program notları

Antonin Dvorak (1841-1904) 
Piyano Beşlisi, La Majör, B 155 (Op. 81)*

– Allegro, ma non tanto
– Dumka. Andante con moto-Vivace
– Scherzo (Furiant). Molto vivace
– Finale. Allegro

1887 yılının Ağustos ve Ekim ayları 
arasında bestelenen ve Dvorak’ın 
en önemli oda müziği eseri sayılan 
Piyanolu Beşli, Prof. Bohdan 
Neurether’e ithaf edilmiştir. İlk kez 6 
Ocak 1888’de Prag’da seslendirilen ve 
bugüne kadar tazeliğinden hiçbir şey 
yitirmeyen bu ölümsüz eser, Dvorak’ın 
romantik dostlarına göre, onun yaşayan 
bir portresidir: Doğa karşısındaki 
neşesi, değişken mizacı, melankolisinin 
altından bile sezilen mutluluğu, Çek 
halk ezgilerine duyduğu derin hayranlık. 
Müzik eleştirmenlerine göre ise, tek 
tek hem bölümleri, hem de bütünüyle 
mükemmel olan beşli, Schubert, 
Schumann ve Brahms’ın benzer 
eserleriyle boy ölçüşebilir.
Çekici biçimde gelişen fikirlerin 
zenginliği ve dengeli partileriyle hem 
yorumculara, hem de dinleyicilere 
zevkli anlar yaşatan Beşli’nin 1. Bölümü 
4/4’lük ölçüde, La Majör tonda ve pek o 
kadar çabuk olmayan (Allegro, ma non 
tanto) tempoda başlar; sonat biçiminde 
işlenmiş iki temaya dayanır. Viyolonselin 
duygulu biçimde sunduğu ve bir halk 
ezgisine benzeyen ana tema, piyanonun 
arpej dizileri eşliğinde gelişir. Bu esnek 
tema eserin bütününe hâkim olacak, 
melankoliden mutluluğa kadar değişik 
duyguları yansıtacaktır. Daha sonra, 
önce viyolonselin duyurduğu Do diyez 
minör tondaki lirik yan tema, birincisiyle 
karşıtlık oluşturur ve Dvorak’ın Majör-
minör değişkenliğine duyduğu eğilimi 
de gösterir.
2. Bölüm, Fa diyez minör tonda ve 
2/4’lük ölçüde önce ılımlı hızda ama 
hareketlice (Andante con moto) 
tempoda başlar ve Slav müziğinde 
balad karakterindeki halk ezgilerine 
verilen ve Çekçe “küçük düşünce” 
anlamına gelen Dumka başlığını taşır. 
A-B-C-A-B-A temalarıyla sıralanan bir 
rondo formunda olan bölümde, önce 
piyanonun parlak eşliğinde viyolanın 
hüzünlü melodik varyasyonları şiirsel 

© jurı bogoma
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bir ağıt gibi duyulur (A). Daha sonraki 
karşıt tema (B), koşan triyolerle daha 
neşeli ve canlı şekilde kemanlar ve 
piyano arasında bölüşülür. Bunu 
izleyen, Dumka’nın oynak dans 
bölümünü oluşturan, önce viyola ile 
duyurulan tema (C), birinci temanın 
nakarat benzeri temasının ilk dört 
mezüründen kaynaklanır... Fa diyez 
Majör tonda, 3/8’lik ölçüde ve canlı 
(Vivace) tempodaki bölme ise yine 
kontrast oluşturur: 16’lık notalar, 
halk dansının tipik değişkenliğiyle bir 
çalgıdan diğerine geçer. İkinci bölüm 
böylece neşe ve keder, gülüş ve ağlayış 
arasındaki çabuk değişkenliğiyle 
Dumka’nın tipik bir örneğidir.
3. Bölüm Scherzo, çok canlı (molto 
vivace) tempoda, La Majör tonda ve 
3/4’lük ölçüde bir Bohemya dansı olan 
Furiant tarzındadır. Geleneksel forma 
uygun üç bölmeli olan Scherzo biçim 
olarak sade yapıda olmasına karşın 
türlü ritmik şaşırtmalarla kaynayan bir 
dans olarak başlar. Neşeli, koşan birinci 
temayı, viyolonselin duyurduğu ağırca 
dalgalanan tema izler. Scherzo’nun 
trio bölmesi ise Fa Majör tonda sakin 
akorlarla başlar. Ama hemen çabucak 
ana temanın şakacı varyasyonlarıyla 
işlenir; bu arada piyano tematik 
gelişmeyi sürdürürken, yaylı çalgılar 
akorlarla, ölçü değişimleriyle şaşırtarak 
eşlik eder. Asıl bölmenin tekrarı ise kısa 
tutulmuş, birbiri arkasına gelen kontra 
partilerle tema desteklenmiştir. Güçlü 
ve parlak bir Slav teması bölümü sona 
erdirir.
Son bölüm Finale ise, çabuk (Allegro) 
tempoda, 2/4’lük ölçüde ve La 
Majör tonda canlı ritimli bir sonat 
formundadır. Senkoplu bir polka 
şeklinde süren bölümde, ana tema yine 
bir Slav ezgisidir ve Mi minör tonda yan 
tema olarak biter. Eser birinci bölümdeki 
gibi, temaların gelişmesiyle neşeli 
bir dans havasıyla son bulur. Ancak 
ana temanın işlendiği geliştirimde 
(developpement) bir füg bölmesini ve 
coda’da yine ana temadan kaynaklanan 
koral tarzında lirik, sakin bir kısmı içerir. 
(Süre 32’)

Antonin Dvorak (1841-1904) 
Piyano Beşlisi, La Majör, B 28 (Op. 5)

– Allegro ma non troppo
– Andante sostenuto
– Finale. Allegro con brio

Antonín Dvorák’ın opus 5 sayılı La 
Majör 1. Piyanolu Beşlisi’nin önemi, 
aslında bu pek de tatminkâr olmayan 
yapıtın, oda müziği repertuvarının 
baştacı olan yapıtlarından opus 81 
sayılı La Majör 2. Piyanolu Beşlisi’nin 
yazılmasına zemin hazırlamış olmasıdır. 
Dvorák opus 5 sayılı beşliyi bitirdikten 
birkaç ay sonra yapıt seslendirilmiş 
ve hemen unutulmuştur. Besteci o 
zamanlar müzik dünyasında pek tanına 
bir isim değildir. Bundan yıllar sonra, 
1880’lerin sonlarında Slav ve Moravya 
esinli yapıtlarıyla kendine bir ün yapan 
Dvorák 1. Piyanolu Beşli’yi tekrar ele 
alıp üzerinde çalışmaya başlamıştır. 
Yapıtlarını sıkça gözden geçiren ve her 
zaman istediği sonucu alamayabilen 
besteci bu yapıttan istediği gibi 
bir müzik ortaya çıkaramayacağını 
anlayınca elindekini bir yana bırakıp aynı 
tonda yeni bir piyanolu beşli yazmaya 
girişmiştir. Opus 5 sayılı ilk beşlinin 
tekrar ortaya çıkarılıp yayımlanması 
içinse onlarca yıl geçmesi ve dünyanın 
birçok savaş görmesi gerekecektir.
Üç bölümden oluşan opus 5 sayılı 
Piyanolu Beşli hep ilginç bir yapıt olarak 
kalacak olsa da büyük bir müzikal 
derinlik barındırmaz. İlk bölümde 
hoş bir atmosfer, ikinci bölüm olan 
Andante’de tatlı enstrümantal parçalar 
ve üçüncü bölümde de hafif acemice 
olsa da yüksek bir enerji mevcuttur. 
(Süre 27’)

* Program notları: irkin aktüze

ANGELA HEWITT
“İspanyol Manzaraları”
“Spanish Landscapes”
angela hewıtt piyano piano

Domenico Scarlatti
Sonat Re minör, K 9  
Sonata in D minor, K9 
Sonat Do Majör, K 159 
Sonata in C Major, K159 

Sonat Si minör, K 87 
Sonata in B minor, K87 
Sonat Re Majör, K 29 
Sonata in D Major, K29

Enrique Granados
İspanyol Dansları, Op. 37 Cilt II No. 4, 5, 6 
Danzas Españolas, Op.37 Volume II Nos. 4, 5, 6 
 Villanesca 
 Andaluza 
 Rondalla aragonesa

Şikâyetler veya Genç Kız ve Bülbül, Op. 11, No. 4 
Complaints or the Maiden and the Nightingale, Op.11, No.4 
Korkuluk, Op. 11, No. 7 
The Straw Man, Op.11, No.7

Ara Interval

Domenico Scarlatti
Sonat La Majör, K 113 
Sonata in A Major, K113 
Sonat Re Majör, K 430 
Sonata in D Major, K430 

Sonat Sol minör, K 8 
Sonata in G minor, K8 
Sonat Sol Majör, K 13 
Sonata in G Major, K13

Isaac Albeniz
İspanyol Süiti, Op. 47, No. 3, 5, 7 
Suite Española, Op.47, Nos. 3, 5, 7 
 No. 3, Sevilla 
 No. 5, Asturias 
 No. 7, Castilla

Manuel de Falla
Baetica Fantezisi (1919) 
Fantasia Baetica (1919)

Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.
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Süreyya Operası
Süreyya Opera House
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değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

angela hewıtt

▪ Dünyanın önde gelen piyanistlerinden 
biri olan Angela Hewitt Avrupa, Kuzey 
ve Güney Amerika ile Asya’nın belli 
başlı tüm orkestraları eşliğinde düzenli 
konserler vermektedir. Bach yorumları 
ve kayıtları özellikle övgü toplamakta ve 
sanatçıyı zamanımızın önde gelen Bach 
yorumcuları arasına yerleştirmektedir. 
Angela Hewitt’in 2014/15 sezonu 
içerisinde, Washington Ulusal Senfoni 
Orkestrası (David Zinman), Vancouver 
Senfoni, Yomiuri Nippon Senfoni, Japon 
Filarmoni, Hamburg Senfoni, Bolonya 
Filarmoni Akademisi ve İsveç Oda 
Orkestrası ile verdiği konserler göze 
çarpar. Geçtiğimiz sezonlarda Camerata 
Salzburg ve Basel Oda Orkestrası ile 
turnelere çıkmış, Toronto Senfoni, 
Montreal Senfoni ve Brezilya Senfoni 
Orkestraları’na konuk olmuştur. Angela 
Hewitt Ocak 2015’te mezzosoprano 
Anne Sofie von Otter ile Chicago 
Üniversitesi, Boston Ünlüler Serisi, San 
Francisco Konserleri, Toronto Kraliyet 
Üniversitesi ve New York’taki Le Poisson 
Rouge’u kapsayan bir dizi resital verdi. 
Sezon boyunca verdiği solo resitaller 
sanatçıyı Londra Wigmore Salonu’na 
bir kez daha döndürürken, ayrıca 
Bath Bach Festivali’ne, Amsterdam 
Muziekgebouw’a, Kopenhag Mogens 
Dahl Konser Salonuna ve Washington 
Üniversitesi’ne de götürdü. Angela 
Hewitt’in Hyperion etiketiyle kaydettiği 
ödüllü albümleri dünyanın dört bir 
yanından övgüler toplamıştır. Bach’ın Füg 
Sanatı’nı kaydettiği albümü Ekim 2014’te 
yayınlandı ve aynı yılın yazında Hannu 
Lintu yönetimindeki Fin Radyo Senfoni 
Orkestrası ile Messiaen’in Turangalîla 
Senfoni’sinin Ondine firması için 
kaydında solist olarak yer aldı. Diskografisi 
Beethoven, Mozart, Schumann, Ravel, 
Chopin, Couperin, Rameau ve Chabrier’in 
eserlerini de kapsamaktadır. Angela 
Hewitt 2006 Gramophone Ödülleri’nde 
Yılın Sanatçısı seçildi. 2000’de Kanada 
Devlet Nişanı ve 2006’da Kraliçe’nin 
Doğum Günü Onuruna Britanya Devlet 
Nişanı ile onurlandırıldı. Londra’da 
yaşayan sanatçının Ottowa’nın yanı 
sıra Umbria’daki Trasimeno Müzik 
Festivali’nin Sanat Direktörlüğünü 
yürüttüğü İtalya’da da ikametgâhları 
bulunmaktadır.
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π One of the world’s leading pianists, 
Angela Hewitt regularly appears in 
recital and with major orchestras 
throughout Europe, the Americasand 
Asia. Her performances and recordings 
of Bach have drawn particular 
praise, marking her out as one of the 
composer’s foremost interpreters 
of our time. Highlights of Hewitt’s 
2014/15 season include concerts with 
Washington’s National Symphony 
Orchestra (David Zinman) and 
Vancouver Symphony, Yomiuri Nippon 
Symphony and Japan Philharmonic 
orchestras, as well as Hamburger 
Symphoniker, Accademia Filarmonica 
di Bologna and Swedish Chamber 
Orchestra. She has toured in recent 
seasons with Camerata Salzburg and 

kammerorchesterbasel, while other 
recent orchestral appearances include 
the Toronto Symphony Orchestra, 
Orchestre symphonique de Montréal, 
and Orquestra Sinfônica Brasileira. In 
January 2015 Angela Hewitt gives a 
series of recitals with mezzo-soprano 
Anne Sofie von Otter at the University 
of Chicago, the Celebrity Series of 
Boston, San Francisco Performances, 
Toronto’s Royal Conservatory and 
New York’s Le Poisson Rouge. As solo 
recitalist she also returns to London’s 
Wigmore Hall and performs at Bath 
Bachfest, Amsterdam’s Muziekgebouw, 
Copenhagen’s Mogens Dahl Koncertsal 
and the University of Washington. 
Hewitt’s award-winning recordings for 
Hyperion have garnered praise from 

around the world. Her recording of 
Bach’s The Art of Fugue was released 
in October 2014, and she was soloist 
for Ondine’s release of Messiaen’s 
Turangalîla Symphony with the Finnish 
Radio Symphony Orchestra and Hannu 
Lintu in summer 2014. Her discography 
also includes CDs of Beethoven, 
Mozart, Schumann, Ravel, Chopin, 
Couperin, Rameau and Chabrier. 
Hewitt was named ‘Artist of the Year’ 
at the 2006 Gramophone Awards. She 
was made an Officer of the Order of 
Canada in 2000 and was awarded an 
OBE in the Queen’s Birthday Honours 
in 2006. She lives in London but also 
has homes in Ottawa and in Italy, where 
she is Artistic Director of the Trasimeno 
Music Festival in Umbria.

program notları

Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Sonat Re minör, K 9* 
Sonat Do Majör, K 159* 
Sonat Si minör, K 87* 
Sonat Re Majör, K 29*

Scarlatti’nin 600’ü geçen sayıdaki 
sonatı klavsen için yazılmış olmasına 
karşın çağdaşlarının aksine, piyano ile 
yorumlanmaları bu eserlerin değerini 
azaltmaz. Bu arada Carl Czerny, Emil 
Sauer, Carl Tausig ve Hans von Bülow 
gibi ünlü piyanistler, bu sonatların türlü 
düzenlemelerini yapmış, bazen ana 
yapıyı bozabilen, armonik, tonalite ve 
parti değişiklikleri de uygulamışlardır. 
Ancak günümüzde önce Wanda 
Landowska, sonra da Kirkpatrick gibi 
usta klavsencilerin, Vladimir Horowitz 
gibi ünlü piyanistlerin başlattıkları 
aslına sadık yorumlarla D. Scarlatti 
tekrar hak ettiği yere ulaşmış, aşırıya 
kaçmayan dinamizm, aksan, cümle 
işaretlerine uyan seslendirilişlerle Barok 
anlayışın bu en güzel örnekleri yeniden 
canlandırılmıştır.
Scarlatti’nin sonatları çeşitli sistemlerle 
numaralanmış (Alessandro Longo= L, 
Ralph Kirkpatrick= K, Pestelli=P); bazen 
de lirik, cantabile veya dans stilinde 
ya da teknik problemlerin çözümünü 
öngören tarzda olarak sınıflandırılmıştır. 
Scarlatti İtalyan klavye müziğini füg 
biçiminin sıkı kalıplarından kurtararak 
bir bakıma modern piyano stilinin 

temellerini de bu teknik çözümlerle 
kurmuştur. Bu türdeki eserlerini 
sonatlar, egzersizler (essercizi) ya 
da klavsen parçaları (Pièces pour le 
Clavecin) olarak adlandıran Scarlatti, 
aynı zamanda bu çalgının teknik 
çözümünü arayan ilk virtüöz olmuştur: 
Ellerin geniş sıçrayışlarla ayrılması ya da 
çapraz biçimde çalarak etki yaratmasını 
da düşünerek klavyenin daha özgür 
olmasını sağlamıştır. (Süre 4’+ 3’+4’+3’)

Enrique Granados (1867-1916) 
İspanyol Dansları, Op. 37 Cilt II No. 4, 
5, 6*

Enrique Granados, halk müziğine 
ilgi duymuş, ancak temalarını 
İspanya’nın halk müziğinden almadan, 
karakterini şiirsel bir havada, armonik 
zenginlik ve özgürlükle yansıtmıştır. 
Katalonyalı olduğu için de -çoğunlukla 
flamenko’nun ritmini kullanan 
Albeniz’in aksine- melodiye daha çok 
önem vermiştir.
1890-1900 yılları arasında Op. 37 olarak 
piyano için bestelediği 12 İspanyol Dansı 
(Danzas Españolas) Liszt’in tekniğine, 
bir bakıma Alman ekolüne yakın olarak 
yazılmış olmasına karşın, anlam olarak 
yenilikler sergiler; bir İspanyol şairi gibi 
zarif ve süslü incelikleri yansıtır. Danslar 
A-B-A formundadır ve nostaljik bir 
nakarat (estribillo) ya da Copla’yı içerir. 
Armoni işlenişi yönünden Albeniz’i 
de aşan bu üç-altı dakikalık dansların 
çoğunu da 1911’de Barselona Senfoni 
Orkestrası’nı kuran Katalonyalı besteci 
ve orkestra şefi Juan Lamote de Grignon 
(1872-1949) orkestraya uygulamıştır.
Granados da bu dansları “Ülkemin 
anlamı, yaşamı ve karakteri” olarak 
tanımlar. 1889’da, Paris’te öğrenimini 
bitirdikten sonra bu dansları yazmaya 
başlamış ve 1892’de Barselona’da 
orkestra eşliğinde Grieg’in Piyano 
Konçertosu’nu çaldıktan sonra Lamote 
de Grignon’un orkestrasyonunu 
yaptığı No.2, 5 ve 6 sayılı üç İspanyol 
Dansını yöneterek övgü kazanmış, 
ülke tarihinde ilk olan bu danslarla 
besteciliğini kabul ettirmişti. Buna 
sevinen ve 1892’de yayımlanan bu 
dansların ilk bölümünü Rus besteci 
César Cui’ye yollayan Granados, onun 
“Çok ince zevkli! Hem melodik, hem 
de armonizasyon yönünden büyüleyici” 

şeklindeki cesaretlendirici cevabından 
sonra, İspanyol Dansları’nı bir düzineye 
tamamlayarak 1900’de dört bölüm 
olarak yayımlamıştı. Danslar öyle ün 
kazandı ki, İspanyol Krallık Prensesi 
Isabella onunla tanışmak istedi. Ancak 
altı çocuk babası, dar bütçeli Granados, 
sanata çok meraklı olan prensesi 
ziyaretten pek memnun kalmadı; sonra 
arkadaşlarına şunları söyledi: “... Bu 
ziyaret eldivenler, kravat, berber, geç 
olduğundan dolayı da atlı araba kirası 
ve temiz gömlek yakası için bana iki 
duros’a mal oldu... Yani iki duros zarara 
uğradım...”
4. Villanesca: Aslında 16. yüzyılda 
madrigal benzeri bir İtalyan ezgisi olan 
villanella’dan kaynaklanan ve rustik 
bir dansa dönüşen bu dans, yine aynı 
yüzyılda İspanya’da köylü (villain) dansı 
villano adını almıştır. Bu küçük Villano –
Villanesca– ise köy havasını pastoral bir 
şekilde yansıtan 4/4’lük ölçüde ezgisel 
bir danstır. (Süre 5’)
5. Andaluza: Endülüs dansı Playera 
ya da Romanza Andaluza (Endülüs 
romansı) adını da taşıyan bu 6/8’lik 
ölçüdeki dans, dizinin en ünlüsüdür. 
Yüzyılımızın büyük viyolonselcisi 
Katalonyalı Pau (Pablo) Casals 
tarafından dünyaya tanıtılmış, ama 
en çok solo gitar düzenlemesiyle 
sevilmiştir. Tüm kemancıların 
repertuvarında da yer alan Andaluza, 
çabuğa yakın ağırca (Andante quasi 
allegretto) tempodaki melankolik ezgisi, 
ilginç ara geçişleriyle seçkinleşir ama 
Majör tonda sona erer. (Süre 4’)
6. Jota (Rondella Aragonesa): Jota 
aslında 3/4’lük ölçüde, çiftli gruplarla 
oynanan, vals benzeri bir halk dansıdır 
ve Aragon, Valensiya ve Kastilya gibi 
bölgelere göre değişik türleri vardır. 
Kuzey İspanya’nın Aragon yöresinden 
kaynaklanan bu Jota sert ritmik girişi 
yanında, kur yapan çiftleri tanımlayan 
serenad türü orta bölmesiyle de ilgi 
çeker ve hızlanarak virtüöz canlılıkta 
sona erer. (Süre 5’)

Şikâyetler veya Genç Kız ve Bülbül, Op. 
11, No. 4*

Granados’un dünya çapındaki başarısı, 
1911’de bestelediği Goyescas adlı Piyano 
Süiti ile başlar. İlk kez Barselona’da, 
9 Mart 1911’de Palais de la Musique 

Catalane’da seslendirilen eser, Paris’te 
Pleyel Salonu’nda 4 Nisan 1914’te 
Granados’un yorumuyla olağanüstü bir 
başarı kazanmış ve besteci, Albeniz gibi 
ölümünden sonra değil, hemen Légion 
d’Honneur nişanıyla ödüllendirilmiştir.
Massenet’nin İspanya’nın Grieg’i 
diye tanımladığı ve Saint-Saëns’ın da 
“Avrupa müziğinin ilerdeki en büyük 
temsilcisi” olarak gördüğü, kendi de 
iyi bir yazar ve ressam olan Granados, 
ünlü ressam Francisco Goya’ya (1746-
1828) hayrandı; hattâ bazı tablolarına 
da sahipti. Granados, 1896’da 
ressam Goya’nın 150. doğum günü 
törenleri nedeniyle İspanyol piyanist 
Joaquin Malats’a yazdığı mektupta 
hayranlığını şöyle belirtir: “Goya’ya 
âşığım; paletiyle, kendiyle ve metresi, 
modeli, kavga ettiği Alba Düşesi: O 
kırmızı-beyaz yanaklarının açık ve koyu 
kadife (kıvrımlı) süsleriyle kontrastı; o 
yumuşak kalçalar, kara mermer üzerine 
dinlenen sedef ve yasemin eller - hepsi 
beni tahrik ediyor. Goya’nın yapmış 
olduğu gibi, duygusallığın, âşık olmanın, 
tutkunun, dram ve trajedinin uyumunu 
arıyorum...” Bir söyleşide de Granados 
eseri hakkında şunları söylemiş: “Kişisel 
bir katkı için çalıştım: Acı ve zarafetin 
bir karışımı... tipik İspanyol olan ritim, 
renk, yaşam ve Goya’nın eserlerinde 
görüldüğü gibi ani aşk ve tutku, 
dramatik ve trajik ruh halleri...” Besteciyi 
en iyi tanıyanlardan ve biyografisini 
yazan G. de Boladeres Ibern, onun 
en güzel tanımını yapmıştır: “O da, 
Goya gibi bir idealistti. Yine Goya gibi, 
gördüğü ve ele aldığı konuyu en iyi nasıl 
yansıtacağını biliyor, özü elde ediyordu.” 
Goyescas’ın 4. Parçası Quejas o la 
Maja y el Ruisenor (Yakınışlar ya da 
Genç Kız ve Bülbül), geride kalan pek 
çok mektuptan da anlaşıldığı üzere, 
Granados’un büyük bir aşkla bağlı 
olduğu eşi Amparo Gal’a ithaf edilmiştir. 
Süitin en güzel ve en duygulu parçasıdır. 
Romantik bir rapsodiye benzeyen 
3/4’lük ölçüdeki parçada, genç kızın 
melankoliyle yükselen acı yakınışlarına, 
bülbülün kadans biçiminde arabesklerle 
şakıyarak, dem çekmesiyle cevap verişi 
yansıtılır. Bu parça ayrıca Granados’un 
18. yüzyıl İspanyol müziği etkisinde F. 
Periquet y Zuaznabar’ın sözleri üzerine 
yazdığı “15 Tonadillas al estilo antiguo” 
(Eski stilde 15 Tonadilla) adlı dizisinin 

© bernd eberle
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onüçüncüsü olarak yer alır. Tonadilla ise 
eski İspanyol tiyatrosunda ara müziği 
olarak kullanılan zarif ve bazen şarkılı 
bir serenad benzeridir. (Süre 6’)

Korkuluk, Op. 11, No. 7*

“Saman korkuluk” anlamına gelen El 
Pelele, başlangıçta Goyescas Süiti içinde 
yer almamış, Granados bu parçayı, 
sonradan yazdığı ünlü Intermezzo gibi, 
Goyescas Operası perde başlangıcı 
için orkestraya uygulamak amacıyla 
yazmıştır. Bestecinin gözde öğrencisi 
Frank Marshall, Granados’un bir 
resitalinde El Pelele’yi çalarken sayfa 
çevirmekte iken, bestecinin parçayı bir 
çigan gibi emprovize duyurduğunu 
şaşkınlık ve merakla izlemiş. (Süre 4’)

Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Sonat La Majör, K 113* 
Sonat Re Majör, K 430* 
Sonat Sol minör, K 8* 
Sonat Sol Majör, K 13*

1738’de İspanya’da yazmaya 
başladığı Essecizio’lar (Alıştırmalar) 
günümüzde sonat olarak anılan üç-
beş dakikalık kısa, tek bölümlü, neşeli 
ya da hüzünlü zarif klavsen parçaları 
bugünkü piyano etüdlerinin de öncüsü 
olmuştur. Staccato, tril, oktav ve arpej 
teknikleriyle, görevli olduğu sarayda, 
prensesi eğitmek amacıyla uygulanan 
parçalarda genellikle İspanyol ruhuna 
özgü halk müziği özellikleri de sezilir. 
Scarlatti’nin bu iki bölmeli ve tek 
temalı sonat tipi, bazen ağır tempolu 
parçalarda ikinci temayı da duyurur. 
İlk kez 1739’da Madrid’de basılan 
sonatlar, sonra 1839’da Viyana’da Carl 
Czerny tarafından yayımlanmış, 1907-
39 arasında Milano’da Alessandro 
Longo’nun kataloğunda 545 sonatlık 
dizi olarak düzenlenmiştir. Longo’nun 
“L” olarak numaraladığı sonatlar, 1935’te 
Ralph Kirkpatrick’in sınıflandırmasıyla 
(K) 555’e ulaşmıştır. (Süre 4’+ 3’+4’+3’)

Isaac Albeniz (1860-1909) 
İspanyol Süiti, Op. 47, No. 3, 5, 7*

No. 3, Sevilla
No. 5, Asturias
No. 7, Castilla

Albeniz’in 1886’da solo piyano için Op. 
47 olarak yayımladığı İspanyol Süiti 
(Suite Española) aslında Granada, 
Cataluña ve Sevilla başlıklı üç bölümden 
oluşuyordu. Ancak bestecinin 
ölümünden sonra, 1918’de eserlerinin 
yayıncısı süite beş bölüm daha ekleyerek 
bastırdı. Böylece sırasıyla Op. 181 Cadiz, 
Op. 232 No. 1 Asturias, Op. 164 No. 
1 Aragon, Op. 232 No. 5 Castilla ve 
1890’da bestelenmiş olan Op. 57 Cuba 
ile eser sekiz bölüme ulaştı. Ancak 
bazı müzikçiler de dört-beş dakikalık 
parçalardan oluşan bu süiti yine sekiz 
bölüm olarak orkestraya uyguladı; 
bunlardan ünlü İspanyol orkestra şefi 
Rafael Frühbeck de Burgos (1933-2014), 
sekizinci parçayı Op. 232 Cantos de 
España (İspanyol Şarkıları) adlı eserin 
dördüncü parçası Cordoba olarak 
değerlendirdi.
3. Parça Sevilla, Endülüs’ün 
panayırlarıyla ün kazanan canlı kenti 
Sevilla’ya bir övgüdür. Yörenin popüler 
flamenko dansı Sevillanas tarzında, 
neşeli (Allegro) tempoda, 3/4’lük 
ölçüde yazılan bu ritmik parçayı 
Albeniz, gitarist Francisco Tarrega’dan 
(1852-1909) dinleyince çok beğenmiş 
ve “Eğer gitar için yazsaydım, daha 
başarılı olurdu” demiştir. Parça halk 
dansı Sevillanas’ın Copla’ları gibi sürer. 
Sonra minör tondaki orta bölmede 
lirik bir serenad havasına bürünür ve 
parlak dansı tekrarlayarak çalgının tüm 
olanaklarını sergileyen virtüöz biçimde 
sona erer... 5. Parça Asturias piyano 
için yazılmasına karşın gitaristlerin 
en sevilen parçası olmuştur. Aslında 
Cantos de España’nın ilk bölümü olan 
ve Preludio (prelüd) başlığını taşıyan 
ve İspanya’nın kuzeyindeki Asturias 
bölgesinin bir efsanesini yansıtan 
bu prelüd, tekdüze ezgisinin giderek 
canlanan gerilimiyle orta bölmedeki 
melankolik ve ağıtsal şarkının yarattığı 
kontrastla müzikseverlerin ilgisini 
çekmiştir... 7. Parça Castilla ise yine 
Op. 232 Cantos de España’nın sonuncu 
bölümüdür. Seguidillas başlığını da 
taşıyan Castilla, bu beş bölmeli çingene 
dansını 3/4’lük ve 3/8’lik tempo 
değişiklikleriyle neşeli ve canlı (Allegro) 
biçimde duyurur... 8. Parça Cordoba da 
yine Op. 232’den alınmıştır. Ünlü şair 
Federico Garcia de Lorca (1899-1936) 
bir şiirinde Endülüs’ün iki kentini şöyle 

tanımlar: “Sevilla para herir, Córdoba 
para morir” (Sevilla yaralamak, Kordoba 
ölmek içindir). Arapların verdikleri 
isimle Kurtuba bu parçada yansır: 
Kentin ünlü camisinin gizemli havası 
canlandırılırken, gecenin sessizliği 
yasemin kokulu meltemin hışırtısıyla 
kesilir ve ateşli bir serenadın ezgileri 
havayı doldurarak, hafifçe sallanan 
palmiyeler arasından göğe yükselir. 
(Süre 10’)

Manuel de Falla (1876-1946) 
Baetica Fantezisi (1919)

Manuel de Falla “Baetica Fantezisi”ni 
1919’da, ikinci Madrid döneminin 
sonuna doğru yazmıştır. Arthur 
Rubinstein’ın sipariş ettiği ve ona 
adanan bu soyut, büyük ölçekli 
parça bildik tarihe çok girmeden 
Endülüs kültürü ve tarihine bir övgü 
niteliğindedir. Esin kaynağı Falla’nın 
Endülüs’te doğup gelişmiş olan 
flamenko kültürü hakkındaki bilgileridir. 
20. yüzyılın tanınmış piyanist ve 
klavsencilerinden Prof. Paul Jacobs 
parça için şöyle der: “Endülüs’ün 
Roma dönemindeki adı Baetica İli’dir; 
dolayısıyla başlık ‘Endülüs Fantezisi’ 
olarak da çevrilebilir.” Parçanın 
malzemeleri tümüyle Falla’ya ait olsa 
da güney İspanya’nın halk müziğinden 
güçlü esintiler taşır. Oryantal bir 
havadaki tiz ve karanlık cante jondo, 
gitar akordunu andıran akorlar ve 
kastanyeti andıran perküsyonvari 
niteliği bu esinlerden birkaçıdır. 
Baetica’nın tonal özgünlüğü, armonik 
diline işlenmiş Roman, Ortadoğu, 
Sefarad, Hint ve Fransız etkilerinde 
gizlidir. Konser veya yarışmaların 
standart repertuvarında yer almayan 
bu fantezi piyano ile anlatıma dönük 
yazılmamış olup çalması zor ve rahatsız 
bir müziktir. Dolayısıyla yetenekli bir 
piyanist ve deneyimli bir besteci olan 
Falla’nın bestesinin yapısı ve çalış 
açısından yarattığı bu zorlukla ilgili pek 
çok soru ortaya konmuştur. (Süre 13’)

* Program notları: irkin aktüze

AIMA fESTİVAL ORKESTRASI
AIMA FESTIVAL ORCHESTRA
ALEXANDER RUDIN & JULIAN MILKIS

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi  
Festival Orkestrası 
ayvalIk InternatIonal musIc academy  
FestIval orchestra

can okan şef conductor 
alexander rudın viyolonsel cello ▴ 
julıan mılkıs klarnet clarinet ▪ 
iris şentürker klavsen harpsichord

Arcangelo Corelli
Konçerto Grosso, Sol minör, Op. 6, No. 8 
Concerto Grosso G minor, Op.6, No.8 
 – Vivace-Grave 
 – Allegro 
 – Adagio-Allegro-Adagio 
 – Vivace 
 – Allegro 
 – Largo (Pastorale)

Carl Philipp Emanuel Bach
Viyolonsel, Yaylılar ve Sürekli Bas İçin La minör Konçerto ▴ 
Concerto for Cello, Strings & Continuo in A minor ▴ 
 – Allegro assai 
 – Andante 
 – Allegro assai

Ara Interval

Felix Mendelssohn
Yaylı Çalgılar Senfonisi, No. 10, Si minör 
Strings Symphony in B minor, No.10 
 – Grave-Allegro

Felix Mendelssohn
Klarnet, Viyolonsel ve Yaylılar İçin Konser Parçası No. 2, Op. 114 /  
No. 1, Op. 113 ▴ ▪ 
Concert Piece for Clarinet, Cello & Strings No.2, Op.114,  
No.1, Op.113, ▴ ▪

Astor Piazzolla
Oblivion ▪

Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

can okan

▪ 25 Mart 1986 tarihinde İstanbul’da 
doğdu. Beylerbeyi Lütfi Erçin 
İlkokulu’nda öğrenim görmekteyken, 
1994 yılında Meliha Doğuduyal ile 
piyano öğrenimine başladı. 1997’de 
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’na 
girdi ve Prof. Metin Ülkü’nün öğrencisi 
oldu. Eğitim süresince, Çağdaş 
Türk bestecilerinden Özkan Manav, 
Mehmet Nemutlu ve diğer başka genç 
bestecilerin piyano için yazdığı eserlerin 
ilk seslendirilişlerini gerçekleştiren Can 
Okan, ilk orkestralı konserini, Prof. 
Gürer Aykal yönetimindeki Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde 
2005 yılında verdi. Bu yıldan itibaren 
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda 
görmekte olduğu piyano eğitimiyle 
beraber, Prof. Gürer Aykal’dan 
orkestra şefliği eğitimi almaya 
başladı. Can Okan, 12 ve 13 Aralık 
2007 tarihlerinde Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası’nı yöneterek, 
orkestra şefi olarak ilk konserini verdi. 
İdil Biret, Dmitri Alexeev, Emanuel Ax, 
Arnulf von Arnim, Nikolai Demidenko, 
Aydın Esen ve Claudius Tanski gibi 
ünlü piyanistlerin düzenlediği ustalık 
sınıflarında aktif katılımcı olarak yer 
almıştır. Prof. Metin Ülkü ile piyano 
ana sanat dalındaki yüksek lisans 
çalışmalarını ve Prof. Gürer Aykal ile 
orkestra şefliği bölümündeki lisans 
öğrenimini 2008 yılında tamamlayan 
Can Okan, 2009-2011 yılları arasında 
Stockholm Royal College of Music’de 
Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda 
gördüğü yüksek lisans öğrenimi 
süresince Daniel Harding, Jan Risberg, 
B. Tommy Andersson gibi orkestra 
şefleri ile çalışmış, İsveç’te bir çok 
orkestra ile konser vermiştir. Can Okan, 
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda 
Prof. Metin Ülkü ile piyano ana 
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sanat dalındaki doktora eğitimine, 
orkestra şefliği bölümünde araştırma 
görevliliğine ve devlet sanatçısı İdil 
Biret ile düzenli çalışmalarına devam 
etmektedir.

π Born in Istanbul on 25 March 1986, 
Can Okan started the piano with 
Meliha Doğuduyal in 1994, while still 
a student at the Beylerbeyi Lütfi Erçin 
Elementary School. He entered the 
Mimar Sinan Fine Arts University 
(MSGSÜ) State Conservatory in 1997 
and studied with Prof. Metin Ülkü. 
Throughout his school years, he gave 
the premieres of the works of many 
contemporary Turkish composers, 
including Özkan Manav and Mehmet 
Nemutlu. He made his orchestral debut 
with Borusan Istanbul Philharmonic 
Orchestra, under the baton of Gürer 
Aykal, in 2005. The same year, he 
started taking conducting lessons 
from Prof. Gürer Aykal, along his 
piano education. Can Okan made 
his conducting debut again with the 
Borusan Istanbul Philharmonic, on 
12-13 2007. He has actively participated 
in masterclasses by İdil Biret, Dmitri 
Alexeev, Emanuel Ax, Arnulf von 
Arnim, Nikolai Demidenko, Aydın 
Esen, and Claudius Tanski, among 
others. Can Okan completed his 
master’s degree in piano with Prof. 
Metin Ülkü and his bachelor’s degree 
in conducting with Gürer Aykal in 
2008. He then did his master’s degree 
in conducting at the Stockholm Royal 
College of Music in 2009-2011, during 
which he worked with such conductors 
as Daniel Harding, Jan Risberg, and 
B. Tommy Andersson, while also 
conducting various orchestras in 
Sweden. Can Okan is currently doing 
his doctorate in piano with Prof. Metin 
Ülkü and working as a research fellow 
at the MSGSÜ State Conservatory. He 
also works regularly with State Artist 
İdil Biret.

alexander rudın

▪ Rusya Devlet Sanatçısı, Rusya Devlet 
Ödülü ve Moskova Şehri Ödülü gibi pek 
çok uluslararası yarışmayı kazanmış, 
Moskova Devlet Konservatuvarı 
profesörü Alexander Rudin, günümüz 

müzisyenleri arasında en çok saygı 
uyandıran sanatçılardan biridir. 
Gnessin Rus Müzik Akademisi’nden 
viyolonsel ve piyano branşlarında, 
Moskova Devlet Konservatuvarı’ndan 
ise orkestra şefliği branşında diploma 
sahibi olan Alexander Rudin çok yönlü 
bir müzisyendir. Yorum ustalığının 
zirvesinde olan sanatçı, dünya çapında 
ün kazanmıştır. Alexander Rudin 
viyolonselci kimliğiyle, günümüzde 
Rus müzik yorumculuğu ekolünün 
tartışmasız liderlerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. İcrasının en 
belirgin özellikleri doğal ve çekici tarzı, 
zahmetsiz virtüözitesi ve son derece 
ince zevkidir. Sanatçı ayrıca, barok, 
klasik ve romantik dönemin farklı 
yorum stillerini ustalıkla icra edebilen az 
sayıdaki Rus solistten biridir ve sadece 
çağdaş viyolonsel değil, viyola da gamba 
da çalmaktadır. Alexander Rudin’in 
repertuvarı alışılmadık derecede geniştir. 
Klasiklere ek olarak çağdaş müziğe de 
repertuvarında hatırı sayılır ölçüde yer 
verir. Valentin Silvestrov, Vyacheslav 
Artyomov, Arvo Part ve Andrei Golovin 
gibi bestecilerin eserlerinin gerek 
dünya gerekse Rusya prömiyerlerini 
gerçekleştirmiştir. Musica Viva Oda 
Orkestrası’nı yönettiği 25 yıl boyunca 
Alexander Rudin seçkin bir şef, farklı 
dönemlerin müzikal mirasının incelikli 
bir yorumcusu ve yorulmak bilmez bir 
araştırmacı olarak kendini gösterdi; 
onun bu özellikleri sayesindedir ki 
daha önce tanınmayan sayısız başyapıt 
Rusya’da ilk defa müzikseverlerle 
buluştu. Rudin pek çok konserinde 
hem solist hem şef olarak dinleyicilerin 
karşısına çıkar. Alexander Rudin’in 
Musica Viva ile gerçekleştirdiği çeşitli 
projeler Moskova’da geçtiğimiz konser 
sezonlarının öne çıkan etkinlikleri oldu. 
Bunların arasında Wolfgang Amadeus 
Mozart’ın Idomeneo operası ile Carl 
Maria von Weber’in Oberon operasının 
Rusya prömiyerleri ile Antonio Vivaldi 
(Judith’in Barbarlara Karşı Zaferi) 
ve Stephen Degtyarov’un (Minin ve 
Pozharsky) oratoryolarının Moskova 
prömiyerleri sayılabilir. Uluslararası 
arenada Alexander Rudin Fransa’da 
Les Pianos Folies, Fransa, İspanya ve 
Japonya’da Le Folle Journée, Rusya’da 
Vivacello festivallerine hem solist hem 
şef olarak konuk olmuş; Almanya, 

Finlandiya, Slovenya, Türkiye, Hollanda 
ve Macaristan gibi çeşitli ülkelerde 
resitaller vermiştir. Konuk şef olarak 
St. Petersburg Filarmoni, Rusya 
Ulusal Orkestrası, Çaykovski Senfoni 
Orkestrası ve Rusya Svetlanov Devlet 
Senfoni gibi seçkin orkestralar ile 
Norveç, Finlandiya ve Türkiye’de senfoni 
ve oda orkestralarını yönetmiştir. 
Alexander Rudin Naxos, Russian 
Seasons, Olympia, Hyperion, Tudor, 
Melodiya ve Fuga Libera etiketleri 
altında onlarca CD kaydetmiştir.

π Alexander Rudin -- People’s Artist 
of Russia, recipient of a State Prize 
of Russia and a Prize of the City of 
Moscow, laureate of international 
competitions and professor of the 
Moscow State Conservatory – ranks 
among the most authoritative of 
present-day musicians. Highly versatile 
musically, with degrees in cello and 
piano from the Gnessin Russian 
Academy of Music and in orchestral 
conducting from the Moscow State 
Conservatory, he has scaled the heights 
of interpretive mastery and achieved 
worldwide renown. As a cellist, 
Alexander Rudin counts today as one of 
the undisputed leaders of the Russian 
school of musical interpretation. 
Characteristic of his playing are a 
natural and charming manner, an 
effortless virtuosity and a highly 
refined taste. He is also one of the few 
Russian solo performers who have 

successfully mastered the different 
interpretive styles of the baroque, 
classical and romantic eras, and he 
plays not only on the contemporary 
cello but also on the viola da gamba. 
Rudin’s repertoire is unusually broad. 
In addition to the classical repertoire, 
he devotes considerable attention to 
contemporary music and has taken part 
in the world and Russian premieres of 
works by such composers as Valentin 
Silvestrov, Vyacheslav Artyomov, Arvo 
Part and Andrei Golovin. In his 25 
years leading the Musica Viva chamber 
orchestra, Rudin has shown himself to 
be an outstanding conductor, a subtle 
interpreter of the musical heritage of 
different eras and an indefatigable 
researcher, thanks to which many 
previously unknown masterpieces 
of music have been heard in Russia 
for the very first time. In many of 
his programs, Rudin appears as both 
soloist and conductor. A number of 
Rudin’s projects with Musica Viva have 
ranked among the most outstanding 
events of recent Moscow musical 
seasons. These include the Russian 
premieres of Wolfgang Amadeus 
Mozart’s opera Idomeneo and Carl 
Maria von Weber’s opera Oberon, 
as well as the Moscow premieres 
of oratorios by Antonio Vivaldi 
(Juditha triumphans) and Stepan 
Degtyarov (Minin and Pozharsky). In 
the international arena, Rudin has 
appeared as soloist and conductor at 
such festivals as Les Pianos Folies, in 
France, La Folle Journée, in France, 
Spain and Japan, and Vivacello, in 
Russia, and has played solo concerts 
in a number of countries abroad, 
including Germany, Finland, Slovenia, 
Turkey, The Netherlands and Hungary. 
As guest conductor, Rudin has 
appeared with such distinguished 
ensembles as the St. Petersburg 
Philharmonic Orchestra, the Russian 
National Orchestra, the Tchaikovsky 
Symphony Orchestra and the Svetlanov 
State Symphony Orchestra of Russia, 
as well as with symphony and chamber 
orchestras in Norway, Finland and 
Turkey. Rudin has recorded several 
dozen compact discs for the Naxos, 
Russian Seasons, Olympia, Hyperion, 
Tudor, Melodiya and Fuga Libera labels.

julıan mılkıs

▪ “Disiplinlerarası sanatçı” sözünün 
pek anlam taşımadan söylenip durduğu 
günümüzde klarnetçi Julian Milkis bu 
tanımın gerçek anlamında heyecan verici, 
çok yönlü bir sanatçı ve çalgısının önde 
gelen icracılarından biri olarak karşımıza 
çıkıyor. Klarnetçiler içinde bir ayrıcalık 
olarak Julian Milkis klarnet ikonu Benny 
Goodman’ın da tek öğrencisi ve göz 
kamaştırıcı bir solist; oda müziği, resital 
sanatçısı ve cazcı olarak uluslararası 
prestije sahip. New York’ta Carnegie 
Salonu ve Lincoln Merkezi, Paris’te 
Pleyel ve Geveau Salonları, Moskova 
Konservatuvarı ile St. Petersburg’un 
Büyük Salonları, Toronto’da Roy 
Thomson ve Weston Resital Salonları 
ve Tayvan’da Ulusal Konser Salonu 
dahil, pek çok önemli sahnede konserler 
verdi. Kanada’da Toronto Senfoni, CBC 
Vancouver Orkestrası ve Edmonton 
Senfoni, Rusya’da Rusya Devlet Senfoni 
Orkestrası, St. Petersburg Filarmoni, 
Moskova Devlet Senfoni, Novosibirsk 
Filarmoni, Hermitage Oda Orkestrası 
ve Divertissment Oda Orkestrası, 
Avrupa’da Hamburg Mozarteum, 
Lyon Ulusal Orkestrası, Fransa Senfoni 
gibi orkestralar eşliğinde çaldı. Julian 
Milkis’in konserleri ABD, Kanada, 
Avrupa ve Asya’da radyo ve televizyonda 
yayınlandı. Caz alanında da tanınmış 
bir müzisyen olan Milkis, yakın 
zamanda Benny Goodman’ın eski grup 
arkadaşı Dick Hyman ile işbirliği yaptı. 
Hyman’ın Milkis’e ithaf ettiği Ragtime 
Konçertosu’nun dünya prömiyeri 2012’de 
Helsinki’de yapıldı. Kanada vatandaşı 
olan Julian Milkis, Juilliard ve Manhattan 
Müzik Okullarında okudu. Sanatçı 
Yamaha marka klarnetlerde çalmakta ve 
RICO marka kamış kullanmaktadır.

π In a world where the word “cross-
over artist” is thrown around without 
much meaning, clarinetist Julian Milkis 
stands out as a true testament to this 
description as one of the most exciting 
and versatile artist performing today, 
and as one of the leading practitioners 
of his instrument. A rarity amongst 
clarinetists, Julian Milkis remains 
the only student of the clarinet icon 
Benny Goodman and has garnered 
an international stature as a dazzling 

soloist, chamber musician, recitalist 
and jazz clarinetist. His performances 
include such prominent stages as 
New York’s Carnegie Hall and Lincoln 
Center, Salle Pleyel and Salle Gaveau 
in Paris, Great Halls of the Moscow 
Conservatory and the St. Petersburg 
Philharmonic, Roy Thomson Hall and 
Weston Recital Hall in Toronto, and 
the National Concert Hall in Taipei, 
Taiwan. His numerous solo appearances 
include orchestras in Canada (Toronto 
Symphony, CBC Vancouver Orchestra, 
Edmonton Symphony), Russia (State 
Symphony Orchestra of Russia, 
St.Petersburg Philharmonic, Moscow 
State Symphony Orchestra, Novosibirsk 
Philharmonic, Hermitage Chamber 
Orchestra, Divertissment Chamber 
Orchestra), and Europe (Hamburg 
Mozarteum, L’Orchestre Nationale 
de Lyon, L’Orchestre Symphonique 
Francaise). Julian Milkis’s performances 
have been broadcast extensively on 
radio and television throughout the 
US, Canada, Europe and Asia. He 
is a leading voice for his instrument 
in the field of jazz. One of Julian’s 
recent collaborations was with Benny 
Goodman’s old band-mate, Dick 
Hyman, who wrote and dedicated his 
Ragtime Concerto to Julian. The world 
premiere of this work took place in 
Helsinki, Finland in the fall of 2012. A 
Canadian citizen, and graduate of The 
Juilliard School and the Manhattan 
School of Music, he performs 
exclusively on Yamaha clarinets, and 
plays on RICO reeds.
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iris şentürker

▪ Oda müziği kariyerini dünyaca ünlü 
müzisyenlerle verdiği konserlerle 
devam ettiren genç kuşağın önemli 
piyanistlerinden İris Şentürker eğitimine 
beş yaşında başladı. 1998’de İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda 
Prof. Meral Yapalı’nın sınıfından derece 
ile mezun oldu. Aynı yıl The British 
Council tarafından düzenlenen Yılın 
Genç Müzisyeni Yarışması’nda birinci 
olduktan sonra 2000’de Manchester 
Royal Northern College of Music’de 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Sanatçı, ayrıca Leontina Margulis, 
Irina Zaritskaya, Hüseyin Sermet, 
Arnaldo Cohen, Sergei Dorensky 
gibi ünlü müzisyenlerle çalıştı. 2000 
yılında Eczacıbaşı Vakfı’nın tam bursu 
ile çalışmalarını sürdürdü. İş Sanat 
tarafından düzenlenen BBC Solistleri 
Yarışması’nda en iyi üç sanatçıdan biri 
olarak 2001 yılında İş Sanat Konser 
Salonu’nda konser verdi. 2003’de 
Fransız Hükümeti’nin davetlisi olarak 
Alfred Cortot Ecole Normal de Music 
de Paris’de çalışmalarına ünlü piyanist 
Christian Ivaldi ile devam etmiş, 
2004’de Concour Diplôme Execution 
de Piano yarışmasında üçüncü, 2005’de 
oda müziği dalında Concour Diplome 
Superior de Music de Concertiste 
yarışmasında da oybirliği ile birinciliğe 
layık görülmüştür. Ulusal ve Uluslarası 
birçok festivalde resitaller, devlet 
senfoni orkestraları ve oda orkestraları 
eşliğinde solo konserler verdi. Pierre 
Amoyal, Miguel da Silva, Andrey 
Baranov, Muhittin Dürrüoğlu, Hüseyin 
Sermet, Yovan Markovitch ve Andej 
Bielow, Nicolas Dautricourt ile ikili ve 
oda müziği konserleri verdi. Devlet 
Sanatçısı Hüseyin Sermet’in eserlerinin 
Türkiye’de ilk seslendirmesini birlikte 
gerçekleştiren ve kendisi ile ikili 
konserler de gerçekleştiren Şentürker, 
ayrıca İş Sanat Konser Salonu’ nda Sekiz 
Piyanist İki Piyano Etrafında konserinde, 
33. ve 34. İstanbul Müzik Festivali’nde 
ve Litvanya Ulusal Filarmonisi daveti 
ile Nisan 2007’de Vilnius Uluslararası 
Müzik Festivalinde solist olarak yer aldı. 
Türkiye’de ve yurtdışında Macaristan, 
Pakistan, Fransa, İngiltere, Almanya, 
Avusturya, İtalya, Suriye, Litvanya, 
Letonya, Estonya ve Japonya’da 

resitalleri ve oda müziği konserleri 
süregelen sanatçının 2013 yılında Lila 
Müzik’ten Pelin Halkacı Akın ile “Yüzyıl 
Dönümüne Yolculuk” isimli CD’si de 
çıkmıştır. Sanatçı hâlen MSGSÜ Devlet 
Konservatuvarı’nda piyano ve oda 
müziği dallarında ders vermektedir.

π A distinguished figure among 
the young generation pianists who 
enjoys an international career in 
chamber music with world renowned 
musicians, İris Şentürker’s affiliation 
with the piano goes back to when she 
was five. She studied at the Istanbul 
University State Conservatory in Prof. 
Meral Yapalı’s class and graduated 
with honours in 1998. The same year, 
she won the first prize at the Young 
Musician of the Year Competition by 
the British Council. She completed 
her master’s degree at the Manchester 
Royal Northern College of Music in 
2000. She also had the opportunity to 
study with such famous virtuosos as 
Leontina Margulis, Irina Zaritskaya, 
Hüseyin Sermet, Arnaldo Cohen, 
and Sergei Dorensky. She received an 
Eczacıbaşı Foundation scholarship in 
2000 and the next year she was chosen 
as one of the three BBC Soloists to 
give a concert at the İş Sanat Concert 
Hall. She went to study with the 
renowned pianist Christian Ivaldi at 
the Alfred Cortot Ecole Normal de 
Music de Paris upon the invitation 
of the French Government in 2003. 
She won the third prize at the 2004 
Concour Diplôme Execution de Piano 
and was awarded the first prize in 
chamber music unanimously at the 
2005 Concour Diplome Superior de 
Music de Concertiste. İris Şentürker 
has appeared at many national and 
international festivals both in recital 
and in concerto and chamber music 
performances. Concerts have taken 
her to Hungary, Pakistan, France, 
UK, Germany, Austria, Italy, Syria, 
Lithuania, Latvia, Estonia, and Japan. 
She was a guest at the 33rd and 34th 
Istanbul Music Festival and played with 
the Lithuanian National Philharmonic 
at the 2007 Vilnius International Music 
Festival. Another highlight from her 
many acclaimed performances is the 
“8 Pianists at 2 Pianos” concert at the 

İş Sanat Concert Hall. Her chamber 
music partners include Pierre Amoyal, 
Miguel da Silva, Andrey Baranov, 
Muhittin Dürrüoğlu, Hüseyin Sermet, 
Yovan Markovitch, Andej Bielow, and 
Nicolas Dautricourt. She has given the 
Turkish premieres of Hüseyin Sermet’s 
works. Lila Music released her CD with 
violinist Pelin Halkacı Akın in 2013. 
İris Şentürker currently teaches piano 
and chamber music at the Mimar Sinan 
Fine Arts University State Conservatory.

ayvalık uluslararası müzik 
akademisi 
aıma

▪ Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, 
1998 Eylül’ünde Ayvalık’ın Cunda 
Adası’nda, zeytinliklerle deniz arasında 
kalmış kuş uçmaz kervan geçmez bir 
yerde, telefonu bile bağlanmamış iki taş 
evde başladı. İlk başta müziğin büyük 
ustalarıyla bir araya gelen gençlerin 
eğitimine odaklı “Ayvalık Yaylı Çalgılar 
ve Oda Müziği Uzmanlık Kursu” diye 
başlayan çalışmalar aradan geçen 
süre içinde büyüdü, zamana yayıldı ve 
“Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi” 
yani AIMA’ya dönüştü. 2005 yılında 
bir hayırsever AIMA’ya evini bağışladı. 
Çalışmalarını Nejat Eczacıbaşı Vakfı 
desteğiye 2010 yılına kadar sürdüren 
AIMA 2011 yılı Temmuz ayında Ayvalık 
Kültür ve Sanat Vakfı’nı kurarak 
kurumsallaşmaya doğru ciddi bir adım 
attı. Çok küçük bir vizyon ile başlamıştı 
AIMA, başından beri hiçbir kuruluşa 
bağlı olmadan, tümüyle bireysel destekler 
ve dayanışma ile bugünlere geldi. 
AIMA serüvenini bugüne kadar 700’ün 
üzerinde yerli ve yabancı genç müzisyen 
ve onları bu sanatın en ince ayrıntıları 
ile tanıştıran ustalar yaşadı. AIMA 
deneyiminden geçen gençlerin çoğu 
AIMA sayesinde tanıştıkları ustaların 
yol göstermesiyle dünyaya açıldılar, 
kazandıkları burslarla yurtdışındaki 
en gözde müzik okullarından sanatçı 
diplomaları aldılar, uluslararası konser 
kariyerlerine ilk adımları attılar ve dünya 
kariyeri yapmaya hazır olduklarını 
gösterdiler. 2013 yılında Ayvalık’ta bir 
Müzik Festivali düzenlemenin zamanı 
geldiğini düşündük. Festivalimizi 
bir orkestra ile taçlandırmayı hayal 
ettik. 2013 yılı Temmuz ayında AIMA 

deneyiminden geçmiş gençlerin bazıları 
ile yıllar sonra Ayvalık’ta yeniden 
bir araya geldik ve birlikte AIMA 
Festival Orkestrası’nı kurduk. 2014 
yılında II. Ayvalık Müzik Festivali’ni 
de AIMA Festival Orkestrası ile 
gerçekleştirdiğimizde orkestramıza yeni 
üyeler de katılmıştı. Hayalimiz AIMA’nın 
ve AIMA Festival Orkestrası’nın her 
geçen yıl daha da gelişmesi ve sesini 
bütün yurda duyurmasıdır.

π Ayvalık International Music Academy 
(AIMA) started off in September 
1988, in a desolate corner in between 
the olive groves and the crystal clear 
sea of Ayvalık’s Cunda Island, at two 
stone houses without even a landline. 
Bringing young performers together 
with great virtuosos for educational 
purposes, it was initially named 
the “Ayvalık Strings and Chamber 
Music Master Classes”. Over years, 
it expanded in content and period of 
activity and acquired the name “Ayvalık 
International Music Academy” - in 
short, AIMA. A philanthrope donated 
his house to AIMA in 2005. Surviving 

with the kind support of the Nejat 
Eczacıbaşı Foundation until 2010, 
AIMA took a major step towards 
institutionalizing in the July of 2011 and 
established its own Ayvalık Culture and 
Arts Foundation. AIMA was born with 
a simple but sound vision and it has 
made it to these days independently, 
thanks to the solidarity and support of 
individuals. The AIMA adventure has 
been lived to the full by over 700 local 
and foreign young musicians and their 
masters who have introduced them to 
the most detailed fineness of music. 
Under the mentorship of their masters, 
most of these young musicians opened 
up to the world, got grants and degrees 
from the most prestigious music 
schools abroad, started international 
performing careers, and proved that 
they were ready for the world stage. 
Eventually, the time was ripe for a 
music festival in Ayvalık in 2013 and 
that festival would be best crowned 
with an orchestra. In July 2013, AIMA 
gathered some of its past students to 
found the AIMA Festival Orchestra. 
At the 2nd Ayvalık Music Festival in 

2014, the AIMA Festival Orchestra was 
already reinforced with new members 
and to this day it keeps on growing 
stronger, preparing for performances 
throughout the country.

program notları

Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Konçerto Grosso, Sol minör, Op. 6,  
No. 8*

– Vivace-Grave
– Allegro
– Adagio-Allegro-Adagio
– Vivace
– Allegro
– Largo (Pastorale)

Corelli’nin bu dizideki 8. Konçerto’su 
kilise konçertosu türündedir. Daha sade, 
ancak törensel ve parlak yapıdaki eserin 
başlığındaki “ad arbitrio che si potranno 
radoppiare” (istenildiği takdirde katlanıp 
yorumlanabilir) cümlesi, o çağlarda 
gerektiğinde kalabalık bir müzikçi 
topluluğu tarafından da seslendirildiğini 
ispatlar. Gerçekten de müzik tarihçileri 
Corelli’nin Roma’daki orkestra 
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kadrosunun 150 kişiye kadar yükseldiğini 
belirtir. Ancak Corelli’nin ölümünden 
bir yıl sonra, 1714’te Amsterdam’da 
yayımlanan bu konçertonun Kardinal 
Ottoboni’nin siparişi üzerine 1699’daki 
geceyarısı ayini için yazıldığı o zamanın 
belgelerinden anlaşılmıştır. Çok 
bölümlü oluşu nedeniyle Venedik 
kilise kanonlarına benzetilen eserde, 
orkestranın concerto grosso (büyük 
konçerto) ya da tutti adlı büyük 
bölümü, birinci ve ikinci kemanla 
viyolonselin oluşturduğu concertino 
(küçük konçerto) grubuyla kontrast 
oluşturur. Ancak Corelli bu kontraslarla 
göz boyamayı düşünmemiş, saygın ve 
berrak bir anlatımla Tartini, Vivaldi, hatta 
Bach ve Haendel’in konçertolarının 
temelini kurmuştur. Eserdeki melodik 
zenginliğin ve tempoların çok değişmesi 
ise Napoli stili opera tarzıyla, 16. yüzyılın 
madrigal üslubunun etkisini yansıtır. 
Konçerto bir orkestra tuttisi ile 3/4’lük 
ölçüde, sert akorlarla canlı (Vivace) 
tempoda başlarsa da, altı mezür sonra 
derin anlatımlı 4/4’lük ölçüdeki geniş 
ve ağır (Grave) tempoya dönüşür. 
Sürdinli yaylılarda ve süslemesiz 
çalınan Grave’yi canlı ve çabuk (Allegro) 
bölüm izler: Corelli’nin kontrpuan 
özelliklerini sergileyen Allegro’da 
solo çalgılar ustalıklarını gösterir ve 
Noel’in gelişini müjdeler... 3. Bölüm 
ise ruhani, ağır (Adagio) tempoda 
ve Mi bemol Majör tonda girerse de, 
neşeli ve hızlı darbelerle Allegro bölme 
tarafından kesilir; ancak yine ağırlaşır, 
dinsel bir anlatım kazanır (Adagio)... 
Bundan sonra gelen, yine Sol minöre 
dönüşen, 3/4’lük ölçüdeki, bir dakika 
bile sürmeyen canlı (Vivace) ve 4/4’lük 
ölçüdeki, çabuk (Allegro) tempodaki 
iki bölüm eski dansları anımsatır... 
Allegro’ya bağlı olarak giren son 
bölüm ise, isteğe bağlı (Ad libitum) 
şekilde ağır (Lento) yorumlanan zarif 
Pastorale sahnedir. 12/8’lik ölçüdeki 
ve pastoral (Kır işi) başlığını taşıyan 
bölümde üçlü aralıkla sunulan çoban 
ezgisi İsa’nın doğumunu canlandırır ve 
sanki yeni doğan bebeği uyandırmaktan 
korkar gibi, çok hafif akorlarla sona 
erer. Modern müzikolojinin kurucusu 
Johann Forkel’e (1749-1818) göre Corelli, 
meleklerin Beytüllahim (Bethlehem) 
kenti üzerinde kanat gerişlerini müzikte 
duyurmayı amaçlamıştır. Basit olduğu 

kadar duygulu olan bu müzik, ilerde 
Haendel’in Mesih ve Bach’ın Noel 
Oratoryoları’na prototip oluşturacaktır. 
(Süre 15’)

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
Viyolonsel, Yaylılar ve Sürekli Bas İçin La 
minör Konçerto

– Allegro assai
– Andante
– Allegro assai

C.P.E. Bach’ın üç viyolonsel 
konçertosunun ilki de, tıpkı kardeşleri 
gibi, aslında klavye için yazılmaya 
başlamış ve aynı tonda bir flüt 
konçertosuna (Wq 166, H. 431) 
dönüşmüştür. İki Allegro assai bölümün 
arasında bir Andante tempolu bölüm 
yer alır. İlk bölüm, neredeyse monoton 
üçlü arpejler içeren ritornellosuyla 
sona ermekte olan barok dönemin 
habercisidir. Müziğin dramatik ve 
fırtınalı karakteri, ani duruşlar ve 
çıkışlara rağmen, tümüyle C.P.E. Bach’a 
özgüdür. Çellistin duyurduğu müzik 
matemli, şarkılı havasıyla orkestranın 
arka plandaki gergin müzikle kontrast 
oluşturur. Zamanla viyolonsel 
de –orkestranın beş notalık motto 
pizzicato’sunun da desteğiyle– kendini 
bir çalkantıya bırakır, ancak yine de 
sona yakın kadansı da dahil olmak 
üzere orkestradan sıyrılan sesini korur. 
Orkestranın zarif, şarkılı bir temadan 
başlatıp viyolonselin de sürdürdüğü 
Andante çok daha rahattır. Müzik 
solistin ateşli pasajlarına yer açmak 
için zaman zaman minör tona iner. 
Son bölüm olan Allegro assai birbiriyle 
bağlantılı kısa ve ciddi cümlelerle 
acımasızca ilerler. Solist ve orkestra her 
cümleyi kendi başına ayrıca ele alırken, 
viyolonsel zaman zaman hızını artırır. 
Bu bir ölüm marşı değildir ve açılış 
cümleleleri zaman zaman cilveli bir 
havaya bile bürünür. Genel his kararlı bir 
ilerleyiştir. (Süre 26’)

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Yaylı Çalgılar Senfonisi, No. 10, Si 
minör*

– Grave-Allegro

Mendelssohn’un kısa 10. Senfoni’si 
ise tek bölümlü bir sonat biçiminde 
yazılmıştır. Ağır (Grave) giriş, parlak 

bir yazı stiliyle ve tematik kontrastlarla 
zarif bir şekilde tamamlanır. Çabuk 
(Allegro) tempodaki gelişim ise serim 
(exposition) bölümünün sonundaki 
malzemelerin değerlendirilmesiyle 
oluşur. (Süre 7’)

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Klarnet, Viyolonsel ve Yaylılar İçin 
Konser Parçası No. 2, Op. 114* / No. 1, 
Op. 113* 

Mendelssohn’un Mi bemol minör 
No.1 Dörtlü’den sonraki oda müziği 
eserleri olan bu iki Konser Parçası 
(Konzertstücke), 1833 Ocak ayında 
bestelenmiştir. Mendelssohn, o yıl 
tanıştığı olağanüstü klarnet virtüözleri 
Heinrich Baermann (1784-1847) ve 
kardeşi Carl Baermann’ın (1810-1855) 
birlikte çalmaları için her iki eseri de 
klarnet, bir cins alto-klarnet olan basset-
horn ile piyano için yazmıştır.
Her iki parça da bir sonat bölümü 
gibi kontrast oluşturacak şekilde üç 
bölmelidir. Ancak bu bölmeler ara 
verilmeden birbirini izler, iki bölme 
arasında da ezgisel bir Andante yer 
alır. Klarnet için başarılı eserler yazan 
Weber’in etkisi belirgin olan eserlerden 
Konzertstücke No. 1 Op. 113, Fa 
minörde başlayıp parlak Fa Majörde 
sona erer. Konzertstücke No. 2, Op. 
114 ise Re minör tondadır ve orkestra 
uygulaması 1833’te Mendelssohn 
tarafından yapılmıştır (Süre 7’ ve 8’)

Astor Piazzolla (1921-1992) 
Oblivion*

Tangoyu çağdaşlaştırarak konser 
salonlarına taşıyan Astor Piazzolla, 
enerjik kadanslardan kaçınan, hüzünlü 
ve duygulu tangosu Oblivion’u 1984’te 
Fransız-Arjantin ortak filmi olan IV. 
Henry için vokalli olarak bestelemiştir. 
1985’ten sonra Piazzolla, Milva ile 
Fransa’da verdiği konserlerde Oblivion’u 
Fransızca söz ve J’oubliais (Unuttum) 
başlığıyla sık sık yorumlamıştır. (Süre 
4’)

* Program notları: irkin aktüze

AIMA FESTİVAL ORKESTRASI
AIMA FESTIVAL ORCHESTRA

1. Keman 1st Violin
mehmet yasemin
nilgün yüksel
fahrettin arda
eylül umay taş
ayşen tözeniş
başak erdem atasoy

2. Keman 2nd Violin
imge tilif
hakan güven
göksel coşkun
asaf öksüz
arda güven

Viyola Viola
beste tıknaz
eda aslanoğlu
öykü koçoğlu
günsu özkarar
emre akman

Viyolonsel Cello
dilbağ tokay
poyraz baltacıgil
umut sağlam/ülker tümer

Kontrabas
onur özkaya

Klavsen Harpsichord
iris şentürker (Corelli & C.P.E. Bach)
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PARİS DANS EDİYOR
DANCING PARIS
ALLIAGE QUINTET & JOZSEf LENDVAY
allıage quıntet 
danıel gauthıer soprano saksafon soprano saxophone 
magdalena łapaj alto saksafon alto saxophone 
asya fateyeva tenor saksafon tenor saxophone 
sebastıan pottmeıer bariton saksafon baritone saxophone 
jang eun bae piyano piano

jozsef lendvay keman violin

Leonard Bernstein
Candide Uvetürü (Düz. Itai Sobol) 
Ouverture to Candide (Arr. Itai Sobol)

Darius Milhaud
Damdaki Öküz, Op. 58 (Düz. Sebastian Gottschick) 
Le Boeuf sur le toit Op.58 (Arr. Sebastian Gottschick)

Aaron Copland
Rodeo Balesi’nden Hoedown (Düz. S. Gottschick) 
Hoedown from the Ballet Rodeo (Arr. S. Gottschick)

Jun Nagao
Georges Bizet’nin Carmen’i Üzerine Rapsodi 
Rhapsody on Carmen by Georges Bizet

Ara Interval

George Gershwin
Paris’te Bir Amerikalı (Düz. Sylvain Dedenon) 
An American in Paris (Arr. Sylvain Dedenon)

George Enescu
Romen Rapsodisi, La Majör, Op. 11/1 (Düz. S. Gottschick) 
Rhapsodie Romanian No.1 A Major, Op.11/1 (Arr. S. Gottschick)

Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

jozsef lendvay

▪ Jozsef Lendvay çağdaş kemancılar 
arasında en göze çarpanlardan 
biridir. Virtüözitesi ve karizması ona 
dünya çapında büyük bir popülerlik 
kazandırmıştır. 1974 Budapeşte 
doğumlu olan sanatçı, kemana beş 
yaşındayken babası Jozsef Lendvay Sr. ile 
başladı. Birkaç yıl içerisinde ilk başarıları 
geldi: Macaristan’ın başkentinde 
genç kemancılar için düzenlenen bir 
yarışmada elde ettiği birincilik bunlardan 
biriydi. Sekiz yaşında Budapeşte’deki 
Franz Liszt Müzik Akademisi’ne girerek 
Miklos Szenthelyi’nin keman öğrencisi 
oldu. Yehudi Menuhin, Ida Haendel, 
Igor Oistrakh, Ruggiero Ricci, Jaap 
van Zweden ve Dorothy DeLay gibi 
ünlü kemancılarla da çalışma fırsatı 
buldu. Jozsef Lendvay İsviçre’deki Tibor 
Varga Uluslararası Keman Yarışması 
Sion Valais dahil, pek çok uluslararası 
keman yarışması kazandı. Bunun yanı 
sıra çok sayıda saygın ödül ve burs 
aldı. Yeteneği ve başarıları 1997 yılında 
Macaristan Cumhuriyeti Başkanı’ndan 
aldığı Altın Madalya ile de takdir edildi. 
Jozsef Lendvay’ın, gerek solo gerekse 
orkestra eşlikli keman eserlerinin 
çoğunu içeren repertuvarı son derece 
etkileyicidir. Henüz 16 yaşındayken 
Niccolo Paganini’nin tüm kaprislerini 
başarıyla çalarak kendi kuşağındaki 
kemancılar arasında özel bir yer edindi. 
Bugüne kadar Yuri Bashmet, Giora 
Feidman, Andrea Bocelli, Simon Rattle, 
Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki 
gibi en iyi solistler ve şeflerle çalıştı. 
New York’ta Carnegie Hall (2009), 
Los Angeles’ta Walt Disney Konser 
Salonu, Şanghay’da Şanghay Konser 
Salonu, Londra’da Royal Albert Hall, 
St Petersburg’da Mariinsky Tiyatrosu, 
Johannesburg’da Linder Oditoryumu, 
Buenos Aires’te Colone Tiyatrosu 
ve Rio de Janeiro’da Municipal 

Tiyatro dahil beş kıtadaki en prestijli 
salonlarda konserler verdi. Ivan Fischer 
yönetimindeki Budapeşte Festival 
Orkestrası ile uzun süreli işbirliği 
neticesinde Johannes Brahms’ın Ivan 
Fischer tarafından orkestraya uyarlanan 
Macar Dansları’nı Philips etiketi 
altında kaydetti. Jozsef Lendvay Kraliyet 
Filarmoni, Kraliyet Concertgebouw 
Orkestrası, Rotterdam Filarmoni, Los 
Angeles Filarmoni, Uluslar Filarmonisi, 
Hollanda Radyo Filarmoni ve Suisse 
Romande Orkestrası eşliğinde çaldı. 
Papa 2. John Paul tarafından davet 
edildiği Castel Gandolfo’da bir konser 
vererek kültürel katkıları nedeniyle 
Madalya ile ödüllendirildi. Lendvay 
ayrıca Mikhail Gorbachev, Angela 
Merkel, baba George Bush, Helmut 
Kohl ve Profesör Reinhold Wurth gibi 
önemli işadamları ve siyasetçiler için 
de konserler verdi. Schleswig Holstein 
ve MDR Musiksommer (Almanya), 
Salzburg ve Feldkirch (Avusturya), 
Brescia ve Bergamo (İtalya), Edinburgh 
ve BBC Proms (İngiltere) gibi Avrupa’nın 
önde gelen festivallerine konuk 

oldu. Musiklandschaft Westfalen’da 
hem 2009 yılında hem de Krzysztof 
Penderecki tarafından yönetilen 2012’de 
baş solist pozisyonuna getirildi. Jozsef 
Lendvay evrensel bir kemancıdır. Klasik 
müziğin yanı sıra Macaristan, Romanya, 
Moldovya ve Rusya’dan halk müzikleri 
icra etmektedir. Sanatçının kısmen 
Çingene kısmen Yahudi kökenlerinden 
dolayı, Klezmer müziği de repertuvarının 
önemli bir bölümünü oluşturur. Belki de 
bu yüzden Maurice Ravel’in Çigan’ını 
veya Pablo de Sarasate’nin Çingene 
Müzikleri’ni yorumlayışı böylesi özgün 
ve benzersizdir. Jozsef Lendvay 2005’te 
Sony Klasik etiketiyle piyasaya çıkan 
Lendvay CD’si ile Sınır Tanımayan 
Klasik kategorisinde ECHO Ödülü 
kazandığında Anne Sopihe Mutter, 
Daniel Barenboim ve Anna Netrebko 
gibi yıldızların arasında ödülünü aldı. 
Bu albüm Güney Kore ve Japonya’da 
uzun süre klasik müzik listelerinin en 
üstünde kaldı. Jozsef Lendvay kendisine 
Reinhold Würth Müzik Vakfı tarafından 
temin edilen 1693 yapımı “Ex-Ries” adlı 
Stradivari kemanı çalmaktadır.

π Jozsef Lendvay is one of the most 
outstanding contemporary violinists. 
Thanks to his virtuoso skills and 
charisma, he has gained enormous 
popularity all over the world. Born in 
Budapest in 1974, he began learning 
to play the violin at the age of five. 
Initially taught by his father, Jozsef 
Lendvay Sr., after a few years he had 
his first successes one of them being 
the 1st Prize in a competition for young 
violinists held in Hungary’s capital. At 
the age of eight, he became a student of 
Franz List Academy of Music, Budapest, 
in professor Miklos Szenthelyi’s class 
of violin. He also learnt from such 
famous personages asSir Yehudi 
Menuhin, Ida Haendel, Igor Oistrakh, 
Ruggiero Ricci, Jaap van Zweden, 
Sandor Vegh and Dorothy DeLay. Jozsef 
Lendvay is a laureate in numerous 
international violin competitions, 
among them being the Tibor Varga 
International Violin Competition Sion 
Valais, Switzerland. In addition, he 
claimed a high number of prestigious 
awards and scholarships. His talent and 
accomplishments were appreciated in 
1997 when he received the Gold Cross 
from the President of the Republic of 
Hungary. Jozsef Lendvay’s repertoire 
is highly impressive as it includes 
most violin works, both solo and 
orchestra accompaniment. As early 
as at the age of sixteen, he already 
successfully played all the capriccios 
by Niccolo Paganini, which was 
remarkable amongst other violinists 
of his generation. As the artist, he 
cooperated with the best solists 
and conductors like Yuri Bashmet, 
Giora Feidman, Andrea Bocelli, Sir 
Simone Rattle, Sir Yehudi Menuhin, 
Prof. Krzysztof Penderecki. He gave 
concerts in the most prestigious 
concert halls on five continents, e. 
g. New York (Carnegie Hall, 2009), 
Los Angeles (Walt Disney Concert 
Hall), Shanghai (Shanghai Concert 
Hall), London (Royal Albert Hall), 
St Petersburg (Mariinsky Theatre), 
Johannesburg (Linder Auditorium), 
Buenos Aires (Teatro Colone) and Rio 
de Janeiro (Teatro Municipal). For a 
long time he has been collaborating 
with Budapest Festival Orchestra (BFO), 
conducted by maestro Iván Fischer. 
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The result of the cooperation was 
the recording of Johannes Brahms’s 
Hungarian Dances, orchestrated 
by Iván Fischer, and published by 
Philips. Jozsef also performed with 
Royal Philharmonic Orchestra, 
Royal Concertgebouw Orchestra, 
Rotterdam Philharmonic, Los 
Angeles Philharmonic, Philharmonic 
of the Nations, Netherlands Radio 
Philharmonic Orchestra, and Orchestre 
de la Suisse Romande. Moreover, 
Joszef Lendvay performed at Castel 
Gandolfo, having been invited and 
awarded the Medal for his cultural 
contribution by Pope John Paul II, 
and also played for very important 
businesspeople and politicians like 
Mikhail Gorbachev, Angela Merkel, 
George Bush Sr, Helmut Kohl and 
Professor Reinhold Wurth. The artist 
has participated in Europe’s most 
prominent festivals likeSchleswig 
Holstein and MDR Musiksommer 
(Germany), Salzburger Festspiele and 
Feldkirch Festival (Austria), Brescia and 
Bergamo Festival (Italy), Edinburgh 
International Festival and BBC-Proms, 
London. In 2009 he got the status of 
the leading solist at Musiclandschaft 
Westfalen, Germany, and in 2012, at its 
another edition, conducted byKrzysztof 
Penderecki. Jozsef Lendvay is a very 
universal violinist. Apart from classical 
music, he performs folk music coming 
from Hungary, Romania, Moldova 
and Russia. Klezmer music is another 
important part of his repertoire, which 
could have been induced by Jozsef’s 
partly-Gypsy, partly-Jewish family 
background. This might be why his 
performances of Maurice Ravel’s 
Tzigane nad Pablo de Sarasate’s Gypsy 
Melodies sound so authentically and 
uniquely. Back in 2005, Jozsef Lendvay 
won the ECHO Prize award, in the 
category of Klassik ohne Grenzen, 
for his Lendvay CD, recorded for 
Sony Classical. He received the statue 
amongst stars like Annie Sophie 
Mutter,Daniel Barenboim and Anna 
Netrebko. For a long time, the album 
topped classical music charts in South 
Korea and Japan. The instrument Jozsef 
Lendvay plays is a 1693 Stradivari called 
Ex-Ries, from the Reinhold Würth 
Musikstiftung.

allıage quıntet

▪ Alliage Quintet sadece Almanya’nın 
değil, Avrupa’nın en yaratıcı ve 
başarılı saksafon topluluklarından 
biridir. Stillerindeki çeşitlilik kadar 
farklı dönemleri ve çalış tarzlarını 
harmanlamalarıyla da dikkat çekerler. 
Bu özellikleri isimlerinde de kendini 
açığa vurur: Alliage Fransızca “alaşım” 
demektir ve bu da hem saksafonun 
bir bakır-çinko alaşımı olduğuna 
gönderme yapar hem de daha 
genel anlamda, homojen bir bütün 
oluşturan beş müzisyenin müzikal 
idealini ve mükemmel uyumda 
çalışını ifade eder. Beşlinin kurucusu 
ve lideri soprano saksafoncu Daniel 
Gauthier Almanya’daki (Köln Müzik 
Akademisi’nde) ilk klasik saksafon 
profesörüdür. Kendisine saksafonun 
günümüzdeki en iyi üç solisti 
katılmıştır: alto saksafonda Magdalena 
Lapaj, tenor saksafonda Asya Fateyeva 
ve bariton saksafonda Sebastian 
Pottmeier. Quintet, deneyimli ve yetkin 
bir oda müzisyeni olan Koreli piyanist 
Jang Eun Bae ile tamamlanmıştır. 
Tüm dönemlerden en tanınmış 
şaheserlerin son derece büyük bir 
duyarlılıkla ve zekice topluluğa özel 
hazırlanmış düzenlenmeleri beşlinin 
repertuvarının çekirdeğini oluşturur. 
Mevcut programlarında Bernstein’ın 
Candide uvertürü, Mendelssohn’un Bir 
Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Nyman’ın 
The Piano’sundan bölümler, Johannes 
Mayerhöfer’in Liverpool Fantezisi ve 
Gershwin’in Paris’te Bir Amerikalı 
eseri yer almaktadır. Ayrıca, Alexander 
Glazunow ile Florent Schmitt’in ve 
Georges Aperghis ile Iannis Xenakis 
gibi çağdaş bestecilerin klasik saksafon 
dörtlüsü için yazılmış eserleri de 
Alliage’ın repertuvarında önemli bir 
yer tutar. Alliage Quintet benzersiz 
repertuvarıyla geleneksel oda müziği ile 
entelektüel eğlencenin sınırında ilerler 
ve Almanya ve Avrupa’nın belli başlı 
konser salonlarını doldurur. Topluluk 
gerçekleştirdiği çeşitli radyo yayınlarının 
yanı sıra beş albüm çıkarmıştır. 
2011’de Çaykovski’nin Fındıkkıran Süiti 
ve Rimsky-Korsakov’un Şehrazad’ı 
ile Rusya’da masalsı bir yolculuğa 
çıkmıştır. Deutschlandfunk ve SONY 
ortak yapımı olan “Paris Dans Ediyor” 

isimli nefes kesici albümde beşli, 
Paris’te yüzyıl dönümündeki müziğin 
büyüsünü başarıyla yakalamıştır. Erik 
Satie, Darius Milhaud, George Enescu, 
Germaine Tailleferre, George Gerswin 
ve Aaron Coplan’ın bestelerinin bu eşsiz 
Quintet ile konuk keman virtüözü Jozsef 
Lendvay için özel düzenlenmelerini 
içeren CD, 2014 ECHO Klassik 
Ödülü’ne layık görülmüştür. Böylece 
Quintet, 2005’te “Una voce poco fa” 
albümünden sonra ikinci kez aynı ödülü 
kazanmıştır. Alliage Quintet Kasım 
2015’te piyasaya çıkacak bir sonraki CD 
projesinde ünlü klarnetçi Sabine Meyer 
ile işbirliği yaptı. “The Firebird” adıyla 
çıkması planlanan bu albümde ses 
öykünmeli fantezileri işleyen eserler yeni 
bir bakış açısıyla ve heyecan verici tınısal 
sentezlerle seslendiriliyor. Müzisyenler 
Henri SELMER Paris marka saksafonlar 
ve RICO marka kamış kullanıyorlar.

π The Alliage Quintet is one of the 
most creative and successful saxophone 
ensembles in Germany and Europe. Its 
characteristics are a huge diversity in 
style, but also the blending of different 
epochs and ways of playing. This is 
also represented in their name: alliage 
is the French physical term for “alloy”, 
thus referring to the saxophone being 
an alloy of copper and zinc. In the 
broader sense, it describes the musical 
ideal of the five musicians forming one 
homogeneous whole and their perfectly 
attuned play. The quintet was founded 
by Daniel Gauthier, who has been the 
first professor for classical saxophone 
in Germany (at the Hochschule für 
Musik Cologne) and the ensemble’s 
leader and soprano saxophonist. The 
quintet’s core repertoire consists of 
well-known masterpieces of all epochs, 
exceptionally sesitive and cleverly 
arranged for the ensemble. Current 
programmes include Bernstein’s 
ouverture to Candide, Mendelssohn’s 
A Midsummer Night’s Dream, excerpts 
from Nyman’s The Piano, Liverpool 
Fantasy by Johannes Mayerhöfer and 
Gershwin’s An American in Paris. 
Furthermore, original works of the 
standard repertoire for classical 
saxophone quartett hold an important 
position for Alliage. These include 
the grand quartets of Alexander 

Glazunow and Florent Schmitt as well 
as contemporary composers such as 
Georges Aperghis and Iannis Xenakis. 
With its unique programme, the 
Alliage Quintet performs successfully 
on the narrow ridge between subtle 
chamber music and sophisticated 
entertainment and can fill the major 
concert halls throughout Germany 
and Europe. Besides several radio 
broadcastings, the ensemble has so far 
published 5 CDs. In 2011 the quintet 
started its fairy-tale journey through 
Russia with Tschaikowsky’s Nutcracker 
Suite and „Scheherazade” by Rimski-
Korsakow. With „Dancing Paris” – a 
coproduction of Deutschlandfunk and 
SONY – the artists were successful 
in creating a sweeping album which 
captures the magic charm of the music 
in Paris around the turn of the century. 
Compositions by Erik Satie, Darius 
Milhaud, George Enescu, Germaine 
Tailleferre, George Gershwin and 
Aaron Coplan were specially arranged 
for the unique quintet and its virtuosity 
spreading guest, the violinist József 
Lendvay. This CD production was 
honoured with the renowned ECHO 
Klassik award in october 2014 which 
is already the second one since the 
recording of „Una voce poco fa” in 
2005. For the next CD project which 
will be released in november 2015 
the Alliage Quintet obtained top-class 
support of the famous clarinetist 
Sabine Meyer. Under the working 
title „The Firebird” works with lots of 
onomatopoeic fantasy will get new 
wings and an exciting sound synthesis 
will be created. The musicians play on 
instruments by Henri SELMER Paris 
and reeds by RICO.

program notları

Leonard Bernstein (1918-1990) 
Candide Uvetürü (Düz. Itai Sobol)

Eğer tiyatro tarihinde “üzerinde 
en çok çalışılan gösteri”ye özel bir 
ödül verilecek olsaydı, bu herhalde 
Candide’e giderdi. Burada hayat 
sanatı takip eder; gösterinin kırk 
dört yıllık destanı Voltaire’in pikaresk 
anlatısına benzer. Ne büyük isimler 
uğraşmıştır mümkün olan en iyi 

gösteriyi yaratmak için. Tanınmış 
oyun yazarı Lillian Hellman 1953’te 
Bernstein’a Voltaire’in Candide’ini 
müzikal olarak uyarlamayı önerir. 
Voltaire’in 1758 tarihli kısa romanı 
zamanın gözde düşünce biçimlerini, 
özellikle de “Auto da Fé” adıyla bilinen 
olay kapsamında “kâfirler”i işkence ve 
ölüme maruz bırakan engizisyonun 
ardındaki Katolik kilisesini hicveder. 
Hellman kilise destekli bu “temizlik” ile 
Anti-Amerikan Faaliyetlerle Mücadele 
Komitesi’nin yürüttüğü “Washington 
Cadı Avları” arasında tekinsiz bir 
paralellik görmüştü. Öfke ve hiddetle 
donan yazar Voltaire’in kitabının 
uyarlamasına başlar. İlk söz yazarı John 
LaTouche’tur; Bernstein’da o sırada 
müziğin ilk çalışmalarını yapmaktadır. 
Çok geçmeden LaTouche’un yerini şair 
Richard Wilbur alır. Hellman, Bernstein 
ve Wilbur izleyen iki yıl boyunca düzenli 
aralıklarla çalışmaya devam eder, ancal 
asıl çalışma 1956’da yoğunlaşır. Ekim 
ayına gelindiğinde Candide Boston’da 
sahnelenmeye hazırdır. Boston 
performanslarında zaman zaman 
Dorothy Parker “The Venice Gavotte”a 
(Venedik Gavotu) sözler eklerken, 
Bernstein ve Hellman da başka yerlere 
kendi sözlerini eklemişlerdir. (Süre 4’)

Darius Milhaud (1892-1974) 
Damdaki Öküz, Op. 58* (Düz. Sebastian 
Gottschick)

Milhaud, Jean Cocteau’nun (1889-1963) 
metni üzerine 1919’da bestelediği, 
1920’de bale olarak düzenlediği 
ve ilk kez aynı yıl Paris’te Comédie 
des Champs Elysées’de Vladimir 
Golschmann yönetiminde sahnelenen 
Cinéma Fantaisie’nin oluşumunu 
Notasız Müzik adlı kitabında şöyle 
anlatır: “Brezilya’dan döndükten sonra 
da, bu ülkeyle ilgili anılarım beni 
meşgul ediyordu; tango’lar, maxixe’ler, 
samba’lar ve hatta Portekiz fado’ları 
gibi popüler melodileri birleştirip notaya 
alırken, bunların arasına rondo tarzı 
bir tema yerleştirdim; (2/4’lük ölçüde, 
canlı –animé– tempoda, kemanla 
başlatılan ve iki trompetle süren) bu 
temaya çok tanınmış bir Brezilya şarkısı 
olan Damdaki Öküz adını verip müziğin 
Charlie Chaplin’in bir filmi için uygun 
olacağını düşündüm.”

Eser iki flüt, obua, iki klarnet, fagot, 
iki korno, iki trompet, trombon, küçük 
davul ve yaylı çalgılardan oluşan 
küçük bir orkestra için bestelenmiştir. 
Ancak ünlü Fransız yazar Jean Cocteau 
bale müziği olabilmesi için dans 
unsurunun daha da vurgulanması için 
bir taslak hazırlamış, ressam Raoul 
Dufy de dekoru yapmıştı. Eserde bir 
Amerikan barda değişik ve renkli tip 
olarak şık beyler, polis, kadın tellalı, 
kovboy, revü kızı, zenci, muhasebeci, 
İspanyol kız gibi karakterler yer 
almıştı. Grotesk ve saçma sahnelerle, 
sürrealist dokunuşlarla ve biraz da 
sirk akrobasisi ile gelişen ve kolay 
anlaşılan müzikte, Damdaki Öküz 
teması 15 kez beliriyor; tipler solo 
partilerin konçertant kullanımıyla 
renkleniyordu. İngiltere’de aynı yıl, 
The Nothing Doing Bar (Bir şeye 
karışmayanlar barı) adıyla sahnelenen 
eser barmenin teması ile başlıyor, 
sonra zencilerin girişi, kadınların girişi, 
erkeklerin girişi, muhasebecinin dansı, 
tango, polislerin dansı, zencinin dansı 
temalarıyla sürüyor; Brezilya’dan Paris 
müzikhollerine kadar uzanan bir çizgide 
bestecinin anılarını canlandırarak sona 
eriyordu. (Süre 19’)

Aaron Copland (1900-1990) 
Rodeo Balesi’nden Hoedown* (Düz. S. 
Gottschick)

Copland Rodeo adlı bale müziğini 
Monte Carlo’daki Ballet Russe (Rus 
Balesi) yönetiminin siparişi üzerine 
1942’de besteledi. Hem Copland, hem 
de koreograf Agnes de Mille, 1942/43 
sezonu için western stilinde bir dans 
müziği yazmakla görevlendirilmişler 
ve Copland önce, balenin adını “The 
Courting at Burnt Range” (Burnt 
çiftliğinde kur yapış) koymuştu. Ancak 
bu uzun isim pek anımsanmamaktadır 
ve kısaca Rodeo olarak adlandırılan 
eser Amerika’da ilk kez 16 Ekim 1942’de 
Metropolitan Operası’nda, Olivier 
Smith’in senaryosu ve Kermit Lowe’un 
kostümleriyle sahnelenmiştir.
Kadın koreograf Agnes de Mille baleyi 
şöyle tanımlamıştır: “Tüm Güneydoğu 
Amerika’da Cumartesi öğleden sonra 
düzenlenen rodeo’lar bir gelenektir. 
En uzak çiftliklerde bile, kasabalardaki 
gibi kement atma, binicilik, sığır 
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dağlama, hayvanı yere çökertme 
işlemlerindeki ustalık büyük ilgiyle 
izlenir. Hele uzak, tenha çiftliklerde bir 
avuç insan, kadın ve erkek işçiler sekiz-
on millik mesafeden gelip rodeo’ya 
katılır. Öğleden sonra gösterileri ise 
Cumartesi Gecesi Dansı ile çiftlik 
evlerinde noktalanır. Balenin teması 
basittir: Amerikan öncülerinden –
pioneer’lerinden– günümüze kadar 
güncelliğini yitirmeyen, ülkemizin 
kuruluşunda da önemli olan, tüm 
Amerikan kadınlarını ilgilendiren 
problem, bir erkeğin nasıl elde edileceği 
teması konu alınır.”
1942 Haziran’ında yazılan, Eylül’de 
orkestrasyonu yapılan ve yine aynı 
yıl dört bölümlü bir orkestra süiti 
olarak düzenlenen, ertesi yıl, 1943’te 
yayımlanan Rodeo’nun bu şekli de New 
York’ta 1942’de –1935’te Gershwin’in 
Porgy ve Bess’ini de ilk kez seslendiren– 
Rus asıllı Amerikalı şef Alexander 
Smallens (1889-1972) yönetiminde 
çalınmıştır.
“Four Dance Episodes from Rodeo 
- Rodeo’dan Dört Dans Epizodu” 
başlıklı bu süitin ilk bölümü Buckaroo 
Holiday (Buckaroo Tatili) adını taşır. 
Süitin bu karmaşık bölümü “If he 
be a buckaroo by his trade” ve “Sis’ 
Joe” adlı iki kovboy şarkısı üzerine 
varyasyonlardan oluşur. Karakteristik 
ritmik bir motifle, beklenmeyen tonalite 
değişiklikleriyle, komik vurgulamalarla, 
özellikle trombonun abartılı senkoplarla, 
susmalarla yansıttığı Buckaroo ezgisiyle 
ilk şarkı işlenir. İkinci şarkı da yine 
ritmik değişimlerle sonunda bir kanon 
gibi diğerine karışırken orkestra bunu 
tüm gücüyle kutlar gibidir... 2. Bölüm 
“Corral Nocturne” (Ağıl Noktürnü) 
5/4’lük ölçüde üfleme çalgıların 
solosuyla, balenin kadın kahramanının 
ilk deneyimindeki terkedilmişliğini 
duyurur... Köy kemancılarının bir 
Cumartesi Gecesi Valsi’ni (Saturday 
Night Waltz) çalmalarıyla başlayan 3. 
Bölümde valsi, “I ride an old paint” 
adlı 3/4’lük ölçüdeki ağırca tempolu 
kovboy şarkısı 6/8’lik canlanmalarla 
izler... Son bölüm “Hoe-Down” adını 
taşır. Hoe-Down aslında 19. yüzyıl 
ortalarında süslü, gürültülü ve canlı bir 
Afro-Amerikan dansına verilen isimdir. 
Bunun, zencileri taklit eder tarzda dans 
salonlarında beyazlar tarafından banço 

ve fidel (halk kemanı) eşliğinde hızlı 
figürlerle, arpejli ve triyoleli süslemelerle 
jig ya da reel dansı gibi toplu oynanması 
olan Hoe-Down’un bu uygulamasında 
iki square-dance ezgisi parçaları işlenir. 
Kadril (quadril) benzeri kare şeklinde 
dizilen birkaç çift tarafından bir kır dansı 
(country dance) biçiminde oynanan 
square-dance’larının ilki “McLeod’s 
Reel” (McLeod’un Reel Dansı) bir köy 
kemancısı tarzında duyurulur. Kentucky 
yöresinden kaynaklanan “Bonyparte’s 
retreat across the Rocky Mountains” 
(Bonyparte’ın Kayalık Dağlar’dan 
geri çekilişi) adlı square-dance’ı 
ise Copland John ve Alan Lomax’ın 
“Our singing country” adlı eserinden 
almıştır. Copland 1984’te yayımlanan 
otobiyografisinde bu konuda şunları 
yazar: “Müzik ana temayı son kez 
duyurmadan önce bir saat yelkovanı gibi 
döner. Şimdi tümüyle balenin öyküsüyle, 
–yan temanın hafifçe duyurulmasıyla– 
çakışmaktadır. “Baş Kovboy” deseniyle 
çobankız (cowgirl), Cumartesi öğleden 
sonra rodeo’sunda ön planda göze 
batarak erkeği etkilemek istemiştir. 
Böylece erkek oyunlarına karışma 
stratejisini akşam dansında çekici 
kırmızı bir elbiseyle sonuçlandırır. Bu da 
Şampiyon Kementçi ile Baş Kovboyun 
rekabetine yol açar ve sonunda ilk aday 
genç kızı kazanır.” (Süre 19’)

Jun Nagao (1964-) 
Georges Bizet’nin Carmen’i Üzerine 
Rapsodi

Carmen’in ilk temsili 3 Mart 1875’te 
Paris’teki Opera Comique’te 
gerçekleşmiştir. Paris’te kamuoyunda 
payı olduğunu düşünen hemen herkes 
oradadır. Ama opera o zamanlar pek ilgi 
görmez. Bugün dünyada tüm amatör 
müzikseverlerin bile kucakladığı ve 
sıkça sahnelenmesine rağmen tazeliğini 
hiç kaybetmediği düşünüldüğünde bu 
ilk tepki ilginçtir tabii. Gerçi anlamak 
çok da zor olmamalı; Fransız seyircisi 
genelde muhafazakârdır ve Carmen 
tepelerine bir gülle gibi inmiştir. Bir 
uzman şöyle der: “Carmen’deki tutku 
vahşilikle karıştırılmış ve Bizet’nin 
akıllıca kullandığı yol gösterici temaların 
uyandırdığı Alman etkisi ihtimali, 
1870’lerin ortalama Fransız dinleyicisine 
yabancılaştırmaya yeter de artar bile.” 

Bizet burada klasik Fransız stilini bir 
kenara bırakmıştır. Müziği şaşırtıcı 
ve yeni şeyler sunmaktadır ve Fransız 
seyircisinin “ince” zevki henüz bunları 
sindirmeye hazır değildir. Carmen 
sanatçıları hep büyüleyen bir rol 
olmuştur. Birçok olanak sunar ve çok 
farklı şekillerde söylenip çalınabilir. 
Carmen’in karakterinin dört temel 
özelliği vardır: halkın evladıdır; 
pervasızca cilvelidir; tutku doludur ve 
batıldır. Bir Carmen ile diğeri arasındaki 
fark, bu özelliklere bağlı olarak, önemli 
önemsiz tonla soruyu da beraberinde 
getirir. Biri daha flörtöz ve kalpsiz, 
diğer daha duygusal, öbürü daha 
avamdır. Bazı Carmen’ler Don José’yi 
sevip Escamillo’yla oynaşırken, bazıları 
Escamillo’yu sevip Don José’yi can sıkıcı 
bulur. (Süre 15’)

George Gershwin (1898-1937) 
Paris’te Bir Amerikalı* (Düz. Sylvain 
Dedenon)

“Paris’te bir Amerikalı”, Gershwin’in 
1928 baharındaki Paris ziyareti sırasında 
bestelendi. Besteci o günlerde, daha 
önce 1927’de New York’ta Funny Face 
müzikalinin prömiyerinde başarısını 
alkışlayan ünlü Fransız besteci Ravel’i 
arayarak, kendisine ders vermesini rica 
etti. Aldığı cevap şöyle oldu: “Neden 
ikinci sınıf bir Ravel olmak istiyorsunuz? 
Zaten birinci sınıf Gershwin’siniz 
ya!” Aynı günlerde Rus asıllı besteci 
Stravinsky ile buluşan ve ona da aynı 
isteği belirten Gershwin yine benzer 
tarzda bir cevap aldı: Stravinsky onun 
yılda kaç para kazandığını sorup, 
ortalama 100.000 Dolar yanıtını 
alınca, “Dostum George, siz bana ders 
verseniz daha iyi olacak!” demekten 
kendini alamadı.
Gershwin o yıl Viyana’daki Hotel 
Bristol’da partisyonun çoğunu yazdı, 
orkestrasyonu da Paris’te tamamladı. 
Pikolo flüt, iki flüt, iki obua, İngiliz 
kornosu, iki klarnet, Si bemol klarnet, 
fagot, dört korno, üç trompet, üç 
trombon, tuba, timpani, vurma çalgılar, 
ksilofon, alto ve tenor saksofon, 
çelesta ve yaylı çalgılardan oluşan 
büyük orkestra için bestelenen eser 
ilk kez New York’ta Carnegie Hall’da, 
uzun yıllar Avrupa’da şeflik yapmış 
olan Walter Damrosch (1862-1950) 

yönetimindeki New York Senfoni 
Derneği Orkestrası tarafından 13 Aralık 
1928’de seslendirildi. Bestecinin Paris’te 
kalırken duyduğu vatan özlemi içinde, 
bir Amerikalı’nın bu büyük ve yabancı 
kentte algıladıklarını müzikal olarak 
yansıtan bu eser, tutucu eleştirmen 
Lawrence Gilman’ı bile etkilemişti: 
“Mr. Gershwin’in müziği taze saflığın 
çekiciliğini taşıyor; insan yeni gelişen 
dünyanın nefesini etkileyici ve önceden 
hesaplanamaz şekilde duyuyor” 
diyordu.
Gershwin ise o yıl kendisiyle röportaj 
yapan Musical America dergisine şunları 
anlatmıştı: “Aslında rapsodik bir bale 
olan bu son eserim çok serbestçe 
yazıldı ve şimdiye kadar bestelediğim 
en çağdaş olanıdır. Giriş tipik Fransız 
stilinde, Debussy ve Altılar tarzında 
olacak ama temaların hepsi özgündür. 
Bu eserdeki amacım Paris’i ziyaret eden 
bir Amerikalı’nın kentte dolaşırken, 
çeşitli sokak seslerini dinleyerek ve 
Fransız atmosferini içine çekerek 
edindiği duyumları anlatmaktır. Bu 
müzikte, diğer orkestra eserlerimde 
olduğu gibi, belirli sahneleri çizmeye 
çalışmadım. Rapsodi sadece 
genel anlamda izlenimci bir yolu 
aksettirmektedir; dinleyici böylece 
müzikte kendi hayal gücünün izlerini 
sürebilir. Neşeli açılış bölümünü gizli 
güçlü ritmik akımları olan zengin bir 
blues izler. Amerikalı dostumuz, bir 
kahveye girip birkaç içki içtikten sonra 
birden bire yoğun bir sıla özlemi 
duymuştur. Buradaki armoni, önceki 
sayfalardan daha yoğun ve basittir. 
Blues, coda’nın izlediği bir doruğa 
ulaşır ve coda, açılış bölümündeki 
Paris duyumlarının canlı havasını ve 
coşkusunu duyurur. Sıla özlemi çeken 
Amerikalı, kahveden çıkmış, açık havada 
blues etkisini üzerinden atmış ve bir 
kez daha Paris yaşamının dikkatli bir 
izleyicisi olmuştur. Sonda ise sokak 
gürültüleri ve Fransız atmosferinin 
zaferi yansır...”
Vincente Minnelli’nin 1951’de Gene 
Kelly ve Leslie Caron ile çektiği filmle 
Oscar ödülünü de kazanan “Paris’te 
bir Amerikalı”, güneşli bir Mayıs sabahı 
başlar; Amerikalı bir turist 2/4’lük 
ölçüde canlı adımlarla ünlü Champs 
Elysées bulvarında dolaşmaktadır; 
Fransız yaşam zevkine ve hafifliğine 

hayrandır. Bunu yaylı çalgılar Gezinti 
temasıyla vurgular. Taksilerin klakson 
sesleri duyulur (Gershwin partisyona 
gerçek dört otomobil kornası 
eklemiştir). Bu sırada trombonlarla 
gerçek bir Paris melodisi, La Sorella 
duyurulur. Bu şarkıyla zevklenen 
Amerikalı gezintiyi sürdürür ve bu ikinci 
gezinti teması klarnette yansır; görkemli 
bir binanın önünde yavaşlaması İngiliz 
kornosu ile canlandırılır. Bu temaların 
tekrarı ile gezintinin sürdüğü belirtilir. 
Amerikalı en sonunda bir café’ye gelir. 
Burada genç bir kadının ona bozuk, ama 
çekici bir İngilizce hitabı solo kemanla 
tasvir edilir. O sırada Amerikalı’yı vatan 
özlemi sarar, anıları onu 4/4’lük ölçüde 
blues tarzı ağır Sol minör tondaki ezgiye 
yöneltir. (Eleştirmenler bu blues’u, 
bu türde bir beyaz tarafından yazılan 
en başarılı müzik olarak tanımlar.) 
Blues’un yarattığı hüzün yavaş yavaş 
azalır ve Amerikalı, yeni dünyadan 
bir hemşehrisine rastlar; bu da, iki 
trompetle başlayan canlı bir çarliston 
(Charleston) dansı ile parlak Re Majör 
tonda vurgulanır. Sonra gezinti temaları 
tekrar belirirken, bu kez blues da onlara 
katılır; ancak blues bu kez neşeli ve 
zafer dolu bir havadadır. Paris kenti de 
zaten görkemlidir ya!... (Süre 19’)

George Enescu (1881-1955) 
Romen Rapsodisi, La Majör, Op. 11/1 
(Düz. S. Gottschick)

B. Crocé-Spinelli’ye ithaf edilen 
Romen Rapsodisi No.1, La Majör 
tondadır ve önce 4/4’lük ölçüde ağır 
ve lirik bir girişle başlar ve hemen 
hızlanıp ağırlaşarak, birinci kemanın 
önderliğinde “Hora lui Dobrica” 
(Dobruca Horası), “Mugur, mugurel” 
(Küçük Asma) şarkısı ve olağanüstü 
virtüöz parça Ciocirlia (Tarla Kuşu) ile 
birçok ezgiyi daha yansıtarak 6/8’lik 
ve 2/4’lük ölçülerde değişen ritimlerle 
sürer ve parlak virtüöz finalle sona 
ermeden önce kısa bir duraklamadan 
sonra oryantal pasajla ilgi çeker. (Süre 
10’)

* Program notları: irkin aktüze
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fAZIL SAY İLE MOZART MARATONU
MOZART MARATHON WITH FAZIL SAY
fazıl say piyano piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 1 Do Majör, KV 279 
Sonata No.1 in C Major, KV279 
 – Allegro 
 – Andante 
 – Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 2 Fa Majör, KV 280 
Sonata No.2 in F Major, KV280 
 – Allegro assai 
 – Adagio 
 – Presto

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 3 Si bemol Majör, KV 281 
Sonata No.3 in B flat Major, KV281 
 – Allegro 
 – Andante amoroso 
 – Rondeau. Allegro

Ara Interval

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 4 Mi bemol Majör, KV 282 
Sonata No.4 E flat Major, KV282 
 – Adagio 
 – Menuetto I-II 
 – Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 5 Sol Majör, KV 283 
Sonata No.5 in G Major, KV283 
 – Allegro 
 – Andante 
 – Presto

fazıl say

▪ Beste yapmak, her zaman bir 
doğaçlama biçimidir: Fikirler, müzik 
parçaları ve hayali şekillerle. Besteci 
ve piyanist Fazıl Say’ın sanatsal rotası 
ve dünya görüşü de işte bu açıdan 
yorumlanmalıdır. Bir besteci olarak 
özalgısının temelini oluşturan estetik 
bakış açısı da, Cortot’un öğrencisi 
Mithat Fenmen ile piyano dersleri 
sırasında aşinalık kazandığı bu özgür 
formlardan gelir. Fazıl Say, yirmi beş 
yılı aşkın bir süredir, giderek daha 
materyalistleşen ve daha karmaşık 
şekilde yapılanan klasik müzik 
dünyasında eşine ender rastlanan 
bir şekilde hem dinleyiciler hem de 
eleştirmenlere dokunmaktadır. Bu 
sanatçıyla gerçekleşen konserler 
bambaşkadır. Çok daha direkt, daha 
açık, daha heyecan vericidirler; kısacası, 
doğrudan kalbe ulaşırlar. Aynı şey, 
besteleri için de söylenebilir.
Fazıl Say ilk eserini -bir piyano sonatı- 
henüz 1984 yılında, on dört yaşında, 
memleketi Ankara’da konservatuvar 
öğrencisiyken bestelemiştir. Gelişiminin 
bu erken aşamasında bestesini, keman 
ve piyano için Siyah İlahiler / Schwarze 
Hymnen ve bir gitar konçertosu gibi, 
opus numarası verilmemiş birçok 
oda müziği eseri izlemiştir. Ardından, 
kendisine New York’ta Genç Konser 
Sanatçısı Seçmelerini kazandıran 
eserlerinden, Nasreddin Hoca’nın Dört 
Dansı’nı opus 1 olarak kabul etmiştir. 
Bu eser, özünde onun şahsi tarzının 
belirgin özelliklerini ortaya koyar: 
rapsodik, fantezivari bir yapı; çoğu 
zaman dansa benzer, senkopasyon 
kullanarak yapılan, değişken bir ritim; 
sürekli, canlı ve dinamik bir nabız 
ve kökeni çoğu zaman Türkiye ve 
komşularının halk müziklerine dayanan 
melodik fikir zenginliği. Bu açılardan 
bakılınca Fazıl Say, bir ölçüde Béla 
Bartók, George Enescu ve György Ligeti 
gibi, kendi ülkelerinin zengin müzikal 
folkloru üzerinde ilerleyen bestecilerin 
geleneğinde yer alır. John Cage ve 
hazırlanmış piyano eserlerinden aşina 
olduğumuz teknikleri kullandığı Kara 
Toprak (1997) adlı piyano eseri ile 
uluslararası alanda dikkatleri çekmiştir.
Bunun ardından Say, giderek büyük 
orkestral formlara dönmüştür. 

Nâzım Hikmet ve Metin Altıok’un 
şiir (ve biyografilerinden) aldığı 
ilhamla, solistler, korolar ve 
orkestra için, özellikle de Nâzım 
oratoryosunda olduğu üzere, Carl 
Orff gibi bestecilerin geleneğini 
sürdüren eserler bestelemiştir. Bu 
bestelerinde Say, modern Avrupa 
enstrümanlarının yanı sıra, kendi 
anavatanı Türkiye’den de kudüm, 
darbuka ve ney gibi enstrümanları 
sıklıkla ve özenle kullanmaktadır. 
Bu ise müziğe, onu kendi türündeki 
birçok benzer eserden ayıran bir renk 
katmaktadır. 2007 yılında aynı isimle 
bilinen ünlü masallardan esinlenen, 
ancak bir haremdeki yedi kadının 
kaderini anlatan Harem’de 1001 Gece 
adlı keman konçertosuyla uluslararası 
arenada tekrar ilgi toplamıştır. Patricia 
Kopatchinskaja tarafından seslendirilen 
dünya prömiyerinin ardından bu eser 
birçok uluslararası konser salonunda 
seslendirilmiştir. Sanatçı birinci senfonik 
eseri olan İstanbul Senfonisi’nin 
ardından, ikinci ve üçüncü senfonileri 
Mezopotamya ve Universe eserlerini 

tamamlayarak kayıtlarını yayınlamıştır.
Fazıl Say, Konzerthaus Dortmund’ta 
beş yıl süren misafir sanatçılığının 
sonunda, 2010 yılında prömiyeri 
yapılan ilk senfonisi İstanbulile daha 
da büyük bir başarıya ulaşmıştır. 2013 
yılında Fazıl Say’a üçüncü Echo Klasik 
Müzik Ödülü’nü kazandıran İstanbul 
Senfonisi, WDR ve Konzerthaus 
Dortmund tarafından Ruhr. 2010 
kapsamında ortak olarak sipariş 
edilmiş olup Boğaziçi’ndeki metropole 
ve milyonlarca sakinine coşkulu ve 
şiirsel bir hediye niteliği taşır. Aynı yıl, 
diğer eserlerinin arasında, Boşanmak 
adlı (atonal prensiplere dayalı) 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Salzburg 
Festivali için Nirvana Yanıyor adlı 
piyano konçertosu ile Mecklenburg-
Vorpommern Festivali için bestelenip 
prömiyeri Gábor Boldoczki tarafından 
gerçekleştirilen bir Trompet Konçertosu 
gibi sipariş eserlerin bestelenişine tanık 
oldu. 2011 yılında Schleswig-Holstein 
Müzik Festivali tarafından verilen 
sipariş üstüne Say, Sabine Meyer için 
İranlı şair Ömer Hayyam’ın hayatı ve 

eserlerini anlatan bir Klarnet Konçertosu 
yazmıştır.
2012 Fazıl Say için oldukça üretken 
ve yoğun bir yıl oldu. Mart ayında 
Say’ın ney ve orkestra için bestelediği 
ve Burcu Karadağ’ın solist olarak yer 
aldığı Hezarfen isimli konçertosunun 
prömiyeri şef Dan Ettinger yönetiminde 
Mannheim Ulusal Tiyatro Orkestrası 
Müzik Akademisi’nde gerçekleşti. 
İstanbul Müzik Festivali tarafından 
sipariş edilen ve Say’ın ikinci senfonisi 
olan Mezopotamya Senfonisi’nin 
ilk performansı ise Haziran ayında 
Gürer Aykal yönetiminde Borusan 
İstanbulFilarmoni Orkestrası eşliğinde 
İstanbul’da yapıldı. Bundan kısa bir 
süre sonra, Say’ın, bir BBC siparişi 
olan Dört Şehir isimli viyolonsel ve 
piyano sonatının dünya prömiyeri 
Nicolas Altstaedt ve José Gallardo 
tarafından City of London Festivali’nde 
gerçekleşti. Eylül 2012’de ise, 
Konzerthaus Dortmund izleyicileri 
Say’ın, 2011 yılında Alman şair Rainer 
Maria Rilke’in şiiri üzerine soprano ve 
piyano için bestelemiş olduğu Panther 
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isimli şarkının orkestra ve soprano 
versiyonunun prömiyerini dinleme 
fırsatını yakaladı. Son olarak ta ekim 
ayında Say’ın üçüncü senfonisi olan 
Universe’ün prömiyer konseri, şef 
Ivor Bolton yönetiminde ve Salzburg 
Mozarteum Orkestrası eşliğinde 
izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılandı.
2013 yılına geldiğimizde, şef Kristjan 
Järvi yönetimindeki Gstaad Festival 
Orkestrası’yla birlikte Su isimli piyano 
konçertosunun prömiyeri ile Say’ın 
Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlere ithaf 
ettiği ve Arvo Volmer yönetimindeki 
NDR Radyo Filarmoni’de seslendirilen 
Gezi Park 1 isimli piyano konçertosunun 
yanı sıra, soprano Norma Nahoun 
ve Stuttgart Oda Orkestrası eşliğinde 
Goethe-Lieder isimli eserin prömiyeri de 
yapıldı.
2014 yılında ise Viyana Konzerthaus 
siparişi olan Gezi Park 2, İKSV 
İstanbul Müzik Festivali tarafından 
sipariş edilen Sait Faik, D-Marin 
Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik 
Festivali’nin 10. yıl kutlamaları 
çerçevesinde bestelenen Hermias – 
Yunus Sırtındaki Çocuk, Musikfest 
Bremen tarafından sipariş edilen 
Gezi Park 3 ve şef Andrey Boreyko 
yönetiminde Birinci Dünya Savaşı 100. 
yıl anma törenleri kapsamında Belçika 
Ulusal Orkestrası’nın siparişi olan 
Overture 1914 isimli eserlerinin dünya 
prömiyerleri gerçekleşti.
Fazıl Say’ın eserleri, günümüzün 
en tanınmış yayıncılarından, Schott 
of Mainz tarafından tüm dünyaya 
dağıtılmaktadır.

π Composing is always a form of 
improvisation: with ideas, with musical 
particles, with imaginary shapes. 
And it is in this sense that the artistic 
itinerary and the world-view of the 
Turkish composer and pianist Fazıl Say 
should be understood. For it was from 
the free forms with which he became 
familiar in the course of his piano 
lessons with the Cortot pupil Mithat 
Fenmen that he developed an aesthetic 
outlook that constitutes the core of his 
self-conception as a composer. Fazıl 
Say has been touching audiences and 
critics alike for more than twenty-five 
years in a way that has become rare 
in the increasingly materialistic and 

elaborately organised classical music 
world. Concerts with this artist are 
something else. They are more direct, 
more open, more exciting; in short, 
they go straight to the heart. And the 
same may be said of his compositions. 
Fazıl Say wrote his first piece – a piano 
sonata – as early as 1984, at the age of 
fourteen, when he was a student at the 
Conservatory of his hometown Ankara. 
It was followed, in this early phase of 
his development, by several chamber 
works without an opus number, 
including Black Hymns for violin 
and piano and a guitar concerto. He 
subsequently designated as his opus 
1 one of the works that he had played 
in the concert that won him the Young 
Concert Artists Auditions in New York: 
the Four Dances of Nasreddin Hodja. 
This work already displays in essence 
the significant features of his personal 
style: a rhapsodic, fantasia-like basic 
structure; a variable rhythm, often 
dance-like, though formed through 
syncopation; a continuous, vital 
driving pulse; and a wealth of melodic 
ideas that may often be traced back to 
themes from the folk music of Turkey 
and its neighbours. In these respects, 
Fazıl Say stands to some extent in the 
tradition of composers like Béla Bartók, 
George Enescu, and György Ligeti, 
who also drew on the rich musical 
folklore of their countries. He attracted 
international attention with the piano 
piece Black Earth (1997), in which he 
employs techniques familiar to us from 
John Cage and his works for prepared 
piano. 
After this, Say increasingly turned 
to the large orchestral forms. Taking 
his inspiration from the poetry 
(and the biographies) of the writers 
Nâzım Hikmet and Metin Altıok, he 
composed works for soloists, chorus 
and orchestra, which, especially in the 
case of the oratorio Nâzım, clearly take 
up the tradition of composers such as 
Carl Orff. In addition to the modern 
European instrumentarium, Say also 
makes frequent and deliberate use in 
these compositions of instruments 
from his native Turkey, including 
kudüm and darbuka drums and the 
ney reed flute. This gives the music a 
colouring that sets it apart from many 

comparable creations in this genre. 
In the year 2008 he aroused 
international interest with his Violin 
Concerto 1001 Nights in the Harem, 
which is based on the celebrated tales 
of the same name, but deals specifically 
with the fate of seven women from a 
harem. Since its world premiere by 
Patricia Kopatchinskaja, the piece has 
already received further performances 
in many international concert halls. 
Fazıl Say scored a further great success 
with his first symphony, the Istanbul 
Symphony, premiered in 2010 at the 
conclusion of his five-year residency 
at the Konzerthaus Dortmund. Jointly 
commissioned by the WDR and 
the Konzerthaus Dortmund in the 
framework of Ruhr.2010, the work 
constitutes a vibrant and poetic tribute 
to the metropolis on the Bosporus and 
its millions of inhabitants. The same 
year saw the composition, among 
other pieces, of his Divorce String 
Quartet (based on atonal principles), 
and commissioned works like the 
Piano Concerto Nirvana Burning 
for the Salzburg Festival and a 
Trumpet Concerto for the Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern, premiered 
by Gábor Boldoczki. In response to a 
commission from the 2011 Schleswig-
Holstein Musik Festival, Say has also 
written a Clarinet Concerto for Sabine 
Meyer that refers to the life and work of 
the Persian poet Omar Khayyam. 
In 2012 Fazıl Say has been especially 
prolific: In March his concerto for 
ney flute and orchestra, Hezarfen, 
was premiered in Mannheim by 
conductor Dan Ettinger and the 
National Academy of Musical Theatre 
Orchestra of Mannheim with soloist 
Burcu Karadağ, the piece also 
having been commissioned by the 
National Academy of Musical Theatre 
Orchestra of Mannheim. Say’s second 
symphony, Mesopotamia Symphony, 
commissioned by the Istanbul Music 
Festival, saw it’s first performance 
in June in Istanbul by the Borusan 
Istanbul Philharmonic Orchestra 
conducted by Gürer Aykal. This was 
shortly followed by the world premiere 
of Say’s sonata for cello and piano 4 
Cities, a BBC commission, by Nicolas 
Altstaedt and José Gallardo in London 

at the City of London Festival. In 
September 2012 the audience of the 
Konzerthaus Dortmund witnessed the 
premiere of Say’s version for orchestra 
and soprano of his 2011 song for 
soprano and piano The Panther to the 
words of German poet Rainer Maria 
Rilke. Finally, in October the premiere 
of Fazıl Say’s third symphony Universe 
by the Mozarteumorchester Salzburg 
under the baton of Ivor Bolton was 
celebrated with standing ovations by 
the audience. 
In 2013 his Goethe-Lieder with 
Norma Nahoun and the Stuttgarter 
Kammerochester were premiered, as 
well as his piano concerto Water with 
the Gstaad Festival Orchestra / Kristjan 
Järvi and his concerto for two pianos 
Gezi Park for Ferhan and Ferzan Önder 
with the NDR Radiophilharmonie / 
Arvo Volmer. 
2014 saw the world premiers of 
Gezi Park 2 (a commission of 
Wiener Konzerthaus), Sait Faik 
(commissioned by IKSV Istanbul 
Music Festival), Hermias - The Boy 
and the Dolphin (commissioned by 
D-Marin International Turgutreis 
Festival of Classical Music for 
their 10th anniversary), Gezi Park 
3 (commissioned by Musikfest 
Bremen) as well as Overture 2014 
(commissioned by the National 
Orchestra of Belgium/Andrey Boreyko 
to commemorate the centenary of the 
First World War). 
The French label Naïve has released 
in 2012 Istanbul Symphony and 
Hezarfen and in 2013 his symphonies 
Mesopotamia and Universe. 
Fazıl Say’s works are issued worldwide 
by the renowned music publishers 
Schott Music of Mainz.

program notları

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sonat No. 1 Do Majör, KV 279*

– Allegro
– Andante
– Allegro

Mozart çalgı müziği, opera ve kilise 
müziğinin bir ustası olarak veriminin 
büyük bir bölümünü piyano bestelerine 
ayırmıştır. Köchel dizisindeki 626 

yapıttan 102’si piyano içindir. Bu piyano 
yapıtlarının 19’u ya da kimilerinin öne 
sürdüğü gibi 17’si solo piyano, 6’sı 
4 el ve biri de 2 piyano için olmak 
üzere, 25 ya da 24’ü piyano sonatı, 
23’ü piyano konçertosu, geri kalanlar 
ise varyasyonlar, fantezi, füg, rondo ve 
çeşitli tek tek parçalardır. Bu sonatları 
bütün halinde Breitkopf und Härtel 
Yayınevi “17 sonat” olarak yayımlamış; 
Peters Yayınevi bölümleri bazı 
konçertolardan (KV 450) ve rondodan 
alınan KV 498 Sonat ile KV 570 
Sonat’ı dikkate almayarak “18 Sonat”; 
Schirmer Edition ise Bartok’un pedal 
ve dinamik işaretleriyle “20 Sonat”; 
İngiliz firması Augener ise Franklin 
Taylor’un editörlüğünde “20 Sonat” 
olarak yayımlamış, ancak KV 498 Si 
Bemol Majör Sonat’ın diğer yapıtlardan 
toplama olduğu belirtilerek bu sayı 19 
olarak kabul edilmiştir. (Süre 15’)

Sonat No. 2 Fa Majör, KV 280*
– Allegro assai
– Adagio
– Presto

İlk altı sonatını (KV 279-84) -Münih’te 
La Finta Giardiniera Operası’nın ilk 
temsilinde kendisinden, piyanist olarak 
bir şeyler isteneceğini düşünerek 
yazdığı sonuncusu dışında- 1774’te 
Salzburg’da, on sekiz yaşında 
besteleyen Mozart o yıllarda, doğal 
olarak, tek konser piyanisti değildi: 
Mozart’ın en büyük rakibi Paris, Viyana, 
Berlin ve Mannheim gibi önemli müzik 
merkezlerinde, olağanüstü pasajları 
ve trilleriyle tanınan, “Herkül” gibi 
piyano çalan Ignaz von Beecke’ydi. İlk 
kez 1775’te Münih’te karşılaşmışlar; 
Mozart, önüne konulan ve ilk kez 
gördüğü en karmaşık yapıtları hemen 
hatasız yorumlamış, Beecke ise uçar 
gibi hızı ve zarifliğiyle ilgi toplamıştı. 
İkinci kez, 1777’de karşılaştıklarında 
Mozart, Beecke’ye Si bemol Majör (KV 
281) Sonat’ını çalmış ve izlenimlerini 
babasına gönderdiği mektupta 
yazmış, Beecke’nin onu çok iyi ve 
nazik karşıladığını, Paris için öğütler 
verdiğini, klavikordunu kullanmasına 
izin verdiğini, doğaçlamadan sonra ona 
Si bemol Majör Sonat’ını çaldığını ve 
Beecke’nin “Bravo” diye bağırdığını; her 
konuyu konuştuklarını ve Beecke’nin 

Viyana’daki imparatoru çekiştirdiğini; 
kötü müziğin kendisine dokunmadığını, 
ama iyi müziğin başını ağrıttığını 
söylemiş ve eklemiş: “Ne biçim kafası 
var ki, anlamadığı bir şeyi dinlediğinde 
başı ağrıyor...” (Süre 15’)

Sonat No. 3 Si bemol Majör, KV 281*
– Allegro
– Andante amoroso
– Rondeau. Allegro

Mozart’ın 1774’te yazdığı ilk 
sonatlarından olan Si bemol Majör 
Sonat’ı (KV 281), Haydn’ın etkisini 
yansıtmasına karşın, genç bestecinin 
bağımsızlığa eğilimini de açıkça 
gösterir: Melodi çizgisi daha uzun, daha 
şiirseldir. Mozart’ın bu ilk altı sonatı 
da –yine Kont Dürnitz’e ithaf edilen 
sonuncusu dışında– besteci hayattayken 
basılmamıştır. Uzmanlar, belki de 
genç piyanistin bunları kendi kullanımı 
için sakladığını ve salonlarda gösteri 
amacıyla yayımlatmadığını öne sürer.
KV281 sayılı Sonat alışılmış çabuk-ağır-
çabuk düzenine uygun üç bölümden 
oluşur. 1. Bölüm çabuk (Allegro) 
tempoda ve 2/4’lük ölçüde, Si bemol 
Majör tonda başlar. Tümüyle çok 
parlaktır; melodi eşliği çok hızlı, canlı 
pasajlar ve trillerle oluşturulur. Galant 
stili tanımlayan bu özellikler, ana 
temanın törensel akorlar ve triyolelerle 
tanıtılmasında hemen belirginleşir. Ana 
temayla lirik yan temanın karşıtlığı, Fa 
Majör tonda başlayan uzun gelişimde 
de duyulur. Bölüm J. Christian Bach’ın 
akıcı ve zengin figürlü stilini de 
anımsatır; ancak Haydn’ın biraz katı 
tema kullanımı ve düz çizgide giden 
piyano partisi de sezinlenir.
2. Bölümde 3/8’lik ölçüde, şarkı söyler 
gibi, duyguyla yükselen giriş temasının 
kullanımı ise Haydn’a hiç uymaz. İki 
temanın sergilendiği ve Mozart’ın aşk 
dolu bir ağırlıkta (Andante amoroso) 
olarak tanımladığı bölüm, belki de genç 
Mozart’ın belirli bir anısını yansıtır: Üçlü 
aralıklarla örülü girişin büyüsüne ve iki 
sesliliğin saydamlığına, baslarda oluşan 
güçlü oktavlarla dramatik olarak karşıtlık 
yaratılır.
4/4’lük ölçüde ve çabuk (Allegro) 
tempolu 3. Bölümü Mozart, İtalyanca 
Rondo olarak adlandırmıştır. İtalya 
yolculuğundan döndükten sonra, 
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gittikçe Alman-Viyana modasına 
uyarak, Fransız Rondeau’larına yaklaşan 
bestecinin bu rondosu İtalya’dan 
artık çok uzaklaşmıştır. Çok ustaca 
düzenlenen yapısıyla sonatın ağırlık 
noktasını oluşturan rondonun eğlenceli, 
lied benzeri ana teması (A), çok düzenli 
aralıklarla A-B-A-C-A-D-A-B-A dokuz 
değişimli formülüne uygun olarak, 
gelişim ve hatta küçük bir kadansı da 
içerir. İkinci tema (B) lirik karakterde, 
üçüncü (C) tutkulu, Sol minör tonda 
ve aşırı karşıtlıkta, dördüncü (D) daha 
yumuşak ve uyumlu yapıdadır. Sona 
doğru daha özgür ve rahat bir akıcılıkla 
ulaşılan final, sanki bir üfleme çalgılar 
serenadını taklit eder. (Süre 12’)

Sonat No. 4 Mi bemol Majör, KV 282*
– Adagio
– Menuetto I-II
– Allegro

Mozart, Münih’te kısa bir-iki kilise eseri 
bestelediği günlerde, Baron Thaddeus 
von Dürnitz (1756-1807) adlı soylu 
bir müziksever için altı piyano sonatı 
yazdı. 1774 yılına ait KV 282 Sonat da 
bunlardan biridir. Bu sonatları Münih’te 
tamamlayıp tamamlamadığı bilinmiyor 
ama bu sipariş için parasını alamadığı 
kayıtlara geçmiş. Galant çağları 
anımsatan eser, piyanonun akıcı ve sade 
anlatımıyla seçkinleşir. Tiz seslerde 
yürütülen melodi çizgisinin üslubu, 
örnek aldığı J. Chr. Bach’a benzese de, 
Mozart bu örneği aşmış ve bu basit 
formda dehasını göstermiştir. Mozart’ın 
yazdığı 25 piyano sonatı içinde sadece 
Türk Marşı’nı içeren KV 331 ile birlikte 
bu eseri ağır (Adagio) bir bölümle, 
sonat formunda olmadan başlar. 
4/4’lük ölçüdeki 1. Bölüm tüm sonatın 
temelidir. İki bölmeli bir lied şeklinde 
işlenen, ciddi ve törensel ana tema 
başlangıçta güçlü (forte) bir şekilde 
duyurulur. İkinci tema ise sevimli ve 
pastoral havasıyla bir kontrast yaratır. 
Sade eşlikle, sanki bir bülbülün stilize 
edilmiş sesini canlandıran koloratur 
bir arya gibidir. Bölüm kısa bir coda 
ile pianissimo şekilde sona erer... Si 
bemol Majör tonda Menuetto I ile 
başlayan 3/4’lük ölçüdeki 2. Bölüm, 
eski bir süit formundan alınan ve “à 
la Divertimento” (divertimento tarzı) 
stilde işlenen iki menuetto’yu içerir. 

Mozart’ın daha zarif ve ağırlıklı şekilde 
Menuetto II olarak belirlediği Mi bemol 
Majör tondaki bölme, aslında bir 
trio’dur...
2/4’lük ölçüde ve Haydn stilinde ve 
çabuk (Allegro) tempodaki son Bölüm, 
önceki sonat örneklerine göre daha kısa, 
daha hafiftir. Sekiz mezürlük ana tema 
ve yedi mezürlük geçiş bölmesinden 
sonra, 16. mezürde başlayan yan 
temalarla önce zarifçe gelişen bölüm, 
baslarda ısrarlı duyurulan ağırlıklı bir 
şekile dönüşür. Mozart’ın bu sonat için, 
eskiden bestelediği iki bölüme yeni bir 
final yazdığı da söylenir. (Süre 10’)

Sonat No. 5 Sol Majör, KV 283*
– Allegro
– Andante
– Presto

Mozart’ın 1774’te Salzburg’da, 18 
yaşındayken bestelediği sanılan 
Sol Majör Sonat’ı (KV283) 1777 
sonbaharında babasına gönderdiği 
mektupta, Augsburg’da bir köy 
lokantasında (Bauernstube) çaldığını 
anlatır. Mozart, piyanolarını göklere 
çıkardığı yapımcı Johann Andreas 
Stein’in aracılığıyla 22 Ekim günü 
Augsburg’da, belediye binası karşısında 
bulunan ve sosyetenin gittiği bu kibar 
lokantada, Stein’in değeri 300 florinden 
az olmayan piyanosuyla sonatı özel 
olarak çalmıştır.
Sol Majör Sonat tümüyle Haydn 
modeline uygundur ve bu dizinin en 
tanınmışıdır. Üç bölümlü sonatın 
3/4’lük ölçüde ve çabuk (Allegro) 
tempoda başlayan 1. Bölümü, özellikle 
akıcı melodileri ve olağanüstü denk 
düşen tematik formuyla yaygın bir 
popülariteye ulaşmıştır. Üç bölmeli 
ana tema Mozart’ın, lirikliği yitirmeden 
sergilediği ustalığa güzel bir örnektir. 
Mozart burada geliştirim yerine, yeni 
ve kısa tema grupları oluşturmuştur... 
2. Bölüm, 4/4’lük ölçüde, ağırca 
(Andante) tempoda biraz ciddi başlar 
ve zarif figürlerle süslenir. Re minöre 
dönen orta bölmede, melodi çizgisi 
baslarda La minörde duyurulur. 
Alışmışın dışında uzun gelişimler 
Haydn etkisini yansıtırken, zarif 
kromatik pasajlar, küçük coda’lar 
Mozart’a özgü akıcı modülasyonlarla 
sergilenir... 3. Bölüm 3/8’lik ölçüde 

ve Sol Majör tonda, çok hızlı (Presto) 
tempoda esprili ve parlak bir finaldir. 
Sol elin çaldığı sürekli, davul biçimi 
hafif bas eşlikte, virtüöz yapıda İtalyan 
stili triller ve hızlı pasajlarla sunulur. 
İkinci tema, daha hızlı olmakla birlikte, 
üçlü (Terz) yapısıyla ilginçleşir. Finalin 
neşeli karakteri, sonatın tümünün 
kaygısız ve eğlenceli havasına uygun 
olarak, eseri sona ulaştırır. (Süre 12’)

* Program notları: irkin aktüze

KIM KASHKASHIAN & PÉTER NAGY İLE 
BİR DÜNYA PRÖMİYERİ
A WORLD PREMIERE WITH KIM 
KASHKASHIAN & PÉTER NAGY
kım kaskashıan viyola viola 
péter nagy piyano piano

Johann Sebastian Bach
Viola da Gamba ve Çembalo İçin Sonat No. 1 Sol Majör, BWV 1027 
Sonata for Viola da Gamba and Cembalo No.1 in G Major, BWV1027 
 – Adagio 
 – Allegro ma non tanto 
 – Andante 
 – Allegro moderato

Tigran Mansurian
Komitas Vardapet’in Anısına Viyola ve Piyano İçin Kilise Sonatı* 
In memoriam Komitas Vardapet Sonata da Chiesa for Viola and 
Piano*

Ara Interval

Komitas
Ermeni Şarkıları 
Armenian Songs

Béla Bartók
Keman ve Piyano İçin Rapsodi No. 1, Sz 86 
Rhapsody for Violin and Piano No.1, Sz86 
 – Lassú. Moderato 
 – Friss. Allegretto moderato

*  Dünya prömiyeri, İstanbul Müzik Festivali siparişi. 
World premiere, Istanbul Music Festival commission.

Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval.

kım kaskashıan

▪ 2012’de ECM New Series’ten çıkardığı 
Kurtág/Ligeti Music for Viola albümüyle 
“En İyi Klasik Enstrümantal Solo 
Albüm” dalında 2013 Grammy Ödülü’nü 
kazanan Kim Kashkashian, günümüzün 
en sıradışı viyola yorumcularından 
biri olarak kabul ediliyor. Michigan’da 
Ermeni bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelen sanatçı, Baltimore’daki 
Peabody Müzik Konservatuvarı’nda 
Karen Tuttle ve efsanevi müzisyen ve 
eğitimci Walter Trampler ile çalıştı. 
Viyola tekniğini, yaygınlaştırılmasını 
ve repertuvarını geliştirmek için 
durmaksızın çalışan Kashkashian, 
çağdaş müziğin de yılmaz bir 
savunucusu. György Kurtág, Krzysztof 
Penderecki, Alfred Şnitke, Giya Kancheli 
ve Arvo Pärt gibi günümüzün en saygın 
bestecileriyle yaratıcı bir işbirliği içinde 
olan sanatçı, Peter Eötvös, Ken Ueno, 
Thomas Larcher, Lera Auerbach ve 
Tigran Mansurian gibi bestecilere 
de eser sipariş ederek repertuvarın 
geliştirilmesine katkıda bulundu. 
Marlboro Festivali ve akılhocası Felix 
Galimir’in temsil ettiği Viyana ekolü, 
oda müziğine duyduğu sevgide büyük 
bir rol oynadı. Dolayısıyla Kashkashian’ı 
Verbier, Salzburg, Lockenhaus, 
Marlboro ve Ravinia festivallerinde 
sık sık sahnede görmek mümkün. 
Piyanist Robert Levin ve perküsyoncu 
Robyn Schulowsky ile uzun süredir 
ikili projelerde çalışan sanatçı, Gidon 
Kremer, Daniel Philips ve Yo-Yo Ma ile 
çok özel bir yaylı çalgılar dörtlüsünün 
seslendirilişini de gerçekleştirdi. Solist 
olarak Berlin, Londra, Viyana, New 
York, La Scala ve Celeveland Filarmoni 
gibi büyük orkestralarla çalan sanatçı, 
Metropolitan Museum of Art, New 
York’taki Kaufmann Konser Salonu, 
Boston’daki Jordan’s Hall’un yanı sıra 
Philadelphia, Pittsburgh, Cleveland, 
Frankfurt, Berlin, Paris, Atina ve 
Tokyo’daki seçkin mekânlarda resitaller 
de verdi. Kashkashian, 1985’ten bu yana 
çalıştığı ECM plak firması ile işbirliği 
sonucu çok zengin bir diskografiye 
imza attı. Kayıtları arasında Hindemith 
ve Brahms’ın tüm sonatları, Arjantin 
tangolarından oluşan bir albüm, 
Şnitke, Bartók, Penderecki ve Kurtág’ın 
konçertoları ve Keith Jarrett ile birlikte 
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kaydettiği, Bach’ın viola da gamba 
sonatları sayılabilir. Bloomington, 
Indiana, Freiburg ve Berlin’de dersler 
veren sanatçı, bugün kızı ile birlikte 
Boston’da yaşıyor ve New England 
Konservatuvarı’nda oda müziği ve 
viyola dersi veriyor. Kim Kashkashian 
aynı zamanda açlıkla mücadele amaçlı 
yardım konserleri veren bir müzisyen 
inisiyatifi olan Music for Food’un kurucu 
üyelerinden.

π Winner of the 2013 Grammy Award 
for Best Classical Instrumental Solo 
Album, Kim Kashkashian is recognized 
internationally as a unique voice on the 
viola. Born in Michigan of Armenian 
parents, Kashkashian studied with 
Karen Tuttle and the legendary Walter 
Trampler at the Peabody Conservatory 
of Music in Baltimore. Her Grammy-
awarded recording, “Kurtág/Ligeti 
Music for Viola,” was released on the 
renowned ECM New Series label in 
September 2012. Kashkashian has 
worked tirelessly to broaden the range 
of technique, advocacy and repertoire 
for the viola. A staunch proponent of 
contemporary music, she has developed 
creative relationships with György 

Kurtág, Krzysztof Penderecki, Alfred 
Schnittke, Giya Kancheli and Arvo 
Pärt; she has also commissioned works 
from Peter Eötvös, Ken Ueno, Thomas 
Larcher, Lera Auerbach and Tigran 
Mansurian. The Marlboro Festival and 
the Viennese school represented by 
her mentor, Felix Galimir, were major 
influences in developing her love of 
chamber music. Kim Kashkashian is 
a regular participant at the Verbier, 
Salzburg, Lockenhaus, Marlboro 
and Ravinia festivals. She has long-
standing duo partnerships with pianist 
Robert Levin and percussionist Robyn 
Schulkowsky, and played in a unique 
string quartet with Gidon Kremer, 
Daniel Phillips and Yo-Yo Ma. As a 
soloist, Kashkashian has appeared 
with the great orchestras of Berlin, 
London, Vienna, Milan, New York and 
Cleveland. She has also given recitals 
at the Metropolitan Museum of Art and 
Kaufmann Concert Hall in New York, 
in Boston’s Jordan Hall, as well as in 
the halls of Philadelphia, Pittsburgh, 
Cleveland, Frankfurt, Berlin, Paris, 
Athens and Tokyo. Her association 
with the prestigious ECM label since 
1985 has resulted in a rich discography 

which includes the complete sonatas 
of Hindemith and Brahms, an album 
of Argentinian songs, the concertos 
of Schnittke, Bartók, Penderecki and 
Kurtág, as well as the Bach viola da 
gamba sonatas, recorded with Keith 
Jarrett. Kim Kashkashian has taught in 
Bloomington, Indiana and in Freiburg 
and Berlin, Germany. She now resides 
with her daughter in Boston, where 
she teaches chamber music and viola 
at the New England Conservatory. 
Kashkashian is a founding member 
of Music for Food, a musician-led 
initiative to play benefit concerts for 
local hunger relief.

péter nagy

▪ Piyano eğitimine sekiz yaşında 
Budapeşte’deki Liszt Akademisi’nde 
başlayan virtüöz piyanist Péter Nagy, 
1979 Macaristan Radyo Yarışması’nda 
kazandığı birincilikle erken yaşta dikkat 
çekici uluslararası bir kariyere adım 
attı. Péter Nagy Fransa’da Louvre ve 
İngiltere’de Wigmore Salonu dahil, 
Avrupa’nın dört bir yanında konserler 
verdi; New York’taki 92nd Street Y 
Kültür Merkezi’nden Avustralya’daki 
Sydney Opera Evi’ne kadar dünyanın 
pek çok önemli salonuna konuk oldu; 
Yeni Zelanda ve Japonya dahil pek çok 
ülkede turnelere çıktı. Gerek solist 
gerekse oda müziği icracısı olarak 
belli başlı festivallerde çaldı: Bunların 
arasında Aix-en-Provence, Bastad, 
Blonay, Pekin Uluslararası Piyano 
Festivali, Şangay Uluslararası Piyano 
Festivali, Davos Divonne, Edinburgh, 
Eisenach, Fayetteville, Helsinki, 
Llandoff, Kilkenny, Kuhmo, Kronberg, 
Moritzburg, Nelson, Ojai, Stresa, 
West Cork ve Marlboro Müzik Festivali 
sayılabilir. Péter Nagy, Zoltán Kocsis, 
Miklós Perényi, Leonidas Kavakos, 
St. Lawrence Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, 
Kim Kashkashian, Charles Neidich, 
Nobuko Imai, Tanja Becker–Bender, 
Ruggiero Ricci ve Frans Helmerson gibi 
müzisyenler ve topluluklarla düzenli 
oda müziği konserleri vermektedir. Kısa 
zaman önce ise Budapeşte’de Ligeti’nin 
piyano konçertosunu seslendirmiştir. 
Stuttgart’taki Müzik ve Sahne Sanatları 
Üniversitesi’nde piyano profesörü 
olan sanatçı, aynı zamanda Budapeşte 

Liszt Akademisi Doktora Okulu’nda 
klavyeli çalgılar bölümünün başındadır. 
Hungaroton, Delos, Naxos, BIS, 
Hyperion, Decca ve ECM etiketleri 
altında albümleri piyasaya çıkmıştır. 
Péter Nagy’ye 2001 yılında prestijli Liszt 
Ödülü verilmiştir.

π The first prize in the 1979 
Hungarian Radio Competition 
launched virtuosic pianist Péter 
Nagy into a remarkable international 
career at a young age, after beginning 
his studies at the age of eight at the 
Liszt Academy, Budapest. Nagy’s 
concerts include tours throughout 
Europe, performing in many countries 
including France at the Louvre, and 
the UK at the Wigmore Hall, as well 
as many other engagements. His 
worldwide concert tours include recitals 
in New York at the 92nd Street Y, in 
Australia at the Sydney Opera Hous, 
in New Zealand and throughout Japan. 
As a soloist and as a chamber musician 
he has performed at major music 
festivals: including Aix-en-Provence, 

Bastad,Blonay, Beijing International 
Piano Festival,Shanghai International 
Piano Festival, Davos Divonne, 
Edinburgh, Eisenach, Fayetteville, 
Helsinki, Llandoff, Kilkenny, Kuhmo, 
Kronberg, Moritzburg, Nelson, Ojai, 
Stresa, West Cork and the Marlboro 
Music Festival. Nagy regularly 
performs as a chamber musician, 
including concerts with partners such 
as Zoltán Kocsis, Miklós Perényi, 
Leonidas Kavakos, the St. Lawrence 
String Quartet, Kim Kashkashian, 
Charles Neidich, Nobuko Imai, Tanja 
Becker–Bender, Ruggiero Ricci, and 
Frans Helmerson, to name a few. He is 
professor of piano at the Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst in 
Stuttgart and Director of the keyboard 
department of the Doctorate School at 
the Liszt Academy Budapest. Recent 
achievements include a performance of 
the Ligeti piano concerto in Budapest. 
Nagy has recorded for Hungaroton, 
Delos, Naxos, BIS, Hyperion, Decca 
and ECM labels. In 2001 he received 
the prestigious Liszt Award.

program notları

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Viola da Gamba ve Çembalo İçin Sonat 
No. 1 Sol Majör, BWV 1027*

– Adagio
– Allegro ma non tanto
– Andante
– Allegro moderato

Bach 1720’li yıllarda Köthen’de klavsen 
eşliğinde Viola da Gamba adlı çalgı 
için üç sonat bestelemiştir. Prens 
Leopold ya da gamba virtüözü C.F. 
Abel için bestelendiği öne sürülen bu 
sonatlarda eşlik çalgısı klavsen için, 
solo çalgı viyolaya eşdeğer yakınlıkta 
konçertant bir parti yazılmıştır. Bu 
eserler günümüzde genellikle piyano 
eşliğinde viyolonsel ya da viyola ile 
yorumlanmaktadır. Aslında Bach’ın bu 
sonatı, çok daha önce iki flüt ve sürekli 
bas için (BWV 1039) yazdığı ve Presto 
(çok hızlı) bir tempo öngördüğü, 
son bölümü ise solo org için yine 
Sol Majörde bir trio (BWV 1027a) 
olarak kullandığı bilinmektedir. Dört 
bölümden oluşan Sol Majör Gamba 
Sonatı’nın 1. Bölümü lirik, ağır (Adagio) 
tempoda olmasına karşın yine de neşeli 
ve ışıklı bir hava taşır. Girişte beliren 
ve 12/8’lik ölçüde sunulan zarif tema 
sanki şarkı söylermiş gibi, pastoral bir 
anlatımdadır. İki bölmeli yapıdaki ikinci 
bölme, ilkindeki temayı varyasyonlarla 
işlerken tüm eserin bir girişi izlenimini 
verir... 2. Bölüm 3/4’lük ölçüde, pek o 
kadar hızlı olmayan (Allegro ma non 
tanto) tempodaki parlak füg yapısıyla 
adeta bir konçerto havasındadır... 
4/4’lük ölçüde başlayan 3. Bölüm 
ağırca (Andante) tempoda kısa bir 
prelüde benzer. Mi minör tonda, biraz 
karanlık renklerle bir arya şeklinde, 
Vivaldi konçertolarının ağır bölümü 
gibi sunulur... 4. Bölüm ılımlı, ama 
neşeli (Allegro moderato) tempoda, 
ilk bölümün enerjik ve ışıklı havasını 
tekrar yansıtır. 4/4’lük ölçüde sade 
ancak güzel bir tema, üç sesli güçlü bir 
füg biçiminde gelişir. Klavsenin (ya da 
piyanonun) tizlerde duyurduğu temayı 
solo çalgı gamba (ya da viyolonsel) 
bas seslerle cevaplar. Eser konçerto 
formuna dönüşür, nakaratlarla 
(ritornel), kontrastlarla ve virtüöz 
bölümlerle sona ulaşır. (Süre 13’)

© steve rıskınd

© lenke szılágyı
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Komitas (1869-1935) 
Ermeni Şarkıları

Besteci, müzikolog ve koro şefi olan 
Komitas, Kütahyalı bir aile içinde 
doğmuş, bir yaşındayken annesi, 10 
yaşındayken babası ölmüştür. 1881 yılına 
kadar babannesinin yanında büyümüş, 
o yıl içinde Eçmiadzin’deki Ermeni 
kilisesi ruhban okuluna giderek 1895’te 
buradan mezuniyetiyle papaz olmuştur. 
7. yüzyılda yaşamış bir Ermeni halk 
ozanı olan Katolikos Gomidas’ın ismine 
atfen Komitas adını almıştır. Papaz 
anlamına gelen Vardapet unvanı ile 
birlikte anılmaya başlandı.
Eçmiadzin Manastırı korosunda 
bulunduktan sonra 1896’da Berlin’e 
giderek Kaiser Friedrich Wilhelm 
Üniversitesi’ne kaydolmuş ve müzikoloji 
öğrenimi görmüştür. 1899’da müzikoloji 
doktoru payesini almış ve Eçmiadzin’e 
dönmüştür. Kırsal kesimde geziler 
yaparak 3000 kadar Ermeni halk 
şarkısını derleyerek notaya geçirmiş 
ve eşsiz bir koleksiyon oluşturmuştur. 
Türkçe, Kürtçe ve Farsça derlemeleri 
de vardır. En önemli özgün eseri İlahi 
Litürji Badarak’tır. 1892’de bestelemeye 
başladığı bu eseri bitirememiştir. 
Uluslararası Müzik Cemiyeti’ne Avrupa 
dışından kabul edilen ilk müzik adamı 
olmuştur. Avrupa’da,Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde ve Mısır’da müzik icra etmiş, 
konuşmalar yapmıştır.

Béla Bartók (1881-1945) 
Keman ve Piyano İçin Rapsodi No. 1, 
Sz 86

– Lassú. Moderato
– Friss. Allegretto moderato

Keman ve piyano için iki rapsodi yazmış 
olan Bartók’un ilk yazdığı bu rapsodi 
daha sık seslendirilenidir ve sonu 
farklı iki versiyonu bulunur. Bestecinin 
bu versiyonlardan gözden geçirdiği 
ikincisini daha çok beğendiği tahmin 
edilir, zira kemancı Josef Szigeti ile 
yaptığı kayıtta da bunu tercih etmiştir. 
Rapsodi Moderato tempolu Birinci 
Bölüm ve Allegro Moderato tempolu 
ikinci bölüm olmak üzere iki parçadan 
oluşur. Temalar halk danslarından 
esinlenmiştir ve daha ilk dinleyişte 
her iki bölümün dokusuna işlemiş 
etnik yoğunlukta Romanya ezgileri 

hissedilir. Besteci ilk kez melodilerin 
kaynağını açıklamamış, yalnızca 
köklerinin Macaristan ve Romanya 
olduğunu belirtmekle yetinmiştir. 
Ancak daha sonra biraz üstü kapalı 
bir şekilde aslında büyük ölçüde 
Transilvanya kaynaklı olduklarını ve 
köklerinin Romanya’ya uzandığını ifade 
etmiştir. Kemanın duyurduğu, açılıştaki 
dinamik dans ezgisi renkli ve canlıdır; 
piyano da aynı canlılıkta ritme destek 
verir. Üç bölümlü formda yazılmış bu 
bölümün orta bölmesi daha sakindir 
ve yine kemanın seslendirdiği egzotik 
bir melodiden oluşur. Birinci Bölüm 
açılıştaki malzemenin tekrarıyla sona 
erer. İkinci Bölüm piyanonun yarattığı 
hafif mütereddit bir atmosferle açılır, 
ancak kemanın neşeli ve mağrur ana 
temayı duyurmasıyla bu hava değişir. 
Yine etnik ezgilerin yoğunlukta olduğu 
bölümde kemanın tiz nameleri, 
piyanonun güçlü ve perküsyonvari 
eşliği çok ilginç bir ses atmosferi 
sunar. Bu bölümde ana tema, Aaron 
Copland’in Appalachian Spring’de 
kullandığı ve bugün hayli ünlü olan halk 
ezgisinin ilk bölümünün hızlandırılmış 
versiyonu gibidir. Üç temanın daha 
yer aldığı ikinci bölüm müzikal açıdan 
son derece renklidir ve giderek artan 
bir devinime sahiptir. Rapsodinin 
ilk versiyonu, uzatılmış bir kadansın 
ardından Birinci Bölüm’ün ana 
temasının hatırlatılmasıyla sona erer. 
İkinci versiyonda ise İkinci Bölüm’ün 
açılışındaki dans ezgisi ve parıltılı bir 
coda’nın tekrar yapıtı sona erdirir. Her 
ikisi de bu enfes yapıt için etkili birer 
bitiştir. (Süre 10’)

* Program notları: irkin aktüze

fAZIL SAY İLE MOZART MARATONU
MOZART MARATHON WITH FAZIL SAY
fazıl say piyano piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 10 Do Majör, KV 330 
Sonata No.10 in C Major, KV330 
 – Allegro moderato 
 – Andante cantabile 
 – Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 12 Fa Majör, KV 332 
Sonata No.12 in F Major, KV332 
 – Allegro 
 – Adagio 
 – Allegro assai

Ara Interval

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 17 Si bemol Majör, KV 570 
Sonata No.17 in B flat Major, KV570 
 – Allegro 
 – Adagio 
 – Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 18 Re Majör, KV 576 
Sonata No.18 in D Major, KV576

fazıl say

▪ Beste yapmak, her zaman bir 
doğaçlama biçimidir: Fikirler, müzik 
parçaları ve hayali şekillerle. Besteci 
ve piyanist Fazıl Say’ın sanatsal rotası 
ve dünya görüşü de işte bu açıdan 
yorumlanmalıdır. Bir besteci olarak 
özalgısının temelini oluşturan estetik 
bakış açısı da, Cortot’un öğrencisi 
Mithat Fenmen ile piyano dersleri 
sırasında aşinalık kazandığı bu özgür 
formlardan gelir. Fazıl Say, yirmi beş 
yılı aşkın bir süredir, giderek daha 
materyalistleşen ve daha karmaşık 
şekilde yapılanan klasik müzik 
dünyasında eşine ender rastlanan 
bir şekilde hem dinleyiciler hem de 
eleştirmenlere dokunmaktadır. Bu 
sanatçıyla gerçekleşen konserler 
bambaşkadır. Çok daha direkt, daha 
açık, daha heyecan vericidirler; kısacası, 
doğrudan kalbe ulaşırlar. Aynı şey, 
besteleri için de söylenebilir.
Fazıl Say ilk eserini -bir piyano sonatı- 
henüz 1984 yılında, on dört yaşında, 
memleketi Ankara’da konservatuvar 
öğrencisiyken bestelemiştir. Gelişiminin 
bu erken aşamasında bestesini, keman 
ve piyano için Siyah İlahiler / Schwarze 
Hymnen ve bir gitar konçertosu gibi, 
opus numarası verilmemiş birçok 
oda müziği eseri izlemiştir. Ardından, 
kendisine New York’ta Genç Konser 
Sanatçısı Seçmelerini kazandıran 
eserlerinden, Nasreddin Hoca’nın Dört 
Dansı’nı opus 1 olarak kabul etmiştir. 
Bu eser, özünde onun şahsi tarzının 
belirgin özelliklerini ortaya koyar: 
rapsodik, fantezivari bir yapı; çoğu 
zaman dansa benzer, senkopasyon 
kullanarak yapılan, değişken bir ritim; 
sürekli, canlı ve dinamik bir nabız 
ve kökeni çoğu zaman Türkiye ve 
komşularının halk müziklerine dayanan 
melodik fikir zenginliği. Bu açılardan 
bakılınca Fazıl Say, bir ölçüde Béla 
Bartók, George Enescu ve György Ligeti 
gibi, kendi ülkelerinin zengin müzikal 
folkloru üzerinde ilerleyen bestecilerin 
geleneğinde yer alır. John Cage ve 
hazırlanmış piyano eserlerinden aşina 
olduğumuz teknikleri kullandığı Kara 
Toprak (1997) adlı piyano eseri ile 
uluslararası alanda dikkatleri çekmiştir.
Bunun ardından Say, giderek büyük 
orkestral formlara dönmüştür. 
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Nâzım Hikmet ve Metin Altıok’un 
şiir (ve biyografilerinden) aldığı 
ilhamla, solistler, korolar ve 
orkestra için, özellikle de Nâzım 
oratoryosunda olduğu üzere, Carl 
Orff gibi bestecilerin geleneğini 
sürdüren eserler bestelemiştir. Bu 
bestelerinde Say, modern Avrupa 
enstrümanlarının yanı sıra, kendi 
anavatanı Türkiye’den de kudüm, 
darbuka ve ney gibi enstrümanları 
sıklıkla ve özenle kullanmaktadır. 
Bu ise müziğe, onu kendi türündeki 
birçok benzer eserden ayıran bir renk 
katmaktadır. 2007 yılında aynı isimle 
bilinen ünlü masallardan esinlenen, 
ancak bir haremdeki yedi kadının 
kaderini anlatan Harem’de 1001 Gece 
adlı keman konçertosuyla uluslararası 
arenada tekrar ilgi toplamıştır. Patricia 
Kopatchinskaja tarafından seslendirilen 
dünya prömiyerinin ardından bu eser 
birçok uluslararası konser salonunda 

seslendirilmiştir. Sanatçı birinci senfonik 
eseri olan İstanbul Senfonisi’nin 
ardından, ikinci ve üçüncü senfonileri 
Mezopotamya ve Universe eserlerini 
tamamlayarak kayıtlarını yayınlamıştır.
Fazıl Say, Konzerthaus Dortmund’ta 
beş yıl süren misafir sanatçılığının 
sonunda, 2010 yılında prömiyeri 
yapılan ilk senfonisi İstanbulile daha 
da büyük bir başarıya ulaşmıştır. 2013 
yılında Fazıl Say’a üçüncü Echo Klasik 
Müzik Ödülü’nü kazandıran İstanbul 
Senfonisi, WDR ve Konzerthaus 
Dortmund tarafından Ruhr. 2010 
kapsamında ortak olarak sipariş 
edilmiş olup Boğaziçi’ndeki metropole 
ve milyonlarca sakinine coşkulu ve 
şiirsel bir hediye niteliği taşır. Aynı yıl, 
diğer eserlerinin arasında, Boşanmak 
adlı (atonal prensiplere dayalı) 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Salzburg 
Festivali için Nirvana Yanıyor adlı 
piyano konçertosu ile Mecklenburg-

Vorpommern Festivali için bestelenip 
prömiyeri Gábor Boldoczki tarafından 
gerçekleştirilen bir Trompet Konçertosu 
gibi sipariş eserlerin bestelenişine tanık 
oldu. 2011 yılında Schleswig-Holstein 
Müzik Festivali tarafından verilen 
sipariş üstüne Say, Sabine Meyer için 
İranlı şair Ömer Hayyam’ın hayatı ve 
eserlerini anlatan bir Klarnet Konçertosu 
yazmıştır.
2012 Fazıl Say için oldukça üretken 
ve yoğun bir yıl oldu. Mart ayında 
Say’ın ney ve orkestra için bestelediği 
ve Burcu Karadağ’ın solist olarak yer 
aldığı Hezarfen isimli konçertosunun 
prömiyeri şef Dan Ettinger yönetiminde 
Mannheim Ulusal Tiyatro Orkestrası 
Müzik Akademisi’nde gerçekleşti. 
İstanbul Müzik Festivali tarafından 
sipariş edilen ve Say’ın ikinci senfonisi 
olan Mezopotamya Senfonisi’nin 
ilk performansı ise Haziran ayında 
Gürer Aykal yönetiminde Borusan 
İstanbulFilarmoni Orkestrası eşliğinde 
İstanbul’da yapıldı. Bundan kısa bir 
süre sonra, Say’ın, bir BBC siparişi 
olan Dört Şehir isimli viyolonsel ve 
piyano sonatının dünya prömiyeri 
Nicolas Altstaedt ve José Gallardo 
tarafından City of London Festivali’nde 
gerçekleşti. Eylül 2012’de ise, 
Konzerthaus Dortmund izleyicileri 
Say’ın, 2011 yılında Alman şair Rainer 
Maria Rilke’in şiiri üzerine soprano ve 
piyano için bestelemiş olduğu Panther 
isimli şarkının orkestra ve soprano 
versiyonunun prömiyerini dinleme 
fırsatını yakaladı. Son olarak ta ekim 
ayında Say’ın üçüncü senfonisi olan 
Universe’ün prömiyer konseri, şef 
Ivor Bolton yönetiminde ve Salzburg 
Mozarteum Orkestrası eşliğinde 
izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılandı.
2013 yılına geldiğimizde, şef Kristjan 
Järvi yönetimindeki Gstaad Festival 
Orkestrası’yla birlikte Su isimli piyano 
konçertosunun prömiyeri ile Say’ın 
Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlere ithaf 
ettiği ve Arvo Volmer yönetimindeki 
NDR Radyo Filarmoni’de seslendirilen 
Gezi Park 1 isimli piyano konçertosunun 
yanı sıra, soprano Norma Nahoun 
ve Stuttgart Oda Orkestrası eşliğinde 
Goethe-Lieder isimli eserin prömiyeri de 
yapıldı.
2014 yılında ise Viyana Konzerthaus 
siparişi olan Gezi Park 2, İKSV 

İstanbul Müzik Festivali tarafından 
sipariş edilen Sait Faik, D-Marin 
Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik 
Festivali’nin 10. yıl kutlamaları 
çerçevesinde bestelenen Hermias – 
Yunus Sırtındaki Çocuk, Musikfest 
Bremen tarafından sipariş edilen 
Gezi Park 3 ve şef Andrey Boreyko 
yönetiminde Birinci Dünya Savaşı 100. 
yıl anma törenleri kapsamında Belçika 
Ulusal Orkestrası’nın siparişi olan 
Overture 1914 isimli eserlerinin dünya 
prömiyerleri gerçekleşti.
Fazıl Say’ın eserleri, günümüzün 
en tanınmış yayıncılarından, Schott 
of Mainz tarafından tüm dünyaya 
dağıtılmaktadır.

π Composing is always a form of 
improvisation: with ideas, with musical 
particles, with imaginary shapes. 
And it is in this sense that the artistic 
itinerary and the world-view of the 
Turkish composer and pianist Fazıl Say 
should be understood. For it was from 
the free forms with which he became 
familiar in the course of his piano 
lessons with the Cortot pupil Mithat 
Fenmen that he developed an aesthetic 
outlook that constitutes the core of his 
self-conception as a composer. Fazıl 
Say has been touching audiences and 
critics alike for more than twenty-five 
years in a way that has become rare 
in the increasingly materialistic and 
elaborately organised classical music 
world. Concerts with this artist are 
something else. They are more direct, 
more open, more exciting; in short, 
they go straight to the heart. And the 
same may be said of his compositions. 
Fazıl Say wrote his first piece – a piano 
sonata – as early as 1984, at the age of 
fourteen, when he was a student at the 
Conservatory of his hometown Ankara. 
It was followed, in this early phase of 
his development, by several chamber 
works without an opus number, 
including Black Hymns for violin 
and piano and a guitar concerto. He 
subsequently designated as his opus 
1 one of the works that he had played 
in the concert that won him the Young 
Concert Artists Auditions in New York: 
the Four Dances of Nasreddin Hodja. 
This work already displays in essence 
the significant features of his personal 

style: a rhapsodic, fantasia-like basic 
structure; a variable rhythm, often 
dance-like, though formed through 
syncopation; a continuous, vital 
driving pulse; and a wealth of melodic 
ideas that may often be traced back to 
themes from the folk music of Turkey 
and its neighbours. In these respects, 
Fazıl Say stands to some extent in the 
tradition of composers like Béla Bartók, 
George Enescu, and György Ligeti, 
who also drew on the rich musical 
folklore of their countries. He attracted 
international attention with the piano 
piece Black Earth (1997), in which he 
employs techniques familiar to us from 
John Cage and his works for prepared 
piano. 
After this, Say increasingly turned 
to the large orchestral forms. Taking 
his inspiration from the poetry 
(and the biographies) of the writers 
Nâzım Hikmet and Metin Altıok, he 
composed works for soloists, chorus 
and orchestra, which, especially in the 
case of the oratorio Nâzım, clearly take 
up the tradition of composers such as 
Carl Orff. In addition to the modern 
European instrumentarium, Say also 
makes frequent and deliberate use in 
these compositions of instruments 
from his native Turkey, including 
kudüm and darbuka drums and the 
ney reed flute. This gives the music a 
colouring that sets it apart from many 
comparable creations in this genre. 
In the year 2008 he aroused 
international interest with his Violin 
Concerto 1001 Nights in the Harem, 
which is based on the celebrated tales 
of the same name, but deals specifically 
with the fate of seven women from a 
harem. Since its world premiere by 
Patricia Kopatchinskaja, the piece has 
already received further performances 
in many international concert halls. 
Fazıl Say scored a further great success 
with his first symphony, the Istanbul 
Symphony, premiered in 2010 at the 
conclusion of his five-year residency 
at the Konzerthaus Dortmund. Jointly 
commissioned by the WDR and 
the Konzerthaus Dortmund in the 
framework of Ruhr.2010, the work 
constitutes a vibrant and poetic tribute 
to the metropolis on the Bosporus and 
its millions of inhabitants. The same 

year saw the composition, among 
other pieces, of his Divorce String 
Quartet (based on atonal principles), 
and commissioned works like the 
Piano Concerto Nirvana Burning 
for the Salzburg Festival and a 
Trumpet Concerto for the Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern, premiered 
by Gábor Boldoczki. In response to a 
commission from the 2011 Schleswig-
Holstein Musik Festival, Say has also 
written a Clarinet Concerto for Sabine 
Meyer that refers to the life and work of 
the Persian poet Omar Khayyam. 
In 2012 Fazıl Say has been especially 
prolific: In March his concerto for 
ney flute and orchestra, Hezarfen, 
was premiered in Mannheim by 
conductor Dan Ettinger and the 
National Academy of Musical Theatre 
Orchestra of Mannheim with soloist 
Burcu Karadağ, the piece also 
having been commissioned by the 
National Academy of Musical Theatre 
Orchestra of Mannheim. Say’s second 
symphony, Mesopotamia Symphony, 
commissioned by the Istanbul Music 
Festival, saw it’s first performance 
in June in Istanbul by the Borusan 
Istanbul Philharmonic Orchestra 
conducted by Gürer Aykal. This was 
shortly followed by the world premiere 
of Say’s sonata for cello and piano 4 
Cities, a BBC commission, by Nicolas 
Altstaedt and José Gallardo in London 
at the City of London Festival. In 
September 2012 the audience of the 
Konzerthaus Dortmund witnessed the 
premiere of Say’s version for orchestra 
and soprano of his 2011 song for 
soprano and piano The Panther to the 
words of German poet Rainer Maria 
Rilke. Finally, in October the premiere 
of Fazıl Say’s third symphony Universe 
by the Mozarteumorchester Salzburg 
under the baton of Ivor Bolton was 
celebrated with standing ovations by 
the audience. 
In 2013 his Goethe-Lieder with 
Norma Nahoun and the Stuttgarter 
Kammerochester were premiered, as 
well as his piano concerto Water with 
the Gstaad Festival Orchestra / Kristjan 
Järvi and his concerto for two pianos 
Gezi Park for Ferhan and Ferzan Önder 
with the NDR Radiophilharmonie / 
Arvo Volmer. 
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2014 saw the world premiers of 
Gezi Park 2 (a commission of 
Wiener Konzerthaus), Sait Faik 
(commissioned by IKSV Istanbul 
Music Festival), Hermias - The Boy 
and the Dolphin (commissioned by 
D-Marin International Turgutreis 
Festival of Classical Music for 
their 10th anniversary), Gezi Park 
3 (commissioned by Musikfest 
Bremen) as well as Overture 2014 
(commissioned by the National 
Orchestra of Belgium/Andrey Boreyko 
to commemorate the centenary of the 
First World War). 
The French label Naïve has released 
in 2012 Istanbul Symphony and 
Hezarfen and in 2013 his symphonies 
Mesopotamia and Universe. 
Fazıl Say’s works are issued worldwide 
by the renowned music publishers 
Schott Music of Mainz.

program notları

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sonat No. 10 Do Majör, KV 330*

– Allegro moderato
– Andante cantabile
– Allegretto

İçten ve neşeli bir hava yansıtan 
bu sonatı Mozart’ın 1778 yazında 
Paris’te yazdığı öne sürülür; Mozart 
sanki daha önceki anıtsal sonatlara 
bir karşıtlık olarak bestelemiş ve katı 
formlardan kurtulmak istemiş gibidir. 
Ilımlı çabukluktaki (Allegro moderato) 
tempoda, 2/4’lük ölçüde, Do Majör 
tonda başlayan 1. Bölümün üç teması 
vardır; gelişimde ise bunlara bir 
dördüncü de katılır... Sakin ve lied 
benzeri 2. Bölüm, 3/4’lük ölçüde, 
ağırca ve duygulu (Andante cantabile) 
tempoda, Fa Majör tondadır. Ancak 
orta bölmede minöre dönüşerek 
romantik bir anlam kazanır: Oluşan 
romans benzeri ezgiler, şarkı olarak 
söylenebilecek güzelliktedir... Çabukça 
(Allegretto) tempoda, 2/4’lük ölçüde 
ve yine Do Majör tondaki 3. Bölüm 
ise, rondo biçimindedir ve temalar, 
ilk bölümdeki gibi art arda sıralanır. 
Gelişimde de, bir çocuk şarkısı 
basitliğindeki bir tema kullanılarak ciddi 
sonat formuyla bir kez daha şakalaşılır. 
(Süre 18’)

Sonat No. 12 Fa Majör, KV 332*
– Allegro
– Adagio
– Allegro assai

Mozart’ın piyano sonatlarının pek 
çoğunu gençliğinde –otuz beş yaşında 
öldüğü ve çok genç yaşta olgunlaştığı 
düşünülecek olursa– yirmi iki yaşına 
kadar bestelediği görülür. Piyano 
sonatının yeri onun yaşamında 
Beethoven’daki kadar önemli 
olmamış; bu tür yapıtlara tüm dikkatini 
harcamamıştır. İlk gençliğinde büyük bir 
doğaçlamacı görünen, Viyana yıllarında 
ise piyano konçertolarına önem veren 
Mozart, aranan bir piyano öğretmeni 
olduğu için sonatlarını öğretim amacıyla 
da yazabilmiş, amatörler ve öğrencileri 
yanında kendi kullanımını da öngörmüş, 
hatta bazen bir resim odası için fon 
müziği olarak da sonat besteyebilmiştir. 
Ancak besteleme amacı ne olursa olsun, 
bu sonatların müzikal kalitesi hiçbir 
zaman düşmemiştir. Mozart 9 Haziran 
1784 tarihli babasına mektubunda bu 
üç sonatı (KV330-331-332) kızkardeşine 
yolladığını belirtir. Ancak Artaria’nın bu 
eserleri 1784 Ağustos’unda yayımlaması 
nedeniyle de, bazı uzmanlar eserlerin 
–orijinalleri savaşta kaybolduğu için– 
1783’te Salzburg’da bastırıldığını da öne 
sürer. (Süre 18’)

Sonat No. 17 Si bemol Majör, KV 570
– Allegro
– Adagio
– Allegretto

Mozart, sondan bir önceki 
piyano sonatını onun verimliliği 
düşünüldüğünde hayli verimsiz 
geçen 1789 yılında bestelemiştir. 
KV 576 numaralı Re Majör Piyano 
Sonatı, “Prusya” başlıklı Yaylı Çalgılar 
Dörtlüleri’nin ilki ve La Majör Klarnet 
Beşlisi bu yıldan kayda değer kabul 
edilebilecek diğer yapıtlardır. Besteci 
aynı yıl içinde hayli sıkıntılı olan mali 
durumunu düzeltmek amacıyla Berlin, 
Leipzig ve Dresden’e yaptığı tartışmalı 
yolculuğunu da gerçekleştirmişti. 
Almanya’ya gitmek üzere yola 
çıkmadan önce Si bemol Sonat’ını 
yazmış ve Şubat ayında bunu da 
tematik kataloğuna eklemişti. Her ne 
kadar bestecinin sonatla ilgili notu 

“auf Klavier allein” (yalnız piyano için) 
dese de, bu sonat uzun süre keman 
ve piyano versiyonuyla tanınmıştır. 
Bunun nedeni de 1796’da Viyana’da 
çıkan ilk baskısının kesinlikle sonradan 
eklendiği düşünülen ve yenilikçilik 
açısından hiçbir özelliği olmayan bir 
keman partisini içermesidir. Bu da, tıpkı 
kendisinden önceki KV 545 sayılı Do 
Majör Sonat gibi, didaktik amaçlarla 
bestelenmiş olduğunu akla getirir. Hafif 
bir karaktere sahip olan birinci bölüm 
olan Allegro, önceki yıllarda bestelenmiş 
sonatlardan çok daha mütevazı bir 
uzunlukta olmasına ve hayli yalın 
açılışına rağmen yapı ve kontrpuan 
açısından ilginç ve dikkat çekicidir. 
Mi bemol tonda yazılmış olan Adagio 
derinlikten ziyade eğlendirici olmayı 
amaçlayan iki bölümlü bir rondodur. 
Son bölüm olan Allegretto mizah ve 
sürprizlerle doludur ve Mozart’ın opera 
buffa dünyasına göndermeler yapan 
finallerinden biridir. Müzikolog Alfred 
Einstein bu sonat için “Mozart’ın kendi 
içinde en bütünlüklü, en ideal sonatı” 
yorumunu yapmıştır. (Süre 18’)

Sonat No. 18 Re Majör, KV 576*
– Allegro
– Adagio
– Allegretto

Mozart’ın ilk piyano yapıtları 
büyük Bach’ın iki oğlunun, Johann 
Christian ve Carl Philipp Emanuel’in 
etkisinde kalmasına, hatta ilk piyano 
konçertolarını onların bestelerinden 
düzenleyerek yazmasına karşın, ilk 
sonatlarında Haydn etkili olmuştur. 
Mozart, ilk piyano sonatlarında 
bestecinin 1773’te yazdığı altı sonattan 
esinlenmiş, onun üç bölümlü formunu 
koruyarak ilk altı piyano sonatını 
bestelemiştir. Mozart Haydn’dan da 
üstün bir piyano virtüözü olmasına 
rağmen, piyano yapıtlarının güçlüğü 
konusunda pek fikir sahibi olamamış, 
kolay olarak nitelendirdiği KV 576 Re 
Majör Sonat’ı konser piyanistlerinin 
denek taşı olmuştur. Bu sonatların 
formunu hiçbir zaman geliştirmeye 
yanaşmayan Mozart, üç bölümlü sonat 
formundan da ayrılmamıştır. (Süre 15’)

* Program notları: irkin aktüze

fAZIL SAY İLE MOZART MARATONU
MOZART MARATHON WITH FAZIL SAY
fazıl say piyano piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 6 Re Majör, KV 284 
Sonata No.6 in D Major, KV284 
 – Allegro 
 – Rondeau en Polonaise. Andante 
 – Thema und 12 Variationen

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 7 Do Majör, KV 309 
Sonata No.7 in C Major, KV309 
 – Allegro con spirito 
 – Andante, un poco adagio 
 – Rondo. Allegretto grazioso

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 8 La minör, KV 310 
Sonata No.8 in A minor, KV310 
 – Allegro maestoso 
 – Andante cantabile con espressione 
 – Presto

Ara Interval

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 15 Fa Majör, KV 533 
Sonata No.15 in F Major, KV533 
 – Allegro 
 – Andante 
 – Rondo. Allegretto (KV 494)

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 16 Do Majör, KV 545  
Sonata No.16 in C Major, KV545  
 – Allegro 
 – Andante 
 – Rondo. Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart
12 Varyasyon, KV 265 12 Variations on “Ah, vous dirai-je maman”, KV265

fazıl say

▪ Beste yapmak, her zaman bir 
doğaçlama biçimidir: Fikirler, müzik 
parçaları ve hayali şekillerle. Besteci 
ve piyanist Fazıl Say’ın sanatsal rotası 
ve dünya görüşü de işte bu açıdan 
yorumlanmalıdır. Bir besteci olarak 
özalgısının temelini oluşturan estetik 
bakış açısı da, Cortot’un öğrencisi 
Mithat Fenmen ile piyano dersleri 
sırasında aşinalık kazandığı bu özgür 
formlardan gelir. Fazıl Say, yirmi beş 
yılı aşkın bir süredir, giderek daha 
materyalistleşen ve daha karmaşık 
şekilde yapılanan klasik müzik 
dünyasında eşine ender rastlanan 
bir şekilde hem dinleyiciler hem de 
eleştirmenlere dokunmaktadır. Bu 
sanatçıyla gerçekleşen konserler 
bambaşkadır. Çok daha direkt, daha 
açık, daha heyecan vericidirler; kısacası, 
doğrudan kalbe ulaşırlar. Aynı şey, 
besteleri için de söylenebilir.
Fazıl Say ilk eserini -bir piyano sonatı- 
henüz 1984 yılında, on dört yaşında, 
memleketi Ankara’da konservatuvar 
öğrencisiyken bestelemiştir. Gelişiminin 
bu erken aşamasında bestesini, keman 
ve piyano için Siyah İlahiler / Schwarze 
Hymnen ve bir gitar konçertosu gibi, 
opus numarası verilmemiş birçok 
oda müziği eseri izlemiştir. Ardından, 
kendisine New York’ta Genç Konser 
Sanatçısı Seçmelerini kazandıran 
eserlerinden, Nasreddin Hoca’nın Dört 
Dansı’nı opus 1 olarak kabul etmiştir. 
Bu eser, özünde onun şahsi tarzının 
belirgin özelliklerini ortaya koyar: 
rapsodik, fantezivari bir yapı; çoğu 
zaman dansa benzer, senkopasyon 
kullanarak yapılan, değişken bir ritim; 
sürekli, canlı ve dinamik bir nabız 
ve kökeni çoğu zaman Türkiye ve 
komşularının halk müziklerine dayanan 
melodik fikir zenginliği. Bu açılardan 
bakılınca Fazıl Say, bir ölçüde Béla 
Bartók, George Enescu ve György Ligeti 
gibi, kendi ülkelerinin zengin müzikal 
folkloru üzerinde ilerleyen bestecilerin 
geleneğinde yer alır. John Cage ve 
hazırlanmış piyano eserlerinden aşina 
olduğumuz teknikleri kullandığı Kara 
Toprak (1997) adlı piyano eseri ile 
uluslararası alanda dikkatleri çekmiştir.
Bunun ardından Say, giderek büyük 
orkestral formlara dönmüştür. 

12.06.2015
cu fr 21.00

Heybeliada Aya Triada Manastırı
Heybeliada Holy Trinity Patriarchal Monastery

sponsor

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
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Nâzım Hikmet ve Metin Altıok’un 
şiir (ve biyografilerinden) aldığı 
ilhamla, solistler, korolar ve 
orkestra için, özellikle de Nâzım 
oratoryosunda olduğu üzere, Carl 
Orff gibi bestecilerin geleneğini 
sürdüren eserler bestelemiştir. Bu 
bestelerinde Say, modern Avrupa 
enstrümanlarının yanı sıra, kendi 
anavatanı Türkiye’den de kudüm, 
darbuka ve ney gibi enstrümanları 
sıklıkla ve özenle kullanmaktadır. 
Bu ise müziğe, onu kendi türündeki 
birçok benzer eserden ayıran bir renk 
katmaktadır. 2007 yılında aynı isimle 
bilinen ünlü masallardan esinlenen, 
ancak bir haremdeki yedi kadının 
kaderini anlatan Harem’de 1001 Gece 
adlı keman konçertosuyla uluslararası 
arenada tekrar ilgi toplamıştır. Patricia 
Kopatchinskaja tarafından seslendirilen 
dünya prömiyerinin ardından bu eser 
birçok uluslararası konser salonunda 
seslendirilmiştir. Sanatçı birinci senfonik 
eseri olan İstanbul Senfonisi’nin 
ardından, ikinci ve üçüncü senfonileri 
Mezopotamya ve Universe eserlerini 
tamamlayarak kayıtlarını yayınlamıştır.
Fazıl Say, Konzerthaus Dortmund’ta 
beş yıl süren misafir sanatçılığının 
sonunda, 2010 yılında prömiyeri yapılan 
ilk senfonisi İstanbulile daha da büyük 
bir başarıya ulaşmıştır. 2013 yılında 
Fazıl Say’a üçüncü Echo Klasik Müzik 
Ödülü’nü kazandıran İstanbul Senfonisi, 
WDR ve Konzerthaus Dortmund 
tarafından Ruhr. 2010 kapsamında 
ortak olarak sipariş edilmiş olup 
Boğaziçi’ndeki metropole ve milyonlarca 
sakinine coşkulu ve şiirsel bir hediye 
niteliği taşır. Aynı yıl, diğer eserlerinin 
arasında, Boşanmak adlı (atonal 
prensiplere dayalı) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 
ve Salzburg Festivali için Nirvana Yanıyor 
adlı piyano konçertosu ile Mecklenburg-
Vorpommern Festivali için bestelenip 
prömiyeri Gábor Boldoczki tarafından 
gerçekleştirilen bir Trompet Konçertosu 
gibi sipariş eserlerin bestelenişine tanık 
oldu. 2011 yılında Schleswig-Holstein 
Müzik Festivali tarafından verilen sipariş 
üstüne Say, Sabine Meyer için İranlı şair 
Ömer Hayyam’ın hayatı ve eserlerini 
anlatan bir Klarnet Konçertosu yazmıştır.
2012 Fazıl Say için oldukça üretken 
ve yoğun bir yıl oldu. Mart ayında 
Say’ın ney ve orkestra için bestelediği 

ve Burcu Karadağ’ın solist olarak yer 
aldığı Hezarfen isimli konçertosunun 
prömiyeri şef Dan Ettinger yönetiminde 
Mannheim Ulusal Tiyatro Orkestrası 
Müzik Akademisi’nde gerçekleşti. 
İstanbul Müzik Festivali tarafından 
sipariş edilen ve Say’ın ikinci senfonisi 
olan Mezopotamya Senfonisi’nin 
ilk performansı ise Haziran ayında 
Gürer Aykal yönetiminde Borusan 
İstanbulFilarmoni Orkestrası eşliğinde 
İstanbul’da yapıldı. Bundan kısa bir 
süre sonra, Say’ın, bir BBC siparişi 
olan Dört Şehir isimli viyolonsel ve 
piyano sonatının dünya prömiyeri 
Nicolas Altstaedt ve José Gallardo 
tarafından City of London Festivali’nde 
gerçekleşti. Eylül 2012’de ise, 
Konzerthaus Dortmund izleyicileri 
Say’ın, 2011 yılında Alman şair Rainer 
Maria Rilke’in şiiri üzerine soprano ve 
piyano için bestelemiş olduğu Panther 
isimli şarkının orkestra ve soprano 
versiyonunun prömiyerini dinleme 
fırsatını yakaladı. Son olarak ta ekim 
ayında Say’ın üçüncü senfonisi olan 
Universe’ün prömiyer konseri, şef 
Ivor Bolton yönetiminde ve Salzburg 
Mozarteum Orkestrası eşliğinde 
izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılandı.
2013 yılına geldiğimizde, şef Kristjan 
Järvi yönetimindeki Gstaad Festival 
Orkestrası’yla birlikte Su isimli piyano 
konçertosunun prömiyeri ile Say’ın 
Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlere ithaf 
ettiği ve Arvo Volmer yönetimindeki 
NDR Radyo Filarmoni’de seslendirilen 
Gezi Park 1 isimli piyano konçertosunun 
yanı sıra, soprano Norma Nahoun 
ve Stuttgart Oda Orkestrası eşliğinde 
Goethe-Lieder isimli eserin prömiyeri de 
yapıldı.
2014 yılında ise Viyana Konzerthaus 
siparişi olan Gezi Park 2, İKSV 
İstanbul Müzik Festivali tarafından 
sipariş edilen Sait Faik, D-Marin 
Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik 
Festivali’nin 10. yıl kutlamaları 
çerçevesinde bestelenen Hermias – 
Yunus Sırtındaki Çocuk, Musikfest 
Bremen tarafından sipariş edilen 
Gezi Park 3 ve şef Andrey Boreyko 
yönetiminde Birinci Dünya Savaşı 100. 
yıl anma törenleri kapsamında Belçika 
Ulusal Orkestrası’nın siparişi olan 
Overture 1914 isimli eserlerinin dünya 
prömiyerleri gerçekleşti.

Fazıl Say’ın eserleri, günümüzün 
en tanınmış yayıncılarından, Schott 
of Mainz tarafından tüm dünyaya 
dağıtılmaktadır.

π Composing is always a form of 
improvisation: with ideas, with musical 
particles, with imaginary shapes. 
And it is in this sense that the artistic 
itinerary and the world-view of the 
Turkish composer and pianist Fazıl Say 
should be understood. For it was from 
the free forms with which he became 
familiar in the course of his piano 
lessons with the Cortot pupil Mithat 
Fenmen that he developed an aesthetic 
outlook that constitutes the core of his 
self-conception as a composer. Fazıl 
Say has been touching audiences and 
critics alike for more than twenty-five 
years in a way that has become rare 
in the increasingly materialistic and 
elaborately organised classical music 
world. Concerts with this artist are 
something else. They are more direct, 
more open, more exciting; in short, they 
go straight to the heart. And the same 
may be said of his compositions. 
Fazıl Say wrote his first piece – a piano 
sonata – as early as 1984, at the age of 
fourteen, when he was a student at the 
Conservatory of his hometown Ankara. 
It was followed, in this early phase of his 
development, by several chamber works 
without an opus number, including 
Black Hymns for violin and piano and 
a guitar concerto. He subsequently 
designated as his opus 1 one of the 
works that he had played in the concert 
that won him the Young Concert Artists 
Auditions in New York: the Four Dances 
of Nasreddin Hodja. This work already 
displays in essence the significant 
features of his personal style: a 
rhapsodic, fantasia-like basic structure; 
a variable rhythm, often dance-like, 
though formed through syncopation; 
a continuous, vital driving pulse; and a 
wealth of melodic ideas that may often 
be traced back to themes from the folk 
music of Turkey and its neighbours. In 
these respects, Fazıl Say stands to some 
extent in the tradition of composers 
like Béla Bartók, George Enescu, and 
György Ligeti, who also drew on the rich 
musical folklore of their countries. He 
attracted international attention with 

the piano piece Black Earth (1997), in 
which he employs techniques familiar 
to us from John Cage and his works for 
prepared piano. 
After this, Say increasingly turned 
to the large orchestral forms. Taking 
his inspiration from the poetry 
(and the biographies) of the writers 
Nâzım Hikmet and Metin Altıok, he 
composed works for soloists, chorus 
and orchestra, which, especially in the 
case of the oratorio Nâzım, clearly take 
up the tradition of composers such as 
Carl Orff. In addition to the modern 
European instrumentarium, Say also 
makes frequent and deliberate use in 
these compositions of instruments from 
his native Turkey, including kudüm and 
darbuka drums and the ney reed flute. 
This gives the music a colouring that 
sets it apart from many comparable 
creations in this genre. 
In the year 2008 he aroused 
international interest with his Violin 
Concerto 1001 Nights in the Harem, 
which is based on the celebrated tales 
of the same name, but deals specifically 

with the fate of seven women from a 
harem. Since its world premiere by 
Patricia Kopatchinskaja, the piece has 
already received further performances 
in many international concert halls. 
Fazıl Say scored a further great success 
with his first symphony, the Istanbul 
Symphony, premiered in 2010 at the 
conclusion of his five-year residency 
at the Konzerthaus Dortmund. Jointly 
commissioned by the WDR and 
the Konzerthaus Dortmund in the 
framework of Ruhr.2010, the work 
constitutes a vibrant and poetic tribute 
to the metropolis on the Bosporus and 
its millions of inhabitants. The same 
year saw the composition, among 
other pieces, of his Divorce String 
Quartet (based on atonal principles), 
and commissioned works like the 
Piano Concerto Nirvana Burning 
for the Salzburg Festival and a 
Trumpet Concerto for the Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern, premiered 
by Gábor Boldoczki. In response to a 
commission from the 2011 Schleswig-
Holstein Musik Festival, Say has also 

written a Clarinet Concerto for Sabine 
Meyer that refers to the life and work of 
the Persian poet Omar Khayyam. 
In 2012 Fazıl Say has been especially 
prolific: In March his concerto for 
ney flute and orchestra, Hezarfen, 
was premiered in Mannheim by 
conductor Dan Ettinger and the 
National Academy of Musical Theatre 
Orchestra of Mannheim with soloist 
Burcu Karadağ, the piece also 
having been commissioned by the 
National Academy of Musical Theatre 
Orchestra of Mannheim. Say’s second 
symphony, Mesopotamia Symphony, 
commissioned by the Istanbul Music 
Festival, saw it’s first performance 
in June in Istanbul by the Borusan 
Istanbul Philharmonic Orchestra 
conducted by Gürer Aykal. This was 
shortly followed by the world premiere 
of Say’s sonata for cello and piano 4 
Cities, a BBC commission, by Nicolas 
Altstaedt and José Gallardo in London 
at the City of London Festival. In 
September 2012 the audience of the 
Konzerthaus Dortmund witnessed the 
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premiere of Say’s version for orchestra 
and soprano of his 2011 song for 
soprano and piano The Panther to the 
words of German poet Rainer Maria 
Rilke. Finally, in October the premiere 
of Fazıl Say’s third symphony Universe 
by the Mozarteumorchester Salzburg 
under the baton of Ivor Bolton was 
celebrated with standing ovations by the 
audience. 
In 2013 his Goethe-Lieder with 
Norma Nahoun and the Stuttgarter 
Kammerochester were premiered, as 
well as his piano concerto Water with 
the Gstaad Festival Orchestra / Kristjan 
Järvi and his concerto for two pianos 
Gezi Park for Ferhan and Ferzan Önder 
with the NDR Radiophilharmonie / 
Arvo Volmer. 
2014 saw the world premiers of 
Gezi Park 2 (a commission of 
Wiener Konzerthaus), Sait Faik 
(commissioned by IKSV Istanbul 
Music Festival), Hermias - The Boy 
and the Dolphin (commissioned by 
D-Marin International Turgutreis 
Festival of Classical Music for their 
10th anniversary), Gezi Park 3 
(commissioned by Musikfest Bremen) 
as well as Overture 2014 (commissioned 
by the National Orchestra of Belgium/
Andrey Boreyko to commemorate the 
centenary of the First World War). 
The French label Naïve has released 
in 2012 Istanbul Symphony and 
Hezarfen and in 2013 his symphonies 
Mesopotamia and Universe. 
Fazıl Say’s works are issued worldwide 
by the renowned music publishers 
Schott Music of Mainz.

program notları

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sonat No. 6 Re Majör, KV 284

– Allegro
– Rondeau en Polonaise. Andante
– Thema und 12 Variationen

Üç yaşında piyano çalmaya, beş yaşında 
beste yapmaya başlayan ve böylece 
piyanoyu içtenlikli duygularını ifade 
etmek için en yakın çalgısı olarak 
kabul eden, sonatlarının tümünü 
de 3 bölümlü ve ikisi (KV 282 ve KV 
331) dışında Menuet’siz besteleyen 
Mozart’ın; sonatları Bach’ın Barok 

çağın dünyasal-tanrısal ilişkilerini 
usta ve matematiksel bir mimariyle 
yansıtan, Haydn ve Beethoven’ın bir 
çekirdek fikir üzerine kurulu yaratıcılıkla 
sonuçlanan sonatlarına göre daha 
saf, doğal ve organik yapıdadır; daha 
insancıl şiirsellikle ve daha hümanist 
olmakla tanımlanabilir. Bu nedenle 
de bir uzmanın deyişiyle, formu 
Bach tarzı bir çekirdekten mimari 
bir tarzda şekillenmeyen, özellikle 
ezgisel karakterde ve insan nefesinin 
şekillendirdiği melodi, şarkı olan 
ve -Mozart’ın 12’sini gençliğinde, 
diğerlerini sonraki yıllarında bestelediği- 
bu sonatları Fazıl Say’ın seslendirişini 
ilgiyle bekliyoruz. Sonatların 
yazıldığı çağda kullanılan klavsen 
veya klavikordun piyanoforte olarak 
gelişmeye başlaması ve ancak 1820’de 
Parisli Erard’ın “tekrarlama mekaniği” 
ile bugünkü modern piyanonun 
temelinin atılması, Mozart yorumundaki 
duygulu anlatımı ve tuşe tekniğini elde 
etmeyi daha da güçleştirmiş, pedal 
kullanımının getirdiği zorluklarla da 
gerçek Mozart yorumu Clara Haskil’inki 
gibi aranan ve güç bulunan bir değer, bir 
ölçüt olmuştur. (Süre 25’)

Sonat No. 7 Do Majör, KV 309*
– Allegro con spirito
– Andante, un poco adagio
– Rondo. Allegretto grazioso

Mozart, Do Majör Sonat’ını (KV309) 
1777 Kasım’ında Paris’e giderken 
kaldığı Mannheim’da –21 yaşında– 
bestelemiştir. Bu sonatta Mannheim 
stilinin etkisi, hemen birinci bölümün 
girişindeki orkestra benzeri yapıda 
sezilir. Mozart, 4 Kasım 1777 günü 
Mannheim’dan babasına şu satırları 
yazar: “Her gün Cannabich’lerdeyim. 
Beni çok beğeniyor. Oldukça iyi piyano 
çalan bir kızı var. Onun dostuluğunu 
kazanmak için kızına bir piyano 
sonatı yazıyorum. Rondo’ya kadar da 
tamamladım. İlk Allegro ile Andante’yi 
bitirince çaldım, çok beğendiler”. Bir ay 
sonra da şu mektubu gönderir: “Onun 
15 yaşındaki kızı, çocukların en büyüğü. 
Yaşına göre de çok akıllı ve sakin. Ciddi 
olduğu için de fazla konuşmuyor ama 
bir şey söyleyince çok zarif ve sevecen 
anlatıyor. Dün, sonatımı çok mükemmel 
bir şekilde çalarak beni sevindirdi. 

Fazla hızlı olmayan Andante’yi, 
olabildiğince duygulu yorumladı; 
onu çalmayı çok seviyor. Bildiğin gibi 
Allegro’yu da, burada olduğum ikinci 
gün tamamlamıştım. Andante’nın nasıl 
çalınması gerektiği sorulunca onu, 
tümüyle Matmazel Rosa’nın karakteri 
gibi seslendirmesi gerektiğini söyledim. 
Ben çalınca da, Andante’nin tıpkı onunki 
gibi olduğu hemen kabul edildi”.
Sonatın 4/4’lük ölçüde, Do Majör 
tonda, şen ve nükteli (Allegro con 
spirito) tempoda başlayan 1. Bölümün 
temaları, birincisi dışında, kısa ve bir 
senfonide bile kullanılabilecek kadar 
ustaca düzenlenmiştir; birinci tema 
ise daha önceki piyano konçertolarıyla 
kazanılan deneyimleri yansıtır. Mozart 
artık piyanonun olanaklarını nasıl daha 
iyi değerlendirebileceğini öğrenmiştir: 
Forte girişi, hemen piano (hafif) izleyen 
ana tema bunu ispatlar. Bir eleştirmenin 
Mannheim’a selam olarak tanımladığı 
temanın geliştirimi 35 mezür kadar uzun 
sürer ve minör tonda gerçekleşir...
Ağırca, ama biraz daha sakin (Andante 
un poco Adagio) tempoda, 3/4’lük 
ölçüde, Fa Majör tondaki 2. Bölümün, 
üç bölmeli lied formundaki temasının 
Rosa Cannabich’in görünümünü mü, 
yoksa karakterini mi yansıttığı pek 
kesin değildir... Cannabich’lerin genç 
Mozart’ı etkileyen kızının bir portresi 
olan Andante’den sonra gelen 2/4’lük 
ölçüde, Do Majör tonda, çabukça ve 
zarif (Allegretto grazioso) tempodaki 
son bölüm ise, bestecinin ilk büyük 
Rondo’su olarak kabul edilir. Akıcı, 
aynı zamanda lied benzeri tema parlak 
ve iki sesli fanfar biçimi pasajlarla, 
zengin modülasyonları da sergileyerek 
parlak coda’dan sonra ilginç sona 
ulaşır; bas seslerde hafif (piano) olarak 
biter. Mozart Kasım 1777’de yayıncı 
Schiedermair’e yazdığı mektupta ise 
sonatı gösterişli ve rondo’da “esaslı 
tepinmeli ve gürültülü” olarak niteler. 
(Süre 16’)

Sonat No. 8 La minör, KV 310*
– Allegro maestoso
– Andante cantabile con espressione
– Presto

22 yaşındaki Mozart, Aloysia Weber’e 
âşık olduğu yıl Paris turnesine gitmek 
istememiş, ancak babasının ısrarı 

üzerine 58 yaşındaki annesiyle 14 
Mart 1778’de yola çıkmış, 23 Mart’ta 
da Paris’e ulaşmıştı. 3 Temmuz günü 
annesi Anna Maria, aniden öldü. Bu 
acıklı olay Paris’te yalnız kalan Mozart’ı 
çok üzmüş, aile dostu Rahip Bellinger’e 
yazdığı hüzünlü mektupta bu ölümü 
anlatmıştı. Mozart bu karanlık günlerde, 
Do Majör Sonat’ı (KV 330), “Ah, vous 
dirai-je maman” Varyasyonları’nı 
(KV265) ve ilk trajik sonatı olarak 
tanımlanan La minör Sonat’ı (KV 310) 
yazdı. (Süre 18’)

Sonat No. 15 Fa Majör, KV 533
– Allegro
– Andante
– Rondo. Allegretto (KV 494)

Mozart Fa Majör Piyano Sonatı’nı “Tüm 
Yapıtlarının Listesi”ne 8 Ocak 1788’de 
eklemiştir. Aynı yıl K 494 sayılı Rondo’yu 
final olarak revize edip Viyana’da 
yayımlamıştır. Rondo’yu 10 Haziran 
1786’da tamamlayıp 1788’de Londra ve 
Speyer’de Sonat’ta ayrı bastıran besteci, 
bölümü desteklemek ve diğer bölümler 
olan Allegro ve Andante ile bütünlüğünü 
sağlamak için Rondo’ya bir kadans 
eklemişti. Mozart bu dönemde Don 
Giovanni’nin Viyana’daki temsili için 
birkaç yenilik yapmakla uğraştığından 
fazla beste yapmamıştır. Mozart’ın 
piyano için yazdığı en kontrpuntal müzik 
olarak kabul edilen sonatın Allegro 
bölümü aralıklı bir dokuya sahiptir ve 
disonans bestecinin diğer yapıtlarına 
oranla çok daha özgürce kullanılmıştır. 
Zaman zaman tek bir enstrüman için 
oda müziği yazdığı bilinen Mozart, 
malzemeyi eller arasında incelikli bir 
şekilde paylaştırarak neredeyse bir yaylı 
çalgılar dörtlüsünde görebileceğimiz 
bir “diyalog” oluşturmuştur. Bunun 
ilk örneğini bölüm başladıktan birkaç 
ölçü sonra, ilk temanın tekrarında 
görürüz; temayı sağ el yerine sol el 
seslendirir. Bölüm, Mozart’ın solo 
piyano için yazdığı müziklerin içinde 
en uzun serimlerden birine sahiptir 
ve birçok fikir sunar. Gelişme bölümü, 
eldeki malzemeyi müthiş bir şekilde 
buluşturur. Besteci, ilk birkaç ölçü 
boyunca, ilk iki ölçü ile son dört ölçüyü 
bir araya getirirken iki motifi birbirinden 
bağımsız tutmayı ustalıkla başarmıştır. 
Aynı yöntemi ikincil temaların birinin 

tekrarında da uygulamış ve ezgiyi 
kontrpuntal olarak ilk temanın açılışına 
bağlamıştır. Kromatik ve yavaş bölüm, 
süslemeleri ve gösterişli melodileri 
açısından zamanın yaklaşımı olan 
kısa motiflerden çok CPE Bach’ınkileri 
andırır. Bölüm boyunca hareketlilik 
ve canlanma giderek artar ve ritim 
hızlanırken cümleler yayılır. Andante’nin 
en büyüleyici pasajı, bölümün 
ortalarında ve gelişme kesitinin 
sonunda duyulur. Israrlı kromatik 
değişiklikler Mozart’ın müziğinde 
gördüğümüz çıkan en cüretkâr tiz 
disonansları ortaya çıkarır. Malzemenin 
birbiri ardına dizilmiş olması pasajın 
müziğini tonal kısma güçlü bir girişi ve 
tekrarın başlangıcına geçişte daha da 
belirginleştirir.
Mozart, Andante başlıklı bölümün 
kapanış kısmından bir motifi, Rondo 
finalin ilk bölümünde duyurarak iki 
bölümü adeta birleştirir. Bu bölümün 
en yüksekliği an Rondo temanın bir 
çeşitlemesi olan fa minör tondaki orta 
kesittir. Sona doğru duyulan kadans, 
daha kısaltılmış haliyle Rondo temasının 
son tekrarı duyuluncaya kadar 
belirsizliğini korur. (Süre 23’)

Sonat No. 16 Do Majör, KV 545
– Allegro
– Andante
– Rondo. Allegretto

Yaygın olarak bilinen adıyla “Sonata 
facile”nin rahat dinlenebilir bir 
müzik olması onu Mozart’ın piyano 
sonatlarının en ünlüsü yapmış ve her 
piyanist kariyerinin bir noktasında 
bu müzikle tanışmıştır. Mozart 26 
Haziran 1788’de tematik kataloguna 
yazdığı notta sonatın yeni başlayanlar 
için olduğu belirtir. Ancak bugünkü 
ününe rağmen bu bestenin hangi 
koşullarda yapıldığında dair fazla bilgi 
yoktur. Özgün elyazması kaybolmuş 
ve sonat Mozart’ın yaşamı sırasında 
basılmamıştır; ilk edisyonu Offenbach’ın 
yayıncısı Johann André’nin yayınevinden 
1805’te çıkmıştır. Sonat üç bölümden 
oluşur. Bunlar klasik dönemin 
“sadeliğinin” altında yatan muğlaklığın 
paradigması olarak söz edilen Allegro, 
hoş bir Andante ve rondo formundaki 
kısa son bölümdür. Bu iddiasız 
çalışmanın son üç büyük senfoni ile aynı 

tarihlerde bestelenmiş olması ilginçtir. 
Mozart bu sonatı yapıtlarının yer aladığı 
kataloğa en ihtişamlı çalışmalarından 
biri olan 39. Senfoni’si ile aynı günde 
girmiştir. (Süre 10’)

12 Varyasyon, KV 265*

Mozart’ın Türkçe’de “Daha dün 
annemizin kollarında” sözleriyle tanınan 
“Ah, vous dirai-je maman” (Ah, size 
anlatacağım anne) adlı çok ünlü anonim 
şarkı üzerine yazdığı 12 varyasyon 
tümüyle Fransız zevkini yansıtır. Melodi 
her zaman hazır ve sıcak tutulur. 
Ancak Mozart yine kesin bir şemaya 
bağlı kalmamış, ikinci varyasyondan 
sonra kromatik notalarla kendi özel 
gerilimini yaratmaya başlamış ve bu çok 
sade ancak çekici varyasyonlara kendi 
damgasını vurmuştur. Do Majör tondaki 
bu çocuksu ezgiyi, çocukluktaki acı ve 
hüznü belirleyen minör varyasyonlarda 
kanon biçiminde işlemiştir. (Süre 8’)

* Program notları: irkin aktüze
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fAZIL SAY İLE MOZART MARATONU
MOZART MARATHON WITH FAZIL SAY
fazıl say piyano piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Fantezi Do minör, KV 475 
Fantasia in C minor, KV475

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 14 Do minör, KV 457 
Sonata No.14 in C minor, KV457 
 – Allegro 
 – Adagio 
 – Molto allegro

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 9 Re Majör, KV 311 
Sonata No.9 D Major, KV 311 
 – Allegro con spirito 
 – Andante con espressione 
 – Rondeau. Allegro

Ara Interval

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No. 11 La Majör, KV 331 “Alla Turca” 
Sonata No.11 in A Major, KV331 “Alla Turca” 
 – Andante grazioso: Tema e Variazioni I-VI 
 – Meuetto-Trio 
 – Alla Turca (Allegretto)

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat No.13 Si bemol Majör, KV 333 
Sonata No.13 in B-flat Major, KV333

Fazıl Say
Alla Turca Caz, Op. 5b 
Alla Turca Jazz, Op.5b

fazıl say

▪ Beste yapmak, her zaman bir 
doğaçlama biçimidir: Fikirler, müzik 
parçaları ve hayali şekillerle. Besteci 
ve piyanist Fazıl Say’ın sanatsal rotası 
ve dünya görüşü de işte bu açıdan 
yorumlanmalıdır. Bir besteci olarak 
özalgısının temelini oluşturan estetik 
bakış açısı da, Cortot’un öğrencisi 
Mithat Fenmen ile piyano dersleri 
sırasında aşinalık kazandığı bu özgür 
formlardan gelir. Fazıl Say, yirmi beş 
yılı aşkın bir süredir, giderek daha 
materyalistleşen ve daha karmaşık 
şekilde yapılanan klasik müzik 
dünyasında eşine ender rastlanan 
bir şekilde hem dinleyiciler hem de 
eleştirmenlere dokunmaktadır. Bu 
sanatçıyla gerçekleşen konserler 
bambaşkadır. Çok daha direkt, daha 
açık, daha heyecan vericidirler; kısacası, 
doğrudan kalbe ulaşırlar. Aynı şey, 
besteleri için de söylenebilir.
Fazıl Say ilk eserini -bir piyano sonatı- 
henüz 1984 yılında, on dört yaşında, 
memleketi Ankara’da konservatuvar 
öğrencisiyken bestelemiştir. Gelişiminin 
bu erken aşamasında bestesini, keman 
ve piyano için Siyah İlahiler / Schwarze 
Hymnen ve bir gitar konçertosu gibi, 
opus numarası verilmemiş birçok 
oda müziği eseri izlemiştir. Ardından, 
kendisine New York’ta Genç Konser 
Sanatçısı Seçmelerini kazandıran 
eserlerinden, Nasreddin Hoca’nın Dört 
Dansı’nı opus 1 olarak kabul etmiştir. 
Bu eser, özünde onun şahsi tarzının 
belirgin özelliklerini ortaya koyar: 
rapsodik, fantezivari bir yapı; çoğu 
zaman dansa benzer, senkopasyon 
kullanarak yapılan, değişken bir ritim; 
sürekli, canlı ve dinamik bir nabız 
ve kökeni çoğu zaman Türkiye ve 
komşularının halk müziklerine dayanan 
melodik fikir zenginliği. Bu açılardan 
bakılınca Fazıl Say, bir ölçüde Béla 
Bartók, George Enescu ve György Ligeti 
gibi, kendi ülkelerinin zengin müzikal 
folkloru üzerinde ilerleyen bestecilerin 
geleneğinde yer alır. John Cage ve 
hazırlanmış piyano eserlerinden aşina 
olduğumuz teknikleri kullandığı Kara 
Toprak (1997) adlı piyano eseri ile 
uluslararası alanda dikkatleri çekmiştir.
Bunun ardından Say, giderek büyük 
orkestral formlara dönmüştür. 

Nâzım Hikmet ve Metin Altıok’un 
şiir (ve biyografilerinden) aldığı 
ilhamla, solistler, korolar ve 
orkestra için, özellikle de Nâzım 
oratoryosunda olduğu üzere, Carl 
Orff gibi bestecilerin geleneğini 
sürdüren eserler bestelemiştir. Bu 
bestelerinde Say, modern Avrupa 
enstrümanlarının yanı sıra, kendi 
anavatanı Türkiye’den de kudüm, 
darbuka ve ney gibi enstrümanları 
sıklıkla ve özenle kullanmaktadır. 
Bu ise müziğe, onu kendi türündeki 
birçok benzer eserden ayıran bir renk 
katmaktadır. 2007 yılında aynı isimle 
bilinen ünlü masallardan esinlenen, 
ancak bir haremdeki yedi kadının 
kaderini anlatan Harem’de 1001 Gece 
adlı keman konçertosuyla uluslararası 
arenada tekrar ilgi toplamıştır. Patricia 
Kopatchinskaja tarafından seslendirilen 
dünya prömiyerinin ardından bu eser 
birçok uluslararası konser salonunda 
seslendirilmiştir. Sanatçı birinci senfonik 
eseri olan İstanbul Senfonisi’nin 
ardından, ikinci ve üçüncü senfonileri 
Mezopotamya ve Universe eserlerini 

tamamlayarak kayıtlarını yayınlamıştır.
Fazıl Say, Konzerthaus Dortmund’ta 
beş yıl süren misafir sanatçılığının 
sonunda, 2010 yılında prömiyeri 
yapılan ilk senfonisi İstanbulile daha 
da büyük bir başarıya ulaşmıştır. 2013 
yılında Fazıl Say’a üçüncü Echo Klasik 
Müzik Ödülü’nü kazandıran İstanbul 
Senfonisi, WDR ve Konzerthaus 
Dortmund tarafından Ruhr. 2010 
kapsamında ortak olarak sipariş 
edilmiş olup Boğaziçi’ndeki metropole 
ve milyonlarca sakinine coşkulu ve 
şiirsel bir hediye niteliği taşır. Aynı yıl, 
diğer eserlerinin arasında, Boşanmak 
adlı (atonal prensiplere dayalı) 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Salzburg 
Festivali için Nirvana Yanıyor adlı 
piyano konçertosu ile Mecklenburg-
Vorpommern Festivali için bestelenip 
prömiyeri Gábor Boldoczki tarafından 
gerçekleştirilen bir Trompet Konçertosu 
gibi sipariş eserlerin bestelenişine tanık 
oldu. 2011 yılında Schleswig-Holstein 
Müzik Festivali tarafından verilen 
sipariş üstüne Say, Sabine Meyer için 
İranlı şair Ömer Hayyam’ın hayatı ve 

eserlerini anlatan bir Klarnet Konçertosu 
yazmıştır.
2012 Fazıl Say için oldukça üretken 
ve yoğun bir yıl oldu. Mart ayında 
Say’ın ney ve orkestra için bestelediği 
ve Burcu Karadağ’ın solist olarak yer 
aldığı Hezarfen isimli konçertosunun 
prömiyeri şef Dan Ettinger yönetiminde 
Mannheim Ulusal Tiyatro Orkestrası 
Müzik Akademisi’nde gerçekleşti. 
İstanbul Müzik Festivali tarafından 
sipariş edilen ve Say’ın ikinci senfonisi 
olan Mezopotamya Senfonisi’nin 
ilk performansı ise Haziran ayında 
Gürer Aykal yönetiminde Borusan 
İstanbulFilarmoni Orkestrası eşliğinde 
İstanbul’da yapıldı. Bundan kısa bir 
süre sonra, Say’ın, bir BBC siparişi 
olan Dört Şehir isimli viyolonsel ve 
piyano sonatının dünya prömiyeri 
Nicolas Altstaedt ve José Gallardo 
tarafından City of London Festivali’nde 
gerçekleşti. Eylül 2012’de ise, 
Konzerthaus Dortmund izleyicileri 
Say’ın, 2011 yılında Alman şair Rainer 
Maria Rilke’in şiiri üzerine soprano ve 
piyano için bestelemiş olduğu Panther 
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isimli şarkının orkestra ve soprano 
versiyonunun prömiyerini dinleme 
fırsatını yakaladı. Son olarak ta ekim 
ayında Say’ın üçüncü senfonisi olan 
Universe’ün prömiyer konseri, şef 
Ivor Bolton yönetiminde ve Salzburg 
Mozarteum Orkestrası eşliğinde 
izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılandı.
2013 yılına geldiğimizde, şef Kristjan 
Järvi yönetimindeki Gstaad Festival 
Orkestrası’yla birlikte Su isimli piyano 
konçertosunun prömiyeri ile Say’ın 
Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlere ithaf 
ettiği ve Arvo Volmer yönetimindeki 
NDR Radyo Filarmoni’de seslendirilen 
Gezi Park 1 isimli piyano konçertosunun 
yanı sıra, soprano Norma Nahoun 
ve Stuttgart Oda Orkestrası eşliğinde 
Goethe-Lieder isimli eserin prömiyeri de 
yapıldı.
2014 yılında ise Viyana Konzerthaus 
siparişi olan Gezi Park 2, İKSV 
İstanbul Müzik Festivali tarafından 
sipariş edilen Sait Faik, D-Marin 
Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik 
Festivali’nin 10. yıl kutlamaları 
çerçevesinde bestelenen Hermias – 
Yunus Sırtındaki Çocuk, Musikfest 
Bremen tarafından sipariş edilen 
Gezi Park 3 ve şef Andrey Boreyko 
yönetiminde Birinci Dünya Savaşı 100. 
yıl anma törenleri kapsamında Belçika 
Ulusal Orkestrası’nın siparişi olan 
Overture 1914 isimli eserlerinin dünya 
prömiyerleri gerçekleşti.
Fazıl Say’ın eserleri, günümüzün 
en tanınmış yayıncılarından, Schott 
of Mainz tarafından tüm dünyaya 
dağıtılmaktadır.

π Composing is always a form of 
improvisation: with ideas, with musical 
particles, with imaginary shapes. 
And it is in this sense that the artistic 
itinerary and the world-view of the 
Turkish composer and pianist Fazıl Say 
should be understood. For it was from 
the free forms with which he became 
familiar in the course of his piano 
lessons with the Cortot pupil Mithat 
Fenmen that he developed an aesthetic 
outlook that constitutes the core of his 
self-conception as a composer. Fazıl 
Say has been touching audiences and 
critics alike for more than twenty-five 
years in a way that has become rare 
in the increasingly materialistic and 

elaborately organised classical music 
world. Concerts with this artist are 
something else. They are more direct, 
more open, more exciting; in short, 
they go straight to the heart. And the 
same may be said of his compositions. 
Fazıl Say wrote his first piece – a piano 
sonata – as early as 1984, at the age of 
fourteen, when he was a student at the 
Conservatory of his hometown Ankara. 
It was followed, in this early phase of 
his development, by several chamber 
works without an opus number, 
including Black Hymns for violin 
and piano and a guitar concerto. He 
subsequently designated as his opus 
1 one of the works that he had played 
in the concert that won him the Young 
Concert Artists Auditions in New York: 
the Four Dances of Nasreddin Hodja. 
This work already displays in essence 
the significant features of his personal 
style: a rhapsodic, fantasia-like basic 
structure; a variable rhythm, often 
dance-like, though formed through 
syncopation; a continuous, vital 
driving pulse; and a wealth of melodic 
ideas that may often be traced back to 
themes from the folk music of Turkey 
and its neighbours. In these respects, 
Fazıl Say stands to some extent in the 
tradition of composers like Béla Bartók, 
George Enescu, and György Ligeti, 
who also drew on the rich musical 
folklore of their countries. He attracted 
international attention with the piano 
piece Black Earth (1997), in which he 
employs techniques familiar to us from 
John Cage and his works for prepared 
piano. 
After this, Say increasingly turned 
to the large orchestral forms. Taking 
his inspiration from the poetry 
(and the biographies) of the writers 
Nâzım Hikmet and Metin Altıok, he 
composed works for soloists, chorus 
and orchestra, which, especially in the 
case of the oratorio Nâzım, clearly take 
up the tradition of composers such as 
Carl Orff. In addition to the modern 
European instrumentarium, Say also 
makes frequent and deliberate use in 
these compositions of instruments 
from his native Turkey, including 
kudüm and darbuka drums and the 
ney reed flute. This gives the music a 
colouring that sets it apart from many 

comparable creations in this genre. 
In the year 2008 he aroused 
international interest with his Violin 
Concerto 1001 Nights in the Harem, 
which is based on the celebrated tales 
of the same name, but deals specifically 
with the fate of seven women from a 
harem. Since its world premiere by 
Patricia Kopatchinskaja, the piece has 
already received further performances 
in many international concert halls. 
Fazıl Say scored a further great success 
with his first symphony, the Istanbul 
Symphony, premiered in 2010 at the 
conclusion of his five-year residency 
at the Konzerthaus Dortmund. Jointly 
commissioned by the WDR and 
the Konzerthaus Dortmund in the 
framework of Ruhr.2010, the work 
constitutes a vibrant and poetic tribute 
to the metropolis on the Bosporus and 
its millions of inhabitants. The same 
year saw the composition, among 
other pieces, of his Divorce String 
Quartet (based on atonal principles), 
and commissioned works like the 
Piano Concerto Nirvana Burning 
for the Salzburg Festival and a 
Trumpet Concerto for the Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern, premiered 
by Gábor Boldoczki. In response to a 
commission from the 2011 Schleswig-
Holstein Musik Festival, Say has also 
written a Clarinet Concerto for Sabine 
Meyer that refers to the life and work of 
the Persian poet Omar Khayyam. 
In 2012 Fazıl Say has been especially 
prolific: In March his concerto for 
ney flute and orchestra, Hezarfen, 
was premiered in Mannheim by 
conductor Dan Ettinger and the 
National Academy of Musical Theatre 
Orchestra of Mannheim with soloist 
Burcu Karadağ, the piece also 
having been commissioned by the 
National Academy of Musical Theatre 
Orchestra of Mannheim. Say’s second 
symphony, Mesopotamia Symphony, 
commissioned by the Istanbul Music 
Festival, saw it’s first performance 
in June in Istanbul by the Borusan 
Istanbul Philharmonic Orchestra 
conducted by Gürer Aykal. This was 
shortly followed by the world premiere 
of Say’s sonata for cello and piano 4 
Cities, a BBC commission, by Nicolas 
Altstaedt and José Gallardo in London 

at the City of London Festival. In 
September 2012 the audience of the 
Konzerthaus Dortmund witnessed the 
premiere of Say’s version for orchestra 
and soprano of his 2011 song for 
soprano and piano The Panther to the 
words of German poet Rainer Maria 
Rilke. Finally, in October the premiere 
of Fazıl Say’s third symphony Universe 
by the Mozarteumorchester Salzburg 
under the baton of Ivor Bolton was 
celebrated with standing ovations by 
the audience. 
In 2013 his Goethe-Lieder with 
Norma Nahoun and the Stuttgarter 
Kammerochester were premiered, as 
well as his piano concerto Water with 
the Gstaad Festival Orchestra / Kristjan 
Järvi and his concerto for two pianos 
Gezi Park for Ferhan and Ferzan Önder 
with the NDR Radiophilharmonie / 
Arvo Volmer. 
2014 saw the world premiers of 
Gezi Park 2 (a commission of 
Wiener Konzerthaus), Sait Faik 
(commissioned by IKSV Istanbul 
Music Festival), Hermias - The Boy 
and the Dolphin (commissioned by 
D-Marin International Turgutreis 
Festival of Classical Music for 
their 10th anniversary), Gezi Park 
3 (commissioned by Musikfest 
Bremen) as well as Overture 2014 
(commissioned by the National 
Orchestra of Belgium/Andrey Boreyko 
to commemorate the centenary of the 
First World War). 
The French label Naïve has released 
in 2012 Istanbul Symphony and 
Hezarfen and in 2013 his symphonies 
Mesopotamia and Universe. 
Fazıl Say’s works are issued worldwide 
by the renowned music publishers 
Schott Music of Mainz.

program notları

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Fantezi Do minör, KV 475

Mozart Do minör Fantezi’yi tüm 
yapıtlarının yer aldığı listeye 20 
Mayıs 1785 tarihinde işlemiştir. 
Yapıt aynı yıl içinde opus 11 sayısıyla 
Do minör Piyano Sonatı ile birlikte 
Viyana’da basılmıştır. Bu versiyonda, 
Fantezi sonata giriş niteliğindedir ve 

doğaçlamaya açık yapısı nedeniyle tüm 
ağırlığı sonata bırakır. Fantezi, Mozart’ın 
Viyana’da bulunduğu dönemde do 
minör tonunda yazdığı birkaç müzikten 
biridir. Besteci, bu tür parçaların form 
açısından sundukları serbesti dolayısıyla 
Fantezi’sinde ifade gücü hayli yüksek bir 
piyano müziği yazma fırsatı bulmuştur. 
Geleneksel formların aksine, Fantezi 
bir besteci ve piyanist olarak Mozart’ın 
sezgileri ve olağanüstü duyarlığını temel 
alır. Açılış teması bunun ilerledikçe 
açılan bir sonat formu olmadığını 
gösterir bize. Melodik malzeme 
simetrik olmakla beraber, armoni sonat 
bölümlerinin ilk temalarında görülen 
ilişkiyi gözler önüne sermekten kaçınır. 
Armonideki beklenmedik değişiklikler 
tonun önceliğini silikleştirirken adeta 
bir karara bağlanmayacak şekilde ilerler. 
Sağ elle çalınan akorların tekrarından 
oluşan pasajda dominant bir hava 
esse de, ton asla net bir şekilde 
belirlenmediğinden bunun fazla bir 
etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Bu 
malzeme bölümün sonunda tekrar 
karşımıza çıkar, ancak sonuç bir karara 
bağlanmaktan çok bir simetrinin 
duyurulmasıdır. Fantezi, kesitlerini 
birbirinden ayıran dört tempoya 
sahiptir: Adagio, Allegro, Andantino ve 
Più Allegro. Her tempo değişimiyle yeni 
bir malzemenin başlangıcının işaretini 
alırız. Adagio derhal do minörden 
uzaklaşıp sol elin tekrarladığı notalarla 
si minöre geçer. Allegro sağ elinde re 
majörde duyurduğu mütereddit bir 
fikirle başlar ve sürekli modülasyon 
halinde devam eder. Andantino öyle 
kararlı ilerler ki, kendi başına bir parça 
gibidir. Ancak o da modülasyona yol 
verir ve ardından do minör tondaki Più 
Allegro’nun hızlı ve ifade gücü yüksek 
ilerlemesiyle müzik sona erer. (Süre 12’)

Sonat No. 14 Do minör, KV 457
– Allegro
– Adagio
– Molto allegro

Mozart’ın 1784 sonbaharında 
Viyana’da yazdığı Do minör 14. Sonat, 
bestecinin tematik kataloğuna da aynı 
yılın 14 Ekim’inde girmiştir. Bu sonat 
öncesindeki sekiz çalışmanın da piyano 
için yazıldığı düşünülürse, 1784’ün 
piyano müziği açısından hayli verimli 

geçmiş bir dönem olduğu söylenebilir. 
Mozart, 14. Sonat’tan altı ay sonra Do 
Minör Fantezi’sini yazmış ve bu müzik 
sonatın öncesinde uzunca bir giriş gibi 
seslendirilerek adeta ondan ayrılmaz 
bir parça haline gelmiştir. Bu iki yapıtı 
besteci kendisi bir araya toplamış ve 
1785’in sonlarına doğru Viyanalı yayıncı 
Artaria tarafından “Piyanoforte İçin 
Fantezi ve Sonat” başlığıyla basılmıştır. 
Bu tarz serbest yazılmış, doğaçlamaya 
açık bir parçanın sonat gibi katı bir 
formla bir araya gelmesi pek alışıldık bir 
durum olmamakla beraber, Mozart’ın 
müziğini yakından bildiği Carl Philipp 
Emanuel Bach’ta benzeri durumlar 
görülmektedir. İlk baskının birinci 
sayfasında yapıtın Mozart’ın öğrencisi 
ve yapıtlarını yazdığı dönemde evinde 
oturduğu nota yayıncısı ve matbaacı 
Johann von Trattner’in de karısı olan 
Therese von Trattner’e adandığı yazar. 
Mozart’ın az sayıda yazdığı minör 
tondaki yapıtlardan biri olan Do minör 
Sonat oldukça kişiseldir. Müziğin 
atmosferi, bestecinin sol minör 
yapıtlarının fırtınalı veya trajik havasını 
taşımaz; daha çok operalarda rastlanır 
bir dramatik havaya sahiptir. Bir müzik 
eleştirmeni, mi bemol tondaki orta 
bölüm Adagio’nun Mozart’ın Figaro’nun 
Düğünü’nde Kontes için yazdığı müziğin 
erken bir işareti olduğunu, son bölüm 
Allegro Assai’nin de romantiklere, ondan 
önce de Beethoven’ın “Pathétique” 
sonatına el sallayan dramatik bir yapıya 
sahip olduğunu söylemiştir. (Süre 19’)

Sonat No. 9 Re Majör, KV 311
– Allegro con spirito
– Andante con espressione
– Rondeau. Allegro

Mozart, KV 311 Re Majör Piyano 
Sonatı’nı annesi ile beraber Paris’e 
gitmek üzere çıktıkları uzun yolculuk 
sırasında 1777 Kasım’ında Mannheim’da 
bestelemiştir. Dolayısıyla Mannheim’ın 
hafif yapay tarzı, özellikle de keskin ve 
dinamik zıtlıklarda kendini gösterir. 
Mozart, Mannheim’da bulunduğu 
sürede, büyük ihtimalle Paris’te 
seslendirmek için KV 309 sayılı Do 
Majör diğer sonatını da bestelemiştir. 
Bu sonatlarda bestecinin ifade gücünün 
arttığını görürüz. Yalnızca Mannheim’lı 
bestecilerin yapıtlarında görülen 
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karakteristik özellikleri özümsemekle 
kalmamış, aynı zamanda Haydn’ın 
sonat formunun kullanımına dair 
düşüncelerinden de yararlanmıştır. 
Mozart’ın piyano yazısının bir kısmı, 
bugünün bilinen piyano tekniklerinden 
farklı olarak orkestral bir tarza sahiptir. 
9. Sonat 1782 yılında Heina tarafından 
opus 4 sayısıyla ve 4 numarayla Paris’te 
yayımlanmıştır. Re Majör Sonat Allegro, 
Andante con espressione ve Rondeau: 
Allegro olmak üzere üç bölümden 
oluşur. Allegro orkestra bir havada 
başlar; sağ el tuşlar üzerinde zarafetle 
gezinirken sol el akorları çalar. Hâkim 
la majör tonuna geçildikten sonra 
daha çok bir klavye solosunu andıran 
ikinci bir tema duyulur. Mozart gelişme 
kesitinin ritmik yoğunluğunu yavaşça 
artırır; bu tam ortada piano ve forte 
dinamikleri tahmin edilemez bir şekilde 
iç içe geçinceye kadar devam eder. 
Tekrar kısmında her şey beklendiği gibi 
ilerler. İkinci temayı kapanış kesitinden 
iki fikir izler. Onun ardından ilk tema, 
yepyeni bir malzeme suna kısa bir 
coda ve üçüncü kapanış fikri duyulur. 
Bu “akis” benzeri yapı bestecinin Re 
Majör Keman Konçertosu (KV 306) ve 
Do Majör Senfoni’sinde de (KV 338) 
görülür. Mozart sol majör tondaki ikinci 
bölüm Andante’yi “rondo-yavaş bölüm 
formu”nda yazmıştır. Ani ve yayılan 
dinamik kontrastlar da ses için yazılmış 
bir müziğe yakışır zarafette bir açılış 
teması bulunan bu bölümde dikkat 
çeker. Kapanıştaki Rondeau enerji ve 
sürprizlerle doludur. Rondo tema ilk 
tekrarlandığında ikinci yarısı sol majöre 
döner ve ikinci kesiti sunar. Bu kesit 
üç farklı tempoya sahip bir kadansla 
kapanır ve keonçertovari bir şekilde 
rondo temasına, oradan da bölümün 
sonuna ilerler. (Süre 16’)

Sonat No. 11 La Majör, KV 331  
“Alla Turca”*

– Andante grazioso: Tema e Variazioni 
I-VI
– Meuetto-Trio
– Alla Turca (Allegretto)

1777 sonbaharındaki Augsburg 
konserinden sonra Mozart, annesiyle 
birlikte 26 Ekim’de Mannheim’e ulaşır, 
babasının akrabalarını ziyaret eder; 
Cannabich gibi bestecilerle arkadaşlık 

kurar, Avrupa’nın en iyi orkestralarından 
birini dinler ve Aloysia Weber’e âşık 
olur. Ancak babasının zoruyla 1778 
Mart’ında Paris’e gitmek zorunda kalır. 
Orada Gluck ve Piccini taraftarlarının 
kavgalarını izleyen, Sinfonia Concertante 
(KV279b), Flüt-Arp Konçertosu (KV299) 
gibi eserlerini besteleyen Mozart, 
annesinin ölümünden iki-üç ay sonra 
Paris’ten ayrılır.
İşte bu arada yazdığı yedi piyano 
sonatı (KV309-333) Mannheim ve Paris 
Sonatları olarak anılır. Hem karşılık 
görmeyen aşkı, hem de annesinin 
ölümü nedeniyle talihsiz sonuçlanan bu 
yolculuk döneminde, insan ve sanatçı 
olarak olgunlaşan 22 yaşındaki Mozart’ın 
bu sonatlarının beşincisi, Türk usulü 
finaliyle bunların en ünlüsüdür. Tümünün 
elyazması orijinali –Türk finali dışında– 
kaybolan, final bölümü de 1954’ten beri 
Lizbon’da Antonio Almeida’da bulunan 
ve ilk kez 1784’te Viyana’da basılan 
sonatta Fransız zevkinin gözetildiği öne 
sürülür. Mozart’ın piyano sonatı tipine 
pek uymayan birinci bölümün tema ve 
varyasyonlar biçiminde düzenlenmesi, 
ikinci bölümün menuetto başlığı ve 
üçüncü bölümün rondo tarzında 
uygulanışı esere daha çok süit karakteri 
kazandırır. Ancak La Majör tonalitesinin 
de uyumuyla sonatın tümünün aydınlık 
ve parlak ortamı, anlamlı tını güzelliği 
ve renkliliği bu esere özel bir yer 
kazandırmaktadır. Üç bölümlü sonatın 
1. Bölümü 6/8’lik ölçüde, La Majör 
tonda, zarif ve ağırca (Andante grazioso) 
tempoda sunulan temayla başlar. 
Hermann Abert tarafından bir Güney 
Almanya halk şarkısı olduğu öne sürülen 
yalın tema, yine sade bir piyano diliyle 
yansıtılır ve bu tema üzerine kurulan 
altı varyasyonla işlenir: 1. Varyasyonda 
temanın bir bölmesi kromatik, diğer 
bölmesi akorlarla ele alınır. 2. Var. 
kaprisli bir karakterdedir; tema trillerle ve 
32’lik figürlerle süslenir. 3. Var. temayı Mi 
minör tonda ve elejik biçimde yansıtır. 
4. Var.da hüzünlü hava La Majör’ün 
neşesine dönüşür. 5. Var. ağırca 
(Andante) tempoda, melodi ve akorların 
karşıtlığını –1. Varyasyona benzer 
biçimde– Rokoko üslubunda sergiler. 
6. Var. ise hafif-güçlü (piano-forte) 
kontrastıyla, çabuk (Allegro) temposu ve 
biraz da marş karakterini içeren yapısıyla 
altı mezürlük coda’ya ulaştırır ve bölümü 

sona erdirir. 2. Bölüm, 3/4’lük tempoda 
ve yine La Majör tondadır. Menuet 
temposunda olmasına karşın, gerçek 
bir menuet’e pek benzemeyen yapısıyla, 
adeta özgür bir müzik parçası olarak bu 
unsurları kullanır. Girişte, törensel bir 
reverans gibi yansıyan akorlardan sonra 
canlı ya da lirik pasajlarla Si minör ve 
La minör gelişimlerden geçen menuet, 
trio bölmesinde armonik yapıyı biraz 
engelleyen forte akorlarla Türk stilindeki 
finali haber verir gibidir. 3. Bölüm, 
2/4’lük ölçüde, çabukça (Allegretto) 
tempoda ve La Majör tonda canlı bir 
temayla başlar. Mozart’ın “alla Turca” 
(Türk tarzı) adını verdiği final, parlak 
bir yeniçeri müziğidir. Mozart da, çoğu 
Viyanalı besteciler gibi, kenti iki kez 
kuşatan Türklerden esinlenmiş, o çağın 
Türk stiline uygun eserler yazmıştır. 
İlk kez bu sonatta kullandığı bu stil, 
eserin bestecinin 18 sonatı içinde en 
çok çalınanı olmasına neden olmuştur. 
Yazar E.T. Hoffmann’ın deyimiyle “Hiçbir 
arayışa gerek göstermeden, renkli 
çiçekler arasında gümüş parlaklığıyla 
süzülen bir ırmak gibi” akan ezgi 
herkesi büyüler. Belki de en büyük 
dezavantajı “çok çalınmak” olan bu 
müzik, zarifliğiyle Paris zevkine de uyum 
sağlar. Egzotik La minör ile sert ve parlak 
La Majör arasında değişerek, Fa diyez 
minör tondaki ilginç orta bölmeyle de 
şeytansı bir çekiciliğe ulaşır. Sonunda 
insan sanki trompetleri, pikolo flütleri, 
Türk davullarını ve zilleri duyar gibi olur. 
(Süre 25’)

Sonat No.13 Si bemol Majör, KV 333
– Allegro
– Andante cantabile
– Allegretto grazioso

Mozart, en uzun ve zorlu piyano 
sonatlarından biri olan bu muhteşem 
çalışmayı, kuşkusuz, eğitim 
amaçlı olmaktan çok konserlerde 
seslendirilmek üzere tasarlamıştır. 
Bestecinin KV 300 ve KV 332 sayılı 
önceki iki sonatında olduğu gibi, 
Si bemol Majör Sonat’ın da bugün 
bildiğimiz 1783’ten birkaç yıl önce 
yazıldığı tahmin edilmektedir. Günümüz 
kâğıt analiz teknolojisi, sonatın Mozart 
ve karısı Constanze’nin Salzburg’dan 
Viyana’ya dönerken üç hafta kaldığı 
Linz’de yazılmış olabileceğini işaret 

eder. Mozart 31 Ekim tarihinde babası 
Leopold’e yazdığı mektupta, 4 Kasım 
tarihinde Linz’te vereceği konser 
dolayısıyla canhıraş bir şekilde yeni 
bir senfoni yazdığını, çünkü diğer 
senfonilerinin yanında olmadığını 
belirtmiştir. Sözünü ettiği, “Linz” 
başlıklı sayılı Do Majör 36. Senfoni’sidir. 
13. Sonatı da aynı konser için yazdığını 
düşünmek akla yakın olacaktır. Yapıt 
1784’ün Temmuz’unda KV 284 sayılı Re 
Majör Sonat ve KV 454 sayılı Piyano ve 
Keman İçin Sonat’la beraber Viyana’da 
basılmıştır. Konçerto stilindeki yazılan 
sonatın ilk bölümü olan Allegro solo 
ve tam pasajlar, virtüözite gerektiren 
kısımlar ve bir kadans içeren son bir 
rondodan oluşur. Mi bemol majör 
tondaki orta bölüm Andante cantabile 
net bir şekilde Mozart’ın bir opera 
bestecisi olarak deneyimini yansıtır; 
melodileri adeta bir aşk düetini 
andırmaktadır. (Süre 22’)

Fazıl Say
Alla Turca Caz, Op. 5b

Bu parçayı bestelediğim 1993 yılından 
beri pek çok defa seslendirdim, pek 
çok yorumcu ve grup da bu eseri 
çalar. Özellikle Mozart’ın ünlü “Türk 
Marşı” Sonatı’nı çaldığım konserlerde 
tatlı bir müzikal gönderme olarak çok 
seslendirmiştim. Müzik ile bazen hazin 
durumları, dramları anlatırız, bazen 
nostaljik anılara döneriz ve bazen de 
müzik ile “gülümsemek” isteriz.

* Program notları: irkin aktüze
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YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ
CHAMBER MUSIC WITH STARS
PATRICIA KOPATCHINSKAJA &
SOL GABETTA & POLINA LESCHENKO
patricia kopatchinskaja keman violin 
sol gabetta viyolonsel cello 
polina leschenko piyano piano

Maurice Ravel
Keman ve Viyolonsel İçin Sonat, M. 73 
Sonata for Violin and Cello, M.73 
 – 1. bölüm, “Duo” 
 – 1st movement, “Duo”

Bedrich Smetana
Piyano Trio Sol minör, Op. 15 
Piano Trio in g minor, Op.15 
 – Moderato assai 
 –  Allegro, ma non agitato  

(Alternivo 1: Andante - Alternativo II: Maestoso)
 – Finale (Presto)

Ara Interval

Felix Mendelssohn
Piyano Trio No. 2 Do minör, Op. 66 
Piano Trio No.2 in C minor, Op.66 
 – Allegro energico e con fuoco 
 – Andante espressivo 
 – Scherzo. Molto allegro quasi Presto 
 – Finale. Allegro appassionato

Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.

patrıcıa kopatchınskaja

▪ Kemancı Patricia Kopatchinskaja’nın 
repertuvarı barok ve klasikten (bu 
repertuvarı genellikle bağırsaktan 
yapılma tellerle çalar) sipariş eserlere 
ve çağdaş başyapıtların yeniden 
yorumlamalarına kadar uzanır. Patricia 
Kopatchinskaja 2014/15 sezonunda 
ilk kez solisti olduğu Berlin Filarmoni 
eşliğinde Berlin Müzikfestivali 
kapsamında Peter Eötvös’ün DoReMi 
konçertosunu bestecinin yönetiminde 
seslendirdi. Aynı konçerto ile Salzburg 
Mozarteum’un Diyalog Festivali’ne de 
konuk oldu. Geçtiğimiz sezonun diğer 
dikkat çekici etkinlikleri arasında Zürih 
Tonhalle Orkestrası ile ilk konseri ve 
Rotterdam Filarmoni, Roger Norrington 
yönetimindeki Stuttgart SWR Radyo 
Senfoni ve Vladimir Ashkenazy 
yönetimindeki Philharmonia Orkestrası 
ile verdiği konserler sayılabilir. 2014/15 
sezonunda ayrıca Frankfurt hr Senfoni 
Orkestrası’nın Yerleşik Sanatçısı oldu. 
2015’te Sakari Oramo yönetimindeki 
Kraliyet Stockholm Filarmoni ile 
İsviçre turnesine, Philippe Herreweghe 
yönetimindeki Champs-Elysées 
Orkestrası ile Hollanda ve Fransa’yı 
kapsayan bir turneye çıktı. Thomas 
Hengelbrock yönetimindeki NDR 
Senfoni Orkestrası ile çıktığı kapsamlı 
Avrupa turnesinde Gubaidulina’nın 
Offertorium konçertosunu seslendirdi.
Kısa zaman önce Saint Paul Oda 
Orkestrası’nın Artistik Partneri seçilen 
Patricia Kopatchinskaja, bu unvanla 
orkestra ile ilk konserini Kasım 2014’te 
verdi. Patricia Kopatchinskaja’nın 
sanatsal yaşamında oda müziği 
özel bir yer tutar. Düzenli olarak oda 
müziği yaptığı sanatçılar arasında Sol 
Gabetta, Markus Hinterhäuser ve Polina 
Leschenko’nun yanı sıra kendi ailesinin 
üyeleri de yer alır. Isabelle van Keulen, 
Lilli Maijala ve Pieter Wispelwey ile 
birlikte, ünlü quartet-lab yaylı çalgılar 
dörtlüsünün kurucularındandır. Patricia 
Kopatchinskaja Naive Classique 
etiketi altında yakın zamanda Vladimir 
Jurowski yönetimindeki Londra 
Filarmoni eşliğinde Prokofiev ile 
Stravinsky’nin keman konçertolarını 
ve hr Senfoni ile Ensemble Modern 
eşliğinde Bartok, Ligeti ve Peter 
Eötvös’ün konçertolarını kaydetti. Ayrıca 

Tigran Mansurian ve Ustvolskaya’nın 
eserlerini de ECM için kaydetti. 
Patricia Kopatchinskaja Giovanni 
Francesco Pressenda tarafından 
1834 yılında yapılmış bir keman 
kullanmaktadır. Terre des Hommes 
Hayır Cemiyeti’nin iyi niyet elçisi olan 
sanatçı Moldovya’daki çocuklar yararına 
projeleri desteklemektedir.

π Violinist Patricia Kopatchinskaja’s 
repertoire ranges from baroque and 
classical (often played on gut strings) to 
new commissions or re-interpretations 
of modern masterworks. 2014/15 
sees Kopatchinskaja make her debut 
with the Berliner Philharmoniker 
performing Peter Eötvös’ DoReMi 
under the baton of the composer as 
part of Musikfest Berlin. She also 
performs the concerto at the Dialoge 
Festival of Salzburg’s Mozarteum 
Other highlights this season include 
her debut with the Tonhalle-Orchester 
Zürich and performances with the 
Rotterdam Philharmonic Orchestra, 
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des 
SWR/Sir Roger Norrington and the 

Philharmonia Orchestra/Vladimir 
Ashkenazy. She is also Artist-in-
Residence with the hr-sinfonieorchester 
Frankfurt during the 2014/15 season. 
In 2015 Kopatchinskaja tours 
Switzerland with the Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra under Sakari 
Oramo and the Netherlands and France 
with the Orchestre des Champs-Élysées 
and Philippe Herreweghe. She also 
performs Gubaidulina’s Offertorium 
on a major European tour with 
NDR Sinfonieorchester and Thomas 
Hengelbrock. Kopatchinskaja was 
recently named as Artistic Partner of 
the Saint Paul Chamber Orchestra and 
her first performance in this role took 
place in November 2014. Chamber 
music is of immense importance to 
Kopatchinskaja’s artistic life and her 
regular chamber partners include 
Sol Gabetta, Markus Hinterhäuser 
and Polina Leschenko, as well as 
members of her own family. She is 
also a founding member of the highly 
acclaimed quartet-lab, a string quartet 
with Isabelle van Keulen, Lilli Maijala 
and Pieter Wispelwey. Kopatchinskaja’s 

most recent CD releases for Naïve 
Classique have included violin concerti 
by Prokofiev and Stravinsky with the 
London Philharmonic Orchestra/
Vladimir Jurowski, and concerti by 
Bartók, Ligeti and Peter Eötvös with hr-
Sinfonieorchester/Ensemble Modern. 
Additionally, she has recorded works by 
Tigran Mansurian and Ustvolskaya for 
ECM Records. Patricia Kopatchinskaja 
plays a violin made by Giovanni 
Francesco Pressenda in 1834. She is 
a goodwill ambassador for the charity 
Terre des Hommes, through which 
she supports projects for children in 
Moldova.

sol gabetta

▪ Sol Gabetta 2004’te Crédit Suisse 
Genç Sanatçı Ödülü’nü kazanarak Valery 
Gergiev yönetimindeki Viyana Filarmoni 
eşliğinde çalması üzerine uluslararası 
düzeyde başarı yakaladı. Arjantin 
doğumlu Sol Gabetta ilk yarışmasını 10 
yaşında kazanmasının hemen ardından 
Natalia Gutman Ödülü’nün yanı sıra 
Moskova’daki Çaykovski Yarışması 
ile Münih’teki ARD Uluslararası 
Müzik Yarışması’nda takdirname 
aldı. Grammy’ye de aday gösterilen 
Sol Gabetta, 2010 Gramophone 
Genç Sanatçı Ödülü ile Jeunnes 
Musicales’in 2012 Würth Ödülü’nü 
kazandı. 2014’te Baden-Baden Paskalya 
Festivali kapsamında Simon Rattle 
yönetimindeki Berlin Filarmoni ile büyük 
övgü toplayan ilk konserinin ardından, 
aynı yılın Aralık ayında Staatskapelle 
Berlin ile konser verdi. Toronto 
Senfoni Orkestrası ile ilk konseri, 
Vladimir Jurowski yönetimindeki 
Londra Filarmoni ile çıktığı Avrupa 
turnesi, 2015 yılında birlikte bir CD de 
çıkardığı Bertrand Chamayou ile Avrupa 
çapında verdiği resitaller 2014/15 
sezonunun öne çıkan etkinlikleri 
diğer etkinlikleriydi. Sol Gabetta 
günümüzde Santa Cecilia Ulusal 
Akademisi Orkestrası, Washington 
Ulusal Senfoni, Fransa Ulusal Senfoni, 
Kraliyet Concertgebouw Orkestrası, 
Bavyera Radyo Senfoni, Bamberg 
Senfoni, Zürih Tonhalle Orkestrası, 
Bolşoy Radyo Senfoni, Finlandiya 
Radyo Senfoni, Philadelphia Orkestrası, 
Londra Filarmoni ve Philharmonia 
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gibi dünyanın önde gelen orkestraları 
eşliğinde konserler vermektedir. Şefler 
Giovanni Antonini, Mario Venzago, 
Pablo Heras-casado ve Thomas 
Hengelbrock ile sıkı işbirliği içindedir. 
2014 yazında Schleswig-Holstein Müzik 
Festivali’nin yerleşik sanatçısı olan 
Sol Gabetta, daha önceki yıllarda da 
Berlin Filarmoni ve Konzerthaus’un 
yerleşik sanatçısı pozisyonlarında 
bulundu. Sol Gabetta Verbier, Gstaad, 
Schwetzingen, Rheingau, Schubertiade 
Schwarsenberg ve Beethovenfest 
Bonn gibi festivallerinin düzenli 
konuklarındandır. Sol Gabetta yoğun 
oda müziği etkinlikleri kapsamında 
Londra’da Wigmore, Barselona’da 
Palau de la Musica Catalana ve 
Paris’te Champs-Elysées Tiyatrosu gibi 
salonlarda Patricia Kopatchinskaja, 
Baiba Skride ve özellikle Bertrand 
Chamayou gibi seçkin sanatçılarla 
konserler vermektedir. Oda müziği 
tutkusu İsviçre’de kurduğu Solsberg 
Festivali’nde de kendini gösterir. Sol 
Gabetta, Lorin Maazel yönetimindeki 
Berlin Filarmoni eşliğinde Şostakoviç’in 
Viyolonsel Konçertosu’nu yorumuyla 

2013 ECHO Klassik Ödülleri’nde 
Yılın Sanatçısı seçildi. 2007, 2009 ve 
2011 yıllarında da Haydn, Mozart ve 
Elgar’ın Viyolonsel Konçertoları ile 
Çaykovski ve Ginastera’nın eserlerini 
kaydettiği albümlerle bu ödülü aldı. 
Sol Gabetta’nın Sony etiketi altında 
kaydettiği geniş bir diskografisi 
bulunmaktadır; ayrıca Hélène Grimaud 
ile de Deutsche Grammophon için bir 
düet albümü kaydetmiştir. Sol Gabetta, 
Rahn Kültür Fonları’nın cömert yardımı 
sayesinde G.B. Guadagnini yapımı 1759 
tarihli son derece nadir bulunan ve 
değerli bir viyolonsel kullanmaktadır. 
Sanatçı 2005 yılından bu yana Basel 
Müzik Akademisi’nde ders vermektedir.

π Sol Gabetta achieved international 
acclaim upon winning the Crédit 
Suisse Young Artist Award in 2004 
and making her debut with the Wiener 
Philharmoniker and Valery Gergiev. 
Born in Argentina, Gabetta won her 
first competition at the age of ten, 
soon followed by the Natalia Gutman 
Award as well as commendations at 
Moscow’s Tchaikovsky Competition 

and the ARD International Music 
Competition in Munich. A Grammy 
Award nominee, Sol Gabetta received 
the Gramophone Young Artist of the 
Year Award in 2010 and the Würth-
Preis of the Jeunesses Musicales in 
2012. Following her highly acclaimed 
debut with Berlin Philharmonic and 
Sir Simon Rattle at the Baden-Baden 
Easter Festival in 2014, Gabetta will 
offer her Staatskapelle Berlin in 
December 2014. Other highlights for 
the 2014/15 season include her debut 
with Toronto Symphony Orchestra, 
a European tour with the London 
Philharmonic Orchestra and Vladimir 
Jurowski as well as recitals across 
Europe with Bertrand Chamayou, 
with whom she will release a recital 
CD in 2015. Gabetta’s performances 
today include appearances with leading 
orchestras and conductors worldwide 
including the Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, National 
Symphony Orchestra Washington, 
Orchestre National de France, 
Royal Concertgebouw Orchestra, 
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Bamberger Symphoniker, 
Tonhalle Orchestra Zürich, Bolshoi and 
Finnish Radio Symphony orchestras 
and The Philadelphia, London 
Philharmonic and Philharmonia 
orchestras. Gabetta collaborates very 
extensively with conductors Giovanni 
Antonini, Mario Venzago, Pablo Heras-
Casado and Thomas Hengelbrock. 
She was artist in residence at the 
Schleswig-Holstein Musik Festival in 
summer 2014, with past residencies 
at the Philharmonie and Konzerthaus 
Berlin. Sol is a regular guest at 
festivals such as Verbier, Gstaad, 
Schwetzingen, Rheingau, Schubertiade 
Schwarzenberg and Beethovenfest 
Bonn. Sol Gabetta maintains an 
intensive chamber music activity, 
performing worldwide in halls such as 
Wigmore Hall in London, Palau de la 
Música Catalana in Barcelona and the 
Théâtre des Champs-Élysées in Paris, 
with distinguished partners including 
Patricia Kopatchinskaja, Baiba Skride 
and especially Bertrand Chamayou. 
Her passion for chamber music is 
evident in the Festival “Solsberg” 
which she founded in Switzerland. Sol 

Gabetta was named Instrumentalist 
of the Year at the 2013 ECHO Klassik 
Awards, for her interpretation of 
Shostakovich’s Cello Concerto with the 
Berlin Philharmonic and Lorin Maazel. 
She also received the award in 2007, 
2009 and 2011 for her recordings of 
Haydn, Mozart and Elgar Cello concerti 
as well as works by Tchaikovsky 
and Ginastera. Sol Gabetta holds an 
extensive discography with SONY and 
has released a duo recital with Hélène 
Grimaud for Deutsche Grammophon. 
Thanks to a generous private stipend 
by the Rahn Kulturfonds, Sol Gabetta 
performs on one of the very rare and 
precious cellos by G.B. Guadagnini 
dating from 1759. Gabetta has taught at 
the Basel Music Academy since 2005.

polına leschenko

▪ St Petersburg’da müzisyen bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 
Polina Leschenko, piyanoya altı 
yaşında babası ile başladı. İki yıl sonra 
St Peterburg’da Leningrad Senfoni 
Orkestrası eşliğinde ilk konserini verdi. 
1991’de ailesi ile birlikte Avrupa’ya 
taşınarak Pavel Gililov ile Vitaly 
Margulis’in öğrencisi oldu. Polina 
Leschenko Salzburg Camerata, Hallé 
Orkestrası, Londra Mozart Players, 
İskoç Oda Orkestrası, Bournemouth 
Senfoni, Britten Sinfonia, Bern Senfoni, 
Rusya Ulusal Orkestrası, Milan’daki I 
Pomeriggi Musicali, Euskadi Orkestrası 
ve Avustralya Oda Orkestrası gibi 
seçkin topluluklarla çaldı. Polina 
Leschenko’nun Viyana Konzerthaus, 
Salzburg Mozarteum, Amsterdam 
Concertgebouw, New York’taki Carnegie 
ve Lincoln Merkezi salonları, Paris’te 
Cité de la Musique ve Sydney Opera 
Evi gibi tanınmış mekânlarda övgülerle 
karşılanan resitaller verdi. Başarılı ve 
takdir edilen bir oda müziği sanatçısı 
olan Polina Leschenko Salzburg, 
Verbier, Risor, Stavanger, Cheltenham, 
Roque d’Anthéron Aldeburg, İstanbul 
ve Musiktage Mondsee de dahil 
olmak üzere Avrupa’nın önde gelen 
festivallerinde sıklıkla çalmaktadır. 
Martha Argerich, Ivry Gitlis, Patricia 
Kopatchinskaja, Ilya Gringolts, Julian 
Rachlin, Heinrich Schiff, Mischa Maisky, 
Torleif Thedéen ve Auryn Quartet gibi 

sanatçı ve topluluklarla da düzenli 
işbirliği içindedir. Son derece üretken 
bir kayıt sanatçısı da olan Polina 
Leschenko’nun yakın tarihli albümleri 
arasında Forgotten Melodies başlıklı 
bir resital kaydı (Avanticlassic), Richard 
Tognetti ve Avustralya Oda Orkestrası 
ile kaydettiği Mendelssohn ikili 
konçerto (BIS) ve “Martha Argerich ve 
Arkadaşları: 2012 Lugano Festivali’nden 
Canlı” serisi kapsamında EMI Classics 
etiketi altında çıkan Dvorak’ın 87 opus 
numaralı Piyanolu Kentet’inin kaydı 
bulunmaktadır. Polina Leschenko 
2009-2012 yıllarında Cardiff’teki 
Kraliyet Galler Müzik ve Drama 
Yüksekokulu’nda Piyano Uluslararası 
Bölüm Başkanı görevini üstlendi. Eylül 
2013’te Belçika’nın Antwerp Kraliyet 
Konservatuvarı’nda piyano profesörü 
pozisyonuna getirildi.

π Polina Leschenko was born in St 
Petersburg into a family of musicians 
and began playing the piano under 
her father’s guidance at the age of six. 
Two years later she performed with 
the Leningrad Symphony Orchestra in 

St.Petersburg. In 1991 she moved with 
her family to Europe where she studied 
with Pavel Gililov and Vitaly Margulis. 
Leschenko has worked with such 
prominent orchestras as the Salzburg 
Camerata, Hallé Orchestra, London 
Mozart Players, Scottish Chamber 
Orchestra, Bournemouth Symphony, 
Britten Sinfonia, Bern Symphony, 
Russian National Orchestra, I 
Pomeriggi Musicali in Milan, Orquesta 
de Euskadi and the Australian 
Chamber Orchestra. Leschenko has 
given critically acclaimed solo recitals 
and chamber music concerts at such 
renowned venues as the Vienna 
Konzerthaus, Salzburg Mozarteum, 
Amsterdam Concertgebouw, Carnegie 
Hall and Lincoln Center in New York, 
Cité de la musique in Paris and Sydney 
Opera House. An accomplished 
and admired chamber musician, 
Leschenko also performs frequently 
at many of Europe’s leading festivals 
including the Salzburg, Verbier, 
Risor, Stavanger, Cheltenham, Roque 
d’Anthéron Aldeburgh, Istanbul, and 
Musiktage Mondsee festivals. She 
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collaborates regularly with such artists 
as Martha Argerich, Ivry Gitlis, Patricia 
Kopatchinskaja, Ilya Gringolts, Julian 
Rachlin, Heinrich Schiff, Mischa 
Maisky, Torleif Thedéen and the 
Auryn Quartet. A prolific recording 
artist, Leschenko’s most recent CD 
releases include a recital disc entitled 
“Forgotten Melodies” (Avanticlassic), 
Mendelssohn double concerto with the 
Australian Chamber Orchestra and 
Richard Tognetti (BIS) and a recording 
of the Dvorak piano quartet op.87 on 
EMI Classics as part of the “Martha 
Argerich and Friends: Live from the 
Lugano Festival 2012” series. During 
a three-year residency, from 2009 
to 2012 Leschenko held the position 
of International Chair in Piano at 
the Royal Welsh College of Music & 
Drama in Cardiff. In September 2013 
she was appointed professor of piano 
at the Royal Conservatory of Antwerp, 
Belgium.

program notları

Maurice Ravel (1875-1937) 
Keman ve Viyolonsel İçin Sonat, M. 73*

– Duo

Paris Konservatuvarı’nda Gabriel 
Fauré’nin öğrencisi olup ancak daha 
sonra onun çizgisinden ayrılan, önceleri 
–pek gerçeği yansıtmasa bile– Fransız 
Bruckner’i olarak tanımlanan Ravel, 
Debussy’nin 1918’deki ölümünden 
sonra müzikte onun yasal varisi 
sayılmış; 1920’lere doğru ünü giderek 
artmıştı. 1920’de Fransız hükümeti 
kendisine Légion d’Honneur nişanı 
vermeye karar vermiş ve Ravel henüz 
kabul ya da ret yanıtı vermeden 
olay kamuoyunda duyulmuş; Ravel 
prensipleri gereği reddedince de herkes 
şaşırmıştı. Hükümet otoriteleriyle arası 
hiçbir zaman iyi olmayan Ravel, hem 
bu nedenle, hem de sanatını daha 
kendine özgü yapabilme adına 1920’de 
Paris dışına taşınmaya karar vermiş ve 
1921’de Montfort-Amaury’ye yerleşmişti. 
O yıllarda da hâlâ L’Enfant et les 
Sortilèges (Çocuk ve Büyüler) üzerinde 
çalışıyor, önerilen üç anma eserini 
hazırlıyordu: Debussy’nin anısına, 
“Berceuse sur le Nom de Gabriel Fauré” 
(Gabriel Fauré’nin adı üzerine Ninni) 

ve şair Ronsart’ın doğumunun 400. yılı 
törenleri için ısmarlanan eserlerin ilki 
olan “Keman ve Viyolonsel için Duo.” 
Ravel’i 1920-22 arasında birbuçuk yıl 
uğraştıran ve sonunda genişleyerek 
dört bölümlü bir Sonat haline gelen 
düo, onun bu alandaki en anlaşılmaz 
ve sıradışı eserlerinden biri oldu. 
Ravel’in kendi de sonatı, gelişiminde bir 
dönüm noktası olarak kabul ediyordu: 
Hem melodik vurgulamadan, hem 
de armonik çekicilikten uzak durmuş 
ve bunda da aşırıya kaçmıştı. Böylece 
müziğin etkisinin, yorumcularla 
günümüz dinleyicilerinin bile uyumunu 
sağlayamadığı eleştirmenlerce 
belirtilmiş; istenen aşırı virtüözlüğün 
tını yönünden sanki tüm dünya 
zevklerinden uzaklaşmaya, bir 
zevk perhizine neden olduğu öne 
sürülmüştür. Bu uzaklaşma gerçekten 
de Ravel’in kendi anlayışına ve dünya 
görüşüne de yakındı. Ömrünün 
son yıllarında ölümcül hastalıkla 
pençeleşen Ravel’in söyledikleri, onun 
büyüleyici zarifliği altında göstermekten 
utandığı hassas bir uzaklaşma ve 
çekingenliğin işareti gibidir: “Kalbimin 
duygusuzluğundan söz ediliyor. Bu 
yanlıştır. Ancak ben bir Bask’ım. Basklar 
hayatta çok tutkuludur, ama bunu 
çok az gösterirler...” Ravel’in ertesi 
yıl, 1923’te başladığı Piyano-Keman 
Sonatı’nın büyük form sadeliğine 
karşın, iki yaylı çalgı –keman ve 
viyolonsel– ile ulaştığı güçlü yoğunluk 
ve polifonik dolgunluktaki sonatta, 
önceki oda müziği eserlerinin –Yaylı 
Çalgılar Dörtlüsü ve Piyanolu Üçlü’nün– 
şiirselliği de terkedilmiştir. Dört bölümlü 
eserin yalnızca finalinde biraz kırsal bir 
neşe sezilir. Genelde melodi çalgısı olan 
keman ve viyolonselin tınısal uyumu 
çok sert ele alınmış, sadece teknik 
gösterilerle sınırlanmış gibidir. Tutku 
çok az açığa vurulur; o da dinleyiciyi 
tümüyle uzaklaştırmayacak düzeyde 
kalır. Modern Fransız bestecilerinin çok 
dikkat ettiği denge problemini çözmeyi, 
Ravel eliminasyon yoluyla denemiş, 
çalgıları azaltarak güçlüğü artırmış, 
armoni ve kontrpuan zenginliğinin 
verilmesindeki zorlukları gidermekten 
çok ahenkli ve akılcı bir gelişimi 
gözetmiştir. İlk bölümdeki temaların 
diğer bölümlerde de kullanımı –
cyclique, dönemsel stil– eseri organik 

bir bütün haline de getirir. Sonatın 1. 
Bölümü, 2/4’lük ölçüde, çabuk (Allegro) 
tempoda başlar ve belirgin dört motif 
işlenirken sürekli Majör-minör triad’larla 
(üç notalı akorlarla) değişim sağlanır. 
Birinci motif keman tarafından sekiz 
kez tekrarlanan La minör tonda açılmış 
bir akordur. Ancak bu motif giderek bir 
süsleme ya da oyalayıcı bir eşlik haline 
geçerken viyolonsel altıncı mezürden 
itibaren La Majörde karşı motifi örer; bu 
arada keman da Re Majörde duyulur. 
Bestecinin Kaz Ana Süiti’ndeki hafifliği 
anımsatan bu geçişten sonra üçüncü 
motif yine kemanda düzenli dörtlü 
notalarla biraz daha tizde belirlenir. 
Dördüncü motif ise Si minörde eski 
Fransız dans şarkılarına benzeyen 
şekilde –ilerde Poulenc’te neşeli tarzda 
yansıyacak olan– kısa “es”lerin de 
kullanımıyla sergilenir. Viyolonselin 
duyurmuş olduğu ikinci motif birçok 
yan motiflere bölünerek 1/4’lük 
ölçüde yansır. Her iki çalgı partisi 
usta bir kontrpuanla farkettirmeden 
birbirine dolanırken dört motif de dans 
figürlerine dönüşür. (Süre 7’)

Bedrich Smetana (1824-1884) 
Piyano Trio Sol minör, Op. 15*

– Moderato assai
– Allegro, ma non agitato (Alternivo 1: 
Andante - Alternativo II: Maestoso)
– Finale (Presto)

Ulusal Çek müziğinin kurucusu sayılan 
Smetana, ülkesinin folklorunu tam 
tamına alıp kullanmadan, Çek halk 
müziğinin karakteristik öğelerini 
eserlerinde başarıyla yansıtabilmiştir. 
Diğer beste türlerine oranla pek az 
oda müziği (Op. 15 Piyanolu Üçlü; 
Mi minör Dörtlü “Yaşamımdan”, 
1876; Re minör Dörtlü, 1883; keman 
için iki parça “Vatandan”, 1878-80) 
yazabilen Smetana’nın bu alandaki 
ilk eseri 1855 yılının Eylül-Kasım ayları 
arasında bestelediği Piyanolu Üçlü 
oldu. Ancak bu eserin de acı bir nedeni 
vardır: Smetana’nın olağanüstü bir 
müzik yeteneği gösteren dörtbuçuk 
yaşındaki kızı Bedrişka’nın kızıl hastalığı 
sonucu büyük keder yaratan ölümü 
üzerine bestelenmiştir. Kasım ayında 
tamamlanan Üçlü’nün Prag’da 3 Aralık 
1855 günkü yorumuna Smetana da 
piyanoda katılmış, kemancı Königslöv ve 

Prag Konservatuvarı öğretmenlerinden 
viyolonselci Julius Goltermann (1825-76) 
ile birlikte eseri ilk kez seslendirmiştir. 
Smetana eserin leitmotifinin de bu 
acı ölümden kaynaklandığını belirtir. 
Bestecinin bu kişisel ıstırabını hüzünlü-
tutkulu bir ağıt şeklinde dile getiren 
ve Smetana’nın o zamana kadar 
bestelediklerini olgunluk ve kişisellik 
yönlerinden aşan bu üçlü, Praglı 
eleştirmenlerce, modern görüşlerin 
kaba bir tezahürü olarak tanımlandı. 
Ama bu arada tek istisna Liszt oluyor, 
ünlü besteci 1857 Mayıs’ında üçlünün 
kapsamlı bir analizini yaparak, eserin 
özellikle ilk ve son bölümlerinin usta 
işlenişini övüyordu. 1. Bölüm Sol minör 
tonda, 3/4’lük ölçüde, yeterince orta 
hızdaki (Moderato assai) tempoda 
kemanın en pes telinde güçlü (forte) 
ve içten (espressivo), yalnız başına 
duyurduğu sekiz mezürlük sert, acı ve 
soylu tema ile girer. Bu tutkulu girişe 
diğer çalgılar da katılır. Piyanonun 
oktavlı geçişlerle bu gizli kromatizmi 
artırmasından önce viyolonselin 
duyurduğu ikinci temanın melankolisi, 
kemanın bunu yinelerken tizlerde 
yükselen acısı izlenir. Eserin bu en uzun 
bölümünde Smetana’nın saygı duyduğu 
Orta Avrupa romantizmi, Schumann 
ve Liszt’i anımsatır gibi acıyla yükselen 
tutku ile zarif, sesini yükseltmeyen 
matem havasının kontrastı, denge 
gözetilerek sergilenir. Bir resitatif 
tarzında gerçekleşen piyano kadansı ile 
nefes kesici şekilde aceleyle hızlanarak 
çıkışı olmayan bir final şeklinde Sol 
minörde sona ulaşılır. 2. Bölüm çabuk, 
ama heyecanlı olmayan (Allegro, ma 
non agitato) tempoda, 2/4’lük ölçüde, 
Sol minör tonda önce piyanonun 
yuvarlanan girişiyle duyurduğu birinci 
temaya hemen diğerlerinin canlı 
katılımıyla bir Bohemya halk dansı 
tarzında başlar. Scherzo havasındaki 
bölümde kısa bir aradan sonra da, 1. 
Alternivo ağırca (Andante) tempoda 
lirik ve 2. Alternativo’nun törensel 
(Maestoso) tempodaki ciddî havasıyla, 
adeta aydınlık ve gölge kontrastı 
vurgulanırken birinci bölümün ana 
temasının ilk mezürleri duyurulur. Beş 
bölmeli bu scherzo’da 2/4’lük canlı 
giriş, kısaltılarak ve değiştirilerek iki 
kez daha belirir; aralarda da bir trio 
biçimindeki alternativo’lar, Majör 

tonlarda ana tempoyu, eserin bir 
ağıt olduğunu anımsatırcasına önce 
ağırlaştırarak, sonra da kaderci bir 
marşa dönüştürerek yer alır. 3. Bölümde 
6/8’lik ölçüde, yine ana tonalitede, 
çok hızlı (Presto) tempoda fırtına gibi 
tekrarlanan canlı sekizlik notalarla önce 
yaylılar girer; piyanonun monoton ama 
çok hızlı ritmi ikili ve üçlü notaların 
bileşiminden oluşan temayı destekler. 
Sonra 2/4’lük ölçüde, viyolonsel ağır 
ve tutkulu melodiyi sunar. Final acılara 
bir çare bulmak ister gibi yine hızlanır, 
canlanır; virtüöz yorumla sona ulaşmaya 
çalışır. Ama sonda ağır ve olgun, marş 
benzeri (Grave, quasi marcia) bölmede, 
yitirilen çocuğa son veda gerçekleşir: 
Acıya katlanılacaktır, Re Majör tonda 
aydınlık bir ışık belirir. Eski canlı ritmin 
tekrarı bu kez daha sevimlidir. Baştaki 
girişin hafif tekrarı güçlü akorlarla 
sonuçlanarak eseri sona erdirir.  
(Süre 30’)

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Piyano Trio No. 2 Do minör, Op. 66*

– Allegro energico e con fuoco
– Andante espressivo
– Scherzo. Molto allegro quasi Presto
– Finale. Allegro appassionato

Birincisinden (Op. 49) altı yıl sonra, 
1845’te tamamlanan ikinci üçlü (Op. 
66) Mendelssohn’un Leipzig’de 
Avrupa’nın en güçlü orkestralarından 
biri yaptığı Gewandhaus Orkestrası’nın 
yöneticiliğine tekrar döndüğü yılda 
yazılmış ve besteci Louis Spohr’a ithaf 
edilmiştir. Besteci o yıllarda temelini 
kurduğu Leipzig Konservatuvarı’nda 
piyano ve kompozisyon dersleri de 
vermektedir. O yılın ürünü olan ikinci 
üçlü, günümüzde daha çok çalınan 
birinciye karşın daha görkemli, daha 
güçlü ve tutkuludur. Yaratıcı unsur 
kendini daha belirgin duyurur; ana 
temaların çizgileri daha keskindir. 
Gençlik geçmiş, olgunluk çağı 
başlamıştır. 1. Bölüm 4/4’lük ölçüde, 
Do minör tonda, enerjik, çabuk ve 
ateşli (Allegro energico e con fuoco) 
tempodadır. Ancak acı yüklü bir ateştir 
bu. Girişte duyurulan düzenli hareketli, 
sekizlik notalardan oluşan ana tema, 
Brahms’ın 1875’te yazdığı Do minör 
Piyanolu Dörtlü’sünün (Op. 60) final 
Allegro’sunu anımsatan biçimde şikâyet 

eden havadadır. Piyano hızlanır ve yaylı 
çalgıların yansıttığı hüzünlü yan temayı 
destekler. Ana temanın tekrar, bu kez 
başka tonda (Mi bemol Majör) dönüşü, 
yumuşak ve hüzünlü yan temayı etkiler, 
sanki öfkelendirir. Gelişimde ise sanki 
iki tema arasında olanakların sınırına 
ulaşan dramatik bir yarışma sergilenir. 
Sonunda ana tema tekrar (reprise) 
bölmesine erişir; karanlık bir balad 
havasındaki giriş tekrar duyulur ve 
benzetimlerle (imitasyon) güçlenir. 
Yan temanın parlak ve ışıklı tonda (Do 
Majör) belirginleşmesi de bu karanlık 
havayı aydınlatmaz. 2. Bölüm 9/8’lik 
ölçüde, ağırca ve duygulu (Andante 
espressivo) tempoda bir savaşın 
ardından gelen barış ve durulma çağıdır 
belki de: Tutku ve acı dinmiş, özlem 
bu şiirsel havada giderilmiş, mutluluk 
ve güzellik hırsı bastırmıştır. 3. Bölüm, 
çok hızlı benzeri, oldukça çabuk (Molto 
allegro quasi Presto) tempoda, 2/4’lük 
ölçüde ve Sol minör tondaki Scherzo 
ile canlı bir yaşama yeniden dönüştür. 
Ünlü sekizlinin (Op. 20) scherzo’sunu 
anımsatan masalsı havası bestecinin 
geniş hayalgücünü gösterir. Bu tazeliğini 
yitirmeyen fakat karışık ortamda, 
çalgılar aceleci ve çevik motifleri bazen 
güçlü, bazen hafif –sanki koşuşan 
hayaletler gibi– sergiler. Sol Majör tona 
dönüşen trio bölmesinde ise üç çalgı 
düşünceli bir havaya bürünür. 4. Bölüm 
Finale, 6/8’lik ölçüde ve tutkulu bir 
çabukluktaki (Allegro appassionato) 
tempoda birinci bölümün eski karanlık 
ana temasını yeniden uyandırır. 
Dokuz ses aralığını aşan bir sıçrayışla 
beliren ana temayı, çalgılar bu kez 
istekle kabullenir; ustaca dönüşlerle, 
benzetimlerle süsler, geliştirir. Bölüm 
kontrapuan ve imitasyon sanatı 
yönünden çok ilginç düzenlenmiştir. 
Melodik yan temanın güçlü kontrastı, 
bu kez tutkunun büyümesine ve etkili 
oluşuna yardımcıdır. Orta bölmedeki 
koral benzeri bu melodi, ikinci 
duyuluşunda yoğundur. Eser görkemli 
ve güçlü coda ile sona ulaşır. (Süre 28’)

* Program notları: irkin aktüze



43. istanbul müzik festivali102 10343 RD ıstanbul musıc festıval franz lıszt chamber orchestra gülsin onay & gabor boldoczkfr anz lıszt oda orkestr ası  gülsin onay & gabor boldoczk

fRANZ LISZT ODA ORKESTRASI
FRANZ LISZT CHAMBER ORCHESTRA
GÜLSİN ONAY & GABOR BOLDOCZKI
gülsin onay piyano piano ▴ 
gabor boldoczkı trompet trumpet ▪

Edvard Grieg
Holberg Süiti, Op. 40 
Holberg Suite, Op.40 
 – Prelude (Allegro vivace ) 
 – Sarabande (Andante) 
 – Gavotte (Allegretto, Musette poco più mosso) 
 – Air (Andante religioso) 
 – Rigaudon (Allegro con brio)

Dmitri Shostakovich
Piyano, Trompet ve Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin Konçerto No. 1, Do 
minör, Op. 35 ▴ ▪ 
Concerto for Piano, Trumpet & String Orchestra in C minor, No.1, 
Op.35 ▴ ▪ 
 – Allegro moderato-Allegro vivace 
 – Lento (Valse) 
 – Moderato (Intermezzo) 
 – Finale. Allegro con brio – Presto

Ara Interval

Gaetano Donizetti
Trompet ve Yaylılar İçin Konçertino, Sol Majör ▪ 
Concertino in G Major for Trumpet and Strings ▪

Béla Bartók
Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin Divertimento, Sz. 113 
Divertimento for String Orchestra, Sz.113 
 – Allegro non troppo 
 – Molto adagio 
 – Allegro assai

17.06.2015
ça we 20.30

İş Sanat Konser Salonu
İş Sanat Concert Hall

sponsor

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

Franz Liszt
Macar Rapsodisi No. 2, S.244/2 (Orkestra için düzenleyen: Peter Wolf) 
Hungarian Rhapsody No.2, S.244/2 (Arr. for orchestra by Peter Wolf) 
 – Lento e capriccio-Lassan 
 – Andante messo-Friska 
 – Vivace-Tempo giusto 
 – Vivace-Prestissimo

Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

gülsin onay

▪ Gülsin Onay’ın uluslararası müzik 
kariyeri Arjantin’den Japonya’ya uzanan 
bir coğrafyada 5 kıta 68 ülkeyi kapsar. 
Bugüne kadar dünyanın belli başlı tüm 
müzik merkezlerinde dinleyicilerle 
buluşan sanatçı Dresden Staatskapelle, 
İngiliz Kraliyet Filarmoni, Philharmonia 
Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Japon 
Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, Saint 
Petersburg Filarmoni, Tokyo Senfoni, 
Varşova Filarmoni, Viyana Senfoni 
gibi önemli orkestralarla konserler 
verdi. Birlikte çaldığı şefler arasında 
Vladimir Ashkenazy, Erich Bergel, 
Michael Boder, Andrey Boreyko, Jorg 
Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward 
Gardner, Neeme Jarvi, Emmanuel 
Krivine, Ingo Metzmacher, Esa-Pekka 
Salonen, Jose Serebrier, Vassily Sinaisky, 
Stanislaw Wislocki ve Lothar Zagrosek 
sayılabilir. Gülsin Onay’ın konser 
verdiği salonlar arasında Amsterdam 
Concertgebouw, Berlin Filarmoni 
Salonu, Viyana Konzerthaus, Londra 
Queen Elizabeth Hall ve Wigmore Hall, 
Paris Salle Gaveau, Washington DC 
National Gallery of Art ve New York 
Miller Theater yer almaktadır. Sanatçı 
Berlin, Varşova Sonbaharı, Granada, 
Würzburg Mozart Festivali, Newport, 
Schleswig-Holstein, İstanbul gibi 
dünyanın önemli müzik festivallerinin 
de eleştirmenlerce beğenilen, aranan 
bir ismidir. Gülsin Onay, 2004 yılında 
başlayarak kısa sürede dünya genelinde 
klasik müzik çevrelerinin dikkatini 
çekmeyi başaran Gümüşlük Klasik 
Müzik Festivalinin Sanat Danışmanlığını 
yapmaktadır. Rachmaninov yorumlarıyla 
müzik otoritelerinden büyük övgüler 
alan Gülsin Onay ayrıca, uluslararası 
alanda istisnai bir Chopin icracısı 
kabul edilmektedir. Polonya Hükümeti 
Gülsin Onay’ı Chopin yorumları 
nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile 
onurlandırmıştır. Hocası Saygun’un 
dünya çapında en güçlü yorumcusu 
olarak tanımlanan Onay, gerek konser 
programlarından gerekse kayıtlarından 
eksik etmediği bestecinin eserlerini 
önemli orkestralar eşliğinde sayısız 
ülkede seslendirmiştir. Sanatçı, 
kendisine adanmış olan Saygun’un 
2. Piyano Konçertosu ile Stuppner 
ve Tabakov’un konçertolarının 

Doktora ile onurlandırılmıştır. Onay, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Solisti olup, Bilkent Üniversitesi’nin de 
Sürekli Sanatçısıdır. Yurtiçi ve dışında 
pek çok yardım konseri veren Gülsin 
Onay, 2003 yılında UNICEF Türkiye Milli 
Komitesi tarafından “İyi Niyet Elçisi” 
seçilmiştir. Sanatçıya ayrıca Sevda-Cenap 
And Müzik Vakfı tarafından 2007 Onur 
Ödülü Altın Madalyası ve Donizetti 2011 
Klasik Müzik Ödülleri Yılın Piyanisti 
ödülü, 42. İstanbul Müzik Festivali’nin 
2014 “Onur Ödülü” Gülsin Onay’a 
verilmiştir.

π Gülsin Onay started her piano 
education when she was three and 
gave her first public recital on Turkish 
Radio when she was only six. With the 
aid of a special state scholarship she 
studied with Ahmed Adnan Saygun 
and Mithat Fenmen, and subsequently 
at the Paris Conservatoire, from 
where she graduated at the age of 16, 
winning the prestigious “Premier Prix 
du Piano”. Prizes in top international 
competitions, including the Marguerite 
Long-Jacques Thibaud (in Paris) and 
the Ferruccio Busoni (in Bolzano), 
quickly followed. Gülsin Onay’s 
subsequent, truly international, career 
has spanned 68 countries across all 
continents, from Venezuela to Japan. 
Gülsin Onay has given concerts in the 
major musical centres of the world 
such as Amsterdam’s Concertgebouw, 
the Berlin Philharmonic Hall, the 
Vienna Konzerthaus, London’s 
Queen Elizabeth Hall and Wigmore 
Hall, the Salle Gaveau in Paris, the 
Washington DC National Gallery of 
Art and the New York Miller Theater. 
She has performed as a soloist with 
such leading orchestras as Dresden 
Staatskapelle, Philharmonia Orchestra, 
English Chamber Orchestra, Royal 
Philharmonic, Japan Philharmonic, 
Munich Radio Symphony, St Petersburg 
Philharmonic, Tokyo Symphony, 
Warsaw Philharmonic and Vienna 
Symphony Orchestras. Conductors 
with which she has performed include 
Vladimir Ashkenazy, Erich Bergel, 
Michael Boder, Andrey Boreyko, 
Jorg Faerber, Vladimir Fedoseyev, 
Edward Gardner, Neeme Jarvi, 
Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, 

dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi. 
Saygun’un yanı sıra Hubert Stuppner 
2. Piyano Konçertosunu, Jean-Louis 
Petit Gemmes ve Muhittin Dürrüoğlu-
Demiriz Bosphorus isimli piyano 
eserlerini sanatçıya ithaf etmişlerdir. 
Ünlü virtüöz Marc-Andre Hamelin 
Gülsin Onay için Prelude ve Denis 
Dufour ise Avalanche’ı bestelemiştir. 
Gülsin Onay’ın 20’yi aşkın albüm 
kaydı, yorum gücü yanında repertuvar 
zenginliğini de yansıtır. Ülkemizde 
CD’leri Lila Müzik etiketiyle yayınlanan 
sanatçının, özellikle Rachmaninov 
ve Çaykovski piyano konçertolarını 
seslendirdiği albümü başta Vladimir 
Ashkenazy olmak üzere pek çok 

meslektaşının takdirini kazanmıştır. 
Gülsin Onay son yıllarda Amerika’da da 
peş peşe çıkan albümleriyle adından söz 
ettirmektedir. VAI firması DVD olarak 
Grieg ve Saint-Saens konçertolarını 
yayınladı. 2011 sonbaharında piyasaya 
çıkan Liszt, Haydn & Schubert CD’si 
ile birlikte sanatçı Amerika’da artık 
Dorian Sono Luminus etiketi altında 
kayıt yapmaktadır. Piyano eğitimine 
üç buçuk yaşında başlayan ve Üstün 
Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamında 
Paris Konservatuvarı’nda eğitim 
gören Gülsin Onay’a 1987 yılında 
Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir. 
1988 yılında Boğaziçi ve 2007 yılında 
Hacettepe Üniversiteleri tarafından Fahri 
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Esa-Pekka Salonen, Jose Serebrier, 
Vassily Sinaisky, Stanislaw Wislocki 
and Lothar Zagrosek. Ms. Onay’s 
many festival appearances include 
Berlin, Warsaw, Granada, Mozartfest 
Würzburg, Newport, Schleswig-
Holstein and Istanbul. An exceptional 
Chopin interpreter, Gülsin Onay was 
in 2007 honoured with the award of 
a State Medal by the Polish nation. 
She is also acknowledged worldwide 
as the finest interpreter of the music 
of A.Adnan Saygun, whose works 
feature prominently in her concerts 
and recordings, and whose 2nd Piano 
Concerto (which she has premiered in 
Turkey and abroad) was dedicated to 
her. Other contemporary composers 
who have dedicated works to Gülsin 
Onay are Hubert Stuppner, Denis 
Dufour, Jean-Louis Petit, Muhiddin 
Dürrüoğlu-Demiriz and Marc-André 
Hamelin. Gülsin Onay has also given 
world premieres of concertos by 
Stuppner and Tabakov. “An exceptional 
pianist, endowed with virtuosic 
brilliance and boundless energy, and an 
interpretive power both intelligent and 
emotionally sensitive”, Gülsin Onay 
has recorded 20 albums that illustrate 
the breadth of her repertoire as well as 
her interpretive power. Her 2007 CD 
featuring live concert recordings of 
Tchaikovsky’s 1st and Rachmaninov’s 
3rd Piano Concerto, has been acclaimed 
by critics and virtuosi alike. In 2008 
CPO released her recording of both 
Saygun concertos, to widespread 
critical acclaim. The American label 
VAI has released a live DVD of her 
performances of the Grieg Concerto 
and the Saint-Saens 2nd Concerto. Her 
most recent issue is a recital of Haydn, 
Liszt and Schubert on the Dorian Sono 
Luminus label. Many of Onay’s concerts 
have been broadcast on European 
radio and television, and in the USA 
on National Public Radio. Gülsin 
Onay takes a special interest in the 
promotion of charitable causes, giving 
charity concerts around the world – 
most recently for children in Lebanon, 
under the auspices of UNICEF, whose 
Turkish National Committee appointed 
her “Goodwill Ambassador” in 2003. 
Since its inception in 2004, Gülsin 
Onay has been the artistic advisor of 

the Gümüşlük Classical Music Festival. 
Gülsin Onay holds the titles of State 
Artist in her native Turkey, and of 
soloist for the Presidential Symphony 
Orchestra in Ankara. She is “Artist in 
Residence” at Bilkent University in 
Ankara and holds an honorary doctorate 
degrees from Bosphorus University 
in Istanbul, and from Hacettepe 
University in Ankara. TheSevda-Cenap 
And Music Foundation awarded its 
prestigious 2007 Honorary Award Gold 
Medal to Gülsin Onay, and she was 
named “Pianist of the Year” in the 2011 
Donizetti Classical Music Awards. In 
2014 she was awarded the Honorary 
Medal of the 42nd Istanbul Music 
Festival.

gábor boldoczkı

▪ Frankfurter Allgemeinen Zeitung’dan 
Michael Dellith, Frankfurt’taki Alte 
Oper’de verdiği konserden sonra Gábor 
Boldoczki için “Trompetle bel canto da 
çalınabildiğini gördük... Macar sanatçı 
Baldoczki entrümanıyla en tiz notalarda 
bile pürüzsüz ve berrak bir ses elde 
ederek katıksız bir bel canto deneyimi 
yaşattı” diyecekti. Parlak bir tekniğe 
sahip olan Gábor Boldoczki kuşağının 
en istisnai yorumcularından biri ve 
uluslararası müzik basını tarafından 
muhteşem bir trompet virtüözü olarak 
kabul ediliyor. Henüz 14 yaşındayken 
Macaristan’da düzenlenen Ulusal 
Trompet Yarışması’nda birincilik 
ödülünü kazanan sanatçı, Leo Weiner 
Konservatuvarı’ndaki eğitiminin 
ardından çalışmalarını Budapeşte’deki 
Franz Liszt Müzik Akademisi’nde ve 
uluslararası solo kariyerine başlamadan 
önce de Profesör Reinhold Friedrich’in 
ustalık sınıfında sürdürdü. Münih’in 
dünyaca ünlü müzik yarışması ARD’yi 
kazanmasıyla önündeki kapılar 
açıldı. Hemen ardından trompet 
yarışmalarının en prestijlisi olan, 
Paris’teki Uluslararası Maurice André 
Yarışması’nda Büyük Ödülü kazanarak 
adını daha büyük bir kitleye duyurdu. 
Avrupa turnelerinde Bavyera Radyosu 
Senfoni, Budapeşte Festival, Mariinsky 
Tiyatrosu Senfoni, Rusya Ulusal 
ve Viyana Senfoni orkestraları gibi 
dünyaca tanınmış büyük toplulukların 
yanı sıra saygın oda topluluklarının 

eşliğinde çaldı ve Edita Gruberova ile 
gala konserleri verdi. Michael Haydn’ın 
trompet konçertolarını Salzburg 
Festivali’nde seslendirmek üzere davet 
edilen ilk trompetçi olan Boldoczki’nin 
bu konseri için Salzburger Nacrichten 
“İncelikli bir artikülasyon, inanılmaz 
bir ajilite, haklı bir özgüven ve gerçek 
bir koloratur stili... Bu kalibrede bir 
solistin elinde her müzik hak ettiğini 
buluyor” yazmıştı. Viyana’daki 
Musikverein, Amsterdam’daki 
Concertgebouw, Berlin’deki 
Philharmonie, Paris’teki Théâtre des 
Champs-Elysées, Lucerne’deki KKL, 
Budapeşte’deki Palace of Arts ve 
Moskova Konservatuvarı’nın Büyük 
Salonu gibi müzik dünyasının en önemli 
merkezlerinde düzenli olarak konserler 
veren sanatçı, Güney Amerika, Japonya 
ve Çin’den de davetler alıyor. Boldoczki, 
Sony Classical’dan çıkardığı başarılı 
CD’lerin ardından 2013’ün Kasım’ında 
Antonio Vivaldi’nin yapıtlarından oluşan 
Tomba Veneziana adlı çalışmasıyla da 
büyük bir başarı yakaladı. Trompet için 
yazılmış çağdaş müzik yapıtlarının 
yorumu ve dünya prömiyerlerinin 
de aranan isimlerinden olan sanatçı 
Basel’deki Les muséiques Festivali’nde 
Georg Pelecis’in Revelation adlı 
yapıtının dünya prömiyerinde Gidon 
Kremer ve Kremerata Baltica’ya eşlik 
etti; Dubrovnik Müzik Festivali’nde 
Boris Papandopulo’nun, Mecklenburg-
Vorpommern Festivali’nde de László 
Dubrovay’in Trompet Konçertolarının 
prömiyerini gerçekleştirdi ve 2010’da 
yerleşik sanatçı olarak Fazıl Say’ın 
Trompet Konçertosu’nun prömiyerini 
yaptı. Profesör olarak trompet dersi 
verdiği dünyaca ünlü Franz Liszt Müzik 
Akademisi’nin müzik, mimarlık, dans, 
tiyatro ve görsel sanatlar alanında 
verdiği “Doctor Liberalium Artium” 
unvanıyla onurlandırılan Gábor 
Boldoczki, ardından Macaristan Kültür 
Bakanlığı’nın verdiği en yüksek nişan 
olan Franz Liszt Onur Ödülü’nü aldı ve 
Macaristan Sanat Akademisi tarafından 
“Yılın Müzisyeni” seçildi. Geniş 
repertuvarı Bach’tan Penderecki’ye, 
Vivaldi’den Şostakoviç’e, Hindemith’ten 
Takemitsu, Ligeti ve Arvo Pärt’e uzanan 
sanatçı B&S imzalı enstrümanlarla 
çalıyor.

π The Hungarian Gábor Boldoczki 
with his brilliant play is the exceptional 
trumpeter of his generation. The 
international press also calls him 
a magnificent trumpet virtuoso. At 
the age of 14 this young exceptional 
trumpeter won the first prize at the 
National Trumpet Competition, 
Hungary. Following his studies at 
the Leo-Weiner-Conservatory, the 
young musician continued at the 
Franz Liszt Conservatory in Budapest 
and as a master class student under 
Professor Reinhold Friedrich before 
starting his international solo career. 
By winning the internationally 
renowned music competition of the 
ARD in Munich, Boldoczki celebrated 
his final breakthrough. He then 
received the “Grand Prix de la Ville 
de Paris” at the most distinguished 
trumpet competition of all – the 
Third International Maurice André 
Competition in Paris. During his 
European tours he performs with 
well known orchestras like the 
Bavarian Radio Symphony Orchestra, 
Budapest Festival Orchestra, Mariinsky 

Theatre Symphony Orchestra, the 
Russian National Orchestra, Vienna 
Symphony Orchestra as well as with 
internationally renowned chamber 
orchestras furthermore, he gives 
gala concerts with Edita Gruberova. 
Boldoczki was the first trumpet 
soloist worldwide to be invited to 
perform the trumpet concerts of 
Michael Haydn at the Salzburg 
festival. Afterwards the Austrian 
newspaper Salzburger Nachrichten 
ran the headline: “A softly tongued 
articulation, the greatest agility, an 
extremely self-confident embouchure, 
a coloratura style _ a soloist of this 
quality refines every piece of music.” 
He gives regularly guest performances 
at the renowned concert halls such as 
Musikverein Vienna, Concertgebouw 
Amsterdam, Philharmonie Berlin, 
Théâtre des Champs-Elysées, in 
Paris, KKL Lucerne, Palace of Arts in 
Budapest and the Great Hall of the 
Conservatorium Moscow. Furthermore, 
he follows concert invitations to South 
America, Japan and China. After 
the successful CD-productions with 

the label Sony Classical, Boldoczki 
is going to introduce his new album 
“Tromba Veneziana” with works by 
Antonia Vivaldi in November 2013. 
For considerable time Gábor Boldoczki 
has been in demand for contemporary 
music and their world premiere 
performances. Gábor Boldoczki 
accompanied for example Gidon 
Kremer and the Kremerata Baltica 
for the world premiere performance 
of Georg Pelecis’ “Revelation” at the 
music festival Les muséiques in Basel. 
At the International Music Festival in 
Dubrovnik he premiered the Trumpet 
Concerto by Boris Papandopulo as 
well as at the Festival Mecklenburg-
Vorpommern the trumpet concert 
by László Dubrovay and in 2010 as 
“Artist in Residency” the premiere of 
Fazil Say´s trumpet concerto. Gábor 
Boldoczki was awarded the title “Doctor 
Liberalium Artium” by the famous 
Franz-Liszt Music Academy where 
he has a professorship, teaching the 
trumpet. Further on, Gábor Boldoczki 
was awarded the “Franz Liszt Honor 
Prize”, the most important prize of the 
Hungarian Ministry of Culture in the 
music-sector and lately he was honored 
the prize “Musician of the year” by 
the Hungarian Academy of Arts. 
His versatile repertoire ranges from 
Bach to Penderecki, from Vivaldi to 
Shostakovich to Hindemith, Takemitsu, 
Ligeti and Arvo Pärt. Gábor Boldoczki 
performs on B&S instruments.

franz lıszt oda orkestrası

▪ 1963 yılında Franz Liszt Müzik 
Akademisi’nin eski öğrencileri 
tarafından kurulan Macaristan kökenli 
Franz Liszt Oda Orkestrası, uzun 
yıllardır Orta Avrupa’nın en tanınmış 
topluluklarından biri ve uluslararası 
platformda da kendilerine özel bir yer 
edinmiş durumda. Bugüne kadar New 
York’taki Carnegie Hall, Tokyo’daki 
Suntory Hall, Paris’teki Théâtre de la 
Ville ve Amsterdam’daki Concertgebouw 
gibi seçkin mekânlar başta olmak üzere 
dünyanın pek çok müzik merkezinde 
konserler verdiler. Franz Liszt yaylılar için 
hiç müzik yazmamış olsa da, topluluk 
büyük besteciye hayranlığının bir ifadesi 
olarak kendilerine onun adını seçmiş. 

© marco borggreve
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İlk sanat yönetmenleri, aynı zamanda 
Franz Liszt Müzik Akademisi’nde 
profesör olarak görev yapan Frigyes 
Sándor’du ve topluluğun gelişiminde 
büyük rol oynadı. Onun 1979’daki ölümü 
sonrası bu görevi János Rolla üstlendi 
ve hâlen orkestranın konsertmaysteri 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. 
Monteverdi, Bach, Vivaldi ve Mozart’tan 
romantik dönem ve 20. yüzyıla uzanan 
repertuvarları neredeyse bütün müzik 
tarihini kapsar nitelikte. Bugüne kadar 
Sony Classical, the CBS, the Teldec, EMI, 
Erato, Denon ve Hungarian Hungaroton 
gibi firmalardan iki yüzü aşkın CD 
çıkardılar; üç defa French Académie 
de Disque Büyük Ödülü’nü aldılar ve 
çok kereler de albümleri Macaristan’da 
“Yılın Kaydı” seçildi. Düzenli olarak 
Avrupa, ABD, Güney Amerika, Uzakdoğu 
ve Avustralya’ya turneler düzenleyen 
orkestra, Schleswig-Holstein, Ascona, 
Besancon, Moritzburg, Edinburgh, Bath, 
Flanders, Helsinki, Lucerne, Gstaad, 
Montreux, Prades ve Santander gibi 
tanınmış müzik festivallerinde sahneye 
çıkıyor. Konser ve kayıt çalışmalarında 
Heinz Holliger, Sir Yehudi Menuhin, 
Adam Fischer, Jean-Pierre Rampal, Isaac 
Stern, Henryk Szeryng, Maurice André, 
Martha Argerich, Miklós Perényi, András 

Schiff, Zoltán Kocsis, Dezsö Ránki, 
Tamás Vasary, Péter Frankl, György Pauk, 
Shlomo Mintz, Vadim Repin, Midori, 
Janos Starker, Ruggero Raimondi ve 
Edita Gruberova gibi dünyaca ünlü 
şef ve sanatçılarla birlikte çalışma 
fırsatı buldular. On altı yaylı çalgıdan 
oluşan Franz Liszt Oda Orkestrası, 
programlarına göre bir klavsenci ve 
nefesliler ve diğer enstrümanları da 
ekiplerine dahil ediyor. 2008’de 45. yılını 
kutlayan topluluk yalnızca Macaristan’ın 
değil, uluslararası müzik sahnelerinin 
de önemli temsilcilerinden biri oldu ve 
dünyaca ünlü Macar yaylılar geleneğini 
dünyanın dört bir yanında tanıtmaya 
devam ediyor.

π The Hungarian Franz Liszt Chamber 
Orchestra, founded in 1963 by the 
former students of the Franz Liszt 
Music Academy, is one of the most 
famous ensembles of the Central 
European region and well known in the 
international music scene for decades. 
It played in prestigious concert venues 
such as the Carnegie Hall in New York, 
the Suntory Hall in Tokyo, the Opera in 
Sydney, the Théâtre de la Ville in Paris 
and the Concertgebouw in Amsterdam. 
Although Franz Liszt has never 

composed for strings, this ensemble 
has chosen his name as an expression 
of deep admiration. The first artistic 
director of the ensemble was Frigyes 
Sándor, who was also professor of the 
Franz Liszt Music Academy. He played 
an important role in the work of the 
orchestra. After his death in 1979, János 
Rolla continues his work as the concert 
master of the ensemble. Its repertory 
spans almost the entire history of 
music from Monteverdi, Bach, Vivaldi, 
Mozart to the romantics and to the 
20th century composers. The orchestra 
has recorded more than 200 discs for 
publishers such as the Sony Classical, 
the CBS, the Teldec, EMI, Erato, Denon 
or the Hungarian Hungaroton. The 
orchestra was awarded the Grand Prix 
of the French Académie de Disque in 
Paris on three different occasions and 
has the “Record of the Year” award in 
Hungary many times. The orchestra 
regularly tours Europe, the USA, 
South America, Far East, Australia and 
performs at renowned festivals such as 
Schleswig-Holstein, Ascona, Besancon, 
Moritzburg, Edinburgh, Bath, Flanders, 
Helsinki, Lucerne, Gstaad, Montreux, 
Prades and Santander. On its concerts 
and recordings, the Orchestra featured 

such world famous conductors and 
soloists as: Heinz Holliger, Sir Yehudi 
Menuhin, Adam Fischer, Jean-Pierre 
Rampal, Isaac Stern, Henryk Szeryng, 
Maurice André, Martha Argerich, 
Miklós Perényi, András Schiff, Zoltán 
Kocsis, Dezsö Ránki, Tamás Vasary, 
Péter Frankl, György Pauk, Shlomo 
Mintz, Vadim Repin, Midori, Janos 
Starker, Ruggero Raimondi and Edita 
Gruberova. The Franz Liszt Chamber 
Orchestra consists of 16 strings 
and according to the programmes 
a harpsichord soloist completes the 
ensemble, as well as wind and other 
instrumentalists. The ensemble that 
celebrated its 45th anniversary in 2008 
became the representative not only of 
the Hungarian but the international 
classical music life as well and they try 
to make the world famous Hungarian 
string traditions popular everywhere in 
the world.

program notları

Edvard Grieg (1843-1907) 
Holberg Süiti, Op. 40*

– Prelude (Allegro vivace )
– Sarabande (Andante)
– Gavotte (Allegretto, Musette poco 
più mosso)
– Air (Andante religioso)
– Rigaudon (Allegro con brio)

Grieg Holberg Çağından adlı Süit’ini 
1884’te, sipariş üzerine bestelemiştir. 
Şair Ludwig Holberg (1684-1754) yazdığı 
tarih, bilimsel, politik, felsefe ve tiyatro 
eserleriyle Danimarka edebiyatının 
kurucusu sayılır. Kuzeyin Molière’i 
olarak da kabul edilen ve arkadaşlarına 
Latince mektuplar yazan, hanımlarla 
Fransızca konuşan, köpeğine Almanca 
emirler veren, uşaklarını Danimarka 
dilinde azarlayan Holberg’in 200. 
doğum yılı nedeniyle, önce solo piyano 
için Barok stille romantik unsurların bir 
karışımı olarak yazılan, çeşitli ülkelerin 
danslarını da yansıtan beş bölümlü 
süitin, bir yıl sonra besteci tarafından 
yaylı çalgılar için düzenlemesi de 
yapılmıştır. Bir Prelüd ve dört Barok çağ 
dansından oluşan süitin biçimi, aşağı 
yukarı J.S. Bach ile aynı yıllarda yaşamış 
olan Holberg’in çağının stilindedir.
Girişteki 4/4’lük ölçüde, çabuk ve canlı 

(Allegro vivace) tempodaki Prelüd, 
Bach’ın Wohltemperiertes Klavier 
(Eşdüzenli klavye) adlı eserini andırır. 
Ancak armoni daha renkli, biçimi 
daha özgündür... Ağırca (Andante) 
tempoda ve 3/4’lük ölçüdeki etkili ve 
zarif Sarabande ise, Grieg’in daha 
önce bestelediği Peer Gynt Süiti’ndeki 
Solveig’in şarkısını anımsatır... Çabukça 
(Allegretto) tempoda ve 4/4’lük 
ölçüdeki Gavotte, eskiyle yeninin en iyi 
uyuştuğu, armoniyle ezginin mükemmel 
kaynaştığı bölümdür. Sol Majörden Do 
Majöre dönüşen, yine 4/4’lük tempolu, 
orta bölmedeki Musette’te bu etki azalır 
gibi olursa da, Gavotte tekrar ağırlığını 
koyar... 4. Bölüm ağırca (Andante) 
tempoda, 3/4’lük ölçüde ve bu kez Sol 
minör tempodaki dini arya süitin en 
ciddi anlamlı ve ağırlıklı bölümüdür. 
Bu eski enstrümantal arya biçimi acele 
ve içten bir diyalogla, hüzünlü havada 
duyurulur. Bu yalvarış Majör tona 
dönüşünce bir ümit belirir. Ancak müzik 
yine başladığı gibi, Sol minörde sona 
erer... Çabuk ve parlak (Allegro con brio) 
tempodaki son bölümde, 4/4’lük ölçüde 
ve yine Sol Majöre dönüşen tonalitedeki 
eski Fransız dansı Rigaudon, bir neşe 
kıvılcımı gibi girer. Rokoko tarzındaki 
bu bölümde bir de sürpriz vardır: Süitin 
başındaki notalar, Rigaudon’un sonunda 
ters olarak tekrar duyulur. (Süre 20’)

Dmitri Shostakovich (1906-1975) 
Piyano, Trompet ve Yaylı Çalgılar 
Orkestrası İçin Konçerto No. 1, Do 
minör, Op. 35*

– Allegro moderato-Allegro vivace
– Lento (Valse)
– Moderato (Intermezzo)
– Finale. Allegro con brio – Presto

Şostakoviç’in 1933 baharında yazdığı 
1. Piyano Konçertosu da, 1930-37 
arasındaki eserlerinin (Burun Operası, 
Altın Çağ Balesi, 3. ve 4. Senfoniler) 
akıbetine uğradı: Sovyet müzik 
politikasına form açısından ters düştüğü, 
yabancı modernlerin yolunu izlediği ve 
yozlaşmış doğalcılığın propagandacısı 
olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Ancak 
5. Senfoni’siyle yöneticilerin affına 
uğrayan, Şostakoviç’in 1. Piyano 
Konçertosu’nun ilk yorumu 15 Ekim 
1933’te Leningrad’da, Mahler’in 
yardımcısı, Nazi Almanya’sından 

kaçan, savaştan sonra da Metropolitan 
Operası’nda şeflik de yapan Fritz Stiedri 
(1883-1968) yönetiminde ve bestecinin 
katılımıyla Leningrad Filarmoni 
tarafından gerçekleştirildi. Eser 
Türkiye’de ise ilk kez 2 Nisan 1976’da 
İDSO eşliğinde piyanist Hülya Saydam 
ve trompetçi Gökmen Ahmet tarafından 
seslendirildi. Şostakoviç’in Leningrad 
Filarmoni’nin trompetçisi Aleksander 
Schmidt’i düşünerek yazdığı bu eser, altı 
solo konçerto (Op. 35 No. 1 Piyano, Op. 
77 No. 1 Keman, Op. 101 No.2 Piyano, 
Op. 107 No.1 Viyolonsel, Op. 126 No.2 
Viyolonsel, Op. 129 No. 2 Keman) ve iki 
piyano için Op. 94 Konçerto’su arasında 
önemli bir yer tutar. Aslında piyano, 
yaylı çalgılar orkestrası ve solo trompet 
için bestelenen konçerto cüretli ve göze 
çarpıcı kontrastlarla seçkinleşir. Lirik, 
şakacı ve taklitçi unsurları yanında, 
biraz da Prokofyev’in esprisini ve 
modülasyonlarındaki soğukkanlılığını 
anımsatır. Solo trompetin ayrı kadansı 
olmamasına karşın, partisi piyaniste 
eşdeğer güçlüklerle yüklüdür. 4/4’lük 
ölçüde ve Do minördeki 1. Bölüm 
(Allegro moderato-Allegro vivace) iki 
bölme biçiminde gelişmesine karşın 
toplu, sıkıştırılmış bir görünümü vardır. 
Konçerto Beethoven’ın Appassionato 
Sonatı’nın uzak bir parodisi gibi başlar. 
Önce trompet ılımlı çabukluktaki 
(Allegro moderato) tempoda, düşünceli 
havadaki bölmeyi açar ve ilk temayı 
piyano, bas yaylıların hafif eşliğinde 
geliştirir. Neşeli bir dans gibi hızlanan 
şen ve atik (Allegro vivace) tempolu 
ikinci bölmede trompete arpejlerle 
işlenen güç görevler düşer. İkinci temayı 
da piyano virtüözce geliştirir. Her iki 
temanın kontrastı üzerine kurulan 
geliştirimden sonra piyano ve trompet 
bölümü sona erdirir... 2. Bölüm 3/4’lük 
ölçüde, ağır (Lento) ve dalgın tavırlı ama 
zarif bir valstir. Prokofyev bu bölümü 
en sevdiği Şostakoviç eseri olarak 
tanımlar. Uzun soluklu melodiyi önce 
yaylılar, sonra piyano duyurur. Giderek 
güçlenen ezgi trompetle ve onu izleyen 
piyanoyla tekrarlanır ve sona, piyano ile 
yaylılar birlikte ulaşır... 2/4’lük ölçüde, 
Do minör tonda ve orta (Moderato) 
hızdaki 3.Bölüm ancak 29 mezür süren 
ve iki küçük Viyana kadansını kapsayan 
kısa bir ara müziğinden (intermezzo) 
oluşur... Haydn’ın Re Majör Piyano 
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Sonatı’nı anımsatan, 2/4’lük ölçüde 
ve Re Majör tondaki 4. Bölüm (Finale. 
Allegro con brio-Presto) neşe yayan 
bir canlılıkta ve şakacılıktadır. Çabuk 
ve parlak (Allegro con brio) tempoda, 
trompetin teknik ustalığını gösteren 
alaycı ezgileri, parlak fanfarları ve 
piyanonun glissandolu (kaydırmalı) 
çalışıyla etkili olur; ama önce Op. 87 
Piyano Prelüdleri gibi masum başlayan 
bölümde, sonra da Avusturya halk 
şarkısı “Ach du lieber Augustin” (Ah 
sen, sevgili Augustin) değişik tarzda 
trompetle duyurulur. Augustin içkiye 
yatkın bir halk figürüdür. Finalde, bir 
ara Beethoven’ın bir ezgisi de piyanoyla 
alaycı şekilde yansıtılır. Çılgın tempoda 
(Presto) bir Rus dansıyla, piyano ve 
trompet ön planda, eseri sona erdirir. 
(Süre 22’)

Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Trompet ve Yaylılar İçin Konçertino, Sol 
Majör

Altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu 
olarak çok fakir bir ortamda dünyaya 
geldi. Babası Andrea tefeci dükkânında 
görevliydi, annesi Domenica Nava ise 
terziydi. Müzikle ilgisi olmayan ailesine 
rağmen, Donizetti’nin içindeki gizli 
yetenekler opera bestecisi olan Simon 
Mayr’in desteği altında ortaya çıktı. 
Mayr, 1806 yılında parasız eğitim veren 
bir müzik okulu kurmuştu. Donizetti 
bu okula katılan ilk öğrencilerdendi ve 
1814 yılına kadar burada eğitim gördü. 
Bu okul, İtalya’nın diğer şehirlerinde 
sık rastlanmayan bir müzik eğitimi 
veriyordu. Mayr, Donizetti’ye büyük 
destek sağladı, hatta iki yıl boyunca 
Bolonya’daki Padre Mattei’den 
konturpuan dersi alması için maddi 
destek verdi. Donizetti, 1817 yılında 
Bergamo’ya döndüğünde Mayr, 
genellikle Venedik’te iş yapan bir 
kuruluştan kontrat almasını sağladı. 
Donizetti’nin Zoraida di Granata 
operası Napoli operası ile verimli 
bir anlaşma yapmasını sağlayacak 
kadar başarılı bulunmuştu. Donizetti, 
İtalyan Romantik dönemin en verimli 
sanatçılarından biri olarak kabul edilir. 
Operaları dramatik yapı taşır ve karakter 
betimlemelerini ustaca yorumlar. 23 
yaşındaki bariton Giorgio Ronconi’nin 
olağanüstü yeteneğinden etkilenmiş 

ve bu baritona göre eserler yazmıştır. 
Böylelikle ilende Verdi tarafından 
daha da geliştirilecek olan ses tipinin 
gelişimini başlattığı bilinir. (Süre 10’)

Béla Bartók (1881-1945) 
Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin 
Divertimento, Sz. 113*

– Allegro non troppo
– Molto adagio
– Allegro assai

Yaşamı maddi güçlükler ve hastalıklarla 
New York’ta sona eren Macar besteci 
Bartók’un Avrupa’da yazdığı son 
orkestra eseri de, Yaylı Çalgılar için 
Divertimento oldu. Eser, 2-17 Ağustos 
1939 günleri arasında, İsviçreli sanat 
hamisi, Basel Oda Orkestrası’nun 
kurucusu ve yöneticisi Paul Sacher’in 
(1906-1999) kır evindeki misafirlikte 
bestelendi. Bartók kendini, “eski 
zamanlardaki gibi bir sanat hamisinin 
evinde konuk” olarak görmüş; teşekkür 
etmek için de concerto grosso tekniğiyle 
klasik form unsurlarını, Romen ve Macar 
halk ezgilerini tasasız bir divertimento 
ruhuyla kaynaştırarak bu eseri 
yaratmıştır. 1. Bölüm pek o kadar da hızlı 
olmayan (Allegro non troppo) tempoda 
ve sonat formundadır. Özellikle eski 
müziğin oynak ve eğlendirici unsurlarıyla 
seçkinleşen, süslü Verbunkos ezgileriyle, 
kızlar önünde reveranslarla başlayan 
halk dansları sergilenir. Bu motifler 
gelişimde beş sesli bir kanonun 
hüzünlü, biraz gölgede kalan trajik 
anlatımına da dönüşür. 2. Bölüm çok 
ağır (Molto adagio) tempoda, mistik 
karakteriyle –daha önceki yıllarda 
bestelenen– Yaylı Çalgılar için Müzik’in 
ağır kısmını anımsatır. Üstelik Bartók, 
o günlerde faşizmin baskısı yüzünden 
ülkesini terketmişti; Eylül’de patlayacak 
olan II. Dünya Savaşı’nın yakınlığını 
ve doğuracağı acıları farketmiş gibi, 
insanın içine işleyen bir ağıt ezgisini de, 
matem marşı benzeri şaşırtıcı ritimlerle, 
ancak basit üç notalı figürlerle işlemiştir. 
Tümüyle beş yaylı çalgı grup şeflerinin 
oluşturduğu bir konçertino tarzında ve 
kolay anlaşılabilen biçimde yazılmış olan 
eserin özellikle final bölümünde bu solo 
ve orkestra karşıtlığı ustaca bir yarışla ve 
ani yaratılan motiflerin sergilenmesiyle 
sürer. Canlı ve neşeli (Allegro vivace) 
tempodaki bu yarışı da birinci keman, 

çiganvari ve biraz da ironik bir kadansla 
başlatır. Orta bölmedeki füg biçimi 
genişletilmiş pasajdan sonra parlak bir 
dans gibi tempo giderek artar ve neşeli 
tınılarla finale ulaşılır. Divertimento 
ilk kez 11 Haziran 1940’ta Basel’de 
seslendirilmiştir. (Süre 24’)

Franz Liszt (1811-1886) 
Macar Rapsodisi No. 2, S. 244/2*

– Lento e capriccio-Lassan
– Andante messo-Friska
– Vivace-Tempo giusto
– Vivace-Prestissimo

Macar Rapsodisi No.2, yalnızca 
rapsodiler arasında değil, tüm klasik 
müzik repertuvarının en tanınan ve 
sevilen eserleri arasındadır. Özellikle 
bir Romen ezgisinin kullanıldığı 
giriş motifiyle dinleyiciyi büyüler ve 
gerilimi artırır. Ağır ve kaprisli (Lento 
e capriccio) tempoda, etkili adımlarla 
gelişen dans motifi, Macarca Lassu 
(ağır) olarak adlandırılan ilk bölmeyi 
oluşturur; Majöre dönüşünce de 
karanlık havada, şarkı söyler gibi 
bir zariflik kazanır. 2. Bölme canlı 
(vivace) Friska (taze), triangel (üçgen), 
zil (zimbal) efektleriyle ve kaprisli 
anlatımlarla virtüöz yükselişlerin 
karışmasıyla parlak bir gösteriye 
benzer. Bir ara ağırlaştıktan sonra bir 
kadansa ulaşılır (Liszt burada kadansı, 
yorumcunun keyfine bıraktığını notaya 
işaret etmiştir). Çok hızlı (prestissimo) 
bir oktavlı pasaj ise, kısa coda’yı 
oluşturur. Ünlü eleştirmen Eduard 
Hanslick, Liszt’in 1874 yılında rapsodiyi 
seslendirişini şöyle anlatır: “Gerçek 
bir çigan stilinde melankolik bir 
doğaçlamayla serbestçe başlayan ve 
sonra bir çardaş şenliği olarak süren 
bu özgün eser, onun gençlik ruhunu 
canlandırıyor. Allegro bölmesindeki 
şaşkınlık veren pek çok efektlerini Liszt, 
her iki eliyle çekiç gibi vurarak ya da 
simbalomun (santura benzeyen bir 
Macar çalgısı) karakteristik benzetimini 
sergileyerek elde ediyor. Onun, sevilen 
bu temel Macar çalgısının ses efektlerini 
yaratması adeta ulaşılmaz. Liszt 
rapsodiyi bir oktav fırtınası gibi sona 
erdiriyor!...” (Süre 10’)

* Program notları: irkin aktüz

fESTİVAL BULUŞMASI
FESTIVAL ENCOUNTER
BORUSAN QUARTET &  
CUARTETO CASALS
borusan quartet ▪ 
esen kivrak 1. keman 1st violin 
olgu kizilay 2. keman 2nd violin 
efdal altun viyola viola 
çağ erçağ viyolonsel cello

cuarteto casals ▴ 
abel tomas keman violin 
tobıas steymans keman violin 
jonathan brown viyola viola 
arnau tomas viyolonsel cello

Joseph Haydn
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 23, Fa minör, Op. 20/5, H. 3/35 ▴ 
String Quartet No. 23 in F minor, Op.20/5, H.3/35 ▴ 
 – Moderato 
 – Menuet & Trio 
 – Adagio 
 – Finale. Fuga a 2 soggetti

Felix Mendelssohn
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 2, Mi minör, Op. 44 ▪ 
String Quartet No.2 in E minor, Op. 44 ▪ 
 – Allegro assai appassionato 
 – Scherzo. Allegro di molto 
 – Andante-attaca 
 – Presto agitato

Ara Interval

Felix Mendelssohn
Yaylı Çalgılar İçin Sekizli, Mi bemol Majör, Op. 20 ▴ ▪ 
Octet for Strings in E flat Major, Op.20 ▴ ▪ 
 – Allegro moderato, ma con fuoco 
 – Andante 
 – Scherzo. Allegro leggierissimo 
 – Presto

Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

borusan quartet

▪ 2005 yılında Prof. Gürer Aykal 
öncülüğünde kurulan topluluk Alban 
Berg Quartet, Julliard Quartet, Gürer 
Aykal, Joshua Epstein ve Maxim 
Vengerov gibi topluluk ve sanatçıların 
ustalık sınıfı çalışmalarına katıldı. 
İstanbul’daki Süreyya Operası’nda 
sürdürdüğü düzenli sezon konserlerinin 
yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışında 
gerçekleştirdikleri turnelerle de dikkat 
çeken Borusan Quartet, Rheingau, 
Schleswig-Holstein, Merano, Mozart, 
Bodensee, İstanbul ve Ankara 
müzik festivallerine katıldı; Tonhalle 
(Zürih), Carnegie Hall, Le Corum 
(Montpellier) ve G. Verdi Hall’da 
(Milano) konserler verdi. 2010 yılında 
ilki düzenlenen Andante dergisi Klasik 
Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği 
Topluluğu” ödülünün ve yine aynı yıl 
New York’taki Carnegie Hall’da finali 
gerçekleşen 2010 ICMEC Uluslarası 
Oda Müziği Topluluğu Yarışması’nda 1. 
olarak altın madalyanın sahibi oldular. 
Oğuzhan Balcı, Mahir Çetiz, Turgay 
Erdener, Özkan Manav, Alper Maral, 
Turgut Pöğün ve Hasan Uçarsu’nun 
kendileri için yazdığı yapıtların ilk 
seslendirilişini gerçekleştirerek 
Türkiye’nin çağdaş müzik repertuvarına 
da katkıda bulunan Borusan Quartet, 
2013 yılında çıkardığı Saygun, Aykal, 
Erkin adlı CD’leri ile büyük beğeni 
kazandı. Oda müziği partnerleri 
arasında İdil Biret, Fazıl Say, Itamar 
Golan, Valentin Erben, Gülsin Onay, 
Hüseyin Sermet, Ruşen Güneş, Reto 
Bieri, Toros Can, Ferhan & Ferzan 
Önder ve Muhiddin Dürrüoğlu gibi çok 
değerli müzisyenler bulunan topluluk, 
Türk bestecilerinin önemli bir yer aldığı, 
klasik dönemden modern döneme 
uzanan geniş bir repertuvara sahip.

π The Borusan Quartet was founded 
in 2005 under the guidance of Maestro 
Gürer Aykal. They have since joined 
master-classes of Alban Berg Quartet, 
Juilliard Quartet, Gürer Aykal, Joshua 
Epstein and Maxim Vengerov. In 
addition to their regular performances 
at the Süreyya Opera House in Kadıköy, 
Istanbul, the Quartet enjoys a busy 
schedule with concerts and tours 
in Turkey and abroad. They have 
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participated in Schleswig-Holstein, 
Merano, Mozart, Bodensee, Istanbul 
and Ankara music festivals and in 
addition to many venues in Turkey, 
appeared at Zurich Tonhalle, Carnegie 
Hall, Konzerthaus (Berlin), Le Corum 
(Montpellier), Schloss Elmau (Germany) 
and G. Verdi Hall (Milan). They 
received the “Chamber Ensemble of 
the Year” award at the Turkish Andante 
magazine’s first Classical Music 
Awards in May 2010 and the same 
year, won the gold medal at the 2010 
ICMEC International Chamber Music 
Competition the finale of which was 
held at the Carnegie Weill Recital Hall, 
NY. Until now, they have given the world 
premieres of works by contemporary 
Turkish composers Oğuzhan Balcı, 
Mahir Çetiz, Turgay Erdener, Özkan 
Manav, Alper Maral, Turgut Pöğün ve 
Hasan Uçarsu written for them. Their 
first CD Erkin, Aykal, Saygun featuring 
String Quartets of the composers in 
the title was published in May 2013. 
The Borusan Quartet enjoys chamber 
music partnerships with distinguished 
artists such as İdil Biret, Fazıl Say, 
Itamar Golan, Valentin Erben, Gülsin 
Onay, Hüseyin Sermet, Ruşen Güneş, 
Reto Bieri, Toros Can, Ferhan & Ferzan 

Önder and Muhiddin Dürrüoğlu. Their 
repertoire encompasses a wide range of 
works from the classical period to the 
modern era with particular emphasis on 
the works of Turkish composers.

cuarteto casals

▪ Strad dergisinin 1997’de kurulduktan 
kısa bir süre sonra Madrid’deki 
Reina Sofía’ Okulu’ndaki konserleri 
sonrası “İşte yeni binyılın yaylı çalgılar 
dörtlüsü” sözleriyle övdüğü veren 
Cuarteto Casals, Londra ve Hamburg’da 
girdikleri yarışmalarda kazandıkları 
birincilik ödülü sonrası parlak kariyerine 
Başladı. Wigmore Hall, Carnegie Hall, 
Musikverein, Philharmonie (Köln), 
Cité de la Musique, Schubertiade 

(Schwarzenberg), Concertgebouw ve 
Philharmonie (Berlin) gibi dünyanın en 
saygın mekânlarında defalarca konserler 
veren dörtlü, Avrupa, Kuzey Amerika ve 
Japonya’dan da davetler aldı. Harmonia 
Mundi plak firmasından çıkardıkları 
dokuz CD’de Arriaga ve Toldrá gibi 
az bilinen İspanyol bestecilerden 
Mozart, Haydn, Schubert ve Brahms’ın 
Viyana klasiklerine oradan da Bartók, 
Kurtág ve Ligeti gibi 20. yüzyılın büyük 
bestecilerine uzanan geniş bir repertuvar 
seslendirdiler. Geçtiğimiz sezon 
seslendirdikleri Schubert’in on beş yaylı 
çalgılar dörtlüsüyle yakaladıkları başarıyı, 
bu sezon yerleşik topluluk oldukları 
Barselona’daki L’Auditori’de seslendirip 
canlı DVD kaydını yayımlayacaklar. 
New York Times’ın “tümüyle kendilerine 

özgü bir tınıya” sahip olmakla övdüğü 
Cuarteto Casals, Londra’daki Burletti-
Buitoni Trust’tan aldıkları ödülle 
kendilerine klasik dönem arşeleri 
aldılar; böylelikle Purcell’dan Schubert’e 
uzanan dönemin yapıtlarını farklı müzik 
geleneklerinin gerektirdiği tarzlara uygun 
müzik yapma olanağı buldular. Başta 
György Kurtág olmak üzere yaşayan 
bestecilerin yapıtlarından büyük ölçüde 
etkilenen dörtlü, günümüzün önde 
gelen İspanyol bestecilerinin yapıtlarının 
dünya prömiyerlerini gerçekleştirerek 
çağdaş müziğe de ne kadar yakın 
olduklarını gösteriyorlar. Cuarteto 
Casals, İspanya’nın gerçek anlamda 
uluslararası bir ün kazanan ilk yaylı 
çalgılar dörtlüsü olmaları dolayısıyla 
Ulusal Müzik Ödülü ve Barselona Kenti 
Ödülü’yle onurlandırıldılar. Diplomatik 
ziyaretlerinde İspanya Kralı’na eşlik 
eden dörtlü, Madrid’deki Kraliyet 
Sarayı’nda benzersiz Stradivarius 
enstrümanlarla da çaldılar. Sık sık 
Avrupa ve Kuzey Amerika televizyonları 
ve radyolarından çalan Cuarteto Casals, 
yaşadıkları ve öğretim görevlisi oldukları 
Barselona’daki Katalonya Müzik Yüksek 
Okulu’nun yerleşik dörtlüsü olarak da 
görev yapıyorlar.

π Since winning First Prizes at the 
London and Brahms-Hamburg 
competitions, Cuarteto Casals has been 
a repeated guest at the world’s most 
prestigious concert halls including 
Wigmore Hall, Carnegie Hall, 
Musikverein Vienna, Philharmonie 
Cologne, Cité de la Musique Paris, 
Schubertiade in Schwarzenberg, 
Concertgebouw Amsterdam and the 
Philharmonie in Berlin, among many 
others throughout Europe, North 
America and Japan. The quartet has 
compiled a substantial discography with 

the Harmonia Mundi label, including 
to date 9 CD’s, with repertoire ranging 
from lesser known Spanish composers 
Arriaga and Toldrá to Viennese 
classics Mozart, Haydn, Schubert and 
Brahms, through 20th Century greats 
Bartok, Kurtag and Ligeti. Following 
its critically acclaimed performances 
of Schubert’s fifteen string quartets 
last season, Cuarteto Casals will record 
the cycle live for DVD in at L’Auditori 
in Barcelona, where it is quartet in 
residence. “A sonic signature entirely 
its own,” raved the New York Times, 
describing Cuarteto Casals’ distinctive 
range of expression. A prize from the 
prestigious Burletti-Buitoni Trust in 
London enabled the quartet to purchase 
a matching set of Classical period 
bows which it uses for works from 
Purcell through Schubert, refining its 
ability to distinguish between diverse 
musical styles. In addition, the quartet 
has been profoundly influenced by its 
work with living composers, especially 
György Kurtag, and has given the world 
premiere of quartets written by leading 
Spanish composers. In recognition of 
Cuarteto Casals’ unique position as 
the first Spanish string quartet with a 
truly international profile, the quartet 
has been honored with the Premio 
Nacional de Música as well as the 
Premi Ciutat Barcelona. The quartet 
has accompanied the King of Spain 
on diplomatic visits and performed 
on the peerless collection of decorated 
Stradivarius instruments in the Royal 
Palace in Madrid. Cuarteto Casals 
often appears on television and radio 
throughout Europe and North America 
and is Quartet in Residence at the 
Escola Superior de Musica de Catalunya 
in Barcelona, where all four members 
reside and teach.

program notları

Joseph Haydn (1732-1809)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 23, Fa minör, 
Op. 20/5, H. 3/35

– Moderato
– Menuet & Trio
– Adagio
– Finale. Fuga a 2 soggetti

Bu dörtlünün minör tonda yazılması, 
sıradışı durumunun bir işaretidir. 
Haydn da, kendi döneminin diğer 
pek çok bestecisi gibi minör tonda 
fazla yazmamış, ancak altı dörtlüden 
oluşan bu grupta minörü iki kez tercih 
etmiş ve bu sonraki dörtlülerinde sıkça 
tekrarlamıştır. İlk bölüm asildir ve son 
derece görkemli bir atmosfere sahiptir. 
Besteci enstrümanların olanaklarını 
özgürce ve yetkin bir şekilde kullanır. 
Bu ciddi ama üzgün olmayan, gayet 
benzersiz bir dünyanın müziğidir. 
Müziğin kuvveti ilerledikçe biraz düşer, 
ama bu iki notalı, sessiz bir sonuç 
bölümüne hazırlık içindir. Menuet, ilk 
bölümün atmosferini devam ettirir. 
Enstrümanlar birbirinin sonuna 
eklenerek ilerler. Haydn, üçüncü bölüm 
görkemli bir temayı son derece rahat bir 
şekilde süslemiştir. Canlı füglerle enerjik 
ve yoğun bir havada geçen son bölüm 
de, ilk bölümde olduğu gibi, iki notalı 
bir bitişle sonlanır. (Süre 21’)

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 2, Mi minör, 
Op. 44*

–  Allegro assai appassionato
–  Scherzo. Allegro di molto
–  Andante-attaca
–  Presto agitato

Aile geleneği olarak evlerinde oda 
müziğine verilen önem ve Mozart ile 
Beethoven’ın etkisiyle Mendelssohn 
daha küçük yaşta bu türe ilgi duymuş, 
hatta ilk bestesi bir dörtlü (Op. 1) 
olmuştu. Onun, 18 yaşında yazdığı 
Op. 13 La minör Dörtlüsü’nden on yıl 
sonra, 1837’deki Mi minör Dörtlü’sü 
ise Op. 44 dizisinin ikinci eseri olarak 
numaralanmasına karşın, bunların ilk 
yazılanıdır. Düsseldorf’tan ayrıldıktan 
ve 1835’te Leipzig Gewandhaus 
Orkestrasına şef olduktan sonra, 
Mendelssohn ertesi yıl Frankfurt’ta 
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Cécile Jeanrenaud ile nişanlanmış 
ve 1837’de de, 18 yaşındaki bu kızla 
evlenmişti. O yıl, Re minör Piyano 
Konçertosu ve Op. 37 Org Prelüdleri’ni 
de besteleyen Mendelssohn’un Op. 44 
No.2 olarak işaretlenen bu Mi minör 
Dörtlüsü de o yıl yazıldı. Diğerlerine 
göre daha çekingen karakterde olan 
eserde renkler, sesler ve atmosfer 
biraz bastırılmış gibidir. Belki de, 
bestecinin Freiburg’da balayını 
geçirirken eseri yazmasının bunda etkili 
olabileceği belirtilir. 18 Haziran 1837’de 
tamamlanan dörtlünün ikinci ve üçüncü 
bölümlerinin çekiciliği yanında keman 
konçertosunu anımsatan ilk bölüm ile 
son bölümleri biraz tutucu yapıdadır. 
Aynı zamanda eserin en uzunu olan 1. 
Bölüm 4/4’lük ölçüde, oldukça çabuk 
ve tutkulu (Allegro assai appassionato) 
tempoda başlar. Besteci bölüme ağır 
bir giriş koymayı da düşünmemiş, 
aynı tempo ve melodik benzerlikte 
iki tema kullanmıştır. Sakin, hatta 
okşayıcı özellikteki birinci tema, ikinci 
keman ve viyolanın aceleci ve sürekli 
senkopları eşliğinde duyurulur. Besteci 
ikinci temayı sunmadan önce arada, on 
altılık notalarla unison olarak işlenen 
motiflerle bir ara kontrastı sağlar. Bir 
şarkı benzeri olan ikinci tema ise birinci 
kemanla başlarken diğer üç çalgı sağlam 
bir kontrpuanla destek verir. Viyolonsel 
temayı sürdürerek diğer çalgıların da 
katılabileceği bir düzeye getirir. Coda’da 
ise her iki tema birlikte güçlü bir final 
oluşturur. 2. Bölüm 3/4’lük ölçüde, 
Mi Majör tonda, çok çabuk (Allegro 
di molto) tempoda kısa olduğu kadar 
da çekici bir Scherzo’dur. Tıpkı Bir Yaz 
Gecesi Rüyası’nı anımsatan, gizemli 
koşuşmalarla virtüözce yorumlanan 
müzik, şaşırtıcı vurgulamalar, hızlı on 
altılık notalarla başlar. Bunu, ağırlaşan 
sekizlik notalarla ulaşılan daha ciddi 
bir ezgi izler. Orta bölmede ise birinci 
kemanın sürdinli çaldığı uzun soluklu 
yorumu, her notanın tek vuruşla 
belirtilmesi kontrast oluşturur. Bu 
bölmede viyolanın duyurduğu tümüyle 
yeni bir tema sona doğru, bitişten 
hemen önce tekrar işitilecektir. 3. 
Bölüm 4/4’lük ölçüde, ağırca (Andante) 
tempoda, bu kez Mendelssohn’un 
Sözsüz Şarkılar’ını anımsatan 
duygusallıktadır. Melodi ve yapı uyumu, 
ezgi karakterinin klasik bir oda müziği 

formunda gelişmesine güzel bir örnektir. 
Mendelssohn açılıştaki aşk şarkısının, 
“nicht schleppend” (sürüklenmeden) 
ikazı ile aşırı duygusallığa dönüşmesini 
önlemek de istemiştir. Sona doğru 
birinci keman akıcı on altılık notalarla 
hızlanırsa da, birkaç mezür sonra 
viyolonsel sıcak sonoritesi ile ilk ezgisel 
temayı duyurarak bölümü bitirir. Bir 
attaca ile geçilen 4. Bölüm 3/4’lük 
ölçüde, yine minör tonda, çok hızlı ve 
heyecanlı (Presto agitato) tempodadır. 
Olgun bir sonat rondosu tarzındaki 
bu finalde ilk tema ritmik bir dans 
melodisidir. Geniş tutulmuş lirik bir şarkı 
olan ikinci tema ise çekici yapıdadır. Bu 
iki tema, 1. Bölümde olduğu gibi, motif 
ve ritim yönlerinden sık sık değişimle 
sunulur, hatta birbiri üstünde duyurulur. 
Sona doğru ritmik karakter egemen olur 
ve eseri coşkulu bir finale götürürken 
her dört çalgının konçertant yorumu ilgi 
çeker. (Süre 24’)

Yaylı Çalgılar İçin Sekizli, Mi bemol 
Majör, Op. 20*

–  Allegro moderato, ma con fuoco
–  Andante
–  Scherzo. Allegro leggierissimo
–  Presto

Besteci henüz 16 yaşındayken, 
1825’te yazdığı polifoni ve melodi 
zenginliğiyle seçkinleşen Sekizli, hem 
Mendelssohn’un, hem de oda müziği 
repertuvarının önemli eserlerinden 
sayılır. Onun Berlin’deki evlerinde Pazar 
sabahları düzenlenen konserler için 
bestelediği sanılan oktet, öğretmeni 
Eduard Rietz’e doğum günü hediyesi 
olarak verilmiştir. Özgün halinde, dört 
keman, iki viyola ve iki viyolonselle 
çalındığı zaman bile senfonik karakteri 
değişmeyen eserin 4/4’lük ölçüde, Mi 
bemol Majör tonda, ılımlı çabuklukta, 
ama ateşli (Allegro moderato, ma 
con fuoco) tempoda başlayan 1. 
Bölümü A-B-A biçiminde lirik bir sonat 
stilindedir. Birinci kemanın arpejleriyle 
belirtilen soylu ilk tema, sonradan diğer 
bölümlerde de yankıları duyulacak olan 
ana fikirdir. Dördüncü keman ve birinci 
viyola ile sunulan ikinci tema ise daha 
dinlendiricidir. İlk bölümün gelişim 
kısmında çıkan ritmik huzursuzluk, 
sonda tekrar sakinleşir, ama bölüm 
ateşli coda ile sona erer... Ağırca 

(Andante) tempoda ve 6/8’lik ölçüdeki 
2. Bölümde elejik tema varyasyonlarla 
gelişir. Baslarda duyulan sinirli figürler 
tonalitenin sürekli değişimlerine yol 
açar. Ancak bölüm başladığı gibi sakin 
şekilde sona erer... Çok hafif ve çabuk 
(Allegro leggierissimo) tempoda, 
2/4’lük ölçüde başlayan 3. Bölüm, 
dinamik ve sürekli hareket halindeki 
Scherzo, pizzicato’lar ve trillerle kaprisli 
bir hava yaratır. Mendelssohn’un en 
tanınmış bölümlerinden olan ve ayrı 
olarak da orkestra düzenlemesiyle 
çalınan Scherzo için bestecinin ablası 
Fanny şunları yazmış: “Tüm parçanın 
staccato ve pianissimo olarak, titrek ve 
tremololarla, şimşek gibi çakan trillerle 
çalınması öngörülmüştür. Bunların 
hepsi yeni ve tuhaf olduğu kadar bize 
çok alışılmış ve memnuniyet verici 
geldi. Bizi alıp kolayca havaya uçuran bu 
ruhlar dünyasına kendimizi çok yakın 
hissettik. Gerçekten de bu havalı geçidi 
izleyebilmek için bir süpürge sapı da 
gerekebilirdi. Sonda birinci keman bir 
kuş tüyü gibi yükseklere süzüldü ve 
orada balon gibi kalakaldı...” Bölümün 
son kısmında ise Mendelssohn’un 
Goethe’nin Faust’undaki Walpurgis 
gecesi sahnesinden esinlendiğini yine 
Fanny belirtir. 1 Mayıs gününden önceki 
geceyi, cadıların bayramını yansıtan bu 
sahne, Goethe’nin dizelerinde, yukarıdan 
aydınlanan sisli izlerle uçuşan bulutlar, 
esintiye kapılan yapraklar, kamışlıkta 
esen rüzgâr ve hepsi birden yok olup 
gider... Çok hızlı (Presto) tempoda 
ve 4/4’lük ölçüdeki 4. Bölüm sanki 
üçüncünün doğal bir tamamlayıcısı gibi, 
ikinci viyolonselin Bach stilindeki füg 
temasıyla başlar; kreşendo ile yükselir. 
Haendel’in Mesih’indeki Halleluja 
teması füg tarzında belirir. Mendelssohn 
–herhalde bir şaka olarak– bu peslerden 
zorlanarak yükselen viyolonselin Bach 
tessiturası (bir çalgının en iyi ve kolay 
çalabileceği seslerin tam genişliğinde) 
biçiminde zarif ve berrak çalmasını ister. 
Belki de, 16 yaşındaki Mendelssohn’un 
kompozisyon öğretmenine bir anıt 
olarak hazırladığı bu final, uzun bir 
keman solosundan sonra gelen canlı ve 
Mozart tarzı bir finalle –Scherzo bölümü 
de anımsandıktan sonra– sona erer. 
(Süre 29’)

* Program notları: irkin aktüze

SCHUBERTIADE
ıngolf wunder piyano piano 
mınettı quartet 
marıa ehmer keman violin 
anna knopp keman violin 
mılan mılojıcıc viyola viola 
leonhard roczek viyolonsel cello

wolfgang resch bariton baritone 
sascha el mouıssı piyano piano

1. bölüm 1st part

Franz Schubert
Piyano Sonatı, Si bemol Majör, No. 21, D 960 
Piano Sonata No.21 in B flat Major, D.960 
 – Molto moderato 
 – Andante sostenuto 
 – Scherzo. Allegro vivace con delicatezza - Trio 
 – Allegro ma non troppo

Frédéric Chopin
Piyano İçin Noktürn, No. 2, Mi bemol Majör, Op. 55 
Nocturne for Piano No.2 in E flat Major, Op.55

Piyano İçin Polonez, No. 6, La bemol Majör, Op. 53 
Polonaise for Piano No.6 in A flat Major, Op.53

Ara Interval

2. bölüm 2nd part

Franz Schubert
Yaylı Dörtlü No. 10 Mi bemol Majör, D 87 
String Quartet No.10 in E flat Major, D87 
 – Allegro più moderato 
 – Scherzo (Prestissimo)-Trio 
 – Adagio 
 – Allegro

Dörtlü Bölümü Do minör, D 703 
Quartettsatz in C minor, D703 
 – Allegro assai-Andante

Ara Interval

ıngolf wunder

▪ Ingolf Wunder 2010 Uluslararası 
Chopin Piyano Yarışması’nda ikinciliğin 
yanı sıra En İyi Konçerto ve En İyi 
Polonez-Fantezi de dahil olmak üzere 
çeşitli özel ödüller kazanarak dünya 
çapında dikkatleri üzerine çekti. 
Kazandığı ödüllerle Martha Argerich, 
Krystian Zimerman, Vladimir Ashkenazy, 
Mitsuko Uchida ve Maurizio Pollini 
dünyanın en büyük piyanistlerinin 
izinde yürümektedir. Ingolf Wunder 
2014/15 sezonu içerisinde Londra Oda 
Orkestrası eşliğinde Londra’daki ilk 
konçertolu konserini verdi, Hamburg 
NDR Senfoni ile konserler gerçekleştirdi 
ve Varşova Filarmoni’ye tekrar konuk 
oldu. Ekim 2014’te Tayvan’a ve Şubat 
2015’te ABD’ye turneye çıktı. Yine bu 
sezonda Viyana Konzerthaus, Porto 
Casa da Musica ve Schubertiade 
Hohenems’de dinleyicilerle buluştu. 
Ingolf Wunder Zürih’de Tonhalle, 
Viyana’da Musikverein ve Konzerthaus, 
Londra’da Wigmore, Paris’te Palais-
Royal, Varşova’da Ulusal Filarmoni, 
Berlin’de Filarmoni ve Tokyo’da 
Suntory gibi dünyanın belli başlı 
salonlarında konserler vermektedir. 
Londra Uluslararası Piyano Serisi’nde 
verdiği ilk konser üzerine The 
Guardian, “Genç bir piyanist Queen 
Elizabeth Hall’daki ilk konserinde 
böylesi bir etki bırakalı uzun zaman 
olmuştu. Wunder korkusuz bir icracıya 
benziyor; gösteriş amaçlı kullanmadığı 
tümüyle güvenilir bir tekniğe ve 
bu tekniği iyi değerlendirebileceği 
müzikal zekaya sahip.” La Roque 
d’Anthéron, Klavier Festival Ruhr 
ve Hohenems Schubertiade dahil, 
pek çok festivale konuk olan Ingolf 
Wunder, Viyana Senfoni, Tonkünstler 
Orkestrası, Varşova Filarmoni, Berlin 
Radyo Senfoni, NHK Senfoni ve hr 
Senfoni gibi orkestralar eşliğinde 
çalmaktadır. Ingolf Wunder albümlerini 
Deutsche Grammophon etiketi 
altında kaydetmektedir. Chopin’in 
eserlerini seslendirdiği resitalin 
kaydını içeren ve övgüler toplayan ilk 
albümü Haziran 2011’de yayınlanmış, 
ikinci albümü “300” ise Ocak 2013’te 
piyasaya çıkmıştır. Vladimir Ashkenazy 
yönetimindeki St Petersburg Pilarmoni 
eşliğinde Çaykovski ve Chopin 
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konçertoları kaydettiği son albümü 
Classic FM tarafından Haftanın 
Albümü seçilmiştir. Avusturya doğumlu 
Ingolf Wunder’in müziğe yeteneği 
dört yaşında keşfedildi. Klagenfurt ve 
Linz Konservatuvarlarında okuduktan 
sonra Viyana’daki Müzik ve Sahne 
Sanatları Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Akıl hocası, 1995 Chopin Piyano 
Yarışması galibi Polonyalı piyanist 
Adam Harasiewicz ile yakın temasını 
korumaktadır. Ingolf Wunder Chopin 
ödüllerine ilave olarak Hamburg’daki 
Steinway, Avusturya’daki Prima la 
Musica ve Fransa’daki Concours 
Musical gibi başka yarışmaları da 

kazanmıştır. 36. Uluslararası Liszt 
Yarışması’nda da Budağeşte Şehri 
Ödülü’ne layık görülmüştür.

π Ingolf Wunder achieved worldwide 
recognition at the 2010 International 
Chopin Piano Competition in Warsaw, 
winning several special awards 
including Best Concerto and Best 
Prize for Polonaise-Fantaisie, as well 
as second prize overall. As prize-
winner he follows in the footsteps 
of some of the world’s greatest 
pianists: Martha Argerich, Krystian 
Zimerman, Vladimir Ashkenazy, 
Mitsuko Uchida and Maurizio Pollini. 

Arts in Vienna. He remains in close 
contact with his mentor, Polish pianist 
and winner of the 1955 Chopin Piano 
Competition Adam Harasiewicz. 
In addition to the Chopin awards, 
Ingolf Wunder has won several other 
competitions including first prize at 
the Steinway Competition in Hamburg, 
Prima la Musica competition in 
Austria, and the Concours Musical de 
France. He also received the City of 
Budapest Prize at the 36th International 
Liszt Competition in Budapest in 2001.

wolfgang resch

▪ Avusturyalı bariton Wolfgang 
Resch 1990’da doğdu ve eğitimine 
Innsbruck’taki Wilten Çocuk Korosu’nda 
başladı. Ardından yine Innsbruck’taki 
Tyrol Konservatuvarı’nda Karlheinz 
Hanser ve Viyana’daki Müzik ve Sahne 
Sanatları Üniversitesi’nde Ralf Döring 
ve Charles Spencer ile eğitimine devam 
etti. Müzik çalışmaları kapsamında 
Brigitte Fassbaender, Thomas 
Hampson, Helmut Deutsch ve Christa 
Ludwig’in ustalık sınıfı çalışmalarına 
katıldı. Petyrek Şan Yarışması ve Hilde 
Zadek Yarışması’nda (2013) kazandığı 
ödüllerin ardından yetenekli genç 
sanatçıları destekleyen Armin Weltner 
Vakfı’nın ödülüne layık görüldü. Son 
yıllarda Londra, Liverpool ve Reykjavik’te 
Avrupa Birliği Gençlik Orkestrası’yla 
resitaller veren sanatçı, 2013’te 
davet edildiği İstanbul’da piyanist 
Sascha El Mouissi ile Schubert’in Die 
schöne Müllerin adlı yapıtını başarıyla 
seslendirdi. 2014’te ilk kez sahneye 
çıktığı Salzburg Festivali’nde Genç 
Şancılar Pojesi’nin bir üyesi olarak 
Çocuklar için La Cenerentola’da Dandini 
rolünü ve Dalbavie’nin Charlotte 
Salomon yapıtının dünya prömiyerinde 
söyledi. 2013/14 sezonunun başından 
bu yana üyesi olduğu Bern Concert 
Theatre’da Der Freischütz’te Ottokar, 
Ariadne auf Naxos’ta Harlekin, La 
Cenerentola’da Dandini ve Sihirli Flüt’te 
Papageno rollerini seslendirdi.

π Austrian baritone Wolfgang 
Resch was born in 1990 and began 
his training in the Wilten Boys’ 
Choir in Innsbruck. He studied 
with Karlheinz Hanser at the Tyrol 

Conservatory Innsbruck and with 
Ralf Döring and Charles Spencer 
at the University for Music and the 
Performing Arts in Vienna. He further 
attended masterclasses with Brigitte 
Fassbaender, Thomas Hampson, 
Helmut Deutsch and Christa Ludwig. 
Wolfgang Resch won the first prize at 
the Petyrek Lang Singing Competition 
and was a prizewinner at the Hilde 
Zadek Competition in 2013. In 2014 
he was awarded the prize of the Armin 
Weltner Foundation supporting highly 
talented young artists. He recently 
appeared in concerts and recitals 
in London, Liverpool and Reykjavik 
with the European Union Youth 
Orchestra. In 2013 Wolfgang Resch 
and the pianist Sascha El Mouissi were 
already invited to Istanbul where they 
performed Die schöne Müllerin by F. 
Schubert with great acclaim. In 2014 
he made his debut at Salzburg Festival 
as member of the Young Singers 
Project performing in La Cenerentola 
for Children (Dandini) and the world 
premiere of Charlotte Salomon by M.A. 
Dalbavie. Since the beginning of the 
2013/14 season he has been a member 
of the Bern Concert Theatre where his 
roles include Ottokar (Der Freischütz), 
Harlekin (Ariadneauf Naxos), Dandini 
(La Cenerentola) and Papageno (Die 
Zauberflöte).

sascha el mouıssı

▪ Frankfurt-am-Main’de doğan piyanist 
Sascha El Moussi, Bonn’daki Mainz 
Müzik Okulu’nda Heinz Zarbock’la 
piyano ve Viyana’daki Müzik ve Sahne 
Sanatları Üniversitesi’nde Charles 
Spencer’la piyano-şan eşliği çalıştı. 
Kazandığı ödüller arasında Mainz 
Üniversitesi’nin Johannes Gutenberg 
Ödülü, Schleswig-Holstein Eyaleti 
Kültür Bakanlığı Lied Ödülü ve 
piyano dalında Theodor Storm Ödülü 
bulunuyor. El Moussi yoğun bir konser 
programına sahip ve konserlerin 
yanı sıra Viyana’daki Festwochen gibi 
birçok festivale de davet alıyor. Konser 
turneleri kapsamında İngiltere, Fransa, 
İtalya, Avusturya, İsviçre, Türkiye ve 
Fas’a giden sanatçı St. Martin in the 
Fields’daki Londra Sanat Festivali, 
Young Masters, Beethoven Society of 
Europe ve Salzburger Schlosskonzerte 
gibi etkinlikler kapsamında resitaller 
de verdi. Viyana’daki Konzerthaus ve 
Musikverein, Frankfurt’taki Alte Oper 
ve Salzburg Mozarteum gibi seçkin 
mekânlarda sahneye çıkan El Moussi, 
bariton Wolfgang Resch ile Viyana’daki 
Musikverein ve Arnold Schönberg 
Merkezi’nde konser verdi ve Schubert’in 
Die schöne Müllerin yapıtını İstanbul’da 
seslendirdi. Solo performanslarının 
yanı sıra tanınmış şancılara eşlik ettiği 
oda müziği projelerinde de yer alan 

3. bölüm 3rd part

Franz Schubert
Fischerweise, Op. 96, No. 4, D 881 
Der Musensohn, Op. 92, No. 1, D 764 
Ganymed, Op. 19, No.3, D 544 
Rastlose Liebe, Op. 5, No. 1, D 138 
Frühlingsglaube, Op. 20, No. 2, D 686 
Die Forelle, Op. 32, D 550 
Nacht und Träume, Op. 43, No. 2, D 827 
Der Winterabend, D 938 
Im Frühling, Op. post. 101, No. 1, D 882 
Nachtstück, Op. 36, No. 1, D 672 
Im Walde, Op. 93, No. 1, D 834 
Erlkönig, Op. 1, D 328

Program 45’er dakikalık üç bölümden oluşur. 
The programme consists of three 45-minutes sessions.

Highlights of Wunder’s 2014/15 
season include his London concerto 
debut with the London Chamber 
Orchestra, performances with the 
NDR Sinfonieorchester Hamburg and 
a return to the Warsaw Philharmonic 
Orchestra. On tour, he performs 
recitals in Taiwan (October 2014) 
and the US (February 2015). Other 
notable performances include the 
Wiener Konzerthaus, Porto Casa da 
Música and Schubertiade Hohenems. 
Internationally Wunder has performed 
extensively at many of the world’s 
leading venues such as the Zurich’s 
Tonhalle, Vienna’s Musikverein and 
Konzerthaus, London’s Wigmore 
Hall, Théâtre du Palais-Royal Paris, 
National Philharmonie Warsaw, 
Berlin’s Philharmonie and Suntory 
Hall in Tokyo. His debut in London’s 
International Piano Series led The 
Guardian to note: “It’s a long time 
since a young pianist made such 
an impression on his debut in the 
Queen Elizabeth Hall. Wunder 
seems a fearless player, with a 
totally secure technique that he 
never flaunts unnecessarily, and 
the musical intelligence to put it to 
good use.” Festival performances 
have included La Roque d’Anthéron, 
Klavier Festival Ruhr and the 
Hohenems Schubertiade. Wunder 
performs with orchestras such as the 
Wiener Symphoniker, Tonkünstler-
Orchester Niederösterreich, 
Warsaw Philharmonic, Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, NHK 
Symphony Orchestra and hr-
Sinfonieorchester. Ingolf Wunder 
records exclusively for Deutsche 
Grammophon. His acclaimed first 
recording - an all-Chopin recital 
disc - was released in June 2011 
and his second CD, 300, in January 
2013. His latest recording, Concertos 
by Tchaikovsky and Chopin in 
collaboration with Vladimir Ashkenazy 
and St. Petersburg Philharmonic 
Orchestra, was named Classic FM’s 
Album of the Week. Born in Austria, 
Ingolf Wunder’s musical talent 
was discovered at the age of four. 
He studied at Klagenfurt and Linz 
conservatoires and subsequently at the 
University of Music and Performing 

© patrıck walter
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sanatçının pek çok kaydı Almanya ve 
Avusturya’da SWR 2 ve ORF tarafından 
yayımlandı. Sascha El Moussi’nin 
kayıtları arasında gözde baritonlardan 
Ulf Bästlein’la Gramola firması için 
yaptığı ve Friedrich Hebbel’in metinleri 
için yazılmış şarkılardan oluşan bir 
albüm, Coviello Classics firmasından 
çıkan Media vita in morte sumus-Vocal 
Chamber Music by Volker David Kircher 
yer alıyor. Ulf Bästlein’la yaptığı ve 
Karl Leitner’in metinlerine Schubert, 
Hüttenbrenner ve Thalberg’in yazdığı 
müzikleri içeren son kaydı da yakında 
çıkacak. Uluslararası Hilde Zadek 
Yarışması ve Salzburg’daki Uluslararası 
Mozarteum Yaz Akademisi’nin resmi 
piyano eşlikçisi olan Sascha El Moussi 
aynı zamanda Graz’daki Müzik ve Sahne 
Sanatları Üniversitesi’nde ders veriyor.

π Born in Frankfurt on the Main, 
the pianist Sascha El Mouissi studied 
piano at the Mainz School of Music 
with Heinz Zarbock and piano-vocal 
accompaniment at the University of 
Music and Preforming Arts Vienna 
with Charles Spencer. Alongside many 

other prizes, Sascha El Mouissi was 
awarded with the Johannes Gutenberg 
Prize from the University of Mainz, the 
Lied-Prize from the Ministry of Culture 
of the State of Schleswig-Holstein, and 
the Theodor Storm Prize in Piano. 
Sascha El Mouissi has just completed 
a busy international concert schedule 
and has been invited to numerous 
festivals, such as the Festwochen in 
Vienna. His concert tours have taken 
him to England, France, Italy, Austria, 
Switzerland, Turkey and Marocco. On 
numerous occasions, he has given 
recitals as part of the London Arts 
Festival in St. Martin in the Fields, at 
the Young Masters, at the Beethoven 
Society of Europe, and the Salzburger 
Schlosskonzerte. His other concerts 
include such renowned venues 
as the Viennese Konzerthaus and 
Musikverein, the Alte Oper in Frankfurt 
and the Mozarteum Salzburg. With 
Baritone Wolfgang Resch Sascha El 
Mouissi performed at the Musikverein 
Vienna, the Arnold Schönverg Center 
Vienna and with Schubert`s Schöne 
Müllerin in Istanbul. In addition to his 

solo piano performances, he can be 
seen as a chamber musician and, most 
often, as the piano accompanist for 
renowned vocalists. Several recordings 
were radio and video broadcasted in 
Germany and Austria on the SWR 
2 and ORF. Sascha El Mouissi`s 
recordings include in conjunction with 
internationally much sought-after bass-
baritone Ulf Bästlein a Cd for Gramola 
with songs of texts by Friedrich Hebbel. 
For Coviello Classics he recorded the 
album Media vita in morte sumus vocal 
chamber music by Volker David Kirchner. 
His new Cd with Ulf Bästlein will be 
soon available and includes songs of 
texts by Karl Leitner (F. Schubert, A. 
Hüttenbrenner, S. Thalberg). He works 
as of ficial piano accompanist for the 
International Hilde Zadek Competition 
and the International Sommer 
Academy Mozarteum in Salzburg and is 
currently teaching as senior lecturer at 
the University for Music and perfoming 
Arts in Graz.

mınettı quartet

▪ Minetti Quartet’in 2009’da 
Berlin Filarmoni’de ilk çıkışının 
üzerine, Der Tagesspiegel, “Minetti 
Quartet Avusturya’dan müzikal bir 
sansasyon” diye yazdı. Dörtlünün 
ismi yazar Thomas Bernhard’ın 
bir oyununa göndermedir; yazar, 
topluluktaki iki kemancının da doğum 
yeri olan Ohlsdorf’ta uzun yıllar 
yaşamıştır. Minetti Quartet 2008/09 
sezonunda Avrupa Konser Salonları 
Organizasyonu’nun “yükselen yıldızı” 
seçildi. O zamandan bu yana Londra’nın 
Wigmore Salonu, Amsterdam 
Concertgebouw, Barselona’daki Palau 
de la Musica, Stockholm Konserthuset, 
Brüksel’deki Palais des Beaux-Arts, 
Köln Filarmoni, Baden-Baden Festival 
Salonu, Sazlburg Mozarteum, Viyana 
Konzerthaus ve Viyana Musikverein’de 
dahil olmak üzere pek çok salonda 
konserler verdi. Avrupa’nın belli 
başlı kültürel merkezlerinde verdiği 
konserlerin yanı sıra Kuzey, Orta 
ve Güney Amerika ile Avusturalya, 
Japonya ve Çin’e turneler gerçekleştirdi. 
Topluluk Schubertiade Schwarzenberg, 
Aldeburgh, Aix-en-Provence, 
Mecklenburg-Vorpommen ve Kuhmo 

gibi önde gelen oda müziği festivalinin 
de aranılan konukları arasındadır. 
Kurulduğu 2003 yılından bu yana 
Minetti Quartet’in kazandığı ödüller 
arasında Floransa’da Uluslararası 
Rimbotti Yaylı Dörtlüler Yarışması 
birinciliği, Viyana’da Uluslararası Haydn 
Yarışması Haydn Ödülü, Graz’da 
Uluslararası Schubert Yarışması 
büyük ödülü ve Grosses Gradus as 
Parnasum Ödülü sayılabilir. Minetti 
Quartet Joseph Haydn’ın eserlerine 
yer verdiği ilk CD’sini 2009 yılında 
hänssler CLASSIC etiketiyle çıkardı. 
2012’de aynı firma tarafından çıkarılan 
ikinci CD’sinde Mendelssohn’un 
erken dönem dörtlülerini seslendirdi. 
Her iki albüm de eleştirmenlerin 
beğenisini kazandı. Topluluk 2013 
yılında Avi Music etiketiyle çıkan üçüncü 
albümünde ise Matthias Schorn ile 
birlikte klarnet beşlileri seslendiriyor. 
Piyanist Till Fellner ile çok sayıda 
çalışma gerçekleştiren Minetti Quartet 
Thomas Riebl, Friedemann Weigle, Alois 
Posch, Martin Fröst, Paul Meyer ve 
Fazıl Say gibi müzisyenlerle de birlikte 
çalıyor. Topluluk üyelerinin ilham aldığı 

öğretmenleri ve akıl hocalarının başında 
Johannes Meissl, Hatto Beyerle ve 
Alban Berg Quartet üyeleri gelir. Ayrıca 
Artemis Quartet, Avrupa Oda Müziği 
Akademisi (ECMA) üyeleri, Amadeus 
Quartet, Mosaïques Quartet ve Hagen 
Quartet’ten de sanatsal anlamda 
son derece değerli teşvik almışlardır. 
2009’dan bu yana ise topluluk üyeleri 
kendileri Doğu Tyrol yaylı sınıflarında 
düzenli olarak ders vermektedirler. 
Bunun yanı sıra Cuernavaca, Kuhmo 
ve Madrid’deki Sonoro oda müziği 
festivallerine hem icracılıkları hem 
öğretmenlikleriyle konuk olmaktadırlar. 
Minetti Quartet, Viyana’daki Thomastik-
Infeld’e desteği için teşekkür eder. 
Topluluk üyeleri kendilerine Avusturya 
Ulusal Bankası tarafından temin edilmiş 
Giovanni Battista Guadagnini yapımı 
(“ex Meinel”, 1770-1775) bir keman 
ve Giovanni Tononi yapımı (Bolonya, 
1681) bir viyolonsel kullanmaktadırlar. 
Anna Knopp kendisine emanet edilmiş 
Laurenzius Storioni yapımı (Cremonai 
1793) bir keman; Milan Milojicic 
ise Bernd Hiller yapımı bir viyola 
kullanmaktadır.

π “The Minetti Quartet is a musical 
sensation from Austria,” wrote 
Der Tagesspiegel following the 
Minetti Quartet’s début in the Berlin 
Philharmonie in 2009. The quartet’s 
name is a reference to a play by the 
dramatist Thomas Bernhard, who 
lived for many years in Ohlsdorf, 
birthplace of the two violinists. The 
Minetti Quartet has been a “rising star” 
of the ECHO (European Concert Hall 
Organisation) in the 2008/09 season. 
Since then it has played in, among 
other venues, London’s Wigmore Hall, 
the Amsterdam Concertgebouw, the 
Palau de la Música in Barcelona, the 
Konserthuset Stockholm, the Palais des 
Beaux-Arts in Brussels, the Cologne 
Philharmonie, the Festspielhaus Baden-
Baden, the Salzburg Mozarteum, and 
Vienna’s Konzerthaus and Musikverein. 
The Minetti Quartet is also a welcome 
guest at various leading chamber music 
festivals including the Schubertiade 
Schwarzenberg, Aldeburgh, Aix-en-
Provence, Mecklenburg-Vorpommern 
(north-east Germany) and Kuhmo 
(Finland). In addition to appearances 

© ırene zandel
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in the big European cultural centres 
it has undertaken concert tours to 
North, Central and South America and 
to Australia, Japan and China. Ever 
since 2003, the year of its foundation, 
the Minetti Quartet has won prizes 
at numerous competitions including 
first prize at the international Rimbotti 
String Quartet competition in Florence, 
the Haydn Prize at the International 
Haydn Competition in Vienna, the top 
award at the International Schubert 
Competition in Graz, and the Grosses 
Gradus ad Parnassum Prize. The 
Minetti Quartet’s début CD appeared 
in 2009 with hänssler CLASSIC 
featuring works by Joseph Haydn. This 
was followed in 2012 by another CD, 
again with hänssler CLASSIC, this 
time featuring the early quartets of 
Mendelssohn; both CDs were highly 
praised by the critics. Its third album 
came out in 2013 on the Avi Music label 
and consisted of clarinet quintets with 
Matthias Schorn. They have worked 
closely with the pianist Till Fellner 
and also with other musicians such as 
Thomas Riebl, Friedemann Weigle, 
Alois Posch, Martin Fröst, Paul Meyer 
and Fazil Say. The most influential 
teachers and mentors of the quartet 
members were Johannes Meissl, Hatto 
Beyerle and the members of the Alban 
Berg Quartet, and they have received 
valuable artistic stimulus from the 
Artemis Quartet and members of the 
European Chamber Music Academy 
(ECMA), the Amadeus Quartet, the 
Quatuor Mosaïques and the Hagen 
Quartet. Since 2009 they have 
themselves taught regularly at the East 
Tyrol string courses. They have also 
been active as performers and tutors at 
the “Sonoro” chamber music festivals 
in Cuernavaca (Mexico), Kuhmo and 
Madrid. The Minetti Quartet wishes 
to express its thanks to Thomastik-
Infeld of Vienna for their support. The 
Austrian National Bank has kindly 
arranged the use of a violin by Giovanni 
Battista Guadagnini (“ex Meinel”, 1770–
1775) and a cello by Giovanni Tononi 
(Bologna, 1681). Anna Knopp plays a 
violin by Laurenzius Storioni (Cremona, 
1793), lent by private arrangement, and 
Milan Milojicic plays a viola by Bernd 
Hiller.

program notları

1. Bölüm 1st Part 
Franz Schubert (1797-1828) 
Piyano Sonatı, Si bemol Majör, No. 21, 
D 960

– Molto moderato
– Andante sostenuto
– Scherzo. Allegro vivace con 
delicatezza - Trio
– Allegro ma non troppo

Schubert, Do Majör Senfonisi, D 956 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, D 929 ve D 898 
Piyanolu Üçlüleri, Mi bemol Missa’sı 
ve Fa minör Fantezi’si gibi büyük 
yapıtlarının çoğunu aynı yıl içinde, 
1828’de yazmıştır. Son enstrümantal 
yapıtı olan Si bemol Majör Piyano 
Sonatı bittiğinde tarih 26 Eylül 1828’dir. 
Bestecinin son üç sonatının adeta bir 
veda niteliğinde olduğu bu yapıtlarla 
ilgili düşüncelerden biridir. Alfred 
Brendel “bu sonatların bizi romantizmin 
merak, korku ve huşu alanlarına 
çektiğini” söyler. Si bemol Majör 
Sonat belki de insanın ölümlüğünü 
benzerlerinden çok daha derine inerek 
sorgulamaktadır. Brendel gibi büyük bir 
piyanist olan Claudio Arrau da “bu yapıt 
ölüme yaklaşıldığında yazılmıştır... İnsan 
bunu ilk temadan itibaren hissediyor... 
kopuş ve bastaki uzun ve gizemli trilin 
ardından gelen sessizlik” demiştir 
yapıt için. Tovey’nin “azami sükûnet ve 
genişlikte muhteşem bir tema” olarak 
tanımladığı tema aynı uzaktan duyulan 
tril ile sona erer ve meşum güzellikteki 
bu müziğe daha da derin bir keder 
katmak için ara ara tekrar duyulur. 
Serim kısmında birbirinden uzak 
tonlarda iki yan tema yer alır. Onu ise 
bestecinin kendi yapıtından alıntıladığı 
bir bölüm izler. Si bemol Majör Sonat’ın 
ilk bölümünün gelişim bölmesiyle 1814 
Aralık’ında bestelenmiş, Goethe’nin 
Faust’unun katedral sahnesinden 
alınmış altı notalık bir tema arasındaki 
bağlantı genelde göz ardı edilir. Ancak 
John Reed’in Schubert: The Final 
Years’da söylediği gibi “çoğu çeşitleme 
temasından pek de fazla uzaklaşamaz.” 
(Süre 40’)

Frédéric Chopin (1810-1849) 
Piyano İçin Noktürn, No. 2, Mi bemol 
Majör, Op. 55

Frédéric Chopin’in sondan bir önceki 
Noktürn grubu olan opus 55 sayılı 
iki Noktürn’ün geçmişi (sadece 
opus 67 sayılı ikili daha sonra 
bestelenmiştir; besteci öldükten sonra 
yayımlanan noktürnlerin hepsi aslında 
gençliğinde yazılmıştır) fırtınalı ve 
mutsuzluk doludur. Yirminci yüzyıl 
müzisyenlerinin çoğu onları bu türün 
en iyi iki örneğinden biri olarak kabul 
ederken, 19. yüzyılın büyük bir kısmı 
ve 20. yüzyılın başlarında konser 
piyanistleri bu iki noktürnle pek de 
ilgilenmemiştir. Genel kanılardaki bu 
tür keskin değişiklikler genelde hayli 
bilgilendiricidir. Viktoryen dönemde 
opus 55 sayılı Noktürnler hemen hiç 
seslendirilmemiş ve opus 37 sayılı 
olanlar koleksiyonun en ustalıklı 
yapıtları kabul edilmişken, yüz yıl 
sonra durum tam tersine dönmüştür. 
Opus 55 sayılı Fa minör 1 numaralı 
Noktürn’ün teknik açıdan kolaylığı 
dolayısıyla dünyanın dört bir yanındaki 
amatörler ve müzik öğrencilerince 
benimsenmesi profesyonellerin 
bu yapıta uzak durmalarına iyi bir 
gerekçedir. Ancak opus 55 sayılı Mi 
bemol Majör 2 numaralı Noktürn 
Chopin’in son dönemlerinin ustalığının 
gerçek bir kanıtı ve opus 9 sayılı 
Noktürnlerinden itibaren kat ettiği 
yolun göstergesi olan olağanüstü 
güçlü bir müziktir. Yapıt bölmelere 
ayrılmaktan ziyade sürekli gelişen bir 
melodik yapıya sahiptir. Bunun bir 
nevi monotonluğa sahip olduğunu 
düşünenlere ise kişinin kendi bilinç 
akışı ne kadar monotonsa, bu noktürn 
de o kadar monoton olacaktır denebilir. 
Besteci adeta noktürn formunun tüm 
tuzaklarından kurtulmuş ve türe özgü 
his dünyasının özünü ortaya çıkartmaya 
çalışmıştır. Meraklı bir Chopin öğrencisi 
bu yapıtı ondan daha ünlü olan opus 9 
sayılı 2 numaralı Mi bemol Noktürn’le 
mutlaka kıyaslamalıdır. Aradaki zıtlık 
dikkat çekicidir ve sonra bestelenen ilk 
noktürnün gerektirdiği ustalık göz ardı 
edilemez. Bu eşsiz yapıt, on iki mezür 
uzunluğunda ve muhteşem bir zarafet 
ve ifade gücüne sahip uzunca bir coda 
ile sona erer. (Süre 5’)

Piyano İçin Polonez, No. 6, La bemol 
Majör, Op. 53*

Bu Polonez Chopin’in en ünlü 
eserlerindendir. 1843 Temmuz’unda 
bestelenen ve borç para aldığı arkadaşı 
banker Auguste Leo’ya ithaf edilen 
esere Héroïque (Kahramanlık) başlığı 
verilmiştir. Parlak tonalitesinin de 
yardımıyla, temalarının zafer dolu havası 
hüzünlü veya duraklayan bölmelerle 
kesilmeden süren polonez’in ilk 16 
mezüründe ana temaya giriş için gerekli 
hazırlık yapılır. Kromatik şekilde altılı 
akorlar yükselerek, ulusal hayranlığı 
belirten temaya ulaşır. Epik karakterdeki 
yan temalar bile güçlü bir yapıdadır. 
Sol elin kreşendo oktavları eşliğinde 
duyurulan Mi Majör trio bölmesinde 
tema, bütün müzik dünyasında ün 
kazanmıştır. Virtüöz yapısı ve şiirsel 
anlatımıyla piyano tekniğinin tüm 
özelliklerini içeren polonez, yine parlak 
akorlarla sona erer. (Süre 7’)

2. Bölüm 2nd Part 
Franz Schubert 
Yaylı Dörtlü No. 10 Mi bemol Majör,  
D 87*

– Allegro più moderato
– Scherzo (Prestissimo)-Trio
– Adagio
– Allegro

Schubert bu dörtlüsünü 16 yaşında, 
1813’te bestelemişti. Evde kurdukları 
dörtlünün repertuvarını genişletmek için 
1812-15 yılları arasında, çoğu kaybolan on 
tane dörtlü yazmıştı. Bu dörtlüsünde de, 
belki kendini çok deneyimli hissetmediği 
için, hiçbir bölümde esas tonalite 
olan Mi bemol Majörden uzaklaşmaz; 
ancak trio’da Do minöre kayar. Çok 
ölçülü bir şekilde yazılmış olan dörtlü, 
partilere müzikal bir yorum ve sonorite 
olanakları sağlar. İlk kez 1830’da J. 
Czerny tarafından bastırılan dörtlünün 
1. Bölümü 4/4’lük ölçüdeki Allegro più 
moderato’da, sakin yapısıyla düzenli 
olarak gelişir... 3/4’lük ölçüde ve çok hızlı 
(Prestissimo) tempodaki Scherzo’da 
kemanların glissando’ları bölümün 
neşeli ve oyuncu karakterini başta 
belirler. Menuetto’nun Do minör tondaki 
trio bölmesinde ise, baslar gaydayı 
taklit ederek eğlenceli bir atmosfer 
yaratır... 6/8’lik ölçüde ve ağır (Adagio) 

tempodaki 3. Bölümde, Beethoven’a 
özgü soylu ve gururlu bir ezgi duyurulur... 
4. Bölümde, 2/4’lük ölçüdeki çabuk 
(Allegro) finalde, Schubert’in olgunluk 
çağının usta eserlerine benzeyen bir hava 
egemendir. (Süre 25’)

Dörtlü Bölümü Do minör, D 703* 
Quartettsatz in C minor, D703

– Allegro assai-Andante

Schubert kısa yaşamında 15 yaylı 
çalgılar dörtlüsü bestelemiştir. 1820 
Aralık ayında yazılan ve Dörtlü Bölümü 
(Quartettsatz) olarak adlandırılan eser, 
1812-26 yılları arasında bestelenen 
dörtlülerin on ikincisidir. Dörtlü olarak 
numaralanan ve daha önceki dörtlülerle 
arasında herhangi bir bağ, ilinti olmayan 
eserin Schubert’in yeni bir dönemini 
belirttiğini yazan müzikolog Alfred 
Einstein’in tanımıyla “duygulu olmayan 
ancak büyüleyici bir atmosferi yansıtan 
Bölüm”deki bu hava, eşlikte yer alan 
sürekli tekrarlanan (tremolo) notalarla 
ya da temanın kendisiyle yoğunlaşır. 
İlk kez, Schubert’in ölümünden çok 
sonra, 1870’te Leipzig’de yalnızca ilk 
bölmesi yayımlanan eserin elyazması 
önce Brahms’ın eline geçmiş ve onun 
ilgisini çekmişti. 1897’de yayımlanan 
ikinci bölme Andante’nin, Schubert’in 
müzik dilini tam olarak yansıttığını, 
hatta sonraki üç dörtlüyü anlam 
ve teknik yönlerden aştığını öne 
süren uzmanlar, dörtlünün neden 
tamamlanamadığını çözememişlerdir. 
Bu arada, müzikolog Mandyczewski 
eserin, iki yıl sonraki 8. Senfoni gibi 
“bitmemiş” olmasının tümüyle bir 
rastlantı olduğunu belirtir. Einstein 
ise olayın müzik mirasımız için büyük 
bir şanssızlık olduğunu söyleyerek 
konuyu cevapsız bırakır. Müzikolog O. 
E. Deutsch’un katalogunda D703 sıra 
numarasını alan eser Do minör tonda 
ve 6/8’lik ölçüde oldukça çabuk (Allegro 
assai) tempoda, çok hafif (pianissimo) 
sesle –Si minör Bitmemiş Senfoni’yi 
anımsatan biçimde– başlar. Giderek 
Erlkönig Liedi’nin dramatik havasını 
yansıtan tutkulu, hatta fantastik 
yapıdaki huzursuz ana temaya, soylu 
ve ezgisel iki tema etkili bir karşıtlık 
oluşturur: Önce ışık saçar gibi La bemol 
Majör, sonra da Beethoven’ın avutucu 
güçteki temalarına benzeyen Sol Majör 

tondaki lirik temalar, yine de bir kâbus 
gibi beliren huzursuz ana temayı yok 
edemez. 315 mezür süren Allegro 
assai’yi izleyen ve tamamlanmamış 
olan ağırca (Andante) tempodaki 
bölmenin ise yalnızca 41 mezürlük kısmı 
yazılmıştır. 3/4’lük ölçüde ve La bemol 
Majör tondaki bu Andante trajik yapıda, 
Do bemol Majör ve Fa diyez minör 
tondaki iki modülasyondan sonra kesilir. 
Bir uzmana göre “Bu da dörtlülerin 
Bitmemiş Senfoni’sidir.” (Süre10’)

3. Bölüm 3rd Part

Altı yüzden fazla lied yazan ve lied 
sanatının en büyük ustası sayılan 
Avusturyalı besteci Franz Schubert, bu 
yapıtlarında her türlü formu denedi, 
geliştirdi ve zirvesine ulaştırdı. Müzikli 
arkadaş toplantılarında, kendi yapıtlarını 
yorumladığı Schubertiade’lerde 
liedlerini başarıyla dinletmesine karşın 
yayımlatması kolay olmadı, dolayısıyla 
hiç para kazanamadı. On dört yaşında 
yazmaya başlamasına, on yedi yaşında 
Gretchen am Spinnrade (Gretchen 
Çıkrık Başında) ile ilk şaheserini 
bestelemiş olmasına ve liedlerini birbiri 
arkasına yaratmasına karşın, kimse 
bunları yayımlamaya yanaşmıyordu. 
Arkadaşlarının bu yöndeki uğraşları da 
sonuçsuz kaldı. En sonunda liedlerin 
değerini sezen, kendisi de tanınmış bir 
besteci olan yayıncı Diabelli, 800 gulden 
vererek Schubert’in Op. 1’den Op. 12’ye 
kadar tüm liedlerini yayımlama hakkını 
aldı ve bunların yalnızca birinden, Der 
Wanderer’den 2700 guldenlik bir servet 
kazandı.
Şair Ludwig Uhland’dan bestelediği 
tek şiir olan Bahar İnancı’nı 
(Frühlingsglaube) Schubert 1820 
Eylül’ünde yazmıştır. Doğadaki 
rayihaların uyandığından söz ederek 
başlayan lied, dünyanın her gün 
daha güzel olacağını, ne olursa olsun 
çiçeklerin en uzak vadilerde bile açacağını 
anlatır ve “zavallı kalp, acını unut, her şey 
düzelecektir” diye sona erer.
1816 sonuyla 1817 Temmuz ayı arasında, 
Christian F. Schubart’ın şiiri üzerine 
yazılan liedin beş ayrı düzenlemesi vardır. 
Bestecinin ilerde Alabalık Beşlisi’nde 
de kullandığı 2/4’lük ölçüde, Re bemol 
Majör tonda, orta (Mässig) tempoda 
“In einem Bächlein helle” (Aydınlık bir 
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derecikte...) sözleriyle başlayan lied şöyle 
devam eder: “... oyuncu bir alabalık, 
neşeli bir acelecilikle, ok gibi yanımdan 
geçti. Ben kenarda tatlı bir sükûnetle 
duruyor, neşeli küçük balığın berrak 
derecikte yüzüşünü seyrediyorum.” Daha 
sonra bir balıkçının, önce başarısızca 
uğraştığını, ancak sonunda hileyle suyu 
bulandıran adamın yakaladığı, kanlar 
içindeki balığa bakakaldığını anlatan 
ve Schubert’in en zarif, en sevilen 
eserlerinden olan lied ilk kez 1820’de 
Moda Dergisi’nin eki olarak basılmıştır. 
Ancak Schubert, şair Schubart’ın, genç 
kızları avcı erkeklere karşı uyaran son 
mısralarını liede almamıştır.
1825’te Matthäus von Collin’in (1779-
1824) şiiri üzerine, onun ölümünden 
bir yıl sonra bestelenen “Gece ve 
Rüyalar” adlı, 4/4’lük ölçüde ve Si Majör 
tonda, ağır (Langsam) tempodaki lied, 
Schubert’in en tanınmış Collin liedidir. 
Bu uzun melodi çizgisiyle, doğa için 
sade yapıda bir ilahi olan ve çok hafif 
(pianissimo) yorumlanan şarkının 
sözleri şöyle: “Kutsal gece, aşağı 
çöküyorsun; rüyalar senin ay ışığın gibi 
odalarda, insanların sessiz göğsünde 
yansıyor, zevkle yaşanıyor. Gün uyanınca 
da çağrılıyor: Tekrar dön kutsal gece, 
ilahi rüyalar tekrar dönün.”
Kelime anlamı, cinlerin ve hava 
perilerinin kralı olan ve Danimarka 
dilinden Almancaya geçen Erlkönig, 
Schubert’in en ünlü liedlerinden biridir. 
Herr Olaf adlı Danimarka baladından 
esinlenen Goethe’nin, bir olay üzerine 
bu şiiri yazdığı anlatılır: Goethe bir 
akşam evinin önünden, çılgın gibi bir 
atlının geçtiğini görür ve ertesi sabah 
onun, hasta oğlunu doktora ulaştırmaya 
çalışan bir köylü olduğunu öğrenir.
1815’te bestelenen bu lied Schubert’in 
Op. 1 olarak 1821’de, arkadaşlarının 
yardımıyla basılan ilk eseridir. Lied 
çabuk (Schnell) tempoda, Sol minör 
tonda ve 4/4’lük ölçüdedir. Önce, o 
rüzgârlı gecede, babanın oğlunu güvenli 
ve sıcak tutarak atla gidişi canlandırılır. 
Babayla oğlun konuşmaları yansıtılır. 
Çocuk, Erlkönig’in –ölümün– kendisini 
beklediğini anlamıştır. Babanın tüm 
uğraşıları boşunadır; avluya ulaştığında, 
kollarındaki oğlu artık cansızdır. Aynı 
şiiri Carl Loewe de 1818’de bestelemiştir.

— İrkin Aktüze

Franz Schubert (1797-1828) 
Fischerweise, Op. 96, No. 4, D 881*

Den Fischer fechten Sorgen 
Und Gram und Leid nicht an; 
Er löst am frühen Morgen 
Mit leichtem Sinn den Kahn.

Da lagert rings noch Friede 
Auf allen Flur und Bach, 
Er ruft mit seinem Liede 
Die gold’ne Sonne wach.

Er singt zu seinem Werke 
Aus voller frischer Brust, 
Die Arbeit gibt ihm Stärke, 
Die Stärke Lebenslust.

Bald wird ein bunt Gewimmel 
In allen Tiefen laut 
Und plätschert durch den Himmel, 
Der sich im Wasser baut.

Doch wer ein Netz will stellen, 
Braucht Augen klar und gut, 
Muß heiter gleich den Wellen 
Und frei sein wie die Flut.

Dort angelt auf der Brücke 
Die Hirtin. Schlauer Wicht, 
Gib auf nur deine Tücke, 
Den Fisch betrügst du nicht.

— Franz von Schlechta

Der Musensohn, Op. 92, No. 1, D 764

Durch Feld und Wald zu schweifen,
Mein Liedchen wegzupfeifen,
So geht’s von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget
Und nach dem Maß beweget
Sich alles an mir fort.

Ich kann sie kaum erwarten,
Die erste Blum’ im Garten,
Die erste Blüt’ am Baum.
Sie grüßen meine Lieder,
Und kommt der Winter wieder,
Sing ich noch jenen Traum.

Ich sing ihn in der Weite,
Auf Eises Läng’ und Breite,
Da blüht der Winter schön!
Auch diese Blüte schwindet,
Und neue Freude findet
Sich auf bebauten Höhn.

Denn wie ich bei der Linde
Das junge Völkchen finde,
Sogleich erreg ich sie.
Der stumpfe Bursche bläht sich,
Das steife Mädchen dreht sich
Nach meiner Melodie.

Ihr gebt den Sohlen Flügel
Und treibt durch Tal und Hügel
Den Liebling weit von Haus.
Ihr lieben, holden Musen,
Wann ruh ich ihr am Busen
Auch endlich wieder aus?

— Johann Wolfgang von Goethe

Ganymed, Op. 19, No.3, D 544

Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herz drängt
Deiner ewigen Wärme Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne!

Daß ich dich fassen möcht’
In diesen Arm!

Ach, an deinem Busen
Lieg’ ich, schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebeltal.

Ich komm’, ich komme!
Wohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebt’s.
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In eurem Schosse
Aufwärts!
Umfangend umfangen!
Aufwärts an deinen Busen,
Alliebender Vater!

— Johann Wolfgang von Goethe

Rastlose Liebe, Op. 5, No. 1, D 138

Dem Schnee,dem Regen,
Dem Wind entgegen,
Im Dampf der Klüfte
Durch Nebeldüfte,
Immer zu! Immer zu!
Ohne Rast und Ruh!

Lieber durch Leiden
Möcht ich mich schlagen,
Als so viel Freuden
Des Lebens ertragen.

Alle das Neigen
Von Herzen zu Herzen,
Ach, wie so eigen
Schaffet das Schmerzen!

Wie soll ich fliehen?
Wälderwärts ziehen?
Alles vergebens!
Krone des Lebens,
Glück ohne Ruh,
Liebe, bist du!

— Johann Wolfgang von Goethe

Frühlingsglaube, Op. 20, No. 2, D 686

Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muß sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiß nicht, was noch werden 
mag,
Das Blühen will nicht enden;
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiß der Qual!
Nun muß sich alles, alles wenden.

— Ludwig Uhland

Die Forelle, Op. 32, D 550

In einem Bächlein helle,
Da schoß in froher Eil
Die launige Forelle
Vorüber wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestade
Und sah in süßer Ruh
Des muntern Fisches Bade
Im klaren Bächlein zu.

Ein Fischer mit der Rute
Wohl an dem Ufer stand,
Und sah’s mit kaltem Blute,
Wie sich das Fischlein wand.
So lang dem Wasser Helle,
So dacht ich, nicht gebricht,
So fängt er die Forelle
Mit seiner Angel nicht.

Doch plötzlich ward dem Diebe
Die Zeit zu lang. Er macht
Das Bächlein tückisch trübe,
Und eh ich es gedacht,
So zuckte seine Rute,
Das Fischlein zappelt dran,
Und ich mit regem Blute
Sah die Betrogene an.

Die ihr am goldenen Quelle
Der sicheren Jugend weilt,
Denkt doch an die Forelle,
Seht ihr Gefahr, so eilt!
Meist fehlt ihr nur aus Mangel
der Klugheit, Mädchen, seht
Verführer mit der Angel!
Sonst blutet ihr zu spät!

— Christian Friedrich Daniel Schubart

Nacht und Träume, Op. 43, No. 2, D 827

Heil’ge Nacht, du sinkest nieder;
Nieder wallen auch die Träume
Wie dein Licht durch die Räume,
Lieblich durch der Menschen Brust.
Die belauschen sie mit Lust;
Rufen, wenn der Tag erwacht:
Kehre wieder, heil’ge Nacht!
Holde Träume, kehret wieder!

— Matthäus von Collin

Der Winterabend, D 938

Es ist so still, so heimlich um mich.
Die Sonn ist unten, der Tag entwich.
Wie schnell nun heran der Abend 
graut.
Mir ist es recht, sonst ist mir’s zu laut.
Jetzt aber ist’s ruhig, es hämmert kein 
Schmied,
Kein Klempner, das Volk verlief, und 
ist müd.
Und selbst, daß nicht rassle der Wagen 
Lauf,
Zog Decken der Schnee durch die 
Gassen auf.

Wie tut mir so wohl der selige Frieden!
Da sitz ich im Dunkel, ganz 
abgeschieden.
So ganz für mich. Nur der 
Mondenschein
Kommt leise zu mir ins Gemach 
[herein]1.
Er kennt mich schon und läßt mich 
schweigen.
Nimmt nur seine Arbeit, die Spindel, 
das Gold,
Und spinnet stille, webt, und lächelt 
hold,
Und hängt dann sein schimmerndes 
Schleiertuch
Ringsum an Gerät und Wänden aus.
Ist gar ein stiller, ein lieber Besuch,
Macht mir gar keine Unruh im Haus.
Will er bleiben, so hat er Ort,
Freut’s ihn nimmer, so geht er fort.

Ich sitze dann stumm in Fenster gern,
Und schaue hinauf in Gewölk und 
Stern.
Denke zurück, ach weit, gar weit,
In eine schöne, verschwundne Zeit.
Denk an sie, an das Glück der Minne,
Seufze still und sinne, und sinne.

— Karl Gottfried von Leitner

Im Frühling, Op. post. 101, No. 1, D 882

Still sitz’ ich an des Hügels Hang,
Der Himmel ist so klar,
Das Lüftchen spielt im grünen Tal,
Wo ich beim ersten Frühlingsstrahl
Einst, ach, so glücklich war;

Wo ich an ihrer Seite ging
So traulich und so nah,
Und tief im dunkeln Felsenquell
Den schönen Himmel blau und hell,
Und sie im Himmel sah.

Sieh, wie der bunte Frühling schon
Aus Knosp’ und Blüte blickt!
Nicht alle Blüten sind mir gleich,
Am liebsten pflück’ ich von dem 
Zweig,
Von welchem sie gepflückt.

Denn Alles ist wie damals noch,
Die Blumen, das Gefild,
Die Sonne scheint nicht minder hell,
Nicht minder freundlich schwimmt im 
Quell
Das blaue Himmelsbild.
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Es wandeln nur sich Will’ und Wahn,
Es wechseln Lust und Streit,
Vorüber flieht der Liebe Glück,
Und nur die Liebe bleibt zurück,
Die Lieb’ und ach, das Leid!

O wär’ ich doch ein Vöglein nur
Dort an dem Wiesenhang!
Dann blieb’ ich auf den Zweigen hier,
Und säng’ ein süßes Lied von ihr,
Den ganzen Sommer lang.

— Ernst Schulze

Nachtstück, Op. 36, No. 1, D 672

Wenn über Berge sich der Nebel 
breitet,
Und Luna mit Gewölken kämpft,
So nimmt der Alte seine Harfe, und 
schreitet,
Und singt waldeinwärts und gedämpft:

“Du heilge Nacht:
Bald ist’s vollbracht,
Bald schlaf ich ihn, den langen 
Schlummer,
Der mich erlöst von allem Kummer.”

Die grünen Bäume rauschen dann:
“Schlaf süß, du guter, alter Mann;”
Die Gräser lispeln wankend fort:
“Wir decken seinen Ruheort;”

Und mancher liebe Vogel ruft:
“O laßt ihn ruhn in Rasengruft!”
Der Alte horcht, der Alte schweigt,
Der Tod hat sich zu ihm geneigt.

— Johann Mayrhofer

Im Walde, Op. 93, No. 1, D 834

Windes Rauschen, Gottes Flügel,
Tief in kühler Waldesnacht!
Wie der Held in Rosses Bügel,
Schwingt sich des Gedankens Macht.
Wie die alten Tannen sausen,
Hört man Geisteswogen brausen.

Herrlich ist der Flamme Leuchten
In des Morgenglanzes Rot,
Oder die das Feld befeuchten,
Blitze, schwanger oft von Tod.
Rasch die Flamme zuckt und lodert,
Wie zu Gott hinaufgefodert.

Ewig’s Rauschen sanfter Quellen
Zaubert Blumen aus dem Schmerz,
Trauer doch in linden Wellen
Schlägt uns lockend an das Herz;
Fernab hin der Geist gezogen,
Die uns locken, durch die Wogen.

Drang des Lebens aus der Hülle,
Kampf der starken Triebe wild
Wird zur schönsten Liebesfülle,
Durch des Geistes Hauch gestillt.
Schöpferischer Lüfte Wehen
Fühlt man durch die Seele gehen.

Windes Rauschen, Gottes Flügel,
Tief in dunkler Waldesnacht!
Freigegeben alle Zügel,
Schwingt sich des Gedankens Macht,
Hört in Lüften ohne Grausen
Den Gesang der Geister brausen.

— Ernst Schulze

Erlkönig, Op. 1, D 328

Wer reitet so spät durch Nacht und 
Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

“Mein Sohn, was birgst du so bang 
dein Gesicht?” -
“Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron’ und 
Schweif?”
“Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.”

“Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem 
Strand,
Meine Mutter hat manch gülden 
Gewand.”

“Mein Vater, mein Vater, und hörest du 
nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?”
“Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:
In dürren Blättern säuselt der Wind.”

“Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten 
schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen 
Reihn
Und wiegen und tanzen und singen 
dich ein.”

“Mein Vater, mein Vater, und siehst du 
nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?”
“Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es 
genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.”

“Ich liebe dich, mich reizt deine schöne 
Gestalt”;
Und bist du nicht willig, so brauch ich 
Gewalt.”
“Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er 
mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!”

Dem Vater grauset’s, er reitet 
geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Müh und Not:
In seinen Armen das Kind war tot.

— Johann Wolfgang von Goethe

fESTİVAL GENÇ SOLİSTİNİ SUNAR
FESTIVAL PRESENTS ITS YOUNG SOLOIST
BENGİSU KÖMÜRCÜ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
İstanbul Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası 
mImar sInan FIne arts unIversIty 
IstanBul state conservatory symPhony orchestra

antonıo pırollı şef conductor 
bengisu kömürcü flüt flute

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni Operası Uvertürü 
Overture to Don Giovanni

Carl Philipp Emanuel Bach
Re minör Flüt Konçertosu, H 484/1 
Flute Concerto in D minor, H484/1 
 – Allegro 
 – Un poco andante 
 – Allegro di molto

Ara Interval

Johannes Brahms
Senfoni No. 2, Re Majör, Op. 73 
Symphony No.2 in D Major, Op.73 
 – Allegro non troppo 
 – Adagio non troppo-L’istesso tempo, ma grazioso 
 – Allegretto grazioso (Quasi Andantino)-Presto ma non assai 
 – Allegro con spirito

Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.

antonıo pırollı

▪ Roma’da doğan Antonio Pirolli Roma 
Santa Cecilia Konservatuvarı’nın piyano, 
kompozisyon, koro ve orkestra yönetimi 
bölümlerinden pekiyi dereceyle mezun 
oldu. Zoltan Pesko, Vladimir Delman 
ve Rudolf Barshai ile çalışan Pirolli, 
1987 yılında 3. Arturo Toscanını Şeflik 
Yarışması’nda üçüncülük ödülünü 
kazandı. Türkiye’ye geldiğinden itibaren 
1995-2000 yılları arasında Ankara Devlet 
Opera ve Balesi’nin, 2002-2005 yılları 
arasında İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi’nin Genel Müzik Direktörlüğü 
görevini yürüttü. Çok geniş bir opera 
ve senfoni repertuvarına sahip olan 
Pirolli, dünyanın en önemli opera, 
senfoni orkestralarına ve festivallerine 
davet edilmekte. Bunların arasında, 
Buenos Aires Teatro Colon (Lucia di 
Lammermoor), Lizbon Teatro Sao 
Carlos (Un Ballo in Maschera, Otello ve 
Macbeth), Milano Teatro Alla Scala’da 
Renato Bruson ile gala konseri, Roma 
Teatro dell’Opera (Attila), Roma 
Operası’nın 2006 yılında Tokyo’ya 
düzenlediği turnede Renato Bruson ile 
Rigoletto ve Tosca’yı yönetti. Yönettiği 
diğer konser ve operalar arasında 
Tokyo New National Theatre (Sevil 
Berberi, Rigoletto, La Bohème), Genova 
Teatro Carlo Felice (Sevil Berberi), 
Wiesbaden Opera (La Bohème, A. 
Gheorghiu ve R. Alagna ile), Trieste 
Verdi Operası ile Kıbrıs Rum Kesimi 
turnesinde Madama Butterfly, Napoli 
S. Carlo Operası’nda gala konseri, 
Berlin Deutsche Oper’de Andrea 
Chenier ile Tosca, 2008’de Floransa 
Teatro Comunale sezon açılışında 
Tosca ve ardından Sevil Berberi, 
Bilbao (İspanya) Verdi Festivali’nde 
Aroldo, Catania V. Bellini Operası’yla 
II Trovatore, Ernani ile Beatrice di 
Tenda bulunuyor. Parma Orchestra ‘‘A. 
Toscanini’’ Bucharest, ‘‘G. Enescu’’ 
Senfoni Orkestrası, Valencia, Orchestra 
Palau de la Musica (Valencia), Kiev 
Filarmoni Orkestrası, Tokyo Symphony 
Orchestra, Tokyo Philarmonic 
Orchestra, Aspendos Opera ve Bale 
Festivali, Puccini Opera Festivali (Torre 
del Lago-İtalya), Split Opera Festivali 
(Hırvatistan), Avenches Opera Festivali 
(İsviçre), Santander Opera Festivali 
(İspanya), Roma-Caracalla Açıkhava 
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Tiyatrosu (Aida ve Nabucco), katıldığı 
işbirliği yaptığı orkestralar, festivaller 
ve yönettiği konserler arasındadır. 
Arena di Verona’da Sevil Berberi ve 
Madama Butterfly, Cremona Operası 
ile I Puritani operasını yönetmiştir. 
2014’te Lizbon Sao Carlos Operası ile 
La Gioconda, İtalya’da çeşitli tiyatrolarla 
Carmen, Madam Butterfly ve Nabucco 
operalarını yönetmiştir. Türkiye’de 
Ankara başta olmak üzere İstanbul, 
İzmir, Antalya ve Mersin operalarında 
ki çeşitli eserlerin orkestra şefliğini 
üstlenen Pirolli, bunun yanı sıra Ankara 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 
İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya 
Devlet Senfoni Orkestraları ile her sene 
düzenli olarak konserler vermekte. 
Şef, 2013’ten bu yana İstanbul Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Devlet Konservatuvar’ında orkestra 
şefliği dersleri veriyor. Antonio Pirolli, 
operaya olan tutkusunun yanı sıra, geç 
romantik senfoniler ve modern müzik 
repertuvarında da başarısını kanıtlamış 
bir sanatçı olarak yurtdışında şeflik 
kariyerine de devam etmekte.

π Born in Rome, Antonio Pirolli 
graduated from the Santa Cecilia 
Conservatoire in piano, composition, 
choir, and conducting and studied with 
Zoltan Pesko, Vladimir Delman, and 
Rudolf Barshai. He won the third prize 
in the 3rd Arturo Toscanini Conducting 
Competition in 1987. After moving 
to Turkey, he served as the General 
Music Director of first the Ankara 
State Opera and Ballet (1995-2000) 
and then of the Istanbul State Opera 
and Ballet (2002-2005). Having built 
an extensive operatic and symphonic 
repertoire, excelling especially in late-
romantic symphonies and modern 
music, Antonio Pirolli is regularly 
invited to conduct distinguished opera 
and symphony orchestras and at major 
festivals throughout the world - among 
them are Buenos Aires Teatro Colon 
(Lucia di Lammermoor), Lisbon Teatro 
Sao Carlos (Un Ballo in Masvhera, 
Othello, Macbeth, and La Gioconda), 
Milano Teatro alla Scala (Gala Concert 
with Renato Bruson), Rome Opera 
(Attila, Tosca, and Rigoletto with 
Renato Bruson on a tour to Tokyo in 
2006), Tokyo New National Theatre 

(The Barber of Seville, Rigoletto, La 
Boheme), Genova Teatro Carlo Felice 
(The Barber of Seville), Wiesbaden 
Opera (La Boheme with Angela 
Gheorghiu and Roberto Alagna), Trieste 
Verdi Opera (Madama Butterfly on a 
tour to the South Cyprus), Napoli S. 
Carlo Opera (Gala Concert), Berlin 
Deutsche Oper (Tosca with Andrea 
Chenier), Florence Teatro Comunale 
(Tosca at the 2008/09 Season Opening 
and The Barber of Seville), Bilbao 
Verdi Festival (Aroldo), Catania V. 
Bellini Opera (Il Trovatore, Ernani, 
and Beatrice di Tenda). He has also 
appeared as guest conductor with the 
Parma Arturo Toscanini Symphony, 
George Enescu Philharmonic, 
Orchestra Palau de la Musica, Kiev 
Philharmonic, Tokyo Symphony, Tokyo 
Philharmonic, and at the Aspendos 
Opera and Ballet Festival, Puccini 
Opera Festival, Split Opera Festival, 
Avenches Opera Festival, and Santander 
Opera Festival. He conducted The 
Barber of Seville and Madama Butterfly 
at the Arena di Verona. He has further 
conducted various productions in the 
Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya, and 
Mersin State Opera and Ballets, as 
well as concerts with the Presidential 
Symphony Orchestra, Istanbul, Izmir, 
Bursa, Adana, and Antalya State 
Symphony Orchestras. Antonio Pirolli 
has been teaching conducting at the 
Mimar Sinan Fine Arts University State 
Conservatory since 2013. He pursues an 
active conducting career in Turkey and 
abroad.

bengisu kömürcü

▪ 1993 yılında Istanbul’da doğdu. 
Küçük yaşta piyano eğitimi aldı. 2005 
yılında İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’nda yarı zamanlı 
olarak flüt eğitimine Halit Turgay ile 
başladı. 2011 yılında Nişantaşı Anadolu 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
tam zamanlı olarak flüt eğitimine 
devam etmeye karar verdi. İngiliz 
flütist William Bennett başta olmak 
üzere Kate Hill, Susan Milan, Caroline 
Debonne, Robert Winn, Jennifer Stinton 
gibi isimlerle çalışma imkânı buldu. 
2013 yılında İÜDKSO ile Almanya’nın 
Berlin ve Bonn kentinde düzenlenen 

Beethovenfest’e katıldı. Aynı yıl İstanbul 
Flüt Quartet’in bir üyesi oldu ve bu 
grupla Bulgaristan’ın Sliven kentinde 
düzenlenen 5. Uluslararası Müzik 
Festivali “Virtüözler” yarışmasında 
birinci oldu ve Jüri Özel Ödülü’ne layık 
görüldü. Istanbul Flüt Dörtlüsü’yle 
CRR başta olmak üzere çeşitli yerlerde 
konserler verdi. Aynı yıl bu grupla 
Pera Müzik Festivali’nde çalmaya hak 
kazandı. Sanatçı İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı’nda lisans son 
sınıf öğrencisi olarak eğitimine Halit 
Turgay ile devam ediyor. 

π Bengisu Kömürcü was born in 
Istanbul, in 1993. She started music 
at an early age with piano and took up 
flute upon getting into the Istanbul 
University State Conservatory part-time 
programme, where she became Halit 
Turgay’s student. After graduating 
from the Nişantaşı Anatolian High 
School, she decided to pursue a 
career in music and started studying 
flute full-time. She had the privilege 
of working with such distinguished 
flautist as William Bennett, Kate Hill, 
Susan Milan, Caroline Debonne, 
Robert Winn, and Jennifer Stinton 
at master-classes. As a member 
of the Istanbul University State 
Conservatory Symphony Orchestra, 
Bengisu Kömürcü performed at the 
Beethovenfest Bonn and toured with 
the orchestra in 2013. The same year, 
she joined the Istanbul Flute Quartet, 

which won the first prize, along 
with the jury’s special award, in the 
competition held within the scope 
of the 5th Virtuosos International 
Music Festival in Sliven, Bulgaria. The 
ensemble has performed at various 
concert halls, including Istanbul’s CRR, 
and been a guest to the Pera Music 
Festival. Bengisu Kömürcü is currently 
a senior undergraduate student at the 
Istanbul State Conservatory, studying 
with Halit Turgay.

mimar sinan güzel 
sanatlar üniversitesi 
istanbul devlet 
konservatuvarı senfoni 
orkestrası

▪ 1971-1972 öğretim yılında kurulmuş 
olan ve 1982 yılında Mimar Sinan 
Üniversitesi’ne bağlanmış olan İstanbul 
Devlet Konservatuvarı, 2004 yılından 
itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
adı ile faaliyet göstermektedir. 
Konservatuvarın bünyesindeki müzik 
topluluklarının en büyüğü olan Senfoni 
Orkestrası, günümüze dek Dmitri 
Goya, Fahrettin Kerimov, Babür Tongur 
ve Erdem Çöloğlu’nun yönetiminde 
çalışmış, konservatuvarın lise ve lisans 
öğrencilerinden oluşturulmuş bir 
topluluktur. Orkestra, yine MSGSÜ 
İstanbul Devlet Konservatuvarı 
bünyesinde bulunan koro ve Sahne 
Sanatları Bölümü’nün katılımıyla 
CRR Konser Salonu, Atatürk Kültür 

Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, 
Süreyya Operası gibi seçkin salonlarda 
konserler vermiş ve temsiller sahneye 
koymuştur. Orkestranın eserlerini 
seslendirdiği besteciler arasında şunlar 
sayılabilir; Gabriel Fauré (Requiem), 
Ahmed Adnan Saygun (Yunus Emre 
Oratoryosu, 1. ve 2. senfoniler, 1. Piyano 
Konçertosu, Keman Konçertosu), 
Giaccomo Puccini (La Bohéme), W.A. 
Mozart (Taç Giyme Missası, Sihirli Flüt, 
Cosi fan Tutte), Muammer Sun (İzmir 
Rapsodisi), Ludwig van Beethoven (3. 
ve 9. senfoniler), Aleksandr Arutjunyan 
(Trompet Konçertosu), Edvard Gried 
(Piyano Konçertosu), Otto Nicolai 
(Windsor’un Şen Kadınları). Prof. 
Gürer Aykal ile de çalışma fırsatı bulan 
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Senfoni 
Orkestrası, geçtiğimiz yıl Lüleburgaz 
Belediyesi’nin düzenlediği 29 Ekim 
konserinde, Antonio Vivaldi (İki 
Viyolonsel için Konçerto) ve Ferit Tüzün 
(Söyleşi)’ün yapıtlarını seslendirmiştir. 
2013-2014 öğretim yılından itibaren 
Antonio Pirolli ve yardımcı şef olarak 
Can Okan ile çalışmaya başlayan 
orkestra, Ludwig van Beethoven 
(2. Senfoni), Felix Mendelssohn (4. 
Senfoni), Sergey Rachmaninov (2. 
Piyano Konçertosu) ve W.A. Mozart’ın 
(Tiyatro Müdürü Zaide’yi Seslendiriyor) 
eserlerini seslendirmiştir. MSGSÜ 
İstanbul Devlet Konservatuvarı Senfoni 
Orkestrası Türkiye’de, konservatuvar 
eğitimi yıllarından itibaren önemli 
orkestralarda varlık gösterebilecek 
deneyimleri kazanmış ve ulusal klasik 

müzik repertuvarı konusunda bilinçli 
genç kuşakların yetişebilmesi için yoğun 
çalışmalarına devam etmektedir.

π Founded in the academic 
year 1971/72, the Istanbul State 
Conservatory was merged in the 
Mimar Sinan University in 1982 
and was named Mimar Sinan Fine 
Arts University (MSGSÜ) State 
Conservatory in 2004. The largest 
of the ensembles in the conservatory 
is the Symphony Orchestra, formed 
of high school and undergraduate 
students of the conservatory, and 
it has worked under the artistic 
leadership of Dmitri Goya, Fahrettin 
Kerimov, Babür Tongur, and Erdem 
Çöloğlu. The orchestra has performed 
at distinguished venues such as 
the Cemal Reşit Rey Concert Hall, 
Atatürk Cultural Centre, Caddebostan 
Cultural Centre, and Süreyya Opera 
House and has joined forces with the 
conservatory’s choir and performing 
arts department at times for concerts 
and opera productions. The orchestra’s 
repertoire includes Requiem by 
Gabriel Fauré; Yunus Emre Oratorio, 
Symphonies No.1 & 2, Piano Concerto 
No.1, and Violin Concerto by Ahmed 
Adnan Saygun; La Bohéme by 
Giaccomo Puccini; Coronation mass, 
Magic Flute, and Cosi fan Tutte by W.A. 
Mozart; Izmir Rhapsody by Muammer 
Sun; Symphonies No.3 & 9 by Ludwig 
van Beethoven; Trumpet Concerto by 
Aleksandr Arutjunyan; Piano Concerto 



43. istanbul müzik festivali126 12743 RD ıstanbul musıc festıvalfestival genç solistini  sunar festıval presents ıts  young soloıst

by Edvard Grieg; and The Merry 
Wives of Windsor by Otto Nicolai. The 
MSGSÜ State Conservatory Symphony 
Orchestra has also had the privilege 
of working with conductor Gürer 
Aykal. Among last season’s highlights 
was the orchestra’s performance of 
Antonio Vivaldi’s Concerto for Two 
Cellos and Ferit Tüzün’s Söyleşi at the 
Republic Day Concert in Lüleburgaz. 
Antonio Pirolli has taken up the 
post of principal director, with Can 
Okan as the assistant director, as of 
academic year 2013/14. The orchestra 
has played Ludwig van Beethoven’s 
Symphony No.2, Felix Mendelssohn’s 
Symphony No.4, Sergei Rachmaninov’s 
Piano Concerto No.2, and W.A. 
Mozart’s Zaide under Maestro Pirolli’s 
baton. The MSGSÜ Istanbul State 
Conservatory Symphony Orchestra 
strives to raise the next generation of 
musicians who have enough experience 
to perform in prestigious orchestras 
and who embrace their national 
classical music heritage.

program notları

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Don Giovanni Operası Uvertürü*

Uvertürü, Prag’daki 29 Ekim 1787 
günkü temsilinden önceki gece 
tamamlanabilen ve Don Juan’ın 
çapkınlıklarını konu alan iki perdelik 
Don Giovanni Operası’nı Mozart, 
Lorenzo da Ponte’nin librettosu üzerine 
bestelemiştir. 17. yüzyıl ortalarında 
İspanya’nın Sevil kentinde Don Giovanni 
bir kızı baştan çıkarmak isterken , ona 
engel olmak isteyen babası kumandanı 
öldürür ve uzaklaşır. (Süre 6’)

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
Re minör Flüt Konçertosu, H 484/1*

– Allegro 
– Un poco andante 
– Allegro di molto 

Johann Sebastian Bach’ın ikinci oğlu 
olan ve Weimar’da doğan, babasından 
aldığı müzik dersleri yanında hukuk 
öğrenimi de yapan Carl Philipp Emanuel 
Bach daha çok klavsenist olarak 
ün kazanmasına karşın, piyanonun 
gelişmesi için çalışmıştır. Berlin ve 

Hamburg’da önemli görevlerle müzik 
yaşamını etkilemiş ve Kuzey Alman 
stilinin, “Empfindsamer Stil” (Duygu 
ağırlıklı stil) ekolünün en büyük 
temsilcisi olmuştur. C.Ph.E. Bach 
nicelik değil, nitelik bakımından verdiği 
eserlerle ön-klasik çağın en önemli 
bestecilerindendir. 30 yıl boyunca 
Berlin’de Prusya Kralı Büyük Friedrich’in 
hizmetinde bulunmuş, ona flütte sık 
sık eşlik etmiştir. Goldberg’in hamisi 
Kont Kayserlingk ile de türlü Avrupa 
ülkelerine yolculuk yapan C.Ph.E. Bach, 
Yedi Yıl Savaşları’ndan sonra Büyük 
Friedrich’in sarayından ayrılmış ve 
hayranı olduğu Telemann’ın ölümünden 
sonra, 1768’de Hamburg’da onun 
kilise müzik direktörlüğü görevini 
ölümüne kadar üstlenmiştir. Aslında 
sonat formunu uygulayan ve böylece 
büyük senfonik eserler için temel kuralı 
ortaya koyan C.Ph.E. Bach, Mannheim’lı 
Stamitz’in yeni orkestra dilini bulması, 
Viyanalı bestecilerin katı form 
kurallarına folklorik unsurları katması, 
iki bölümlü Fransız uvertürü stili ve 
tek bölümlü İtalyan opera uvertürü 
olan sinfonia’nın gelişerek sonunda 
Haydn’da çiçek açacak senfoni stilinin 
doğmasına neden olan müzikçilerin 
başında yer alır. Tam da Barok çağdan 
klasik çağa geçiş döneminde olan C. 
Ph. E. Bach, babasının katı kontrpuan 
kurallarından daha özgür, duygulu, 
melodik unsurlara yönelmiş; melodiyi 
tematik olarak işleyerek Haydn ve 
Mozart’ı etkilemiştir. Sayısı 875’i bulan 
besteleri arasında pek çok oda müziği 
ve solo klavsen eserleri yanında klavsen, 
flüt, org, viyolonsel konçertolarında 
babasının aksine, hızlı-ağır-hızlı 
şemasını kullanan besteci ilk dört 
senfonisinden sonrakilerde de Kuzey 
Alman stiline yönelmiştir. (Süre 22’)

Johannes Brahms (1833-1897) 
Senfoni No. 2, Re Majör, Op. 73*

– Allegro non troppo
– Adagio non troppo-L’istesso tempo, 
ma grazioso
– Allegretto grazioso (Quasi 
Andantino)-Presto ma non assai
– Allegro con spirito

Johannes Brahms 2. Senfoni’sini 
birinciden bir yıl sonra yazmıştır. 
Kendine güveni biraz daha artan 

bestecinin 1877’de, Wörther gölü 
kıyısında geçirdiği huzurlu yaz 
ayları pastoral ve lirik havadaki 2. 
Senfoni’nin yaratılışında büyük etken 
olmuştur. Güney Avusturya’da, 
Slovenya sınırına yakın bu romantik 
göl kıyısındaki Pörtschach’tan ünlü 
müzik eleştirmeni Eduard Hanslick’e 
(1825-1904) gönderdiği mektubunda 
şunları yazmış: “Sana yürekten 
bağlıyım ve teşekkürümü anlatabilmek 
için, bu kış sana sevimli ve neşeli bir 
senfoni sunmak istiyorum; öyle ki 
bunu, özellikle senin ve genç eşin için 
yazdığımı sanacaksın. Bir sanat eseri 
değil. Brahms kurnazın biri desen de, 
Wörther gölü o kadar bakir bir yer ki, 
melodiler uçuşuyor: Dikkat etmezsen 
üzerlerine bile basabilirsin.” Ancak 
Brahms dostlarını şöyle de uyarıyordu: 
“Yeni senfoni dayanamayacağınız 
kadar melankolik; böyle hüzünlü bir 
şeyi, şimdiye dek hiç yazmamıştım. Bu 
nedenle de partisyon, herhalde siyah 
matem çerçeveli basılacak. Yeterince 
uyarmadı demeyin.” Mektupları 20 
cilt olarak yayınlanan Brahms, en çok 
yazdığı ünlü cerrah ve müzik eleştirmeni 
Theodor Billroth’a Pörtschach’tan 
şunları yazmış: “Sevimli bir senfoni 
olup olmadığını bilmiyorum; önce 
aklı başında kimselere sormalıyım...” 
Billroth’un, partisyonu aldıktan 
sonraki yanıtı ise şöyle: “Masmavi bir 
gök, kaynakların şırıltısı, güneş ışığı, 
serin ve yeşil gölgelikler. Herhalde 
Wörther gölü çok güzel olmalı...” 
Daha sonra Brahms’ın gönderdiği 
senfoninin dört el piyano partisi ise 
Billroth’ta hayranlık uyandırmış: “Eserle 
beraber yaşadım ve çok mutlu saatler 
geçirdim, o kadar ki bölümlerden 
hiçbirini diğerine yeğleyemedim. 
Tümünün öyle mutlu, sıcak ve keyifli 
bir havası var ki...” Besteci aynı yılın 
Eylül ayında, Baden-Baden yöresindeki 
Lichtenthal’de eserini bitirdi ve yayıncı 
Simrock’a yazdığı 5 Ekim 1877 tarihli 
mektubunda “Yeni sevimli canavar” 
olarak tanımladığı 2. Senfoni ilk kez 
30 Aralık’da Viyana’da seslendirildi. 
Çağın ünlü şefi Hans Richter’in Viyana 
Filarmoni’yle yaptığı provaları izleyen, 
Haydn ve Mozart’ın biyografilerini de 
yazan Carl F. Pohl (1819-87) hayranlığını 
şu cümlelerle belirtmiş: “Harika bir 
eser... Her bölümü saf altın ve dört 

bölümün tümü gerekli bir bütünlük 
oluşturuyor.” Eserin ilk yorumu da 
Viyana’da büyük başarı kazanmış, 
hatta üçüncü bölüm tekrarlanmış. 
Bu başarıdan cesaret alan Brahms, 
ertesi yıl Leipzig’de Gewandhaus 
Orkestrası’yla eserini yönetmiş, ancak 
beğenilmemesine o kadar üzülmüş ki, 
yayıncısı Simrock’a ilk bölümü yeniden 
yazmayı önermiş, ancak bu sonuçsuz 
kalmıştır. 1. Senfoni’si “Beethoven’ın 
10. Senfonisi” olarak adlandırılan 
Brahms’ın 2. Senfoni’si müzikseverleri 
tatlı bir sürprizle karşılaştırmış, melodi 
zenginliği ve doğal havasıyla Pastoral 
adı yakıştırılmasına karşın besteci stilini, 
ağırbaşlı ve kendine özgü varyasyon 
prensibiyle yansıtabilmiştir. Re Majör 
tonda, 3/4’lük ölçüde başlayan ve 
20 dakikayı aşan uzunlukta, o kadar 
çabuk olmayan (Allegro non troppo) 
tempodaki 1. Bölümde, daha ilk 
mezürde senfoninin lied karakterindeki 
ana fikri duyurulur. Viyolonsel ve 
kontrbasların üç notadan oluşan 
girişinden sonra korno yumuşak 
biçimde ana temayı belirler; flüt, klarnet 
ve fagot temayı yumuşak tavırda 
ilerletir. Daha sonra aynı korno ezgisi, 
bu kez eşlik figürü olarak duyurulur 
ve tema bölümün yapısına egemen 
olur. Vurma çalgıların hafif vuruşlarını 
izleyen üfleme çalgıların kesik (staccato) 
geçişlerinden sonra ikinci tema, güzel 
ve geniş biçimde yaylı çalgılar tarafından 
sergilenir. Viyolonsel ve viyolaların 
duyurduğu zarif ve şarkı söyleyen 
(cantando) bu tema kemanların eşlik 
figürleriyle gelişir. Bu sakin akışlı tema 
çok kez yeni motiflerle kesilir; bunlardan 
özellikle kesin ritimli ilk motif, belirgin 
bir karşıtlık oluşturur. İkinci karşıtlık 
da baslar ve kemanlar arasında 
benzetimle (imitation) belirir. Bu canlı 
bölmelerden sonra yine ikinci tema, 
önce flüt sonra kemanlarda sevimli 
triolelerle, sakinleştirici bir havada 
duyurulur. Ustaca işlenen gelişimde ise 
korno, ani bir ton değişimiyle girişteki 
etkili ezgiyi bu kez Fa Majörde başlatır; 
sonra orkestrada gerilim artar, ana 
tema kendini oluşturan unsurlara ayrılır. 
Özellikle temanın ikinci yarısı, birçok 
partinin özgürce eşliğiyle bazen ön, 
bazen arka planda görünerek ilginç bir 
kontrpuan çalışması çizilir. Büyük bir 
kreşendonun trombonla kesilmesi bir 

dönüm noktası oluşturur. Ancak her 
kesinti, her durak daha güçlü bir gerilim 
yaratmaktadır. Tekrarla (reprise) birlikte 
pastoral hava yeniden belirir. Yaylıların 
desteğinde büyülü gibi yansıyan, özlem 
dolu korno solosuyla coda’ya geçilir. 
Sakin ve barışçı havada bölümün tüm 
güzel ezgileri bazen kesik (staccato), 
bazen yaylıların pizzicato’suyla bir daha 
geçide katılır ve sona ulaşır. Si Majör 
tonda, 4/4’lük ölçüde başlayan ağırbaşlı 
havada ve o kadar ağır olamayan 
(Adagio non troppo) tempodaki 2. 
Bölüm üç bölmeli bir yapıdadır. Önce, 
parlak Majör tona karşın hüzünlü ve 
içtenlikli bir ezgi viyolonselle sunulur. 
12 mezür sonra giren kemanlar, tizlerde 
flütle desteklenerek melodiyi alır. Lied 
benzeri bir melodi biraz sonra, yeni 
bir motif sunan korno ve diğer çalgılar 
tarafından fugato biçiminde geliştirilir; 
ana tema her zaman ışıklı sunulur. 
Bir düşüşle (diminuendo) gelişen 
bölme aynı hızda, fakat zarif (L’istesso 
tempo, ma grazioso) tempoda 
8/12’lik ölçüdedir. Zarif ancak kaprisli 
senkoplarla sunulan, giderek tutkulu 
ve karanlık bir anlatım kazanan bölme, 
soğukkanlı ton değişimiyle sürer. Bir 
kreşendo ile giderek yükselerek ani bir 
sessizliğe (piano) bürünür; yaylı çalgılar 
bas perdelerde fısıldaşır gibidir. Tizlerde 
ise obua ve klarnet ezginin parçalarını 
duyurur; arada fagot ve trombonun 
yakınan sesleri belirir. Bölümün ana 
teması, birkaç kez değişik çalgılarda, 
değişik tonalitelerde ve yakınmalarla 
kesilerek duyulur ve sonunda asıl 
tonaliteye dönerek kendini ispatlar. 
Bölüm giderek sakin bir kabullenişle, 
sessizce sona erer. Sol Majör tonda ve 
3/4’lük ölçüde, zarif hızlılıkta (Allegretto 
grazioso) bir tempodaki 3. Bölümün 
girişini besteci, ortadan biraz daha 
ağırca gibi (Quasi Andantino) olarak 
tanımlamıştır. Neşeli ve kaygısızca 
havasıyla sanki bizi başka bir atmosfere 
götüren ve iki trio bölmesini içeren 
rondo biçimindeki bu bölüm, Brahms’ın 
en sevilen senfoni bölümlerinden biri 
olarak değerlendirilir... Obua, klarnet 
ve fagotun eşliğinde buruk ama sevimli 
bir tonda, zarif ve canlı bir menuet 
tavrıyla –ana motiften kazanılan– temayı 
viyolonselin de pizzicato katkısıyla 
sunar. Tablo birden, şaşırtıcı bir hızla 
değişir: Bu ilk trio’da canlı figürler, pek 

çok hızlı olmayan (Presto ma non assai) 
tempoda, 3/8’lik ölçüde çok ritmik ve 
kendine özgü, kısa süren bir atmosfer 
yaratır. Renkli değişimlerle peslerde ve 
tizlerde duyurulan tekrarlardan sonra 
ikinci trio, girişteki zarif tempodaki 
ezgiyi izler. Bu kısa bölüm yine sessizce 
söner.  Re Majör tonda ve 4/4’lük 
ölçüdeki 4. Bölüm final, çabuk ve 
coşkulu (Allegro con spirito) tempoda 
ve yaylı çalgıların canlı, problemsiz ana 
temayı alçak sesle (sotto voce) hemen 
sunmasıyla başlar. Buna, üfleme çalgılar 
da pianissimo olarak katılır. Diğer 
çalgıların da güçlenerek katılımıyla 
akıcı ve kudretli bir hava yaratılır; 
tema ritmik değişimlerle şekillenir. 
Eşlik motiflerinden oluşan yeni motif, 
Brahms’a özgü çekici gelişimlerle, tahta 
üfleme çalgıların –yaylıların pizzicato 
akorları eşliğinde– sekizlik figürleriyle 
duyurulur. Hanslick’in “Mozart’ın kanı 
dolaşmış” diye tanımladığı bölüm, 
trompet fanfarlarıyla parlak törensel 
canlılıkta ve azimle sona erer. (Süre 44’)

* Program notları: irkin aktüze
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MOSKOVA SOLİSTLERİ
THE MOSCOW SOLOISTS
YURI BASHMET & DANIIL TRIfONOV
yurı bashmet şef & viyola conductor & viola 
danııl trıfonov piyano piano

Frédéric Chopin
Piyano Konçertosu, Mi minör, No. 1, Op. 11 
Piano Concerto No.1 in E minor, Op.11 
 – Allegro maestoso risoluto 
 – Romance. Larghetto 
 – Rondo. Vivace

Ara Interval

Georg Philipp Telemann
Viyola Konçertosu Sol Majör 
Viola Concerto in G Major 
 – Largo 
 – Allegro 
 – Andante 
 – Presto

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Floransa Hatırası, Op. 70 
Souvenir de Florence, Op.70 
 – Allegro con spirito 
 – Adagio cantabile e con moto-Moderato-Tempo I 
 – Allegretto moderato 
 – Allegro vivace-più vivace

Tan Dun
Ebedi Yemin* 
The Eternal Vow*

* Türkiye prömiyeri Turkey premiere

Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.

yurı bashmet

▪ Virtüözitesi, güçlü kişiliği ve yüksek 
zekâsıyla Yuri Bashmet, viyolaya 
müzik dünyasında farklı bir önem 
kazandırmıştır. Modern çağın seçkin 
viyolacısı, günümüzün önde gelen 
bestecilerini çalgısı için eserler yazarak 
viyola repertuvarını genişletmeye 
heveslendirmiştir. Moskova’daki 
Aralık Geceleri Festivali’nin sanat 
direktörü, Novaya Rossiya Devlet 
Senfoni Orkestrası’nın (Yeni Rusya 
Senfoni Orkestrası) birinci şefi 
ve Moskova Solistleri’nin kurucu 
şefidir. Dünyanın dört bir yanında 
hem şef hem solist olarak sahneye 
çıkmaktadır. 1953’te Rusya’nın 
Rostov-on-Don kentinde doğan Yuri 
Bashmet, çocukluğunu Ukrayna’nın 
Lviv kentinde geçirdi. Ardından gittiği 
Moskova Konservatuvarı’nda Beethoven 
Quartet’in üyesi Vadim Borisovski’nin 
ve Feodor Druzhinin’in öğrencisi oldu. 
1976’da Münih’teki Uluslararası Viyola 
Yarışması’nı kazanmasıyla uluslararası 
kariyeri başladı. O günden bu yana, 
Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, 
Kraliyet Concertgebouw, Boston 
Senfoni, Chicago Senfoni, Montreal 
Senfoni, New York Filarmoni ve Yuri 
Bashmet Festivali’ni düzenleyen 
Londra Filarmoni dahil olmak üzere 
dünyanın en büyük orkestralarıyla 
konserler verdi. Pek çok besteciye 
ilham kaynağı oldu ve özellikle Alfred 
Schnittke ve Sofia Gubaidulina 
ile güçlü kişisel bağlar geliştirdi. 
Schnittke’nin Yuri Bashmet için 
yazdığı Viyola Konçertosu günümüzde 
repertuvarın yapı taşlarından biri 
haline gelmiştir. Sanatçıya konçerto 
adamış diğer besteciler arasında 
Poul Ruders, Alexander Tchaikovsky 
ve Alexander Raskatov yer alır. Yine 
kendisi için yazılmış eserlerden Giya 
Kancheli’nin Styx, John Tavener’in 
The Myrrh Bearer ve Mark-Anthony 
Turnage’ın On Opened Ground’unun 
dünya prömiyerlerini de yapmıştır. 
Yuri Bashmet 2002 Aralık’ında kurulan 
Yeni Rusya Senfoni Orkestrası’nın 
birinci şefliğine getirildi; bu orkestrayla 
Moskova’da verdiği bir dizi konserin 
yanı sıra Rusya, İtalya, Fransa ve 
İngiltere turneleri gerçekleştirdi. 
Dresden Filarmoni, Granada Şehri 

Orkestrası, Tokyo Filarmoni, Milano 
Giuseppe Verdi Senfoni Orkestrası, 
Camerata Salzburg, Kraliyet Liverpool 
Filarmoni, Saint Paul Oda Orkestrası, 
Maggio Musicale Fiorentino Orkestrası 
ve Brüksel Filarmoni gibi orkestralarla 
gerek şef, gerekse solist olarak çalıştı. 
Gerek şef, gerekse solist olarak işbirliği 
yaptığı diğer orkestralar arasında. 
Kurucusu olduğu Moskova Solistleri 
ile de 1992’den bu yana dünya 
genelinde konserler vermektedir. 
Bu ünlü oda orkestrası Moskova, 
Amsterdam, Paris, Tokyo, New York ve 
Londra’daki BBC Proms’da coşkuyla 
karşılanmıştır. Oda müziğinde en yakın 
işbirliği yaptığı sanatçı ve topluluklar 
arasında Sviatoslav Richter, Gidon 
Kremer, Mstislav Rostropovich, Maxim 
Vengerov, Natalia Gutman, Viktoria 
Mullova ve Borodin Quartet sayılabilir. 
Bashmet’in mezzosoprano Angelika 
Kirchschlager ve piyanist Jean-Yves 
Thibaudet ile bir araya geldiği sıra 
dışı olduğu kadar ilham verici trio, 
bu üçlü kombinasyon için geçmişte 

ve günümüzde yazılmış eserleri son 
derece başarıyla yorumlamaktadır. 
Yakın zamanda gerçekleştirdiği diğer 
oda müziği projeleri kapsamında 
Anne-Sophie Mutter ve Lyn Harrell 
ile Beethoven trioları seslendirmiştir. 
Elbe, Verbier ve Martha Argerich’in 
Japonya’daki festivali gibi çeşitli yaz 
festivallerine sık sık konuk olmaktadır. 
Yuri Bashmet’in pek çok albümü 
arasında Gubaidulina Konçerto ile 
Kancheli’nin Styx’ini seslendirdiği 
Deutsche Grammophon kaydı Diapason 
d’Or Ödülü kazanmış ve Grammy’ye 
aday gösterilmiştir. DG etiketi altında 
yayınlanmış diğer dikkat çeken 
albümleri ise Anne-Sophie Mutter ile 
birlikte Mozart’ın Senfoni Konçertant’ı, 
Argerich, Kremer ve Maisky ile birlikte 
Brahms’ın 1 Numaralı Piyanolu 
Dörtlüsü ve Boulez yönetimindeki 
Berlin Filarmoni ile seslendirdiği 
ve kısa zaman önce piyasaya çıkan 
Bartok Konçerto’dur. Onyx etiketi 
altında Moskova Solistleri’yle çıkardığı 
albümler de eleştirmenlerin övgüleriyle 

karşılanmıştır. Bunların başlıcaları 
Şostakoviç, Sviridoc ve Vainberg’in oda 
senfonileri; Stravinsky ve Prokofiev’in 
eserlerinden oluşan Grammy ödüllü 
albüm; Uzakdoğulu bestecilerin 
eserlerini topladığı albüm ve piyanist 
Mikhail Muntian’la seslendirdikleri 
bislerin yer aldığı albümdür. The 
Times dergisi Yuri Bashmet’i 
“kuşkusuz dünyanın yaşayan en büyük 
müzisyenlerinden biri” olarak tanımlar. 
Sanatçı klasik müziğin ötesinde hayata 
sorgulayıcı ve sezgisel bir yaklaşım 
getirir. Beatles ve Jimi Hendrix 
hayranıdır ve Rus televizyonunda kendi 
politik tartışma programını sunmuştur. 
1971 yılında aldığı, Mozart’ın çaldığı 
modele benzer bir 1758 Testore yapımı 
viyola çalmaktadır.

π Through his virtuosity, strength of 
personality and high intelligence, Yuri 
Bashmet has given the viola a new 
prominence in musical life. The pre-
eminent viola player of the modern age, 
he has motivated the leading composers 
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of our time to expand the repertory with 
significant new music. He is Artistic 
Director of the December Nights 
Festival, Moscow, Principal Conductor 
of the Novaya Rossiya State Symphony 
Orchestra, and is the founder/
director of Moscow Soloists. He also 
appears throughout the world in the 
dual role of conductor/soloist. Born 
in 1953 in Rostov-on-Don in Russia, 
he spent his childhood in Lviv in 
Ukraine before studying at the Moscow 
Conservatoire with Vadim Borisovsky 
(of the Beethoven Quartet) and 
Feodor Druzhinin. His international 
career was launched in 1976 when 
he won the International Viola 
Competition in Munich. Since then 
he has appeared with all the world’s 
great orchestras, including the Berlin 
and Vienna Philharmonics, Royal 
Concertgebouw Orchestra, Boston, 
Chicago and Orchestre Symphonique 
de Montréal, New York Philharmonic, 
London Philharmonic and the London 
Symphony Orchestra, which presented 
its own Yuri Bashmet Festival. He 
has inspired many composers to 
write for him, and has enjoyed 
strong personal and professional 
relationships with Alfred Schnittke 
and Sofia Gubaidulina in particular. 
Schnittke’s Viola Concerto, written for 
him, is now firmly established in the 
repertory. Other concertos composed 
for him include works by Poul Ruders, 
Alexander Tchaikovsky and Alexander 
Raskatov. He has also given the world 
premieres of Styx by Giya Kancheli, 
The Myrrh Bearer by John Tavener and 
On Opened Ground by Mark-Anthony 
Turnage – all of which were written 
for him. In December 2002 Bashmet 
became Principal Conductor of the 
newly formed Symphony Orchestra 
of New Russia, with which he has 
embarked upon a series of concerts 
in Moscow, with touring plans in 
Russia, Italy, France and the UK. Other 
orchestras with which he appears as 
conductor/soloist include the Dresdner 
Philharmoniker, Orquesta Ciudad 
de Granada, Tokyo Philharmonic, 
Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi, Camerata Salzburg, 
Royal Liverpool Philharmonic, Saint 
Paul Chamber Orchestra, Orchestra 

del Maggio Musicale Fiorentino 
and Brussels Philharmonic. He is 
also founder of Moscow Soloists, an 
ensemble he has performed with 
and directed throughout the world 
since 1992. This renowned chamber 
orchestra has been rapturously received 
in Moscow, Amsterdam, Paris, Tokyo, 
New York and at the BBC Proms, 
London. In chamber music his closest 
collaborators have included Sviatoslav 
Richter, Gidon Kremer, Mstislav 
Rostropovich, Maxim Vengerov, Natalia 
Gutman, Viktoria Mullova and the 
Borodin Quartet. He formed a highly 
successful trio with mezzo-soprano 
Angelika Kirchschlager and pianist 
Jean-Yves Thibaudet, showcasing 
music of the past and present for this 
unusual and evocative combination. 
Other recent chamber music projects 
include Beethoven trios with Anne 
Sophie Mutter and Lyn Harrell. He is 
a frequent visitor to summer festivals 
such as Elbe, Verbier and Martha 
Argerich’s festival in Japan. Among his 
many CDs is a recording for Deutsche 
Grammophon of the Gubaidulina 
Concerto and Kancheli Styx, winner of 
a Diapason d’Or award and a Grammy 
nomination. Other notable DG discs 
are Mozart’s Sinfonia Concertante with 
Anne-Sophie Mutter, Brahms’s Piano 
Quartet No 1 with Argerich, Kremer and 
Maisky, and the recently released Bartók 
Concerto with Berliner Philharmoniker 
and Boulez. For Onyx he and Moscow 
Soloists have embarked on a critically-
acclaimed series of recordings; chamber 
symphonies by Shostakovich, Sviridoc 
and Vainberg; music by Stravinsky 
and Prokofiev (which received a 
Grammy award); and a disc of music 
by composers from the Far East, plus 
a recital disc of Encores with pianist 
Mikhail Muntian. Described by The 
Times as “without doubt, one of the 
world’s greatest living musicians”, 
Yuri Bashmet brings an enquiring 
and perceptive mind to life beyond 
classical music; he is an enthusiast for 
the Beatles and Jimi Hendrix and has 
hosted his own political discussion 
show on Russian television. He plays 
a 1758 Testore viola (a similar model 
to the one Mozart played) which he 
bought in 1971.

danııl trıfonov

▪ Rus piyanist Daniil Trifonov 2011’de 
20 yaşındayken Çaykovski ve Rubinstein 
yarışmalarını kazanarak klasik müzik 
dünyasında yıldızlığa doğru müthiş 
bir çıkış yaptı. Mükemmel bir tekniği 
nadir bulunan bir duyarlılık ve derinlikle 
birleştiren icraları sürekli bir hayranlık 
kaynağıdır. Piyanist Martha Argerich 
onun için “Her şeye ve fazlasına sahip… 
şefkat ile birlikte şeytani unsura. Ben 
ömrümde böylesini duymadım,” 
derken Financial Times, “Onu böylesi 
bir fenomen yapan, icralarına kattığı 
mutlu edici nitelik… Batı’nın tüm 
başkentlerinin onun etkisi altında 
kaldığına şaşmamak gerek.” diye yazar. 
Daniil Trifonov 2014/15 sezonunu 
Seattle Senfoni ile ilk konserinde 
Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu’nu 
seslendirerek açtı; Valery Gergiev 
yönetimindeki Mariinsky Orkestrası 
ile çıktığı Japonya turnesinde de aynı 
eseri seslendirdi. Dallas Senfoni ile 
ilk konserinde, New York Filarmoni, 
Chicago Senfoni ve Londra’nın 
Philharmonia Orkestrası eşliğinde 
verdiği konserlerde ise programlarında 
orkestralı eserlerine geniş yer 
verdiği Rachmaninov’un 1. Piyano 
Konçertosu’nu seslendirdi. Bestecinin 
2. Piyano Konçertosu’nu Viyana Senfoni 
eşliğinde; 3. Piyano Konçertosu’nu 
Washington Ulusal Senfoni ve Londra 
Philharmonia eşliğinde; Paganini 
Varyasyonları’nı Atlanta Senfoni, 
Çek Filarmoni eşliğinde ve Toronto 
Senfoni ile ilk konserinde seslendirdi. 
Cleveland Orkestrası ile Şostakoviç’in 
1. konçertosunu, Kremerata Baltica 
ve Philhamonia ile çıktığı Avrupa 
turnelerinde ise Chopin çaldı. Bach, 
Beethoven ve Liszt’in eserlerine yer 
verdiği resitalleriyle Londra Kraliyet 
Festival Salonu, Paris Champ-Elysées 
Tiyatrosu, Tokyo Opera City, Barselona 
Palau de la Musica ve art arda üçüncü 
yıl olmak üzere New York Carnegie 
Hall’a konuk oldu. Grammy ödüllü 
kemancı Gidon Kremer ile birlikte 
gerçekleştirdiği dokuz şehirlik ABD 
turnesinin sonunda yine New York’un 
ana sahnesine döndü. Bir önceki 
sezonda Daniil Trifonov’un Deutsche 
Grammophon kayıt sanatçısı olarak 
ilk albümü yayınlandı. 2013’te tümüyle 

dolu salona verdiği ve “sıra dışı teknik 
becerisini ve şairane duyarlılığını” (New 
York Times) sergileyen ilk Carnegie 
Hall resitalinin kaydı olan bu albüm, 
sanatçının ertesi yıl Carnegie Hall’a 
dönüşüyle aynı zamanda piyasaya çıktı 
ve sanatçıya bir de Grammy adaylığı 
getirdi. Sezon boyunca Chicago’dan 
Londra’ya, Paris, Viyana, Berlin, 
Amsterdam, Rio de Janeiro gibi pek 
çok uluslararası merkezde resitaller 
verdi ve Los Angeles Filarmoni ile 
Washington, San Francisco ve Londra 
Senfoni Orkestraları dahil, dünyanın 
en iyi orkestralarından 19’una konuk 
oldu. Londra’da seslendirdiği Chopin’in 
Fa minör Konçerto’su üzerine Times, 
“nefes kesici bir duruşa ve teatralliğe 
sahip bir sanatçı” diye yazdı. Geçtiğimiz 
yaz İsrail Filarmoni ile turneye çıkan 
Daniil Trifonov, Edinburgh, Verbier 
ve Luzern Festivallerinde de başarılı 
konserler verdi. Daniil Trifonov 2012/13 
sezonunda Amerika’nın “Büyük Beşleri” 
olarak anılan New York Filarmoni, 
Chicago Senfoni, Boston Senfoni, 
Cleveland Orkestrası ve Philadelphia 
Orkestrası ile ilk konserlerini 
gerçekleştirdi. Ayrıca Santa Cecilia 
Ulusal Akademisi Orkestrası, Londra 
Kraliyet Filarmoni gibi Avrupa’nın 
önde gelen orkestraları ile de ilk kez 
konser verdi. İlk kez sahneye çıktığı 
New York Carnegie, Londra Wigmore, 
Viyana Musikverein, Tokyo Suntory 
ve Paris Salle Pleyel salonlarında 
resitalleriyle dinleyicilerle buluştu. 
Yaz aylarında Verbier ve Edinburgh 
Festivalleri ile ilk kez konuk olduğu 
BBC Proms kapsamında Londra 
Kraliyet Albert Salonu’nda verdiği 
konserlerde son derece parlak başarılar 
elde etti. Daniil Trifonov yakın tarihli 
resitalleriyle Washington DC Kennedy 
Merkezi’ne, Boston Ünlüler Serisi’ne, 
Londra Kraliçe Elizabeth Salonu’na, 
Amsterdam Concertgebouw’un 
Usta Piyanistler Serisi’ne, Berlin 
Filarmoni’nin Oda Müziği Salonu’na, 
Münih Herkulessaal’a, Bevyera 
Schloss Elmau’ya, Zürih Tonhalle’ye, 
Luzern Piyano Festivali’ne, Brüksel 
Palais des Beaux-Arts’a, Paris 
Louvre Oditoryumu’na ve Seul Sanat 
Merkezi’ne konuk oldu. Deutsche 
Grammophon kayıt sanatçısı olarak 
Daniil Trifonov’un sıradaki albümü 

Rachmaninov’un Paganini’nin 
Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler’i. 
Sanatçının diskografisinde ayrıca 
Decca etiketiyle bir Chopin albümü 
ve Gergiev yönetimindeki Mariinsky 
Orkestrası ile topluluğun kendi etiketi 
altında kaydettikleri Çaykovski’nin 1. 
Piyano Konçertosu yer almaktadır. 
Daniil Trifonov 2010/11 sezonunda 
dünyanın en prestijli üç yarışmasında 
birden madalya kazandı: Varşova’daki 
Chopin Yarışması’nda üçüncülük, Tel 
Aviv’deki Rubinstein Yarışması’nda 
birincilik ve Moskova’daki Çaykovski 
Yarışması’nda hem birincilik hem de 
tüm kategorilerin toplamında en iyi 
sonucu alan yarışmacıya verilen bir 
onur olan büyük ödülü aldı. 2013 yılında 
ise İtalya’nın önde gelen eleştirmenleri 
tarafından verilen Franco Abbiati En 
İyi Solist Ödülü ile onurlandırıldı. 1991 
yılında Nizhny Novgorod’da doğan 
Daniil Trifonov, beş yaşında başladığı 
müzik eğitimine Moskova’daki Gnessin 
Müzik Okulu’nda Tatiana Zelikman’ın 
öğrencisi olarak devam etti. Sonrasında 
ise Cleveland Müzik Enstitüsü’nde 
Sergei Babayan ile çalıştı. Bestecilik 
eğitimi de alan sanatçı, piyano, oda 
müziği topluluğu ve orkestra için 
eserler yazmaktadır. Geçtiğimiz 
bahar kendi piyano konçertosunun 
prömiyerini gerçekleştirdiğinde 
Cleveland Plain Dealer, “Piyanist-
besteci Daniil Trifonov’un sanatçılığı 
öyle ki insan şahsen tanık olsa bile 
inanamıyor.” diye yazdı.

π Russian pianist Daniil Trifonov 
(dan-EEL TREE-fon-ov) has made a 
spectacular ascent to classical music 
stardom since winning First Prize at 
both the Tchaikovsky and Rubinstein 
competitions in 2011 at the age of 20. 
Combining consummate technique 
with rare sensitivity and depth, his 
performances are a perpetual source 
of awe. “He has everything and more, 
... tenderness and also the demonic 
element. I never heard anything like 
that,” stated pianist Martha Argerich, 
while the Financial Times observes, 
“What makes him such a phenomenon 
is the ecstatic quality he brings to 
his performances. … Small wonder 
every western capital is in thrall to 
him.” Trifonov launched the 2014-15 
season with the Seattle Symphony, 
making his debut in Tchaikovsky’s First 
Piano Concerto, also the vehicle for 
his Japanese tour with the Mariinsky 
Orchestra and Valery Gergiev. For 
first appearances with the Dallas 
Symphony and returns to the New York 
Philharmonic, Chicago Symphony, 
and London’s Philharmonia Orchestra, 
he performs the first concerto of 
Rachmaninov, whose orchestral output 
continues to figure prominently in the 
pianist’s programming; he also plays 
the second concerto with the Vienna 
Symphony; the third with Washington’s 
National Symphony and London’s 
Philharmonia; and the “Paganini 
Variations” with the Atlanta Symphony, 
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Czech Philharmonic, and for his 
Toronto Symphony debut. Trifonov 
joins the Cleveland Orchestra for 
Shostakovich’s first concerto, and plays 
Chopin on European tours with the 
Kremerata Baltica and Philharmonia 
Orchestra. With a solo recital program 
of Bach, Beethoven, and Liszt, he 
tours a host of key venues, including 
London’s Royal Festival Hall, the 
Théatre des Champs Elysées in Paris, 
Tokyo’s Opera City, Barcelona’s Palau 
de la Musica, and New York’s Carnegie 
Hall, for the third consecutive year. 
Trifonov also returns to the New York 
venue’s main stage as the culmination 
of a nine-city U.S. duo recital tour in 
partnership with Grammy Award-
winning violinist Gidon Kremer. Last 
season saw the release of Trifonov: 
The Carnegie Recital, the pianist’s first 
recording as an exclusive Deutsche 
Grammophon artist. Captured live 
at his sold-out 2013 Carnegie Hall 
recital debut, which showcased “his 
uncommon technical gifts and poetic 
sensibility” (New York Times), the 
album’s release coincided with his 
return to Carnegie’s main stage one 
year later, and also snared a Grammy 
Award nomination. Further recital 
engagements took the pianist from 
Chicago to London, Paris, Vienna, 
Berlin, Amsterdam, Rio de Janeiro, and 
other international musical hotspots, 
and he collaborated with 19 of the 
world’s foremost orchestras, including 
the Los Angeles Philharmonic and the 
symphony orchestras of Washington, 
San Francisco, and London, where 
his account of Chopin’s F-minor 
concerto prompted the Times to hail 
him as “an artist of breathtaking poise 
and theatricality.” This past summer 
the pianist toured with the Israel 
Philharmonic, and made high-profile 
festival appearances in Edinburgh, 
Verbier, and Lucerne. In 2012-13, 
Trifonov made debuts with all the 
“Big Five” orchestras – the New York 
Philharmonic, Chicago Symphony, 
Boston Symphony, Cleveland Orchestra, 
and Philadelphia Orchestra – and with 
European ensembles including Rome’s 
Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia and London’s Royal 
Philharmonic. He made solo recital 

debuts at Carnegie Hall, London’s 
Wigmore Hall, Vienna’s Musikverein, 
Japan’s Suntory Hall, and the Salle 
Pleyel in Paris, while summer 
brought triumphs at the Verbier and 
Edinburgh Festivals and in his BBC 
Proms debut at London’s Royal Albert 
Hall. Recent recitals have also taken 
Trifonov to the Kennedy Center in 
Washington DC, Boston’s Celebrity 
Series, London’s Queen Elizabeth Hall, 
Amsterdam’s Concertgebouw (Master 
Piano Series), Berlin’s Philharmonie 
(the Kammermusiksaal), Munich’s 
Herkulessaal, Bavaria’s Schloss Elmau, 
Zurich’s Tonhalle, the Lucerne Piano 
Festival, the Palais des Beaux-Arts in 
Brussels, the Auditorium du Louvre in 
Paris, and the Seoul Arts Center. As an 
exclusive Deutsche Grammophon artist, 
Trifonov’s next issue for the label will be 
a recording of Rachmaninov’s Rhapsody 
on a Theme of Paganini. His discography 
also features a Chopin album for Decca 
and a recording of Tchaikovsky’s First 
Piano Concerto with Gergiev and the 
Mariinsky Orchestra on the ensemble’s 
own label. It was during the 2010/11 
season that Trifonov won medals 
at three of the music world’s most 
prestigious competitions, taking Third 
Prize in Warsaw’s Chopin Competition, 
First Prize in Tel Aviv’s Rubinstein 
Competition, and both First Prize 
and Grand Prix – an additional honor 
bestowed on the best overall competitor 
in any category – in Moscow’s 
Tchaikovsky Competition. In 2013 he 
was also awarded the prestigious Franco 
Abbiati Prize for Best Instrumental 
Soloist by Italy’s foremost music critics. 
Born in Nizhny Novgorod in 1991, 
Trifonov began his musical training at 
the age of five, and went on to attend 
Moscow’s Gnessin School of Music 
as a student of Tatiana Zelikman, 
before pursuing his piano studies 
with Sergei Babayan at the Cleveland 
Institute of Music. He has also studied 
composition, and continues to write 
for piano, chamber ensemble, and 
orchestra. When he premiered his own 
piano concerto last spring, the Cleveland 
Plain Dealer marveled: “Even having 
seen it, one cannot quite believe it. 
Such is the artistry of pianist-composer 
Daniil Trifonov.”

moskova solistleri

▪ Yuri Bashmet’in Moskova Devlet 
Konservatuvarı’nın en iyi mezunlarını 
bir araya getirerek oluşturduğu 
Moskova Solistleri ilk konserlerini 
19 Mayıs 1992’de Moskova 
Konservatuvarı’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 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 repertuvara 
sahip. Klasik dönemin başyapıtlarının 
yanı sıra çağdaş bestecilerin yapıtları 
ve nadir seslendirilen eski yapıtlar 
bu repertuvarın belirleyici unsurları. 
Dolayısıyla topluluğun programlarında 
sıra dışı ve ilginç prömiyerlere de 
rastlamak mümkün oluyor. 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 
Solistler’in 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 
Champs-Elysées’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.

π The orchestra made its debuts on 
19 May 1992 at the Great Hall of 
the Moscow Conservatoire and on 
21 May the same year at France’s 
Salle Pleyel in Paris. The orchestra 
has performed with great success at 
many famed and prestigious music 
venues such as Carnegie Hall in New 
York, the Great Hall of the Moscow 
Conservatoire, the Concertgebouw in 
Amsterdam, Suntory Hall in Tokyo, 
the Barbican Hall in London, the 
Tivoli in Copenhagen, the Berliner 
Philharmoniker and in Wellington 
(New Zealand). The orchestra has 
performed with soloists including 
Sviatoslav Richter (piano), Gidon 
Kremer (violin), Mstislav Rostropovich 
(cello), Viktor Tretyakov (violin), 
Maxim Vengerov (violin), Vadim 
Repin (violin), Sarah Chang (violin, 
USA), Barbara Hendricks (soprano, 
USA), James Galway (flute, USA), 
Natalia Gutman (cello), Lynn Harrell 
(cello, USA), Mario Brunello (cello, 
Italy) and Thomas Quasthoff (bass, 
Germany). In 1994 the Moscow 

Soloists with Gidon Kremer and 
Mstislav Rostropovich recorded a 
compact disc for EMI. A disc of 
works by Dmitry Shostakovich and 
Johannes Brahms with Sony Classics 
was named “best recording of the 
year” by STRAD magazine critics 
and nominated for a Grammy. 
The orchestra received a repeat 
Grammy nomination in 2006 for 
a disc of chamber symphonies by 
Shostakovich, Georgy Sviridov and 
Mieczysław Weinberg. In 2007, the 
Moscow Soloists won a Grammy 
award for a recording of music by Igor 
Stravinsky and Sergei Prokofiev. The 
orchestra has frequently performed at 
the most prestigious music festivals, 
among them the Rostropovich Festival 
in Evian (France), the Music Festival 
of Montreux (Switzerland), Sydney 
Music Festival, Bath Music Festival 
(UK), The Proms at London’s Royal 
Albert Hall, Prestige de la Musique 
at Paris’ Salle Pleyel, Sony-Classical 
at the Théâtre des Champs Élysées, 
Semaines musicales de Tours 
(France) and the December Evenings 
in Moscow. Over sixteen years, the 
musicians have given over one 
thousand two hundred concerts, or 
around two thousand three hundred 
hours of music. In “trains, planes 
and automobiles” they have spent 
over four thousand three hundred 
and fifty hours, covering distances of 
one million three hundred and sixty 
thousand kilometres, equivalent to 
thirty-four times round the Earth’s 
equator. The orchestra’s performances 
have met with passionate applause in 
over forty countries on five continents. 
Over two hundred masterpieces of 
world classics and rarely performed 
works by composers of the past and 
present make up the repertoire. The 
Moscow Soloists’programmes stand 
out for their vivid nature, variety and 
interesting premieres. The orchestra 
regularly appears on various television 
programmes in Russia and abroad. 
Their concerts have been broadcast 
and recorded numerous times by 
the world’s leading broadcasting 
companies, such as the BBC, Bavarian 
Radio, Radio France and Japan’s NHK 
corporation.

program notları

Frédéric Chopin (1810-1849) 
Piyano Konçertosu, Mi minör, No. 1, 
Op. 11*

– Allegro maestoso risoluto
– Romance. Larghetto
– Rondo. Vivace

Chopin sevgili çalgısı piyano için, 
orkestra eşliğinde iki konçerto ile 
Polonya ezgileri üzerine La Majör Op. 
13 Büyük Fantezi (1828), Mozart’ın 
Don Giovanni Operası’ndan “La ci 
darem la mano” aryası üzerine Si 
bemol Majör Op. 2 Varyasyonlar 
(1827), Krakowiak adlı Fa Majör Op. 14 
Rondo (1828), Mi bemol Majör Op. 22 
Grand Polonaise (1830) ile buna giriş 
olarak 1834’te yazdığı Sol Majör Op. 22 
Andante Spianato’yu bestelemiş, ancak 
orkestra problemlerine ilgisiz kalmış, 
senfonik yapı ile orkestrasyona fazla 
özen göstermemiştir. Onun piyano 
konçertoları da bu nedenle türünün 
önemli eserleri arasında yer almamakla 
birlikte, gençliğinde kendini Avrupa’da 
tanıtmak amacıyla yazdığı bu eserlerde, 
Chopin piyanoyu aralıksız ön planda 
tutmuş, orkestra ile diyalog kurmayı 
düşünmemiştir.
1830 yılında Nisan-Ağustos arasında 
bestelenen Mi minör Piyano 
Konçertosu da aslında Chopin’in ikinci 
konçertosudur. 2. Konçerto olarak 
tanınan ve 1829’da bestelenen Fa 
Minör Konçerto’nun düzeltilmesi ve 
orkestra partilerinin 1830-31 Avrupa 
yolculuğu sırasında bir ara kaybolması 
nedeniyle yeniden yazılması yüzünden 
baskısının gecikmesi, Mi minör 
Konçerto’nun ilk konçerto olarak 
numaralanmasına neden olmuştur. 
Chopin Varşova’da halk önündeki 
üçüncü konserini 11 Ekim 1830 günü 
verdi ve Mi minör 1. Konçertosu’nu 
çaldı. Daha önceki iki konseri de 
aynı yılın Mart ayında gerçekleşmiş 
ve Fa minör 2. Konçerto’sunu ilk kez 
yorumlamış, sonra tekrarlamıştı. 
Ama Ekim’deki bu konser onun 
Polonya’ya veda konseriydi: Önceki 
iki konseri ile Varşova’da büyük üne 
ulaşmıştı. Konservatuvardan arkadaşı 
soprano Constantia Gladkowska’ya 
aşkı sürüyordu. Bu arada gazeteler 
onu Mozart ile kıyaslıyor, ülkeden 



43. istanbul müzik festivali134 1 3 543 RD ıstanbul musıc festıval the moscow soloısts yurı bashmet & danııl  trıfonovmoskova solistler i  yurı  bashmet & danııl  trıfonov

ayrılmamasını istiyordu. Bu aylarda 
üçüncü sınıf bir müzikçi olan Anton 
Orlowski Fa minör Konçerto’nun 
temalarını vals ve mazurkaya çevirerek 
bu üne yardımcı olmuştu; ama Chopin 
hâlâ Mi minör Konçerto’nun son 
bölümünü tamamlamaya çalışıyordu. 
Temmuz başında Op. 2 Mozart 
Varyasyonlar’ı Viyana’dan basılmış 
olarak geldi ve Chopin dört gün sonra 
onları bir sopranonun resitalinde çaldı. 
24 Temmuz’da da Constantia’nın 
Paer’in Agnese Operası’nda ilk sahneye 
çıkışını izledi ve aşkı yine alevlendi: 
İki genç yüzüklerini değiştirerek 
vedalaşacaktı. Chopin yazın en sıcak 
günlerinde, doğduğu Zelazowa 
Wola köyünü son kez ziyaret etti. Bu 
arada Paris’ten Temmuz İhtilali’nin 
haberleri geldi. Üniversite öğrencileri, 
o zamanlar Rus Dükalığı olan 
Varşova’daki Grandük’ün sarayına 
“Yılbaşından sonra kiralıktır” yazılı 
levhayı astı, birçok tutuklama yapıldı. 
Ama Chopin geleceğini düşünüyor, 
arkadaşı Titus Woycieckowski ile planlar 
kuruyordu. 23 Eylül günü Titus tüm 
Varşovalı müzikseverleri evine, Mi 
minör Konçerto’nun elbiseli provasına 
çağırdı. Bu davet büyük bir sükse yaptı: 
Gazeteler genç dâhinin yeni Grand 
Concerto’sundan övgüyle söz ediyor, bu 
eseri halka dinletmeden Polonya’dan 
ayrılmamasını istiyordu. Ve 11 Ekim 
1830 günü bu konser gerçekleşti; biletler 
üç gün içinde bitmişti. Chopin’in 
öğretmeni Joseph Elsner (1769-1854) ile 
17 Mart’ta ilk konseri yöneten Kasimir 
Kurpinski kavgalı olduğu için bu veda 
konserinde orkestrayı konservatuvarda 
şan öğretmeni, La Scala’nın eski 
şeflerinden, besteci de olan İtalyan 
Carlo Evasio Soliva (1792-1851) yönetti... 
Bu konseri Chopin şöyle anlatmış: 
“Hiç de sinirli değildim ve sanki yalnız 
başımaymış gibi çaldım. Konser çok iyi 
gitti. Salon doluydu. Önce Görner’in 
senfonisi vardı. Sonra da Ekselansları 
Mi minör Konçertonun ilk allegro’sunu 
çaldı, ben de bunu Streicher marka 
piyanoyla sürdürdüm. Bravolar sağır 
edercesineydi... Soliva çok memnun, 
(o zamanki uygulamaya göre) aria’sını 
söyleyen mavi elbiseli bir meleğe 
benzeyen Matmazel Wolkow’a eşlik etti. 
Bu aryadan sonra da (konçertonun) 
Adagio ve Rondo bölümleri çalındı. 

Konserin ikinci yarısı Soliva’nın 
Matmazel Gladkowska (Chopin’in 
sevgilisi) için yönettiği aria ile başladı: 
Çok güzel beyaz elbise içinde, saçlarında 
güller... ve o zamana kadar söylemediği 
kadar güzel söyledi... Genç bayan 
sahneden indikten sonra ben, Polonya 
ezgileri üzerine potpurimi çaldım (Op. 
13 Büyük Fantezi). Bu kez ne yaptığımı 
biliyordum, orkestra ne yaptığını 
biliyordu, şef kürsüsü de biliyordu. 
Final mazurka ile gökgürültüsü gibi bir 
alkış koptu... Şimdiye kadar bir orkestra 
ile hiç bu kadar rahat olmamıştım.” 
Chopin, arkadaşı Reinschmidt’ın 1 
Kasım’da verdiği veda partisinden 
sonra, ertesi gün Op. 10 No.1 ve No. 2 
etüdlerini yazmayı tamamladıktan sonra 
Viyana’ya doğru yola çıktı. Öykülerde 
anlatıldığı gibi kendisine gümüş kâse 
içinde öldüğünde mezarına serpilecek 
Polonya toprağı verilmemişti; bu toprağı 
Chopin’in vefalı öğrencisi Jane Stirling 
Paris’teki Père Lachaise mezarlığındaki 
Chopin’in anıtına koymak için 
Polonya’dan 12 Haziran 1850 tarihli 
mektupla isteyecekti... Ancak Chopin 
yolda bir sürprizle karşılaştı: Öğretmeni 
Joseph Elsner Varşova yakınındaki 
Wola civarında, bir erkek korosuyla onu 
bekliyor ve bestelediği kısa bir kantat, 
gitar eşiğinde söyleniyordu. Chopin bu 
konçertosunu zamanın en ünlü piyanisti 
olan, Alman asıllı Paris’te yerleşik 
Friedrich (Frédéric) Kalkbrenner’e (1785-
1849) ithaf etti. 1825 ile 1835 arasında 
ününün zirvesinde olan Kalkbrenner 
üstelik bir general kızıyla evliydi ve 
Pleyel piyano firmasının da ortağıydı. 
Chopin 1831 Kasım’ında Paris’e ulaştığı 
zaman onu ziyaret etmiş, Kalkbrenner 
de onu piyano kursuna davet etmiş ve 
öğrencisi olduğunu duyurmuştu. Ama 
yine de Chopin’in Paris’teki ilk sahneye 
çıkışını, 26 Şubat 1832’deki Pleyel 
konserini ayarlamıştı. Bu konserde 
Beethoven’ın Op. 29 Beşlisi ile bir 
şan düetinden sonra Chopin Fa minör 
Konçerto’sunu solo olarak çaldı; sonra 
da Kalkbrenner’in altı piyano için Grand 
Polonaise’ine Hiller, Stamaty, Sowinski, 
G. Osborne ve besteci ile katıldı... Bu 
konserde Liszt ve Mendelssohn da 
bulunuyor ve Chopin’i ateşli şekilde 
alkışlıyorlardı. Böylece Chopin’e şöhret 
yolu açıldı... 1. Piyano Konçertosu’nun 
1. Bölümü 3/4’lük ölçüde, Mi minör 

tonda, görkemli (Maestoso) tempoda 
138 mezür –beş dakika kadar– süren 
uzun bir orkestra girişi ile başlar ve 
piyanonun çalacağı ana ve yan temalar 
klasik geleneğe göre, ancak ana 
tonalitede duyulur ve piyanonun etkili 
girişine de zemin hazırlanır. Piyano 
girince de görevini yapmış gibi, orkestra 
geri çekilir. Solo piyano olağanüstü 
görkemli, şiirsel, elejik ve lirik yönlerini 
sergileyerek bu temaları varyasyonlarla 
işler; renkli tekrarlarla, ustalıkla süsler. 
Özellikle yakınan (cantabile) ikinci tema 
önce ezgiselliğiyle seçkinleşir, sonra 
pırıltılı pasajlarla çözülür. Geliştirim 
ve tekrar bölmeleri de yeni ve ilginç 
teknikle gerçekleştirilir. 2. Bölüm 
4/4’lük ölçüde, Mi Majör tonda, ağırca 
(Larghetto) tempoda bir Romance’tır 
(Romans). 18 yaşındaki Chopin, sırdaşı 
Titus’a yazdığı mektupta, büyük bir 
gururla burada sürdinli kemanları 
kullandığını belirtecek kadar da saf 
yüreklidir. Tam Chopin’e özgü bir 
noktürn olan bölümü besteci şöyle 
tanımlar: “... oldukça romantik, 
sakin, hüzünlü, sanki güzel bir bahar 
gecesindeki ay ışığında hayallere dalmak 
gibi bir şey...” Bu iki bölmeli romansta 
tekrar bölmesi de çok zengin bir fantezi 
ile zarif ve sessizce gerçekleştirilir. 
Sonda orkestranın sunduğu temayı 
piyano arabesk figürlerle süsleyerek 
sarmalar ve olağandışı güzelliği 
sağlar. 3. Bölüm 2/4’lük ölçüde, 
yine Mi Majör tonda, canlı (Vivace) 
tempoda bir Rondo’dur. Uzmanlar, 
orkestrasyonunu beğenmedikleri bu 
konçertonun finalindeki yaylıların 16 
mezürlük attaca’sını dâhice bulur: 
Do diyez, Re diyez, Sol diyez seslerde 
keskin girişle hülyalı soliste Mi Majör’de 
Rondo’ya başlaması için şiddetli 
bir çağrıdır bu. Klarnet ve flütlerin 
zarif sorusu ile cevaplanır ve ritmik 
motif şakacı bir sıçrayışla piyanoya 
ulaşır. Piyano bu şenliğe, Krakov’dan 
kaynaklanan Krakowiak dansıyla katılır 
ve olağanüstü virtüözlükle önderliği 
üstlenir. Piyanonun oktavlarla, canlı ve 
şakacı (scherzando) sunduğu ikinci 
tema ise ancak parlak pasajlardan ve 
uzun ara müziklerinden sonra ortaya 
çıkar. Bu 2/4’lük ölçüdeki Krakowiak 
dansı, folklorik aslından daha uzak 
ama daha zarif ve elektrikleyici havada 
gelişir. Coda’da ise piyanoda ellerin 

paralel oktavlarıyla –Chopin’i bu çok 
uğraştıran– finali parlak sona ulaştırır. 
Chopin bu eseri yayımlarken yakın 
dostu, Fransız viyolonselist Auguste 
Franchomme’un (1808-84) partisyona 
yardım ettiği; sonraki baskılarda da 
Carl Tausig, Richard Burmeister ve 
Karl Klindworth gibi müzikçilerin 
bazen piyano partisine kadar uzanan 
düzeltmeler yaptığı, tekrarlar ve 
kadanslar eklediği belirtilmektedir. Bu 
nedenle de eserin süresi 38-46 dakika 
arasında değişmektedir.

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Viyola Konçertosu Sol Majör*

– Largo
– Allegro
– Andante
– Presto

Telemann’ın viyola ailesine ait yazdığı en 
güzel örneklerden biri olan bu eser, 17. 
yüzyıl konçerto stiline uygun olarak dört 
bölümlü düzenlenmiştir. 1. Bölümde 
orkestranın ağır (Largo) tempodaki 
kısa tuttisinden sonra solo viyola girer 
ve yaylı çalgılarla bir diyalog başlar. 
Viyola gittikçe egemen bir role geçer... 
2. Bölümde canlı ve çok tipik bir İtalyan 
Barok Konçerto havasındaki Allegro yine 
orkestrayla girer. Tutti ve solo çalgıların 
sürekli soru-cevap diyaloglarıyla gelişen 
bölüm, ağır ve duygulu bir Andante ile 
soluklanır. Viyola partisi, kemanların 
ve klavsenin eşliğinde soliste, 
sonoritesinin güzelliğini gösterme 
fırsatını verir. Bach’ı andıran bu bölüm, 
Brandenburg Konçertoları tarzında giren 
tutti ve onu izleyen viyola, kadanslarla 
süslenen Presto ile sürer. Ancak Bach 
ile Telemann’ın etkileşimi bestecinin 
kişiliğini bozmaz. (Süre 17’)

Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 
Floransa Hatırası, Op. 70*

– Allegro con spirito
– Adagio cantabile e con moto-
Moderato-Tempo I
– Allegretto moderato
– Allegro vivace-più vivace

Çaykovski’nin 1890’da Frolovskoye’de 
iki keman, iki viyola, viyolonsel ve 
kontrbas için yazdığı Op. 70 Altılı 
“Souvenir de Florence” 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. 
Bestecinin, ciddi bir eser olarak 
görmediği ve onun son oda müziği 
olan altılıyı yazma fikri, Maça Kızı 
Operası üzerinde çalışırken aklına 
gelmişti. Hafif ve güzel ezgileri olması 
gereken Floransa Anısı’nı bestelerken 
“Fikir konusunda değil de, formun 
yeni oluşu nedeniyle zorlandığını; altı 
ayrı çalgı için tek tek yazmanın teknik 
problemler doğurduğunu” kardeşi 
Modest’e gönderdiği mektupta belirten 
Çaykovski, “İnanılmaz derecede güç, 
hele sondaki füg!” diye sözlerini 
bitirmişti. Daha önce, 1890 Aralık 
ayında özel konserlerde çalınan altılının, 
bestecinin Amerika yolculuğu ve diğer 
uğraşıları nedeniyle, halk önündeki 
resmi yorumu gecikmiş; bu arada eser 
üzerinde Aralık 1891-Ocak 1892 arasında 
çeşitli düzeltmeler de yapmıştı. 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 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’)

Tan Dun (1957-)

Günümüzün önde gelen bestecilerinden 
Çinli Tan Dun müziğinde doğu ve 
batının geleneklerini birleştirmesiyle 
tanınır. Dünyanın en iyi orkestralarının 
bir kısmını yönetmenin yanı sıra 
Crouching Tiger Hidden Dragon filminin 
müziğiyle Grammy ve Akademi 
ödüllerinin de sahibi olmuştur. Bu 
konserde seslendirilecek olan parça, 
Çinli çellist Yo-Yo Ma’nın da özel 
katkısıyla doğu ile batının etkilerini 
güzel bir şekilde ortaya koyuyor.  
(Süre 3’)

* Program notları: irkin aktüze
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MAGDALENA KOŽENA
EMMANUELLE HAÏM &
LES SOLISTES DU CONCERT D’ASTRÉE
magdalena kožená mezzosoprano mezzo-soprano 
emmanuelle haïm klavsen ve şef harpsichord & conductor

“Médée trahie” 
“İhanete Uğrayan Bir Kadın, Medea”

Jean Baptiste Bésard
“Ma belle, si ton âme”

Michel Lambert
“Vos mépris chaque jour” 
“Ombre de mon amant”

Marin Marais
Suite d’un Goût étranger 
 – Marche Tartare 
 – Sarabande 
 – La Tartarine

Jean-Philippe Rameau
“Tristes apprêts”

Marin Marais
Sol minör Süit 
Suite in G minor from Pièces en trio 
 – Prélude 
 – Sarabande 
 – Gigue 
 – Gavotte 
 – Plainte 
 – Passacaille

Ara Interval

Marc-Antoine Charpentier
“Quel prix de mon amour”

Viyana ve Çek Filarmoni’nin yanı sıra 
Cleveland, Philadelphia ve Kraliyet 
Concertgebouw Orkestraları’na 
defalarca konuk solist olan Magdalena 
Kožená, Berlin Filarmoni eşliğinde 
Bach’ın Aziz John Pasyonu’nu 2014’te 
önce Baden-Baden Festival Salonu’nda, 
ardından da Luzern Festivali, BBC 
Proms ve Carnegie Hall’de seslendirdi. 
Magdalena Kožená Salzburg 
Festivali’nde ilk kez 2002’de Zerlina 
(Don Giovanni) olarak sahneye çıktı; 
2013’te ise Idamante olarak geri döndü. 
Sanatçı bu rolü Glyndebourne Festivali 
ile Berlin ve Luzern’de de seslendirdi. 
Kožená bugüne kadar sık sık konuk 
olduğu New York’taki Metropolitan 
Operası’na ilk kez 2003’te Mozart’ın 
Figaro’nun Düğünü operasında 
Cherubino olarak çıktı. Metropolitan’ın 
2006’daki Japonya turnesinde Zerlina’yı 
söyledi ve 2010/11 sezonunda New 
York’a dönerek Jonathan Miller 
yönetmenliğinde Debussy’nin Pelléas ve 
Mélisande operasında başrolü üstlendi. 
Operalarda üstlendiği roller arasında 
ayrıca Rossini’nin Sindirella operasında 
Angelina (Kraliyet Opera Evi, 2007), 
Richard Strauss’un Güllü Şövalye’sinde 
Oktavian (Berlin Devlet Operası, 
2009), Chabrier’in L’étoile operasında 
Lazuli (Berlin Devlet Operası, 2010) ve 
Bizet’nin Carmen’inde başrol (Salzburg 
Paskalya ve Yaz Festivalleri, 2012) yer 
alır. Magdalena Kožená geçtiğimiz 
sezon boyunca Leipzig Gewandhaus’ta 
sahneye çıktı; Basel La Cetra ve Berlin 
Filarmoni ile bir Avrupa turnesi 
gerçekleştirdi; Basel Operası’nın Medee 
prodüksiyonunda başrolü ve Baden 
Baden Paskalya Festivali’nde Güllü 
Şövalye operasında Oktavian rolünü 
söyledi; Mitsuko Uchida ile resitaller 
verdi. Magdalena Kožená Fransız 
müziğine katkıları nedeniyle 2003 
yılında Fransa hükümeti tarafından 
Şövalyelik Nişanı’yla onurlandırıldı.

Magdalena Kožená was born in the 
Czech city of Brno and studied voice 
and piano at the Brno Conservatory and 
later with Eva Blahova at Bratislava’s 
Academy of Performing Arts. She has 
been awarded several major prizes 
both in the Czech Republic and 
internationally, culminating in the 
Sixth International Mozart Competition 

23.06.2015
sa tu 21.00

Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum

Jean-Marie Leclair
Chaconne from 2ème Récréation en musique 
 – Ouverture 
 – Sarabande 
 – Badinage 
 – Chaconne 
 – Tambourins

Louis-Nicolas Clérambault
Ses ve Orkestra İçin “Médée” 
“Mèdée” Cantate à voix seule et simphonie

Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval.

magdalena kožena

Magdalena Kožená Çek Cumhuriyeti’nin 
Brno şehrinde doğdu. Önce Brno 
Konservatuvarı’nda şan ve piyano 
okudu, ardından Bratislava Sahne 
Sanatları Akademisi’nde Eva 
Bláhová’nın öğrencisi oldu. Gerek Çek 
Cumhuriyeti’nde gerekse uluslararası 
çapta çeşitli önemli ödüller kazandı; 
bu ödülleri 1995 yılında Salzburg’daki 
6. Uluslararası Mozart Yarışması’nda 
aldığı birincilikle taçlandırdı. 1999’da 
Deutsche Grammophon kayıt sanatçısı 
olan Magdalena Kožená hemen 
akabinde firmanın Archiv etiketi 
altında Bach aryaları kaydetti. Dvorak, 
Janacek ve Martinu’nun şarkılarından 
oluşan ilk resital kaydı 2001 yılında 
Deutsche Grammophon’un sarı 
etiketiyle yayınlandı ve Gramophone 
Dergisi’nin Solo Şan Ödülü’nü kazandı. 
Gramophone tarafından 2004’te Yılın 
Sanatçısı seçildiğinden bu yana ise 
ECHO Ödülü, Tokyo Kayıt Akademisi 
Ödülü ve Diapason d’or gibi pek 
çok ödülün sahibi oldu. Deutsche 
Grammophone tarafından çıkarılan 
daha yakın tarihli albümleri arasında 
Christian Schmidt ile kaydettiği şan 
ve org için Prayer (2014) ve Simon 
Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni 
ile kaydettiği Love and Longing (2012) 
başlıklı albümleri sayılabilir. Magdalena 
Kožená’nın birlikte çalıştığı şefler 
arasında Claudio Abbado, Pierre Boulez, 
Gustavo Dudamel, John Eliot Gardiner, 
Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, 
Mariss Jansons, James Levine, Charles 
Mackerras ve Roger Norrington 
gibi dünyanın en büyük isimleri yer 
alır. Ayrıca Daniel Barenboim, Yefim 
Bronfman, Malcolm Martineau, 
András Schiff and Mitsuko Uchida gibi 
seçkin piyanistler eşliğinde Carnegie, 
Wigmore, Alice Tully ve Amsterdam 
Concertgebouw gibi prestijli salonlarla 
Aldeburgh, Edinburgh ve Salzburg 
festivallerinde resitaller vermiştir. 
Magdalena Kožená’nın dönem icrası 
anlayışı İngiliz Barok Solistleri, Gabrieli 
Consort ve İcracıları, Il Giardino 
Armonico, Louvre Müzisyenleri, Age 
of Enlightment Orkestrası, Venedik 
Barok Orkestrası ve Basel La Cetra 
gibi seçkin dönem toplulukları ile 
işbirliklerinde kendini gösterir. Berlin, 

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

sponsor

© mathıas bothor / dg
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in Salzburg in 1995. She was signed by 
Deutsche Grammophon in 1999 and 
immediately released her first album 
of Bach arias on its Archiv label. Her 
recital debut recording, an album of 
songs by Dvorak, Janacek and Martinu, 
appeared on Deutsche Grammophon’s 
yellow label in 2001 and was honoured 
with Gramophone’s Solo Vocal Award. 
She was named Artist of the Year 
by Gramophone in 2004 and has 
won numerous other awards since, 
including the ECHO Award, Record 
Academy Prize, Tokyo, and Diapason 
d’or. Most recent releases for Deutsche 
Gramophon have included Prayer 
for voice and organ with Christian 
Schmidt (2014) and Love and Longing 
with the Berliner Philharmoniker 
and Sir Simon Rattle (2012). Kožená 
has worked with many of the world’s 
leading conductors, Claudio Abbado, 
Pierre Boulez, Gustavo Dudamel, Sir 
John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, 
Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, 
James Levine, Sir Charles Mackerras 
and Sir Roger Norrington. Her list of 
distinguished recital partners includes 
the pianists Daniel Barenboim, Yefim 
Bronfman, Malcolm Martineau, 
András Schiff and Mitsuko Uchida, 
with whom she has performed at such 
prestigious venues as Carnegie Hall, 
Wigmore Hall, Alice Tully Hall and the 
Amsterdam Concertgebouw, and at the 
Aldeburgh, Edinburgh and Salzburg 
festivals. Kožená’s understanding 
of historical performance practices 
have been cultivated in collaboration 
with outstanding period-instrument 
ensembles, including the English 
Baroque Soloists, the Gabrieli Consort 
and Players, Il Giardino Armonico, Les 
Musiciens du Louvre, the Orchestra 
of the Age of Enlightenment, Venice 
Baroque Orchestra and La Cetra, 
Basel. She is also in demand as soloist 
with the Berlin, Vienna and Czech 
Philharmonics and the Cleveland, 
Philadelphia and Royal Concertgebouw 
Orchestras. In April 2014 she 
performed Bach’s St John Passion at 
the Baden-Baden Festspielhaus with 
the Berliner Philharmoniker and later 
in the year joined the orchestra for a 
tour of Bach’s St Matthew Passion, 
including performances at the Lucerne 

Festival, BBC Proms and Carnegie 
Hall. Kožená first performed at the 
Salzburg Festival in 2002 as Zerlina 
in Don Giovanni and returned in 
2013 as Idamante, a role she has also 
sung for the Glyndebourne Festival 
and in Berlin and Lucerne. Kožená 
made her first appearance at New 
York’s Metropolitan Opera in 2003 
as Cherubino in Mozart’s Le nozze di 
Figaro and has since been a regular 
guest. She sang Zerlina for the 
company’s tour to Japan in 2006 and 
returned to New York to take the title-
role in Jonathan Miller’s production 
of Debussy’s Pelléas et Mélisande in 
2010/11. Her opera credits also include 
Angelina in Rossini’s La Cenerentola 
(Royal Opera House, 2007), Oktavian 
in Richard Strauss’s Der Rosenkavalier 
(Berlin Staatsoper, 2009), Lazuli in 
Chabrier’s L’étoile (Berlin Staatsoper, 
2010), and the title-role in Bizet’s 
Carmen (Salzburg Easter and Summer 
Festivals, 2012). This season sees 
performances at the Gewandhaus, 
Leipzig, a European tour with La Cetra, 
Basel, and the Berliner Philharmoniker, 
the title role in Medee at Basel Opera, 
Oktavian in Der Rosenkavalier at Baden 
Baden Easter Festival and recitals with 
Mitsuko Uchida. Kožená was appointed 
a Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres by the French government in 
2003 for her services to French music.

emmanuelle haïm

Emmanuelle Haïm piyano, kilise orgu 
ve klavsen eğitimi aldıktan ve henüz 
kariyerinin başında pek çok tanınmış 
sanatçıyla işbirliği yaptıktan sonra 
orkestra şefliği yolunda yürümeye 
karar vererek 2000 yılında Le Concert 
d’Astrée’yi kurdu. Kısa sürede en saygın 
mekânlarda aranan uluslararası bir şef 
haline geldi. 2001’de Gylndebourne 
Turne Operası’nda yönettiği Handel’in 
Rodelinda’sı ile büyük başarı elde etti. 
İcra tarzı ve enerjisi nedeniyle “Fransız 
Baroğunun Bayan Dinamit’i” lakabıyla 
anılmaya başlandı. Chicago Lirik 
Operası’nda eser yöneten (2007’de 
Handel’in Giulio Cesare’si) ilk kadın 
şef oldu. Düzenli olarak konuk olduğu 
Glyndebourne Festivali’nde Handel’in 
Theodora’sı (2003) ve Monteverdi’nin 

Poppea’nın Taç Giyme Töreni (2008) gibi 
pek çok opera yönetti. Berlin Filarmoni 
ile ilk konserini Mart 2008’de verdi; 
ardından Haziran 2011’de koreograf 
Vivienne Newport ile işbirliği içinde 
Handel ve Rameau’nun eserlerinden 
oluşan bir program yönetti. Handel’in 
Diriliş oratoryosunu yönetmek üzere 
Ekim 2014’te Berlin Filarmoni’ye bir 
kez daha döndü. 2011’de yönettiği Los 
Angeles Filarmoni’ye bu baharda tekrar 
konuk oldu. Le Concert d’Astrée ile 
Erato etiketi altında yaptığı albümlerle 
Victoires de la Musique En İyi Klasik 
Kayıt ve ECHO gibi pek çok ödül 
kazanmasının yanı sıra Grammy’ye 
de aday oldu. 2012, 2013 ve 2014 
yıllarında Le Concert d’Astrée’nin 
10. yıl konserinin bir kaydı (Une fête 
baroque) ile Handel’in Giulio Cesare’si, 
Monteverdi’nin Poppea’nın Taç Giyme 
Töreni adlı eseri ve Rameau’nun 
Hippolyte ve Aricie’sinin DVD’leri 
piyasaya çıktı. Geçtiğimiz sonbaharda 
Handel’in Messiah’sını kaydettiği yeni 
CD de yayınlandı. Emmanuelle Haïm 
Légion d’honneur Nişanı, Fransa Sanat 
Edebiyat Nişanı sahibi olup Kraliyet 
Müzik Akademisi Onursal Üyesidir. 
Kalben Kuzeyli olan sanatçı, tüm 
dünyada bu bölgenin bir elçisi olarak 
etkinliklerini yürütmektedir.

After piano, organ and harpsichord 
studies and an early career working 
with many notable artists, Emmanuelle 
Haïm chose the path of orchestral 
conductor, and in 2000 she founded 
Le Concert d’Astrée. She soon became 
in demand internationally in the most 
prestigious venues. In 2001 she scored 
a resounding success conducting 
Handel’s Rodelinda for Glyndebourne 
Touring Opera. Her performance style 
and energy won her the nickname ‘The 
Miss Dynamite of the French Baroque”. 
She was the first woman to conduct 
at the Chicago Lyric Opera (Händel’s 
Giulio Cesare in 2007). She has 
appeared regularly at the Glyndebourne 
Festival, conducting numerous operas 
such as Handel’s Theodora in 2003 
and Monteverdi’s L’Incoronazione 
di Poppea in 2008. In March 2008 
she made her debut with the Berlin 
Philharmonic Orchestra, returning 
in June 2011 for a program around 

Handel and Rameau in collaboration 
with the choreographer Vivienne 
Newport. In October 2014 Emmanuelle 
Haïm was back again leading the 
Berlin Philharmonic with Handel’s 
La Resurrezione. After conducting the 
Los Angeles Philharmonic in 2011, 
she is soon to make a return visit 
there next spring. Her recordings 
for the Erato label with Le Concert 
d’Astrée have won numerous awards, 
including the Victoires de la Musique 
Classique Best Recording Award, the 
ECHO Deutscher Musikpreis and 
nominations at the Grammy Awards. 

In 2012, 2013 and 2014 a recording of 
Le Concert d’Astrée’s 10th-anniversary 
concert (Une fête baroque), DVDs of 
Handel’s Giulio Cesare, Monteverdi’s 
L’Incoronazione di Poppea and Rameau’s 
Hippolyte et Aricie were issued. Her 
new CD, Handel’s Messiah has been 
also released this fall. Emmanuelle 
Haïm is Chevalier de la Légion 
d’honneur, Officier des Arts et des 
Lettres and Honorary Member of the 
Royal Academy of Music. A Northerner 
in her heart, she also acts as an 
ambassador for this region throughout 
the world. 

les solıstes du concert 
d’astrée

2000 yılında kurulan ve Emmanuelle 
Haïm tarafından yönetilen Le Concert 
d’Astrée barok müzik icra eden vokal 
ve enstrümantal bir topluluktur. Lille 
Operası’nda yerleşik olan topluluk, 
kendi repertuvarında dünyanın en 
saygın toplulukları arasında kabul 
edilmektedir. Le Concert d’Astrée, 2003 
Victorie de la Musique Classique En 
İyi Topluluk Ödülü ile 2008 ECHO En 
İyi Erken Dönem Müziği Topluluğu 
Ödülü’nü kazanmıştır. Le Concert 
d’Astrée Handel (Tamerlano, Giulio 
Cesare, Orlando, Agrippina), Monteverdi 
(Orfeo, Poppea’nın Taç Giyme Töreni), 
Charpentier (Médée, Actéon), Rameau 
(Les Boréades, Dardanus, Hippolyte ve 
Aricie), Bach (Aziz John Pasyonu), Lully 
(Thésée), Mozart (Figaro’nun Düğünü, 
Sahte Bahçıvan Kız) ve Purcell’in (Periler 
Kraliçesi) sahne eserlerinde de aynı 
derecede başarı göstermiştir. Le Concert 
d’Astrée, Erato etiketi altında en büyük 
solistlerin eşliğinde Monteverdi’nin 
Orfeo’sundan Mozart’ın Do minör 
Missa’sına, Bach, Rameau, Purcell ve 
Handel’in en ünlü eserlerini de kapsayan 
çok sayıda albüm kaydetti. Topluluğun 
10. yılını kutlamak üzere Champs-
Elysées Tiyatrosu’nda kaydettiği Une Fête 
Baroque albümü 2012 yılında piyasaya 
çıktı. Paris Operası’nda kaydettiği 
Handel’in Giulio Cesare’si aynı yıl ve Lille 
Operası’nda kaydettiği Monteverdi’nin 
Poppea’nın Taç Giyme Töreni de ertesi 
yıl DVD olarak yayınlandı. Geçtiğimiz 
sonbaharda ise Rameau’nun Paris 
Operası’nda kaydedilen Hippolyte ve 
Aricie operasının DVD’si ile Handel’in 
Mesih’inin CD’si çıktı. Topluluk 
2014/15 sezonunda Rameau’nun 
Castor ve Pollux’unu Dijon ve Lille’de 
icra etti; Natalie Dessay ve Christophe 
Dumaux solistliğinde Handel’in Giulio 
Cesare’sinden bölümler seslendirdiği 
uluslararası bir turneye çıktı. Ocak 
2015’te Mozart’ın Idomeneo’sunu Lille 
Operası’nda seslendiren topluluk 
ardından Magdalena Kožená’nın 
solistliğinde Charpentier ve Rameau’nun 
kantatları ile Çek Cumhuriyeti ve Türkiye 
de dahil olmak üzere çeşitli ülkeleri 
kapsayan bir turneye çıktı.
Mécénat Musical Société Générale, 

© marıanne rosenstıehl
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Le Concert d’Astrée’nin baş kurumsal 
sponsorudur. Lille Operası’nın yerleşik 
topluluğu olan Le Concert d’Astrée 
Lille Şehri ile Kültür ve İletişim 
Bakanlığı’nın Kültür İşleri Kuzey Pas-
de-Calais Bölge Müdürlüğü tarafından 
desteklenmektedir. Fransa Kuzey 
Bölgesi tarafından desteklenen Le 
Concert d’Astrée 2012 yılından bu yana 
Kuzey Fransa’nın Üstün Başarı Elçisi 
olarak görev yapmaktadır.
Le Concert d’Astrée, Magdalena Kožená 
ile çıktığı uluslararası turnede Fransız 
Enstitüsü ile Lille Belediyesi tarafından 
desteklenmektedir.

Le Concert d’Astrée founded in 2000 
and directed by Emmanuelle Haïm, 
is a vocal and instrumental ensemble 
dedicated to Baroque music. Today 
in residence at the Lille Opera, it is 
currently among the most prestigious 
ensembles performing this repertoire 
in the world. Le Concert d’Astrée 
received the 2003 Victoire de la 
Musique Classique Award for Best 
Ensemble of the year and was named 
in 2008 Early Music Ensemble of 
the year at the ECHO Deutscher 
Musikpreis. Le Concert d’Astrée has 

shone equally in numerous staged 
performances included works by 
Handel (Tamerlano, Giulio Cesare, 
Orlando, Agrippina); Monteverdi 
(Orfeo, L’incoronazione di Poppea); 
Charpentier (Médée, Actéon), Rameau 
(Les Boréades, Dardanus, Hippolyte et 
Aricie); Bach (St John Passion); Lully 
(Thésée); Mozart (Le Nozze di Figaro, 
La Finta Giardiniera) and Purcell 
(The Fairy Queen). For its label Erato, 
Le Concert d’Astrée has recorded 
numerous albums in collaboration 
with the greatest international soloists, 
from the Monteverdi’s Orfeo to the 
Mozart’s Mass in C minor, included 
the most famous pieces from Bach, 
Rameau, Purcell and Handel. Une Fête 
Baroque recorded at the ensemble’s 
10th-anniversary concert at the Théâtre 
des Champs-Élysées, was released in 
2012. Also appearing in 2012 and 2013 
respectively were DVDs of Handel’s 
Giulio Cesare (Opéra de Paris) and 
Monteverdi’s L’Incoronazione di Poppea 
(Opéra de Lille). This autumn are 
released a DVDs of Rameau Hippolyte 
et Aricie filmed at the Paris Opera and 
the CD of Handel’s Messiah. During 
the 2014/15 season, the ensemble 

took up Rameau again with Castor 
et Pollux in Dijon and Lille before 
the international tour of Handel’s 
Giulio Cesare highlights with Natalie 
Dessay and Christophe Dumaux. In 
January 2015, Mozart’s Idomeneo will 
be performed at the Lille Opera before 
many concerts around Charpentier and 
Rameau’s Cantatas with Magdalena 
Kožená leading Le Concert d’Astrée to 
Turkey and Czech Republic. 
Mécénat Musical Société Générale 
is the principal corporate sponsor of 
Le Concert d’Astrée. Ensemble-in-
residence at the Opéra de Lille, Le 
Concert d’Astrée receives support from 
the City of Lille and the Ministry of 
Culture and Communication/DRAC 
du Nord – Pas-de-Calais. Since 2012, 
Le Concert d’Astrée, supported by the 
Département du Nord, has served as 
Ambassadeur de l’Excellence du Nord 
in France as well as abroad. 
Le Concert d’Astrée receives support 
from the Institut Français et Lille 
Métropole for the international tour 
of Airs de cour, cantates et pièces 
instrumentales with Magdalena 
Kožená.

program notları

Jean Baptiste Bésard (1567-1617) 
“Ma belle, si ton âme”

Güzelim, bir tanem, eğer ruhun,
tatlı bir alevle parladığını 
hissederse şimdi
ki bu yaklaştırır bizi aşka
mutluluğa koşalım haydi
uzanan yeşilliklere koşalım haydi
haydi gençlik baharımız sürerken.

Zamanımız
geçip gitmeden önce,
gecenin karanlığında
sarıp sarmalanmış bir his
gel onu serbest bırakalım
yaşarken hayatlarımızı
ve, korkusuzca çatışmadan
keyfimize buse konduralım.

Güneşin ışığı
karartır akşamı;
sonra, şafakta
canlandırır renkleri
Ama bizim günümüz,
gece çökmeden
kasvete kalır,
uzun bir zaman kalmak için hayatta.

İşte sevdiğim, kıymetlim benim,
günümüzün sonunda, henüz gelmeden 
sabah
İşte o zaman, haydi yıkalım bu kaderi.

Ma belle si ton ame 
Se sent or allumer 
De ceste douce flame 
Qui nous force d’aymer,
Allons contans, 
Allons sur la verdure, 
Allons tandis que dure 
Nostre jeune printemps.

Avant que la journée
De nostre aage qui fuit
Se sente environnée 
Des ombres de la nuit,
Prenons loysir 
De vivre nostre vie,
Et sans craindre l’envie
Baisons-nous à plaisir.

Du soleil la lumière
Sur le soir se desteint,
Puis à l’aube première
Elle reprend son teint.
Mais nostre jour,
Quant une foys il tombe
Demeure soub la tombe
Y faisant long séjour.

Aymons donc à nostre aise,
Baisons, baisons nous fort,
Puis[que] plus l’on ne baise
Depuis que l’on est mort.
Allons contans,
Allons sur la verdure, 
Allons, tandis que dure
Nostre jeune printemps.

Michel Lambert (1610-1696) 
“Vos mépris chaque jour”

Müstehzi haliniz her gün beni 
telaşlandırır binlerce defa,
Fakat azizdir kaderim, her ne kadar 
şiddetli olsa bile.
Heyhat, bu hastalığımsa benim, işte 
bunda cazibelerden cazibe bulurum,
Daha mesut olsam, can veririm hazdan.

Vos mépris chaque jour me causent 
mille alarmes, 
mais je chéris mon sort, bien qu’il soit 
rigoureux. 
Hélas ! si dans mes maux je trouve tant 
de charmes, 
je mourrais de plaisir si j’étais plus 
heureux.

“Ombre de mon amant”

Sevdiğimin hayaleti, daima yaslı hayalet,
Heyhat! Ne istiyorsun? Ölüyorum.
Bir dakikalığına dikkatle dinle beni
Öldürücü kederimin hazin hikâyesini.

Bu ölümcül kıyıda,
o kıyı ki kanının gözyaşlarımla 
akıtıldığını gördüğüm.
Hiçbir şey durduramaz benim fani 
ruhumu,
Karşı koyamam zalim sıkıntılara.

Ombre de mon amant, ombre toujours 
plaintive, 
Hélas! que voulez-vous? Je meurs. 
Soyez un moment attentive 
Au funeste récit de mes vives douleurs.

C’est sur cette fatale rive 
que j’ai vu votre sang couler avec mes 
pleurs. 
Rien ne peut arrêter mon âme fugitive, 
je cède à mes cruels malheurs.

Marin Marais (1656-1728) 
Suite d’un Goût étranger

– Marche Tartare
– Sarabande
– La Tartarine

Bas viyol, ya da İtalyanca adıyla viola da 
gamba virtüözü Marais tüm yaşamını 
Paris’te geçirmiş, gençliğinde altı ay 
kadar Sainte Colombe’tan viyol dersleri 
almış, (anlatılanlara göre, öğrencisinin 
kendisini geçmesinden korkan 
hocası dersleri kesince, onu gizli gizli 
dinlemiş), 20 yaşında krallık viyol şefi 
olmuş, 1725’te bu görevi 19 çocuğundan 
Vincent’a devredinceye kadar sarayda 
çalışmış, 1662’de Kral XIV. Louis’nin 
müzik ustası –kompozisyon dersleri 
aldığı– Lully ile operalar sahnelemiş, 
dört operası dışında, 500 kadar 
viyol parçasını beş koleksiyon olarak 
yayımlamıştır. 

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
“Tristes apprêts”

Yaslı hayaletler, soluk alevler,
Gün geceden daha korkutucu,
Mezarlarda kasvetli yıldızlar,
Hayır, artık senin hüzünlü 
huzmen dışında bir şey görmeyeceğim.
Sen, kırılgan kalbimi gören,
Gün ışığının babası! Ah güneş, ah 
babam!
Artık Castor’un kaybettiği hayat 
hediyesini dileyemeyeceğim,
Ve feragat ediyorum ışıktan.

Tristes apprêts, pâles flambeaux, 
Jour plus affreux que les ténèbres 
Astres lugubres des tombeaux, 
Non, je ne verrai plus que vos clartés 
funèbres. 
Toi, qui vois mon cœur éperdu, 
Père du jour, ô soleil, ô mon pére! 
Je ne veux plus d’un bien que Castor 
Et je renonce à la lumière.

© guıllaume mırand
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Marin Marais (1656-1728) 
Sol minör Süit

– Prélude
– Sarabande
– Gigue
– Gavotte
– Plainte
– Passacaille

Marin Marais, 17. yüzyıl ve 18. yüzyıl 
Fransız besteci ve icracıların seçkin 
isimlerinden biri. Yaşamını Paris’te, 
Fransız kraliyet ailesi hizmetinde 
çalışarak geçiren sanatçı, 14. Louis 
döneminde başlayan saray görevini 15. 
Louis döneminde devam ettirmiştir. 
Yaşadığı dönemde Fransa’nın en önemli 
bir müzik figürü olmuş Marin Marais 
için söylenebilecek oldukça az şeyin 
olmasının nedeni yazılı kaynakların 
kısıtlılığından ileri geliyor. Bestecinin 
müziği konusunda en önemli kaynak 
Titon du Tillet’in 1732’de Paris’te kaleme 
aldığı Le Parnasse François’sıdır. Bu 
kitapta çocukluğunu Sainte-Chapelle 
korosunun bir üyesi olarak geçiren 
bestecinin ergenlik yıllarınıFransız yaylı 
müziğinin erken gelişim döneminin 
önde gelen figürleri Hotman ve Sainte-
Colombe ile viyolonsel çalışarak 
geçirdiği belirtiliyor. 1685’te kraliyet 
orkestrasında solist olarak görev 
alan Marais, Académie Royale de 
Musique (Kraliyet Müzik Akademisi) 
orkestrasının da bir üyesi olmuş. 
Ardından kompozisyon konusunda 
hocası olan Lully’nin yönetiminde 
çalan Marais hayatının kalan kısmını 
bestelemek, eserleri icra etmek ve 
bazıları Fransız müzik dünyasında 
önemli yerlere gelecek 19 çocuğuna 
babalık yapmakla geçirmiştir. Eserlerinin 
bir listesini de bizlere ulaştıran Titon, 
Piéces de Violes’ün (1686-1725) 
beş varyasyonu; Fransa’da türünde 
bir ilk olan Piéces en Trio’nun bir 
kitabını (1692); dört adet operasını: 
Alcide (1693), Ariadne et Bacchus 
(1696), Alcione (1703), ve Semélé 
(1709); Monsieur le Dauphin adına 
düzenlenmiş bir Te Deum (Tanrıya 
övgü, 1701); La Gamme, Sonnate a 
la Maresienne, La Sonnerie de Sainte 
Geneviéve du Mont de Paris gibi 
viyolonsel için yazılmış eserlerini 
kaydetmiştir. Adı geçen son üç eser 
yazık ki günümüze ulaşamamış, 

Te Deum’u da aynı kaderden 
kurtulamamıştır.

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
“Quel prix de mon amour”

Böyle bir aşkın bedeli, günahlarımın 
meyvesi!
Öyle korkar ki gözyaşlarından beni bu 
barakaya zorlar;
O müşfik ateşin etkileyiciliğine ki her 
zaman kalpte yanar,
İç çekişlerim bir mola verdiğinde.
Onun o adaletsiz tasarıları,
Hiç duymaz onları düzenden kaçar.
Böyle bir aşkın bedeli, günahlarımın 
meyvesi!
Ondan önce yüzlerce canavarın 
hakkından geldim.
Sakin bir barışın hüküm sürdüğü 
kalbimde,
Her zaman hazır ve nazır her şeye,
Kendi özelliklerimin geldim üstesinden.
Eğer coşkun düşünceler aşarsa beni,
Onlara karşı gelmek için bir onur 
bahşederim.
Ve unuturum yeminleri, yüzlerce defa 
onun bana verdiği gibi,
Aşk onu yeni bir anlaşmaya buyur etti,
Ayrılık ve sürgün kötü sonuçları
Sonsuz saygının tam da beklediğim gibi.
Böyle bir aşkın bedeli, günahlarımın 
meyvesi!

Quel prix de mon amour, quel fruit de 
mes forfaits! 
Il craint des pleurs qu’il m’oblige à 
reprendre; 
Insensible au feu le plus tendre 
Dont un coeur ait brulé jamais 
Quand mes soupirs peuvent surpendre 
l’injustice de ses projets; 
Il fuit pour ne les pas entendre. 
Quel prix de mon amour, quel fruit de 
mes forfaits! 
J’ai forcé devant lui cent monstres à se 
rendre 
Dans mon coeur où regnait une 
tranquille paix 
Toujours prompte à tout entreprendre 
J’ai sceu de la nature effacer tous les 
traits, 
Les mouvements du sang ont voulu me 
surprendre 
J’ai fait gloire de m’en deffendre, 
Et l’oublie des serments que cent fois il 
m’a faits; 

L’engagement nouveau que l’amour lui 
fait prendre, 
L’éloignement, l’exil, font les tristes 
effets 
De l’hommage eternel que j’en devais 
attendre 
Quel prix de amour, quel fruit de mes 
forfaits!

Jean-Marie Leclair (1697-1764) 
Chaconne from 2ème Récréation en 
musique

– Ouverture
– Sarabande
– Badinage
– Chaconne
– Tambourins

Fransız besteci ve kemancı Jean-Marie 
Leclair Lyon doğumlu bir sanatçı. 
Doğduğu yeri dans ve keman eğitimi 
almak üzere bırakıp Turin’e giden 
Leclair, 1716’da Marie-Rose Casthanie 
adında bir dansçıyla evlenir. 1723 
yılında Paris’e dönen sanatçı, yarı halka 
açık konserlerini vereceği Concert 
Spirituel’de çalar. Eserleri arasında 
flüt ve sürekli bas için pek çok sonat 
bulunmaktadır. 1728’de eşi vefat eden 
Leclair, 1730’da yeniden evlenir. İkinci 
eşi Louise Roussel Opus 2’den itibaren 
tüm eserlerini yayım için hazırlayan 
kişidir. Leclair bir kemancı olarak ve 
besteci olarak böylelikle tanınır. Yazdığı 
bazı vokal eserler, bale ve diğer sahne 
müzikleri kaybolurken, birçok süit, 
sonat, konçerto ve operaları günümüze 
kadar ulaşmıştır.

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) 
Ses ve Orkestra İçin “Médée”

17. yüzyılda doğan pek çok bestecide 
olduğu gibi, babasının Fransa Kralı’nın 
himayesindeki çok ünlü bir keman 
topluluğunda çaldığı bilinmesine 
karşın Louis-Nicolas Clérambault’nun 
kişisel yaşamına dair çok az şey 
bilinmekte. Daha sonra Jean-Baptist 
Moreau ile Andre Raison ile org ve 
kompozisyon eğitimi alacak olsa da 
oğul Clérambault’nun ilk yıllarında 
babasında eğitim aldığı düşünülüyor. 
Sanatçı, Grands-Augustins Klisesi’nde 
orgcu olarak faaliyet gösterdikten sonra 
Madame de Maintenon’un hizmetine 

girdi. 14. Lous ve Guillaume-Gabriel 
Nivers’in ölümünden sonra Saint-
Sulpice Klisesi’nin orgcusu olarak 
çalışmaya başladı. Burada, müzik, 
org ve koro sorumluluklaını üstlendi. 
Madame de Maintenon’un vefatından 
sonraki yıllarda ise Fransız kantat tarzını 
geliştiren isimlerden biri oldu. Eserleri 
arasında oldukça fazla sayıda şan ve 
koro için yazılmış dini motet, hymn, 
Magnificat ve Te Deum’lar bulunmakta. 
Grekoroman mitlerinden etkilenerek 
yazdığı 25’ten fazla kantat, keman ve 
sürekli bas için sonat da eserlerine 
dahildir.

magdalena kožená mezzosoprano mezzo-soprano
stephanıe-marıe degand 1. keman 1st violin
matthıeu camıllerı 2. keman 2nd violin
jocelyn daubıgney yan flüt traverse flute
atsushı sakaï* viola da gamba
erıc bellocq* lut luth
emmanuelle haïm* klavsen ve şef harpsichord & conductor

* Sürekli Continuous
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BRAHMS AYDINLANMASI-I
BRAHMS REVELATION-I
Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen & Christian Tetzlaff
paavo järvı şef conductor 
chrıstıan tetzlaff keman violin

Johannes Brahms
Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 77 
Violin Concerto in D Major, Op.77 
 – Allegro non troppo 
 – Adagio 
 – Allegro giocoso, ma non troppo vivace-Poco più presto

Ara Interval

Johannes Brahms
Senfoni No. 1, Do minör, Op. 68 
Symphony in C minor 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

Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 43. İstanbul Müzik Festivali  
Yerleşik Konuk Orkestrası’dır. 
The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen is the guest resident orchestra of  
43rd Istanbul Music Festival.

paavo järvı

▪ Estonya’nın müzik dünyasına 
armağanı olan yıldız şef Paavo Järvi 
2004 yılından bu yana Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen’in 
sanat yönetmenliğini yapıyor. Sanatçı 
aynı zamanda Orchestre de Paris’nin 
de müzik yönetmeni. Järvi, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen’in 
sanat yönetmeni olarak Beethoven 
senfonilerinin kaydı ve konserleriyle 
müzik dünyasında eleştirmenler ve 
dinleyicilerin hayranlığı ve beğenisini 
kazandı. Beethoven’ın 2. ve 6. 
Senfonileri ile 2010 ECHO Klassik 
“Yılın Şefi” seçildi; 3. ve 8. Senfonileriyle 
2007 yılında Alman Plak Eleştirmenleri 
Ödülü’nü kazandı. Topluluğu ile 
Beethoven’ın tüm senfonilerini Paris’teki 
Théatre des Champs-Elysées’nin yanı 
sıra Tokyo, Strasbourg, São Paulo, 
Beethovenfest Bonn, Salzburg Festivali 
ve Varşova Paskalya Festivali’nde 
seslendirdi. Altıncı yılına giren 
Schumman Projesi kapsamında 2011’de 
çıkardıkları ilk CD, yayımlanmasının 
hemen ardından NDR’nin “Haftanın 
CD”si seçildi ve “Bremen’in rüyası 
Järvi yönetiminde yine muhteşem bir 
iş çıkarmış. Kammerphilharmonie’yi 
Schumann’da da geçmek mümkün 
değil” sözleriyle büyük övgü aldılar. 
Kariyerinin başlangıcından bu yana Arvo 
Pärt, Erkki-Sven Tüür, Lepo Sumera ve 
Eduard Tubin gibi Estonyalı bestecilerin 
yapıtlarını seslendirmeye büyük özen 
gösteren Järvi, aynı zamanda Estonya 
Ulusal Senfoni Orkestrası ve Pärnu’daki 
Järvi Yaz Festivali’nin de sanat 
danışmanlığını yapıyor. Sanatçı, konuk 
şef olarak Amsterdam Concertgebouw, 
Philharmonia, Viyana Filarmoni, 
Berlin Filarmoni, New York Filarmoni, 
Staatskapelle Dresden, Cleveland ve 
Chicago Senfoni gibi dünyanın en 
iyi topluluklarıyla da düzenli olarak 
konserler veriyor.

π The Estonian star conductor and 
Grammy Award winner Paavo Järvi 
has been the Artistic Director of The 
Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen since 2004. He is also the 
Music Director of the Orchestre de 
Paris. As the Artistic Director of The 
Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen, Paavo Järvi has received the 
highest public and critical acclaim 
for the concerts and recordings of 
Beethoven’s symphonies. He received 
the 2010 ECHO Klassik Conductor 
of the Year‹ award for Symphonies 
No.2 and No.6; Symphonies No.3 
and No.8 won the prestigious Annual 
German Record Critics’ Prize for 
2007. Paavo Järvi and The Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen have 
performed the complete Beethoven 
Symphonies cycle at the Théatre 
des Champs-Elysées in Paris, 
Tokyo, Strasbourg, São Paulo, at the 
Beethovenfest Bonn and the Salzburg 
Festival and at the Warsaw Easter 
Festival. His Schumann Project with 
The Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen is now entering its sixth 
year. Immediately after its release in 
November 2011, the first CD of the 
Schumann cycle with Paavo Järvi was 
named ›CD of the Week by NDR Kultur. 
Once again, Bremen’s dream team 
under Järvi has done a magnificent 
job. In Schumann as well, The 
Kammerphilharmonie cannot be beat. 
Since the start of his career, Järvi has 
made it a priority to champion works 
by contemporary Estonian composers 
including Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, 
Lepo Sumera and Eduard Tubin. He 
is also Artistic Adviser to the Estonian 

National Symphony Orchestra and 
Järvi Summer Festival in Pärnu. As a 
guest conductor, he regularly performs 
with orchestras such as the Royal 
Concertgebouw and Philharmonia 
orchestras, Wiener and Berliner 
Philharmoniker, Dresden Staatskapelle, 
New York Philharmonic, The Cleveland 
and Chicago Symphony orchestras.

chrıstıan tetzlaff

▪ The Guardian’dan Tim Ashley, 
Christian Tetzlaff’ın BBC Proms’daki 

Brahms Keman Konçertosu yorumunu 
şu sözlerle tarif etmişti: “Solist 
Christian Tetzlaff’ın elinde müzik 
yaşam kazanıyor, nefes alıyor ve adeta 
şarkı söylüyor, bunu başarabilecek 
solist bulmak çok zor bugünlerde.” 
Bu övgüyü sonuna kadar hak eden 
Tetzlaff, yirmi yılı aşkın süredir 
yılda verdiği yüz civarında konserle 
müziğini ve yorumunu dünyanın dört 
bir köşesine taşımaya devam ediyor. 
2014/15 sezonuna ABD ve Kanada’daki 
festivallerde verdiği konserlerle 
başlayan sanatçı, sezon içinde yaylı 
çalgılar dörtlüsü ile Avusturya, İngiltere, 
Almanya, Kore ve Japonya’yı içeren 
kapsamlı bir turne de gerçekleştirecek. 
Berlin Filarmoni’nin yerleşik sanatçısı 
olarak birinde şeflik de yapacağı iki 
oda müziği projesinde yer alacak olan 
sanatçı, bir keman resitali verecek ve Sir 
Simon Rattle yönetiminde Brahms’ın 
Keman Konçertosu’nu seslendirecek. 
Ayrıca Paris’te Daniel Harding 
yönetiminde Orchestre Philharmonique 
de Radio France ile, Sydney’de de 
David Robertson yönetimindeki Sydney 
Senfoni Orkestrası ile yerleşik sanatçı 
olarak çalacak. Yine Daniel Harding 
yönetimindeki İsveç Radyosu Senfoni 
Orkestrası ile İsveç, Avusturya ve 
Almanya’da, Paavo Järvi yönetimindeki 
Deutschekammerphilharmonie 
Bremen ile Kanada, Kore ve Japonya’da, 
Tugan Sokhiev yönetimindeki 
Deutsches Symphonieorchester 
Berlin ile Slovenya ve Almanya’da 

24.06.2015
ça we 21.00

Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

sponsor
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gerçekleştireceği turnelerin yanı sıra 
İskoç Oda Orkestrası, Köln Gürzenich 
Orkestrası, Münih Filarmoni, Rotterdam 
Filarmoni, Hollanda Filarmoni, Viyana 
Filarmoni, Londra Senfoni ve Viyana 
Senfoni orkestralarıyla konuk solist 
olarak konser verecek. Bunların yanı 
sıra dolu sezon programı boyunca 
Juraj Valcuha yönetimindeki Montréal 
Senfoni, Ludovic Morlot yönetimindeki 
Seattle Senfoni, Franz Welser-Möst 
yönetimindeki Cleveland ve Manfred 
Honeck yönetimindeki Pittsburg 
Senfoni orkestralarıyla ABD’de de 
konserler verecek olan Tetzlaff, Andris 
Nelsons yönetimindeki Boston 
Senfoni Orkestrası’yla da Boston 
ve New York’taki Carnegie Hall’da 
çalacak. Keman repertuvarının en çok 
çalınan yapıtlarının hemen hepsini 
kaydetmiş olan sanatçı, son olarak 
Ondine firmasından Lars Vogt’un 
eşlik ettiği Schumann ve Mozart 
keman ve piyano sonatları ve Daniel 
Harding yönetimindeki İsveç Radyosu 
Senfoni Orkestrası ile Widmann’ın 
Keman Konçertosu kaydını çıkardı. 
John Storgards yönetimindeki 
Helsinki Filarmoni ile kaydettiği 
Şostakoviç Keman Konçertoları kaydı 
da yine Ondine firmasından 2014 yılı 
sonbaharında çıktı. Alman keman 
yapımcısı Peter Greiner’in yaptığı bir 
keman çalan Christian Tetzlaff, düzenli 
olarak Frankfurt yakınlarındaki Kronberg 
Akademisi’nde ders veriyor.

π For over 20 years Christian Tetzlaff 
has enjoyed a fulfilled concert life with 
100 concerts per year. He started the 
new season 2014/2015 with concerts 
at Festivals in USA and Canada and an 
extensive tour with his Quartet through 
Austria, Great Britain, Germany, Korea 
and Japan. As Artist in Residence 
with the Berlin Philharmonic he 
will have the opportunity to play 
in two different chamber music 
projects, one play&conduct program, 
a recital for violin solo and as soloist 
with the orchestra under Sir Simon 
Rattle (Brahms Violin Concerto). 
There will also be mini-residence 
appearances in Paris with the 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France (Daniel Harding) and in 
Sydney with the Sydney Symphony 

Orchestra (David Robertson). Besides 
tours with the Swedish Radio 
Symphony and Daniel Harding in 
Sweden, Austria and Germany, with 
the Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen (Paavo Järvi) in Canada, 
Korea and Japan and with the 
Deutsches Symphonie Orchester 
Berlin (Tugan Sokhiev) in Slovenia 
and Germany, Christian Tetzlaff will 
also be guest soloist with Munich 
Philharmonic, Scottish Chamber 
Orchestra, Rotterdam Philharmonic, 
Nederlands Philharmonic, Gürzenich 
Orchestra Cologne, Vienna 
Philharmonic, London Symphony 
and Vienna Symphony Orchestra. 
He will play again in the USA with 
the Montréal Symphony Orchestra 
(Juraj Valcuha), Seattle Symphony 
Orchestra (Ludovic Morlot), Cleveland 
Orchestra (Franz Welser-Möst) and 
Pittsburgh Symphony Orchestra 
(Manfred Honeck). With Boston 
Symphony Orchestra and Andris 
Nelsons, Christian Tetzlaff will 
perform in Boston as well as at the 
Carnegie Hall. Christian Tetzlaff has 
already recorded the most frequently 
played works for the violin. Adding to 
this, he recently released the sonatas 
for violin and piano by Schumann 
and Mozart, together with Lars Vogt 
on the Ondine label, as well as the 
Widmann violin concerto with the 
Swedish Radio Symphony Orchestra 
/ Daniel Harding. A recording of 
the violin concertos by Shostakovich 
with the Helsinki Philharmonic / 
John Storgards will be released in 
autumn 2014 by Ondine. Christian 
Tetzlaff plays a violin made by German 
violinmaker Peter Greiner and teaches 
regularly at the Kronberg Academy 
near Frankfurt.

deutsche 
kammerphılharmonıe 
bremen

▪ Klasik müzik dünyasının önde gelen 
topluluklarından biri olan Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, 
kendine özgü tınısı ve müzikalitesi ile 
dinleyenlerin hayranlığını kazanmaya 
devam ediyor. Topluluğun sanat 
yönetmenliğini 2004 yılından bu yana 

ünlü Estonyalı şef Paavo Järvi yürütüyor. 
Topluluğun Paavo Järvi ile verimli 
işbirliğinin en önemli meyvelerinden 
biri, altı yıldır üzerinde çalıştıkları 
Beethoven Projesi oldu. Beethoven’a 
getirdikleri yorum gerek eleştirmenler 
gerek dinleyicilerin büyük beğenisi 
kazandı ve adeta bu yapıtlar için örnek 
alınacak yorumlar haline geldiler. 
Bestecinin dokuz senfonisini Paris, 
Tokyo, Strasbourg, Varşova, Salzburg 
Festivali, Beethovenfest Bonn’da 
seslendirerek dinleyenleri büyülediler. 
Seri RCA firması tarafından kaydedildi 
ve yayımlanır yayımlanmaz dünyanın 
dört bir yanındaki eleştirmenlerin 
büyük beğenisini kazandı. Beethoven 
Projesi’nin Deutsche Welle ve 
Unitel’in yapımcılığını üstlendiği 
TV ve DVD belgeseli de tam notun 
yanı sıra birçok ödül aldı. Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen ve şefleri 
Paavo Järvi, Beethoven Projesi’nin 
ardından aynı başarıyı gösterecekleri 
Schumann senfonilerine odaklandılar. 
Tokyo ve St Petersburg’daki muhteşem 
performansların ardından 2012’de 
Schumann performansları Varşova’daki 
Betthoven Festivali ve Viyana’daki 
Konzerthaus’ta seslendirildi. Deutsche 
Welle’nin Unitel, arte ve Bremen 
Radyosu işbirliğinde hazırladığı TV 
belgeseli ve DVD de yayımlandı. 
Topluluk uzun yıllardır Christian 
Tetzlaff, Maria João Pires, Viktoria 
Mullova, Hélène Grimaud, Janine 
Jansen, Igor Levit, David Fray, 
Martin Grubinger, Hilary Hahn, 
Heinrich Schiff, Trevor Pinnock 
ve Sir Roger Norrington dünyaca 
tanınmış solist ve şeflerle başarılı 
projeler gerçekleştirdiler. Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen üyeleri, 
prova odalarının da bulunduğu 
Bremen East Comprehensive School 
ile gerçekleştirdikleri ortak projelerini 
de büyük bir bağlılıkla sürdürüyorlar. 
Bu işbirliği 2007’de “Toplumsal 
Açından En İyi Yenilikçi Proje” dalında 
Future Award ve 2012’de ECHO 
Klassik Ödülü de dahil olmak üzere 
birçok ödül alarak başarısını kanıtladı. 
Müzisyenler bu projelerle, özellikle 
eğitim açısından daha az olanağa sahip 
bölgeler başta olmak üzere, müzik 
aracılığıyla bireysel gelişimi teşvik 
etmeyi amaçlıyor. Kültür Bakanlığı 

topluluğun Future Lab projesini bir 
model olarak belirledi. Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen 2008’de 
girişimcilik ve kültürü başarıyla bir 
araya getirmesi dolayısıyla özel bir 
kategoride German Founders Ödülü’nü 
aldı. 2009 hayli başarı doluydu; üç 
CD’leri ECHO Klassik Ödülü kazandı. 
2010’da da Bach’tan Ruzicka’ya uzanan 
kapsamlı diskografileri dolayısıyla 
Alman Plak Eleştirmenleri’nin Özel 
Liyakat Belgesi’ni aldılar. Aynı yıl 
Paavo Järvi de Beethoven kayıtlarıyla 
“Yılın Şefi” kategorisinde ECHO 
Klassik Ödülü’nü kazandı. Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen 
yanı zamanda Hamburg’daki 
Elbphilharmonie Konserleri’nin yerleşik 
orkestrası.

π The Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen is one of the world’s leading 
orchestras, captivating audiences 
everywhere with its unique style 
of music-making. The Estonian 
conductor Paavo Järvi has been the 
orchestra’s Artistic Director since 
2004. One of the many highlights 
of the ensemble’s collaboration with 
Paavo Järvi has been their Beethoven 
Project, on which the conductor and 
orchestra concentrated for six years. 
Their Beethoven interpretations 
have been acclaimed worldwide 
by audiences and critics alike as 
benchmark performances. They have 
thrilled listeners in Paris, Tokyo, 

Strasbourg, Warsaw, at the Salzburg 
Festival, and the Beethovenfest Bonn 
with the complete cycle of nine 
Beethoven symphonies. The cycle was 
recorded on RCA and enthusiastically 
acclaimed by critics throughout the 
world. The TV and DVD documentary 
of the Beethoven Project produced 
by Deutsche Welle and Unitel was 
also greeted with a positive response, 
receiving numerous awards. Following 
the Beethoven Project The Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen 
and Paavo Järvi focused on Robert 
Schumann’s symphonic works with 
equal success. After sensational 
triumphs in Tokyo and Saint 
Petersburg, in 2012 the Schumann 
cycles were also acclaimed at the 
Beethoven Festival in Warsaw and 
Vienna’s Konzerthaus. A TV/DVD 
about the Schumann Project, produced 
by Deutsche Welle in cooperation with 
Unitel, arte, and Radio Bremen, has 
been released. For many years, the 
orchestra has cultivated close musical 
friendships with such internationally 
renowned soloists and conductors as 
Christian Tetzlaff, Maria João Pires, 
Viktoria Mullova, Hélène Grimaud, 
Janine Jansen, Igor Levit, David Fray, 
Martin Grubinger, Hilary Hahn, 
Heinrich Schiff, Trevor Pinnock and 
Sir Roger Norrington. The orchestra 
members devote themselves with 
strong personal commitment to their 
joint projects with the Bremen East 

Comprehensive School, where the 
ensemble’s rehearsal rooms are now 
located. The unique collaboration that 
has resulted has been recognized with 
numerous awards from the beginning, 
including the Zukunftsaward (Future 
Award) as “Best Social Innovation” 
in 2007 and the ECHO Classical 
Award in 2012. With these projects, 
the musicians pursue the goal of 
encouraging individual development 
through music – especially, but not 
only in an educationally disadvantaged 
environment. The Minister of State for 
Culture has designated the Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen’s 
Future Lab as a model project. In 2008 
the Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen received the prestigious 
German Founders Award in the special 
award category for its successful 
combination of entrepreneurship 
and culture. In 2009 three of the 
orchestra’s CD releases won ECHO 
Classical Awards. The Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen was 
honoured with the German Record 
Critics’ Certificate of Special Merit 
in 2010 for its complete discography 
ranging from Bach to Ruzicka. The 
same year Paavo Järvi received the 
ECHO Klassik Award as Conductor of 
the Year for the Beethoven recordings. 
The Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen is Orchestra in Residence 
at the Elbphilharmonie Concerts in 
Hamburg.

© kaı mıchalack
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program notları

Johannes Brahms (1833-1897) 
Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 77*

– Allegro non troppo
– Adagio
– Allegro giocoso, ma non troppo 
vivace-Poco più presto

Johannes Brahms 1878 yılı yaz ayında, 
Avusturya’nın güneyindeki Pörtschach 
kasabasında geçirdiği mutlu tatil 
sırasında, bu tek Keman Konçertosu’nu 
bestelemiştir. Çocukluğunda keman 
çalmış olan Brahms, gerçek keman 
tekniğini gerektiği gibi öğrenememiş, 
ünlü keman virtüözü ve arkadaşı Joseph 
Joachim’den sık sık yardım istemiştir. 
Joachim’e bestesini yollayıp ona ters 
gelen yerleri işaretlemesini istemiş, 
ancak kemancının keman tekniğiyle 
ilgili önerilerini yine de pek dikkate 
almadığından, konçerto çalınması 
güç bir eser olmuştur. İlk yorumu 
gerçekleştiren Joachim’in yazdığı bir 
kadansla 1 Ocak 1879’da Leipzig’de, 
bestecinin yönetimindeki Gewandhaus 
Orkestrası eşliğinde seslendirilen 
konçertoda, solistten olağanüstü 
bir teknik beklenir; ancak bu teknik 
üstünlüğün gerektirdiği virtüözlük amaç 
değil, orkestrayı tamamlamak içindir. 
Bu nedenle esere “Kemana karşı bir 
Konçerto” adı da verilmiş ve virtüöz 
kemancı Sarasate, “Elimde kemanla 
bekleyip en güzel melodiyi obuanın 
mı çalmasını bekleyeyim?” sözleriyle 
konçertoyu eleştirmiştir. Gerçekten 
de orkestranın tek görevi eşlik etmek 
değildir; orkestra yalnız tuttilerde ön 
plana çıkmaz. Eserin havası Brahms’ın 2. 
Senfoni’sine yakındır ve trajik aksanları 
yoktur, ama solo çalgıya uymak için daha 
lirik bir yapıdadır. Filozof Nietzche’nin 
deyimiyle “Özlemin Şarkıcısı” olan 
kemanın bütünüyle romantik duyguları 
klasik biçimde duyurduğu konçerto, 
usta kemancıların repertuvarında 
Beethoven’ınki ile birlikte başköşede 
yer alır. Brahms’ın eseri aslında dört 
bölüm olarak planladığı, ancak sonradan 
dördüncü bölüm Scherzo’yu çıkartarak 2. 
Piyano Konçertosu’nda kullandığı tahmin 
edilmektedir. 3/4’lük ölçüde ve Re Majör 
tonda başlayan 1. Bölüm (Allegro non 
troppo) 23 dakikaya yaklaşan uzunlukta, 
oldukça geniş tutulmuş, lirik ve senfonik 

bir yapıdadır. Orkestranın girişiyle sakin 
ve neşeli ana tema viyola, viyolonsel, 
fagot ve kornolarla duyurulur. Temayı 
obua geliştirmek isterse de, ritmik 
özelliği ağır basan minör tondaki yan 
tema, ana temaya kontrast oluşturur. 
Daha sonra sahnede solo çalgı keman 
belirir; güçlü bir şekilde her iki temayı 
geliştirir. Orkestra, fortissimo bir zirvede 
sözü kemanın solo kadansına bırakır. 
(Konserlerde genellikle Joachim’in 
kadansı çalınmakla birlikte, bazen 
Kreisler, Heifetz veya Milstein’inki de 
yer almaktadır.) Kemanın orkestra 
üzerinde yükselerek ana temayı tekrar 
duyurmasından sonra, bölüm parlak 
şekilde sona erer. 2/4’lük ölçüde ve Fa 
Majör tonda başlayan 2. Bölüm ağır 
(Adagio) temposuyla birinci bölümün 
güçlü ve enerjik havasına karşıtlık 
oluşturur. Pastoral ve soylu güzellikte 
üç bölümlü bir arya, zarif ve saydam bir 
orkestrasyonla duyurulur. Sarasate’nin 
kıskandığı –bir Bohemya halk ezgisini 
andıran– tema, önce tahta üfleme 
çalgılar ve kornonun eşliğinde obuanın 
duygulu tınısıyla 29 mezür süresince 
sunulur. Ancak 32. mezürde giren 
keman, temayı bu barış havası içinde 
geliştirir. 2/4’lük ölçüde, Re minör 
tondaki 3. Bölüm şen ve çabuk ama 
çok canlı olmayan (Allegro giocoso, 
ma non troppo vivace) tempoda bir 
rondo kuruluşundadır. Brahms’ın, 
konçertoyu ithaf ettiği Joachim’in Macar 
asıllı olduğunu düşünerek Macar-Çigan 
ezgilerinden esinlendiği söylenen bu 
bölümün ilk iki teması gerçekten de 
çigan izlenimini verir. Keman temayı, 
yaylı çalgıların 16’lık trioleleri eşliğinde 
sunar. İkinci tema ise güçlü oktavlarla 
duyurulur. Bölüm boyunca ustalığını 
sergileyen kemanın orkestra eşliğindeki 
kadansından sonra, büyük bir coda’ya 
ulaşılır. Burada ana tema canlı bir marş 
ritminde işlenir ve eser güçlü bir finalle 
sona erer. (Süre 40’)

Senfoni No. 1, Do minör, 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’ı 
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 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’)

* Program notları: irkin aktüze
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BRAHMS AYDINLANMASI-II
BRAHMS REVELATION-II
Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen & Lars Vogt
paavo järvı şef conductor 
lars vogt piyano piano

Ön Etkinlik/Konser Pre-event/Concert 
barış için müzik orkestrası 
el sıstema turkey musıc for peace 
şef conductor sascha goetzel 
20.00-20.30

Johannes Brahms
Piyano Konçertosu No. 2, Si bemol Majör, Op. 83 
Piano Concerto No.2 in B flat Major, Op.83 
 – Allegro non troppo 
 – Allegro appassionato 
 – Andante 
 – Allegretto grazioso

Ara Interval

Johannes Brahms
Senfoni No. 4, Mi minör, Op. 98 
Symphony No.4 in E minor, Op.98 
 – Allegro non troppo 
 – Andante moderato 
 – Allegro giocoso-Poco meno presto 
 – Allergo energico e passionato-più Allegro

Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 43. İstanbul Müzik Festivali  
Yerleşik Konuk Orkestrası’dır. 
The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen is the guest resident orchestra of  
43rd Istanbul Music Festival.

Ön Etkinlik/Konser Pre-event/Concert 
barış için müzik orkestrası 
el sıstema turkey musıc for peace

barış için müzik orkestrası

▪ Bu yıl 10. yılını kutlayan Barış 
İçin Müzik Vakfı’nın eğitim modeli 
orkestralar sistemi ile şekilleniyor. 
Bu sistemde yer alan A orkestrası, 
vakfın ileri düzeydeki orkestrası olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. Yaşları 13-18 
arasında değişen yaklaşık 60 kişiden 
oluşan bu düzeyde, teknik ve müzikal 
kalite ön planda yer alır. Repertuvarında 
Beethoven, Mozart, Márquez, Grieg, 
Rossini vb bestecilerin eserlerinin yer 
aldığı A orkestrası yurtiçi ve yurtdışından 
gelen müzisyenlerle çalışma imkânı 
bulur ve ustalık sınıflarına katılır. Bu 
orkestrada çalan çocuk ve gençler 
aynı zamanda Barış için Müzik’in 
potansiyel eğitmenleri olarak kabul edilir 
ve yeni başlayan öğrencilerle bilgi ve 
deneyimlerini paylaşma sorumluluğu 
taşırlar. Yurt içi ve yurt dışında verdikleri 
konserlerle Türkiye’yi temsil etmeleri ve 
yeni nesil orkestraların kurulmasında 
önemli rol üstlenecek olmaları nedeniyle 
A orkestrası müzisyenlerinin müzikal 
ve sosyal gelişimleri büyük önem taşır. 
Bu orkestra yeni başlayan çocuklar için 
yüksek bir amaç ve ideal oluşturur. 
Barış İçin Müzik Orkestrası yurtiçi ve 
yurtdışında pek çok önemli etkinliğe 
davet edildi ve ses getiren konserler 
verdi. Bunlar arasında; Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile Barış 
için Müzik Konserleri, Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 
(2014), 2. Sistema Europe Gençlik 
Orkestrası Konseri, Leyla Gencer Opera 
ve Kültür Merkezi (2014), 42. İstanbul 
Müzik Festivali Konseri, Zorlu Center 
PSM (2014), İKSV Lale Kart Üyeleri 
Özel Konseri, İş Sanat (2014), 23 
Nisan Konseri, Akasya Acıbadem AVM, 
(2014), Salzburg Klasik Müzik Festivali 
Konseri (2013), Türkiye Ulusal Gençlik 
Filarmoni Orkestrası (TUGFO) Konseri, 
Aya İrini Müzesi (2013), İstanbul 

Çoksesli Korolar Festivali, Maltepe 
Türkan Saylan Kültür Merkezi (2013, 
2014), İstanbul Teknik Üniversitesi 
Konseri (2011), Fethiye Antik Tiyatrosu 
Konseri (2011) sayılabilir. Barış İçin 
Müzik Orkestrası şimdiye kadar pek 
çok şefle çalışma fırsatı buldu. Şef 
Bruno Campo (Guatemala El Sistema 
kurucusu) 2012-2014 yılları arasında 
hem orkestranın müzik direktörlüğünü 
yürüttü hem de bu süreçteki 
konserlerde orkestrayı yönetti. Vakfın 
danışmanlarından, Türkiye Gençlik 
Filarmoni Orkestrası şefi Cem Mansur 
da orkestrayı yöneten şefler arasında 
yer alıyor. Son bir yıldır orkestranın 
eğitmenliğini sürdüren Samuel Matus 
(Guatemala) son dönemdeki tüm 
Barış için Müzik konserlerinde şeflik 
yaptı. 2014 Ağustos ayında İstanbul’da 
büyük başarıyla gerçekleştirilen 2. 
Sistema Europe Gençlik Orkestra Kampı 
çalışmalarında ve kapanış konserinde 
Bruno Campo’nun yanı sıra, Superar 
Suisse kurucularından müzisyen Etienne 
Abelin de orkestrayı yönetti. Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası sanat 
yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel 
ve orkestranın onursal şefi Gürer 
Aykal 2014 yılının sonuna doğru, Barış 
için Müzik Vakfı’nı farklı zamanlarda 
ziyaret etti ve orkestranın çalışmalarını 
izledi. Öğrenciler, Sascha Goetzel’in 
ziyareti sırasında kendisiyle çalışma 
fırsatı da buldu. Bu iki önemli ziyareti 
takiben, 2014 yılının Aralık ayında 
gerçekleştirilen BİFO ile Barış için 
Müzik konserlerinin iki performansında, 
Sascha Goetzel ve Gürer Aykal bu kez 
sahnede Barış için Müzik Orkestrası’nı 
yöneterek orkestraya önemli bir deneyim 
kazandırdı. Barış için Müzik Orkestrası, 
2015 yılının Şubat ayında yepyeni bir 
döneme başladı. Şef Sascha Goetzel 
Barış için Müzik Orkestrası’nın sanat 
yönetmenliğini üstlendi. Bu işbirliği 
orkestranın güçlenmesine ve çocukların 
enstrüman eğitimlerinin yeni bir vizyon 
kazanmasına olanak sağlayacak. Barış 
için Müzik Orkestrası’nın ilerleyen 
günlerde katılması planlanan önemli 
etkinlikler arasında; 43. İstanbul Müzik 
Festivali konseri, 3. Sistema Europe 
Gençlik Orkestrası Kampı (İtalya), 
Leipzig Operası konseri, El Sistema 
Venezuela ziyareti ve Karakas Türk 
Büyükelçiliği konseri sayılabilir.

π This year celebrated its 10th year 
Music for Peace Foundation’s education 
model is formed by an orchestras 
system. Orhcestra A which is a part 
of this system carries on its work as 
the advanced level orchestra of Music 
for Peace Foundation. It is composed 
of about 60 young musicians aged 
between 13-18 and technical as well 
as musical excellence is of primary 
importance. The repertoire includes 
pieces from Beethoven, Márquez, 
Grieg, Rossini etc. The members of 
the orchestra has the chance to work 
with local or foreign musicians and 
they can attend master classes and 
workshops. They are also considered 
as the potential teachers of Music for 
Peace education programme and they 
carry the responsibility of sharing their 
knowledge and experiences with the 
new beginners. The musical and social 
improvement of Orchesta A members 
have great importance in that they are 
the ones who represent the country 
in national and international concerts 
and they will play an important role in 
forming new generation orchestras. 
This level is a high ideal for the new 
beginners. Music for Peace Orchestra 
has been invited to several prestigious 
events and gave highly acclaimed 
concerts in Turkey and abroad. 
Among them are; Borusan İstanbul 
Philharmonic Orchestra (BIPO) and 
Music for Peace Concerts, Lütfi Kırdar 
ICEC (2014), 2nd Sistema Europe 
Youth Orchestra Concert, Leyla Gencer 
Opera and Culture Center (2014), 
42nd İstanbul Music Festival Concert, 
Zorlu Center PAC (2014), Special 
Event for İKSV Tulip Card Members, İş 
Sanat (2014), Children’s National Day 
Concert, Akasya Acıbadem AVM (2014), 
Salzburg Classical Music Festival 
Concert (2013), Turkish National Youth 
Philharmonic Orchestra Concert, 
Hagia Eirene Museum (2013), İstanbul 
Polyphonic Choirs Festival, Maltepe 
Türkan Saylan Culture Center (2013, 
2014), İstanbul Technical University 
Concert (2011), Fethiye Antique Theatre 
Concert (2011). Several conductors 
have worked with Music for Peace 
Orchestra. Bruno Campo, founder of El 
Sistema Guatemala collaborated with 
Music for Peace Foundation between 

2012 and 2014 as the musical director 
of the orchestra. Cem Mansur, one of 
the advisors of the Foundation and 
conductor of Turkish National Youth 
Philharmonic Orchestra is among 
the conductors of Music for Peace 
Orchestra. Samuel Matus, a young 
musician from Guatemala, as well 
as training the orchestra since 2014 
has also been conducting the recent 
concerts. Etienne Abelin, Superar Suisse 
founder and one of the co-musical 
directors of the 2nd Sistema Europe 
Youth Camp organized in İstanbul in 
2014, conducted the orchestra next to 
Bruno Campo at the closing concert 
of the camp. Towards the end of 2014, 
two important names of Turkish 
classical music scene; Sascha Goetzel 
and Gürer Aykal, the former being 
the artistic director and conductor of 
BIPO and the latter being the honorary 
conductor of the same institution, 
have visited the Foundation to watch 
the orchestra rehearsals and following 
these influential visits, in December 
2014, both Aykal and Goetzel conducted 
Music for Peace Orchestra within the 
BIPO and Music for Peace concert 
series, enabling it earn a sophisticated 
experience. With Sascha Goetzel’s 
collaboration as the artistic director of 
Music for Peace Orchestra which was 
announced in February 2015, a new 
era began in the history of Music for 
Peace Foundation. Goetzel’s guidance 
will let the orchestra grow stronger 
while renewing the vision of the music 
education offered. Among the events in 
near future that the orchestra is invited 
are; 43rd İstanbul Music Festival, 3rd 
Sistema Europe Youth Orchestra Camp 
in Italy, Leipzig Opera Concert, Visiting 
El Sistema Venezuela and Turkish 
Embassy Concert.

paavo järvı

▪ Estonya’nın müzik dünyasına 
armağanı olan yıldız şef Paavo Järvi 
2004 yılından bu yana Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen’in 
sanat yönetmenliğini yapıyor. Sanatçı 
aynı zamanda Orchestre de Paris’nin 
de müzik yönetmeni. Järvi, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen’in 
sanat yönetmeni olarak Beethoven 
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senfonilerinin kaydı ve konserleriyle 
müzik dünyasında eleştirmenler ve 
dinleyicilerin hayranlığı ve beğenisini 
kazandı. Beethoven’ın 2. ve 6. 
Senfonileri ile 2010 ECHO Klassik 
“Yılın Şefi” seçildi; 3. ve 8. Senfonileriyle 
2007 yılında Alman Plak Eleştirmenleri 
Ödülü’nü kazandı. Topluluğu ile 
Beethoven’ın tüm senfonilerini Paris’teki 
Théatre des Champs-Elysées’nin yanı 
sıra Tokyo, Strasbourg, São Paulo, 
Beethovenfest Bonn, Salzburg Festivali 
ve Varşova Paskalya Festivali’nde 
seslendirdi. Altıncı yılına giren 
Schumman Projesi kapsamında 2011’de 
çıkardıkları ilk CD, yayımlanmasının 
hemen ardından NDR’nin “Haftanın 
CD”si seçildi ve “Bremen’in rüyası 
Järvi yönetiminde yine muhteşem bir 
iş çıkarmış. Kammerphilharmonie’yi 
Schumann’da da geçmek mümkün 
değil” sözleriyle büyük övgü aldılar. 
Kariyerinin başlangıcından bu yana Arvo 
Pärt, Erkki-Sven Tüür, Lepo Sumera ve 
Eduard Tubin gibi Estonyalı bestecilerin 
yapıtlarını seslendirmeye büyük özen 
gösteren Järvi, aynı zamanda Estonya 
Ulusal Senfoni Orkestrası ve Pärnu’daki 
Järvi Yaz Festivali’nin de sanat 
danışmanlığını yapıyor. Sanatçı, konuk 
şef olarak Amsterdam Concertgebouw, 
Philharmonia, Viyana Filarmoni, 
Berlin Filarmoni, New York Filarmoni, 
Staatskapelle Dresden, Cleveland ve 

Chicago Senfoni gibi dünyanın en 
iyi topluluklarıyla da düzenli olarak 
konserler veriyor.

π The Estonian star conductor and 
Grammy Award winner Paavo Järvi 
has been the Artistic Director of The 
Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen since 2004. He is also the 
Music Director of the Orchestre de 
Paris. As the Artistic Director of The 
Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, Paavo Järvi has received the 
highest public and critical acclaim 
for the concerts and recordings of 
Beethoven’s symphonies. He received 
the 2010 ECHO Klassik Conductor 
of the Year‹ award for Symphonies 
No.2 and No.6; Symphonies No.3 
and No.8 won the prestigious Annual 
German Record Critics’ Prize for 
2007. Paavo Järvi and The Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen have 
performed the complete Beethoven 
Symphonies cycle at the Théatre 
des Champs-Elysées in Paris, 
Tokyo, Strasbourg, São Paulo, at the 
Beethovenfest Bonn and the Salzburg 
Festival and at the Warsaw Easter 
Festival. His Schumann Project with 
The Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen is now entering its sixth 
year. Immediately after its release in 
November 2011, the first CD of the 

Schumann cycle with Paavo Järvi was 
named ›CD of the Week by NDR Kultur. 
Once again, Bremen’s dream team 
under Järvi has done a magnificent 
job. In Schumann as well, The 
Kammerphilharmonie cannot be beat. 
Since the start of his career, Järvi has 
made it a priority to champion works 
by contemporary Estonian composers 
including Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, 
Lepo Sumera and Eduard Tubin. He 
is also Artistic Adviser to the Estonian 
National Symphony Orchestra and 
Järvi Summer Festival in Pärnu. As a 
guest conductor, he regularly performs 
with orchestras such as the Royal 
Concertgebouw and Philharmonia 
orchestras, Wiener and Berliner 
Philharmoniker, Dresden Staatskapelle, 
New York Philharmonic, The Cleveland 
and Chicago Symphony orchestras.

lars vogt

▪ Klasik müzik dünyasında kuşağının 
önde gelen müzisyenlerinden biri 
olarak kendine yer edinen Lars Vogt, 
1970 yılında Düren’de doğdu. 1990’da 
Leeds Uluslararası Piyano Yarışması’nda 
kazandığı ikincilik ödülüyle dikkatleri 
çekti ve izleyen yirmi beş yıl boyunca 
çokyönlülüğünün göstergesi olan başarılı 
bir kariyer izledi. Mozart, Beethoven, 
Schumann ve Brahms gibi klasik 
repertuvarın köşetaşlarından Grieg, 
Çaykovski ve Rahmaninov’a oradan 
da Lutoslawski’nin başdöndürücü 
konçertosuna uzanan hayli çeşitlilik 
içeren bir repertuvara sahip. Son 
dönemlerde piyanodan orkestra yönettiği 
konserlerle şefliğini de geliştiren 
sanatçı, 2015/16 sezonundan itibaren 
Sage Gateshead’deki Royal Northern 
Sinfonia’nın müzik yönetmenliğini 
üstlenerek kariyerinde yeni bir kapı 
daha açacak. “Şeflik, müziğin enerjisi 
ve gücüyle birlikte uçarak etrafınızdaki 
müzisyenlerin ruh halini de yükseltmek 
hissi veriyor bana” diyen piyanist, kariyeri 
boyunca Royal Concertgebouw, Berlin 
Filarmoni, Viyana Filarmoni, Londra 
Filarmoni, Londra Senfoni, New York 
Filarmoni, Boston Senfoni, NHK Senfoni 
ve Orchestre de Paris orkestraları gibi 
büyük orkestralar eşliğinde ve Sir Simon 
Rattle, Mariss Jansons, Claudio Abbado 
ve Andris Nelsons gibi dünyanın en 

saygın şeflerinden bazıları yönetiminde 
çaldı. Berlin Filarmoni ile yakın ilişkisi, 
2003/04 sezonunda orkestranın ilk 
yerleşik piyanisti seçilmesinden bu 
yana düzenli olarak devam ediyor. 
2014/15 sezonuna Royal Northern 
Sinfonia’nın Beethoven ve Brahms 
yöneteceği sezon açılış konseri ile 
başlayacak olan sanatçı, Nisan ayında 
aynı toplulukla Janacek, Schumann ve 
Dvořák yapıtlarını yönetecek. Avrupa’da 
Orchestre Philharmonique de France, 
Viyana Senfoni, Çek Filarmoni, Salzburg 
Mozarteum orkestraları eşliğinde 
konçertolar seslendirecek ve Yannick 
Nezet-Seguin yönetimindeki Londra 
Filarmoni Orkestrası’yla önce Londra’da 
çalacak, ardından da Almanya turnesine 
çıkacak. Kuzey Amerika’da Philadelphia 
Orkestrası ve yeni müzik yönetmenleri 
Andris Nelson yönetimindeki Boston 
Senfoni Orkestrası ile çalacak olan Vogt, 
bu sezon São Paolo, Brasilia, Mexico 
City ve Bogota’da vereceği konserlerle 
Güney Amerikalı klasikseverlerle de 
buluşacak. Paavo Järvi’nin yöneteceği 
Detuschekammerphilharmonie 
Bremen’in Brahms serisinden önemli 
bir solistlik görevi üstlenen sanatçı, New 
York’taki Mostly Mozart Festivali’nin 
yanı sıra Tanglewood ve Lanaudiere 
festivalleri ve Tokyo’nun Opera 
City Salonu’nda Brahms’ın piyano 
konçertolarını seslendirecek. Vogt, 
sezonu Japonya ‘da Daniel Harding 
yönetimindeki New Japan Filarmoni 
Orkestrası ile vereceği konserle 
bitirecek. 2013/14 sezonunda Zürih 
Oda Orkestrası, Arte del Mondo ve 
Köln Oda Orkestrası’nın da aralarında 
bulunduğu toplulukları yöneten olan 
sanatçı Amsterdam ve Londra’da Mariss 
Jansons yönetimindeki Concertgebouw 
Orkestrası, Berlin ve Viyana’da Tugan 
Sokhiev yönetimindeki Deutsches 
Symphonieorchester Berlin, Paris ve 
Dresden’de Christian Thielemann 
yönetimindeki Staatskapelle Dresden 
orkestraları ile çaldı. Ian Bostridge’le 
Edinburg Festivali’nde ve Klaus Maria-
Brandauer’le Viyana’da resitaller içeren 
oda müziği projelerinde yer aldı. Oda 
müziği çalışmaları kapsamında ayrıca 
Christian Tetzlaff’la Chicago, Boston, 
Montréal ve Philadelphia’da konser 
verdi; yine Christian Tetzlaff ve Tanja 
Tetzlaff ile de Paris, Berlin, Salzburg ve 

Zürih’te üçlü olarak sahneye çıktılar. Oda 
müziği alanında saygın bir yere sahip 
olan sanatçı 1998’de Köln yakınlarındaki 
Heimbach köyünde kendi oda müziği 
festivali başlattı. Spannungen adındaki 
etkinlikte konserler art nouveau stilinde 
bir hidroelektrik santralde gerçekleşiyor. 
Festivalin EMI’dan çıkan on canlı 
kaydı da başarısının göstergelerinden 
yalnızca biri. Müziği toplumsal yaşamın 
ayrılmaz parçalarından biri kılmayı hayli 
önemseyen Lars Vogt, 2005’te kurduğu 
“Rhapsody in School” adlı eğitim 
programı kapsamında meslektaşlarını 
Almanya ve Avusturya’da okullara davet 
ediyor ve burada çocukların dünya 
çapında sanatçılarla tanışmalarını 
sağlıyor. Son derece başarılı ve hevesli bir 
eğitimci olduğu bilinen sanatçı, 2013’te 
eski hocası ve yakın dostu Karl-Heinz 
Kämmerling’in ardından Hannover 
Müzik Konservatuvarı’nda piyano 
profesörlüğüne atandı. Vogt’un EMI 
plak firmasından çıkardığı on beş albüm 
arasında Claudio Abbado yönetimindeki 
Berlin Filarmoni ile Hindemith’in 
Kammermusik No.2, Schumann, Grieg 
yapıtları ve Simon Rattle yönetimindeki 
City of Birmingham Senfoni Orkestrası 
ile Beethoven’ın ilk iki piyano konçertosu 
kayıtları yer alıyor. Günümüzün en 
önemli şeflerinden Simon Rattle’ın 
“birlikte çalışma fırsatı bulduğum, 
herhangi bir kuşağa ait müzisyenler 

arasında en olağanüstü olanlarından 
biri” sözleriyle nitelendirdiği Lars 
Vogt’un son albümleri arasında CAvi-
music’ten solo Schubert, Oehms’den 
Salzburg Mozarteum Orkestrası’yla 
Mozart konçertoları, Berlin Classics’ten 
solo Liszt ve Schumann ve Ondine’den 
kemancı Christian Tetzlaff’la Mozart ve 
Schumann sonatları bulunuyor.

π Lars Vogt has established himself 
as one of the leading musicians of his 
generation. Born in the German town 
of Düren in 1970, he first came to 
public attention when he won second 
prize at the 1990 Leeds International 
Piano Competition and has enjoyed 
a varied career for nearly twenty-five 
years. His versatility as an artist ranges 
from the core classical repertoire 
of Mozart, Beethoven, Schumann 
and Brahms to the romantics Grieg, 
Tchaikovsky and Rachmaninov through 
to the dazzling Lutoslawski concerto. 
Lars Vogt is now increasingly working 
with orchestras both as conductor 
and directing from the keyboard. His 
recent appointment as Music Director 
of the Royal Northern Sinfonia at the 
Sage, Gateshead from the 2015/16 
season reflects this new development 
in his career. “Conducting feels like 
flying with the force and energy of 
the music helping you to uplift the 
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musicians around you”. During his 
prestigious career Lars Vogt has 
performed with many of the world’s 
great orchestras including the Royal 
Concertgebouw Orchestra, Berlin 
Philharmonic, Vienna Philharmonic, 
London Philharmonic, London 
Symphony Orchestra, New York 
Philharmonic, Boston Symphony, NHK 
Symphony and Orchestre de Paris. 
He has collaborated with some of the 
world’s most prestigious conductors 
including Sir Simon Rattle, Mariss 
Jansons, Claudio Abbado and Andris 
Nelsons. His special relationship 
with the Berlin Philharmonic has 
continued with regular collaborations 
following his appointment as their 
first ever “pianist in Residence” in 
2003/4. Highlights of Lars Vogt’s 
2014/15 season include the opening of 
the Royal Northern Sinfonia’s season 
conducting Beethoven and Brahms 
followed by a programme of Janacek, 
Schumann and Dvorak in April 2015. 
In Europe he performs concerti 
with the Orchestre Philharmonique 
de France, Vienna Symphony, 
Czech Philharmonic and Salzburg 
Mozarteum Orchestra as well as the 
London Philharmonic under Yannick 
Nezet-Seguin both in London and on 
tour in Germany. In North America 
he appears with the Philadelphia 
Orchestra and with Boston Symphony 
under their new Music Director Andris 
Nelsons. South America also features 
strongly this season with concerts 
in São Paolo, Brasilia, Mexico City 
and Bogota. He is a key soloist in 
the Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen’s Brahms cycle conducted by 
Paavo Järvi with performances of the 
Brahms piano concerti at the Mostly 
Mozart Festival in New York and the 
Tanglewood and Lanaudiere Festivals 
as well as in Tokyo’s Opera City Hall. 
He returns to Japan at the end of the 
season for concerts with the New Japan 
Philharmonic under Daniel Harding. 
During 2013/14 Lars Vogt worked 
as conductor with several orchestras 
including Zurich Chamber Orchestra, 
Arte del Mondo and Cologne 
Chamber Orchestra. He performed 
in Amsterdam and London with the 
Royal Concertgebouw Orchestra under 

Mariss Jansons, Berlin and Vienna 
with Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin under Tugan Sokhiev, and 
in Paris with Dresden Staatskapelle 
under Christian Thielemann. He also 
undertook several chamber projects 
including recitals with Ian Bostridge at 
the Edinburgh Festival and with Klaus 
Maria Brandauer in Vienna; as well 
as six concerts in North America with 
Christian Tetzlaff including Chicago, 
Boston, Montreal and Philadelphia 
and trios with Christian and Tanja 
Tetzlaff in Paris, Berlin, Salzburg and 
Zurich. Lars Vogt enjoys a high profile 
as a chamber musician and in June 
1998 he founded his own chamber 
festival in the village of Heimbach near 
Cologne. Known as “Spannungen”, the 
concerts take place in an art-nouveau 
hydro-electric power station. Its huge 
success has been marked by the 
release of ten live recordings on EMI. 
He has enjoyed regular partnerships 
with colleagues such as Christian and 
Tanja Tetzlaff and Thomas Quasthoff 
and collaborates occasionally with 
actor Klaus-Maria Brandauer and 
comedian Konrad Beikircher. Lars Vogt 
is a passionate advocate of making 
music an essential life force in the 
community. In 2005 he established 
a major educational programme 
“Rhapsody in School” which brings his 
colleagues to schools across Germany 
and Austria, thereby connecting 
children with inspiring world-class 
musicians. Lars Vogt is also an 
accomplished and enthusiastic teacher 
and in 2013 was appointed Professor 
of Piano at the Hannover Conservatory 
of Music, succeeding Karl-Heinz 
Kämmerling, his former teacher and 
close friend. As an EMI recording 
artist, Lars Vogt made fifteen discs for 
the label, including the Hindemith 
Kammermusik No 2 with the Berlin 
Philharmonic/Claudio Abbado, the 
Schumann, Grieg and the first two 
Beethoven Concertos with the City of 
Birmingham Symphony Orchestra/
Sir Simon Rattle, who has described 
him as “one of the most extraordinary 
musicians of any age group that I 
have had the fortune to be associated 
with”. Recent recordings include solo 
Schubert for CAvi-music and Mozart 

Concerti with the Salzburg Mozarteum 
Orchestra for Oehms, a solo Liszt and 
Schumann disc on the Berlin Classics 
label and Mozart as well as Schumann 
Sonatas with Christian Tetzlaff for 
Ondine.

deutsche 
kammerphılharmonıe 
bremen

▪ Klasik müzik dünyasının önde gelen 
topluluklarından biri olan Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, 
kendine özgü tınısı ve müzikalitesi ile 
dinleyenlerin hayranlığını kazanmaya 
devam ediyor. Topluluğun sanat 
yönetmenliğini 2004 yılından bu yana 
ünlü Estonyalı şef Paavo Järvi yürütüyor. 
Topluluğun Paavo Järvi ile verimli 
işbirliğinin en önemli meyvelerinden biri, 
altı yıldır üzerinde çalıştıkları Beethoven 
Projesi oldu. Beethoven’a getirdikleri 
yorum gerek eleştirmenler gerek 
dinleyicilerin büyük beğenisi kazandı 
ve adeta bu yapıtlar için örnek alınacak 
yorumlar haline geldiler. Bestecinin 
dokuz senfonisini Paris, Tokyo, 
Strasbourg, Varşova, Salzburg Festivali, 
Beethovenfest Bonn’da seslendirerek 
dinleyenleri büyülediler. Seri RCA firması 
tarafından kaydedildi ve yayımlanır 
yayımlanmaz dünyanın dört bir yanındaki 
eleştirmenlerin büyük beğenisini 
kazandı. Beethoven Projesi’nin Deutsche 
Welle ve Unitel’in yapımcılığını üstlendiği 
TV ve DVD belgeseli de tam notun 
yanı sıra birçok ödül aldı. Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen ve şefleri 
Paavo Järvi, Beethoven Projesi’nin 
ardından aynı başarıyı gösterecekleri 
Schumann senfonilerine odaklandılar. 
Tokyo ve St Petersburg’daki muhteşem 
performansların ardından 2012’de 
Schumann performansları Varşova’daki 
Betthoven Festivali ve Viyana’daki 
Konzerthaus’ta seslendirildi. Deutsche 
Welle’nin Unitel, arte ve Bremen 
Radyosu işbirliğinde hazırladığı TV 
belgeseli ve DVD de yayımlandı. Topluluk 
uzun yıllardır Christian Tetzlaff, Maria 
João Pires, Viktoria Mullova, Hélène 
Grimaud, Janine Jansen, Igor Levit, 
David Fray, Martin Grubinger, Hilary 
Hahn, Heinrich Schiff, Trevor Pinnock 
ve Sir Roger Norrington dünyaca 
tanınmış solist ve şeflerle başarılı 

projeler gerçekleştirdiler. Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen üyeleri, 
prova odalarının da bulunduğu 
Bremen East Comprehensive School ile 
gerçekleştirdikleri ortak projelerini de 
büyük bir bağlılıkla sürdürüyorlar. Bu 
işbirliği 2007’de “Toplumsal Açından 
En İyi Yenilikçi Proje” dalında Future 
Award ve 2012’de ECHO Klassik Ödülü 
de dahil olmak üzere birçok ödül alarak 
başarısını kanıtladı. Müzisyenler bu 
projelerle, özellikle eğitim açısından 
daha az olanağa sahip bölgeler başta 
olmak üzere, müzik aracılığıyla bireysel 
gelişimi teşvik etmeyi amaçlıyor. 
Kültür Bakanlığı topluluğun Future Lab 
projesini bir model olarak belirledi. 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
2008’de girişimcilik ve kültürü başarıyla 
bir araya getirmesi dolayısıyla özel bir 
kategoride German Founders Ödülü’nü 
aldı. 2009 hayli başarı doluydu; üç 
CD’leri ECHO Klassik Ödülü kazandı. 
2010’da da Bach’tan Ruzicka’ya uzanan 
kapsamlı diskografileri dolayısıyla Alman 
Plak Eleştirmenleri’nin Özel Liyakat 
Belgesi’ni aldılar. Aynı yıl Paavo Järvi 
de Beethoven kayıtlarıyla “Yılın Şefi” 
kategorisinde ECHO Klassik Ödülü’nü 
kazandı. Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen yanı zamanda Hamburg’daki 
Elbphilharmonie Konserleri’nin yerleşik 
orkestrası.

π The Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen is one of the world’s leading 
orchestras, captivating audiences 
everywhere with its unique style of 
music-making. The Estonian conductor 

Paavo Järvi has been the orchestra’s 
Artistic Director since 2004. One of 
the many highlights of the ensemble’s 
collaboration with Paavo Järvi has been 
their Beethoven Project, on which the 
conductor and orchestra concentrated 
for six years. Their Beethoven 
interpretations have been acclaimed 
worldwide by audiences and critics 
alike as benchmark performances. They 
have thrilled listeners in Paris, Tokyo, 
Strasbourg, Warsaw, at the Salzburg 
Festival, and the Beethovenfest Bonn 
with the complete cycle of nine 
Beethoven symphonies. The cycle was 
recorded on RCA and enthusiastically 
acclaimed by critics throughout the 
world. The TV and DVD documentary 
of the Beethoven Project produced 
by Deutsche Welle and Unitel was 
also greeted with a positive response, 
receiving numerous awards. Following 
the Beethoven Project The Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen 
and Paavo Järvi focused on Robert 
Schumann’s symphonic works with 
equal success. After sensational 
triumphs in Tokyo and Saint 
Petersburg, in 2012 the Schumann 
cycles were also acclaimed at the 
Beethoven Festival in Warsaw and 
Vienna’s Konzerthaus. A TV/DVD 
about the Schumann Project, produced 
by Deutsche Welle in cooperation with 
Unitel, arte, and Radio Bremen, has 
been released. For many years, the 
orchestra has cultivated close musical 
friendships with such internationally 
renowned soloists and conductors as 

Christian Tetzlaff, Maria João Pires, 
Viktoria Mullova, Hélène Grimaud, 
Janine Jansen, Igor Levit, David Fray, 
Martin Grubinger, Hilary Hahn, 
Heinrich Schiff, Trevor Pinnock and 
Sir Roger Norrington. The orchestra 
members devote themselves with 
strong personal commitment to their 
joint projects with the Bremen East 
Comprehensive School, where the 
ensemble’s rehearsal rooms are now 
located. The unique collaboration that 
has resulted has been recognized with 
numerous awards from the beginning, 
including the Zukunftsaward (Future 
Award) as “Best Social Innovation” 
in 2007 and the ECHO Classical 
Award in 2012. With these projects, 
the musicians pursue the goal of 
encouraging individual development 
through music – especially, but not 
only in an educationally disadvantaged 
environment. The Minister of State for 
Culture has designated the Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen’s 
Future Lab as a model project. In 2008 
the Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen received the prestigious 
German Founders Award in the special 
award category for its successful 
combination of entrepreneurship 
and culture. In 2009 three of the 
orchestra’s CD releases won ECHO 
Classical Awards. The Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen was 
honoured with the German Record 
Critics’ Certificate of Special Merit 
in 2010 for its complete discography 
ranging from Bach to Ruzicka. The 

© kaı mıchalack



43. istanbul müzik festivali156 1 5 743 RD ıstanbul musıc festıvalbr ahms aydınlanması- ı ı  deutsche kammerphılharmonıe bremen & lar s vogt brahms revelatıon-ıı  deutsche kammerphılharmonıe bremen & lars vogt

same year Paavo Järvi received the 
ECHO Klassik Award as Conductor of 
the Year for the Beethoven recordings. 
The Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen is Orchestra in Residence 
at the Elbphilharmonie Concerts in 
Hamburg.

program notları

Johannes Brahms (1833-1897) 
Piyano Konçertosu No. 2, Si bemol 
Majör, Op. 83*

– Allegro non troppo
– Allegro appassionato
– Andante
– Allegretto grazioso

İlk kez 9 Kasım 1881’de Budapeşte’de 
Alexander Erkel yönetimindeki orkestra 
eşliğinde seslendirilen ve piyano 
partisi Brahms tarafından çalınan eser 
konçerto değil, piyanonun zorunlu 
(obligato) katıldığı bir senfoni olarak 
nitelendirilir. Ancak yine de solo çalgı 
piyanonun gerekli kadansları yerli 
yerindedir. Ama solo çalgıyla orkestra 
arasındaki, konçerto stilinin gerektirdiği 
yarışma da yalnızca finalde izlenebilir 
ve ilk konçertonun karanlık, hüzünlü 
havasına karşın bu ikinci konçertonun 
atmosferi berrak, rahat, renkli ve 
romantiktir. İlkinden 20 yılı aşkın süre 
sonra bestelenen bu konçertonun ilk 
taslaklarını Brahms, uzun yıllardan beri 
planladığı ve 1878 baharında gittiği 
İtalya gezisinde tasarladı. Besteci Carl 
Goldmark ve yakın arkadaşı cerrah 
Theodore Billroth ile gittiği İtalya’da, 
Goldmark Roma’da operasının 
provalarını izlemek için kalmış, diğer 
iki arkadaş güneye, Sicilya’ya kadar 
inmişlerdi. Clara Schumann’a yazdığı 
mektuplarda Brahms, felaket bir 
opera dinlediğini, ancak gözlerini 
katedrallerden, saraylardan, resim ve 
heykellerden ayıramadığını belirtir; 
onun da gelecek yıl Mart sonunda 
İtalya’ya gelmesini önerir. Brahms 
dönüşte Avusturya’ya, yazlığına gider, 
karlı zirvelerin mavi göle aksettiği 
Pörtschach’da, 45 yaşına bastığı 
günlerde ilk temaları notaya geçirir 
ve öylece bırakır... Üç yıl sonra, 1881 
Nisan’ında yine Billroth ile İtalya’ya 
gider ve eski izlenimlerini tazeler. 
Mayıs’taki doğum gününde yine 

Viyana’dadır ve batıdaki Pressbaum’da 
22 Mayıs’da çalışmalara başlar; 7 
Temmuz’da da konçertoyu tamamlar... 
Brahms eski şakacı ve tuhaf huylarını 
yine bırakmamış, bu yeni eseri 
hakkında Billroth’a “Bazı ufak piyano 
parçaları”ndan söz etmiş, öğrencisi ve 
dostu Elizabeth von Herzogenberg’e 
“Ufak bir pianoforte konçertosu yazdım; 
ufacık bir de Scherzo’su var; Si bemolde 
ve korkarım ki rahatça sağarak iyi süt 
elde ettiğim memeyi çok sık ve aşırı 
kullandım” diye yazmıştır!
Brahms’ın, “Sevgili dostum ve 
öğretmenim Eduard Marxsen’e” 
başlığıyla Hamburg’daki piyano 
hocasına ithaf ettiği konçerto, 
Budapeşte’de ünlü Macar müzikçi 
aileden Alexander (Macarca=Elek) Erkel 
(1843-93) yönetimindeki Budapeşte 
Ulusal Tiyatro Orkestrası eşliğinde 
Brahms tarafından çalınıyor; Brahms 
aynı konserde daha sonra Akademik 
Festival Uvertürü’nü ve 1. Senfoni’sini 
yönetiyordu. İlk bölüm 4/4’lük ölçüde, 
Si bemol Majör tonda, o kadar hızlı 
olmayan (Allegro non troppo) tempoda 
kornonun sunduğu temayla girer ve 
ana temanın romantik karakteri hemen 
belirlenir. Piyanonun cevabı pastoral bir 
hava yaratır. Ana tema gelişir, iki yeni 
fikir doğar; orkestra ve piyano canlı bir 
soru-cevap oyununu sürdürür. Ana tema 
her kez yeni şekliyle belirerek dengeli 
biçimde duyulur; sonda daha güçlenir. 
3/4’lük ölçüde, Re minör tonda, çabuk 
ve tutkulu (Allegro appassionato) 
tempoda başlayan scherzo formundaki 
2. Bölüm, ilk bölümün karakterinin 
aksine ateşlidir. Ana tema piyanoda 
duyulur. Kemanlarda sakin ve tatlı 
(tranquillo e dolce) beliren ikinci 
tema fırtınalı bir geceden sonraki 
güneşli sabah gibidir. Ancak Brahms 
bu düşünceden türlü yan temaların 
belirdiği, mükemmel bir senfonik 
bölüm yaratmıştır. Re Majör tondaki 
trio’dan sonra piyanonun gizemli, garip 
oktavlarıyla ilk bölme tekrarlanır. 6/4’lük 
ölçüde, ağırca (Andante) tempoda, 
ana tonalite Si bemol Majörde 
Brahms’ın romantik olduğu kadar 
en soylu sayfalarını içeren 3. Bölüm, 
solo viyolonselin etkili ve yumuşak 
şekilde sunduğu bir lied’le başlar: 
Besteci burada, ilerde besteleyeceği 
Op. 105 No.2 “Immer leiser wird mein 

Schlummer” (Uykum gittikçe hafifliyor) 
lied’ini düşünmüş gibidir. Gençlik 
hayallerini ve rüyalarını yansıtan bu lirik 
bölümde klarnetin yalvaran sesi Fa diyez 
Majörde ikinci temayı belirtir. Yine bir 
lied’i, 1878’den Todessehnen’i (Ölüme 
hasret) hatırlatan bu temayı piyanonun 
zarif ve ince eşliği izler. 2/4’lük ölçüde, 
zarif ve neşelice (Allegretto grazioso) 
tempoda başlayan 4. Bölüm yaşamın 
sevincini ve canlılığını duyuran parlak 
bir rondo’dur. Tüm bölümler arasında 
konçerto stiline en yakın olan finalde, 
zarif temayı solo piyano sunar. Sonra, 
viyolada beliren motifi, tahta üfleme 
çalgılar bir Macar ezgisini andıran 
şekilde geliştirir. Piyano ve orkestra 
virtüözce bir yarışmayla konçertoyu 
sona erdirirken coda’da tempo bir 
nüans daha da hızlanacaktır (Un poco 
più presto). (Süre 45’)

Senfoni No. 4, Mi minör, Op. 98*
– Allegro non troppo
– Andante moderato
– Allegro giocoso-Poco meno presto
– Allergo energico e passionato-più 
Allegro

Brahms, 4. Senfoni’sini Avusturya’nın 
Steiermark bölgesindeki Mürzzuschlag 
kasabasında tatil yaptığı 1884 ve 
1885’in yaz aylarında bestelemiştir. 
Ancak başlangıçta dostları bile tepki 
göstermiş, piyano düzenlemesini 
dinleyen, acı dilli eleştirmen Eduard 
Hanslick ilk bölüm Allegro için şöyle 
demiştir: “Tüm bölüm boyunca, zeki 
fakat çekilmez iki kişi tarafından 
dövüldüğüm hissine kapıldım.” Buna 
karşılık, Brahms’ın eserlerini inceleyerek 
düşüncelerini mektuplarla belirten 
öğrencisi ve yakın dostu, amatör 
piyanist Elizabeth von Herzogenberg 
(1848-92) daha gerçekçi hüküm 
vermiştir: “Temalar ve kontrpuan 
yönünden çok ince düşünülerek, o 
kadar derine inilmiş ki, ancak üstün 
vasıflı dinleyicilerin anlayabilecekleri 
ayrıntılar, geniş kitlelerin kapasitesini 
aşmış ve böylece ulaşılmak istenen 
gayenin duygusal etkisi gözden 
kaçmış...” Brahms da, belki çevresinin 
eleştirilerini düşünerek, eserin ilk 
yorumu için Viyana yerine küçük bir 
kasabayı seçmiştir. Hans von Bülow’un 
gözetiminde çalışan deneyimli bir saray 

orkestrasına sahip olan Meiningen’de 
25 Ekim 1885 günü senfonisini ilk 
kez kendi yönetmiş ve büyük başarı 
kazanmış, hatta Beethoven’dan beri en 
görkemli scherzo olarak kabul edilen 
üçüncü bölüm tekrarlanmıştır. Bunun 
üzerine bu orkestrayla hemen turneye 
çıkan Brahms, Almanya ve Hollanda’da 
konserler vermiştir. 1. Bölüm 4/4’lük 
ölçüde, Mi minör tonda, pek hızlı 
olmayan (Allegro non troppo) tempoda, 
kemanların girişe bir gereksinme 
duymadan 20 mezür boyunca 
sundukları, geniş ve duygulu bir balad 
benzeri ana temayla başlar. Tahta 
üfleme çalgılar temanın bölmelerini, 
soru-cevap şeklinde yankılanırmış 
gibi, kanon benzeri ve enerjik olarak 
duyurur. Kornolar armoniyi pekiştirir; 
bas yaylılar ritmik yönü vurgular. Her 
çalgı bilinçle, verilen görevleri canla 
başla yürütür; tema her kez değişik 
eşlikle sunulur. Romantik olmasına 
karşın, kahramanlığı ve şövalye 
ruhunu yansıtan ikinci temadan önce, 
yan temalar da sergilenir. Karşıtlığı 
güçlendiren duygulu viyolonsel motifi 
özellikle ilgi çeker. Kısa serimden 
(exposition) sonraki tekrarda, tema 
güçlü olarak anıtsal biçimde duyurulur 
ve bölümün zirvesi oluşur. 2. Bölüm 
6/8’lik ölçüde, Mi Majör tonda ağırca 
ve ılımlı (Andante moderato) tempoda, 
ön plandaki kornoların duyurduğu, 
sanki orta çağdan kalmış karanlık bir 
balad ile başlar. Birinci bölümden 
motifler kısaca anımsanır. Orta bölmede 
viyolonsellerin ana temayla ilişkili 
duygulu teması, kemanların gizemli 
motiflerle ördükleri figürlerle işlenir. 
2/4’lük ölçüde, çabuk ve şakrak (Allegro 
giocoso) tempoda giren 3. Bölüm, yine 
E. von Herzogenberg’in anlatımıyla 
“Tatlı ve zarif şölenden sonra gelen, 
sert ve güçlü mizacına alışmak için bir 
soluk gerektiren, ancak kısa sürede 
oynaklığına ve hızına insanın yürekten 
kapıldığı Scherzo”, gerçekten de 
Brahms’ın bir benzerini daha yazmadığı 
türdendir. Vahşice, şeytani bir şakacılıkla 
gelişen tema yine birinci bölümden 
kaynaklanır. Brahms’ın burada ek olarak 
kullandığı pikolo flüt, kontrfagot, üç 
timpani, üçgen ve tiz sesli Do klarnet 
sıçrayarak ilerleyen, her türlü nüansı 
deneyen, tutkulu anlardan duygusallığa, 
fısıldayışlara bile uzanarak gelişen 

bölümde, hiçbir zaman azalmayan 
gerilimi yansıtmakta yardımcı olur. 
Biraz daha az hızlı (Poco meno 
presto) tempodaki bölmede ise, birinci 
bölümün kahramanlık motifini korno 
ve fagotlar sunar. Varyasyon sanatının 
bir zirvesi olarak kabul edilen ve 3/4’lük 
ölçüde giren 3. Bölüm, enerjik ve 
tutkulu çabukluktaki (Allegro energico 
e passionato) bir tempoda, korno ve 
trombonların sunduğu temayla başlar. 
Brahms, Bach’ın sekiz mezürlük küçük 
bir passacaglia temasını birbirine bağlı 
30 varyasyonla geliştirerek Barok form 
chaconne ile sonat formunu kaynaştırır; 
bazen baslarda, bazen melodi olarak, 
bazen orta seslerde duyurarak güç bir 
görevi yerine getirir. Ayrıca varyasyonları 
da bir sonat formunda düzenlemiştir: 
İlk 11 varyasyon sonatın enerjik ana 
bölümünü; onu izleyen dört varyasyon 
lirik bölmeyi; 16. varyasyonda tekrar 
duyulan özgün tema, heyecanlı 
geliştirim (developpement) bölmesine 
uzanışı; 23., 24. ve 25. varyasyonlar 
ise ilk üçe dönerek tekrar (reprise) 
bölmesini belirler. Coda’ya dönüşen 30. 
varyasyonla sert orkestra akorları eseri 
sona erdirir. (Süre 42’)

* Program notları: irkin aktüze
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MOZART MUCİZESİ
THE MOZART MIRACLE
Lozan Oda Orkestrası
Orchestre de Chambre de Lausanne
Arabella Steinbacher & Maxim Rysanov
arabella steınbacher keman violin ▴ 
maxım rysanov viyola viola ▪

Wolfgang Amadeus Mozart 
Keman Konçertosu No. 4, Re Majör, KV 218 ▴ 
Violin Concerto No.4 in D Major, KV218 ▴ 
 – Allegro 
 – Andante cantabile 
 – Rondeau. Andante grazioso-Allegro ma non troppo

Keman Konçertosu No. 5, La Majör, KV 219 ▴ 
Violin Concerto No. 5 in A Major, KV219 ▴ 
 – Allegro aperto 
 – Adagio 
 – Rondeau: Tempo di Menuetto-Allegro-Tempo di Menuetto

Ara Interval

Keman, Viyola ve Orkestra İçin Senfoni Konçertant, Mi bemol Majör, 
KV 364 ▴ ▪ 
Sinfonia Concertante for Violin, Viola & Orchestra in E flat Major, 
KV364 ▴ ▪ 
 – Allegro maestoso 
 – Andante 
 – Presto

Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

arabella steınbacher

▪ Dünyanın belli başlı orkestraları 
eşliğinde konserler veren Münihli 
kemancı Arabella Steinbacher 
uluslararası konser platformunda 
günümüzün önde gelen kemancıları 
arasında kendisine sağlam bir yer 
edinmiştir. New York Times sanatçının 
“dengeli lirizm ve ateşle” çaldığını, 
“özellikleri arasında çok iyi biçimde 
cilalanmış bir teknik ve çok güzel 
çeşitlendirilmiş tını paleti” olduğunu 
yazar. Chicago Senfoni Orkestrası ile 
ilk konserinde Christoph von Dohnanyi 
yönetiminde Sibelius Keman Konçertosu 
yorumu ile ilgili Chicago Tribune, 
“orkestranın sessiz yaylıları üzerinden 
yaptığı büyülü girişten, oynak finale 
getirdiği alaycı cakaya kadar bu müziği 
kavrayışının teknik hâkimiyeti kadar 
derinlikli olduğu belliydi. Orta bölümdeki 
Adagio özellikle güzeldi; Steinbacher 
düşünceli melankolisini zengin bir 
vibrato, kusursuz entonasyon ve 
cümlelemesinin olağanüstü genişliği ile 
verdi.” Arabella Steinbacher 2004 yılında, 
hastalanan bir meslektaşı yerine son 
dakika sahneye çıkıp Neville Marriner 
yönetimindeki Fransa Radyosu Filarmoni 
Orkestrası eşliğinde Beethoven Keman 
Konçertosu’nu seslendirdiğinde 
kariyerinde umulmadık ve olağanüstü 
bir çıkış yakaladı. Otuzdan fazla keman 
konçertosunu kapsayan geniş ve derin 
bir repertuvara sahip sanatçı, Klasik 
ve Romantik dönemin belli başlı 
tüm konçertolarının yanı sıra Barber, 
Bartok, Berg, Glazunov, Haçaturyan, 
Milhaud, Prokofiev, Schnittke, 
Şostakoviç, Stravinsky, Szymanovsky, 
Hindemith, Hartmann’ın eserleri ile 
Sofia Gubaidulina’nın Offertorium’u da 
seslendirir. Steinbacher’in albümleriyle 
kazandığı ödüller arasında Grammy’nin 
Alman dengi kabul edilen iki ECHO 
Klassik Ödülü, Le Monde de la 
Musique’ten Les Chocs du Mois Ödülü, 
iki Alman Kayıt Eleştirmenleri Ödülü 
ile Grammophone Dergisinin verdiği 
saygın Editörün Seçimi Ödülü bulunur. 
Arabella Steinbacher tüm kayıtlarını 
PentaTone Classics etiketi altında 
yapmaktadır. Bu firmadan 2009 yılında 
çıkardığı ilk albümünde Marek Janowski 
yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni 
Orkestrası eşliğinde Dvorak’ın La minör 

Keman Konçertosu, Szymanowski’nin 
1. Keman Konçertosu ve Dvorak’ın 
Fa minör Romans’ını seslendirmişti. 
PentaTone etiketiyle Temmuz 2009’da 
Bartok’ın birinci ve ikinci Keman 
Konçertolarını kaydettiği ikinci albümü 
de Ekim 2010’da piyasaya çıktı. Arabella 
Steinbacher Londra Senfoni, Dresden 
Staatskapelle, Philharmonia Orkestrası, 
Chicago Senfoni, Philadelphia Orkestrası, 
Boston Senfoni, Leipzig Gewandhaus 
Orkestrası, Bavyera Radyo Senfoni, NDR 
Hamburg Senfoni, WDR Senfoni ve 
NHK Senfoni gibi önemli uluslararası 
orkestralar ve Riccardo Chailly, Colin 
Davis, Christoph von Dohnányi, Charles 
Dutoit, Herbert Blomstedt, Marek 
Janowski, Lorin Maazel, Neville Marriner 
ve Yannick Nezet-Seguin gibi dünyanın 
önde gelen şefleriyle çalmaktadır. 2012/13 
sezonu programında San Francisco, 
Boston, Sydney, Sao Paulo ve Seattle 
Senfoni Orkestraları, Philharmonia 
Orkestrası ve Münih Filarmoni ile verdiği 
konserler; Fransa Ulusal Orkestrası, 
Seul Filarmoni ve Viyana Senfoni 
ile gerçekleştirdiği turneler; ayrıca 
Washington DC’de Ulusal Senfoni 
Orkestrası ile ilk konseri öne çıkar. 
2011/12 sezonu programı içerisinde ise 
Danimarka Ulusal Radyo Senfoni, Monte 
Carlo Filarmoni, Montpellier Ulusal 
Opera Orkestrası, Paris Orkestrası, 
San Francisco Senfoni, Philadelphia 
Orkestrası eşliğindeki konserleri ile 
Cleveland Orkestrası eşliğindeki ilk 
konseri göze çarpar. 2010/11 sezonunda 
Carnegie Hall’da ilk kez sahneye çıktığı 

konserde Orpheus Oda Orkestrası 
ile şefsiz çaldı; hem Boston Senfoni 
hem San Francisco Senfoni’nin 
abonman konserleri kapsamında ilk 
kez konser verdi; Floransa’da Zubin 
Mehta yönetimindeki Maggio Musicale 
eşliğinde ve İsrail Filarmoni ile de ilk 
konserlerini gerçekleştirdi. 2009/10 
sezonunda BBC Proms kapsamındaki ilk 
konserinde Jonathan Nott yönetimindeki 
Bamberg Senfoni eşliğinde Royal Albert 
Hall’da sahneye çıktı. 1981 yılında Alman 
bir baba ve Japon bir annenin kızı 
olarak Münih’te dünyaya gelen Arabella 
Steinbacher kemana üç yaşında başladı. 
Annesi Japonya’dan Almanya’ya müzik 
eğitimi için gelmiş bir şancı, babası 
ise Bavyera Devlet Operası’nın 1960-
1972 yılları arasında görev yapmış ilk 
korrepetitörüydü. Dokuz yaşındayken 
Münih Müzik Akademisi’ne girerek Ana 
Chumachenko’nun en küçük keman 
öğrencisi oldu. Eğitimi Ivry Gitlis’ten 
aldığı müzikal ilham ve rehberlikle daha 
da ilerledi. 2001 yılında Bavyera Özgür 
Devleti’nden burs ödülü kazandı; aynı 
yıl Anne-Sophie Mutter Vakfı’ndan da 
burs aldı. Arabella Steinbacher, kendisine 
Nippon Müzik Vakfı tarafından temin 
edilen 1716 yapımı “Booth” Stradivari 
kemanıyla çalmaktadır.

π Violinist Arabella Steinbacher, a 
native of Munich, has firmly established 
herself as one of today’s leading 
violinists on the international concert 
scene, performing with the world’s 
major orchestras. The New York Times 

reports that she plays with, “Balanced 
lyricism and fire - among her assets 
are a finely polished technique and a 
beautifully varied palette of timbres.” 
After her debut with the Chicago 
Symphony Orchestra, performing 
the Sibelius Violin Concerto under 
Christoph von Dohnányi, The Chicago 
Tribune reported, “From her magical 
entry over hushed orchestral strings 
to the biting swagger she brought 
to the dancing finale, it was evident 
that her feeling for this music runs 
as deep as her technical command. 
The central Adagio came off especially 
beautifully, Steinbacher conveying 
its brooding melancholy with a rich 
vibrato, impeccable intonation and 
a remarkable breadth of phrasing.” 
Steinbacher’s career was launched 
in 2004 with an extraordinary and 
unexpected debut in Paris, when she 
stepped in on short notice for an ailing 
colleague and performed the Beethoven 
Violin Concerto with the Orchestre 
Philharmonique de Radio France under 
Sir Neville Marriner. Her diverse and 
deep repertoire includes more than 
thirty concertos for violin. In addition 
to all of the major concertos of the 
Classical and Romantic period, she also 
performs those of Barber, Bartók, Berg, 
Glazunov, Khatchaturian, Milhaud, 
Prokofiev, Schnittke, Shostakovich, 
Stravinsky, Szymanowski, Hindemith, 
Hartmann, and Sofia Gubaidulina’s 
Offertorium. Among Ms. Steinbacher’s 
numerous recording honors are 2 
ECHO-Klassik Awards (considered 
to be the German equivalent of the 
Grammy) “Les Chocs du Mois” from Le 
Monde de la Musique, and two German 
Record Critics Awards as well as the 
prestigious Editors Choice Award from 
Grammophone magazine. Steinbacher 
is recording exclusively for PentaTone 
Classics. Her first CD on that label, 
released in autumn 2009, included 
Dvorák’s Violin Concerto in A Minor 
and Szymanowski’s Violin Concerto 
No. 1, as well as Dvorák’s Romance 
in F Minor, with the Rundfunk 
Sinfonieorchester Berlin led by Marek 
Janowski. Ms. Steinbacher recorded 
her second PentaTone release, which 
features Bartók’s First and Second 
Violin Concertos, in July 2009. The 
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CD was released in October 2010. 
Arabella Steinbacher is appearing with 
the leading international orchestras 
including the London Symphony 
Orchestra, Dresden Staatskapelle, 
Philharmonia Orchestra, Chicago 
Symphony Orchestra, Philadelphia 
Orchestra, Boston Symphony 
Orchestra, Leipzig Gewandhaus 
Orchestra, Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, NDR 
Sinfonieorchester Hamburg, WDR 
Symphony Orchestra, and NHK 
Symphony Orchestra; she has worked 
with the world’s leading conductors 
including Riccardo Chailly, Sir Colin 
Davis, Christoph von Dohnányi, 
Charles Dutoit, Herbert Blomstedt, 
Marek Janowski, Lorin Maazel, Sir 
Neville Marriner and Yannick Nezet-
Seguin, among others. Highlights 
of her 2012/13 season include 
performances with the San Francisco, 
Boston, Sydney, Sao Paulo and Seattle 
Symphonies, Philharmonia Orchestra 
and Muenchner Philharmoniker. 
Furthermore Ms. Steinbacher will tour 
with the Orchestra National de France, 
the Seoul Philharmonic Orchestra and 
Vienna Symphony and will have her 
debut with the National Symphony 
Orchestra in Washington D.C. The 
2011/12 season included performances 
with the Danish National Radio 
Symphony, Monte Carlo Philharmonic, 
Orchestre et Opera National de 
Montpellier, Orchestre de Paris, returns 
to the San Francisco Symphony and the 
Philadelphia Orchestra, as well as her 
Cleveland Orchestra debut. Highlights 
of her 2010/11 season included Ms. 
Steinbacher’s Carnegie Hall debut with 
the conductor-less Orpheus Chamber 
Orchestra and her subscription debut 
with both the Boston Symphony 
Orchestra and the San Fransisco 
Symphony Orchestra, as well as her 
debut at Maggio Musicale in Florence 
under Zubin Mehta and her debut with 
the Israel Philharmonic. During the 
2009-10 season, Arabella Steinbacher 
made her much-anticipated debut at the 
BBC Proms at Royal Albert Hall with 
the Bamberg Symphony Orchestra led 
by Jonathan Nott. Born in Munich in 
1981 to a German father and a Japanese 
mother, Ms. Steinbacher began studying 

the violin at the age of three. Her 
mother is a professionally trained singer 
who came to Germany from Japan to 
study music, and her father was the 
first Solorepetitor in the Bayerische 
Staatsoper, from 1960 to 1972. At nine, 
she became the youngest violin student 
of Ana Chumachenko at the Munich 
Academy of Music. She received further 
musical inspiration and guidance from 
Ivry Gitlis. In 2001, Ms. Steinbacher 
won the sponsorship prize of the Free 
State of Bavaria and in the same year 
she was awarded a scholarship by 
the Anne-Sophie Mutter Foundation. 
Steinbacher currently plays the “Booth” 
Stradivari (1716) generously provided by 
the Nippon Music Foundation. She lives 
in her hometown of Munich.

maxım rysanov

▪ Grammy’ye aday gösterilmiş 
Ukrayna asıllı İngiliz viyolacı ve şef 
Maxim Rysanov dünyanın en enerjik ve 
karizmatik müzisyenlerinden biri olarak 
isim yaptı. Öncelikle viyolacılığıyla 
tanınan Rysanov, BBC Proms’un Son 
Gecesi, Edinburgh Festivali, Salzburg 
Festivali gibi uluslararası müzik 
sahnesinin en seçkin etkinliklerine 
konuk oldu. Orkestralı konserleri 
arasında Valery Gergiev yönetiminde 
Mariinsky Orkestrası, Mikhail Pletnev 
yönetiminde Rusya Ulusal Orkestrası, 
Jiri Belohlavek yönetiminde BBC Senfoni 
Orkestrası, Andrey Boreyko yönetiminde 
Seattle Senfoni, Vasily Petrenko 
yönetiminde Katilya Leon Orkestrası ve 

Tugan Sokhiev yönetiminde DSO Berlin 
ile icraları öne çıkar. Maxim Rysanov’un 
ödüllerinin listesi uluslararası konser 
sahnesinde sahip olduğu yeri doğrular 
niteliktedir. Bunlar arasında Classic FM 
Gramophone “Yılın Genç Sanatçısı” 
Ödülü, BBC Radyo 3 “Yeni Nesil Ödülü” 
ile Cenevre, Lionel Tertis ve Valentino 
Bucchi yarışmalarında kazandığı 
ödüller sayılabilir. Yeni müziğe karşı 
ilgisi viyola repertuvarının gelişmesine 
yol açan çeşitli işbirlikleri doğurmuş, 
bu kapsamda Dobrinka Tabakova, 
Richard Dubugnon ve Valentin Bibik 
gibi bestecilerin eserlerinin dünya 
prömiyerlerine imza atmıştır. 2016/17 
sezonunda ise Peteris Vasks’ın solo 
viyola ve yaylı çalgılar orkestrası için 
yazdığı yeni eserin ilk seslendirilişini 
gerçekleştirecektir. Maxim Rysanov 2013 
yılında Dobrinka Tabakova’nın eserlerine 
adanan albümde hem solist hem 
şef olarak yer almış; bu CD İngiltere 
klasik müzik listelerinde ikinci sıraya 
yükselmiş ve 2014’te Grammy’ye aday 
gösterilmiştir.

▪ Grammy-nominated Ukrainian-
British violist and conductor Maxim 
Rysanov has established himself 
as one of the world’s most vibrant 
and charismatic musicians. He is 
principally known for his performances 
as a violist, guest of the crème of 
international music scene such as BBC 
Last Night of the Proms, Edinburgh 
Festival, Salzburg Festival. Among his 
concerto highlights are performances 
with the Mariinsky Orchestra (Valery 

Gergiev), Russian National Orchestra 
(Mikhail Pletnev), BBC Symphony 
Orchestra (Jiří Bělohlávek), Seattle 
Symphony (Andrey Boreyko), Orquesta 
de Castilla y Leon (Vasily Petrenko), 
and DSO Berlin (Tugan Sokhiev). 
Maxim has long been recognised by 
the international music scene and his 
list of prizes affirm that status. These 
include the Classic FM Gramophone 
Young Artist of the Year Award and the 
BBC Radio 3 New Generation Award, 
as well as the Geneva, Lionel Tertis 
and Valentino Bucchi competitions. 
His enthusiasm for new music has 
generated collaborations, which have 
extended the viola repertoire. This 
includes world premieres by Dobrinka 
Tabakova, Richard Dubugnon and 
Valentin Bibik. In 2016/17 he will be 
premiering a new work for solo viola 
and string orchestra by Peteris Vasks. 
In 2013, Maxim featured as both soloist 
and conductor on a disc of composer 
Dobrinka Tabakova - a disc that reached 
number 2 in the UK classical charts 
and was shortlisted for a Grammy 
award in 2014

lozan oda orkestrası

▪ 1964’te Victor Desarzens’in kurduğu 
Lozan Oda Orkestrası, yerleşik olduğu 
Lozan’daki Salle Métropole’deki yüze 
yakın konserin yanı sıra İsviçre’nin diğer 
kentleri ve yurtdışında da konserler 
veriyor. Paris’teki Théâtre des Champs-
Elysées ve Salle Pleyel, Frankfurt’taki Alte 
Oper, Roma’daki Santa Cecilia Ulusal 
Akademisi, St Petersburg’daki Mariinsky 
Tiyatrosu ve Viyana’daki Musikverein’ın 
yanı sıra BBC Proms, George Enescu 
Festivali ve İstanbul Müzik Festivali’ne 
de davetler alıyorlar. Bugüne kadar 
Ernest Ansermet, Günter Wand, Paul 
Hindemith, Charles Dutoit, Neeme Järvi 
ve Jeffrey Tate gibi saygın şefler ve Isaac 
Stern, Radu Lupu ve Martha Argerich 
gibi dünyaca ünlü yıldız solistlerle 
çalışma fırsatı bulan topluluğun, yetmiş 
yıllık tarihi boyunca yalnızca beş sanat 
yönetmeni oldu. Victor Desarzens 
(1942–1973), Armin Jordan (1973–1985), 
Lawrence Foster (1985–1990), Jesús 
López Cobos (1990–2000) ve son olarak 
Christian Zacharias’ın (2000–2013) 
sanat yönetmeni olduğu topluluğun 

sürekli konuk şefliğini de Bertrand de 
Billy yapıyor. Lozan Oda Orkestrası’nın 
geniş diskografisi uluslararası basının 
her zaman övgüsüyle karşılandı. 
Christian Zacharias’ın hem şefliğini hem 
de solistliğini yaptığı ve Alman MDG 
plak firmasından çıkan tüm Mozart 
Piyano Konçertoları kayıtları kırkın 
üzerinde uluslararası ödül aldı. Othere 
Music firmasıyla gerçekleştirdikleri 2012 
tarihli çarpıcı projeleri, Paul Meyer’in 
şefliği ve solistliğini yaptığı Louis 
Spohr’un tüm klarnet konçertolarının 
kaydı oldu. Bunu 2013 sonbaharında 
Heinz Hollinger’le kaydettikleri bir 
Schönberg CD’si izledi. Bertrand de 
Billy yönetiminde kaydettikleri Luigi 
Cherubini’nin Re Majör Senfoni’si 
MDG firması tarafından yayımlandı. 
Lozan Operası ile işbirliği dolayısıyla 
opera sezonu boyunca temsillerde 
orkestra çukurunda yerini alan topluluk 
aynı zamanda iki yılda bir yerleşik bir 
besteciyle çalışan ilk İsviçreli orkestra. 
Genç dinleyicilerde müzik sevgisini 
yaymak misyonu doğrultusunda aileler 
ve okullar için birçok konser veriyorlar 
ve Lozan Müzik Yüksek Okulu ve 
İsviçre Tiyatro Yüksek Okulu gibi kentin 
yüksek eğitim veren kurumlarıyla sürekli 
işbirliği yapıyorlar. Lozan kenti ve 

Vaud kantonunun finanse ettiği Lozan 
Oda Orkestrası orchester.ch ve İsviçre 
Profesyonel Orkestralar Birliği üyesi. 
Konserlerinin çoğunu en başından bu 
yana çok yakın bir çalışma yürüttükleri 
Espace 2 tarafından kaydediliyor ve www.
espace2.ch adresinden dinleyicilerin 
beğenisine sunuluyor.

π The Lausanne Chamber Orchestra 
(OCL) performs some 100 concerts 
each season at the Salle Métropole in 
Lausanne, its place of residence, as well 
as throughout Switzerland and abroad. 
Thus the ensemble could be heard at 
the Théâtre des Champs-Elysées and 
at the Salle Pleyel in Paris, at the Alte 
Oper in Frankfort, at the Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia in Rome, at 
the Mariinsky Theatre in St Petersburg, 
at the Musikverein in Vienna, as 
well as at festivals such as the BBC 
Proms in London, the George Enescu 
Festival in Bucharest and the Istanbul 
Festival. Founded in 1942 by Victor 
Desarzens, the OCL has collaborated 
with eminent international artists 
such as conductors Ernest Ansermet, 
Günter Wand, Paul Hindemith, Charles 
Dutoit, Neeme Järvi and Jeffrey Tate, 
as well as with soloists such as Isaac 
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Stern, Radu Lupu and Martha Argerich. 
During the course of its nearly 70 
years of existence the orchestra has 
been led by only five artistic di rectors 
: Victor Desarzens (1942–1973), 
Armin Jordan (1973–1985), Lawrence 
Foster (1985–1990), Jesús López 
Cobos (1990–2000) and Christian 
Zacharias (2000–2013). Bertrand de 
Billy is the principal guest conductor 
of the orchestra. The OCL’s extensive 
discography has earned a great deal of 
praise from the international press. The 
complete recording of Mozart’s Piano 
Concertos, performed and conducted 
by Christian Zacharias for the German 
label MDG, has received over 40 
international awards and distinctions. 
More recently, a new collaboration has 
commenced with Outhere Music : a 
remarkable recording of Louis Spohr’s 
complete Clarinet Concertos performed 
and led by Paul Meyer in 2012 has 
been be followed by a Schönberg disc 
with Heinz Holliger in the autumn 
of 2013. A brand-new recording of 
the Symphony in D Major from Luigi 
Cherubini led by Bertrand de Billy is 
now available (MDG). As a partner with 
the Lausanne Opera, the OCL regularly 
appears in the orchestra pit during the 
opera season. The OCL is also the first 
Swiss orchestra to engage a composer 
in residence every two years. As part of 
its mission to promote music among 
young listeners, the orchestra offers a 
number varied concerts for families and 
schools, and it collaborates on a regular 
basis with musical institutions of higher 
learning in the city (the Haute Ecole de 
Musique de Lausanne and the Haute 
Ecole de Théâtre de Suisse Romande). 
The OCL is subsidized by the city of 
Lausanne and the canton of Vaud 
and is a member of orchester.ch and 
the Swiss Association of Professional 
Orchestras. The majority of its concerts 
are recorded by Espace 2, its privileged 
partner since its beginnings, and made 
available to the public for listening on 
request at www.espace2.ch.

program notları

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Keman Konçertosu No. 4, Re Majör,  
KV 218*

– Allegro
– Andante cantabile
– Rondeau. Andante grazioso-Allegro 
ma non troppo

Mozart’ın 1775 Ekim’inde tamamladığı 4. 
Keman Konçertosu en çok yorumlanan 
ve sevilenlerden biridir. Yedi hafta içinde 
bestelenen Re Majör Keman Konçertosu 
da, müzikolog Alfred Einstein’ın 
deyimiyle “O tarihten 10 yıl önce yazılmış 
olan Boccherini’nin aynı tondaki keman 
konçertosu ile yapısal ve tematik 
benzerlikler göstermesine karşın, yine 
de Mozart’ın en başarılı eserlerindendir: 
Çünkü duygulara seslenen 
sonoritesinden ve keman için uygun 
parlak Re Majör tonda oluşundan başka, 
Mozart esere yaradılışından gelen ruh ve 
can katmıştır.” İki obua, iki korno ve yaylı 
çalgılar eşliğinde yazılan konçertonun 
1. Bölümü 4/4’lük ölçüde, Re Majör 
tonda, çabuk (Allegro) tempoda, tüm 
orkestranın fanfar biçiminde sunduğu 
enerjik ve ritmik ana temayla başlar. Bu 
ana temayı kemanların sunduğu zarif 
ve melodik bölme bütünler. Bu ana 
temadan zarif figürlü dört ayrı yan tema 
da oluşur. Solo keman da fanfarlarla girer 
ve tiz Re sesinde bir trompet gibi çağrıda 
bulunarak, kendi temasını geliştirir. Daha 
sonra viyolaların desteğiyle, olabildiğince 
bas seslerde sunulan ikinci tema, daha 
olgun ve saygın karakterdedir. Solist, en 
sondaki kadansla tüm ustalığını gösterme 
olanağını bulur. La Majör tondaki 
ağırca ve ezgisel (Andante cantabile) 
biçimde, 3/4’lük ölçüde duygulu 
ve hüzünlü 2. Bölümü A. Einstein 
“Kemanın hiç kesilmeden söylediği bir 
aşk ilanı şarkısı”na benzetir. Orkestranın 
duyurduğu ilk temayı hülyalı bir tavırla 
işleyen solo keman, sonra da daha 
akıcı ikinci temayı geliştirir. 3. Bölümde 
Mozart, Rondo sözcüğünün özellikle 
Fransızca (Rondeau) karşılığını kullanmış 
ve Fransız stilini değerlendirmiştir. 
Babasına yazdığı 19 Ekim 1777 tarihli 
mektubunda da bunu vurgular ve eseri 
“Benim Strasburg Konçertom” diye 
tanımlar. İlk tema 2/4’lük ölçüde, zarif 
ve ağırca (Andante grazioso) tempoda 

sergilenir. Ona bir cevap gibi beliren 
6/8’lik ölçüdeki sevimli ikinci tema ise 
fazla çabuk olmayan (Allegro ma non 
troppo) tempodadır. Daha sonra canlı 
tempoda duyurulan birinci tema nakaratı 
(ritornel) oluşturur. Andante’nin kısa 
tekrarından sonra yine Allegro bölmesi 
gelir. Ritmin tekrar değişimiyle Sol Majör 
tondaki kısacık Gavotte ağırca (Andante) 
tempoda belirir. Bu bölmenin ortasında 
ise obuanın tulum benzeri sesle çaldığı 
ve kemanın boş Sol telinde eşlik ettiği 
dansın, Strasburg’a özgü Musette 
türünde, eski bir ezgi olduğu söylenir. 
Mozart’ın şakacı bir tavırdaki değişimlerle 
renklendirdiği bölüm, yine iki kısımlı 
rondonun tekrarından sonra, adeta 
fısıldar gibi bir pianissimo ile sona erer. 
(Süre 22’)

Keman Konçertosu No. 5, La Majör,  
KV 219*

– Allegro aperto
– Adagio
– Rondeau: Tempo di Menuetto-
Allegro-Tempo di Menuetto

Bestelediği keman konçertolarının solo 
partilerini Mendelssohn ya da Brahms 
gibi bu çalgının virtüözlerine düzelttirme 
gereksinimini duymayan Mozart’ın 
olağanüstü güzellikte ve çekicilikte 
yarattığı keman konçertolarının başında, 
20 Aralık 1775’te tamamlanan Türk başlıklı 
5. Keman Konçertosu gelir. Mozart, 20. 
yaşgününden 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 ilk olarak yaratılmıştır. 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 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 
orkestrasındaki arkadaşı, kemancı 
Brunetti için ikinci kez tekrar yazıldığı 
bestecinin babasına gönderdiği bir 
mektuptan öğrenilmiştir (ancak bu 
ikinci Adagio, KV261 ayrı bir eser olarak 
da çalınmaktadır). Soliste sonoritesinin 
güzelliğini, temizliğini ve dengesini 
ispat olanağı sağlayan, keman için 
yazılmış en saf ve güzel sayfaları içeren 
serenad 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 (Türk stilinde) 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 Operası’nın 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’)

Keman, Viyola ve Orkestra İçin Senfoni 
Konçertant, Mi bemol Majör, KV 364*

– Allegro maestoso
– Andante
– Presto

Mozart’ın 1779’un bahar ve yaz 
aylarında Salzburg’da yazdığı Sinfonia 
Concertante (Konçertant Senfoni), 

bestecinin bu türdeki diğer eserleri 
arasında, tınısındaki derinlik ve yenilikçi 
atmosferiyle bir doruk noktası oluşturur. 
1775’teki beş keman konçertosuyla aynı 
orkestra düzeninde hazırlanan, solist 
çalgılar olan keman ve viyola dışında 
iki obua, iki korno, birinci ve ikinci 
kemanlar, birinci ve ikinci viyolalar, 
viyolonseller ve kontrbas için yazılan 
eser, Mozart’ın yaylı çalgılar konser 
repertuvarına ait son bestelerindendir. 
Bach ve Haendel ile Beethoven ve 
Schubert arasında bir köprü olan 
Mozart, gelişimi ve yeni buluşlarıyla 
gerçekten bir olgunluk ürünü olarak 
seçkinleşen bu eseriyle, Barok çağın 
concerto grosso stilinden kurtulmuş, 
Beethoven’ın üçlü ve Brahms’ın ikili 
konçertolarına öncülük etmiştir. Hem 
senfonik orkestra yazısı, hem de solo 
keman ve viyolanın virtüözlük gösterileri 
ve konçerto atmosferiyle eser, bu iki çalgı 
için yazılan en önemli konçerto sayılır. 
Mozart, annesinin 3 Temmuz 1778’de 
aniden ölümü üzerine Paris’ten üzüntülü 
dönmüş; Salzburg Piskoposu’nun 
hizmetinde “Konsertmayster, Saray ve 
Kilise Orgçusu” görevine, 1779 Ocak 
ayında tekrar, istemeyerek başlamıştı. 
Uzmanlar, Sinfonia Concertante’nin 
karamsar bir havada olmasını da bu 
olaylara bağlar. O yıllarda viyolaya ayrı 
bir önem veren Mozart, Haydn ile 
birlikte Viyana’daki dörtlü yorumlarına 
(Haydn birinci keman, K. Dittersdorf 
ikinci keman, J. Wanhal viyolonsel olmak 
üzere) viyolayla katılıyordu. Sinfonia 
Concertante’nin de ilk yorumunun 
viyolada Mozart, kemanda ise İtalyan 
Antonio Brunetti ile Salzburg’da 
gerçekleştiği sanılıyor. Bu arada Mi 
bemol Majör tonalitedeki eserde Mozart, 
viyola partisini yarım ses daha pes –Re 
Majör tonda– yazarak bu solo çalgının 
daha parlak, daha berrak duyulmasını ve 
orkestra viyolaları arasından sivrilmesini 
gözetmiştir. Babasına duyduğu saygının 
anlatımı olan keman konçertolarından 
sonra, ondan bağımsızlığını ilan edişi 
olan bu eserin 1. Bölümünün başlığı 
bile, bestecinin daha da olgunlaştığını 
gösterir gibidir: İlk keman konçertosunun 
sosyeteye uygun Galant davranışlı ve 
çabuk (Allegro) temposu, ayrıca görkemli 
(maestoso) bir hava kazanmış, Allegro 
maestoso olmuştur. 4/4’lük ölçüde, 
altı temanın sunulduğu ve bunların 

konçertant stilde geliştirildiği bu bölüm, 
orkestranın uzun ve gösterişli girişiyle 
başlar. Duyurulan ana temanın başlangıcı 
güçlü, ikinci yarısı ise hafif ve noktalıdır: 
Sert ve ritmik havadaki tema ayrıca 
senkoplu yürüyüşüyle hemen belirgin bir 
gerginlik oluşturur. Mannheim okuluna 
özgü uzun, trilli kreşendoları da kapsayan 
ve 71 mezür süren orkestra tuttisi 
sönerken, temayı hissettiren bir girişle 
solo keman ve viyola başrole geçer. Bu 
iki çalgının diyalogu sonat formunda, 
değişik temaların oluşturulmasıyla 
gelişir. Parlak bir tuttiden sonra beliren 
Mannheim stili kreşendoyu, solistlerin 
sunduğu Do minör tondaki yeni tema 
izler. Üfleme çalgıların sevimli yankıları 
eşliğinde bazı parlak pasajlardan sonra 
yeniden serim bölmesi gelir. Sondaki 
orkestra tuttisinden önce, solo çalgıların 
–Mozart’ın dört yıl sonra yazdığı keman 
ve viyola düolarını (KV423-4) anımsatan– 
usta kadansları sergilenir. 3/4’lük ölçüde 
ve ağırca (Andante) tempodaki 2. Bölüm 
hüzünlü bir ağıt gibidir. Mozart’ın 
daha sonraki konçertolarının en güzel 
ağır bölümleriyle bile yarışabilecek 
olgunluktaki bu Andante’de atmosfer, 
daha açılış tuttisinde, viyolaların da 
yardımıyla belirlenir. Solo kemanın sekiz 
mezürlük girişi ise tuttide duyurulan 
tema üzerine gerçek bir varyasyondur. 
Viyolanın cevabıyla geliştirilen hüzünlü 
ezgi, Mozart’ın dehasını yansıtan en 
güzel örneklerden biridir. İkinci tema ise 
önce yaylı çalgılarda Mi bemol Majör 
tonda duyurulur. Üstün kaliteli bir 
kentetin (beşlinin) yarattığı oda müziği 
havasını andıran bu bölmede, solistler 
ezgiyi kanon biçimi benzetimlerle süsler 
ve kısa bir tuttiye ulaşılır. Gelişim ve 
tekrar serim bölümlerinde solo çalgılarla 
orkestra gerçekten konçertant biçimde 
konuşur. 16 Mezürlük kadans, kromatik 
yükselişle bu hüzünü sona erdirir. 
2/4’lük ölçüde ve çok hızlı (Presto) 
tempodaki, rondo biçimindeki final, 
iki kısa cümleyle (Episode) seçkinleşir: 
Temalar kesin, form berraktır. Üfleme 
çalgılar önem kazanmıştır. Obualarla 
kornolar arasındaki neşeli ezgi sık sık 
belirir. Temalar önce orkestrada, sonra 
solistlerde sergilenir ve eser parlak 
orkestra tuttisi ile sona erer. (Süre 30’)

* Program notları: irkin aktüze
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BİfO & YUJA WANG
BIPO & YUJA WANG

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
Borusan IstanBul PhIlharmonIc orchestra

sascha goetzel şef conductor 
yuja wang piyano piano

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Piyano Konçertosu No. 1, Si bemol minör, Op. 23 
Piano Concerto No. 1 in B flat minor, Op. 23 
 – Allegro non troppo e molto maestoso-Allegro con spirito 
 – Andantino semplice-Prestissimo-Tempo I 
 – Allegro con fuoco

Ara Interval

Ottorino Respighi
Roma Üçlemesi Roman Trilogy: 
Roma’nın Çeşmeleri Fountains of Rome 
 – La Fontana di Valle Giulia all’alba (Andante mosso) 
 – La Fontana di Tritone al Mattino (Vivo) 
 – La Fontana di Trevi al Meriggio (Allegro moderato) 
 – La Fontana di Villa Medici al tramonto (Andante)

Roma’nın Çamları Pines of Rome 
 – I pini di Villa Borghese (Allegretto vivace) 
 – Pini presso una catacomba (Lento) 
 – I pini di Gianicolo (Lento) 
 – I pini della Via Appia (Tempo di Marcia)

Roma Festivalleri Roman Festivals 
 – Circenses 
 – Il Giubileo 
 – L’Ottobrata 
 – La Befana

Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrasıdır.  
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra is the Orchestra in Residence of the Istanbul 
Foundation Culture and Arts.

sascha goetzel

▪ Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası’nın sanat yönetmeni ve 
sürekli şefi olan Viyanalı Sascha 
Goetzel, sanatının ulaştığı nokta ve 
çalıştığı müzisyenlerle uluslararası 
platformlarda giderek daha saygın bir 
yer kazanıyor. Aynı zamanda Bretagne 
Senfoni Orkestrası ile Kanagawa 
Filarmoni Orkestrası’nın sürekli 
konuk şefliğini yapan Goetzel, altı 
yıl boyunca müzik yönetmenliğini 
yaptığı Finlandiyalı Kuopio Senfoni 
Orkestrası’nın da konuk şefi olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Orkestra şefliği kariyerine adım attığı 
dönemde Zubin Mehta, Riccardo 
Muti ve Seiji Ozawa gibi dünyanın en 
büyük şefleriyle çalışma fırsatı bulan 
Goetzel, izleyen dönemde Avusturyalı 
orkestralarla başarılı konserler 
yönetti, davet üzerine Viyana Devlet 
Operası’nda opera prodüksiyonlarında 
şeflik yaptı. City of Birmingham Senfoni, 
Berlin Senfoni, Lüksemburg Filarmoni, 
NDR Hannover, NHK Senfoni, 
Şangay Senfoni, Moskova Senfoni, 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, 
Gelders Orchester, Basel, Baltimore, 
Helsingborg, Toronto Senfoni ve 
Orchestre National de Pays de Loire 
orkestralarının geniş bir repertuvarı 
kapsayan ve aralarında dünya 
prömiyerlerinin de bulunduğu birçok 
konserini yönetti; Murray Perahia, 
Rudolf Buchbinder, Vadim Repin, 
Martin Grubinger, Hilary Hahn ve 
Branford Marsalis gibi günümüzün en 
iyi müzisyenleriyle çalıştı. 
Aynı zamanda başarılı bir opera şefi olan 
Goetzel, Mozart-Da Ponte operasının 
hayli ses getiren üç yeni prodüksiyonu 
ve Tiroler Landestheater’de La Bohème’i 
yönetti. Valery Gergiev’in daveti üzerine 
dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu’nda 
Mozart’ın Don Giovanni’sinin yanı 
sıra Viyana Devlet Operası’nda 
Çaykovski’nin Fındıkkıran’ını, Viyana 
Volksoper’de Mozart’ın Figaro’nun 
Düğünü ve Saraydan Kız Kaçırma’sı ile 
Lehár’ın Tebessümler Diyarı’nın yeni 
prodüksiyonlarını yönetti. Volksoper’le 
çıktığı Japonya turnesinde Nicolai’nin 
The Merry Wives of Windsor’ında da 
şeflik yaptı. Geçtiğimiz yıl Opéra 
Comédie’nin yeniden açılışı dolayısıyla 

Montpellier Operası’nda kostümlerini 
Jean-Paul Gautier’nin tasarladığı 
Figaro’nun Düğünü ile büyük başarı 
kazandı. İstanbul’da birçok operanın 
konser versiyonlarını yönetti. Goetzel’in 
çalıştığı dünyaca ünlü şancılar arasında 
Placido Domingo, José Carreras, Anna 
Netrebko, Renée Feleming, Joseph 
Calleja, José Cura, Thomas Hampson, 
Roberto Alagna, Michael Schade, 
Bo Skovhus ve Vesselina Kasarova 
sayılabilinir. 
Sascha Goetzel’in Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası ile kaydettiği ve 
orkestranın ilk uluslararası CD’si olan 
Respighi, Hindemith, Schmitt Ocak 
2010’da Onyx firmasından yayımlandı 
ve müzik çevrelerinden oldukça olumlu 
eleştiriler aldı. BİFO ile ikinci CD’leri 
Music from the Machine Age 2012 yılı 
Mart ayında yayımlandı ve klasik müzik 
eleştirmenlerinin büyük beğenisini 
kazandı. Çalışmaları tamamlanan 
Üçüncü CD’leri BİFO’nun Temmuzda 
BBC Proms’da verdiği konserle birlikte 
piyasaya çıktı. 
Sascha Goetzel 2013/14 sezonunda 
BİFO’nun yanı sıra Orchestre de 
Bretagne, Orchestre de Bordeaux, 
Strasbourg Filarmoni, Kanagawa 
Filarmoni, Romanya Ulusal Radyosu, 
Dresden Filarmoni orkestralarını; 
İstanbul’da gerçekleşen Beethoven 
Festivali konserlerini ve yine BİFO ile 

Verdi’nin Tosca’sını yönetti. Sezonun 
dikkat çeken diğer etkinlikleri arasında 
Rennes’de bir Rigoletto prodüksiyonu 
ve Orchestre de Chambre ile bir CD 
kaydı da sayılabilir. Sascha Goetzel 2014 
Kasım’ında Viyana Devlet Operası’nda 
Figaro’nun Düğünü’nü de yönetti.

π Vienna born Sascha Goetzel is 
artistic director and principal conductor 
of the Borusan Istanbul Philharmonic 
Orchestra, and has achieved high 
artistic standards and international 
recognition for this exceptional body 
of musicians. He is also principal 
guest conductor of the Orchestre 
Symphonique de Bretagne and the 
Kanagawa Philharmonic Orchestra in 
Japan. After a six-year tenure of music 
directorship of the Kuopio Symphony 
in Finland he remains a regular guest 
with the orchestra. 
Goetzel began his orchestral career 
working at close quarters with some of 
the world’s greatest conductors such as 
Zubin Mehta, Riccardo Muti and Seiji 
Ozawa. He has made successful debuts 
with numerous Austrian orchestras, 
and is invited to conduct productions 
of the Vienna State Opera. He has 
conducted the City of Birmingham 
Symphony Orchestra, Berlin 
Symphony Orchestra, Luxembourg 
Philharmonic, NDR Hannover, NHK 

Symphony, Shanghai Symphony, 
Moscow Symphony, the Philharmonic 
Orchestras of Tokyo, Sapporo and 
Nagoya, Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz, the Dutch Gelders Orchester, the 
Symphony Orchestras of Baltimore, 
Basel, Helsingborg and Toronto, the 
Orchestre National des Pays de la Loire 
and many others in a wide spectrum 
of repertoire, including several world 
premieres. He has worked with 
prominent instrumentalists such as 
Murray Perahia, Rudolf Buchbinder, 
Vadim Repin, Martin Grubinger, Hilary 
Hahn and Branford Marsalis. 
Sascha Goetzel has to his credit 
acclaimed new productions of the 
Mozart-da Ponte operas and La Bohème 
at the Tiroler Landestheater. Valery 
Gergiev invited him to conduct Don 
Giovanni at the legendary Mariinsky 
Theater; he conducted Tchaikovsky’s 
Nutcracker at the Vienna State Opera, 
and in 2010 a new production of 
The Magic Flute in Lucerne. At 
Vienna’s Volksoper he conducted new 
productions of Lehár’s Land of Smiles, 
Mozart’s Le nozze di Figaro, Entführung 
aus dem Serail and Nicolai’s The Merry 
Wives of Windsor which he directed 
in the Volksoper’s tour of Japan. Last 
year he conducted a splendid new 
production of Mozart’s Le nozze di 
Figaro featuring costumes by Jean-Paul 
Gaultier at the Opéra de Montpellier; 
in Istanbul he has presented concert 
performances of many operas. He has 
worked with world class singers such 
as Placido Domingo, José Carreras, 
Anna Netrebko, Angela Denoke, Renée 
Fleming, José Cura, Joseph Calleja, 
Piotr Beczala, Thomas Hampson, 
Roberto Alagna, Michael Schade, Bo 
Skovhus and Vesselina Kasarova. 
His spectacular work with the Borusan 
Istanbul Philharmonic Orchestra has 
been documented in two CDs released 
by Onyx. The first featured orchestral 
works by Respighi, Hindemith and 
Florent Schmitt, the second is entitled 
Music from the Machine Age, and both 
received superb reviews. Their third CD 
featuring works of Rimsky-Korsakov, 
Balakirev, Erkin and Ippolitov-Ivanov 
was also launched after their successful 
UK debut at the BBC Proms in July 
2014. 
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In the current season Sascha 
Goetzel conducted concerts with 
the Orchestre de Bretagne, the 
Orchestre de Bordeaux, Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, 
Kanagawa Philharmonic, the 
Romanian National Radio Orchestra, 
the Dresden Philharmonic, with a week 
long Beethoven Festival in Istanbul and 
a concert performance of Verdi’ s Tosca 
his Borusan Istanbul Philharmonic. 
Other highlights include a new 
production of Rigoletto in Rennes, 
and a recording with the Orchestre de 
Chambre de Paris. In November 2014 
Sascha Goetzel conducts a series of 
performances of Le nozze di Figaro at 
the Vienna State Opera.

yuja wang

▪ Kuşağının en gözde sanatçılarından 
biri olan yirmi yedi yaşındaki Yuja Wang, 
kontrollü ve dâhiyane tekniğinin yanı 
sıra piyano repertuvarının en zorlu 
yapıtlarında sergilediği yetkinlik, müzikal 
derinliği, seslendirdiği yapıtlara getirdiği 
taze yorumlar ve sahnedeki karizmatik 
duruşuyla dünya çapında beğeni 
toplamaya devam ediyor. Yalnızca 
Deutsche Grammophon plak firmasıyla 
çalışan Wang, ilk kaydı Sonatas & Etudes 
ile Gramophone dergisi tarafından 
Classic FM 2009 Yılın Sanatçısı ilan 
edildi. İkinci albümü Transformation ile 
“Yılın Genç Sanatçısı” kategorisinde 
ECHO Klassik Ödülü’nün sahibi 
oldu. Claudio Abbado yönetimindeki 
Mahler Oda Orkestrası’yla yaptığı ilk 
konçerto albümünde Rahmaninov’un 
“Paganini’nin Bir Teması Üzerine 
Rapsodi” ve 2. Piyano Konçertosu’yla 
“En İyi Solo Klasik Enstrümantalist” 
kategorisinde Grammy Ödülü’ne 
aday gösterildi. Bu başarıyı Albéniz, 
Bach, Chopin, Rachmaninov, Saint-
Saëns, Scriabin ve diğer bestecilerin 
bis parçalarından oluşan Fantasia 
izledi. Ardından Gustavo Dudamel 
yönetimindeki Simón Bolívar 
Senfoni Orkestrası ile Prokofyev’in 
2. ve Rahmaninov’un 3. Piyano 
Konçertolarının canlı kaydını yaptı. Son 
olarak da Decca firması için kemancı 
Leonidas Kavakos ile Brahms’ın 
keman ve piyano sonatlarının 
tamamını kaydetti. Pincas Zukerman 

yönetimindeki National Arts Center 
Orchestra ile 2005’te verdiği çıkış 
konserinden bu yana ABD Boston, 
Chicago, Cleveland, Los Angeles, New 
York, Philadelphia, San Francisco 
ve Washington’ın, yurtdışında da 
Staatskapelle Berlin, Çin Filarmoni, 
La Scala Filarmoni, İsrail Filarmoni, 
Londra Filarmoni, Orchestre de Paris, 
Orquesta Nacional de España, Simón 
Bolívar Senfoni, NHK Senfoni, Royal 
Concertgebouw, Orchestra Mozart’ın 
da aralarında bulunduğu dünyanın en 
seçkin topluluklarıyla çaldı. New York 
Filarmoni ile ilk konserini 2006’da 
Bravo! Vail Music Festivali’nde veren 
Wang, bir sonraki sezon Lorin Maazel 
yönetiminde orkestranın Japonya ve 
Kore konserlerinde çaldı. 2008’de Sir 
Neville Marriner yönetimindeki Academy 
of St Martin in the Fields topluluğu ile 
bir ABD turnesi gerçekleştirdi. İzleyen yıl 
Michael Tilson Thomas yönetimindeki 
You Tube Senfoni Orkestrası ile 
Carnegie Hall’da, aynı yılın yazında 
Claudio Abbado yönetimindeki Lucerne 
Festivali Orkestrası ile Lucerne Müzik 
Festivali’nde Prokofyev’in 3. Piyano 
Konçertosu’nu çalıp ardından şef ve 
orkestra ile Çin turnesine çıktı. Asya, 
Avrupa ve Kuzey Amerika’nın belli başlı 
kentlerinde düzenli olarak resitaller 
veren sanatçı bir oda müziği tutkunu ve 
İsviçre’nin ünlü Verbier Festivali de dahil 

olmak üzere yaz festivallerinde çalıyor. 
2011 Mart’ında Berlin Filarmoni’nin 
grup şefleriyle Paris’teki Salle Pleyel’de 
üç konserlik bir oda müziği serisinde 
yer alan piyanist, Carnegie Hall’daki 
ilk konserini de 2011 Ekim’inde verdi. 
Yuja Wang bugüne kadar Claudio 
Abbado, Daniel Barenboim, Gustavo 
Dudamel, Charles Dutoit, Daniele 
Gatti, Valery Gergiev, Mikko Franck, 
Manfred Honeck, Lorin Maazel, 
Zubin Mehta, Kurt Masur, Antonio 
Pappano, Esa-Pekka Salonen, Yuri 
Temirkanov ve Michael Tilson Thomas 
gibi günümüzün en saygın şefleriyle 
çalışma fırsatı buldu. Geçtiğimiz sezon 
Londra Senfoni Orkestrası’ndan 2014 
yılının LSO Sanatçı Portresi serisi 
kapsamında yer almak üzere davet 
alan Wang, Londra’da üç konçerto 
çaldı ve resitaller verip ardından Daniel 
Harding yönetiminde orkestranın 
Çin turnesine eşlik etti. Sezon 
içinde Zoltan Kocsis yönetimindeki 
Macaristan Ulusal Orkestrası’yla verdiği 
ilk konserinde Bartók’un 2. Piyano 
Konçertosu’nu seslendirdi. Kemancı 
Leonidas Kavakos’la yaz aylarında 
yaptığı konserlerin kapsamının daha 
da genişlemesi sonucu Brahms’ın 
keman ve piyano sonatlarını kapsamlı 
Avrupa turnelerinde çaldılar. Los 
Angeles Filarmoni Orkestrası’nın sezon 
programı kapsamında solist olarak 

çalan sanatçı, daha sonra Dudamel 
yönetiminde orkestranın ABD turnesine 
çıktı. Yoğun geçen sezonda Sir Andrew 
Davis yönetimindeki Boston Senfoni 
ve Giancarlo Guerrero yönetimindeki 
Cleveland Orkestrası’yla konserler verdi. 
2014/15 sezonunda Mariss Jansons 
yönetimindeki Royal Concertgebouw 
Orkestrası’yla Şostakoviç’in 1. Piyano 
Konçertosu’nu seslendiren Wang, 
yerleşik sanatçısı olduğu Zürih Tonhalle 
Orkestrası ile sezon boyunca üç konser 
verecek. Bu sezon da Leonidas Kavakos 
ile Kuzey Amerika ve Avrupa turnelerine 
devam edecek ve 2015 baharında 
Michael Tilson Thomas yönetimindeki 
Londra Senfoni Orkestrası ile ABD 
turnesi yapıp ardından Berlin Filarmoni 
ile ilk konçerto performansını 
gerçekleştirecek. Yuja Wang çok genç 
yaşta Beijing’deki Merkezi Müzik 
Konservatuvarı’na girdi ve burada Ling 
Yuan ve Zhou Guangren ile çalıştı. 1991 
ile 2001 yılları arasında Calgary’deki 
Mount Royal Koleji’nin Kanada ve Çin 
arasında bir sanat ve kültür değişim 
programı olan Morningside Music 
Summer’a katıldı. Ardından Mount 
Royal Koleji’nde Hung-Kuan Chen 
ve Tema Blackstone ile çalışmalarını 
sürdürdü. Daha sonra ABD’ye taşındı 
ve Gary Graffman ile çalıştığı Curtis 
Müzik Enstitüsü’nü 2008 yılında bitirdi. 
2006’da Gilmore Genç Sanatçı Ödülü, 
2010’da da müzik dünyasının saygın 
ödüşü Avery Fisher Career Grant’e 
layık görüldü. Yuja Wag bir Steinway 
Sanatçısıdır.

π Twenty-seven year old pianist Yuja 
Wang is widely recognized as one 
of the most important artists of her 
generation. Regularly lauded for her 
controlled, prodigious technique, Yuja 
has been praised for her authority over 
the most complex technical demands 
of the repertoire, the depth of her 
musical insight, as well as her fresh 
interpretations and charismatic stage 
presence. Yuja is an exclusive recording 
artist for Deutsche Grammophon. 
Following her debut recording, Sonatas 
& Etudes, Gramophone magazine named 
Yuja the Classic FM 2009 Young Artist 
of the Year. For her second recording, 
Transformation, Yuja received an 
ECHO Klassik award as “Young Artist 

of the Year”. Yuja next collaborated 
with Maestro Claudio Abbado and the 
Mahler Chamber Orchestra to record 
her first concerto album featuring 
Rachmaninoff’s Rhapsody on a Theme 
of Paganini and his Concerto No. 2 
in C minor which was nominated 
for a Grammy as “Best Classical 
Instrumental Solo.” This was followed 
by, Fantasia, a collection of encore 
pieces by Albéniz, Bach, Chopin, 
Rachmaninov, Saint-Saëns, Scriabin 
and others. Yuja next collaborated 
with Gustavo Dudamel and the Simón 
Bolívar Symphony Orchestra on a 
live recording of Prokofiev’s Concerto 
No. 2 and Rachmaninoff’s Concerto 
No. 3. Most recently, Yuja joined 
violinist Leonidas Kavakos to record 
the complete Brahms Violin and Piano 
sonatas for Decca Records. In the 
years since her 2005 debut with the 
National Arts Center Orchestra led by 
Pinchas Zukerman, Yuja has already 
performed with many of the world’s 
most prestigious orchestras including 
those of Boston, Chicago, Cleveland, 
Los Angeles, New York, Philadelphia, 
San Francisco and Washington, in 
the U.S., and abroad with the Berlin 
Staatskapelle, China Philharmonic, 
Filarmonica della Scala, Israel 
Philharmonic, London Philharmonic, 
Orchestre de Paris, Orquesta Nacional 
de España, Simón Bolívar Symphony 
Orchestra, the NHK Symphony 
in Tokyo, Royal Concertgebouw 
Orchestra, Orchestra Mozart and Santa 
Cecilia, among others. In 2006 Yuja 
made her New York Philharmonic 
debut at the Bravo! Vail Music Festival 
and performed with the orchestra the 
following season under Lorin Maazel 
during the Philharmonic’s Japan/
Korea visit. In 2008 she toured the 
United States with the Academy of 
St. Martin in the Fields led by Sir 
Neville Marriner, and in 2009 Yuja 
performed as soloist with the You Tube 
Symphony Orchestra led by Michael 
Tilson Thomas at Carnegie Hall. That 
summer Yuja joined Abbado at the 
Lucerne Music Festival performing and 
recording Prokofiev’s Piano Concerto 
No. 3, and went on to perform with the 
Lucerne Festival Orchestra and Abbado 
on tour in China. Yuja regularly gives 

recitals in major cities throughout 
Asia, Europe and North America. She 
is a dedicated performer of chamber 
music appearing at summer festivals 
throughout the world including 
annual appearances at Switzerland’s 
Verbier Festival. In March 2011 Yuja 
performed in a three-concert chamber 
series at the Salle Pleyel in Paris with 
principal players from the Berlin 
Philharmonic. She made her Carnegie 
Hall recital debut at Stern Hall in 
October 2011. Many of the world’s 
esteemed conductors have collaborated 
with Yuja including Abbado, Daniel 
Barenboim, Dudamel, Charles Dutoit, 
Daniele Gatti, Valery Gergiev, Mikko 
Franck, Manfred Honeck, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Kurt Masur, 
Antonio Pappano, Esa-Pekka Salonen, 
Yuri Temirkanov and Michael Tilson 
Thomas. Last season the London 
Symphony Orchestra invited Yuja 
to be their featured artist in the LSO 
Artist Portrait series for 2014 which 
included performing three concertos, 
and recitals in London, followed by 
a tour of China with Daniel Harding 
conducting. She made her debut with 
the Hungarian National Philharmonic 
conducted by Zoltan Kocsis performing 
Bartok’s Piano Concerto No. 2. Yuja’s 
frequent summer collaborations with 
violinist Leonidas Kavakos extended 
further as they undertook multiple 
tours of Europe focusing on the great 
violin and piano sonatas of Brahms. 
She returned to the Los Angeles 
Philharmonic for subscription concerts 
and on tour in the U.S. with Dudamel 
conducting. Yuja also returned to 
the Boston Symphony, Sir Andrew 
Davis conducting, and the Cleveland 
Orchestra, Giancarlo Guerrero 
conducting. In 2014/15 Yuja returns 
to the Concertgebouw to perform 
Shostakovich Concerto No. 1, Mariss 
Jansons conducting. She is featured 
as Artist-in-Residence with Tonhalle 
Orchestra Zurich, appearing three 
times over the course of the season. 
Yuja continues her collaboration with 
Leonidas Kavakos, touring North 
America and Europe. In spring 2015, 
the London Symphony Orchestra will 
tour to the US with Yuja as soloist, 
Tilson Thomas conducting. She makes 
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her concerto debut with the Berlin 
Philharmonic in spring of 2015. At a 
young age Yuja entered the Central 
Conservatory of Music in Beijing to 
study under Ling Yuan and Zhou 
Guangren. From 1999 to 2001 she 
participated in the Morningside Music 
summer program at Calgary’s Mount 
Royal College, an artistic and cultural 
exchange program between Canada and 
China, and began studying with Hung-
Kuan Chen and Tema Blackstone at 
the Mount Royal College Conservatory. 
Yuja then moved to the U.S. to study 
with Gary Graffman at The Curtis 
Institute of Music in Philadelphia, 
where she graduated in 2008. In 2006 
she received the Gilmore Young Artist 
Award, and in 2010 was awarded the 
prestigious Avery Fisher Career Grant. 
Yuja is a Steinway Artist.

borusan istanbul 
filarmoni orkestrası

▪ Türkiye’nin önde gelen senfonik 
topluluklarından biri olan Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 
tarihi, Borusan Holding’in kültür ve 
sanat alanındaki girişimlerinin ilki olan 
Borusan Oda Orkestrası’na uzanıyor. 
1999’da Gürer Aykal yönetiminde 
oluşturulan ve 2009’dan bu yana 
Avusturyalı sanat yönetmeni ve sürekli 
şefi Sascha Goetzel yönetiminde 
çalışmalarını sürdüren BİFO, on 
beş yıldır yıldız solistlerle verdiği 
konserlerle İstanbul’un kültür yaşamının 
vazgeçilmez unsurlarından biri haline 
geldi. 
İlk sezonu olan 2000–2001’den bu 
yana yurtiçi ve yurtdışında pek çok 
konser veren BİFO, İstanbul, Ankara, 
Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan) müzik 
festivallerine katıldı. 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 topluluğun 
ilk dönem önemli yurtdışı etkinlikleri 

arasında. 2003’te İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı’nın sürekli orkestrası olan topluluk, 
o tarihten bu yana etkinliğin açılış 
konserlerini gerçekleştiriyor, festivalin 
yıldız solistlerine eşlik ediyor ve festivalde 
Türkiye ve yurtdışından bestecilerin 
yapıtlarının dünya prömiyerlerinde yer 
alıyor. BİFO aynı zamanda İKSV’nin 
düzenlediği Uluslararası Leyla Gencer 
Şan Yarışması’nın da orkestrası. 
BİFO’nun bugüne dek eşlik ettiği solistler 
arasında Renée Fleming, Lang Lang, 
Hilary Hahn, Elīna Garanča, Juan Diego 
Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph Calleja, 
Maxim Vengerov, Roberto Alagna, Rudolf 
Buchbinder, Nicola Benedetti, Murray 
Perahia, Freddy Kempf, Bryn Terfel, 
Isabelle Faust, Branford Marsalis, Martin 
Grubinger, Steven Isserlis, Viktoria 
Mullova, Natalie Clein, Katia & Marielle 
Labèque, Daniel Müller-Schott, Nadja 
Michael, Isabelle van Keulen, Julian 
Rachlin, Thomas Hampson, Sabine 
Meyer, Michel Camilo, Arcadi Volodos, 
Ayla Erduran, Hüseyin Sermet, İdil 
Biret, Fazıl Say ve Juilliard Yaylı Çalgılar 
Dörtlüsü sayılabilir. Igor Oistrakh, Emil 
Tabakov, Pavel Kogan, James Judd, 
Alain Paris, Ion Marin, Justus Frantz, 
Joseph Wolfe, Andreas Schüller ve 
Joseph Caballé-Domenech gibi şeflerle 
konserler veren topluluk, dünyanın 
köklü korolarından Avusturya’dan 
Wiener Singverein ile İngiltere’den 
Philharmonia’yı da İstanbul’a davet etti. 
2009’dan itibaren yeni şefiyle repertuvarı 
ve vizyonunda da yenilikler yaşayan 
BİFO, Avrupa’nın en iyi senfonik 
topluluklarından biri olma yönündeki 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. Etkinliklerini 
uluslararası platformlara taşıma 
hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği 
ve Onyx etiketiyle 2010 yılının Ocak 
ayında piyasaya çıkan CD’si Respighi, 
Hindemith, Schmitt yurtdışında büyük 
beğeniyle karşılandı. Temmuz ayında, 
Goetzel yönetiminde, dünyanın en 
saygın klasik müzik etkinliklerinden olan 
Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri 
kapsamında bir konser veren topluluk, 
2010 yılında Andante dergisinin “Yılın En 
İyi Orkestrası” ödülünü aldı. BİFO’nun 
Sascha Goetzel yönetimindeki ikinci 
CD’si Music from the Machine Age 
2012 Mart’ında ve Rimsky-Korsakov, 
Balakirev, Erkin ve Ippolitov-Ivanov 
yapıtlarından oluşan üçüncü CD’si 

de 2014 Ağustos’unda yine Onyx 
firmasından yayımlandı. BİFO 2014’te bir 
ilke imza atarak Londra’da gerçekleşen 
BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk 
topluluk oldu ve “Oriental Promise” adlı 
konseriyle müzik basınında çok olumlu 
eleştiriler aldı. 
BİFO, Borusan Kocabıyık Vakfı’nın sosyal 
sorumluluk alanında gerçekleştirdiği 
önemli bir projenin de parçası. “Özel 
Konser” adlı etkinlikte orkestrayı iş veya 
sanat dünyasından tanınmış bir isim 
yönetiyor. konserin şefliğini yapan kişinin 
bağışıyla sağlanan burs, klasik müzik 
alanında yetenekli bir gencin yurtdışında 
yüksek öğrenim görmesini sağlamakta. 
“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 ve 2012’de tiyatrocu 
Ali Poyrazoğlu’nun yönettiği konserler 
medyada büyük ilgi uyandırdı. 
2015/16 sezonunun açılışını Sarah 
Chang’le yapacak olan BİFO, sezon 
boyunca Katia & Marielle Labèque, 
Güher & Süher Pekinel, Evelyn Glennie, 
Kit Artmstrong, Freddy Kempf, Nicolas 
Alstaedt, Ufuk & Bahar Dördüncü ve 
Rudolf Buchbinder gibi yıldız isimlerle 
çalacak. Topluluk bu yıl Leyla Gencer 
anısında düzenlediği konserde Bellini’nin 
Norma operasının İstanbul’daki ilk 
temsilinden 40 yıl sonra bu sezon konser 
versiyonunu seslendirecek.

π 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 countries symphonic 
ensembles under its former artistic 
director and principal conductor Gürer 
Aykal. Performing under its current 
artistic director and principal conductor 
Sascha Goetzel since 2009, today BIPO 
has 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 season 
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 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. Since then, they have 
officially opened the festival every year 
with concerts at Hagia Eirene, also 
accompanying top soloists throughout 
the festival. Enjoying the privilege of 
giving world premieres of major Turkish 
and international works at the festival, 
BIPO is also the resident orchestra of 
the International Leyla Gencer Voice 
Competition. The world-class soloists 
BIPO has accompanied to date include 
stellar names such as Renée Fleming, 
Lang Lang, Hilary Hahn, Elīna Garanča, 

Juan Diego Flórez, Angela Gheorghiu, 
Joseph Calleja, Maxim Vengerov, 
Roberto Alagna, Rudolf Buchbinder, 
Nicola Benedetti, Murray Perahia, 
Freddy Kempf, Bryn Terfel, Isabelle 
Faust, Branford Marsalis, Martin 
Grubinger, Steven Isserlis, Viktoria 
Mullova, Natalie Clein, Katia & Marielle 
Labèque, Daniel Müller-Schott, Nadja 
Michael, Isabelle van Keulen, Julian 
Rachlin, Thomas Hampson, Sabine 
Meyer, Michel Camilo, Arcadi Volodos, 
Ayla Erduran, Hüseyin Sermet, İdil 
Biret, Fazıl Say and the Juilliard 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 
Sanat’s social responsibility project. 
Under the title of “Special Concert”, 
BIPO performs under the guidance 
of a leading figure from the Turkish 
business and art scene, whose donations 
provide scholarships for young talents to 
study at prestigious institutions. 
Since taking up the baton in 2009, 
Viennese conductor Sascha Goetzel 
contributed greatly to the orchestra’s 
repertoire and its new aim to become 
one of the best symphonic ensembles 
of Europe. 2009–10 was a remarkable 
one when BIPO released its first 

international CD, Respighi, Hindemith, 
Schmitt under the Onyx label to 
international critical acclaim and the 
orchestra performed at the Opening 
Festivities of the 2010 Salzburg Festival. 
BIPO also received the Turkish music 
magazine Andante’s “Best Orchestra 
of the Year” award in May 2010. Their 
second CD with Goetzel, Music from 
the Machine Age, was released in March 
2012 again by Onyx. 2014 saw two 
major international achievements for 
the orchestra: BIPO had the privilege of 
being the first ensemble from Turkey to 
be invited to BBC Proms and performed 
at the concert titled “Oriental Promise” 
under Goetzel to critical acclaim. 
BIPO’s third CD featuring works of 
Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin and 
Ippolitov-Ivanov was also launched after 
the concert. 
BIPO will open the 2015/16 season with 
Sarah Chang and accompany world-
class soloists such as Katia & Marielle 
Labèque, Güher & Süher Pekinel, 
Evelyn Glennie, Kit Artmstrong, Freddy 
Kempf, Nicolas Alstaedt, Ufuk & Bahar 
Dördüncü and Rudolf Buchbinder. 
BIPO’s tribute concert to Turkish 
diva Leyla Gencer will feature the 
concert version of Norma which will 
be performed for the first time in forty 
years.
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program notları

Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 
Piyano Konçertosu No. 1, Si bemol 
minör, Op. 23*

– Allegro non troppo e molto 
maestoso-Allegro con spirito
– Andantino semplice-Prestissimo-
Tempo I
– Allegro con fuoco

Çaykovski’nin üç piyano konçertosu 
arasında en sevileni, 1874 Kasım’ında 
başlanan ve 21 Şubat 1875’te 
tamamlanan ilkidir. Ancak konçertonun 
ünlü piyano öğretmeni Rubinstein 
tarafından alayla karşılanması 
üzerine, Çaykovski eserini çağın ünlü 
piyanisti ve şefi Hans von Bülow’a 
ithaf etmiştir. Konçerto ilk kez 
Amerika’da 25 Ekim 1875’te Benjamin 
J. Lang yönetimindeki Boston Senfoni 
Orkestrası eşliğinde Hans von Bülow 
tarafından seslendirilmiştir. 15 yıl sonra, 
bazı yerleri düzeltilen konçertonun en 
iyi yorumcularından biri de Nikolay 
Rubinstein olmuştur.
Diğer iki bölümünün toplamından daha 
uzun olan 1. Bölüm 3/4’lük ölçüde, 
önce pek çabuk olmayan, ama çok 
görkemli (Allegro non troppo e molto 
maestoso) tempoda üç kez yinelenen 
korno sinyali ve orkestranın gösterişli 
akorlarıyla başlar. Dramatik ana temayı 
piyano eşliğinde keman ve viyolonseller 
duyurur, sonra da piyanonun 
tekrarladığı temayı orkestra işler. Daha 
canlı olan bölmede, 4/4’lük ölçüde, şen 
ve nükteli (Allegro spirito) tempoda, 
Çaykovski’nin Ukrayna’da panayırda kör 
bir dilenciden duyduğu ezgiyi piyano 
sergiler. Bunu izleyen iki temadan 
ilkini, korno ve tahta üfleme çalgıların 
sunduğu temayı piyano geliştirir; ikinci 
temayı ise sürdinli yaylı çalgılar yansıtır. 
Orkestrayla piyano arasındaki parlak 
diyalog üç solo kadansla sonuçlanır.
2. Bölüm 6/8’lik ölçüde, önce sakin ve 
sade (Andantino semplice) tempoda 
başlar. Flüt, sürdinli yaylılar eşliğinde 
tatlı ezgiyi duyurur, bunu piyano 
süsleyerek çalar. Viyolonsel ve obua da 
ezgiyi tekrarlar. Çok canlı (prestissimo) 
bölmede ise, hızlı bir vals scherzo 
biçiminde sergilenir. Çaykovski ile 
kardeşinin çocukluk anıları olan “İnsan 
eğlenmeli, gülmeli, dans etmeli” 

sözlerini içeren bu Fransız valsini 
kısa bir kadans izler; sonra yine sakin 
bölmeye (Tempo I) dönülür.
3. Bölüm 3/4’lük ölçüde, neşeli ve ateşli 
(Allegro con fuoco) tempoda, Rus 
folklorundan kaynaklanan mazurka 
benzeri bir Kazak dansı ile açılır. Rondo 
biçiminde işlenen bu temayı izleyen 
ikinci tema da ateşli (con fuoco) bir halk 
dansıdır. Piyanonun etkili yorumuyla 
virtüözce gelişen bölüm, parlak bir 
finalle son bulur. (Süre 36’)

Ottorino Respighi (1879-1936) 
Roma Üçlemesi: 
Roma’nın Çeşmeleri 
Roma’nın Çamları 
Roma Festivalleri

Roma’nın Çeşmeleri*
– La Fontana di Valle Giulia all’alba 
(Andante mosso)
– La Fontana di Tritone al Mattino 
(Vivo)
– La Fontana di Trevi al Meriggio 
(Allegro moderato)
– La Fontana di Villa Medici al 
tramonto (Andante)

Ebedi kent Roma için Respighi’nin 
yazdığı üçlemenin (trilojinin) ilki 
olan Roma Çeşmeleri (Fontana di 
Roma) Senfonik Şiiri 1914-16 yılları 
arasında bestelendi. Eserlerinde 
değişik, süslü melodileri ateşli güneyli 
mizacıyla işleyen, canlı ve dinamik 
sayfalar oluşturan, bunları Debussy 
empresyonizmiyle Richard Strauss’un 
etkisinde, Rimski-Korsakov’tan öğrendiği 
usta orkestrasyonla yoğurarak Roma’nın 
güzelliklerini, ilginç yönlerini yansıtan 
Bologna’lı Respighi’yi bazı eleştirmenler 
pek beğenmez, “Eğer Toscanini 
olmasaydı hiçbir zaman uluslararası 
alanda tanınamazdı” derler. Respighi’nin 
ilk ve en güzel senfonik şiiri olarak kabul 
edilen Roma Çeşmeleri’ni ilk kez 11 Mart 
1917’de Roma’da Augusteo’da, Venedik 
doğumlu –bazılarınca Toscanini’den 
daha yetenekli kabul edilen– Parsifal’i 
İtalya’da ilk kez yöneten, sivri dilli ünlü 
İtalyan şef Antonio Guarnieri (1880-1952 
Milano) çaldırdı. Senfonik şiire kendine 
özgü, kişisel bir form veren, bunu renkli 
tasvir unsurlarıyla lirizm ve duyguyu 
kaynaştırarak elde eden Respighi hemen 
başarı kazandı, hem de Roma’nın 

güzelliklerini ebedîleştirdi... Toscanini 
de eseri repertuvarının standartları 
arasına aldı ve tüm dünyada yorumladı. 
Yine de Roma Çeşmeleri Amerika’da 
ilk kez 13 Şubat 1919’da, 1911’de 
Mahler’in yerine geçen Çek şef Josef 
Stransky (1872-1936) yönetimindeki New 
York Filarmoni Orkestrası tarafından 
seslendirildi... Respighi partisyona şu 
satırları yazmış: “Besteci bu senfonik 
şiirde dört Roma çeşmesinin, günün 
değişik saatlerine göre karakterlerini 
ve çevreye uyumunun en iyi olduğu, 
ona en güzel göründüğü, kendisinde 
uyandırdığı duygu ve izlenimi yansıtmak 
istemiştir.” Roma Çeşmeleri’nin 6/4’lük 
ölçüde, oldukça ağır (Andante mosso) 
tempoda, gizemli bir sis içindeymiş 
gibi başlayan 1. Bölümü besteci yine 
partisyonda şöyle tanımlıyor: “Şiirin ilk 
bölümünde Valle Giulia’daki çeşmenin 
pastoral görünümü canlandırılır: Bir 
koyun sürüsü geçmektedir ve Roma 
sabahının taze ve nemli sisinde 
kaybolur.” Respighi bu bölümde flütün 
sihirli sonoritesinden yararlanır; arka 
plandaki sürdinli ikinci kemanların 
flajole eşliğinde mırıltı gibi, uyanan 
günün ilk saatlerini anlatır. Sonra da 
obua ve klarnetle gün yavaşça aydınlanır. 
Mitolojide deniz tanrısı olan, dalgaların 
dibinde altın bir sarayda oturan, çevreye 
korku salan Triton’un adını taşıyan 
çeşmenin (La Fontana di Tritone) sabah 
saatleri 2. Bölümde 3/4’lük ölçüde, canlı 
(Vivo) tempoda canlandırılır. İtalyan 
heykeltraş Bernini’nin 1640’ta Piazza 
Barberini’de yaptığı Triton Çeşmesi’nin 
anlatımında önce, kornonun kısa çağrısı 
ve disonanslı trillerle, gün ışığının daha 
da aydınlanmış olduğu vurgulanır. 
Respighi bölümü şöyle açıklar: 
“Birdenbire yüksek sesli ve ısrarlı korno 
sesi, orkestra trilleri üzerinde ikinci 
bölüm Triton Çeşmesi’ni başlatır. Bu 
neşeli sinyal çağrısı üzerine Naias’lar (su 
perileri) ve Triton’lar koşuşup birbirini 
izleyerek gelir, fışkıran suların ortasında 
çılgınca bir dansa başlar...” 3. Bölümde 
3/4’lük ölçüde, ılımlı çabukluktaki 
(Allegro moderato) tempoda, Trevi 
Çeşmesi’nin (La Fontana di Trevi) öğle 
üzeri saatleri canlandırılır. Romalı mimar 
Niccolo Salvi’nin (1697-1751), Papa XII. 
Clemens’in açtığı proje yarışmasını 
kazanarak 1732’de yaptığı ve bugün bile 
turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan 

Trevi Çeşmesi için Respighi, partisyona 
şu satırları yazmış: “Orkestra figürleri 
üzerine törensel bir tema duyulur: 
Öğle üzeri Trevi Çeşmesi. Bu törensel 
tema tahta üflemelerden metal üfleme 
çalgılara geçer ve zafer dolu bir hava 
kazanır. Fanfarlar (trompetler) seslenir: 
Aydınlanan suların üzerinde Neptün’ün, 
denizatları tarafından çekilen arabası 
geçer ve onu, peşinden gelen Siren’ler 
ve Triton’lar izler. Bu alay uzaklaşırken 
sürdinli trompetler solgun şekilde 
uzaktan yansır”. 4. Bölüm günbatımında 
Villa Medici Çeşmesi’ni (La Fontana di 
Villa Medici) ağırca (Andante) tempoda, 
önce 4/4’lük ölçüde canlandırmaya 
başlar. Roma’da Fransa Akademisi 
olarak kullanılan ve 1540 yılında 
tamamlanan, A. Lippi’nin revaklarıyla 
ünlü olan Medici villasının bahçesindeki 
çeşmeyi besteci partisyonda şöyle 
tanımlar: “Dördüncü bölüm Villa Medici 
Çeşmesi hafif şıpırtılar üzerinde hüzünlü 
bir temayla belirir. Güneşin batışında 
insanın düşüncelere daldığı saattir bu. 
Hava çan sesleri, kuş cıvıltıları ve yaprak 
hışırtılarıyla dolmuştur. Sonra her şey 
gecenin sessizliğinde kaybolur”.  
(Süre 16’)

Roma’nın Çamları*
– I pini di Villa Borghese (Allegretto 
vivace)
– Pini presso una catacomba (Lento)
– I pini di Gianicolo (Lento)
– I pini della Via Appia (Tempo di 
Marcia)

Respighi’nin 1923 Mayıs’ında başladığı 
ve 1924 sonbaharında tamamladığı 
Roma Çamları Senfonik Şiiri, bu 
kentle ilgili üçlemesinin ikincisidir 
ve diğerleri gibi dört bölümlüdür. 
Bestecinin Belgafor adlı operasının 
Milano’da La Scala’daki 23 Nisan 
1923’teki ilk yorumundan hemen 
sonra başladığı eserin, 14 Aralık 
1924’te Roma’daki Augusteo’da 
Bernardino Molinari yönetimindeki 
ilk yorumu önce protestolar, ıslıklar 
ve yuhalamalarla karşılanmış, ama 
sonundaki alkışlar bu tepkileri ortadan 
kaldırmıştır. Bunu izleyen günlerde 
ise Toscanini’nin yorumları esere Yeni 
Dünya’ya kadar ulaşan zafer yolunu 
açmıştır. Amerika’da ilk kez besteci 
yönetimindeki Philadelphia Senfoni 

Orkestrası tarafından 15 Ocak 1926’da 
seslendirilen eser için Respighi, konser 
programlarına şu satırları yazmış: 
“Daha önceki Roma Çeşmeleri adlı 
eserinde doğanın izleniminin sesli 
anlamlarını yansıtmaya çalışan besteci 
bunu, Roma Çamları’nda doğayı, anıları 
ve görüntüleri tekrar hatırlamak için bir 
başlangıç noktası olarak kullanmıştır. 
Roma manzaralarının çok karakteristik 
unsuru olan yüzlerce yıllık ağaçlar, 
Romalı yaşamındaki en önemli olaylara 
tanıklık yapmıştır.” Respighi ayrıca bir 
söyleşide, konserde fonografla (plak 
çalar) özgün bülbül sesini kullanması 
konusunda “Bir koloratur sopranonun 
çıkarabildiği ses bile suni olurdu” 
demiştir. Dört bölümü hem atmosfer, 
hem de kuruluşları bakımından farklı 
olan Roma Çamları’nın 1. Bölümü 
2/8’lik ölçüde başlayan ancak 3/8’lik 
ve 2/4’lük ölçülerde de gelişen, 
çabukça canlılıktaki (Allegretto vivace) 
tempodadır. Villa Borghese’nin Çamları 
başlığını taşıyan bu bölümü Respighi 
şöyle tanımlıyor: “Villa Borghese’nin 
çam ağaçları arasında çocuklar 
oynamaktadır; halka şeklinde dans 
etmekte, askerî marşlarla eğlenmekte, 
savaşmakta ve akşam kırlangıçları 
gibi, kendi bağrışmalarını dinlemekte 
ve sonra da kaçmaktadır. Sahne 
beklenmeyen biçinde değişir.” Bu sürekli 
canlı tempoda tarantella dansı, marş 
motifleri ve eski Roma çocuk şarkısı da, 
güneş ışığı altında çocuk kahkahaları 
gibi parlak ve açık renklerde yansırken 
her şey karışır; neşeli bir trompet tınısını 
izleyen fortissimo ile alacalı bulacalı 
hava sona erer. 2. Bölüm 4/4’lük 
ölçüde ve ağır (Lento) başlar. Bir yeraltı 
mezarının, Katakomb’un yanındaki çam 
ağaçlarını (Pini presso una Catacomba) 
canlandıran bu sahneyi Respighi şöyle 
anlatıyor: “Bir katakombun girişindeki 
çamların gölgesinin derinliğinden 
süzülen hüzünlü bir şarkı bize kadar 
ulaşır; törensel bir ilahiye dönüşür 
ve sonra söner.” Bundan öncekiyle 
büyük bir kontrast oluşturan bölümde, 
Respighi’nin eski müziğe olan yoğun 
ilgisi sezilir. Karanlıktan yükselirmiş 
gibi bas yaylılarla sürdinli kornoların 
org benzeri duyurulan akorlarıyla giren 
bölümde, mezarın içinden gelirmiş 
gibi duyurulan Gregoryen müziğini 
anımsatan ezgiyle modal armoni bunu 

gösterir. Uzaktan trompetle yansıyan 
ezgiye yaylı çalgıların zarif eşliği ise 
ayrı bir güzellik oluşturur. 4/4’lük 
ölçüde ve yine ağır (Lento) tempodaki 
Janiculum’daki Çamlar (I pini di 
Gianicolo) piyanonun hafif kadansıyla 
başlayan, klarnetin duygulu ezgisiyle 
süren zarif bir noktürn’dür. Respighi’nin 
sözleriyle, “Havadan bir ürperti 
geçer: Berrak bir dolunay gecesinde 
Gianicolo’nun çamlarının tepeleri hafif 
hafif sallanır. Dallar arasında bir bülbül 
şarkı söyler”. Respighi’nin önceleri 
plakçalarla duyurduğu bülbül şakıması, 
günümüzde teyple yansıtılmaktadır. 
Bestecinin çok gelişmiş tını anlayışına, 
orkestraya kesin egemenliğine güzel 
bir örnek olan bölümün başındaki 
“Resim sanatından daha fazla duyarlık!” 
ikazına uyularak gerçekleşen bu 
tablo, pastel renklerle örülür; ince 
melodiler, obua ve keman arasında 
gezinir, ama yine klarnette karar kılar. 
Bülbül şakımasından sonra yoklukta 
kaybolurmuş gibi, uzaktan gelen marş 
benzeri boğuk davul tınısı eşliğinde 
söner. 4. Bölüm, 4/4’lük ölçüde ve 
marş temposunda (Tempo di Marcia) 
Romalıların ünlü yolu Via Appia’daki 
çamları (I pini della Via Appia) yansıtır. 
Romalı askerlerin kente dönüşünde 
geçtikleri yolun her iki yanındaki 
asırlık çamlar, Romalıların şanlı şerefli 
geçmişini ve büyük imparatorluğu 
da görmüştür. Çok hafifçe üç ppp 
(pianissimo) ile başlayarak çok 
şiddetliye, üç fff’ye (fortissimo) kadar 
yükselen kreşendo üzerine kurulmuş 
olan final, önce askerlerin belli belirsiz 
ayak sesleri ritmiyle başlar. Eski 
Roma’nın görkemini yeniden yaşama 
geçiren, giderek yoğunlaşan ve vurma 
çalgılarla metal üfleme çalgıların 
egemenliğine giren bölümü Respighi 
şöyle tanımlıyor: “Via Appia’yı sabah 
sisi örtmüştür. Sadece, hâlâ yaşayan bu 
çamlar Romalıların seferlerinin trajik 
görünümünde bekçilik yapmaktadır. 
İnsan belirsiz şekilde, sayısız ayak 
seslerinin ritmini duyar gibi olur. Şair, 
bu çok eski şerefin ruhunun tekrar 
yaşadığını duyar. Fanfarların uğultusu 
içinde Romalı Konsül, ordusuyla 
yeni doğan güneşin parlattığı kutsal 
yoldan (Via Sacra) Capitol’e zaferle 
dönmektedir.” (Süre 23’)
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Roma Festivalleri*
– Circenses
– Il Giubileo
– L’Ottobrata
– La Befana

Respighi Roma’yı konu alan üçüncü 
senfonik şiiri Roma Bayramları’nı 
1928’de besteledi ve eser ilk kez 
New York’ta 21 Şubat 1929’da 
Arturo Toscanini yönetiminde New 
York Filarmoni Derneği konserinde 
seslendirildi. Respighi daha önce 
1925’te Amerika’ya gelmiş, 31 Aralık 
1925 günü Hollandalı şef Willem 
Mengelberg yönetimindeki New 
York Filarmoni Derneği Orkestrası 
eşliğinde Miksolidyen modundaki 
Piyano Konçertosu’nun (Concerto il 
modo misolidio) dünya prömiyerini 
gerçekleştirmiş ve yapılan bir 
röportajda çağdaş müzik konusundaki 
düşüncelerini anlatmıştı. Atonalitenin, 
empresyonizm ile başlayan çağdaşları 
Pizzetti, Casella ve Malipiero tarafından 
kullanıldığını, ancak kendilerinin 
bu ekolden ayrıldıklarını, İtalyan 
yaratıcılığının melodi ve açıklığı 
yeğlemesi gerektiğini belirtmiş; daha 
az “çokbilmişliğe” yöneldiklerini, kilise 
modları armonisine, süit şeklindeki 
danslara, diğer çekici formlara önem 
verdiklerini söylemiştir. Daha önceki 
iki senfonik şiirinde Roma’nın tipik 
manzaralarını yansıtan Respighi, 
Roma Bayramları’nda farklı çağlardan 
görünümleri değişik melodik anlayışla 
canlandırır. Yine partisyona yazdığı 
açıklamalarla hem yorumculara, hem 
de dinleyiciye yardımcı olur. Respighi 
bu kez daha da büyük bir orkestra 
kullanmış, diğer ilk iki senfonik şiirinde 
yer alan piyano ve orga ek olarak üç 
tane Buccina adı verilen küçük ve tiz 
sesli sinyal trompeti ve mandolini de 
orkestraya almış, çanların ve trompetin 
sayısını artırmıştır.
Respighi bölümleri şöyle açıklıyor: 1. 
Circenses (Sirkler). “Circus Maximus’un 
(Roma’daki büyük, yuvarlak dövüş 
alanı) üstü kapkara bulutlarla kaplıdır; 
ama halk bayram havasındadır: Ave 
Nero!.. (Selam Neron). Demir kapılar 
açılır, bir koral duyulur, onun yanında 
da vahşi hayvanların kükremesi işitilir. 
Halk bir an titrer gibi olur. Din uğruna 
eziyet çekenlerin şarkısı korkusuzca 

yükselir, her şeyi aşar, sonra gürültüde 
kaybolur...” 2. Il Giubileo (Jübile). 
“Hacılar sonsuz sokaklar boyunca dua 
ederek, sürüklenircesine yürür. Sonunda 
Monte Mario yükseltilerinden kutsal 
kenti görürler: Roma! Roma! Sevinçli 
bir ilahi başlar; onlara tüm kilise çanları 
çalınarak cevap verilir...” 3. L’Ottobrata 
(Ekim Festivali). “Üzüm bağlarıyla 
çevrili Roma şatolarında Ekim festivali: 
Uzakta av borularının yankıları, atların 
çıngırak sesleri, aşk şarkıları. Akşamın 
ılıklığında romantik bir serenadın sesi 
yükselir.”
4. La Befana (6 Ocak Yortusu). “Navona 
meydanında Hıristiyanların 6 Ocak 
yortusu gecesi (İng.: Epiphany; Alm.: 
Drei Königsnacht). Belirgin bir trompet 
sinyali kalabalığın velveleci gürültüsünü 
bastırır. Yine de kalabalığın dalga dalga 
yükselen gürültüsünde zaman zaman 
rustik şarkılar, saltarello’lar, laterna 
seslerine ek olarak bir çığırtkanın 
bağırışı, sarhoşların naraları ve 
Romalıların sevimli, bilinçli stornello’su 
(kısa ve basit bir halk manisi) duyulur: 
Lassatece passà, semo Romani! (Bırak 
geçelim, biz Romalıyız!)...” (Süre 25’)

* Program notları: irkin aktüze

HAFTA SONU KLASİKLERİ

WEEKEND CLASSICS
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HAfTA SONU KLASİKLERİ-I
WEEKEND CLASSICS-I
“Bach ve Hollandalı Çağdaşları”
“Bach and Dutch Contemporaries”

The New Dutch Academy

Yöneten Directed by sımon murphy barok viyola baroque viola 
Konuk Sanatçı Featuring gudrun sıdonıe otto soprano

Arias and Instrumental Music by bach, handel, telemann, vıvaldı, 
hacquart, de fesch, graaf, schıckhardt, van wassenaer’den 
aryalar ve diğer eserler

sımon murphy

▪ 1973 Sydney doğumlu Avustralyalı 
şef Simon Murphy Hollanda’da yaşıyor. 
Pek çok uluslararası ödül sahibi 
sanatçı özellikle 18. ve erken 19. yüzyıl 
müziğine odaklanıyor. Dünyanın en 
prestijli salonlarında ve festivallerinde 
konserler veren Simon Murphy eserlere 
yeni bir soluk getiren çekici müzikal 
yaklaşımıyla uluslararası medyada 
ve belli başlı sektörel ödüllerle övgü 
toplamaktadır. Fransız müzik dergisi 
Diapason sanatçı için, “Repertuvara 
yeni bir soluk getiren şef Simon Murphy 
yaşama sevinci saçıyor. Yorumu, 
taşıdığı coşku ile sivriliyor ve klasik 
tarzdaki yaklaşımı hassas bir duyarlılık 
sergiliyor.” diye yazar. Hollandalı De 
Volkskrant’ın “cesur bir müzisyen” 
olarak bahsettiği Murphy, yerleşik 
orkestra repertuvarına getirdiği dinamik 
ve kavrayışı güçlü icraları kadar yeni 
veya yeniden gün yüzüne çıkardığı 
başyapıtlara gerek konser sahnelerinde 
gerek kayıtlarda hayat vermesiyle de 
uluslararası çapta ünlendi. BBC Music 
dergisi, Simon Murphy’nin hem barok 
hem çağdaş senfoni orkestralarını 
yönetirken kullandığı enerji veren canlı 
liderlik tekniklerinin “her iki durumda da 
fayda sağladığını” yazar. Sanatçı halen 
Hague’in Barok Orkestrası New Dutch 
Academy’nin (NDA) şefi ve artistik 
direktörü. 18. yüzyıl orkestrası ve erken 
dönem klasik senfoni üzerine dünya 
çapında otorite kabul edilen Simon 
Murphy’nin diskografisinde 18. yüzyıl 
senfoni bestecileri Stamitz, Richter, 
Schmitt, Schwindl, Graaf ve Zappa’nın 
eserlerinin dünya prömiyeri kayıtları 
da yer alıyor. Murphy Hollanda Edison 
Müzik Ödülü dahil çeşitli önemli kayıt 
ödülleri kazandı; 2003 yılında NDA ile 
yaptığı Corelli’nin Konçerto Grosso’ları 
kaydı Utrecht Erken Dönem Müziği 
Festivali’nin 30 yıllık tarihindeki en 
iyiler arasında ilk beşe aday gösterildi. 
Yakın zamanda Hollanda radyosu 
için Hague Philipszaal Tiyatrosu’nda, 
Rotterdam De Doelen’de ve Amsterdam 
Concergebouw’da Stamitz, Mozart, 
Haydn, Beethoven ve Mendelssohn 
senfoni serilerini yönetti; Halle Handel 
Festivali, Leipzig Bach Festivali gibi 
Avrupa festivallerine konuk oldu. 
Uluslararası konser turneleriyle Avrupa, 

Amerika, Rusya, Asya ve Avustralya’ya 
giden Murphy’nin konserleri NTR, RNW, 
EBU, DLF, HR, MDR, RAI ve ABC’de 
yayınlandı. Simon Murphy 4 yaşında 
keman eğitimine başladı; on bir yaşında 
viyolaya geçti. Sydney Üniversitesi’nden 
müzik icrası, müzikoloji ve güzel 
sanatlar branşlarında diploma aldı. 
1996 yılında Hollanda’ya taşınan sanatçı 
burada Hollanda erken dönem müziği 
yaklaşımının öncüleri barok kemancılar 
Alda Stuurop ve Lucy van Dael’den 
eğitim aldı. Frans Brüggen ve Gustav 
Leonhardt gibi efsanevi isimlerle ve 
18. Yüzyıl Orkestrası gibi Avrupa’nın 
önde gelen otantik çalgı topluluklarıyla 
çalıştı. 2000-2005 yılları arasındaysa 
Amsterdam Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nde 
viyola çaldı. Son zamanlarda davet 
aldığı kurumlar arasında Hague Kraliyet 
Müzik Konservatuvarı, Stockholm 
Kraliyet Müzik Koleji, Hong Kong Sahne 
Sanatları Akademisi, Pekin Merkez 
Konservatuvarı ve Los Angeles Getty 
Merkezi sayılabilir. Akademisyen-icracı 
niteliğiyle Murphy, Hollanda 18. yüzyıl 
senfonik ekolünün tekrar keşfedilmesini 
sağladı. Hollanda kültürel mirasının 
uluslararası alanda tanıtımına katkıda 
bulunan sanatçı, kültürel işbirliklerinin 
kutlandığı uluslararası etkinliklerde 
artistik direktör ve şef olarak görev 
almak üzere Hollanda devleti tarafından 
sıklıkla davet ediliyor; bunların en yakın 
tarihli olanları Roma, Sydney, New York 
ve Pekin’de gerçekleşmiştir. Artistik 
direktör olarak programlama yaparken 
yaratıcı ve pratik yaklaşımıyla tanınır. 
Yakın zamanda yaptığı programlar 
arasında 18. yüzyılda doğaüstüne 
duyulan saplantılı ilgiyi ele aldığı Gotik 
Seri, Kara Büyü ve Büyük İskoç başlıklı 
programlarda orkestra müziğiyle aryaları 
ve sözlü metinleri birleştirdi, senfonik 
program Artık Zamanıdır’da Haydn ve 
Rossini’nin müziklerine yer verdi ve 
başarılı yeni sahne prodüksiyonunda 
18. yüzyılda Londra’da yaşamış oyuncu, 
şarkıcı, mama, opera emprezaryosu 
ve Kazanova’nın kızının annesi, kötü 
şöhretli Bayan Cornelys’i veya diğer 
adıyla Zevk İmparatoriçesi’ni anlattı.

π Simon Murphy (Sydney, 1973) 
is an international award winning, 
Dutch-based, Australian orchestral 
conductor and violist with a special 

focus on music of the 18th and early 
19th centuries. Performing at the 
world’s most prestigious halls and 
festivals, Murphy has attracted praise 
from the international media and 
major industry awards for his fresh 
and engaging musical approach, with 
France’s music magazine Diapason 
reporting, “The repertoire-refresher, 
conductor Simon Murphy radiates 
joie de vivre. His interpretation 
distinguishes itself by its enthusiasm 
and his approach possesses a classic 
élan, displaying delicate sensitivity.” 
Heralded as “a musician with guts” 
by the Netherlands’ De Volkskrant, 
Murphy has won international 
recognition for his dynamic and 
insightful performances of established 
orchestral repertoire, as well as for 
his pioneering work in bringing new, 
rediscovered masterworks to life on the 
concert platform and on disc. Working 
with both specialist baroque and 
modern symphony orchestras, Murphy 
has established an international 
reputation for his energising and 
invigorating conducting and orchestral 
leadership techniques, described by 
the BBC Music Magazine as “the 
best of both worlds”. He is currently 
chief-conductor and artistic director 
of The Hague’s Baroque orchestra, 
The New Dutch Academy (NDA). A 
world authority on the 18th century 
orchestra and the early, classical 
symphony, Murphy’s discography 
includes world première presentations 
of works by 18th century symphonists 
Stamitz, Richter, Schmitt (“The Dutch 
Haydn”), Schwindl, Graaf and Zappa 
(PentaTone Classics). Murphy has won 
major industry awards, including the 
Netherlands’ Edison Music Award and 
his ground-breaking 2003 recording of 
Corelli’s Concerti Grossi together with 
the NDA was voted as one of the top 
five highlights in the 30 year history 
of the Holland Festival of Early Music 
Utrecht. Recent conducting highlights 
in the Netherlands have included cycles 
of Stamitz, Mozart, Haydn, Beethoven 
and Mendelssohn symphonies 
for Dutch radio at The Hague’s 
Philipszaal, De Doelen in Rotterdam 
and Amsterdam’s Het Concertgebouw. 
European festival highlights have 

included productions for the Händel 
Festspiele Halle and Bachfest Leipzig. 
International concert touring has 
taken Murphy through Europe, 
America, Russia, Asia and Australia, 
with broadcasts for the NTR, RNW, 
EBU, DLF, HR, MDR, RAI and ABC. 
Murphy started learning violin at age of 
four, changing to the viola at age 11. He 
completed his undergraduate degree 
in music performance, musicology and 
fine arts at the University of Sydney. 
Murphy moved to the Netherlands 
in 1996 where he was educated by 
the leading lights of the Dutch early 
music movement including Baroque 
violinists Alda Stuurop and Lucy van 
Dael. He has performed extensively 
with legendary figures including Frans 
Brüggen and Gustav Leonhardt, in 
major European authentic instrument 
ensembles such as The Orchestra 
of the 18th Century, and between 
2000 and 2005 was the violist of The 
Amsterdam String Quartet. A sought 
after educator, Murphy regularly 
gives master-classes, workshops and 
lecture-recitals on topics including 
historically informed performance. 
Recent invitations include The Royal 
Conservatorium of Music The Hague, 
The Royal College of Music Stockholm, 
Hong Kong Academy of Performing 
Arts, Beijing Central Conservatory 
and The Getty Center Los Angeles. 
As a scholar-performer, Murphy is 
responsible for the rediscovery of 
the Dutch 18th century symphonic 
school. He has championed Dutch 
cultural heritage internationally 
and is regularly asked by the Dutch 
government to contribute as artistic 
director and conductor to major 
international celebrations of bilateral 
cultural relationships, most recently in 
Rome, Sydney, New York and Beijing. 
As an artistic director and programme 
maker, Murphy is highly regarded for 
his creative and practical approach to 
concert and festival programming. 
Recent highlights include productions 
exploring the late 18th century’s 
obsession with the supernatural 
entitled Gothic Stories, Black Magic 
and Great Scot intertwining arias and 
spoken word with orchestral music, 
the symphonic programme It’s About 
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Time with music by Haydn and 
Rossini, and the successful new stage 
production celebrating the infamous 
18th century London actress, singer, 
courtesan, madam, opera impresario 
and mother to Casanova’s daughter, 
“Mrs Cornelys”, a.k.a “The Empress of 
Pleasure”.

gudrun sıdonıe otto

▪ 1979 Rostock doğumlu Alman 
soprano Gudrun Sidonie Otto gerek 
opera gerekse konser sahnelerinde 
ifadeli sahnesi ve stilistik icraları, 
insanı avucunun içine alan dramatik 
sunumları, parlak tınısı, müzikal anlatım 
gücü ve seçkin zarafete sahip sesiyle 
Avrupa’nın en heyecan verici genç 
kuşak şancılarından biri olarak basının 
övgüsünü topluyor. Sanatçı Zwickau, 
Dresden ve Weimar’da aldığı eğitimin 
ardından 2007 Schloss Rheinsberg 
Uluslararası Şan Yarışması’nda 
birincilik kazandı. Otto için Hamburger 
Abendblatt, “Soprano Otto gecede 
öne çıktı - kristal gibi berrak ve 
derinlemesine ifadeli” nitelemelerini 
kullanırken, Volksstimme de “Berrak ve 
mükemmel biçimde sunduğu sesiyle 
Otto rolünün zorlayıcı kolaratürlerinde 
tam bir ustalık sergileyerek ritmik açıdan 
canlı, çok güzel vurgulanmış sonuçlar 
elde etti.” diye yazdı. Berlin Komik 
Operası, Hannover Devlet Operası, 
Würzburg Tiyatrosu, Nürnberg Devlet 
Tiyatrosu ve Münih’teki Gartnerplatz 
Devlet Tiyatrosu ile 2008’de Halle’de 
gerçekleştirilen Handel Festivali’nde 
Purcell’in Dido ve Aeneas’ında söylediği 
başrol de dahil olmak üzere pek çok 
önemli rolde sahneye çıktı. Konuk 
olduğu diğer festivaller arasında ise 
Neville Marriner, Helmuth Rilling, 
Ivor Bolton ve Thomas Hengelbrock 
gibi şefler yönetiminde söylediği 
Schleswig-Holstein, Schwetzinger, 
Chiemsee, Beethovenfest Bonn, 
Dresden ve Hollanda festivalleri 
sayılabilir. Son zamanlarda Berlin 
Konzerthaus, Alte Oper Frankfırt, 
Viyana Konzerthaus, Baden-Baden 
Festival Salonu, Gewandhaus Leipzig 
ve Salzburg Festivali’nde konserler 
verdi. Mendelssohn’un şarkılarını 
kaydettiği solo albümü özellikle oldukça 
iyi eleştiriler aldı. NDA’ya solist olarak 

çeşitli defa konuk olan Otto, 2012’de 
topluluğun 18. yüzyıl sonlarında 
doğaüstüne duyulan saplantılı ilgiyi ele 
alan Kara Büyü prodüksiyonunda görev 
aldı; 2013’te de Simon Murphy ve NDA 
ile Hague’de Kral Willem-Alexander, 
Kraliçe Maxima ve Prenses Beatrix 
huzurunda bugünkü programda da 
yer alan Bach, Handel ve Hollandalı 
çağdaşlarının eserlerini seslendirdi.

π On both the opera and concert 
stage, German soprano Gudrun 
Sidonie Otto (Rostock, 1979) is one 
of Europe’s most exciting, younger 
generation singers, praised by the 
European press for her expressive stage 
presence and stylish performances, 
gripping dramatic presentations, 
radiant timbre, musical eloquence and 
voice of exquisite delicacy. Following 
her studies in Zwickau, Dresden 
and Weimar, Otto won first prize in 
the International Voice Competition 
at Schloss Rheinsberg in 2007. 
“Soprano Otto was the highlight of 
the evening – crystal clear and deeply 
expressive” stated the Hamburger 
Abendblatt. “With her clear and 
perfectly projected voice, Otto displayed 
complete mastery of the part’s 
challenging coloraturas, producing 
rhythmically lively, beautifully 
accentuated results” (Volksstimme). 
Her stage appearances have included 
major roles at the Komischen Oper in 
Berlin, Staatsoper Hannover, Theater 
Würzburg, Staatstheater Nürnberg 
and Staatstheater am Gärtnerplatz in 
München, including the title role of 
Dido in Purcell’s Dido and Aeneas at 
the Händel Festspiele in Halle in 2008. 
Other major festival appearances have 
included productions at the Schleswig-
Holstein Music Festival, Schwetzinger 
Festspiele, International Chiemsee 
Festival, Beethovenfest Bonn, Dresden 
Music Festival and Holland Festival, 
under conductors such as Sir Neville 
Marriner, Helmuth Rilling, Ivor Bolton 
and Thomas Hengelbrock. Recent 
concert engagements have seen her 
appear at the Konzerthaus Berlin, 
Alte Oper Frankfurt, Konzerthaus 
Wien, Festspielhaus Baden-Baden, 
Gewandhaus Leipzig and at the 
Salzburger Festspielen. Her recent 

solo CD of Mendelssohn songs has 
been particularly well received. Otto 
has been guest soloist a number of 
times with the NDA. She appeared in 
the orchestra’s ground-breaking Black 
Magic production in 2012 exploring 
the late 18th century’s obsession with 
the supernatural, and in 2013, she 
performed together with Murphy and 
the NDA for Their Majesties King 
Willem-Alexander and Queen Maxima, 
and H.R.H. Princess Beatrix in The 
Hague in works also featured on 
today’s programme by Bach, Handel 
and their Dutch contemporaries.

the new dutch academy

▪ Şef ve viyolacı Simon Murphy 
tarafından kurulan New Dutch Academy 
(NDA) dünyanın dört bir yanından 
gelip 18. yüzyıl müziğini tüm formlarıyla 
keşfetmek ve icra etmek üzere 
Hague’de toplanmış genç, kendini 
adamış, uzman 40 müzisyenden kurulu 
bol ödüllü bir topluluk. Tümüyle otantik 
çalgılar kullanarak ya 4-12 kişilik oda 
müziği solistleri olarak veya 25-40 kişilik 
oda orkestrası formunda konserler 
veren NDA taze, canlı ve dinamik 
icrasıyla 2002 yılında kurulduğundan 
itibaren kısa süre içinde uluslararası 
başarı kazandı. NDA’nın klasiklerin 
yanı sıra tekrar keşfedilmiş 18. yüzyıl 
başyapıtlarından oluşan yenilikçi 
programları günümüz dinleyicileri 
için Bach, Mozart, Beethoven gibi 
besteciler ile onların çağdaşlarının 
müziğine ilham verici yeni yaklaşımlar 
sunar. NDA, senfonik, barok ve oda 
müziği konserlerinde, CD kayıtlarında, 
radyo-televizyon yayınlarında, nota 
yayımlarında, eğitim programlarında 
ve uluslararası turnelerinde 18. yüzyıl 
müziğinin zengin ve canlı doğasını 
sergiler. NDA Orkestrası Utrecht Erken 
Dönem Müziği Festivali, Flanders 
Festivali, Halle Handel Festivali ve 
Leipzig Bach Festivali gibi önde gelen 
uluslararası festivallerde düzenli 
olarak konserler veriyor. Avrupa, 
Rusya, Amerika, Asya ve Avustralya’ya 
turnelere çıkan topluluk, Hollanda’da 
ise yakın zamanda Amsterdam 
Concergebouw’daki Zaterdag 
Matineleri serisinde Handel’in Su 
Müziği’ni seslendirmiş, ayrıca Hollanda 

radyosunda Mozart, Haydn, Beethoven 
ve Mendelssohn senfonilerini 
seslendirdiği konser serileri 
gerçekleştirdi. NDA yeniden keşfettiği 
18. yüzyıl bestecilerinin canlı senfonik 
eserlerini kaydederek müzikseverlerin 
bunları ilk kez dinlemesini sağladı. 
Bunların arasında “Hollanda’nın 
Haydn’ı” Joseph Schmitt ile Hague 
Sarayı müzisyenleri Graaf ve Zappa da 
bulunmakta. Simon Murphy ile NDA’nın 
Corelli’nin Konçerto Grosso’larını 
kaydettikleri çığır açan albümü 
2003 Utrecht Erken Dönem Müziği 
Festivali’nin 30 yıllık tarihindeki en iyiler 
arasında ilk beşe aday gösterildi.

π Founded by conductor and violist 
Simon Murphy, The New Dutch 
Academy (NDA) is an award-winning 
group of 40 international young, 
highly engaged, specialist musicians 
from around the world who gather in 
The Hague to explore and perform 
18th century music in all its forms. 
Performing exclusively on authentic 
instruments, and appearing in its two 
forms – Chamber Soloists (4 to 12 
musicians) and Chamber Orchestra 
(25 to 40 musicians) – the NDA has 
quickly won international acclaim 
for its fresh, vibrant and dynamic 
performance style, ever since its 
establishment in 2002. The NDA’s 
innovative programming of classic as 
well as newly rediscovered 18th century 
masterworks offers modern audiences 
inspiring new insights into the music 
of composers such as Bach, Mozart, 
Beethoven and their contemporaries. 
The NDA’s musical activities celebrate 
the rich and vibrant nature of 18th 
century music, presenting this 
through symphonic, Baroque and 
chamber concerts, CD recordings, 
broadcasts, digital applications, multi-
disciplinary presentations, musical 
editions, education programmes and 
international touring. In concert, the 
NDA orchestra regularly appears at 
the leading international festivals 
including the Holland Festival of Early 
Music Utrecht, Flanders Festival, 
Händel Festspiele Halle and the 
Bachfest Leipzig. Tours have seen the 
NDA perform throughout Europe, 
Russia, America, Asia and Australia. 

Recent highlights at home in the 
Netherlands include Händel’s The 
Water Music for the ZaterdagMatinee 
at the Het Concertgebouw Amsterdam 
and concert series of the symphonies 
of Mozart, Haydn, Beethoven and 
Mendelssohn for Dutch radio. The 
NDA’s CD recordings have presented 
the vibrant symphonic works of many 
rediscovered 18th century composers to 
the world for the first time, including 
“The Dutch Haydn” Joseph Schmitt, 
and The Hague court musicians Graaf 
and Zappa. Murphy and the NDA’s 
ground-breaking recording of Corelli’s 
iconic Concerti Grossi made at the 
Holland Festival of Early Music Utrecht 
in 2003 was recently voted one of the 
top five highlights in the festival’s 30 
year history.
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HAfTA SONU KLASİKLERİ-II
WEEKEND CLASSICS-II
DOMO EMIGRANTES

İtalya’dan Napoliten şarkılar ve Tarantellalar 
Programme to include Neapolitans and Tarantellas from Italy.

domo emıgrantes

▪ Topluluk 2009 yılında Güney İtalya ve 
Akdeniz bölgesi müziğini etnik unsurlar, 
caz tonları, orijinal düzenlemeler ve 
dünyanın dört bir yanından çalgılarla 
(keman, saz, vurmalılar, akordeon, 
kontrbas) zenginleştirerek tanıtmak 
üzere kuruldu. Topluluk hem İtalya’da 
hem de yurtdışında pek çok konser 
salonunda, kulüplerde ve meydanlarda 
konserler verdi; kültürel etkinliklerde yer 
aldı. Müziklerinin tüm dinleyicileri içine 
alan ve tüm halk müziği severleri baştan 
çıkaran duygusal çekiciliği onları büyük 
başarıya kavuşturdu. İlk albümünü 2011 
yılında çıkaran topluluğun ikinci CD’si 
Kolymbetra 2014 Aralık’ında yayınlandı.

π The band was founded in 2009 to 
promote the music of the South of Italy 
and the Mediterranean area enriched 
with ethnic elements, jazz shades, 
original arrangements and many 
instruments from all over the world 
(violin, saz, percussions, accordion, 
bass). The ensemble has been 
performing in many theatres, clubs and 
squares in Italy and abroad too, and it’s 
also taken part to many cultural events, 
getting achieving sounding success 
due to emotional appeal of their music, 
that involves all kinds of spectators 
and seduces all folk music lovers. The 
first CD has been released in 2011; 
the second CD Kolymbetra has been 
released in December 2014.

HAfTA SONU KLASİKLERİ-III
WEEKEND CLASSICS-III
MINETTI QUARTET
marıa ehmer keman violin 
anna knopp keman violin 
mılan mılojıcıc keman viola 
leonhard roczek viyolonsel cello

Franz Schubert
Yaylı Dörtlü No. 10 Mi bemol Majör, D 87 
String Quartet No.10 in E flat Major, D.87 
 – Allegro più moderato 
 – Scherzo (Prestissimo)-Trio 
 – Adagio 
 – Allegro

Ludwig van Beethoven
Yaylı Dörtlü No. 6 Si bemol Majör, Op. 18 
String Quartet No.6 in B flat Major, Op.18

mınettı quartet

▪ Minetti Quartet’in 2009’da 
Berlin Filarmoni’de ilk çıkışının 
üzerine, Der Tagesspiegel, “Minetti 
Quartet Avusturya’dan müzikal bir 
sansasyon” diye yazdı. Dörtlünün 
ismi yazar Thomas Bernhard’ın 
bir oyununa göndermedir; yazar, 
topluluktaki iki kemancının da doğum 
yeri olan Ohlsdorf’ta uzun yıllar 
yaşamıştır. Minetti Quartet 2008/09 
sezonunda Avrupa Konser Salonları 
Organizasyonu’nun “yükselen yıldızı” 
seçildi. O zamandan bu yana Londra’nın 
Wigmore Salonu, Amsterdam 
Concertgebouw, Barselona’daki Palau 
de la Musica, Stockholm Konserthuset, 
Brüksel’deki Palais des Beaux-Arts, 
Köln Filarmoni, Baden-Baden Festival 
Salonu, Sazlburg Mozarteum, Viyana 
Konzerthaus ve Viyana Musikverein’de 
dahil olmak üzere pek çok salonda 
konserler verdi. Avrupa’nın belli 
başlı kültürel merkezlerinde verdiği 
konserlerin yanı sıra Kuzey, Orta 
ve Güney Amerika ile Avusturalya, 
Japonya ve Çin’e turneler gerçekleştirdi. 
Topluluk Schubertiade Schwarzenberg, 
Aldeburgh, Aix-en-Provence, 
Mecklenburg-Vorpommen ve Kuhmo 
gibi önde gelen oda müziği festivalinin 
de aranılan konukları arasındadır. 
Kurulduğu 2003 yılından bu yana 
Minetti Quartet’in kazandığı ödüller 
arasında Floransa’da Uluslararası 
Rimbotti Yaylı Dörtlüler Yarışması 
birinciliği, Viyana’da Uluslararası Haydn 
Yarışması Haydn Ödülü, Graz’da 
Uluslararası Schubert Yarışması 
büyük ödülü ve Grosses Gradus as 
Parnasum Ödülü sayılabilir. Minetti 
Quartet Joseph Haydn’ın eserlerine 
yer verdiği ilk CD’sini 2009 yılında 
hänssler CLASSIC etiketiyle çıkardı. 
2012’de aynı firma tarafından çıkarılan 
ikinci CD’sinde Mendelssohn’un 
erken dönem dörtlülerini seslendirdi. 
Her iki albüm de eleştirmenlerin 
beğenisini kazandı. Topluluk 2013 
yılında Avi Music etiketiyle çıkan üçüncü 
albümünde ise Matthias Schorn ile 
birlikte klarnet beşlileri seslendiriyor. 
Piyanist Till Fellner ile çok sayıda 
çalışma gerçekleştiren Minetti Quartet 
Thomas Riebl, Friedemann Weigle, Alois 
Posch, Martin Fröst, Paul Meyer ve 
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π Founded in 2009, the Semplice 
Quartet made its debut at the Süreyya 
Opera House and this first critically 
acclaimed performance was soon 
followed by others at the Caddebostan 
Cultural Centre, Fulya Arts Centre, 
Cemal Reşit Rey Concert Hall, İzmir 
Arts Centre, Pera Museum, Notre 
Dame de Sion, and Milli Reasürans 
Hall. The Semplice Quartet was 
lauded in the Belgian press for its 
performance at the Conservatoire Royal 
de Bruxelles Concert Hall, the venue 
of the Queen Elisabeth Competition, 
in 2009. Having performed in the 
Afyon Music Festival and the Selçuk St. 
John Festival, the group both worked 
with Leonard Matczynski and gave 
concerts at the Apple Hill Center of 
Chamber Music (USA) in the summer 
of 2010. The group members also had 
the opportunity to work with cellist 
Yovan Markovitch from the Ysaye 
Quartet, when he was in Istanbul. A 
keen contributor in social responsibility 
projects, the Semplice Quartet has 
participated in the Young Classic 
Musicians Festival and City Theatres 
Children’s Festival, among others. 
The group makes special place for 
Turkish composers’ works in its wide 
and colourful repertoire that spans the 
classics and the contemporary works.

hafta sonu klasikler i- ı ı ı  mınettı  quartet weekend classıcs-ıv  semplıce quartet

Fazıl Say gibi müzisyenlerle de birlikte 
çalıyor. Topluluk üyelerinin ilham aldığı 
öğretmenleri ve akıl hocalarının başında 
Johannes Meissl, Hatto Beyerle ve 
Alban Berg Quartet üyeleri gelir. Ayrıca 
Artemis Quartet, Avrupa Oda Müziği 
Akademisi (ECMA) üyeleri, Amadeus 
Quartet, Mosaïques Quartet ve Hagen 
Quartet’ten de sanatsal anlamda 
son derece değerli teşvik almışlardır. 
2009’dan bu yana ise topluluk üyeleri 
kendileri Doğu Tyrol yaylı sınıflarında 
düzenli olarak ders vermektedirler. 
Bunun yanı sıra Cuernavaca, Kuhmo 
ve Madrid’deki Sonoro oda müziği 
festivallerine hem icracılıkları hem 
öğretmenlikleriyle konuk olmaktadırlar. 
Minetti Quartet, Viyana’daki Thomastik-
Infeld’e desteği için teşekkür eder. 
Topluluk üyeleri kendilerine Avusturya 
Ulusal Bankası tarafından temin edilmiş 
Giovanni Battista Guadagnini yapımı 
(“ex Meinel”, 1770-1775) bir keman 
ve Giovanni Tononi yapımı (Bolonya, 
1681) bir viyolonsel kullanmaktadırlar. 
Anna Knopp kendisine emanet edilmiş 
Laurenzius Storioni yapımı (Cremonai 
1793) bir keman; Milan Milojicic 
ise Bernd Hiller yapımı bir viyola 
kullanmaktadır.

π “The Minetti Quartet is a musical 
sensation from Austria,” wrote Der 
Tagesspiegel following the Minetti 
Quartet’s début in the Berlin 
Philharmonie in 2009. The quartet’s 
name is a reference to a play by the 
dramatist Thomas Bernhard, who 
lived for many years in Ohlsdorf, 
birthplace of the two violinists. The 
Minetti Quartet has been a “rising star” 
of the ECHO (European Concert Hall 
Organisation) in the 2008/09 season. 
Since then it has played in, among 
other venues, London’s Wigmore 
Hall, the Amsterdam Concertgebouw, 
the Palau de la Música in Barcelona, 
the Konserthuset Stockholm, the 
Palais des Beaux-Arts in Brussels, 
the Cologne Philharmonie, the 
Festspielhaus Baden-Baden, the 
Salzburg Mozarteum, and Vienna’s 
Konzerthaus and Musikverein. The 
Minetti Quartet is also a welcome guest 
at various leading chamber music 
festivals including the Schubertiade 
Schwarzenberg, Aldeburgh, 

Aix-en-Provence, Mecklenburg-
Vorpommern (north-east Germany) 
and Kuhmo (Finland). In addition 
to appearances in the big European 
cultural centres it has undertaken 
concert tours to North, Central and 
South America and to Australia, 
Japan and China. Ever since 2003, 
the year of its foundation, the Minetti 
Quartet has won prizes at numerous 
competitions including first prize 
at the international Rimbotti String 
Quartet competition in Florence, 
the Haydn Prize at the International 
Haydn Competition in Vienna, the top 
award at the International Schubert 
Competition in Graz, and the Grosses 
Gradus ad Parnassum Prize. The 
Minetti Quartet’s début CD appeared 
in 2009 with hänssler CLASSIC 
featuring works by Joseph Haydn. This 
was followed in 2012 by another CD, 
again with hänssler CLASSIC, this 
time featuring the early quartets of 
Mendelssohn; both CDs were highly 
praised by the critics. Its third album 
came out in 2013 on the Avi Music 
label and consisted of clarinet quintets 
with Matthias Schorn. They have 
worked closely with the pianist Till 
Fellner and also with other musicians 
such as Thomas Riebl, Friedemann 
Weigle, Alois Posch, Martin Fröst, 
Paul Meyer and Fazil Say. The most 
influential teachers and mentors of 
the quartet members were Johannes 
Meissl, Hatto Beyerle and the members 
of the Alban Berg Quartet, and 
they have received valuable artistic 
stimulus from the Artemis Quartet and 
members of the European Chamber 
Music Academy (ECMA), the Amadeus 
Quartet, the Quatuor Mosaïques and 
the Hagen Quartet. Since 2009 they 
have themselves taught regularly at 
the East Tyrol string courses. They 
have also been active as performers 
and tutors at the “Sonoro” chamber 
music festivals in Cuernavaca (Mexico), 
Kuhmo and Madrid. The Minetti 
Quartet wishes to express its thanks 
to Thomastik-Infeld of Vienna for 
their support. The Austrian National 
Bank has kindly arranged the use of a 
violin by Giovanni Battista Guadagnini 
(“ex Meinel”, 1770–1775) and a 
cello by Giovanni Tononi (Bologna, 

1681). Anna Knopp plays a violin by 
Laurenzius Storioni (Cremona, 1793), 
lent by private arrangement, and Milan 
Milojicic plays a viola by Bernd Hiller.

HAfTA SONU KLASİKLERİ-IV
WEEKEND CLASSICS-IV
SEMPLICE QUARTET
murat anıl erginol keman violin 
yaren budak keman violin 
beste tıknaz modiri viyola viola 
burak ayrancı viyolonsel cello

Wolfgang Amadeus Mozart
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 14, Sol Majör, KV 387 
String Quartet No.14 in G Major, KV387

Dimitri Shostakovich
Elegy 
Polka

Joaquín Turina
La Oracion del Torero, Op. 34

Oğuzhan Balcı (Düz. Arr.)
Karahisar Kalesi

Béla Bartók
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü İçin Romen Halk Dansları, SZ 68 
Romanian Folk Dances for String Quartet, SZ68

28.06.2015
pa su 10.30

Sakıp Sabancı Müzesi Bahçesi
The Garden of Sakıp Sabancı Museum

sponsor

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

semplıce quartet

▪ 2009 yılında kurulan Semplice 
Quartet, Süreyya Operası’ndaki 
büyük beğeni toplayan ilk konserinin 
ardından, kısa süre içinde CKM, Fulya 
Sanat, CRR, İzmir Sanat,Pera Müzesi, 
Notre Dame de Sion, Milli Reasürans 
gibi önemli salonlarda konserler 
verdi. 2009’da Brüksel’de Queen 
Elisabeth Yarışması’nın yapıldığı salon 
Conservatoire Royal de Bruxelles’de 
verdiği konser Belçika basınında yer 
buldu. Afyon Müzik Festivali ve Selçuk St. 
John Festivali’ne katılan topluluk, 2010 
yazında A.B.D.’da ‘Apple Hill Center of 

Chamber Music’de Leonard Matczynski 
ile bir dönem çalıştı ve konserler verdi. 
Ayrıca İstanbul’da Ysaye Quartet üyesi, 
viyolonsel sanatçısı Yovan Markovitch 
ile de çalışma fırsatı buldu. Sosyal 
sorumluluk projeleriyle de adından 
söz ettiren Semplice Quartet, Genç 
Klasikçiler Festivali ve Şehir Tiyatroları 
Çocuk Şenliği de dahil olmak üzere bir 
çok projede açıklamalı konserler yaptı. 
Konserlerinde yerli bestecilerin eserlerine 
yer vermeye özen gösteren topluluk, 
klasik dönemden modern döneme kadar 
çok renkli bir repertuvara sahiptir.



İKSV Mobil uygulaması, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na (İKSV) aittir. Uygulamanın içerisinde yer alan tüm içeriklerin sorumluluğu İKSV’ye aittir ve 
Vodafone’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Detaylı bilgi: iksv.org

İKSV Mobil Uygulaması’yla 
tüm etkinlikler cebinizde
Vodafone Red’in katkılarıyla yenilenen İKSV Mobil Uygulaması’yla 
en güncel etkinliklere ulaşabilir, etkinlik takviminizi rahatça 
yönetebilirsiniz. Hemen indirin, etkinlikleri kaçırmayın!

Vodafone



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Martý Istanbul Hotel_190x270_c.pdf   1   22.04.2015   18:34:48



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

müzikfestkitapck_lalelilanı_19x27.pdf   1   28/05/15   18:16



sanatın ve sanatçının yanında...
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Gücü özgürlüğünde







Sanata yapılan
her yatırım
ses getirir.

Bloomberg HT, 
43. İstanbul Müzik Festivali’ne
değer katmaktan
mutluluk duyar.



Özgür ritimler 43. İstanbul Müzik Festivali’nde buluşuyor.

Gücü özgürlüğünde
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Karnaval One’ın ayrıcalıklı dünyasında
artık kontrol sende!

TÜRKİYE’NİN YENİ MÜZİK SERVİSİ

Hemen

7 gün ücretsiz

dene!

Aylık 5 TL
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKfI  
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

YÖNETİM KURULU 
BOARD OF ADMINISTRATION

Başkan 
Chairman 

bülent eczacıbaşı

Başkan Yardımcıları 
Vice Chairmen 

ahmet kocabıyık 
prof. dr. münir ekonomi

Üyeler 
Members 

nuri çolakoğlu 
hayri çulhacı 
ahmet misbah demircan 
oya eczacıbaşı 
gencay gürün 
tayfun indirkaş 
doç. yekta kara 
ergun özen 
ethem sancak 
dr. mimar kadir topbaş 
oya ünlü kızıl

Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Corporate Identity Advisor 

bülent erkmen

Kurumsal İletişim Danışmanı 
Corporate Communication Advisor 

anna turay turhan

Hukuk Danışmanları 
Legal Advisors 

esat berksan 
sadife karataş kural

İdari İşler Danışmanı 
Advisor for Administrative Affairs 

rıfat öktem

YÜRÜTME KURULU 
EXECUTIVE BOARD

Başkan 
Chairman 

bülent eczacıbaşı

Üyeler 
Members 

ahmet kocabıyık 
prof. dr. münir ekonomi

DENETLEME KURULU 
AUDITORS

selahattin beyazıt 
rıza kutlu ışık

YÖNETİM 
MANAGEMENT

Genel Müdür 
General Director 

görgün taner

Mali ve İdari İşler Başkanı 
Head of Finance and Administration 

ahmet balta

Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
Marketing and Business Development 

Director

tuba tortop

Sponsorluk Programı Direktörü 
Sponsorship Programme Director 

yasemin keretli çavuşoğlu

Medya İlişkileri Direktörü 
Media Relations Director 

ayşe bulutgil

İnsan Kaynakları ve  
İdari İşler Direktörü

Human Resources and  

Administration Director

semin aksoy

İstanbul Müzik Festivali Direktörü 
Istanbul Music Festival Director 

dr. yeşim gürer oymak

İstanbul Film Festivali Direktörü 
Istanbul Film Festival Director 

azize tan

İstanbul Bienali Direktörü 
Istanbul Biennial Director 

bige örer

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü 
Istanbul Theatre Festival Director 

dr. leman yılmaz

İstanbul Caz Festivali Direktörü 
Istanbul Jazz Festival Director 

pelin opcin

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü 
Istanbul Design Biennial Director 

deniz ova

Salon İKSV Direktörü 
Salon İKSV Director 

bengi ünsal

Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü 
Cultural Policy Studies Director 

özlem ece

Yönetici Asistanı 
Executive Assistant 

nilay kartal
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İSTANBUL MÜZİK fESTİVALİ  
ISTANBUL MUSIC FESTIVAL

DANIŞMA KURULU 
ADVISORY COMMITTEE

cihat aşkın
aydın büke
feyzi erçin
ahmet erenli
rengim gökmen
zeynep hamedi
gönül paçacı

fESTİVAL 
THE FESTIVAL

Direktör Director 

yeşim gürer oymak

Direktör Yardımcısı  
Assistant Director 

efruz çakırkaya

Editör 
Editor 

mehmet egrik

Operasyon Koordinatörü 
Operations Coordinator 

ayşe emek

Konuk Ağırlama Sorumlusu 
Hospitality Associate 

mirlinde banjska

Konuk Ağırlama Asistanı 
Hospitality Assistant 

başak güleç

Prodüksiyon Koordinatörü 
Production Coordinator 

erdal hamamcı

Prodüksiyon Asistanları 
Production Assistants 

efe sümer 
ufuk şakar 
nihat karakaya

Mekân Sorumlusu 
Venue Manager 

barış atasoy

Kulis Sorumlusu 
Backstage Manager 

sezen yeşilgün 
ayşegül üldeş

 
 

MEDYA İLİŞKİLERİ 
MEDIA RELATIONS

Direktör Director 

ayşe bulutgil

Yöneticiler Managers 

özlem bekiroğlu
elif obdan gürkan  

(Uluslararası Basın  
International Press)

Görsel İçerik Sorumlusu 
Visual Archive Associate 

özge güleryüz

Sorumlu 
Associate 

ayşen gürkan

Asistanlar 
Assistants

zeynep seyhun 
(Uluslararası Basın  
International Press)

hüma üster

Video Çekimleri  
Video Recordings 

hamit çakır 
sayit çakır

İKSV STÜDYO 
İKSV STUDIO

Yönetici Manager 

selçuk metin

Asistan Assistant 

erman pehlivan

SPONSORLUK PROGRAMI 
SPONSORSHIP PROGRAMME

Direktör Director 

yasemin keretli çavuşoğlu

Yönetici Manager 

zeynep pekgöz

Koordnatör  
Coordinator 

zeynep karaman

Sponsor İlişkileri Sorumlusu 
Sponsor Relations Associate 

ırmak kaleli

Operasyon Sorumlusu 
Operation Associate 

pelin davidyan

PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME
MARKETING AND BUSINESS 

DEVELOPMENT

Direktör Director 

tuba tortop

Pazarlama Yöneticisi 
Marketing Manager 

irem akev uluç

Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi
Sales and Business Development 

Manager

dilan beyhan

Pazarlama Sorumluları 
Marketing Associates 

cansu aşkın 
meriç yirmili

Üye İlişkileri Sorumlusu 
Member Relations Associate 

yıldız lale yıldırım 

Üye İlişkileri Asistanları 
Member Relations Assistants 

lara eram 
gülce şahin

Bilet Satış Sorumluları 
Ticket Sales Associates 

ercan kaya 
gonca varol

Bilet Satış Asistanı 
Corporate Sales Representative 

neva abrar

Saha Operasyonları Sorumlusu 
Field Operations Associate 

sezer kari

Sosyal Medya Sorumlusu 
Social Media Associate 

bahar helvacıoğlu

CRM Sorumlusu 
CRM Associate 

özge genç

Gişe Görevlileri 
Box Officers 

yağmur korkmaz 
derya öztürk

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND 

PUBLICATIONS

Yönetici Manager 

didem ermiş

Yayın Koordinatörü 
Publications Coordinator 

cüneyt tabanoğlu

Editör Editor 

merve evirgen

Yayın Operatörü 
Publications Operator 

ferhat balamir

Grafiker 
Graphic Designer 

selin pervan

Web Sitesi Yöneticisi 
Webmaster 

sezen özgür

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ 
INFORMATION & RECORDS CENTRE

Yönetici Manager 

esra çankaya

Arşiv Görevlisi 
Archive Assistant 

dilan bolluk

MALİ İŞLER 
FINANCE

Yöneticiler Managers

ahmet buruk  
(Bütçe ve Muhasebe  
Budget and Accounting)

başak sucu yıldız (Finans Finance) 

Muhasebe Sorumluları 
Accounting Associates 

kadir altoprak 
deniz yılmaz

Muhasebe Memuru 
Accounting Officer 

çiğdem arslan

KAMU DESTEKLERİ VE 
ULUSLARARASI fONLAR

PUBLIC AND INTERNATIONAL 

GRANTS

Yönetici Manager 

aslı yurdanur
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İNSAN KAYNAKLARI VE  
İDARİ İŞLER

HUMAN RESOURCES AND 

ADMINISTRATION

Direktör Director 

semin aksoy

İnsan Kaynakları Uzmanı 
Human Resources Specialist 

eren ertekin

İnsan Kaynakları Asistanı 
Human Resources Assistant 

cansu zülfikar

Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and  

Security Manager

ersin kılıçkan

Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu 
IT Support Technician 

kadir ayyıldız

Danışma Görevlisi  
Reception Officer 

ışıl öztürk

Depo Sorumluları  
Shopkeepers 

muzaffer sayan 
şerif kocaman

Yardımcı Hizmetler  
Services 

özden atukeren 
aşkın bircan 
ibrahim çakmak 
aydın kaya 
hayrullah nişancı 
serap sürgit 
müzeyyen öztürk

KÜLTÜR POLİTİKALARI VE SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİ

CULTURAL POLICY DEVELOPMENT 

AND SOCIAL RESPONSIBILITY 

PROJECTS

Direktör Director 

özlem ece

Araştırma Uzmanı  
Research Specialist 

ceren yartan

SALON İKSV 
SALON İKSV

Direktör Director 

bengi ünsal

Mekân ve Prodüksiyon Sorumlusu 
Venue and Production Manager 

egemen eti

Operasyon Koordinatörü 
Operations Coordinator 

deniz kuzuoğlu

Ses Mühendisi 
Sound Engineer 

sinan özçelik

NOTLAR  
NOTES
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fESTİVAL KATALOĞU 
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yayıma hazırlayan edıtor 
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Mehmet Egrik
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İstanbul Müzik Festivali  
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Istanbul Music Festival
Istanbul Foundation for Culture and Arts

Nejat Eczacıbaşı Binası
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t (212) 334 07 00
f (212) 334 07 05
e music.fest@iksv.org
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fESTİVAL KAMPANYASI 
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