F e s ti va l

S p o n s o r u

44. İSTANBUL
MÜZİK FESTİVALİ
44TH ISTANBUL
MUSIC FESTIVAL
1- 24 HAZİRAN/JUNE
2016

“EĞER MÜZİK
AŞKIN GIDASIYSA,
DURMADAN ÇALINIZ”

— W. Shakespeare, On İkinci Gece

“IF MUSIC BE THE
FOOD OF LOVE, PLAY ON”

— W. Shakespeare, Twelfth Night

İstanbul Müzik Festivali,
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Music Festival is organised by
Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
İstanbul Müzik Festivali
Avrupa Festivaller Birliği Üyesidir.
Member of the European Festivals Association.
Programda değişiklik hakkı saklıdır.
Programme subject to change.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
44. İstanbul Müzik Festivali’nin gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan
TC Başbakanlık Tanıtma Fonu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, TC İstanbul Valiliği,
TC İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
TC Beyoğlu Kaymakamlığı ve Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür eder.

The Istanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the Promotion Fund of the Prime Ministry, the Ministry of Culture and Tourism,
Governorship of Istanbul, Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism,
Istanbul Metropolitan Municipality, Beyoğlu District Governorship,
and the Beyoğlu Municipality whose contributions have made
the 44th Istanbul Music Festival possible.

festival sponsoru
festıval sponsor

iksv
öncü sponsor
leadıng sponsor

iksv
resmi sponsorları
offıcıal sponsors
İletişim
Communication

Taşıyıcı
Carrier

Konaklama
Hotel

istanbul müzik festivali
yerleşik orkestra sponsoru
orchestra ın resıdence of the
ıstanbul musıc festıval sponsor

gösteri sponsorları
performance sponsors

BERRİN ERENGÜL

CANAN PAK İMREGÜN

en yüksek katkıda bulunan
gösteri sponsorları
performance sponsors wıth the
hıghest contrıbutıon

EVA BARLAS

NAHİDE KORAL

değerli işbirliği için teşekkür ederiz
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

basın sponsorları
press sponsors

KIRIM ANGLİKAN KİLİSESİ
MERYEM ANA
(PANAYIA ISODION) KİLİSESİ

SENT ANTUAN ALT KİLİSESİ
ETOR CHARITY FOUNDATION
VE URS GRUNDER

ÜÇ HORAN KİLİSESİ

televizyon sponsorları
tv sponsors

dergi sponsorları
magazıne sponsors

radyo sponsorları
radıo sponsors

iksv
sigorta sponsoru
ınsurance sponsor

iksv
sağlık sponsoru
healthcare sponsor

iksv
servis sponsorları
servıce sponsors
Kurumsal Eğitim
Corporate Education

Stratejik Araştırma
Strategic Research

Şehir İçi Ulaşım
Local Transport

CRM Danışmanlığı
CRM Consultancy

CRM Yazılım
CRM Software Development

festival kampanyası
festıval campaıgn

festivalin
tanıtım çalışmalarındaki destekleri
için teşekkür ederiz.
we acknowledge theır kınd support
towards the promotıon of the
festıval.

TEŞEKKÜR
ACKNOWLEDGEMENTS

Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı
Sayın Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı

44 . is tan bu l m üz ik fe st iva li

TC İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Beşiktaş Belediye Başkanlığı
Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı
TC Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü
TC Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğü
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Kadıköy Belediye Başkanlığı
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İtfaiyesi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Beyoğlu Kaymakamlığı
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü
Eminönü Belediye Başkanlığı
Polonya Başkonsolosluğu
Hollanda Konsolosluğu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü
Sakıp Sabancı Müzesi Müdürlüğü
İş Sanat Kültür Merkezi
Süreyya Operası Müdürlüğü
Üç Horan Kilisesi
Meryem Ana (Panayia İsodion) Kilisesi
Sent Antuan Kilisesi
Kırım Anglikan Kilisesi

12

A
		
		
		
		
		

Ahmet Erenli
Alametifarika
Aslan Ruso
Asuman Kafaoğlu Büke
Av. Sadife Karataş Kural
Aydın Büke

B BEK Tasarım
		 Biletix
Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri
Yayıncılık Tic. AŞ
		 Bülent Erkmen
C
		

Can Çakmur
Prof. Dr. Cevat Çapan

D
		

Prof. Dr. Dikmen Gürün
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı

F
		

Prof. Dr. Filiz Ali
Füsun Koçoğlu Özgüç

G

G Güher Pekinel

İ
		

İrkin Aktüze
İş Sanat (Filiz Ova, Onur Kaya)

S
		
		

Santa Turizm
Sevin Okyay
Süher Pekinel
Süreyya Operası (Murat Katoğlu,
Gizem Tüzün, Aslı Ayhan)

T
		
		
		

Topkapı Sarayı, Jandarma Koruma
Takım Komutanlığı
Toprak Sergen
TÜRSAB

U

Uğurcan Ataoğlu

Sunuş

14

Presentation

2016 Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri

21

Lifetime Achievement and Honorary Awards, 2016

Açılış Konseri

28

Opening Concert

İdil Biret: Bir Virtüözün Piyano Maratonu-I

34

Idil Biret: The Piano Marathon of a Virtuoso-I

Orchestra of the Swan “Bir Yaz Gecesi Rüyası”

39

Orchestra of the Swan “A Midsummer Night’s Dream”

Müzik Rotası

56

Music Route

Yıldızlar Buluşması-I A Classical Constellation-I

73

Antonio Meneses & Maria João Pires

İdil Biret: Bir Virtüözün Piyano Maratonu-II

79

Idil Biret: The Piano Marathon of a Virtuoso-II

Academy of St Martin in the Fields & Murray Perahia-I

83

Academy of St Martin in the Fields & Murray Perahia-II

89

İdil Biret: Bir Virtüözün Piyano Maratonu-III

95

Idil Biret: The Piano Marathon of a Virtuoso-III

Yehudi Menuhin 100 Yaşında 100
Menuhin Akademisi Solistleri & Maxim Vengerov

Yehudi Menuhin Centenary
Menuhin Academy Soloists & Maxim Vengerov

Alexei Volodin 106
“Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan çalınız”

Alexei Volodin
“If Music be the Food of Love, Play on”

Deniz Küstü

113

Cadı ile Maestro - 128
Çocuklar için Müzikal bir Masal
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı
44. İstanbul Müzik Festivali’nin gerçekleşmesine
katkıda bulunan tüm bakanlık, kurum, kuruluş,
ve kişilere teşekkür eder.
The Istanbul Foundation for Culture and Arts would like to
thank the following ministries,institutions, companies
and individuals for the generous support they have given to
the 44th Istanbul Music Festival.
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İstanbul Müzik Festivali, 1973 yılından bu yana kentin muhteşem tarihi
mekânlarında seçkin orkestra ve solistleri İstanbullu müzikseverlerle
buluşturuyor. Düzenlediğimiz konserler ve söyleşilerle hem kentimizin kültürel
yaşamına hem de ülkemizde klasik müzik sevgisi ve beğenisinin gelişimine
katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, bir süredir verdiğimiz eser siparişleriyle dünya
kültür-sanat birikimine ve çağdaş müzik repertuvarına katkıda bulunuyoruz.
Bu çabalarımızın festivalimizin uluslararası arenadaki konumunu
sağlamlaştırdığını görmekten mutluluk duyuyoruz.
Programımızda bu yıl iki dünya, bir de Türkiye prömiyeri yer alıyor. Besteci
Özkan Manav’ın festivalimizin siparişi üzerine bestelediği yeni eseri ilk kez
44. İstanbul Müzik Festivali’nde seslendirilecek.
Festivalde daha geniş kitlelere ulaşabilmek için de çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Hafta sonlarında düzenlediğimiz ücretsiz açık hava konserlerine
BÜLENT ECZACIBAŞI tüm müzikseverleri bekliyor ve her zaman olduğu gibi konservatuvarların
müzik ve şan bölümlerinde okuyan öğrencileri, ücretsiz olarak konserlerimizi
iksv yönetim kurulu başkanı dinlemeye davet ediyoruz.
chaırman of iksv
Ayrıca bu yıl yeni kuşakları klasik müzikle tanıştırmak ve bu müziği sevdirmek
için kurguladığımız çok özel bir etkinlik düzenliyoruz. “Cadı ile Maestro”
adlı bu konser aracılığıyla çok daha küçük yaşta çocukların klasik müzikle
tanışmasını sağlayacağımız için mutluluk duyuyoruz.

In this regard, our program this year features two world premiers and
one national premier. One such work is a composition by Özkan Manav
commissioned especially for the 44th Istanbul Music Festival, where it will be
performed for the first time.
We are also creating opportunities for greater public engagement with
classical music through free concerts and special events for students and
children. This year, we are pleased to present a magical event for children
entitled “The Witch and the Maestro”.
As in previous years, the 44th Istanbul Music Festival will continue to host
free outdoor concerts on the weekends and offer conservatory students free
tickets to concerts in venues with available capacity.

44 t h ıs tanbu l m u sıc fes tıval

On behalf of the Istanbul Foundation for Culture and Arts, I would like to
convey our heartfelt gratitude to all those institutions that have made this
year’s Istanbul Music Festival possible, most notably E.C.A. Presdöküm
Sanayi – a long-time supporter and, for the first time this year, our Festival
Sponsor. Thanks to their invaluable support, the 44th Istanbul Music Festival
offers an exciting program of music that we hope all music lovers will truly
enjoy.

44 . is tan bu l m üz ik fe st iva li

İstanbul Kültür Sanat Vakfı adına, başta uzun yıllardır festivalimizin destekçileri
arasında yer alan ve bu yıl ilk kez festival sponsorluğunu üstlenen E.C.A.
Presdöküm Sanayi olmak üzere bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara
teşekkürlerimizi sunuyor, tüm müzikseverlere doyurucu bir festival diliyorum.

Since 1973, the İstanbul Music Festival has created countless opportunities
for audiences in Istanbul to enjoy the world’s finest orchestras and soloists,
often in stunning historical venues. Through a dynamic program of musical
and educational events, we have sought to contribute to both the cultural life
of our city and public awareness and appreciation of classical music as an
art form. In recent years, we have also expanded our mission to include the
commissioning of contemporary works that enrich the global repertoire of
classical music, and we are delighted by the positive international response to
these efforts.

14

15

SUNUŞ
PRESENTATION

Kıymetli Sanatsever Dostlarımız,

Dear art lover friends,

Tarihin ve doğanın kültürle kucaklaştığı İstanbul’da bir yaz mevsimini daha
karşılıyoruz. Yazın gelişiyle birlikte, 44 yıldan bu yana güzel, güneşli günlerin
müjdecisi olan İstanbul Müzik Festivali ile bir kez daha buluşuyoruz.

We are welcoming summer in Istanbul where history and nature embrace
culture. With the arrival of summer, we come together once again with Istanbul
Music Festival acting as the harbinger of beautiful, sunny days for the last
44 years.

İki kıta arasında olduğu kadar, geçmişle gelecek arasında da bir köprü olan
İstanbul’da yine festival boyunca müziğin en seçkin örnekleri yankılanacak.
Her bir köşesinde geçmiş zamanların ezgileri duyulan İstanbul’un eşsiz
mekânlarında, birbirinden kıymetli sanatçıları, yorumcuları konuk edeceğiz.

Istanbul is a bridge between two continents, as well as the past and the
future. Most distinguished examples of music will echo throughout the festival.
We will be hosting precious artists and performers in the unique venues of
Istanbul immersed in sounds of the past in every corner.

Elginkan Topluluğu olarak 1988 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali’ne büyük
bir istekle destek veriyoruz. Bu yıl ayrıca, Topluluğumuzun köklü şirketlerinden
E.C.A. Presdöküm Sanayi A.Ş.’nin İstanbul Müzik Festivali’nin festival
sponsorluğunu üstlenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.

As Elginkan Group, we have been ambitiously supporting the Istanbul Music
Festival since 1988. This year, we take pride in sponsoring the festival through
E.C.A. Presdöküm Sanayi A.Ş., a deep-rooted firm of our group.

Elginkan Topluluğu olarak, amaç ve ilkelerimizde de açıkça belirttiğimiz gibi,
Türk ekonomisinde, iş hayatında, iş ahlakı ve toplum kültürü normlarında kıymet
yaratarak ebedi müessese olabilme fırsatlarını değerlendiriyoruz; bu vesileyle
faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda toplumumuza değer katmak için çalışmaya
gayret ediyoruz.

As Elginkan Group, we fulfil the opportunities to become an everlasting
organisation by creating values for the Turkish economy and the business world
in compliance with business ethics and socio-cultural norms. We clearly reflect
these in our goals and principles; therefore we endeavour to add value to our
society in all fields we operate.

Topluluk olarak kültür-sanata ve özel olarak müziğe her zaman büyük önem
veriyoruz. Topluluğumuzun Değerli Başkanı Merhum Hüseyin Ekrem Elginkan’ın
bıraktığı paha biçilmez miras sayesinde, evrensel barışın ve huzurun yolunun
kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz.

Our group always attaches great importance to culture and arts, particularly to
music. We believe that the path to universal peace and welfare goes through
culture and arts, thanks to the priceless heritage left by Hüseyin Ekrem Elginkan,
the late President of our group.

Özellikle dil, ırk, sınır tanımayan müzik tüm uzaklıkları ortadan kaldırır,
düşmanlıkları bitirir, barışa sonsuz kapılar açar. Müziğin her bir notası, hayatın
kaynağı suyun damlaları gibi insanlığı besler, tazeler. Müzikle beslenen ruhlar su
gibi yumuşak, duru ve berrak olur, birbirine yakınlaşır, sevgi ve barışla kucaklaşır.

Music that is uninhibited by language, race and borders eliminates all distances,
ends hostilities and opens endless doors to peace. Every musical note nourishes
and refreshes humanity just like water drops – the source of life. Souls
nourished by music become soft, clear and pure like water, get closer to each
other and embrace love and peace.

GAYE AKÇEN

44 yıldır bizleri besleyen İstanbul Müzik Festivali, temasını bu yıl William
Shakespeare’in “Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız” dizelerinden
alıyor.
400 yıl öncesinden seslenen büyük sanatçı, 154. sonesinde, “Şifa bulmaya geldim
ve gördüm ki gerçek şu: / Sevgi suyu kaynatır; sevgiyi söndürmez su” diyor. Bizim
faaliyet alanımızı da suyla ilgili ürünler oluşturuyor; bu vesileyle iki şifalı ve yaşam
kaynağı unsuru, müzik ve suyu birleştirmiş oluyoruz.

44 . is tan bu l m üz ik fe st iva li

Bu dizelerden ilhamla, tüm sanatseverlere sevgiyi hep sıcak tutacak suyun
duruluğunda keyifli bir festival dilerim.
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Istanbul Music Festival has been exalting our souls for the last 44 years. This
year’s theme is inspired by a quote from William Shakespeare: ‘If music be the
food of love, play on.’
Great poet, addressing from 400 years ago, says: ‘Come there for cure and this
is by that I prove: Love’s fire heats water, water cools not love’ in Sonnet 154.
We also offer products to do with water; thus we combine water and music –
two remedial sources of life.
Taking inspiration from these verses, I wish art aficionados an enjoyable festival
reflecting the pureness of water that will not cool love.
44 t h ıs tanbu l m u sıc fes tıval

elginkan topluluğu
icra meclisi başkanı ve
e.c.a. presdöküm sanayii a.ş.
yönetim kurulu başkanı
44. İstanbul Müzik Festivali
Sponsoru
chaırwoman of
eca presdöküm sanayi a.ş.
and elginkan communıty”
Sponsor of
the 44th Istanbul Music Festival
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Değerli Festival Dostları,

Precious Festival Friends,

İstanbul Müzik Festivali’ni 44. kez gerçekleştiriyor olmanın yine heyecanı
içerisindeyiz. Yarım yüzyıla yaklaşan tarihiyle, ülkemizin kesintisiz olarak
gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası klasik müzik etkinliği olan Istanbul Müzik
Festivali, 1973’ten bu yana gerçekleştirdiği yüzlerce etkinlikle şehrimizin tarihsel,
kültürel ve sosyal belleğinde olduğu kadar bireysel belleklerimizde de çok önemli
bir yere sahip.

We feel the excitement of presenting Istanbul Music Festival for the 44th time.
With a history spanning almost half a century and as the most comprehensive
and uninterruptedly resumed international classical music event in our
country, Istanbul Music Festival holds a very important place in our city’s
historical, cultural and social memory, as well as in our personal memories,
with hundreds of events it realised since 1973.

Festivalin bu yılki programı, ölümünün 400. yılında tüm dünyada anılan
Shakespeare’in 12. Gece adlı oyunundan alınmış olan “Eğer müzik aşkın gıdasıysa
durmadan çalınız” dizesinden ilham alınarak kurgulandı. Tarih boyunca eserleriyle
pek çok besteciye ilham kaynağı olan Shakespeare’in eserlerinin müzikteki
karşılıklarını festival boyunca birçok konserde dinleyeceğiz.

The festival programme of this year was brought together with an inspiration
from the lines, “If music be the food of love, play on” in Twelth Night, a play
by Shakespeare who is being commemorated all around the world in the
400th anniversary of his death. We will listen to many concerts throughout
the festival that reflects a musical correspondence with Shakespeare’s works,
which has inspired a lot of composers along history.

Dr. YEŞİM GÜRER OYMAK Bu yılki festival programında disiplinlerarası geçişlere de geniş yer verdik.
Tiyatro, edebiyat ve müziğin birlikte yoğrulduğu bir programla karşınızda olacağız.
festival direktörü Shakespeare’le birlikte geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Türk edebiyatının dev çınarı
festıval dırector Yaşar Kemal’in “Deniz Küstü” adlı romanından Michael Ellison tarafından
uyarlanan sahne eseri edebiyat, müzik, dans ve çağdaş video çalışmasını bir araya
getiriyor. Bu eser ile festivalin besteci Özkan Manav’a verdiği eser siparişinin de
dünya prömiyerleri festivalde gerçekleştirilecek.
İstanbul’un kültürel ve tarihi mirasına dikkati çekmek festivalin kurulduğu
günden beri en önemli misyonlarından biri. Bu yıl Beyoğlu’nda 5 ayrı mekânda
30’ar dakikalık konserlerle gerçekleştireceğimiz Müzik Rotası, festivalin en ilgi
çeken etkinliklerinden biri olmaya aday. Bir başka yeniliğimiz ise festivalin minik
dinleyicilerine yönelik gerçekleştireceğimiz senfonik-masal etkinliğimiz. İyi
müzik çocuklarımızın sadece duyusal dünyasını değil, aynı zamanda ruhlarını da
besleyecek.
İnsanlık, şiddetin gittikçe arttığı çok zor bir dönemden geçiyor. Şiddete Leonard
Bernstein’ın sözleriyle cevap veriyoruz: “Şiddete karşı cevabımız, her zamankinden
daha yoğun, daha güzel ve daha adanmış müzik yapmak olacak.”
Herkese iyi festivaller,

We allowed interdisciplinary transitions an extensive space in this year’s
festival. We will welcome you with a programme in which theatre, literature
and music are enmeshed. Apart from Shakespeare, a stage piece adapted
by Michael Ellison from the novel “The Sea-Crossed Fisherman” by Yaşar
Kemal, the eminent writer of Turkish literature whom we lost last year,
brings together literature, music, dance and contemporary video works.
Together with this work of art, the festival’s commission to composer Özkan
Manav will make its world premiere at the festival.
Drawing attention to Istanbul’s cultural and historical heritage has been
among the highest missions of the festival until the day it was founded.
The Music Route, in which concerts lasting 30 minutes will take place
in 5 different venues in Beyoğlu, is a candidate for being one of the most
attractive events of the festival. Yet another novelty we will offer is an event
of symphonic-tale devoted to our little audiences. Fine music will not only
nourish the sensual universe of our children, but also their souls.
Humanity is passing though harsh times, as violence escalates day by day.
We confront violence with the words of Leonard Bernstein: “This will be
ur reply to violence: to make music more intensely, more beautifully, more
devotedly than ever before.”
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Good festivals to you all,
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YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLLERİ
LIFETIME ACHIEVEMENT AND HONORARY AWARDS

yaşam boyu başarı ödülleri

lıfetıme achıevement awards
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MURRAY PERAHIA

22

▪▪ Çağımızın efsane piyanistlerinden Murray Perahia 40
yıldan uzun bir zamana yayılan kariyeri boyunca türüne
ender rastlanan bir müzikal duyarlılıkla belli başlı tüm
uluslararası müzik merkezlerinde, dünyanın önde gelen tüm
orkestralarıyla çaldı. Konuk Birinci Şefi olduğu Academy of St.
Martin in the Fields ile hem şef hem piyanist olarak düzenli
konserler vermekte, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa,
Japonya ve Güneydoğu Asya’ya turnelere çıkmaktadır.
2015/16 sezonunda Bernard Haitink yönetimindeki Londra
Senfoni Orkestrası ile Japonya’ya turne gerçekleştirecek;
Boston Senfoni ile konserler verecek; Academy of St. Martin
in the Fields ile Avrupa ve ABD’yi kapsayan turnelerde
Beethoven’ın piyano konçertolarını çalıp yönetecektir.
New York doğumlu Murray Perahia piyanoya dört yaşında
başladı, daha sonra Mannes Üniversitesi’nde şeflik ve
bestecilik okudu. Gençliğinde yazlarını geçirdiği Marlboro
Festivali’nde Rudolf Serkin, Pablo Casals ve Budapeşte Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü üyeleri gibi müzisyenlerle işbirliği yapma
imkânı buldu; bu dönemde ayrıca Mieczyslaw Horszowski
ile çalıştı. Takip eden yıllarda yakın dostluk kurduğu Vladimir
Horowitz perspektifi ve kişiliğiyle sanatçıya sürekli ilham
kaynağı oldu.
Murray Perahia 1972’de Leeds Uluslararası Piyano
Yarışması’nı kazanmasıyla Avrupa çapında resitaller vermeye
başladı. 1973 yılında Aldeburgh Festivali’nde ilk konserini
verdi ve burada Benjamin Britten ve pek çok lied resitalinde
eşlik edeceği Peter Pears ile yakın bir işbirliğine girdi. 1981 ila
1989 yıllarında bu festivalin eş sanat direktörlüğünü yürüttü.
Diskografisi son derece geniş olan sanatçı, Frederic
Chopin’in tüm Etütleri (Op. 10 ve Op. 25) ile Bach’ın İngiliz
Süitleri’ni (No. 1, 3, 6) kaydettiği albümleriyle kazandığı iki
Grammy Ödülü’nün yanı sıra pek çok kez Grammy’ye aday
gösterildi. Çeşitli Gramophone Ödülleri aldı; 2012 yılında
verilmeye başlanan Piyano Ödülü’nün de ilk sahibi oldu.
Sony firması günümüzün en saygın piyanistlerinden biri
kabul edilen Perahia’nın 40 yıldır kaydettiği tüm albümlerinin
ve bazı DVD’lerinin bir setini yayımladı.
Kraliyet Müzik Üniversitesi ve Kraliyet Müzik Akademisi
onursal üyesi; Oxford Üniversitesi, Kraliyet Müzik
Üniversitesi, Leeds Üniversitesi ve Duke Üniversitesi fahri
doktoru olan Murray Perahia, Weizmann Bilim Enstitüsü
tarafından da onursal felsefe doktorasına layık görüldü. 2004
yılında, müziğe hizmetleri dolayısıyla Britanya İmparatorluğu
Şövalyelik Nişanı ile onurlandırıldı.

▪▪ In a career spanning more than forty years, Murray
Perahia has become one of the most sought after and
cherished pianists of our time.
Recognised worldwide as a musician of rare musical
sensitivity, Murray Perahia has performed in all of the
major international music centres and with the world’s
leading orchestras. He is the Principal Guest Conductor
of the Academy of St. Martin in the Fields, and regularly
tours with them as both conductor and pianist, with
performances throughout the United States, Europe, Japan
and South East Asia.
The 15-16 season includes a tour of Japan with the London
Symphony Orchestra and Bernard Haitink, performances
with the Boston Symphony Orchestra, play - direct
performances of Beethoven’s piano concerti with the
Academy of St Martin in the Fields and European and US
recital tours.
Born in New York, Murray Perahia started playing piano at
the age of four, and later attended Mannes College where
he studied conducting and composition. His summers
were spent at the Marlboro Festival, collaborating with such
musicians as Rudolf Serkin, Pablo Casals and the members
of the Budapest String Quartet and also studied during this
period with Mieczyslaw Horszowski. In subsequent years,
he developed a close friendship with Vladimir Horowitz,
whose perspective and personality were an abiding
inspiration.
In 1972 Murray Perahia won the Leeds International
Piano Competition, which led to solo recital engagements
throughout Europe. In 1973 he gave his first concert at the
Aldeburgh Festival, where he worked closely with Benjamin
Britten and Peter Pears, accompanying the latter in many
lieder recitals. He was co-artistic director of the Festival
from 1981 to 1989.
Murray Perahia has recorded an extensive discography.
He is the recipient of two Grammys; for his recording of
Frederic Chopin’s complete Etudes, Op. 10 and Op. 25 and
for Bach’s English Suites Nos. 1, 3, and 6, in addition to
numerous Grammy nominations. He has also won several
Gramophone Awards and was the inaugural recipient of the
Piano Award in 2012. In celebration of one of today’s most
respected pianists, Sony issued a special boxed set edition
of all of Mr Perahia’s CD recordings from the past 40 years,
along with several DVD performances.
Mr Perahia is an honorary fellow of the Royal College of
Music and the Royal Academy of Music, and he holds
honorary doctorates from Oxford University, Royal
College of Music, Leeds University, Duke University and
an honorary Doctor of Philosophy from the Weizmann
Institute of Science. In 2004 he was awarded an honorary
KBE in recognition of his outstanding service to music.
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▪▪ Türkiye’nin üçüncü kuşak çağdaş müzik bestecilerinden ve
eğitimcilerinden biri olan İlhan Baran, 1934 yılında Artvin’de
doğdu. Müzik hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı’nda
kontrbas eğitimi alarak başladı; daha sonra kompozisyon
bölümüne geçerek, “Her şeyimi ona borçluyum”
dediği Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi oldu. Selçuk
Gündemir’den piyano, Ruşen Ferit Kam’dan divan müziği
ve Muzaffer Sarısözen’dem halk müziği eğitimi aldı.
Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra, 1960 yılında,
Henri Dutilleux’in öğrencisi olmak üzere devlet bursuyla
gönderildiği Paris’te bir yandan da “École Normale de
Musique’te” kompozisyon ve soyut müzik çalışmalarına
devam etti. Geleneksel müziğimizin bir soyutlaması olan
Üç Bagatel adlı eserini 1964 yılında bu şehirde besteledi.
1965 yılında Türkiye’ye dönerek, Ankara Devlet
Konservatuvarı’nda kompozisyon dersleri verdi; Muhiddin
Dürrüoğlu, Fazıl Say, Toros Can gibi üstün yetenekleri ve
daha nicelerini yetiştirdi.
Eserlerini incelikli bir çalışmayla besteleyen Baran, Anadolu
halk müziği motiflerini ve tınılarını soyut bir şekilde çağdaş
müzik prensipleriyle sunar. Bestecinin solo, koro ve oda
müziği eserleri sürekli seslendirilirken, piyano eserleri
günümüzde tüm konservatuvarların değişik sınıflarında
müfredatın ayrılmaz birer parçası haline gelmiştir. Dönüşümler
başlıklı piyanolu triosu ise dünyanın ünlü topluluklarının
repertuarlarına girerek Amerika’dan Avustralya’ya kadar
seslendirilmekte, uluslararası dolaşımda yer almaktadır.
Önder bir besteci ve öğretmen olmak dışında kendini gerek
müziğe gerekse entelektüel her alanda araştırmalara adamış
olan İlhan Baran, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nün de kurucusu oldu.
Müziksel ve müzikle ilgili kavramların köklerine inerek,
bu kavramların bilimsel bir anlayışla değerlendirilmesi ve
araştırılmasını sağlarken, “Türk Müzikolojisi Doğmalıdır”
ve “Türk Müzikolojisinin Önemi” başlıklı makalelerinde
Osmanlı ve Anadolu müziğinin araştırılmasına yönelik
“ulusal müzikoloji” kavramını geliştirdi.
Hacettepe Üniversitesi’nden sonra Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan
İlhan Baran, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından 2009
yılında Onur Ödülü Altın Madalyası’na 2012 yılında Donizetti
Müzik Eğitimciliği Onur Ödülü'ne layık görüldü. 2010 yılında
Şefik Kahramankaptan tarafından hazırlanan İlhan Baran:
Müzikte Derin Zirve adlı kitapta büyük besteci ve eğitmenin,
zor ulaşılan makalelerinin yanında yaşamı ve çalışmaları ile
daha detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
Tamamlanmasından tam 36 yıl sonra geçtiğimiz günlerde
Bilkent Senfoni Orkestrası ve Fin şef Sasha Makila
yönetiminde dünyada ilk seslendirilişi gerçekleştirilen Töresel
Çeşitlemeler adlı orkestra eseri, bestecinin Türkiye’nin tüm
yörelerinden topladığı müzikal öğelerin soyutlanmış bir
sunumudur.

▪▪ İlhan Baran is one of the third-generation modern music
composers and teachers of Turkey. He was born in Artvin
in 1934 and started his music career by studying double
bass in Ankara State Conservatory. He continued his studies
at the composition department and became a student of
Ahmed Adnan Saygun for whom he always expressed
his appreciation, saying he owes everything to him. He
learnt piano from Selçuk Gündemir, Ottoman music from
Ruşen Ferit Kam, and folk music from Muzaffer Sarısözen.
In 1960, Baran received a state scholarship upon his
graduation from the conservatory and was sent to Paris
École Normale de Musique, where he became a student of
Henri Dutilleux and continued composition and ‘abstract’
music studies. In 1964, he composed Three Bagatelles
in Paris as an abstract of Turkish traditional music.
Upon his return to Turkey in 1965, İlhan Baran taught
composition in Ankara State Conservatory and worked
with talented students like Muhiddin Dürrüoğlu, Fazıl Say,
Toros Can and so on. Composing his works pursuing a
refined approach, Baran presents folk music motives and
tones as an abstract based on modern music principles.
Solo, chorus and chamber music works of the composer
are performed frequently and his piano works became
integral part of the curriculum in various classes of all
conservatories. Transformations –piano trio of İlhan Baran–
is in the repertoires of world-renowned groups, performed
in all corners of the world from Americas to Australia and
presented as a part of the international circulation.
In addition to being a pioneering composer and a teacher,
İlhan Baran devoted his efforts to studies in almost every
intellectual field to do with music. He is also the founder
of Musicology Department of Ankara State Conservatory
at Hacettepe University. Taking the lead in studying the
roots of musical and music-related phenomena by attaching
scientific value, he developed the ‘national musicology’
concept in his articles ‘Turkish Musicology Must Rise’
and ‘The Importance of Turkish Musicology’ for studying
Ottoman and Anatolian music. After Hacettepe University,
İlhan Baran served as an academic in the Faculty of Music
and Performing Arts at Bilkent University and received
the Golden Honor Award in 2009 from Sevda-Cenap
and Music Foundation. In 2010, Şefik Kahramankaptan
compiled a book in his honour, named İlhan Baran: Deep
Summit in Music.
His orchestral work named Modal Variations, abstract
presentation of the musical elements collected by the
composer from different regions of Turkey, was performed
in a world première by Bilkent Symphony Orchestra and in
the lead
of Finn Maestro Sasha Makila after 36 years from its
completion.
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CONCERTS

açılış konseri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Borusan Istanbul Phılharmonıc Orchestra
sascha goetzel şef conductor
dmıtry masleev piyano piano
(2015 XV. Çaykovski Yarışması birincisi, 2015 XV Tchaikovsky Competition winner)

01.06.2016 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
ça we 19.00 Lütfi Kırdar Convention & Exhibition Centre
Piotr Ilyich Tchaikovsky

Piyano Konçertosu No. 1, Op. 23
Piano Concerto No.1, Op.23
– Allegro non troppo e molto maestoso
– Andantino semplice
– Allegro con fuoco
Dmitri Shostakovich

Hamlet Süiti, Op. 116a
Hamlet Suite, Op.116a
– Introduction
– Ball at the Palace
– The Ghost
– In the Garden
– Scene of the Poisoning
– Arrival and Scene of the Players
– Ophelia
– The Duel and Death of Hamlet
Arasız 85’ sürer. Lasts 85’ without 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.
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sascha goetzel
▪▪ Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası’nın sanat yönetmeni ve
sürekli şefi olan Viyana doğumlu
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
üstlendiği 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;
aldığı 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
operalarının hayli ses getiren üç yeni
produksiyonunu 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
prodüksiyonlarının yönetimini üstlendi.
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.
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
sayılabilir.
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 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’ta 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. Rennes’de
bir Rigoletto prodüksiyonu ve Orchestre
de Chambre ile bir CD kaydı da sezonun
dikkat çeken diğer etkinliklerindendi.
Goetzel 2014 Kasım’ında ise Viyana
Devlet Operası’nda Figaro’nun
Düğünü’nü yönetti.

© harald hoffmann

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,
▪▪ Vienna born Sascha Goetzel is
including several world premieres.
artistic director and principal conductor He has worked with prominent
of the Borusan Istanbul Philharmonic
instrumentalists such as Murray
Orchestra, and has achieved high
Perahia, Rudolf Buchbinder, Vadim
artistic standards and international
Repin, Martin Grubinger, Hilary Hahn
recognition for this exceptional body
and Branford Marsalis.
of musicians. He is also principal
Sascha Goetzel has to his credit
guest conductor of the Orchestre
acclaimed new productions of the
Symphonique de Bretagne and the
Mozart-da Ponte operas and La Bohème
Kanagawa Philharmonic Orchestra in
at the Tiroler Landestheater. Valery
Japan. After a six-year tenure of music Gergiev invited him to conduct Don
directorship of the Kuopio Symphony
Giovanni at the legendary Mariinsky
in Finland he remains a regular guest
Theater; he conducted Tchaikovsky’s
with the orchestra.
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
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▪▪ XV. Uluslararası Çaykovski
Yarışması’nın (2015) birincisi Dmitry
Masleev nadir görülen bir dinleyici, jüri
ve medya desteğiyle Altın Madalya’yı
aldığı gibi uluslararası ilgiyi de üzerine
çekti. Bu haber Neue Musikzeitung’da
“Doğaüstü boyutlardaki müzikalitesi
salonda bir dönüşüme sebep oldu:
Herkeste alternatif gerçekliğe adım
atmış hissi uyandırdı. Bu his Çaykovski
Si minör ve Prokofiev 3. Piyano
Konçertolarıyla final turunda da sürdü…
Jüri üyelerinin yüzündeki neşe ve
rahatlama açıkça ifade ediyordu: Gerçek
bir birinci bulduk” ifadeleriyle yer aldı.
Yarışmanın ardından kapsamlı bir
turneye çıkan Dmitry Masleev, New
York, Londra, Münih, Rotterdam,
Stockholm, Pekin ve Rusya’nın
dört bir yanında dinleyicilerini, The
Financial Times’ın ifade ettiği gibi,
“virtüöz parlaklığıyla” mutlu etti.
Noel döneminde Valery Gergiev’in
davetini kabul ederek St. Petersburg’da
Mariinsky Orkestrası eşliğinde
Mozart’ın Re minör ve Prokofiev’in
3. Piyano Konçertolarını seslendirme
onuruna erişti. 2016 programında
Ruhr Piyano Festivali ile Baden Baden
Festivali’nin yanı sıra Roma, Tokyo, Sao
Paolo ve Moskova’da resitaller, Bolonya
Teatro Comunale Orkestrası ve Borodin
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile işbirlikleri
yer alan piyanist, önümüzdeki sezon
Spiakov yönetiminde Rusya Ulusal
Filarmoni Orkestrası ile Almanya
turnesine çıkacak. Genç piyanist
Carnegie Hall’un ana sahnesinde de ilk
resitalini vermeye hazırlanmaktadır.

Kıdemli meslektaşı Boris Berezovsky,
Dmitry Masleev’i “bir keşif ve muhteşem
bir piyanist” olarak değerlendiriyor
ve ekliyor: “Başarısına içtenlikle
sevindim, kesinlikle hak etmişti.”
Çaykovski Yarışması jürisi Masleev’e
altın madalyanın yanı sıra Mozart
Konçerto yorumu nedeniyle bir de özel
ödül verdi. Neva Time’a göre, “Piyano
Jürisi’nin kararları tavizsizdi. Daha
doğru ve adil bir seçim yapılamazdı.”
Müzik eleştirmenleri Masleev’in yaratıcı
karakterini tanımlarken kusursuz
tekniğine, form duygusuna, dehasına,
lirikliğine ve stilinin doğallığına özellikle
dikkat çekiyor.
Sibirya’da Baikal Gölü ile Moğolistan
sınırı arasında kalan Ulan-Ude
kasabasında doğup büyüyen Dmitry
Masleev, Moskova Konservatuvarı’nda
Profesör Mikhail Petukhov’un sınıfında
ve Como Gölü Uluslararası Müzik
Akademisi’nde eğitim gördü. Öğrencilik
yıllarında kazandığı çeşitli uluslararası
yarışmalar neticesinde Almanya, İtalya,
Fransa, Romanya ve Rusya’da turnelere
davet edildi.
▪▪ The triumphant winner of XV
International Tchaikovsky Competition
(2015), Dmitry Masleev took the First
Prize and the international spotlight
with the rare unanimous support from
the audience, the jury, and the media.

The Neue Musikzeitung reported: “His
musicality of metaphysical proportions
transformed the hall. There was a
feeling that we entered an alternative
reality. This sensation continued into
the final round with the Tchaikovsky
B minor and Prokofiev Third Piano
concertos… The joy and relief on the
faces of the jurors said it all: we have
found the true winner.“
Since the competition, Mr. Masleev has
been on an extensive tour, delighting
his audiences in New York, London,
Munich, Rotterdam, Stockholm,
Beijing, and all over Russia with what
The Financial Times described as
“virtuoso brilliance”. He was honored
to accept Maestro Gergiev’s invitation
to play Mozart D minor and Prokofiev
Concerto No. 3 with the Mariinsky
Orchestra in St.Petersburg during
the holiday season. In the coming
months, Mr. Masleev will perform
at the Klavierfestival Ruhr and the
Baden-Baden Festival, give recitals in
Rome, Tokyo, Sao Paolo, and Moscow,
collaborate with the orchestra of Teatro
Comunale di Bologna and the Borodin
Quartet, and open the Istanbul Festival.
Next season, he will join the National
Philharmonic of Russia and Maestro
Spivakov on the tour of Germany and
make his solo recital debut on the main
stage of Carnegie Hall.

“A discovery and a brilliant pianist,”
is how his senior colleague Boris
Berezovsky describes Mr. Masleev; “I
was sincerely happy for his success,
which is absolutely deserved.” In
addition to the gold medal, the
distinguished jury of the Tchaikovsky
Competition awarded him a special
prize for his interpretation of a Mozart
concerto. According to The Neva Time,
“the decisions of the Piano Panel
were uncompromising. There could
not have been a more accurate and
fair choice.” Describing the creative
character of Dmitry Masleev, music
critics note the impeccable technique,
sense of form, brilliance, lyricism, and
spontaneity of style.
Born and raised in Ulan-Ude, a
Siberian town between Lake Baikal and
the Mongolian border, Mr. Masleev was
educated at the Moscow Conservatory
(class of Professor Mikhail Petukhov)
and the International Music Academy
at Lake Como. During his student
years he won a number of international
competitions, which lead to touring
invitations in Germany, Italy, France,
Romania and Russia.

borusan İstanbul
filarmoni orkestrası

© özge balkan

▪▪ 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 dayanıyor.
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, Joseph Caballé-
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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.
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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 platforma
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 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 ve konserin
şefliğini yapan kişinin bağışla sağlanan
burs, klasik müzik alanında yetenekli
bir gencin yurtdışında yüksek öğrenim
görmesini sağlıyor. “Özel Konser”de
bugüne kadar Borusan Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık, Koç Holding Şeref Başkanı
Rahmi Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yer
aldı. 2010 ve 2011’de şov dünyasının
ünlü ismi Cem Yılmaz ve 2012 ile
2014’te tiyatrocu Ali Poyrazoğlu’nun
yönettiği konserler medyada büyük ilgi
uyandırdı.
2016 Şubat’ında Viyana’dan Almanya’ya
uzanan ve Avrupa basınından olumlu

openıng concert

eleştiriler alan bir turne gerçekleştiren
topluluk, 2015–2016 sezonunun açılışını
Sarah Chang’le gerçekleştirdi. Sezon
boyunca Katia & Marielle Labèque
(Philip Glass’ın, ortak siparişçisi
olduğu iki piyano için konçertosunda),
Evelyn Glennie ile konserler veren
BİFO, Freddy Kempf, Kit Armstrong
gibi sanatçılara eşlik etti; topluluk
ayrıca bu sezon Krzysztof Penderecki
yönetiminde bestecinin yapıtlarını
seslendirdiği bir konser verdi.
▪▪ 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 worldclass 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, Bryn Terfel,
Isabelle Faust, Branford Marsalis,
Martin Grubinger, Steven Isserlis,
Viktoria Mullova, Natalie Clein, Katia
& Marielle Labèque, Daniel MüllerSchott, 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 opened the 2015–16 season with
Sarah Chang and accompany worldclass soloists such as Katia & Marielle
Labèque for Turkey premiere of
Philip Glass’s concerto for two pianos
(which BIPO was a co-commissioner
of), Güher & Süher Pekinel, Evelyn
Glennie, Kit Artmstrong, Freddy
Kempf, Nicolas Alstaedt, Ufuk & Bahar
Dördüncü and Rudolf Buchbinder and
performed under Kryzsztof Penderecki
as guest conductor. BIPO’s tribute
concert to Turkish diva Leyla Gencer
featured the concert version of Norma
which was performed for the first time
in forty years. BIPO went on a tour of
Vienna-Germany in February 2016.

program notları
Piotr Ilyich Çaykovski (1840-1893)
Piyano Konçertosu No. 1, Op. 23
– Allegro non troppo e molto
maestoso
– Andantino semplice
– Allegro con fuoco
Çaykovski’nin üç piyano konçertosu
arasında en sevileni, 1874 Kasım’ında
başladığı ve 21 Şubat 1875’te
tamamladığı ilkidir. Bestelendiği
dönemde ünlü piyano öğretmeni
Rubinstein tarafından alayla karşılanan
eseri Çaykovski çağın ünlü piyanisti ve
şefi Hans von Bülow’a ithaf etmişti.
Konçerto ilk kez Amerika’da 25 Ekim
1875’te Benjamin J. Lang yönetimindeki
Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde
Hans von Bülow tarafından
seslendirildi; 15 yıl sonra bazı yerleri
düzeltildi ve en iyi yorumcularından biri
de Nikolay Rubinstein oldu.
Eserin 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; piyano bu ezgiyi
süsleyerek çalar, viyolonsel ve obua
da tekrarlar. Çok canlı (Prestissimo)
bölmede ise, hızlı bir vals scherzo
biçiminde sergilenir. Çaykovski ile
kardeşinin çocukluk anılarında yer alan
“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 dansıyla açılır. Rondo
biçiminde işlenen bu temayı izleyen
ikinci tema da ateşli (con fuoco) bir halk
dansıdır. Piyanonun etkili yorumuyla
virtüozca gelişen bölüm, parlak bir
finalle son bulur. (Süre 36’)

özgünlüğü, bu eseri bestecinin
1950’lerin başında, 1930’ların ve
1940’ların sonunda birçok propaganda
filmi için notaya aldığı müziklerin çok
ötesine yükseltir. Ancak Hamlet’in
müziğini bestecinin sanatının en üst
noktasına taşıyan, genel bütünlüğü ve
samimiyetidir.
Bu özelliklerin hepsi 1964’te
Şostakoviç’in arkadaşı Lev Atovmian
tarafından partisyondan derlenen
süittte duyulabilir.
Süit sekiz bölümlüdür: “Giriş”,
“Sarayda Balo”, “Hayalet”, “Bahçede”,
“Zehirlenme Sahnesi”, “Oyuncuların
Gelişi”, “Ofelya”, “Duello ve Hamlet’in
Ölümü”. “Giriş”, bakır ve tahta
nefeslilerden üflenen korkunç bir
tokmak darbesiyle vurgulanan yekpare
bir ağıttır. “Sarayda Balo” Çaykovski’nin
Dördüncü Senfonisi’nin scherzo (şakacı
bir tonda) bölümünden esinlenmiş gibi
gözükmektedir: Altyapısına nefesliler
ve bakır nefesliler için kısaltılmış ve
kaba akorlar yerleştirilmiş, yaylıların
çaldığı haşin ve kesintisiz çalınan bir
melodi sunar. “Hayalet” iki ostinatonun
(müzikal bir motifin sürekli olarak
tekrarlanması) dehşet verici bir
bileşimidir; birisi titreyen (trilling) tahta
nefeslilerin altındaki yavaş tempolu,
diğeri de piyano, arp telli (tellerine
vurularak çalınan–plucked) çalgılar
için. “Bahçede” hafif yaylıların ezgisiyle
bir rahatlık sağlar. “Zehirlenme”
bölümünün girişi Şostakoviç’in yazdığı
en çapraşık ve aldatıcı müziktir: Devasa
* Program notları: irkin aktüze
bakır nefesliler vurmalı topluluğunun
içinden eğilip bükülüp yolunu bulan
Dmitri Şostakoviç (1906-1975)
dolambaçlı ürkek bir tema üzerine bir
Hamlet Süiti, Op. 116a
dizi çeşitleme. “Oyuncuların Gelişi”
trompet ve timpani için bir giriş
– Giriş
müziğiyle başlar ve daha sonra tuhaf
– Sarayda Balo
bir şekilde Prokofyev’i anımsatan
– Hayalet
enerjik bir müziğe dönüşür; bu belki de
– Bahçede
Şostakoviç’in tüm müziğinde rakibini
– Zehirlenme Sahnesi
hatırlatan tek müziktir. “Ofelya”nın
– Oyuncuların Gelişi
müziği kemanla çalınan bir halk şarkısı
– Ofelya
gibi duyulur ama çelesta ve ziller için
– Düello ve Hamlet’in Ölümü
yazılmış ruhani bir müziğe dönüşür.
Final bölümü olan “Düello ve Hamlet’in
Şostakoviç’in, Kozintsev’in Kral Lear’ına Ölümü” her iki olayı da neşelendirici
(1970) yazdığı partisyonunun yanı sıra
ve korkutucu bir müzikle tasvir eder.
Kozintsev’in Hamlet’i için yazdığı (1963) Kapanışta Şostakoviç girişteki ağıtı geri
partisyonun film müziklerinin içinde
getirir. (Süre 36’)
en iyisi olduğu söylenir. Atmosferinin
ve etkisinin yoğunluğu ve temaların
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açılış konseri
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idil biret:
bir virtüözün piyano maratonu

idil biret:
the pıano marathon of a vırtuoso

İDİL BİRET:
BİR VİRTÜÖZÜN PİYANO MARATONU-I
İDİL BİRET:
THE PIANO MARATHON OF A
VIRTUOSO-I

© harold shapıro

02.06.2016 Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
pe th 20.00 Boğaziçi University Albert Long Hall
Gabriel Fauré

Tema ve Varyasyonlar, Op. 73
Theme and Variations, Op.73
Béla Bartók

2 Eleji, Sz. 41
2 Elegies, Sz.41

– Danse russe
– Chez Petrouchka
– La semaine grasse
Ara Interval
Maurice Ravel

Gaspard de la Nuit
Gaspard de la Nuit
– Ondine
– Le Gibet
– Scarbo
Sergei Prokofiev

Sonat No. 2, Op. 14
Sonata No.2, Op. 14
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Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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– Allegro ma non troppo
– Scherzo. Allegro marcato
– Andante
– Vivace

idil biret
T.C. Devlet Sanatçısı
▪▪ Üç yaşında piyanoya büyük istidat
gösteren Türk sanatçısı İdil Biret,
ilk derslerini Ankara’da Mithat
Fenmen’den aldı. TBMM’nin 1948
yılında çıkardığı özel kanunla sekiz
yaşında Fransa’ya gönderildi ve büyük
Fransız müzisyeni Nadia Boulanger’nin
gözetiminde öğrenim gördüğü Paris
Konservatuvarı’ndan 15 yaşında
birincilikle mezun oldu. Daha sonra,
20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden
Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff ile
çalıştı. Hiçbir piyano yarışmasına
katılmayan İdil Biret 16 yaşından
itibaren Boston Senfoni, Leningrad
Filarmoni, Londra Senfoni, Dresden
Filarmoni gibi dünyanın büyük
orkestraları ve Leinsdorf, Monteux,
Keilberth, Scherchen gibi büyük şeflerle
beş kıtayı kapsayan iki bine yakın
konser verdi ve birçok festivale katıldı.
Van Cliburn (ABD), Kraliçe Elisabeth
(Belçika), Busoni (İtalya), Franz Liszt
(Weimar, Almanya) gibi ünlü piyano
yarışmalarında jüri üyeliği yaptı; Fransa,

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

Petruşka
Petrushka

Polonya, İngiltere, İtalya, ABD ve
Türkiye’de ödül ve nişanlar aldı.
Biret bugüne kadar EMI, Decca,
Atlantic/Finnadar, Naxos ve diğer
firmalar için Amerika ve Avrupa’da
100 plak kaydetti. Bunlar arasında
müzik tarihinde ilk kez komple diziler
olarak seslendirilen Chopin’in bütün
piyano eserleri ve Beethoven’in dokuz
senfonisinin Liszt tarafından yapılan
piyano uyarlamaları ile Brahms ve
Rachmaninof’un bütün piyano eserleri,
Boulez’in üç piyano sonatı, Ligeti’nin
etütleri ve Stravinsky’nin Ateşkuşu
bale müziğinin piyano uyarlaması da
yer almaktadır. Bu kayıtlar Polonya’da
Chopin Büyük Ödülü, Fransa’da Altın

Diyapazon dahil pek çok ödül aldı;
Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’da 3
milyon adet civarında satılarak büyük
bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2007
yılında Chopin’in bütün piyano eserleri
kayıtları ve konser icraları ile Polonya
kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle
Cumhurbaşkanı Lech Kaczsnky, İdil
Biret’i Polonya’nın en üst nişanı olan
“Yüksek Liyakat Madalyası” (Krzyzem
Kawalerskim Ordera Zaslugi) ile taltif
etti. Repertuarında yüzden fazla piyano
konçertosu olan sanatçının eski ve yeni
kayıtları kendi etiketi olan “İdil Biret
Arşivi” (IBA) ile Naxos tarafından bütün
dünyaya dağıtılmaktadır. Bu çerçevede
Beethoven’in 32 piyano sonatı, 5

konçertosu ve Korolu Fantezi’sinin
kayıtları da tamamlanmış olup bunlar
9 Senfoni uyarlamasıyla birlikte IBA
serisinde 19 CD kutu içinde dünya
dağıtımına girdi. Biret’in 1959 yılından
bu yana yaptığı 100‘den fazla LP/CD
kaydın tamamı iki büyük kutu içinde
2016 yılı sonuna doğru Türkiye ve dünya
piyasasına sunulacaktır. Bütün bu
kayıtlar Türkiye’de İdil Biret Arşivi’nin
sitesinden temin edebilir
(www.ibasat.com).
İdil Biret, Amerika’da Yale
Üniversitesi’nde Hindemith’in beş
piyano konçertosunun tamamını Yale
Senfoni Orkestrası ile çaldı ve bu
kayıtlar 2 CD halinde 2013’te Naxos
tarafından dünya piyasasına sunuldu.
2014’teki çalışmaları arasında Varşova
resitali, Paris’te UNESCO büyük
salonunda verdiği resital, Londra’da
Brahms 1. Konçerto icrası, ayrıca
Scriabin Etütleri, Borusan Dörtlüsü
ile Schumann’ın Piyanolu Beşli’si,
Brahms’ın Çello Sonatları ve London
Mozart Players orkestrasıyla İngiltere’de
yapılan Mozart Piyano Konçerto CD
kayıtları bulunmaktadır. 2015’in Nisan
ayındaki İngiltere konserlerini takiben
Mayıs ayında İdil Biret, Güney Afrika
turnesine çıkarak Pretoria ve Cape
Town şehirlerinde konserler ve resitaller
verdi. Nisan ayında başlayan 5 CD’lik
Bach kayıt çalışmaları da Eylül ayında
tamamlandı. 29 Ekim’de Londra’da
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▪▪ İdil Biret was born in Ankara. She
started to play the piano at the age of
three and later studied at the Paris
Conservatoire under the guidance of
Nadia Boulanger, graduating at the
age of fifteen with three first prizes.
She was a pupil of Alfred Cortot and a
lifelong disciple of Wilhelm Kempff.
She embarked on her career as a
soloist at the age of sixteen appearing
with major orchestras in the principal
music centres of the world like Boston
Symphony, Leningrad Philharmonic,
Leipzig Gewandhaus, London
Symphony, Warsaw Philharmonic
in collaboration with conductors of
greatest distinction such as Erich
Leinsdorf, Pierre Monteux, Hermann
Scherchen, Gennadi Rozhdestvensky,
Rafael Frühbeck de Burgos, Kazimierz
Kord, Antoni Wit. To many major
festival appearances may be added
membership of juries for international
competitions including the Van
Cliburn, Queen Elisabeth of the

Belgians and Busoni competitions.
She has received the Lili Boulanger
memorial Award in Boston, the Harriet
Cohen / Dinu Lipatti Gold Medal in
London, the Polish Cavalry Cross of
the Order of Merit, the Adelaide Ristori
Prize in Italy, the French Chevalier
de l’Ordre National du Mérite and the
State Artist distinction in Turkey. Her
more than one hundred records since
the 1960s include the first recordings
of Liszt’s transcriptions of the nine
symphonies of Beethoven for EMI,
Berlioz’s Symphonie Fantastique for
Atlantic/Finnadar and for Naxos the
complete piano works of Brahms,
Chopin, Rachmaninov, the three
Sonatas of Boulez, the Etudes of Ligeti
and the Firebird piano transcription
by Stravinsky, with a Marco Polo
disc of the piano compositions and
transcriptions of her mentor Wilhelm
Kempff. These records have sold
nearly three million copies. Her
Boulez recording the Golden Diapason
of the year award in France in 1995
and the complete Chopin recordings
have received a Grand Prix du Disque
Frédéric Chopin award in Poland
the same year. In 2007 the President
Lech Kaczsnky decorated Biret with
the highest order of Poland (Krzyzem
Kawalerskim Ordera Zaslugi) for her
contribution to Polish culture through
her recordings and performances of
Chopin’s music. The Idil Biret Archive
(IBA) label is now issuing her old
and new recordings which are being
distributed worldwide by Naxos on CD
and digitally. More than 50 CDs have
so far been released which include
Beethoven’s 32 Sonatas, 5 Concertos,
9 Symphony transcriptions by Liszt
(in a box set of 19 CDs), the many LPs
she made for Decca, Vega, EMI and
Atlantic records in France, Germany
and USA as well as recently recorded
concertos of Grieg, Liszt, Ravel, SaintSäens, Schumann and Tchaikovsky.
Her new recording of all the 5 piano
concertos of Hindemith with the Yale
Symphony Orchestra was released
worldwide by Naxos in October 2013
to commemorate the 50th anniversary
of his passing away. All the 100 plus
recordings Idil Biret made since 1959
will be released in a set of two volumes

containing ten boxes (Idil Biret 100
Edition) towards the end of 2016
In 2014/15 among the activities were
concerts in Warsaw, at the UNESCO
Assembly Hall in Paris and the
Brahms 1st Concerto performance in
London. She also recorded the Scriabin
Etudes Op. 2, 8 and 42, the Schumann
Quintet with the Borusan Quartet,
the two Brahms Cello Sonatas with
Roderic von Bennigsen and began
a series Mozart concerto recordings
with the London Mozart Players in
December. She also began recording
the Well Tempered Clavier of Bach.
In October 2015 Biret performed the
Mozart Concertos K.450 and K.491
in concerts in Turkey and later in
London where these concertos were
also recorded for CD release. Among
the important activities of 2016 will be
a concert appearance at the Carnegie
Hall in New York in April. She will
also participate at the Pïano Festival in
Monterrey, Mexico, in September.

program notları
Gabriel Fauré (1845-1924)
Tema ve Varyasyonlar, Op. 73
1897’de tamamlanan bu eser,
G. Fauré’nin piyanoya dair tek
denemesidir. Tam bir şaheser olarak
değerlendirilmesine karşın, Fauré’nin
diğer eserlerinden daha nadir olarak
konser programlarında yer alır. Kısa ve
öz şekliyle bestecinin doğuştan var olan
Klasisizmini ortaya koyar. Eser yapısı bir
bütün halinde özenle kontrol edilirken,
çeşitlemelerin her biri de kendine has
değerli bir parça şeklinde ortaya çıkar.
(Sadece sondan bir önceki çeşitleme
temadan uzaklaşır ve son çeşitleme
orijinal tonaliteyi tonik Majöre terk
eder.)
Tema (Do diyez minör quasi adagio)
kalın ve gösterişli, içinde hüzün
barındıran bir melodidir. İlk çeşitlemede
sol elle ikinci ve son kez çalınır. İkiden
beşe kadar olan çeşitlemeler temponun
artmasıyla, ölçü değişiklikleriyle, senkop
ve kromatizmin ortaya çıkmasıyla ve
yeni piyanistik figürlerle aşamalı olarak
yükselir. Altıncı çeşitleme (Molto
adagio) kontrast bir meditasyon,
yedinci çeşitleme dramatik bir diyalog

ve sekizinci çeşitleme ise sakin
hoş bir interlüd sunar. Dokuzuncu
çeşitlemenin ‘quasi allegro’sunda
Fauré’nin karakteristik armonisi ilk
kez ortaya çıkar. Onuncu çeşitleme
yüksek fortissimo’ya ulaşan başarılı
bir scherzodur. Hemen ardından çok
melodili –andante molto moderato,
espressivo– muhteşem bir sonla on
birinci çeşitleme gelir. (Süre 15’)

Do diyez minör– not düşecek kadar
akıllıca davranmıştı, ancak bu eleji,
geçmişe yaptığı göndermelere rağmen
her yanına nüfuz eden kromatizmi ile
çağdaş atonalitenin sınırlarında dolaşır.
Birinci Eleji’nin tamamlanmasından
yaklaşık iki yıl sonraya, 1909’un
sonlarına kadar tamamlanmayan
İkinci Eleji, molto adagio (çok ağır),
quasi rubato (quasi improvisando)
(doğaçlama gibi) başlığını taşır.
Béla Bartók (1881-1945)
Eşdeğeri olan diğer eser gibi “Grave”,
2 Eleji, Sz. 41
molto adagio (çok ağır) aşk motifini
içerir; İkinci Eleji Bartók’un öğrencisi
Piyano için iki eleji, Bartók’un iyi bilinen Marta Ziegler’le evlenmesinden kısa
pedagojik eseri “Çocuklar İçin” ile aynı
bir süre sonra bestelenmiş olması
döneme denk düşer. Ne var ki iki eser
nedeniyle, bazı akademisyenler “aşk
birbirine hiç benzemez. “Çocuklar İçin” motifi”nin bu eserde bestecinin
halk ezgisi esintili, sade ve transparan
Geyer’den ayrılışının sembolik bir
bir eserken, 2 Eleji virtüözik, yoğun
parçası gibi belirdiğini öne sürmüştür.
hatta romantik karakterlidir. Aslında
İkinci Eleji’nin tümü tekrar tekrar
Bartók, bu eserlerin tarzında bir geriliği, değişen tek bir temaya dayalıdır.
erken dönem piyano eserlerinin tarzına Aslında “aşk motifi”nden gelişen bu
bir dönüşü temsil ettiğini düşünmüştü. tema, parçanın melodi ve armonisine
Elejiler’de bestecinin büyük ilgi duyduğu bütünüyle entegre olmuştur. Parçanın
Debussy’nin genişletilmiş armonisine
başlığındaki quasi improvisando
ve 19. yüzyıla özgü Liszt süslemelerine
(doğaçlama gibi) Bartók’un icracıya
rastlanamamasının nedeni, bestecinin
izin verdiği belli başlı eşlik figürlerinin
bu dönemdeki eserlerinin çoğunun
ad libitum (doğaçlama) tekrarına
Doğu Avrupa halk müziği üzerine
gönderme yapar. (Süre 15’)
etnomüzikolojik çalışmalarının etkisi
altında olması olarak açıklanabilir.
Igor Stravinski (1882-1971)
Bartók ilk Eleji’yi (Grave) 1908 yılında
Petruşka
ilk aşkı Stefi Gayer tarafından terk
edildikten sonra besteledi. Kemancı
– Danse russe
olan Geyer, bestecinin birçok eserinde
– Chez Petrouchka
kendisinin love-motif (aşk motifi) olarak
– La semaine grasse
adlandırdığı leit-motif (kılavuz tema)
aracılığıyla müzikal olarak sembolize
Stravinski, 1921’de Arthur Rubinstein
edilmiştir. Bu temalar, Birinci Keman
için üç sahneden oluşan bir bale yazdı:
Konçertosu, Birinci Yaylılar Dörtlüsü
“Danse russe”, “Chez Petrouchka” ve
ve On Dört Bagatel’in bazılarında
“La Semaine Grasse”. Temel referans
bulunur. İlk Eleji’de Bartók’un aşk
eseri olarak kabul edilen bu balesi
motifi duygusal olarak yeniden bir
başlangıçta bir piyano ve orkestra eseri
bağlam içinde kullanılmış ve yeniden
olarak bestelenmişti.
düzenlenmiş bir tarzda olsa da ana
İlk iki sahnenin orijinalinde piyano
temanın bir parçası olarak tekrar ortaya önemli bir rol oynar. “Danse Russe”te
çıkar. 19. yüzyılın birçok virtüözik
en temel etki akorların basılmasındaki
piyano eserini anımsatan bir tarzı olsa
netlik ve akor sıçramalarıdır. “Chez
da, eserin açık bir biçimde Bartok'un
Petrouchka”daysa, karakterin fiziksel ve
sevdiği halk ezgilerini çağrıştırdığı ve
ahlaki portresi –iki Do Majör ve Fa diyez
Macar pentatonik ölçüleri işaret eden
Majör arpejin üst üste koyulmasıyla–
aralıklardan oluştuğunu belirtmek
kahramanın meşhur çığlığından sonra
gerekir. Besteci, anlamadıkları müzikleri çırpınma, tepinme hareketleriyle
atonal müzik sınıfına sokanlar için her
resmedilir.
iki elejinin spesifik bir tonal uyumu
En derin kısım olan “La Semaine
olduğunu –No. 1 Re minör, No. 2
Grasse”ta tıpkı “La danse des

nourrices”de olduğu gibi bilindik
ezgilerin tekrar ortaya çıktığı, güçlü
ve sarsılmaz bir bölümdür. Hareket
halindeki kalabalık atmosfer ellerin
ani birleşim ve ayrılmasıyla piyanoda
yaratılmaya çalışılır. Diğer iki bölümden
daha fazla olarak bu bölümde hem
bestecinin hem de icracıların bir güç
gösterisi görülür. (Süre 34’)
Maurice Ravel (1875-1937)
Gaspard de la Nuit
– Ondine
– Le Gibet
– Scarbo
En özgün düşüncelerini piyano
üzerinde uygulayan Maurice Ravel,
eski Fransız klavsenciler ekolünün
çağdaş anlayışla devamını, Debussy’nin
yarattığı ortamda geliştiren besteci
olarak tanımlanır. Bu gelişimde Liszt’in
olağanüstü tekniğinden de yararlanan
bestecinin piyano eserleri arasında, hiç
şüphesiz, 1908’de bestelenen Gaspard
de la Nuit dorukta yer alır.
İlk kez 9 Ocak 1909’da Paris’te, Ravel’in
konservatuvardan sınıf arkadaşı olan
ünlü piyanist Ricardo Viñes tarafından
yorumlanan ve her bölümü ayrı bir
kişiye –1. bölüm “Ondine” (Su Perisi)
piyanist Harold Bauer’e, 2. bölüm “Le
Gibet” (Darağacı) müzik eleştirmeni
Jean Marnold’a ve 3. bölüm “Scarbo”
(Kötü Kalpli Cüce) piyanist Rudolph
Ganz’a– ithaf edilen eser, ancak
Baudelaire’in ilgisiyle adı duyulan
Aloysius (Louis) Bertrand’ın (1807-1841)
şiirleri üzerine bestelendi. Burgonya’nın
dağlar arasındaki başkenti Dijon’da
yaşanan olağandışı, garip olayları ve
tarihi dile getiren Gaspar de la Nuit adlı
kitap, önce piyanist Viñes’in ilgisini
çekti. Viñes kitabı arkadaşı Ravel’e
gösterince, bu türdeki eserlerin ustası
Edgar Allan Poe’nun da hayranı olan
besteci, hemen Bertrand’ın kitabından
üç özgün şiiri, başlıklarıyla seçerek
değerlendirdi. Ravel hakkında bir kitap
yazan Roland-Manuel, bestecinin
bu gizemli eser için yalnızca şunları
söylediğini belirtir: “Balakirev’in
İslamey’inden daha zorlu, transcendent
(doğadan üstün, çok fantezi) virtüözlük
gerektiren piyano parçaları yazmak
istedim.” Ravel’in her parçada ayrı
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çaldığı iki Mozart konçertosunun CD
olarak yayımlanmak üzere konser
kaydı yapıldı. Bu çerçevede, İdil Biret’in
1962’den bu yana yaptığı bütün 20.
yüzyıl bestecileri kayıtlarını içeren
kutu (15 CD) ve Bach’ın 48 Prelüd
ve Füg’ü dahil pek çok eserini içeren
kutu (7CD) 2016 yılının ilk yarısında
yayımlanacaktır. Türk bestecileri kayıt
çalışmaları çerçevesinde evvelki yıl
kaybettiğimiz, Ertuğrul Oğuz Fırat’ın
piyano eserlerini içeren CD’sine ilaveten
Ateş Pars’ın Piyano Konçertosu’nun
kaydını da yaptı. Bu kayıtlar da 20. Asır
Eserleri kutusunda yer alacaktır.
Sanatçının 2016 yılındaki önemli
çalışmaları arasında Mart ve Kasım
aylarında İngiltere’de Londra ve
Birmingham konserleri, Nisan ayında
New York Carnegie Hall konseri,
Mayıs ayında Schubert Sonatları ve
Wanderer Fantasy kaydı, Ağustos
D-Marin Festivali açılış konseri ve CSO
ile programlanmakta olan Slovenya
turnesi, Eylül ayında Meksika Monterrey
Festivali konserleri ve Kasım ayında
Borusan Orkestrası ile, Carnegie
Hall konserininin de şefi olan Toshi
Shimada yönetiminde yine o konserin
programında olan Hindemith Piyano
konçertosu icrası bulunmaktadır.
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bir teknik güçlük sergilediği Gaspard
de la Nuit böylece bestecinin kendi
tını fantezisinden gelen büyüleyici bir
parlaklık yaratır; Roland-Manuel’in
deyişiyle “Bu romantik ve yapma olaylar
doğallık ve gereklilik görünümüne
ulaşır.”
Klasik sonat formunda, çabuk-ağırçabuk tempolarda düzenlenmiş eserin
ilk bölümü 4/4’lük ölçüde başlayan
“Ondine” (Su Perisi), bir su perisinin
tüy hafifliğindeki şarkısını yansıtır: Peri,
yalnız kalanların suyun derinliğine
kadar kendisini izlemesini ister, ama
birden suyun sonsuzluğunda kaybolur.
İkinci temada ise, türlü vaatlerle
güçlenen bu çağrı daha da karşı
konulmaz biçimde duyurulur. Gerçek
yaşamında yalnız bir insan olan Ravel,
“Ondine”in bu girişinde –o zamana
kadar duyulmamış– bir tremolonun
uygulanmasının, hem de ppp (en
hafif) biçimde ve bu şiirin kuru bir etüt
olmasını önleyerek gerçekleştirilmesini
istemişti. Şiirin sözlerinin bir program
müziği olarak öne çıkmasını da
özellikle düşünmemiş ve belirli kurallar
koymuştu. Fakat “Ondine”in sonundaki
“Peri biraz gözyaşı döker, kahkahalarla
sarsılır ve kaybolur” dizesi gerçekten
de bu bölümün sonunda grafik olarak
canlandırılmamış mıdır?
Ağır tempoda ve yine 4/4’lük ölçüde
başlayan 2. bölüm “Le Gibet”
(Darağacı) teknik olarak ayrı bir güçlük
sergiler. Bir oktav ses aralığı içinde,
değişik dinamizmde ve çok geniş
bir parmak açıklığıyla, hiçbir zaman
arpej şekline kaçmadan yorumlanan
akorlarla sürekli olarak tekrarlanan Si
bemol notasının belirgin duyurulması,
piyanistleri “tuşe etüdü” ya da “anlatım
çalışması” gibi zorlar. “Le Gibet”nin
Ravel tarafından çalınan eski bir kaydını
dinleyen piyanistler, beş dakika kadar
süren bu 52 mezürlük parçada, 153 kez
tekrarlanan Si bemol notasının, kurşun
gibi ağır ortamdaki ilginç ve etkili
yorumuna hayran kalmıştır. Bestecinin
bu parçada istediği yorumda, 27 tür
vuruş tekniğini (tuşeyi) keşfeden Ravel
uzmanı piyanist Henri Gil-Marchex,
bir daha bu denli empresyonist çalışa
hiçbir piyanistin cesaret edemeyeceğini
belirtir. Bu bunaltıcı atmosferde uzaktan
duyulan ölüm çanlarını simgeleyen
Si bemol notası, çok ağır tempodadır

orchestra of the swan
“a mıdsummer nıght’s dream”

ve Bertrand’ın metnine uyar: “Ah!
Ne duyuyorum? Bu gıcırdayan
gece rüzgârı mı, yoksa darağacında
inleyerek sallananlar mı? Ufukta, şehir
duvarlarında yankılanan çan sesi ve asılı
iskeletlerin batan güneşin kızıllığındaki
görünümü.” Fakat “Le Gibet”nin ilk ve
son bölümlerini oluşturan bu satırlarda
belirtilen “güneşin kızıllığı”na karşın
Ravel, belki de müzik tarihinin en
karanlık gecesini yaratmıştır.
3. Parça, 3/8’lik ölçüde başlayan
“Scarbo” (Kötü Kalpli Cüce), Ondine’e
tam bir karşıtlık oluşturur. Burada
şeytani güçler, görünümler çılgınca
yükselir. Düşünülebilen her türlü
olay ve sanatsal hamle, olağanüstü
güçlükler dizisini dokuz dakika
boyunca sergileyecek yorumcunun
ellerine dinlenme süresi bırakmaz;
tüm teknik yapı, bazen Schönberg’i
anımsatan armonik düzen, birbiriyle
kesişen parçalanmış motifler, tınıdan
gürültüye kadar uzanan pasajlar ve
ritmin değişkenliği büyük bir temanın
belirmesine olanak vermez ama yine de
panik yaratmaz. Ravel metni büyük bir
özgürlükle işlemiştir: “Duvar nişindeki
yatağımın gölgesinde, onun çınlayan
kahkahalarının titreşimini ne çok
dinledim. Tek ayak üstündeki dönüşler...
Onun sivri külahının üstünde, bir gotik
katedralin çan kulesindeki gibi, altın
çıngıraklar... Ve birden yere çöküşü.”
Bu bölümde deliliği kadın kılığında
canlandıran Bertrand’ın metnini, Ravel,
doğal olmayan vals ritmiyle, aldatıcı
İspanyol danslarıyla bir şeytani gücü
maskeleyip scherzo kesitinde yansıtır.
(Süre 20’)
Sergei Prokofyev (1891-1953)
Piyano Sonatı No. 2, Re minör Op. 14

Eserin dört bölümü dramatik sahneler
gibi birbirini izlerken, sonat stilinin
bağlantıları daha çok görünüşte kalır;
her bölümün kendi kişiliği oluşturulur.
Temaların etkili ve berrak bir biçimde
ortaya konulmasıyla seçkinleşen
Sonat’ın, pek o kadar çabuk olmayan
(Allegro ma non troppo) tempodaki 1.
bölümünde bir aşk şarkısı benzeri yan
tema da ilgi çeker. Prokofyev temaları
dinleyiciye yeteri kadar duyurduğuna
inandıktan sonra, onlarla oynar
ve sonuçta üç ayrı temayı zirvede
buluşturur. 2. bölüm vurgulu ve çabuk
(Allegro marcato) tempoda kısa bir
scherzodur. Besteci, en sevdiği form
olan scherzoda şeytani bir kurgu
hazırlamıştır. 3. ve en uzun bölümde
ağırca (Andante) tempoda derin ve
ciddi duygular çizilir. Basit ve diyatonik
ilk tema, daha hafif yapıdaki orta bölme
ve ana temanın tekrarı bir balalayka gibi
duyuruluşuyla ilgi çeker. Yine scherzo
havasında, canlı (Vivace) tempodaki
4. bölümde ise, ilk bölümle de yakınlık
kurulur: İlk bölümün romantik temasını
anımsayış, inatçı ritimler ve toccata
benzeri tekdüzeliğe alışılmamış bir
şakacılık da eklenir. Amerikalı bir müzik
yazarının, “Asya steplerindeki mamut
sürüsü”ne benzettiği final, Re minör
tonda sona erer. (Süre 18’)
* Program notları: irkin aktüze

ORCHESTRA OF THE SWAN
“Bir Yaz Gecesi Rüyası”
“A Midsummer Night’s Dream”
davıd curtıs şef conductor
tamsın waley-cohen keman violin
ayşe şenogul, pınar koç soprano
yeliz çelikkol alto
tilbe saran oyuncu actor

03.06.2016 Aya İrini Müzesi
cu fr 20.00 Hagia Eirene Museum
Felix Mendelssohn

Keman Konçertosu Mi minör, Op. 64
Violin Concerto in E minor, Op.64
– Allegro molto appassionato
– Andante
– Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

1912’de bestelenen 2. Sonat’ı Prokofyev
1914’te yeni müzik konserlerinde kendi
seslendirmiştir. Besteci bu eserinde
Rahmaninov ya da Skryabin’in geç
romantik etkilerini enerjik biçimde
yadsır gibidir. Böylece müzik
dünyasında yeni ve büyük bir adım atan
bestecinin stili de belirginleşmiş olur.

davıd curtıs
Artistik Direktör & Birinci Şef

Ara Interval
Felix Mendelssohn

Bir Yaz Gecesi Rüyası, Op. 61
A Midsummer Night’s Dream, Op.61
– Ouvertüre
– Scherzo
– Elfenmarsch
– Lied mt Chor (Bunte Schlangen)
– Melodram-Andante
– Intermezzo
– Melodram
– Notturno
– Melodram
– Hochzeitsmarsch
– Marcia funebre
– Ein Tanz von Rüpeln
– Melodram
– Finale
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

– Allegro ma non troppo
– Scherzo. Allegro marcato
– Andante
– Vivace

© lorentz gullachsen

▪▪ İngiltere’nin en yaratıcı ve başarılı
oda orkestralarından Orchestra of the
Swan’ın artistik direktörü olan David
Curtis, çağdaş müzik festivali Spring
Sounds’ın da kuruculuğunu üstlendi.
Festival bugüne kadar çeşitli dünya
prömiyerlerine, iki kayıt prömiyerine,
ABD’den konuk bestecilere ve Amerikan
Besteciler Orkestrası ile ortak bir eser
siparişine ev sahipliği yaptı.
Merak uyandıran düşündürücü
programları, bulaşıcı coşkusu ve
tazeleyici yorumlarıyla Curtis, ABD,
Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,
Çin, Finlandiya, Fransa, İsveç, İtalya,
İzlanda, Macaristan, Romanya,
Singapur, Slovakya ve Yunanistan’da
Academy of St Martin in the Fields,
Prag Oda Orkestrası, Prag Radyo
Senfoni ve Kuzey Macaristan Senfoni
gibi orkestraları yönetmektedir.
Finlandiya’da hem konser salonlarında
hem de Finlandiya Radyosu’nda
Mikkeli Şehir Orkestrası, Roveniemi
Oda Orkestrası ve Yvaskyla Senfoni
Orkestrası’yla solist ve şef olarak
sahneye çıkmakta olan David Curtis,
Kuzey Macaristan Senfoni Orkestrası
ve Festival Korosu’nu prestijli Olomouc
Dvorak Festivali’nde ve Policka Martinu
Festivali’nde yönetti. Yeni eserler
üretimini her zaman destekledi ve
aralarında Oscar i Bosch, Douglas
Cuomo, Joe Cutler, Tansy Davies,
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idil biret:
bir virtüözün piyano maratonu
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tamsın waley-cohen

▪▪ The Times gazetesinin, “cüretkâr
ve korkusuz icralarıyla” dinleyiciyi
mest ettiğini yazdığı ve The Guardian
gazetesinin “cesur yoğunlukta” bir
▪▪ David Curtis is Artistic Director
icracı olarak tanımladığı Tamsin Waleyof Orchestra of the Swan, one of the
Cohen, maceraperest ve çeşitlilik
most imaginative and successful
içeren bir kariyer sürdürmekte, Kraliyet
chamber orchestras in the UK and
Filarmoni, Bournemouth Senfoni,
his ‘Spring Sounds’ new music
BBC Konser Orkestrası ve 2015/16
festival has included numerous world
sezonunda “Yerleşik Sanatçı” olarak
premieres, 2 recordings premieres,
döndüğü Orchestra of the Swan gibi
visiting composers from the USA and
a joint commission with the American belli başlı İngiliz orkestraları eşliğinde
ve Andrew Litton, Jose Serebrier,
Composers Orchestra.
Tamas Vasary ve Nicolae Moldoveanu
His thought-provoking programming,
gibi şefler yönetiminde konserler
infectious enthusiasm and refreshing
vermektedir. Budapeşte Filarmoni,
interpretations see David working in
Graz Oda Filarmoni, Tournai Müzik
Belgium, China, the Czech Republic,
Şapeli dahil, dünyanın dört bir yanından
Finland, France, Germany, Greece,
orkestralarla da Avrupa genelinde,
Hungary, Iceland, Italy, Romania,
Yeni Zelanda ve ABD’de turnelere
Singapore, Slovakia, Sweden and
çıkan sanatçının önümüzdeki dönem
the USA with orchestras such as the
programında ise Thomas Vasary
Academy of St Martin’s-in-the-Field,
the Prague Chamber Orchestra, Prague yönetimindeki Macar Radyo&TV
Radio Symphony Orchestra and North Senfoni Orkestrası, Gregorz Nowak
yönetimindeki Orquesta Clásica
Hungarian Symphony Orchestra.
Santa Cecilia ve Yeni Zelanda’daki
He appears as soloist and conductor
Christchurch Senfoni Orkestrası ile
in Finland with the Mikkeli City
konserler yer almaktadır.
Orchestra, the Roveniemi Chamber
2016/17 sezonu için Avrupa Konser
and Yvaskyla Symphony Orchestras
Salonları Örgütü’nün Yükselen Yıldızlar
in the concert hall and on Finnish
programına tek İngiliz sanatçı olarak
Radio and has conducted the North
seçilen Waley-Cohen son derece prestijli
Hungarian Symphony and Festival
bir Avrupa turnesine çıkacak.
Chorus in the prestigious annual
Albümlerini Signum Records etiketiyle
Olomouc Dvorak’s Festival and the
kaydeden sanatçının 1944 sonrası
Policka Martinu Festival.
yazılmış solo repertuvarı keşfe çıkan
David champions new work and
son CD’si “SOLI”, Classical Music
has premiered least 50 works by
dergisi tarafından “son derece başarılı”
British, Bulgarian, Chinese, Nordic
olarak nitelendirildi. Piyanist Huw
and American composers including
Watkins ile sürdürdüğü güçlü müzikal
Oscar i Bosch, Douglas Cuomo, Joe
birlikteliğin son meyvesi olan, Hahn
Cutler, Tansy Davies, Joseph Duddell,
ve Szymanowski’nin keman ve piyano
Daron Hagen, Peter Lieuwen, Paul

için yazılmış eserlerini seslendirdikleri
CD, Sunday Times’ta “göz alıcı ve
yüksek seviyede” şeklinde tanımlandı.
Sanatçının bir sonraki orkestralı
kaydı Andrew Litton yönetimindeki
BBC Senfoni Orkestrası ile Harris
ve Adams’ın keman konçertolarını
seslendireceği albüm olacak.
Londra Tricycle Tiyatrosu’ndaki Pazar
Serisi’nin artistik direktörü olan Tamsin
Waley-Cohen, bu pozisyonu nedeniyle
Evening Standard tarafından en etkili
1000 Londralıdan biri olarak gösterildi.
Exmoor’daki Honeymead Festivali’nin
artistik direktörlüğünü yapan kemancı,
üyesi olduğu ünlü London Bridge Trio ile
kısa süre önce Champs Hill etiketi için
Dvorak’ın piyano dörtlülerini kaydetti.
Çağdaş müziğe olan yakın ilgisiyle
bestecilerle kurduğu yakın ilişkinin de
temelini atan Tamsin Waley-Cohen,
Dobrinka Tabakova, Huw Watkins,
Torsten Rasch, Joseph Phibbs
ve Richard Causton dahil, çeşitli
bestecilerin eserlerinin prömiyerlerini
gerçekleştirdi. Kardeşi, besteci Freya
Waley-Cohen ile birlikte Aldeburgh’daki
konuk sanatçı programı kapsamında
ses ile mekân arasındaki ilişkiyi
keşfeden bir proje geliştirmektedir.
Tamsin Waley-Cohen 1986 yılında
Londra’da doğdu. Burslu okuduğu
Kraliyet Müzik Yüksek Okulu’nda
Itzhak Rashkovsky’nin öğrencisi oldu;
konçerto yarışmasını iki kez olmak
üzere, mevcut tüm ödülleri kazandı
ve 2005’de okulunda Yılın Yaylı Çalgı
Müzisyeni seçildi. Çok sayıdaki yarışma
başarısı arasında kazandığı 2005
Kraliyet Denizaşırı Ligi Yaylı Çalgı Ödülü
ve 2007 J&A Beare Bach Yarışması
sayılabilir. Waley-Cohen 16 yaşından
bu yana Prussia Cove’daki Uluslararası
Müzisyenler Semineri’nin düzenli
katılımcıları arasındadır. Ida Handel,
Igor Ozim ve Ruggiero Ricci ile ustalık
sınıflarına da katılan sanatçı için Ricci,
“Bugüne dek karşılaştığım en fevkalade
yetenekli genç kemancı” ifadesini
kullanır.
Tamsin Waley-Cohen 2007 yılından
bu yana 1721 yapımı bir ex-Fenyves
Stradivarius keman kullanmaktadır.
▪▪ Described by The Times as a
violinist “who held us rapt in daring
and undaunted performances” and

© patrıck allen

Patterson, Joe Phibbs, Julian Philips,
Dobrinka Tabakova, Param Vir, Andrew
Waggoner, Errollyn Wallen, Shu Wang
and John Woolrich.
For Icelandic Radio he conducted
premieres by Snorri Sigfús Birgisson,
Lars-Petter Hagen, Thuridur Jónsdottir
and Marie Samuelsson in the Nordic
Music Days Festival and gave the world
premiere of a new work by Sampo
Haapamäki with the Mikkeli City
Orchestra.

by The Guardian as a performer of
“fearless intensity”, Tamsin WaleyCohen enjoys an adventurous and
varied career. She has performed
with major UK orchestras such as
the Royal Philharmonic Orchestra,
Bournemouth Symphony Orchestra,
BBC Concert Orchestra and Orchestra
of the Swan (with whom she returns
as Associate Artist in the 2015/16
season), under conductors including
Andrew Litton, Jose Serebrier, Tamas
Vasary and Nicolae Moldoveanu.
Tamsin has also performed with
orchestras from around the world
including Budapest Philharmonic,
Graz Kammerphilharmonie and
Chapelle Musicale de Tournai, with
performances taking her across
Europe, New Zealand, and the
USA. Future engagements include
performances with the Hungarian
Radio & TV Symphony Orchestra with
Thomas Vasary, Orquesta Clásica Santa
Cecilia with Grzegorz Nowak and the
Christchurch Symphony Orchestra in
New Zealand.
Tamsin has been selected for the
prestigious European Concert
Halls Organisation’s Rising Stars
programme for the 2016/17 season,
chosen by Birmingham’s Town Hall
Symphony Hall. Tamsin is the only
British artist nominated for this

season, and she will be embarking
upon a prestigious European tour.
Tamsin is a Signum Artist for Signum
Records. Her most recent solo disc
is ‘SOLI’, a disc of works exploring
post-1944 solo repertoire, which
was claimed to be “as fine as any
on record… it succeeds utterly” by
Classical Music Magazine.
Tamsin continues to strengthen her
duo relationship with pianist Huw
Watkins, and their latest disc of
works for violin and piano by Hahn
and Szymanowski was described as
“radiant and soaring” by the Sunday
Times. Her next orchestral recording
will be of violin concertos by Harris
and Adams, with the BBC Symphony
Orchestra and Andrew Litton.
Tamsin is Artistic Director for the
Sunday Series at London’s Tricycle
Theatre (for which she was named
one of Evening Standard’s 1000
most influential Londoners), and
Honeymead Festival on Exmoor. She
is also a member of the acclaimed
London Bridge Trio with whom she
has recently recorded the Dvorak piano
quartets for the Champs Hill label.
Tamsin has a strong interest in
contemporary music, which has led
to her forging strong relationships
with composers, including premiering
works by Dobrinka Tabakova, Huw

Watkins, Torsten Rasch, Joseph Phibbs,
and Richard Causton. Together with
her sister, the composer Freya WaleyCohen, she has embarked upon a
residency at Aldeburgh for a project
exploring the relationship between
sound and space.
Tamsin Waley-Cohen was born in
London in 1986. She became a
Foundation Scholar, studying with
Itzhak Rashkovsky at the Royal College
of Music where she won all available
awards, including – twice – the
concerto competition, and was their
String Player of the Year in 2005.
Numerous competition successes
include winning the 2005 Royal
Overseas League String Prize and the
2007 J&A Beare Bach competition.
Tamsin has been a regular participant
at the International Musicians’
Seminar at Prussia Cove since she
was 16. She has also participated in
master classes given by Ida Haendel,
Igor Ozim, and Ruggiero Ricci, the
latter describing her as “the most
exceptionally gifted young violinist I
have ever encountered.”
Since 2007 she has played the 1721 exFenyves Stradivarius violin.

ayşe şenogul
▪▪ Ayşe Şenogul 1991 yılında İzmir’de
doğdu, ilköğrenimini burada
tamamladı. 2001-2003 yılları arasında
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
Çocuk Korosu’nda yer aldı. 2005
yılında girdiği İzmir Işılay Saygın
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde
piyano, viyola ve temel müzik eğitimi
aldı. Lise eğitimi sırasında Türkiye
ve Avrupa’da solist ve korist olarak
birçok sanatsal etkinliğe katıldı. Şan
çalışmalarına Şan Pedagoğu Sabahat
Tekebaş ile başlayan Şenogul,
2009 yılında İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Opera Anasanat Dalı’nı birincilikle
kazandı ve burada İzmir Devlet
Opera ve Balesi solist sanatçısı
Birgül Su Ariç’in şan öğrencisi oldu.
Birçok konserde solist ve korist
olarak bulundu. 2011 yılının Nisan
ayında İzmir Devlet Opera ve Balesi
ile Alsancak Rotary Kulübü’nün
düzenlediği 4. Ulusal Genç Solistler
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Joseph Duddell, Daron Hagen, Peter
Lieuwen, Paul Patterson, Joe Phibbs,
Julian Philips, Dobrinka Tabakova,
Param Vir, Andrew Waggoner, Errollyn
Wallen, Shu Wang ve John Woolrich’in
sayılabileceği İngiliz, Bulgar, Çinli,
İskandinav ve Amerikalı bestecilerin
en az 50 eserinin dünya prömiyerlerini
gerçekleştirdi.
İskandinav Müzik Günleri Festivali’nde
İzlanda Radyosu için Snorri Sigfús
Birgisson, Lars-Petter Hagen, Thuridur
Jónsdottir’in eserlerinin dünya
prömiyerlerini yönetti; Mikkeli Şehir
Orkestrası’yla Sampo Haapamäki’nin
yeni eserinin dünya prömiyerini
gerçekleştirdi.

orchestra of the swan
“a mıdsummer nıght’s dream”
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pınar koç
▪▪ İstanbul’da doğan Pınar Koç, 1999
yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Opera Bölümü’ne kabul edildi.
2005 yılında 8. Uluslararası Genç
Müzisyenler Şan Yarışması’nda üçüncü
oldu ve aynı yıl Doç. Yekta Kara’nın
sahneye koyduğu, MSGSÜ Devlet
Konservatuvarı Orkestrası ile AKM’de
sahnelenen W.A. Mozart’ın Cosi Fan
Tutte adlı operasında “Dorabella”
rolünü yorumladı. Prof. Sebastian
Vittuci’nin Lied ustalık sınıfına katıldı.
2006 yılında Siemens Opera
Yarışması’nda ikincilik ödülü aldı
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan
Prof. Mesut İktu’nun öğrencisi olarak
birincilikle mezun oldu.
2007 yılında Salzburg Mozarteum
Üniversitesi’nde Prof. Edith Wiens,
Prof. Elio Battaglia ve Prof. Alessandra
Althoff’un ustalık sınıfına katılarak
çalışmalar yaptı. Aynı yıl İstanbul
Devlet Opera ve Balesi’nin açtığı sınavı
kazanarak İstanbul Devlet Opera
ve Balesi’nde pek çok eserde görev
aldı. Verdi’nin La Traviata operasında
“Flora”, Lehar’ın Die Lustige Witwe

(Şen Dul) operetinde “Valencieen”,
Rossini kolaj prodüksiyonunda Otello
operasında “Desdemona”, Wolfgand ve
Lorenzo Mozart kolaj prodüksiyonunda
“Kontes” ve “Elvira”, Ariadne auf Naxos
operasında “Echo” rollerini üstlendi.
2010 yılında Borusan Filarmoni
Orkestrası’yla La Traviata operasında
“Flora” rolüyle seyircilerin karşısına çıktı.
Bugüne kadar Yeni Yıl Konseri, Bahar
Konseri, Türksoy Opera Günleri gibi
birçok konserde solist olarak yer alan
sanatçı, halen İstanbul Devlet Opera
ve Balesi’ndeki görevine devam
etmektedir.
▪▪ Pinar Koc was born in Istanbul
and she studied Opera in State
Conservatory of Mimar Sinan
University of Fine Arts. She ranked
third in the 8th International Young
Musicians Musical Performance
Contest in 2015. She performed as
‘Dorobella’ in the opera Cosi Fan Tutte
by W.A. Mozart staged in AKM with
MSGSU State Conservatory Orchestra
in the lead of Assoc. Prof. Yekta Kara.
She joined Lied masterclass of Prof.
Sebastian Vittuci.
She ranked second in the Siemens
Opera Contest in 2016. As a student of
Prof. Mesut Iktu. she graduated from
the State Conservatory at Mimar Sinan
University of Fine Arts ranking first in
her class.
In 2007, she continued her studies by
attending the master class of Prof. Edith

Wiens, Prof. Elio Battaglia and Prof.
Alessandra Althoff. She performed
in numerous pieces at the Istanbul
State Opera and Ballet upon passing
the exam opened by Istanbul State
Opera and Ballet in the same year. She
performed ‘Flora’ in La Traviata opera of
Verdi, ‘Valencieen’ in Die Lustige Witwe
operetta of Lehar, ‘Desdemona’ in Otella
Opera in a Rossini collage production,
‘Countess’ and ‘Elvira’ in Wolfgrand
and Lorenzo Mozart collage production,
and ‘Echo’ in Ariadne auf Naxos opera.
She performed as ‘Flora’ in La Traviata
Opera played by Borusan Philharmonic
Orchestra in 2010.
The singer performed as a soloist in
numerous concerts including the New
Year Concert, Spring Concert and
Turksoy Opera Days and still continues
working in the Istanbul State Opera
and Ballet.

yeliz çelikkol
▪▪ Lüleburgaz’da doğan Yeliz Çelikkol,
ilk müzik derslerini müzik öğretmeni
olan babasından aldı. Opera eğitimini
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
tamamladıktan sonra İstanbul Teknik
Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar
Merkezi’nde (MİAM) Music Business
Management programından yüksek
lisans derecesi aldı.
Profesyonel opera yaşantısı 2002 yılında
Devlet Opera ve Balesi bünyesinde
Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde
başlayan Yeliz Çelikkol konser, operet,
müzikal ve operalarda rol aldı.
Bunlardan bazıları; Madame Butterfly,
Sihirli Flüt, La Traviata, Çelebi, Elektra ve
Şen Dul’dur. Yeliz Çelikkol 2005 yılından
beri İstanbul Devlet Opera ve Balesi
koro sanatçısıdır.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi, and
she took part in concerts, operettas,
musicals and operas, such as Madame
Butterfly, The Magic Flute, La Traviata,
Çelebi, Elektra, and Şen Dul. Since
2005, she has been chorister at the
Istanbul State Opera and Ballet.

tilbe saran

▪▪ İstanbul’da doğdu. St. Benoit
Fransız Lisesi’nin ardından İstanbul
Belediye Konservatuvarı’nın Tiyatro
Bölümü’nden ve İstanbul Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.
Profesyonel tiyatro yaşamına öğrencilik
yıllarında, 1984’te Kenter Tiyatrosu’nda
başladı. 1986’da Dormen Tiyatrosu’nda
sahnelenen “Hangisi Karısı” oyunundaki
rolüyle ilk ödülünü aldı. 1989-1995
yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir
Tiyatroları kadrosunda sahneye çıktı.
1995’te Cüneyt Türel ve Işıl Kasapoğlu
ile birlikte Aksanat Prodüksiyon
Tiyatrosu’nu kurdu. 1995-2004 yılları
arasında bu tiyatronun İstanbul,
Beyoğlu’ndaki sahnesinde Türkiye
▪▪ Born in Lüleburgaz, Yeliz Çelikkol
prömiyeri yapan yedi oyunda başrol
had her first music lessons from her
üstlendi. Bu dönemde Kenter Tiyatrosu
father who is a music teacher. After
completing her opera studies at Mimar yapımı olan iki oyunda da rol aldı.
2005 yılından sonra Aysa Prodüksiyon
Sinan Fine Arts University, she got
Tiyatrosu’yla çalışmaya başladı.
a master’s degree in Music Business
Fransa’daki Türkiye Sezonu
Management from Istanbul Technical
University Center for Advanced Studies çerçevesinde, 2009-2010 yıllarında
Paris’te sahnelenen, Sedef Ecer’in
in Music.
yazdığı “Sur Le Seuil-Eşikte” adlı
Her professional opera life started in
oyunda rol aldı. Oyun 17. Uluslararası
2002 at the State Opera and Ballet at
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Yarışması’nın üniversite kategorisinde
birinci oldu. 2012 yılının Nisan ayında
Avusturya Graz’da düzenlenen 18.
Ferruccio Tagliavini Şan Yarışması’nın
finalistleri arasına girdi. 2013 yılının
Şubat ayında Brüksel’de bir resital
verdi ve aynı yıl altıncısı düzenlenen
6. Ulusal Genç Solistler Yarışması’nın
genç profesyoneller kategorisinde
birinci olarak, 2014 yılında Salzburg
Landestheatre’dan davet aldı. Gerard
Mortier Opera Stüdyosu programı
kapsamında Mozart’ın Sihirli Flüt,
Verdi’nin Rigoletto, Rodgers’in The
Sound of Music gibi eserlerinde rol
aldı ve Schubert’in Schubertstrasse
200 adlı küçük operasının dünya
prömiyerini seslendirdi. 2015 yılının
Ekim ayında yine dünya prömiyeri
yapılan Hiller’in Das Salzburger Spiel
vom Verlorene Sohn adlı eserinde
başrolü üstlendi.
Soprano Şenogul, besteci ve orkestra
şefi Selman Ada, bas-bariton Burak
Bilgili, şef Giuseppe Sabbatini (İtalya
Accademia Maria Malibran), basbariton Wieland Satter, Sylvain Souret,
Cyril Cubler, mezzo soprano Anna
Vandi, Cesare Scarton, Fabio Centanni
ve soprano Renata Scotto (Accademia
Nazionale di Santa Cecilia) gibi
isimlerin ustalık sınıflarına katılma
ve tenor Murat Karahan, Alessandro
Misciasci, Wolfgang Götz, rejisör
Amelie Niermayer, Carl Philip von
Maldeghem, Andreas Gergen, Michael
Bleiziffer ve orkestra şefi Adrian

▪▪ Born in Izmir in March 1991, Ayşe
Şenogul completed her primary
education in her hometown. She was a
member of the Izmir State Symphony
Orchestra Children’s Choir between
2001 and 2003. In 2005 she entered
the Izmir Işılay Saygın Anatolian Fine
Arts High School, where she studied
piano and viola, along with general
music education. During her high
school years, she participated in many
artistic activities both as a soloist and
a chorist in Turkey and Europe. She
started singing with Sabahat Tekebaş
and entered the Izmir Dokuz Eylül
University State Conservatoire Opera
Department, ranking first in the
auditions. She studied here with the
Izmir State Opera and Ballet Soloist
Birgül Su Ariç and sang in many
concerts as a soloist and a chorist.
Ayşe Şenogul won the first prize in the
university category of the 4th National
Young Soloists Competition by the
Izmir State Opera and Ballet and
Alsancak Rotary Club in April 2011.
She was a finalist in the 18th Ferruccio
Tagliavini Singing Competition
in Graz, Austria in April 2012. In
February 2013 she gave a recital in
Brussels and the same year won the
first prize in the category of young
professionals in the 6th National Young
Soloists Competition, consequently
being invited to the Salzburg
Landestheatre in 2014. In the Gerard
Mortier Opera Studio, she performed
in Mozart’s Magic Flute, Verdi’s
Rigoletto, and Rodgers’ The Sound of
Music, as well as singing in the world
premiere of Schubert’s Schubertstrasse
200. She sang the lead in the world
premiere of Hiller’s Das Salzburger
Spiel vom Verlorene Sohn in October
2015.

Ayşe Şenogul has studied with
composer and conductor Selman Ada,
bass-baritone Burak Bilgili, maestro
Giuseppe Sabbatini (Accademia Maria
Malibran), bass-baritone Wieland
Satter, Sylvain Souret, Cyril Cubler,
mezzo-soprano Anna Vandi, Cesare
Scarton, Fabio Centanni, and soprano
Renata Scotto (Accademia Nazionale
di Santa Cecilia) among others, in
mater-classes. She has also studied
with tenor Murat Karahan, Alessandro
Misciasci, Wolfgang Götz, director
Amelie Niermayer, Carl Philip von
Maldeghem, Andreas Gergen, Michael
Bleiziffer, conductor Adrian Kelly,
Mirga Grazinyte Tyla, and Tuglio
Gagliardo.
Ayşe Şenogul graduated from the
conservatoire in 2014. She still
continues her studies privately with
soprano Birgül Su Ariç. She will sing
Fiorilla in Rossini’s Il Turco in Italia
with the Polish National Opera in the
2016/17 season.

© pelin erdoğan

Kelly, Mirga Grazinyte Tyla ve Tuglio
Gagliardo gibi isimlerle de çalışma
fırsatı buldu.
Ayşe Şenogul konservatuvardan
2014 yılında mezun oldu; şan
çalışmalarını halen Soprano Birgül
Su Ariç ile sürdürmekte olup
2016/2017 sezonunda Polonya Ulusal
Operası’nda Rossini’nin Il Turco in
Italia adlı eserinde “Fiorilla” karakterini
seslendirecektir.

© ali ege gültekin
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▪▪ Born in Istanbul. Graduated from
St. Benoit French Lycée, and then
Conservatory of Istanbul’s Theatre
Department and Istanbul University’s
Art History Department.
She started her theatre carrier in 1984,
at Kenter Theatre (Istanbul) while she
was still a student. Had her first award
in 1986 with her role in Ray Cooney’s
play, Who’s Wife is it Anyway? staged by
Dormen Theatre in Istanbul.
She took part in many plays as a
member of Istanbul Municipality
Theatre’s team between 1989 and
1995. In 1995 Tilbe Saran, Cüneyt
Türel (actor) and Işıl Kasapoğlu
(director) established a new theatre
company, called Aksanat Production
Theatre. Between 1995 and 2004 she
played the leading roles of seven plays,
which had their Turkish premiere on
the stage of this theatre company in
Istanbul, Beyoglu. In the same period
she played in two other plays staged by
Kenter Theatre. After 2005 she worked
with Aysa Production Theatre.
She had a role in the play “Sur Le
Seuil” written by Sedef Ecer and
staged in Paris (in French) as part of
the programme of Turkish Season
in France between 2009 and 2010.

© ayşegül karacan

The same play was staged in the 17th
Istanbul Theatre Festival as a reading
theatre performance.
In 2011 she directed the play
“Wedding”, also contributing to the
creation of the text and playing one of
the leading roles. The same year, she
went to Dublin to read some passages
from an avant-garde Turkish writer
Sevim Burak’s “Burnt Palaces” on the
occasion of the deceased writer’s 80th
birthday. She performed a solo show

while reading the passage “Oh, Lord
Jehovah” in Dublin’s Trinity College.
Since 1985 she keeps working for
theatre, cinema, TV serials while
dubbing and taking part as reader in
poetry nights. She worked as a lecturer
in Maltepe University, Academy
Istanbul and Kadir Has University. Her
lectures in Kadir Has University still
continue. Since September 2014 she
is working as the General Secretary of
Actors’ Union.

tiyatro
1986 Hangisi Karısı (Ray Cooney) – Dormen Tiyatrosu
1990 Kral Lear (William Shakespeare) – İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları
1991 Vanya Dayı (Anton Çehov) – İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları
1993 Tartuffe (Molière) – İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları
1993 Bezik Oynayan Kadınlar (Edip Cansever) – İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları
1994 Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin) – İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları
1996 Abélard ve Héloise (Ronald Duncan) – Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
1998 Alacaklılar (August Strindberg) – Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
1999 Molly Sweeney (Brian Friel) – Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
1999 Martı (Anton Çehov) – Kenter Tiyatrosu
2000 Sevilmek (Bilge Karasu) – Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
2001 Bay Knepp (Jorge Goldenberg) – Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
2002 Tek Kişilik Şehir (Behiç Ak) – Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
2002 Nâzım’a Armağan (Nâzım Hikmet) – İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
2003	
Fernando Krapp Bana Mektup Yazmış (Tankred Dorst) – Aksanat
Prodüksiyon Tiyatrosu
2004 İki Hayat Sonra (Brian Friel) – Kenter Tiyatrosu
2006 Nathalie (Philippe Blasband) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2007 Koca Bir Aşk Çığlığı (Josiane Balasko) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2008 Cesaret Ana ve Çocukları (Bertolt Brecht) – Semaver Kumpanya
2009 Sur Le Seuil/Eşikte (Sedef Ecer)
2011 Düğün (Ayşe Bayramoğlu) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2014 Savaş (Lars Norén) – Pürtelaş

sinema
1985
1996
1999
2006
2009
2011
2015

theatre

Kırlangıç Fırtınası (Yön: Atilla Candemir)
Bir Erkeğin Anatomisi (Yön: Yavuz Özkan)
Kaç Para Kaç (Yön: Reha Erdem)
Beş Vakit (Yön: Reha Erdem)
Turquaze (Yön: Kadir Balcı)
Zenne (Yön: Caner Alper, Mehmet Binay)
Çekmeceler (Yön: Caner Alper, Mehmet Binay)

1986	
Who’s Wife is it Anyway? (Ray Cooney) – Dormen
Theatre
1990	
King Lear (William Shakespeare) – Istanbul
Municipality Theatre
1991	
Uncle Vanya (Anton Chekhov) – Istanbul
Municipality Theatre
1993 Tartuffe (Molière) – Istanbul Municipality Theatre
1993	
Women Playing Bezique (Edip Cansever) – Istanbul
televizyon dizileri
Municipality Theatre
1994	
Çalıkuşu/The Wren (Reşat Nuri Güntekin) – Istanbul
1985 Çalıkuşu
Municipality Theatre
1987 Kuruntu Ailesi
1996	
Abélard and Héloise (Ronald Duncan) – Aksanat
2008 Beni Unutma
Production Theatre
2013 İntikam
1998	
Creditors (August Strindberg) – Aksanat Production
2014 Şeref Meselesi
Theatre
2015 Göç Zamanı
1999	
Molly Sweeney (Brian Friel) – Aksanat Production
Theatre
ödüller
1999 The Seagull (Anton Çehov) – Kenter Theatre
2000	Sevilmek/To Be Loved (Bilge Karasu) – Aksanat
2015	Edirne Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu
Production Theatre
(Çekmeceler filmindeki rolüyle)
2001	
Mr. Knepp (Jorge Goldenberg) – Aksanat Production
2014	Savaş Dinçel Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Savaş
Theatre
oyunundaki rolüyle)
2002	
City for One (Behiç Ak) – Aksanat Production Theatre
2011	48. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi
2002	
Tribute to Nâzım (Nâzım Hikmet) – Istanbul Culture
Yardımcı Kadın Oyuncu (Zenne filmindeki rolüyle)
and Art Foundation
2008	Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Cesaret Ana 2003	
Fernando Krapp Wrote Me This Letter (Tankred Dorst)
ve Çocukları oyunundaki rolüyle)
– Aksanat Production Theatre
2008	Lions, En İyi Kadın Oyuncu (Koca Bir Aşk Çığlığı
2004	
Afterplay and Yalta Game (Brian Friel) – Kenter Theatre
oyunundaki rolüyle)
2006	Nathalie (Philippe Blasband) – Aysa Production
2006	Tiyatro Dergisi, Yılın Kadın Oyuncusu (Nathalie
Theatre
oyunundaki rolüyle)
2007	
Un Grand Cri d’Amour (Josiane Balasko) – Aysa
2004	Tiyatro Dergisi, Yılın Kadın Oyuncusu (Fernando Krapp
Production Theatre
Bana Mektup Yazmış oyunundaki rolüyle)
2008	
Mother Courage and Her Children (Bertolt Brecht) –
2004	Ankara Sanat Kurumu, En İyi Kadın Oyuncu (Fernando
Semaver Kumpanya
Krapp Bana Mektup Yazmış oyunundaki rolüyle)
2009	Sur Le Seuil (Sedef Ecer)
2002	Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi Dalında En İyi Kadın
2011	
Wedding (Ayşe Bayramoğlu) – Aysa Production
Oyuncu (Tek Kişilik Şehir oyunundaki rolüyle)
Theatre
1998	Afife Tiyatro Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Alacaklılar 2014 War (Lars Norén) – Pürtelaş
oyunundaki rolüyle)
cınema
1996	Avni Dilligil, En İyi Kadın Oyuncu (Abélard ve Héloise
oyunundaki rolüyle)
1985	
Kırlangıç Fırtınası / Swallow Storm (Dir: Atilla
1995	Magazin Gazetecileri Derneği, En İyi Kadın Oyuncu
Candemir)
(Çalıkuşu oyunundaki rolüyle)
1996	
Bir Erkeğin Anatomisi / Anatomy of a Male (Dir: Yavuz
1993	Kültür Bakanlığı, En İyi Kadın Oyuncu (Tartuffe
Özkan)
oyunundaki rolüyle)
1999 Kaç Para Kaç / Run Money Run (Dir: Reha Erdem)
1991	Avni Dilligil, En İyi Kadın Oyuncu (Vanya Dayı
2006 Beş Vakit / Times and Winds (Dir: Reha Erdem)
oyunundaki rolüyle)
2009 Turquaze (Dir: Kadir Balcı)
1990	Avni Dilligil, En İyi Kadın Oyuncu (Kral Lear
2011 Zenne Dancer (Dir: Caner Alper, Mehmet Binay)
oyunundaki rolüyle)
2015 Drawers (Dir: Caner Alper, Mehmet Binay)
1990	Kültür Bakanlığı, En İyi Kadın Oyuncu (Kral Lear
oyunundaki rolüyle)
1986	Lions, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Hangisi Karısı
oyunundaki rolüyle)
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İstanbul Tiyatro Festivali’nin konuğu
olarak Türkiye’de okuma tiyatrosu
şeklinde oynandı.
2011 yılında metninin oluşmasından
sahnelenmesine kadar katıldığı
“Düğün” adlı oyunun yönetmenliğini
yaptı. Aynı yılın Mayıs ayında İrlanda’nın
başkenti Dublin’deki Trinity College’da,
öncü yazar Sevim Burak’ın Yanık
Saraylar adlı yapıtından bölümleri
İngilizce okurken metindeki karakterleri
canlandırarak tek kişilik bir gösteri
sahneledi.1985 yılından bu yana tiyatro,
sinema ve TV dizisi çalışmalarını
bir arada sürdüren, aynı zamanda
seslendirme ve sunuculuk yapan,
şiir okumalarına katılan Tilbe Saran,
Akademi İstanbul, Maltepe Üniversitesi
ve Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim
kadrolarında yer aldı. Halen Kadir
Has Üniversitesi’nde öğretim
görevlisi olarak çalışmakta ve 2014
yılı Eylül ayından bu yana Oyuncular
Sendikası Genel Sekreteri olarak görev
yapmaktadır.
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Çalıkuşu
Kuruntu Ailesi
Beni Unutma
İntikam (Revenge)
Şeref Meselesi (L’Onore e il Rispetto)
Göç Zamanı

awards
2015	Edirne International Film Festival, Best Actress
(Drawers)
2014	Savaş Dinçel Theatre Awards, Best Actress (War)
2011	48th Antalya Golden Orange Film Festival, Best
Supporting Actress (Zenne Dancer)
2008	Sadri Alışık Theatre Awards, Best Actress (Mother
Courage and Her Children)
2008	Lions Theatre Awards, Best Actress (Un Grand Cri
d’Amour)
2006	Tiyatro Magazine Theatre Awards, Best Actress of
The Year (Nathalie)

2004	Tiyatro Magazine Theatre Awards, Best Actress of
The Year (Fernando Krapp Wrote Me This Letter)
2004	Ankara Art Institution Theatre Awards, Best Actress
(Fernando Krapp Wrote Me This Letter)
2002	Afife Theatre Awards, Best Actress in Comedy (City
for One)
1998	Afife Theatre Awards, Best Actress (Creditors)
1996	Avni Dilligil Theatre Awards, Best Actress (Abélard
and Héloise)
1995	Tabloid Press Association Theatre Awards, Best
Actress (Çalıkuşu/The Wren)
1993	Turkish Ministry of Culture Theatre Awards, Best
Actress (Tartuffe)
1991	Avni Dilligil Theatre Awards, Best Actress (Uncle
Vanya)
1990	Avni Dilligil Theatre Awards, Best Actress (King Lear)
1990	Turkish Ministry of Culture Theatre Awards, Best
Actress (King Lear)
1986	Lions Theatre Awards, Best Supporting Actress
(Who’s Wife is it Anyway?)

orchestra of the swan
“Bundan daha iyisini pek
duyamazsınız.”
Classic FM dergisi

Saxton ile Deborah Pritchard’ın
trompet ve orkestra için eserleri
sayılabilir.

Shakespeare’in memleketi Stratfordupon-Avon’da kurulan Orchestra
of the Swan, Birmingham Şehir
Salonu’nun Yerleşik Orkestrası’dır.
Bugüne kadar Cardiff St Davis,
Birmingham Senfoni, Bridgewater,
Sage, Liverpool Filarmoni salonlarında
ve Glasgow Kraliyet Konser Salonu
ile Royal Albert Hall’da sahneye
çıkmış olan orkestra 2014 yılında ilk
Çin turnesini gerçekleştirdi. 2016
programında ise Meksika ve İstanbul
turneleri göze çarpmaktadır.

“Mükemmel, heyecan dolu bir orkestra
ve şef.”
BBC Music dergisi
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“Keyifli bir yaratıcılık ortamı.”
Birmingham Post
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Orchestra of the Swan Avie, Naxos,
Nimbus, Signum, MSR ve Somm
etiketleri altında Barber, Bax, Berlioz,
Brahms, Copland, Debussy, Finzi, Gal,
Ireland, Mahler, Mendelssohn, Mozart,
Schumann, Strauss ve Vivaldi’nin
eserleri ile çeşitli dünya prömiyerlerinin
kayıtlarını gerçekleştirdi. Yeni çıkan
albümleri arasında Philip Sawyers’ın
Senfonileri, Mendelssohn’un
Konçertoları ve John McCabe, Robert

Orchestra of the Swan’ın yerleşik
sanatçıları arasında Tasmin Little, Julian
Lloyd Webber, Benjamin Grosvenor ve
Tamsin Waley-Cohen yer almaktadır.
Kraliyet Filarmoni Cemiyeti’nin
prestijli Yerleşik Besteci Ödülü’nü
kazanan orkestra, 2014-2016 yıllarında
Dobrinka Tabakova’nın Yerleşik Besteci
pozisyonu için New York’taki Sorel
Organizasyonu’ndan 60.000 dolarlık
fon almaktadır.

hakkında yayınlanan program 10
milyon dinleyiciye ulaştı ve Yılın Sanat
radyo Programı Ödülü’ne aday oldu.
Orchestra of the Swan aynı zamanda
260 radyo istasyonunu kapsayan
ağa sahip USA Performance Today’e
çıkmaktadır.
“Muti, Marriner ve Solti’yle eşdeğer
olan Orchestra of the Swan kesinlikle
birinci sınıf.”
International Record Review

Yeni müziğin ateşli bir savunucusu
olan Orchestra of the Swan, Spring
Sounds Müzik Festivali’nde dört dünya
prömiyeri ile iki kayıt gerçekleştirdi;
ABD’den konuk besteciler, solistler
ve şefler ağırladı; Amerikan Besteciler
Orkestrası ile ortak bir eser siparişine
“En başından bitimine kadar coşkusuyla yer verdi. Eser siparişi verdiği
dinlemek keyif verici, muhteşem icra.”
besteciler arasında Joe Cutler, Tansy
Gramophone
Davies, Joe Duddell, Alexander Goehr,
Roxanna Panufnik, Paul Patterson,
Televizyonda South Bank Show gibi
Joseph Phibbs, Julian Philips,
programlara çıkan Orchestra of the
Dobrinka Tabakova, Errollyn Wallen
Swan’ın albümleri Gramophone’un
ve John Woolrich sayılabilir. Orkestra
Seçimi, Classic FM ile Washington Halk Shakespeares Solicitors, Opus Land,
Radyosu’nda Haftanın CD’si ve Chicago SGH Martineau, Aedas, Couch Perry
Halk Radyosu’nda En iyi 20 Klasik
Wilkes, KPMG, Rider Levett Bucknall,
Albüm olarak değerlendirildi. Kısa süre
Corstorphine Wright, Bank of Cyprus,
önce Chongqing Radyosu’nda orkestra
Liggins Thomas, Chiltern Railways ve

Türk Havayolları desteğiyle faaliyetlerini
sürdürmektedir.
“Orchestra of the Swan müziği insanın
kulağında kalacak kadar canlı hale
getiriyor.”
Gramophone
“you won’t hear much better than this
anywhere”
Classic Fm Magazine
Orchestra of the Swan is from
Shakespeare’s Stratford-upon-Avon
and is Associate Orchestra at Town
Hall Birmingham and has performed
in St David’s Hall Cardiff, Symphony
Hall Birmingham, The Bridgewater
Hall, The Sage, Liverpool Philharmonic
Hall, Glasgow Royal Concert Hall
and Royal Albert Hall. In 2014 OOTS
toured Chaina for the first time and
2016 sees the orchestra performing in
Mexico and Istanbul.
“an atmosphere of joyous creativity”
Birmingham Post

OOTS records for Avie, Naxos,
Nimbus, Signum, MSR and Somm
including repertoire by Barber,
Bax, Berlioz, Brahms, Copland,
Debussy, Finzi, Gal, Ireland, Mahler,
Mendelssohn, Mozart, Schumann,
Strauss and Vivaldi and several world
premiere recordings. New releases
include Philip Sawyers Symphonies,
Mendelssohn concertos and works
for trumpet and orchestra by John
McCabe, Robert Saxton and Deborah
Pritchard.
“an excellent, up-for-it orchestra and
conductor”
BBC Music Magazine
OOTS Associate Artists include
Tasmin Little, Julian Lloyd Webber,
Benjamin Grosvenor and Tamsin
Waley-Cohen. OOTS received the
prestigious Royal Philharmonic Society
‘Composer in the House’ award and for
2014-16 OOTS will receive $60,000
from the Sorel Organisation – New
York appointing Dobrinka Tabakova as
Resident Composer.

“A joy to hear from start to exuberant
to finish, superbly played”
Gramophone
TV appearances include the South
Bank Show and CDs have been
Gramophone Choice, CD of the Week
on Classic Fm and Washington Public
Radio and the top 20 Classical Albums
on Chicago Public Radio. OOTS
features on USA Performance Today
networked to 260 radio stations. A
recent OOTS profile on Chongqing
Radio broadcast to an audience of 10
million and was nominated for Arts
Radio Programme of the Year.
“On a par with Muti, Marriner or Solti,
Orchestra of the Swan is absolutely
top-notch”
International Record Review
OOTS is a major champion of new
music and Spring Sounds included 4
world premieres, 2 recordings, visiting
composers, soloists and conductors
from the USA and a joint commission
with the American Composers’
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sunar. Orkestra, virtüöz pasajlarla
yol gösteren kemanı izleyerek temayı
tekrarlar. Obuayla birinci kemanlar
ikinci temayı duyurur; keman hemen
bu temayı alıp işler ve tizlerde duyurur.
Klarinet ve flütlerin hüzünlü üçüncü
temayı sergilemesinden sonra,
tekrardan (reprise) önce bölümün
ortasında kadansın yer alması da o
çağda yenilik olarak kabul edilir. Büyük
kadansın sonundaki arpejlerle, –bu
kez keman eşliğinde– orkestra birinci
temayı duyurur. Tekrarda (reprise)
bir sonat anlayışıyla, çok ince işlenen
temalardan sonra parlak bir coda
ile bölüm sona erer. Ancak alkışı
engellemek istermiş gibi fagotun uzun
tuttuğu Si notasıyla ara verilmeden
2. bölüme geçilir.
6/8’lik ölçüde ve duygulu bir
romans olan 2. bölüm (Andante),
Mendelssohn’a özgü “sözsüz şarkı”
biçimindedir. Şarkı A-B-A formuyla,
fakat kısaltılmış biçimde işlenir. Solo
keman, sonoritesinin olanca güzelliğiyle
duyurduğu 14 mezürlük hülyalı bir
meditasyonla finali ustaca bağlar.
4/4’lük ölçüde önce minörde, pek o
kadar çabukça olmayan (Allegretto non
troppo) tempoda başlayan 3. bölüm,
sonra Mi Majöre dönüşen oldukça
çabuk ve canlı (Allegro molto vivace)
tempoda sürer. İlk olarak keman,
yaylılar eşliğinde 14 mezür boyunca
minör tonda dalgın giriş temasını
yansıtır. Sonra da Majör tonda parlak
bir şekilde, Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı
anımsatan ve finale egemen olan
ritmik ana tema duyurulur; diğer yan
temalar bundan gelişerek, olağanüstü
bir bütünlük yaratılır. Ana temanın
biraz değişimi ve kemanın lirik ezgisiyle
yansıyan ikinci tema önce kontrpuan
olarak belirir, sonra da tekrarda
(reprise) orkestrada duyulur. Bu anda
solo keman zarif ve neşeli ana temayı
çalar. Klasik rondo ile sonat formlarının
uyumunu sağlayan bu şen ve fıkır fıkır
kaynayan scherzo biçimindeki, hem
duygulu, hem de virtüoz final bestecinin
en başarılı sayfalarını kapsamaktadır.
Solistle orkestranın son derece
başarılı konçertant uyumu, her türlü
teknik ve müzikal problemin cesurca
ve doğal yoldan çözümü, bir müzik
eleştirmenin dediği gibi, yalnız bu
bölümü yazmış olması durumunda bile

Mendelssohn’un romantik besteciler
arasında ön plana geçmesini sağlar.
(Süre 27’)

Noktürn ve İntermezzo şeklinde de
seslendirilmektedir.
Genç besteciyi bir anda ünlü yapan
Uvertür, 4/4’lük ölçüde, parlak Mi
* Program notları: irkin aktüze
Majör tonda ve oldukça çabuk (Allegro
di molto) tempoda başlar ve hemen
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Shakespeare’in masal dünyasında
Bir Yaz Gecesi Rüyası, Op. 61
geçen oyununun büyülü havasını
yaratır: Ayrı ayrı kişilerin motiflerini,
– Ouvertüre
perilerin dans ve şarkılarını, âşıkların
– Scherzo
duygularını, Titania’nın zarifliğini,
– Elfenmarsch
Puck’un uçarılığını canlandırır. Eser
– Lied mt Chor (Bunte Schlangen)
üflemeli çalgıların sürdinli duyurduğu
– Melodram-Andante
dört akorla başlar ve yaylıların
– Intermezzo
“pizzicato” pasajıyla bize Oberon’un
– Melodram
periler dünyasının kapısını açarken
– Notturno
ilk temayı sunar. Birkaç mezür sonra
– Melodram
da ikinci tema av kornosu şeklinde
– Hochzeitsmarsch
belirir: Periler Kralı Oberon gelmiştir.
– Marcia funebre
Bunu önce klarnette başlayan, sonra
– Ein Tanz von Rüpeln
üfleme ve yaylı çalgıların birlikte
– Melodram
duyurduğu çok sade ancak zarif ve lirik
– Finale
aşk teması izler: Âşık çift ayışığında
dolaşmaktadır. Sonra canlı pasajlarla
Mendelssohn’un 17 yaşında,
korno ve trombonlarda, ardından da
Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası
tiz flüt ve klarinetlerde buruk ve sert
oyunundan esinlenerek yazdığı uvertür, bir dans belirir: Soytarıların dansı bir
tüm müzik otoritelerince bir deha ürünü eşek anırtısıyla desteklenir. Tüm bu
sayılmış ve genç bestecinin yaratıcı
garip şekiller ormanda buluşmuştur.
gücünün olgunlaşmasını müjdeleyen
Sonra yine gecenin fısıltıları, hışırtıları
bir eser olarak kabul edilmiştir.
belirir; periler geçmektedir. Çok hafif
1826’da Berlin’de, ablası Fanny ile
şekilde kornolar Oberon temasıyla
Shakespeare’in bu ünlü piyesini
veda ederken, üflemeli çalgılar girişteki
okuduktan sonra çok beğenerek
akorlarla tekrar yokluğa dönüşü
dört el piyano için bir uvertür yazan
vurgular. Mendelssohn’un bu uvertürde
Mendelssohn, daha sonra eserin
ilginç biçimde yükselen bir motifle
orkestrasyonunu 6 Ağustos’ta
Oberon’un girişini, aynı motifin tersine
tamamladı. Ertesi yıl 29 Nisan 1827’de
alçalışıyla da çıkışını “leitmotif” şeklinde
Stettin’de halk önünde, açıkhavada ilk
duyurmasını ondan dört yaş daha genç
kez çalınan uvertür çok beğenildi ve
olan Wagner daha sonra alaycı biçimde,
piyesin temsillerinde de yer aldı. 17 yıl
“Perilerden çok sivrisinekleri dinledik”
sonra, Prusya Kralı Friedrich Wilhelm’in diye eleştirecektir.
isteği üzerine, Postdam’da açılacak
En çekici buluşları yansıtan Scherzo
yeni Krallık Tiyatrosu’nda oynanması
3/8’lik ölçüde ve Sol minör tonda
düşünülen Bir Yaz Gecesi Rüyası için
bir periler müziğidir. Zarif ve sevimli
Mendelssohn bu kez eserin tümüne
anlatımlı, adeta kendine özgü büyüleyici
yönelik bir müzik hazırladı ve Op. 21
bir atmosfer yaratan Scherzo’nun ana
Uvertür’ünün temalarını kullanarak
teması dinleyiciyi hemen sarar ve sürekli
1842’de bir sahne müziği yazdı. Op.61
bir canlılıkla, durmadan “perpetuum
olarak numaralanan bu sahne müziği
mobile” biçiminde sürüp giderken,
Uvertür, Scherzo, Benekli Yılanlar,
her iki önemli temayı teksesli (unison)
İntermezzo, Noktürn, Düğün Marşı,
yaylılarla tahta üflemeler duyurur.
Palyaçoların Dansı, Perilerin Marşı,
3/4’lük ölçüde ve Do diyez minör tonda,
Matem Marşı, Kaba Dans, Finale gibi 13 romantik havadaki Noktrün ise gerçek
ayrı müziğin eklenmesiyle oluşturuldu.
Mendelssohn’u, Sözsüz Şarkılar’ın
Bu sahne müziğinden düzenlenen
bestecisini duyurur gibidir ve bir korno
orkestra süiti ise Uvertür, Scherzo,
solosuyla seçkinleşir. 6/8’lik ölçüde

ve La minör tondaki İntermezzo (ara
müziği), özlemli bir anlatımda, daha
çok tutkulu bir havadadır. Majör tonda,
şakacı tavırlı ve neşeli (Allegro) bir
bölümle sonuçlanır. (Süre 60’)
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Orchestra. OOTS has commissioned
program notları
work from Joe Cutler, Tansy Davies, Joe
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Duddell, Alexander Goehr, Roxanna
Keman Konçertosu Mi minör, Op.64
Panufnik, Paul Patterson, Joseph
Phibbs, Julian Philips, Dobrinka
– Allegro molto appassionato
Tabakova, Errollyn Wallen, John
– Andante
Woolrich and many others.
– Allegretto non troppo
– Allegro molto vivace
“On a par with Muti, Marriner or Solti,
Orchestra of the Swan is absolutely
Keman konçertolarından 19. yüzyılın
top-notch”
iki görkemli zirvesini oluşturan
International Record Review
Beethoveen ve Brahms’ın konçertoları
arasında, Felix Mendelssohn’un Mi
Our partners include Shakespeares
Solicitors, Opus Land, SGH Martineau, minör Konçerto’su çok ince ve zarif
melodik buluşlarla parlar ve o yıllarda
Aedas, Couch Perry Wilkes, KPMG,
olduğu gibi, günümüzde de her keman
Rider Levett Bucknall, Corstorphine
virtüozünun repertuvarında yer alır.
Wright, Bank of Cyprus, Liggins
Mendelssohn 30 Temmuz 1838’de,
Thomas, Chiltern Railways and
çocukluk arkadaşı, Gewandhaus
Turkish Airlines.
Orkestrası’nın başkemancısı besteci
“Orchestra of the Swan brings the
ve virtüoz Ferdinand David’e (1810-73)
music ear-catchingly alive”
gönderdiği mektupta “Gelecek kış senin
Gramophone
için bir keman konçertosu yazmak
istiyorum. Kafamda Mi minör tonda
bir şey var ama, başlangıcına bir türlü
karar veremiyorum” diye yazıyordu;
David ise hayranlıkla onu desteklemişti:
“Sana söz veriyorum, konçertoyu öyle
bir çalacağım ki, gökteki melekler bile
mutluluk duyacak.”
Yazılışı 1838’den 1844’e kadar süren
ve Frankfurt yakınlarında Taunus
dağlarındaki Soden’de tamamlanan
esere, gerçekten de, solo keman için
parmak işaretlerini (doigté) yazan
ve bazı düzeltmeler yapan David’in
de büyük yardımı oldu; konçerto
bestecinin ölümünden iki yıl önce, 13
Mart 1845’te Leipzig’de kemancı David
ve Danimarkalı besteci ve şef Niels
Vilhelm Gade (1817-90) yönetimindeki
Gewandhaus Orkestrası’nca
seslendirildi. Şiirsel bir yazı dili ile soylu
bir virtüözlüğü başarıyla kaynaştıran
eser, “Kemancılar Mendelssohn’a bu
armağanı için ne kadar teşekkür etse
azdır. Böyle bir eseri ben kendim de
yazabilmeyi çok isterdim” diyen David’e
hak verdirircesine keman edebiyatının
en güzel konçertolarından biri oldu ve
hep zirvede kaldı.
Minör tonda, 4/4’lük ölçüde, oldukça
çabuk ve tutkulu (Allegro molto
appassionato) tempodaki 1. bölümde,
o çağa kadar alışılmış orkestra girişi
yerine lirik temayı önce solo keman
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bir yaz gecesi rüyası

a mıdsummer nıght’s dream

no.

1
Tepelerin, vadilerin üstünde,
Çalıların, dikenlerin içinde,
Bahçelerin, çitlerin üstünde,
Taşkınların, yangınların içinde,
Her yerde gezinirim ben,
Hızlıyım aydedenin döngüsünden;
Ve periler ecesine hizmet ederim,
Bakışını çiğ gibi yağdırsın diye yeşilliğe.
Boylu boslu çuha çiçekleri onunla beslenir;
Altın örtülerinde görürsünüz beneklerini;
Yakutlardır onlar, peri hediyeleri,
Rayihaları beneklerde gizli;
Gidip çiğ taneleri bulmalıyım buralarda
İnci takmalıyım çuha çiçeklerinin kulağına.
Elveda top top ruhlar, gidiyorum işte,
Gelir şimdi cinler, kraliçemle birlikte.

no. 1
Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire,
I do wander everywhere,
Swifter than the moon’s sphere;
And I serve the fairy queen,
To dew her orbs upon the green.
The cowslips tall her pensioners be:
In their gold coats spots you see;
Those be rubies, fairy favours,
In those freckles live their savours:
I must go seek some dewdrops here
And hang a pearl in every cowslip’s ear.
Farewell, thou lob of spirits; I’ll be gone:
Our queen and all our elves come here anon.

Kral da cümbüş yapacak bu gece, burada;
Dikkat et de kraliçe görünmesin gözüne,
Oberon hiddet ve şiddet içinde,
Zira Kraliçe hizmetine birini almış,
Güzelim bir oğlan, Hint sarayından çalınmış;
Kraliçe böylesini hiç getirmemiş sarayına;
Ve çocuğu istemiş kıskanç Oberon da,
Eğitecekmiş ormanda dolaşsın diye yanında,
Ama Kraliçe tutuyor o şeker çocuğu zorla,
Çiçeklerle süslüyor başını, ne isterse yapıyor,
Kral’la Kraliçe ne ormanda görüşüyor, ne çayırda,
Su gibi berrak, yıldız ışığı kadar apaçık işte.
Yine de, olur a, karşılaşacakları tutar diye,
Korktu cinleri, meşe palamuduna gizlendi iyice.

The king doth keep his revels here to-night:
Take heed the queen come not within his sight;
For Oberon is passing fell and wrath,
Because that she as her attendant hath
A lovely boy, stolen from an Indian king;
She never had so sweet a changeling;
And jealous Oberon would have the child
Knight of his train, to trace the forests wild;
But she perforce withholds the loved boy,
Crowns him with flowers and makes him all her joy:
And now they never meet in grove or green,
By fountain clear, or spangled starlight sheen,
But, they do square, that all their elves for fear
Creep into acorn-cups and hide them there.

Şu haline bakıp yanılıyor muyum acaba,
O hilebaz, kurnaz peri sen misin yoksa,
Hani Robin Goodfellow dedikleri... Osun, değil mi?
Köyün kızlarını ürküten,
Sütün kaymağını çalıp değirmeni boşa döndüren,
Yayık başındaki kadınları beyhude ürküten,
Ve bazen de insanlara köpüksüz bira içirten,
Gece gezenlerin yolunu şaşırtıp hallerine gülen?
Ta kendisi değil misin sen?
Sana şakacı peri, şirin Puck diyen olursa da,
Tüm işlerini görür, talihlerini döndürürmüşsün.

Either I mistake your shape and making quite,
Or else you are that shrewd and knavish sprite
Call’d Robin Goodfellow: are not you he
That frights the maidens of the villagery;
Skim milk, and sometimes labour in the quern
And bootless make the breathless housewife churn;
And sometime make the drink to bear no barm;
Mislead night-wanderers, laughing at their harm?
Those that Hobgoblin call you and sweet Puck,
You do their work, and they shall have good luck
But, room, fairy! here comes Oberon.

Ama, yol versene, Oberon geliyor.
Ve işte hanımım da burada. Öteki gidiverse keşke.

And here my mistress. Would that he were gone!

no.

2
Bir sahil biliyorum, yaban kekiği esintili,
Çuha çiçekli, boynu bükük menekşeli,
Üstü örtülmüş nefis hanımelleriyle,
Tatlı kokan yaban gülleriyle;
İşte orada uyur Titania kimi gecelerde,
Dans eder, huzur bulur çiçeklerle;
Orada bırakır yılanlar parlak derilerini,
İyice sarsın diye perileri;
Çiçek özünü orada süreceğim gözüne,
İğrenç hayaller dolduracağım içine.

no. 2
I know a bank where the wild thyme blows,
Where oxlips and the nodding violet grows,
Quite over-canopied with luscious woodbine,
With sweet musk-roses and with eglantine:
There sleeps Titania sometime of the night,
Lull’d in these flowers with dances and delight;
And there the snake throws her enamell’d skin,
Weed wide enough to wrap a fairy in:
And with the juice of this I’ll streak her eyes,
And make her full of hateful fantasies.

no.

3
Gelin bakalım, toplanalım, meşk edelim;
Derken göz açıp kapayana kadar gitsin birileri
Kokulu güllere dadanmış hastalıkları temizlesin,
Ötekiler yarasalarla savaşıp kanatlarını alsın,
Minik perilerime kıyafet olsun diye, kimileri de
Yaygaracı baykuşu hizaya getirsin, geceleri ötmesin
Ruhumuzu mahvederek; haydi, ninni söyleyin bana;
Sonra da ben uykuya, siz işinizin başına.

no. 3
Come, now a roundel and a fairy song;
Then, for the third part of a minute, hence;
Some to kill cankers in the musk-rose buds,
Some war with rere-mice for their leathern wings,
To make my small elves coats, and some keep back
The clamorous owl that nightly hoots and wonders
At our quaint spirits. Sing me now asleep;
Then to your offices and let me rest.

no.

4
Uyandığında ilk gördüğün neyse,
Benimse onu gerçek aşkın diye,
Sevdalan ona, yanıp tutuşmalısın uğrunda,
Tekir mi olur, sarman mı, ayı mı,
Panter mi, yaban domuzu mu, bilemem,
Uyandığında gözüne öyle görünmeli ki,
Canının bir parçası, en sevdiğin gibi,
Uyanmak için bekle, yaklaşsın en çirkini.

no. 4
What thou seest when thou dost wake,
Do it for thy true-love take,
Love and languish for his sake:
Be it ounce, or cat, or bear,
Pard, or boar with bristled hair,
In thy eye that shall appear
When thou wakest, it is thy dear:
Wake when some vile thing is near.

no.

5
(Uyanır) İmdat, Lysander, yardım et, elinden geleni yap,
Bağrımda çöreklenmiş şu yılanı söküp at,
Zavallı ben, acıyın bana! Ne biçim rüyaydı ama!
Lysander, baksana, titriyorum korkudan;
Yılanın biri yüreğimi yiyecek sanırken ben,
Oturmuş bu zalimliğe sırıtıyordun sen.
Lysander! Neredesin? Lysander! Tanrım! Nereye gittin?
Ne oldu? Duymuyor musun? Gittin mi? Ne ses var ne soluk!
Eyvah! Neredeysen konuş benimle, beni duyuyorsan,
Bir şey söyle, tüm sevgiler adına. Bayılacağım korkudan.
Yok! Yakınlardan değilsin, anladım şimdi.
Ölsem de aldırmam, bulacağım seni.

no. 5
[Awaking] Help me, Lysander, help me! do thy best
To pluck this crawling serpent from my breast!
Ay me, for pity! what a dream was here!
Lysander, look how I do quake with fear:
Methought a serpent eat my heart away,
And you sat smiling at his cruel pray.
Lysander! what, removed? Lysander! lord!
What, out of hearing? gone? no sound, no word?
Alack, where are you speak, an if you hear;
Speak, of all loves! I swoon almost with fear.
No? then I well perceive you all not nigh
Either death or you I’ll find immediately.

no.

6
İyi uykular;
Sürüyorum işte
Gözlerine
Tatlı aşk iksirini.

no. 6
Sleep sound:
I’ll apply
To your eye,
Gentle lover, remedy.

LYSANDER’in gözlerine sıvıyı sürer.

Squeezing the juice on LYSANDER’s eyes
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Uyandığında,
Göreceksin
Büyük bir zevkle
Görüntüsünü
Eski sevgilinin.
Gerçek olacak ünlü atasözü,
Herkes bulur layığını.
Uyandığında anlaşılacak ki,
Herkes bulacak eşini,
İncitmeden kimseleri,
Erkek kadınına kavuşacak, pek de iyi olacak.

When thou wakest,
Thou takest
True delight
In the sight
Of thy former lady’s eye:
And the country proverb known,
That every man should take his own,
In your waking shall be shown:
Jack shall have Jill;
Nought shall go ill;
The man shall have his mare again, and all shall be well.

no.

7
Şu düşkün haline acıyorum şimdi;
Zira eski sevgilisiyle ağaçlıkta buluşacak diye,
O iğrenç budalaya tatlı armağanlar arıyordu,
Payladım onu ve bozuştuk kendisiyle;
Zira adamın kıllı şakakları onun eliyle,
Itırlı, taptaze çiçeklerle taçlanmıştı bile;
Ve o çiğ tanesi ki, bazen tomurcukların üstünde
Doğunun incileri gibi yuvarlacık kabarır ya,
Şimdiyse duruyor, güzelim çiçeksi gözlerinde
Kötü kaderine döktüğü gözyaşlarıyla.
Keyfimce sataşıp azarladığımda onu,
Yumuşayıp sabır diledi benden,
O zaman da elindeki oğlanı istedim,
Hemen verdi ve emrindeki periye emretti
Kulübeme göndersin diye, periler ülkesine.
Eh, madem ki oğlan bende artık, kaldıracağım
Gözlerindeki o iğrenç perdeyi;
Ve, sevgili Puck, çıkar at o bozuk kafayı
Şu Atinalı âşığın başından,
Çıkar ki uyandığında ötekilerle birlikte,
Tekrar dönebilsin Atina’ya,
Ve hiçdüşünmesin bu gece olup bitenleri,
Bir kabusun korkunç sıkıntıları diye bilsin.
Ama önce periler kraliçesini azat edeceğim.
Eskiden ne isen öyle ol;
Eskiden ne görürsen onu gör;
Aşk meleğinin çiçekleri, mehtabın goncaları
Var güçleriyle kutsasın seni.
Haydi, Titania’cığım, uyan artık tatlı kraliçem.

no. 7
Her dotage now I do begin to pity:
For, meeting her of late behind the wood,
Seeking sweet favours from this hateful fool,
I did upbraid her and fall out with her;
For she his hairy temples then had rounded
With a coronet of fresh and fragrant flowers;
And that same dew, which sometime on the buds
Was wont to swell like round and orient pearls,
Stood now within the pretty flowerets’ eyes
Like tears that did their own disgrace bewail.
When I had at my pleasure taunted her
And she in mild terms begg’d my patience,
I then did ask of her her changeling child;
Which straight she gave me, and her fairy sent
To bear him to my bower in fairy land.
And now I have the boy, I will undo
This hateful imperfection of her eyes:
And, gentle Puck, take this transformed scalp
From off the head of this Athenian swain;
That, he awaking when the other do,
May all to Athens back again repair
And think no more of this night’s accidents
But as the fierce vexation of a dream.
But first I will release the fairy queen.
Be as thou wast wont to be;
See as thou wast wont to see:
Dian’s bud o’er Cupid’s flower
Hath such force and blessed power.
Now, my Titania; wake you, my sweet queen.

Haydi! Musiki! Gel, kraliçem, tut elimi,
Ve sarsalım şu uykucuların altındaki zemini.
Şimdi dostluk içindeyiz senle ben, yeniden,
Ve yarın gece yarısında ikimiz de pek şenlikli,
Dük Theseus’un evinde zaferle dans edeceğiz,
Ve hepsine refah, saadet dileyeceğiz;
Aşklarına sadık çiftler de orada olacak
Evli Theseus ile birlikte neşelenip coşacak.

Sound, music! Come, my queen, take hands with me,
And rock the ground whereon these sleepers be.
Now thou and I are new in amity,
And will to-morrow midnight solemnly
Dance in Duke Theseus’ house triumphantly,
And bless it to all fair prosperity:
There shall the pairs of faithful lovers be
Wedded, with Theseus, all in jollity.

No. 8
Efendiler, nedir bu oyun diye meraktasınız belki;
Meraklanadurun, her şey anlaşılacak şimdi.
Hemen Pyramus gelir, servi boylu, tatlı çocuk,
Ve sadık Thisbe’sinin kanlı pelerinini bulur;
O zaman bıçağını, o kanlı, o rezil bıçağını,
Cesurca çekip saplar kanının kaynadığı göğsüne;
Ve Thisbe, beklerken dutun gölgesinde,
Onun hançeriyle kıyar canına ve ölür.

no. 8
Gentles, perchance you wonder at this show;
But wonder on, till truth make all things plain.
Anon comes Pyramus, sweet youth and tall,
And finds his trusty Thisby’s mantle slain:
Whereat, with blade, with bloody blameful blade,
He bravely broach’d is boiling bloody breast;
And Thisby, tarrying in mulberry shade,
His dagger drew, and died.

no.

9
Keyfiniz sonsözü izlemek mi ister,
Yoksa bir Bergamo dansı mı.
Sonsöz istemeyiz.
Gelsin şu Bergamo dansı.
Gece yarısının demir dili on ikiyi vurdu bile,
Âşıklar yatağa; artık perilerin vaktidir.
Daha on beş gün sürdüreceğiz bu töreni,
Cümbüşlerle her gece, hep neşeli.

no. 9
Will it please you to see the
epilogue, or to hear a Bergomaskdance
No epilogue,
But come, your Bergomask
The iron tongue of midnight hath told twelve:
Lovers, to bed; ‘tis almost fairy time.
A fortnight hold we this solemnity,
In nightly revels and new jollity.

no.

10
Aç aslan kükrüyor şimdi,
Ve kurt mehtaba karşı uluyor;
İri kıyım çiftçi horuldarken,
Bitap eden günün peşinden.
Meşaleler boşuna ışıldıyor şimdi,
Baykuş ciyaklayarak var gücüyle,
Oracıkta uzanmış yatan zavallıyı,
Kedere kaptırıp hatırlatıyor kefenini.
Gecenin öyle bir vaktidir ki şimdi,
Bütün mezarlar açılıverir,
Her biri salar ortalığa hayaletini,
Kilise yolunda süzülsün diye.
Ve biz periler öyle koşarız ki,
Hekate’nin takımını bırakırız geride,
Gün ışığı varken kaçıp,
Karanlığın peşine düşüp,
Coşuyoruz şimdi; bir fare bile,
Keyif kaçıramaz kutsal evimizde;
Şu süpürgeyle önden yollandım ki,
Tozları alayım kapının ardındaki.

no. 10
Now the hungry lion roars,
And the wolf behowls the moon;
Whilst the heavy ploughman snores,
All with weary task fordone.
Now the wasted brands do glow,
Whilst the screech-owl, screeching loud,
Puts the wretch that lies in woe
In remembrance of a shroud.
Now it is the time of night
That the graves all gaping wide,
Every one lets forth his sprite,
In the church-way paths to glide:
And we fairies, that do run
By the triple Hecate’s team,
From the presence of the sun,
Following darkness like a dream,
Now are frolic: not a mouse
Shall disturb this hallow’d house:
I am sent with broom before,
To sweep the dust behind the door.

no.

11
Ölgün, uyuşuk şu ateşin dibinde,
Her bir cinin, perinin ruhu,
Birer çalıkuşu gibi hoplayın hafiflikle,
Ve bu türküyü benimle,
Söyleyin, raks edin çeviklikle.

no. 11
By the dead and drowsy fire:
Every elf and fairy sprite
Hop as light as bird from brier;
And this ditty, after me,
Sing, and dance it trippingly.

Önce ezberleyin, söylemeyi deneyin,
Her sözcüğü terennüm edin;
El ele, peri gibi zarafetle,
Şakıyacağız, burayı kutsayacağız.

First, rehearse your song by rote
To each word a warbling note:
Hand in hand, with fairy grace,
Will we sing, and bless this place.
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Şimdi, ağarana kadar tan yeri
Dolaşsın her peri bu evi.
En güzel gerdek yatağı olsun,
Onu biz kutsadığımızda şimdi,
Ve içinde doğsun,
Varlıkların en talihlisi.
Sevdalı üç çift için de,
Daim olsun aşkları gönüllerinde,
Ve Tabiat’ın kusurları,
Hiç uğramasın semtlerine;
Sakın ha, çilli, dişlek ya da çıbanlı,
Veya pençe pençe lekelenmiş gibi,
Doğuştan tiksindirici,
Olmasın onların bebekleri.
Şu kutsal çiğ tanecikleriyle,
Yollara düşsün her bir peri,
Kutsasın her bir odayı
Bu saraydaki, huzurla doldursun;
Ve kutsanmış sahipleri,
Ebedi selamete kavuşsun.
Haydi, durmayın, düşün yollara;
Gün doğmadan çıkmayın karşıma.

Now, until the break of day,
Through this house each fairy stray.
To the best bride-bed will we,
Which by us shall blessed be;
And the issue there create
Ever shall be fortunate.
So shall all the couples three
Ever true in loving be;
And the blots of Nature’s hand
Shall not in their issue stand;
Never mole, hare lip, nor scar,
Nor mark prodigious, such as are
Despised in nativity,
Shall upon their children be.
With this field-dew consecrate,
Every fairy take his gait;
And each several chamber bless,
Through this palace, with sweet peace;
And the owner of it blest
Ever shall in safety rest.
Trip away; make no stay;
Meet me all by break of day.

Biz gölgeler kusur işlediysek,
Bir düşünün de affedilsin her şey,
Siz yalnızca uyukladınız burada,
Bu hayaller ortalıkta belirdiğinde.
Konu cılızdı, yararsızdı gerçi,
Ama rüyadan başka bir şey değildi.
Efendiler, sakın kusur aramayın,
Varsa da düzeltiriz, bağışlayın,
Ve Puck kadar dürüstsem eğer,
Haksız yereyse şu talihimiz,
Yılanın dilinden kaçalım diye
Çok geçmez, her şeyi düzeltiriz;
Yoksa Puck yalancı der bize;
Haydi, iyi geceler hepinize.
Madem dostuz, tutuşalım el ele,
Robin çıkaracak her şeyi düze.

If we shadows have offended,
Think but this, and all is mended,
That you have but slumber’d here
While these visions did appear.
And this weak and idle theme,
No more yielding but a dream,
Gentles, do not reprehend:
if you pardon, we will mend:
And, as I am an honest Puck,
If we have unearned luck
Now to ‘scape the serpent’s tongue,
We will make amends ere long;
Else the Puck a liar call;
So, good night unto you all.
Give me your hands, if we be friends,
And Robin shall restore amends.

Korolu Şarkı*

Song with Chorus*

Birinci Peri:
Çatal dilli benekli yılan,
Dikenli kirpiler, görünmez olun
Kör solucanlar, yanlış yapmayın
Periler kraliçesi’nin yanına yanaşmayın.

First Fairy:
You spotted snakes, with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen;
Newts and blind-worms do no wrong;
Come not near our fairy queen:

Koro:
Bülbül, güzel sesinle
Bize güzel bir ninni söyle.
Uyusun da büyüsün ninni.
Zarar görmesin, dil uzanmasın, göz değmesin,
Mışıl mışıl uyusun ninni.

Chorus:
Philomel with melody,
Sing in our sweet lullaby:
Lulla, lulla, lullaby; lulla, lulla, lullaby:
Never harm, nor spell, nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby:

İkinci Peri:
Örümcekler uğramayın buraya,
Uzun bacaklı böcekler gidin gidin
Kara böcekler uzak durun
Solucanlar, sürüngenler saldırmayın

Second Fairy:
Weaving spiders, come not here;
Hence, you long-legg’d spinners, hence;
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail do no offence.

Koro:
Bülbül, güzel sesinle…

Chorus:
Philomel with melody, etc.

Final*

Finale*

Koro:
Haydi, doluşun eve
Ve uyku mahmurluğundan
Sararıp solmuş ateşi harlansın.
Bütün cinler, periler
Kendine bir dal bulup
Başlasın şakımaya ve raksetmeye...

Chorus:
Through this house give glimmering light
By the dead and drowsy fire:
Every elf and fairy sprite
Hop as light as bird from brier:
And this ditty, after me,
Sing and dance it trippingly.

Birinci Cin:
Önce şarkıyı öğret bize,
Sonra söylemesi kolay.
El ele verip söyleyelim peri şarkımızı,
Dans edip kutsayalım burayı...

First Elf:
First, rehearse your song by rote,
To each word a warbling note,
Hand in hand, with fairy grace,
Will we sing, and bless this place.

Koro:
Dans edip kutsayalım burayı.

Chorus:
Will we sing and bless this place.

Koro:
Gezin,
Dolanın ama
Gün doğmadan yanımda olun.

Chorus:
Trip away:
Make no stay:
Meet me all by break of day.

* Türkçeye çeviri:
Can Doğan: Bir Yaz Gecesi Rüyası,
Mitos Boyut Yayınları, 2008.

* Translation into turkish:
Can Doğan: Bir Yaz Gecesi Rüyası,
Mitos Boyut Yayınları, 2008.
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orchestra of the swan
“bir yaz gecesi rüyası”
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musıc route

09.00-10.30 Cezayir Bahçe
Cezayir Garden
mert taner rehber guide

11.00-11.30
12.00-12.30

Üç Horan Kilisesi
Surp Yerrortutyun Church

cansın kara viyolonsel cello
Johann Sebastian Bach

Viyolonsel Süiti No. 4 Mi bemol Majör, BWV 1010
Cello Suite No.4 in E-flat Major, BWV 1010

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
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– Prélude
– Allemande
– Courante
– Sarabande
– Bourrée
– Bourrée
– Gigue

program notları

▪▪ Cansın Kara 8 Aralık 1995 tarihinde
Antalya’da doğdu. Okul öncesi müzik
temel eğitimini 2000-2002 yıllarında
müzik okutmanı Nuran Karayel’den
aldı. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi
Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’na
kabul edilerek, Marina Rahmatullayeva
ile viyolonsel çalışmalarına başladı;
2005-2010 yılları arasında ise eğitimini
Gara Aliyev ile sürdürdü. Eylül 2010’dan
mezuniyetine dek, İngiltere’de The
Yehudi Menuhin School’da eğitim gördü
ve viyolonsel çalışmalarını aynı okulda
Thomas Carroll ile sürdürdü.
Katıldığı ustalık sınıflarında çalıştığı
hocalar arasında Peter Bruns, Şölen
Dikener, Wolfgang Boettcher, Hans
Jørgen Jensen, Gary Hoffman, Miklós
Perényi, Heinrich Schiff, Natalia Gutman
ve Antonio Meneses sayılabilir. Mersin I.
Ulusal Viyolonsel Yarışması’nda birincilik
ödülü aldı. Hırvatistan VII. Uluslararası
Antonio Janigro Viyolonsel Yarışması
ve X. Avusturya-Liezen Uluslararası
Viyolonsel Yarışması’nda dereceye girdi.
“Festival Genç Solistini Arıyor” adlı
seçmeyi kazandığı 41. İstanbul Müzik
Festivali’nde bir konser verdi . Aynı yıl
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca, Aydın
Gün Teşvik Ödülü’ne değer bulundu.
Nisan 2015’te AK-DER’in düzenlediği Aziz
Gürerk Anısına Viyolonsel Yarışması’nda
birincilik ödülü aldı. The Yehudi Menuhin
School Orchestra, Mersin Akademik
Oda Orkestrası, Bursa Devlet Senfoni
Orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni
Orkestrası, İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Senfoni Orkestrası,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
Başkent Oda Orkestrası ve Isle of Wight
Symphony Orchestra ile konserler verdi.
Oda müziğiyle yakından ilgilenen Cansın
Kara, birlikte çalıştığı gruplarla Wigmore
Hall, München Gasteig, Boğaziçi Albert
Long Hall, St. James’ Picadilly gibi prestjli
salonlarda, Menuhin Okulu’nun Britten’ın
100. doğum yılı kutlamaları ve Wimbledon
Festivali kapsamında konserler verdi.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Viyolonsel Süiti No.4 Mi bemol
Majör, BWV 1010

Üç Horan Kilisesi
Meryem Ana
(Panayia İsodion) Kilisesi
Sent Antuan Alt Kilisesi
Kırım Anglikan Kilisesi

– Prélude
– Allemande
– Courante
– Sarabande
– Bourrée
– Bourrée
– Gigue

▪▪ Temmuz 2014’te The Yehudi
Menuhin School’dan mezun oldu ve
Hochschule für Musik und Theater
München’e, 2014 sonbahar dönemi
için Wen-Sinn Yang’in öğrencisi
olarak kabul edildi. Öğrenimine halen
bu kurumda devam eden Cansın
Kara DAAD (Alman Devlet Bursu)
tarafından desteklenmektedir. Born
in Antalya on 8 December 1995, he
started music lessons in his preschool
years and studied with Nuran Karayel
between 2000 and 2002. He was
accepted in the Bilkent University
Music Preparatory Primary School in
2002, starting the cello with Marina
Rahmatullayeva and continuing with
Gara Aliyev from 2005 until his
graduation. In September 2010 he
entered the Yehudi Menuhin School,
where he studied with Thomas Carroll.
Cansın Kara has worked with such
virtuosos as Peter Bruns, Şölen
Dikener, Wolfgang Boettcher, Hans
Jørgen Jensen, Gary Hoffman, Miklós
Perényi, Heinrich Schiff, Natalia
Gutman, and Antonio Meneses in
master-classes.
Cansın Kara won the first prize in the
1st Mersin National Cello Competition.
He has also won prizes in the 7th
International Antonio Janigro Cello
Competition (Croatia) and the 10th
Austria-Liezen International Cello
Competition. He was chosen to be

Bach, takriben 1720 yılında Köthen’de
solo viyolonsel için altı adet süit yazdı.
En azından ilk dört süitin ya bas viyolacı
Christian Ferdinad Abel ya da daha
büyük olasılıkla Christian Bernhard
Linigke için yazıldığı düşünülmektedir.
1715 yılında Köthen’e atanan Abel’in
viyolonselci olduğu bilinmemesine
the Istanbul Music Festival’s Young
rağmen, Linigke daha ziyade
Soloist in its 41st edition and the
viyolonsel icracısı olarak tanınırdı.
same year he was granted the Aydın
Bu sayede 1716’da Köthen saray
Gün Encouragement Award by the
müzisyenliğine atanmış olan Linigke,
Istanbul Foundation for Culture and
1713 yılında I. Wilhelm’in (Friedrich)
Arts. He won the first prize in the
tahta çıkmasından sonra dağılan
Cello Competition in Memoriam Aziz
Prusya saray müzik topluluğundan
Gürerk, organized by Ak-DER in April
eski meslektaşlarını bir araya getirdi.
2015. Cansın Kara has appeared as a
Her iki müzisyen de Bach’ın hem
soloist with the Yehudi Menuhin School arkadaşı hem de meslektaşıydı.
Orchestra, Mersin Academic Chamber Süitlerin orijinal elyazması kayıptır ve
Orchestra, Bursa State Symphony
en eski kopyası takriben 1726 yılında
Orchestra, Bilkent Youth Symphony
Gräfenroda’lı orgcu ve besteci Johann
Orchestra, Istanbul University State
Peter Kellner tarafından yapılandır.
Conservatoire Symphony Orchestra,
Bu kopyayı Bach’ın ikinci eşi Anna
Presidential Symphony Orchestra,
Magdalena tarafından tahminen 1727
Başkent Chamber Orchestra, and the
ya da 1728 yılında, o tarihte Leipzig’i
Isle of Wight Symphony Orchestra.
ziyaret eden ve kızı Regina Johanne’ın
Cansın Kara’s close involvement in
vaftiz babası olan ve Bach’tan “sürekli
chamber music has taken him on such bas” (thoroughbass) dersleri alan oda
prestigious stages as the Wigmore Hall, müziği icracısı Georg Heinrich Ludwig
München Gasteig, Boğaziçi University
Schwanenberger için yapılan kopya
Albert Long Hall, and St James’
takip etti.
Picadilly with various ensembles. He
Re minör 2 numaralı süit BWV 1008
has also performed in the Centenary
özenle yazılmış bir prelütle açılır ve
Events of the Menuhin School and at
görkemli (arpejli) bir dizi akorla sona
the Wimbledon Festival.
erer. Tekrar Allemande, Courante
Cansın Kara graduated from the
ve Sarabande’a yönelir ve Re minör
Yehudi Menuhin School in July
Menuet I, Re Majör Menuet II’yi
2014 and went on to study at the
oluşturmak için finalde canlı bir Jig
Hochschule für Musik und Theater
(Gigue) öncesi tekrar edilir. (Süre 25’)
München as a student of Wen-Sinn
Yang. He currently continues his
studies there and is supported by a
DAAD grant.

44 t h ıs tanbu l m u sıc fes tıval

04.06.2016 Kahvaltı Breakfast: 09.00-10.30
ct sa
Konserler Concerts: 11.00-16.00 | 12.00-17.00

cansın kara

© lıly love

MÜZİK ROTASI
MUSIC ROUTE

57

müzik rotası

▪▪ Trio Pax (lat. Barış), müziğin
birleştirici gücünün evrensel bir
barış elçisi olduğuna inanan üç genç
müzisyen tarafından kuruldu. Flütün
parlak renkleri, viyolanın derin tınısı
ve arpın mistik dokusunun birleşimi,
müzik tarihinde yüzyıllardır birçok
besteci için ilham kaynağı oldu.
Trio Pax da bu zengin repertuvarı
dinleyiciyle buluşturmak arzusu içinde
çalışmalarına devam etmektedir.

trıo pax
zeynep keleşoğlu flüt flute
günsu özkarar viyola viola
meriç dönük arp harp
Théodore Dubois

Terzettino
Maurice Ravel

Flüt, Viyola ve Arp için Sonatin
Sonatina for Flute, Viola, and Harp

▪▪ Trio Pax (lat. Peace) was founded
by three young musicians who
believe in the uniting power of music
as a universal peace envoy. The
combination of bright colours of the
flute, deep tone of the viola, and the
mystic texture of the harp has been an
inspiration for composers for centuries
in the history of music. Trio Pax brings
this rich repertoire to the delight of
audiences.

Jacques Ibert

Flüt, Viyola ve Arp için 2 İnterlüd
2 Interludes for Flute, Viola, and Harp

zeynep keleşoğlu
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Flüt Flute
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▪▪ Zeynep Keleşoğlu, flüt eğitimine
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Halit Turgay’la
başladı; daha sonra devam ettiği
İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’ndan 2007 yılında
mezun oldu. İngiliz flütist William
Bennett’ in yaz okulu başta olmak
üzere, Emmanuel Pahud, Andrea Oliva,
Jean Ferrandis, Davide Formisano,
Siobhan Grealy gibi dünyaca ünlü
flütçülerin ustalık sınıflarına katıldı. 29.
Uluslararası İstanbul Müzik Festivali,
Genç Solistler Dizisi kapsamında
Dolce Quartet ile konser verdi.
Aynı grupla 2000 yılında Edirne’de
düzenlenen Genç Müzisyenler Oda
Müziği Yarışması’nda dereceye
girdi. 2002 yılında İstanbul Devlet
Senfoni Orkestrası’nın düzenlediği
Genç Solistler Dizisi’nde yer almaya
hak kazandı. 2002 yılından bu yana
üyesi olduğu Marsyas Flüt Dörtlüsü
ile İş Sanat Kültür Merkezi ’nin oda
müziği dalında düzenlediği seçmeleri
kazanarak 2003 yılda Parlayan Yıldızlar
Serisi’nde konser verdi. Aynı yıl İstanbul
Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği

Minifest’in çocuklar için açıklamalı
konserler serisinde yer aldı. 4. ve 5.
Afyonkarahisar Müzik Festivali’ne
davet edildi. 2008 yılında katıldığı
seçmeleri kazanarak, Amerika’da
düzenlenen Sieur Du Luth Müzik
Festivali’nde orkestra üyesi olarak yer
aldı. 2009 yılında İstanbul Klarinet
Korosu ile Cecile Chaminade’ın
Concertino’sunu, 2012 yılında Eskişehir
Büyükşehir Belediye Senfoni Orkestrası
eşliğinde Flütist Halit Turgay’la
Franz Doppler’in Rigoletto Fantasy
adlı eserini seslendirdi. 2013 ve 2014
yıllarında Ayvalık Uluslararası Müzik
Festivali’nde solist olarak ve oda müziği
konserlerinde yer aldı. Akbank Oda
Orkestrası, İstanbul Filarmoni ve Şişli
Senfoni Orkestrası’nda görev almış
olan Zeynep Keleşoğlu, 2008 yılından
bu yana Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası’nda solo piccolist, 2011’den
bu yana Orkestra Sion’da solo flütist
olarak görevini sürdürmekte, Trio Pax
ve Marsyas Flüt Dörtlüsü ile konserler
vermektedir.

▪▪ She started the flute with Halit
Turgay in the Mimar Sinan University
State Conservatoire and continued
in the Istanbul University State
Conservatoire, graduating in 2007.
She participated in the masterclasses of world-renowned flautists,
particularly English flautist William
Bennet’s summer school, as well as
many others including Emmanuel
Pahud, Andrea Oliva, Jean Ferrandis,
Davide Formisano, and Siobhan
Grealy. In the Young Soloists Series of
the 29th International Istanbul Music
Festival (2001), she gave a concert
as a member of the Dolce Quartet,
which had also won a prize in the
Young Musicians Chamber Music
Competition in Edirne in 2000. She
was chosen to perform in the Young
Soloists Series of the Istanbul State
Symphony Orchestra in 2002. She
joined the Marsyas Flute Quartet in
2002 and the same year they won
the chamber music auditions by the
İş Sanat Cultural Centre, performing

in the Shining Stars Series of the İş
Sanat in 2003. The same year, she
also performed in the Minifest, a
series of children’s concert organized
by the Istanbul Foundation for
Culture and Art. She was invited to
the 4th and 5th Afyon Karahisar Music
Festival. She won the auditions of
the Sieur Du Luth Music Festival in
the United States in 2008 and played
in the festival orchestra. She was
the soloist in Cecile Chaminade’s
Concertino, accompanied by the
Istanbul Clarinet Chorus in 2009
and in Franz Doppler’s Rigoletto
Fantasy, together with flautist Halit
Turgay, accompanied by the Eskişehir
Metropolitan Municipality Symphony
Orchestra in 2012. She participated
in the Ayvalık International Music
Festival, both as a soloist and a
chamber musician in 2013 and 2014.
Zeynep Keleşoğlu worked in the
Akbank Chamber Orchestra, Istanbul
Philharmonia, and Şişli Symphony
Orchestra. She has been the solo
piccoloist in the Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra since 2008
and flautist in the Orchestra Sion
since 2011. She continues to play as a
member of the Trio Pax and Marsyas
Flute Quartet.

meriç dönük
Arp Harp
▪▪ Klasik arp eğitimini 2008 yılında
fakülte ve bölüm birinciliğiyle
tamamlayan Meriç Dönük, klasik
müziğin yanı sıra caz ve Türk müziğine
de ilgi duydu. Arpın sahip olduğu
zengin efekt yelpazesini bu tür
müziklerde de kullanmanın gerekliliğine
inanarak, solo ve oda müziği
çalışmalarının yanı sıra doğaçlamaya
dayalı eserlere de repertuvarında yer
verdi. 2007 yılında kurulan Arp Sanatı
Derneği’nin kurucuları ve Yönetim
Kurulu üyeleri arasında yer aldı.
2011 yılında Şirin Pancaroğlu ile Elişi
albümünü çıkardı. 2008’de Hollanda’da
düzenlenen X. Dünya Arp Kongresi’
nde “modern müzik” kategorisinde
Türk besteci M. Ali Uzunselvi’nin
Çengir adlı yapıtının dünya prömiyerini
gerçekleştirdi. 2008 yılında Slovenya,
2004 yılında Makedonya’ da yapılan
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▪▪ She completed her harp education
in 2008 as the top scoring student
not only in the department, but also
in the entire faculty. Believing in
the necessity of benefitting jazz and
Turkish music from the rich spectrum
of effects the harp possesses as well,
she is also involved in these genres,
making room for works based on
improvisation in her repertoire that
spans solo and chamber music. She
is a founding member and on the
board of directors of the Art of Harp
Association, founded in 2007. She has
also been the World Harp Congress
Turkey Correspondent since 2011.
She cooperated with the harpist Şirin
Pancaroğlu in the album, Elişi (2011).
She gave the world premiere of the
Turkish composer M. Ali Uzunselvi’s
Çengir in the modern music category
of the 10th World Harp Congress
(Netherlands, 2008). She won the
second prize in the international
harp competitions in Slovenia
(2008) and Macedonia (2004). She
was the recipient of the Cultural
Encouragement Prize by the European
Foundation for Culture in 2004. She is
a member of the Trio Pax since 2014,
while also continuing to concertize as a
soloist in Turkey and abroad.

günsu özkarar
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Viyola Viola
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▪▪ Günsu Özkarar, 2008 yılında Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi viyola ana sanat dalından
mezun oldu. Aynı yıl “interkulturelle
Dialogs culture jam” adlı etkinlik
için, üyesi olduğu Jungenc Filarmoni
Orkestrası’nın Yaylı Dörtlüsü olarak
davet edildiği Weimar’da konser verme
şansı edindi. Daha sonra İsviçre’ye
taşındı ve Hochschule der Künste
Bern’de Prof. Ulrich Eichenauer-

Patrick Juedt’in viyola sınıflarında
yüksek lisansını tamamladı. Yüksek
lisans sırasında okuldaki piyanolu
dörtlüsüyle Bern’de düzenlenen oda
müziği seçmelerinde başarılı olarak,
Maja Nosowska&Elzbieta Gajewska
masterclass’ına katılıp, Excellence
Chamber Music Day’de çalmaya
hak kazandı. Orchester der HKB ve
Schweizer Jugend Sinfonie Orchestra’da
çaldı; Christopher WarrenGreen, Bruno
Weil, Daniel Klajner, Jos van Immerseel,
Kai Baumann gibi orkestra şefleriyle
Avrupa’nın farklı şehirlerinde konserler
verdi. Tatjana Masurenko, Michael
Kugel, Mikhail Volchok, Ruşen Güneş,
Çetin Aydar, Danel Quartet, Marco
Misciagna, Michel Michalakakos, Apple
Hill Quartet, Siegfried Führlinger gibi
hocaların ustalık sınıflarına katıldı.
The World Youth Orchestra, Greek
Turkish Youth Orchestra, The Women
Orchestra of Switzerland, Bilkent Youth
Symphony Orchestra, Bilkent Youth
Virtuosos gibi ensemble/orkestralarda,
Young Euro Classic, Schloss/Beuggen
International Music Fest, Schlern
International Music Fest, Bayreuth
Youth Talented Artists Music Fest,
The Turco-British Association Bach
Günleri, Bodrum Klasik Müzik Festivali,
Ayvalık Uluslararası Müzik Festivali,
Datça Uluslararası Müzik Festivali,
T.R.N.C. Malta Dostluk Günleri, Albert
Long Hall Klasik Müzik Konserleri, 43.
İstanbul Müzik Festivali, Klasik Keyifler
(Kapadokya) Oda Müziği Festivali
gibi etkinlik ve festivallerde yer aldı.
Ayvalık AIMA Festival Orkestrası,
The World Orchestra ve İsviçre’deki
Strings of Birds’ün viyolacısı olarak
yurtiçi/yurtdışı konserlerine katılan
genç viyolacı aynı zamanda İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda
Doç. Beste Tıknaz Modiri ile doktorasını
sürdürmekte, Çağıl Kaya&Moda String
Trio ile caz çalışmaları yapmakta, oda
müziği grupları Trio Pax ve Trio Tını’yla
konserlerini sürdürmektedir.
▪▪ She obtained her degree in viola
from the Bilkent University Faculty
of Music and Performing Arts
in 2008. The same year, she was
invited to Weimar, Germany with
the String Quartet of the Jungenc
Philharmonic Orchestra of which

she was a member, to perform in the
event “interkulturellen Dialogs culture
jam”. She then moved to Switzerland,
where she completed her master’s
degree with Prof. Ulrich Eichenauer
and Patrick Juedt in the Hocshule
der Künste Bern. During her studies
her piano quartet won the chamber
music auditions in Bern, consequently
participating in the master-class by
Maja Nosowska & Elzbieta Gajewska
and performing at the Excellence
Chamber Music Day. She was a
member of both Orchester der HKB
and Schweizer Jugend Sinfonie
Orchestra, performing throughout
Europe under such conductors as
Christopher WarrenGreen, Bruno Weil,
Daniel Klajner, Jos van Immerseel,
and Kai Baumann. She participated in
master-classes by Tatjana Masurenko,
Michael Kugel, Mikhail Volchok,
Ruşen Güneş, Çetin Aydar, Danel
Quartet, Marco Misciagna, Michel
Michalakakos, Apple Hill Quartet, and
Siegfried Führlinger, among others.
As a member of various ensembles,
including the World Youth Orchestra,
Greek-Turkish Youth Orchestra, The
Women Orchestra of Switzerland,
Bilkent Youth Symphony Orchestra,
and Bilkent Youth Virtuosos, she
performed in such festivals and events
as the Young Euro Classic, Schloss/
Beuggen International Music Fest,
Schlern International Music Fest,
Bayreuth Youth Talented Artists Music
Fest, The Turco-British Association
Bach Days, Bodrum Classical Music
Festival, Ayvalık International Music
Festival, Datça International Music
Festival, T.R.N.C. Malta Friendship
Days, Albert Long Hall Classical Music
Series, 43rd Istanbul Music Festival,
and the Klasik Keyifler Chamber Music
Festival (Cappadocia). Günsu Özkarar
tours nationally and internationally
with the Ayvalık AIMA Festival
Orchestra, The World Orchestra and
the Swiss ensemble Strings of Birds
as their viola group member. She also
concertizes with Trio Pax and Trio Tını,
as well as performing jazz music with
Çağıl Kaya & Moda String Trio and
continuing her PhD with Beste Tıknaz
Modiri in the Istanbul University State
Conservatoire.

program notları
Théodore Dubois (1837-1924)
Terzettino
Dubois’nın Paris kültür hayatının
tanınan ve takip edilen bir karakteri
olduğunu 6 Kasım 1904 tarihli La
Semaine Théâtrale’deki şu yazıdan
anlayabiliriz: “Konservatuvar Müdürü
M. Théodore Dubois bu yıl yaz tatilinde
bestelediği obua ve yaylılar için bir
kentet, arp-flüt ve viyolonsel için bir
üçlü, keman ve piyano için yazılmış iki
küçük eser ile Albert Samain’in şiirleri
üzerine bestelenmiş Su Müzikleri isimli
melodik bir seriden oluşan eserlerini
editörlerine teslim etti. Öylesine ki
Dubois, yönetici olarak yürüttüğü
yoğun işlerin yanında, beste yapmayı
kendisi için sadece bir ‘meşgale’ olarak
tanımlıyor.”
Üçlü, döneminde büyük hayranlık
duyulan orkestra yöneticisi flütist
Philippe Gaubert, yüksek ihtimalle
Dubois’nın konservatuvardan öğrencisi
olan viyolacı Van Waefelgham ve
bugün halen kullanılmakta olan bir
çalma metodunun yaratıcısı olan arpist
Henrietta Renié için bestelenmişti. Eser
kısa yapısına rağmen üç enstrümanın
tınısal bileşimi üzerine oldukça rafine
bir şekilde yapılandırılmıştır.
İnceliklerle dolu bir enstrümantal doku
ile melodiyi bir sazdan diğerine tekrar
edermişçesine bağlayan cümlelemesi,
Dubois’nin bir orgçu olarak tecrübesini
gösterir. Eser havada asılı duran uzun
armonik geçişleriyle, flüt ve viyolonselin
sanki semavi iki âşıkmışçasına dans
ettiği ve arpın üzerlerinde ay ışığı
gibi parladığı rüya gibi bir atmosfere
sahiptir. (Süre 5’)
Maurice Ravel (1875-1937)
Flüt, Viyola ve Arp için Sonatin
Ravel, daha sonra Sonatine olarak
ünlenecek eserini, Anglo-Fransız
dergi Weekly Critical Review, bir
piyano sonatının ilk bölümü için bir
yarışma açtığı zaman bestelemeye
başladı. Ravel, on dokuzuncu yüzyılın
ikinci yarısında “çıkmaz”a girmiş
olan geleneksel sonat formunu alıp,
tuzaklardan ve klişelerden uzak durarak
ona yeniden hayat verebilmesini

sağlayan eşsiz üslubu nedeniyle daha
şanslıydı. Dergi iflas ettiğinde, Ravel
yarışma için bestelediği parçaya iki
bölüm daha ekleyerek Sonatine’i
tamamladı.
Ravel’in gelişiminin ilk dönemini
yansıtan bu eser neşeli ve berraktır,
dinleyicinin duygularına nazikçe
dokunur. Akıcılığı, hafif bir
renklendirmeyi kullanan, dördüncü ve
beşinci ses aralıklarından birleştirici
bir unsur olarak yararlanan eser, aslen
piyanonun üç orta oktavı kullanılarak
yazılmıştır. Ravel, sıkı sıkıya yazılmış
parçalarıyla bilinir ve Sonatine de
bunlardan biridir; bize hemen on
sekizinci yüzyıl sanatının incelikli
objets d’art’ından birini anımsatır. Katı
sonat tarzında yazılmış olan Modérédoux et espressif açılışının ilk teması
Fa diyez minör tonundadır, bunu Do
Majör ve Si minör tonunda bir ikinci
bir tema ve coşkunun yoğunlaştığı
bir gelişme bölümü takip eder. İkinci
bölüm –Mouvement de menuettamamlanmamış bir Re bemol
menüettir ve son ölçülerinde gelişip
açılır. Eser, Animé olarak işaretlenmiş
virtüözle kapanır. 3/4 ve 5/4 arasında
heyecanla yükselip alçalan müzik
dalgaları, sol taraftaki birkaç korna
sesiyle ileriye dökülür.
16 Haziran 1904’te Sonatine’in ilk
bölümü, adandığı Cipa ve Ida Godebski
için icra edildiğinde (Ma Mère l’oye,
onların çocuklarına adanmıştı),
beğeniyle karşılandı; eserin tamamı 10
Mart 1906’da Lyon Revue müzikalinin
içinde Paul de Lestang tarafından icra
edildiğinde ise, uyandırdığı coşku o
kadar büyük oldu ki Durand onu hemen
yayınladı.
Eser Carlos Salzedo tarafından flüt,
viyola ve arp üçlüsü için uyarlanmıştır.
(Süre 12’)
Jacques Ibert (1890-1962)
Flüt, Viyola ve Arp için 2 İnterlüd
– Andante espressivo
– Allegro vivo
İki İnterlüd (Deux Interludes) adlı
eser, İbert’in savaştan sonra, 1946’da
İtalya’da S. Lilar’ın Le Burlador
(Şakacı) adlı sahne oyunu için yazdığı
ara müziklerinden düzenlenmiştir.

Besteci, bu piyesin ara müziklerini
yine arpçı kızını düşünerek flüt-keman
(ya da viyola)-arp (ya da klavsen) için
uyarlamış, sonra da ikinci versiyonu
flüt-keman-arp olarak hazırlamıştır.
İbert’in en tanınan oda müziği besteleri
arasında yer alan İki İnterlüd, klavsen ya
da arp yerine piyano, keman ya da viyola
yerine de obua kullanılarak çalınabilen
bir güzelliğe de sahiptir. İlk İnterlüd (ara
müziği) ağırca ve duygulu (Andante
espressivo), ikincisi neşeli ve çabuk
(Allegro vivo) tempodadır. (Süre 7’)
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uluslararası arp yarışmalarında ikincilik
ödülüne ve yine 2004’te Avrupa Kültür
Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Solo
konserlerini yurtiçi ve yurtdışında
aktif olarak sürdüren Meriç Dönük,
2011 yılından bu yana Dünya Arp
Kongresi Türkiye Muhabirliği görevine
ve 2014’ten bu yana Trio Pax ile
çalışmalarına devam etmektedir.
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auner quartet

Sent Antuan Alt Kilisesi
Sent Antuan Lower Church

▪▪ Viyanalı Auner Quartett, 2013 yılında
Viyana Müzik ve Sahne Sanatları
Üniversitesi’nde okurken bir yandan
da oda müziği yapan dört genç sanatçı
tarafından kuruldu. Kemancılar Barbara
Galante ve Daniel Auner 2011 yılında
Duo Mozartiano’yu kurmuş, günümüz
konser salonlarında nadiren duyulan
bir repertuar yorumluyorlardı. Viyolacı
Natalia Binkowska ve viyolonselci
Konstantin Zelenin’in de aralarına
katılmasıyla topluluğun elde edebileceği
ses yelpazesi genişlemiş oldu. Barbara,
Natalia, Konstantin ve Daniel bireysel
olarak herhangi bir orkestra veya
toplulukla sözleşmeli çalışmadıkları
için sahip oldukları müzikal bağımsızlık
sayesinde müzikal olarak yoğun ve
bazen alışılmışın ötesinde yorumlara
ulaşabilmektedirler. Avusturya, Brezilya,
Polonya ve Beyaz Rusya doğumlu
olup aynı müzik eğitimi geçmişini
paylaşan müzisyenler, farklı kültürel
miraslarından faydalanmakta ve
müziği kendiliğinden ve özgün bir
deneyim olarak iletmeyi misyonları
olarak görmektedirler. Yaylı çalgılar
dörtlüsü müziklerinin yaratıcısı olarak
görülen Joseph Haydn ile büyük
Viyana klasiklerinden günümüze
yayılan repertuarıyla Auner Quartet,
çok geniş dinleyici kitlelerini tüm
dönemler ve stillerle, müzikal ifadenin
tüm olanaklarıyla tanıştırmaktadır.
Topluluk kurulmadan çok önce de
birbirlerini tanıyan ve birlikte müzik
yapan sanatçıların Viyana Filarmoni
Akademisi, Wienerwald Yaz Konserleri
Festivali gibi topluluk ve etkinliklerin
yanı sıra Viyana Konzerthaus ve
Musikverein gibi sahnelerde de yolları
kesişmişti.

auner quartet
danıel auner keman violin
barbara galante keman violin
natalıa bınkowska viyola viola
konstantın zelenın viyolonsel cello
Franz Schubert

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.13, D 804
“Rosamunde”
String Quartet No.13, D 804
“Rosamunde”
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– Allegro ma non troppo
– Andante
– Menuetto (Allegretto) – Trio
– Allegro moderato
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▪▪ Since its foundation in 2013,
the Viennese “Auner Quartett”
features four your artists, who met
studying and playing chamber
music at the University of Music
and Performing Arts in Vienna.
The two violinists Barbara Galante
and Daniel Auner founded the Duo
Mozartiano” in 2011; as a Violin
Duo presenting a combination only
rarely heard in today’s concert halls.
The Duo was subsequently joined

by Natalia Binkowska (viola) and
Konstantin Zelenin (cello), who
greatly expanded the ensemble’s
range of sound possibilities. Barbara,
Natalia, Konstantin and Daniel are as
individual musicians not bound by
any contracts to orchestras or other
ensembles. Through this musical
independence they can achieve a
musically intense and also sometimes
unconventional interpretation. Born
in Austria, Brazil, Poland and Belarus
but sharing the same educational
background in music the artists
endeavour to make use of their
different cultural heritage and consider
it as their vocation to convey music as
a spontaneous and original experience.
With their repertoire ranging from
the great Viennese classics - with
Joseph Haydn as the inventor of the
musical genre of the string quartet
- to the present day; the musicians
have made a wide audience familiar
with all epochs and styles and all the
possibilities of musical expression. The
artists of today’s Auner-Quartett had

konusunda yeni pek az şey yaptım; ama
birkaç çalgı müziği için çalıştım ve iki
kuartet ile bir oktet yazdım. Bir diğer
kuartet için de hazırlanıyorum. Böylece
büyük bir senfoniye yol açıyorum...”
1824’ün Mart ayı başında tamamlanan
ve ilk kez 14 Mart’ta İgnaz
Schuppanzigh Kuarteti tarafından, önce
kendi evinde, sonra da 24 Mart’ta halk
önünde çalınan Op. 29 No. 1, La minör
13. Dörtlü (D804), bestecinin sağlığında
basılan ender eserlerinden biridir. Yine
1824’te Sauer ve Leidesdorf yayınevinin
çıkarttığı bu dörtlü “Üç Kuartet: Op.
29 No.1” başlığını taşımasına karşın,
ilan edilen diğer ikisi hiçbir zaman bu
yayınevince basılmadı; daha sonraki
Kuartet No. 14 (D810) 1831’de Joseph
Czerny tarafından yayımlandı ve
Schubert’in düşündüğü gibi, Op. 29’un
2. ve 3. Kuartet’leri belirsiz kaldı.
Beethoven’in eserlerinin de
ilk yorumunu gerçekleştiren
Schuppanzigh Kuartet’in kurucusu
İgnaz Schuppanzigh’e ithaf edilen eser
dört bölümden oluşur ve her bölüm,
bestecinin başka eserleriyle ilintilidir.
2. bölümdeki Rosamunde Bale
Müziği’nin temasının belirginliği
nedeniyle bu dörtlü, Rosamunde
known and played with one another
Dörtlüsü olarak da anılır.
well before its creation. Their artistic
1. bölüm 4/4’lük ölçüde, La minör
paths had crossed in several ensembles tonda ve pek o kadar çabuk olmayan
including the Academy of the Vienna
(Allegro ma non troppo) tempoda
Philharmonic, the “Sommerkonzerte
başlar. İlk tema trajik bir ezgidir.
Wienerwald” and as well as in other
Schubert, gençlik kuartetlerinde
formations on such enown stages
olduğu gibi yine sonat formunu uygun
as Vienna’s Konzerthaus and the
tonaliteleriyle değerlendirmiş olmasına
Musikverein.
karşın, tipik tema konstrastlarını
kullanmamış, geçiş bölümlerini
program notları
hacimsel ve tematik olarak ele alarak,
bunlara sanki geliştirim havası
Franz Schubert (1797-1828)
kazandırmıştır. Bu tınısal yüzeylerle
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 13, D 804
ve durağan yapıyla değişime uğratılan
“Rosamunde”
sonat formu içinde, ikinci kemanın
“Gretchen am Spinnrade” (D118)
– Allegro ma non troppo
Liedi’ni anımsatan direngen (ostinato)
– Andante
sekizlik akıcı figürleri, viyolanın zarif
– Menuetto (Allegretto) – Trio
on altılık hareketi ve viyolonselin uzun
– Allegro moderato
tuttuğu ton, adeta bir Bruckner havası
oluşturur; tüm bunların üzerinde
Schubert yaratıcılığı ve güçlenen sanat
birinci kemanın önce terk edilmiş gibi,
görüşüyle 1824’te bestelediği iki eser
yumuşak ve özlem dolu duyurduğu
(La minör No. 13 ve Re minör No.
tema sonra, daha ümitle dolu, Majör
14) hakkında, 31 Mart 1824 tarihinde
tona yönelir. Ancak şiddetli ve enerjik
arkadaşı Leopold Kupelwieser’e
bir bas motif, bu aynı şekilde süren
gönderdiği mektupta şöyle der: “... Şarkı ortamı değiştiren güçlü bir kontrast
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12.50-13.30
13.50-14.30
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14.00-14.40
15.00-15.40

darıa van den bercken

Hollanda Konsolosluğu Şapeli
Palais de Hollande Chapel

darıa van den bercken piyano piano
George Friederic Handel

Klavsen Süiti Mi Majör, HWV 430
Suite for Harpsichord in E, HWV 430
– Präludium
– Allemande
– Courante
– Air avec 5 variations
Klavsen Süiti Fa Majör, HWV 427
Suite for Harpsichord in F, HWV 427
– Adagio
– Allegro
– Adagio
– Fugue
Domenico Scarlatti

Klavsen Sonatı Re Majör, K 119
Keyboard Sonata in D, K 119
Klavsen Sonatı Do Majör, K 460
Keyboard Sonata in C, K 460
Klavsen Sonatı Do diyez minör, K 247
Keyboard Sonata in C-sharp minor, K 247
Klavsen Sonatı Do Majör, K 159
Keyboard Sonata in C, K 159
George Frideric Handel

Chaconne Sol Majör, HWV 435
Chaconne in G, HWV 435

© sahir uğur eren

▪▪ Hollandalı/Rus piyanist Daria van
den Bercken klasik müzik dünyasının
dikkatini 2012 yılında, George Frideric
Handel’in klavye için yazdığı eserleri
seslendirdiği “Handel at the Piano”
(Handel Piyanoda) projesiyle çekti.
Bu proje sayesinde videolar, konserler
ve alternatif platformlar üzerinden
Handel’in müziğine yeni dinleyiciler
kazandırdı.
Gerek kendi ülkesinde gerekse diğer
ülkelerde beğeniyle karşılanan Handel
at the Piano projesi, piyaniste son
derece saygın Amsterdam Ödülü’nü
(2012) kazandırırken dünya çapında
konserlerin önünü açtı ve Sony Classical
etiketiyle de yayınlandı.
Yannick Nézet-Séguin, Shi-Yeon
Sung ve JoAnn Falletta yönetiminde
Rotterdam Filarmoni, Christoph
Poppen yönetiminde Arnhem Filarmoni
ve Jun Märkl yönetiminde Radyo
Filarmoni gibi, Hollanda’nın önde gelen
orkestralarıyla çalan Daria van den
Bercken, yakın zamanda Seul Filarmoni
ve Los Angeles Oda Orkestrası ile ilk
konserlerini verecektir. Hollanda’daki
belli başlı tüm salonlarında
resitaller veren sanatçı, Amsterdam
Concertgebouw’a da düzenli konuk
olmaktadır.
Daria van den Bercken, São Paulo’daki
Virada Kültür Festivali, Delft Oda
Müziği Festivali ve Rotterdam’daki
Uluslararası Gergiev Festivali’nin de
aralarında olduğu çeşitli festivallerde
çaldı. 2014 yazında Londra’daki Henley
ve Petworth Festivalleri ile Sicilya’daki
Palermo Klasik Festivali’ne konuk oldu.
Konser icralarının yanı sıra “Talk&Play”
(Konuşma ve Oyun) başlıklı bir de
sunum geliştirdi; katılımcıları müzik
dinleyerek yapıları tekrar düşünmeye
çağırdığı bu sunumları üniversitelerde,
şirketlerde ve TED-Ideas worth
spreading gibi platformlarda
gerçekleştirmektedir.
Hollanda ulusal televizyonunda klasik
müzik üzerine haftalık program yapan
sanatçı, genç dinleyicilere ulaşmak
konusunda aktif rol üstlenmektedir.
Daria van den Bercken kendi müzikal
uzmanlık alanı dışındaki dünyayı
da kucakladığı gibi yeni projesinin
ilhamını da bu dünyadan aldı. “Keys

© andreas terlaak

oluşturacaktır. Bu arada ikinci keman
Do Majörde, melankolik bir yan
temayla, hiç olmazsa geçici biçimde
havayı değiştirmek ister.
2. bölüm 4/4’lük ölçüde, Do Majör
tonda ve ağırca (Andante) tempoda, –
birinci ve on altıncı mezürler arasında–
1823’te bestelenen Rosamunde
Müziği (No. 5) ile çok büyük benzerlik
sergileyerek başlar. Schubert belki
de, yalnızca iki temsilden sonra
kaldırılan Rosamunde Bale Müziği’ni
unutulmuşluktan kurtarmak istemiş,
bu saf ve lied yapısındaki temayı
sevimli ve sakin biçimde tekrar
değerlendirmiştir. İki bölmeli olarak
düzenlenen bu Andante bölüm,
temanın varyasyonlarla değişimiyle
işlenir; orta bölmede aydınlanan tema,
duygusal bir gerilimle sona doğru bas
seslerde duyurulan üç sesli çağrıyla
güzel anlar yaşatır.
3. bölüm 3/4’lük bir Menuetto
ölçüsünde, çabukça (Allegretto)
tempoda ve La minör tonda girer.
Schubert burada da, 1819’da Schiller’in
bir şiiri üzerine bestelediği “Die Götter
Griechenlands” (Yunan Tanrıları)
Liedi’nin (D677) temasını kullanmıştır.
Zarif ve çekici havadaki bu motif önce
çekingen, sonra da akıcı biçimde
yansıtılır. Viyolonselin çok hafif (pp)
noktalı ritimle başlattığı tema diğer
çalgılara da ulaşır; eğlenceli ama çok
hafif gelişirken uzun tutulan geçiş,
değişken ve parlak motif parçalarına
dönüşür. Bir dans havasında dört
mezür süren çekici bir melodi, sanki
bu parçalarda gizlenmiş gibi ortaya
çıkar. Bölümün La Majör tondaki trio
kısmında ise girişteki tema sevimli bir
ländler (tiroliyen valsi) benzeri, şakacı
melodik yükselmelerle yansıtılırken,
vurgulamalar hep üçüncü vuruştadır.
4. bölüm 2/4’lük ölçüde, La Majör
tonda, ılımlı çabukluktaki (Allegro
moderato) tempodadır. Schubert’in bu
neşeli finali bir Macar müziği gibi ele
alışı, trillerle süslenen ilk tema adeta
bir köy klarinetçisini anımsatır. Çok
kez duraklamalarla kesilen bu folklorik
akış, noktalı ritimli minör temayla da
bozulmaz. Her dört çalgının da parlak
partisi eseri canlı bir Macar Rondosu
olarak sona ulaştırır. (Süre 35’)

musıc route

to Mozart” başlıklı projesinin CD’sini
2015 Şubat’ında Sony Classical etiketiyle
piyasaya sundu.
Bloomington, Indiana’da Menahem
Pressler ve leonard Hokanson ile
çalışmalarını 2002 yılında tamamladı;
Amsterdam Konservatuvarı’nda Mila
Baslawskaja ve Naum Grubert ile
çalıştı. 2005 yılında Concertgebouw
Vriendenkrans Ödülü’nü, 2006 ve
2008’de Hollanda Klasik Yetenek
Ödülü’nü kazandı.
▪▪ Dutch/Russian pianist Daria van
den Bercken had the classical music
world listening when she launched
her project ‘Handel At The Piano’ in
2012, playing the keyboard works by
George Frideric Handel and finding a
new audience for this music through
videos, concerts and alternative stages
and platforms.
‘Handel At The Piano’ was well
received home and abroad, leading to
the prestigious Amsterdam Prize in
2012, concerts worldwide and a release
on Sony Classical. Next to her concert
engagements, Daria developed the

Talk & Play presentation, in which she
invites audiences to listen to music
and rethink structures. She presents it
at universities, companies and stages
such as TED – Ideas worth spreading.
Daria played with major Dutch
orchestras, such as the Rotterdam
Philharmonic Orchestra under the
baton of Yannick Nézet-Séguin, ShiYeon Sung and JoAnn Falletta, The
Arnhem Philharmonic Orchestra/
Christoph Poppen and the Radio
Philharmonic Orchestra/Jun Märkl.
Upcoming debuts include concerts
with the Seoul Philharmonic Orchestra
and the Los Angeles Chamber
Orchestra. Daria finished her studies
in Bloomington, Indiana (USA, 2002)
with Menahem Pressler and Leonard
Hokanson, and at the Amsterdam
Conservatory with Mila Baslawskaja
and Naum Grubert.
Daria has played recitals in all the
major halls of The Netherlands,
and is also a regular guest at the
Concertgebouw Amsterdam. She won
the Concertgebouw Vriendenkrans
Prize 2005 and the Dutch Classical
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George Frideric Handel (1685-1759)
Klavsen Süitleri

66

G.F. Handel tarafından bestelenen ilk
derlemedir. Eserin ilk bölümü 1720’de
Londra’da Handel tarafından yayınlandı.
Önsözünde, bu süitlerin eksik ve yanlış
şekillerde ortalıkta dolaşmasından
dolayı, bunları kendisinin yayınlamaya
karar verdiğini besteci ayrıca belirtir. 1710
tarihli bir elyazmasında süitlerin sekiz
adet olduğu ve 1700-1710 yılları arasında
bestelenmiş oldukları yazmaktadır.
Bu genç besteci, etkilenmiş olduğu
Fransız, Alman ve İtalyan stillerini
oldukça başarılı bir şekilde ortaya
koymuştur. Alman sanatından gelen
bir alışkanlıktan dolayı satırların
açıklığı ve yazının özensizliği dikkat
çekmektedir. İtalyanların aksine, Handel
aryanın allegro ve adagio formlarını
ele alır. Başka bir yerde de Scarlatti
tekniği uygular. Aynı süit içinde Fransız
stilini İtalyan sanatıyla karıştırmaktan
çekinmemiştir. Tempoların sırası
bir süitten diğerine değişir. Bazıları
prelüd, füg, adagio ya da uvertür ile
açılır. Bazı danslar bariz bir tematik
yakınlığa sahiptir ve İsveç danslarında
ise neredeyse hepsi füg formundadır.
Bu farklılıklara rağmen eser içinde
muhteşem bir bütünlük barınmaktadır.
(Süre 20’)

Domenico Scarlatti (1685-1757)
Klavsen Sonatı Re Majör, K 119
Klavsen Sonatı Do Majör, K 460
Klavsen Sonatı Do Diyez minör, K 247
Klavsen Sonatı Do Majör, K 159
Scarlatti’nin 600’ü geçen sayıdaki
sonatı klavsen için yazılmış olmasına
karşın, çağdaşlarının aksine, piyanoyla
yorumlanmaları bu eserlerin değerini
azaltmaz. Carl Czerny, Emil Sauer,
Carl Tausig ve Hans von Bülow gibi
ünlü piyanistler bu sonatların türlü
düzenlemelerini yaptı; bazen ana yapıyı
bozabilen, armonik, tonalite ve parti
değişiklikleri de uyguladılar. Ancak
günümüzde önce Wanda Landowska,
sonra da Kirkpatrick gibi usta
klavsencilerin, Vladimir Horowitz gibi
ünlü piyanistlerin başlattığı aslına sadık
yorumlarla Scarlatti tekrar hak ettiği
yere ulaştı; aşırıya kaçmayan dinamizm,
aksan, cümle işaretlerine uyan
seslendirilişlerle Barok anlayışın bu en
güzel örnekleri yeniden canlandırıldı.
Scarlatti’nin sonatları çeşitli sistemlerle
numaralandı (Alessandro Longo=L,
Ralph Kirkpatrick=K, Pestelli=P); bazen
de lirik, cantabile veya dans stilinde
ya da teknik problemlerin çözümünü
öngören tarzda, gibi sınıflandırmalara
tabi tutuldu.
Scarlatti, İtalyan klavye müziğini füg
biçiminin sıkı kalıplarından kurtararak
bir bakıma modern piyano stilinin
temellerini de bu teknik çözümlerle
kurdu. Bu türdeki eserlerini sonatlar,
egzersizler ya da klavsen parçaları
(Pièces pour le Clavecin) olarak
adlandırdı; aynı zamanda bu çalgının
teknik çözümünü arayan ilk virtüöz
oldu: Ellerin geniş sıçrayışlarla ayrılması
ya da çapraz biçimde çalarak etki
yaratmasını da düşünerek klavyenin
daha özgür olmasını sağladı.
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
etütlerinin de öncüsü oldu. 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 yayımlandı, 19071939 arasında Milano’da Alessandro
Longo’nun kataloğunda 545 sonatlık
dizi olarak düzenlendi. Longo’nun “L”
olarak numaraladığı sonatlar, 1935’te
Ralph Kirkpatrick’in sınıflandırmasıyla
(K) 555’e ulaştı. (Süre 15’)
George Frideric Handel
Chaconne Sol Majör, HWV 435
Operalarında arp kullanan, arp için
konçertolar yazan Handel kör İngiliz
arpçı John Parry’nin hayranıydı. Arpçılar
da, bu çalgıyı düşünen ilk bestecilerden
olan Handel’e minnet hissi duyar ve
onun eserlerini mümkün olduğu kadar
çok yorumlamaya çalışırlar.
Bestecinin Sol minör Süit No. 7 içinde,
altıncı ve sonuncu olarak yer alan bu
Chaconne –ya da passacaille– orijinalde
tek olarak yazıldı ve 1720’lerde bu süite
alındı. 3/4’lük ölçüde ve ağır tempodaki
Sol minör Chaconne, aslında klavsen
için yazılmasına karşın o çağlarda
âdet olduğu üzere, çok çalınmasını
temin etmek için, iki çalgının da
çalabileceği şekilde “Arp ve Klavsen
İçin” başlığıyla yayımlandı. Zarif ve
tipik Barok havasındaki ağır sarabande
dansı biçimindeki sekiz mezürlük tema,
önce basit bir taklit gibi başlayan ve
sonra arpın olanaklarını kullanan yirmi
biri aşkın pek çok varyasyonla gelişir.
Bu eser Handel Derneği yayınlarının
klavyeli çalgılara ayrılmış 279 parçası
içinde 255 numaralısıdır. (Süre 5’)
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hakan şensoy

Kırım Anglikan Kilisesi
Crimea Memorial Church

istanbul oda orkestrası
ıstanbul chamber orchestra
hakan şensoy şef conductor
emre engin keman violin
gamze ergönül keman violin
Johann Sebastian Bach

Keman Konçertosu No. 1 La minör, BWV 1041
Violin Concerto No.1 in A minor, BWV 1041
– Alleggro
– Andante
– Allegro assai
İki Keman için Konçerto Re minör, BWV 1043
Concerto for Two Violins in D minor, BWV 1043
– Vivace
– Largo ma non tanto
– Allegro
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▪▪ İstanbul’da doğan Hakan Şensoy,
keman eğitimine Prof. Ayhan Turan
gözetiminde Hızlı Eğitim Özel Keman
Birimi’nde başladı.1984 yılındaki ilk
resitalinden bu yana İtalya, Arnavutluk,
İsviçre, İngiltere, Fransa, Bulgaristan,
Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya,
Romanya, Finlandiya, Yunanistan,
Letonya, Azerbaycan, Estonya, Hollanda,
Singapur, İsveç, İngiltere, Makedonya,
Kosova, Bosna-Hersek, Almanya, Rusya,
Venezüella, Meksika, Çek Cumhuriyeti,
Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de; New York
Carnegie Hall, Lincoln Center ve Paris
Louvre Auditorium gibi dünyaca önemli
konser salonlarında pek çok orkestra
konserine solist ve şef olarak katıldı,
resitaller verdi.
1985 yılında İstanbul Filarmoni Derneği
tarafından “Yılın En Başarılı Genç
Sanatçısı” ve aynı yıl İTÜ Rektörü’nün
elinden “Sanat Dalında Üstün Başarı”
ödüllerini aldı. 1988’in Eylül ayında
İstanbul AKM’de verdiği resital
UNESCO tarafından Uluslararası Eğitim
seferberliğine alındı; bu konserde pek
çok ülkeden UNESCO temsilcisi hazır
bulundu. Aynı yıl kazandığı bursla
yüksek lisans eğitimi yapmak üzere
Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde
eğitimine başladı. Burada Trevor
Williams’ın sınıfından mezun oldu.
1992 yılında İtalya San Bartalameo’da
yapılan Uluslararası Rovere D’Oro
Oda Müziği yarışmasında dördüncü
oldu. Aynı yıldan itibaren Bari
Uluslararası Chritoph Colombus
Festivali, Uluslararası İstanbul, İzmir ve
Ankara Bodrum D-Marin Turgut Reis
ve Gümüşlük Müzik Festivalleri, CRR
Konser Salonu Genç Solistler Festivali,
Brasov Uluslararası Oda Müziği Festivali
ve Malmö “Falsterbonasets” Uluslararası
Yaz Festivali, İsveç Karlskrona
Uluslararası Müzik Festivallerine
defalarca solist ve şef olarak davet
edildi. 34. Uluslararası İstanbul Müzik
Festivali’nde üç ayrı konserde solist,
orkestra şefi ve başkemancı olarak
sahneye çıkarak, sahne üzerinde üç ayrı
disiplinle böyle bir etkinliğe katılan ender
sanatçılar arasında yerini aldı.
1990-1992 döneminde İTÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans
eğitimini tamamladı. 1992-1993
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Talent Award 2006 and 2008. She
has performed amongst others at the
Virada Cultural Festival in São Paulo,
the Delft Chamber Music Festival and
the International Gergiev Festival in
Rotterdam.
Summer 2014 brought performances
at the Henley and Petworth Festivals
in London as well as Festival Palermo
Classica in Sicily.
Embracing the world outside her own
field of musical expertise continues
to be the inspiration for Daria’s next
project, called ‘Keys to Mozart’. The
accompanying CD is released by Sony
Classical in February of 2015.
Daria has featured in a weekly series
about classical music on prime time
Dutch national television and is
committed to actively reach out to
younger audiences.
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▪▪ A world-renowned violinist and
conductor, Maestro Hakan Sensoy’s
musical career first started at the State
Conservatory of Istanbul’s Accelerated
Special Violin Education Program for
young prodigies, taught by the eminent
pedagogue Professor Ayhan Turan. As
a violinist, Maestro Sensoy furthered
his education with Trevor Williams at
the London Royal College of Music,
and later with the Russian violinist
and pedagogue Victor Pikaisen, as
well as the celebrated Turkish State
artist Ayla Erduran. At age 16, he was
named “Most Successful Artist of the
Year” by the Istanbul Philharmonic
Association. That year he received the
most significant award of the Istanbul
Technical University, “Superior
Success in an Artistic Branch,” given
only four times in its entire history.
Since his first solo recital at the age
of 13, he has appeared as a soloist in
some of the most significant concert
halls in Europe and the United States,
including the Louvre Auditorium in
Paris and Carnegie Hall and Lincoln
Center in New York. On numerous
occasions he has performed in
such international festivals as the
Bari Christoph Colombus Festival,
the Istanbul Music Festival, the
Izmir Music Festival, the Ankara
Music Festival, the Istanbul CRR
Young Soloists Festival, the Brasov
Chamber Music Festival, the Malmö
“Falsterbonasets” Summer Festival,
International Como Music Festival and

the Swedish Karlskrona Music Festival.
In addition, he has performed in
other venues in Italy, France, Holland,
Greece, Switzerland, Bulgaria, USA,
Romania, Lithuania, Azerbaijan,
Estonia, Sweden, England, Australia,
Kosova, Venezuela, Austuralia, Mexico,
Czech Republic, Singapore, Albania,
Bosnia Herzagovina, Macedonia,
Poland, Cyprus and Turkey.
Hakan Sensoy’s study of conducting
started when he was 16 under the
legendary Turkish conductor Demirhan
Altug. He furthered his education with
Maestro Emin Güven Yaslicama. Since
then he has conducted some of
the most significant soloists of our
time, including Sholomo Mintz,
Raphael Walfisch, Fazil Say, Steven
Iserlis, Cihat Askin, Tedi Papavrami,
Peter Jablonsky, Gülsin Onay, Emre
Elivar, and Kenneth Hamilton. As a
conductor, he also worked with Terence
Blanced,Tthe Bee Gees, Dreamtone,
George Dalaras, and Iris Mavraki’s
Neverland. Hakan Sensoy is a founding
the founder and artistic director of the
Istanbul Chamber Orchestra and the
Filarmonia Istanbul Orchestra, Milli
Reasürans Chamber Orchestra and
Karsiyaka Chamber Orchestra.
Maestro Sensoy conducted or
performed on the violin the world
premieres of several new works by
contemporary composers. On a regular
basis he commissions composers to
write new works for violin as well as
for his orchestra Filarmonia Istanbul.

Turkish-American composer Münir
Beken dedicated his first symphony to
Maestro Sensoy.
Hakan Sensoy has appeared in
numerous radio and television
programs all over the world. Kalan
Music and AFM Records have recorded
his performances as violinist and
conductor.
Maestro Sensoy holds a doctoral degree
in music from the Istanbul Technical
University. Currently he is a professor
of violin at the State Conservatory of
Istanbul Technical University.
During the 2015-2016 season,
Maestro Sensoy has been invited to
perform as a violinist and conductor
such countries Mexico, Russia, Italy,
Albania, Bosnia Herzagovina, Kosova,
Sweden, Azerbaijan, Holland,
Egypt, Ukrain and Germany.

emre engin
▪▪ Emre Engin 2001 yılında Uludağ
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
keman eğitimine Özgür Özkök ile
başladı. İlk konserini CAKA (Cihat
Aşkın ve Küçük Arkadaşları) projesi
kapsamında İstanbul Cemal Reşit Rey
Konser Salonu’nda verdi; kemana
başladığı yıldan itibaren gerek ulusal
gerekse uluslarası birçok ustalık sınıfı
ve festivale katıldı. Bunlardan bazıları
2006, 2007 ve 2013 Uluslararası
Keshet Eilon Summer Festivali, 2009
Uluslararası Tunus Genç Virtüözler
Festivali, 2009 ve 2012 New Virtuosi
Keman ustalık sınıfı 2015 Ottowa
Summer Music Institute Young
Artist Programı ve 2014 Uluslararası
Londra Britten Müzik Festivali’dir.
Sanatçı, katıldığı bu festivallerde Cihat
Aşkın, Shmuel Ashkenasi, Eduard
Grach, Vadim Gluzman, Patty Kopec,
Shlomo Mintz, Itzhak Rashkovsky, Jen
Repko, Ani Schnarch ve Juri Zhislin
gibi isimlerle çalışma ve önemli
sahnelerde konser verme fırsatı
buldu.2012 İstanbul Müzik Festivali
Genç Solistliği, 2013 Royal College of
Music ve Sudborough Vakfı tarafından
Yehudi Menuhin Ödülü, 2014 Ankara
İlhan Özsoy Anısına Keman Yarışması
birinciliği, 2013 RCM Muse Chamber
Music yarışması ikinciliği ve Jüri Özel
Ödülü’nün de aralarında bulunduğu

birçok yarışma ve odisyonlardan ödüller
aldı.Genç kemancı, Uludağ Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni
Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestrası, Samsun Devlet Opera ve
Bale Orkestrası, MIAM Oda Orkestrası,
İstanbul Devlet Konservatuvarı Senfoni
Orkestrası, Bursa Sinfonietta, ADKDER Oda Orkestrası ve Eskişehir
Belediye Senfoni Orkestrası gibi birçok
orkestra eşliğinde konser verme
olanağı buldu, bunların yanı sıra birçok
resital ve “Saubat” adlı piyano triosu
ile oda müziği konserleri verdi. Bu
konserlerin verildiği önemli mekânlar
arasında Londra Royal Festival Hall,
Londra Steinway Hall, St James’s ve St.
Pancras Church, V&A Museum Recital
Hall, Londra Britten Theatre, Madrid
Music Above Park House, İstanbul Aya
İrini, Süreyya Operası, İş Sanat Milli
Reasürans Resital Salonu, Cemal Reşit
Rey Konser Salonu ve Tel Aviv Opera
House vardır. 2013 yılında Tel Aviv’de,
Keshet Eilon Festivali kapsamında İsrail
Ulusal Radyosu ve New York FM’de
yayınlanmak üzere Fazıl Say’ın Keman
Sonatı’nı kaydeden sanatçı, aynı festival
kapsamında girdiği odisyon sonucunda
“Uluslararası Mischa Elman Anısına”
isimli özel konserde çalmaya hak
kazanan beş kemancıdan biri oldu.
Emre Engin, 2015 Temmuz ayından
itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nin
Kaliforniya eyaletinde Uluslararası
Notes by the Bay Keman Festivali’nin
eş kuruculuğunu üstlenmiştir ve fakülte
üyesidir. Pinchas Zukerman’ın asistanı
viyolacı Cong Wu ve çellist Thomas
Mesa ile birlikte yaylı trio olarak oda
müziği çalışmalarını sürdürmektedir. Bu
grupla Manhattan School of Music’te
2015 yılı Kasım ayında düzenlenen
Lillian Fuchs Oda Müziği Yarışması’nda
birinci olmuştur. Amerika’da düzenlenen
Uluslararası Heifetz Müzik Enstitüsü
2016 Young Artist Programına Pinchas
Zukerman’in asistanı Patty Kopec
tarafından davet edilen sanatçı, 2016 yılı
Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası ile Mendelssohn keman
konçertosunu seslendirecektir.
Itzhak Rashkovsky ile Wall Trust Scholar,
Yehudi Menuhin Award Recipient ve
CEV Harika Yetenekler Projesi bursiyeri
olarak sürdürmüş olduğu Londra
Kraliyet Muzik Koleji’ndeki lisans
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sezonunda Çukurova Devlet Senfoni
Orkestrası’nın konuk başkemancılığını ve
2000-2003 yılları arasında Cemal Reşit
Rey Senfoni Orkestrası başkemancılığını
yapan sanatçı, ayrıca Milli Reasürans
Oda Orkestrası kurucularından biri,
İstanbul Oda Orkestrası ve Filarmonia
İstanbul topluluğunun kurucusu ve genel
müzik direktörüdür.
Pek çok radyo ve TV programına
yapımcı ve yorumcu olarak katılan,
ulusal bestecilerimizin eserlerini
yorumlamaya da özen gösteren
Şensoy, kemancı ve orkestra şefi
olarak çoğu kendine ithaf edilen
onlarca eserin Türkiye ve yurtdışında
ilk seslendirilişlerini gerçekleştirdi. CD
kayıtları KALAN Müzik ve AFM Records
etiketiyle sunulmaktadır.
2002 yılında doktora eğitimini
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
tamamlayan Şensoy, çalışmalarını bir
süre devlet sanatçısı Ayla Erduran ve
ünlü Rus kemancı ve pedagog Victor
Pikaisen ile sürdürdü. İlk orkestra
şefliği derslerini 1981-1987 yılları
arasında Demirhan Altuğ’dan aldı ve
2003 yazında Accademia Cicciana di
Sienna’da Gianluigi Gelmetti’nin şeflik
kursuna katıldı. Orkestra şefi olarak
aralarında Sholomo Mintz, Raphael
Walfisch, Fazıl Say, Cihat Aşkın, Ryu
Goto, Tedi Papavrami, Peter Jablonsky,
Bruno Schneider, Gülsin Onay, Emre
Elivar, Keneth Hamilton, Steven
Isserlis, Adrian Brendel, Peter Jablonsky
gibi dünyaca tanınmış solistlere ve
Terence Blanched Band, Bee Gees
Band, Dreamtone&Iris Mavraki’s
NEVERLAND, George Benson, George
Dalaras gibi sıra dışı solist ve gruplara
eşlik eden sanatçı Amerika kıtasından
Avustralya’ya çok geniş bir yelpazede
yer alan pek çok ülkede konserler idare
etmekte, solist olarak resitaller ve
orkestra konserlerinde yer almaktadır.
2015 yılı itibariyle Karşıyaka Belediyesi
Oda Orkestrası Müzik Direktörlüğü’ne
getirilen Şensoy, önümüzdeki sezon
ABD, Meksika, Letonya, Fransa,
İtalya, Almanya, Makedonya, Mısır,
Ukrayna, Arnavutluk, Portekiz gibi
ülkelerde konserler idare etmek ve
konser vermek üzere davet edilmiştir.
Sanatçı halen İTÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuarı’nda Yrd. Doçent
unvanıyla öğretim üyesidir.
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eğitimini “First Class Honours” ve
“Distinction” dereceleriyle bitiren Engin,
yüksek lisans eğitimini tam bursla kabul
edildiği New York Manhattan School of
Music’te maestro Pinchas Zukerman
sınıfında “Çağdaş Eğitim Vakfı Harika
Yetenekler Projesi” bursiyeri olarak
sürdürmektedir. Emre Engin, başta Dr.
Nejat F. Eczacıbaşı, TEKFEN ve Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği olmak
üzere kendisine geçmişte destek vermiş
olan kuruluşlara teşekkür eder.
▪▪ Emre Engin started his violin
education at the Uludağ University
State Conservatory with Özgür Özkök
in 2001. He made his stage debut
with the project “Cihat Aşkın and
Little Friends” at the Cemal Reşit Rey
Concert Hall.
Since 2001, he has attended
many master-classes and festivals,
both national and international,
including the 2006, 2007, and 2013
International Keshet Eilon Summer
Festival, 2009 International Tunisia
Young Virtuoso Festival, 2009 and
2012 New Virtuosi Violin Master-class,
2015 Ottawa Summer Music Institute
Young Artist Programme, and 2014
International Britten Music Festival
London. At these festivals, he found
the opportunity to work and to give
concerts with artists like Cihat Aşkın,
Shmuel Ashkenasi, Eduard Grach,
Vadim Gluzman, Patty Kopec, Shlomo
Mintz, Itzhak Rashkovsky, Jen Repko,
Ani Schnarch and Juri Zhislin.
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His many awards and honours include
the 2012 Istanbul Music Festival Young
Soloist, “Yehudi Menuhin” award
by the Royal College of Music and
Sudborough Foundation, first prize in
the 2014 Ankara Violin Competition
in Memoriam İlhan Özsoy, and
second prize and special jury award
in 2013 RCM Muse Chamber Music
Competition.
He played with orchestras like the
Uludağ University State Conservatory
Youth Symphony Orchestra, Bursa
Regional State Symphony Orchestra,
Samsun State Opera and Ballet
Orchestra, MIAM Chamber Orchestra,
Istanbul State Conservatory Symphony
Orchestra, Bursa Sinfonietta, ADKDER Chamber Orchestra and Eskişehir
Municipality Symphony Orchestra.
In addition to his orchestral
performances, the young violinist gives
recitals and performs with the piano
trio “Saubat” at many major venues,
including the Royal Festival Hall,
London Steinway Hall, St James and St
Pancras Church, V&A Museum Recital
Hall, London Britten Theatre, Madrid
Music Above Park House, Istanbul
Hagia Eirene Museum, Süreyya Opera
House, İş Sanat Milli Reasürans Recital
Hall, Cemal Reşit Rey Concert Hall,
and Tel Aviv Opera House.
Emre recorded Fazil Say’s Violin
Sonata at the Keshet Eilon Festival in
Tel Aviv in 2013 and it was broadcast
on Israel National Radio and New
York FM. In the same festival, he
was also chosen as one of the five
violinists to play at the special concert,
“International in Memoriam Mischa
Elman”.
He co-founded the International
Violin Festival of Notes by the Bay
(California, USA) in July 2015 and still
is in the management and faculty of
the festival. and faculty membership
in. He continues his chamber music
studies with violist Cong Wu, assistant
of Pinchas Zukerman, and cellist
Thomas Mesa and they won the first
prize in the Lilian Fuchs Chamber
Music Competition at the Manhattan
School of Music in November 2015.
He was invited by the assistant of
Pinchas Zukerman, Patty Kopec, to
the Heifetz Music Institute Young

musıc route

Artist Programme in 2016 in the
United States, and is going to perform
Mendelssohn’s Violin Concerto with
the Presidential Symphony Orchestra
in May 2016.
He studied with Itzhak Rashkovsky at
the London Royal College of Music, as
Wall Trust Scholar, Yehudi Menuhin
Award Recipient and the scholarship
holder of CEV Harika Yetenekler
Project. He graduated with First
Class Honours and Distinction. He
continues his graduate studies at the
New York Manhattan School of Music
in the class of Pinchas Zukerman
with full scholarship. He is grateful
to all institutions who supported
himself especially to the Eczacıbaşı
Group, TEKFEN, and Association for
Supporting Contemporary Life.

gamze erengönül
▪▪ Keman eğitimine üç yıl kadar
Veniamin Warshavsky ile başlayan
Gamze Erengönül, günümüze
kadar çalışmalarını babası Prof.
Zeynur Erengönül’le sürdürdü. 2007
yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na
girdi. 2009 yılında Mersin Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’na sınıf atlayarak
başladı. 2012’de üç sınıf atlayıp okul
birincisi olarak lisans bölümünden,
2013 yılında yüksek lisans bölümünden
pekiyi dereceyle mezun oldu.
İlk önemli konserini 11 yaşında İstanbul
Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde
gerçekleştiren sanatçı, Milli Reasürans
Oda orkestrası, Mersin Üniversitesi
Akademik Oda Orkestrası, Mersin
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Orkestrası ve Mimar Sinan Üniversitesi
Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde
solo konserler verdi. 2015 yılında
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
Keman Yarışması’nda birincilik
ödülünü kazandı; aynı zamanda Jüri
Özel Ödülü’ne de layık görülerek 44.
İstanbul Müzik Festivali’nde çalma
hakkını elde etti. İstanbul’un çeşitli
konser mekânlarında sıklıkla solo ve
oda müziği resitalleri vermekte olan
Gamze Erengönül halen Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuvarında
Prof. Çiğdem İyicil’in sınıf asistanlığını
yapmaktadır.

istanbul oda orkestrası

▪▪ Gamze Erengönül started the violin
with Veniamin Warshavsky and after
three years continued with her father,
Prof. Zeynur Erengönül, with whom
she still studies. She entered the
Mimar Sinan Fine Arts University
State Conservatoire in 2007. She
transferred to the Mersin University
State Conservatoire in 2009 and
getting promoted three classes,
obtained her degree as top of school
in 2012. She completed her master’s
in 2013 with an A+.
She made her orchestral debut
with the Istanbul State Symphony
Orchestra when she was only 11
years old. She performed as a
soloist with the Milli Reasürans
Chamber Orchestra, Mersin
University Academic Chamber
Orchestra, Mersin University State
Conservatoire Orchestra, and Mimar
Sinan University Youth Symphony
Orchestra. She won the first prize, as
well as the jury special prize which
entitled her to a concert in the 44th
Istanbul Music Festival, in the Kadıköy
Municipality Süreyya Opera House
Violin Competition. Gamze Erengönül
is currently class-assistant to Prof.
Çiğdem İyicil in the Mimar Sinan
University State Conservatoire and she
regularly gives recitals and chamber
music concerts at the concert venues
in Istanbul.

▪▪ İstanbul Oda Orkestrası 1961 yılında
Dr. Hamit Alacalıoğlu tarafından
kuruldu; 1961-1972 yılları arasında
dönemin solist ve müzisyenleriyle
birlikte konserler verdi ve TRT İstanbul
Radyosu’nda canlı konser kayıtları yaptı.
1972-2001 yılları arasında zaman zaman
değişik şeflerle çalıştı; 2001 yılı itibariyle
düzenli konserlerine tekrar başladı.
Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy
önderliğinde yeniden hayat bulan
orkestra, yurt çapında verdiği
konserlerle ülkenin en saygın
topluluklarından biri durumuna geldi.
2001-2009 yılları arasında 100’ü aşkın
konser veren İstanbul Oda Orkestrası,
bu konserlerde çoğunlukla genç Türk
solistleri ve Türk bestecilerinin eserlerini
icra etti ve kendisi için yazılmış pek çok
eserin de ilk seslendirilişini (32 dünya
prömiyeri) gerçekleştirdi. 31. İstanbul
Müzik Festivali’ne iki konserle katıldı
ve bu konserlerden birinde dünyaca
ünlü keman virtüözü Shlomo Mintz’e
eşlik etti. 2004 NATO zirvesinde dünya
liderlerine bir konser verdi; ayrıca
Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail,
İtalya ve Pakistan’a davet edildi.
CD kayıtlarına devam eden orkestranın
konser kayıtlarından oluşan 2 CD’lik
seçki 2008 yılında Andante dergisi
tarafından dergi okurlarına armağan
olarak verildi.
Sivil toplum orkestrası olarak, yetenekli
müzisyenlerin bir araya gelmesiyle
kurulan orkestranın bir başka özelliği
de yeni yetişen genç müzisyenlere
bünyesinde yer vererek kendine özgü
bir tını oluşturmasıdır. Sholomo Mintz,
Raphael Walfisch, Fazıl Say, Cihat Aşkın,
Tedi Papavrami, Peter Jablonsky, Bruno
Schneider, Gülsin Onay, Emre Elivar,
Keneth Hamilton, Suela Mulaj gibi
sıra dışı solistlere Rengim Gökmen,
Emin Güven Yaşlıçam, Hakan Şensoy,
Michael Nebe, Ertuğ Korkmaz, Cem
Mansur, Naci Özgüç gibi tanınmış
şeflerle eşlik eden İstanbul Oda
Orkestrası, Kadıköy Belediyesi ile yaptığı
işbirliği sonucu 2004-2009 yılları
arasında, Kadıköy Belediyesi İstanbul
Oda Orkestrası adı altında Anadolu
yakasında Caddebostan Kültür Merkezi,
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Irmak
Okulları’nda aylık halk konserleri verdi

ve klasik İstanbul’un Anadolu yakasıyla Since 2006, Hakan Sensoy is the
bütünleşerek yaşamını sürdürmüş tek
general music director and permanent
orkestra olma unvanını aldı.
conductor of the orchestra.
Orkestranın genel müzik direktörlüğünü
ve daimi şefliğini 2006 yılından bu yana program notları
Hakan Şensoy yürütmektedir.
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Keman Konçertosu No. 1 La minör
▪▪ Istanbul Chamber Orchestra
BWV 1041
was founded in 1961, by Dr. Hamit
Alacalioglu. Between 1961-1972,
– Allegro
they gave concerts with soloists and
– Andante
musicians of the time and made live
– Allegro assai
recordings at TRT Istanbul Radio.
Between 1972-2001, worked with
Ünlü Alman besteci Johann Sebastian
different conductors and re-started
Bach, 1717’den 1722’ye kadar Köthen’de
giving regular concerts.
The orchestra revived in the leadership Saray Orkestrası’nın kapelmaysteri
olarak çalıştığı yıllarda, çalgı müziğiyle
of Cihat Askin and Hakan Sensoy and
daha çok uğraşmak olanağını buldu;
by giving concerts across the country,
çünkü yanında çalıştığı Prens Leopold,
became one of the most respected
dini kantatlardan çok, bu tür müzikle
ensembles in Turkey.
ilgilidir. Böylece Bach bu yıllarda çalgı
Between 2001-2009, they gave over a
hundred concerts, mainly worked with ve konçerto türü eserler besteledi;
keman konçertolarını, Brandenburg
young Turkish soloists and performed
Konçertoları’nı, ünlü keman süitleri ve
Turkish pieces and realized the first
sonatlarını yazdı.
performances of 32 pieces.
Keman için yazılan konçertolardan
The orchestra accompanied world
günümüze üç tanesi ulaştı. Bunlardan
famous violinist Shlomo Mintz in
solo keman, birinci ve ikinci kemanlar,
one of the concerts that took place
viyola ve sürekli bas (basso continuo)
in the 31st Istanbul Music Festival. In
2004, they performed in the NATO
için 1720’de yazılan La minör Konçerto,
summit. Also, they have been invited
virtüoz yapıda olmayıp daha çok ustaca
to Germany, Albania, Bulgaria, Israel,
işlenmiş bir oda müziği derinliğini
Italy and Pakistan.
yansıtır. Bach, İtalyan stilindeki konçerto
In 2008, the classical music journal
formunu kullanmasına karşın, tutti ve
Andante, gave 2 CD’s of the orchestra’s soloları birbirinden ayırmayarak büyük
concert recordings as a present to
bir uyum içinde müzikal derinliğe
its readers. Concert recordings do
ulaştırmıştır. Geri planda kalır gibi
continue.
gözüken solo kemanın orkestrayla
The orchestra consists of young and
buruk ve hüzünlü bir olgunluğu soylu
talented musicians whom accompanied biçimde yansıttıkları konçerto, alışıldığı
extraordinary soloists such as Shlomo
gibi üç bölümlüdür.
Mintz, Raphael Walfisch, Fazil Say,
Başlığı belirtilmeyen, ancak genellikle
Cihat Askin, Tedi Papavrami, Peter
neşeli (Allegro) tempoda çalınan 1.
Jablonsky, Bruno Schneider, Gulsin
bölüm 2/4’lük ölçüdedir. Orkestranın
Onay, Emre Elivar, Keneth Hamilton,
24 mezürlük, Vivaldi stilinde canlı ve
Suela Mulaj and conductors such as
enerjik girişiyle sergilenen tema, solo
Rengim Gokmen, Emin Guven
çalgının kontrpuanlı işleyişine sahne
Yaslicam, Hakan Sensoy, Miachel
olur. Solo keman burada iki ayrı temayı
Nebe, Ertug Korkmaz, Cem Mansur,
duyurur. Bu bölümdeki form kullanımı
Naci Ozguc. Between 2004-2009, in
daha sonra Bach’ın oğulları Friedemann
cooperation with Kadikoy Municipality,
ve Emmanuel’in uygulayacağı klasik
they performed under the name of
sonat formunun öncülüğüne yol
Kadikoy Municipality Istanbul Chamber açacaktır. 2. bölüm, 4/4’lük ölçüde
Orchestra at Caddebostan Cultural
ve ağırca (Andante) tempodadır. Bas
Center, Kadikoy Public Education
çalgılarla solo keman arasında duygulu
Center, Irmak Schools monthly.
bir diyalog olan bu bölümde solo
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İki Keman için Konçerto Re minör,
BWV 1043
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– Vivace
– Largo ma non tanto
– Allegro

72

Bach, Köthen’de Prens Leopold’un
hizmetinde orkestra yöneticisi
(Kapellmeister) olduğu 1717-23 yılları
arasında sekiz keman konçertosu
yazdı. Aslında, daha sonraki Leipzig
kilise korosu yöneticiliği görevinde,
müzikçilerin herhangi bir çalgıyla
ilgilenmesine izin vermeyen amirlerine
karşın, Köthen Prensliği’nde koro
bulunmaması bestecinin ve sonraki
tüm müzikseverlerin yararına oldu:
Bach böylece prensin sevdiği çalgı
müziğinin şaheserlerini besteleme
olanağını buldu. Amsterdam’daki
öğreniminden dönen genç Weimar
Prensi Johann Ernst’in de buna
katkısı büyüktür: Genç prens, daha
önceki yıllarda Amsterdam’da basılan
Vivaldi ve Marcello gibi ünlü İtalyan
bestecilerinin konçerto partisyonlarını
1713’te Weimar’da bulunan Bach’a
getirmiş, o da İtalyan stilini dikkatle
inceleyebilmişti. Albert Schweitzer’in
belirttiğine göre Bach’ın Köthen’de
yazdığı keman konçertolarından ancak
pek azı günümüze ulaşabilmiştir.
Bunlar da oğlu Philipp Emanuel’den
kalanlardır. Diğer oğlu Wilhelm
Friedemann’da olanlar ise
kaybolmuştur.
Bach’ın tüm keman konçertoları
arasında en çok sevileni ve tanınanı iki
keman için olanıdır. Orkestra partisinin
piyano ya da yaylı çalgılar dörtlüsü
tarafından da rahatça çalınabilmesi
halinde bile güzelliğini yitirmemesi

nedeniyle eser, amatörler arasında
da ilgi görmüştür. Bu konçertoda tek
problem yalnızca iki iyi keman ustası
bulabilmektir: Çünkü kanon ya da
füg biçiminde gelişen solo partiler,
birbirini izleyen diziler, iki solo çalgının
büyük bir ustalıkla kaynaştırılması
eşdeğer iki yorumcuyu gerektirir. Bach
çağında bu yorumcular da, 1716’da
Berlin’de işlerini kaybeden Prusya
Krallığı Orkestrası müzikçileri oldu.
Bach’ın keman konçertolarını Berlin’den
Köthen’e yerleşen ve orkestranın birinci
kemancısı olan Joseph Spiess için
yazdığı sanılıyor; ana temaları gamlarla
oluşan İki Keman için Konçerto’sunda
ise yine Berlin’den gelen bir başka
kemancının, Martin Friedrich
Marcus’un katkısı düşünülmüş.
Rondo formunda, Re minör tonda,
4/4’lük ölçüde, canlı (Vivace)
tempodaki 1. bölümde Bach’ın konçerto
türüne ilerici yaklaşımı, solo ve tutti
partilerde belirginleşir: İki solist sürekli
olarak orkestra tarafından desteklenir;
böylece solo-tutti dengesi kesinliğini
yitirir. Füg biçiminde ilk temayı
orkestranın ikinci kemanlarıyla ikinci
solist çok canlı şekilde duyurur. Daha
sonra da birinci kemanlarla birinci
solist aynı temayı tizlerde sergiler. İkinci
tema ise solistler tarafından yansıtılır.
Tutti temanın böylece yalnızca girişte
duyurulduğu bölümde eşdeğerdeki
iki solo partisi benzetimlerle, büyük
aralıklı (interval) sıçrayışlarla dengeyi
sağlar. Fa Majör tonda, 12/8’lik
ölçüde, fazla ağır ve temkinli olmayan
(Largo, ma non troppo) tempodaki
2. bölüm olağanüstü huzur verici bir
havadadır. Adeta bir tapınak içinin
mistik atmosferini yansıtan bu gibi
bölümlerin Bach tarafından kilisede,
koro ayinleri arasında çalgı müziği
olarak değerlendirildiğini ve bu nedenle
yazıldığını eski müzik uzmanı J.N.
Forkel 1802 yılında Leipzig’de bu büyük
besteci hakkında yayımlanan –ve ilk
eser olma onurunu kazanan– kitabında
öne sürmüştü. A. Schweitzer de, bu
fikrin olsa olsa ancak İki Keman için
Konçerto’nun ağır bölümü için geçerli
olduğunu öne sürer; orkestranın,
yalnızca basit ve hafif sürekli bas
(basso continuo) eşliğini yüklenerek,
solistlere duygulu bir anlatım olanağı
sağladığı siciliano temposundaki

sakin akışlı bu bölüme ayrı bir güzellik
verdiğini belirtir. Solistlerin biri ön plana
geçerken, diğeri onu zarif süslemelerle
destekler. 3. bölüm 3/4’lük ölçüde, Re
minör tonda, çabuk (Allegro) tempoda,
canlı ve sevimli bir havada gelişir. İki
solist bu kez kanon biçiminde yakın
benzetimlerle (imitation) tüm temaları
sunar. Orkestra da iki kez teksesli
(unison) pasajlarla solistlerin partisini
yüklenerek onlara armonik düzende
karşıtlık kurma olanağı sağlar. Bölüm
yine baştaki Re minör tonaliteye
dönerek, aynı canlı rondo biçiminde
sona erer. Eserin Do minör tonda iki
klavsen ve orkestra için düzenlemesi
(BWV1062) de vardır. (Süre 18’)
* Program notları: irkin aktüze

YILDIZLAR BULUŞMASI-I
A CLASSICAL CONSTELLATION-I
ANTONIO MENESES
& MARIA JOÃO PIRES
marıa joão pıres piyano piano
antonıo meneses viyolonsel cello

04.06.2016
ct sa 20.00

Süreyya Operası
Süreyya Opera House

Ludwig van Beethoven

Viyolonsel Sonatı No. 4 Do Majör, Op. 102 No.1
Cello Sonata No.4 in C Major, Op.102 No.1
– Andante - Allegro vivace
– Adagio - Allegro vivace
Ludwig van Beethoven

Piyano Sonatı No. 32 Do minör, Op. 111
Piano Sonata No.32 in C minor, Op.111
– Maestoso - Allegro con brio ed appassionato
– Arietta - Adagio molto semplice cantabile
Ara Interval
Manuel de Falla

Viyolonsel ve Piyano için Popüler İspanyol Süiti
Popular Spanish Suite for cello and piano
Johannes Brahms

Viyolonsel Sonatı No. 1 Mi minör, Op. 38
Cello Sonata No.1 in E minor, Op.38
– Allegro non troppo
– Allegretto quasi Menuetto-Trio
– Allegro
Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval.

marıa joão pıres
▪▪ “Ender rastlanır kalitede bir icraydı bu:
Temiz, yapmacıksız, şiirsel, iç rahatlatıcı,
hava kadar hafif.” The Times gazetesinin
Maria João Pires’in Londra Senfoni
Orkestrası ile konseri hakkındaki
yorumu, Haziran 2012 Kuşağının en iyi
müzisyenlerinden biri olan Maria João
Pires saf bütünlüğü, müzikal ifadesi ve
sanatının canlılığıyla dinleyicileri şaşkına
çevirmeyi sürdürüyor.
1944 yılında Lizbon’da doğan Pires ilk
konserini 1948’te verdi. 1970 yılından
bu yana kendini sanatın hayat, toplum
ve eğitime etkisi üzerine düşünerek
toplum içinde pedagoji teorilerini
uygulamak için yeni yollar geliştirmeye
adadı. Son 10 yılda dünyanın dört bir
yanından öğrencilerle pek çok atölye
çalışması gerçekleştirdi; felsefe ve
öğretisini Japonya, Brezilya, Portekiz,
Fransa ve İsviçre’ye taşıdı.
Yakın zamanda Belçika’daki Queen
Elisabeth Music Chapel’ın öğretmen
kadrosuna katılarak bir grup çok
yetenekli genç piyanistle çalışmaya
başladı. Genç piyanistler Maria João
Pires’in önderliğinde, farklı kuşaklardan
sanatçılar arasında özgecil bir dinamik
yaratarak rekabete fazlasıyla odaklanan
bir dünyada alternatif oluşturmayı
amaçladıkları Partitura Projesi’ni
başlattı. Yine onun başını çektiği ve
“Partitura” ile el ele yürüyen bir başka
proje de 6 ile 14 yaş arası yoksun
çocuklara koral çalışmalar vasıtasıyla
yardım etmek üzere geliştirilmiş sosyal
program, Equinox. Her iki proje Queen
Elisabeth Music Chapel şemsiyesi
altında yürütülmektedir.
2015/16 sezonunda Maria João Pires,
Trevor Pinnock yönetimindeki Deutsche
Kammerphilharmonie ve Daniel
Harding yönetimindeki Londra Senfoni
Orkestrası ile turnelere çıkmakta;
Tonkunstler Orkestrası, Leipzig
Gewandhaus Orkestrası, San Francisco
Senfoni, Montreal Senfoni ve İsveç
Radyo Senfoni ile konserler vermektedir.

44 t h ıs tanbu l m u sıc fes tıval

keman, biraz da tehdit edici havada
gibi duyulan bas eşliğinde uzun
soluklu ve bazen de tutkuyla yükselen
bir şarkı söyler gibidir. 3. bölüm
9/8’lik ölçüde, olabildiğince çabuk
(Allegro assai) tempoda bir İtalyan jigi
(Giga) biçiminde, kemanın virtüozca
figürleriyle süslenirken birinci bölümün
orkestra tuttisi ana temayı bir füg
biçiminde duyurur. Bach bu konçertoyu
daha sonra, Klavsen Konçertosu No. 7
(BWV1058) olarak Sol minör tona da
uygulamıştır. (Süre 18’)
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Antonio Meneses ve Augustin Dumay
ile oda müziği icralarına devam etmekte
ve Partitura Projesi kapsamında
Avrupa, Kanada ve Japonya’da sahneye
çıkmaktadır.
Maria João Pires’in geniş ve çeşitlilik
içeren diskografisinde solo ve orkestra
eşlikli repertuarın yanı sıra oda müziği
yer almaktadır. Yakın zamanda çıkan
kayıtları arasında Onyx etiketiyle Daniel
Harding yönetimindeki İsveç Radyo
Senfoni Orkestrası ile Beethoven’ın
3. ve 4. Piyano Konçertoları sayılabilir.
2014 yazında, sanatçının 70. doğum
günü onuruna Erato firması 1970’lerden
ve 80’lerden pek çok muhteşem
kaydını tekrar yayımladı ve Deutsche
Grammophon firması da kendi etiketi
altındaki tüm solo kayıtlarının bir kutu
setini çıkardı.
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▪▪ ‘This was playing of rare quality:
clean, unaffected, poetic, consoling,
light as air.’ The Times on Maria
João Pires with the LSO, June 2012
One of the finest musicians of
her generation, Maria João Pires
continues to transfix audiences with
the spotless integrity, eloquence, and
vitality of her art.
She was born in 1944 in Lisbon and
gave her first public performance in
1948. Since 1970 she has dedicated
herself to reflecting on the influence of

art on life, community, and education,
and in trying to develop new ways
of implementing pedagogic theories
within society. In the last 10 years
she has held many workshops with
students from all round the world, and
has taken her philosophy and teaching
to Japan, Brazil, Portugal, France, and
Switzerland.
More recently she joined the teaching
faculty of the Queen Elisabeth Music
Chapel in Belgium where she is
working with a group of highly gifted
young pianists, and together under
the impetus of Maria João Pires they
have initiated the ‘Partitura Project’.
The aim of this project is to create
an altruistic dynamic between artists
of different generations and to offer
an alternative in a world too often
focused on competitiveness. Hand in
hand with this project is the project
‘Equinox’, also headed by Maria João,
which is a social programme for
young disadvantaged children between
the ages of 6 and 14 years who are
being helped through choral singing.
Both projects are integrated under
the Queen Elisabeth Music Chapel
umbrella.
In the 2015/16 season Maria
João performs with the Deutsche
Kammerphilharmonie (on tour,
conducted by Trevor Pinnock),

antonıo meneses
▪▪ Antonio Meneses 1957 yılında
Brezilya’nın Recife kentinde müzisyen
bir aileye doğdu. 10 yaşında viyolonsel
eğitimine başladı; 16 yaşında tanıştığı
ünlü İtalyan viyolonselci Antonio
Janigro tarafından sanatçının önce
Düsseldorf’taki ve sonra Stuttgart’taki
derslerine davet edildi.
1977 yılında Münih’teki Uluslararası
ARD Yarışması’nda birinci oldu;
1982 yılında Moskova’daki Çaykovski
Yarışması’nda ise Birincilik Ödülü ile
Altın Madalya kazandı.
Antonio Meneses Avrupa, Amerika ve
Asya kıtalarının müzik başkentlerinde,
Berlin, Londra, Amsterdam, Viyana,
Paris, Prag, Moskova, Saint Petersburg,
Münih, New York, Philadelphia,
Washington DC ve Tokyo’daki
dünyanın önde gelen orkestraları
eşliğinde konserler vermektedir.
İşbirliği yaptığı şefler arasında Claudio
Abbado, Gerd Albrecht, Herbert
Blomstedt, Semyon Bychkov, Riccardo
Chailly, Andrew Davis, Charles Dutoit,
Daniele Gatti, Neeme Järvi, Mariss
Jansons, Herbert von Karajan, Riccardo
Muti, Eiji Oue, André Previn, Mstislav

Rostropovitch, Kurt Sanderling, Yuri
Temirkanov ve Christian Thielemann
gibi isimler sayılabilir.
Oda müziğine özel önem veren
Meneses, Ekim 1998 ile Eylül 2008
tarihleri arasında efsanevi Beaux Arts
Trio’nun üyesiydi. Vermeer Dörtlüsü ile
turne yapan sanatçı, Menahem Pressler
ve Maria João Pires gibi piyanistlerle de
düzenli olarak oda müziği konserleri ve
resitaller gerçekleştirmektedir.
Herbert von Karajan ve Berlin Filarmoni
Orkestrası ile Deutsche Grammophon
etiketi altında çıkardığı iki albümde
Brahms’ın İkili Konçerto’sunu (AnneSophie Mutter ile birlikte) ve Richard
Strauss’un Don Kişot’unu seslendirdi.
Auvidis France ve Bis etiketiyle VillaLobos’un viyolonsel için tüm eserlerini,
Pan Records etiketiyle de David Popper
ve CPE Bach’ın eserlerini kaydetti.
AVIE etiketi için yaptığı kayıtlar arasında
Bach’ın altı viyolonsel süiti, Gérard
Wyss ile Schubert ve Schumann’ın
viyolonsel ve piyano için tüm eserleri,
Menahem Pressler ile bir Beethoven
albümü, İngiliz Kraliyet Kuzey Sinfonia
ile Haydn’ın viyolonsel konçertoları ve
Clovis Pereira’nın Konçertino’sunun
yanı sıra En İyi Klasik Enstrümantal Solo
dalında Grammy’ye aday gösterilen
Claudio Cruz ve İngiliz Kraliyet Kuzey
Sinfonia ile bir Elgar ve Gál’in viyolonsel
konçertoları albümü yer almaktadır.
Sanatçının Maria João Pires ile ilk
albümü “The Wigmore Hall Recital”,
Deutsche Grammophon etiketi altında
2013 Eylül’ünde piyasaya çıktı.
Yakın zamanda öne çıkan etkinlikleri
arasında Maxim Vengerov ve BBC
Senfoni Orkestrası ile Barbican
Merkezi’nde verdiği konser,
Aldeburgh ve Edinburgh Uluslararası
Festivalleri’ndeki konserleri, Wigmore
Hall’daki resitalleri ve Maria João Pires
devam eden turneleri sayılabilir.
Antonio Meneses 2015/16 sezonunda
Hong Kong Sinfonietta ile turneye
çıkmakta, Güney Amerika’daki çeşitli
orkestralar eşliğinde çalmakta,
Londra’daki Wigmore Hall’da resitaller
vermekte ve Maria João Pires ile
Japonya, Avrupa ve Puerto Rico
Festivali’nde konserlerine devam
etmektedir.
Yoğun konser programına ilaveten
Avrupa’da (Kraliçe Sofia Müzik
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Tonkunstlerorchester, Leipzig
Gewandhausorchester, London
Symphony Orchestra (on tour,
conducted by Daniel Harding), San
Francisco Symphony, Montreal
Symphony Orchestra, Swedish Radio
Symphony Orchestra. She continues
chamber music performances with
Antonio Meneses and Augustin
Dumay. Recitals as part of the
Partitura Project include performances
throughout Europe, in Canada and
Japan.
Maria João has a large and varied
discography including, solo, chamber
music and orchestral repertoire. Recent
recordings include Beethoven Piano
Concertos 3 and 4 with the Swedish
Radio Symphony Orchestra and Daniel
Harding on Onyx. For her 70th birthday
in summer 2014, Erato re-released
many of her wonderful recordings
from the 1970s and 1980s, and
Deutsche Grammophon also released a
box set of her complete solo recordings
for them.

Yüksek Okulu, Madrid ve Chigiana
Müzik Akademisi, Siena), Amerika’da
(Domaine Forget) ve Japonya’da
(Tokyo Üniversitesi) ustalık sınıfları
gerçekleştirmektedir. 2008 yılından bu
yana da Bern Konservatuvarı’nda ders
vermektedir.
▪▪ Born in Recife, Brazil, in 1957 into a
family of musicians, Antonio Meneses
began his cello studies at the age of
ten. At 16, he met the famous Italian
cellist Antonio Janigro and was asked
to join Janigro›s classes in Düsseldorf
and later in Stuttgart.
He won the first Prize at the 1977 ARD
International Competition in Munich
and was awarded First Prize and
Gold Medal at the 1982 Tchaikovsky
Competition in Moscow.
Appearing in the music capitals
of Europe, the Americas and Asia,
Antonio Meneses performs with most
of the world›s leading orchestras
(in Berlin, London, Amsterdam,
Vienna, Paris, Prague, Moscow and
Saint Petersburg, Munich, New York,
Philadelphia Washington D.C. or
Tokyo.
Among the conductors with whom he
has collaborated are Claudio Abbado,
Gerd Albrecht, Herbert Blomstedt,
Semyon Bychkov, Riccardo Chailly,
Sir Andrew Davis, Charles Dutoit,

Daniele Gatti, Neeme Järvi, Mariss
Jansons, Herbert von Karajan, Riccardo
Muti, Eiji Oue, André Previn, Mstislav
Rostropovitch, Kurt Sanderling, Yuri
Temirkanov or Christian Thielemann.
A devoted chamber musician, Antonio
Meneses was a member of the
legendary Beaux Arts Trio between
October 1998 and September 2008.
He has collaborated with the Vermeer
Quartet on tour and gives chamber
music concerts and duo recitals with
pianists such as Menahem Pressler
and Maria João Pires.
As a recording artist, Antonio
Meneses has made two recordings
for Deutsche Grammophon with
Herbert von Karajan and the Berlin
Philharmonic Orchestra (Brahms›
Double Concerto with Anne- Sophie
Mutter and Richard Strauss› Don
Quixote). He has released the
complete works for cello by VillaLobos (Auvidis France and Bis), David
Popper and CPE Bach (Pan Records).
For AVIE, his recordings include the
Six Bach Cello Suites; the complete
works for Cello and Piano by Schubert
and Schumann with Gérard Wyss;
a Beethoven disc with Menahem
Pressler; Haydn’s Cello Concertos and
the Concertino by Clovis Pereira with
the Royal Northern Sinfonia, and a
CD of Elgar and Gál Cello Concertos
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yıldızlar buluşması-ı
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program notları
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Viyolonsel Sonatı No. 4 Do Majör,
Op. 102 No. 1
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– Andante - Allegro vivace
– Adagio - Allegro vivace
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Beethoven’in viyolonsel ve piyano
için son yazdığı eserler Op. 102
dizisinde yer alan iki sonattır. Bu iki
sonat 1815 yılının Temmuz sonu ve
Ağustos ayı içinde yazıldı. Eserlerin
yazılmasında ünlü Schuppanzigh
Kuarteti viyolonselcisi Joseph Linke’nin
(1783-1837) büyük rolü olmuştu. Uzun
süre Rasumovsky Kuarteti adıyla
anılan topluluğun üyesi olan Linke,
Schubert’in müziğinin tanınmasına da
yardım edecekti. Linke aynı zamanda

çok iyi bir piyanist olan Macar asıllı
Kontes Anna Maria Erdödy’nin (17791837) çocuklarının öğretmeniydi.
Kontes Erdödy ise Beethoven’in
büyük hayranıydı ve besteci daha
önce, 1808’de Op. 70 No.1 ve 2
Piyanolu Trio’sunu kontese ithaf
etmişti. Beethoven önce 5. Piyano
Konçertosu’nu İngiltere’de ilk kez çalan
Londralı piyanist Charles Neate’e 1816
Ocak ayında, sonra da kendi elyazısıyla
Op. 102 No. 1 Sonat’ı ithaf etmiş, 13
Mayıs 1816’da Kontes Erdödy’ye yazdığı
mektupta bu ithaf nedeniyle özür
dilemiş, eserin 1819 Viyana baskısında
kontesin adı verilmişti.
Beethoven’in 1815’teki en önemli
çalgı eseri sayılan bu sonatlar,
onun veriminin son safhasının
başlangıcını oluşturur: Yapısal form
önemsenmemekte, fikirler özgürce
sergilenmekte, partilerin daha çizgisel
bir ölçüde kullanımı artmaktadır. Tını
anlamı azalmakta, form bütünlüğü
berraklığını yitirmektedir. Rapsodik
anlatımla, melodi zenginliği ve
çokseslilik yapısı bir arada, yan yana
gelebilmektedir. Beethoven’in el
yazısıyla “Freje Sonate für Klavier und
Violonscell” (Piyano ve Viyolonsel
için Özgür Sonat) olarak belirttiği
Sonat No. 1, alışılmış şekilde üç ya da
dört bölümlü değil iki bölümlüdür;
ancak birçok bölme öngörülmüş,
daha sonraki eserlerde de olacağı gibi
geleneksel form sonraları bir yana
bırakılmış, besteci kişisel ve özel eserini
oluştururken hislerine ve buluşlarına
özgür bir yer açmıştır.
Do Majör Sonat’ın 1. bölümü 6/8’lik
ölçüde, ağırca (Andante) tempoda, 27
mezür boyunca viyolonselin sevecen
(teneramente) ve tatlı bir ezgisellikle
(dolce cantabile) duyurduğu hafif
(piano) girişle sakin başlar. Bu giriş
hemen sonat formunda, 4/4’lük
ölçüde ve La minör tona dönüşecek
olan, tez canlı (Allegro vivace)
bölmeye bağlanır. Enerjik ve noktalı
ritim hem sert yapıdaki ana temayı,
hem de ona kontrast olarak beliren
ezgisel küçük yan temayı birbirine
bağlar. Bunların karışımı triolelerle
alışılmamış bir serime (exposition)
geçer. Geliştirim (developpement) ana
tema üstüne dramatik vurgulamalarla
gerçekleşir. Tekrar (reprise) ise

değişkenlikle, kanon biçiminde kısa
coda’ya ulaşır.
2. bölüm 4/4’lük ölçüde, dokuz mezür
süren çok kısa ve çok süslü bir rapsodi
gibi, yine ağır (Adagio) tempolu ve hafif
(piano) bir girişle başlar. Bunu yine
aynı kısalıkta, ama sürpriz olarak birinci
bölümün Andante girişinden motifleri
içeren ve finali hazırlayan ağırca (Tempo
d’Andante) bölme izler. Asıl final ise
2/4’lük ölçüde, Do Majör tonda ve tez
canlı (Allegro vivace) tempoda başlar:
Ana tema değişkenlikle piyano ve
viyolonsel arasında paylaşılır. Özellikle
kısa-kısa-uzun ritminde beliren kesin
motif ve partilerin yoğun çoksesliliğiyle
ilgi çeken final, pek çok modülasyondan
sonra virtüoz sona ulaşır. (Süre 17’)
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Piyano Sonatı No.32 Do minör, op.111
– Maestoso-Allegro con brio ed
appassionato
– Arietta-Adagio molto semplice e
cantabile
Beethoven, 1820-22 yılları arasında
yazdığı son üç sonatın (Op. 109, 110 ve
111) finallerini, eserlere gerçek bir son
havasını vermeyen yeni bir anlayışla ele
almıştır. Özellikle son, No. 32 Do minör
Sonat’ın bitişinde sessizlik egemendir
ve bu da iki kat etki yaratır. Piyano
sonatları dizisinin son tanımlaması
ve sağırlığın bir prelüdü olarak bu
sonatı oluşturan iki bölüm ise tez ve
antitez gibi durur. Bu konuyu pek çok
ünlü müzikçi de araştırmıştır. Richard
Wagner’in damadı, ünlü piyanist ve
orkestra şefi Hans von Bülow (183094) bunu, Budizmdeki “varlıkların
göçü” anlamına gelen Samsara ile,
bir bedenden diğerine geçerek çeşitli
varlıklar halinde yaşamaktan kurtulup
en yüksek mertebeye, Nirvana katına
ulaşması olarak tanımlar. Büyük
piyanist Edwin Fischer (1886-1960) ise
bu iki bölümü dünyevi ve uhrevi olarak
niteler. Liszt ve Moscheles’in öğrencisi,
Beethoven hayranı ve müzik yazarı olan
piyanist Wilhelm von Lenz (1809-83) ise
sonatın ilk bölümünün gerçek dünya,
ikinci bölümün mistik dünya olduğunu
yazar.
Bestecinin 1822 ilkbaharında
tamamladığı sanılan No. 32 Do

minör Sonat, Avusturya Arşidükü
Rudolph’a ithaf edildi. Nota basımı
ise Schlesinger yayınevi tarafından
daha parlak dizgi elde edilebilmesi
için Paris’e gönderildi, ancak örnek
baskı çeşitli düzeltmelere karşın doğru
gelmeyince, mecburen yine Berlin’de
karar kılındı ve orada yayımlandı. 1832
Londra baskısında, Madame Antonie
Brentano’ya ithaf edildiği yazılan
sonatın, aynı yılın Haziran ayındaki,
Beethoven’in tekrar elden geçirdiği
baskısı Arşidük Rudolph’un adını
taşır. Missa Solemnis’i de ona ithaf
eden Beethoven’in bu son sonatı,
piyanoya vedası olmamakla birlikte, onu
izleyenler tarafından alınıp geliştirilecek
bir örnek olamayacak şekilde ruhunun
derinliğini açtığı bir mirastı ve bunun
için de en sevdiği tonaliteyi, Do minörü
seçmişti.
Hemen eserin ana karakterini belirleyen
kısa ve görkemli (Maestoso) giriş,
4/4’lük ölçüde, Do minör tonda, daha
ilk notalarla karanlık ve korkutucu
büyüklüğü yansıtır. Burada tüm
sonatın çekirdek teması da sunulur.
Baslardaki kaderci sıçrayışla keskin,
çifte noktalı ritimde, güçlü-hafif (fortepiano) arası değişen dinamikliğiyle
bu motif üç değişik biçimde
tekrarlanır. Ritmin dinamikliği, keskin
uyumsuzluklardan (dissonans) sonra
ana tema hazırlanırken –tehdit eden bir
gökgürültüsü gibi– bas Sol notasıyla
başlatılan bir koral ve hafif giren triller
buna yol açar. Birinci bölümün hızlı,
parlak ve tutkulu (Allegro con brio ed
appassionato) kısmına geçilmiştir.
Güçlü bir yükselişle Beethoven’in en
vahşi, fırtına gibi bölümlerinden biri
başlar:
Etkileyici bir nabız vuruşuyla, insanın
içine işleyen, zorlayan melodik yapıdaki
ana temayı Beethoven yıllar önce
bulmuş ve not defterine kaydetmiş,
şimdi de sırası geldiğine karar vererek
tüm bölüme egemen olacak şekilde
sergilemiştir. Öyle ki her mezürde
temanın gücü giderek artarken hiçbir
şey ona karşı koyamaz; Maestoso
girişteki motifin varyasyonlarıymış gibi
gelişir. Bu motifin Do, Mi bemol, Si
notaları bir füg unsuru olarak doruk
noktasına ulaşır. Sağ elin birkaç oktavlık
sıçrayışıyla vurulan Do diyez sesi bir ışık
gibi aydınlatır ve çekingen olduğu kadar

kavrayıcı nitelikteki yan tema, La bemol
Majör tonda parlar. Ancak bu parlaklık
da kısa sürer: Sanki bulutlar arasında
güneş azıcık kendini göstermiştir.
Hemen 16’lık notaların vahşi saldırısı
başlar; ana tema yine güçlü ve kudretli
oktavlarla belirir, yükselerek ilk kısmı
La bemol Majörde kapatır. Bir tek
akor vuruşuyla geçilen Sol minör tonu
geliştirimi (developpement) başlatır;
ana tema dört oktavlı, gizemli şekilde
sunulur ve bir fugato ile çabucak
hedefe, tekrara (reprise) yönelerek yan
temayla kaynaşır. Coda’da ise ikinci
bölüme geçiş hazırlanmaktadır: Çekiç
vuruşu gibi tınlayan bir dizi akordan
sonra fırtına diner; yalnızca baslarda
huzursuz 16’lık notalar duyulur ve saf
bir Do Majör armonide savaş –birinci
bölüm– sona ermiş, sükûnete başlangıç
ilan edilmiştir.
2. bölüm Arietta (küçük arya) başlığını
taşır. 9/16’lık ölçüde, “ağır tempoda,
çok sade ve ezgisel” (Adagio molto
semplice e cantabile) tanımıyla
başlayan varyasyonlar bölümü, sakin
havası, tanrısal sükûneti, tutkusuzca
akıp giden melodik yapısıyla bir huzur
harikası olarak nitelendirilir. Aydınlık
Do Majördeki ezginin zarif gümüş
gibi tınısı, baslardaki gölgeli ve dört
sesli eşlikte yükselir: Önümüzde geniş
ve mistik uzaklıklar açılmış, acılar
dinmiştir. İki kez tekrar edilen bu sekiz
mezürlük müziğin girişindeki motifin
rolü –tüm bölüm boyunca– önem
kazanacak, ritmi egemen olacaktır.
Ünlü yazar Thomas Mann’ın tanımıyla
“kendi barışsever masumluğuyla hiçbir
şekilde macera ve kadere hazır değilmiş
gibi gözüken” tema ritmik, armonik,
kontrpuan bakımından değişimlere
uğrar. 1. Varyasyon bu motifi hemen
temel olarak alır, tüm melodinin sona
kadar duyulmasını sağlar; sol elde
belirlenen armonik unsur ise diğer
varyasyonlar için karakteristik olacaktır.
6/16’lık ölçüdeki 2. Varyasyonda tema
3/16’lık iki mezürde yer alır ve üçüncü
mezürden itibaren melodi baslardan
tizlere doğru işlenir. Müzik buraya
kadar zarif ve sakindir. 3. Varyasyonda
öncekilere karşıtlık oluşturucu güçlü
(forte) tınıyla, keskin vurgularla,
hareketin iki katı (12/32’lik ölçüde)
hızlanmasıyla değişen başlangıç
motifini her iki elin karşıt hareketiyle

yorumlamak da büyük enerji gerektirir;
melodi ise sağ elin figürlerinde ortaya
çıkar. Avusturyalı müzik yazarı Heinrich
Schenker’in (1868-1935) “müzikli bir
samanyolu” şeklinde şiirsel olarak
tanımladığı 4. Varyasyon ise çifte
varyasyondur: Temanın tekrarı yeni bir
değişime yol açar. Yumuşak akorlarla
baslarda –uzaktan duyulan çan sesleri
gibi– başlar ve melodiyi, bir zincirin
halkaları gibi gelişen 32’lik triolelerle
süsleyerek aydınlık doruğa ulaştırır.
4. ve 5. Varyasyonlar arasında kadans
biçiminde bir ara müziği yer alır: Önce
ana motif belirir, sonra da uzun trillerle
Mi bemol Majöre kaçan, birbirinden
dört-beş oktav uzaktaki iki sesli
partiyle, belki de yalnızlığı simgeler.
Do Majör tonalitenin belirişiyle 5.
Varyasyon başlar. Melodi berrak ve
ışıklı şekilde, başıboş bırakılmış gibi
ilahi yüksekliklerde süzülür; orkestral
bir akorla bölümün zirvesine, zafer
kazanmanın gönül rahatlığı içinde
ulaşır. Bunu izleyen gizemli, hafif,
trillerle gerçekleşen melodi bir veda
havasındadır; aydınlık yükseklerden
baslara –uzak bir çağrı gibi tınlayarak–
düşer ve çözülen bir Do Majör akor
içinde hafifçe yok olur. Ancak bunu
izleyen sessizliğin, bu kaybolan tınıdan
çok daha önemli olduğunu içimizde
hissederiz. (Süre 31’)
Manuel de Falla (1876-1946)
Viyolonsel ve Piyano için
Popüler İspanyol Süiti
– El pano moruno (Mağrib Şalı)
– Nana (Ninni)
– Canción
– Polo
– Asturiana
– Jota
Manuel de Falla 1876 yılında Cádiz’de
dünyaya geldi; 1946’da, Arjantin’in
Alta Gracia şehrinde hayatını kaybetti.
De Falla, yirminci yüzyıl başında
İspanyol klasik üçlülerinin en önemli
bestecilerinden sayılır. “Kendisinden
daha yaşlı olan çağdaşları Albéniz ve
Granados’la birlikte, son üç yüzyılda
uluslararası üne kavuşan ilk İspanyol
bestecilerden biri oldu; aynı zamanda
bu üç isim arasında en yetenekli
olanıydı.” (E. Franco)
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with the Royal Northern Sinfonia and
Claudio Cruz, which was nominated
for a Grammy Award for ‘Best Classical
Instrumental Solo’.
His first recording with Maria João
Pires, The Wigmore Hall Recital,
was released in September 2013 for
Deutsche Grammophon.
Recent highlights include
performances with the BBC Symphony
Orchestra and Maxim Vengerov at
the Barbican Centre; appearances
at Aldeburgh and at the Edinburgh
International Festivals; recitals at
Wigmore Hall; ongoing touring
projects with Maria João Pires, among
others.
In 2015-2016, Antonio Meneses
performs with the Hong Kong
Sinfonietta on tour, with different
orchestras in South America, among
others; giving solo recitals among
other in London at Wigmore Hall and
recitals with piano with Maria Joao
Pires in Japan and later in Europe but
also at the Puerto Rico Festival.
In addition to his busy concert
schedule, Antonio Meneses regularly
gives masterclasses in Europe (Madrid
– Escuela Superior de Música Reina
Sofía, Siena - Accademia Musicale
Chigiana -), the Americas (Domaine
Forget) and Japan (Tokyo University),
as well as teaching at the Bern
Conservatory since 2008.
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– Allegro non troppo
– Allegretto quasi Menuetto - Trio
– Allegro
Brahms iki viyolonsel sonatı yazdı.
Birincisi 1865’te, diğeri ise –21 yıl sonra–
1886’da tamamlanan bu eserlerden
ikincisinde dramatik ve rapsodik bir
anlatımı öngördü. İlk sonat ise en
ince noktasına kadar iyi planlanmış
ve melodik yapı bakımından daha
zengindir. Brahms, her üç bölümü
de minör tonlarda olan birinci sonatı
bestelemeye, genellikle koro müziğiyle
ilgilendiği yıllarda, 1862’de başladı.
Daha çok melankolik bir havası
olan eserin birinci bölümünü daha
geniş tutmuş, aradaki intermezzo
benzeri menuet ile üçüncü bölüme
sakin bir geçiş yaratmıştı. Viyana
Konservatuvarı’nın şan öğretmeni ve
viyolonselci Joseph Gänsbacher’e (18291911) ithaf ettiği sonat, ilk kez Viyana’da
1874 Şubat’ında seslendirildi.
Pek fazla çabuk olmayan (Allegro non
troppo) tempoda, 4/4’lük ölçüde ve
Mi minör tondaki 1. bölümün sakin
ve güçlü ilk teması, etkili biçimde
viyolonsel tarafından duyurulur; buna
piyano, kuvvetlenen şekilde katılır.
İkinci tema ise daha canlı ve isteklidir.
2. bölüm, menuet benzeri, 3/4’lük
ölçüde, çabukça (Allegretto quasi
Menuetto) tempodadır ve ritmik
vurgulamalarla gelişir. La minör tonda
beliren tema, trio bölmesinde Fa diyez
minörde tekrar duyurulur. Mi minör
tonda ve 4/4’lük ölçüdeki 3. bölüm
neşeli (Allegro) tempodadır. Kontrpuan
bakımından çok ustaca düzenlenen bu
finalde, Bach’ın Füg Sanatı adlı eserinin
16. ve 17. füglerine benzeyen bir füg
tüm bölüme egemendir; füg, lirik yan
temalara geçişler biçiminde pek az
duyulma fırsatı verir ve coda’ya parlak
biçimde ulaşarak sonatı sona erdirir.
(Süre 25’)
* Program notları: irkin aktüze

İDİL BİRET:
BİR VİRTÜÖZÜN PİYANO MARATONU-II
İDİL BİRET:
THE PIANO MARATHON OF A
VIRTUOSO-II
05.06.2016
pa su 18.00

Süreyya Operası
Süreyya Opera House

Franz Schubert

Piyano Sonatı La Majör, Op. 120
Piano Sonata in A Major, Op.120
– Allegro moderato
– Andante
– Allegro
Franz Schubert/Franz Liszt

3 Lied
3 Lieder
– Auf dem Wasser zu Singen
– Ave Maria
– Gretchen am Spinnrade
Franz Schubert

Fantezi Do Majör, Op. 15 “Wanderer Fantezi”
Fantasy in C Major, Op.15 “Wanderer Fantasy”
– Allegro con fuoco, ma non troppo
– Adagio
– Presto
– Allegro
Ara Interval
Franz Liszt

Piyano Sonatı Si minör, S. 178
Piano Sonata in B minor, S.178
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

idil biret
T.C. Devlet Sanatçısı
▪▪ Üç yaşında piyanoya büyük istidat
gösteren Türk sanatçısı İdil Biret,
ilk derslerini Ankara’da Mithat
Fenmen’den aldı. TBMM’nin 1948
yılında çıkardığı özel kanunla sekiz
yaşında Fransa’ya gönderildi ve büyük
Fransız müzisyeni Nadia Boulanger’nin
gözetiminde öğrenim gördüğü Paris
Konservatuvarı’ndan 15 yaşında
birincilikle mezun oldu. Daha sonra,
20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden
Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff ile
çalıştı. Hiçbir piyano yarışmasına
katılmayan İdil Biret 16 yaşından
itibaren Boston Senfoni, Leningrad
Filarmoni, Londra Senfoni, Dresden
Filarmoni gibi dünyanın büyük
orkestraları ve Leinsdorf, Monteux,
Keilberth, Scherchen gibi büyük şeflerle
beş kıtayı kapsayan iki bine yakın
konser verdi ve birçok festivale katıldı.
Van Cliburn (ABD), Kraliçe Elisabeth
(Belçika), Busoni (İtalya), Franz Liszt
(Weimar, Almanya) gibi ünlü piyano
yarışmalarında jüri üyeliği yaptı; Fransa,
Polonya, İngiltere, İtalya, ABD ve
Türkiye’de ödül ve nişanlar aldı.
Biret bugüne kadar EMI, Decca,
Atlantic/Finnadar, Naxos ve diğer
firmalar için Amerika ve Avrupa’da
100 plak kaydetti. Bunlar arasında
müzik tarihinde ilk kez komple diziler
olarak seslendirilen Chopin’in bütün
piyano eserleri ve Beethoven’in dokuz
senfonisinin Liszt tarafından yapılan
piyano uyarlamaları ile Brahms ve
Rachmaninof’un bütün piyano eserleri,
Boulez’in üç piyano sonatı, Ligeti’nin
etütleri ve Stravinsky’nin Ateşkuşu
bale müziğinin piyano uyarlaması da
yer almaktadır. Bu kayıtlar Polonya’da
Chopin Büyük Ödülü, Fransa’da Altın
Diyapazon dahil pek çok ödül aldı;
Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’da 3
milyon adet civarında satılarak büyük
bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2007
yılında Chopin’in bütün piyano eserleri
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Johannes Brahms (1833-1897)
Viyolonsel Sonatı No. 1 Mi minör,
Op. 38
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Endülüs’ün kırları, şehirleri ve insanları,
de Fallas’ın hayat boyu ele aldığı
konulardı - en tanınımış eseri olan La
Vida Breve operası da aynı konuları ele
alır. La Vida Breve, ilk defa 1913 yılında,
Fransa’da sahnelendi. De Falla kendi
kuşağına ait çoğu besteci gibi Fransa’da
eğitim görmüş ve empresyonistlerden
etkilenmişti. Paris’te Les Apaches adlı
sanatçı grubunda Ravel ve Koechlin’den
kabul ve destek gördü. Öncelikle Ravel
ve Koechlin, ardından da Debussy, de
Falla’yı İspanyol ulusal kimliğine sahip
eserler (solo piyano ve orkestra için
İspanya Bahçelerinde Geceler) üretmeye
ve 1905’te bestelediği tek perdelik La
Vida Breve’yi elden geçirmeye teşvik
ettiler. Paris’teki prömiyerin ardından
eser, 1914 yılında Madrid’de ilk defa
İspanyolca olarak sahnelendi; burada
geniş kitlelerin takdirini kazanarak
büyük bir başarı elde eden de Falla,
böylece ülkesinin en önde gelen
bestecisi konumuna yerleşti - bu ünü,
Ballett-Pantomime El Sombrero de
Tres Picos (Üç Köşeli Şapka, 1917) ile
yakaladığı başarının zeminini hazırladı.
De Falla, daha sonraki yıllarda
Granada’da entelektüellerden oluşan bir
dost çevresinde yaşamını sürdürdü; şair
Lorca da bu çevre içindeydi. İspanya
iç savaşı bu topluluğu beklenmedik
bir şekilde sonlandırırken, besteciyi de
yurdunu terk edip Arjantin’e yerleşmek
zorunda bıraktı.
De Falla’nın şöhretini bugüne dek
sürdüren eseri, yukarıda da bahsi
geçen La Vida Breve olmuştur.
Bu parçanın sürükleyici İspanyol
melodilerinin keman virtüözlerince
enstrümanlarına uyarlanmış olması hiç
de şaşırtıcı değil. Bu uyarlamalardan
en çok beğenileniyse Fritz Kreisler’in
La Vida Breve’deki 1. İspanyol Dansı
olmuştur. Keman ve viyolonsel için
yapılan düzenlemeleriyle tanınan
Suite Populaire Espagnole’un (Popüler
İspanyol Süiti) kökenleri İspanyol halk
şarkılarına dayanır. Söz konusu eser,
de Falla’nın 1914 yılında mezzosoprano
ve piyano için yazdığı Siete Canciones
Populares Espagnoles (yedi İspanyol halk
şarkısı) aranjmanlarından oluşur. Bu
yedi şarkıdanü, aralarında ünlü Ninni
(Nana), Mağrip açılış parçası ve Polo
ile Jota Dansları da olan, altı şarkı süite
dahil edilmiştir. (Süre 14’)
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kayıtları ve konser icraları ile Polonya
kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle
Cumhurbaşkanı Lech Kaczsnky, İdil
Biret’i Polonya’nın en üst nişanı olan
“Yüksek Liyakat Madalyası” (Krzyzem
Kawalerskim Ordera Zaslugi) ile taltif
etti. Repertuarında yüzden fazla piyano
konçertosu olan sanatçının eski ve yeni
kayıtları kendi etiketi olan “İdil Biret
Arşivi” (IBA) ile Naxos tarafından bütün
dünyaya dağıtılmaktadır. Bu çerçevede
Beethoven’in 32 piyano sonatı, 5
konçertosu ve Korolu Fantezi’sinin
kayıtları da tamamlanmış olup bunlar
9 Senfoni uyarlamasıyla birlikte IBA
serisinde 19 CD kutu içinde dünya
dağıtımına girdi. Biret’in 1959 yılından
bu yana yaptığı 100‘den fazla LP/CD
kaydın tamamı iki büyük kutu içinde
2016 yılı sonuna doğru Türkiye ve dünya
piyasasına sunulacaktır. Bütün bu
kayıtlar Türkiye’de İdil Biret Arşivi’nin
sitesinden temin edebilir (www.ibasat.
com).
İdil Biret, Amerika’da Yale
Üniversitesi’nde Hindemith’in beş
piyano konçertosunun tamamını Yale
Senfoni Orkestrası ile çaldı ve bu
kayıtlar 2 CD halinde 2013’te Naxos
tarafından dünya piyasasına sunuldu.
2014’teki çalışmaları arasında Varşova
resitali, Paris’te UNESCO büyük
salonunda verdiği resital, Londra’da
Brahms 1. Konçerto icrası, ayrıca
Scriabin Etütleri, Borusan Dörtlüsü
ile Schumann’ın Piyanolu Beşli’si,
Brahms’ın Çello Sonatları ve London
Mozart Players orkestrasıyla İngiltere’de
yapılan Mozart Piyano Konçerto CD

idil biret:
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kayıtları bulunmaktadır. 2015’in Nisan
ayındaki İngiltere konserlerini takiben
Mayıs ayında İdil Biret, Güney Afrika
turnesine çıkarak Pretoria ve Cape
Town şehirlerinde konserler ve resitaller
verdi. Nisan ayında başlayan 5 CD’lik
Bach kayıt çalışmaları da Eylül ayında
tamamlandı. 29 Ekim’de Londra’da
çaldığı iki Mozart konçertosunun CD
olarak yayımlanmak üzere konser
kaydı yapıldı. Bu çerçevede, İdil Biret’in
1962’den bu yana yaptığı bütün 20.
yüzyıl bestecileri kayıtlarını içeren
kutu (15 CD) ve Bach’ın 48 Prelüd
ve Füg’ü dahil pek çok eserini içeren
kutu (7CD) 2016 yılının ilk yarısında
yayımlanacaktır. Türk bestecileri kayıt
çalışmaları çerçevesinde evvelki yıl
kaybettiğimiz, Ertuğrul Oğuz Fırat’ın
piyano eserlerini içeren CD’sine ilaveten
Ateş Pars’ın Piyano Konçertosu’nun
kaydını da yaptı. Bu kayıtlar da 20. Asır
Eserleri kutusunda yer alacaktır.
Sanatçının 2016 yılındaki önemli
çalışmaları arasında Mart ve Kasım
aylarında İngiltere’de Londra ve
Birmingham konserleri, Nisan ayında
New York Carnegie Hall konseri,
Mayıs ayında Schubert Sonatları ve
Wanderer Fantasy kaydı, Ağustos
D-Marin Festivali açılış konseri ve CSO
ile programlanmakta olan Slovenya
turnesi, Eylül ayında Meksika Monterrey
Festivali konserleri ve Kasım ayında
Borusan Orkestrası ile, Carnegie
Hall konserininin de şefi olan Toshi
Shimada yönetiminde yine o konserin
programında olan Hindemith Piyano
konçertosu icrası bulunmaktadır.

▪▪ İdil Biret was born in Ankara. She
started to play the piano at the age of
three and later studied at the Paris
Conservatoire under the guidance of
Nadia Boulanger, graduating at the
age of fifteen with three first prizes.
She was a pupil of Alfred Cortot and a
lifelong disciple of Wilhelm Kempff.
She embarked on her career as a
soloist at the age of sixteen appearing
with major orchestras in the principal
music centres of the world like Boston
Symphony, Leningrad Philharmonic,
Leipzig Gewandhaus, London
Symphony, Warsaw Philharmonic
in collaboration with conductors of
greatest distinction such as Erich
Leinsdorf, Pierre Monteux, Hermann
Scherchen, Gennadi Rozhdestvensky,
Rafael Frühbeck de Burgos, Kazimierz
Kord, Antoni Wit. To many major
festival appearances may be added
membership of juries for international
competitions including the Van
Cliburn, Queen Elisabeth of the
Belgians and Busoni competitions.
She has received the Lili Boulanger
memorial Award in Boston, the Harriet
Cohen / Dinu Lipatti Gold Medal in
London, the Polish Cavalry Cross of
the Order of Merit, the Adelaide Ristori
Prize in Italy, the French Chevalier
de l’Ordre National du Mérite and the
State Artist distinction in Turkey. Her
more than one hundred records since
the 1960s include the first recordings
of Liszt’s transcriptions of the nine
symphonies of Beethoven for EMI,
Berlioz’s Symphonie Fantastique for

Atlantic/Finnadar and for Naxos the
complete piano works of Brahms,
Chopin, Rachmaninov, the three
Sonatas of Boulez, the Etudes of Ligeti
and the Firebird piano transcription
by Stravinsky, with a Marco Polo
disc of the piano compositions and
transcriptions of her mentor Wilhelm
Kempff. These records have sold
nearly three million copies. Her
Boulez recording the Golden Diapason
of the year award in France in 1995
and the complete Chopin recordings
have received a Grand Prix du Disque
Frédéric Chopin award in Poland the
same year. In 2007 the President
Lech Kaczsnky decorated Biret with
the highest order of Poland (Krzyzem
Kawalerskim Ordera Zaslugi) for her
contribution to Polish culture through
her recordings and performances of
Chopin’s music. The Idil Biret Archive
(IBA) label is now issuing her old
and new recordings which are being
distributed worldwide by Naxos on CD
and digitally. More than 50 CDs have
so far been released which include
Beethoven’s 32 Sonatas, 5 Concertos,
9 Symphony transcriptions by Liszt
(in a box set of 19 CDs), the many LPs
she made for Decca, Vega, EMI and
Atlantic records in France, Germany
and USA as well as recently recorded
concertos of Grieg, Liszt, Ravel, SaintSäens, Schumann and Tchaikovsky.
Her new recording of all the 5 piano
concertos of Hindemith with the Yale
Symphony Orchestra was released
worldwide by Naxos in October 2013
to commemorate the 50th anniversary
of his passing away. All the 100 plus
recordings Idil Biret made since 1959
will be released in a set of two volumes
containing ten boxes (Idil Biret 100
Edition) towards the end of 2016.
In 2014/15 among the activities were
concerts in Warsaw, at the UNESCO
Assembly Hall in Paris and the Brahms
1st Concerto performance in London.
She also recorded the Scriabin Etudes
Op. 2, 8 and 42, the Schumann Quintet
with the Borusan Quartet, the two
Brahms Cello Sonatas with Roderic von
Bennigsen and began a series Mozart
concerto recordings with the London
Mozart Players in December. She also
began recording the Well Tempered

armonik yoğunluktadır. Gelişimde ana
tema karanlık bas seslerde, benzetimle
yansıtılır. Buradaki önemli güçlük –
herhalde güzel Fraeulein’ı (genç kızı)
biraz yormak isteyen– Schubert’in oktavlı
pasajlarıyla ortaya çıkar ve parlak bir
etki yaratır. Daha sonra sakinleşen, ana
ve yan temaların birleşmesiyle oluşan
bölmeyi, tekrar (reprise) izler. O da,
şaşırtıcı süprizlerden uzak, ana temayı iki
kez hafifçe duyurduktan sonra baslarda
program notları
kaybolarak, çekingen coda’ya ulaşır.
2. bölüm 3/4’lük ölçüde, ağırca (Andante)
Franz Schubert (1797-1828)
tempoda ve eserin başka tonalitede
Piyano Sonatı La Majör, op.120
(Re Majörde) olan tek bölümüdür.
Schubert’in en sade anlatımlarından biri
– Allegro moderato
olan ve sakin söylenen bir liede benzeyen
– Andante
bölüm, başta törensel ama zarif aksanlı,
– Allegro
hafifçe (pianissimo) duyurulan tema ile
başlar. Bu tema üç kez belirir: İkincide Sol
Schubert’in ölümünden birkaç ay önce
Majörde, Tirol ritminde ve zengin eşlikte;
yazdığı ve Opus numarası taşımayan La üçüncüde ise yine ana tonaliteye dönerek,
Majör Sonat (D959) ile aynı tonalitede
baslardaki benzetimli eşlikte yansır.
olan bu türdeki ikinci eseri Op. 120
Bölüm, Schubert’e özgü mutlu efektlerle,
Piyano Sonatı ilk döneminde, 1819
Majör ve minör tonlar arasındaki
Haziran’ında yazdığı 14. Sonatı’dır.
geçişlerin yarattığı özel armonik etkiyle
Otto Erich Deutsch’un numaralamasıyla sona erer.
D664 sayısını alan sonatın daha sonra, 3. bölüm 6/8’lik ölçüde, çabuk (Allegro)
1825’te yazıldığı da öne sürülmektedir.
tempoda ve yine asıl tonalitede olan
Bestecinin ölümünden sonra 1829’da
La Majördedir. Canlı, daha çok teknik
Josef Czerny tarafından yayımlanan bu
gerektiren parlaklıkta, Mozart’ın
eserde Schubert kendi lirik yapısını,
rondolarını anımsatan havadaki belirgin
saflığını, mutluluğunu ilk kez tümüyle
ritmiyle seçkinleşir. Sonat formunda
tekrar bulmuş gibidir. Yaz aylarında
yazılmıştır. Gelişimde armonik renklilikle
sürekli gittiği Steyr ilinde tanıdığı, 18
ve piyanonun etkin biçimde tema
yaşının gençliği yanında pek virtüoz
başlangıçlarını yansıtmasıyla süren
olmayan güzel piyanist Josephine von
finalde, arpejlerle süslenen bir ara bölme
Koller için yazılan ve bu nedenle de
de (intermezzo) aşılarak sona ulaşılır.
piyano partisinin pek zor olmamasıyla
(Süre 22’)
tanınan sonat, neşeli ve güneşli bir hava
gibi sıcak karakterdeki yapısıyla, karanlık Franz Schubert/Franz Liszt (1811-1886)
bulutlardan, dramatik gerilimlerden
3 Lied
uzak kalır.
Orta hızdan biraz daha çabuk (Allegro
– Auf dem Wasser zu Singen
moderato) tempoda çalınması
– Ave Maria
öngörülen ve 4/4’lük ölçüde, La Majör
– Gretchen am Spinnrade
tonda başlayan 1. bölüm özellikle
güzel ana temasıyla ün kazanmıştır:
Liszt’in solo piyano için yaptığı lied
Kaygısız neşede, klarnet tarafından
uyarlamaları arasında Schubert’inkiler 62
seslendiriliyormuş gibi duyulan
sayısıyla en önde yer alır. Liszt, Berlioz
romantik karakterli ezgi, piyanoda sol
için yaptığı gibi Schubert’i de tanıtmayı,
elin kırık akorlu bas eşliğinde başlar,
propagandasını yapmayı arzulamış, 1835lied biçimindeki tekrarlarla sergilenir.
37 arasında 50’den fazla lied’i piyanoya
Yükselen triyolelerle bağlanarak
uygulamıştı. Orijinaldeki ses ve piyano
beliren yan tema ise Beethoven’ın
partilerinden başka sözlerin anlamını da
7. Senfoni’sinin Allegro bölümünün
şiirsel bir yaklaşımla notaya geçirmeyi
ritmik düzenine benzeyen yapıda ve
denemişti. Hemen hemen bütün lied
Clavier of Bach. In October 2015 Biret
performed the Mozart Concertos K.450
and K.491 in concerts in Turkey and
later in London where these concertos
were also recorded for CD release.
Among the important activities of 2016
will be a concert appearance at the
Carnegie Hall in New York in April. She
will also participate at the Pïano Festival
in Monterrey, Mexico, in September.
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4. bölüm yine ana tonalite Do Majör’de
ve 4/4’lük ölçüde, çabuk (Allegro)
tempoda bir fügdür: İki elin çekiç gibi
vuruşlarla çaldığı oktavlarla başlayan
finalde eser tekrar eski sağlam
karakterini kazanır, virtüoz piyano
partisiyle pırıltılı arpejlerin ulaştırdığı
dorukla, bir konçerto havasında sona
erer. (Süre 21’)
Franz Liszt (1811-1886)
Piyano Sonatı Si minor, S. 178
* Lento assai-Allegro energicoGrandioso-Recitativo-Recitativo-Andante
sostenuto-Quasi adagio-Allegro enegicoPiù mosso-Stretta quasi presto-PrestoPrestissimo-Andante sostenuto-Allegro
moderato-Lento assai
Liszt’in 1852-53 yılları arasında
Weimar’da yazdığı ve Robert
Schumann’a ithaf ettiği bu sonat, ilk kez
27 Ocak 1857’de bestecinin öğrencisi
ve damadı Hans von Bülow tarafından
yorumlandı. Romantik piyano sonatı
stilinin problemlerinin, klasik sonat
formundan uzaklaşarak çözüldüğü
bu tek bölümlü sonat, tematik bir ana
çekirdekten çıkar ve gelişir.
Wagner’in “her türlü kavramın dışındaki
güzellikte ve büyüklükte, sevimli, derin
anlamlı ve tanrısal soylulukta” olarak
tanımladığı sonat, ara verilmeden çalınır
ve bütün ana temalar başlangıçta,
peş peşe sergilenir. Baslarda sunulan
ve kaderi belirleyen Si Majör tonda
4/4’lük ölçüdeki oldukça ağır kısa giriş
Lento assai’yi, hemen canlı bir şekilde
iki bölmeli ana temanın duyurulduğu
Allegro energico izler. Enerjik oktavlarla
vurgulanan bölmeden sonra gelen parlak
Re Majördeki coşkulu Grandioso, ciddi
akorlar eşliğinde gelişir. Ağır orta bölme
–bu iki tema güçlü tarzda geliştirildikten
ve Recitativo’larda, ilahiyi duyuran akorlu
motif iki kez sunulduktan sonra– Andante
sostenuto’da az duyulur güzellikte bir
melodi, 3/4’lük ölçüde scherzo stilinde
iğneleyici ve ustaca yazılmış bir fugato
ile işlenir. Ateşli ve akıcı oktavlarla süren
stretta durulur, bir ilahi gibi inancın
zaferini belirten bölmeye ulaşır. Eser yine
başladığı gibi sürer ve Lento assai ile son
bulur. (Süre 29’)
* Program notları: irkin aktüze

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
& MURRAY PERAHIA-I
murray perahıa piyano piano & şef conductor
tomo keller konzertmeister leader ▪

06.06.2016 Aya İrini Müzesi
pt mo 20.00 Hagia Eirene Museum
Felix Mendelssohn ▪

Yaylı Çalgılar Senfonisi No. 13 Do minör, “Sinfoniesatz”
String Symphony No.13 in C minor, “Sinfoniesatz”
Wolfgang Amadeus Mozart

Piyano Konçertosu No. 9 Mi bemol Majör, K 271, “Jeunehomme”
Piano Concerto No.9 in E flat Major, K 271, “Jeunehomme”
– Allegro
– Andantino
– Rondo, Presto
Ara Interval
Robert Schumann

Senfoni No.2, Do Majör, Op. 61
Symphony No.2 in C Major, op.61
– Sostenuto assai, Un poco più vivace - Allegro ma non troppo
– Scherzo (Allegro vivace) - Trio I - Trio II
– Adagio espressivo
– Allegro molto vivace
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.
konser öncesinde murray perahıa’ya “yaşam boyu başarı ödülü”
sunulacaktır.
murray perahıa wıll be presented the “lıfetıme achıevement award”
before the concert.

murray perahıa
▪▪ Murray Perahia 40 yıldan
uzun bir zamana yayılan kariyeri
boyunca en aranan ve beğenilen
piyanistlerden biri olageldi. Türüne
ender rastlanan bir müzikal
duyarlılığa sahip bir müzisyen olarak
dünya çapında tanınan sanatçı,
belli başlı tüm uluslararası müzik
merkezlerinde, dünyanın önde gelen
tüm orkestralarıyla çaldı. Konuk
Birinci Şefi olduğu Academy of St.
Martin in the Fields ile hem şef hem
piyanist olarak düzenli konserler
vermekte, Amerika Birleşik Devletleri,
Avrupa, Japonya ve Güneydoğu
Asya’ya turnelere çıkmaktadır.
2015/16 sezonunda Bernard Haitink
yönetimindeki Londra Senfoni
Orkestrası ile Japonya’ya turne
gerçekleştirecek; Boston Senfoni
ile konserler verecek; Academy of
St. Martin in the Fields ile Avrupa
ve ABD’yi kapsayan turnelerde
Beethoven’ın piyano konçertolarını
çalıp yönetecektir.
New York doğumlu Murray Perahia
piyanoya dört yaşında başladı, daha
sonra Mannes Üniversitesi’nde şeflik
ve bestecilik okudu. Gençliğinde
yazlarını geçirdiği Marlboro
Festivali’nde Rudolf Serkin, Pablo
Casals ve Budapeşte Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü üyeleri gibi müzisyenlerle
işbirliği yapma imkânı buldu;
bu dönemde ayrıca Mieczyslaw
Horszowski ile çalıştı. Takip eden
yıllarda yakın dostluk kurduğu
Vladimir Horowitz perspektifi ve
kişiliğiyle sanatçıya sürekli ilham
kaynağı oldu.
Murray Perahia 1972’de Leeds
Uluslararası Piyano Yarışması’nı
kazanmasıyla Avrupa çapında
resitaller vermeye başladı. 1973
yılında Aldeburgh Festivali’nde ilk
konserini verdi ve burada Benjamin
Britten ve pek çok lied resitalinde
eşlik edeceği Peter Pears ile yakın
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Schubert’in 1816 Ekim’inde yazdığı ve
ilk kez 18 Kasım 1821’de seslendirilen
Wanderer (Gezgin) adlı lied’in (D489)
orta bölmesi bu Fantezi’de yer aldığı
için esere de sonradan, başkası
tarafından bu ad verilmiştir. Wanderer
Liedi’nin Schubert tarafından
kullanılan bölümünün sözleri de
oldukça kötümserdir: “Güneş artık
beni ısıtmıyor, çiçekler solmuş, hayat
yaşlanmış. Konuşulanlar boşa gidiyor.
Ben her yerde yabancı gibiyim...”
Fantezi’de, temanın değişimlerle
kullanım yönteminin de sonradan
örnekleri görülecek, César Franck’ın
Senfonik Varyasyonlar’ında geniş
çapta uygulanacaktır. Schubert’in
müzik dünyasına borçlu kaldığı
piyano konçertosu stilindeki fanteziyi,
bu nedenle Liszt sonradan 1851’de
“Piyano ve Orkestra için Konser
Parçası” olarak uygulamış, parlak
efektleri artırmıştır.
Dört bölümlü senfonik yapılı bir eserin
şemasına uygun olan ve ara vermeden
Franz Schubert (1797-1828)
çalınan Fantezi’nin 1. bölümü Do Majör
Fantezi Do Majör, Op. 15
tonda, 4/4’lük ölçüde, ateşli ancak pek
“Wanderer Fantezi”
çabuk olmayan (Allegro con fuoco ma
non troppo) tempodadır. Fırtına gibi
– Allegro con fuoco ma non troppo
girişte Wanderer Lied, iki temayı ritmik
– Adagio
ve melodik olarak birbirine bağlar.
– Presto
Asıl lied teması ancak 2. bölümde
– Allegro
belirir: Do diyez minör tonda başlayan,
ağır (Adagio) tempoda, yine 4/4’lük
Romantik çağın düşüncelerini,
ölçüde, ancak daha hızlı (Alla breve)
yaratıcılığını, bağımsızlığını gösteren en
başlıklı bölümde, tüm parmakların
güzel örneklerden biri olan Wanderer
kullanıldığı tam akorlarla yansır, özgür
Fantezi’yi Schubert, 1822 yılı Kasım
varyasyonlarla gelişir. 1. Varyasyon sekiz
ayında besteledi ve ilk kez 1823’te
mezürlük temadan hemen sonra başlar
Cappix ve Diabelli yayınevince basılan
ve iki sesli eşlikte ritmik bir yükselişle
eser, yeni soylu olmuş zengin, müzik
2. Varyasyona ulaşır; burada melodi
meraklısı, J.N. Hummel’in öğrencisi
zarif oktavlarla duyurulur. 3. Varyasyon
Emanuel von Liebenberg de Zsittin’e
ise önce temanın yalnızca armonik
ithaf edildi. 1822 yılında Beethoven ve
düzenini içerirken, melodi pırıltılı 64’lük
Weber ile tanışıp görüşen Schubert, ünlü notalarla işlenir. Akorlarla doruğa
Si minör Senfoni’yi de o yıl yazmıştı.
ulaşan bir kadanstan sonra lied teması
O yıl tümüyle sağır olan ve sürekli
boğuk tremolo efektlerle Majörden
yalnızlığı tercih eden Beethoven ile
minöre dönüşür.
konuşmakta zorluk çeken, Schindler’in
Adagio’nun uzaktan, derinlerden
anlattığına göre utangaçlığını yenemeyen yankılanan şekilde bitiminden sonra,
Schubert’in içtenlikli ve sıkılgan yapısına çok hızlı (Presto) tempodaki 3. bölüm
pek uymayan Do Majör Fantezi,
bir sıçrayışla başlar: La bemol Majörde,
Hummel’i anımsatan virtüoz pasajları
3/4’lük ölçüde giren Presto, arabesk
ve gelecekteki Liszt’i –Si minör Sonat’ı–
üslupta ses kümelerini içeren bir
andıran sonat formundaki şemasıyla,
scherzo tarzındadır. 3. bölümün trio
onun kendi eski liedlerinden birinin
kısmı ise zarif bir yan temayla, lirik ve
teması üzerine bestelenmiştir.
sakin bir hava oluşturur.

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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yorumcularının repertuvarında olan bu
şarkıların bir solo çalgı için uyarlaması
o çağda çok abartılı hükmüyle eleştirildi,
ancak Liszt buna hiç aldırmadı.
Auf dem Wasser zu Singen (S558/2):
Schubert’in 1823’te Stolberg’in
dizeleri üzerine yazdığı ünlü “Auf
dem Wasser zu Singen” (Su Üstünde
Şarkı Söylemek), 1838’de Viyana ve
Leipzig’de aynı zamanda yayımlanan 12
Schubert/Liszt Liedleri arasında yer alır.
Viyana’daki nehir gezilerini canlandıran,
su gibi akıcı melodisiyle bestecinin en
seçkin liedlerindendir. Eser, “parıldayan
dalgalar arasında sallanan ve bir kuğu
gibi süzülen kayık”tan söz eder. Liszt
sevimli piyano eşliği partisini çok
çekici bir barkarol şekline getirmiş ve
üşenmeden, şiirin üç kıtasında belirli
biçimde temayı önce tenor, sonra alto
ve en sonda da soprano yüksekliklerde
ayrı ayrı duyurmuş, finalde de dördüncü
kez fırtına gibi oktavlarla yansıtmıştır.
(Süre 13’)
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▪▪ In a career spanning more than
forty years, Murray Perahia has
become one of the most sought after
and cherished pianists of our time.
Recognised worldwide as a
musician of rare musical sensitivity,
Murray Perahia has performed
in all of the major international
music centres and with the world’s
leading orchestras. He is the
Principal Guest Conductor of the
Academy of St. Martin in the Fields,
and regularly tours with them as
both conductor and pianist, with
performances throughout the
United States, Europe, Japan and
South East Asia.
The 15-16 season includes a tour of
Japan with the London Symphony
Orchestra and Bernard Haitink,
performances with the Boston
Symphony Orchestra, play - direct
performances of Beethoven’s piano
concerti with the Academy of St
Martin in the Fields and European
and US recital tours.

© felıx broede

Born in New York, Murray Perahia
started playing piano at the age of
four, and later attended Mannes
College where he studied conducting
and composition. His summers
were spent at the Marlboro Festival,
collaborating with such musicians
as Rudolf Serkin, Pablo Casals and
the members of the Budapest String
Quartet and also studied during this
period with Mieczyslaw Horszowski.
In subsequent years, he developed
a close friendship with Vladimir
Horowitz, whose perspective
and personality were an abiding
inspiration.
In 1972 Murray Perahia won
the Leeds International Piano
Competition, which led to solo
recital engagements throughout
Europe. In 1973 he gave his first
concert at the Aldeburgh Festival,
where he worked closely with
Benjamin Britten and Peter Pears,
accompanying the latter in many
lieder recitals. He was co-artistic
director of the Festival from 1981 to
1989.
Murray Perahia has recorded an
extensive discography. He is the
recipient of two Grammys; for his
recording of Frederic Chopin’s
complete Etudes, Op. 10 and Op. 25
and for Bach’s English Suites Nos.
1, 3, and 6, in addition to numerous
Grammy nominations. He has also
won several Gramophone Awards
and was the inaugural recipient
of the Piano Award in 2012. In
celebration of one of today’s most
respected pianists, Sony issued a
special boxed set edition of all of Mr
Perahia’s CD recordings from the
past 40 years, along with several
DVD performances.
Mr Perahia is an honorary fellow
of the Royal College of Music and
the Royal Academy of Music, and
he holds honorary doctorates from
Oxford University, Royal College
of Music, Leeds University, Duke
University and an honorary Doctor
of Philosophy from the Weizmann
Institute of Science. In 2004 he
was awarded an honorary KBE
in recognition of his outstanding
service to music.
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academy of st martın ın
the fıelds
“Dünyanın en hayranlık uyandıran
orkestralarından biri”, The West
Australian, Şubat 2014
“… düşünceli bir güç, şairane parıltı,
dramatik hamle”, The Times, Nisan
2014
▪▪ Dünyanın en sevilen klasik müzik
eserlerine getirdiği taze, parlak
yorumlarla tanınan Academy of St
Martin in the Fields dünyanın belli başlı
oda orkestralarından biridir.
1958 yılında Neville Marriner
tarafından bir grup önde gelen
Londralı müzisyenden oluşturulan
topluluk, ilk konserini adını aldığı
kilisede 1959 Kasım’ında verdi. Özgün,
gösterişli ve incelikli tınısıyla gerek
canlı performansları gerekse 1969 yılı
liste başı Vivaldi’nin Dört Mevsim’i ile
1985 yılında Oscar kazanan Amadeus
filminin müzikleri gibi albümler içeren
muazzam kayıt kataloğu sayesinde
kısa sürede imrenilecek bir uluslararası
şöhret kazandı.
Virtüöz kemancı Joshua Bell,
günümüzde müzik direktörü olduğu
Academy of St Martin in the Fields‘in
alamet-i farikası haline gelmiş olan
orijinalindeki küçük, şefsiz topluluğun
üniversite ruhunu ve esnekliğini
sürdürmektedir. Orkestra her yıl klasik
müzik dünyasındaki en yetenekli solistler
ve şeflerden bazılarıyla çalışmakta,
dünyanın dört bir yanındaki saygın
salonlarda senfonik repertuarın yanı sıra
büyük ölçekli oda müziği icra etmektedir.
Academy of St Martin in the Fields’in
2015/16 sezonunda öne çıkan
etkinlikleri arasında viyolonselci
Steven Isserlis, kemancı Julia Fischer
ve trompetçi Hakan Hardenberger
gibi dünyanın önde gelen solistleriyle

konserleri ve uluslararası turneleri
sayılabilir. Müzik Direktörü Joshua
Bell önderliğinde İngiltere, Avrupa ve
Amerika Birleşik Devletleri turnelerine
çıkacak olan orkestrayı, Konuk Birinci
Şefi Murray Perahia, Almanya ile
Avrupa’ya, Ömür Boyu Başkanı Neville
Marriner ise ünlü piyanist Angela
Hewitt ile Asya’ya götürecektir.
Orkestra yoğun konser ve turne
takvimine ilaveten, eğitim ve katılım
programlarıyla gençlere ve yetişkin
öğrencilere ulaşmaya devam
etmektedir. Bu yılın projeleri arasında
orkestranın amiral gemisi olan, ilk
ve orta öğretim öğrencilerine yönelik
düzenlediği “Create, Cultivate,
Orchestrate!” atölyeleri ve Southbank
Sinfonia, Guildhall Müzik ve Tiyatro
Okulu ve Kraliyet Kuzey Müzik
Üniversitesi ile gerçekleştirdiği
profesyonel gelişim işbirliklerinin yanı
sıra herkesin kendileriyle ilişki kurup
müzik yapabilmesi için Londra’nın
en savunmasız ve evsiz yetişkinleriyle
yürüttüğü çalışmalar yer almaktadır.
Academy of St Martin in the Fields
500’ü aşkın albümüyle, dünyadaki en
çok kayıt yapmış oda orkestralarından
biridir. Övgülerle karşılanarak 2013
Mart’ında Billboard Klasik Albüm
Listesi’nin bir numarasına yükselen
Beethoven Senfonileri No. 4 ve 7’nin
ardından Senfonileri Serisi'nin serisinin
ikinci albümünü de önümüzdeki sezon
Joshua Bell ile kaydedecektir.
“One of the world’s most-admired
chamber orchestras.” The West
Australian, February 2014
“…brooding power, poetic sparkle,
dramatic attack” The Times, April 2014
▪▪ The Academy of St Martin in the
Fields is one of the world’s premier
chamber orchestras, renowned for its
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bir işbirliğine girdi. 1981 ila 1989
yıllarında bu festivalin eş sanat
direktörlüğünü yürüttü.
Diskografisi son derece geniş
olan sanatçı, Frederic Chopin’in
tüm Etütleri (Op. 10 ve Op. 25) ile
Bach’ın İngiliz Süitleri’ni (No. 1, 3,
6) kaydettiği albümleriyle kazandığı
iki Grammy Ödülü’nün yanı sıra pek
çok kez Grammy’ye aday gösterildi.
Çeşitli Gramophone Ödülleri aldı;
2012 yılında verilmeye başlanan
Piyano Ödülü’nün de ilk sahibi oldu.
Sony firması günümüzün en saygın
piyanistlerinden biri kabul edilen
Perahia’nın 40 yıldır kaydettiği tüm
albümlerinin ve bazı DVD’lerinin bir
setini yayımladı.
Kraliyet Müzik Üniversitesi ve
Kraliyet Müzik Akademisi onursal
üyesi; Oxford Üniversitesi,
Kraliyet Müzik Üniversitesi, Leeds
Üniversitesi ve Duke Üniversitesi
fahri doktoru olan Murray Perahia,
Weizmann Bilim Enstitüsü
tarafından da onursal felsefe
doktorasına layık görüldü. 2004
yılında, müziğe hizmetleri dolayısıyla
Britanya İmparatorluğu Şövalyelik
Nişanı ile onurlandırıldı.
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fresh, brilliant interpretations of the
world’s most-loved classical music.
Formed by Sir Neville Marriner in
1958 from a group of leading London
musicians, the Academy gave its first
performance in its namesake church
in November 1959. Through its live
performances and vast recording
output – highlights of which include
the 1969 best-seller Vivaldi’s Four
Seasons and the soundtrack to 1985’s
Oscar-winning film Amadeus – the
Academy quickly gained an enviable
international reputation for its
distinctive, polished and refined sound.
Today the Academy is led artistically by
Music Director and virtuoso violinist
Joshua Bell, retaining the collegiate
spirit and flexibility of the original
small, conductor-less ensemble which
has become an Academy hallmark.
Each year the Academy works with
some of the most talented soloists and
directors in the classical music scene,
performing symphonic repertoire and
‘chamber music on a grand scale’ at
prestigious venues throughout the
world.
Highlights of the Academy’s
2015/16 season include concerts and
international tours with world-leading
soloists, including cellist Steven
Isserlis, violinist Julia Fischer and
trumpeter Håkan Hardenberger. Music
Director Joshua Bell leads tours of the
UK, Europe and the United States,
Principal Guest Conductor Murray
Perahia tours Germany and Europe,
and Life President Sir Neville Marriner
takes the Academy to Asia with
renowned pianist Angela Hewitt.
In addition to a busy concert and
touring schedule, the Academy
continues to reach out to young people
and adult learners through its learning
and participation programmes. This
year’s projects include the Academy’s
flagship Create, Cultivate, Orchestrate!
workshops for primary and secondary
school children; professional
development partnerships with
Southbank Sinfonia, the Guildhall
School of Music and Drama and the
Royal Northern College of Music;
and working with some of London’s
most vulnerable and homeless adults,
creating opportunities for everyone
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to connect and create music with the
orchestra.
With over 500 recordings to date, the
Academy is one of the most recorded
chamber orchestras in the world.
Amongst projects for this season, the
Academy is due to record their second
album in a Beethoven symphonies
cycle with Joshua Bell, following up
the critically acclaimed Beethoven
Symphonies Nos. 4 & 7, which reached
No.1 on the Billboard Classical Albums
Chart in March 2013.

program notları
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Yaylı Çalgılar Senfonisi No. 13
Do minör, “Sinfoniesatz”
Felix Mendelssohn, hoşgörüsüz bir
dünyada hoşgörünün ta kendisi olan,
Lessing’in Bilge Natan’ı, büyük Yahudi
düşünür Moses Mendelssohn’un
torunu ve banker Abraham
Mendelsshohn’un oğlu olarak 1809
yılında Hamburg’da doğdu. 1812 yılında
Fransa’nın Hamburg’u işgali sonrası
aile Berlin’e taşındı ve Mendelssohn’u
ikinci bir Mozart olarak gören Carl
Zeller’in öğrencisi olarak ilk müzik
eğitimini Berlin’de aldı. Abraham
Mendelsshon oğlunun kariyer seçimi
söz konusu olduğunda en iyi seçeneğin
peşindeydi. Paris Konservatuarı
müdürü olan Cherubini’ye danıştılar ve
Mendelsshohn’un dönemin en seçkin
icracı ve bestecileriyle tanıştığı 1825
yılında Paris’e yapılan bir dizi seyahat
esnasında oğlunun profesyonel bir
müzisyen olması gerektiğinde fikir
birliğine vardılar. Sanatçının kariyeri
piyanist ve orkestra şefi olarak verimli
çalışmalar ve bestelerle şekillendi.
Eğitimi, kuzeyde İskoçya’dan güneyde
Napoli’ye kadar uzanan ve müziğine
ilham kaynağı olan büyük bir Avrupa
seyahatini kapsıyordu.
Mendelssohn, 1821 ve 1823 yıllarında
Aralık 29’da on üçüncüsünü de
(Sinfoniesatz) eklediği on iki yaylı
senfoni yazdı. O yıl Aralık ayında
başladığı On Üçüncü Senfoni,
sonradan tamamıyla bir orkestra eseri
olan Op. 11 Do minör 1. Senfoni’si
ile yer değiştirildi. Yaylı senfoniler
Mendelssohn’un Zeller’in öğrencisi

olduğu dönemde yazılmıştı ve Bach ve
Handel’in kontrapuantal çalışmalarına
artan bir ilgiyle erken Klasik örneklere
ödedikleri borcu yansıtırlar. Tek bölümlü
bir eser olan Yaylı Senfoni No. 13, Barok
Fransız uvertürünün noktalı ritimleriyle
(dotted rhythm) başlar. Double (çift)
viyola için yazılmış eser, çıkışlı ve inişli
tematik malzemeyi karşılaştırarak
Allegro (hızlı) molto fugal bölümle
devam eder. (Süre 7’)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Piyano Konçertosu No.9 Mi bemol
Majör, K 271, “Jeunehomme”
– Allegro
– Andantino
– Rondo, Presto
Plak kataloglarında 27 tane solo
piyano ve orkestra için konçertosu
belirtilmesine karşın, bunlardan
ancak 23’ü tam olarak Mozart’ın
bestesidir. Ünlü besteci daha dokuz
yaşındayken J.Chr. Bach’ın sonatlarını
uyguladı (KV107), daha sonra da
hepsi yaşamlarını Paris’te sürdüren
Alman asıllı H. Raupach, L. Honauer,
J. Schobert ve J. Eckhardt gibi çağın
bestecilerinin sonat bölümlerinden,
hatta Ph.E. Bach’tan bile yararlanarak
ilk dört konçertosunu (KV37, 39, 40 ve
41) düzenlemişti. Kendi bestesi olan ilk
konçertoyu ise (No.5, KV175) 17 yaşında
yazdı.
9. Piyano Konçertosu (KV271)
bestecinin bu alandaki ilk önemli
eseridir: 1777 yılı Ocak ayında
Salzburg’da yazdığı ve Jenomy
adını taktığı Parisli genç piyanist
Bayan Jeunehomme’a ithaf ettiği
konçertoda, daha sonraki olgunluk
çağı konçertoların formu ilk kez
hissedilir. Belki de tanınmış bir piyano
virtüozu için özenle yazıldığından ya
da bu türdeki olgunluk çağının zamanı
geldiğinden olacak, basit Salzburg
çevresinin düzeyini aşan konçerto,
başpiskopos tarafından beğenilmemiş,
genç besteci yine birkaç dini eser
yazmak zorunda kalmıştı.
Jeunehomme başlığıyla anılan ve
özellikle, ağır tempodaki ikinci
bölümüyle tüm eleştirmenlerin övgüde
birleştikleri konçerto, orijinalliği ve
temalarının hem çokluğu, hem de

zenginliğiyle ilgi çeker. Ayrıca coşkulu
oluşu ve aynı zamanda duygusal
özlemiyle genç dehanın –daha sonraki
eserlerinde bile pek aşılamayan–
derinliğini, tutku gerilimini yansıtır;
hem de Salzburg’un obua, korno ve
yaylı çalgılardan oluşan basit orkestra
düzeninde yazılmış olmasına karşın...
4/4’lük ölçüde, Mi bemol Majör tonda
ve çabuk (Allegro) tempoda başlayan
1. bölümdeki ilk tema, hemen girişteki
piyano ve orkestranın beraber çaldığı
(tutti) bölmeyle sergilenir. Solistin
ikinci mezürdeki, yanlış izlenimini
veren katılışı, Beethoven’ın bu şakayı
düşünmeyerek erken giriş olarak
nitelendirdiği müzik, Mozart’ın şakacı
bir sürprizidir. İlk bölümde altı ayrı
tema işlenir; soliste parlak olanaklar
sağlayan, ellerin çapraz biçimde de
çaldığı, değişen tonalitelerle duyurulan
pasajlarla bu temalar serbestçe
geliştirilmez, ancak tematik olarak
vurgulanır. Mozart’ın kadansı ise bu
temalarla yakından ilgilidir; fakat bir
virtüozluk gösterisi yerine, anlamlı ve
lirik anımsayışlarla yetinilmiştir.
Konçertonun en ilginç bölümü olan,
ağırdan biraz daha hızlı (Andantino)
tempoda, 3/4’lük ölçüde başlayan 2.
bölüm karanlığı ve özlemi yansıtan Do
minör tondadır. Oldukça uzun tutulan
bu ağırca bölüme baştan sona sanki tek
bir güçlü duygu egemendir. Bu duygu
ana tema olarak sürdinli çalan birinci
ve ikinci kemanlarda kanon biçiminde,
trajik bir operanın iki başkişisini
yansıtan gerçek bir şarkı gibi duyurulur;
piyano ise zarif ve lirik süslemelerle
buna katılır. Piyanoyla orkestranın bu
heyecanlı ve etkili diyaloğu, insancıl
tutkuları belirleyen dramatik anlatımı
güçlendirir. Konçertonun asıl tonalitesi,
Mi bemol Majör tonda duyurulan sert
orkestra vurgularıyla ümitsizleşen
orta bölme, sonra yine Do minöre
dönüşen duygulu bir yakınış olarak
sürer. İki güçlü (forte) akorla başlayan
bu bölümün kadansı ise artık taşan
duyguların patlayışını, sonra tevekkülle
baş eğişi yansıtan küçük çapta bir sanat
gösterisidir. Bölüm, yine opera sahnesi
benzeri, duygu yoğunluğuyla tıkanmış
resitatif biçiminde, soylu bir ağıtla
(lamento) sona erer. Bu nedenlerle bir
eleştirmen bölümü Mozart’ın Alceste’si
(Gluck’un 1767’deki operası, kocasının

Buna karşın böyle ‘acı sesler’in ilgi
uyandırabileceğini bana sizin katkınız
gösterdi... ve özellikle severek yazmış
olduğum ve sizin de ilginizi çeken
Adagio’daki fagot partisi beni en çok
mutlu eden kısım oldu...”
1854 Şubat’ında kendini Ren Nehri’ne
atacak, sonraki yaşamını Bonn
yakınındaki Endenich’te özel bir akıl
hastanesinde geçirecek ve 29 Temmuz
1856’da orada ölecek olan Robert
Schumann’ın ruhsal hastalığının
belirtileri artmıştı: Rusya yolculuğunu
izleyen 1844 Ağustos’undaki ağır
bunalımdan sonraki rahatsızlığı
1845 boyunca sürmüş; 1846’da sinir
zayıflığı, korku, baş dönmesi, baş
ağrısı, kulakların iyi işitmemesi,
Moskova’da başlayan göz zafiyeti gibi
hastalıklara karşı kaplıcalar da yararsız
kalmış; Bonn’daki Beethoven anıtının
açılışına bile katılamamıştı. Günlüğüne
“Sen kimsin, seni tanımıyoruz” gibi
satırlar yazıyor, bu notlarını ancak
başlıklar halinde işleyebiliyordu. 1845
sonbaharında Bach için bir müzikal
anıt oluşturma gayretiyle Op. 60 Altı
Org Fügü’nü tamamladı. Beethoven’ın
derinliğini, Mendelssohn’un parlaklık
Robert Schumann (1810-1856)
ve şiirselliğini, Bach’ın kontrpuan
Senfoni No. 2, Do Majör, Op. 61
anlayışının uyumunu sağlamayı
– Sostenuto assai, Un poco più vivace- düşünüyor, kendi anlatımıyla rahatsız
geceler geçiriyor, yazdıklarını beşinci,
Allegro ma non troppo
– Scherzo (Allegro vivace)-Trio I-Trio II altıncı kez karalıyordu.
Sonbaharda Mendelssohn’a yazdığı
– Adagio espressivo
mektupta “Hayli zamandır içimde
– Allegro molto vivace
timpani ve trompetlerin sesi arttı”
diye yazmıştı. Bu seslerle, Haydn’ın
Schumann’ın 1845 yılı Aralık ayında
Re Majör No.104 Senfoni’sinin
Dresden’de başladığı, ancak bir yıl
başlangıcındaki gibi fanfar biçimi
sonra bitirebildiği Do Majör Senfoni,
motifle yeni senfonisinin girişini
daha önce tamamlanmasına karşın
planlamıştı. Kendini toparlayamayan
1851’de son şeklini aldığı ve dördüncü
Schumann orkestrasyonu da
olarak sıralanan Re minör Senfoni’den
sürüncemede bıraktı. 1846
(Op. 120) sonra yazıldığı için aslında
sonbaharında ancak tamamlanan ve
3. Senfoni idi. Eser bestecinin kötü
İsveç-Norveç Kralı, 47 yaşındaki I.
zamanına rasladı. Schumann bu
Oscar’a ithaf edilen Op. 61 Do Majör
dönemi Hamburg Müzik Derneği
2. Senfoni –bir yıl sonra ölecek olan–
Orkestrası şefi Dr. G. Otten’e 1845
Mendelssohn’un yönetimindeki Leipzig
Aralık’ında yazdığı mektupta şöyle
Gewandhaus Orkestrası tarafından 5
anlatır: “Senfoninin eskizlerini
Kasım 1846 günü ilk kez seslendirildi.
hazırlarken yarı hastaydım; bana
Ama aynı yılın 1 Ocak günü eşi Clara
bunların duyulması gerekli gibi geldi.
tarafından aynı orkestra eşliğinde ilk
Yalnızca son bölümde tekrar kendime
kez çalınan piyano konçertosu gibi
gelir gibi oldum ve ancak tüm eser
başarı kazanamadı; yine de Schumann,
bittikten sonra sağlığıma kavuştum.
yakın arkadaşı Hollandalı besteci
Ama söylediğim gibi, senfoni bana
ve orkestra şefi Johannes Josephus
karanlık bir zamanı anımsatıyor.
yaşaması için ölümü göze alan kraliçe
Alceste) olarak tanımlamıştır.
Çok hızlı (Presto) tempoda, 4/4’lük
ölçüdeki 3. bölümde (Rondeau) Mozart,
ikinci bölümü çok ciddiye aldığını,
eğlenceli ve neşeli bir final havası
yerine yeğlediği geniş yüzeyli, belirsiz
karakterde gelişen ve esere senfonik
bitiş sağlayan bir rondo ile göstermek
istemiştir. Girişte piyano 34 mezür
süren güç ve uzun solosuyla ana temayı
sergiler. Bunu orkestra alır ve geliştirir.
Piyano yeni temaları duyurmak istermiş
gibi orkestraya karışır. Sürekli devinim
(perpetuum mobile) havasında süreceği
sanılan bölümde, bir sürpriz gibi ortaya
çıkan törensel menuet ile birden tempo
değişir. Piyano, yaylı çalgıların pizzicato
biçimde yarattığı saydam eşlikte temayı
dört varyasyonla süsler; sonra şaşırtıcı
tavırla tizlere ulaşarak hayal gibi
kaybolur. Bu fantastik ara müziğinden
sonra çok hızlı (Presto) bölme yine
başlar; ancak, güçlü (forte) final yerine
yine şaşırtıcı bir hafifliğe (pianissimo)
doğru yol alarak, sessiz sona ulaşılır.
(Süre 32’)
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Hermanus Verhulst’un (1816-91) sorusu
üzerine büyük heyecanla, senfoninin
başarılı olduğunu, “gerçek bir Jüpiter”
sayılabileceğini belirtmişti.
23 yıl Edinburg Üniversitesi’nde
ders veren, 1925’te ünlü Schumann
biyografisi yayımlanan Alman
müzikolog Friedrich Niecks (1845-1924)
senfoniyi şöyle tanımlar: “Dört bölümde
zaferle sonuçlanan ve dört sahnede
gerçekleşen bir savaşımı izleriz. İlk
bölümde besteci şeytani güçlerle güreşir
gibidir. Ateşli scherzo kararsızlığı,
etkilere karşı daha hareketsiz kalmayı
gösterir. Tatlı Adagio dua ve tevekkülün,
umut ve şükran duygularının dışa
taşmasıdır. Ve son bölümde o tüm
gücünü toplar ve zafer dolu havada
yaşam savaşına tekrar başlar...”
Senfoninin 1. bölümü 6/4’lük ölçüde,
Do Majör tonda, çok tutumlu
ağırlıktaki (Sostenuto assai) tempoda,
Schumann’ın sözünü ettiği fanfar
motifiyle, hafif sesli (pp) girişle
(introduction) başlar. Trompet, korno
ve trombonların yaylıların uyumlu
eşliğinde duyurduğu bu motif, eserin
diğer bölümlerinde de izlenecek,
ilk Allegro’nun sonuna doğru ve
finalin coda’sında belirginleşecektir.
Birkaç mezür sonra da motif tahta
üflemelere eşlik olarak ortaya çıkar.
3/4’lük ölçüde ve pek o kadar çabuk
olmayan (Allegro ma non troppo)
tempodaki bölmede de flüt ve obuaların
asıl temaya ulaştırması da geçicidir.
Giriş motifinden oluşan tema, keskin
vurgulamalarla, geciktirilen ritmik
değerlerle, huzursuz monotonlukla
hedefsiz gibidir. Daha da enerjik olan
yan temadan sonra, girişteki ritmik
motifin tekrar belirmesinden önceki
soğukkanlı ton değişimleri, keskin
disonanslar, parçalanmış melodiler
trajik savaşımı sergiler. Üfleme
çalgıların ilginç eşliğinde basların uzun
taç (point d’orgue) noktasından sonra
coda’da, trompetlerin önderliğinde
tekrar girişteki fanfar motifi, bu kez
daha sesli ve savaşçı tarzda duyurularak
ilk bölüm sona ulaşır.
2. bölüm 2/4’lük ölçüde, ancak 82.
mezürden sonra Do Majör tonalitenin
kesinleştiği, tez canlı (Allegro vivace)
tempoda bir scherzo’dur. Schumann’ın
ender oyuncu sayfalarından biri olan
ve iki ayrı trio içeren bu scherzo’da
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kemanlara virtüoz görevler düşer: İlk
temayı da kemanlar sunar. Hızlı bir
kapriçyo benzeri tarzdaki scherzo’nun
ilk trio bölmesi tahta üflemeler, korno
ve yaylılar arasındaki değişimle,
triyolelerle gerilimi azaltarak duyurulur.
(Schumann’ın bu trio’yu aslında
yalnızca yaylılar için yazdığı, ancak
Mendelssohn’un bu düzeltmeyi
önerdiği, odada yalnız kalınca notaları
araştıran Mendelssohn’un genç
öğrencisi Otto Dresel tarafından
anlatılmıştır.) Biraz zorlanan ve ilkinin
tam karşıtı olan daha ağırca tempodaki
ikinci trio ise yalnızca yaylılar tarafından
tam armonik işleyişle Bach kuralına
uydurulmak istenmiş gibidir. Ancak her
iki trio, scherzo’ya şaşırtıcı bir uyumla
bağlanır.
3. bölüm Do minör tonda, 2/4’lük
ölçüde, duygusal ağırlıktaki (Adagio
espressivo) tempoda Bach’a bir saygı
tablosudur. Schumann’ın da övdüğü
bölüm, herhangi bir girişe gerek
duymadan yaylıların başlattığı elejik ve
tutkulu tema ile girer. Bach’ın Müzikal
Sunu’sundan (Musikalische Opfer)
trio sonatın Largo bölümünün ilk dört
notası üzerine gerçekleşen bu “bir
genel bas üzerine Noktürn” tarzındaki
aşk şarkısı Barok unsurları içermesi
yanında, soğukkanlı armoni işleyişiyle
Wagner’in Tristan’ına da yakındır: Barok
stilin çoksesli partileri, duygulu melodik
intervalleri, ortadaki füg kısmıyla yola
çıkar; kromatik armonilerle, senkoplu
eşlik akorları, acıyı vurgulayan tiz keman
tınılarıyla Schumann’ın tanımladığı acılı
seslere (Schermerzensklänge) yönelir.
Bu şarkıyı, obua ve klarinetlerin katkısı
da güzelleştirir. Kısa bir ara müziğinden
sonra trompet ve kornoların eşliğinde
yaylılar ikinci temayı duyurur. Sonra da
kemanların oktavlarla tekrarladığı ana
temayı tahta üfleme çalgılar sona erdirir.
Senfoni girişindeki trompet fanfarının
hiç anımsanmadığı barışçı sona solist
üfleme çalgı partileri ve özellikle
fagotlar ayrı bir renk katar.
4. bölüm 4/4’lük ölçüde, Do Majör
tonda, çabuk ve çok canlı (Allegro
molto vivace) tempoda, hızlı bir pasajla
girişteki fanfar motifine ulaşarak
başlayan finaldir. Temaların bol sayıda
ele alınışı ve işlenişi Schumann’ın
büyük bir final planladığını, değişik
müzikal karakterler oluşturmak

istediğini gösterir. Ancak ruhsal
durumunun, tasvir gücünün bu
arzusunu yerine getirmekte yetersiz
kaldığı pek çok uzman tarafından
belirtilir: Schumann’ın güçlü temel
ritmi tüm diğer yönleri baskısına almış
gibidir; tekrarlar yorgunluk yaratır.
Temalar eşit derecede ve özgün değildir:
Girişi izleyen üfleme çalgı motifi
Mendelssohn’un İtalyan Senfonisi’ni
anımsatır. Gerekli kontrastlar için
de Adagio’nun hüzünlü şarkısı
viyola, viyolonsel, klarinet ve fagotlar
tarafından kemanın eşliğinde ikinci
tema olarak kullanılır. Üç mezürlük
genel susuştan sonra da Beethoven’ın
“An die ferne Geliebte” (Uzaktaki
Sevgiliye) adlı lied dizisinden bir piyano
girişini anlaşmazlıkların çözümü
olarak duyurarak şaşırtan Schumann
sona doğru senfoninin girişindeki
fanfar motifine derece derece, üfleme
çalgıların triyoleleri ile yaklaşır: Trompet
teması tekrar duyulur. Bu kez obua
neşe ve zafer dolu tavırla zirveye
ulaştırır. Genişleyen ve yaylıların özgür
hamleleriyle senfoni bir ilahi havasında,
gecenin aydınlığa dönüşmesi gibi sona
erer. (Süre 35’)
* Program notları: irkin aktüze

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
& MURRAY PERAHIA-II
murray perahıa piyano piano & şef conductor
tomo keller konzertmeister leader ▪

07.06.2016 Aya İrini Müzesi
sa tu 20.00 Hagia Eirene Museum
Benjamin Britten ▪

Frank Bridge’in Teması Üzerine Çeşitlemeler, Op. 10
Variations on a Theme of Frank Bridge, Op.10
– Introduction and theme: Lento maestoso,
– Adagio
– March: Presto alla marcia
– Romance: Allegretto grazioso
– Aria Italiana: Allegro brillante
– Bourrée classique: Allegro pesante
– Wiener Walzer: Lento-vivace
– Moto perpetuo: Allegro molto
– Funeral March: Andante ritmico
– Chant: Lento
– Fugue and Finale: Allegro molto vivace
Franz Schubert

Senfoni No. 8 Si minör, D 759, “Bitmemiş”
Symphony No.8 in B minor, D759 “Unfinished”
– Allegro moderato
– Andante con moto
Ara Interval
Ludwig van Beethoven

Piyano Konçertosu No. 4 Sol Majör, Op. 58
Piano Concerto No.4 in G Major, op.58
– Allegro moderato
– Andante con moto
– Rondo. Vivace
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.

murray perahıa
▪▪ Murray Perahia 40 yıldan uzun bir
zamana yayılan kariyeri boyunca en
aranan ve beğenilen piyanistlerden
biri olageldi. Türüne ender rastlanan
bir müzikal duyarlılığa sahip bir
müzisyen olarak dünya çapında tanınan
sanatçı, belli başlı tüm uluslararası
müzik merkezlerinde, dünyanın
önde gelen tüm orkestralarıyla
çaldı. Konuk Birinci Şefi olduğu
Academy of St. Martin in the Fields
ile hem şef hem piyanist olarak
düzenli konserler vermekte, Amerika
Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya
ve Güneydoğu Asya’ya turnelere
çıkmaktadır. 2015/16 sezonunda
Bernard Haitink yönetimindeki Londra
Senfoni Orkestrası ile Japonya’ya
turne gerçekleştirecek; Boston Senfoni
ile konserler verecek; Academy of
St. Martin in the Fields ile Avrupa
ve ABD’yi kapsayan turnelerde
Beethoven’ın piyano konçertolarını çalıp
yönetecektir.
New York doğumlu Murray Perahia
piyanoya dört yaşında başladı, daha
sonra Mannes Üniversitesi’nde şeflik ve
bestecilik okudu. Gençliğinde yazlarını
geçirdiği Marlboro Festivali’nde Rudolf
Serkin, Pablo Casals ve Budapeşte
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü üyeleri gibi
müzisyenlerle işbirliği yapma imkânı
buldu; bu dönemde ayrıca Mieczyslaw
Horszowski ile çalıştı. Takip eden
yıllarda yakın dostluk kurduğu Vladimir
Horowitz perspektifi ve kişiliğiyle
sanatçıya sürekli ilham kaynağı oldu.
Murray Perahia 1972’de Leeds
Uluslararası Piyano Yarışması’nı
kazanmasıyla Avrupa çapında resitaller
vermeye başladı. 1973 yılında Aldeburgh
Festivali’nde ilk konserini verdi ve
burada Benjamin Britten ve pek çok lied
resitalinde eşlik edeceği Peter Pears
ile yakın bir işbirliğine girdi. 1981 ila
1989 yıllarında bu festivalin eş sanat
direktörlüğünü yürüttü.
Diskografisi son derece geniş olan
sanatçı, Frederic Chopin’in tüm Etütleri
(Op. 10 ve Op. 25) ile Bach’ın İngiliz
Süitleri’ni (No. 1, 3, 6) kaydettiği
albümleriyle kazandığı iki Grammy
Ödülü’nün yanı sıra pek çok kez
Grammy’ye aday gösterildi. Çeşitli
Gramophone Ödülleri aldı; 2012 yılında
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verilmeye başlanan Piyano Ödülü’nün
de ilk sahibi oldu. Sony firması
günümüzün en saygın piyanistlerinden
biri kabul edilen Perahia’nın 40 yıldır
kaydettiği tüm albümlerinin ve bazı
DVD’lerinin bir setini yayımladı.
Kraliyet Müzik Üniversitesi ve Kraliyet
Müzik Akademisi onursal üyesi; Oxford
Üniversitesi, Kraliyet Müzik Üniversitesi,
Leeds Üniversitesi ve Duke Üniversitesi
fahri doktoru olan Murray Perahia,
Weizmann Bilim Enstitüsü tarafından
da onursal felsefe doktorasına layık
görüldü. 2004 yılında, müziğe hizmetleri
dolayısıyla Britanya İmparatorluğu
Şövalyelik Nişanı ile onurlandırıldı.
▪▪ In a career spanning more than forty
years, Murray Perahia has become one
of the most sought after and cherished
pianists of our time.
Recognised worldwide as a musician
of rare musical sensitivity, Murray
Perahia has performed in all of the
major international music centres and
with the world’s leading orchestras.
He is the Principal Guest Conductor
of the Academy of St. Martin in the
Fields, and regularly tours with them
as both conductor and pianist, with
performances throughout the United
States, Europe, Japan and South East
Asia.
The 15-16 season includes a tour of
Japan with the London Symphony
Orchestra and Bernard Haitink,
performances with the Boston
Symphony Orchestra, play - direct
performances of Beethoven’s piano
concerti with the Academy of St Martin
in the Fields and European and US
recital tours.
Born in New York, Murray Perahia
started playing piano at the age of
four, and later attended Mannes
College where he studied conducting
and composition. His summers
were spent at the Marlboro Festival,
collaborating with such musicians
as Rudolf Serkin, Pablo Casals and
the members of the Budapest String
Quartet and also studied during this
period with Mieczyslaw Horszowski. In
subsequent years, he developed a close
friendship with Vladimir Horowitz,
whose perspective and personality were
an abiding inspiration.

In 1972 Murray Perahia won the Leeds
International Piano Competition,
which led to solo recital engagements
throughout Europe. In 1973 he gave
his first concert at the Aldeburgh
Festival, where he worked closely with
Benjamin Britten and Peter Pears,
accompanying the latter in many lieder
recitals. He was co-artistic director of
the Festival from 1981 to 1989.
Murray Perahia has recorded an
extensive discography. He is the
recipient of two Grammys; for his
recording of Frederic Chopin’s
complete Etudes, Op. 10 and Op. 25
and for Bach’s English Suites Nos.
1, 3, and 6, in addition to numerous
Grammy nominations. He has also
won several Gramophone Awards
and was the inaugural recipient of the
Piano Award in 2012. In celebration of
one of today’s most respected pianists,
Sony issued a special boxed set edition
of all of Mr Perahia’s CD recordings
from the past 40 years, along with
several DVD performances.
Mr Perahia is an honorary fellow of
the Royal College of Music and the
Royal Academy of Music, and he holds
honorary doctorates from Oxford
University, Royal College of Music,
Leeds University, Duke University and
an honorary Doctor of Philosophy from
the Weizmann Institute of Science.
In 2004 he was awarded an honorary
KBE in recognition of his outstanding
service to music.
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“Dünyanın en hayranlık uyandıran
orkestralarından biri”, The West
Australian, Şubat 2014
“… düşünceli bir güç, şairane parıltı,
dramatik hamle”, The Times, Nisan
2014
▪▪ Dünyanın en sevilen klasik müzik
eserlerine getirdiği taze, parlak
yorumlarla tanınan Academy of St
Martin in the Fields dünyanın belli başlı
oda orkestralarından biridir.
1958 yılında Neville Marriner
tarafından bir grup önde gelen
Londralı müzisyenden oluşturulan
topluluk, ilk konserini adını aldığı
kilisede 1959 Kasım’ında verdi. Özgün,
gösterişli ve incelikli tınısıyla gerek
canlı performansları gerekse 1969 yılı
liste başı Vivaldi’nin Dört Mevsim’i ile
1985 yılında Oscar kazanan Amadeus
filminin müzikleri gibi albümler içeren
muazzam kayıt kataloğu sayesinde
kısa sürede imrenilecek bir uluslararası
şöhret kazandı.
Virtüöz kemancı Joshua Bell,
günümüzde müzik direktörü olduğu
Academy of St Martin in the Fields‘in
alamet-i farikası haline gelmiş olan
orijinalindeki küçük, şefsiz topluluğun
üniversite ruhunu ve esnekliğini
sürdürmektedir. Orkestra her yıl klasik
müzik dünyasındaki en yetenekli
solistler ve şeflerden bazılarıyla
çalışmakta, dünyanın dört bir yanındaki
saygın salonlarda senfonik repertuarın
yanı sıra büyük ölçekli oda müziği icra
etmektedir.
Academy of St Martin in the Fields’in
2015/16 sezonunda öne çıkan

etkinlikleri arasında viyolonselci
Steven Isserlis, kemancı Julia Fischer
ve trompetçi Hakan Hardenberger
gibi dünyanın önde gelen solistleriyle
konserleri ve uluslararası turneleri
sayılabilir. Müzik Direktörü Joshua
Bell önderliğinde İngiltere, Avrupa ve
Amerika Birleşik Devletleri turnelerine
çıkacak olan orkestrayı, Konuk Birinci
Şefi Murray Perahia, Almanya ile
Avrupa’ya, Ömür Boyu Başkanı Neville
Marriner ise ünlü piyanist Angela
Hewitt ile Asya’ya götürecektir.
Orkestra yoğun konser ve turne
takvimine ilaveten, eğitim ve katılım
programlarıyla gençlere ve yetişkin
öğrencilere ulaşmaya devam
etmektedir. Bu yılın projeleri arasında
orkestranın amiral gemisi olan, ilk
ve orta öğretim öğrencilerine yönelik
düzenlediği “Create, Cultivate,
Orchestrate!” atölyeleri ve Southbank
Sinfonia, Guildhall Müzik ve Tiyatro
Okulu ve Kraliyet Kuzey Müzik
Üniversitesi ile gerçekleştirdiği
profesyonel gelişim işbirliklerinin yanı
sıra herkesin kendileriyle ilişki kurup
müzik yapabilmesi için Londra’nın
en savunmasız ve evsiz yetişkinleriyle
yürüttüğü çalışmalar yer almaktadır.
Academy of St Martin in the Fields 500’ü
aşkın albümüyle, dünyadaki en çok kayıt
yapmış oda orkestralarından biridir.
Övgülerle karşılanarak 2013 Mart’ında
Billboard Klasik Albüm Listesi’nin
bir numarasına yükselen Beethoven
Senfonileri No. 4 ve 7’nin ardından
Beethoven Senfonileri Serisi’nin ikinci
albümünü de önümüzdeki sezon Joshua
Bell ile kaydedecektir.
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▪▪ The Academy of St Martin in the
Fields is one of the world’s premier
chamber orchestras, renowned for its
fresh, brilliant interpretations of the
world’s most-loved classical music.
Formed by Sir Neville Marriner in
1958 from a group of leading London
musicians, the Academy gave its first
performance in its namesake church
in November 1959. Through its live
performances and vast recording
output – highlights of which include
the 1969 best-seller Vivaldi’s Four
Seasons and the soundtrack to 1985’s
Oscar-winning film Amadeus – the
Academy quickly gained an enviable
international reputation for its
distinctive, polished and refined sound.
Today the Academy is led artistically by
Music Director and virtuoso violinist
Joshua Bell, retaining the collegiate
spirit and flexibility of the original
small, conductor-less ensemble which
has become an Academy hallmark.
Each year the Academy works with
some of the most talented soloists and
directors in the classical music scene,
performing symphonic repertoire and
‘chamber music on a grand scale’ at
prestigious venues throughout the
world.
Highlights of the Academy’s
2015/16 season include concerts and
international tours with world-leading
soloists, including cellist Steven
Isserlis, violinist Julia Fischer and
trumpeter Håkan Hardenberger. Music
Director Joshua Bell leads tours of the
UK, Europe and the United States,
Principal Guest Conductor Murray
Perahia tours Germany and Europe,
and Life President Sir Neville Marriner
takes the Academy to Asia with
renowned pianist Angela Hewitt.
In addition to a busy concert and
touring schedule, the Academy
continues to reach out to young people
and adult learners through its learning
and participation programmes. This
year’s projects include the Academy’s
flagship Create, Cultivate, Orchestrate!

workshops for primary and secondary
school children; professional
development partnerships with
Southbank Sinfonia, the Guildhall
School of Music and Drama and the
Royal Northern College of Music;
and working with some of London’s
most vulnerable and homeless adults,
creating opportunities for everyone
to connect and create music with the
orchestra.
With over 500 recordings to date, the
Academy is one of the most recorded
chamber orchestras in the world.
Amongst projects for this season, the
Academy is due to record their second
album in a Beethoven symphonies
cycle with Joshua Bell, following up
the critically acclaimed Beethoven
Symphonies Nos. 4 & 7, which reached
No.1 on the Billboard Classical Albums
Chart in March 2013.

program notları
Benjamin Britten (1913-1976)
Frank Bridge’in Teması Üzerine
Çeşitlemeler, Op. 1
– Introduction and theme: Lento
maestoso,
– Adagio
– March: Presto alla marcia
– Romance: Allegretto grazioso
– Aria Italiana: Allegro brillante
– Bourrée classique: Allegro pesante
– Wiener Walzer: Lento-vivace
– Moto perpetuo: Allegro molto
– Funeral March: Andante ritmico
– Chant: Lento
– Fugue and Finale: Allegro molto
vivace
Orkestra için ilginç eserler besteleyen
Benjamin Britten, 1937’de yaylı çalgılar
için tamamladığı “Frank Bridge’in
Bir Teması Üzerine Varyasyonlar”ın
dinleyicilere daha kolay ulaşabilmesi
için romans, İtalyan aryası, klasik
bourrée (bir Fransız dans müziği)
ve Viyana valsi gibi gülünç biçimde
taklitler ve parodiler öngörmüştü.
İngiliz müziğinin Kıta Avrupa’sında
pek tanınmadığı o günlerde Britten bu
eseriyle, o yıl Salzburg Festivali’nde
yorumlanan diğer eski eseri Simple
Symphony (Basit Senfoni, 1934) ile

kazandığı başarının da devamını
sağlamış oluyor, geniş kitlelerin ilgisini
çekiyordu. Eseri aslında, 1933’te
kurduğu yaylı çalgılar orkestrasıyla ün
kazanan İngiliz şef Boyd Neel (190581) ısmarlamıştı. Neel, orkestrasıyla
katılacağı Salzburg Festivali için yeni bir
İngiliz eseri istiyordu. On gün içinde
eseri besteleyen, dört hafta içinde de
tüm partileri tamamlayan Britten’ın
bu eseri ilk kez 27 Ağustos 1937’de
seslendirildi.
11 bölümden oluşan esere adını veren
tema yine bir İngiliz bestecisinin,
Frank Bridge’in (1897-1941) 1906’da
yazdığı Yaylı Çalgılar için İdil’in pastoral
anlatımlı ana temasıdır. 3/4’lük ölçüde,
törensel ve ağır (Lento maestoso)
tempoda başlayan 1. bölümün
“Introduction and theme” (Giriş ve
Tema) 11. mezüründe minör tonda,
solo kemanla duyurulan tema, fanfar
benzeri çıkışlarla atmosferi belirler.
Tüm yaylılar temayı tekrarlayarak onu
ilk varyasyona ulaştırır. 1. Varyasyon ağır
(Adagio) tempoda, bas yaylıların koral
benzeri armonilerine karşıtlık oluşturan
solo kemanın resitatifiyle başlar. Solo
keman daha sonra bu koral havayı
keser ve temanın bir bölümü üzerine
süslemelerle varyasyonu duyurur. Bu
bölmeler sürekli olarak hem süre,
hem de şekil bakımından değişerek
işlenir. 2. Varyasyon bir marş (March)
biçiminde, çok hızlı (Presto alla marcia)
tempodaki 3. bölümde yer alır. Füg
biçiminde yükselen, sonra çabucak
sönen kreşendo girişten sonra temanın
en güçlü bölmesi üzerine varyasyon
geliştirilir. Temanın ilk yarısındaki Mi-La
ve Mi-Si-La notaları üzerine başlayan
varyasyona Britten –ekonomik stilini
belirginleştiren tarzda– yalnızca triller
ve pizzicato notalarla eşlik eder. 3.
Varyasyon çabukça ve zarif (Allegretto
grazioso) tempoda bir romanstır
(Romance). Neoklasik stilde, eski
ustaları yeniden yaşatırcasına bir
üslupla yazılmış olan romansta, bas
çalgıların pizzicato’ları eşliğinde
Bridge’in teması zarifçe yükselir. 4.
Varyasyon parlak ve çabuk (Allegro
brillante) tempoda bir İtalyan aryasıdır
(Aria Italiana). 19. yüzyıl koloratur opera
sanatı üzerine bir parodi gibi sergilenen
bu 5. bölümde, gitarın akorlarını
anımsatan pizzicato bas yaylıların

eşliğinde birinci kemanların prima
donna benzeri canlı, heyecanlı çıkışları,
trilleri, bir Rossini aryası gibi sergilenir.
5. Varyasyon dolgun, heybetli ve de
çabuk (Allegro pesante) tempoda, çok
belirgin ritimde klasik bir bourrée’dir
(Bourrée classique). Yaylıların boş telleri
kullanarak ritmi vurguladığı bu 2/4’lük
ölçüdeki eski Fransız dansı ayrıca,
solo kemanla Vivaldi’yi anımsatan
İtalyan Barok stilinde de işlenir. 6.
Varyasyon ağır (Lento) başlayan,
sonra canlı (Vivace) süren bir Viyana
valsidir (Wiener Walzer). Britten
burada da vals temposunu bir Strauss
orkestrasıyla abartarak yansıtır gibi
parodileştirirken tüm müzikal hileleri
kullanır. 7. Varyasyon ise çok çabuk
(Allegretto molto) tempoda sürekli
bir devinimdir (Moto perpetuo). Yaylı
çalgılar orkestrasına virtüoz bir gösteri
olanağı sağlayan bu 8. bölümde, melodi
tremololar biçiminde orkestranın bir
ucundan diğerine çabucak ulaştırılarak
sunulurken, yalnızca tek sesli (unison)
eşlikle yetinilir. 8. Varyasyon ritmik ve
ağırca (Andante ritmico) tempoda
bir matem marşıdır (Funeral March).
Burada yaylı çalgıların alışılmış
tınılarından başka, orta bölmede bas
yaylıların boş tellerdeki pizzicato’larıyla
–bir matem havasının boğuk davul
sesleriyle– ana tema duyurulur. 9.
Varyasyon ağır (Lento) tempoda
bir şarkıdır (Chant). Geri plandaki
basların durgun ve dört oktava yayılan
eşliğinde bu şarkıyı viyolalar duyurur.
10. ve son Varyasyon çabuk ve çok canlı
(Allegro molto vivace) tempoda bir
füg ve finaldir (Fugue and Finale). Füg
yapısının zorluğu, temanın ilk notaları
üzerine kurularak işlenir. Bu zorluğun
doruğuna da tüm temaların tekrarıyla
ulaşılır ve kısa bir coda ile eser sona
erer. (Süre 27’)
Franz Schubert (1797-1828)
Senfoni No. 8 Si minor, D 759,
“Bitmemiş”
– Allegro moderato
– Andante con moto
Schubert’in partisyonunu 30 Ekim
1822’de yazmaya başladığı sanılan Si
minör Senfoni’yi neden bitirmediği
açıklığa kavuşmamıştır. Aslında besteci

geride pek çok bitmemiş eser bıraktı;
1812’de daha okulda, 15 yaşında yazdığı
senfonik eserlerin bazılarını ya yırtmış,
yok etmiş ya da yarım bırakmıştı...
Schubert 1821 Ağustos’unda üzerinde
çalıştığı Mi Majör No.7 Senfoni’sinin
(D729) tamamının taslağını hazırlamış,
ancak birinci bölümün orkestrasyonunu
bitirdikten sonra bir kenara bırakmıştı.
Bir yıl sonra 8. Senfoni’nin piyano
partisine başlamış, ilk iki bölümün
orkestrasyonunu da tamamlamış,
üçüncü bölüm Scherzo’nun 112
mezürünü ve Sol Majördeki Trio
bölmesinin 16 mezürünü yazmıştı.
Ancak bu bitmemiş senfoniyi, Graz’daki
Steiermark Müzik Derneği’ne şeref
üyesi seçilmesi nedeniyle 1823’te,
dernek başkanı olan arkadaşı,
Salieri’nin öğrencisi, besteci Anselm
Hüttenbrenner’e (1794-1868) niçin
yolladığı bilinmemektedir. İleri görüşlü
genç üye Jenger’in önerisiyle 1823
Nisan’ında bu derneğin üyeliğinin
verilmesine, yaşamı boyunca bu tür
resmîi ödüllere pek az layık görülmüş
olan Schubert çok sevinmiş ve 20
Eylül’deki mektubuyla, senfonilerinden
birinin partisyonunu teşekkür etmek
için göndereceğine söz vermişti.
Bu arada 7. ya da 8. Senfoni’lerden
birini nasıl seçtiği de belli değildir.
Hüttenbrenner ise partisyonu derneğe
vermeyerek çekmecede saklamış ve
unutmuştu. Partisyon ancak Schubert’in
ölümünden 36 yıl sonra diğer kardeş
Josef Hüttenbrenner’in anımsamasıyla
onun evinden Viyana Musikverein
yöneticisi ve Schubert hayranı Johann
Herbeck tarafından alınıp 17 Aralık
1865 günü Viyana’da onun yönetiminde
ilk kez seslendirildi. Bu konserde
Hüttenbrenner’in Do minör Uvertür’ü,
Schubert’in üçüncü bölüm Presto
vivace’yi de (!) içeren Senfoni’si,
Herbeck’in düzenlediği iki eski Alman
şarkısı ve Mendelssohn’un İtalyan
Senfonisi yer alıyordu.
19. yüzyılın yarısına doğru klasik stilden
bıkarak romantik tarza yönelen Viyanalı
zevki bu biraz da gizem dolu buluştan,
Schubert Senfoni’den, etkilenmiş,
hemen Unvollendete (Bitmemiş)
olarak adlandırılan eser büyük üne
erişmişti. Ünlü eleştirmen Hanslick,
Schubert’i keşfeden mutlu Viyanalıları
şöyle anlatır: “Allegro’nun birkaç giriş

mezüründen sonra kemanların sakin
mırıltıları üzerine yükselen klarinet ve
obuanın unison tatlı şarkısı duyulunca
çoluk çocuk herkes besteciyi tanıdı ve
yarı bastırılmış ‘Schubert!’ nidası salonu
fısıltılarla kapladı. O salona Schubert
hiç girmemişti, ama herkes onu ayak
seslerinden tanımış, kapı tokmağını açış
tarzını fark etmiş gibiydi...” Herbeck
de Hüttenbrenner’e yazdığı mektupta
şöyle der: “... Onun son enstrümantal
eseri Do Majör ‘Büyük’ Senfoni gibi
müzikal bir hazine ve bazı Beethoven
senfonilerinin yüksek değerinde bir
eser. Tek güç olan tarafı ise bitmemiş
olmasında yatıyor...”
Daha sonra Danimarkalı besteci Niels
Gade (1817-90), şef Felix Weingartner
(1863-1942) gibi müzikçilerin bitirmek
için çaba gösterdiği 8. Senfoni için
Schubert’in 100. ölüm yılı nedeniyle
Amerikalı plak firması Columbia
tarafından bir yarışma açıldı: “Bitmemiş
Senfoni” bitirilecekti. Ancak yarışma
müzik çevrelerinden pek çok eleştiri
alınca konu değiştirilip, büyük ustanın
anısına onun ruhunu yaşatabilecek
bir çalışma olarak ilan edildi. Bu
senfoni besteleme yarışını İsveçli Kurt
Atterberg (1887-1974) kazandı. Diğer
taraftan İngiliz piyanist ve besteci Frank
Merrick’in (1886-) bitirdiği senfoni
Santa Cecilia Orkestrası’nca plağa da
alındı. Daha sonra da 1983’te İngiliz
Brian Newbould’un tamamladığı eksik
mezürlerin orkestrasyonunu Nevil
Marriner yönetimindeki St. Martin in
the Fields Orkestrası plağa kaydetti.
Ancak sonunda Schubert’in Senfoni’yi
bu iki bölümle yeterli bütünlükte
bulmuş olabileceği düşüncesi hâkim
oldu. Bunu daha önce de, uzun yıllar
7. olarak numaralandırılan Si minör
Senfoni’ye 8 numarasını veren ve
senfonilerin sırasını tespit eden Brahms
öne sürmüş, eserin kendi içinde bir
bütün olduğunu belirtmişti.
Senfoninin 1. bölümü 3/4’lük ölçüde,
Si minör tonda, ılımlı çabukluktaki
(Allegro moderato) tempoda viyolonsel
ve kontrbasların, herhangi bir girişe
gerek olmadan duyurduğu hüzünlü
temayla başlar. Bunu, kemanların
16’lık heyecanlı eşliğindeki çok
hafif (pianissimo) şekilde obua ve
klarinetlerin sunduğu ana tema
izler. Hanslick’in “melodilerin tatlı
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“One of the world’s most-admired
chamber orchestras.” The West
Australian, February 2014
“…brooding power, poetic sparkle,
dramatic attack” The Times, April 2014
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Beethoven’in beş piyano konçertosu
arasında en sevileni olan 4.
Konçerto’su, bestecinin yaşamında
ancak bir kez seslendirilebildi.
Beethoven 1804’te yazmaya başladığı
konçertoyu 1806’da tamamladı ve önce
1807 Mart’ında Prens Lobkowitz’in
evindeki özel davette çaldı; 22 Aralık
1808’de de, 4. Senfoni’yle birlikte

* Program notları: irkin aktüze

İDİL BİRET:
BİR VİRTÜÖZÜN PİYANO MARATONU-III
İDİL BİRET:
THE PIANO MARATHON OF A
VIRTUOSO-III

idil biret
T.C. Devlet Sanatçısı

▪▪ üç yaşında piyanoya büyük istidat
gösteren Türk sanatçısı İdil Biret,
ilk derslerini Ankara’da Mithat
Fenmen’den aldı. TBMM’nin 1948
yılında çıkardığı özel kanunla sekiz
yaşında Fransa’ya gönderildi ve büyük
08.06.2016 Aya İrini Müzesi
Fransız müzisyeni Nadia Boulanger’nin
ça we 20.00 Hagia Eirene Museum
gözetiminde öğrenim gördüğü Paris
Konservatuvarı’ndan 15 yaşında
Johann Sebastian Bach
Partita No. 1 Si bemol Majör,
birincilikle mezun oldu. Daha sonra,
BWV 825
Kromatik Fantezi ve Füg,
20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden
Partita No.1 in B flat Major,
BWV 903
Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff ile
BWV 825
Chromatic Fantasia and Fugue,
çalıştı. Hiçbir piyano yarışmasına
BWV 903
katılmayan İdil Biret 16 yaşından
– Praeludium
itibaren Boston Senfoni, Leningrad
– Allemande
İtalyan Konçertosu Fa Majör,
Filarmoni, Londra Senfoni, Dresden
– Corrente
BWV 971
Filarmoni gibi dünyanın büyük
– Sarabande
Italian Concerto in F Major,
orkestraları ve Leinsdorf, Monteux,
– Menuet I-II
BWV 971
Keilberth, Scherchen gibi büyük şeflerle
– Giga
beş kıtayı kapsayan iki bine yakın
– Allegro
konser verdi ve birçok festivale katıldı.
– Andante
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.
Van Cliburn (ABD), Kraliçe Elisabeth
– Allegro Vivace
(Belçika), Busoni (İtalya), Franz Liszt
(Weimar, Almanya) gibi ünlü piyano
Fransız Süiti No.5 Sol Majör,
yarışmalarında jüri üyeliği yaptı; Fransa,
BWV 816
Polonya, İngiltere, İtalya, ABD ve
French Suite No.5 in G Major,
Türkiye’de ödül ve nişanlar aldı.
BWV 816
Biret bugüne kadar EMI, Decca,
Atlantic/Finnadar, Naxos ve diğer
– Allemande
firmalar için Amerika ve Avrupa’da
– Courante
100 plak kaydetti. Bunlar arasında
– Sarabande
müzik tarihinde ilk kez komple diziler
– Gavotte
olarak seslendirilen Chopin’in bütün
– Bourrée
piyano eserleri ve Beethoven’in dokuz
– Loure
senfonisinin Liszt tarafından yapılan
– Gigue
piyano uyarlamaları ile Brahms ve
Rachmaninof’un bütün piyano eserleri,
Ara Interval
Boulez’in üç piyano sonatı, Ligeti’nin
etütleri ve Stravinsky’nin Ateşkuşu
İyi Düzenlenmiş Klavye’den
bale müziğinin piyano uyarlaması da
4 Prelüd ve Füg
yer almaktadır. Bu kayıtlar Polonya’da
4 Preludes and Fugues from the
Chopin Büyük Ödülü, Fransa’da Altın
Well-Tempered Clavier
Diyapazon dahil pek çok ödül aldı;
Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’da 3
– Book I No. 3-4
milyon adet civarında satılarak büyük
– Book II No. 12
bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2007
– Book I No. 15
yılında Chopin’in bütün piyano eserleri
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– Allegro moderato
– Andante con moto
– Rondo. Vivace

sararlar. Güzel ve lirik yan temalar da bu
duygulu ortamı daha hülyalı ve enerjik
bir yöne çeker. Beethoven bu bölüm
için, genellikle sonuncusu kullanılan iki
kadans yazmıştır.
2. bölüm 2/4’lük ölçüde, ılımlı ama
hareketlice (Andante con moto)
tempoda başlar; orkestranın pes, buruk,
sertçe ve unison (teksesli) anlatımına
karşın piyanonun zarif, içli ve dokunaklı
ezgisi kudret ile yakınışı birleştirir
gibidir. Şiirsel unsurların egemen
olduğu bu bölümün bir program müziği
havası olduğunu, sevgilisi Euridice’yi
yeraltındaki karanlık güçlere (tanrılara)
kaptıran Orfeus’u piyanonun, tanrıları
da orkestranın simgelediğini ileri
sürenlerin başında Franz Liszt gelir.
Gerçekten de orkestranın sert “Hayır
”cevabı duyulduktan sonra, piyano
yumuşak ve ilginç trillerle çok hafif
(ppp) sesle iç çekermiş gibi, Orfeus’un
acı içindeki motifini –yalvarışını–
sergiler.
3. bölüm yine 2/4’lük ölçüde ve Sol
Majör tonda, canlı (Vivace) tempoda
bir Rondo’dur. Burada sunulan iki tema
birbiriyle yakın ilişkili olarak –bir önceki
bölümün aksine– mutluluk ve güven
içinde ancak zaman zaman coşkuyla
yükselen lirik bir anlatım içindedir.
Gerçek anlamda bir rondo için, üçüncü
bir temanın belirmemesinin eksikliği
pek hissedilmez. İlk tema orkestra
tarafından adeta sabırsızlıkla sergilenir.
Re Majör tonda ve pastoral havadaki
ikinci temayı ise piyano duyurur.
Gelişim çoğunlukla ikinci tema üzerine
kuruludur; ancak Coda’da birinci
temanın zafer dolu yükselişi duyulur.
Güçlü senkoplarla vurgulanan, sevimli
karşıtlıklarla gelişen bu rondoda biraz
da çigan etkisi sezilir. Beethoven’in
diğer konçertolarında genellikle onun
kadanslarının kullanılmasına karşın,
bu konçerto için Moscheles, Clara
Schumann, Rubinstein, Reinecke, Bülow,
Saint-Saëns, Busoni ve d’Albert gibi
birçok piyanist-besteci kadans yazmıştır.
Çoğu kez bunlardan sonuncusu yaygınlık
kazanmıştır. (Süre 34’)
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Piyano Konçertosu No. 4 Sol Majör,
Op. 58

Theater an der Wien’de halk önündeki
konserde yine kendi yorumladı. 1808’de
yayımlanan konçerto, 20 yıl unutuldu
ve ancak bestecinin ölümünden sonra
tekrar çalınabildi. 5. Piyano Konçertosu
gibi, Avusturya Arşidükü Rudolph’a
ithaf edilen eser, bestecinin 3., 4.,
5. ve 6. Senfoni’leri, Fidelio operası,
Appassionata ve Waldstein Sonatları,
Keman Konçertosu, Üçlü Konçerto ve
Rasumovsky Kuartetleri gibi önemli
eserlerle aynı yıllarda yazıldı.
1804-1807 arasındaki bereketli
dönemde yazılan bu konçerto, Wilhelm
Lenz’in deyimiyle “Onun üç döneminin
kaynaştığı bir stilde” bestelenmişti.
Beethoven’in bir senfoni ustası ve
piyano sonatını zirveye çıkartmış
bir müzikçi olarak gücünün sınırına
ulaşmasına örnek gösterilen konçerto,
bu özellikleri lirik ve pastoral çizgide
yansıtır. Konserde dinleyicilerin de
beğendiği eser, klasik biçimde üç
bölümlü (çabuk-ağır-çabuk) olmasına
karşın, klasik konçerto tarihinde –
Mozart’ın KV271 Konçertosu’ndan
sonra– solo çalgının temayı ilk kez
kendi başına duyurmasına da örnektir.
Beethoven, Arşidük Rudolph’a ithaf
yazısında “Haşmetmaap sanırım
benim yalnızca soğuk ve hesaplı eserler
yazdığıma inanmaz” der. Gerçekten de
beş piyano konçertosu arasında en ince
ve tutkusuz olan bu 4. Konçerto’dur.
Konçertonun en uzun bölümü olan,
sonat formundaki, 4/4’lük ölçüde,
ılımlı (Allegro moderato) tempodaki
1. bölüm, piyanonun tek başına, zarif
ve hülyalı ana temayı duyurmasıyla
başlar. Bu tema hemen romantik bir
ortam oluşturur. Yaylı çalgılar çok hafif
(pianissimo) biçimde temayı tekrarlar
ve orkestra bu temayı bir örgü gibi
geliştirir; çok daha sonra da Re Majör
tondaki ritmik yeni temayı bir koral
havasında sunar. Önce yaylı çalgılarda
sunulan bu tema, piyanonun sinirli
kontrpuanı eşliğinde fagot tarafından
duyurulur. Bu arada da Mi minör
tonda bir yan tema kemanlarda yansır.
Piyano ile orkestra arasındaki yoğun
diyalog hep sürer: Temanın yaylı ya
da üfleme çalgılarda duyulmasından
sonra piyano parlak figürlerle bunu
işler. Temayı piyano duyurunca diğer
gruplar –saygıyla– arka planda kalır ve
solo çalgının şarkısını renkli biçimde
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ırmağı” diye tanımladığı bölümde
dramatik ve lirik unsurların Schubert’e
özgü kaynaşımı, klasik sonat
formunun unsurlarıyla da bütünleşir.
Viyolonsellerin duyurduğu büyüleyici,
halk ezgisi benzeri dört mezürlük yeni
melodi, güzelliği yanında zarifliğiyle
de etkiyi arttırır. Bunu da kemanlar
oktavla tekrarlar. Bir susuştan sonra
tutkuyla duyurulan minör kısımla
önceki mutluluk silinir gibi olur. Güzel
temanın tekrarı da eski mutluluğu geri
getirmez. Korkutucu, adeta acı verici bir
yükseliş tüm orkestrada duyulur; güçlü
zirveye ulaşılır. Sonra müzik yavaşça
sönerken ilk tema belirir, derin anlamlı
değişimlerle, bir ölüm korkusu gibi
yansır. Güzel ezgi bile bu ortamda eski
gücünü yitirmiştir...
2. bölüm 3/8’lik ölçüde, Mi Majör
tonda, ılımlı hızda ama hareketlice
(Andante con moto) tempoda korno
ve fagotun, kontrbasların sakin
pizzicato’su eşliğinde duyurduğu
iki mezürlük temayla başlar. Bunu
kemanların pastoral ezgisi izler, tonalite
şaşırtıcı karakterde bir dönüşle Sol
Majöre geçer. Bu modülasyonlar fark
ettirmeden yaylı çalgılar eşliğinde
klarinete yeni bir tema sunma olanağı
sağlar. Tahta üfleme çalgıların ekolu
gibi yansıyan zarif seslenişleri ilgiyle
izlenir: Obua buna yeni bir cümleyle
cevap verir, ona flüt de katılır. Bunu
tüm orkestra mükemmel bir armoni
uyumuyla sürdürür. Alışılmış gelişim
de parlak ayrıntılarla işlenir. Coda ise
melodik güzelliklerle süslenmiş şekilde
hülyalı sonu hazırlar. (Süre 25’)
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kayıtları ve konser icraları ile Polonya
kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle
Cumhurbaşkanı Lech Kaczsnky, İdil
Biret’i Polonya’nın en üst nişanı olan
“Yüksek Liyakat Madalyası” (Krzyzem
Kawalerskim Ordera Zaslugi) ile taltif
etti. Repertuarında yüzden fazla piyano
konçertosu olan sanatçının eski ve yeni
kayıtları kendi etiketi olan “İdil Biret
Arşivi” (IBA) ile Naxos tarafından bütün
dünyaya dağıtılmaktadır. Bu çerçevede
Beethoven’in 32 piyano sonatı, 5
konçertosu ve Korolu Fantezi’sinin
kayıtları da tamamlanmış olup bunlar
9 Senfoni uyarlamasıyla birlikte IBA
serisinde 19 CD kutu içinde dünya
dağıtımına girdi. Biret’in 1959 yılından
bu yana yaptığı 100‘den fazla LP/CD
kaydın tamamı iki büyük kutu içinde
2016 yılı sonuna doğru Türkiye ve dünya
piyasasına sunulacaktır. Bütün bu
kayıtlar Türkiye’de İdil Biret Arşivi’nin
sitesinden temin edebilir (www.ibasat.
com).
İdil Biret, Amerika’da Yale
Üniversitesi’nde Hindemith’in beş
piyano konçertosunun tamamını Yale
Senfoni Orkestrası ile çaldı ve bu
kayıtlar 2 CD halinde 2013’te Naxos

▪▪ İdil Biret was born in Ankara. She
started to play the piano at the age of
three and later studied at the Paris
Conservatoire under the guidance of
Nadia Boulanger, graduating at the
age of fifteen with three first prizes.
She was a pupil of Alfred Cortot and a
lifelong disciple of Wilhelm Kempff.
tarafından dünya piyasasına sunuldu.
She embarked on her career as a
2014’teki çalışmaları arasında Varşova
soloist at the age of sixteen appearing
resitali, Paris’te UNESCO büyük
with major orchestras in the principal
salonunda verdiği resital, Londra’da
music centres of the world like Boston
Brahms 1. Konçerto icrası, ayrıca
Symphony, Leningrad Philharmonic,
Scriabin Etütleri, Borusan Dörtlüsü
Leipzig Gewandhaus, London
ile Schumann’ın Piyanolu Beşli’si,
Symphony, Warsaw Philharmonic
Brahms’ın Çello Sonatları ve London
Mozart Players orkestrasıyla İngiltere’de in collaboration with conductors of
greatest distinction such as Erich
yapılan Mozart Piyano Konçerto CD
Leinsdorf, Pierre Monteux, Hermann
kayıtları bulunmaktadır. 2015’in Nisan
Scherchen, Gennadi Rozhdestvensky,
ayındaki İngiltere konserlerini takiben
Rafael Frühbeck de Burgos, Kazimierz
Mayıs ayında İdil Biret, Güney Afrika
Kord, Antoni Wit. To many major
turnesine çıkarak Pretoria ve Cape
Town şehirlerinde konserler ve resitaller festival appearances may be added
membership of juries for international
verdi. Nisan ayında başlayan 5 CD’lik
competitions including the Van
Bach kayıt çalışmaları da Eylül ayında
Cliburn, Queen Elisabeth of the
tamamlandı. 29 Ekim’de Londra’da
Belgians and Busoni competitions.
çaldığı iki Mozart konçertosunun CD
She has received the Lili Boulanger
olarak yayımlanmak üzere konser
kaydı yapıldı. Bu çerçevede, İdil Biret’in memorial Award in Boston, the Harriet
Cohen / Dinu Lipatti Gold Medal in
1962’den bu yana yaptığı bütün 20.
London, the Polish Cavalry Cross of
yüzyıl bestecileri kayıtlarını içeren
the Order of Merit, the Adelaide Ristori
kutu (15 CD) ve Bach’ın 48 Prelüd
Prize in Italy, the French Chevalier
ve Füg’ü dahil pek çok eserini içeren
de l’Ordre National du Mérite and the
kutu (7CD) 2016 yılının ilk yarısında
State Artist distinction in Turkey. Her
yayımlanacaktır. Türk bestecileri kayıt
more than one hundred records since
çalışmaları çerçevesinde evvelki yıl
the 1960s include the first recordings
kaybettiğimiz, Ertuğrul Oğuz Fırat’ın

of Liszt’s transcriptions of the nine
symphonies of Beethoven for EMI,
Berlioz’s Symphonie Fantastique for
Atlantic/Finnadar and for Naxos the
complete piano works of Brahms,
Chopin, Rachmaninov, the three
Sonatas of Boulez, the Etudes of Ligeti
and the Firebird piano transcription
by Stravinsky, with a Marco Polo
disc of the piano compositions and
transcriptions of her mentor Wilhelm
Kempff. These records have sold
nearly three million copies. Her
Boulez recording the Golden Diapason
of the year award in France in 1995
and the complete Chopin recordings
have received a Grand Prix du Disque
Frédéric Chopin award in Poland the
same year. In 2007 the President
Lech Kaczsnky decorated Biret with
the highest order of Poland (Krzyzem
Kawalerskim Ordera Zaslugi) for her
contribution to Polish culture through
her recordings and performances of
Chopin’s music. The Idil Biret Archive
(IBA) label is now issuing her old
and new recordings which are being
distributed worldwide by Naxos on CD
and digitally. More than 50 CDs have
so far been released which include
Beethoven’s 32 Sonatas, 5 Concertos,
9 Symphony transcriptions by Liszt
(in a box set of 19 CDs), the many LPs
she made for Decca, Vega, EMI and
Atlantic records in France, Germany
and USA as well as recently recorded
concertos of Grieg, Liszt, Ravel, SaintSäens, Schumann and Tchaikovsky.
Her new recording of all the 5 piano
concertos of Hindemith with the Yale
Symphony Orchestra was released
worldwide by Naxos in October 2013
to commemorate the 50th anniversary
of his passing away. All the 100 plus
recordings Idil Biret made since 1959
will be released in a set of two volumes
containing ten boxes (Idil Biret 100
Edition) towards the end of 2016 .
In 2014/15 among the activities were
concerts in Warsaw, at the UNESCO
Assembly Hall in Paris and the
Brahms 1st Concerto performance in
London. She also recorded the Scriabin
Etudes Op. 2, 8 and 42, the Schumann
Quintet with the Borusan Quartet,
the two Brahms Cello Sonatas with
Roderic von Bennigsen and began

a series Mozart concerto recordings
with the London Mozart Players in
December. She also began recording
the Well Tempered Clavier of Bach.
In October 2015 Biret performed the
Mozart Concertos K.450 and K.491
in concerts in Turkey and later in
London where these concertos were
also recorded for CD release. Among
the important activities of 2016 will be
a concert appearance at the Carnegie
Hall in New York in April. She will
also participate at the Pïano Festival in
Monterrey, Mexico, in September.

program notları
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Kromatik Fantezi ve Füg, BWV 903
18. yüzyıl müzik yazarı Johann
Mattheson bir erken barok müzik formu
olan stylus phantasticus’u (fantastik
biçimi) hem teatral hem de hemen
neredeyse doğaçlama tarzında bir
besteleme biçimi olarak tanımlar.
Handel’in opera eşliklerini bu stilin
en iyi org örnekleri olarak över ve Der
volkommene Capellmeister’in (1739) 10.
bölümünde aşağıdaki kuralları verir:
Bu stil, kişinin bir esinden diğerine
geçtiği ve ne sözlere ne melodiye ama
yalnızca armoniye bağlı kaldığı ve böylece
şarkıcının ya da icracının yeteneğini
gösterebildiği en serbest ve kontrolsüz
besteleme, şarkı söyleme ve çalma
biçimidir. Tüm alışılmadık ilerleme,
gizli süsleme, ustalıklı çalış biçimleri,
ölçüye ve anahtara bakmadan ve
sayfada ne olduğunu dikkate almadan
ve ya tasarlanmış kurallı bir tema ya
da ostinato (müzikal bir motifin sürekli
olarak tekrarlanması) olmaksızın ortaya
çıkarılır. Kâh hızlı, kâh kararsız, kâh tek
sesli, kâh çok sesli, kâh bir süreliğine
temponun gerisinde, ölçüye uymadan
ama keyif vererek, etkisi altına alarak ve
şaşırtarak: Bunlar fantastik stilin en temel
kurallarıdır.
Kromatik Fantezi, J.S. Bach’ın stylus
phantasticus’u keşfe çıktığı en çarpıcı
örneği ve BVW 542 Org için Sol Minör
Fantezi’den ayrı olarak serbest fantezi
yorumları içinde en nadide olanıdır. Bu,
oğlu Carl Phillip Emanuel’in estetiğini

alt edecek bir tarzdır. Wolfgang Wiemer,
1988 tarihli “Bach Yıllığı” başlıklı
makalesinde eserin bir ağıt olarak
(Tombeau) 1720’de Bach’ın ilk eşi olan
ve aynı yıl 36 yaşında aniden ölen Maria
Barbara için yazıldığını öne sürer. Bu
belki de böylesi doğaçlama bir eserin
niçin böylesine özenle notaya alındığını
ve birçok kopyasının Bach ailesinde
olduğunu açıklar. Her iki şekilde Bach
icracının eseri çaldığında doğaçlama
yapma girişimini garantiler. (Süre 13’)
İtalyan Konçertosu Fa Majör, BWV 971
– Allegro
– Andante
– Presto
Orijinal adı “İtalyan Tarzında Konçerto”
olan BVW 971 İtalyan Konçerto, üç
bölümlü, solo çift klavyeli klavsen için
J.S. Bach tarafından bestelendi ve 1735
yılında ikinci klavye alıştırma kitabının
ilk yarısı olarak yayımlandı (ikinci yarısı
Fransız Uvertürü’dür). 1735 tarihli ilk
basımın önsözünde bu alıştırmanın
yalnızca klavsen için yazıldığı ve
besteciye göre sadece teknik ilerleme
amacıyla değil “müzikseverler ve
onların beğenileri” için yapıldığı açıkça
ifade edilmiştir.
Bach hiçbir zaman Almanya dışına
seyahat etmedi ve bütün hayatı
boyunca çalışmak ve öğrenmek için
diğer bestecilerin müziğini büyük
bir gayretle kopyaladı. Bu sayede
Vivaldi’nin müziğini ve çok ilgisini
çektiği konçerto grosso’yu (concerto
grosso) özümsedi. İtalyan Konçertosu,
Leipzig’de Bach’ın olgunluğunu belli
eden bir yeteneğin –orkestra için yazılan
bir konçertonun tek bir enstrüman için
yeniden yaratılmasının– göstergesiydi.
Bu aynı zamanda Bach’ın çift klavyeli
klavsen talep ettiği eserlerden biridir.
Konçertonun toplu (tutti) ve tekli (solo)
bölümleri arasındaki zıtlık, klavsenin
çift klavyesinin karakteristik ton
özellikleriyle ortaya çıkar.
Bölümlerin sıralamasında eser, ortadaki
yavaş (Andante) bölümün iki hızlı
bölümle çerçevelendiği standart Barok
konçerto düzenini takip eder. Yalnızca
orta bölümde müzik, düz, akorlu bir
eşliğin üzerinde sağ elle oluşturulan
oldukça süslü bir melodi hattını izler.
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piyano eserlerini içeren CD’sine ilaveten
Ateş Pars’ın Piyano Konçertosu’nun
kaydını da yaptı. Bu kayıtlar da 20. Asır
Eserleri kutusunda yer alacaktır.
Sanatçının 2016 yılındaki önemli
çalışmaları arasında Mart ve Kasım
aylarında İngiltere’de Londra ve
Birmingham konserleri, Nisan ayında
New York Carnegie Hall konseri,
Mayıs ayında Schubert Sonatları ve
Wanderer Fantasy kaydı, Ağustos
D-Marin Festivali açılış konseri ve CSO
ile programlanmakta olan Slovenya
turnesi, Eylül ayında Meksika Monterrey
Festivali konserleri ve Kasım ayında
Borusan Orkestrası ile, Carnegie
Hall konserininin de şefi olan Toshi
Shimada yönetiminde yine o konserin
programında olan Hindemith Piyano
konçertosu icrası bulunmaktadır.
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– Allamende
– Courante
– Sarabande
– Gavotte
– Polonaise
– Bourée
– Menuet
– Gigue

98

Bach hiçbir zaman Almanya sınırları
dışına çıkmamış olsa da, ülkesi içinde
çalıştığı ve beste yaptığı birçok şehir,
bir gezi rotası gibi okunabilir. Ne
var ki, Köthen’de Prens Leopold’un
başmüzisyeni olduğu sondan bir önceki
pozisyonu, 1717’den 1723’e kadar
orada geniş çapta din dışı (solo, oda
müziği, orkestra için eserler ve birçok
öğretici parça) müzikler yazdığı için
biyografisinde önemli bir yer tutar.
Köthen, 1707 yılında evlendiği eşi
Barbara’nın kaybını yaşadığı yer olarak
Bach için kişisel anlamda da önemliydi.
1721 yılında yeniden evlendi; eşi Anna
Magdelena ona yalnızca dokuzu
hayatta kalan on üç evlat verdi ve
toplam çocuk sayısını yirmiye çıkarttı.
Anna Magdelana, Weissenfels saray
trompetçisinin kızıydı. Müzik eğitimini
babasından ve amcasından almıştı
ve müzikal gelişimi, daha sonradan
Bach’ın Leipzig’de altı tane daha
eklediği Fransız Süitleri olarak bilinen
eserin beş tanesinin de dahil olduğu
çok sayıda klavye parçası veren yeni
eşinin (Bach’ın) yardımıyla devam etti.
17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın
başlangıcı arasındaki süreçte İngiltere,
İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya’daki
önemli besteciler kendi ülkelerinin çeşitli
dans türlerinin beğeni ve çekiciliğinin
farkına vararak, bunları dans müziğinden

ziyade dinlenecek tarzda müzik sınıfına
soktu. Bach klavye süitlerini bestelemeye
başladığında dört dans türü, süitin
temel bölümleri haline dönüşmüştü:
Allemande; bir tür Fransız dansı olan
Courante ya da İtalyan eşdeğeri Corrente;
İspanyol kökenli Sarabande; İrlanda
ve İngiliz jig’inden türeme Gigue.
İsteğe bağlı bölümler süitlerde daha
detaylandırıldı. Örneğin minuetler, air,
bourré’ler dördünün arasına serpiştirilse
de uvertürler ve sinfonia’lar, Allemand’ın
öncesinde yer aldı.
Fransız Süiti No. 6 Mi Majör, İyi
Düzenlenmiş Klavye’nin ilk kitabının
içinde bulunan bir elyazmasında Prelütle
başlar. Süit beklenildiği üzere Allemande
ile açılır; bunu İtalyan tarzında Courante
takip eder. Gavotte ve Polonya Minuet’i,
süslü Sarabande’ın öncesinde yer alır
ve bunları bir kaynakta “küçük menuet”
diye adlandırılan bölüm takip eder.
Daha sonra gelen Bourée, kontrpuantal
benzetim (imitation) ve çevirme-tersine
çalış (inversion) halleriyle son (finaldeki)
Gigue’in öncesinde yer alır. (Süre 15’)
İyi Düzenlenmiş Klavye’den
4 Prelüd ve Füg
1708’den 1717’ye kadar Weimar’da
orgcu olarak görev yaptığı esnada Bach,
birçoğu prelüt ve füg olan çok sayıda
org eseri yazdı. Ne var ki, 1717’de saray
başmüzisyeni olarak hizmetlerinin
sonucunda Köthen’e dönüşünden
sonra, diğer enstrümanlar için yazmaya
odaklandı. Birçok konçertonun yanı
sıra Branderburg Konçertoları, keman
partitaları, sonat ve viyolonsel süitleri
de dahil olmak üzere klavye için birçok
parça yazdı: Fransız ve İngiliz Süitleri,
iki ya da üç bölümlü kısa enstrümantal
parçalar ve çeşitli tokato’ları (toccota)
bu yıllarda üretti ve 1723’te Köthen’den
ayrılmadan hemen önce, Das
Wohltemperierte Klavier adını verdiği 48
adet prelüt ve fügden oluşan ilk kitabını
tamamladı.
İyi Düzenlenmiş Klavye’nin ilk kitabının
günümüze kalan, Bach’taki tek
elyazmasının kapak sayfası 1722 tarihini
gösterir. İlk kitabın tamamlanmasından
20 yıl kadar sonra tüm tonlarda 24 adet
prelüt ve fügden oluşan başka bir dizi
parçayı bir araya getirdi. Bu koleksiyona
ait hiçbir kapak sayfası bulunmamasına

rağmen iki kopyanın ilki 1744 yılını
gösterir ve İyi Düzenlenmiş Klavye-İkinci
Bölüm adını taşır. İki kitap arasında
geçen yıllarda Bach, Köthen’de saray
başmüzisyenliği görevinden ayrılarak
Leipzig’e gitti ve burada St. Thomas
Kilisesi’nin koro şefi ve başmüzisyeni
oldu. Leipzig’deki görevleri sadece St.
Thomas’ın yanı sıra başka üç kilisede
müzik yönetmenliği yapmayı değil, bu
dört kilisenin her biri için öğrencilerin
dört koro sınıfına ayrıldığı yatılı bir okul
olan Thomas Schule’de öğretmenlik
yapmayı da kapsıyordu. Bu görevlere ek
olarak Bach, 1729’dan itibaren Collegium
Musicum’un (1704’te Telemman’ın
kurduğu bir müzik topluluğu) başına
geçti ve pek çok özel öğrenci eğitti. St.
Thomas Kilisesi’nde koro şefi olarak
birincil görevlerinden biri Mi Minör
Missa, Noel ve Paskalya Oratoryoları ve
St. John ve St. Matthew Pasyonları gibi
dini eserlerin yanı sıra kilise yılı boyunca
yapılan ayinlere kantat bestelemekti.
Ayrıca org için besteler yapmaya devam
etti ve orkestra süitleri gibi bazı en
büyük eserlerini üretti. 1726 ve 1742
yıllarında Klavye Alıştırma Kitabı’nın 6
adet partita, İtalyan Konçertosu, Fransız
Uvertürü, Goldberg Çeşitlemeleri ve İyi
Düzenlenmiş Klavye I ve II. kitaplarını
içeren dört cildi yayımlandı.
İyi Düzenlenmiş Klavye bugüne
kadar klavye için yazılmış en önemli
eserlerden biri kabul edilir. Her biri tüm
24 tonda –12 Majör ve 12 minör– kendi
prelüdüyle başlayan füg parçalarından
oluşur. Bach’ın didaktik amacı açıktı:
Müzisyenlere tüm 24 Majör ve minör
tonu öğretmek. Dönemin akort düzeni
tek bir çalgıda çoklu diyez ve bemollerle
birçok tuşun kullanımını mümkün
kılmadığı için, günün geleneklerine göre
düşünüldüğünde bu oldukça cesur bir
girişimdi. Bach uygulamada günümüze
kadar gelen müzikal düşüncenin
temellerini atan bir çeşit düzenlenmiş
akordu pratikte gerçekleştiren ilk kişiydi.
Her füg parçasının başındaki prelütler
yalnızca giriş parçaları değil, aynı
zamanda bağımsız eserlerdi. Prelüt,
lavta sanatçılarının enstrümanlarının
akordunu, klavye sanatçılarının ise
klavyenin tuş ve ton ayarlarını kontrol
edişiyle gerçekleşen bir doğaçlama
olarak ortaya çıktıysa da, giderek ayrı
ve yazıdan bağımsız bir parça haline

dönüştü. Prelüt ve füglerin çoğu
aynı duygu durumuna sahipse de
bazen birbirlerine oldukça zıttırlar.
Konuları ve yarattıkları atmosfer
açısından birbirleriyle ilişkili olsun
olmasın, birlikte dengeli bir bütün
oluştururlar. Prelütler yapısal düzen
açısından fazlasıyla çeşitlilik gösterir.
Çoğunlukla baştan sona düzenli bir
biçimleme şekline sahiptirler, ancak
arada sırada serbest ve doğaçlamaya
dayalıdırlar. Enstrümantal dansların
prelütlerdeki etkileri de barizdir. Bazıları
bir üçlü sonattan yavaş bir bölümü
anımsatırken, diğerleri mükemmel bir
fantazya veya tokato değeri taşıyabilir.
Kontrpuandan doğan füg formunu
J.S. Bach doruk noktasına ulaştırdı;
bu, müzikal fikirlerinin ifadesinin en
doğal aracıydı ve tüm yaşamı boyunca
yazmayı seçtiği bir formdu. Farklı sesleri
bir araya getirme sanatı olan kontrpuan,
Latince punctus kontra punctus (notaya
karşı nota) ifadesinden türemiştir ve
bir dizi notanın (temanın) bir başka
diziye karşı durması anlamını verecek
şekilde genişletilmiştir. Bir fügün ana
temasına konu denir ve başka bir sesten
hemen tekrarlanması ise cevap olarak
bilinir. Füg konuları bazen eşlikli olsa
da Bach’ın İyi Düzenlenmiş Klavye’sinde
her zaman eşliksizdir. Konular son
derece çeşitlidir ve dört ila otuz bir nota
uzunluğunda değişirler.
Bach, füglerinde dini ve din dışı
besteleme biçimlerinden yararlandı. 16.
yüzyılın çoksesli liturjisinin –özellikle
Hristiyanlıkta, halka açık dini ibadetlerin
(ayinlerin) nasıl yapılacağını belirleyen
formlar (metot ve prosedürler) bütünü–
orkestra süiti karakterinin, passespied’in
(menuet’ten daha hızlı bir form) bir
konçerto grosso ve ya koral fügün etkisi
İyi Düzenlenmiş Klavye’nin füglerinde
duyulabilir.
Bu eser 1801 yılında yayımlanmış
olmasına rağmen yazılmasından 80 yıl
sonra müzik duayenleri arasında büyük
ölçüde tanınıyordu. Bach’ın 1750’deki
ölümünden sonra birçok elyazması
kopya ortalıkta dolaşıyordu. Baron Van
Swieten ve Zelter eseri sırasıyla Mozart
ve Mendelssohn’a verdi.
19. yüzyılın sonunda İyi Düzenlenmiş
Klavye, klavye edebiyatında vazgeçilmez
bir temel eser olarak yerini aldı. Hem
Mozart hem de Beethoven besteleme

sürecini yeniden yaşamak için füglerin
birçoğunun kopyasını çıkarttı; Chopin
ise kendi prelütlerini yazarken bu eser
üzerine çalıştı.

eserlerini yayımlamaya başladığında
selefinin ayak izlerinden yürüdüğünün
tamamen bilincindeydi. Kuhnau, aynı
başlığı 1698 ve 1692’de altı partita’sında
(süit) kullanmıştı. Alıştırma kitabının
Partita No. 1 Si bemol Majör, BWV 825
her biri yedi partita ve bir de 1 Mayıs
1730 tarihine ait reklam (ilan) içermişti
– Allemande
ki bu, Leipzig basınında Bach’ın da
– Double
aslında yedi adet partita yayınlamayı
– Courante
amaçladığını gösteriyordu. Bach da tıpkı
– Double
Kahnau’nun başarıyla yaptığı gibi, esas
– Sarabande
olarak kültürlü amatörlerden oluşan
– Double
bir kesime hitap etmeye çalışmıştı.
– Tempo di Borea (“Gavotte”)
Başlık sayfasına göre partitalar,
– Double
müzikseverlerin ruhlarını tazelemek
üzere (zur Gemüths Ergötzung)
Klavye Alıştırması Bölüm I’in altı
bestelenmiştir. Bu kitleyi gözeten
partita’sında Bach, yayımlanmış olan
Bach, her bir süitin sonuna doğru
klavye eserlerini Johann Kuhnau’nun
konmuş isteğe bağlı, hafif dansların ve
(1660-1722) sunmuş olduğu örneğe
ya intermezzi (sahne arası müzikleri,
borçlu olan Alman besteciler kervanına
ara müziği) ya da galanterielerin ve
katıldı. Kuhnau’nun 1689 ve 1700
prelütlerin renkli bölüm başlıklarında
yılları arasında Leipzig’de yayımlanan
kısmen yansıtılan, keskin bir şekilde ayırt
ve akıllarda yer eden dört adet klavye
edilen büyüleyici bir dizi teknik ve biçim
müziği kitabı, Frescobaldi’den bu yana
sunar. Her bölümün giriş kısmı farklı bir
herhangi bir bestecinin eserlerinin
besteleme prensibini içerir: farklı türlere
yapamadığı ölçüde müzik piyasasını ele geçiş sağlayan prelüt (No. 1) (throughgeçirdi. Bu başarılar, Leipzig’in Doğu
composed prelüt); üç bölümlü senfoni
Almanya’nın en önemli fuar ve ticaret
(tipartite sinfonia) (No. 2), iki bölümlü
merkezi oluşundan, o dönemde yeni bir invention (No. 3), Fransız Uvertürü (No.
orta sınıfın doğuşundan ve insanların
4), konçerto ritornello (yinelenen) (No.
boş zamanlarında kültürel faaliyetlerde
5) ve tokkata ve füg (No. 6). Yabancı
yer alma eğiliminden kaynaklanıyordu.
biçimlerin taklidi o günün Alman
Klavye enstrümanları –klavsen, çembola, müziğinde oldukça popülerdi ve Bach,
positive organ (taşınabilir org)– o
Fransız ve İtalyan biçimlerini her fırsatta
dönemde evde yapılan müzik icralarında karşılaştırmak üzere tarzının dışına
kullanılan esas çalgılardan biri olan
çıkarak, icracının dikkatini bu farklılıklara
lavtanın yerini aldı ve Kuhnau’nun
çekmek için bölüm başlıklarının dilini
yayınlanmış klavye eserleri, orta sınıf
çeşitlendirdi. Bach’ın partita’larının1726
amatör müzikseverler (Liebhabern
ve 1730 yıllarında ayrı ayrı ve 1731
des Claviers) için kolay çalınabilen
yılında toplu olarak yayımlanması
parçalar haline gelerek, eğlence talebini Johann Nicolaus Forkel’e göre müzik
tümüyle karşıladı. Kendi kişisel tarzını
dünyasında büyük bir ses getirdi. Klavye
oluşturmaya çalışan genç Bach,
için böylesi mükemmel besteler daha
Kuhnau’nun klavye müziğinden büyük
önce ne görülmüş ne de duyulmuştu.
ölçüde etkilenmişti; bu esin, Sevgili
Bu parçalardan bazılarını çok iyi icra
Ağabeyinin Yokluğu Üzerine Kapriçyo
eden bir kişi bu sayede bir servet
BWV 992 gibi erken dönem eserlerinde
kazanabilirdi. Forkel’in son cümlesi
kendini açıkça belli eder. Ancak o
partita’ların mükemmel özelliğine ilişkin
zamana kadar gücünün doruğunda olan ipuçları verir. Yazılı delillere göre, teknik
Bach’ın 1723 yılında, yani Kuhnau’nun
zorluklarından dolayı hızlı bir şöhret
ölümünden bir yıl sonra, onun Leipzig
kazanmışlardı; bu yüzden Bach’ın
St. Thomas’ta koro şefi olarak halefi
gözettiği “müzikseverler”in gerçekten
olduğu için I. Klavye Alıştırma Kitabı’nda bu parçaları çalabilecek kapasitede olup
ödediği vefa borcunda özel bir anlam
olmadığı ciddiyetle sorgulanmalıdır.
vardır. Üç yıl sonra Klavye Alıştırmaları
(Süre 17’)
adını taşıyan büyük çaplı klavye
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Ancak sol el bölümü (bir tempo işareti
olmadan) parlak açılış bölümünün
ana melodisini oluşturur ve müziğin,
dönemin orkestra tekniğini ustalıkla
yansıtışı ayrıca kayda değerdir. Çok
hızlı (Presto) final bölümünün ton
yapısı, tonik ve dominant armoniden
pek fazla sapmayışıyla çok basittir. Bu
bölümün büyüleyici özelliği, Bach’ın asıl
malzemelerini işlediği karmaşık Fa Majör
çıkıcı diziye dayanan müziğin muhteşem
dinamizmi ve canlılığıdır. (Süre 13’)
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09.06.2016 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
pe th 20.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
Johann Sebastian Bach

İki Keman için Konçerto Re minör, BWV 1043
Concerto for Two Violins in D minor, BWV 1043
– Vivace
– Largo ma non tanto
– Allegro
* Maxim Vengerov bu eseri Menuhin Akademisi Solistleri’nden üç farklı
kemancı ile seslendirecektir. Maxim Vengerov will perform with three
different violinists from the Menuhin Academy Soloists
Wolfgang Amadeus Mozart

Keman Konçertosu No. 5 La Majör, KV. 219
Violin Concerto No.5 in A Major, KV.219
– Allegro aperto
– Adagio
– Rondeau: Tempo di Menuetto
Ara Interval
Piotr Ilyich Tchaikovsky

Melankolik Serenad
Serenade Melancolique
Vals Scherzo, Op. 34

100

– Pezzo in forma di Sonatina
– Waltz - Moderato
– Elegia: Larghetto
– Finale: Andante - Allegro spirito
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’inc.interval.

GÖSTERI EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS
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Yaylı Çalgılar için Serenad Do Majör, Op. 48
Serenade for Strings in C Major, Op.48

▪▪ Dünyanın en iyi müzisyenleri arasında
gösterilen, hatta çoğunlukla yaşayan en
iyi yaylı çalgıcı olarak anılan Grammy
ödüllü Maxim Vengerov, en seçkin
orkestralar ve şefleriyle konserler ve
dünyanın belli başlı tüm şehirlerinde
resitaller vermektedir. Ünlü Rus ekolünde
önemli bir yere sahiptir ve klasik müzikte
en çok tercih edilen solistlerinden biri
olmasının yanı sıra uluslararası çapta
beğenilen bir şeftir.
1974’te doğan Vengerov, solo kemancı
olarak kariyerine beş yaşında başladı. 10
yaşında Wieniawski ve 15 yaşında Carl
Flesh uluslararası keman yarışmalarını
kazandı. Galina Tourchaninova ve
Zakhar Bron ile çalıştı. İlk kaydını 10
yaşında yaptı; kayıtlarına Melodia, Teldec
ve EMI gibi önemli etiketlerle devam
etti. Kazandığı çeşitli ödüller arasında
Grammy ve Gramophone Yılın En İyi
Sanatçısı sayılabilir.
Yeni anlatım araçları arayışından
vazgeçmeyen Maxim Vengerov, barok, caz,
rock gibi birçok müzik türünden ilham
aldı. 2007 yılında ise rehberleri Mstislav
Rostropovich ve Daniel Barenboim’un
izinde şefliğe yöneldi. O zamandan
bu yana Montreal ve Toronto Senfoni
Orkestrası gibi önemli orkestraları
yönetti; 2010 yılında Gstaad Festival
Orkestrası’nın birinci şefi olarak atandı.
Çalışmalarına Rus-Alman şeflik ekolünün
temsilcilerinden Yuri Simonov ile devam
etti; Haziran 2014’te Ippolitov-Ivanov
Moskova Enstitüsü’nden üstün başarıyla
mezun olarak şeflik diplomasını aldı.
Halen iki yıllık bir opera şefliği programına
kayıtlıdır.
Maxim Vengerov geçtiğimiz sezonlarda
aralarında New York Filarmoni, Berlin
Filarmoni, Londra Senfoni, BBC Senfoni,
Mariinsky Tiyatrosu Orkestrası, Chicago
Senfoni’nin olduğu önemli orkestralarla
solist ve şef olarak verdiği konserlerde
çoğunlukla ilk yarıda bir keman
konçertosu çalarken, ikinci yarıda RimskyKorsakov’un Şehrazat’ı örneğinde olduğu

2016 yılı için yarışmanın tarihinde ilk
kez olmak üzere tekrar jüri başkanlığına
getirildi.
1997 yılında UNICEF’in İyi Niyet Elçisi
seçilerek, bu unvanı alan ilk klasik müzik
sanatçısı oldu. Bu sayede, müziğiyle
bütün dünyada çocuklara ilham verme
imkânını elde etti. Bu sıfatla Uganda,
Tayland, Balkanlar ve Türkiye’deki yoksun
çocuklar ve topluluklar için çaldı ve
UNICEF destekli programlar için bağış
topladı. Aynı zamanda, Güney Afrika’daki
farklı etnik kökenlerden gelen çocukları
müzikle birleştiren MIAGI projesinin
hamisidir.
Vengerov içlerinde 1999’da Channel
Four Televizyonu tarafından kaydedilen
ve Cannes Televizyon Festivali’nde
gösterilen “Playing by Heart” ve
2008 yılında En İyi Belgesel Dalı’nda
Gramophone Ödülü’nü alan “Living the
gibi keman sololarını da seslendirdiği,
Dream” adlı belgesellerin de bulunduğu
Senfoni Orkestrası eşliğinde Çaykovski
senfonik bir eser yönetti.
birçok belgesele konu oldu.
Keman Konçertosu’nu kaydetti. Tokyo
2013 yılında Tokyo’da, sanatçının
Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nin de
Vengerov Festivali’nin başarısının
şeflik, icra ve öğretmenlik tutkularını
aralarında bulunduğu birçok kurumdan
ardından, İsrail’de de ilk Vengerov
birleştiren birçok resital, konser ve
onursal üyelik ve ödül kazandı; Romanya
Festivali yapıldı.
ustalık sınıflarını içeren Vengerov
ve Almanya’nın Saarland şehri tarafından
2015/16 sezonunda dünya çapında
Festivali başlatıldı. Londra Barbican
liyakat nişanlarına layık görüldü. 2012’de
birçok konser ve resitale ek olarak
Centre’da da Vengerov’un eşsiz ve
Vengerov, New York Filarmoni ve Münih ise Trinity Oxford Yüksek Okulu’ndan
çokyönlü sanatçılığını sergileyen beş
Onursal Konuk Akademik Üye unvanını
Filarmoni orkestraları ile konserler
farklı program gerçekleştirildi. Aynı yılın verdi. Avustralya, Kanada, Doğu Asya,
aldı. En İyi Enstrümantal Solo Performans
öne çıkan diğer etkinlikleri arasında
Avrupa ve Güney Amerika’yı içeren beş (orkestra ile) dalında Grammy Ödülü
Polonya Oda Orkestrası’yla solist ve şef resital turnesi yaptı ve Mayıs ayında
(2003), iki Gramophone ödülü
olarak Avrupa, Orta ve Uzakdoğu’yu
Vengerov Festivali’nin dördüncü yılı için (1994,1995), bir Classical Brit Ödülü
kapsayan 21 konserlik bir turne ve şef
(2004), beş Edison Klasik Müzik Ödülü
Japonya’ya gitti.
Long Yu ile Çin’de bir turnenin yanı
(1995, 1996, 1998, 2003, 2004), iki ECHO
Öğretmenlik ve genç yetenekleri
sıra dünyanın dört bir yanında klasik ve yüreklendirme tutkusu sebebiyle
Ödülü (1997, 2003) ve sanatını dünyanın
romantik virtüöz repertuarlara adanmış Vengerov, birçok yerde eğitmenlik
gelişiminin hizmetine sunan sanatçıları
sayısız resital yer almaktadır. Vengerov
onurlandırmak üzere verilen Dünya
görevlerinde bulundu. Halen İsviçre
ayrıca Oxford Filarmoni Orkestrası’nın
Ekonomik Forumu Kristal Ödülü’nü
Menuhin Müzik Akademisi’nin
yerleşik sanatçılığı pozisyonunu kabul
(2007) aldı.
elçisi ve misafir öğretmeni ve aynı
ederek bu orkestrayla İngiltere’de
Maxim Vengerov 1727 yapımı bir exzamanda Londra Kraliyet Müzik
turneye çıktı; Brahms’ın Keman
Kreutzer Stradivari keman çalmaktadır.
Akademisi’nde “Menuhin Profesörü”
Konçertosu ve Mendelssohn’un İskoç
olarak çalışmaktadır. Yarışmaların, genç
Senfonisi’ni kaydetti.
▪▪ Universally hailed as one of the world’s
sanatçıların uluslararası kariyerleri
2014/15 sezonunda Long Yu yönetiminde için önemli platformlar olduğuna
finest musicians, and often referred to
Şangay Senfoni Orkestrası’nın ve Paavo
as the greatest living string player in
inanan Vengerov, Donatella Flick
Järvi yönetiminde Paris Orkestrası’nın
the world today, Grammy award winner
Şeflik Yarışması, Menuhin Keman
sezon açılışları; Long Yu yönetiminde
Maxim Vengerov has performed sold out
Yarışması’nın da dâhil olduğu sayısız
Lang Lang ile birlikte Şangay’daki yeni
concerts with the world’s most eminent
yarışmada jürilik görevi üstlendi.
Senfoni Salonu’nun açılışı gibi konserleri Mayıs 2013’te Montreal Uluslararası
orchestras and conductors and has given
öne çıktı. Ocak 2015’te New York
solo recitals in every major city in the
Keman Yarışması’nın finallerini
Filarmoni’ye tekrar konuk oldu ve New
world. Steeped in the celebrated Russian
yönetti. 2011 yılında, dünyanın dokuz
York Times’ta “Kahramanın Dönüşü”
tradition of music making, Maxim
başkentinde 200’den fazla müzisyenin
başlığıyla yer buldu. Mart ayında
Vengerov enjoys international acclaim as
katıldığı seçmeleri de yönettiği prestijli
Avrupa’da konserler verdi; Myung-Whun Wieniawski Keman Yarışması’nın jüri
a conductor and is one of the most inChung yönetimindeki Fransa Radyosu
demand soloists in all of classical music.
başkanı olarak başarısının ardından
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maxım vengerov keman şef & violin conductor
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Born in 1974, he began his career
as a solo violinist at the age of 5,
won the Wieniawski and Carl Flesch
international competitions at ages 10
and 15 respectively, studied with Galina
Tourchaninova and Zakhar Bron, made
his first recording at the age of 10, and
went on to record extensively for highprofile labels including Melodia, Teldec
and EMI, earning among others,
Grammy and Gramophone artist of the
year awards.
Tireless in his search for new means of
creative expression, Maxim Vengerov
has let himself be inspired by many
different styles of music, including
baroque, jazz and rock and in 2007
followed in the footsteps of his
mentors, the late Mstislav Rostropovich
and Daniel Barenboim and turned
his attention to conducting. Mr
Vengerov has since conducted major
orchestras around the world including
the Montreal and Toronto Symphony
Orchestras, and in 2010 was appointed
the first chief conductor of the Gstaad
Festival Orchestra. He went on to
further his studies with Yuri Simonov,
an exponent of the Russian-German
conducting school, and graduated
as a conductor with a diploma
of excellence from the Moscow
Institute of Ippolitov-Ivanov in June
2014. He has now enrolled in a further
2-year program of opera conducting.
In the last few seasons Maxim
Vengerov performed as a soloist
and/or conductor, with many major
orchestras, including the New York
Philharmonic, Berlin Philharmonic,
London Symphony Orchestra, BBC
Symphony Orchestra, Mariinsky
Theatre Orchestra, Chicago Symphony
Orchestra, often performing a major
violin concerto in the first half and
conducting a symphonic work in the
second, including Rimsky-Korsakov’s
Scheherazade, in which he also
performs the violin solos.
2013 saw the launch of the annual
Vengerov Festival in Tokyo with a series
of recitals, concerts and masterclasses,
which combine Mr Vengerov’s passion
for conducting, performing and
teaching, and an artist residence at the
Barbican Centre London in which Mr
Vengerov was featured in five different

programs that showcased his unique
versatility as an artist. Other highlights
included a major tour of 21 concerts
as soloist and conductor with the
Polish Chamber Orchestra spanning
Europe, the Middle and Far East, as
well as a tour in China with Maestro
Long Yu and numerous recitals around
the globe devoted to classical and
romantic virtuoso repertoire. That
season Mr. Vengerov also accepted the
position as Artist in Residence with
the Oxford Philharmonic with whom
he has toured the UK and recorded
the Brahms violin concerto and
Mendelssohn’s Scottish Symphony planned to be released in 2016.
The 2014/15 season highlights saw
Mr Vengerov opening the concert
seasons of the Shanghai Symphony
Orchestra with Long Yu, the Orchestre
de Paris with Paavo Jarvi, and opening
Shanghai’s newest Symphony Hall
alongside Mr. Yu and Lang Lang.
January 2015 saw Mr Vengerov return to
the New York Philharmonic to a “hero’s
welcome” (New York Times), and in
March he toured Europe and recorded
the Tchaikovsky concerto with Orchestre
Philharmonique de Radio France and
Myung-Whun Chung. Following the
success of the Vengerov Festival in
Tokyo, Mr Vengerov also opened the
first Vengerov Festival in Israel.
As well as many worldwide concerts
and recitals the 2015/16 season will
see Mr Vengerov in concert with the
New York Philharmonic and Munich
Philharmonic orchestras, complete
five recital tours in Australia, Canada,
East Asia, Europe and South America,
and in May Mr Vengerov will return to
Japan for the fourth year of his annual
Vengerov Festival.
As one of Mr Vengerov’s greatest
passions is the teaching and
encouraging of young talent, he has
held various teaching positions around
the world and is currently Ambassador
and visiting Professor of the Menuhin
Music Academy in Switzerland (IMMA)
as well as Menuhin Professor at the
Royal Academy of Music London.
Furthermore, in keeping with his
belief that competitions are a platform
to launch young artists’ international
careers, Mr Vengerov has served
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on numerous juries including the
Donatella Flick conducting competition,
the Menuhin Violin Competition and in
May 2013 conducted the finals during
the Montreal International Violin
Competition. Owing to his success as
chairman of the prestigious Wieniawski
Violin Competition in 2011, where he
auditioned live over 200 musicians in
nine world capitals, Mr Vengerov has
been unprecedentedly re-elected to
return as chairman in 2016.
In 1997 Mr Vengerov became the first
classical musician to be appointed
International Goodwill Ambassador
by UNICEF, which has enabled him to
continue to inspire children worldwide
through music. In this role he has
performed for disadvantaged children
and communities in Uganda, Thailand,
the Balkans and Turkey, whilst helping
to raise funds for many UNICEFassisted programs. He is also a patron
of the MIAGI project in South Africa,
which connects children of different
ethnic backgrounds through music.
Mr Vengerov has been profiled in a
series of documentaries, including
Playing by Heart, which was recorded
by Channel Four Television and
screened at the Cannes Television
Festival in 1999, and Living the Dream,
which was released worldwide and
received the Gramophone Award for
Best Documentary in 2008.
Mr Vengerov has received prestigious
fellowships and honours from a
number of institutions, including the
Royal Academy of Music and orders
of merit from both Romania and
Germany’s Saarland, and in 2012
was awarded an Honorary Visiting
Fellowship at Trinity College Oxford.
Mr Vengerov has also received
numerous awards including Grammy
Award for Best Instrumental Soloist
Performance (with Orchestra) (2003),
two Gramophone awards (1994, 1995),
a Classical Brit Award (2004), five
Edison Classical Music Awards (1995,
1996, 1998, 2003, 2004), two ECHO
awards (1997, 2003) and a World
Economic Forum Crystal award (2007)
- honouring artists who have used their
art to improve the state of the world.
Mr Vengerov plays the ex-Kreutzer
Stradivari (1727)

1. İstanbul Festivali arşivinden
© ozan sağdıç

menuhın akademisi
solistleri

Music Academy (IMMA) Switzerland,
known for their technical brilliance and
inspirational musicality.
▪▪ İsviçre’deki Uluslararası Menuhin
IMMA was founded by Lord Menuhin
Müzik Akademisi (IMMA) bünyesinde
in 1977 “to ensure that the great
yer alan seçkin oda orkestrası Menuhin heritage of violin mastery is passed to
Akademisi Solistleri mükemmel tekniği the next generation” and is a nonprofit
ve etkileyici müzikalitesiyle tanınır.
organization that provides exceptional
IMMA 1977’de Lord Menuhin tarafından young string players from all over
“keman ustalığı mirasının bir sonraki
the world a 3-year scholarship. For
nesle geçmesini sağlamak” amacıyla
almost 40 years the academy has been
kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen
training violinists, violists and cellists
kuruluş, dünyanın dört bir yanından
from all over the world, with the help
olağanüstü genç yaylı çalgıcılara üç yıllık and guidance of past professors such
burs olanağı sağlamakta; kurucuları
as Lord Menuhin himself and Alberto
Lord Menuhin ve Alberto Lysy de dâhil
Lysy. Today it has become one of the
olmak üzere, eski ve mevcut hocalarının world’s most renowned Swiss music
rehberliğinde 40 yıla yakın zamandır
institutions with their base at Le Rosey,
dünyanın farklı yerlerinden kemancıları, Geneva.
viyolacıları ve viyolonselcileri
Touring worldwide, led by
eğitmektedir. Günümüzde merkezi Le
konzertmeister Oleg Kaskiv, The
Rosey, Cenevre’de bulunan akademi,
Menuhin Academy Soloists have
İsviçre’nin dünya çapında ünlü müzik
already debuted in prominent musical
kurumları arasında yer almaktadır.
centres, such as the Royal Festival Hall,
Başkemancı Oleg Kaskiv liderliğinde
the Theatre des Champs Elysees, the
dünya çapında turnelere çıkan Menuhin Concertgebouw, the Edinburgh Festival
Akademisi Solistleri, Kraliyet Festival
and the Menuhin Festival Gstaad, as
Salonu, Champs Elysees Tiyatrosu,
well as concert halls in South America,
Concertgebouw, Edinburgh Festivali
the USA, Canada, Japan and China.
ile Gstaad Menuhin Festivali gibi
Since 2011 Maxim Vengerov has been
önde gelen müzik merkezlerinin yanı
the academy’s Musical Ambassador
sıra Güney Amerika, ABD, Kanada,
and Professor, performing regularly
Japonya ve Çin’deki konser salonlarında show-stopping concerts together, one
dinleyicilerle buluştu.
of which was recorded and broadcast
2011’den beri akademinin müzik elçisi
on Mezzo and Arte TV.
ve hocası olan Maxim Vengerov ile
birlikte verdikleri hayranlık uyandıran
konserlerden biri, kaydedilerek Mezzo
ve Arte TV kanallarında da yayınlandı.
▪▪ The Menuhin Academy Soloists are
an outstanding chamber ensemble
from the International Menuhin

program notları
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
İki Keman için Konçerto Re minör,
BWV 1043
– Vivace
– Largo ma non tanto
– Allegro
Bach, Köthen’de Prens Leopold’un
hizmetinde orkestra yöneticisi
(Kapellmeister) olduğu 1717-1723 yılları
arasında sekiz keman konçertosu
yazdı. Aslında, daha sonraki Leipzig
kilise korosu yöneticiliği görevinde,
müzikçilerin herhangi bir çalgıyla
ilgilenmesine izin vermeyen amirlerine
karşın, Köthen Prensliği’nde koro
bulunmaması bestecinin ve sonraki tüm
müzikseverlerin yararına oldu: Bach
böylece prensin sevdiği çalgı müziğinin
şaheserlerini besteleme olanağını buldu.
Amsterdam’daki öğreniminden dönen
genç Weimar Prensi Johann Ernst’in de
buna katkısı büyüktü: Genç prens, daha
önceki yıllarda Amsterdam’da basılan
Vivaldi ve Marcello gibi ünlü İtalyan
bestecilerinin konçerto partisyonlarını
1713’te Weimar’da bulunan Bach’a
getirmiş, o da İtalyan stilini dikkatle
inceleyebilmişti. Albert Schweitzer’in
belirttiğine göre Bach’ın Köthen’de
yazdığı keman konçertolarından ancak
pek azı günümüze ulaşabilmiştir. Bunlar
da oğlu Philipp Emanuel’den kalanlardır.
Diğer oğlu Wilhelm Friedemann’da
olanlar ise kaybolmuştur.
Bach’ın tüm keman konçertoları
arasında en çok sevileni ve tanınanı iki
keman için olanıdır. Orkestra partisinin
piyano ya da yaylı çalgılar dörtlüsü
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tarafından da rahatça çalınabilmesi
halinde bile güzelliğini yitirmemesi
nedeniyle eser, amatörler arasında
da ilgi görmüştür. Bu konçertoda tek
problem yalnızca iki iyi keman ustası
bulabilmektir; çünkü kanon ya da füg
biçiminde gelişen solo partiler, birbirini
izleyen diziler ve iki solo çalgının
büyük bir ustalıkla kaynaştırılması,
eşdeğer iki yorumcuyu gerektirir. Bach
çağında bu yorumcular da, 1716’da
Berlin’de işlerini kaybeden Prusya
Krallığı Orkestrası müzikçileri oldu.
Bach’ın keman konçertolarını Berlin’den
Köthen’e yerleşen ve orkestranın birinci
kemancısı olan Joseph Spiess için
yazdığı sanılır; ana temaları gamlarla
oluşan İki Keman için Konçerto’sunda
ise yine Berlin’den gelen bir başka
kemancının, Martin Friedrich
Marcus’un katkısı düşünülmüştür.
Rondo formunda, Re minör tonda,
4/4’lük ölçüde, canlı (Vivace)
tempodaki 1. bölümde, Bach’ın
konçerto türüne ilerici yaklaşımı, solo
ve tutti partilerde belirginleşir: İki
solist sürekli olarak orkestra tarafından
desteklenir; böylece solo-tutti dengesi
kesinliğini yitirir. Füg biçiminde ilk
temayı orkestranın ikinci kemanlarıyla
ikinci solist çok canlı şekilde duyurur.
Daha sonra da birinci kemanlarla birinci
solist aynı temayı tizlerde sergiler. İkinci
tema ise solistler tarafından yansıtılır.
Tutti temanın böylece yalnızca girişte
duyurulduğu bölümde eşdeğerdeki iki
solo partisi benzetimlerle, büyük aralıklı
(interval) sıçrayışlarla dengeyi sağlar.
Fa Majör tonda, 12/8’lik ölçüde,
fazla ağır ve temkinli olmayan
(Largo, ma non troppo) tempodaki
2. bölüm olağanüstü huzur verici bir
havadadır. Adeta bir tapınak içinin
mistik atmosferini yansıtan bu gibi
bölümlerin Bach tarafından kilisede,
koro ayinleri arasında çalgı müziği
olarak değerlendirildiğini ve bu nedenle
yazıldığını eski müzik uzmanı J.N.
Forkel 1802 yılında Leipzig’de bu büyük
besteci hakkında yayımlanan –ve ilk
eser olma onurunu kazanan– kitabında
öne sürmüştü. A. Schweitzer de, bu
fikrin olsa olsa ancak İki Keman için
Konçerto’nun ağır bölümü için geçerli
olduğunu öne sürer; orkestranın,
yalnızca basit ve hafif sürekli bas (basso
continuo) eşliğini yüklenerek, solistlere

duygulu bir anlatım olanağı sağladığı
siciliano temposundaki sakin akışlı bu
bölüme ayrı bir güzellik verdiğini belirtir.
Solistlerin biri ön plana geçerken, diğeri
onu zarif süslemelerle destekler.
3. bölüm 3/4’lük ölçüde, Re minör
tonda, çabuk (Allegro) tempoda
canlı ve sevimli bir havada gelişir. İki
solist bu kez kanon biçiminde yakın
benzetimlerle (imitation) tüm temaları
sunar. Orkestra da iki kez teksesli
(unison) pasajlarla solistlerin partisini
yüklenerek onlara armonik düzende
karşıtlık kurma olanağı sağlar. Bölüm
yine baştaki Re minör tonaliteye
dönerek, aynı canlı rondo biçiminde
sona erer. Eserin ayrıca Do minör tonda
iki klavsen ve orkestra için düzenlemesi
(BWV1062) de vardır. (Süre 18’)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Keman Konçertosu No. 5 La Majör,
KV. 219
– Allegro aperto
– Adagio
– Rondeau: Tempo di Menuetto
Bestelediği keman konçertolarının solo
partilerini Mendelssohn ya da Brahms
gibi bu çalgının virtüozlarına 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 etti; İtalyanca “açık, anlaşılır,
geniş” anlamlarına gelen bu kelimeyi ilk
bölümde kullanmıştı.
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
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tema birdenbire, asıl temanın sunuluşuna
eşlik eder duruma gelir. İkinci temayı da
sergileyen solo çalgının orkestrayla diyaloğu
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’)
Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
Melankolik Serenad
Serenade Melancolique
Çaykovski muhtemelen kendiliğinden
hiçbir zaman keman ve piyano için bir
eser yazmazdı; zira piyano ile yaylı bir
enstrümanın seslerinin birleşiminden
hiç hoşlanmıyordu. Çaykovski, hamisi

olan Frau von Meck’e yolladığı 1880
tarihli bir mektubunda şunları yazıyor:
“Kulağımın kendine has niteliği
dolayısıyla piyano ile keman ve çellonun
birleşimine kesinlikle tahammül
edemiyorum. Bu enstrümanların
ses renkleri en basit haliyle birbiriyle
çarpışıyor. Bu enstrümanların olduğu
bir trio veya sonatı dinlemek benim için
gerçek bir işkence.”
Sérénade mélancolique aslen keman
ve orkestra için yazılmış ve daha sonra
Çaykovski tarafından -satış başarısı
da göz önünde bulundurularak- oda
müziğine uyarlanmış bir eser. 1875
yılının başlarında, Sérénade’ı bestelediği
sırada, henüz yeni kurulmuş olan
Moskova Konservatuvarı’nın öğretim
kadrosundaydı. Çaykovski ve onun
kuşağı enstitünün şanlı tarihinin
temellerini atarken konservatuvarın
kurulmasına ön ayak olan Nikolaj
Rubinstein, dolaylı olarak Sérenade
mélancholique’in bestelenmesinde de
rol sahibidir. Sérenade, Çaykovski’nin
1878 Paris Dünya Fuarı’nda sunduğu
iki konçertant keman eserinden bir
tanesiydi; zira Nikolai Rubinstein o
sırada Trocadero’da Rus bestecilerin
eserlerinden oluşan dört konçerto
yönetiyordu ve Çaykovski de elbette
bu eserler arasında en önemli yeri
tutuyordu. Ancak Çavkoski’nin Si Bemol
Minör Piyano Konçertosu büyük sükse
yaparken Sérénade mélancolique’in
yarattığı etki oldukça zayıf kalmıştı.
Bunun sebebi muhtemelen eserin
virtüözitesinin 1. Piyano Konçertosunda
olduğu gibi hissedilmemesiydi.
Sérénade çok daha zarif bir tınıdayken
ana temasının -sol telinde çalınan bir
Valse triste- melankolik büyüsünden
beslenir. Eserin adandığı Leopold
Auer’in de takdirini toplamış olan
virtüözite unsurları esere tek tek
eklenmeye başlanır. Efsanevi virtüöz,
Rus keman ekolünün kurucusu olmuş
ve Jascha Heifetz, Nathan Milstein,
Efrem Zimbalist und Mischa Elman gibi
öğrencileri Auer’in üslup idealini özellikle
ABD’de yaymıştır. (Süre 10’)
Vals Scherzo, Op.34
Çaykovski’nin yavaş Valse-scherzo’su
(1877), özellikle yirminci yüzyılın
ikinci yarısında albüm olarak

sıkça kaydedilmiştir. Eserin albüm
repertuarında bu kadar öne çıkması,
büyük oranda, bestecinin çalışmalarının
kronolojisinde bu eserden hemen sonra
gelen Do majör Keman Konçertosu’nun,
eserin yer aldığı kayıtlarda yararlı bir
dolgu işlevi görmesinden kaynaklanır.
Dolayısıyla Valse-scherzo, genellikle ve
haklı olarak, daha güçlü olacak başka
bir konçertonun hazırlığı sırasındaki bir
deneme olarak algılanır; gerçekten de
en başta daha büyük bir eserin parçası
olarak düşünülmüş olması muhtemeldir.
Renkli bir niteliğe sahip olan Valsescherzo, keman için yazılmış çekici
parçalar, illa ki akılda kalıcı olmasa
da gayet dokunaklı olabilen tınılar
ve bestecinin müthiş orkestrasyon
becerilerini gözler önüne seren
partisyonlar içerir. Neşeli ve coşkulu
Valse-scherzo, Çaykovski’nin keman
ve orkestra için bestelediği diğer bir
kısa çalışması Sérénade mélancolique,
Op. 26 (1875) kadar karakteristik bir
nitelik taşımasa da, bestecinin belki
daha az gayretli ama kesinlikle göz ardı
edilemez çalışmalarından biri olarak
değerlendirilmeyi hak ediyor. (Süre 5’)
Yaylı Çalgılar için Serenad Do Majör,
Op. 48
– Pezzo in forma di Sonatina
– Valse - Moderato
– Elegia: Larghetto
– Finale: Andante - Allegro con spirito
Alışılmamış bir fikri geliştirmek
Çaykovski’yi yıllarca düşündürmüştü:
Yaylı çalgılar kuarteti sadeliğinde,
senfoninin dramatik tınısına sahip
yaylı çalgılar orkestrası için bir eser
yazmak... 1880 yılının 21 Eylül-4
Kasım günleri arasında Kamenka’daki
çiftlikte bestelenen eser, 30 Ekim 1881
günü Petersburg’daki ilk yorumunda
övgüyle karşılanmış, 28 Ocak 1882’deki
Moskova yorumunda ise vals bölümü
tekrar edilmiş, hatta Anton Rubinstein
bile serenadı Çaykovski’nin en iyi eseri
olarak ilan etmişti. Eser, Petersburg’da
uzun yıllar çarlık orkestrasını yöneten
Alman şef Karl Albrecht’in Moskova
Konservatuvarı’nda öğretmen olan oğlu
Constantine Albrecht’e ithaf edilmiştir.
Çaykovski’nin de en sevdiği eseri olarak
nitelendirdiği ve konser turnelerinde sık

sık yönettiği serenad, yaylıların çeşitli ve
değişik unsurlarının ustaca kaynaşmasıyla,
büyük orkestranın önemli renk unsuru
olan üfleme çalgıların yokluğunu
hissettirmez. Geniş legato çizgisi, çevik
bir yay gibi işleyen düzeni, pizzicato ve
marcato aksanları, yayın bütünüyle çalış
tekniği, temel basların yeterli kullanımı,
parmak pozisyonlarının aşırıya varan
derecede uygulanışı, akorların açılarak
değerlendirilmesi ve bütün halinde
çalınan teksesliliğin tam zamanında
belirmesi... Tüm bunlar yaylı çalgıların renk
yoğunluğunu canlandırmakta, serenadı
çekici hale getirmektedir. Çaykovski
1881’de eseri dört el piyanoya uyarlamış,
ancak bunu kendi de pek beğenmemiş,
von Meck’e yazdığı mektupta, ortadaki
bölümlerde kemanların eksikliğini
duyduğunu belirtmiştir.
“Sonatin Biçiminde Parça” başlıklı,
6/8’lik ölçüde ve Do Majör tondaki 1.
bölüm, Çaykovski’nin kendi tanımına
göre, tüm bestecilerden üstün tuttuğu
Mozart’a hayranlığını yansıtmaktadır.
Bölüm ağır-çabuk-ağır olarak üçe ayrılır:
İlkinde, ağır ve törensel girişi izleyen
marş benzeri güçlü tema (Andante
ma non troppo) sonda da tekrarlanır.
Onu zarif ve eğlenceli ikinci bölme
(Allegro moderato) izler. Buradaki,
Alman romantizmini anımsatan iki tema
geliştirilmez, ancak armonik değişimlerle
sunulur. Bölümü sakin bir Andante,
klasik fakat şakacı ve ritmik bir şekilde
sona erdirir. 2. bölüm olan 3/4’lük
ölçüde ve orta hızdaki (Moderato)
vals, okşayıcı melodisiyle eserin en
ünlü bölümüdür. Değişik düzenlenen
sonuyla bu zarif dans sahnesi, adeta
uzaktan yankılanıyormuş gibi biter. 3.
bölümü oluşturan, Re Majör tonda ve
3/4’lük ölçüde, ağır ve yaslı (Larghetto
elegiaco) hızdaki Ağıt’ta (Elegie) hüzünlü
bir girişten sonra viyolonselle keman
arasında Slav karakterinde içli bir diyalog
duyulur.
4. bölümde (Finale) biri ağır, diğeri canlı
iki halk şarkısı, Rus temaları (Tema Ruso)
işlenir. Çaykovski’nin 1868’de dört el
piyano için derlediği 50 Rus Halk Şarkısı
albümünden alınan bu iki ezgi arasında
birinci bölümün ağırca (Andante) girişi
belirir. Serenad, canlı ve kıvrak (Allegro
con spirito) hızda sona erer. (Süre 30’)
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yehudı menuhın 100 yaşında
menuhın akademisi solistleri & maxım vengerov

* Program notları: irkin aktüze
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alexeı volodın piyano piano
mert fırat oyuncu actor +
tilbe saran oyuncu actor *

10.06.2016 Sent Antuan Alt Kilisesi
cu fr 20.00 Sent Antuan Lower Church
Sergei Prokofiev

Romeo ve Juliet Balesi’nden 10 Parça +
10 Pieces from Romeo & Juliet Ballet +
– Montegü ve Kapulet’ler (Allegro pesante)
– Genç Kız Jüliet (Vivace)
– Gavotte (Vivo)
– Maskeler
– Romeo ve Jüliet (Balkon sahnesi - Larghetto)
– Dans
– Rahip Lorenzo (Andante espressivo)
– Tibalt’in Ölümü (Precipitato)
– Ayrılıştan Önce Romeo ve Jüliet (Lento - poco più animato)
– Romeo, Jüliet’in Mezarında (Adagio funebre)
Felix Mendelssohn

(piyano düz: S. Rachmaninov piano arr: S. Rachmaninov)
Bir Yaz Gecesi Rüyası, Op. 61 MWV M13: I. Scherzo*
A Midsummer Night’s Dream, Op. 61 MWV M13: I. Scherzo*
Nikolai Medtner

Masal No. 4 Do diyez minör, Op. 35: Kral Lear’dan
“Esin rüzgârlar, esin! Yanaklarınız çatlayıncaya kadar üfürün!” +
Fairy Tale No.4 in C sharp minor, Op.35:
“Blow, wind and crack your cheeks” from King Lear +
Ara Interval
Sergei Rachmaninov
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– Allegro moderato
– Lento
– Allegro molto
Ara dahil 125’ sürer. Lasts 125’ inc. interval.

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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Sonat No. 1, Op. 28
Sonata No.1, Op.28

alexeı volodın
▪▪ Tekniğindeki mükemmellik ve hassas
dokunuşuyla ün yapan ve dünya
çapında önemli orkestralar tarafından
büyük rağbet gören Alexei Volodin,
Beethoven’dan Brahms’a; Çaykovski,
Rachmaninov, Prokofiev’den Gershwin,
Schedrin ve Medtner’e uzanan
olağanüstü çeşitlilikte bir repertuara
sahiptir.
Volodin’in gelecek programında
Rotterdam Filarmoni Orkestrası,
SWR, NHK Senfoni Orkestraları,
Vladimir Ashkenazy yönetiminde
Singapur Senfoni Orkestrası, Lille
Ulusal Orkestrası ve Barselona
Senfoni Orkestrası ile konserler göze
çarpmaktadır. Geçtiğimiz sezonlarda
Londra Senfoni ile BBC Proms’ta,
Bournemouth Senfoni, İsveç Radyo
Senfoni, BBC Senfoni, Maggio Musicale
Fiorentino Festival Orkestrası, RAI
Ulusal Senfoni, Varşova Senfoni
ve Belçika Ulusal Orkestrası ile ilk
konserlerini vermiştir.
Alexei Volodin önümüzdeki günlerde
Mariinsky Orkestrası ile konser
verecek, Münih Oda Orkestrası ile
İspanya turnesine çıkacak, NFM
Wroclaw Filarmoni Orkestrası ile 15
konserlik kapsamlı bir Avrupa turnesi
gerçekleştirecektir. Ayrıca Borodin
Quartet, Casals Quartet ve Sol Gabetta
ile oda müziği konserleri verecektir.
Viyana Konzerthaus, Amsterdam
Concertgebouw, Paris Filarmoni, Londra
Uluslararası Piyano Serileri, Wigmore
Salonu, Moskova Konservatuarı Büyük
Salonu, Alte Oper Frankfurt, Münih
Herkulesall, Zürih Tonhalle, Madrid
Ulusal Oditoryumu ve Barselona Müzik
Palas’ta düzenli resitaller vermektedir.
2016’da Shakespeare’in 400. ölüm
yıldönümü nedeniyle “Müzikte
Shakespeare” başlıklı özel bir program
gerçekleştirmektedir.
Marrinsky Orkestrası ve Tiyatrosu ile
uzun süredir yakın işbirliği içinde olan
Volodin, geçen sezonda da orkestranın

Musica. In 2016, he performs a special
programme entitled ‘Shakespeare in
Music’ to commemorate the 400th
anniversary of the playwright’s death.
Volodin has a long-standing
relationship with The Mariinsky
Orchestra and Theatre and was their
Artist-In-Residence last season.
Performances included the opening
recital of 2014/15, a Beethoven Piano
Concerto Marathon, and a concert
featuring all five of Prokofiev’s Piano
Concertos.
Recording for Challenge Classics,
Volodin’s most recent disc - solo
Rachmaninov works - was released in
2013. He also recorded a solo CD of
Schumann, Ravel and Scriabin, and
© marco borggreve
his earlier Chopin disc won a Choc de
Classica and was awarded five stars by
yerleşik sanatçı unvanıyla sezon
Tchaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev
Diapason.
açılış resitalini, bir Beethoven Piyano
and Scriabin to Gershwin, Schedrin
A regular artist at festivals, Volodin has
Konçertoları Maratonu ve Prokofyev’in
and Medtner.
performed at Bad Kissingen Sommer
tüm beş konçertolarının icrasını
Upcoming highlights include concerts
Festival, La Roque d’Anthéron, Festival
gerçekleştirdi.
with the Rotterdam Philharmonic
La Folle Journée, the White Nights
Albümlerini Challenge Classics etiketi
Orchestra, SWR, NHK symphony
Festival in St Petersburg and the
altında kaydeden sanatçı, 2013 yılında
orchestras, Singapore Symphony
Moscow Easter Festival.
Rachmaninov’un solo eserlerini
Orchestra with Vladimir Ashkenazy,
Born in 1977 in Leningrad, Alexei
seslendirdiği CD’yi çıkardı. Sanatçının
Orchestre national de Lille, and
Volodin studied at Moscow’s
ayrıca Schumann, Ravel ve Scriabin
Orquesta Simfònica de Barcelona.
Gnessin Academy and later with
CD’leri bulunmakta olup, Chopin CD’si In recent seasons Volodin has made
Eliso Virsaladze at the Moscow
Choc de Classsica ödülünü aldı ve
his debuts at the BBC Proms with
Conservatoire. In 2001 he continued
Diaposon tarafından beş yıldıza layık
the London Symphony Orchestra,
his studies at the International Piano
görüldü.
and with the Bournemouth, Swedish
Academy Lake Como and gained
Festivallerin aranan konuklarından biri
Radio, Danish Radio, and BBC
international recognition following his
olarak, Bad Kissingen Yaz Festivali, La
symphony orchestras, Maggio Musicale victory at the International Géza Anda
Roque d’Antheron, La Folle Journee, St. Fiorentino, Orchestra Sinfonica
Competition in Zurich in 2003.
Petersburg Beyaz Geceler ve Moskova
Nazionale della RAI, Sinfonia Varsovia, Alexei Volodin is an exclusive Steinway
Paskalya Festivallerinde sahneye çıktı.
and the Orchestre National de Belgique. and Sons’ artist.
1977 Leningrad doğumlu Alexei Volodin, On tour, Volodin will join The
mert fırat
Moskova Gnessin Akademisi’ndeki
Mariinsky Orchestra, the Münchener
eğitiminin ardından Moskova
Kammerorchester for performances
▪▪ Mert Fırat 1981 yılında Ankara’da
Konservatuarı’nda Eliso Virsaladze ile
across Spain, and also NFM Wroclaw
doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İsveç’te
çalıştı. 2001’de Como Gölü Uluslararası Philharmonic Orchestra for an
Piyano Akademisi’nde eğitimine devam extensive 15 concert European tour. As radyo televizyon öğrenimi gördü.
etti ve 2003 yılında Zürih’te Uluslararası a chamber musician he will collaborate Daha sonra Ankara’ya dönüp Ankara
Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nde
Geza Anda Yarışması’ndaki başarısıyla
with the Borodin Quartet, Casals
oyunculuk eğitimi aldı.
dünya çapında tanındı.
Quartet, and Sol Gabetta.
2002 yılında Ankara Devlet
Alexei Volodin Steinway and Sons
In recital, Volodin regularly performs
sanatçısıdır.
at Vienna’s Konzerthaus, Amsterdam’s Tiyatrosu’nda Şeyh Bedrettin oyunuyla
oyunculuk kariyerine başladı.
Concertgebouw, Paris’ Philharmonie,
Berrin Dağçınar’ın yönettiği Hayattan
▪▪ Acclaimed for his highly sensitive
London’s International Piano Series
Korkma, İlksen Başarır’ın yönettiği,
touch and technical brilliance, Alexei
and Wigmore Hall, the Great Hall of
senaryosunu İlksen Başarır ile birlikte
Volodin is in demand by orchestras
the Moscow Conservatoire, Alte Oper
yazdıkları Başka Dilde Aşk ve Atlıkarınca,
at the highest level. He possesses an
Frankfurt, Munich’s Herkulesaal,
Özer Kızıltan’ın yönettiği Beni Unutma,
extraordinarily diverse repertoire,
Tonhalle Zürich, Madrid’s Auditorio
Çağan Irmak’ın yönettiği Dedemin
from Beethoven and Brahms through
Nacional, and Barcelona’s Palau de la
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▪▪ Mert Fırat was born in Ankara in
1981. After graduating from high
school, he went to Sweden to receive
training in radio and television. Later
he moved back to Ankara and earned
a Bachelor’s degree in Theater from
Ankara University Faculty of Language,
History and Geography.
He began his career as an actor with
“Şeyh Bedrettin” play in Ankara State
Theatre in 2002.
After his performance in “Hayattan
Korkma” which was directed by
Berrin Dağçınar, he starred in İlksen
Başarır movies “Başka Dilde Aşk”
and “Atlıkarınca” which he shared the
scriptwriting with her. “Beni Unutma”
which was directed by Özer Kızıltan,
“Dedemin İnsanları” by Çağan Irmak,
Yılmaz Erdoğan’s “Kelebeğin Rüyası”

movies followed them. Before starring
in “Gece” which was directed by Erden
Kıral, Fırat continued his work with
director İlksen Başarır at “Erkek TarafıTestosteron”. He was the co-writer
of İlksen Başarır for his most recent
performance in a movie, “Bir Varmış
Bir Yokmuş” which was also directed
by her.
Fırat, who has been involved in many
film and television projects and acted
in theatre plays since the beginning
of his career, also co-founded Bursa
“Sanatmahal” and İstanbul “Moda
Stage”. He still performs in striking
shows titled “Bütün Çılgınlar Sever
Beni” (All the Crazy People Love
Me) and “Parkta Güzel Bir Gün” (A
Beautiful Day at the Park) and “En
Kısa Gecenin Rüyası” (A Midsummer
Night’s Dream) on the Moda Stage in
Istanbul.

tilbe saran
▪▪ İstanbul’da doğdu. St. Benoit
Fransız Lisesi’nin ardından İstanbul
Belediye Konservatuvarı’nın Tiyatro
Bölümü’nden ve İstanbul Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.
Profesyonel tiyatro yaşamına öğrencilik
yıllarında, 1984’te Kenter Tiyatrosu’nda
başladı. 1986’da Dormen Tiyatrosu’nda
sahnelenen Hangisi Karısı oyunundaki
rolüyle ilk ödülünü aldı. 1989-1995
yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir
Tiyatroları kadrosunda sahneye çıktı.
1995’te Cüneyt Türel ve Işıl Kasapoğlu

▪▪ Born in Istanbul. Graduated from
St. Benoit French Lycée, and then
Conservatory of Istanbul’s Theatre
Department and Istanbul University’s
Art History Department.
She started her theatre carrier in 1984,
at Kenter Theatre (Istanbul) while she
was still a student. Had her first award
in 1986 with her role in Ray Cooney’s
play, Who’s Wife is it Anyway? staged by
Dormen Theatre in Istanbul.
She took part in many plays as a
member of Istanbul Municipality
Theatre’s team between 1989 and
1995. In 1995 Tilbe Saran, Cüneyt
Türel (actor) and Işıl Kasapoğlu
(director) established a new theatre
company, called Aksanat Production

Theatre. Between 1995 and 2004 she
played the leading roles of seven plays,
which had their Turkish premiere on
the stage of this theatre company in
Istanbul, Beyoglu. In the same period
she played in two other plays staged by

Kenter Theatre. After 2005 she worked
with Aysa Production Theatre.
She had a role in the play “Sur Le
Seuil” written by Sedef Ecer and
staged in Paris (in French) as part of
the programme of Turkish Season

in France between 2009 and 2010.
The same play was staged in the 17th
Istanbul Theatre Festival as a reading
theatre performance.
In 2011 she directed the play
“Wedding”, also contributing to the
creation of the text and playing one of
the leading roles. The same year, she
went to Dublin to read some passages
from an avant-garde Turkish writer
Sevim Burak’s “Burnt Palaces” on the
occasion of the deceased writer’s 80th
birthday. She performed a solo show
while reading the passage “Oh, Lord
Jehovah” in Dublin’s Trinity College.
Since 1985 she keeps working for
theatre, cinema, TV serials while
dubbing and taking part as reader in
poetry nights. She worked as a lecturer
in Maltepe University, Academy
Istanbul and Kadir Has University. Her
lectures in Kadir Has University still
continue. Since September 2014 she
is working as the General Secretary of
Actors’ Union.

tiyatro
1986	
Hangisi Karısı (Ray Cooney) – Dormen Tiyatrosu
1990	
Kral Lear (William Shakespeare) – İstanbul Belediyesi
Şehir Tiyatroları
1991	
Vanya Dayı (Anton Çehov) – İstanbul Belediyesi Şehir
Tiyatroları
1993	
Tartuffe (Molière) – İstanbul Belediyesi Şehir
Tiyatroları
1993	
Bezik Oynayan Kadınlar (Edip Cansever) – İstanbul
Belediyesi Şehir Tiyatroları
1994	
Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin) – İstanbul Belediyesi
Şehir Tiyatroları
1996	
Abélard ve Héloise (Ronald Duncan) – Aksanat
Prodüksiyon Tiyatrosu
1998	
Alacaklılar (August Strindberg) – Aksanat Prodüksiyon
Tiyatrosu
1999	
Molly Sweeney (Brian Friel) – Aksanat Prodüksiyon
Tiyatrosu
1999 Martı (Anton Çehov) – Kenter Tiyatrosu
2000	
Sevilmek (Bilge Karasu) – Aksanat Prodüksiyon
Tiyatrosu
2001	
Bay Knepp (Jorge Goldenberg) – Aksanat Prodüksiyon
Tiyatrosu
2002	
Tek Kişilik Şehir (Behiç Ak) – Aksanat Prodüksiyon
Tiyatrosu
2002	
Nâzım’a Armağan (Nâzım Hikmet) – İstanbul Kültür
ve Sanat Vakfı
2003	Fernando Krapp Bana Mektup Yazmış (Tankred Dorst)
– Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
2004	
İki Hayat Sonra (Brian Friel) – Kenter Tiyatrosu

2006	
Nathalie (Philippe Blasband) – Aysa Prodüksiyon
Tiyatrosu
2007	
Koca Bir Aşk Çığlığı (Josiane Balasko) – Aysa
Prodüksiyon Tiyatrosu
2008	
Cesaret Ana ve Çocukları (Bertolt Brecht) – Semaver
Kumpanya
2009	
Sur Le Seuil/Eşikte (Sedef Ecer)
2011	
Düğün (Ayşe Bayramoğlu) – Aysa Prodüksiyon
Tiyatrosu
2014	
Savaş (Lars Norén) – Pürtelaş

sinema
1985
1996
1999
2006
2009
2011
2015

Kırlangıç Fırtınası (Yön: Atilla Candemir)
Bir Erkeğin Anatomisi (Yön: Yavuz Özkan)
Kaç Para Kaç (Yön: Reha Erdem)
Beş Vakit (Yön: Reha Erdem)
Turquaze (Yön: Kadir Balcı)
Zenne (Yön: Caner Alper, Mehmet Binay)
Çekmeceler (Yön: Caner Alper, Mehmet Binay)

televizyon dizileri
1985
1987
2008
2013
2014
2015

Çalıkuşu
Kuruntu Ailesi
Beni Unutma
İntikam
Şeref Meselesi
Göç Zamanı
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İnsanları, Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği
Kelebeğin Rüyası, İlksen Başarır’ın
yönettiği Erkek Tarafı-Testosteron,
Erden Kıral’ın yönettiği Gece ve İlksen
Başarır’ın yönettiği, senaryosunu İlksen
Başarır ile birlikte yazdıkları Bir Varmış
Bir Yokmuş adlı filmlerde oynadı.
Öğrencilik yıllarından itibaren birçok
sinema ve TV projesinde yer alan,
aralıksız her yıl tiyatro sahnelerinde
olan, Bursa Sanatmahal ve Moda
Sahnesi kurucuları arasında bulunan
Mert Fırat, halen Moda Sahnesi’nde
Bütün Çılgınlar Sever Beni, Parkta
Güzel Bir Gün ve En Kısa Gecenin
Rüyası adlı oyunlarla seyirci karşısına
çıkmaktadır.

ile birlikte Aksanat Prodüksiyon
Tiyatrosu’nu kurdu. 1995-2004 yılları
arasında bu tiyatronun İstanbul,
Beyoğlu’ndaki sahnesinde Türkiye
prömiyeri yapan yedi oyunda başrol
üstlendi. Bu dönemde Kenter Tiyatrosu
yapımı olan iki oyunda da rol aldı.
2005 yılından sonra Aysa Prodüksiyon
Tiyatrosu’yla çalışmaya başladı.
Fransa’daki Türkiye Sezonu
çerçevesinde, 2009-2010 yıllarında
Paris’te sahnelenen, Sedef Ecer’in
yazdığı Sur Le Seuil-Eşikte adlı oyunda
rol aldı. Oyun 17. Uluslararası İstanbul
Tiyatro Festivali’nin konuğu olarak
Türkiye’de okuma tiyatrosu şeklinde
oynandı.
2011 yılında metninin oluşmasından
sahnelenmesine kadar katıldığı Düğün
adlı oyunun yönetmenliğini yaptı. Aynı
yılın Mayıs ayında İrlanda’nın başkenti
Dublin’deki Trinity College’da, öncü
yazar Sevim Burak’ın Yanık Saraylar adlı
yapıtından bölümleri İngilizce okurken
metindeki karakterleri canlandırarak
tek kişilik bir gösteri sahneledi.1985
yılından bu yana tiyatro, sinema
ve TV dizisi çalışmalarını bir arada
sürdüren, aynı zamanda seslendirme
ve sunuculuk yapan, şiir okumalarına
katılan Tilbe Saran, Akademi İstanbul,
Maltepe Üniversitesi ve Kadir Has
Üniversitesi’nin eğitim kadrolarında yer
aldı. Halen Kadir Has Üniversitesi’nde
öğretim görevlisi olarak çalışmakta
ve 2014 yılı Eylül ayından bu yana
Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri
olarak görev yapmaktadır.

© ayşegül karacan

© mehmet çakıcı
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2015	Edirne Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu
(Çekmeceler filmindeki rolüyle)
2014	Savaş Dinçel Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Savaş
oyunundaki rolüyle)
2011	48. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi
Yardımcı Kadın Oyuncu (Zenne filmindeki rolüyle)
2008	Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Cesaret Ana
ve Çocukları oyunundaki rolüyle)
2008	Lions, En İyi Kadın Oyuncu (Koca Bir Aşk Çığlığı
oyunundaki rolüyle)
2006	Tiyatro Dergisi, Yılın Kadın Oyuncusu (Nathalie
oyunundaki rolüyle)
2004	Tiyatro Dergisi, Yılın Kadın Oyuncusu (Fernando Krapp
Bana Mektup Yazmış oyunundaki rolüyle)
2004	Ankara Sanat Kurumu, En İyi Kadın Oyuncu (Fernando
Krapp Bana Mektup Yazmış oyunundaki rolüyle)
2002	Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi Dalında En İyi Kadın
Oyuncu (Tek Kişilik Şehir oyunundaki rolüyle)
1998	Afife Tiyatro Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Alacaklılar
oyunundaki rolüyle)
1996	Avni Dilligil, En İyi Kadın Oyuncu (Abélard ve Héloise
oyunundaki rolüyle)
1995	Magazin Gazetecileri Derneği, En İyi Kadın Oyuncu
(Çalıkuşu oyunundaki rolüyle)
1993	Kültür Bakanlığı, En İyi Kadın Oyuncu (Tartuffe
oyunundaki rolüyle)
1991	Avni Dilligil, En İyi Kadın Oyuncu (Vanya Dayı
oyunundaki rolüyle)
1990	Avni Dilligil, En İyi Kadın Oyuncu (Kral Lear
oyunundaki rolüyle)
1990	Kültür Bakanlığı, En İyi Kadın Oyuncu (Kral Lear
oyunundaki rolüyle)
1986	Lions, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Hangisi Karısı
oyunundaki rolüyle)

2000	Sevilmek/To Be Loved (Bilge Karasu) – Aksanat
Production Theatre
2001	
Mr. Knepp (Jorge Goldenberg) – Aksanat Production
Theatre
2002	
City for One (Behiç Ak) – Aksanat Production Theatre
2002	
Tribute to Nâzım (Nâzım Hikmet) – Istanbul Culture
and Art Foundation
2003	
Fernando Krapp Wrote Me This Letter (Tankred Dorst)
– Aksanat Production Theatre
2004	
Afterplay and Yalta Game (Brian Friel) – Kenter Theatre
2006	Nathalie (Philippe Blasband) – Aysa Production
Theatre
2007	
Un Grand Cri d’Amour (Josiane Balasko) – Aysa
Production Theatre
2008	
Mother Courage and Her Children (Bertolt Brecht) –
Semaver Kumpanya
2009	Sur Le Seuil (Sedef Ecer)
2011	
Wedding (Ayşe Bayramoğlu) – Aysa Production
Theatre
2014 War (Lars Norén) – Pürtelaş

theatre

1985
1987
2008
2013
2014
2015

1986	
Who’s Wife is it Anyway? (Ray Cooney) – Dormen
Theatre
1990	
King Lear (William Shakespeare) – Istanbul
Municipality Theatre
1991	
Uncle Vanya (Anton Chekhov) – Istanbul
Municipality Theatre
1993 Tartuffe (Molière) – Istanbul Municipality Theatre
1993	
Women Playing Bezique (Edip Cansever) – Istanbul
Municipality Theatre
1994	
Çalıkuşu/The Wren (Reşat Nuri Güntekin) – Istanbul
Municipality Theatre
1996	
Abélard and Héloise (Ronald Duncan) – Aksanat
Production Theatre
1998	
Creditors (August Strindberg) – Aksanat Production
Theatre
1999	
Molly Sweeney (Brian Friel) – Aksanat Production
Theatre
1999 The Seagull (Anton Çehov) – Kenter Theatre

cınema
1985	
Kırlangıç Fırtınası / Swallow Storm (Dir: Atilla
Candemir)
1996	
Bir Erkeğin Anatomisi / Anatomy of a Male (Dir: Yavuz
Özkan)
1999 Kaç Para Kaç / Run Money Run (Dir: Reha Erdem)
2006 Beş Vakit / Times and Winds (Dir: Reha Erdem)
2009 Turquaze (Dir: Kadir Balcı)
2011 Zenne Dancer (Dir: Caner Alper, Mehmet Binay)
2015 Drawers (Dir: Caner Alper, Mehmet Binay)

tv serıes
Çalıkuşu
Kuruntu Ailesi
Beni Unutma
İntikam (Revenge)
Şeref Meselesi (L’Onore e il Rispetto)
Göç Zamanı

awards
2015	Edirne International Film Festival, Best Actress
(Drawers)
2014	Savaş Dinçel Theatre Awards, Best Actress (War)
2011	48th Antalya Golden Orange Film Festival, Best
Supporting Actress (Zenne Dancer)
2008	Sadri Alışık Theatre Awards, Best Actress (Mother
Courage and Her Children)
2008	Lions Theatre Awards, Best Actress (Un Grand Cri
d’Amour)
2006	Tiyatro Magazine Theatre Awards, Best Actress of
The Year (Nathalie)

2004	Tiyatro Magazine Theatre Awards, Best Actress of
The Year (Fernando Krapp Wrote Me This Letter)
2004	Ankara Art Institution Theatre Awards, Best Actress
(Fernando Krapp Wrote Me This Letter)
2002	Afife Theatre Awards, Best Actress in Comedy (City
for One)
1998	Afife Theatre Awards, Best Actress (Creditors)
1996	Avni Dilligil Theatre Awards, Best Actress (Abélard
and Héloise)
1995	Tabloid Press Association Theatre Awards, Best
Actress (Çalıkuşu/The Wren)

1993	Turkish Ministry of Culture Theatre Awards, Best
Actress (Tartuffe)
1991	Avni Dilligil Theatre Awards, Best Actress (Uncle
Vanya)
1990	Avni Dilligil Theatre Awards, Best Actress (King Lear)
1990	Turkish Ministry of Culture Theatre Awards, Best
Actress (King Lear)
1986	Lions Theatre Awards, Best Supporting Actress
(Who’s Wife is it Anyway?)

program notları
Sergei Prokofyev (1891-1953)
Romeo ve Juliet Balesi’nden 10 Parça

müzik); 5. Maskeler (Romeo’nun
baloya gelişi ve horlanması); 6. Romeo
ve Jüliet (Balkon sahnesi); 7. Tibalt’in
– Montegü ve Kapulet’ler (Allegro
düelloda ölümü.
pesante)
II. Orkestra Süiti Op. 64b: 1. Montegü
– Genç kız Jüliet (Vivace)
ve Kapulet’ler (kendini beğenmiş
– Gavotte (Vivo)
soyluların biraz alaycı tasviri ile Jüliet'in
– Maskeler
Paris ile dansını kontrast tarzda
– Romeo ve Jüliet (Balkon sahnesi yansıtan Trio); 2. Genç kız Jüliet; 3.
Larghetto)
Rahip Lorenzo (Rahibin iki temayla
– Dans
yansıtılması); 4. Dans; 5. Romeo ve
– Rahip Lorenzo (Andante espressivo) Jüliet ayrılıştan önce (Romeo’nun aşk
– Tibalt’in ölümü (Precipitato)
teması üzerine); 6. Antilli kızların dansı
– Ayrılıştan önce Romeo ve Jüliet
(Paris’in Jüliet’e incileri sunması ve
(Lento-poco più animato)
esir Antilli kızların incilerle dansı); 7.
– Romeo, Jüliet’in mezarında (Adagio Romeo, Jüliet'in mezarında.
funebre)
III. Orkestra Süiti Op. 101: 1. Romeo
çeşmede; 2. Sabah dansı; 3. Jüliet'in
1918’den sonra Avrupa’ya giden ve uzun varyasyonları; 4. Dadı; 5. Sabah
yıllar Paris’te yaşayan Sergei Prokofyev,
serenadı; 6. Jüliet'in ölümü.
1933’te tekrar Rusya’ya dönmüş ve
1934’te besteciye bir bale öneren
1934’te, kariyerinin bir dönüm noktası
Leningrad’daki Kirov Tiyatrosu
olacak beşinci balesi Romeo ve Juliet
besteciyle konuda anlaşamadı. Projeyi
üzerinde büyük bir hevesle çalışmaya
Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu üstlendi.
başlamıştı. O günlerde Rusya’nın
Bu kez de eserin sahnelenmesinden
en gözde bestecisi konumundaydı.
önce bazı anlaşmazlıklar çıktı; öykünün
Kendisini uzun yıllar uğraştıracak bu
sonu problem oldu: Prokofyev, “Yaşayan
eserini 8 Eylül 1935’te tamamladı.
kişiler dans edebilir, ölenler edemez...”
Aynı yılın Ekim ayında Moskova’da
diyordu. Rusya’da koreograflarının
Bolşoy Tiyatrosu’nda konser biçiminde dansa uygun olmadığı gerekçesiyle
yorumlanan eseri –âdeti olduğu üzere,
reddetmesi nedeniyle eserin yalnızca
tüm opera ve balelerinden orkestra
konser versiyonu çalındı. Bale ilk olarak
süitleri oluşturduğu gibi–, 1936’da önce Rusya yerine Çekoslovakya’da Brno
iki ayrı bale süiti (Op. 64a, Op. 64b)
kentinde 30 Aralık 1938’de Q. Arnoldi
olarak düzenledi; daha sonra bir üçüncü yönetiminde sahnelendi. Rusya’da ise
bale süiti daha oluşturdu (Op. 101):
1. ve 2. Süitler 1939/40 konser sezonu
I. Orkestra Süiti Op. 64a: 1. Halk Dansı repertuvarına alındı.
(Verona meydanında Tarantella); 2.
II. Dünya Savaşı’nın başlamasından
Sahne (Montegü ve Kapulet aileleri
sonra Rusya’da, Leningrad’ın
taraftarlarının çatışmadan önceki
(Petersburg) ünlü Kirov Tiyatrosu’nda
tasviri); 3. Madrigal (Romeo ile
11 Haziran 1940’ta, librettoyu hazırlayan
Jüliet'in ilk karşılaşması); 4. Menuet
Leonid Lavrovski’nin koreografisiyle
(Kapulet’lerin balosundan yansıyan
ve ünlü balerin Galina Ulanova’nın

Jüliet rolünde katılımıyla, kostümleri
hazırlayan Peter Williams’ın da
desteğiyle bale büyük başarı kazandı.
Ancak bu büyük başarıdaki en önemli
etken, Rus geleneğindeki grotesk
efektlerin ve alaycılığın yerine, plastik
ve bir ressamın anlatımı gibi kullanılan
müzikte, bestecinin deyimiyle “Yeni
Sadelik”e önem verilmesiydi.
Shakespeare’in ünlü eseri üzerine
kurulan ve birbiri için ölümü göze
alan iki sevgilinin, Romeo ve Jüliet’in,
İtalya’nın Verona kentinde 16. yüzyılda
geçen öyküsünü dile getiren bale, üç
perde 13 tablodan oluşur. Baleden
seçmeler 1. ve 2. Süitlerden alınan
bölümlerden oluşur ve genellikle 10
bölüm olarak uygulanır.
1. bölüm ritmik bir işleyişle birbirine
düşman iki aileyi, Montegü ve
Kapulet’leri çabuk ama boğucu, ağır
havadaki (Allegro pesante) tempoda
vurgular. Törensel biçimde duyurulan
ve basların belirlediği bu ritmik
bölüm, balede iki düşman ailenin
uşaklarının kavgasını sergiler. 2.
bölüm saf ve genç Jüliet’i tanımlar.
Genç kızın baloda canlı (Vivace)
tempodaki zarif dansı, iki ailenin
karşıtlığını daha da belirginleştirir.
Kemanda duyulan rondo biçimindeki
melodik gençlik teması, ikinci temanın
hüzünlü cevabıyla karşılanır. 3. bölüm
Gavotte’u, baloda yapılan canlı (Vivo)
dansı izleyen 4. bölümde, maskelerle
yapılan dansta, Jüliet’in yüzünden
düşen maskenin altında gördüğü
güzelliğe kapılan Romeo’nun duyguları
orkestral bir capriccio biçiminde
canlandırılır. 5. bölüm, Romeo ve
Jüliet’in balkon sahnesidir. Ağır
(Larghetto) tempoda ve lirik güzellikte
bir müzik, iki gencin birbirine olan
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Rachmaninov, girişte düdüklerin
çaldığı müziği yazıya oldukça iyi
geçirir ve hatta yaylıların canlı,
coşkulu bir temayı çaldığı sonraki
geçişi ikna edici, rengârenk piyano
düzenlemesiyle resmetmeyi de başarır.
Ama daha sonra, orkestranın çeşitli
enstrümanlarının ve bölümlerinin
sahneye çıkmasıyla birlikte, müzik çok
daha dışavurumcu ve zengin renklere
kavuştukça, piyanonun sınırlılıkları da
daha fark edilir hale gelir. Rachmaninov
yine de müziği, onun neşesini ve keyifli
halini, kendisinden beklenebileceği
kadar etkili bir şekilde canlandırmayı
başarır.
Mendelssohn’un açılış teması,
Dördüncü Senfoni’sinin finalinde
kullandığı İtalyan temasını belli
belirsiz anımsatır. Durmak bilmez bir
enerjisi vardır bu temanın; bu yüzden
Rachmaninov onun coşkusunu etkili
bir biçimde yakalayabilmek adına,
kendi nota yazımını zorluğundan
hiçbir şey kaybetmeyen güzel bir örnek
oluşturacak şekilde tasarlar. Ama
Rahmoninov’a özgü o bildik yoğun
akorlardan yoksun olan bu müzik,
verdiği geçicilik hissi nedeniyle oldukça
hafif kalır ve buradaki yazım daha çok
Rahmoninov’un daha yavan, daha cılız
ve daha Klasik tarzına yaklaşır. Parça,
orkestra versiyonunun sonik dünyasını
ve renklerini kuşatamasa da hâlâ keyif
vericidir.
Bu bestenin icrası genelde yaklaşık
dört dakika sürer. Orkestrayla icrası ise
çoğunlukla bundan biraz daha uzundur.
(Süre 4')

Felix Mendelssohn (1809-1847)
(piyano düz: S. Rachmaninov
piano arr: S. Rachmaninov)
Bir Yaz Gecesi Rüyası, Op. 61 MWV
M13: I. Scherzo

Nikolai Medtner (1880-1951)
Masal No. 4 Do diyez minör, Op. 35:
Kral Lear’dan
“Esin rüzgârlar, esin! Yanaklarınız
çatlayıncaya kadar üfürün!”

Bu, Rachmaninov’un piyano için
yazdığı on üç bestenin en ünlü
nota yazımıdır. Orijinal partisyona,
bestecinin kendi şarkılarının iki nota
yazımı da dâhil diğer tüm girişimlerinin
olduğundan çok daha sadık görünür.
Yine de bütün parlak renklerine ve
ustalıklı düzenlemesine rağmen,
Mendelssohn’un orijinal partisyonunun
ifade yelpazesini ve ışıl ışıl havasını tam
yakalayamaz.

Medtner’in kariyerinin başında seçtiği
Skazka tanıtıcı başlığı, Chopin’in
baladlarında ya da Dvořák’ın Legends
adlı eserinde paylaşılan aktarıcı
unsurundan daha spesifik bir şeyi
göstermiyor gibi görünür. Duygusal
sürüklenişi ve dışavurumcu kapsamı
geniştir; sonsuz motivasyonu –ki
besteci bunu burada açığa vurmuştur–
Rus folklorundan olduğu kadar, doğa
ya da Shakespeare ve Puşkin gibi çok

çeşitli kaynaklardan gelir. Medtner,
başlığı daha kısa parçalar için bekletse
de bunlar minyatür değildir. Burada
birçok sonat ve senfonide olduğundan
daha fazla olay, daha yoğunlaşmış
düşünce ve duygular mevcuttur.
Ofelya’nın şarkısı ile Kral Lear’ın bir
sahnesinden ilham alan bu masal,
Medtner’in hayat boyu Shakespeare’e
duyduğu hayranlığı yansıtır.
Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Sonat No. 1, Op. 28
– Allegro moderato
– Lento
– Allegro molto
Rahmaninov bu sonatı Dresden’de
2. Senfoni ve Ölüm Adası adlı eserle
aynı yılda, 1907’de besteledi. Stilinde,
belki de bu nedenle senfonik yapıda bir
orkestra eseri havası sezilir. Özellikle
gerekli sonoriteyi elde etmenin güçlüğü
ve eserin alışılmamış uzunluğu yorumu
güçleştirir. Bazı müzik eleştirmenleri
“sonatta piyano yazısıyla tematik
malzemenin pek uyum sağlamadığını
ve bestecinin sadelikten kaçınarak,
gösterişe daha çok önem verdiğini”
belirtir. Ancak diğer eserlerinde
görülen özlü armoni, geniş hatlı
melodik çizgi burada da etkileyicidir
ve zaman zaman, Rahmaninov’un
en sevdiği besteci Çaykovski’yi
anımsatır. Piyanistlerin zorlandığı
bir besteci olan Rahmaninov’un bu
sonatında, yorumcunun teknik açıdan
kendisine büyük bir güven duyması ve
konsantrasyonu yanında, bestecinin
stilini ve duygu yoğunluğunu da
yansıtması gerekir. (Süre 36’)

DENİZ KÜSTÜ
THE SEA-CROSSED FISHERMAN
Yaşar Kemal’in romanından uyarlanan
müzik tiyatrosu
Total music theater based on Yaşar Kemal’s
Novel
hezarfen ensemble
mıchael rafferty şef conductor
gwıon thomas, robyn allegra parton, louıse ınnes, damıan thantrey,
adam green solistler singers
Evrim Akyay, gizem bilgen, can gökdoğan, serhat kural dansçılar dancers
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Süreyya Operası
ct sa 14.00 | 20.00 Süreyya Opera House
Deniz Küstü*
The Sea-Crossed Fisherman*
Yaşar Kemal’in aynı adlı romanından
Michael Ellison tarafından uyarlanan müzik tiyatrosu
Total music theatre by Michael Ellison based on
Yaşar Kemal’s novel The Sea-Crossed Fisherman

Müzik Music
mıchael ellıson
Libretto
sımon jones
Reji Stage Direction
sımon jones
Koreografi Choreography
zeyneptanbay

* dünya prömiyeri.
world premıere.
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.
İngilizce, Türkçe üstyazılı.
In English, with Turkish surtitels.

* Program notları: irkin aktüze
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Video Performance & Installation
NOHlab: candaş şişman,
deniz kader
Repetitör Repetiteur
ıan shaw, müge hendekli

hezarfen ensemble
▪▪ Hezarfen Ensemble, 2010 yılındaki
kuruluşundan bu yana İstanbul’da
çağdaş müzik üzerinde büyük bir etki
bıraktı. Dünyanın dört bir yanından
yenilikçi bestecilerin eserlerini
Türkiye’de ilk kez seslendirdi; Avrupa ve
Türkiye’de Türk eserlerini sergiledi.
Hezarfen Ensemble, MärzMusik (Berlin,
2013), Rotterdam Operadagen (2012),
Münster Klangzeit Festivali (2013),
İstanbul Müzik Festivali (2011-2012)
gibi Avrupa’nın önemli festivallerinde ve
Borusan Müzik Evi (2010-2015), Akbank
Sanat (2011), Boğaziçi Üniversitesi
(2013), Bilkent Üniversitesi Yeni Müzik
Günleri (2011-2015), Fransız Kültür
(2011), Ahmet Adnan Saygun Sanat
Merkezi (İzmir, 2012), Koç Üniversitesi
(2015) ve Goethe Enstitüsü (20112015) olmak üzere Türkiye’deki önemli
etkinliklerde ve konser salonlarında
konserler vermiştir. Essen’in Avrupa
2010 Kültür Başkenti sıfatını İstanbul
ile birlikte paylaşmasına, bu etkinlikler
kapsamında konserler vererek
desteğini sunan topluluk, 2015-2016
sezonundaki iki proje ile de kendisini
İtalya’nın Trieste ve Roma şehirlerindeki
seyircilere tanıtmaktadır.
Hezarfen’in disiplinlerarası eserler
yelpazesi elektronik, yazı ve videonun
birleştirilmesinden (Yerdeğiştirme
Müziği), dans, müzikal tiyatro ve
oda operası projelerine kadar uzanır.
Topluluk, geleneksel Türk çalgılarını ve
seslerini çağdaş müzikle birleştirme
amacı doğrultusunda Avrupa Araştırma
Konseyi destekli ve dünyanın önde
gelen araştırma projelerinden olan
ve beş yıllık bir dönemi kapsayan
(2015-2020) Doğu ve Batının Ötesinde
projesine katılmaktadır. Bu sezondaki
projeleri arasında ise NOHlab
(İstanbul) ve Bodies in Flight (Uçuştaki
Vücutlar-İngiltere) ile birlikte Yaşar
Kemal’in Deniz Küstü romanın Simon
Jones’a ait multi-medya halinin ilk
gösterimi yer almakta.
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aşklarını itiraf edişlerini yansıtır. Baloda
yapılan divertissement biçiminde ateşli
bir dansın üfleme çalgıların ön planda
seslendirdiği 6. bölümden sonra,
7. bölüm Rahip Lorenzo’nun –önce
viyola, arp ve fagotla ağır ve duygulu
(Andante espressivo) tempoda
canlandırılan– Romeo’yu teskin etmesi
ve viyolonselle yansıtılan öğüt verme
sahnesidir. 8. bölüm, Romeo’nun
Montegü’lerden Tibalt’in öldürmesini
aceleci (Precipitato) tempoda,
gerilimle sergileyen ve cenaze kortejiyle
sona eren bölümde, kemanların
keskin darbeleri üfleme çalgıların
saldırgan ataklarıyla desteklenir. Sonra
güçlü bir orkestra tınısıyla, ölümü
simgeleyen trajik ve törensel bitişe
geçilir. 9. bölüm, Romeo ve Jüliet’in
ayrılıştan önceki sahnesidir. Önce ağır
(Lento), sonra canlanarak (poco più
animato) gelişen bu bölümde flüt,
yaylıların tremolo eşliğinde günün
doğuşunu ve sevgililerin ayrılması
gerektiğini duyurur. Yaklaşan ölüm
adeta hissedilmektedir. Tubada işitilen
çağrı ayrılığı simgeler. 10. bölüm,
Romeo’yu Jüliet’in mezarının başında
canlandırır. Romeo sevgilisinin
gerçekten öldüğünü sanır. Ağır ve
matem havasındaki (Adagio funebre)
müzik, Romeo’nun zehri içip ümitsiz
durumda ölmesini hafifçe sönerek
yansıtır. Sevgilisinin ölü bedenini
yanında gören Jüliet’in aynı yolu
seçmesi hüzünlü ve elejik bir ezgiyle
duyurulur. Orkestra sessizliğe
ulaşırken, obua ve flüt son sololarını
yapar ve eseri sona erdirir. (Süre 34')

the sea-crossed fısherman
total musıc theater based on yaşar kemal’s novel
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and Adapter (Germany), working with
guest conductors such as Lucas Vis,
Gergely Madaras, and Daniel Cohen.
Hezarfen was named ‘Best Chamber
Music Ensemble’ by Andante Magazine
(Turkey) in 2012.
Through its residency at MIAM and
its educational programmes across
Turkey in partnership with British
Council, it plays a key role in the
development of new musical voices,
providing workshop, commission and
performance opportunities to young
composers from within Turkey and
beyond.

mıchael rafferty
▪▪ Carlisle/Cumbria’da doğan Michael
Rafferty, fizik ve müzik eğitimi aldığı
Lancaster Üniversitesi’nde Galina
Solodchin ve Nicholas Roth ile keman
çalıştı. Cardiff’teki lisansüstü eğitimi
sırasında tiyatroyla ilgilendi ve yönetmen
Michael McCarty ile birlikte Cardiff Yeni
Opera Grubu’nu kurdu. Topluluğun
ilk prodüksiyonu olan Peter Maxwell
Davies’in The Lighthouse eserinde ilk
kez şef podyumuna çıktı. Bunu, Galler
çapında başka yapımlarla çıktığı turneler
takip etti. Aynı zamanda çağdaş müzik
topluluklarında kemancı olarak yer
aldı. 1988’de, İngiltere’nin önde gelen
çağdaş opera kurumu olan Galler Müzik
Tiyatrosu’nun eş artistik direktörü oldu.
Galler Müzik Tiyatrosu’nun dikkat
çeken yapımları arasında Philip Glass’ın
The Fall of the House of Usher başlıklı
eserinin Avrupa prömiyeri, Maxwell
Davies’in The Martyrdom of St Magnus

▪▪ Michael Rafferty was born in
Carlisle, Cumbria and read physics
and music at The University of
Lancaster studying violin with Galina
Solodchin and Nicholas Roth. During
his period of postgraduate study in
Cardiff, he developed an interest in
theatre and co-founded Cardiff New
Opera Group with the stage director
Michael McCarthy. Michael Rafferty
made his conducting debut with the
company’s first production of Peter
Maxwell Davies’ The Lighthouse.
Further productions followed touring
widely in Wales. At the same time, he
was also active as violinist with several
new music ensembles. In 1988 he
became Joint Artistic Director of Music
Theatre Wales, now the UK’s foremost
contemporary opera company.
Notable productions for Music
Theatre Wales include the European
Premiere of Philip Glass’ The Fall
of the House of Usher, Maxwell
Davies’ The Martyrdom of St Magnus,
the BBCTV production of Maxwell
Davies’ The Lighthouse, Birtwistle’s
Punch and Judy, Lynne Plowman’s
Gwyneth and the Green Knight and
House of the Gods, Michael Berkeley’s
Jane Eyre and For You, Philip Glass’ In
the Penal Colony, Turnage’s Greek and
Sciarrino’s The Killing Flower. Many of
his performances have been recorded
on CD or broadcast on BBC Radio 3.
Greek won the TMA Theatre Award for
‘Outstanding Achievement in Opera’ in
the UK in 2011. The Watkins/MacRae
Opera Double Bill was nominated for
an Olivier Award in 2013 and MacRae’s
Ghost Patrol won the South Bank Sky
Award for Opera in 2013.
New music has also been an important
part of his engagements with other
orchestras and ensembles. These
include Britten’s Church Parables for
Opéra National du Rhin, the Canadian
premiere of Birtwistle’s Punch and
Judy, John Hardy’s orchestral score to
the film The Life Story of David Lloyd
George, Veryan Weston’s Songs from a
Prison Diary (Le Mans Jazz Festival)
as well as performances with the BBC
Concert Orchestra, Scottish Chamber
Orchestra, London Mozart Players,
Orchestre Symphonique de Mulhouse,
Scottish Opera, Norway’s BIT 20

Ensemble, Musikfabrik of Cologne,
The Composers’ Ensemble and PM
Music Ensemble . For 10 years, he was
conductor of the Royal Welsh College
of Music and Drama Millennium
Ensemble. In total Michael Rafferty has
conducted the works of over 90 living
composers and more than 40 opera
productions.

gwıon thomas
▪▪ Gorseinon/Güney Galler’de doğan
bariton Gwion Thomas, şan eğitimi
için bankacılık kariyerini bıraktı ve
Manchester Kraliyet Kuzey Koleji’nden
üstün başarı derecesiyle mezun olarak
pek çok ödül kazandı.
Galler Ulusal Operası’nda Figaro
(Sevil Berberi, Rossini) ve İkinci Kaptan
(Tornrak, John Metcalf) dâhil pek çok
rol üstlendi; İskoç Operası’nda da
Maitra ve Duruşma Hâkimi (Snatched
from the Gods ve Broken Strings,
Param Vir) rollerinin yanı sıra yakın
zamanda William Godwin (Monster,
Sally Beamish) rolüyle sahnedeydi.
Kent Operası’nda seslendirdiği roller
arasında Chao Lin (A Night at the
Chinese Opera, Judith Weir), Ned
Keene (Peter Grimes, Britten) ile
Orfeo (Orfeo, Monteverdi) sayılabilir.
Aldeburgh Festivali’nde Punch (Punch
and Judy, Birtwistle) rolünü üstlendi ve
Nicola LeFanu’nun yeni operasında,
esere adını da veren Wildman rolünü
yarattı. Galler Müzik Tiyatrosu’nun
çok beğenilen prodüksiyonu Punch
ve Judy’de Punch rolünü üstlendi.
Topluluğun Strasbourg’daki Rhin Ulusal
Operası ve Berlin Festivali ile ortak
yapımı olan Ion’da (Param Vir) Hermes
rolünde sahneye çıktı; aynı toplulukla
Blazes (The Lighthouse, Peter Maxwell
Davies) ve Pasternak (The Electrification
of Soviet Union, Nigel Osborne)
dâhil, sayısız karakteri seslendirdi.
Yakın zaman önce Norveç’teki Vest
Operası’nda yine Pasternak olarak
sahnedeydi. Antwerp’teki Transparent
Müzik Tiyatrosu’nda ise Blaze rolünün
yanı sıra topluluğun Intimate Letters
prodüksiyonunda besteci Janáček’i
canlandırdı.
Konser sahnelerinde İskoç Oda
Orkestrası ile Chao Lin, Roger
Norrington yönetimindeki Londra
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▪▪ Since its formation in January
2010, Hezarfen Ensemble has had an
enormous impact on the contemporary
music scene in Istanbul. It has given
countless Turkish premieres of works
by composers from around the world
in innovative formats, while presenting
Turkish works to European audiences
as well as in Turkey itself.
Hezarfen has appeared on major
European festivals including
MärzMusik, (Berlin, 2013) Rotterdam
Operadagen (2012), Klangzeit Festival

Münster (2013), Istanbul Music
Festival (2011-12), and at Borusan
Music House (2010-2015), Akbank
Sanat (2011), Boğaziçi University
(2013), Bilkent University New Music
Days (2011/15) Institut Francais (2011),
Saygun Centre (Izmir, 2012), Koç
University (2015) and Goethe Institute
(2011-15) in Turkey, helping Essen
celebrate its year as European cultural
capital along with Istanbul in 2010.
Two projects in 2015-16 will introduce
Hezarfen to audiences in Trieste and
Rome, Italy, for the first time.
Hezarfen’s interdisciplinary work
ranges from integrating electronics,
text and video (Music of Displacement)
to projects with dance, Music Theatre
and chamber opera. From 2015-2020,
Hezarfen Ensemble will take part
in Beyond East and West a European
Research Council (ERC) grant, awarded
to world-leading research projects
based in Europe, to facilitate Hezarfen’s
long-term goal of integrating Turkish
traditional instruments and voices into
contemporary music. In 2016, together
with NOHlab (Istanbul) and Bodies in
Flight (UK), Hezarfen will premiere
Simon Jones’ multi-media version
of Yaşar Kemal’s Deniz Küstü on the
Istanbul Music Festival.
Hezarfen has commissioned and
premiered new works by Onur
Türkmen, Turgüt Pögün, Özkan Manav,
Chatschatur Kanajan, Yannis Kyriakides,
Samir Odeh-Tamimi, Taner Akyol, Ed
Bennett, Kamran Ince, and Adrian Hart,
amongst many others, and collaborated
with VocaalLAB (NL), Yurodny (Ireland),

eseri ile The Lighthouse adlı eserinin
BBC televizyonu prodüksiyonunun
yanı sıra Birtwistle’ın Punch and Judy,
Lynne Plowman’ın Gwyneth and the
Green Knight ve House of the Gods,
Michael Berkeley’nin Jane Eyre ve For
You, Philip Glass’ın In the Penal Colony,
Turnage’in Greek ve Sciarrino’nun
The Killing Flower adlı eserleri yer
almaktadır. Performanslarından birçoğu
CD olarak piyasaya çıktı; BBC Radyo
3’te yayınlandı. Greek 2011’de Operada
Üstün Başarı dalında TMA Tiyatro
Ödülü’nü aldı. The Watkins/MacRae’nin
ikili operası 2013’te Olivier Ödülü’ne
aday gösterildi ve aynı yıl MacRae’nin
Ghost Patrol eseri South Bank Sky
Opera Ödülü’nü aldı.
Rafferty’nin diğer orkestra ve
topluluklarla gerçekleştirdiği
işbirliklerinde de çağdaş müzik
önemli bir yere sahip oldu; Rhin
Ulusal Operası’nda Britten’ın Church
Parables’ını, Birtwistle’ın Punch and
Judy adlı eserinin Kanada prömiyerini,
The Life Story of David Lloyd George adlı
filmin John Hardy tarafından yazılan
müziğini, Veryan Weston’ın Songs from
a Prison Diary (Le Mans Caz Festivali)
adlı eserini yönetmenin yanı sıra
BBC Konser Orkestrası, İskoçya Oda
Orkestrası, London Mozart Players,
Mulhouse Senfoni Orkestrası, İskoç
Operası, Norveç BIT 20 Topluluğu, Köln
Musikfabrik, The Composers’ Ensemble
ve PM Müzik Topluluğu ile konserler
verdi. Galler Kraliyet Müzik Yüksekokulu
ve Drama Millenium’un 10 yıl süreyle
şefliğini yapan Michael Rafferty, bugüne
kadar, yaşayan bestecilerin 90’dan
fazla eserini ve 40’ın üzerinde operayı
yönetti.

© mark johnson
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Onur Türkmen, Turgut Pöğün, Özkan
Manav, Chatschatur Kanajan, Yannis
Kyriakides, Samir Odeh-Tamimi, Taner
Akyol, Ed Bennett, Kamran Ince ve
Adrian Hart ve diğer birçok ismin de
içinde bulunduğu bestecilerden hem
eser siparişinde bulunan hem de bu
bestecilerin eserlerinin ilk konserlerini
veren Hezarfen Ensemble, ayrıca
VocaalLab (Hollanda), Yurodny
(İrlanda) ve Adapter (Almanya) ile
işbirliği yaptı ve Lucas Vis, Gergely
Madaras ve Daniel Cohen gibi misafir
şeflerle çalıştı. 2012’de Andante klasik
müzik dergisi tarafından “En İyi Oda
Müziği Topluluğu” olarak adlandırıldı.
İstanbul Üniversitesi Müzik İleri
Araştırmalar Merkezi’ndeki çalışmaları
ve British Council ortaklığında Türkiye
çapındaki eğitim programlarıyla
Hezarfen Ensemble yeni müzikal
seslerin oluşmasında, atölyelerin
düzenlenmesinde, Türkiye’de
ve dünyadaki genç bestecilere
yönelik performans olanaklarının
sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.
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Filarmoni Orkestrası ile Kraliyet Festival
Salonu’nda Boatswain (H.M.S. Pinafore,
Arthur Sullivan) ve Andrew Davis
yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası
ile Gazeteci (Lulu, Alban Berg) rollerini
üstlendi. Schubert Enstitüsü, Kent
Operası Janus Serisi, Manchester
Gündüz Konserleri ile Schubert Şarkı
Döngüsü’nü seslendirdiği Manchester
Festivali bugüne kadar resital verdiği pek
çok saygın organizasyondan bazılarıdır.
Male Voice Choirs topluluğuna da sık sık
solist olarak davet edilmektedir.
Son zamanlarda Stowe Operası’nda
Zuniga’yı (Carmen, Bizet) seslendiren
Gwion Thomas, her ikisi de Galler
Müzik Tiyatrosu’nun Kraliyet Operası ile
ortak prodüksiyonu olan, Tippett’in The
Knot Garden’ında Faber olarak ve Nigel
Osborne’un yeni operası The Piano
Tuner’da birden çok rolle izleyicilerin
karşısına çıktı. Ayrıca Frances Lynch’in
Electric Voice Tiyatrosu ile Cambridge
ve Colchester’da Andrew Lovett’in
Abraham on Trial ve Don’t Breathe a
Word operalarının prömiyerlerinde yer
aldı. McFall Ensemble ile Edinburgh
ve Glasgow’da Dave Heath’in Everyday
Occurence başlıklı yeni operasında da
söyledi. Birmingham Konservatuarı
Senfoni Orkestrası ile bir konserde
Edwin Roxborough’un yeni operası
Abelard’ın solo sahnesinin prömiyerini
yaptı.
Son zamanlardaki çalışmaları arasında
Oxford Town Hall’da Berlioz’un The
Childhood of Christ’i, Sheldonian/

Oxford’da Mozart ‘ın Requiem’i ve
Eynsham Koral Cemiyeti ile Elijah yer
aldı. Galler Müzik Tiyatrosu ile Kraliyet
Operası’nın Linbury Stüdyo’sunda
Punch ve Judy operası başarıyla yeniden
sahnelenirken Punch karakterini
seslendirdi. Aynı toplulukta, Huw
Watkins’in yeni operası Crime Fiction’da
Kadın rolünü ve Cardiff’teki Galler
Millenium Centre’da sahnelenen
Stravinski’nin Askerin Öyküsü başlıklı
müzikli tiyatrosunun Galceye yeni
tercümesinde Asker rolünü üstlendi.
Gwion Thomas 2011’de Galler Müzik
Tiyatrosu’nun büyük övgü toplayan
Greek (Mark Antony Turnage)
prodüksiyonunda Baba, Kafe Yöneticisi
ve Emniyet Müdürü rollerini seslendirdi.
Ayrıca, Loughborough’da Schubert’in
Şarkı Döngüleri arasında bir başyapıt
kabul edilen Kış Yolculuğu’nu söyledi.
Ödüllü Greek prodüksiyonu Kraliyet
Operası’nın Linbury Stüdyosu’nda
devam ederken Gwion Thomas,
Birmingham Şehir Salonu’nda da
konservatuar işbirliğiyle Sea Drift
(Delius) eserini seslendirdi. Ekim 2014’te
Galler Müzik Tiyatrosu’nda Kafka’nın
Dava adlı romanından uyarlanan
The Trial (Philip Glass) operasının
prömiyerinde Huld rolüyle yer aldı.
▪▪ The baritone, Gwion Thomas was
born in Gorseinon, South Wales and
gave up a career in banking to study
singing at the Royal Northern College
of Music, Manchester, where he
graduated with Distinction, winning
many prizes.
His operatic roles include Figaro in
Barber of Seville and First Mate in John
Metcalf’s Tornrak for Welsh
National Opera. He also sang Maitra
and Presiding Judge in Param Vir’s
double bill, Snatched from the Gods
and Broken Strings and more recently
the role of William Godwin in the Sally
Beamish’s Monster for Scottish
Opera. He has performed several roles
for Kent Opera, such as Chao Lin in
Judith Weir’s A Night at the Chinese
Opera, Ned Keene in Peter Grimes and
the title role in Monteverdi’s Orfeo. At
Aldeburgh Festival he has sung
Mr.Punch in Birtwistle’s Punch and
Judy and created the title role of The
Wildman in Nicola LeFanu’s new
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opera. For Music Theatre Wales his
numerous roles included Mr Punch in
their acclaimed production of Punch
and Judy, Blazes in Peter Maxwell
Davies’ The Lighthouse, Pasternak
in The Electrification of the Soviet
Union and Hermes in Param Vir’s Ion,
which was a joint production with the
National Opera du Rhin in Strasbourg
and the Berlin Festival. He has also
recently performed the Pasternak in
The Electrification of the Soviet Union
for Opera Vest in Norway and Blazes in
Peter Maxwell Davies’ The Lighthouse
for Transparant Muziektheater in
Antwerp. With the latter he also took
the role of the composer Janacek in
their production Intimate Letters On
the concert platform he has performed
the role of Chao Lin in A Night at the
Chinese Opera for Scottish Chamber
Orchestra, Boatswain in HMS Pinafore
at the Royal Festival Hall with the
London Philharmonic Orchestra
conducted by Roger Norrington and
the Journalist in Lulu with the BBC
Symphony Orchestra conducted by
Andrew Davis. Past prestigious recitals
include Schubert Institute, Kent Opera
Janus Series, Manchester Midday
Concerts, and Machynlleth Festival,
where he has performed the Schubert
Song-Cycles. He is also a frequent guest
soloist with Male Voice Choirs Most
recent engagements include Zuniga in
Carmen for Stowe Opera, numerous
roles in Nigel Osborne’s new opera The
Piano Tuner and Faber in Tippett’s The
Knot Garden, both for Music Theatre
Wales in joint productions with the
Royal Opera House.
He has also just premiered Andrew
Lovett’s operas Abraham on Trial,
and Don’t Breathe a Word, both with
Frances Lynch’s Electric Voice Theatre
at Cambridge and Colchester. Also,
recently sang in Dave Heath’s new
opera Everyday Occurrence with the
McFall Ensemble in Edinburgh and
Glasgow.
He has just premiered a solo scene
from Edwin Roxborough’s new opera
‘Abelard’ as part of a concert with the
Birmingham Conservatoire Symphony
Orchestra.
Most recent work include The
Childhood of Christ by Berlioz at

Oxford Town Hall, Mozart Requiem
at the Sheldonian in Oxford, and
Elijah with Eynsham Choral Society.
He has also sung Mr.Punch again in
a highly successful revival of Punch
and Judy with Music Theatre Wales
at the Linbury Studio, Royal Opera
House. With MTW also he also took
the role of Man in Huw Watkins’ new
opera Crime Fiction and the Soldier
in Stravinsky’s The Soldier’s Tale (in a
new Welsh translation) in a double bill
entitled Temptation/Temtasiwn at the
Wales Millenium Centre, Cardiff.
2011 saw Gwion sing the roles of Dad,
Cafe Manager asnd Chief of Police in
Music Theatre Wales’s highly accaimed
production of GREEK by Mark
Anthony Turnage. He also had the
privilege of singing Winterreise,
Schubert’s song-cycle masterpiece in
Loughborough.
Further performances of the now
award-winning production of GREEK
in the Linbury Studio, Covent Garden
followed and Gwion also had the
pleasure of singing SEA DRIFT by
Delius at Birmingham Town Hall with
the Conservatoire forces. This year,
2014, he is about to go into rehearsals
with Music Theatre Wales, singing
Huld in a major new opera by Philip
Glass, THE TRIAL, based on the Kafka
story, which will be premiered at the
Linbury Studio in October.

Co-Opera Topluluğu’nda Tilki (Kurnaz
Küçük Dişi Tilki, Janáček) ile Zerlina
(Don Giovanni, Mozart) ve Britten-Pears
Okulu’nda Belinda (Dido ve Aeneas,
Purcell) sayılabilir.
Konser sahnelerinde Handel’in İsrail
Mısır’da eserini John Eliot Gardiner
yönetimindeki İngiliz Barok Solistleri
ile, Messiah eserini Kraliyet Koro
Topluluğu ve Really Big Korosu ile,
Haydn’ın Yaratılış Oratoryosu’nu
Oxford Philomusica ile, Mahler’in
4.Senfoni’sini Kraliyet Umman
Senfoni Orkestrası ile, Schuman’ın
hem Cennet ve Peri hem de Manfred
adlı eserlerini Leipzig Gewandhaus
Orkestrası ile ve yine Manfred’i
Mahler Oda Orkestrası ile seslendirdi.
2014/2015 sezonunda Peg rolüyle
(The Virtues of Things, Rogers) Londra
Kraliyet Operası’nın Linbury Stüdyo
Tiyatrosu’nda ilk kez sahneye çıktı ve
Orfeo’daki rolüyle tekrar Münih Devlet
Operası’na döndü.
2015/2016 sezonunda ilk kez çıktığı
Londra Kraliyet Operası’nın ana
sahnesinde Barbarina (Figaro’nun
Düğünü, Mozart) rolünü seslendirdi.
Glyndebourne’da David Bruce’un yeni
operası Nothing’in prömiyerinde Agnes
rolünü üstlendi; ayrıca, 2015 Oxford
Lied Festivali’nde yer aldı ve London
Mozart Players ile Mozart’ın Do minör
Missa’sını seslendirdi.

▪▪ A finalist in the 2012 Kathleen
Ferrier Awards and holder of the
Helen Clarke Award from Garsington
▪▪ 2012 Kathleen Ferrier Ödülleri finalisti Opera, Robyn Allegra Parton read
ve Garsington Operası’ndan Helen
Music at Worcester College, Oxford,
Clarke Ödülü sahibi Robyn Allegra
before furthering her studies at the
Parton, Worcester Koleji-Oxford’da
Royal College of Music, London, and
müzik okuduktan sonra çalışmalarına
completing the Monteverdi Choir
Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde devam Apprenticeship and ENO’s Opera
etti ve Monteverdi Korosu’nda staj
Works programme.
yaparak İngiliz Ulusal Operası Opera
Awarded the Youth Prize at
Programı’nı tamamladı.
Salzburg’s 2012 Oper Im Berg
2012’de Salzburg Oper Im Berg
Festival, Les Azuriales Festival’s
Festivali’nde Gençlik Ödülü’nü, 2011’de Young Artist Prize in 2011, a Philip
Les Azuriales Festivali’nin Genç Sanatçı and Dorothy Green Young Concert
Ödülü ile Philip ve Dorothy Green Genç Artist Award 2011 for Making Music,
Konser Sanatçısı Ödülü’nü, 2010’da
the prestigious Joaninha Trust award
prestijli Joaninha Trust Ödülü’nü
in 2010 and the 2009 Oxford Lieder
ve 2009’da Oxford Lieder Festivali
Festival Scholarship, her operatic
bursunu kazandı. Opera sahnelerinde
roles have included Mercédès
üstlendiği roller arasında Paris Opéra
(Carmen, Bizet) at the Opéra Comique
Comique’te Mercedes (Carmen, Bizet),
de Paris, The Vixen (The Cunning

robyn allegra parton

Little Vixen, Janáček) and Zerlina
(Don Giovanni, Mozart) for Co-Opera
Company, Solo Ensemble L’Orfeo at
the Munich State Opera and Belinda
(Dido and Aeneas, Purcell) for the
Britten-Pears School.
Concert highlight have included
Handel Israel in Egypt with the English
Baroque Soloists conducted by Sir John
Eliot Gardiner and Messiah with the
Really Big Chorus and Royal Choral
Society, The Creation with the Oxford
Philomusica, Mahler Symphony No.
4 with the Royal Oman Symphony
Orchestra, Schumann Das Paradies
and Die Peri and Manfred with the
Leipzig Gewandhaus Orchestra and
Manfred with the Mahler Chamber
Orchestra.
During 2014 / 2015, Robyn Allegra
Parton made her debut with the Royal
Opera, London, as Peg the Virtues of
Things at the Linbury Studio Theatre
and repeated her role in L’Orfeo at the
Munich State Opera.
Highlights of 2015 / 2016 include
her main stage debut as Barbarina
(Le nozze di Figaro, Mozart) with
the Royal Opera, London, creating
Agnes in David Bruce’s Nothing for
Glyndebourne, creating Narrator
in Michael Ellison’s Deniz Küstü at
the Istanbul Music Festival, Singing
Words: Poets and their Songs for the
2015 Oxford Lieder Festival and Mozart
Mass in C Minor with the London
Mozart Players.
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▪▪ Louise Innes studied at City
University‚ the Royal Scottish Academy
of Music and Drama and at the
National Opera Studio.
Recent and future engagements
include the title role Carmen and
Sesto La Clemenza di Tito for Opera
North‚ Javotte Manon (Teatro alla
Scala‚ Milan‚ the Royal Opera House‚
Covent Garden and on tour in Japan)
‚Sea-Crossed Fisherman (Hezarfen
Ensemble‚ Istanbul)‚ Mrs AnderssonA
Little Night Music (West Green House‚
Opera Project)‚ Miss BaggottThe Little
Sweep (Blackheath Halls Opera)‚ King
Galafro in Steffani’sOrlando generoso
(Birmingham)‚ Bach’s Magnificat at
the Sage‚ Gateshead with the Royal
Northern Sinfonia.
Further operatic roles include Sesto
at English National Opera‚ Carmen
(Castleward Opera and Opera Holland
Park)‚ Cherubino Le Nozze di Figaro
(Garsington)‚ Second Lady Die
Zauberflöte(Aix-en-Provence)‚ and
Mezzo 1 in John Caskin’s God’s Liar at
the Almeida Theatre and at La Monnaie.
Other roles include Dido Dido and
Aeneas in Bordeaux‚ Dorabella Cosi fan
Tutte for British Youth Opera‚ Siebel
Faust with Opera de Massy‚ Rosette
Manon for Opera North‚ The Oracle
Minotaur for Scottish Opera‚ Hamor
Jephtha with Opera Fuoco and Laura
Iolanta with the Royal Scottish National
Orchestra under Alexander Lazarev.
Frequent engagements with Les Solistes
de Lyon include a recital of French salon
music at the Musée d’Orsay with pianist
Cedric Thiberghien‚ Rossini Petite Messe
Solennelle in Quebec and Vancouver‚

© natalıe j. watts

▪▪ Louise Innes, City Üniversitesi, İskoç
Kraliyet Müzik ve Drama Akademisi
ve Ulusal Opera Stüdyosu’nda eğitim
gördü.
Güncel programında Opera North’ta
Carmen (Carmen, Bizet) ve Sesto
(La Clemenza di Tito, Mozart), La
Scala Tiyatrosu’nda, Londra Kraliyet
Operası’nda ve ayrıca Japonya
turnesinde Javotte (Manon, Massenet),
West Green House Operası ile Opera
Project’te Bayan Anderson (A Little
Night Music, Sondheim), Blackheath
Halls Operası’nda Bayan Baggott (The
Little Sweep, Britten) ve Birmingham’da
Kral Galafro (Orlando Generoso,
Steffani) rollerinin yanı sıra, İstanbul
Müzik Festivali’nde dünya prömiyerini
yapan Ellison’ın Deniz Küstü’sü ile Sage
Gateshead’de Kraliyet Kuzey Sinfonia
ile Bach’ın Magnificat’ı yer almaktadır.
Seslendirdiği diğer roller arasında İngiliz
Ulusal Operası’nda Sesto, Castle ile
Holland Park Operalarında Carmen,
Garsington Operası’nda Cherubino
(Figaro’nun Düğünü, Mozart), Aix-en
Provence’ta İkinci Peri Kadın (Sihirli
Flüt, Mozart) ve Almeida Tiyatrosu ile
La Monnaie’de 1. Mezzo (God’s Liar,
Caskin) sayılabilir. Ayrıca Bordeaux’da
Dido (Dido ve Aeneas, Purcell), İngiliz
Gençlik Operası’nda Dorabella (Sihirli
Flüt, Mozart), Massy Operası’nda Siebel
(Faust, Gounod), Opera North’ta Rosette
(Manon, Massenet), İskoç Operası’nda
Kâhin (Minotaur, Birtwistle), Opera
Fuoco’da Hamor (Jephtha, Handel)
ve Alexander Lazarev yönetimindeki
Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası’yla Laura
(Iolanta, Çaykovski) rollerinde sahneye
çıktı. Lyon Solistleri ile sürdürdüğü
işbirliği çerçevesinde Orsay Müzesi’nde
piyanist Cedric Thiberghien ile Fransız
salon müziği resitali verdi; Quebec ve
Vancouver’da Rossini’nin Küçük Missa
Solemnis’ini seslendirdi; Lyon’daki
Célestins Tiyatrosu’nda Büyücü Kadın
(Dido ve Aeneas, Purcell), Angelica (The
Poisoned Kiss, Williams), Luzern’de ve
Champs-Elysées Tiyatrosu’nda Hamor,
Londra Kraliyet Operası’nda ve John
Eliot Gardiner yönetiminde Paris Opéra
Comique ile Granada Festivali’nde
Mercedes (Carmen, Bizet) rollerini
üstlendi.

Louise Innes konser sahnelerinde
Age of Enlightment Orkestrası,
İskoç Oda Orkestrası ve Sevil Ulusal
Orkestrası ile Handel’in Messiah’ını;
İskoç Oda Orkestrası ile Duruflé’nin
Requiem’ini ve Beethoven’ın Do Majör
Missa’sını; Aldeburgh’da Beethoven’in
9. Senfoni’sinive Nantes Folle Journée
Festivali’nde Basel Oda Orkestrası’yla
Sibelius’un şarkılarından bir seçkiyi
seslendirdi. Opera Fuoco’nın Semele
kaydında Ino rolünü ve Charles
Mackerras yönetimindeki İskoç Oda
Orkestrası’nın Idomeneo kaydında
İkinci Giritli Kadın rolünü seslendirdi.

and SorceressDido and Aeneas at the
Théâtre des Célestins‚ Lyon‚ Angelica in
Vaughan Williams’ The Poisoned Kiss‚
Hamor Jephtha in Lucerne and at the The
Théâtre des Champs-Elysées and Mercedes
Carmen at ROH and with Sir John Eliot
Gardiner at the Opera Comique‚ Paris and
the Festival de Granada.
On the concert platform Louise has
performed Handel’s Messiah in Barcelona
with the Orchestra of the Age of
Enlightenment‚ with the Scottish Chamber
Orchestra‚ and with the National Orchestra
of Seville‚ Duruflé Requiem and Beethoven
Mass in C with the Scottish Chamber
Orchestra‚ Beethoven 9 at Aldeburgh‚ and
a selection of Sibelius songs with the Basel
Chamber Orchestra at the Folle Journée
Festival in Nantes. Recordings include
Ino Semele with Opera Fuoco and Second
Cretan Woman Idomeneo with the Scottish
Chamber Orchestra and Sir Charles
Mackerras.

damıan thantrey
“Harikulade”, The Times
▪▪ “Çok heyecan verici; bu yıl içinde
böylesine derin ve güçlü bir temsil daha
izlersem, bu benim için hem bir sürpriz
hem de bir zevk olur”, – Musicweb
Damian Thantrey, Royal College of
Music’te Margaret Kingsley’le şan
derslerine başlamadan önce, Clare
College’da hukuk öğrenimi gördü ve
avukatlık yetkisi aldı. Royal College’ı

bitirmek üzereyken Tagore Altın
Madalya Ödülü’nü ve Mills Williams
Junior bursunu kazandı, bu sırada Paul
Farrington ile çalışmalarına devam etti.
Son dönemde operalarda şu rolleri
üstlendi: Mark-Antony Turnage’in
Anna Nicole’unun Kraliyet Operası
prömiyerinde ve 2014’teki yeniden
sahnelenişinde Belediye Başkan
Yardımcısı (Roy Fiction); Opéra
National de Lorraine ve Salle Pleyel,
Paris’te Apollon (Orfeo), Lun Tha (Kral
ve Ben), Kurt/Sinderella’nın Prensi
(Ormanların İçinde), Franz/Lee (Bir
Pazar Günü George’la Parkta); Théâtre
du Châtelet’de Bay Lindquist (Küçük
Bir Gece Müziği); Opera North’ta
İngiliz Memur (Venedik’te Ölüm), Erkek
Kardeş (Yedi Ölümcül Günah), Chau Lin
(Çin Operasında Bir Gece); Scottish
Opera’da Eisenstein (Die Fledermaus);
New Sussex Opera’da Sherasmin
(Oberon) ve The Opera Group’ta Faiz
(Babur Londra’da).
Ayrıca Aldeburgh ve Bregenz Festivalleri
ile Opéra de Lyon’da İngiliz Memur
(Venedik’te Ölüm); Opéra de Metz’de
Yolcu (Venedik’te Ölüm); Kraliyet
Operası’nda Marullo (Rigoletto); Opera
North’ta Flaman Vekil (Don Carlos
WNO), Pastore (Orfeo) ve Ulak (Kral
Öedipus); Garsington Opera’da Nardo
(La Finta Giardiniera) ve Sadik (Der
Stein der Weisen); Savoy Opera’da
Kont Almaviva (Figaro’nun Düğünü);
Blackheath Halls’ta Onegin (Eugene
Onegin); English Touring Opera’da
Ferdinand (The Duenna); La Nuova
Musica’da Adonis (Venüs ve Adonis);
Psappha/Orkney Festivali’nde Blazes
(Deniz Feneri); City of Birmingham
Opera’da Maximillian (Candide);
Chelsea Opera Group’ta Zurga
(Les Pecheurs des Perles) ve Rothsay
Dükü (La Jolie Fille de Perth); City of
Birmingham Operası’nda Maximillian
(Candide) ve Baritone 1 (St. Magnus
Şehitliği); Oslo Kammermusik
Festivali’nde Dido & Aeneas’ın
konserinde Aeneas karakterlerine ses
verdi. Bir çağdaş müzik uzmanı olan
Damien, tümü Kraliyet Operası’nda
sahnelenen Turnage’in Anna Nicole’ü,
bariton rolünü seslendirdiği Max
Richter’in SUM’u ve Babette’s Feast
dâhil otuzdan fazla yeni eserin
prömiyerinde yer aldı. Ayrıca Maxwell

Davies, Weir, Adams ve Schönberg’in
önemli eserleri gibi 20. ve 21. yüzyıl
kanonuna ait eserlerin zorlu rollerini ve
konser repertuvarlarını da icra etti.
Konserlerde Bach’ın Passion’u ve
Montverdi’nin Vespers’inden Orff’un
Carmina Burana’sına ve Walton’un
Belshazzar’s Feast’ine kadar uzanan
geniş bir repertuvarla tüm önemli
oratoryo eserlerini, Kral Albert Hall,
Queen Elizabeth Hall ve King’s College,
Cambridge gibi önemli mekânlarda
seslendirdi.
Çeşitli resitaller vesilesiyle, İngiltere’nin
farklı yerlerinde ve Londra, Purcell
Room, Wigmore Hall ve St. John’s,
Smith Square’de sahne aldı. Malcolm
Martineau ile birlikte Winterreise ve
Wolf’un Italienisches Liederbuch’unu
seslendirdi ve piyanist Peter Hewitt’le
beraber, Schumann’ın Dichterliebe’sini
icra ettikleri bir resital turnesi
gerçekleştirdi. Ayrıca Rambert Dance ile
birlikte çıktığı iki İngiltere turnesinde,
aralarında Mahler’in Songs of a Wayfarer
ve Kindertotenlieder’inin de olduğu pek
çok şarkı albümünü seslendirdi.
Hem müzik direktörü hem de vokalist
olarak yer aldığı Cabaret Chordelia’da
kabare şarkıları seslendiren Damien,
2015’te Opera Theatre of St Louis’de
sahnelenecek olan Handel’in Riccardo
Primo’sunun yeni bir çevirisine
yönetmen Lee Blakeley ile birlikte imza
attı.

Pleyel, Paris, Lun Tha The King and
I, Wolf/Cinderella’s Prince Into The
Woods, Franz/Lee Sunday in the Park
with George, Mr.Lindquist A Little
Night Music at the Théâtre du Châtelet,
English Clerk Death in Venice Opera
North, Brother Seven Deadly Sins,
Chau Lin A Night at the Chinese Opera
and Eisenstein Die Fledermaus for
Scottish Opera, Sherasmin Oberon
New Sussex Opera and Faiz Babur in
London The Opera Group.
He has also sung English Clerk
Death in Venice at the Aldeburgh
and Bregenz Festivals and at the
Opéra de Lyon, the Traveller roles
“Superb” – The Times
Death in Venice Opéra de Metz,
Marullo Rigoletto Royal Opera
▪▪ “Electrifying; if I see acting of such
House, Flemish Deputy Don Carlos
depth and power again this year. I
WNO, Pastore Orfeo and Messenger
shall be both surprised & delighted”
Oedipus Rex Opera North, Nardo
– MusicWeb
La Finta Giardiniera and Sadik Der
Damian Thantrey read law at Clare
Stein der Weisen Garsington Opera,
College, Cambridge and qualified as a
Count Almaviva Marriage of Figaro
lawyer before studying singing at the
Savoy Opera, Onegin Eugene Onegin
Royal College of Music with Margaret
Blackheath Halls, Ferdinand The
Kingsley. On leaving the RCM, Damian Duenna English Touring Opera,
was awarded the Tagore Gold Medal
Adonis Venus and Adonis La Nuova
and held the Mills Williams Junior
Musica, Blazes The Lighthouse
Fellowship, continuing his studies with Psappha/Orkney Festival, Maximillian
Paul Farrington.
Candide City of Birmingham Opera,
Damian’s recent operatic roles have
Zurga Les Pecheurs des Perles and The
included Deputy Mayor (Roy Fiction)
Duke of Rothsay La Jolie Fille de Perth
in the Royal Opera House premiere
Chelsea Opera Group, Maximillian
and 2014 revival of Mark-Anthony
Candide City of Birmingham Opera,
Turnage’s Anna Nicole, Apollo Orfeo
and Baritone 1 The Martyrdom of
Opéra National de Lorraine and Salle
St. Magnus and Aeneas in a concert
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▪▪ Adam Green, Cambridge, St
John’s College, Londra Kraliyet
Müzik Akademisi ve National
Opera Studio’da çalıştı. Uluslararası
Mozart Yarışması’nda ve Great Elm
Yarışması’nda Şarkı Ödülü’nü kazandı;
prestijli Ian Fleming ve Sybil Tutton
Ödüllerine layık görüldü.
English National Opera’da Belcore
(Aşk İksiri), Arbace (Idomeneo) ve
Aeneas (Dido ve Aeneas) rollerini
üstlendi. Welsh National Opera’da
sergilenen Sevile Berberi’nde başrolü;

▪▪ Adam Green studied at St John’s
College, Cambridge, the Royal
Academy of Music, London, and
the National Opera Studio. Winner
of the Song Prize at the National
Mozart Competition and the Great
Elm Competition he was awarded the
prestigious Ian Fleming and Sybil
Tutton Awards.
Operatic roles at English National
Opera include Belcore (The Elixir of
Love), Arbace (Idomeneo), Aeneas
(Dido and Aeneas). Other roles
include the title role in The Barber
of Seville for Welsh National Opera,
Il Conte (Le Nozze di Figaro) at the

evrim akyay
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▪▪ 1980 İstanbul doğumlu olan Evrim
Akyay, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat
Tasarım Fakültesi Modern Dans
Bölümü’nden mezun oldu; 2007
yılında Zeynep Tanbay Dans Projesi’ne
katıldı. Evrim Akyay kendi işlerini üretip
sergilemeye ve birlikte yola çıktığı
arkadaşlarıyla dans hayatını sürdürmeye
devam etmektedir.

Musique Cordiale Festival and Iford
Festival, Aeneas (Dido and Aeneas)
for Opera du Lille, the Grand Theatre
d’Aix en Provence and Opera North,
Don Giovanni at the Berbiguieres
Festival, France, Rigoletto for Grange
Park Rising Stars, First Mate (Billy
Budd) with Daniel Harding and the
LSO, Retrofire (Buzz on the Moon) by
Jonathan Dove for BBC Channel 4,
and Judge (Korngold’s Das Wunder der
Heliane) with the LPO and Vladimir
Jurowskii.
His concert experience is already
extensive - Bach’s Weihnachtsoratorium
in Frankfurt under Lutz Köhler,
Brahms’ Requiem, Handel’s Messiah
and Fauré’s Requiem at the Royal
Albert Hall under Sir David Willcocks,
Elgar’s Coronation Ode with the
BBC Symphony Orchestra, Elijah in
Budapest, Carmina Burana televised
in Ely Cathedral, and Telemann’s
Matthäus Passion at the Snape
Maltings, Aldeburgh.
Recent plans include James
Macmillan’s Clemency at the Royal
Opera House, Tarquinius (Rape of
Lucretia) at the Arcola Theatre, Rattus
Rattus in John Barber’s We are Shadows
at the Spitalfields Festival, a revival of
Clemency for Scottish Opera, Ford in
Falstaff at the Berbiguieres Festival,
France, Escamillo in Carmen, and
Father in Hänsel und Gretel (cover) for
Glyndebourne on Tour.

▪▪ Evrim Akyay was born in Istanbul
in 1980. She joined Zeynep Tanbay
Dance Project in 2007 upon her
graduation from the Modern Dance
Department at the Faculty of Arts and
Design at Yıldız Technical University.
Evrim Akyay continues to produce
and stage her own choreographies and
maintains her dancing career with her
fellow dancers.

gizem bilgen
▪▪ 2013’ten bu yana Zeynep Tanbay
Dans Projesi dansçısı olan Gizem
Bilgen, Codarts Rotterdamse Dance
Academy’den mezun oldu; Berlin
RadialSystem V’de Sasha Waltz &
Guests topluluğu ile stajının ardından
Nisan 2011’de Riksteatern Cullberg
Bale’de misafir sanatçılık programına
katıldı. Eğitimi esnasında Rotterdam,
Den Haag, Utrecht, Tilburg ve
Eindhoven şehirlerinde koreografileri
sahnelendi; yine koreografisini
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üstlendiği Hiatus İKSV 19. Uluslararası
Tiyatro Festivali kapsamında
sanatseverlerle buluştu. Bilgen halen
eğitmen, koreograf ve dansçı olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.

dansçılar dancers

▪▪ Gizem Bilgen, a dancer in the
Zeynep Tanbay Dance Project since
2013, was graduated from Codarts
Rotterdamse Dance Academy. She
joined the artist-in-residence program
in Riksteatern Cullberg Ballet on April
2011 upon completing her training
with Sasha Walts & Guests group
in Berlin ‘Radial System V’. Bilgen,
creator of choreographies staged in
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg
and Eindhoven, assumed the role
of choreographer for Hiatus, staged
in the 19th International Theatre
Festival. Bilgen continues her career as
a trainer, a choreographer and a dancer.

▪▪ Can Gökdoğan was born in
Ankara in 1988. He was accepted to
the Modern Dance Department at
Ankara University and he stepped
in a professional dance career upon
being selected to Ankara Modern
Dance Group during the last year of
his studies. He worked in the Zeynep
Tanbay Dance Project in Istanbul and
continued as a member of Istanbul
Modern Dance Group 2011 and
Modern Ballet Group of Cem Ertekin.
Working as an independent dancer
and a choreographer, Gökdoğan
continues working with Zeynep
Tanbay on a project basis. He also
works as a physical therapist, which is
another profession where he uses his
skills.

serhat kural

can gökdoğan

▪▪ 1981 Tatvan doğumlu Serhat
Kural, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
▪▪ 1988 Ankara doğumlu Can Gökdoğan, Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Ankara Üniversitesi Modern Dans
Modern Dans Bölümü’nden mezun
Anasanat Dalı’nı kazandı; eğitiminin
oldu. 2011 yılından itibaren Zeynep
son senesinde Ankara Modern Dans
Tanbay Dans Projesi’nde yer aldı;
Topluluğu’na seçilerek profesyonel
Mezopotamya Dans’ın kurucularından
dans hayatına adım attı. İstanbul’da
Prof. Dr. Aydın Teker ile çalıştı. Serhat
Zeynep Tanbay Dans Projesi’nde
Kural, sanat hayatına dans ve müzik
çalışmaya başladı. 2011’de İstanbul
alanındaki çalışmalarıyla devam
Modern Dans Topluluğu ve Cem Ertekin etmektedir.
yönetimindeki Çağdaş Bale Topluluğu
▪▪ Taking part in the Zeynep Tanbay
ile çalıştı. Serbest dans ve koreografi
Dance Project since 2011, Serhat
çalışmalarını sürdüren Gökdoğan,
Zeynep Tanbay ile proje bazlı çalışmaya Kural was born in 1981 in Tatvan. He
graduated from the Modern Dance
ve diğer profesyonel alanı olan beden
Department of State Conservatory
terapistliğine devam etmektedir.
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adam green

Musique Cordiale Festivali’nde ve
Iford Festival’inde Il Conte (Figaro’nun
Düğünü); Opera du Lille, Grand
Theatre d’Aix en Provence ve Opera
North’ta Aeneas (Dido ve Aeneas);
Fransa, Berbiguieres Festivali’nde Don
Giovanni; Grange Park Rising Stars’ta
Rigoletto; Daniel Harding ve LSO ile
birlikte Birinci Eş (Billy Budd); Jonathan
Dove’un BBC Kanal 4 için yazdığı
Retrofire (Buzz on the Moon); LPO ve
Vladimir Jurowskii ile birlikte Yargıç
(Das Wunder der Heliane, Korngold)
rollerini seslendirdi.
Green aynı zamanda çok sayıda
konserde yer aldı: Frankfurt’ta şef
Lutz Köhler yönetiminde, Bach’ın
Weihnachtsoratorium’u; şef Sir David
Willcocks yönetiminde Royal Albert
Hall’de Brahms’ın Requiem’i; Handel’in
Messiah’sı; Fauré’in Requiem’i; BBC
Senfoni Orkestrası ile birlikte Elgar’ın
Coronation Ode’si; Budapeşte’de Elijah;
Ely Cathedral’de Carmina Burana
ve Snape Maltings; Aldeburgh’da
Telemann’ın Matthäus Passion’u.
Yakın gelecekteki projeleri arasında
Kraliyet Operası’nda sergilenecek olan
James Macmillan’ın Clemency operası,
Arcola Theatre’da sahnelecek Rape
of Lucretia’da Tarquinius, Spitalfields
Festivali’nde John Barber’ın We are
Shadows’unda Rattus Rattus rolleri
bulunmaktadır. Sanatçı Scottish
Opera’da yeniden sahnelenecek olan
Clemency; Berbiguieres Festivali’nde
Ford (Falstaff); Fransa’da Escamillo
(Carmen) ve Glyndebourne on Tour için
ise Baba (Hänsel und Gretel) rolleri ile
izleyicilerle buluşacak.
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performance of Dido & Aeneas at the
Oslo Kammermusik Festival.
He is a specialist in contemporary
music and has premiered more than
thirty new works (including Turnage’s
Anna Nicole, the baritone role in Max
Richter’s SUM, and Babette’s Feast,
all for the Royal Opera House), also
performing demanding roles and
concert repertoire from the 20th and
21st century canon, in major works
by Maxwell Davies, Weir, Adams and
Schönberg.
In concert, Damian has performed
all the major oratorio works with a
wide span of repertoire, from the Bach
Passions and Monteverdi Vespers to
Orff’s Carmina Burana and Walton’s
Belshazzar’s Feast, in venues such
as the Royal Albert Hall, the Queen
Elizabeth Hall and King’s College,
Cambridge.
In recital, Damian has performed a
variety of work across the UK and in
London at the Purcell Room, Wigmore
Hall and St John’s, Smith Square. He
has performed Winterreise and Wolf’s
Italienisches Liederbuch with Malcolm
Martineau and has made a recital tour
of Schumann’s Dichterliebe with the
pianist Peter Hewitt. Damian has also
sung several orchestral song cycles
including Mahler’s Songs of a Wayfarer
and Kindertotenlieder in two UK tours
with Rambert Dance.
He sings cabaret as MD and vocalist
with Cabaret Chordelia and has
recently co-written (with director Lee
Blakeley) a new translation of Handel’s
Riccardo Primo, to be performed in
2015 by the Opera Theatre of St Louis.
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▪▪ The music of Michael Ellison
seamlessly integrates contemporary
and traditional influences into a
unique and personal idiom. Described
as “beautifully crafted, robust and
absorbing” (American Record Guide)
Ellison’s is a music of color and
contrast, characterized by a mercurial
rhythmic language, powerful emotional
drive, evocative atmosphere and colour.
Having now worked out of the collision
of cultures that is Istanbul for over 15
years, Ellison’s recent work pushes the
boundaries of integration of disparate
traditions into striking new forms.
Ellison has been commissioned by
Radio France (Vision of Black Elk,
2015, for Ensemble Variances and
contralto Noa Frenkel), by the BBC
(‘Turkish’ Concerto K. 219, for Turkish
instruments, cello and orchestra (2008),
premiered by the BBC Symphony
Orchestra with conductor Pascal Rophé,
Gemma Rosefield, and Ali Tüfekçi in
2008), the Istanbul Music Festival, the
ERC, and numerous other festivals and
ensembles. Other notable commissions
and awards have included String
Quartet #3 for the Fry Street Quartet
(2014), Kubla Khan (2011), the Nova
Chamber Music Series, Arizona Friends
of Chamber Music and Copland House
(2006), New Music Southwest (2015)
New York Youth Symphony (1995), Trio
Saxiana (France, 2015) the National
Endowment for the Arts (NEA), the
Beebe Foundation (New England
Conservatory), the Ojai Festival, the
Barlow Endowment, ASCAP, ARIT
and Fulbright Foundation grants in the

USA, and a University of Bristol Rising
Star Award (2012).
Of his first opera Say I Am YouMevlana (2012), premiered in 2012
to critical acclaim in a co-production
between Istanbul Music Festival
and Rotterdam Operadagen, with
VocaalLAB, Hezarfen Ensemble and
Lucas Vis conducting, Alexandra
Ivanoff (Today’s Zaman, Istanbul)
declared ‘the effect of Ellison’s
remarkable instrumental textures
and…choral moments bordered on
the supernatural.’ His second opera,
Deniz Küstü (2016) a work of ‘total
musical theatre” based on the 1978
novel of Yasar Kemal, with Simon
Jones directing, Zeynep Tanbay
(choreography and dance), and
NOHlab (video) and Michael Rafferty
conducting will premiere on the
Istanbul Music Festival in June, 2016,
with UK performances in 2017.
2016-17 will also see UK and continental
premieres and performances of three
Ellison works in collaborative projects
with Thierry Pécou and Ensemble
Variances in Germany (Festival
Arabesques, Hamburg), France
(Grenoble, Ambronay, Paris, Le Havre)
and the UK, (Bristol New Music),
Turkey (Istanbul, Ankara, Izmir), and
Ellison conducting Turkish composers
with Hezarfen Ensemble in Rome
and North Rhine-Westphalia. The
recipient of a prestigious European
Research Council (ERC) award in
2015-2020, Michael Ellison is leading
the groundbreaking Beyond East
and West, a project facilitating his
ongoing work of integrating Turkish
traditional instruments and voices into
contemporary music, in collaboration
with musicologists Amanda Bayley
and Robert Reigle. Co-founder and
co-Director of Istanbul’s award-winning
Hezarfen Ensemble, Ellison is Senior
Lecturer in Music at the University of
Bristol.

sımon jones
▪▪ Yazar ve akademisyen Simon Jones
1980’lerden bu yana çeşitli topluluklar
için oyunlar ve metinler yazdı. 1990
yılında, bugüne kadar 14 eser ve sayısız
performans belgesi sahneleyen Bodies

in Flight tiyatro topluluğunu kurdu.
2001’de Amsterdam Üniversitesi’nde
misafir akademisyen, 2002’de Chicago
Sanat Enstitüsü Okulu’nda misafir
sanatçı olarak görev yaptı; 1994/2003’te
Singapur’daki Spell#7 Performans
topluluğu ile Beautiful Losers adlı
performans metninin yeniden
sahnelenmesinde çalıştı. Yazıları
Contemporary Theatre Review, Entropy
dergisi, Live Art dergisi, Performance
Research, Shattered Anatomies (ed.
Healtfield & Quick) ve son olarak The
Cambridge History of British Theatre’da
yayımlandı. Lanchester Üniversitesi’nde
tiyatro eğitimi vermiş olan Simon
Jones, halen Bristol Üniversitesi’nde
sahne sanatları okutmanı olarak görev
yapmaktadır.

▪▪ Simon is a writer and scholar.
He has written plays and texts for
a number of companies since the
1980s and founded Bodies in Flight
in 1990, which has to date produced
14 works and numerous documents
of performance. He has taught theatre
studies at Lancaster University, and
is currently a reader in performance
at the University of Bristol. He has
been a visiting scholar at Amsterdam
University (2001), a visiting artist
at The School of the Art Institute of
Chicago (2002), and worked with
Spell#7 Performance (Singapore)
in a revival of his performance text
Beautiful Losers (1994/2003). He
has published in Contemporary
Theatre Review, Entropy Magazine,
Liveartmagazine, Performance

Research, Shattered Anatomies (ed.
Heathfield & Quick), and most recently
in The Cambridge History of British
Theatre.

zeynep tanbay
▪▪ Bale eğitimine Ankara’da Kuğu Bale
Stüdyosu’nda başlayan Zeynep Tanbay,
1981’de New York’a gitti ve Joffrey Bale
okulunda başlayan eğitimine burs aldığı
Alvin Ailey, Cleveland ve San Francisco
bale okullarında devam etti. 1983’te
solist olarak dans etmeye başladığı
“Minnesota Dance Theater”da daha
sonra başdansçı oldu.
1989’da tekrar New York’a döndükten
sonra burslu olarak Paul Taylor Dans
Okulu ve Martha Graham Çağdaş
Dans Okulu’nda çalışmalarına devam
etti. 1993’de “Martha Graham Dance
Company’e girdi ve okulda hocalık
kadrosuna alındı. 1995’de “Elisa
Monte Dance Company” ile Türkiye’de
ilk performansını gerçekleştirdi.
1997’de Türkiye’ye dönüşüne kadar,
dansçılığın yanı sıra New York’ta
Martha Graham, Alvin Ailey ve
Peridance dans okullarında eğitmenlik
de yaptı.
2000 yılında “Zeynep Tanbay Dans
Prejesi”ni (ZTDP) kurdu ve Cemal
Reşit Rey’de, 2001’de İş Sanat ve 18.
Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde
gösteriler gerçekleştirdi. 2002’de 2.
İstanbul Uluslararası Dans Festivali’nde
konuk sanatçı ve 13. İstanbul
Uluslararası Tiyatro Festivali’nde Genco
Erkal’ın yönettiği “Nâzım’a Armağan”da
koreograf ve dansçı olarak yer aldı.
ZTDP, 2003 yılında 31. Uluslararası
İstanbul Müzik Festivali ve 1. Bodrum
Uluslararası Bale Festivali’ne, 2005’de
Şimdi Stuttgart Festivali’ne (Stuttgart)
katıldı.
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(2011), Nova Oda Müziği Serileri,
Arizona Friends of Chamber Music ve
Copland House (2006), New Music
Southwest (2015), New York Gençlik
Senfoni (1995), Trio Saxiana (Fransa,
2015), Ulusal Sanat Vakfı (NEA), Beebe
Vakfı (New England Konservatuarı),
Ojai Festivali, Barlow Vakfı, Amerika’da
ASCAP, ARIT ve Fulbright Vakfı bursları
ile Bristol Yükselen Yıldız Ödülü (2012)
göze çarpmaktadır.
İstanbul Müzik Festivali ve Rotterdam
Operadagen ortak yapımı olan ilk
operası Söyle Ben Senim - Mevlana,
Lucas Vis yönetiminde VocaalLAB
ve Hezarfen Ensemble ile dünya
prömiyerini 2012’de yaptı ve büyük
övgü topladı. Today’s Zaman yazarı
at Mimar Sinan University of Fine
Alexandra Ivanoff “Ellison’un fevkalade
Arts. He is one of the founders of
enstrümantal dokusu ile… koral
Mesopotamia Dance. He worked
bölümlerin yarattığı etki doğaüstünün
with Prof. Dr. Aydın Teker and still
sınırındaydı” diye yazdı. Yaşar Kemal’in
continues his career with dance and
1978 tarihli romanına dayanan ikinci
music.
operası Deniz Küstü (2016), Simon
Jones’un rejisi, Zeynep Tanbay’ın
mıchael ellıson
koreografisi ve NOHlab tarafından
yapılan video skenografi ile Michael
▪▪ Michael Ellison’ın müziği, çağdaş
Rafferty yönetiminde ilk kez Haziran
ve geleneksel etkileri kusursuz bir
2016’da İstanbul Müzik Festivali’nde
şekilde kaynaştırarak eşsiz ve kişisel
seyirciyle buluşmaktadır. Eser
bir dil oluşturur. “Ustalıkla işlenmiş,
İngiltere’de 2017’de sahnelenecektir.
güçlü ve sürükleyici” (American Record
2016/2017 sezonunda Thierry Pecou
Guide) olarak tanımlanan bu müzik,
ve Ensemble Variances işbirliğiyle
değişken ritmik dili, güçlü duygusal
Michael Ellison’ın üç eserinin Almanya
dürtüsü, çağrışımcı atmosferi ve
(Hamburg Arabesk Festivali), Fransa
rengiyle farklılaşan bir renkler ve zıtlıklar (Grenoble, Ambronay, Paris, Le Havre),
müziğidir. Kültürel çarpışmaların
İngiltere (Bristol New Music) ve Türkiye
merkezi olan İstanbul’u 15 yıldan fazladır (İstanbul, Ankara, İzmir) prömiyerleri
kendisine üs edinen Ellison’ın yakın
ve seslendirilişleri gerçekleştirilecek;
tarihli eserleri birbirinden tamamen
Ellison ayrıca Roma ve Kuzey Ren
farklı geleneklerin birleşiminin sınırlarını Vestfalya eyaletinde Türk bestecilerin
zorlayarak çarpıcı yeni formlar oluşturur. eserlerinin seslendirileceği konserlerde
Michael Ellison, Fransa Radyosu
Hezarfen Ensemble’ı yönetecektir.
(Ensemble Variances ve kontralto
Avrupa Araştırma Konseyi’nden (ERC)
Noa Frenkel için Vision of Black Elk,
2015-2020 yılları için prestijli bir ödül
2015), BBC (Türk çalgıları, Viyolonsel
alan Michael Ellison, Türk çalgılarını
ve Orkestra için “Türk” Konçertosu,
ve vokallerini çağdaş müziğe entegre
2008. Eserin prömiyeri Pascal Rophé
etmek üzere halihazırda yürüttüğü
yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası
çalışmalarına olanak sağlayacak “Doğu
ile Gemma Rosefield ve Ali Tüfekçi
ve Batı’nın Ötesinde” projesinde,
tarafından 2008 yılında yapıldı),
müzikologlar Amanda Bayley ve Robert
İstanbul Müzik Festivali ve ERC’nin yanı Reigle ile işbirliği içinde çalışmaktadır.
sıra çok sayıda festival ve topluluktan
İstanbul’un ödüllü topluluğu Hezarfen
eser siparişi almaktadır. Aldığı diğer
Ensemble’ın kurucularından ve
sipariş ve ödüller arasında Fry Street
yöneticilerinden olan Ellison, Bristol
Quartet için bestelediği Yaylı Çalgılar
Üniversitesi Müzik Bölümü’nde kıdemli
Dörtlüsü No. 3 (2014), Kubla Khan
okutmandır.
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▪▪ Zeynep Tanbay started her ballet
training in Ankara “Kuğu Bale
Stüdyosu”, Turkey where she was born.
In 1981 she went to New York to study
at Joffrey Ballet School and continued
her training as a scholarship student
in School of Cleveland Ballet, San
Francisco Ballet School and Alvin Ailey
Dance School. In 1983 she joined the
Minnesota Dance Theatre as a soloist
and a year later became the principal
dancer.
Returning to New York, in 1989, she
continued her studies as a scholarship
student in Paul Taylor Dance
School and Marta Graham School
of Contemporary Dance. In 1993,
she joined the Marta Graham Dance
Company and became the faculty
member in Marta Graham School of
Contemporary Dance.
She performed with the Elisa Monte
Dance Company, first time in Turkey,
in 1995. Until her return to Turkey
in 1997, besides her dancing career,
she worked as a teacher in the Martha
Graham, Alvin Alley and Peridance
dance schools in New York.
She founded Zeynep Tanbay Dance
Project (ZTDP) in 2000 and
performed at Cemal Reşit Rey, İş Sanat
(2001) and 18th Ankara Music Festival.
In 2002 she became the visiting
choreograph and dancer of “Nazım’a
Armağan” directed by Genco Erkal in
the 2nd International Theatre Festival.
ZTDP participated in 31st International
Istanbul Music Festival and 1st
International Bodrum Ballet Festival
in 2003, and Today Stuttgart Festival
in 2005.

In 2006, Zeynep Tanbay reorganized
her dance project. By forming a
10-people dance group, she created a
repertoire of unique choreographies.
With tours in Turkey and abroad, they
reached a wide audience.
Tanbay, with her Dance Project and
with her Dance Workshop which she
founded in 2002, has a great role
in dance. She was presented by the
İstanbul Culture and Art Foundation
(IKSV) as “one of the most significant
pioneers of modern dance in Turkey.
Zeynep Tanbay’s vision of dance has
been an influential force in the shaping
of modern dance practice in Turkey”.

NOHlab
▪▪ NOHlab 2011 yılının sonunda, iki
deneyimli görsel sanatçı Deniz Kader
ve Candaş Şişman’ın ortak çalışma
deneyimlerinin sonucu olarak ortaya
çıktı. Benzersiz ve özgün sanat ve
konsept yönetimi gerçekleştiren
her iki sanatçı, projelerinde sanat
yönetimi, hareketli grafik tasarımı,
projeksiyon mapping, görsel-işitsel
performans ile sanat, kültür ve
reklam sektörleri için yeni mecralara
odaklanmaktadır.
NOHlab aralarında Prix ARS Electronica
Computer Animation/Film/VFX’dan
Mansiyon Ödülü ve Roma Viedram
Video Festivali En İyi Ses Tasarımı
Ödülü’nün de bulunduğu çeşitli ödüller
aldı. TED X, ARS Electronica, Genius
Loci Wiemar ve OFFF gibi birçok sergi
ve festivale katıldı.

Chanel, Pink Floyd, Target, Scriabin
Müzesi, Audi, İstanbul 2010 Ajansı,
Ankara Devlet Çoksesli Korosu, OFFF
Festivali, EA Tiyatrosu, Blackberry,
Turkcell, Joyce Galerisi, Lunchmeat
Festivali ve Nike’ın da dâhil olduğu
müşteri ve kurumlardan siparişler aldı.
▪▪ NOHlab is a studio founded and
directed by two experienced creative
partners: Deniz Kader & Candaş
Şişman
The studio was born at the end of 2011
as a result of the highly collaborative
experience of these two visual artists.
Both are encharged of carrying a unique
and distinctive art & concept direction
in their projects, focusing its work
in the areas of art direction, motion
design, projection mapping, audiovisual
performance and new media for art &
culture and advertisement industry.
NOHlab has received several awards,
among which are Honorary Mention
from Prix ARS Electronica Computer
Animation/Film/VFX and Best Prize
in Sound Design from Roma Viedram
Video Festival. They have participated
in many exhibitions and festivals, such
as TED X, ARS Electronica, Genius Loci
Weimar and OFFF.
NOHlab has been commisioned by
clients and institutions, including
Chanei, Pink Floyd, Target, Scriabin
Museum, Audi, İstanbul 2010 Agency,
Ankara State Polyphonic Choir, OFFF
Festival, EA Theatre, Blackberry,
Turkcell, Joyce Gallery, Lunchmeat
Festival and Nike.

program notları
Deniz Küstü
Deniz Küstü, gerçekleri yüzünüze vuran
tüm o gerçekçiliğine rağmen “büyülü
gerçekçi” (Simon Jones) hayalleriyle
yükseklerden uçarken içinize işleyen
bir romandır. Deniz Küstü ilk bakışta,
çevremize, çevremizdekilere ve bu
çevrenin yaratmış olduğu ve bu dünyayı
birlikte paylaştığımız tüm şeylere
karşı tutumumuzu, insan olmanın
anlamına dair sorularla gerektiği
gibi ilişkilendirmesi itibariyle, çevre
ve insanlığın çevredeki payı adına
yükseltilen, ön-çevreci ve politik
doğruculuktan uzak bir haykırış gibi
görünebilir. Daha derinine bakıldığında
ise, insanın yıkıcı potansiyelinin
gerçekliğiyle uğraşan iki adamı ve
şuursuz açgözlülük karşısında her
birinin yaptığı tercihleri anlatan paralel
bir hikâyenin akmakta olduğu fark
edilebilir. Kendi balıkçı köyünün içine
almadığı ve kötü davrandığı Zeynel,
etrafında bizzat şahit olduğu şiddet ve
kötü muameleye tepki olarak cinayet
işleyecek kadar şuursuzdur. Öte yandan
Balıkçı Selim, pek çok marazasına ve
kusuruna rağmen –içe kapanıktır ve
romanın büyük bir kısmında gerçek
kadınlar yerine hayali ideal sevgileri
tercih eder görünmektedir– önce, kime
ait olursa olsun yaşamı savunurkenki
içten insancıl duruşuyla anlatılır ve
onun nezdinde bilinçlenme sancıları
çeken bir adamın geçtiği yollar
gösterilir; bu yol onu sonunda, romanın
sonundaki gizemli fark edişiyle (ve aynı
zamanda eylemleriyle), yüce bir amaca
ya da hem kendisine hem de dünyaya
dair daha üstün bir kavrayışa ulaştırır.
Selim’in davranışlarının ve Deniz
Küstü’nün merkezinde elbette Selim’in
yunuslara ve onların gizemine (Ona
havyan deme!) duyduğu sevgi yer alır;
bu sevgi, kini bir türlü bitmek bilmeyen
köylülerin bazıları tarafından, yanlış
bir şekilde, denizkızı gibi tuhaf bir
fetiş olarak yorumlanır. Ama Selim’in
bu tutumu, köylülerin yunusların yok
olmasını, denizin ekosisteminin ve
nihayet kendi köyleri Menekşe’nin
yıkımını bile kabullenerek, müteahhitefendilerinin (Veziroğlu) hırslarının
peşinden gözü kapalı gittiği, paranın

egemen olduğu bu toplumla sadece
arasını açmakla kalmayacak, aynı
zamanda onun nihai yüce amacını
mümkün hale getirecektir.
Yine de Deniz Küstü’deki en önemli
karakter belki de Selim değil bizzat
denizdir. Aslında bu romanda deniz,
diğer herhangi bir karakter kadar ya
da hatta ondan daha fazla kendine
özgü bir müziğe sahiptir: Birinci ve
İkinci Sahne deniz tarafından açılır ve
gösterinin sondan bir önceki anında
Menekşe’yi seller altında bırakıp
yıkan da o olur (Yaşar Kemal küresel
ısınmanın işaretlerini daha o zamandan
görmüş olabilir mi?). Tam da bu
yüzden, özellikle de romanın insan
olmayan karakterlerini ve aynı zamanda
sözleri koro tarafından seslendirilse de
yine bir dansçı tarafından canlandırılan
Zeynel’i vurgulayabilmek adına,
dansçıların ve videonun bu gösterideki
önemine dikkat çekebilmek için ona
Tam Müzik Tiyatrosu adını verdim.
Deniz sesi bu gösterinin arka fonuna ve
olayların geçtiği ortamın tümüne nüfuz
eder, yunusların müziğinin anlaşılmaz
iniş çıkışları eşliğinde, Zeynel’in ve
İhsan’ı öldürdükten sonra korku saldığı
herkesin veciz abartılarıyla tam bir
kontrast oluşturur.
Selim’in müziği doğrudan, zengin
armonisi, derin bas tınıları, neyler,
viyolonsel ve baskın diğer Türk
çalgılarıyla birlikte, tınısı, motifi ve
esası bakımından tamamen aynı olan
bir müzikal malzemeden yükselir.
Ney, kemençe ve kanun sesinin deniz
sesiyle birleşmesi, eser boyunca, bu
enstrümanların Osmanlı müziğiyle
başka olası bileşimlerini büyük oranda
göz ardı eden sonik bir motif yaratır;
bunun tek istisnası gece kulübündeki
Fasıl grubunun nağmeleri ile Zeynel’in
Beyoğlu’ndan Haliç ve Karaköy’e,
oradan da Mısır Çarşısı’na koşturduğu
kaçışı sırasında İstiklal’in arka
sokaklarında ve Karaköy’de çalınan
müziklerde duyduğumuz, ironik ve
alaycı bir tarzda karikatürleştirilmiş
oryantalist ezgilerdir. Polis, kartal sahibi
ve geçip giden diğer karakterlerin
neredeyse kartondan kesilip yapılmış
gibi göründüğü ve hiç kuşkusuz Yaşar
Kemal’in en sevilen karakterlerinden
biri olan Balıkçı Selim gerçekliğe,
bilince ve nihayet insanlığa çok daha

derin bağlılığının tersine, basının
Zeynel’in maceralarını ve kişiliğini
abartmasıyla da paralellik gösteren
bu kaçış sahnesini adeta bir manga
öyküsü gibi tasarladık. Son olarak, kendi
zamanının çok ötesine geçen bir eser
olan Deniz Küstü bugün çok daha güçlü
bir şekilde yankılanmaktadır. Bizim de
içimizde Selim’in yüce amacına benzer
bir sismik kaymanın gerçekleşmesinin
yanında, gerçek bir hesap verebilirliği
ve yeryüzü ile denizlerin yok oluşunun
durdurulmasını talep edecek noktaya
gelmemiz için daha ne gerekiyor?
Teknelerimizin etrafında dans eden
yunusları yeniden nasıl görebileceğiz?
— Michael Ellison
1. sahne: ihsan cinayeti:
İstanbul’un dışında, Marmara Denizi
kıyısında bir balıkçı köyü olan Menekşe’nin
kahvesi. Köylüler, Menekşe’nin yerlisi,
gangster İhsan’ın cenazesinden
dönmektedirler. Köyün münzevisi Selim
içeri girer ve İhsan’ın, öksüz sokak
çocuğu Zeynel’in ellerinde travmatik bir
şekilde öldürülüşünü canlandırmaları
için oradakileri harekete geçirir. Selim
müdahele etmeye çalışmış olsa da,
Zeynel’in yaptıkları için sonunda onu
suçlarlar.
2. sahne: selim’in yunusu:
Selim teknesiyle kılıçbalığı avındadır.
O, kallavi bir taneyi yakalamak için
cebelleşirken, köylüler Selim’in bir
yunusa duyduğu aşkın dedikodusunu
yaparlar. Birden, bu hikaye yunusların
katledilip yağları için kazanlarda
kaynatıldığı bir kabusa dönüşür. Selim bu
şiddet karşısında dehşete kapılır ancak
durdurmak için hiçbir şey yapamaz. Deniz,
tekne ve kahve; fırtınalı, sanrılı bir hayal
aleminde birbirinin içine geçerken, Selim
çareyi içip içip sarhoş olmakta bulur.
Elinden bir şey gelmemesinin yarattığı
kendinden nefret duygusuyla, bir tekne
dolusu yunus leşini kabul eder. Kendi
sevgili yunusunu onların arasında ölmüş
halde görünce, zihin yorgunluğu ve keder
içinde uyuyakalır. O uyurken, köylülerin
dedikoduları kötü niyetli ve fantastik bir
hal alır. Selim’in nasıl da bir denizkızına
sevdalanıp delirdiğini konuşup dururlar.
En sonunda, İhsan cinayeti hakkında
kendisini sorgulamak üzere bir polisin
içeriye girmesiyle Selim uyanır.

44 t h ıs tanbu l m u sıc fes tıval

44 . is tan bu l m üz ik fe st iva li

Zeynep Tanbay 2006’da dans projesini
yeni bir yapıya dönüştürdü. 10 kişilik bir
topluluk kurarak, özgün koreografilerini
yarattığı bir repertuvar oluşturdu.
Yurt içi ve yurt dışı turnelerle geniş bir
izleyici kitlesine ulaştı.
Zeynep Tanbay gerek Dans Projesi,
gerek 2002’den beri kurduğu Dans
Atölyesi ile çok özel bir yere sahip.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından,
“modern dansın Türkiye’deki en önemli
öncülerinden biri olan Tanbay’ın dans
alanındaki vizyonu, Türkiye’deki modern
dans pratiğinin şekillenmesinde etkili
oldu” ifadeleriyle tanımlanmakta.
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4. sahne: selim bir ev inşa eder
Selim yine teknesinde denizkızını
hayal ederken kılıç balığı tekrar ortaya
çıkar. Selim, balığı tekneye çekmeye
çalışırken, oltanın diğer ucundaki balık
Zeynel’e dönüşür. Adam Zeynel’I sağ
salim yurtdışına kaçırmaya söz verir.
Deniz yolculukları başladığında, ruh
halleri iki uçta gider gelir. Her ikisi de,
an gelir, korku içinde diğerinin kendisini
öldüreceğini düşünür, an gelir neşe
içinde hayatta kalıp kaçacaklarını.
Sonuçta, Zeynel paranoyasının
üstesinden gelemez ve Selim’e silah
çeker. Selim ise Zeynel’e üstün gelir
ve onu öldürür. Çılgın bir ruh haline
büründüğü başka bir vakit, Selim
Zeynel’den kalan yüklü miktarda çalıntı
parayı, hayallerindeki evi inşa etmek
için kullanmaya karar verir. Arzusu,
denizkızının orada yaşamasıdır.
Banknotları tomar tomar etrafına
saçarken, köylüler coşkuyla ona yardım
ederler. Az sonra inşaat işi, yerini yeni
evi kutlamak için düzenlenen bir ziyafet
ortamına bırakır. Ardından, Selim’in ruh
hali yine değişir ve intihara teşebbüs
eder. Bu esnada, köylüler de müteahhit
Veziroğlu tarafından işletilen konserve
gemilerinin gelişi hakkında konuşmaya
başlarlar. Selim’i, geleneksel balıkçılığı
bırakıp bu gemilerde çalışmaya ikna
etmeye çalışırlar. Veziroğlu köylüler

tarafından övülüp dururken, Selim bir
karara varır: müteahhite yaklaşır ve
onu Zeynel’in silahıyla vurur. Herkes
Selim’i son bir kez teknesinde, denizin
açıklarında bırakıp kaçar. Selim tam
orada bir yunus familyası görür. Dünya
birden aydınlanır, parıldar. Koskocaman
deniz mavisi, bir neşe çiçeği gibi açar.

synopsıs: opera ın four scenes
1st scene: the murder of ıhsan: A
coffee-house in the fishing village of
Menekşe on the Marmara Sea outside
Istanbul. The villagers return from the
funeral of the local gangster Ihsan. The
village-loner Selim enters, prompting
the others to relive Ihsan’s traumatic
death at the hands of the orphaned
street-child Zeynel. Even though Selim
tried to intervene, they end up blaming
him for Zeynel’s actions.
2nd scene: selım’s dolphın: Selim is
fishing for swordfish in his boat. As
he struggles to catch a prize specimen,
the villagers continue their gossiping,
recounting a story of Selim’s love for
a dolphin. Suddenly, this tale turns
into a nightmare as the dolphins are
slaughtered and boiled for their oil.
Selim is horrified at the violence, but
can do nothing to stop it, so he gets
drunk, as sea, boat and coffee-house
merge into one stormy, drunken
dreamscape. Full of self-loathing at his
own impotence, Selim accepts a boatload of dolphin carcasses. Recognizing
his own beloved dolphin dead amongst
them, he falls asleep in despair and
mental exhaustion. As he sleeps, the
villagers’ gossip becomes malicious
and fantastical, recounting how he
went insane and fell in love with a
mermaid. Finally, Selim wakes as a
policeman appears to question him
about Ihsan’s murder.
3rd scene: zeynel’s flıght: The
villagers read reports of Zeynel on
the run in Istanbul, chased by police
through the sights and sounds of the
city. Zeynel finds a brief moment of
sanctuary amongst the moored boats
on the Golden Horn, before the chase
starts up again even more frantically.
The newspaper headlines become
hysterical, building up Zeynel into

an all-powerful gangster. In another
moment of respite, Zeynel sees a
fortune-teller with his eagle, handing
out fortunes on slips of paper. The
bird’s motion whips the crowd into
a panicked frenzy of fearful and
accusatory speculation, confirming
Zeynel’s now mythic status. Meanwhile
Zeynel himself becomes so desperate
he decides to return to Menekşe, just
as the crowd recognize him and point
him out.
4th scene: selım buılds a house:
Whilst Selim is dreaming again of the
mermaid on his boat, the swordfish
reappears. As Selim reels him in,
the fish turns out to be Zeynel at the
end of the line. Selim promises to
smuggle Zeynel abroad to safety. As
they journey out to sea, their moods
oscillate wildly between fear that the
other will murder them, to joy they will
survive and escape. Eventually Zeynel’s
paranoia overwhelms him and he pulls
his gun on Selim, who overpowers and
kills him. In another extreme moodswing, Selim decides to use Zeynel’s
hoard of stolen cash to build his
dream-home for the mermaid to live
in. As he hands out wads of banknotes,
the villagers enthusiastically help him.
Soon the building-work turns into
feasting to celebrate the new house,
as Selim’s mood shifts again and
he attempts suicide. Meanwhile the
villagers tell of the arrival of factory
ships, run by the village hard-man, the
developer Veziroğlu. They encourage
Selim to give up his traditional
fishing and go work on these ships.
As Veziroğlu is feted by the villagers,
Selim appears to come to a resolution:
he approaches the developer and
shoots him with Zeynel’s gun.
Everyone flees, leaving Selim for one
last time on his boat out at sea. There
he sees a family of dolphins. The world
is suddenly clear and bright, the huge
open sea blue, blooming like a flower
of joy.

deniz küstü
the sea-crossed fısherman
mıchael ellıson’dan 4 sahneli müzik tiyatrosu
Total Music Theatre in four scenes by mıchael ellıson
yaşar kemal’in Deniz Küstü (1978) adlı romanından uyarlanmıştır.
Libretto based on the novel Deniz Küstü (1978) by yaşar kemal
Reji Director | Metin Yazarı Librettist | Dramaturg Dramaturg sımon jones
Koreografi Choreography zeynep tanbay
Video Performance & Installation NOHlab – candaş şişman, deniz kader

hezarfen ensemble
Şef Conductor mıchael rafferty
Işık Tasarımı Lighting Designer arek nişanyan
Işık Tasarım Asistanı Assistant Lighting Designer burcu yeşim top
Kostüm Tasarımı Costume Design rojin aslı polat
Kostüm Tasarım Asistanı Assistant Costume Designer ayşenur ünlü
Prodüksiyon Yönetmeni Production Manager ümit özdemir
Sahne Yönetmeni Stage Manager on the Book bryony rutter
Sahne Yönetmeni Asistanı Stage Manager argun çakır
Hezarfen Direktörleri Hezarfen co-directors ulrıch mertın, mıchael ellıson
Orkestra Müdürü Hezarfen Manager şafak üstündağ
Hezarfen Koordinatörü, 1. Dönem Hezarfen Coordination, Phase 1 merve güneş
Kayıt Recording ozan sarıer
Tercüme Translation yasemin kuyucaklı ellison
Üstyazı Surtitles emre güngör
Partitür Sorumlusu Score assistant and Piano Reductions benedıct todd
Repetitör Repetiteur ıan shaw, müge hendekli

solistler soloısts
Şancılar Singers
gwıon thomas Selim, Balıkçı Fisherman
robyn allegra parton Menekşe Köyü Sakini Menekşe Villager | Anlatıcı Narrator | Koro Chorus
louıse ınnes Menekşe Köyü Sakini Menekşe Villager | Koro Chorus
damıan thantrey Balıkçı Fisherman | Kartalın Sahibi Eagle’s Owner | Koro Chorus
adam green Balıkçı Fisherman | Kayıkçı Boatman | Koro Chorus

dansçılar dancers
evrim akyay Zeynel, Firari A gangster on the run | Veziroğlu | Yunus Dolphin
gizem bilgen Köy Sakini Villager | Selim’in yunusu Selim’s Dolphin | Denizkızı Mermaid | Polis memuru Police Officer
can gökdoğan Balıkçı Fisherman | Kartal Eagle | Yunus Dolphin
serhat kural Balıkçı Fisherman | Yunus Dolphin | Polis Memuru Police Officer

hezarfen ensemble
cem önertürk Flütler ve Piccolo Flutes in C, G and piccolo
elif aksoy Si bemol/Mi bemol ve Bas Klarnet Clarinet in Bb/Eb cls/Bass Clarinet
mustafa kaplan Korno Horn
balkar tamucay Do Trompet Trumpet in C
bülent özbek Neyler Neys | Yıldız, Kız, Mansur
neva özgen Kemençe
bassem alkhourı Kanun
amy salsgıver-dorsay Vurmalı Çalgılar Percussion
özcan ulucan 1. Keman Violin 1
idil küçükdoğan 2. Keman Violin 2
ulrıch mertın Viyola Viola
gökhan bağcı Viyolonsel Cello
bade bayazıtoğlu Kontrbas Double Bass
Nermin Kaygusuz, Ahmet Toz, Esra Berkman, Volkan Coşar, Özge Paksoy, Dağhan Doğu, Cağdaş Engin, Sertan Sancar,
Begüm Çalımlı ve Autoplato’dan Feyyaz Yalçın’a içten teşekkürlerle…
With thanks to Nermin Kaygusuz, Ahmet Toz, Esra Berkman, Volkan Cosar, Özge Paksoy, Dağhan Doğu, Cağdaş Engin, Sertan Sancar,
Begüm Çalımlı, and Feyyaz Yalçin of Autoplato
Telif hakkına tabi bütün metinler Yaşar Kemal ile Aragi A.Ş.’nin izniyle kullanılmıştır.
Copyrighted text used by permission of Yaşar Kemal and Aragi, Inc.
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3. sahne: zeynel’in kaçışı
Köylüler, Zeynel’in İstanbul görüntüleri
ve sesleri arasında polisten kaçış
serüvenlerini gazetelerden okurlar.
Koşturmaca daha da çılgın bir halde
yeniden başlamadan, kısa bir süre
için Haliç’te demirlemiş tekneler
arasına sığınır Zeynel. Gazete başlıkları
kontrolden çıkar, Zeynel’I gözü kara,
gücü sınırsız bir haydut olarak tasvir
ederler. Bir başka mola vaktinde, küçük
kağıtlara insanların geleceğine dair bir
şeyler karalamış, kolunda kartalıyla
gezen bir kader-kısmetçi görür Zeynel.
Kuşun hareketleri, kalabalığın kafasında
Zeynel’e dair korku dolu ve suçlayıcı
bir kurgu çılgınlığı oluşturur. Böylece
Zeynel’in zihinlerdeki mitik statusü
perçinlenir. Bu arada, Zeynel kendisini
öyle çaresiz hisseder ki Menekşe’ye
geri dönmeye karar verir. Aynı esnada
kalabalık da Zeynel’in orada olduğunu
farkedip onu gösterir.

the sea-crossed fısherman
total musıc theater based on yaşar kemal’s novel

127

cadı ile maestro
çocuklar için müzikal bir masal

brandenburg devlet orkestrası
brandenburg state orchestra
howard Grıffıths şef conductor
bergüzar korel anlatıcı narrator

Cadı ile Maestro
The Witch and the Maestro
Müzik Music: fabıan künzlı
Metin Text: howard grıfıths

© karın hellert-knappe

12.06.2016
Uniq Hall, Uniq İstanbul
pa su 12.00 | 14.00

Arasız 60’ sürer. Lasts 60’ without interval.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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GÖSTERI EŞ SPONSORU
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Anlatım Türkçe olacaktır.
Narration to be in Turkish.

▪▪ İngiltere’de doğan ve 1981 yılından
bu yana İsviçre’de yaşayan Howard
Griffiths, Londra Kraliyet Müzik
Yüksekokulu’nda eğitim gördü; 10 yıl
süreyle Zürih Oda Orkestrası’nın artistik
direktörlüğünü yaptı. Londra Kraliyet
Filarmoni Orkestrası, Fransa Ulusal
Orkestrası, Moskova Radyosu Çaykovski
Senfoni Orkestrası, İsrail Filarmoni
Orkestrası, Age of Enlightenment
Orkestrası, Varşova Filarmoni, Basel
Senfoni Orkestrası, Londra Mozart
Players, İspanya Ulusal Orkestrası,
Almanya’da çeşitli radyo orkestraları
(NDR, SWR ve WDR), Polonya Oda
Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası ve
Northern Sinfonia gibi, dünya çapında
önde gelen birçok orkestrayı konuk şef
olarak yönetti.
1996 ile 2006 yılları arasında sanat
direktörlüğü ve birinci şefliğini üstlendiği
Zürih Oda Orkestrası’nın mükemmeliyet
üzerine kurulu köklü geleneğini
her alanda başarıyla devam ettirdi.
Orkestrayla Avrupa, Amerika Birleşik
Devletleri ve Çin’e gerçekleştirdiği
turneler gerek İsviçre gerekse dünya
çapında seyirciler ve eleştirmenler
tarafından beğeniyle takip edildi.
2007/2008 sezonundan bu yana
Brandenburg Devlet Orkestrası’nın
sanat direktörü olarak görev yapan
Howard Griffiths, büyük beğeni
toplayan ilk sezon konseriyle birlikte,
orkestrayı yönlendireceği yolu belli
etmişti: Bu yol hafiflik, rahatlık ve
şeffaflığa doğru olacaktı. Tüm duygusal
yoğunluğun ve anlatımdaki sadeliğin
dışında, sakin nota denizine batmış
nüanslar ve tematik gelişmeler
birden fark edilir hale geldi. Bu da bu
ilham verici yoruma olan ilgiyi artırdı
(Märkische Online Zeitung) ve 2013
yılında sanat direktörü kontratını 2018’e
kadar yeniledi.
Konser programlarına düzenli olarak
aldığı çağdaş müziğe özel önem
veren Howard Griffiths, Collegium

Etor Charity Foundation ve
Urs Grunder

© tobıas tanzyna

howard grıffıths

CADI İLE MAESTRO
THE WITCH AND THE MAESTRO
Çocuklar İçin Müzikal Bir Masal
A Musical Fairy Tale for Children

Novum Zürih’i yönettiği konserde
Hans Werner Henze’nin Requiem’inin
İsviçre prömiyerini gerçekleştirdi; Sofia
Gubaidulina, George Crumb, Arvo Pärt
ve Mauricio Kagel gibi bestecilerle yakın
işbirlikleri kurdu.
Howard Griffiths yeni ve alışılmışın
dışında projelere de her zaman açık
oldu. Örneğin, Gustav Mahler’in
“Binler Senfonisi” adıyla da bilinen 8.
Senfoni’sinde Basel Senfoni Orkestrası
ile 1000’den fazla icracıyı yönetti.
Ayrıca, Zürih Oda Orkestrası ve Giora
Feidman, Roby Lakatos, Burhan Öçal,
Abdullah İbrahim gibi sanatçılarla
son derece başarılı türler arası geçişli
(crossover) projeler gerçekleştirdi.
Bunların yanı sıra, Charlie Chaplin’in
filmlerinin gösterimi sırasında Zürih
Oda Orkestrası ile filmlerin orijinal
müziklerini seslendirdi.
Warner, Universal, cpo, Sony ve
Koch gibi çeşitli etiketler altında
gerçekleştirdiği 100’den fazla CD kaydı,
Griffiths’in geniş sanatsal yelpazesini
kanıtlar niteliktedir. Bu kayıtlar
çağdaş İsviçreli ve Türk bestecilerin
eserlerinin yanı sıra 18. ve 19. yüzyılın
yeniden keşfedilmiş eserlerinin ilk
kayıtlarını içerir. Howard Griffiths’in,
Beethoven’ın öğrencisi Ferdinand
Ries’in sekiz senfonisini kaydettiği
albümler dünya çapında eleştirmenler
tarafından beğeniyle karşılandı. İngiliz
dergisi Classic CD’nin okurları Gerald

include the Royal Philharmonic
Orchestra London, the Orchestre
National de France, Radio Moscow’s
Tchaikovsky Symphony Orchestra, the
Israel Philharmonic Orchestra, the
Orchestra of the Age of Enlightenment,
the Warsaw Philharmonic, the Basel
Symphony Orchestra, the London
Mozart Players, the Orquesta Nacional
de España, various radio orchestras in
Germany (NDR, SWR and WDR), the
Polish Chamber Orchestra, as well as
the English Chamber Orchestra and the
Northern Sinfonia.
Howard Griffiths was Artistic Director
and Principal Conductor of the Zurich
Chamber Orchestra from 1996 to
2006, and successfully continued its
long tradition of excellence in every
respect. His work with the orchestra
also involved extended tours of Europe,
the United States and China, which
Finzi eserleri kaydını Yılın Klasik Müzik
were enthusiastically received by
CD’si seçti.
audiences and critics alike, both in
Howard Griffiths, Maurice André,
Switzerland and abroad.
Kathleen Battle, Joshua Bell, Rudolf
Since the season 2007/08 he is
Buchbinder, Augustin Dumay, James
Artistic Director of the Brandenburg
Galway, Bruno Leonardo Gelber, Evelyn Staatsorchester. His first concert of the
Glennie, Edita Gruberova, Mischa
season met with critical acclaim, and
Maisky, Olli Mustonen, Güher-Süher
Howard Griffiths immediately made
Pekinel, Mikhail Pletnev, Julian Rachlin, it clear which journey he would be
Vadim Repin, Maria João Pires, Fazıl
embarking on with the Staatsorchester:
Say, Gil Shaham ve Thomas Zehetmair
a journey to lightness, ease and
gibi birçok ünlü sanatçıyla konserler
transparency. […] Quite apart from all
verdi. Ünlü sanatçı ve orkestralar
the emotional intensity and expressive
la işbirliklerinin yanı sıra genç
simplicity, nuances and thematic
müzisyenleri destekleme ve tanıtmaya
developments that would otherwise
da kendini adadı; 2000 yılında, halen
have been submerged in the smooth
yürüttüğü Orpheum Genç Solistleri
sea of notes suddenly became audible.
Destekleme Vakfı’nın sanat sanat
That makes us curious to hear more of
direktörlüğü görevini üstlendi.
Griffiths’ revelatory performances of the
Howard Griffiths, İsviçre’de müzik
repertoire (Märkische Online Zeitung).
hayatına yaptığı katkılar nedeniyle,
He renewed the contract in 2013 until
Kraliçe II. Elizabeth tarafından her yılın
2018.
birinci günü açıklanan Yeni Yıl Onur
Howard Griffiths is also committed to
Listesi’nde Member of the British
regular performances of contemporary
Empire (MBE) unvanıyla onurlandırıldı. music. Examples include his direction
of the Collegium Novum Zurich at
▪▪ Howard Griffiths was born in
the Swiss première performance of
England and studied at the Royal
Hans Werner Henze’s Requiem in the
College of Music in London. He has
presence of the composer and his close
lived in Switzerland since 1981. Howard collaboration with composers such as
Griffiths was the Artistic Director
Sofia Gubaidulina, George Crumb, Arvo
of the Zurich Chamber Orchestra
Pärt and Mauricio Kagel.
for ten years and has appeared as a
Howard Griffiths is always receptive to
guest conductor with many leading
new, unconventional projects. Together
orchestras all over the world. These
with the Basle Symphony Orchestra,

44 t h ıs tanbu l m u sıc fes tıval

the wıtch and the maestro
a musıcal faıry tale for chıldren

129

130

bergüzar korel

studies, she performed in many short
films and theatre plays, including as a
supporting actress in the play Kuvay-i
Milliye in the State Theatre.
Bergüzar Korel made her acting debut
in 1998, at the age of 15, with the
TV series Kırık Hayatlar, directed by
Hüdaverdi Yavuz on TGRT. In 2005,
she acted in the TV film Cemalim and
the TV series Zeytin Dalı. The same
year, she featured in the Kurtlar Vadisi
as the lead woman character Leyla, a
role in which she had to speak three
languages. Her successful performance
in the film brought her international
acclaim.
She achieved great success in her
role as Şehrazat Evliyaoğlu in the
TV series Binbir Gece directed by

Kudret Sabancı, first aired on Kanal
D in 2006. Featuring in the series for
three seasons, she achieved a huge
recognition in Turkey and abroad.
Bergüzar Korel earned experience
as a host in the Çocuktan Al Haberi
programme on Star TV. She was the
lead in the film Aşk Geliyorum Demez,
directed by Murat Şeker in 2009.
Following her role in the TV series
Bitmeyen Şarkı on ATV in 2010, she
took part in another successful series
on ATV, the Karadayı, and garnered
critical acclaim also for her singing in
some of the episodes.
Bergüzar Korel has been the brand
ambassador for major international
companies like Pantene and Penti in
successful and long-term campaigns.

She has won many awards for her acting,
including the Best Actress Award in
Turkey’s most prestigious Altın Kelebek
Awards both in 2006 and 2013.
Recently, she recorded the album
“Aykut Gürel presents Bergüzar Korel”
with the music direction of renowned
musician Aykut Gürel, and she sang
the 12 songs of Sezen Aksu which are
rearranged in a jazz-style.
One of the most successful and
renowned actresses in Turkey, Bergüzal
Korel is quite popular also in the
Arabian, Balkan and South American
countries that air Turkish TV series.
She is actively involved in many social
responsibility projects, while her
professional endeavours extend to the
field of music as well.

© tobıas tanzyna

▪▪ 1982 yılında oyuncu
Tanju Korel ve Hülya
Darcan’ın kızı olarak
dünyaya gelen Bergüzar
Korel, Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Tiyatro
Bölümü’nden mezun
oldu. Üniversiteden
önce profesyonel
kulüplerde voleybol
oynadı; öğrenim hayatı
boyunca da pek çok kısa
film ve tiyatro oyununda
yer aldı. Bu yıllarda
Devlet Tiyatrosu’nda
Kuva-yi Milliye oyununda
yardımcı oyuncu olarak
rol aldı.
1998 yılında TGRT’de
yayınlanan ve Hüdaverdi
Yavuz’un yönetmenliğini
yaptığı Kırık Hayatlar
dizisinde 15 yaşındayken
oyunculuğa ilk adımını
attı; 2005 yılında
Cemalim isimli TV filminde ve Zeytin
Dalı isimli TV dizisinde rol aldı. 2005
yılında Kurtlar Vadisi Irak’ta Leyla
karakterini üç dilde canlandırarak
başrol oynadı. Bu filmdeki başarılı
oyunculuğuyla hem Türkiye’de hem
dünyada tanınmaya başladı.
2006 yılında KanalD’de yayınlanmaya
başlayan ve Kudret Sabancı’nın
yönettiği Binbir Gece dizisinde
canlandırdığı Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle
büyük bir başarı kazandı. Türkiye’de
ve dünyanın pek çok ülkesinde bu
karakterle büyük bir tanınırlık kazandı,
üç sezon boyunca bu dizideki rolünü
devam ettirdi. StarTV’de yayınlanan
Çocuktan Al Haberi ile sunuculuk
deneyimi yaşadı; 2009 yılında Murat
Şeker’in yönettiği Aşk Geliyorum Demez
filminde başrol oynadı.
2010 yılında ATV’de yayınlanan
Bitmeyen Şarkı’nın ardından yine
ATV’nin başarılı dizisi Karadayı’da yer
aldı; bu dizilerde hem oyunculuğuyla
hem de bazı bölümlerde gösterdiği ses
performansıyla büyük beğeni topladı.
Pantene ve Penti gibi uluslar arası ve
büyük markalarla uzun süreli başarılı
kampanyalarda yer alan Bergüzar Korel

© koray parlak / marıe claıre

for example, he conducted Gustav
Mahler’s Eighth Symphony – the
“Symphony of the Thousand” – with
more than one thousand performers.
With the Zurich Chamber Orchestra
(ZKO), Howard Griffiths realised
successful crossover projects, such as
with Giora Feidman, Roby Lakatos,
Burhan Ocal or Abdullah Ibrahim.
Howard Griffiths also enjoyed great
success with the ZKO conducting the
original music for films by Charles
Chaplin, which accompanied the films
projected onto the big screen.
About 100 CD recordings with various
labels (including Warner, Universal,
cpo, Sony and Koch) bear witness
to Howard Griffiths’ broad artistic
range. These recordings include
works by contemporary Swiss and
Turkish composers as well as première
recordings of rediscovered music
dating from the 18th and 19th centuries.
Howard Griffiths’ recordings of all the
eight symphonies by Beethoven’s pupil
Ferdinand Ries met with worldwide
critical acclaim. Readers of the British
magazine Classic CD voted ’ recording
of works by Gerald Finzi “Classical CD
of the Year” in this category.
Howard Griffiths performs with
numerous renowned artists, including
Maurice André, Kathleen Battle, Joshua
Bell, Rudolf Buchbinder, Augustin
Dumay, Sir James Galway, Bruno
Leonardo Gelber, Evelyn Glennie,
Edita Gruberova, Mischa Maisky, Olli
Mustonen, Güher and Süher Pekinel,
Mikhail Pletnev, Julian Rachlin, Vadim
Repin, Maria João Pires, Fazil Say, Gil
Shaham and Thomas Zehetmair. Apart
from his collaboration with renowned
soloists and orchestras, Howard
Griffiths is also extremely committed
to supporting and promoting young
musicians. This is reflected in his work
for the Orpheum Foundation for the
Advancement of Young Soloists, of
which he has been Artistic Director
since 2000.
In the annual New Year’s Honours List,
which is announced on New Year’s
Day by Queen Elizabeth II, Howard
Griffiths was appointed a Member
of the British Empire (MBE) in
recognition of his services to musical
life in Switzerland.

the wıtch and the maestro
a musıcal faıry tale for chıldren

aynı zamanda pek çok oyunculuk ödülünü
almaya hak kazandı. 2006 ve 2013 yılında
Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden olan
Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın
Oyuncu Ödülü’nü aldı.
Bergüzar Korel en son ünlü müzik adamı
Aykut Gürel’in müzik direktörlüğünde
hazırlanan “Aykut Gürel Presents Bergüzar
Korel” albümü için stüdyoya girdi ve
12 Sezen Aksu parçasının jazz tadında
yeniden yorumlandığı şarkıları seslendirdi.
Türkiye’nin en başarılı ve ünlü
oyuncularından olan Bergüzar Korel
başrol oynadığı dizilerdeki başarısıyla
aynı zamanda Arap, Balkan ve Güney
Amerika ülkelerinde de oldukça popüler
bir ekran yüzüdür. Pek çok sosyal
sorumluluk projesinde aktif olarak
yer alan sanatçı aynı zamanda müzik
çalışmaları yapmaktadır.
▪▪ Born in 1982 into a family of actors,
with Tanju Korel as her father and
Hülya Darcan as her mother, Bergüzar
Korel graduated from the Mimar Sinan
University State Conservatory Theatre
Department. She played volleyball in
professional clubs before going to the
university and during her university

brandenburg devlet orkestrası
▪▪ Frankfurt Brandenburg Devlet
Orkestrası Almanya’nın doğusundaki
seçkin orkestralardan biridir. 19.
yüzyılın ortalarında kurulan orkestra,
uluslararası üne Almanya’nın
yeniden birleşmesi ile kavuşmuştur.
Howard Griffiths’in 2007’de Genel

Müzik Direktörlüğü’ne gelmesi ile
orkestranın etkinlikleri artmış ve
tarihi performans pratiği gelişmiştir.
Frankfurt ve Potsdam’daki sezon
konserlerinin yanı sıra Griffiths, Genel
Müdür Peter Sauerbaum ile birlikte
eğitim projeleri, çocuk konserleri ve

yeni seyirciler için geleneksel konser
salonu dışında, bölgedeki daha küçük
mekânlarda özel konser programları
hazırlamıştır.
Orkestra, Berlin Filarmoni ve Berlin
Konzerthaus’ta düzenli olarak konserler
vermektedir. Aynı zamanda Almanya’nın
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▪▪ The Brandenburgisches
Staatsorchester Frankfurt
(Brandenburg State Symphony
Orchestra Frankfurt) is one of the
outstanding orchestras in eastern
Germany. Although the orchestra’s
history began in the middle of the 19th
century the international career and

reputation of the BSOF has blossomed
since German re-unification. Since
Howard Griffiths took up the position
of General Music Director in 2007 the
orchestra has extended its activities and
developed an awareness of historical
performance practice. Apart from the
philharmonic subscription concerts
in Frankfurt and Potsdam he has
established with the General Manager
Peter Sauerbaum education projects,
childrens concerts and special concert
programmes for a new audience
outside the traditional concert hall,
often in smaller venues throughout the
region.
The orchestra performs regularly at
the Berlin Philharmonie and Berlin
Konzerthaus. It also appears in the
major concert halls of Germany and
has made concert tours to Japan, Israel,
Russia, Poland, Lithuania, Netherlands,
Belgium, France, Italy, Spain and
Switzerland. In addition the BSOF has
performed regularly at festivals such as
the Flanders Festival, Classic Open Air
Berlin and the Chorin Music Summer.
Since 2010 the orchestra is guest
ensemble at the Bayreuth Festivals
education project “Wagner for Kids”. In
2008 the BSOF was invited to perform
at a concert for the 60th anniversary of
the UN-Charta of Human Rights at the
Vatican Audience Hall in the presence
of Pope Benedict.
Since 1993 the BSOF has recorded
numerous CD’s, many as world
premiere recordings featuring
forgotton or rarely played music of
the 19th and 20th century. Two CD’s
have won international acclaim: the
recording by Boris Blacher won the
French record award “Diapason d’or”
and the recording “Franz Schreker in
Berlin” was awarded by “Le monde de
la musique” with the “Choc musique”
award. The BSOF is also engaged in
producing radio recordings and film
music as well as music for pc-games
like “The Settlers – rise of an empire”
which won in 2009 the “Best German
Sound Track Award”.
During the last twenty years the
BSOF has worked together with
many famous artists like Jan
Krenz, Shlomo Mintz, Victor
Tretjakov, Sabine Meyer, Fazil Say,

Maurice Steger, Daniel Hope,
Natalja Gutman, Mischa Maisky
and Mstislav Rostropovitch as well
as promoted young soloists at the
beginning of their career, for instance
artists like Nareh Arghamanyan,
David Garrett, Veronika Eberle, Ewa
Kupiec,Alexandra Soumm, Sharon
Kam, Daniel Müller-Schott, Bruno
Weinmeister and Martin Helmchen.

fabıan künzlı
▪▪ Fabian Künzli, 28 Aralık 1984’de
İsviçre Hosenruck’ta dünyaya geldi ve
aynı kasabada yetişti. On yaşından beri
klarnet çalan Künzli, içinde yer aldığı
farklı orkestralar ve müzik gruplarıyla
(Rock, Big Band, Dixie, Klezmer)
birbirinden tamamen farklı müzik
türlerine ait deneyimler edindi. Sanatçı
aynı zamanda şef olarak çeşitli üflemeli
orkestraları ve daha küçük topluluklar
ile film müzikleri de aralarında olmak
üzere çeşitli kayıt çalışmalarında
bulundu. 2010 yazında Zürih Sanat
Yüksekokulu’ndan kompozisyon
alanında “Master of Arts in Music”
derecesini alan Künzli, 2012 yılında da
müzik kuramı üzerine Yüksek Lisans
eğitimini tamamladı. Ana dal eğitimini
(kompozisyon) Mathias Steinauer,
Andreas Nick ve Burkhard Kinzler
(müzik kuramı) ile yürüten Fabian
Künzli, besteci olarak Musikkollegium
Winterthur, Camerata Zürih, Frankfurt
Brandenburg Devlet Orkestrası ve
barok orkestrası Concerto Stella
Matutina gibi önemli orkestraların
yanı sıra, köklü oda orkestralarıyla da
çalıştı. Bunlara ek olarak, çeşitli beste
yarışmalarında da ödüllere layik görüldü
(Zurich Jazz Orchestra, 2009; Davos
Festival, 2010; Syntharp, 2011; EMF
Montreux, 2014); 2012 yılında Landis &
Gyr Kültür Vakfı tarafından Londra’da
bir sömestr bursuyla ödüllendirildi.
Bunun hemen ardından Luzern Müzik
Yüksekokulu’nda öğretim görevliliği
yapmaya başlayan Künzli, 2014 yılından
bu yana Zürih Sanat Yüksekokulu’nda
müzik kuramı üzerine ders veriyor.
Fabian Künzli 2013 yılında Zürih’teki
Orpheum Vakfı Müzik Festivali’ne
misafir besteci olarak katıldı ve
çalışmalarına halen ağırlıklı bir şekilde
besteci olarak devam etmekte.

© kım tatıc

belli başlı salonlarında sahneye
çıkmakta ve Japonya, İsrail, Rusya,
Polonya, Litvanya, Hollanda, Belçika,
Fransa, İtalya, İspanya ve İsviçre’ye
turneler gerçekleştirmektedir. Bunlara
ek olarak Flanders Festivali, Berlin Açık
Hava Klasik ve Chorin Müzik Yazı gibi
festivallere katılmaktadır. Orkestra
2010’dan beri Bayreuth Festivali’nin
eğitim projesi olan “Çocuklar için
Wagner” projesinde misafir topluluk
olarak yer almaktadır. 2008’de Papa
Benedict’in huzurunda Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi’nin 60.yıldönümü için Vatikan
Seyirci Salonu’nda konser vermek üzere
davet edilmiştir.
Brandenburg Devlet Orkestrası 1993
yılından beri, 19. ve 20. yüzyıldan
unutulmuş veya nadiren çalışmış
eserlerin dünya prömiyeri kayıtlarını
da kapsayan çok sayıda CD çıkarmıştır.
Bunların arasında iki CD uluslararası
alanda başarı elde etmiştir: Boris
Blacher’in albümü Fransız kayıt ödülü
Diapason d’or’u ve “Franz Schreker
Berlin’de” albümü de Le monde de
la Musique tarafından verilen Choc
musique ödülünü almıştır. Orkestra
aynı zamanda radyo kayıtları ve film
müzikleri ile 2009’da En İyi Alman Film
Müziği ödülünü alan “The Settlers - rise
of an empire” gibi bilgisayar oyunları
için müzik prodüksiyonları ile de
uğraşmaktadır.
Orkestra son 20 yılda Jan Krenz,
Shlomo Mintz, Victor Tretjakov, Sabine
Meyer, Fazıl Say, Maurice Steger,
Daniel Hope, Natalja Gutman, Mischa
Maisky ve Mstislav Rostropovitch
gibi birçok ünlü sanatçı ile işbirliği
yapmakla birlikte Nareh Arghamanyan,
David Garrett, Veronika Eberle, Ewa
Kupiec, Alexandra Soumm, Sharon
Kam, Daniel Müller-Schott, Bruno
Weinmeister ve Martin Helmchengibi
kariyerinin başında olan genç solistleri
de desteklemiştir.

the wıtch and the maestro
a musıcal faıry tale for chıldren

onwards. Fabian Künzli participated in
Zurich’s Orpheum Foundation Music
Festival in 2013 as a guest composer
and continues his work predominantly
as a composer.

program notları
Cadı ile Maestro
Cadı ile Maestro’nun hikâyesi biraz
heyecanlı, biraz da merak uyandırıcı.
Öyle de olmak zorunda; yoksa bir
hikâyeyi niye okur ki insan? Bu
hikâyenin güzel yanı, sadece okumanın
ötesinde dinlenebilmesi de. Ve bu
▪▪ Fabian Künzli was born in 28
sırada insan gözlerini kapatınca sahne
December 1984, in Hosenruck,
üstündeki müzik, herkesin kafasında
Switzerland, and was brought up in the kendi resimlerini çizmesini sağlıyor;
same town. Playing the trumpet since
insan her şeyi açıkça görebiliyor:
he was ten, Künzli gained experience
Köyün tuhaf sakinlerini, büyük bir sırrı
with music genres that are completely
olan küçük cadının kedisiyle beraber
different from one another, as he
bir başına yaşadığı karanlık ormanı,
became part of different orchestras and cesur maestroyu ve en sonunda…
music bands (Rock, Big Band, Dixie,
Yine de burada gereğinden fazlasını
Klezmer). The artist conducted various söylememek gerek; yoksa dinlemenin
records extending into soundtracks
zevki azalır. Ancak kesin olan bir şey
with distinct wind orchestras and
var: Hikâyenin mutlu bir sonu var, o da
smaller ensembles, as a conductor.
müzik sayesinde!
Receiving his “Master of Arts in Music”
in the field of composition from
“Sevgili çocuklar …!
Zurich Graduate School of Arts in the
… elbette gerçekte cadı diye bir şey
summer of 2010, Künzli completed
yok, sonuçta her çocuk bunu bilir.
his graduate studies on music theory
Ancak hayal dünyasında var! Ben bir
in 2012. Performing his major
orkestra şefiyim ve bir orkestra şefinin
(composition) under the supervision
hayal dünyasına ihtiyacı vardır, hem
of Mathias Steinauer, Andreas Nick,
de çok. Bu yüzden bu hikâyeyi sizler
and Burkhard Kinzler (music theory),
için yarattım. Peki insan niye orkestra
Fabian Künzli worked with prominent şefi olur? Çok basit: Çünkü bu, dünya
orchestras including Musikkollegium
üstündeki en güzel mesleklerden
Winterthur, Camerata Zurich,
biri; ayrıca herkesin anladığı bir dil
Frankfurt Brandenburg State Orchestra olduğu için müziği seviyorum. Herkes
and the baroque orchestra, Concerto
derken, ister şu anda bir orkestrayı
Stella Matutina, and established
yönettiğim yerde, yani 10 yıldır Zürih
chamber orchestras. In addition, he
Oda Orkestrası’nın şefliğini yaptığım
was seen worthy of awards in various
Zürih’te, ister Brandenburg Devlet
composing competitions (Zurich Jazz
Orkestrası’nın baş orkestra şefliğini
Orchestra, 2009; Davos Festival, 2010; yaptığım Frankfurt’ta, isterse doğum
Syntharp, 2011; EMF Montreux, 2014); yerim olan İngiltere’de olsun; her yerde,
and was honoured with a semester
ABD, Çin, İspanya, İsrail, Rusya, Güney
scholarship in London, by Landis
Afrika, İsviçre ya da çalıştığım farklı
& Gyr Culture Foundation in 2012.
farklı Alman şehirlerinde. Bu iş bazen
Commencing his post as a teaching
gerçekten çok heyecan verici oluyor:
fellow in Luzern Graduate School of
Bir keresinde İngiltere Kraliçesi’nin
Music soon after, Künzli has been
huzuruna bile davet edildim! Özellikle
delivering lectures on music theory in
çocuklar için müzik yapmayı çok
Zurich Graduate School of Arts, 2014
seviyorum, aynı şekilde, yetenekli genç

müzisyenlerle de. Bir konseri yönetmek
veya bir CD kaydı için (neredeyse
100 farklı kayıt yaptım şu ana kadar)
çalmak… Hepsi de inanılmaz derecede
zevkli. Müzikten aldığım bu zevki,
duyduğum mutluluğu size de aktarmak
istiyorum. Ve şimdi size güzel bir
yolculuk diliyorum: Müzikle beraber
hayaller ülkesine!”
— Howard Griffiths
“… Cadı ile Maestro masalının müziği
hoşunuza gitti mi? Müzikleri dinlerken
siz de cadının neler hissettiğini hayal
edebildiniz mi? Havada nasıl da
uçtuğunu ya da provayı nasıl rahatsız
ettiğini? Evet mi? O zaman çok
sevindim çünkü o müziği ben yazdım;
ben bir besteciyim. On yaşımdan beri
klarnet çalıyorum ve şimdiye kadar
birçok orkestrada ve müzik grubunda
çaldım. Arada şeflik de yaptım ama
sanırım en sevdiğim şey çocuklar için
müzik bestelemek. Çocuklara yönelik bir
projeyle Zürih Müzik Yüksekokulu’nda
yüksek lisans eğitimimi tamamladım;
yani, bitirme sınavımı verdim. Film
müziği veya caz besteleri yazmayı da
seviyorum. Bakalım gelecekte beni daha
neler bekliyor!”
— Fabian Künzli
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çocuklar için müzikal bir masal
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gautıer capuçon viyolonsel cello +

13.06.2016
Süreyya Operası
pt mo 20.00 Süreyya Opera House
Ludwig van Beethoven

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü,
No. 7, Op. 59 No. 1, “Razumovsky”
String Quartet,
No.7, Op.59 no.1, “Razumovsky”
– Allegro
– Allegretto vivace e sempre scherzando
– Adagio molto e mesto
– Thème russe. Allegro
Ara Interval
Franz Schubert

Yaylı Çalgılar Beşlisi, Op. 163 D 956
(1828) +
String Quintet, Op.163 D 956
(1828)
– Allegro ma non troppo
– Adagio
– Scherzo. Presto. Trio. Andante sostenuto
– Allegretto-Più allegro
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EVA BARLAS

NAHİDE KORAL

“Artemis Quartet’in tekniği virtüöz
rakiplerinin çoğuyla eşit düzeyde ve
müzikaliteleri diğer tüm toplulukların
üzerinde!” Joachim Kaiser, Süddeutsche
Zeitung
▪▪ 1989’da Lübeck Müzik Yüksek
Okulu’nda kurulan Berlin merkezli
Artemis Yaylı Çalgılar Dörtlüsü bugün
dünyanın önde gelen kuartetleri
arasındadır. Rehberleri arasında Walter
Levin, Alfred Brendel, Alban Berg
Quartet, Julliard Quartet ve Emerson
Quartet yer almaktadır.
Topluluk uluslararası çıkışını 1996
yılında ARD Yarışması’nda ve
altı ay sonra Premio Borciani’de
kazandığı ödüllerle yaptı. Berlin İleri
Çalışmalar Enstitüsü’nden davet
alarak, burada müzik çalışmalarını
ilerletme ve tanınmış akademisyenlerle
disiplinlerarası çalışmalar yapma imkânı
buldu. 1999 yılında Berlin Filarmoni’de
başarıyla verdiği ilk konserinin
ardından Avrupa, ABD, Japonya, Güney
Amerika ve Avustralya’nın tüm büyük
müzik merkezlerinde ve uluslararası
festivallerde sahneye çıktı.
Artemis Quartet, Beethoven Evi
Cemiyeti tarafından, 2003 yılında
Beethoven’ın eserlerini yorumları
nedeniyle onur üyeliğiyle ödüllendirildi.
Yönetmen Bruno Monsaingeon, 2001
yılı yapımı Strings Attached adlı filminde
müzisyenleri ve Beethoven’ın Opus 133
sayılı Büyük Füg’ünü icralarını etkileyici
biçimde işledi.
Topluluk 2009’da kuruluşunun 20.
yıldönümünün yanı sıra Beethoven’ın
müziğine olan özel ilgisini de kutlamak
üzere başladığı Beethoven serisi
kapsamında Berlin, Viyana, Brüksel,
Floransa, Köln, Frankfurt, Londra, Paris
ve Roma’da iki sezon boyunca konserler
verdi. Proje, Warner etiketi altında
bestecinin tüm kuartetlerinin kaydıyla
sona erdi. Beethoven Complete projesi
prestijli Fransız Charles Cros Akademisi
Büyük Ödülü’nü kazandı.

2004 yılından bu yana Berlin
Filarmoni’de eleştirmenlerin
beğenisini toplayan kendi konser
serisini gerçekleştiren topluluk,
2011 yılı için Viyana Konzerthaus’un
yerleşik kuarteti ilan edildi. Diğer
müzisyenlerle işbirliklerini her zaman
önemli bir ilham kaynağı sayarak,
Sabine Meyer, Elisabeth Leonskaya,
Juliane Banse ve Jörg Widmann gibi
sanatçılarla turnelere çıktı. Leif Ove
Andsnes ile Brahms ve Schubert’in
piyanolu beşlileri, Truls Mørk ile
Schubert’in beşlisi ve Alban Berg
Quartet üyeleri Thomas Kakuska
ve Valentin Erben ile Schoenberg’in
Verklärte Nacht eserindeki gibi bazı
işbirlikleri CD’ye de kaydedildi.
2005 yılından bu yana Warner ile
özel kayıt sözleşmesi bulunan ve
geniş diskografisi övgüye değer olan
topluluğun kayıtları Gramophone,
Diapason d’Or ve birkaç ECHO
Klassik ödülü kazandı; MendelssohnBarthody’nin eserlerinden oluşan
albümü Nisan 2014’te, Brahms’ın iki
kuartetinden (Op. 51/1 ve Op. 67) oluşan
albümü Eylül 2015’te piyasaya çıktı.
Mauricio Sotelo (2004), Jörg Widmann
(2006) ve Thomas Larcher (2008) gibi
besteciler, müzikteki yeni unsurları
gözden kaçırmak istemeyen ve çağdaş
müziğe önemli bir yer ayıran Artemis
Quartet için eserler yazdı. Topluluk
2014’te Frankfurt’ta Daniel Schnyder’in
yaylı çalgılar dörtlüsü ve orkestra için
yazdığı konçertonun prömiyerini yaptı.
Dörtlünün üyeleri, konserlerinin
yanı sıra Berlin Sanat Üniversitesi ile
Brüksel’deki Kraliçe Elisabeth Müzik
Okulu’nda eğitim vermektedir.
“The Artemis Quartet’s technique
is on par with the most virtuoso
competitors—and their musicality
surpasses that of all other ensembles!”
Joachim Kaiser, Süddeutsche Zeitung
▪▪ The Berlin-based Artemis
Quartet was founded in 1989 at
the Musikhochschule Lübeck, and
is recognised today as one of the
foremost quartets in the world. Their
mentors include Walter Levin, Alfred
Brendel, the Alban Berg Quartet, the
Juilliard Quartet and the Emerson
Quartet.
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The ensemble had its international
breakthrough with first prizes at
the ARD Wettbewerb in 1996 and
at “Premio Borciani” half a year
later. Subsequently, the musicians
received an invitation to the
Wissenschaftskolleg zu Berlin, where
they were able to expand their musical
studies and enjoy interdisciplinary
exchange with renowned scholars.
Since its successful debut at the Berlin
Philharmonie in 1999, the quartet
has performed in all the great music
centres and at international festivals
in Europe, the USA, Japan, South
America and Australia.
In 2003, the Beethoven-Haus Society
awarded the Artemis Quartet an
honorary membership in recognition of
its interpretations of Beethoven’s works.
Film director Bruno Monsaingeon
created an impressive portrait of the
musicians and their performance of
Beethoven’s Grosse Fuge op. 133 in his
2001 film “Strings Attached”.
As a celebration of its special affinity
for Beethoven’s music, as well as its
20th anniversary as an ensemble, the
quartet embarked on a Beethoven
cycle in 2009, which was performed
over two seasons in Berlin, Vienna,
Brussels, Florence, Cologne, Frankfurt,
London, Paris and Rome. The project
culminated in a recording of the
complete quartets with Warner. The
“Beethoven Complete” project was

awarded the prestigious French “Grand
Prix de l’Académie Charles Cros.”
Since 2004, the Artemis Quartet
has been programming its own
critically renowned series in the Berlin
Philharmonie and, in addition, was
named Quartet in Residence at the
Vienna Konzerthaus in 2011.
Collaborations with other musicians
have always been an important source
of inspiration for the ensemble.
The quartet has toured with such
personalities as Sabine Meyer,
Elisabeth Leonskaya, Juliane Banse and
Jörg Widmann. Some collaborations
have also been documented on CDs,
such as the Brahms and Schubert
piano quintets with Leif Ove Andsnes,
the Schubert quintet with Truls Mørk
or Schoenberg’s “Verklärte Nacht”
with Thomas Kakuska and Valentin
Erben of the Alban Berg quartet.
The Artemis Quartet has had an
exclusive recording contract with
Warner since 2005 and can boast
of an extensive discography. Their
recordings have been recognized with
the prestigious “Gramophone Award”
as well as the “Diapason d’Or” and
several “ECHOKlassik” prizes. Their
latest recording of MendelssohnBartody’s works was released in the
spring of 2014. A fall 2015 release
is planned for their newest disk, a
recording of Brahms’ two quartets op.
51/1 and op. 67.
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▪▪ Gautier Capuçon kendi kuşağının
önde gelen viyolonselcileri arasında
kabul edilmekte ve gerek kayıtları
gerek konserleriyle sürekli övgü
toplamaktadır. 1981 Chambery doğumlu
olan Capuçon, viyolonsel çalmaya beş
yaşında başladı. Paris’te Conservatoire
National Supérieur’da Phlippe Muller
ve Annie Cochet-Zakine ile, daha sonra
Viyana’da Heinrich Schiff ile çalıştı.
Uluslararası André Navarra Ödülü de
dâhil, önde gelen pek çok uluslararası
yarışmada birincilik kazandı; 2001’de
Grammy’nin Fransız eşdeğeri sayılan
“Victoires de la Musique”te Yılın Yeni
Yeteneği seçildi; 2004’te Borletti-Buitoni
Vakfı Ödülü’nü aldı ve o zamandan
bu yana çeşitli Echo Klassik ödülleri
kazandı.
Dünyanın önemli orkestralarıyla düzenli
olarak konserler veren sanatçı, Lionel
Bringuier, Semyon Bychkov, MyungWhun Chung, Gustavo Dudamel,
Charles Dutoit, Valery Gergiev,
Christoph Eschenbach, Bernard
Haitink, Paavo Järvi, Yannick NezetSeguin, Tugan Sokhiev gibi büyük
şeflerin de gözdesi haline geldi.
Gautier Capuçon geçmiş sezonlarda
Fransa’nın belli başlı tüm orkestralarının
yanı sıra Berlin Filarmoni, Avrupa
Oda Orkestrası, Concertgebouw
Orkestrası, Staatskapelle Dresden,
Mariinsky Orkestrası, Zürih Tonhalle,
Münih Filarmoni, NHK Senfoni,
Sydney Senfoni, Seul Filarmoni,
Chicago Senfoni, Philadelphia
Senfoni, Boston Senfoni ve New York
Filarmoni gibi orkestralarla konserler
verdi. 2014/2015 sezonunda John
Eliot Gardiner yönetimindeki Londra
Senfoni Orkestrası ve Vasily Petrenko
yönetimindeki Oslo Filarmoni
Orkestrası ile çıktığı Avrupa turneleri;
Emmanuel Krivine yönetiminde Leipzig
Gewandhaus, Andrés Orozco-Estrada
yönetiminde Viyana Filarmoni, Gustavo
Dudamel yönetiminde Los Angeles
Filarmoni, Lionel Bringuier yönetiminde
Cleveland Orkestrası, Charles Dutoit
yönetiminde San Francisco Senfoni
ve Andris Nelsons yönetiminde
Boston Senfoni orkestraları ile verdiği
konserler; ayırca piyanist Nicholas
Angelich ile Barbican Centre’da ilk kez

sahneye çıkışı, piyanist Frank Braley ile
Wigmore Hall’a dönüşü ve piyanist Yuja
Wang ile Paris ve Tokyo’daki resitalleri
göze çarpmaktadır.
Resitaller ve oda müziğine programında
düzenli olarak yer veren Gautier
Capuçon, Avrupa’nın belli başlı tüm
konser salonları ve festivallerinde
sahneye çıkmaktadır. Verbier Festivali
ve Lugano’daki Martha Argerich
Projesi’ne her yıl konuk olmakta,
Barenboim, Bashmet, Batiashvili,
Caussé, Katia ve Marielle Labèque,
Kavakos, Kirchschlager, Pletnev,
Pressler, Thibaudet, erkek kardeşi
Renaud, Artemis ve Ebène Yaylı
Çalgılar Dörtlüleri gibi dünyanın önde
gelen sanatçıları ve topluluklarıyla
çalmaktadır.
Gautier Capuçon kayıtlarını Erato
(Warner Classics) etiketi altında
gerçekleştirdi; Frankfurt Radyo
Senfoni Orkestrası/Paavo Järvi ile
Dvořák’ın Konçerto’su, Mariinsky
Tiyatrosu Orkestrası/Gergiev ile
Çaykovski’nin Rococo Varyasyonları ve
Prokofiev’in Sinfonia Concertante’si,
Renaud Capuçon ve Mahler Gençlik
Orkestrası/Chung ile Brahms’ın İkili
Konçerto’su ve Mahler Oda Orkestrası/
Harding ile Haydn’ın Viyolonsel
Konçertoları’nı seslendirdiği albümleri
yayınladı. Martha Argerich, Frank
Braley, Nicholas Angelich, Renaud
Capuçon ve başka sanatçılarla çeşitli
oda müziği albümlerinin yanı sıra

Gabriela Montero ile de Rachmaninov
ve Prokofiev viyolonsel sonatlarını
kaydetti. Son dönemde Frank Braley ile
Schubert, Schumann, Debussy, Britten
ve Carter’ın eserlerini seslendirdiği
bir resital kaydı ve Fransa Radyosu
Filarmoni Orkestrası/Bringui ile
Saint-Saëns’in Birinci Viyolonsel
Konçertosu ile Muse et le poète adlı
eserini kaydettiği albümü yayınladı.
Gustavo Dudamel yönetimindeki Berlin
Filarmoni Orkestrası ile Haydn’ın 1.
Viyolonsel Konçertosu’nu yorumladığı
konserinin canlı kaydı 2013’te Deutsche
Gramophone tarafından DVD olarak
yayınlandı. Önümüzdeki günlerde Frank
Braley ile birlikte Beethoven’ın viyolonsel
ve piyano sonatlarını kaydettikleri bir
albümleri piyasaya çıkacaktır.
Gautier Capuçon 1997’de müziği
ve değerlerini tanıtmak amacıyla
kurulan Zegna & Music adlı sosyal
sorumluluk projesinin elçisidir. Ekim
2014’te Paris Louis Vuitton Vakfı’nda
başlattığı Classe d’Excellence de
Violoncelle programıyla, her ay
seçilen öğrenciler kendisiyle vakfın
Frank Gehry tarafından tasarlanan
yeni oditoryumunda çalışma imkânı
bulmaktadır. Sanatçı 1701 yapımı bir
Matteo Goffriller çalmaktadır.
▪▪ Gautier Capuçon is widely
recognised as one of the foremost
cellists of his generation and has
received consistently high critical

praise for his recordings and
performances. Born in Chambéry
in 1981, Capuçon began playing the
cello at the age of five. He studied at
the Conservatoire National Supérieur
in Paris with Philippe Muller and
Annie Cochet-Zakine, and later with
Heinrich Schiff in Vienna. The winner
of various first prizes in many leading
international competitions, including
the International André Navarra Prize,
Capuçon was named ‘New Talent of
the Year’ by Victoires de la Musique (the
French equivalent of a Grammy) in
2001; in 2004 he received a BorlettiBuitoni Trust Award since which time
he has received several Echo Klassik
awards.
Capuçon performs regularly as a
soloist with the major orchestras
worldwide, and is a favourite of
conductors at the highest level,
including Lionel Bringuier, Semyon
Bychkov, Myung-Whun Chung,
Gustavo Dudamel, Charles Dutoit,
Valery Gergiev, Christoph Eschenbach,
Bernard Haitink,Paavo Jarvi, Andris
Nelsons, Yannick Nézet-Seguin, Tugan
Sokhiev…
In recent seasons he has performed
with orchestras such as the Berlin
Philharmonic, Chamber Orchestra
of Europe, Concertgebouw
Orchestra, Staatskapelle Dresden,
Mariinsky Orchestra, Tonhalle,
Munich Philharmonic, NHK
Symphony, Sydney Symphony, Seoul
Philharmonic, Chicago, Philadelphia,
Boston Symphony and New York
Philharmonic Orchestra, as well as
all of the major orchestras across
France. Highlights of his last 14/15
season include European tours with
the London Symphony Orchestra/
Sir John Eliot Gardiner and Oslo
Philharmonic/ Petrenko, and concerts
with Leipzig Gewandhaus/Krivine,
Vienna Philharmonic/Orozco-Estrada,
Los Angeles Philharmonic/Dudamel,
Cleveland Orchestra/Bringuier, San
Francisco Symphony/ Dutoit and
Boston Symphony/Nelsons, as well as
his debut recital at the Barbican Centre
with Nicholas Angelich, a return to
Wigmore Hall with Frank Braley, and
recitals in Paris and Tokyo with Yuja
Wang.

A regular recital and chamber
musician, Gautier Capuçon appears
in the major halls and festivals
across Europe, and every year at the
Verbier Festival and at Project Martha
Argerich, Lugano, performing with
any of the world’s leading artists such
as Barenboim, Bashmet, Batiashvili,
Caussé, Katia and Marielle Labèque,
Kavakos, Kirchschlager, Pletnev,
Pressler, Thibaudet, his brother Renaud
and the Artemis and Ebène Quartets.
Gautier Capuçon records exclusively
for Erato (Warner Classics). His
recordings include the Dvořák
Concerto with Frankfurt Radio
Symphony/Paavo Järvi, Tchaikovsky
Rococo Variations and Prokofiev
Sinfonia Concertante with Mariinsky
Theatre/Gergiev, the Brahms Double
Concerto with his brother Renaud
and Mahler Youth Orchestra/Chung,
and the Haydn Cello Concertos
with Mahler Chamber Orchestra/
Harding. He has recorded several
discs of chamber music with Martha
Argerich, Frank Braley, Nicholas
Angelich, Renaud and others, and
the Rachmaninov and Prokofiev Cello
Sonatas with Gabriela Montero. His
most recent releases include a recital
disc of music by Schubert, Schumann,
Debussy, Britten and Carter with
Frank Braley, and Saint-Saëns First
Cello Concerto and Muse et le poète
with the Orchestre Philharmonique de
Radio France/Bringuier, and in 2013
Deutsche Gramophone released a DVD
featuring Capuçon as soloist with the
Berlin Philharmonic/Dudamel in a
live performance of Haydn’s first Cello
Concerto. To be released : integral of
Beethoven cello and Piano Sonatas
with Frank Braley.
Gautier Capuçon is an Ambassador
for Zegna & Music project, which was
founded in 1997 as a philanthropic
activity to promote music and its
values. In October 2014 he launched
the “Classe d’Excellence de Violoncelle”
at the Fondation Louis Vuitton in Paris,
which will invite selected students
to Paris to work with Capucon on a
monthly basis in the foundation’s new
Auditorium designed by Frank Gehry.
Gautier Capuçon plays a 1701 Matteo
Goffriller.

program notları
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, No. 7, Op. 59,
No. 1, “Razumovsky”
– Allegro
– Allegretto vivace e sempre
scherzando
– Adagio molto e mesto
– Thème russe. Allegro
Beethoven 18 dörtlü besteledi.
Bunlardan üç tane Dörtlü içeren Op.
59, Rasumowsky Dörtlüleri adıyla
tanınır. 1806’da yazılan ve Viyana’daki
Rus Elçisi, Kazak asıllı Kont Andreas
Krilloviç Rasumovski’ye (1752-1836)
ithaf edilen ve onun yeni sarayının
açılışı için bestelenen bu dörtlüler
müzikseverlerden çok müzikten
anlayanlara hitap ettiği için konser
salonlarında ilgi uyandırmamıştı.
Kendini “tümüyle bu esere adadığını”
belirten Beethoven, 26 Mayıs’ta
başladığı ilk dörtlüsünü (Fa Majör)
5 Temmuz 1806 günü bitirdi, 3 Eylül
günü de yayıncısına üç dörtlünün de
tamamlandığını bildirdi. İki keman,
viyola ve viyolonsel için yazılan üç tane
dörtlü 1808 yılı Ocak ayı içinde Viyana’da
Schreyvogel yayınevince ilk kez basıldı.
Daha sonra, 1820’de dört el piyano için
Stegmann’ın düzenlemesiyle, 1824’te
Diabelli tarafından birinci bölümü
Andante Favori başlığıyla iki gitar için de
yayımlandı.
Dizinin ilki olan Fa Majör Dörtlü 40
dakikayı aşan süresiyle daha önce
yazılan dörtlülerden, hatta bestecinin
çoğu senfonilerinden daha uzundur.
Beethoven, kendi de keman çalan ve
sanat koleksiyonu yapan elçiye eserini
beğendirmek için, finalde bir Rus
teması da kullanmıştı. Carl Czerny’nin
yazdığına göre, 1807 Şubat’ında, kontun
sarayının yapımı daha bitmediği için
Viyana’da bilinmeyen bir yerde ilk kez
çalınan eserin yorumunda yer alan
müzikçiler ve bestecinin arkadaşı,
kemancı Schuppanzigh kötü bir şaka
yapıldığını sanmıştı; Gyrowetz harcadığı
paraya üzülmüş, ünlü viyolonselci
Romberg notaları yere atıp çiğnemişti.
Dinleyiciler ise gülmüş ve alay etmiş,
besteyi bir delinin saçmalamaları olarak
değerlendirmişti.
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nedeniyle yazılmış bir kitabe olduğunu
belirtir. Bazıları da Beethoven’in
doğumundan bir yıl önce doğan ve
altı günlük ölen aynı adlı kardeşi için
bestelendiğini öne sürer. Her ne şekilde
olursa olsun bu bölüm, sonat formunda
iki ezgili bir ağıttır. Her iki ezgi de geniş
aralıklı notalar üzerine kurulmuştur ve
ilki birinci keman tarafından sunulur;
ikincisi de viyolonsel tarafından
duyurulurken keman üstte süslü
işlemeler örer. Dört çalgı da birbirine
aşırı bir içtenlik ve duygusallıkla
bağlanmıştır. Ancak birinci kemanın
aydınlık Do Majör tonundaki virtüoz
kadansı bölümün zirvesini oluşturur.
Ara verilmeden finale, 2/4’lük ölçüde,
Fa Majör tonda ve çabuk (Allegro)
tempodaki 4. bölüme (Theme russe.
Allegro) geçilir. Viyolonsel bu arada canlı
bir Rus ezgisini sergiler. Bu temanın da
Beethoven’in Ivan Pratsch’ın yayımladığı
Rus Halk Şarkıları dizisinden aldığı
belirtilir. Buradaki şarkı, minör tonda ve
ağır tempoda olmasına karşın, sonat
formundaki bu finalde Majör tonda ve
iki misli hızda uygulanmıştır. Rondo ve
sonat formlarının karıştığı finalde bu
temadan gelişen bölüm büyür, bir eser
haline gelir. Bitişten biraz önce birkaç
mezür Adagio temposunda ağırlaşır;
pianissimo (ppp) şeklinde duyulmaz
olur. Presto tempoda, kuvvetli akorlarla
sona erer. (Süre 41’)
Franz Schubert (1797-1828)
Yaylı Çalgılar Beşlisi, Op. 163 D 956
(1828)
– Allegro ma non troppo
– Adagio
– Scherzo. Presto. Trio. Andante
sostenuto
– Allegretto-Più allegro
Schubert en son oda müziği eserini,
yaylı çalgılar için tek beşlisini 1828’de,
ölümünden birkaç ay önce yazdı. Ancak
1850’de bulunarak seslendirilen eser,
melodi zenginliği, formu, anlatımdaki
ruhsal güçlülük, orkestra sesini veren
tını dengesi ve olgunluğuyla Viyana
ekolünün en seçkin örneklerinden biridir.
Beşlinin çalgı dizilişinde, alışılmışın
aksine, ikinci viyolanın yerine ikinci
bir viyolonselin yer almış olmasının
nedeni tam bilinmemektedir. Mozart’ın

beşlilerindeki ikinci viyolanın yerine,
Schubert’in çağdaşı G. Onslow da iki
viyolonsel –veya kontrbas– kullanmıştı.
Bazı müzik eleştirmenleri ayrıca,
birinci viyolonsel kadar önemli görevler
verilmeyen ikinci viyolonselin genel
tınıda daha koyu bir ses rengi vermesinin
ve senfonik düşünülen yapının
güçlendirilmesi isteğinin bu düşüncede
rol oynamış olabileceği kanısındadır.
4/4’lük ölçüde ve Do Majör tondaki ilk
bölümde pek o kadar çabuk olmayan
(Allegro ma non troppo) tempoda önce
dikkatli ve uzun tutulan akorlarla ana
temanın temeli duyurulur. Schubert’in
1828’deki kötümser ruh halini ve bozuk
sağlığını bir kader işareti gibi belirleyen
bu kısa giriş, sonra hareketlenir. Önce
viyolonsellerde duyurulan, sonra
kemanlara geçen Mi bemol Majör
tondaki yan tema, dengeyi bozmadan
bir kontrast sağlar.
Mi Majör tonda ve 12/8’lik ölçüde sakin
başlayan ağır (Adagio) tempodaki
2. bölüm üçe ayrılmıştır: Önce ikinci
keman, viyola ve birinci viyolonselin
yansıttığı melodi, ikinci viyolonselin
pianissimo hafifliğinde pizzicato
eşliğinde başlar; birinci keman ise
adeta ötücü bir kuş gibi şakır. Fa minör
tondaki ikinci bölmede huzur bozulur:
Ağır senkoplar, bas partilerinde sinirli
triyoleler, ürkütücü tiz triller kâbus
gibi bir hava yaratır. Sonra tekrar sakin
birinci kısma dönülür.
Çok hızlı (Presto) tempoda, Do Majör
tonda ve 3/4’lük ölçüdeki 3. bölüm
Scherzo, yaşama sevinciyle enerjik
şekilde girer. Ancak Re bemol Majör
tondaki Trio (Andante sostenuto)
yine yaşama küskün, neşesiz, titrek
adımlarla Scherzo’ya kontrast oluşturur.
4/4’lük ölçüde, Do Majör tonda ve
çabukça (Allegretto) tempodaki son
bölümün ana temaları gerçi dans
havasındadır ama, viyolonsellerin çok
duygulu yansıttıkları hüzünlü melodi,
öbür dünyadan gelen uyarıcı bir ses
gibidir. Più Allegro ve Più Presto ile iki
kez hızlanan tempo neşeli olmaktan
çok çılgıncadır. Viyolonselin coda’da
duyurduğu Re bemol-Mi bemol acı tril,
çalgıların unison yansıttığı Do Majör
bitişi gölgeler. (Süre 48’)
* Program notları: irkin aktüze

BORUSAN İSTANBUL
FİLARMONİ ORKESTRASI
BORUSAN ISTANBUL
PHILHARMONIC ORCHESTRA
& ANGEL BLUE
sasha goetzel şef conductor
angel blue soprano
istanbul avrupa korosu
ıstanbul european choır
Rezonans
Burak Onur Erdem koro şefi choir director

14.06.2016 Aya İrini Müzesi
sa tu 20.00 Hagia Eirene Museum
Franz Liszt

Mephisto Valsi No. 1, S. 514
Mephisto Waltz No.1, S.514
Richard Strauss

Son Dört Şarkı, TrV 296
Last Four Songs, TrV 29
– Frühling
– September
– Beim Schlafengehen
– Im Abendrot
Ara Interval
Erich Wolfgang Korngold

Kuru Gürültü Süiti, Op. 11
Much Ado About Nothing Suite, Op.11
Maurice Ravel

Daphnis ve Chloé Süiti No. 1 ve 2
Daphnis and Chloé Suite Nos.1 & 2
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ 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 Viyana doğumlu 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 üstlendiği 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; aldığı 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 operalarının
hayli ses getiren üç yeni produksiyonunu
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 prodüksiyonlarının
yönetimini üstlendi. Volksoper’le
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Beethoven'ın isteği üzerine her üç
dörtlünün de keman partilerinin
doigté’lerini (parmak işaretlerini)
yapan İtalyan kemancı Felice Radicati
(1778-1823), “Herhalde bunu müzik
addetmiyorsunuz” deyince Beethoven
şu cevabı vermişti: “Sizin için değil,
ama sonraki kuşaklar için.” Gerçekten
de Beethoven bu bestesinde ilk defa
homofon (bir ses partisi melodiyi
sunarken, diğer partilerin eşlik etmesi)
ve polifon (çoksesli) yazış stilinin
mükemmel bir sentezini sağlamıştır. Her
dört bölümü ayrı ayrı sonat biçiminde
işlenen dörtlü, alışılmış her türlü form
kaygısından uzak düşünülmüştür;
besteci bu eserde her istediğini serbestçe
gerçekleştirmiştir. Tema yerine tema
grupları oluşturulmuş, karşı temaların
yerini üçlü fikirler almıştır.
4/4’lük ölçüde ve Fa Majör tonda
başlayan 1. bölümde çabuk (Allegro)
tempodaki ana temayı viyolonsel
adeta bir orkestra tınısıyla, karşı çıkan
diğer çalgılara rağmen soylu ve anıtsal
biçimde duyurmaya çalışır. Beethoven
serimden (exposition) sonra alışılmış
olan tekrarı da yapmaz ve devam eder.
Ana tema artık ortaya konumaz, kendi
gücüyle gelişmeye çalışır ve hayret verici
bir şekilde yayılır.
3/8’lik ölçüde, Si bemol Majör tonda
başlayan 2. bölümde kıvrak canlılıkta
ve daima şakacı biçimdeki (Allegretto
vivace e sempre scherzando)
tempoda ritmik altyapının, vurguların
değiştirilmesi dinleyicilerin garibine
gitmiş, scherzo alışılmış dans
çeşitlemesi halinden uzaklaşmıştır.
Girişte solo viyolonselin duyurduğu
scherzo karakteristiğe, solo ikinci keman
cevap vermiş, birinci keman ve viyola da
bu oyunu tekrarlayarak yeni fikirlere yol
açmış, yeni tema grupları doğmuştur.
Fa minör tonda, 2/4’lük ölçüde, çok
ağır ve üzgün (Adagio molto e mesto)
tempoda giren 3. bölüm, içten gelen
huzursuzluğun yansıtıldığı bir matem
müziği havasındadır. Beethoven bu
bölümü kardeşinin ölümü üzerine
bestelediğini taslakların üzerinde şu
sözlerle belirtir: “Kardeşimin mezarı
üstünde ağlayan söğüt ya da akasya
ağacı.” Ancak bazı biyografi yazarları
bu bölümün Beethoven’in diğer kardeşi
Karl’ın 26 Mayıs 1806 günü –besteci
tarafından onaylanmayan– evliliği

borusan ıstanbul phılharmonıc orchestra
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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
▪▪ Vienna born Sascha Goetzel is
Orchester, the Symphony Orchestras
artistic director and principal conductor of Baltimore, Basel, Helsingborg and
of the Borusan Istanbul Philharmonic
Toronto, the Orchestre National des
Orchestra, and has achieved high
Pays de la Loire and many others
artistic standards and international
in a wide spectrum of repertoire,
recognition for this exceptional body
including several world premieres.
of musicians. He is also principal
He has worked with prominent
guest conductor of the Orchestre
instrumentalists such as Murray
Symphonique de Bretagne and the
Perahia, Rudolf Buchbinder, Vadim
Kanagawa Philharmonic Orchestra in
Repin, Martin Grubinger, Hilary Hahn
Japan. After a six-year tenure of music 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

(Don Giovanni) gibi roller üstlendi.
Konser platformlarında da Mahler’in
2. Senfoni’sini, Verdi’nin Requiem’ini
ve Strauss’un Son Dört Şarkı’sını
angel blue
seslendirdi.
Zubin Mehta, Placido Domingo
▪▪ Özellikle parlak tizleri ve “dumanlı”
ve Simon Rattle ile düzenli olarak
orta tonlarıyla tanınan soprano Angel
sahneye çıkan Angel Blue, bu sezon
Blue, 2015 Opera Ödülleri adaylığıyla
ve önümüzdeki sezonlarda La Boheme
kendi kuşağının en iyi şancıları
operası ile Milano Teatro alla Scala,
arasında yer almayı başardı; sadece
New York Metropolitan Operası,
son beş yılda 30’dan fazla ülkede
Dresden, Valencia ve NDR için
konserler verdi.
Hannover’in de aralarında bulunduğu
Amerikalı soprano Angel Blue, Berlin
birçok önemli konser salonunda
Filarmoni, Münih Filarmoni ve İsrail
seyircilerin karşısına çıkacak, ayrıca
Filarmoni orkestralarıyla konserler verdi; Baden-Baden’da Helena (Mefistofele),
Los Angeles Operası, San Francisco
Dresden’de Myrtle (The Great Gatsby)
Operası ve Frankfurt Operası’nda roller Seattle ve Kraliyet Opera Evi’nde
üstlendi; Walt Disney Konser Salonu,
de Violetta (La Traviata) rollerini
Theater an der Wien, Madrid’deki
üstlenecektir. Sanatçının gelecek
Ulusal Müzik Oditoryumu, Seul Sanat
sezonlardaki işbirlikleri arasında
Merkezi ve Uluslararası Edinburgh
Los Angeles Filarmoni Orkestrası ile
Festivali’nde sahneye çıktı.
Hollywood Bowl, İskoç Kraliyet Ulusal
Operada Violetta (La Traviata),
Orkestrası ve Hannover Last Night of
Musetta ve Mimi (La Bohème), Micaela the Proms’daki gala konserleri, ayrıca
(Carmen), Lucia (Lucia di Lammermoor), Milano ve New York’ta sahnelenecek
Helena (Bir Yaz Gecesi Rüyası), Liu
Porgy ve Bess’in yeni prodüksiyonları da
(Turandot), Manon (Manon), Kontes
bulunmaktadır.
Almaviva (Figaro’nun Düğünü), Giulietta
ve Antonia (Hoffmann’ın Masalları),
▪▪ The American soprano performed in
Dido (Dido ve Aeneas) ve Donna Elvira
concerts with the Berlin Philharmonic

© sonya garza

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.

Orchestra, Munich Philharmonic
Orchestra and Israel Philharmonic
Orchestra. She also was on stage at
the Los Angeles, San Francisco and
Frankfurt Operas; the Walt Disney
Concert Hall, an der Wien Theatre,
National Music Auditorium in Madrid,
Seoul Arts Centre and the International
Edinburgh Festival.
Violetta (La Traviata), Musetta ve
Mimi (La Bohème), Micaela (Carmen),
Lucia (Lucia di Lammermoor), Helena
(A Midsummer Night’s Dream), Liu
(Turandot), Manon (Manon), Kontes
Almaviva (The Marriage of Figaro),
Giulietta ve Antonia (Hoffmann’ın
Masalları), Dido (Dido and Aeneas) and
Donna Elvira (Don Giovanni) are some
of the roles she performed. The singer
also was in Mahler’s 2nd Symphony and
Verdi’s Requiem.
Angel Blue regularly takes the stage
with Zubin Mehta, Placido Domingo
and Simon Rattle. She sings La Bohème
with La Scala Theatre in Dresden
and Valencia, Helena (Mefistofele) in
Baden-Baden, Porgy and Bess in Milano,
Myrtle (The Great Gasby) in Dresden
and Seattle, and Violetta (La Traviata)
in Seattle and Royal Opera House of
London.
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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. 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
sayılabilir.
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 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’ta 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. Rennes’de
bir Rigoletto prodüksiyonu ve Orchestre
de Chambre ile bir CD kaydı da sezonun
dikkat çeken diğer etkinliklerindendi.
Goetzel 2014 Kasım’ında ise Viyana
Devlet Operası’nda Figaro’nun
Düğünü’nü yönetti.
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▪▪ Geçmişi 1960’lı yıllara uzanan ve
Türkiye’nin en köklü ve büyük amatör
klasik müzik topluluğu olan İstanbul
Avrupa Korosu, İstanbul’da çeşitli
meslekler ve kökenlerden, farklı yaş
gruplarında koristlerden oluşmakta
ve İstanbul’un renkli ve çokkültürlü
yapısını yansıtmaktadır. Kuruluşundan
bu yana çoksesli koro müziğini kitlelere
sevdirmek ve Türkiye’de icra edilmemiş
eserleri ilk defa seslendirerek tanıtmak
amacıyla gerçekleştirdiği başarılı
çalışmalarıyla, Türkiye’de koro müziği
dünyasında saygın bir yere sahiptir.
1960’lı yıllarda İstanbul’da yaşayan
bir grup Alman tarafından “Deutscher
Singkreis” (“Alman Korosu”) adıyla
kurulan topluluk, 1991 yılında Fransız
koristleri de bünyesine katarak
İstanbul Avrupa Korosu adını aldı.
Bu tarihten itibaren farklı uluslardan
üyelerin katılmasıyla her yıl daha da
zenginleşti.
İstanbul Avrupa Korosu 1991 yılından
bu yana kırka yakın büyük koro eserini
seslendirdi ve yaklaşık yüz kişilik
kadrosuyla Türkiye’nin en büyük amatör
klasik müzik topluluğu haline geldi. Bu
yirmi iki sene içinde çeşitli ülkelerden
Catherine Lustig-Radt (ABD), Sylvène
Maire (Fransa), Stephen Lomas
(İngiltere), Florian Mair (Almanya),
John Tayler (İngiltere) ve Türkiye’de çok
tanınmış Gökçen Koray ve Şef Sergei
Gavrilov (Moldova) gibi farklı ve değerli
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şeflerle çalışma fırsatı buldu. 2013
güz sezonu itibarıyla Şef Burak Onur
Erdem ile yoluna devam eden koronun
korrepetitörlüğünü 2010 yılından bu
yana Lena Şenol üstlenmektedir.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
(İDSO) eşliğinde I. Ionescu Galati ve
Alexander Rahbari gibi değerli şeflerin
yönetimlerinde konserler veren İstanbul
Avrupa Korosu, 2004 yılında Antonin
Dvořák’ın 100. ölüm yıldönümünde
İDSO ile beraber bestecinin Stabat
Mater adlı eserinin ülkemizde Petr
Vronsky yönetiminde ilk seslendirilişini
gerçekleştirdi. 2005 yılında İDSO’nun
sezon açılış konserinde Wolfgang
Amadeus Mozart’ın 250. doğum
yıldönümü kutlamaları çerçevesinde,
bestecinin KV 427 Do Minör Missa’sını
Vesna Šouc yönetiminde yorumladı.
2010 yılında besteci şef Fırat Yükselir
yönetiminde ve Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde,
Hasan ve Fırat Yükselir’in “Yunus’tan
Nazım’a Kantat” adlı eserinin dünya
prömiyerini gerçekleştirdi. 2011
yılında Giovanni Battista Pergolesi’nin
“Magnificat” adlı eserini seslendirdi.
2014’te Yunanistan’ın Selanik
şehrinde “İki Şehir, İki Koro, Tek
Konser” konseptinde Selanik Korosu
ile başarılı bir dostluk konseri veren
İstanbul Avrupa Korosu 2015’te ünlü
besteci Karl Jenkins’in Stabat Mater
eserinin ülkemizdeki ilk seslendirilişini
gerçekleştirmek üzere çalışmalarına
devam etmektedir.

Çeşitli mesleklerden ve farklı
milletlerden koristlerin çoksesli müziğe
gönül vererek, kendi kısıtlı olanaklarıyla
oluşturduğu İstanbul Avrupa Korosu,
40 yıldan uzun zamandır “çoksesli
koro müziğini kitlelere sevdirmek ve
Türkiye’de icra edilmemiş eserleri
ilk defa seslendirerek tanıtmak” gibi
zor bir misyonu gerçekleştirmek
konusundaki çalışmalarıyla 2013 yılında
Andante dergisinin düzenlediği 4.
Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nden
“Yılın Korosu” ve “Yılın Klasik Müzik
Topluluğu” (halk oylamasıyla)
ödüllerine layık görüldü.
▪▪ Istanbul European Choir is one of
the oldest and biggest amateur classical
music choirs of Turkey. Founded in the
1960s, the choir consists of performers
from different professions, ethnic
origins and age groups reflecting the
colourful and multi-cultural nature
of Istanbul. Istanbul European Choir
achieved a reputable position among
the choir circles of Turkey with events
organised successfully for the purpose
of introducing multi-vocal choir music
to large masses and giving voice to
pieces that were not yet performed in
the country.
The Istanbul European Choir (IEC)
was originally founded in the 1960s
by the German community of Istanbul
under the name of ‘Deutscher
Singkreis’ (German Choir) and
following the incorporation of a group

of French choristers, it was naturally
renamed as ‘Istanbul European Choir’
in 1991. Since that time, the choir
has continued to grow every year with
the addition of new choristers from
different nationalities.
The IEC has performed nearly forty
major choral pieces since 1991 and
it comes up today as Turkey’s largest
amateur independent choir with its
approximately one hundred members.
In the last 21 years, the IEC has worked
with several conductors from different
nationalities such as Catherine LustigRadt (USA), Sylvène Maire (France),
Stephen Lomas (UK), Florian Mair
(Germany), John Tayler (UK), Gökçen
Koray (Turkey), and Sergei Gavrilov
(Moldova). Since September 2013, the
choir performs under the baton of
Burak Onur Erdem. Lena Şenol has
been the choir’s répétiteur since 2010.
The IEC has staged several concerts
in collaboration with the Istanbul
State Symphony Orchestra (IDSO)
under the conductorship of different
maestros such as I. Ionescu Galati
and Alexander Rahbari. In 2004, the
IEC and the Istanbul State Symphony
Orchestra performed together
Antonin Dvořák’s Stabat Mater for
the first time in Turkey, under the
baton of Petr Vronsky and within the
framework of the composer’s 100th
death anniversary. In 2005, the IEC
rendered Mozart’s Great Mass in C
Minor KV 427 under the conductorship
of Vesna Šouc in the IDSO’s 20052006 season opening concert, as part
of the celebration of the composer’s
250th birthday. Istanbul European
Choir performed the world premiere
of Hasan and Fırat Yükselir’s Cantata
from Yunus to Nazım under the
conductorship of Fırat Yükselir in 2010
together with the Eskişehir Symphony
Orchestra and performed Giovanni
Battista Pergole’s Magnificat in 2011. In
2014, Istanbul European Choir staged
a successful friendship concert in
‘Two Cities, Two Choirs, One Concert’
concept with The Choir of Thessaloniki
in the city of Thessaloniki in Greece.
The choir currently continues to work
on the première performance of the
renowned composer Karl Jenkins’s
Stabat Mater of 2015.

Formed by performers from different
professions and nations by setting their
hearts on multi-vocal music under
limited facilities, Istanbul European
Choir has been recognised as ‘The
Best Choir of the Year’ and ‘The Best
Classical Music Group of the Year’
(public votes) in the 4th Donizetti
Classical Music Awards organised by
Andante Magazine in 2013.

rezonans
▪▪ Rezonans, 2010 yılında yenilikçi ve
dinamik müzik anlayışına sahip genç
bir ekip tarafından kuruldu. Bugüne
dek çok sayıda uluslararası projeye
imza atan Rezonans, a capella koro
müziğine odaklanan repertuvarını
ülkemizin farklı köşelerinde müzik
dostlarıyla paylaşıyor.
Simon Carrington, Volker Hempfling,
Klaus-Jürgen Etzold ve Paulo Lourenço
gibi dünyaca ünlü koro şefleri ile
çalışma fırsatı bulan Rezonans,
Grammy ödüllü koro şefi ve besteci Eric
Whitacre’ın eserlerine odaklanan son
projesinde King’s Singers’ın kurucu
üyelerinden Nigel Short, birçok ülkede
koro şefliği üzerine ustalık sınıfları
düzenleyen Brady Allred ve Amerika
Koro Şefleri Federasyonu Başkanı JoMicheal Scheibe gibi isimlerle aynı
sahneyi paylaştı. 8 Kasım 2014’te Eric
Whitacre yönetiminde Zorlu Center
PSM’de 2.000 müziksevere unutulmaz
bir müzik ziyafeti sundu.
Uluslararası projelerinin yanı sıra
20. ve 21. yüzyıl Türk bestecilerinin
eserleri de Rezonans’ın odak
noktaları arasında. Hasan Uçarsu,
Özkan Manav ve Kâmran İnce’ye
ait bestelerin Türkiye ve dünya
prömiyerlerini gerçekleştiren ekip,
gelecekte birçok yeni Türkçe eseri gün
ışığına çıkarmayı hedefliyor.
Avrupa Korolar Federasyonu (European
Choral Association) tarafından
Temmuz 2015’te Macaristan’ın Pécs
şehrinde düzenlenen Europa Cantat
XIX festivalinde ülkemizi başarıyla
temsil etmiş olan Rezonans, 2016
yılında İrlanda’nın Cork şehrinde
düzenlenen Uluslararası Fleischmann
Kupası’na katılarak Avrupa koro
sahnesinde varlığını sürdürmeye
devam etti. Yüksek standartları ve titiz

eleme süreciyle bilinen bu prestijli
yarışmaya dünya çapında seçilen 11
saygın koro arasına giren Rezonans,
performansıyla ikincilik ödülünü
Türkiye’ye getirdi.
▪▪ Rezonans was founded in 2010 by
a young team with an innovative and
dynamic understanding of music.
Having accomplished numerous
international projects to date,
Rezonans shares its repertoire that
focuses on a capella music with music
lovers all around Turkey.
Finding the opportunity to work with
world famous conductors including
Simon Carrington, Volker Hempfling,
Klaus-Jürgen Etzold, and Paulo
Lourenço, Rezonans also performed
with conductors such as Nigel Short,
one of the founding members of the
King’s Singers; Brady Allred, who gives
master classes on choral conducting
in various countries; and Jo-Michael
Scheibe, the president of the American
Choral Directors’ Association, as a part
of its latest project focusing on the
music of Grammy© winning
choral conductor and composer Eric
Whitacre. On November 8, 2015, the
choir presented an unforgettable music
show under the baton of Eric Whitacre
in Zorlu Performing Arts Center.
Alongside international projects,
Rezonans also focuses on the works
of 20th and 21st century Turkish
composers. Having performed both
the Turkish and world premieres of the
works by Hasan Uçarsu, Özkan Manav,
and Kâmran İnce, the choir aims at
continuing to unearth new Turkish
choral pieces in the future.
Rezonans has represented Turkey
at Europa Cantat XIX organized by
the European Choral Association in
Pécs, Hungary, in July 2015. Rezonans
continued its appearances on the
European choral stage by participating
at the International Fleischmann
Trophy competition that has been
held in Cork, Ireland in April 2016 as
part of the Cork International Choral
Festival. The choir is honored to share
the stage with 10 other distinguished
choirs to represent the Turkish choral
scene with the 2nd prize gained in the
competition.
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▪▪ Rezonans’ın kurucusu ve şefi,
Istanbul Avrupa Korosu’nun şefi ve
Devlet Çoksesli Korosu’nun yardımcı
şefi olarak görev yapmakta olan
Burak Onur Erdem, koro şefliği
alanındaki bilgisini uluslararası
eğitimlerle derinleştirdi. Anders Eby,
Volker Hempfling, Johannes Prinz,
Denes Szabo, Michael Gohl ve Georg
Grün’ün de aralarında olduğu birçok
ustayla aktif olarak çalıştı. 2009’da
Türkiye’nin önde gelen festivallerinden
biri olan KoroFest’e öncülük etti,
2012’de yaratıcı ve yenilikçi projeler
üretmek üzere Koro Kültürü Derneği’ni
kurdu. 2015-2018 döneminde Avrupa
Korolar Federasyonu yönetim kuruluna
seçildi. Burak Onur Erdem koro şefleri
için yardımcı bir eğitim programı
olarak Bahçeşehir bünyesinde 2014
yılında Koro Okulu’nu tasarlamış olup
halen koordinatörlüğünü yapmaktadır.
Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi
başta olmak üzere birçok koro atölyesi
düzenleyen Erdem, 2015 yılında
Europa Cantat Festivali’nde Open
Singing için Şef Michael Gohl’ün
asistanı; TEDx, European Music
Council, İTÜ Mezuniyet Töreni gibi
konferanslarda da konuk konuşmacı
oldu. Kendisi 2010 yılından beri İTÜ
Müzik İleri Arştırmalar Merkezi’nde
çalışmakta ve doktora çalışmalarını

sürdürmekte. Burak Onur Erdem
müzik teorisi ve şeflik eğitimlerinden
önce Boğaziçi Üniversitesi’nde
SiyasetmBilimi ve Uluslararası İlişkiler
bölümünü Rektörlük Ödülü’yle
bitirmiştir.
▪▪ Burak Onur Erdem is the founder
& conductor of Rezonans, principal
conductor of the 50-years old Istanbul
European Choir, and the assistant
conductor of State Choir Turkey. He
refined his choral conducting skills
through international masterclasses
by working actively with Anders Eby,
Volker Hempfling, Johannes Prinz,
Denes Szabo, Michael Gohl and Georg
Grün, and also by participating in
numerous courses. He was selected as
the principle conductor of the Istanbul
European Choir in 2013, the oldest
symphonic choir of the city with a
history of 50 years. He is serving as
the assistant conductor of the State
Choir Turkey in Ankara. He initiated
one of the prominent choral festivals
of Turkey in 2009 and founded the
Choral Culture Association in 2012
to create innovative projects for
Turkish choral music scene. He is a
board member of European Choral
Association for 2015-2018 period. As a
training certificate program for choral
conductors, he formed the Choral
School in 2014 under Bahcesehir

University and is still the coordinator
of the program. He gave numerous
workshops on choral music, primarily
in the Ayvalık International Music
Academy. He assisted Michael Gohl
for Open Singing in Europa Cantat
Festival 2015. He was invited as a
speaker in various occasions like
TEDx, European Music Council and
appeared as keynote speaker in ITU
Graduation Ceremony. Since 2010, he
works as a researcher in ITU Center
for Advanced Studies in Music, where
he pursues his PhD degree nowadays.
Prior to his studies in music theory
& conducting, he finished Bogazici
University with the Rector’s Prize
and studied Political Science &
International Relations.

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, Joseph CaballéDomenech 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 platforma

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 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 ve konserin
şefliğini yapan kişinin bağışla sağlanan
burs, klasik müzik alanında yetenekli

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 dayanıyor.
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
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▪▪ 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,
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 RimskyKorsakov, Balakirev, Erkin and
Ippolitov-Ivanov was also launched
after the concert.
BIPO opened the 2015–16 season
with Sarah Chang and accompany
world-class soloists such as Katia
& Marielle Labèque for Turkey
premiere of Philip Glass’s concerto
for two pianos (which BIPO was
a co-commissioner of), Güher &
Süher Pekinel, Evelyn Glennie, Kit
Artmstrong, Freddy Kempf, Nicolas
Alstaedt, Ufuk & Bahar Dördüncü and
Rudolf Buchbinder and performed
under Kryzsztof Penderecki as guest
conductor. BIPO’s tribute concert to
Turkish diva Leyla Gencer featured the
concert version of Norma which was
performed for the first time in forty
years. BIPO went on a tour of ViennaGermany in February 2016.

program notları

Richard Strauss (1864-1949)
Son Dört Şarkı, TrV 296

şiirlerin müziklendirilmesi bitti. O yıl
Nazi savaş suçluları mahkemesinde
Franz Liszt (1811-1886)
suçsuz bulundu; artık Almanya’ya
Mefisto Valsi No. 1, S. 514
– Frühling
dönmekte serbestti, ama ameliyat
– September
olduğu için Garmisch’deki evine ancak
* Allegro vivace - Un poco meno mosso
– Beim Schlafengehen
1949 Mayıs’ında dönebildi. Münih’te
- Poco allegretto e rubato - Più mosso – Im Abendrot
yaşgünü törenlerine katıldı, eserlerini
Presto - Presto
çalan orkestrayı yönetti. 8 Eylül 1949’da
Lied, daha doğrusu soprano sesi
öldüğünde geride bu dört lied ve
1861’de yazılan Mefisto Valsi’ni besteci,
Strauss’un tüm yaşamı boyunca sanki
Hesse’nin bir başka dördüncü şiiri
“Lenau’nun Faust’undan İki Episod”
bir aşk meselesi olmuştu. Besteci,
üzerindeki bitmemiş taslaklar kaldı.
başlıklı orkestra eserinden piyano
operalarının en güzel aryalarını ve
Strauss’un eserlerinin baskısını
için 1862’de düzenledi ve öğrencisi,
liedlerinin büyük çoğunluğunu soprano hazırlayan editörü akıllı bir düşünceyle
Polonyalı ünlü piyanist Karl Tausig’e
ses için besteledi. 30 yaşında genç bir
sona kalan bu dört liedi Son Dört
(1841-1871) ithaf etti. Mefisto Valsi olarak besteci ve başarılı bir orkestra şefiyken
Şarkı başlığıyla ve şu sırayla yayımladı:
tanınan ikinci episod, Köy Hanında
tanıştığı Pauline de Ahna ile evliliği de
İnsan yaşamının uyanışı olan İlkbahar,
Dans (Der Tanz in der Dorfschenke)
ilginç bir kavga sonunda gerçekleşti.
düşen solmuş yapraklar Eylül, ölüm
başlığını taşır. Orkestra düzenlemesi
Pauline de Ahna, yaşamında çok önemli düşüncesinin başlangıcı Uyku Zamanı
çok az çalınan eserin tanınan ve sevilen bir yer tuttu; Strauss senfonik şiirlerinde ve ölüme hazır bekleyiş Akşamın
piyano düzenlemesi virtüoz bir yorum
bile onun portresini yansıttı, opera ve
Kızıllığında. Son Dört Şarkı’nın
gerektirir. Liszt 1861-1862 yıllarında
liedlerinde onu düşündü. O, tüm hırçın ilk yorumu Londra’da, bestecinin
eserin dört el piyano için düzenlemesini karakterine ve ateşli davranışlarına
daha önce seçmiş olduğu Norveçli
de (S599) yaptı. Sonuncusu
karşın sevgili ve sadık eşiydi. Eşinin
soprano Kirsten Flagstad (1895-1962)
tamamlanmamış olan dört Mefisto
konser sahnelerinden çekilmesiyle
tarafından 22 Mayıs 1950’de –Strauss’a
Valsi yazan Liszt, eserlerinde genellikle
yazdığı liedler de azaldı. II. Dünya
ilham veren eşi Pauline de Ahna’nın
şeytani karakterlere yer verirken, şunu
Savaşı’nın dehşetinden, eserlerini
ölümünden dokuz gün sonra– Wilhelm
da belirtmişti: “Tanrı’ya inanan, şeytan
yönettiği opera evlerinin harabeye
Furtwaengler yönetiminde Royal Albert
hakkında şüpheye düşmez.”
dönüşünden çok etkilenen besteci,
Hall’da gerçekleştirildi.
Eser, Faust ile Mefisto’nun,
yalnızca enstrümantal müzik yazacak ve Birinci şarkı İlkbahar’da, vadilerin koyu
düğün kutlanan bir köy hanındaki
çoğunu da yarım bırakacaktı.
gölgesindeki ağaçlar ve mavi gök, rayiha
konuşmalarıyla başlar. Faust’un güzel
Strauss, Hitler’in verdiği görevi
ve kuş şarkıları hayal edilir. Mucize gibi,
bir kıza ilgi duyduğunu ama ona
bıraktıktan sonra 1945 Ekim’inde,
ışıklı biçimde beliren sevgilinin zarif
yanaşamadığını gören Mefisto, bir
savaşın bitiminde eşiyle birlikte
çağrısıyla bu kutsal varlık karşısında
kemanın boş tellerini seslendirerek
İsviçre’ye yerleşti. İngiliz şef Thomas
tüm bedenin titreyişi anlatılır.
3/8’lik ölçüde, notaların tek tek
Beecham’ın Londra’da düzenlediği
belirtilmesiyle (marcato), çılgın bir
Strauss Festivali’ne katıldığı 1947’de,
Frühling
dans başlatır. Kemanın boş tellerinden
Joseph von Eichendorf’un (1788-1857)
In dämmrigen Grüften
Re-La-Mi akoru, La Majör tondaki
Akşamın Kızıllığı (Im Abendrot) adlı
träumte ich lang
motifle duyulur. Faust utangaçlığını
şiiri eline geçti. Bir çiftin yaşamın tüm
von deinen Bäumen und blaue Lüften,
yenerek, kızla dans eder. Re bemol
keder ve sevincinden el ele geçerek
von deinem Duft und Vogelgesang.
Majör tondaki ağır bölümde, aldatıcı
sessizce barışa –ölüme– ulaşmasını
Nun liegst du erschlossen
bir günahkârlığı yansıtan ezgi duyulur.
anlatan bu şiirden çok etkilendi.
in Gleiss und Zier,
Faust, Mefisto’nun yardımıyla kızı
Sekseni aşmış yaşının olgunluğuyla o
von Licht übergossen
kandırmaya çalışır. Müzik yine şeytani
da bu anları yaşamıştı. Şiiri orkestra
wie ein Wunder vor mir.
sıçrayışlarla ve arpejlerle canlanır.
eşliğinde, tabii soprano için besteledi
Resitatif şeklindeki cümlelerle
ve “O mu acaba ölüm?” şeklindeki son Du kennst mich wieder,
sevgililerin kucaklaşması sembolize
mısrayı değiştirerek notanın üzerine
du lockst mich zart,
edilir. Sonra hızla gelişen, girdap gibi bir “Bu mu acaba ölüm?” diye yazdı.
es zittert durch all meine Glieder
ritimle fantastik sona ulaşılır. (Süre 11’) Daha sonra aynı atmosferi yansıtan
deine selige Gegenwart!
üç şiire daha rastlayınca, yine orkestra
eşliğinde bestelerini yaptı; bu kez,
İlkbahar
1946 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan
Alacakaranlık mahzenlerde
Alman şair Hermann Hesse’yi (1877uzunca hayal ettim
1962) seçmişti. 1948 Haziran’ında
senin ağaçlarını ve mavi havalarını
İlkbahar (Frühling), Ağustos ayında
kokunu ve kuşları cıvıltılarını
Uyku Zamanı (Beim Schlafengehen),
İşte sere serpe yatıyorsun
Eylül ayında Eylül (September) adlı
Parıltın ve süsünle,
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bir gencin yurtdışında yüksek öğrenim
görmesini sağlıyor. “Özel Konser”de
bugüne kadar Borusan Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık, Koç Holding Şeref Başkanı
Rahmi Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yer
aldı. 2010 ve 2011’de şov dünyasının
ünlü ismi Cem Yılmaz ve 2012 ile
2014’te tiyatrocu Ali Poyrazoğlu’nun
yönettiği konserler medyada büyük ilgi
uyandırdı.
2016 Şubat’ında Viyana’dan
Almanya’ya uzanan ve Avrupa
basınından olumlu eleştiriler alan
bir turne gerçekleştiren topluluk,
2015–2016 sezonunun açılışını
Sarah Chang’le gerçekleştirdi. Sezon
boyunca Katia & Marielle Labèque
(Philip Glass’ın, ortak siparişçisi
olduğu iki piyano için konçertosunda),
Evelyn Glennie ile konserler veren
BİFO, Freddy Kempf, Kit Armstrong
gibi sanatçılara eşlik etti; topluluk
ayrıca bu sezon Krzysztof Penderecki
yönetiminde bestecinin yapıtlarını
seslendirdiği bir konser verdi.

borusan ıstanbul phılharmonıc orchestra
& angel blue
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borusan istanbul filarmoni orkestrası
& angel blue

İkinci şarkı Eylül’de, bahçe huzur içinde,
çiçekler yağmura boyun eğmiş, yaz
sessizce sonunu seyretmekte; akasya
ağacından altın yapraklar düşmektedir.
Bahçenin ölümlü düşüne hüzünle
gülümseyen yaz, güllerde huzuru
arayış ve yorgun gözlerin kapanışı
canlandırılır.
September
Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.
Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum.
Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehn, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er (grossen)
müdgeword’nen Augen zu.
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Eylül
Bahçe yasta,
yağmur serince çiçeklerin arasına
çöküyor.
Yaz ürperiyor
sonunun karşısında usulca.
Altın rengi damlıyor yaprak yaprak
akasya ağacının yükseklerinden.
Yaz gülümsüyor hayret ve yorgunlukla
ölmekte olan bahçe rüyasına.
Güllerin yanında uzun bir süre
durup kalıyor, huzura hasret.
Yavaşça kapatıyor (kocaman)
yorgun düşmüş gözlerini.
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Üçüncü şarkı, keman ve korno
sololarıyla süslenen lirik Uyku
Zamanı’nda ise ateşli özlemin, günün
bitkinliğinden yıldızlı geceye uykulu bir
çocuk gibi bırakılışı; ellerin tüm işleri
terkedip tüm düşüncelerin unutulup
tüm duyguların uykuya gömülüşü;
bekçisiz kalan ruhun özgürce kanatlanıp
gecenin büyülü havasında derinlere,
sonsuz yaşama uçuşu yansır.

Beim Schlafengehen
Nun der Tag mich müd’ gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen.
Hände, lasst von allem tun,
Stirn, vergiss du alles denken,
Alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken.
Und die Seele unbewacht,
will in freien Flügen schweben,
um in Zauberkreis der Nacht
trief und tausendfach zu leben.
Yatma Vaktinde
Gün beni yorgun düşürmüşken,
özlem dolu arzum dostça
yıldızlarla dolu geceyi
yorgun bir çocuk gibi karşılayacak.
Eller, ne yapıyorsanız bırakın,
Kafa, unut tüm düşündüklerini,
Tüm duyularım
artık uykuya dalmak ister.
Ve ruh başıboş halde
serbestçe süzülmek ister havada,
gecenin sihirli dairesinde
derinlerde ve binlerce defa yaşamak için.
Dördüncü şarkı, Strauss’un ilk
bestelediği Eichendorf’un şiiri
üzerinedir. Akşamın Kızıllığında adını
taşıyan şarkı, akşamın kızıllığında el
ele tutuşmuş iki insanın hüzün ve neşe
arasından geçerek, sessiz topraklar
üzerinde dinlenişini; çevredeki derin
vadilerde havanın kararmasıyla iki
tarlakuşunun geceyi düşleyerek havada
yükselişini, onların uçmayı bırakarak
beraber uyku vaktine hazırlanırken bu
yalnızlıkta kaybolmayı düşünüşünü;
geniş, sakin, o kadar da derin akşam
kızıllığında gezginlikten yorgun
düşüşünü anlatırken son soruyu sorar:
Acaba ölüm bu mu? Son şarkıda flütün
trilleri tarlakuşunu canlandırırken,
Strauss’un “Ölüm ve Değişim” adlı
Senfonik Şiiri’nin ana teması da belirir.
Im Abendrot
Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand,
vom Wandern ruhen wir (beide)
nun überm stillen Land.

Rings, sich die Täler neigen.
es dunkelt schon die Luft,
zwei Lerchen nur noch steigen
nachträumend in den Duft.
Tritt her, und lass sie schwirren,
bald ist es Schlafenzeit,
dass wir uns nicht verirren
in dieser Einsamkeit.
O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot.
wie sind wir wandermüde–
ist dies etwa der Tod?
Günbatımında
Derdin ve sevincin içinden
el ele geçtik,
(ikimiz) yürümeyi bıraktık artık
huzur dolu topraklarda.
Çemberler halinde bükülüyor vadiler.
Hava kararıyor şimdiden,
iki tarlakuşu yükseliyor sadece
hülyalı kokunun içine doğru.
Buraya gel ve bırak vızıldasınlar,
yakında uyku vakti,
biz yolumuzu kaybetmeyelim,
bu ıssızlıkta.
Ah engin, dingin huzur!
Günbatımında ne de derin.
Yürümekten nasıl yorgun düştük…
Acaba ölüm bu mu?
İlk liedlerini âşık olduğu ve evlendiği,
Wagner hayranı general kızı soprano
Pauline de Ahna (1863-1950) için
yazan, sonrakilerde ise ünlü yorumcu
Elisabeth Schumann gibi sanatçıları
dikkate alan Strauss’un ölmeden önce,
1948’de yazdığı son liedlerden biri de
B. Knobel’in sözleri üzerine bestelediği
Malven (Ebegümeci) adlı, Müller von
Asow’un Viyana’da 1974’te düzenlediği
kataloğa göre AV304 numaralı liedidir.
“Aus Rosen, Phlox, Zinienflor...”
(Güllerden, ateşçiçeklerinden,
zinyalardan...) sözleriyle başlayan lied,
Strauss’un alışılmamış bitkilere ilgisini
de yansıtır. (Süre 25’)

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)
Kuru Gürültü Süiti, Op. 11

ölümünün ellinci yıl dönümüne işaret
eden kayıtlarla yenilenmiş bir ilgi
başgösterdi.
– Uvertür
Mayıs 1920’de Viyana’nın Schönbrunn
– Bridal Morning
Şatosu’nda ilk kez sergilenen
– Dog Berry and Verges
Shakespeare’in Much Ado About
– Intermezzo (Garden Scene)
Nothing (Kuru Gürültü) adlı oyunu
– Hornpipe
için Korngold, 1918’de sahne müziği
besteledi. Konser tamamlanmadan
Mozart, Mendelssohn, Busoni ve
önce müzisyenlere başka bir yerde
Enuscu gibi Erich Wolfgang Korngold
de ihtiyaç olduğunu fark edip, eseri
da önemli, yetenekli çocuk besteciler
kemancı Rudolf Kolisch’a danışarak
arasında sayılır. 29 Mayıs 1897’de müzik keman ve piyano için gereğince uyarladı
eleştirmeni Julius Korngold’un ikinci
ki bu uyarlama çabucak benimsendi.
oğlu olarak Brünn’de (günümüzde
Shakespeare’in 1598 ve 1599’da
Brno) doğan Korngold, yalnızca dokuz
kariyerinin ortalarına yaklaşırken
yaşındayken “müzikal bir dâhi” olarak
yazdığı düşünülen Kuru Gürültü,
tanımladığı Mahler’i müziğiyle etkiledi. 1623’te yayımlanan First Folio’da yer
1910 yılında Viyana Saray Operası’ndaki alır. Eser genelde Shakespeare’in en iyi
prömiyerinden sonra sansasyon yaratan komedilerinden biri olarak düşünülür,
bale-pandomim Der Schneeman’ı on
çünkü güçlü bir mizahı saray entrikaları,
bir yaşında besteledi. Bunu bir dizi
utanç, şeref gibi konular üzerine ciddi
orkestra, oda müziği ve opera eseri
bir tefekkürle birleştirmiştir. Birbirinden
takip etti ve 23 yaşında dünyaca ünlü
çok farklı iki ayrı âşık çiftin, Beatrice
bir besteci haline gelmesini sağlayan
ve Benedick ile Claudio ve Hero’nun
Die tote Stadt (Ölü Şehir) operasının
hikâyesini anlatır. Beatrice ve Benedick
Hamburg ve Köln’deki çifte prömiyeriyle arasındaki nükteli takılmalar oyunun ilgi
zirveye ulaştı. Bu noktada Korngold,
çekici yanıdır. Ana konu genç âşıkların
opera ve konser müziği bestecisi
(Claduio ve Hero) kavuşmasının
olarak ününün doruğuna ulaştı.
önündeki engeller etrafında döner;
Richard Strauss ve Giacomo Puccini
yan konu ise Beatrice ve Benedick
gibi isimlerden övgüler aldı ve birçok
arasındaki, cinsiyetlerin “mutlu
ünlü şef, solist ve şarkıcı eserlerini
savaşı”dır.
repertuarlarına ekledi. Die Fledermaus
Sonunda Benedick ve Beatrice işleri
ve La Belle Helene operalarında
yoluna koymak için güç birliği yapar
ortaklaşa çalıştığı Max Reinhardt ondan ve diğerleri de iki çiftin evliliklerini
1934 yılında Hollywood’a gelmesini
kutlamak için dans eder. (Süre 17’)
istedi. 1938 yılında bir kez daha
Hollywood’a dönmesi ve başrolünü
Maurice Ravel (1875-1937)
Errol Flynn’nin oynadığı Robin Hood’un Daphnis ve Chloé Süiti No. 1 ve 2
Maceraları filmi için müzik yapması
istendi. Kaliforniya’ya vardıktan kısa bir Süit No. 1
süre sonra Avusturya’nın Almanya ile
– Nocturne
birleşmesi gerçekleştip Avusturya’daki
– Interlude
Yahudilerin durumu vahim bir hale
– Danse Guerrière
gelince, Amerika’da kaldı.
Hollywood için bestelediği film
Süit No. 2
müzikleriyle milyonlarla tanışan
– Lever du Jour
Korngold, II. Dünya Savaşı’nı takiben
– Pantomime
Avrupa’ya ve konser salonlarına geri
– Danse Générale
döndü; gösterişli geç Romantik tarzı,
savaş sonrası fakir Viyana’da az bir
Ravel 1928’de Roland Manuel’e yazdığı
ilgi gördü ve 19 Kasım 1957’deki
Esquisse Biographique’te (Biyografik
ölümü ise yalnızca gelip geçici bir ilgi
Eskiz) şunları söyler: “Dafnis ve
uyandırdı. Ne var ki, geçen birkaç on
Kloe’yi bestelediğim zaman amacım
yılda müziğine birçok konser ve 1997’de büyük bir müzikal fresko yaratmaktı.
doğumunun yüzüncü ve 2007’de
Aynı zamanda Yunanistan’ı, tarihsel

kesinliklerden çok hülyalarıma
sadık kalarak ve 18. yüzyıl Fransız
ressamlarının yansıttığı Yunanistan gibi
canlandırmayı düşündüm.”
İlk kez 8 Haziran 1912’de Paris’te
Châtelet Tiyatrosu’nda Pierre Monteux
yönetimindeki orkestra eşliğinde
sahneye konan bale süitinde efsanevi
Vaslav Nijinski Dafnis rolünde, Ateş
Kuşu’nun yıldızı Tamara Karsavina ise
Kloe rolünde dansetmiş ve eser büyük
ilgiyle karşılanmıştı. Librettoyu –Ateş
Kuşu’nu da yazan– koreograf Mihail
Fokin (1880-1942) hazırlamıştı.
Sergei Diaghilev üç yıl önce kurduğu
Rus Balesi’nin yıldızları olan Nijinski
ve Karsavina için yeni ve ilginç bir
eser istiyordu. Fokin daha önce de,
1904’te Petersburg Kraliyet Balesi
direktörüne bu konuyu önermiş ancak
sonuç alamamıştı. Yüzyılın en büyük
koreografı olarak kabul edilen Fokin’in
fikrine göre, eski Yunan mitolojisinden
kaynaklanan bu öykü “müzik”, “resim”
ve –eski Yunancada– taş, bronz, toprak
ya da alçıdan oluşan üç boyutlu sanat
eseri olarak tanımlanan “plastik” ile
canlanacak, yeni balenin en büyük
özelliği de kesin güzelliği yansıtmak
olacaktı. Fokin’in reform planlarına
Diaghilev de katıldı ve 1909’da baleyi
Ravel’e ısmarladı.
Ravel, 1911 kışı için hazırlanması
istenen müziği Fokin’in planına
göre bestelemeye başladı. O sırada
Fontainbleau’da küçük bir kulübede
oturuyordu ve o yıl çok su taşkını
olmuştu. Fokin ile arkadaşları Dafnis
ve Kloe’yi dinlemek üzere içerde
oturdukları zaman ayaklarının arasından
sular akıyordu. Ravel hazırladığı
müzikleri onlara veriyor, sürekli
çalışıyordu. Temsilin provalarında
zorluklar başgösterdi. Duran yayınevi
sahibinin anlattığına göre, besteci 1912
baharında müziği tamamlamıştı, ama
Diaghilev tatmin olmamıştı; projeye
devam konusunda tereddütleri vardı.
Koreografi konusunda da Fokin ile
aynı düşüncede değildi. Aralarındaki
tartışmalar nedeniyle Fokin kendisini iki
yıl süreyle geri çekti ve bale müziğinin
süitleri koreografik plansız yorumlandı.
Ünlü bale yönetmeni Diaghilev’e
ithaf edilen balenin konusu MS 2.
yüzyılda Midilli Adası’nda yaşamış
olan şair Longos’un pastoral romanı
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Işıkla yıkanmış
bir mucize gibi karşımda.
Beni anımsıyorsun,
şefkatle kendine çekiyorsun,
tüm uzuvlarım boyunca titriyor
kutsal var oluşun!

xxxxxxxxxxxxxxxxx
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fanfarlarıyla korsanları vurgular, birinci
bölümün sonunda duyulur.
1. Süit üç bölümlüdür: Ağır (Lent)
tempoda başlayan 1. bölüm Nocturne
başlığını taşır. Pan’ın tapınağı önünde
nimfelerin (su perilerinin) heykellerinin
başları görülür. Dafnis’in girişiyle müzik
biraz canlanır ve etkili olur (Très modéré
et expessif ). Sonra da Kloe girer ve dans
ederler. Birinci tema üzerine duyulan
tremololar ve flütlerin kadansları ile
Kloe’nin korsanlar tarafından kaçırılışı
canlandırılır. Dafnis geç kalmıştır,
kendini yere atar. Nocturne’ün
başlangıcı partisyonda şöyle anlatılır:
“Heykellerden birinin başı üzerinde
birden bir ışık belirir. Nimfe canlanır
ve kaidesinden inerek ağır ve gizemli
bir dansa başlarken ikinci ve üçüncü
nimfeler de ona katılır.” Bu dans keman
ve viyola glissandolarının desteklediği
arabesklerle süslenir. Nimfeler Dafnis’in
gözyaşlarını görüp onu sakinleştirerek
ayağa kaldırır; Tanrı Pan’ın şekli
belirginleşir, müzik Do Majöre
dönüşünce Dafnis yere kaparak aşkını
dile getirir. Arka planda dört sesli koro
aniden susar. Ara verilmeden giren
2. bölüm Interlude (Ara Müziği)
başlığını taşır. Trompet ve kornoların
yansıttığı beşinci temaya karşı koro
sözsüz müzikle ikinci temayı arka
planda duyurur. Obua ve flütlerin
de katılımıyla uzun ve ağır tempolu
cümlenin ortasında birden 3.
bölüme geçilir. 3. bölüm canlı ve çok
kaba (animé et très rude) tempoda
Savaşçıların Dansı’nı (Danse guerrière)
yansıtır. Akşam vakti korsanların
kampında, arka planda kayalıklar
arasından denizde üç sıra kürekli bir
savaş gemisi (Trireme) görülmektedir.
Beşinci temanın egemen olduğu bu
barbar ve Borodin’in Prens İgor’unu
anımsatan dansta korsanlar ellerinde
meşalelerle Kloe’yi dansa zorlar, yerde
sürüklenen Pan’ın kızgın hayalinin
belirmesiyle ürker, kaybolurlar. Kloe
yalnız kalır, ortalığı bir aydınlık kaplar.
2. Süit ise balenin son sahne
müziğinden oluşur. Birbirine bağlı
olarak yorumlanan üç bölüm, Ravel’in
partisyona konuyla ilgili yazdığı notlarla
da açıklanmıştır. 1. bölümde (Le lever
du jour - Gün doğuşu) pastoral bir
sahne çizilir: Önce gecenin sessizliği
egemendir. Yalnızca kayalar arasında

derenin şırıltısı duyulmaktadır. Sonra
gün ağarır: Kuşların konseri başlar,
sabah yeli hissedilir; çobanın kavalı
ikinci temayı doğanın derinliklerinden
yansıtır. Periler mağara önünde uyuyan
Dafnis’i uyandırır. Sevgilisi kaçırılan
Dafnis çaresizdir, ancak Peri Syrinx’in
sevgisi uğruna yardım eden Pan’ın
çabası sonucu Kloe kurtulur. Kloe ve
Dafnis’in temaları sonunda birleşir.
2. bölümde (Pandomime - Pandomim)
kavuşmanın sevinciyle Kloe “kırlarda
dolaşan Syrinx’i”, Dafnis ise “kaval
çalan Pan’ı” canlandırarak dans eder ve
birbirlerine olan sevgilerini belirtirler. Bu
ilginç bölmede Ravel, Pan ile Syrinx’in
uyumunu gözeterek flüte Habanera
dansı biçiminde bir ritim uygulamış ve
ezgiyi basların geniş akorları eşliğinde
desteklemiştir. Son bölüm Genel
Dans’ta (Danse Générale) ise, Dafnis’e
bağlılık yemini eden Kloe ile sevgilisi,
ellerinde defne dallarıyla dans eden
Baküs kızları ve genç çobanlarla çevrili
olarak, mutlu ve neşeli bir dansla
(bacchanal) süiti sona erdirir. (Süre 30’)
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* Program notları: irkin aktüze

Ara Interval

trıo arte
verıko tchumburıdze keman violin
dorukhan doruk viyolonsel cello
yunus tuncalı piyano piano
gérard caussé viyola viola

15.06.2016
Sent Antuan Alt Kilisesi
ça we 20.00 Sent Antuan Lower Church
Johannes Brahms

Piyanolu Trio No. 3 Do minör, Op. 101
Piano Trio No.3 in C minor, Op.101
– Allegro energico
– Presto non assai
– Andante grazioso
– Allegro molto
Özkan Manav

Ludus Modalis*

Johannes Brahms

Piyanolu Dörtlü No. 3 Do minör, Op. 60 “Werther”
Piano Quartet No.3 in C minor, Op.60 “Werther”
– Allegro non troppo
– Scherzo. Allegro
– Andante
– Finale. Allegro comodo
* dünya prömiyeri, istanbul müzik festivali siparişi.
world premıere, ıstanbul musıc festıval commıssıon.
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.

gérard caussé
▪▪ Fransa’nın önde gelen viyolacısı
Gérard Caussé günümüzün az sayıdaki
büyük uluslararası viyola ustaları
arasında kabul edilir ve Primrose’dan
sonra viyolaya solo çalgı olarak hak ettiği
itibarı geri kazandıran birkaç sanatçıdan
biridir. Belli başlı albüm firmalarından
çıkmış ve uluslararası müzik basınından
sayısız ödül kazanmış solo, konçerto
ve oda müziğini kapsayan etkileyici
çeşitlilikteki kayıtları da bunu kanıtlar
niteliktedir. Meslektaşları arasında da
son derece saygın bir yere sahip olan
sanatçı, Emmanuel Krivine, Charles
Dutoit, Kent Nagano, Gidon Kremer,
Maria João Pires, Augustin Dumay,
François-René Duchable, Paul Meyer,
Renaud ve Gautier Capuçon gibi ünlü
isimlerle sık sık konserler vermekte ve
kayıtlar yapmaktadır.
Gérard Caussé 1970’lerin ortalarında
Pierre Boulez’in Ensemble
Intercomtemporain topluluğunun
kurucu üyesi ve solo viyolacısı olarak
uluslararası üne kavuştu. Kendisi için
yazılan 10’dan fazla konçerto (yakın
zamanda Philippe Hersant ve Katsuhiro
Oguri’nin viyola konçertolarının
prömiyerlerini yaptı) ile viyola için
yeni repertuarın destekleyicisi olmaya
devam ederken, dünyanın en saygın
orkestraları eşliğinde Barok müzikten
Bruch, Berlioz, Bartók, Stravinsky,
Britten, Walton, Martinu ve “viyolanın
amacını ve eşsizliğini anlayan ilk
besteci” saydığı Mozart’a uzanan
repertuarlarla konserler verdi.
2002-2004 yılları arasında sanat
yönetmenliğini üstlendiği Toulouse
Ulusal Oda Orkestrası ile şef ve
solist olarak konserler verdi. Yakın
zamanlarda Fransa Ulusal Orkestrası,
Fransa Radyosu Filarmoni Orkestrası,
Lille Ulusal Orkestrası/Casadesus,
Capitole de Toulouse Orkestrası,
Montpellier Filarmoni/Levi, Suisse
Romande Orkestrası, Lüksemburg
Filarmoni/Krivine ve Sao Paulo Senfoni
Orkestrası ile çaldı.
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Daphnis Kai Khloe’den alınmıştır.
Fokin’in hazırladığı taslak üzerine
Ravel’in 1909-1912 arasında orkestra
ve koro için bestelediği balenin iki
kahramanı Dafnis ve Kloe çobanlar
tarafından evlat edinilmiş iki çocuktur;
büyüdükçe arkadaşlıkları saf bir aşka
dönüşür.
Ravel üç sahneden oluşan ve
“Koreografik Senfoni” olarak
tanımladığı “Dafnis ve Kloe Bale
Müziği” için büyük bir orkestra
öngörmüştü: Alışılmış çalgılar
dışında dört trompet, Sol bas flüt,
küçük Mi bemol klarinet, zengin bir
vurma çalgılar bölümüne ek olarak
Ravel’in Eoliphone diye adlandırdığı
rüzgâr makinesi ve sahne arkasından
sözsüz söyleyecek olan koro
bulunmaktaydı. Ancak Ravel, istenirse
bu koronun yerini alabilecek çalgıları
da partisyonda göstermiş, ayrıca
partisyona yazdığı notlarla konuyu
ve olayları belirtmişti. Daha sonra
bir saati geçen bu müzikten, 1912’de
orkestral fragmanlar dizisi olarak
adlandırdığı yarım saat kadar süren
iki süit düzenledi; konser salonlarında
da çoğunlukla –koro partisi
öngörülmeyen– ikinci süit çalınır.
1. Süit, balenin birinci sahnesinin
sonunda başlar ve ikinci sahneden
de bölümleri içerir: Çoban Dafnis’in
sevgilisinin korunması için Pan’a
dua edişi, koral bir intermezzo ve
korsanların kampındaki dans yer alır.
2. Süit ise balenin üçüncü sahnesini
yansıtır: Kloe’nin dönüşünü, Dafnis’in
sevgilisiyle dansını ve finaldeki neşeli
kutlamayı canlandırır. Ravel beş ana
tema kullandığı için baleyi, Koreografik
Senfoni diye adlandırmıştır: Birinci
tema 3/4’lük ölçüde, La Majör ana
tonalitede, altı tane beşli aralık üzerine
kuruludur, eserin başlığı gibidir ve
kesin disonansla Re bemolde, eserin La
Majör ana tonalitesinin üzerinde point
d’orge (taç noktasında) belirir. İkinci
tema 6/8’lik ölçüde sahne arkasından
duyulan koronun, doğaya çağrısı gibi
yansır. Üçüncü tema, 2/4’lük ölçüde
Dafnis’in aşk temasıdır, koronun sesi
üzerinden yükselir. Dördüncü tema,
3/4’lük ölçüde Kloe’nin temasıdır ve
sevimli bir vals olarak sunulur. Beşinci
tema, 5/4’lük ölçüde trompetlerin
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▪▪ France’s leading violist, Gérard
Caussé is widely acclaimed as
ranking among the handful of great
international viola talents of our
time and one of the few who, since
Primrose, have made the viola once
again a solo instrument in its own
right. This has been recognised by
an impressive range of major record
labels, whether for solo, concerto or
chamber music recordings, earning
him numerous awards from the
international music press. Highly
respected by his peers, Caussé
performs and records regularly with

such household names as Emmanuel
Krivine, Charles Dutoit, Kent Nagano,
Gidon Kremer, Maria João Pires,
Augustin Dumay, François-René
Duchable, Paul Meyer, Renaud and
Gautier Capuçon.
Gérard Caussé came to international
recognition in the mid 70s as a
founding member and solo viola
for Pierre Boulez’s Ensemble
Intercomtemporain. While continuing
to be a champion of new repertoire
for the viola, with over ten concertos
written especially for him (recently
he has premiered viola concertos
by Philippe Hersant and Katsuhiro
Oguri), Gérard Caussé has appeared as
soloist with many of the world’s most
prestigious orchestras, performing
repertoire ranging from baroque
music, to Bruch, Berlioz, Bartok,
Stravinsky, Britten, Walton, Martinu
and Mozart, whom he considers “the
first to understand the purpose and
uniqueness of the viola”.
From 2002 to 2004, Gérard Caussé
was artistic director of the Toulouse
National Chamber Orchestra and
appeared with it as conductor and
soloist. Recently he played with
Orchestre National de France, Radio
France Philharmonic, Orchestre
National de Lille (Casadesus),
Orchestre du Capitole de Toulouse,
Montpellier Philharmonic (Levi),

tro arte
dünya sahnelerinde
genç müzisyenler
▪▪ “Dünya Sahnelerinde Genç
Müzisyenler” projesi 2010 yılında,
uluslararası duayen piyanistler GüherSüher Pekinel tarafından 40 yıllık deneyim
ve birikimlerini genç müzisyenlere
aktarma hedefiyle hayata geçirildi. 2013
yılından itibaren TÜPRAŞ sponsorluğunda
devam eden proje, genç yeteneklere
eğitimlerini dünyanın en saygın pedagog
ve müzisyenleriyle gerçekleştirmelerini
sağlayarak, kaliteli enstrümanlarla
ustalık sınıflarına katılıp önümüzdeki
yıllarda isimlerini dünya sahnelerinde
duyurabilmeleri için birçok genç yeteneğe
umut olmaya devam etmektedir. Genç
müzisyenlerin kısa sürede eriştikleri
üstün performans ve yorumları sayesinde,
uluslararası saygın ve tanınmış yarışmalar
platformunda aldıkları yedi birincilik,
dört ikincilik ve iki üçüncülük dereceleri,
DSGM projesinin her üstün yeteneğin
doğru yönlendirildiği takdirde başarıya
ulaşacağının güçlü bir göstergesidir.
Zürich Tonhalle Kammersaal’de yapılan
konserin canlı film çekimi, saygın
“Lila Plak” firmasıyla yapılan çalışma
sonucu, DSGM‘nin 2. CD/DVD’si
olarak piyasaya sunuldu. Büyük yankı
uyandıran canlı yayınları Zürich SWR 1 ve
2 Radyo Programları tarafından defalarca
yayınlandı. Türkiye’nin prestijli konser

Our goal and desire is, in the presence
of these achievements, to make it
possible through the government to
reactive the law of “Child Prodigy Act”,
which was abolished 20 years ago,
and to give the opportunity to superior
young gifted musicians to become
world-renowned artists.

verıko tchumburıdze
Keman Violin

▪▪ Our 12 instrumentalists in DSGM
“Young Musicians on World Stages”
project are exceptional talents selected
from various conservatories in cities
around Turkey. During the past five
years, the musicians have succeeded
beyond our expectations and proven
themselves as international talents
through their concert performances
and their DVD which is launched
through DSGM Project and sponsored
by Tüpraş since 2013.
The aim of the project is, to select
young talents and provide them the
opportunity to develop and deepen
their unique artistic identities, so that
they can compete at world standards.
Besides their training as soloists, the
goal is to make it possible for them
to work with the best musicians and
pedagogues all over the Europe at the
best educational institutions, as well
as providing them the highest quality
instruments and helping them build
international career.
At our project the main focus
is chamber music, besides its
contribution to musicians to become
a knowledgeable and a conscious
soloist, it also opens the door to a deep
intellectual and analytical platform,
where instantly different musical
interpretations are shared which allows
them to reach the highest level of
music making.
Due to their high performance
and interpretations at prestigious
platforms, our young musicians
have won seven first, four second
and two third prizes at international
competitions achieved in a short period
of time. These prizes are the strong
indicators that all exceptional talents,
who are guided in the right direction
like in “Young Musicians on World
Stages” project, will succeed.

2013’te değişik ülkelerdeki konserlerinin
yanı sıra Borusan Filarmoni Orkestrası
ile 41. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış
konserinde çaldı, ayrıca İsviçre’de Seiji
Ozawa Akademisi’nin ustalık sınıfına,
Verbier Festivali ve International
Summer Academy of Music Lenk
tarafından ünlü viyolonist Ana
Chumachenko ile çalışmak üzere davet
edildi. Youth Classics Masterclasses &
Festival Prof. Igor Ozim ve International

▪▪ 1996 Adana doğumlu Veriko
Tchumburidze eğitimine dört
yaşında Mersin Üniversitesi Devlet
Konservatuarı’nda Selahattin Yunkuş’un
öğrencisi olarak başladı.
2004 yılında Gülden Turalı Ulusal
Keman Yarışması ve 2006’da Gürcistan
Ulusal Yarışması’nda birincilik ödüllerini
kazanan Tchumburidze, Güher & Süher
Pekinel tarafından hayata geçirilen ve
TÜPRAŞ sponsorluğu altında devam
eden “Dünya Sahnelerinde Genç
Müzisyenler” bursunu 2010 yılında
kazanarak, Viyana’da Hochschule für
Musik’de öğrenimine pedagog Prof.
Dora Schwarzberg ile devam etti. Eylül
2012’de 7. Uluslararası “Çaykovski Genç
Müzisyenler Yarışması”nda jürinin ortak
kararıyla birinciliği elde etti, buna bağlı
olarak değişik ülke ve festivallerden
konser davetleri ve aynı yıl Andante
müzik dergisinin “Yılın Çıkış Yapan
Genç Müzisyeni” ödülünü aldı.

Summer Academy’de Prof. Dora
Schwarzberg ile çalıştı ve son olarak
Trio ile Oslo’da ECMA Akademisi
ustalık sınıfına katıldı.
Mart 2014’te Zürich Tonhalle’de “Dünya
Sahnelerinde Genç Müzisyenler” konseri
kapsamında DVD çekiminde yer alan
Tchumburidze, Temmuz 2014’te KKL
Luzern’de Swiss Chamber Orchestra
ile konser verdi. Bunun üzerine
Uluslararası Zürih “Orpheum Musik
Stiftung”un 25. yıldönümünü kutlamak
adına genç sanatçılar arasından seçildi
ve Sony Classics tarafından çıkarılacak
CD için besteci Anton Wranitzky’nin Do
Majör, Op. 11 Keman Konçertosu’nu
Ekim 2015’te solist olarak Howard
Griffiths yönetimi altındaki Münchener
Kammerorchester ile kayda aldı. Ocak
2016’da Sony CD tanıtımı konseri için
Zürich Kaufleuten salonunda konser
verdi. Konserden sonra sahnede
önemli gazetecilerle CD hakkında
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35’ten fazla albümü kapsayan
diskografisinde Schubert’in Alabalık
Beşlisi (Virgin Classics), Levinas ve
Hindemith’in eserlerini seslendirdiği bir
resital CD’si (Aeon), Suisse Romande
Orkestrası ile Bloch’un viyola ve orkestra
için eserleri ve Maria João Pires ile Rus
repertuarı seslendirdikleri resital CD’si
(Deutsche Grammophon) sayılabilir.
EMI Virgin Classics etiketi altında yaptığı
son kayıtları ise şöyledir: Bach Solo
Süitleri (viyola için uyarlama) albümü
ve Renaud Capuçon, Gautier Capuçon,
Nicholas Angelich, Michel Dalberto
ve Ebène Quartet (Echo Prize) ile
gerçekleştirdikleri, Echo Ödülü kazanan
Faure Integral Oda Müziği albümü.
Gérard Caussé 1560 yapımı bir Gasparo
da Salo çalmaktadır.

salonlarında düzenli olarak yer alan
ve 2015/2016 sezonunda İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası (açılış konseri),
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
(canlı yayın), Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası (canlı yayın) ile konser veren
sanatçılar, Süreyya Operası ve Cemal
Reşit Rey resital serilerinde ve İstanbul
Müzik Festivali’nde (İKSV) oda müzik
konserleriyle sahne alacaktır.

© muhsin akgün

Orchestre de la Suisse Romande,
Luxembourg Philharmonic (Krivine) and
Sao Paulo Symphony Orchestra.
His discography is composed of more
than 35 records on labels including
Schubert’s Trout Quintet for Virgin
Classics, a recital disc with Levinas and
Hindemith works for Aeon, Bloch’s
works for viola and orchestra with the
Orchestre de la Suisse Romande, and
a recital disc of Russian repertoire
with Maria Joao Pires for Deutsche
Grammophon. Last recordings for
EMI Virgin Classics: Bach Solo Suites
(transcription for viola) and Faure
Integral Chamber Music with Renaud
Capuçon, Gautier Capuçon, Nicholas
Angelich, Michel Dalberto and Ebène
Quartet (Echo Prize).
Gérard Caussé plays a Gasparo da Salo
(1560).
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▪▪ Born in Adana in 1996, Veriko
Tchumburidze began her studies at
Mersin University State Conservatory
at the age of four as a student of
Selahattin Yunkuş.
She won first prize at the Gülden
Turalı National Violin Competition in
2004 and first prize at the Georgian
National Competition in 2006.
She has performed as soloist with

realized various interviews with the
most important international press. İn
January 2016 Tchumburidze has also
recorded John Williams’ “Schindler
List” a film music CD for Rondeau/
Klanglogo Leipzig together with the
“Brandenburgisches Kammerorchester”
and Howard Griffiths. Due to her
performances, Tchumburidze was
elected by Orpheum Stiftung to headline
the “Zürich Opernhaus Film Festival”
Opening Concert on 1st October 2016.
As first Turkish musician ever,
Tchumburidze was accepted to
participate in 2015 at the most famous
“XV İnternational Tchaikovsky
Competition”. İn the same year she
performed as “Young Musicians on
World Stages” scholar at the “Vehbi Koç
Award Ceremony” and at the Boğaziçi
Albert Long Hall, Notre Dame de
Sion Concert Hall as well as “D-Marin
Classical Music Festival”. Furthermore
she played as soloist and as YMWS Trio
together with the Izmir and İstanbul
State Symphony Orchestra. İn April
2016 she performed as YMWS Trio at
the Süreyya Opera and Cemal Reşit Rey
Concert Hall. Furthermore as YMWS
Trio she realized “L.V. Beethoven
Triple Concerto” together with the
“Presidential Symphony Orchestra of
Turkey” in Ankara/Turkey. İn June 2016
Tchumburidze will take place as YMWS
Trio at the İstanbul Music Festival
(İKSV) together with world famous
violist Gérard Caussé and will perform
the world premiere of renown composer
Özkan Manavs’ work, specially written
for this event.
Having been accepted into the “Munich
Musikhochschule”, Tchumburidze
will continue her studies with Ana
Chumachenco and will attend her
master classes in various countries.
Tchumburidze plays on a violin made by
Giambattista Guadagnini in 1756, which
was provided her by the generosity of the
“Deutsche Stiftung Musikleben”.

dorukhan doruk
Viyolonsel Cello
▪▪ 1991 İstanbul doğumlu Dorukhan
Doruk viyolonsel eğitimine 2000 yılında
MSGSÜ Devlet Konservatuarı’nda Dilbağ
Tokay ile başladı ve 2008 yılında Köln’de

© muhsin akgün

Eskişehir and Bursa State Symphony
Orchestras and the MEU Academic
Chamber Orchestra. She studied at
Mersin University State Conservatory
as student of Lili Tchumburidze and
continued her studies in 2010 with
Prof. Dora Schwarzberg as scholar
of the “Young Musicians on World
Stages” project created by Güher &
Süher Pekinel (YMWS) with financial
support of Tüpraş, at the Hochschule
für Musik in Vienna.
In September 2012, she won first prize
at the “7th International Tchaikovsky
Competition for Young Musicians”
with the highest score and consensus
of the jury; accordingly she was invited
to several international concerts and
festivals in different countries as
Russia, Switzerland and Germany.
İn 2013 she was invited to participate
in the “Seiji Ozawa Academy master
class” and the “Verbier Festival” in
Switzerland to continue her studies
with the famous violinist and
pedagogue Ana Chumachenco, with
whom she worked together at the
“International Summer Academy of
Music Lenk”. Tchumburidze worked
also with Prof. Igor Ozim at “Youth
Classics Masterclasses & Festival” and
with Prof. Dora Schwarzberg at the
“International Summer Academy”.
At least she took part as Trio at the
“ECMA Academy” Masterclass in Oslo.
Tchumburidze was selected as “Best
Emerging Musician” by Andante
music magazine in Turkey in 2013 and
performed at the opening concert of
the “41th Istanbul Music Festival” with
the Borusan Symphony Orchestra. In
March 2014 she took part in a DVD
recording of the YMWS concert at
Zurich Tonhalle. Immediately thereafter
she was invited to perform with the
Swiss Chamber Orchestra in Lucerne
KKL. After this concert she was chosen
by “Orpheum Musik Stiftung” Zürich,
which prepares extraordinary musicians
for a world career, to release a CD
series, on the occasion of Orpheum’s
25th anniversary in cooperation with
Sony Classics, together with the Munich
Chamber Orchestra under the baton of
conductor Howard Griffiths. In January
2016 she performed in Kaufleuten/
Switzerland to promote the CD and

Witold Lutoslawski International Cello
Competition” in Poland.In 2013, Doruk
performed with Junge Philharmonie
Köln in Germany and attended the
master class at the “Seiji Ozawa
Academy in Switzerland”. In March
2014 he took part in a DVD recording
of the YMWS concert at Zürich
Tonhalle; accordingly he performed at
the opening of the “42nd Istanbul Music
Festival” with Borusan Symphony
Orchestra and took part in concerts
at the Ayvalık, Bodrum D-Marin and
Samos Festivals. In 2015 he performed
as YMWS scholar at the “Vehbi Koç
Award Ceremony” and performed as
YMWS Trio at the Boğaziçi Albert Long
Hall, Notre Dame de Sion Concert
Hall and “D-Marin Classical Music
Festival”. Furthermore he performed
as YMWS Trio together with the
Izmir and İstanbul State Symphony
Ödülü’nü kazandı. 2013/2014
Hochschule für Musik’te Prof. Claus
Orchestra. İn April 2016 he realized as
sezonunda Truls Mørk ve Prof. Claus
Kanngiesser ile eğitimine devam etti.
YMWS Trio, chamber music concerts
Kanngiesser ile çalışmalarına devam
2010 yılında “Dünya Sahnelerinde
at the Süreyya Opera and Cemal Reşit
eden ve Köln’de lisans eğitimini
Genç Müzisyenler” bursiyeri oldu;
Rey Concert Hall as well as “L.V.
tamamlayan Dorukhan Doruk, yüksek
aynı yıl Avusturya Liezen Uluslararası
Beethoven Triple Concerto” together
lisans eğitimine Norveç’te ünlü çellist
Viyolonsel Yarışmasında birincilik
with the “Presidential Symphony
Truls Mørk ile devam etmektedir.
elde etti, ardından Hırvatistan 8.
Orchestra of Turkey” in Ankara/
Uluslararası Antonio Janigro Viyolonsel
Turkey. İn June 2016 Doruk will take
Yarışması’nda Birincilik Ödülü’nün yanı ▪▪ Dorukhan Doruk was born in
place as YMWS Trio at the İstanbul
Istanbul in 1991 and began his studies
sıra beş özel ödüle de layık görüldü.
Music Festival (İKSV) together with
in 2000 with Dilbağ Tokay at the Mimar world famous violist Gérard Caussé
2011 yılında Andante müzik dergisinin
Sinan University State Conservatory;
Yılın Çıkış Yapan Genç Müzisyeni
and will perform the world premiere
in 2008 he continued his studies
Ödülü’nü alan Doruk ayrıca
of renown composer Özkan Manavs’
with Prof. Claus Kanngiesser at the
Borusan Senfoni Orkestrası, Ankara
work, specially written for this event.
“Hochschule für Musik” in Cologne.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
Together with Gülru Ensari he will
İzmir Devlet ve İstanbul Devlet Senfoni In October 2012, Doruk continued his
give recital concerts at Süreyya Opera
studies with the famous cellist Truls
Orkestraları ile konserler verdi ve
İstanbul, Culture University Denizli
Mørk at the Norwegian Academy of
Verbier Festivali’ne katıldı. Eğitim
and at Bilkent Concert Hall Ankara.
Music in Oslo, while completing his
aldığı Köln Musik Hochschule’den
İn 2015 he took place together with
Bachelor Degree in Cologne.
sonra, Ekim 2012 itibariyle eğitimine
famous cellist David Geringas at a
Doruk, who has been selected in 2010
Norveç Müzik Akademisi’nde ünlü
chamber music concert in Germany
as a scholar in the “Young Musicians
çellist Truls Mørk ile devam etti,
as well as quartet within the “Seiji
on World Stages” project created by
ayrıca 2013’te İsviçre’de Seiji Ozawa
Ozawa Matsumoto Festival”. Doruk
Güher & Süher Pekinel (YMWS) with
Akedemisi’nin ustalık kursuna katıldı.
performed during the “Jeju Music
Mart 2014’te Zürich Tonhalle’de “Dünya financial support of Tüpraş, won in
Festival” in January 2016 as a member
the same year 1st prize at the “Liezen
Sahnelerinde Genç Müzisyenler”
of the Trio Bell’Arte and as a soloist
International Cello Competition”
konseri kapsamında DVD çekiminde
of the “Hankyung Sinfonietta” under
in Austria and 1st prize as well as 5
yer aldı. Nisan 2014’te Fazıl Say’ın
the conductorship of Gum Nanse. İn
special prices at the “8th International
Dört Şehir başlıklı viyolonsel sonatını
February 2016, he played with the
besteciyle birlikte bir turne kapsamında Antonio Janigro Cello Competition” in Trio Bell’Arte again, this time at the
Croatia. In 2011 he received Andante
seslendirdi. Hırvatistan’da 8. Antonio
Gangdon Arts Center in Seoul.
magazine’s “Award for the Best
Janigro Viyolonsel Yarışması’nda
Doruk plays on a Nicolas Lupot cello
Emerging Musician”.
Birincilik Ödülü’nü ve 2015 yılında
from the 19th century, which was
nd
provided him by the generosity of the
In 2015 Dorukhan Doruk won 2
X. Witold Lutoslawski Uluslararası
Prize and 2 special awards at the X.
YMWS project.
Viyolonsel Yarışması’nda İkincilik
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röportajlar gerçekleştirdi. Ocak 2016’da
yine Howard Griffiths yönetiminde
Brandenburgisches Kammerorchester
ile birlikte film müzikleri CD’si dahilinde
Rondeau/Klanglogo Leipzig firması
için John Williams’ın Schindler List adlı
eserini kayda aldı.
Başarılı performansları nedeniyle,
Orpheum Stiftung tarafından, 1 Ekim
2016 tarihinde düzenlenen “Zürih
Opernhaus Film Festivali” açılış konseri
için davet edilen Tchumburidze, 2015
yılında dünyanın en prestijli klasik
müzik yarışmalarından biri olan XV
Uluslararası Çaykovski Yarışması’na
katılmaya hak kazanarak Türkiye
adına bir ilke imza attı. Aynı yıl
içeresinde “Dünya Sahnelerinde Genç
Müzisyenler” projesi dâhilinde Vehbi
Koç Ödül Töreni’nde, Boğaziçi Albert
Long Hall ve Notre Dame de Sion’da
oda müziği konseri ve D-Marin Klasik
Müzik Festivali’nde Trio Resitali verdi.
Bunun yanı sıra İzmir Devlet Senfoni ve
İstanbul Devlet Senfoni Orkestraları ile
Trio olarak sahne aldı. Nisan 2016’da
DSGM Trio olarak Süreyya Operası’nda
ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
oda müziği konserleri gerçekleştirdi,
ayrıca Ankara Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası ile L.V. Beethoven
Triple konçertosunu çalacaktır. DSGM
Trio olarak Haziran 2016’da İstanbul
Müzik Festivali dahilinde dünyaca ünlü
viyolist Gérard Caussé ile sahneye
çıkan sanatçı, Türkiye’nin en önemli
bestecilerinden Özkan Manav’ın Trio
için özel olarak bestelediği eserin dünya
prömiyerini gerçekleştirmektedir.
Münih Musik Hochschule’ye kabul
edilen Tchumburidze, çalışmalarını Ana
Chumachenco ile sürdürmekte olup,
kendisine Deutsche Musikleben Vakfı
tarafından sağlanan 1756 Giambattista
Guadagnini yapımı bir keman ile
çalmaktadır.
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▪▪ Yunus Tuncalı was born in 1992.
He was introduced to music and to the
piano at a very early age, starting his
musical education at Bilkent University
School of Music and Performing Arts
with Sevinç Keser, Emre Şen and
Stiliana Stavreva. In 2009 he won first
prize at the “3rd Anatolian University
Piano Competition”, in Eskişehir and
attended the 2009 and 2010 “Musica
Mundi Summer Chamber Music
Course” and Festivals in Brussel. In
2010, he graduated from the class
of Prof. Ersin Onay. The same year
selected as a scholar in the “Young
Musicians on World Stages” project
created by Güher & Süher Pekinel
with financial support of Tüpraş, he

Johannes Brahms (1833-1897)
Piyanolu Trio No. 3 in Do minör, Op. 101

© muhsin akgün

– Allegro energico
– Presto non assai
– Andante grazioso
– Allegro molto

began his studies at the “Koninklijk
Conservatory” in Brussel. İn 2011
he participated in the “Pablo Casals
Chamber Music Festival” where he
performed in various chamber music
concerts. In 2012 he graduated of
the class of Prof. Alexander Madzar
and improved his music education
and piano studies through master
classes and private lessons with Oxana
Jablonskaya in New York and with JeanClaude Vanden Eynden in Belgium.
Yunus Tuncalı, as part of the YMWS
project, performed Rachmaninow’s
2nd Piano Concerto with “Borusan
Istanbul Philarmonic Orchestra” and
took place as YMWS scholar in the
concert at Zurich Tonhalle which was
recorded as a DVD and in March 2014.
İn 2015 he performed with YMWS Trio
at the “Vehbi Koç Award Ceremony”,
Boğaziçi Albert Long Hall, Notre
Dame de Sion Concert Hall as well
as D-Marin Classical Music Festival.
Furthermore he performed as YMWS
Trio together with the Izmir and
İstanbul State Symphony Orchestra.
İn April 2016 he realized as YMWS
Trio, chamber music concerts at the
Süreyya Opera and Cemal Reşit Rey
Concert Hall. Furthermore as YMWS
Trio he performed “L.V. Beethoven
Triple Concerto” together with the
“Presidential Symphony Orchestra
of Turkey” in Ankara/Turkey. İn June

2016 Tuncalı will take place as YMWS
Trio at the İstanbul Music Festival (İKSV)
together with world famous violist Gérard
Caussé and will perform the world
premiere of renown composer Özkan
Manavs’ work, specially written for this
event.
In 2015 Tuncalı played “Saint-Saëns - The
Carnival of the Animals for two pianos”
together with the Bilkent Symphony
Orchestra within the “Children’s Day
Concert” and gave a recital concert at the
Musikinstrumenten-Museum Berlin.
Tuncalı is continuing his studies with
Mi-Jo Lee at the Berlin University of the
Arts since 2012.

özkan manav
▪▪ Farklı kültürel ve tarihsel bağlamlara
ait anlatım öğelerinin birbiriyle
karşılaşmasının incelikli bir duyuş ve
sezgiyle yepyeni dünyaların kapılarını
aralayabileceğine inanan besteci, yüzeyde
birbirine uzak, hatta birbiriyle bağdaşmaz
görünen müziksel/kültürel öğeler arasında
derinlerde yatan bağları keşfetmeyi sever.
Müziği, yaşamsal gücünü çeşitlilik ve
karşıtlıktan alır. Eserlerini kimi zaman
plastik bir nesne, kimi zaman yazılı bir
metin, kimi zaman organik bir varlık –ya
da bunların bir sentezi– olarak imgeleyen
Özkan Manav, giderek daha geniş ölçüde
metaforlardan beslenen şiirsel bir ses
dünyasının peşine düşmüştür. 1967 yılında

Mersin’de doğan besteci, Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
Adnan Saygun ve İlhan Usmanbaş’la
kompozisyon çalışmış, öğrenimini
Boston Üniversitesi’nde Lukas Foss ve
Marjorie Merryman’la danışmanlığında
yürüttüğü doktora çalışmalarıyla
tamamlamıştır. 2. Nejat Eczacıbaşı
Ulusal Kompozisyon Yarışması’nda
paylaşılan 1.lik ödülü (İzmir, 1998),
BMW Musica Viva Kompozis yon
Yarışması’nda 2.lik ödülü (Münih, 1998),
Deutsche Welle Kompozisyon Ödülü
(Köln, 2002), Sofya 2010 Uluslararası
Kompozisyon Yarışması’nda 1.lik ödülü,
Arioso Musica Domani Uluslararası
Kompozisyon Yarışması’nda 1.lik ödülü
(İtalya-ABD, 2010) ve Donizetti 2011 –
Yılın Bestecisi Ödülü’ne değer bulunan
bestecinin kayıtları Kalan Müzik,
Naxos, Albany Records ve Lila Müzik
etiketleriyle yayımlanmıştır. Manav,
1991 yılında başladığı MSGSÜ Devlet
Konservatuvarı’ndaki eğitimcilik görevini
halen sürdürmektedir.
▪▪ A composer who believes that
the encounter between elements of
narration from different cultural and
historical contexts can lift the doors to
new worlds with a refined hearing and
intuition, takes pleasure in exploring
the deep-rooted connections between
musical/cultural elements that are
seemingly irreconcilable. His music

nurtures a life force from diversity and
contradiction. Imagining his works at
times as plastic objects, or as written
pieces and organic creatures –or a
synthesis of all– at another, Özkan
Manav has pursued a poetic sonic
universe that gradually nourished
more extensively from metaphors.
Born in 1967 in Mersin, the composer
studied composing with Adnan Saygun
and İlhan Usmanbaş at Mimar Sinan
University of State Conservatory,
and concluded his education with a
PhD degree under the supervision of
Lukas Foss and Marjorie Merryman at
Boston University. Honoured with the
grand prize at the 2nd Nejat Eczacıbaşı
National Composition Competition
(İzmir, 1998), the secondary prize at
BMW musica viva (Munich, 1998),
Deutsche Welle Composition Award
(Cologne, 2002), the grand prizes at
Sofia 2010 International Composition
Competition, and Arioso Musica
Domani International Composition
Competition (Italy-USA, 2010),
together with Donizetti 2011 – The
Composer of the Year Award, the
composer’s records have been released
under the labels of Kalan Müzik,
Naxos, Albany Records and Lila
Müzik. Manav continues to serve as
an educator at Mimar Sinan Fine Arts
University State Conservatory, where
he commenced on 1991.

Brahms’ın son piyanolu üçlüsü 1887’de
yayınlanmış ve bestecinin 1886 yılında
Lake Thun’da tatildeyken yazdığı üç
oda müziği eserine bütünleşik bir
eserdir. Manzaradan etkilenen Brahms,
piyanolu üçlüye ek olarak bir viyolonsel
sonatı ve keman sonatı yazdı. Son
yıllarında oda müziği toplulukları,
solo piyano ve insan sesi için eserler
yazarak kendi iç dünyasına çekildi.
Üç Numaralı Piyanolu Üçlü, kısa
oda müziği eserlerinden biridir; tüm
bölümler kısa ancak yoğunlukludur.
Bu üçlü, Brahms’ın iki iyi arkadaşı
olan viyolonselci Robert Hausmann
ve kemancı Joseph Joachim’le beraber
eseri çalarken sayfaları çeviren dostu
Clara Schuman’ın favori eseriydi.
Eser dört bölümlüdür ve tipik bir
seslendirmesi yirmi dakikanın biraz
üzerinde bir süreye denk düşer:
I. Allegro energico – Eser, ilk tema üç
enstrümandan tutkuyla dışavurulurken
dinleyicinin dikkatini çekmek için bir
haykırışla başlar. İkinci tema daha liriktir
ancak birinci temanın huzursuzluğu
arka planda gizlenir. Serim bölümünün
tekrarı yoktur. Çok kısa bir gelişme
bölümü ve kısaltılmış 3. bölüm coşkulu
bir kodaya (coda) yönelir ki bu, çok
gergin bölümü sona erdirir.
II. Presto non assai – Bu bölüm
boyunca viyolonsel ve kemanın sesi
duyulmaz. Alışılmadık bir müzik
duyulur, ancak temelde melankolik
bir duygusu vardır. Bölüm kısadır ve
çabucak sona erer.
III. Andante grazioso – Yaylıların
piyanosuz bir düeti seslendirdiği tatlı
bir temadır. Bu besteleme tekniği,
yayınlanacak bir sonraki eser olan
Keman ve Viyolonsel İçin İkili Konçerto
için muhtemel bir hazırlık olabilir.
Müziğe hafif bir kararsız hava veren
9/8, 6/8, 3/4 ve 2/4’lük ölçü değişikleri
vardır. Orta bölümün melankolisi tüm
üçlüyü kaplayan endişe duygusunu
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▪▪ 1992 yılında doğan Yunus Tuncalı,
müzik ve enstrümanı piyanoyla çok
küçük yaşlarda tanıştı. Müzik eğitimine
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi’nde Sevinç Keser
ve Emre Şen ile başladı. Genç sanatçı
2009 yılında üçüncüsü düzenlenen
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Piyano
Yarışması’nda Birincilik Ödülü’nü aldı.
2009 ve 2010 yıllarında Belçika’da
düzenlenen Musica Mundi Oda
Müziği Kursu’na ve Festivali’ne katıldı,
2010 yılında Ersin Onay’ın piyano
sınıfından mezun oldu. Aynı yıl, “Dünya
Sahnelerinde Genç Müzisyenler”
projesini kazanarak Brüksel Kraliyet
Konservatuvarı’nda eğitimini sürdürdü
ve Alexander Madzar’ın sınıfından 2012
yılında en iyi dereceyle mezun oldu.
New York’ta Julliard Müzik Okulu
hocalarından Oxana Jablonskaya,
Salzburg Mozart Akademisi’nde Frank
Wibault, Brüksel’de Rudolf Buchbinder
ve Prade’da Jean Claude Vanden Eynden
ile yaptığı ustalık sınıfı çalışmalarıyla
piyano ve müzik eğitimini pekiştirme
şansı buldu. 2012 yılında Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası ile
sahneye çıktı; “Dünya Sahnelerinde
Genç Müzisyenler” kapsamında Zürich
Tonhalle’de, DVD kaydı da yapılan
konserde yer aldı. 2013/2014 yılında
Universität der Künste Berlin’e kabul
edilmiş olan Yunus Tuncalı, MiJoo Lee
ile çalışmalarına devam etmektedir.
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dinamik ve statik zamanların birbirleriyle
kurduğu ilişkinin/çatışmanın (belki farklı
bir uyumun) vaat ettiği çağrışımlar da
araştırılır. “Modların oyunu”, böylece, bir
yönüyle ludus temporum’a, bir yönüyle
de –Latince modus sözcüğünün yakın
çağrışımlarından yola çıkarak– tarzların,
ruhsal durumların oyununa açar kendini.
Bu alt anlamıyla Ludus Modalis, ruhsal
durumların oyunu ya da hızlı değişkenliği
üzerinden, parçanın ithaf edildiği
yorumcuların üzerinde ilerledikleri
döneme, gençlik çağına selam gönderir.
— Özkan Manav

Ludus Modalis

Johannes Brahms (1833-1897)
Piyanolu Dörtlü No. 3 Do minör,
Op. 60 “Werther”

Ses gerecinin sürelerle ilişkisi açısından
art arda sıralanan bir çift logaritmik
spirali andıran bir görünüm sergileyen
bu parça, tek bir ses perdesinden
(La) açılarak önce iki sese, ardından
trikordal, tetrakordal ve pentatonik
yapılara doğru yavaşça evrilir. Her yeni
perde bir öncekine göre 1/4 oranda
kısalarak birbiri üzerine eklenir. Modal
ses yapıları üzerinde ilerleyen müzik,
on iki kromatik sesin tümünü kapsayan
bir genişliğe eriştiğinde Hindemith’in
Ludus tonalis’inden bir kesiti bir an için
ziyaret eder ve ardından çeyrek perdeleri
sunmaya başlar. Bu ikinci spiral, müzikal
anlatım açısından –daha Doğu’ya ait
bir gezinti olarak– bambaşka bir yöne
doğru açılsa da, perdelerin sürelerle
ilişkisi bağlamında ilkinin tıpatıp
aynısıdır. Parçada her 6 sesin sunumu
sonrasında, her biri bir öncekinden daha
uzun olan ara bölmeler yer alır. Görece
hızlı tempoda akan bu ara bölmeler,
o ana dek işitilen seslerin özetlendiği,
giderek farklı anlatılara doğru açılan
platolardır. 12 çeyrek perdenin birer birer
sunulmasıyla yolculuğunun son durağı
olan 24 perdeli kaleydoskoba doğru
ilerleyen Ludus Modalis, ses gerecinin
adım adım genişlemesi perspektifinden
bakıldığında binlerce yıl öncesinden
bugüne uzanan bir yolculuktur. Bununla
birlikte, seslendirme teknikleri, tınılar
ve çalgıların birbirleriyle kurduğu ilişki,
müziğin bestelendiği döneme özgüdür.
Bu durum eşzamanlı olarak var olan
iki farklı zaman algısına yol açabilir:
biri dinamik (geçmişten bugüne doğru
ilerleyen), diğeri statik (geniş ölçüde
bugüne işaret eden) iki zaman. Parçada,

– Allegro non troppo
– Scherzo. Allegro
– Andante
– Finale. Allegro comodo
Brahms, bitirilmemiş Do Diyez minör
Piyanolu Dörtlü’yü uzun bir süre
çekmecesinde tuttu ve 1860’ların
sonunda, biyografisini yazan Hermann
Dieters’e şu sözlerle gösterdi: “Yapacak
başka bir şey olmadığı için kendisini
vuracak bir adam hayal edin.” Ancak
1873-1874’te eseri yeniden ele aldı ve
tonaliteyi yarım ses düşürerek Piyanolu
Dörtlü Do minör Op. 60 adıyla kökten
değiştirdi. Brahms’ın orjinal final
bölümünü scherzo’ya çevirmek için
yeniden bestelediğine inanılır: Yeni bir
final bölümünün eskisinin yerini aldığı;
Andante (yavaş) bölümün de yeni oluşu
nerdeyse kesindir. Yayımcısı Simrock’la
nihai eser hakkında konuşurken
kapakta silah doğrultulmuş bir insan
kafası resminin yer alması gerektiğini
ve Dörtlü’nün Goethe’nin Werther
romanının müzikal bir örneği gibi
görülebileceğini söyleyerek, hâlâ intihara
eğilimli bir adam imajını kullandığını
belli ediyordu. (Werther’de, kahraman
kocasına hayranlık duyduğu evli bir
kadın yüzünden çektiği üzüntü nedeniyle
kendini vurur. Brahms’ın durumunun
Schuman’ınkiyle paralellik gösterdiği
açıktır.) Öyle olduğu halde, eserin halk
önünde çalınmasını yaklaşık bir yıl
erteledi: Prömiyer, piyanoda Brahms,
kemanda Joseph Hellmesberger ve
viyolonselde ünlü virtüöz David Popper

ile nihayet 18 Kasım 1815’te Viyana’da
yapıldı.
İlk bölümün açılışı bizleri Romantik bir
türbülansın girdabına sürükler. Yaylılar,
Clara adını telaffuz edermişçesine iki
notalık bir ses çıkartır ve hemen ardından
Schuman’ın kendi Clara motifinin değişik
perdeden bir versiyonunu gözler önüne
sürer. Bu motif, bağımsız melodisiyle
birdenbire bir çeşitlemeye yerini bırakan,
lirik, “Schubertvari” ikinci bir temaya
doğru fırtınalı bir geçişin öncesinde farklı
bir tonda tekrar edilir. Gelişme bölümü
hiddetli ve yorucudur; üçüncü bölümde
çeşitlemeler, müziği bitap düşmüşçesine
dinginleşerek nihayet bulan çatışmalı, acıklı
bir kodaya doğru götürür.
Do minör Scherzo, Brahms’ın erken ritmik
dinamizm tarzını gösteren mükemmel
bir bölümdür. Açılışın gergin, mırıldanan
karakteri ilerleyen bölümlere hâkim olur.
Ağlamaklı bir ilahi gibi olan ikinci tema,
güçlü ritmik gidişata müdahale edecek
kadar dokunaklı olan tek unsurdur.
Alışılmadık biçimde merkez bir üçlü yapı
yoktur; bölüm farklı tonlarda geçişlerle,
şiddetli bir isyan duygusuyla yüklü ani bir
sona zemin hazırlar.
Mi Majör Andante’yi başlatan, esrik bir
keman düetiyle ilerleyen melodik viyolonsel
teması, duygusal bir dinginlik ve sükûneti
getirir. Burası eserin Si Majör tonda ikinci
bir tatlı temayla geniş bir sonat formu
içine sarıldığı dingin merkezidir. Üçüncü
bölümün başlangıcı, piyano oktavlarıyla,
çello ve viyolanın gitar gibi parmakla
çalınmasıyla (pizzicati) eşlik edilen çello
melodisiyle son derece davetkârdır.
Finalin açılışına kaygı ve pişmanlık dolu
bir hava hâkimdir; hummalı bir şekilde
kesintisiz çalınan sekizlik eşliğe karşı (moto
perpetuo quaver) uzun bir keman solosu
duyulur. Sekizliklerin sayısı aceleci bir
geçiş teması oluşturmak için artırılmıştır
ve ikinci tema piyanodan uçarı (belki de
alaycı) verilmiş yerinde cevaplarla yaylılar
için tuhaf, yarı dinsel bir koral halini alır.
Gelişme kısmına doğru hissedilen masalsı
hava, yoğun 3. bölüme geçişi sağlar;
nihayetinde piyano aceleci Do Majör tonda
ilahimsi bir şekilde sona ulaştırır. Daha
sonra bölüm giderek bitap bir hale bürünür
ve kısa final kadansı (Werther’in tetiğe
basması mı?) hoşnutsuz bir kadercilik
duygusunun hâkimiyeti ele almasına işaret
eder. (Süre 35’)
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▪▪ Isabelle van Keulen gibi dünyaca
tanınmış bir viyola sanatçısı gün
biterken nasıl bir müzik çalar? Astor
Piazolla’nın Tango Nuevo’sunu
elbette. Van Kuelen, bu sanatsal tango
formuna ve Arjantinli büyük besteci
Piazzolla'nın bu forma kazandırdığı
otantik karaktere daha çocukken gönül
verdi. 1970’lerde, Piazzolla Avrupa’da
henüz tanınmamışken, annesi ona
Piazzolla’nın tangolarından oluşan bir
albümünü vermişti, bu albüm hemen
oyun odasındaki en sevdiği şey haline
geldi. Ama van Keulen kendini önce
klasik batı müziğine, bu müziğin kuralları
ve düzenine olduğu kadar, kapsamlı
tekniğine, aşırı hassasiyetine ve ses
dinamiklerine verdi. Çalışmaya devam
etti, uluslararası beğeni kazandı ve
bugün artık en çok rağbet gören keman
ve viyola sanatçılarından biri haline
geldi. Yine de tüm bu süre boyunca
tango müzikleri tutkusu bir sır olarak
kalmıştı. Sırrını açıklama fırsatı karşısına
çıktığında ise bunu kesinlikle kaçırmadı.
2011’de Ulrike Payer (piyano), Christian
Gerber (bandoneon) ve eşi Rüdiger
Ludwig (kontrbas) ile birlikte bir konser
programı hazırlarken, Piazzolla’nın
müziğini icra etmeyi önerdi. Bu öneri
bir programa, program bir konsere
ve nihayet bu konser de Hollandalı
plak şirketi Challenge Records’tan
yayınlanacak bir albüme dönüştü. 2013’te
yeni baştan oluşturdukları toplulukla icra
ettikleri Piazzolla müziğinin ilk CD’sini
yayınladılar.
Peki bu müzikte Isabelle van Keulen’e bu
kadar çekici gelen nedir? Sanatçı bunu, bu
müziğin “ambalajsız, kurdelesiz”, sade ve
son derece samimi karakteri, “saf ve aslı
gibi olan duyguları”yla açıklar. Sanatçılar
bu müziği icra ederken, klasik müziğin
sınırları ve düzeninden özgürleşebilmekte
ve “bütünüyle eşsiz, son derece saf
tınıları ve daha az sınırlandırılmış ritimleri
keşfedebilmektedir.”
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korur. Bu bölüm de Do Majör tonda
hızlıca sona erer.
IV. Allegro molto – 1. bölümün tutkusu
Do minör tonda geri döner, ancak
sıcak Majör ton kapanış, bir şekilde
üçlünün kalbindeki dramayı ve trajik
tutkuyu tamamen uzaklaştırmayı
başaramaz. Özellikle Brahms’ın dostları
Clara Schuman ve Elizabeth von
Herzogenberg tarafından çok sevilen
üçlü, bestecinin son dönem tarzını
yansıtan tüm en iyi unsurlarını örnekler.
(Süre 20’)
— Özkan Manav
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Buenos Aires’te geçen çocukluğundan
sonra, müziğe ilgi duyan genç Astor,
New York’ta hem klasik Arjantin
tangosunu, cazını hem de Bach’ın
müziğini tanımış ve sevmişti. Daha
sonra Arthur Rubinstein’la tanışması
onu beste yapmaya başlamaya teşvik etti.
Çalıştı ve denemeler yaptı; yine de Astor
Piazzolla’nın 1950’lerde kendi imzasını
taşıyan tango nuevo tarzını yaratması
yıllarını aldı. Bunun için Paris’teki Nadja
Boulanger’i ziyaret etmek üzere uzun
bir yolculuğa çıkması gerekecekti ve
elbette bir de, kendi toprağı Güney
Amerika’nın müzikal geleneğine sadık
kalma cesaretini göstermesi. Tango
çok uzun zaman boyunca Arjantin’de,
özellikle üst sınıflar arasında pek rağbet
görmemişti. Piazzolla’nın gençliğinde
tango müziğiyle uğraşmak hoş
karşılanmıyordu. Yine de onun müziği ve
geleneksel tango armonilerine yatkınlığı
ve de tangonun altında yatan melankolik
ruh hali ile caz teknikleri, Stravinsky
ve Bartók’un 20. yüzyıl klasik müziği
arasında yakaladığı sentez, yeni bir sanat
formunu ortaya çıkardı. En başta dans
etmek için tasarlanan müziği dinlenecek
bir müziğe dönüştürmek için, Piazzolla
form olarak genellikle Barok süit veya
tokkata ile Bach’ın fügünü kullandı.
Christian Gerber, daha erken yaşlarda
kendisini Arjantin tangosu ve tango
nuevo’ya adadı ve Berlin’de Hochschule
für Musik “Hans Eisler”de klasik
bandoneon eğitimi aldı. Avrupa’da
Alberto Podestá, Juan José Mosalini,
Alfredo Marcucci, Raul Garello, Luis
Stazo ve daha pek çok tanınmış
tango müzisyeniyle birlikte sahne
aldığı konserler verdi. Ayrıca çağdaş
müzik, film ve tiyatro müziği (örneğin
Deutsches Theater, Berlin Schaubühne,
Hamburg Schauspielhaus’ta) alanında
sayısız proje ve konserde yer aldı.
2003’ten bu yana “Tangocrash”
grubu (“2008 Preis der Deutschen
Schallplattenkritik”) ile sahneye
çıkmaktadır ve Grammy Ödülü sahibi
Luis Stazo tarafından kurulan “Stazo
Mayor” altılısının bir üyesidir.
Ulrike Payer, Piazzolla’nın müziğiyle ilk
kez usta bandoneoncu Alfredo Marcucci
ile birlikte çalıştıkları 1998 senesinde
tanıştı ve o tarihten itibaren bu müziğin
büyüsü altına girdi. Bir solist ve oda
müziği sanatçısı olarak sürdürdüğü
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kariyerinde, bu tarz müziğin derinlerine
de indi. Bu keşiflerin yolu sonunda onu
Cholo Montironi, Norberto Bondino,
Carlos Buono, Quique Sinesi ve the
Sexteto Mayor gibi önde gelen pek
çok Arjantinli müzisyenle aynı sahneyi
paylaşmaya götürdü.
Mainz kökenli Rüdiger Ludwig,
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt am Main’da Prof.
Günter Klaus’un yönetiminde
kontrbas eğitimi aldı. Mainz’da
Staatstheater’deki çalışmalarından
ve Saarländisches Radyo Senfoni
Orkestrası’nda çaldıktan sonra, NDR
Hanover Radyo Filarmoni’nin eş
başkontrbasçısı oldu. Hamburgische
Staatsoper, WDR Cologne Senfoni
Orkestrası, HR-Frankfurt Senfoni
Orkestrası, Lucerne Festival Orkestrası
ve Norveç Oda Orkestrası’na sık sık
konuk olmaktadır.
Klasik müzik eğitimi almış olan diğer
müzisyenler Piazzolla’nın eserlerini
yorumlamak için çabalarken, Isabelle
van Keulen Topluluğu bunu şimdiden
başardı. Topluluğun 2013’te çıkan
CD’sinin web sitesinde (www.
klassik.com) şöyle yazmaktadır: “Bu
müzisyenler sadece mükemmel bir
uyum içinde çalmakla kalmıyor, aslında
daha önemlisi, müziğin eşsiz sadeliğini
ele geçirmeyi de başarıyorlar.”

© wıldundleıse.de

a concert program along with her
partners Ulrike Payer (piano), Christian
Gerber (bandoneon) and her husband
Rüdiger Ludwig (double-bass), she
proposed that the music of Piazzolla be
used. This proposal went on to become
a program, the program a concert and
finally the concert a recording, which
her Dutch label Challenge Records
immediately took to, releasing a first
CD recording of Piazzolla’s music
performed by the newly formed
ensemble in 2013.
What makes this music so appealing
to Isabelle van Keulen? Its unadorned,
exceedingly honest character
“unpackaged, devoid of ribbons; its
pure, unabridged emotions” explains
the violinist. When played, performers
are able to break free of the confines, the
regime of classical music and “discover
entirely unique, surpassingly pure
timbre and less restrained rhythms.”
Following his childhood in Buenos
Aires and New York where the young,
musically inclined Astor got to know
and love classic tango argentino, jazz
as well as the music of Bach, his later
encounter with Arthur Rubinstein
inspired him to begin composing.
He studied and experimented, still it
took many years, a prolonged trip to
visit Nadja Boulanger in Paris not to
mention the courage to remain true to
▪▪ What kind of music does someone
the musical heritage of his native South
like world-class violinist Isabelle van
America until Astor Piazzolla arrived
Keulen play at the end of the day? The
at his own unmistakable style of the
Tango Nuevo of Astor Piazzolla. As a
tango nuevo in the fifties. For a very
child she fell in love with this artistic,
long time, tango had a poor reputation
tango form and its authentic character
in Argentina, particularly among
invented by the great Argentinean
the upper class. During Piazzolla’s
composer when, back in the seventies,
youth, the career tango musician was
long before Piazzolla caught on in
frowned up. Nonetheless, his music
Europe, her mother gave her a record
and its affinity for traditional tango
of his tangos that became an instant
harmonies, the underlying melancholic
favourite in her playroom. First,
mood combined with techniques from
however, she dedicated herself to the
jazz, but also the 20th century classical
music of Stravinsky and Bartok gave
classical music of the occident with
rise to a new art form. Formally,
its extensive technique, exceeding
precision, sound dynamics as well as its Piazzolla often used the baroque
suite or toccata and fugue of Bach to
rules and conventions. She went on to
study, rose to international acclaim and transform music originally conceived
for dancing into music for listening. 2
today, is one of the most sought-after
Christian Gerber dedicated himself
soloists for the violin and viola. All the
while, however, her passion remained a early on to Argentinean tango and
secret and when the opportunity arose, tango nuevo studying classical
she seized it. In 2011, whilst developing bandoneon at the Hochschule für

Musik “Hanns Eisler” in Berlin. He
regularly performs around Europe
having shared the stage with numerous
high-profile tango musicians such as
Alberto Podestá, Juan José Mosalini,
Alfredo Marcucci,
Raul Garello, Luis Stazo, among others.
Numerous projects and concerts
featuring contemporary music, film
and theatre music (e.g. at the Deutsches
Theater, Berlin Schaubühne, Hamburg
Schauspielhaus) further complement
his work. Since 2003, he has also
performed with the group “Tangocrash”
(“2008 Preis der Deutschen
Schallplattenkritik”) and is a member
of the “Stazo Mayor” sextet formed by
Grammy award-winner Luis Stazo.
Ulrike Payer first became familiar
with Piazzolla’s music through a
collaboration with great gandoneonist
Alfredo Marcucci in 1998 and has
been fascinated ever since. In addition
to her career as a soloist and chamber
musician, she has also explored this
genre in depth. This led her to take the
stage alongside numerous prominent
Argentinean musicians such as Cholo
Montironi, Norberto Bondino, Carlos
Buono, Quique Sinesi and the Sexteto
Mayor.
A native of Mainz, Rüdiger Ludwig
studied double-bass under Prof. Günter
Klaus at the Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt
am Main. Following engagements
at the Staatstheater in Mainz and
with the Sinfonieorchester des
Saarländischen Rundfunks, he became
co-principle double-bass of the NDR
Radiophilharmonie Hanover. He is a
popular guest at the Hamburgisches
Staatsoper, WDR Sinfonieorchester
Cologne, HR-Sinfonieorchester
Frankfurt, the Lucerne Festival Orchestra
and the Norwegian Chamber Orchestra.
Where other classically trained
musicians have struggled in their
interpretations of Piazzolla’s works, the
Isabelle van Keulen Ensemble succeeds:
“not only [is] their playing perfectly
attuned, the musicians also succeed
- indeed, all the more importantly in captivating the uniquely austere
character of the music.” writes www.
klassik.com of the ensemble’s CD,
which was released in 2013.
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anlık zevklerle yetinmek zorunda kalan
bir erkekler dünyası vardı ve tango hayal
Astor Piazzolla (1921-1992)
kırıklığıyla dolu, ancak geçmişi özlemle
Tangolar
anan bu hüzünlü ortamda, machismo
adı verilen erkekliğe müzikal ve
▪▪ Tango kelimesinin 18. ve 19.
nostaljik bir övgü olarak yaratıldı. Tüm
yüzyılda İspanya ve bazı Güney
bunların sentezi ile tango adı birleşti;
Amerika ülkelerinde bayram ve
candombe dansları 2/4’lük ve 4/8’lik
karnavallarda yapılan bir dansı
arasında değişen ritmik unsuruyla,
tanımlamakta kullanıldığı bilinir.
1850’de İspanyol tiyatro grupları ile
Arjantin’de Candoumbe ve Tango
Buenos Aires’e gelen habanera dansı
adı altında yapılan zenci dansları
duygulu melodisiyle, bundan 30 yıl
bugün Chica, Bamboula ve Calenda
sonra oluşan ve halk şarkıcılarının
adıyla sınıflandırılmaktadır. Ancak
(payodore) repertuvarına giren milonga
tangonun anlamı da uzmanlarca çok
da koreografisiyle bu sentezi etkiledi.
farklı biçimde yorumlanır. Fernando
Portekiz’in fado’su, Amerika’nın blues’u
Ortiz, tango kelimesinin Afrika kökenli
gibi fakir mahallelerde doğan Arjantin
olduğunu ve Afrika dansı anlamına
tangosu, –stili milonga’ya, habanera’ya,
geldiğini iddia eder. Kimileri eski
tango andaluz’a benzeyen, bestecisi
İspanyolcadan, taner (bir çalgı çalmak)
bilinmeyen ve çiftlerle dans edilen– üç
kelimesinden geliştiğini öne sürer
parça ile başlar: El Queco (Genelev)
(İspanya’da Endülüs müziğinde bugün
1874, Dame de Lata (Dans İçin
bile yorumlanan Tango Flamenco/
Kiralanmış Kadın) 1888 ve Andato a la
Tango Andaluz vardır). Carlos Vega
Recolata. 1897’de piyanist Mendizabal
ise tango kelimesinin Arjantin ve
El Entreterriano adlı tangosunu
Uruguay’ın La Plata ırmağı ağzındaki
bestelemişti. 1905’te “El Papa del Tango
kolonilerde, özellikle vurma çalgıları
Criollo” lakabıyla tanınan gitarist ve ağız
tanımlamak için kullanıldığını belirtir.
armonikacı Angel Gregorio Villoldo’nun
Fakat, Arjantin ve Uruguay’da bir kent
(1868-1919) El Choclo adlı tangosu,
dans ve şarkısı olarak tanınan tango,
Tango Porteño diye anılan Arjantin
Küba contradanza’sı ve habanera
tangosunun ilk ünlü eseri oldu.
dansıyla da benzerlik gösterir.
Tango üç türde gelişti: tango milonga,
Tango yüzyılımızın başında, Buenos
tango romanza ve tango canción. Tango
Aires’in fakir mahallelerinde, İtalyan,
milonga yalnız çalgılarla yorumlanan,
İspanyol, Alman göçmenlerin gittiği
güçlü ritimli türdür. Bunun en klasik
ucuz barlarda doğdu. Paraguay ile olan örneği olarak Julio de Caro’nun 1928’de
savaş 1876’da sona ermiş, pek çok
yazdığı Tango Bodeo gösterilebilir.
göçmen Rio del Plata’ya yerleşmişti.
Tango romanza daha lirik ve melodik
Genelevler, barlar, kıyı bölgeleri (Orillas) karakterlidir; hem sözlü, hem de
dolup taşıyordu. Göçmenlerin ülkeye
enstrümantal olabilir. İlk önemli örneği
uyumu bekleniyor, Arjantinliler ise
Francisco de Caro’nun Flores Negras’ı
henüz yeni kurulan ülkenin geleneklerini 1928’de bestelenmiştir. Tango canción
korumak istiyordu. Eğlence lokallerinde çok duygulu ve her zaman vokallidir.
gaucho kültürünü temsil eden
Bunlar 1930’larda, fakir mahallelerden
müzikçiler Candombe gruplarıyla, kentli uzaklaşan, aşkı ve yaşamı genellikle
şarkıcılar Milonga adlı aşk şarkılarıyla
karamsar, kaderci ve dramatik sözlerle
halka sesleniyor, operalarda ise İspanyol yansıtan tangolardır. Bu yıllarda sosyal
operetleri Zarzuela’lar sahneleniyordu.
protestoları da kapsamaya başlarlar. En
Ayrıca Avrupalı göçmenlerin getirdiği,
güzel örnekleri arasında S. Castriota’nın
kadın ve erkeğin bir çift olarak dans
Mi Noche Triste’sini (1915), Julio Cesar
ettiği polka ve valsten başka mazurka,
Sanders’in Adios Muchachos (1928), E.
xotis, kadril dansları da Avrupa-Arjantin Delfino’nun Milonguita (1920) ve Anibal
melezlerine verilen adıyla, criolla’lar
Troilo’nun Sur (1948) adlı eserleri izler.
tarafından değişik versiyonlarla
Tangonun ilk enstrümantal topluluğu
seslendiriliyordu. Kentin iki milyonu
önceleri keman, flüt ve gitardan
aşan nüfusu içinde yaşam kavgası veren (değişimli olarak akordeon) oluştu.
ümitsiz, özlem dolu, unutmak isteyen,
Pek çoğu piyano eşliğinde vokal için

bestelendi; 1900 yıllarında da piyano,
keman ve bandoneondan oluşan
yeni bir üçlü gelişti. Orkestra şefi ve
besteci Vicente Greco (1888-1924)
tango orkestralarına ilk kez bir standart
getiren müzikçi oldu, Tipica Criolla
adını verdiği ve keman, flüt, gitar ve
bandoneondan kurulu topluluğu yaydı;
1911’de ilk plağını iki keman ve iki
bandoneon kullanarak doldurdu. Daha
sonra gelişen tango orkestralarında
dört bandoneon da yer aldı. 1930’lu ve
1940’lı yıllarda bu çalgı gruplarına vokal
düetler de eklendive büyük ün kazanan
tango grupları ortaya çıktı: Juan Maglio
(Pacho), Roberto Firpo, Francisco
Canaro ve Eduardo Arela bunlardan
bazılarıdır.
Arjantin’de bir idol haline gelen Carlos
Gardel tangoyu Avrupa’ya tanıttı; Mi
Buenos Aires Querido, Por una Cabeza,
Volver, Silencio, Cuesta Abajo gibi ünlü
eserler yarattı. 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 oldu.
Bunu diğer ünlü örnekler izledi. Bunlar,
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 eserleriydi. 1908 doğumlu ünlü
bandoneon ustası Ciriaco Ortiz Los
Provincianos adlı Tipica Orkestrası
ile ün kazandı, daha sonra da Astor
Piazzolla 1940’larda vurma çalgıları da
katarak büyük orkestra düzenlemesiyle
yeni renkler aradı ve Tipica Orkestra
ekolünden ayrıldı. Piazzolla 1960’larda
küçük topluluklara (beşlilerine)
elektrogitarı da alarak Tango Nuevo’yu
(Yeni Tango) geliştirdi. 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 benzetir.
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 yitirdiyse
de 1960 ve 1970’lerde tekrar canlandı,

günümüzde Astor Piazzolla’nın
senfonik anlamdaki yorumuyla ayrı bir
değer kazandı.
Beşlisiyle birlikte 1988’de 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
ailesiyle 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 gittiği
Paris’te ünlü Fransız eğitmen Nadia
Boulanger’den ders aldı, 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...
* Program notları: irkin aktüze
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17.06.2016 İş Sanat Konser Salonu
cu fr 20.00 İş Sanat Concert Hall
Piotr Ilyich Tchaikovsky

Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü
Romeo and Juliet Fantasy Overture
Sergei Rachmaninov

Paganini’nin bir Teması Üzerine Rapsodi
Rhapsody on a Theme of Paganini
Ara Interval
Mieczysław Weinberg

Senfoni No. 4 La minör, Op. 61*
Symphony No.4 in A minor, Op.61*
– Allegro
– Allegretto
– Adagio - Andantino
– Vivace
* türkiye prömiyeri.
turkey premıere.
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Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

BERRİN ERENGÜL
CANAN PAK İMREGÜN

Jacek Kaspszyk, Varşova Müzik
Akademisi’nde orkestra şefliği,
müzik teorisi ve beste eğitimi aldı.
1975’te mezun olduktan sonra aynı
yıl Varşova’da Teatr Wielki-Polonya
Ulusal Operası’nda Mozart’ın Don
Giovanni adlı eserinin prömiyerinde
ilk defa bir orkestrayı yönetti. 1976’da
Düsseldorf’ta Deutsche Oper am
Rhein’in birinci konuk şefliğine getirildi.
Sonraki yıl Berlin’de, alanının prestijli
yarışmalarından biri olan Herbert von
Karajan Orkestra Şefliği Yarışması’nda
Üçüncülük Ödülü’nü aldı. Karajan
üzerine biyografisinde Richard Osborne
onu “parlak yeni yetenekler”den biri
olarak tanımladı. Osborne şunu da
ekliyordu: “1971’de Jansons, 1977’de
Gergiev ve Kaspszyk’ye kadar,
gerçekten böylesine parlak yetenekli
yıldızlar henüz doğmamıştı.” 1978’de
ilk defa Berlin ve New York Filarmoni
Orkestraları ile sahneye çıktı ve Polonya
Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası’nın
birinci şefliğine atandı, iki yıl sonra da
aynı orkestranın müzik yönetmeni oldu.
1982’de, Filarmoni Orkestrası
eşliğinde Royal Festival Hall’de ilk
kez sahne alacağı Londra’ya taşındı.
Bu tarihten sonra Londra Senfoni
Orkestrası, Londra Filarmoni, Kraliyet
Filarmonisi, Halle Capital Radio’s
Wreb Orkestrası (birinci şef olarak),
İskoçya Ulusal Kraliyet Orkestrası,
BBC İskoçya ve 1984’ten itibaren BBC
balolarını birlikte düzenlediği BBC
Galler Ulusal Orkestrası’yla birlikte
sık sık sahne aldı. O zamandan bu
yana, aralarında Bayerische Rundfunk,
RSO Berlin, Orchestre Nationale de
France, Wiener Senfoni Orkestrası,
Oslo, Stockholm, Rotterdam ve Prag
Filarmoni Orkestralarının da olduğu
pek çok uluslararası orkestrayı yönetti
ve ayrıca Avrupa Oda Orkestrası’yla
Avustralya turnesine çıktı. 1991-1995
yılları arasında Nord Nederlands
Orkest’in birinci şefliğini ve müzik
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jacek kaspszyk şef conductor
herbert schuch piyano piano

jacek kaspszyk
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& HERBERT SCHUCH

danışmanlığını yürüttü. Aynı dönemde
ABD (Cincinnati SO, San Diego SO),
Kanada (Calgary Filarmoni, Winnipeg
Senfonisi) ve Japonya’da (Yomiuri
Nippon SO, Tokyo Filarmoni) sahneye
çıktı; Hong Kong Filarmoni ile Yeni
Zelanda Senfoni Orkestraları ile birlikte
çalıştı.
Jacek Kaspszyk 1998’de Teatr WielkiPolonya Ulusal Operası’nın sanat
ve müzik yönetmenliğine getirildi ve
iki yıl sonra da yönetici müdür oldu.
Burada görev yaptığı süre boyunca,
Teatr Wielki sadece yurtiçinde büyük
bir başarı elde etmekle kalmayıp, Pekin
Festivali (2001), Moskova Bolşoy,
Londra Sadler’s Wells Theatre (2004),
Hong Kong Sanat Festivali (2005) ve
İspanya Peralada Festivali’nde (2006)
sergilediği performanslardan dolayı
uluslararası alanda da büyük bir beğeni
topladı. Ayrıca 2001, 2003 ve 2005’te
Japonya’da gerçekleştirdiği üç başarılı
turne nedeniyle, Opera Now adlı aylık
dergi 2004’te Teatr Wielki için şöyle
yazdı: “Teatr Wielki-Polonya Ulusal
Operası, Avrupa haritasında Berlin ile
Moskova arasındaki boşluğu doldurdu.”
Opera kariyeri Deutsche Oper am
Rhein (Düsseldorf), Opéra Comique
(Paris), Opera de Lyon, Opera de
Bordeaux, Stockholm Opera, İngiliz

Ulusal Operası, North Leeds Operası,
İskoç Operası, Zürih Operası, Buenos
Aires, Teatro Colon ve Seville, Teatro
de la Maestranza gibi pek çok ünlü
opera salonu için hazırladığı yapımları
da içeren Kaspszyk 2006-2008 yılları
arasında Vilnius’taki Litvanya Ulusal
Opera ve Balesi’yle düzenli olarak
birlikte çalıştı; burada sahnelediği
R. Strauss’un Salome ve Wagner’in
Die Walküre adlı eserleri beğeniyle
karşılandı. Bu eserleri Ljubljana ve
Ravenna’daki festivallerde (2007) ve
misafirliğinin beğeniyle karşılandığı
Tel Aviv-Yafa’daki İsrail Operası’nda da
(2008) sahneledi.
Kaspszyk 2006’da W. Lutoslawski
Wroclaw Filarmoni’nin sanat yönetmeni
oldu ve 2009’da, aynı yıl birlikte
İngiltere turnesine çıktığı Polonya
Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası’nın
müzik yönetmenliğine yeniden getirildi.
Çin Filarmoni, Guangzhou Senfoni
ve Shanghai Senfoni Orkestraları
ile hayli başarılı işbirlikleri de aynı
dönemde gerçekleşti. Progetto Martha
Argerich Lugano Festivali’nde düzenli
olarak sahne almaya yine bu yıllarda
başladı. Bu festivaldeki icraları,
her yıl EMI Classics (artık Warner
Classics) tarafından CD olarak da
yayınlanmaktadır.

Son sezonlardaki çalışmaları arasında,
Malezya Filarmoni Orkestrası’yla
yeniden sahneye çıkışı, Seul’de KBS
Senfoni Orkestrası ile ilk kez sahne
alışı, Viyana Senfoni Orkestrası ile
Bregenz Festivali’nde ve Aydınlanma
Çağı Orkestrası ile “Chopin ve Onun
Avrupa’sı” Festivali’nde sahne alışının
yanı sıra, 2011’de Polonya’nın Avrupa
Birliği Konsey Başkanlığı’nı üstlenmesi
vesilesiyle, “I Culture” projesinin
parçası olarak, Polonya Ulusal Operası
için King Roger eserini sahnelemesi
sayılabilir.
Sayısız ödül ve onur nişanı sahibi
olan Kaspszyk, 2001’de Vladimir
Ashkenazy, Andrew Litton ve Leonard
Slatkin gibi seçkin meslektaşlarının
yanında, bestecinin müziği üzerine
yorumlamalarıyla Elgar Vakfı
Madalyası’na layık görüldü.
Jacek Kaspszyk’nin uzun diskografisi,
Polonya Oda Orkestrası ile birlikte
Rossini’nin Il Signor Bruschino’sunu
icra ettikleri ödüllü albümü, Edison
Ödülü’nü alan Baird’in Concerto
lugubre’si üzerine albümünü ve
kendisine dört Londra orkestrasının
da eşlik ettiği, Collins Classics’ten
çıkan ve büyük beğeni toplayan
CD’leri kapsar. Bunların arasından,
Londra Filarmoni Orkestrası ile
birlikte Johann Strauss II’nin
eserlerini icra ettiği albüm,
Gramophone dergisinin eleştirmeni
tarafından Carlos Kleiber ile
kıyaslanarak “…Ve bundan daha
büyük bir övgü alınamaz” ifadeleriyle
değerlendirildi. Lutoslawski’nin İkinci
ve Dördüncü Senfonileri’ni Wroclaw
Filarmoni ile birlikte icra ettiği
albüm, Polonya müzik endüstrisinin
Fryderyk Ödülü’ne layık görülürken,
EMI için Polonya Ulusal Operası’nın
eşliğinde icra ettiği Moniuszko’nun
The Haunted Manor’u ile Platinum
Disc ödülünü aldı. CD Accord için
hazırladığı Szymanowski’nin King
Roger adlı eseri üzerine albümü BBC
Music dergisince 2006’da “Yılın
Albümü” dalında aday gösterildi ve
Gramophone dergisinin eleştirmeni
tarafından övgüyle karşılandı: “Her
durumda, bu albüm bütün ödülleri
topluyor, hatta en küçüklerini bile
(...) Kaspszyk’nin yönetiminde eser
hipnotize edici bir etki uyandırıyor.”
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Jacek Kaspszyk 1 Eylül 2013’te Varşova
Filarmoni-Polonya Ulusal Orkestrası’nın
müzik ve sanat yönetmenliğine getirildi.
Görevine, Chopin ve Onun Avrupa’sı
Festivali’nin son konserinde filarmoni
topluluklarını yöneterek başladı ve
ardından 22 Eylül’de piyanist Krystian
Zimerman’la geleneksel Varşova
Sonbahar Festivali’nde bir konser verdi.
Bu konser Lutolawski Yılı’nın öne çıkan
etkinliklerinden biri oldu (Program
Lutoslawski, Piyano Konçertosu ve
Üçüncü Senfoni’den oluşuyordu). Jacek
Kaspszyk ayrıca filarmoni orkestrasının
tarihinde internette ilk kez yayınlanan
üç konseri yönetti.
Bu sezonun öne çıkan performansları
arasında ise şunları sayabiliriz,
Mahler’in üç senfonisi: The Third
(Varşova Filarmoni Orkestrası ve
Korosu ile), The Sixth (Ludwig van
Beethoven Easter Festivali’nde Varşova
Filarmoni Orkestrası ile) ve The Eighth
(NOSPR ile); Szymanowski’nin King
Roger eserinin Nuremberg Operası için
hazırlanan ve beğeniyle karşılanan yeni
sahnelemesi (Mart 2015).
Jacek Kaspszyk, Nisan 2015’te Polonya
Radyosu yönetimi tarafından, etkileyici
stüdyo ve konser kayıtları nedeniyle
Elmas Baston Ödülü’ne layık görüldü.
Mayıs ayında, bir önceki yıl müzik
alanındaki üstün başarıları nedeniyle,
her yıl verilen Kültür ve Ulusal Miras
Bakanlığı Ödülü’nü kazandı. Varşova
Filarmoni Orkestrası ve Korosu’yla
birlikte çıktığı başarılı İngiltere
turnesinden (Mayıs 2015) ve sezonun
kapanış konserleri kapsamında
Berlioz’un Damnation of Faust eserini
icra ettikten sonra, Shanghai Filarmoni,
Çin Filarmoni ve Guangzhou Senfoni
orkestraları ile konserler vermek için
yeniden Çin’e gitti.
Jacek Kaspszyk’nin gelecek programında,
Lugano Festivali için Progetto Martha
Argerich’e yapacağı yıllık ziyaret ve
Varşova Filarmoni Orkestrası ve
Münchner Rundfunkorchester ile
yeniden buluşacağı Bad Kissingen
Festivali bulunmaktadır.
▪▪ Jacek Kaspszyk studied conducting,
music theory and composition at the
Warsaw Academy of Music, graduating
in 1975, that same year making his
conducting debut at Warsaw’s Teatr

beethoven academy orchestra
& herbert schuch

Wielki – Polish National Opera in a
premiere of Mozart’s Don Giovanni. In
1976 he was appointed Principal Guest
Conductor of the Deutsche Oper am
Rhein in Düsseldorf. The following
year he won III Prize at the prestigious
Herbert von Karajan Conducting
Competition in Berlin as one of the
“explosive new talents” identified by
Richard Osborne in his biography of
Karajan where he writes “it was not
until Jansons in 1971 and Gergiev
and Kaspszyk in 1977 that genuinely
explosive talent blazed through”. In
1978 he made his debut with the Berlin
and New York Philharmonics and
was appointed Principal Conductor of
the Polish National Radio Symphony
Orchestra – two years later becoming
their Music Director.
In 1982 he moved to London where he
made his debut at the Royal Festival
Hall with the Philharmonia Orchestra
after which he appeared regularly with
the London Symphony Orchestra,
the London Philharmonic, the Royal
Philharmonic, the Halle, Capital
Radio’s Wren Orchestra (as Principal
Conductor), Royal Scottish National,
BBC Scottish and BBC National
Orchestra of Wales with whom he
made his BBC Proms debut in 1984.
Since then he has conducted many
international orchestras including the
Bayerische Rundfunk, RSO Berlin,
Orchestre Nationale de France, Wiener
Symphoniker, the Oslo, Stockholm,
Rotterdam and Prague Philharmonics
and has toured Australia with the
Chamber Orchestra of Europe.
Between 1991-1995 he was Principal
Conductor and Music Advisor of the
Nord Nederlands Orkest. Throughout
this period he also appeared in the USA
(Cincinnati SO, San Diego SO), Canada
(Calgary Philharmonic, Winnipeg
Symphony), Japan (Yomiuri Nippon SO,
Tokyo Philharmonic) and performed
with the Hong Kong Philharmonic and
New Zealand Symphony orchestras.
In 1998 Jacek Kaspszyk was appointed
Artistic and Music Director of Teatr
Wielki – Polish National Opera
and two years later also Managing
Director. Under his tenure the
company enjoyed not only great
success at home but also garnered

international recognition for acclaimed
performances at such venues as the
Beijing Festival (2001), the Bolshoi
in Moscow, Sadler’s Wells Theatre
in London (2004), Hong Kong Arts
Festival (2005) and Peralada Festival in
Spain (2006) as well as during three
highly successful tours of Japan (2001,
2003, 2005), prompting the British
monthly magazine “Opera Now” to
write in 2004 that ‘Teatr Wielki –
Polish National Opera had filled the
gap between Berlin and Moscow on the
map of Europe’.
Kaspszyk’s opera career has also
included productions for many
renowned opera houses among others:
Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf,
Opéra Comique in Paris, Opera de
Lyon, Opera de Bordeaux, Stockholm
Opera, English National Opera, Opera
North Leeds, Scottish Opera, Zurich
Opera, Teatro Colon in Buenos Aires
and Teatro de la Maestranza in Seville.
Between 2006-2008 he worked
regularly with the Lithuanian National
Opera and Ballet in Vilnius whose
acclaimed productions of R. Strauss’
Salome and Wagner’s Die Walküre he
also conducted at festivals in Ljubljana
and Ravenna (2007) and during a well
received residency at the Israeli Opera
Tel Aviv – Yafo (2008).
In 2006 he became Artistic Director
of the W. Lutoslawski Wroclaw
Philharmonic and in 2009 was again
appointed Music Director of the Polish
National Radio SO with whom he
toured the UK that same year. This
period also saw the start of his highly
successful association with the China
Philharmonic, Guangzhou Symphony
and Shanghai Symphony orchestras as
well as his annual appearances at the
Lugano Festival in the Progetto Martha
Argerich, a CD of which is released
each year by EMI Classics (now Warner
Classics).
Recent seasons have included his
return to the Malaysian Philharmonic,
his debut with the KBS Symphony in
Seoul, appearances with the Wiener
Symphoniker at the Bregenz Festival
and with the Orchestra of the Age of
Enlightenment at the “Chopin and his
Europe” Festival as well a production
of King Roger for Polish National Opera

presented as part of the I Culture
project for the inauguration of Poland’s
Presidency of the EU Council in 2011.
The recipient of many awards and
honours, in 2011 he received the
prestigious Elgar Society Medal for
his interpretations of the composer’s
music, joining distinguished
colleagues like Vladimir Ashkenazy,
Andrew Litton and Leonard Slatkin.
Jacek Kaspszyk’s extensive discography
includes his award-winning recording
of Rossini’s Il Signor Bruschino with
the Polish Chamber Opera, the Edison
Prize-awarded recording of Baird’s
Concerto lugubre and several critically
acclaimed CDs for Collins Classics
with all four London orchestras
among them a recording of works by
Johann Strauss II with the LPO which
the Gramophone critic compared
with Carlos Kleiber stating “and
you can get no higher praise than
that”. His recording of Lutoslawski’s
Symphonies No 2 & No 4 with the
Wroclaw Philharmonic received the
Polish music industry’s Fryderyk
Award while his recordings with the
Polish National Opera of Moniuszko’s
The Haunted Manor for EMI was
awarded a Platinum Disc and that
of Szymanowski’s King Roger for CD
Accord was nominated in 2006 by the
BBC Music Magazine as ‘Record of the
Year’ and acclaimed by Gramophone
Magazine whose critic wrote: “on every
count, including pennies, this sweeps
the board (…) under Kaspszyk it makes
a mesmerizing impression”.
On 1st September 2013 Jacek Kaspszyk
was appointed Music and Artistic
Director of the Warsaw Philharmonic –
The National Orchestra of Poland. He
opened his tenure by conducting the
Philharmonic’s ensembles in the final
concert of the Chopin and his Europe
Festival followed on 22nd September by
an historic Warsaw Autumn Festival
concert with the pianist Krystian
Zimerman; the latter being one of
the highlights of the Lutoslawski
Year (programme: Lutoslawski’s
Piano Concerto and Symphony No. 3).
Jacek Kaspszyk also conducted the
first three concerts in the history of
the Philharmonic to be transmitted
through the Internet.

This season’s highlights include
performances of three Mahler
symphonies: The Third (with the
Orchestra and Choir of the Warsaw
Philharmonic), The Sixth (with the
Warsaw Philharmonic at the Ludwig
van Beethoven Easter Festival) and
The Eighth (with NOSPR) as well
as a particularly well received new
production of Szymanowski’s King
Roger for Nuremberg Opera (March
2015).
In April 2015 the Board of Polish
Radio honoured Jacek Kaspszyk with
a “Diamond Baton”, in recognition
of his impressive studio and concert
recordings while in May he received
the Annual Award of the Minister of
Culture and National Heritage for
outstanding achievements in music
during the previous year.
Following a successful UK tour with
the Orchestra and Chorus of the
Warsaw Philharmonic (May 2015)
and the season’s closing concert
performances of Berlioz’s Damnation
of Faust Jacek Kaspszyk made a return
visit to China to conduct concerts
with the Shanghai Philharmonic,
China Philharmonic and Guangzhou
Symphony orchestras.
Forthcoming events include Jacek
Kaspszyk’s annual visit to the Progetto
Martha Argerich at the Lugano Festival
and a return engagement at the Bad
Kissingen Festival for performances
with the Warsaw Philharmonic
Orchestra and the Münchner
Rundfunkorchester.

herbert schuch
“Schuch, piyanoda mükemmel bir
sonuca ulaşabiliyor; müzikal içerikte
kendini gerçekleştiren dört dörtlük
bir ustalık. Tınısının kıvraklığı ve
müzikal anlatısının mantığı, karşı
konmaz bir etki yaratıyor. Karşımızda,
bir ‘Gesamtkunstwerk’e yaklaşan
mesajının yanında, bir ses estetiği de
geliştirebilmiş olan biri var.”
Der Tagesspiegel
▪▪ Herbert Schuch, sofistike programları
ve albümleri nedeniyle kuşağının en
ilginç müzisyenlerinden biri olarak
bilinir. 2013’te, Olari Elts yönetimindeki

WDR Senfoni Orkestrası eşliğinde
icra ettiği Viktor Ullmann’ın Piyano
Konçertosu ve Beethoven’ın 3 Numaralı
Piyano Konçertosu kayıtlarıyla ECHO
Klassik ödülünü aldı. Daha 2012’de,
Beethoven ve Mozart’ın piyano beşlileri
ve üflemeli çalgılar için yazdıkları
eserlerden oluşan CD’siyle “En İyi Oda
Müziği” dalında ECHO Klasik Ödülü’ne
layık görüldü. Johann Sebastian
Bach, Franz Liszt, Olivier Messiaen,
Tristan Murail ve Maurice Ravel’in
eserlerine yer verdiği son solo albümü
“Invocation”u 2014’te “naïve”den
yayınladı.
Herbert Schuch, Londra Filarmoni
Orkestrası, NHK Senfoni Orkestrası,
Camerata Salzburg, Residentie Orkest
Den Haag, Bamberger Senfoni
Orkestrası, Dresden Filarmoni
Orkestrası ve hr, MDR, WDR, NDR
Hannover radyo senfoni orkestraları ve
DR (Danmarks Radyo) gibi orkestralarla
birlikte çalıştı. Kissinger Sommer,
Rheingau Müzik Festivali, KlavierFestival Ruhr ve Salzburger Festspiele
gibi festivallerin müdavim konuk
sanatçıları arasına girdi. John Axelrod,
Ivor Bolton, Pierre Boulez, Lawrence
Foster, Gustavo Gimeno, Eivind
Gullberg Jensen, Jakub Hrusa, Jun
Märkl, Yannick Nézet-Séguin, Jonathan
Nott, Michael Sanderling, Karl-Heinz
Steffens ve Markus Stenz gibi orkestra
şefleriyle birlikte çalıştı. 2014/15
sezonunda, Brüksel’deki Palais des
Beaux-Arts’ın “Portreler” adını taşıyan
yeni konser dizisinde yer aldı.
Herbert Schuch, 1979’da Temesvar’da
(Romanya) doğdu. İlk piyano derslerini
Romanya’da aldı ve sonra ailesiyle
birlikte, halen yaşadığı Almanya’ya göç
etti. Müzik çalışmalarına Kurt Hantsch
ve daha sonra Salzburg, Mozarteum’da
Prof. Karl-Heinz Kämmerling ile
birlikte devam etti. Yakın dönemde
Alfred Brendel ile tanışması ve birlikte
yaptıkları çalışmalar, üzerinde etkili
oldu. Sadece bir yıl içinde üç önemli
piyano yarışmasını –Casagrande
Yarışması, Londra Uluslararası Piyano
Yarışması ve Viyana’da Uluslararası
Beethoven Piyano Yarışması–
kazandıktan sonra uluslararası alanda
dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı, konser
çalışmalarının yanında, Lars Vogt
tarafından kurulan ve klasik müziği
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Maurice Ravel was released by naïve in
2014.
Herbert Schuch has worked with
orchestras such as the London
“Schuch is able to orchestrate at the
Philharmonic Orchestra, NHK
piano – consummate mastery, which
Symphony Orchestra, Camerata
is realized in the musical content. The Salzburg, Residentie Orkest Den Haag,
suppleness of his tone and the logic
Bamberger Symphoniker, Dresden
of his musical discourse produce an
Philharmonie, and the radio symphony
overwhelming effect. This is someone
orchestras of hr, MDR, WDR, NDR
who has developed a sound aesthetic
Hannover, and DR (Danmarks Radio).
alongside his message that approaches He is a regular guest at festivals such
a Gesamtkunstwerk.”
as Kissinger Sommer, Rheingau Musik
(Der Tagesspiegel)
Festival, Klavier-Festival Ruhr, and
Salzburger Festspiele. He collaborates
▪▪ Herbert Schuch is recognized as
with conductors John Axelrod, Ivor
one of the most interesting musicians
Bolton, Pierre Boulez, Lawrence Foster,
of his generation by virtue of his
Gustavo Gimeno, Eivind Gullberg
sophisticated programs and recordings. Jensen, Jakub Hrusa, Jun Märkl,
In 2013 he received the ECHO Klassik Yannick Nézet-Séguin, Jonathan
for his recording of Viktor Ullmann’s
Nott, Michael Sanderling, Karl-Heinz
Piano Concerto and Beethoven’s Piano Steffens and Markus Stenz.
Concerto No. 3, together with the WDR In the 2014|15 season the Palais
Symphony Orchestra conducted by
des Beaux-Arts in Brussels featured
Olari Elts. In 2012 Herbert Schuch was Herbert Schuch in their new concert
already awarded with an ECHO Klassik series „portraits“.
in the category “Chamber Music
Herbert Schuch was born in Temesvar
Recording Of The Year” for his CD
(Romania) in 1979. After early piano
featuring quintets for piano and winds lessons in his home town, he emigrated
by Beethoven and Mozart. His latest
with his family in 1988 to Germany,
solo album “Invocation” with works by where he now lives. He continued his
Johann Sebastian Bach, Franz Liszt,
musical studies with Kurt Hantsch and
Olivier Messiaen, Tristan Murail and
then with Prof. Karl-Heinz Kämmerling

▪▪ “… 2003 yılında Krakow’da
kurulan Beethoven Akademisi
Orkestrası’nın Polonya’nın en
yetenekli genç müzisyenlerinden
oluştuğunu, eserin daha ilk ölçülerinde
anlayabiliyorsunuz.” Annika Senger,
Online Musik Magazine
Beethoven Akademisi Orkestrası,
Polonya’nın önde gelen genç senfoni
orkestralarındandır. Avrupa’nın
müzik eğitimi enstitülerinin en parlak
öğrenci ve mezunlarından, yani müzik
tutkunlarından oluşmaktadır.
Orkestra Elżbieta Penderecka’nın
girişimleriyle 2005’te, Varşova 9. Ludwig
van Beethoven Easter Festival’inde ilk
konserlerini vermiş, karşılığında yurtta
veya yurtdışında dört dörtlük yorumlar ve
prestijli festivallerden davetler almıştır.
Orkestra’nın kendine ait on yedi
albümü bulunmaktadır. DUX Poland,
Centaur Records USA, Le Foxx Music
ve Universal Music için albümler
kaydetmiştir. Saygın plak şirketi EMI
London KPM ile anlaşma imzalamıştır
ve plak şirketiyle sıklıkla kayıtlar
yapmaya devam etmektedir.
Orkestra, eğlence ve film müziği
klasiklerini de çalmaktadır. Warner
Bros ve Monolith gibi devler için
kayıtlar yapmış; Hans Zimmer, Elliot
Goldenthal, Michał Lorenc ve Jan
A. P. Kaczmarek ile birlikte çalışmış
ve platinum ödüllü Siedem Pieśni

Marii (Universal Music) albümünü
kaydetmiştir.
Kurulduğu günden bugüne Beethoven
Akademi Orkestrası, Marcin Klejdysz’in
sanatsal ve idari yönetimi altındaydı.
Klejdysz, Elżbieta Penderecka ile birlikte
büyük bir sanatçı grubunu modern ve
kurumsallık karşıtı şekilde yönetmenin
bir yolunu bularak sayısız çevrelerle
yaptığı işbirliği ve daimi ortaklıkları
orkastraya, yaklaşık on iki yıl boyunca
yoğun ve düzenli konser sezonlarının
garantisini verdi.
Orkestra, şeflik sanatının önde
gelenleriyle, bestecilerle ve solistlerle
çalıştı. Bu isimler arasında Vasiliy
Petrenko, Jacek Kaspszyk, Krzysztof
Penderecki, Gabriel Chmura, Michał
Dworzyński, Massimiliano Caldi,
Michal Klauza, Clemens Schuldt, Daniel
Smith, Alan Urbanek, Jose Cura ve Kiril
Karabits bulunmaktadır.
Topluluğun genç yaşına rağmen Martin
Frost (klarnet), Christian Lindberg
(trombon), Krzysztof Jablonski
(piyano), Steven Isserlis (çello),
Konstantin Sherbakov (piyano), Kevin
Kenner (piyano) ve Øystein Baadsvik
(tuba) gibi büyük isimlerle ve Ingolf
Wunder (piyano), Danil Trifonov
(piyano), Nerek Haknazaryan (çello),

Anna Elizabeth Müller (soprano),
Lukasz Długosz (flüt), Iwona Sobotka
(soprano), Rafał Bartmiński (tenör) ve
Agata Szymczewska (keman) gibi genç
kuşaktan solistlerle çalışma fırsatını
yakalamış olması, yüksek niteliğinin
göstergesidir.
Orkestra, Darmstadtium, Alte Oper
Frankfurt, Konzerthaus Dortmund, ve
Gasteig Münih gibi tanınmış konser
salonlarının düzenli konuğu olmuştur.
2009 ile 2013 yılları arasında, efsanevi
Musikverein Golden Hall’un “Musik der
Meister” (Ustaların Müziği) isimli üye
konseri serilerinde sahne almıştır.
Beethoven Akademisi Orkestrası, 2011
yılından beri Darmstadt’ın yerleşik
orkestrasıdır. Kültür ve Ulusal Miraz
Bakanlığı’nın desteğiyle birkaç düzine
eğitim konseri düzenlemiştir. “Pixar in
Concert” etkinliğiyle Krakow Arena’yı
16.000 genç izleyiciye açmıştır.
Orkestra şu sıralar, Polonya müziği
Jeszcze polska muzyka’yı tanıttıkları
projenin altıncı turu ve Uluslararası
Şeflik Ustalık Sınıfları’nın dördüncü
turuyla ilgilenmektedir.
Orkestranın birincil şefliğini 2013
yılından beri, orkestra sanatçılarının
daveti üzerine gelen maestro Jacek
Kaspszyk üstlenmektedir.

basında beethoven akademi
orkestrası (2014-15)
“Beethoven Akademisi Orkestrası,
Norveç’teki performanslarını hiç
kuşkusuz, bir başarı olarak görmelidir.
Olavshallen’in oldukça iyi akustiği
içinde en mükemmel yüzlerini
sergilediler. Topluluk, asil denemese
de oldukça tatminkârdı – Bitmemiş
Senfoni’nin narin bölümlerinde
olduğu gibi yüce olana sıklıkla
yaklaşabildiklerinden bahsetmeye
gerek bile yok. Sahneyi, usta bir
müzisyenlik ve yapmacıksız, gençlik
fışkıran bir cesaret gösterisiyle ve biraz
da, benzerine nadir rastlanan kurnaz
yorumlarıyla doldurdular. Maestro
Jacek Kaspszyk, Beethoven Akademisi
Orkestrası’yla işbirliği yapmaktan
oldukça memnun gözüküyordu. Bunun
ardındaki gerekçeler ise, Norveçli
izleyicilerin gözleri önünde kanıtlanmış
oldu: Yalnızca, tamamen biricik/tek
olanların sahip olabildiği bir sanatsal
etkinin tesiri altında kaldılar. Halen
genç olmalarına rağmen (neticede
yalnızca 10 senedir faaliyetteler)
orkestra, olağanüstü bir adanmışlık
ve tutkuyla çalıyor ve şüphesiz bir
fenomen haline geldiler. Marcin
Klejdysz tarafından biraraya getirilerek,
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okullara taşımak amacıyla hareket eden
“Okulda Rapsodi” organizasyonunda
faaliyet göstermektedir.
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at the Mozarteum in Salzburg. In
the recent past Herbert Schuch has
been particularly influenced by his
encounters and work with Alfred
Brendel. He attracted international
attention when he won three
important piano competitions - the
Casagrande competition, the London
International Piano Competition, and
the International Beethoven Piano
Competition in Vienna - within the
space of a single year.
Alongside his concert work, Herbert
Schuch has been active for some
time in the “Rhapsody in School”
organization founded by Lars Vogt,
which is committed to bringing
classical music into schools.
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“... Just after a few bars you can
hear that the Beethoven’s Academy
Orchestra set up in Cracow in 2003
consists of the most talented, young
musicians in Poland” Annika Senger/
Online Musik Magazine,
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▪▪ The Beethoven Academy Orchestra
is one of Poland’s leading symphony
orchestras of the young generation.
It is made up of music aficionados –
the most outstanding students and
graduates of European higher musical
education institutions.
In 2005, on the initiative of Elżbieta
Penderecka, the orchestra debuted at
the 9th Ludwig van Beethoven Easter
Festival in Warsaw, which resulted
in excellent reviews and invitations
to prestigious festivals at home and
abroad.
The orchestra has seventeen albums to
its credit, recorded for such labels as
DUX Poland, Centaur Records USA,
Le Foxx Music and Universal Music.
The ensemble has also signed a contact
with the reputable record company

EMI London KPM, for which it records
regularly.
The BAO also plays entertainment
and film music classics. It has
recorded soundtracks for such
giants as Warner Bros and Monolith,
collaborated with Hans Zimmer, Elliot
Goldenthal, Michał Lorenc and Jan
A. P. Kaczmarek, and recorded the
platinum-winning album Siedem Pieśni
Marii (Universal Music).
Since its inception, the orchestra
has been under the artistic and
organisational care of Marcin Klejdysz.
Together with Elżbieta Penderecka,
he has created a modern and noninstitutional style of management
of a large group of artists, which
in combination with collaboration
with numerous milieus and regular
partnerships has guaranteed the
orchestra an intensive and regular
concert season for almost twelve years.
The orchestra has worked with some
of the greatest authorities of the art of
conducting, composers and soloist,
including;Vasiliy Petrenko, Jacek
Kaspszyk, Krzysztof Penderecki,
Gabriel Chmura, Michał Dworzyński,
Massimiliano Caldi, Michal
Klauza,Clemens Schuldt, Daniel
Smith, Alan Urbanek, Jose Cura, Kiril
Karabits.
The ensemble have already had the
opportunity to perform with; Martin
Frost (clarinet), Christian Lindberg
(trombone), Krzysztof Jablonski
(piano), Steven Isserlis (cello),
Konstantin Sherbakov (piano), Kevin
Kenner (piano), Øystein Baadsvik
(tuba); and with soloists of the
young generation; Ingolf Wunder
(piano), Danil Trifonov (piano), Nerek
Haknazaryan (cello), Anna Elizabeth
Müller (soprano), Lukasz Długosz
(flute), Iwona Sobotka (soprano),
Rafał Bartmiński (tenor), Agata
Szymczewska (violin) testimony to its
top class.
The BAO has been a regular guest
in prestigious concert halls such as
Darmstadtium, Alte Oper Frankfurt,
Konzerthaus Dortmund, and Gasteig
Munich, and between 2009 and 2013
it performed the series of subscription
concerts Musik der Meister in the
legendary Musikverein Golden Hall.

Since 2011, the BAO has been a
resident orchestra in Darmstadt.
Thanks to the support of the Ministry
of Culture and National Heritage, it has
organised several dozen educational
concerts. It also inaugurated the
opening of Krakow Arena with the
“Pixar in Concert” event for 16,000
young spectators.
Currently, the orchestra is involved in
the sixth edition of its original project
promoting Polish music Jeszcze polska
muzyka, and the fourth edition of
the International Conducting Master
Classes.
Since 2013, by invitation of the BAO
artists, the post of the orchestra’s
principal conductor has been held by
maestro Jacek Kaspszyk. (www.oab.
com.pl)

institutional orchestras armed with
cohorts of full-time jobs and entire
administrative regiments should envy
the BAO their artistic level or else –
learn from them!’ Marcin Majchrowski/
Ruch Muzyczny 29.01.2015, Trondheim
The virtuoso The Beethoven Academy
Orchestra put some other, older
orchestras to shame! The young players
found themselves jumping from one
style of writing to another, without
missing a beat. Hopefully, FMF will
utilise their talents more often from
now on.”
Elliot Goldenthal

last revıews (2014-15)
‘The Beethoven Academy Orchestra
(BAO) can count its Norwegian
performance an undisputed successes.
It certainly presented its best face
among the very good acoustics of
Olavshallen. The ensemble sounded
extremely convincing, if not nobly –
not to say they often even reached for
the sublime, as in the delicate episodes
of the “Unfinished”. There was plenty
of both virtuoso musicianship and
unpretended youthful bravado, and a
fair share of uncommon subtlety in
interpretation. Maestro Jacek Kaspszyk
highly appreciates cooperation with the
BAO. The reason was proved before
the Norwegian audience together: they
attained an artistic effect that belongs
among the absolutely unique/single.
Still young (after all, only operating for
just over 10 years), the orchestra plays
with an extraordinary involvement
and passion, and is an absolute
phenomenon. The Beethoven Academy
Orchestra – invented and led by
Marcin Klejdysz – operates under the
patronage of the Ludwig van Beethoven
Association, yet to tell the truth, the
ensemble functions without any lasting
financial foundation, fallowing back
solely on money from grants and
competitions. Nevertheless, Poland’s
youngest symphonic ensemble proves
their mettle/place as one of the best
symphony orchestras in Europe! Many

Çaykovski, ilk önemli senfonik eseri
olan bu Fantezi Uvertürü, Rus Beşleri
adlı grubun lideri Balakirev’in öğüdü
ve öngördüğü plan üzerine 1869’da
yazdı. 29 yaşındayken, Belçikalı soprano
Desirée Arot ile sonu düş kırıklığıyla
biten aşkının umutsuzluğuyla, konuyu
Shakespeare’in aynı adlı trajedisinden
alarak büyük bir duygusallıkla
bestelesini yapmış, ancak eserin
16 Mart 1870’te Moskova’daki ilk
seslendirilişi müzikseverlerce iyi
karşılanmamıştı. İkinci versiyon da
1871’de önce Berlin’de yayınlandı, ertesi
yıl 17 Şubat 1782’de St. Petersburg’da
ilk kez seslendirildi ve pek ilgi görmedi.
Bunun üzerine 10 yıl daha uğraşan
besteci, 10 Eylül 1880’de eserine bugün
çalınan şeklini verdi, ancak Opus
numarasını belirlemedi. Bu arada
kendi de Shakespeare’in Kral Lear’i
için sahne müziği bestelemiş olan
Balakirev’in öğütlerine –mektuplarında
belirttiği gibi– tam uymamış, eserde
kendi istediği düzeltmeleri yapmıştı. Bu
üçüncü versiyon ilk kez 1 Mayıs 1886’da
Tiflis’te çalındı.
Önceleri Viyana’da Hans Richter,
Paris’te Jules Pasdeloup gibi ünlü
şeflerin önayak oldukları konserlerde
başarı kazanamayan, fakat zamanla
sevilen eserde, 1840’larda temeli
Liszt tarafından atılan senfonik şiir
geleneğine uyulmuş, ancak trajedi
bütünüyle alınmayıp önemli karakterler
sembolize edilmiştir.

program notları
Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü

Fantezi Uvertür’ün pek ağır olmayan,
orta hızdaki (Andante non tanto
quasi) törensel girişi Rahip Lorenzo’yu
simgeleyen ciddi temayla başlar. Bunu
izleyen canlı bölme şen ve ılımlı (Allegro
giusto) tempoda iki düşman aile
Montegü ile Kapulet’lerin düellosunu
anlatır. Sert akorlar düelloyu, zillerle
elde edilen ani vuruşlar kılıçların
çarpışmasını gergin bir havada yansıtır.
Daha sonra iki sevgilinin, Romeo ve
Jüliet’in aşk teması korno ve fagotların
eşliğinde, özellikle İngiliz kornosunun
ve sürdinli viyolaların duyurduğu zarif
ve ateşli ezgiyle orkestrada duygulu
bir şarkıya dönüşür. Ancak fagot,
gelecekteki felaketi haber verir gibidir.
Rahip Lorenzo’nun teması ve düşman
ailelerin kindar çarpışması tekrar
belirir. İki sevgilinin trajedisi ağır ve
hüzünlü bir havayla (Moderato assai)
duyulurken, Çaykovski’nin burada
dinleyiciyi daha da çok etkileyebilmek
için kullandığı, kaderin darbelerini
anımsatan güçlü timpani vuruşları
arasında ölüme, mutsuz sona ulaşılır.
(Süre 20’)

İlk kez 7 Kasım 1934’te Baltimor’da
Leopold Stokowski yönetimindeki
orkestra eşliğinde bizzat seslendirdiği
eser, bestecinin dokuz yıl boyunca –
ölümüne kadar– katıldığı konserlerde
önemli rol oynadı: Rahmaninov böylece
artık iyi beste yapamadığını öne süren
müzik eleştirmenlerini de susturmuş
oldu.
Rapsodi Rahmaninov’un kendine
özgü müzik dilini en iyi yansıtan
örnektir. Piyano yazısı (klavye) çok
parlak ve virtüoz biçimde kullanılmış,
bu çalgının en etkili karakteristiği
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca besteci
bu eseri yazarken onun baleye de
uygulanabileceğini göz önünde tutarak
konuyu, Paganini’nin ruhunu şeytana
satarak kemancı oluşunu tasarlamıştı.
Bu fikrini ünlü bale ustalarından
Mihail Fokin’e açtı, bale ancak 30
Haziran 1939’da Londra’da Covent
Garden’da bir aşk sahnesi şeklinde, ağır
bölüm kullanılarak “Paganini” adıyla
gerçekleşebildi.
Rapsodi, temayı belirleyen çabuk ve
canlı (Allegro vivace) tempodaki dokuz
mezürlük bir giriş ve onu izleyen
Sergei Rachmaninov (1873-1943)
24 varyasyondan oluşur. Piyanonun
Paganini’nin Bir Teması Üzerine
tanıttığı varyasyonlar daha sonra
Rapsodi
çalgıdan çalgıya, doğal bir şekilde geçer.
Paganini teması, onun solo keman
* Introduction. Allegro vivace-Tema.
için Op. 1, 24 Kapris’inden La minör
L’istesso tempo
tondaki sonuncusu üzerine yazılmıştır.
Geniş anlamda ilk 10 varyasyon
1917 Rus İhtilali’nden sonra ülkesinden
açılıştaki çabuk (Allegro) tempoda
ayrılan ve sonunda Amerika’ya yerleşen
gerçekleşir; orta (Moderato) hızdaki
Rahmaninov, 1934 Mayıs’ında bir
11. Varyasyonda ağırlaşmaya başlar;
ameliyat için İsviçre’de hastaneye
12-18. Varyasyonlar arası (13-15. arası
yatmıştı. Bu süre içinde kendine özgü
hızlı olmasına karşın) ağır bölümü
biçimde –sabahları erkenden, akşamları oluşturur: Bu da, Rahmaninov’un
geç saatlere kadar– çalışıp, arada
–2. ve 3. Piyano Konçertoları’nda
ünlü piyanist Vladimir Horowitz ile
yaptığı gibi– ağır bölümün ortasına
telefonlaşarak 3 Temmuz-18 Ağustos
bir scherzo yerleştirme arzusundan
arasında bu bestesini tamamladı. 8
doğar. Bu modeli 3. Senfoni’sinde de
Eylül 1934’te arkadaşı Wilshaw’a yazdığı kullanacaktır. 1. Varyasyon kemanlarda
mektupta şunları anlatıyordu: “İki hafta
aynı tempoda (L’istesso tempo) teksesli
içinde yeni bir parça tamamladım.
(unison) olarak duyurulur. Bunu izleyen
Adı piyano ve orkestra için fantezi;
23 varyasyonda piyano ile orkestra
Paganini’nin bir teması üzerine
temaların gelişiminde, iki ortak gibi,
varyasyonlar biçiminde... Eser oldukça
etkili ve değişken biçimde rol alır.
uzun, 20-25 dakika, hatta bir piyano
Ancak 7., 10. ve final varyasyonlarda
konçertosu kadar sürüyor. Gelecek yıl
Katoliklerin ölüm ayininde kullandığı
New York ve Londra’da çaldıktan sonra
Dies Irea adlı kilise ezgisi işlenir.
gerekli düzeltmeleri yapıp baskıya
Böylece Paganini’nin hayat dolu ve canlı
vermek istiyorum. Eser oldukça güç, onu kaprisi ile Rahmaninov’un karamsarlığı
iyice öğrenmek için çalışmam gerek...”
arasında karşıtlık, klasik kalıptan
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yine kendisi tarafından yönetilen
Beethoven Akademisi Orkestrası,
Ludwig van Beethoven Derneği’nin
destekleriyle faaliyet gösteriyor;
fakat doğruyu söylemek gerekirse
topluluk, hiçbir daimi finansal destek
almadan, üretimine yalnızca bağış
ve yarışmalarla devam ediyor. Tüm
bunlara rağmen Polonya’nın bu en geç
senfoni orkestrası, Avrupa’nın en iyileri
arasında yer aldıklarını ve bunun için
gösterdikleri çabayı kanıtlıyor! Tertip
tertip, tam-zamanlı işlerle donanmış
pek çok kurumsal orkestranın ve bu
orkestraların bütün bir yönetim alayının
Beethoven Akademisi Orkestrası’nın
sanatsal düzeyine gıpta etmesi
gerekiyor. Onlardan öğrenecekleri çok
şey var!” Marcin Majchrowski / Ruch
Muzyczny, 29.01.2015, Trondheim
“Beethoven Akademisi Orkestrası’nın
virtüözlüğü, diğer, daha eski orkestralar
için bir utanç kaynağı! Genç oyuncular
kendilerini, bir form biçiminden ötekine,
tek bir vuruş sektirmeden zıplarken
buluyor. Umuyorum FMF bugünden
sonra onların yeteneklerinden daha sık
faydalanır.”
Elliot Goldenthal

beethoven academy orchestra
& herbert schuch
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Mieczysław Weinberg (1919-1996)
Senfoni No. 4 La minör, Op. 61
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– Allegro
– Allegretto
– Adagio - Andantino
– Vivace
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Şostakoviç, Mieczyslaw Weinberg’in
Dördüncü Senfoni’sine ve genel
olarak besteciye hayrandı. Aslında,
Prokofyev’in ölümünden sonra
Weinberg’i tek ciddi rakibi olarak
düşündüğü görülür ve haklı sebepleri
de vardır. Her iki bestecinin de
stil ve duygusal hava bakımından
ortak yönleri ancak farklılıkları da
mevcuttur. Weinberg’in hızlı müziği
hızlı yaylı ostinatolar, canlı tempolar ve
bakır ve tahta nefeslilerin solist gibi
kullanılmasından kayanklanan oyunbaz
ve hafif bir karaktere sahiptir.
Keman Konçertrosu’ndan kısa
bir süre önce yazdığı Dördüncü
Senfoni bestecinin ilk ve uzun yıllar
boyunca II. Dünya Savaşı sonrası
Batı’sında bulunan tek kaydı olarak
kaldı. Fakat Weiberg’in beklediğinin
aksine Dördüncü Senfoni, müzik
çevrelerinde büyük bir etki uyandırdı

BEETHOVEN AKADEMİ ORKESTRASI
BEETHOVEN ACADEMY ORCHESTRA
& GAUTIER CAPUÇON
jacek kaspszyk şef conductor
gautıer capuçon viyolonsel cello

18.06.2016
ct sa 20.00

İş Sanat Konser Salonu
İş Sanat Concert Hall

Stanisław Moniuszko

Otto Nicolai’nin Windsor’un Şen
Kadınları İçin Bale Müziği Uvertürü
Ballet Music Overture for the Merry
Wives of Windsor by Otto Nicolai
Camille Saint-Saëns

Viyolonsel Konçertosu No. 1 La minör, Op. 33
Cello Concerto No.I in A minor, op.33
– Allegro non troppo
– Allegretto con moto
– Tempo I, un peu moins vite
Jules Massenet

Thais operasından Meditasyon
Meditation from the opera Thais
Ara Interval
Sergei Prokofiev

Romeo ve Juliet Süitleri’nden
Seçmeler, Op. 64 ve Op. 101
Excerpts from the Romeo and
Juliet Suites, op.64 & 101
– Montagues and Capulets (Suite Nr.2)
– Masks (Suite Nr.1)
– Juliet the Young Girl (Suite Nr.2)
– Romeo & Juliet (Suite Nr.1)
– Friar Laurence (Suite Nr.2)
– Dance (Suite Nr.2)
– Death of Tybalt (Suite Nr.1)
– Dance of the Girls with Lilies (Suite Nr.2)
– Romeo at Juliet's Grave (Suite Nr.2)
– Julia's death (Suite Nr.3)
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

jacek kaspszyk
▪▪ Jacek Kaspszyk, Varşova Müzik
Akademisi’nde orkestra şefliği,
müzik teorisi ve beste eğitimi aldı.
1975’te mezun olduktan sonra aynı
yıl Varşova’da Teatr Wielki-Polonya
Ulusal Operası’nda Mozart’ın Don
Giovanni adlı eserinin prömiyerinde
ilk defa bir orkestrayı yönetti. 1976’da
Düsseldorf’ta Deutsche Oper am
Rhein’in birinci konuk şefliğine getirildi.
Sonraki yıl Berlin’de, alanının prestijli
yarışmalarından biri olan Herbert von
Karajan Orkestra Şefliği Yarışması’nda
Üçüncülük Ödülü’nü aldı. Karajan
üzerine biyografisinde Richard Osborne
onu “parlak yeni yetenekler”den biri
olarak tanımladı. Osborne şunu da
ekliyordu: “1971’de Jansons, 1977’de
Gergiev ve Kaspszyk’ye kadar,
gerçekten böylesine parlak yetenekli
yıldızlar henüz doğmamıştı.” 1978’de
ilk defa Berlin ve New York Filarmoni
Orkestraları ile sahneye çıktı ve Polonya
Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası’nın
birinci şefliğine atandı, iki yıl sonra da
aynı orkestranın müzik yönetmeni oldu.
1982’de, Filarmoni Orkestrası eşliğinde
Royal Festival Hall’de ilk kez sahne
alacağı Londra’ya taşındı. Bu tarihten
sonra Londra Senfoni Orkestrası,
Londra Filarmoni, Kraliyet Filarmonisi,
Halle Capital Radio’s Wreb Orkestrası
(birinci şef olarak), İskoçya Ulusal
Kraliyet Orkestrası, BBC İskoçya
ve 1984’ten itibaren BBC balolarını
birlikte düzenlediği BBC Galler Ulusal
Orkestrası’yla birlikte sık sık sahne
aldı. O zamandan bu yana, aralarında
Bayerische Rundfunk, RSO Berlin,
Orchestre Nationale de France, Wiener
Senfoni Orkestrası, Oslo, Stockholm,
Rotterdam ve Prag Filarmoni
Orkestralarının da olduğu pek çok
uluslararası orkestrayı yönetti ve ayrıca
Avrupa Oda Orkestrası’yla Avustralya
turnesine çıktı. 1991-1995 yılları
arasında Nord Nederlands Orkest’in
birinci şefliğini ve müzik danışmanlığını
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ve bestecinin daha önceki eserelerinin
de keşfedilmesini, sık sık çalınmasını
sağladı. 16 Aralık 1961’de Moskovo’da
Kirill Kondrashin yönetiminde ilk
seslendirilişi gerçekleşen eser,
seslendiriş öncesi yavaş bölümlerin
sırasının ve başlıklarının besteci
tarafından silinmesiyle bugünkü
versiyonunu kazandı.
Weinberg’in iki hüzünlü ve tatlı-acı orta
bölümünü (inner movements) içine alan
iki hareketli birinci ve üçüncü bölümü
(outer movements) bulunan eser,
acımasızca enerjik açılış tokatosundan
canlı son bölüme kadar yarım saat
sürer. İlk adıyla “Toccata” olan birinci
bölüm ana temayı unison bir şekilde
duyururken, bakır nefeslilerden
yükselen karşıt tema Weinberg’in akıl
hocası ve öğretmeni Şostakoviç’in
yarattığı kompozisyon stilini anıştırır.
İkinci bölüm olan Allegretto’da açılış
ve kapanışı yapan melankolik klarnet
ve yaylı çalgılar düeti, besteciye ve
eserlerine yapılan “karamsarlık”
suçlamasının nedenini anlatır gibidir.
İlk versiyonunda “Serenade” başlığını
taşıyan 3. bölümde akılda kalıcı korno
solosu bestecinin tüm eserlerinde
öne çıkardığı, toplama kampında
hayatını kaybeden ailesine bir anma
niteliğindedir. Dans ritimleriyle
tamamen farklı bir karakteri olan
4. bölüm, Rus folklor müziğinin çeşitli
varyasyonlarını içerir.
Eğer Şostakoviç ve çağdaşlarıyla
ilgileniyorsanız bu eseri dinlemelisiniz.
(Süre 32’)

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

uzaklaşarak coşkulu ve virtüozca bir
rapsodi şeklinde gelişir. Bu arada, en
güzel varyasyon olan 9.’yu izleyen 10.
Varyasyonun sonunda glockenspiel,
çan ve ve arp yer alır. 16. Varyasyon ise
obuanın şikâyetçi ezgisi ve tonalitenin
Mi bemole geçmesiyle seçkinleşir. 18.
Varyasyon bir konçerto gibi duygulu,
ancak parlak yapısıyla ilgi çeker. Ağırca
ve ezgisel (Andante cantabile) tempoda
yavaşlayan bu varyasyonu Rahmaninov
“Bir tane de menajerim için” sözleriyle
tanımlar. Rapsodi 22. Varyasyondan
(Un poco più vivo) sonra serbest
formdaki yapısıyla, parlak bir kreşendo
ile giderek yükselerek etkili finale ulaşır.
Tema 23. Varyasyonda belirginleşir ve
coda’yı oluşturan 24. Varyasyonda (A
tempo un poco meno mosso) piyano ve
orkestra hızlanarak tüm güçlerini ortaya
koyarken üfleme çalgılar uzakta ölüm
duasını yansıtır. Buna karşın piyanist
yine de Paganini teması ile son sözü
söylemeye kararlıdır. (Süre 24’)
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yürüttü. Aynı dönemde ABD (Cincinnati
SO, San Diego SO), Kanada (Calgary
Filarmoni, Winnipeg Senfonisi) ve
Japonya’da (Yomiuri Nippon SO, Tokyo
Filarmoni) sahneye çıktı; Hong Kong
Filarmoni ile Yeni Zelanda Senfoni
Orkestraları ile birlikte çalıştı.
Jacek Kaspszyk 1998’de Teatr WielkiPolonya Ulusal Operası’nın sanat
ve müzik yönetmenliğine getirildi ve
iki yıl sonra da yönetici müdür oldu.
Burada görev yaptığı süre boyunca,
Teatr Wielki sadece yurtiçinde büyük
bir başarı elde etmekle kalmayıp, Pekin
Festivali (2001), Moskova Bolşoy,
Londra Sadler’s Wells Theatre (2004),
Hong Kong Sanat Festivali (2005) ve
İspanya Peralada Festivali’nde (2006)
sergilediği performanslardan dolayı
uluslararası alanda da büyük bir beğeni
topladı. Ayrıca 2001, 2003 ve 2005’te
Japonya’da gerçekleştirdiği üç başarılı
turne nedeniyle, Opera Now adlı aylık
dergi 2004’te Teatr Wielki için şöyle
yazdı: “Teatr Wielki-Polonya Ulusal
Operası, Avrupa haritasında Berlin ile
Moskova arasındaki boşluğu doldurdu.”
Opera kariyeri Deutsche Oper am
Rhein (Düsseldorf), Opéra Comique
(Paris), Opera de Lyon, Opera de
Bordeaux, Stockholm Opera, İngiliz
Ulusal Operası, North Leeds Operası,
İskoç Operası, Zürih Operası, Buenos
Aires, Teatro Colon ve Seville, Teatro
de la Maestranza gibi pek çok ünlü
opera salonu için hazırladığı yapımları
da içeren Kaspszyk 2006-2008 yılları
arasında Vilnius’taki Litvanya Ulusal
Opera ve Balesi’yle düzenli olarak
birlikte çalıştı; burada sahnelediği
R. Strauss’un Salome ve Wagner’in
Die Walküre adlı eserleri beğeniyle
karşılandı. Bu eserleri Ljubljana ve
Ravenna’daki festivallerde (2007) ve
misafirliğinin beğeniyle karşılandığı
Tel Aviv-Yafa’daki İsrail Operası’nda da
(2008) sahneledi.
Kaspszyk 2006’da W. Lutoslawski
Wroclaw Filarmoni’nin sanat yönetmeni
oldu ve 2009’da, aynı yıl birlikte
İngiltere turnesine çıktığı Polonya
Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası’nın
müzik yönetmenliğine yeniden getirildi.
Çin Filarmoni, Guangzhou Senfoni ve
Shanghai Senfoni Orkestraları ile hayli
başarılı işbirlikleri de aynı dönemde
gerçekleşti. Progetto Martha Argerich
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Lugano Festivali’nde düzenli olarak
sahne almaya yine bu yıllarda başladı. Bu
festivaldeki icraları, her yıl EMI Classics
(artık Warner Classics) tarafından CD
olarak da yayınlanmaktadır.
Son sezonlardaki çalışmaları arasında,
Malezya Filarmoni Orkestrası’yla
yeniden sahneye çıkışı, Seul’de KBS
Senfoni Orkestrası ile ilk kez sahne
alışı, Viyana Senfoni Orkestrası ile
Bregenz Festivali’nde ve Aydınlanma
Çağı Orkestrası ile “Chopin ve Onun
Avrupa’sı” Festivali’nde sahne alışının
yanı sıra, 2011’de Polonya’nın Avrupa
Birliği Konsey Başkanlığı’nı üstlenmesi
vesilesiyle, “I Culture” projesinin parçası
olarak, Polonya Ulusal Operası için King
Roger eserini sahnelemesi sayılabilir.
Sayısız ödül ve onur nişanı sahibi
olan Kaspszyk, 2001’de Vladimir
Ashkenazy, Andrew Litton ve Leonard
Slatkin gibi seçkin meslektaşlarının
yanında, bestecinin müziği üzerine
yorumlamalarıyla Elgar Vakfı
Madalyası’na layık görüldü.
Jacek Kaspszyk’nin uzun diskografisi,
Polonya Oda Orkestrası ile birlikte
Rossini’nin Il Signor Bruschino’sunu
icra ettikleri ödüllü albümü, Edison
Ödülü’nü alan Baird’in Concerto
lugubre’si üzerine albümünü ve
kendisine dört Londra orkestrasının da
eşlik ettiği, Collins Classics’ten çıkan ve
büyük beğeni toplayan CD’leri kapsar.

Bunların arasından, Londra Filarmoni
Orkestrası ile birlikte Johann Strauss
II’nin eserlerini icra ettiği albüm,
Gramophone dergisinin eleştirmeni
tarafından Carlos Kleiber ile kıyaslanarak
“…Ve bundan daha büyük bir övgü
alınamaz” ifadeleriyle değerlendirildi.
Lutoslawski’nin İkinci ve Dördüncü
Senfonileri’ni Wroclaw Filarmoni ile
birlikte icra ettiği albüm, Polonya
müzik endüstrisinin Fryderyk Ödülü’ne
layık görülürken, EMI için Polonya
Ulusal Operası’nın eşliğinde icra ettiği
Moniuszko’nun The Haunted Manor’u
ile Platinum Disc ödülünü aldı. CD
Accord için hazırladığı Szymanowski’nin
King Roger adlı eseri üzerine albümü
BBC Music dergisince 2006’da “Yılın
Albümü” dalında aday gösterildi ve
Gramophone dergisinin eleştirmeni
tarafından övgüyle karşılandı: “Her
durumda, bu albüm bütün ödülleri
topluyor, hatta en küçüklerini bile
(...) Kaspszyk’nin yönetiminde eser
hipnotize edici bir etki uyandırıyor.”
Jacek Kaspszyk 1 Eylül 2013’te Varşova
Filarmoni-Polonya Ulusal Orkestrası’nın
müzik ve sanat yönetmenliğine getirildi.
Görevine, Chopin ve Onun Avrupa’sı
Festivali’nin son konserinde filarmoni
topluluklarını yöneterek başladı ve
ardından 22 Eylül’de piyanist Krystian
Zimerman’la geleneksel Varşova
Sonbahar Festivali’nde bir konser verdi.

Bu konser Lutolawski Yılı’nın öne çıkan
etkinliklerinden biri oldu (Program
Lutoslawski, Piyano Konçertosu ve
Üçüncü Senfoni’den oluşuyordu). Jacek
Kaspszyk ayrıca filarmoni orkestrasının
tarihinde internette ilk kez yayınlanan
üç konseri yönetti.
Bu sezonun öne çıkan performansları
arasında ise şunları sayabiliriz,
Mahler’in üç senfonisi: The Third
(Varşova Filarmoni Orkestrası ve
Korosu ile), The Sixth (Ludwig van
Beethoven Easter Festivali’nde Varşova
Filarmoni Orkestrası ile) ve The Eighth
(NOSPR ile); Szymanowski’nin King
Roger eserinin Nuremberg Operası için
hazırlanan ve beğeniyle karşılanan yeni
sahnelemesi (Mart 2015).
Jacek Kaspszyk, Nisan 2015’te Polonya
Radyosu yönetimi tarafından, etkileyici
stüdyo ve konser kayıtları nedeniyle
Elmas Baston Ödülü’ne layık görüldü.
Mayıs ayında, bir önceki yıl müzik
alanındaki üstün başarıları nedeniyle,
her yıl verilen Kültür ve Ulusal Miras
Bakanlığı Ödülü’nü kazandı. Varşova
Filarmoni Orkestrası ve Korosu’yla
birlikte çıktığı başarılı İngiltere
turnesinden (Mayıs 2015) ve sezonun
kapanış konserleri kapsamında
Berlioz’un Damnation of Faust eserini
icra ettikten sonra, Shanghai Filarmoni,
Çin Filarmoni ve Guangzhou Senfoni
orkestraları ile konserler vermek için
yeniden Çin’e gitti.
Jacek Kaspszyk’nin gelecek programında,
Lugano Festivali için Progetto Martha
Argerich’e yapacağı yıllık ziyaret ve
Varşova Filarmoni Orkestrası ve
Münchner Rundfunkorchester ile
yeniden buluşacağı Bad Kissingen
Festivali bulunmaktadır.
▪▪ Jacek Kaspszyk studied conducting,
music theory and composition at the
Warsaw Academy of Music, graduating
in 1975, that same year making his
conducting debut at Warsaw’s Teatr
Wielki – Polish National Opera in a
premiere of Mozart’s Don Giovanni. In
1976 he was appointed Principal Guest
Conductor of the Deutsche Oper am
Rhein in Düsseldorf. The following
year he won III Prize at the prestigious
Herbert von Karajan Conducting
Competition in Berlin as one of the
“explosive new talents” identified by

Richard Osborne in his biography of
Karajan where he writes “it was not
until Jansons in 1971 and Gergiev
and Kaspszyk in 1977 that genuinely
explosive talent blazed through”. In
1978 he made his debut with the Berlin
and New York Philharmonics and
was appointed Principal Conductor of
the Polish National Radio Symphony
Orchestra – two years later becoming
their Music Director.
In 1982 he moved to London where he
made his debut at the Royal Festival
Hall with the Philharmonia Orchestra
after which he appeared regularly with
the London Symphony Orchestra,
the London Philharmonic, the Royal
Philharmonic, the Halle, Capital
Radio’s Wren Orchestra (as Principal
Conductor), Royal Scottish National,
BBC Scottish and BBC National
Orchestra of Wales with whom he
made his BBC Proms debut in 1984.
Since then he has conducted many
international orchestras including the
Bayerische Rundfunk, RSO Berlin,
Orchestre Nationale de France, Wiener
Symphoniker, the Oslo, Stockholm,
Rotterdam and Prague Philharmonics
and has toured Australia with the
Chamber Orchestra of Europe.
Between 1991-1995 he was Principal
Conductor and Music Advisor of the
Nord Nederlands Orkest. Throughout
this period he also appeared in the USA
(Cincinnati SO, San Diego SO), Canada
(Calgary Philharmonic, Winnipeg
Symphony), Japan (Yomiuri Nippon SO,
Tokyo Philharmonic) and performed
with the Hong Kong Philharmonic and
New Zealand Symphony orchestras.
In 1998 Jacek Kaspszyk was appointed
Artistic and Music Director of Teatr
Wielki – Polish National Opera and
two years later also Managing Director.
Under his tenure the company enjoyed
not only great success at home but
also garnered international recognition
for acclaimed performances at such
venues as the Beijing Festival (2001),
the Bolshoi in Moscow, Sadler’s Wells
Theatre in London (2004), Hong
Kong Arts Festival (2005) and Peralada
Festival in Spain (2006) as well as
during three highly successful tours of
Japan (2001, 2003, 2005), prompting
the British monthly magazine “Opera

Now” to write in 2004 that ‘Teatr Wielki
– Polish National Opera had filled the
gap between Berlin and Moscow on the
map of Europe’.
Kaspszyk’s opera career has also
included productions for many
renowned opera houses among others:
Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf,
Opéra Comique in Paris, Opera de
Lyon, Opera de Bordeaux, Stockholm
Opera, English National Opera, Opera
North Leeds, Scottish Opera, Zurich
Opera, Teatro Colon in Buenos Aires
and Teatro de la Maestranza in Seville.
Between 2006-2008 he worked
regularly with the Lithuanian National
Opera and Ballet in Vilnius whose
acclaimed productions of R. Strauss’
Salome and Wagner’s Die Walküre he
also conducted at festivals in Ljubljana
and Ravenna (2007) and during a well
received residency at the Israeli Opera
Tel Aviv – Yafo (2008).
In 2006 he became Artistic Director
of the W. Lutoslawski Wroclaw
Philharmonic and in 2009 was again
appointed Music Director of the Polish
National Radio SO with whom he
toured the UK that same year. This
period also saw the start of his highly
successful association with the China
Philharmonic, Guangzhou Symphony
and Shanghai Symphony orchestras as
well as his annual appearances at the
Lugano Festival in the Progetto Martha
Argerich, a CD of which is released
each year by EMI Classics (now Warner
Classics).
Recent seasons have included his
return to the Malaysian Philharmonic,
his debut with the KBS Symphony in
Seoul, appearances with the Wiener
Symphoniker at the Bregenz Festival
and with the Orchestra of the Age of
Enlightenment at the “Chopin and his
Europe” Festival as well a production
of King Roger for Polish National Opera
presented as part of the I Culture
project for the inauguration of Poland’s
Presidency of the EU Council in 2011.
The recipient of many awards and
honours, in 2011 he received the
prestigious Elgar Society Medal for
his interpretations of the composer’s
music, joining distinguished colleagues
like Vladimir Ashkenazy, Andrew Litton
and Leonard Slatkin.
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Roger for Nuremberg Opera (March
2015).
In April 2015 the Board of Polish
Radio honoured Jacek Kaspszyk with
a “Diamond Baton”, in recognition
of his impressive studio and concert
recordings while in May he received
the Annual Award of the Minister of
Culture and National Heritage for
outstanding achievements in music
during the previous year.
Following a successful UK tour with
the Orchestra and Chorus of the
Warsaw Philharmonic (May 2015)
and the season’s closing concert
performances of Berlioz’s Damnation
of Faust Jacek Kaspszyk made a return
visit to China to conduct concerts
with the Shanghai Philharmonic,
China Philharmonic and Guangzhou
Symphony orchestras.
Forthcoming events include Jacek
Kaspszyk’s annual visit to the Progetto
Martha Argerich at the Lugano Festival
and a return engagement at the Bad
Kissingen Festival for performances
with the Warsaw Philharmonic
Orchestra and the Münchner
Rundfunkorchester.

gautıer capuçon
▪▪ Gautier Capuçon kendi kuşağının
önde gelen viyolonselcileri arasında
kabul edilmekte ve gerek kayıtları gerek
konserleriyle sürekli övgü toplamaktadır.
1981 Chambery doğumlu olan Capuçon,
viyolonsel çalmaya beş yaşında başladı.
Paris’te Conservatoire National
Supérieur’da Phlippe Muller ve Annie
Cochet-Zakine ile daha sonra Viyana’da
Heinrich Schiff ile çalıştı. Uluslararası
André Navarra Ödülü de dâhil, önde
gelen pek çok uluslararası yarışmada
birincilik kazandı; 2001’de Grammy’nin
Fransız eşdeğeri sayılan “Victoires de la
Musique”te Yılın Yeni Yeteneği seçildi;
2004’te Borletti-Buitoni Vakfı Ödülü’nü
aldı ve o zamandan bu yana çeşitli Echo
Klassik ödülleri kazandı.
Dünyanın önemli orkestralarıyla düzenli
olarak konserler veren sanatçı, Lionel
Bringuier, Semyon Bychkov, MyungWhun Chung, Gustavo Dudamel,
Charles Dutoit, Valery Gergiev,
Christoph Eschenbach, Bernard
Haitink, Paavo Järvi, Yannick Nezet-

Seguin, Tugan Sokhiev gibi büyük
şeflerin de gözdesi haline geldi.
Gautier Capuçon geçmiş sezonlarda
Fransa’nın belli başlı tüm orkestralarının
yanı sıra Berlin Filarmoni, Avrupa Oda
Orkestrası, Concertgebouw Orkestrası,
Staatskapelle Dresden, Mariinsky
Orkestrası, Zürih Tonhalle, Münih
Filarmoni, NHK Senfoni, Sydney Senfoni,
Seul Filarmoni, Chicago Senfoni,
Philadelphia Senfoni, Boston Senfoni
ve New York Filarmoni gibi orkestralarla
konserler verdi. 2014/2015 sezonunda
John Eliot Gardiner yönetimindeki
Londra Senfoni Orkestrası ve Vasily
Petrenko yönetimindeki Oslo Filarmoni
Orkestrası ile çıktığı Avrupa turneleri;
Emmanuel Krivine yönetiminde Leipzig
Gewandhaus, Andrés Orozco-Estrada
yönetiminde Viyana Filarmoni, Gustavo
Dudamel yönetiminde Los Angeles
Filarmoni, Lionel Bringuier yönetiminde
Cleveland Orkestrası, Charles Dutoit
yönetiminde San Francisco Senfoni ve
Andris Nelsons yönetiminde Boston
Senfoni orkestraları ile verdiği konserler;
ayırca piyanist Nicholas Angelich ile
Barbican Centre’da ilk kez sahneye çıkışı,
piyanist Frank Braley ile Wigmore Hall’a
dönüşü ve piyanist Yuja Wang ile Paris ve
Tokyo’daki resitalleri göze çarpmaktadır.
Resitaller ve oda müziğine programında
düzenli olarak yer veren Gautier
Capuçon, Avrupa’nın belli başlı tüm
konser salonları ve festivallerinde
sahneye çıkmaktadır. Verbier Festivali
ve Lugano’daki Martha Argerich
Projesi’ne her yıl konuk olmakta,
Barenboim, Bashmet, Batiashvili,
Caussé, Katia ve Marielle Labèque,
Kavakos, Kirchschlager, Pletnev, Pressler,
Thibaudet, erkek kardeşi Renaud,
Artemis ve Ebène Yaylı Çalgılar Dörtlüleri
gibi dünyanın önde gelen sanatçıları ve
topluluklarıyla çalmaktadır.
Gautier Capuçon kayıtlarını Erato
(Warner Classics) etiketi altında
gerçekleştirdi; Frankfurt Radyo Senfoni
Orkestrası/Paavo Järvi ile Dvořák’ın
Konçerto’su, Mariinsky Tiyatrosu
Orkestrası/Gergiev ile Çaykovski’nin
Rococo Varyasyonları ve Prokofiev’in
Sinfonia Concertante’si, Renaud Capuçon
ve Mahler Gençlik Orkestrası/Chung ile
Brahms’ın İkili Konçerto’su ve Mahler
Oda Orkestrası/Harding ile Haydn’ın
Viyolonsel Konçertoları’nı seslendirdiği

© gregory batardon

Jacek Kaspszyk’s extensive discography
includes his award-winning recording
of Rossini’s Il Signor Bruschino with
the Polish Chamber Opera, the Edison
Prize-awarded recording of Baird’s
Concerto lugubre and several critically
acclaimed CDs for Collins Classics
with all four London orchestras
among them a recording of works by
Johann Strauss II with the LPO which
the Gramophone critic compared
with Carlos Kleiber stating “and
you can get no higher praise than
that”. His recording of Lutoslawski’s
Symphonies No 2 & No 4 with the
Wroclaw Philharmonic received the
Polish music industry’s Fryderyk
Award while his recordings with the
Polish National Opera of Moniuszko’s
The Haunted Manor for EMI was
awarded a Platinum Disc and that
of Szymanowski’s King Roger for CD
Accord was nominated in 2006 by the
BBC Music Magazine as ‘Record of the
Year’ and acclaimed by Gramophone
Magazine whose critic wrote: “on every
count, including pennies, this sweeps
the board (…) under Kaspszyk it makes
a mesmerizing impression”.
On 1st September 2013 Jacek Kaspszyk
was appointed Music and Artistic
Director of the Warsaw Philharmonic –
The National Orchestra of Poland. He
opened his tenure by conducting the
Philharmonic’s ensembles in the final
concert of the Chopin and his Europe
Festival followed on 22nd September by
an historic Warsaw Autumn Festival
concert with the pianist Krystian
Zimerman; the latter being one of
the highlights of the Lutoslawski
Year (programme: Lutoslawski’s
Piano Concerto and Symphony No. 3).
Jacek Kaspszyk also conducted the
first three concerts in the history of
the Philharmonic to be transmitted
through the Internet.
This season’s highlights include
performances of three Mahler
symphonies: The Third (with the
Orchestra and Choir of the Warsaw
Philharmonic), The Sixth (with the
Warsaw Philharmonic at the Ludwig
van Beethoven Easter Festival) and
The Eighth (with NOSPR) as well
as a particularly well received new
production of Szymanowski’s King
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Europe, Concertgebouw Orchestra,
Staatskapelle Dresden, Mariinsky
Orchestra, Tonhalle, Munich
Philharmonic, NHK Symphony, Sydney
Symphony, Seoul Philharmonic,
Chicago, Philadelphia, Boston
Symphony and New York Philharmonic
Orchestra, as well as all of the major
orchestras across France. Highlights of
his last 14/15 season include European
tours with the London Symphony
Orchestra/Sir John Eliot Gardiner and
Oslo Philharmonic/ Petrenko, and
concerts with Leipzig Gewandhaus/
Krivine, Vienna Philharmonic/OrozcoEstrada, Los Angeles Philharmonic/
Dudamel, Cleveland Orchestra/
Bringuier, San Francisco Symphony/
Dutoit and Boston Symphony/
Nelsons, as well as his debut recital
at the Barbican Centre with Nicholas
Angelich, a return to Wigmore Hall
with Frank Braley, and recitals in Paris
albümleri yayınladı. Martha Argerich,
▪▪ Gautier Capuçon is widely recognised and Tokyo with Yuja Wang.
Frank Braley, Nicholas Angelich,
as one of the foremost cellists of
A regular recital and chamber
Renaud Capuçon ve başka sanatçılarla
his generation and has received
musician, Gautier Capuçon appears
çeşitli oda müziği albümlerinin
consistently high critical praise for his
in the major halls and festivals
yanı sıra Gabriela Montero ile de
recordings and performances. Born
across Europe, and every year at the
Rachmaninov ve Prokofiev viyolonsel
in Chambéry in 1981, Capuçon began
Verbier Festival and at Project Martha
sonatlarını kaydetti. Son dönemde
playing the cello at the age of five. He
Argerich, Lugano, performing with
Frank Braley ile Schubert, Schumann,
studied at the Conservatoire National
any of the world’s leading artists such
Debussy, Britten ve Carter’ın eserlerini
Supérieur in Paris with Philippe Muller as Barenboim, Bashmet, Batiashvili,
seslendirdiği bir resital kaydı ve Fransa
and Annie Cochet-Zakine, and later
Caussé, Katia and Marielle Labèque,
Radyosu Filarmoni Orkestrası/Bringui
with Heinrich Schiff in Vienna. The
Kavakos, Kirchschlager, Pletnev,
ile Saint-Saëns’in Birinci Viyolonsel
winner of various first prizes in many
Pressler, Thibaudet, his brother Renaud
Konçertosu ile Muse et le poète adlı
leading international competitions,
and the Artemis and Ebène Quartets.
eserini kaydettiği albümü yayınladı.
including the International André
Gautier Capuçon records exclusively for
Gustavo Dudamel yönetimindeki Berlin Navarra Prize, Capuçon was named
Erato (Warner Classics). His recordings
Filarmoni Orkestrası ile Haydn’ın 1.
‘New Talent of the Year’ by Victoires de
include the Dvořák Concerto with
Viyolonsel Konçertosu’nu yorumladığı
la Musique (the French equivalent of a
Frankfurt Radio Symphony/Paavo
konserinin canlı kaydı 2013’te Deutsche Grammy) in 2001; in 2004 he received Järvi, Tchaikovsky Rococo Variations
Gramophone tarafından DVD olarak
a Borletti-Buitoni Trust Award since
and Prokofiev Sinfonia Concertante
yayınlandı. Önümüzdeki günlerde Frank which time he has received several
with Mariinsky Theatre/Gergiev, the
Braley ile birlikte Beethoven’ın viyolonsel Echo Klassik awards.
Brahms Double Concerto with his
ve piyano sonatlarını kaydettikleri bir
Capuçon performs regularly as a soloist brother Renaud and Mahler Youth
albümleri piyasaya çıkacaktır.
with the major orchestras worldwide,
Orchestra/Chung, and the Haydn
Gautier Capuçon 1997’de müziği ve
and is a favourite of conductors at
Cello Concertos with Mahler Chamber
değerlerini tanıtmak amacıyla kurulan
the highest level, including Lionel
Orchestra/Harding. He has recorded
Zegna & Music adlı sosyal sorumluluk
Bringuier, Semyon Bychkov, Myungseveral discs of chamber music with
projesinin elçisidir. Ekim 2014’te Paris
Whun Chung, Gustavo Dudamel,
Martha Argerich, Frank Braley, Nicholas
Louis Vuitton Vakfı’nda başlattığı
Charles Dutoit, Valery Gergiev,
Angelich, Renaud and others, and
Classe d’Excellence de Violoncelle
Christoph Eschenbach, Bernard
the Rachmaninov and Prokofiev Cello
programıyla, her ay seçilen öğrenciler
Haitink,Paavo Jarvi, Andris Nelsons,
Sonatas with Gabriela Montero. His
kendisiyle vakfın Frank Gehry tarafından Yannick Nézet-Seguin, Tugan Sokhiev… most recent releases include a recital
tasarlanan yeni oditoryumunda çalışma In recent seasons he has performed
disc of music by Schubert, Schumann,
imkânı bulmaktadır. Sanatçı 1701 yapımı with orchestras such as the Berlin
Debussy, Britten and Carter with
bir Matteo Goffriller çalmaktadır.
Philharmonic, Chamber Orchestra of
Frank Braley, and Saint-Saëns First
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basında beethoven akademi
orkestrası (2014-15)
“Beethoven Akademisi Orkestrası,
Norveç’teki performanslarını hiç
kuşkusuz, bir başarı olarak görmelidir.
Olavshallen’in oldukça iyi akustiği
içinde en mükemmel yüzlerini
sergilediler. Topluluk, asil denemese
de oldukça tatminkârdı – Bitmemiş
Senfoni’nin narin bölümlerinde
olduğu gibi yüce olana sıklıkla
yaklaşabildiklerinden bahsetmeye
gerek bile yok. Sahneyi, usta bir
müzisyenlik ve yapmacıksız, gençlik
fışkıran bir cesaret gösterisiyle ve biraz
da, benzerine nadir rastlanan kurnaz
yorumlarıyla doldurdular. Maestro
Jacek Kaspszyk, Beethoven Akademisi
Orkestrası’yla işbirliği yapmaktan
oldukça memnun gözüküyordu. Bunun
ardındaki gerekçeler ise, Norveçli
izleyicilerin gözleri önünde kanıtlanmış
oldu: Yalnızca, tamamen biricik/tek
olanların sahip olabildiği bir sanatsal
etkinin tesiri altında kaldılar. Halen
genç olmalarına rağmen (neticede
yalnızca 10 senedir faaliyetteler)
orkestra, olağanüstü bir adanmışlık
ve tutkuyla çalıyor ve şüphesiz bir
fenomen haline geldiler. Marcin
Klejdysz tarafından biraraya getirilerek,
yine kendisi tarafından yönetilen
Beethoven Akademisi Orkestrası,
Ludwig van Beethoven Derneği’nin
destekleriyle faaliyet gösteriyor;
fakat doğruyu söylemek gerekirse
topluluk, hiçbir daimi finansal destek
almadan, üretimine yalnızca bağış
ve yarışmalarla devam ediyor. Tüm
bunlara rağmen Polonya’nın bu en geç
senfoni orkestrası, Avrupa’nın en iyileri
arasında yer aldıklarını ve bunun için
gösterdikleri çabayı kanıtlıyor! Tertip
tertip, tam-zamanlı işlerle donanmış
pek çok kurumsal orkestranın ve bu

orkestraların bütün bir yönetim alayının
Beethoven Akademisi Orkestrası’nın
sanatsal düzeyine gıpta etmesi
gerekiyor. Onlardan öğrenecekleri çok
şey var!” Marcin Majchrowski / Ruch
Muzyczny, 29.01.2015, Trondheim
“Beethoven Akademisi Orkestrası’nın
virtüözlüğü, diğer, daha eski orkestralar
için bir utanç kaynağı! Genç oyuncular
kendilerini, bir form biçiminden ötekine,
tek bir vuruş sektirmeden zıplarken
buluyor. Umuyorum FMF bugünden
sonra onların yeteneklerinden daha sık
faydalanır.”
Elliot Goldenthal
“... Just after a few bars you can
hear that the Beethoven’s Academy
Orchestra set up in Cracow in 2003
consists of the most talented, young
musicians in Poland” Annika Senger/
Online Musik Magazine,
▪▪ The Beethoven Academy Orchestra
is one of Poland’s leading symphony
orchestras of the young generation.
It is made up of music aficionados –
the most outstanding students and
graduates of European higher musical
education institutions.
In 2005, on the initiative of Elżbieta
Penderecka, the orchestra debuted at

the 9th Ludwig van Beethoven Easter
Festival in Warsaw, which resulted
in excellent reviews and invitations
to prestigious festivals at home and
abroad.
The orchestra has seventeen albums to
its credit, recorded for such labels as
DUX Poland, Centaur Records USA,
Le Foxx Music and Universal Music.
The ensemble has also signed a contact
with the reputable record company
EMI London KPM, for which it records
regularly.
The BAO also plays entertainment
and film music classics. It has
recorded soundtracks for such
giants as Warner Bros and Monolith,
collaborated with Hans Zimmer, Elliot
Goldenthal, Michał Lorenc and Jan
A. P. Kaczmarek, and recorded the
platinum-winning album Siedem Pieśni
Marii (Universal Music).
Since its inception, the orchestra
has been under the artistic and
organisational care of Marcin Klejdysz.
Together with Elżbieta Penderecka,
he has created a modern and noninstitutional style of management
of a large group of artists, which
in combination with collaboration
with numerous milieus and regular
partnerships has guaranteed the

orchestra an intensive and regular
concert season for almost twelve years.
The orchestra has worked with some
of the greatest authorities of the art of
conducting, composers and soloist,
including;Vasiliy Petrenko, Jacek
Kaspszyk, Krzysztof Penderecki,
Gabriel Chmura, Michał Dworzyński,
Massimiliano Caldi, Michal
Klauza,Clemens Schuldt, Daniel
Smith, Alan Urbanek, Jose Cura, Kiril
Karabits.
The ensemble have already had the
opportunity to perform with; Martin
Frost (clarinet), Christian Lindberg
(trombone), Krzysztof Jablonski (piano),
Steven Isserlis (cello), Konstantin
Sherbakov (piano), Kevin Kenner
(piano), Øystein Baadsvik (tuba); and
with soloists of the young generation;
Ingolf Wunder (piano), Danil Trifonov
(piano), Nerek Haknazaryan (cello),
Anna Elizabeth Müller (soprano),
Lukasz Długosz (flute), Iwona Sobotka
(soprano), Rafał Bartmiński (tenor),
Agata Szymczewska (violin) testimony
to its top class.
The BAO has been a regular guest
in prestigious concert halls such as
Darmstadtium, Alte Oper Frankfurt,
Konzerthaus Dortmund, and Gasteig
Munich, and between 2009 and 2013
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Concert” etkinliğiyle Krakow Arena’yı
16.000 genç izleyiciye açmıştır.
Orkestra şu sıralar, Polonya müziği
Jeszcze polska muzyka’yı tanıttıkları
projenin altıncı turu ve Uluslararası
Şeflik Ustalık Sınıfları’nın dördüncü
turuyla ilgilenmektedir.
Orkestranın birincil şefliğini 2013
yılından beri, orkestra sanatçılarının
daveti üzerine gelen maestro Jacek
Kaspszyk üstlenmektedir.

© bruno fıdrych / beethoven academy orchestra archıve

Bros ve Monolith gibi devler için
kayıtlar yapmış; Hans Zimmer, Elliot
Goldenthal, Michał Lorenc ve Jan
A. P. Kaczmarek ile birlikte çalışmış
ve platinum ödüllü Siedem Pieśni
Marii (Universal Music) albümünü
kaydetmiştir.
Kurulduğu günden bugüne Beethoven
Akademi Orkestrası, Marcin Klejdysz’in
sanatsal ve idari yönetimi altındaydı.
Klejdysz, Elżbieta Penderecka ile birlikte
büyük bir sanatçı grubunu modern ve
kurumsallık karşıtı şekilde yönetmenin
bir yolunu bularak sayısız çevrelerle
yaptığı işbirliği ve daimi ortaklıkları
orkastraya, yaklaşık on iki yıl boyunca
yoğun ve düzenli konser sezonlarının
garantisini verdi.
Orkestra, şeflik sanatının önde
gelenleriyle, bestecilerle ve solistlerle
çalıştı. Bu isimler arasında Vasiliy
Petrenko, Jacek Kaspszyk, Krzysztof
Penderecki, Gabriel Chmura, Michał
Dworzyński, Massimiliano Caldi,
beethoven akademi
Michal Klauza, Clemens Schuldt, Daniel
orkestrası
Smith, Alan Urbanek, Jose Cura ve Kiril
Karabits bulunmaktadır.
▪▪ “… 2003 yılında Krakow’da
Topluluğun genç yaşına rağmen Martin
kurulan Beethoven Akademisi
Frost (klarnet), Christian Lindberg
Orkestrası’nın Polonya’nın en
(trombon), Krzysztof Jablonski
yetenekli genç müzisyenlerinden
(piyano), Steven Isserlis (çello),
oluştuğunu, eserin daha ilk ölçülerinde Konstantin Sherbakov (piyano), Kevin
anlayabiliyorsunuz.” Annika Senger,
Kenner (piyano) ve Øystein Baadsvik
Online Musik Magazine
(tuba) gibi büyük isimlerle ve Ingolf
Wunder (piyano), Danil Trifonov
Beethoven Akademisi Orkestrası,
(piyano), Nerek Haknazaryan (çello),
Polonya’nın önde gelen genç senfoni
Anna Elizabeth Müller (soprano),
orkestralarındandır. Avrupa’nın
Lukasz Długosz (flüt), Iwona Sobotka
müzik eğitimi enstitülerinin en parlak
(soprano), Rafał Bartmiński (tenör) ve
öğrenci ve mezunlarından, yani müzik
Agata Szymczewska (keman) gibi genç
tutkunlarından oluşmaktadır.
kuşaktan solistlerle çalışma fırsatını
Orkestra Elżbieta Penderecka’nın
yakalamış olması, yüksek niteliğinin
girişimleriyle 2005’te, Varşova 9. Ludwig göstergesidir.
van Beethoven Easter Festival’inde ilk
Orkestra, Darmstadtium, Alte Oper
konserlerini vermiş, karşılığında yurtta
Frankfurt, Konzerthaus Dortmund,
veya yurtdışında dört dörtlük yorumlar ve ve Gasteig Münih gibi tanınmış
prestijli festivallerden davetler almıştır.
konser salonlarının düzenli konuğu
Orkestra’nın kendine ait on yedi
olmuştur. 2009 ile 2013 yılları
albümü bulunmaktadır. DUX Poland,
arasında, efsanevi Musikverein
Centaur Records USA, Le Foxx Music
Golden Hall’un “Musik der Meister”
ve Universal Music için albümler
(Ustaların Müziği) isimli üye konseri
kaydetmiştir. Saygın plak şirketi EMI
serilerinde sahne almıştır.
London KPM ile anlaşma imzalamıştır
Beethoven Akademisi Orkestrası, 2011
ve plak şirketiyle sıklıkla kayıtlar
yılından beri Darmstadt’ın yerleşik
yapmaya devam etmektedir.
orkestrasıdır. Kültür ve Ulusal Miraz
Orkestra, eğlence ve film müziği
Bakanlığı’nın desteğiyle birkaç düzine
klasiklerini de çalmaktadır. Warner
eğitim konseri düzenlemiştir. “Pixar in
Cello Concerto and Muse et le poète
with the Orchestre Philharmonique de
Radio France/Bringuier, and in 2013
Deutsche Gramophone released a DVD
featuring Capuçon as soloist with the
Berlin Philharmonic/Dudamel in a
live performance of Haydn’s first Cello
Concerto. To be released : integral of
Beethoven cello and Piano Sonatas with
Frank Braley.
Gautier Capuçon is an Ambassador
for Zegna & Music project, which was
founded in 1997 as a philanthropic
activity to promote music and its
values. In October 2014 he launched
the “Classe d’Excellence de Violoncelle”
at the Fondation Louis Vuitton in Paris,
which will invite selected students
to Paris to work with Capucon on a
monthly basis in the foundation’s new
Auditorium designed by Frank Gehry.
Gautier Capuçon plays a 1701 Matteo
Goffriller.
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last revıews (2014-15)
‘The Beethoven Academy Orchestra
(BAO) can count its Norwegian
performance an undisputed successes.
It certainly presented its best face
among the very good acoustics of
Olavshallen. The ensemble sounded
extremely convincing, if not nobly
– not to say they often even reached
for the sublime, as in the delicate
episodes of the “Unfinished”.
There was plenty of both virtuoso
musicianship and unpretended
youthful bravado, and a fair share of
uncommon subtlety in interpretation.
Maestro Jacek Kaspszyk highly
appreciates cooperation with the
BAO. The reason was proved before
the Norwegian audience together:
they attained an artistic effect that
belongs among the absolutely unique/
single. Still young (after all, only
operating for just over 10 years), the
orchestra plays with an extraordinary
involvement and passion, and is an
absolute phenomenon. The Beethoven
Academy Orchestra – invented and
led by Marcin Klejdysz – operates
under the patronage of the Ludwig van
Beethoven Association, yet to tell the
truth, the ensemble functions without
any lasting financial foundation,
fallowing back solely on money from

grants and competitions. Nevertheless,
Poland’s youngest symphonic
ensemble proves their mettle/place as
one of the best symphony orchestras
in Europe! Many institutional
orchestras armed with cohorts of fulltime jobs and entire administrative
regiments should envy the BAO their
artistic level or else – learn from
them!’ Marcin Majchrowski/ Ruch
Muzyczny 29.01.2015, Trondheim
The virtuoso The Beethoven Academy
Orchestra put some other, older
orchestras to shame! The young players
found themselves jumping from one
style of writing to another, without
missing a beat. Hopefully, FMF will
utilise their talents more often from
now on.”
Elliot Goldenthal

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Viyolonsel Konçertosu No. 1
La minör, Op. 33
– Allegro non troppo
– Allegretto con moto
– Tempo I, un peu moins vite

Daha on yaşında Mozart ve Beethoven’in
piyano konçertolarıyla halk önünde harika
çocuk olarak ün yapan Saint-Saëns çok
verimli bir besteci olarak beş piyano
konçertosu, üç keman konçertosu yazdı.
Viyolonsele de gereken önemi verdi;
bu alanda hem piyano eşliğinde, hem
de orkestra eşliğinde eserler besteledi.
“Benim tanıdığım en şaşırtıcı müzikal
organizasyona sahip ve her türlü silahla
donanımlı bir müzikçi olarak hissettiğini
yazmış, tüm bilgisini kullanmıştır”
diyen Gounod’yu haklı çıkarırcasına, ilk
program notları
viyolonsel eserini, Viyolonsel ve Piyano
için Op. 16 Süit’i 1866’da besteledi.
Stanisław Moniuszko (1819-1872)
1872’de Op.32 No. 1 Do minör Viyolonsel
Otto Nicolai’nin Windsor’un Şen
Sonatı’nı ve No. 1 Op. 33 La minör
Kadınları İçin Bale Müziği Uvertürü
Viyolonsel Konçertosu’nu, 1875’te piyano
eşliğinde Op. 43 Allegro Appassionato’yu,
Stanisław Moniuszko Herb Krzywda
1877’de Op. 51 Re Majör Romans’ı,
(1819- 1872) Polonyalı bir soylu,
1892’de Op. 91 Chant Saphique’i, 1902’de
besteci, orkestra şefi ve öğretmendi.
No. 2 Op. 119 Re minör Viyolonsel
Özellikle şarkı ve operalardan oluşan
Konçertosu’nu, 1905’te de Op. 123 No. 2
bestelerinin çoğu Lehistan-Litvanya
Viyolonsel Sonatı’nı yazdı.
Birliği’nin kurucularını anlatan yurtsever Bu eserler arasında da en sevilen
melodilerle doludur. Polonya Ulusal
ve en çok çalınan Op. 33 Viyolonsel
Operası’nın kurucu ismi kabul edilir.
Konçertosu’dur. 1860’lı yıllarda SaintWindsor’un Şen Kadınları, Otto Nicolai
Saëns kendi deyimiyle, “Bir balığın
imzalı, üç perdelik komik-fantastik bir
su içinde yüzdüğü gibi, müzik içinde
opera eseridir. William Shakespeare’in
yaşıyor”, “ Bir elma ağacı nasıl elma
aynı adlı komedisi, Salomon Hermann
üretirse, öyle müzik üretiyor”du. 1870
Mosenthal tarafından opera metni
Alman-Fransız savaşından sonra 1871’de
haline getirildi ve ilk defa 9 Mart 1849
arkadaşı Romain Bussine ile Société
tarihinde Berlin Kraliyet Operası’nda
Nationale de Musique’i kurmuştu; Ars
besteci yönetiminde sahnelendi.
Gallacia (Gal Sanatı) sloganı altında
Eser müzikal komedi geleneğindendir;
Fransız bestecilerinin egemen olduğu
müzikal numaralar, konuşmalarla
Paris Konservatuvarı konserlerine karşı
birbirine bağlıdır. “Komik-fantastik
kendi müziklerini tanıtmak aracıyla
opera” ifadesinden de anlaşılacağı üzere kurulan bu dernekte öğrencisi Gabriel
Nicolai, Carl Maria von Weber tarzı
Fauré, César Franck ve Edouard
romantik opera ile Albert Lortzing’in
Lalo da yer alıyor ve Debussy, Ravel,
o dönem çok sevilen komik operaları
Dukas’nın da eserleri yorumlanıyordu.
arasında bir çizgi ortaya çıkarmıştır.
Ancak onun, bu yıllarda, 1872’de
Anna ile Fenton arasındaki aşk sahneleri, başladığı, 1873’te tamamladığı Op. 33, 1
hayaletler ve perilerin müzikleri ve
Numaralı Viyolonsel Konçertosu, Paris
elbette ayın doğuşu eserin romantik
Konservatuvar Orkestrası eşliğinde, eserin
yönüne aitken, Falstaff karakteri, kocalar ithaf edildiği o çağın ünlü viyolonselcisi,
ve Anna’nın küçümsediği iki talip ise
lütiye ve koleksiyoncu, Fransa’da oturan
komedi unsurlarıdır.
Belçikalı Auguste Tolbecque (1830-1919)

tarafından 19 Ocak 1873’te ilk kez
seslendirildi ve büyük başarı kazandı.
Saint-Saëns, Liszt’in senfonik şiirleri
kalıbına uygun eseri “Omphale’in
Çıkrığı”nı daha yeni tamamlamıştı
ve bu viyolonsel konçertosunu da
klasik formdan çok, serbest bir fantazi
biçiminde yazmıştı. Konçerto tek
bölüm şeklinde düşünülmüş, sonat
formunda olmasına karşın melodik
yapı ön planda tutulmuştu. Bugün
viyolonsel repertuvarının en önde
gelen eserlerinden biri olan konçerto,
solist için –orkestraya göre– daha aşırı
zorluklar da içermemesine karşın, solo
çalgı hep ön planda kalmayı büyük bir
renk zenginliğiyle sürdürür.
4/4’lük ölçüde, canlı ve pek çabuk
olmayan (Allegro non troppo) tempoda,
orkestranın kısa, sert bir akorunu
izleyen ve solistle giren ilk bölmede
hemen ana tema triyolelerle sunulurken
ikinci kemanlar ve viyolalar hızlı 16’lık
notalarla eşlik eder. Temayı viyolonsel
geliştirdikten sonra orkestra tekrar
eder. Müziğin akışına hiçbir şey engel
olmadan, hem lirik, hem virtüoz
pasajlarla ilerleyen konçertoda ikinci
tema, Fa Majör tonda biraz daha ağır
tempoda noktürn havasında yine
viyolonsel tarafından duyurulur ve
yine orkestra tarafından işlenir. 2/2’lik
ölçüdeki çok çabuk (Allegro molto)
tempodaki kısa geçitte Fa Majör tonda
bir üçüncü tema daha sergilenir. Burada
soliste büyük olanaklar sağlanmış,
viyolonselin beş oktavlık ses açıklığı
sonuna kadar araştırılmıştır: Hem de
hiç boş olmayan tematik içerikle yüklü
virtüoz pasajlarla... Müziğin 3/4’lük
ölçüye, Si bemol Majör tona, çabukça
hareketli (Allegretto con moto) tempoya,
Fransız stilinde bir menuete benzer
havaya dönüşmesiyle, konçertonun orta
bölmesi –kurala göre, ağır bölümü–
başlamıştır. Sürdinli yaylı çalgıların
sunduğu bu zarif dans ezgisi sonra da
tahta üfleme çalgılara geçer. Viyolonsel
bu ezginin üstüne temayı duyurur:
Orkestra dansı, solist temayı sunmuştur.
Ufak bir viyolonsel kadansından sonra
eski malzeme tekrarlanır ve yeni pasajlar
sergilenir. Birden başlangıçtaki temanın
duyulmasıyla üçüncü bölüme geçilmiş,
müzik 4/4’lük ölçüye dönmüş, tempo
ilk bölümün hızına (Tempo I) ulaşmıştır;
ama birazcık daha hızlıdır. Solist virtüoz

bir anlatımla 16’lık seri notalarla,
orkestraya karşı gelir gibidir. İkinci
kemanlarla viyolaların senkoplu eşliğinde
viyolonsel Fa Majör tonda bir melodiyi
duyurur. Kısa ve ağırca (Andante)
tempodaki güzel ezgiden sonra,
noktalı 6/8’lik ölçüde, etkili bir scherzo
biçiminde önce ana tema anımsatılarak,
sonra da yepyeni bir tema sunularak La
Majör tondaki tutkulu coda ile çok çabuk
(molto allegro) tempoda sona ulaşılır;
ünlü müzik yazarı Tovey’in deyimiyle,
herkes muradına ermiştir! (Süre 20’)
Jules Massenet (1842-1912)
Thais operasından Meditasyon
Jules Massenet’nin ilk kez 16 Mart
1894’te Paris Operası’nda sahnelenen
Thaïs operası, Anatole France’ın aynı
adlı romanından L. Gallet’nin hazırladığı
libretto üzerine daha önce Manon
operasını başarıyla söyleyen Kaliforniyalı
soprano Sbyl Sanderson için, üç perdeyedi sahne olarak bestelendi. Eserin
konusu, MS IV. yüzyılda Mısır’da Nil
Nehri kıyısındaki Tebai ülkesinde geçer.
Burada dünyadan elini ayağını çekmiş
Hıristiyan keşişler topluluğu yaşamakta,
İskenderiye kentinde ise güzelliğiyle
dillere destan, istediği her erkeği elde
eden putperest Thaïs oturmaktadır.
Keşiş Athanael düşünde gördüğü Thaïs’i
günahlarından arındırmak ister. 2.
perdenin ilk sahnesinde Thaïs evinde
yaşamın boşluğunu düşünür; ancak
sonsuza kadar genç ve güzel kalmak
istemektedir. Eline aynayı alarak “Ah je
suis seule” (Şimdi yalnızım işte) diye
başlar ve ünlü aryasını söyler: “Dismoi que je suis belle éternellement”
(Sonsuza kadar güzel olduğumu söyle
bana). Sonu Thais’in ölümüyle biten
operanın ikinci perdesinde yer alan ve
çok ustaca yazılmış olan arya özellikle
pes Si bemolden tiz Re notasına kadar
uzanan zor partisiyle ilgi çeker.
Massenet’nin Manon operası gibi
önceleri ün kazanamayan Thaïs
Operası’nın günümüze kadar
unutulmayan en güzel bölümü ise beşaltı dakika süren Méditation (Düşünceye
Dalış) adlı senfonik ara müziği,
intermezzo’dur. Orkestra partisinde
solo kemanın arp eşliğinde duyurduğu
bu olağanüstü hülyalı parçanın pek çok
düzenlemesi de yapılmıştır. Bunların

içinde en tanınmışı piyano eşliğinde
keman için olanıdır. Thaïs, Keşiş
Athanael’in bu yaşamdan vazgeçip
sonsuz yaşama kavuşma önerisini
düşünür. Keşiş onun tövbe edişini kapı
eşiğinde bekleyecektir. 2. perdenin 2.
sahnesi dinsel havada, ağırca (Andante
religioso) tempoda bu düşünceye
dalışı yansıtan Méditation ile başlar. 3.
perdenin, operanın sonunda, Thaïs’in
ölümünden önceki Athanael ile final
düeti “Te souvient-il du lumineux voyage”
(Işıklı yolculuktan seni anımsıyor mu)
yine Méditation üzerine kurulmuştur.
Sergei Prokofyev (1891-1953)
Romeo ve Juliet Süitleri’nden
Seçmeler, Op. 64 ve Op. 101
– Montegü ve Kapuletler (Süit No.2)
– Maskeler (Süit No.1)
– Genç Kkz Jüliet (Süit No.2)
– Romeo ve Jüliet (Süit No.1)
– Rahip Lorenzo (Süit No.2)
– Dans (Süit No.2)
– Tibalt'ın ölümü (Süit No.1)
– Zambaklı kızların dansı (Süit Nr.2)
– Romeo, Jüliet'in mezarında (Süit
Nr.2)
– Jüliet'in ölümü (Süit Nr.3)
1918’den sonra Avrupa’ya giden ve uzun
yıllar Paris’te yaşayan Sergei Prokofyev,
1933’te tekrar Rusya’ya dönmüş ve
1934’te, kariyerinin bir dönüm noktası
olacak beşinci balesi Romeo ve Juliet
üzerinde büyük bir hevesle çalışmaya
başlamıştı. O günlerde Rusya’nın
en gözde bestecisi konumundaydı.
Kendisini uzun yıllar uğraştıracak bu
eserini 8 Eylül 1935’te tamamladı.
Aynı yılın Ekim ayında Moskova’da
Bolşoy Tiyatrosu’nda konser biçiminde
yorumlanan eseri –âdeti olduğu üzere,
tüm opera ve balelerinden orkestra
süitleri oluşturduğu gibi–, 1936’da önce
iki ayrı bale süiti (Op. 64a, Op. 64b)
olarak düzenledi; daha sonra bir üçüncü
bale süiti daha oluşturdu (Op. 101):
I. Orkestra Süiti Op. 64a: 1. Halk Dansı
(Verona meydanında Tarantella); 2.
Sahne (Montegü ve Kapulet aileleri
taraftarlarının çatışmadan önceki tasviri);
3. Madrigal (Romeo ile Jüliet’in ilk
karşılaşması); 4. Menuet (Kapulet’lerin
balosundan yansıyan müzik); 5. Maskeler
(Romeo’nun baloya gelişi ve horlanması);
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it performed the series of subscription
concerts Musik der Meister in the
legendary Musikverein Golden Hall.
Since 2011, the BAO has been a
resident orchestra in Darmstadt.
Thanks to the support of the Ministry
of Culture and National Heritage, it has
organised several dozen educational
concerts. It also inaugurated the
opening of Krakow Arena with the
“Pixar in Concert” event for 16,000
young spectators.
Currently, the orchestra is involved in
the sixth edition of its original project
promoting Polish music Jeszcze polska
muzyka, and the fourth edition of
the International Conducting Master
Classes.
Since 2013, by invitation of the BAO
artists, the post of the orchestra’s
principal conductor has been held by
maestro Jacek Kaspszyk. (www.oab.
com.pl)
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ölü bedenini yanında gören Jüliet’in aynı
yolu seçmesi hüzünlü ve elejik bir ezgiyle
duyurulur. Orkestra sessizliğe ulaşırken,
obua ve flüt son sololarını yapar ve eseri
sona erdirir.
* Program notları: irkin aktüze

DOLUNAYA ŞARKILAR
SONGS TO THE FULL MOON
Tekfen Filarmoni Orkestrası
Tekfen Phılharmonıc Orchestra
azız shokhakımov şef conductor
teona dvalı soprano
andrej dunaev tenor

19.06.2016 Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq İstanbul
pa su 20.00 Uniq Open Air Stage, Uniq Istanbul
Suleiman Yudakov

Giacomo Puccini

Orkestra için Düğün Merasimi
La Boheme operasından
Wedding Procession for orchestra from La Boheme
“Che Gelida Manina”
Antonin Dvořák

Russalka operasından
from Russalka
Aya Şarkı
Song to the Moon
Jules Massenet

Werther operasından
from Werther
“Pourquoi me reveiller”
Piotr Ilyich Tchaikovski

Eugene Onegin operasından
from Eugene Onegin
Lenski’nin Aryası
Lensky’s Aria

Leo Delibes

Les Filles de Cadix
Giuseppe Verdi

La Traviata operasından
from La Traviata
“Un di, felice eterea”
Gaetano Donizetti

Aşk İksiri operasından
from L’Elisir d’Amore
“Esulti pur la barbara”
Ara Interval
Georges Bizet

Charles Gounod

Romeo ve Juliette operasından
from Romeo & Juliette
“Je veux vivre”
Gaetano Donizetti

Aşk İksiri operasından
from L’Elisir d’Amore
“Una Furtiva Lagrima”
Giacomo Puccini

Gianni Schicchi operasından
from Gianni Schicchi
“O mio babbino Caro”

Carmen Süitleri No. 1 ve 2
Carmen Suites Nos.1 & 2
Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval.

azız shokhakımov
▪▪ Aziz Shokhakimov ilk olarak
2010 yılı Uluslararası Mahler Şeflik
Yarışması’nda aldığı İkincilik Ödülü ile
dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadaki
başarısının ertesi yılı Dresden, Milano,
Moskova, Darmstadt, Bolonya gibi
birçok şehirde konserler yönetti.
ABD’deki ilk konserini Oregon Senfoni
Orkestrası ile 2012 sonbaharında
veren bu muazzam genç sanatçı,
Kuzey Amerika’ya 2013 yılında
dönerek Pasifik Senfoni ve Houston
Senfoni Orkestralarını, 2014 yılında da
Winnipeg Senfoni Orkestrası’nı yönetti.
Rhein Operası’nda ilk temsilini 2014’te
gerçekleştirdikten sonra burada daimi
orkestra şefliği pozisyonuna getirildi.
2015/2016 sezonunda Aida, Rigoletto,
Golden Cockerel, Hoffmann’ın Masalları
ve Carmen gibi prodüksiyonları
yönetti.
2016 yılından itibaren üç yıl süreyle
Milano’daki Verdi Orkestrası’nın konuk
şefi pozisyonuna getirildi.
NDR Hamburg, DSO Berlin ve
Slovak Filarmoni gibi orkestralarla
ilk konserlerini verdi. 2015/2016
sezonunda Frankfurt Radyosu, Stuttgart
Radyosu, Monte Carlo, Milano ve
Strasburg Orkestralarının şefliğini tekrar
üstlendi.
Aziz Shokhakimov Taşkent’teki
Özbek Ulusal Konservatuarı’nda
Profesör V. Neymer’in öğrencisi
olarak şeflik okudu. 2005’te,
Özbek Devleti tarafından yetenekli
genç müzisyenlere verilen Nikhol
Ödülü’ne layık görüldü. Özbek Ulusal
Orkestrası’nı ilk kez yönettikten sonra
2001’de orkestraya yardımcı şef olarak
atandı. O zamandan bu yana birçok
konserde yönettiği orkestranın halen
birinci şefi olarak görev yapmaktadır.
Opera alanındaki ilk şefliğini 2002’de
Özbekistan’ın Devlet Akademik
Tiyatrosu’nda Bizet’nin Carmen
operasını yöneterek yaptı.
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bölümlerden oluşur ve genellikle 10
bölüm olarak uygulanır.
1. bölüm ritmik bir işleyişle birbirine
düşman iki aileyi, Montegü ve
Kapulet’leri çabuk ama boğucu, ağır
havadaki (Allegro pesante) tempoda
vurgular. Törensel biçimde duyurulan
ve basların belirlediği bu ritmik bölüm,
balede iki düşman ailenin uşaklarının
kavgasını sergiler. 2. bölüm saf ve genç
Jüliet’i tanımlar. Genç kızın baloda
canlı (Vivace) tempodaki zarif dansı, iki
ailenin karşıtlığını daha da belirginleştirir.
Kemanda duyulan rondo biçimindeki
melodik gençlik teması, ikinci temanın
hüzünlü cevabıyla karşılanır. 3. bölüm
Gavotte’u, baloda yapılan canlı (Vivo)
dansı izleyen 4. bölüm’de, maskelerle
yapılan dansta, Jüliet’in yüzünden düşen
maskenin altında gördüğü güzelliğe
kapılan Romeo’nun duyguları orkestral
bir capriccio biçiminde canlandırılır.
5. bölüm, Romeo ve Jüliet’in balkon
sahnesidir. Ağır (Larghetto) tempoda
ve lirik güzellikte bir müzik, iki gencin
birbirine olan aşklarını itiraf edişlerini
yansıtır. Baloda yapılan divertissement
biçiminde ateşli bir dansın üfleme
çalgıların ön planda seslendirdiği
6. bölümden sonra, 7. bölüm Rahip
Lorenzo’nun –önce viyola, arp ve fagotla
ağır ve duygulu (Andante espressivo)
tempoda canlandırılan– Romeo’yu teskin
etmesi ve viyolonselle yansıtılan öğüt
verme sahnesidir. 8. bölüm, Romeo’nun
Montegü’lerden Tibalt’in öldürmesini
aceleci (Precipitato) tempoda, gerilimle
sergileyen ve cenaze kortejiyle sona eren
bölümde, kemanların keskin darbeleri
üfleme çalgıların saldırgan ataklarıyla
desteklenir. Sonra güçlü bir orkestra
tınısıyla, ölümü simgeleyen trajik ve
törensel bitişe geçilir. 9. bölüm, Romeo
ve Jüliet’in ayrılıştan önceki sahnesidir.
Önce ağır (Lento), sonra canlanarak
(poco più animato) gelişen bu bölümde
flüt, yaylıların tremolo eşliğinde günün
doğuşunu ve sevgililerin ayrılması
gerektiğini duyurur. Yaklaşan ölüm adeta
hissedilmektedir. Tubada işitilen çağrı
ayrılığı simgeler. 10. bölüm, Romeo’yu
Jüliet’in mezarının başında canlandırır.
Romeo sevgilisinin gerçekten öldüğünü
sanır. Ağır ve matem havasındaki
(Adagio funebre) müzik, Romeo’nun
zehri içip ümitsiz durumda ölmesini
hafifçe sönerek yansıtır. Sevgilisinin
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6. Romeo ve Jüliet (Balkon sahnesi); 7.
Tibalt’in düelloda ölümü.
II. Orkestra Süiti Op. 64b: 1. Montegü
ve Kapulet’ler (kendini beğenmiş
soyluların biraz alaycı tasviri ile Jüliet’in
Paris ile dansını kontrast tarzda
yansıtan Trio); 2. Genç kız Jüliet; 3.
Rahip Lorenzo (Rahibin iki temayla
yansıtılması); 4. Dans; 5. Romeo ve
Jüliet ayrılıştan önce (Romeo’nun aşk
teması üzerine); 6. Antilli kızların dansı
(Paris’in Jüliet’e incileri sunması ve
esir Antilli kızların incilerle dansı); 7.
Romeo, Jüliet’in mezarında.
III. Orkestra Süiti Op. 101: 1. Romeo
çeşmede; 2. Sabah dansı; 3. Jüliet’in
varyasyonları; 4. Dadı; 5. Sabah
serenadı; 6. Jüliet’in ölümü.
1934’te besteciye bir bale öneren
Leningrad’daki Kirov Tiyatrosu besteciyle
eserin konusunda anlaşamadı. Projeyi
Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu üstlendi.
Bu kez de eserin sahnelenmesinden
önce bazı anlaşmazlıklar çıktı; öykünün
sonu problem oldu: Prokofyev, “Yaşayan
kişiler dans edebilir, ölenler edemez...”
diyordu. Rusya’da koreograflarının dansa
uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmesi
nedeniyle eserin yalnızca konser
versiyonu çalındı. Bale ilk olarak Rusya
yerine Çekoslovakya’da Brno kentinde 30
Aralık 1938’de Q. Arnoldi yönetiminde
sahnelendi. Rusya’da ise 1. ve 2. Süitler
1939/40 konser sezonu repertuvarına
alındı.
II. Dünya Savaşı’nın başlamasından
sonra Rusya’da, Leningrad’ın
(Petersburg) ünlü Kirov Tiyatrosu’nda
11 Haziran 1940’ta, librettoyu hazırlayan
Leonid Lavrovski’nin koreografisiyle
ve ünlü balerin Galina Ulanova’nın
Jüliet rolünde katılımıyla, kostümleri
hazırlayan Peter Williams’ın da
desteğiyle bale büyük başarı kazandı.
Ancak bu büyük başarıdaki en önemli
etken, Rus geleneğindeki grotesk
efektlerin ve alaycılığın yerine, plastik
ve bir ressamın anlatımı gibi kullanılan
müzikte, bestecinin deyimiyle “Yeni
Sadelik”e önem verilmesiydi.
Shakespeare’in ünlü eseri üzerine
kurulan ve birbiri için ölümü göze
alan iki sevgilinin, Romeo ve Jüliet’in,
İtalya’nın Verona kentinde 16. yüzyılda
geçen öyküsünü dile getiren bale, üç
perde 13 tablodan oluşur. Baleden
seçmeler 1. ve 2. Süitlerden alınan
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▪▪ Aziz Shokhakimov initially burst
on the scene at the 2010 Mahler
International Conducting Competition
where he received second prize.
Following year after his competition
success, included concerts in Dresden,
Milan, Moscow, Darmstadt, Bologna
and more. This tremendous young
artist made his U.S. debut with the
Oregon Symphony in the fall of 2012,
returned to the North America to
conduct the Pacific Symphony and the
Houston Symphony in 2013, and the
Winnipeg Symphony in 2014.
After making his debut with the Oper
am Rhein in 2014, Shokhakimov was
offered a position of Kapellmeister with
the company. Current season includes
productions of Aida, Rigoletto, Golden
Cockerel, The Tales of Hoffmann and
Carmen.
2016 marks the beginning of a three
year tenure as a Guest Conductor with
the La Verdi Orchestra in Milan.
Among many invitations Aziz
Shokhakimov makes his debut with
such orchestras as NDR Hamburg,
DSO Berlin and Slovak Philharmonic.
During 2015-16 season he returns
to Frankfurt Radio, Stuttgart Radio,
Monte Carlo, Milan and Strasbourg
orchestras.
Shokhakimov studied conducting
at the Uzbek State Conservatory
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teona dvalı

2008-2011 yılları arasında, Roma’daki
Santa Cecilia Ulusal Akademisi Opera
Stüdyo’sunda Renata Scotto ile çalıştı.
2010 yılında İtalya’daki 1.Uluslararası
Arturo Toscanini Şan Yarışması’nda
en iyi bel canto icrası dalında özel
ödül ile Uluslararası Rolando Nicolosi
Vokalistler ve Konzertmeisterlar
Yarışması’nda birincilik kazandı.
Ayrıca, İtalya’daki Traiano Belediye
Tiyatrosu’nda Gilda (Rigoletto, Verdi)
rolünü seslendirdi; tenor Giordano Luca
ile Parma’da konser verdi.
2011 yılında Gilda (Rigoletto, Verdi)
rolüyle Mariinsky Tiyatrosu’nda ilk kez
sahneye çıktı; yine Mariinsky Tiyatrosu
için Laurent Pelly’nin Aşk İksiri (G.
Donizetti) prodüksiyonunda Anna
Nebretko’nun yerine Adina rolünü
üstlendi. 2013’te Massimiliano Caldi
yönetiminde Gdansk’da (Fondazione
Arena di Verona) yine Gilda rolünü
seslendirdi.
2013 yılında ayrıca Verona’nın Filarmoni
Tiyatrosu’nda bir bale performansı
kapsamında Verdi’nin üç romansını
söyledi ve La Scala Tiyatrosu’nda
Violetta olarak sahneye çıktı.
2014’te St. Petersburg’daki
Mikhailovsky Tiyatrosu’nda ünlü
İtalyan tenor Francesco Meli ile birlikte
sahneye çıktığı Aşk İksiri’nde Adina
rolünü seslendirdi. O yıl Mariinsky
Tiyatrosu’nun konuk solisti oldu ve
yine Adina rolü ile Mariinsky Tiyatrosu
Konser Salonu’nda sahneye çıktı.
2015 yılında, Japonya’daki Hyoho
Performans Sanatları Merkezi’nde
Violetta rolünü seslendirdi.

1984 Tiflis doğumlu Teona Dvali, Tiflis
Konservatuarı’nda Vano Sarajishvili’nin
Müzik Teorisi sınıfından 2006
yılında ve Şan Bölümü’nden 2009
yılında mezun oldu. Konservatuar
prodüksiyonlarında Pamina (Sihirli
Flüt, Mozart) ve Violetta (La Traviata,
Verdi) rollerini üstlendi.
2007 yılında Tiflis’teki Contra-Point
#1 Festivali’nde Alfred Schnittke’nin
Soprano ve Beş Çalgı İçin Üç Madrigal’ini
ve Tiflis Konservatuvarı Büyük
Salonu’nda Violetta’yı seslendirdi.
2009 yılında Violetta rolüyle Gürcistan
Ulusal Operası’nda sahneye çıktı, Tiflis
Operası’nda da Norina (Don Pasquela,
G. Donizetti) rolünü üstlendi.

▪▪ Born in Tbilisi (Georgia) in 1984,
she graduated from the Tbilisi
Conservatoire in 2006, having
specialised in music theory (class of
Vano Sarajishvili), and in 2009 from
the faculty of classical singing.
In productions by the conservatoire
she performed the role of Pamina in
Mozart’s opera Die Zauberflöte as
well as the role of Violetta in Giuseppe
Verdi’s operaLa traviata.
In 2007 at the Contra-Point #1 in
Tbilisi Teona Dvali performed Alfred
Schnittke’s Three Madrigals for
Soprano and Five Instruments and
sang the role of Violetta in Verdi’s
La traviata at the Great Hall of the

in Tashkent under the tutelage of
Professor V. Neymer. In 2005 he
was awarded the State of Uzbekistan
‘Nikhol’ Prize for talented young
musicians. After conducting the
National Symphony Orchestra of
Uzbekistan for the first time, he was
named Assistant Conductor in 2001
and has since led the orchestra in
numerous concerts and is currently
serving as a Chief Conductor. In
2002 he made his operatic debut at
Uzbekistan’s State Academic Theatre
in performances of Bizet’s Carmen.

Conservatoire of Tbilisi. In 2009 she
performed the part of Violetta in La
traviata at the National Opera House
of Georgia and appeared as Norina
in Gaetano Donizetti’s opera Don
Pasquale at the Tbilisi Opera.
Between 2008 and 2011 she trained
at the Opera Studio of the Accademia
Nazionale di Santa Cecilia in Rome
(class of Renata Scotto).
In 2010 she won the special prize for
best performance of a bel canto aria at
the 1st International Arturo Toscanini
Singing Competition in Manfredonia
(Italy) and sang the role of Gilda in
Verdi’s opera Rigoletto at the Teatro
Comunale Traiano in Civitavecchia
(Italy).
In 2010 she was the victor at the
International Rolando Nicolosi
Vocalists’ and Concert-Masters’
Competition in Rome. That same
year, she performed the role of Gilda
in a production of Rigoletto at the
Teatro Comunale Traiano and she
also appeared in a concert with tenor
Giordano Luca in Parma.
In 2011 she made her debut as Gilda in
Rigoletto at the Mariinsky Theatre in
St Petersburg and performed the role
of Adina (replacing Anna Netrebko)
in Donizetti’s L’elisir d’amore in
Laurent Pelly’s production for the
Mariinsky Theatre. In 2013 she sang

the role of Gilda in Verdi’s Rigoletto
in Gdansk (Poland, Foundation of the
Arena di Verona) under the baton of
Massimiliano Caldi.
In 2013 she sang three romances by
Giuseppe Verdi as part of a ballet
performance at the Teatro Filarmonico
(Verona) and appeared as Violetta in La
traviata at the Teatro alla Scala.
In 2014 she sang the role of Adina in
Gaetano Donizetti’s L’elisir d’amore
with the famous Italian tenor
Francesco Meli at the Mikhailovsky
Theatre (St Petersburg). That year
she also became a guest soloist at the
Mariinsky Theatre and has appeared
as Adina in Donizetti’s L’elisir d’amore
at the Concert Hall of the Mariinsky
Theatre.
In 2015 she sang the role of Violetta in
La traviata at the Hyogo Performing
Arts Center (Japan).

andrej duanev
Bolşoy Tiyatrosu’nun 38 yıl sonra ilk
kez gerçekleştirdiği Eugene Onegin
(Çaykovski) prodüksiyonunda Lenski
rolünü üstlenen Andrej Dunaev, bu
prodüksiyonla Japonya, İtalya, İspanya
ve İngiltere’yi kapsayan turnelere çıktı
ve temsilleri Avrupa televizyonlarında
ve sinemalarında yayınlandığı gibi DVD
olarak da piyasaya sürüldü.

Andrej Dunaev, Glyndebourne Festival
Operası’na ilk kez İtalyan Tenor (Der
Rosenkavalier, R. Strauss) rolüyle konuk
oldu ve bu rolü 2014 BBC Proms
kapsamında Londra’daki Royal Albert
Hall’da da seslendirdi. Deutsche Oper
am Rhein’ın yeni Luisa Miller (Verdi)
prodüksiyonunda Rodrigo olarak
sahneye çıktı; ayrıca Alfredo (La Traviata,
Verdi) rolüyle Bolşoy Tiyatrosu’na
döndü ve artık kendisiyle özdeşleşen
Lenski rolünü hem Yuri Temirkanov
yönetimindeki St. Petersburg
Filarmoni Orkestrası ile hem de Basel
Tiyatrosu’nda söyledi. Zürih Operası’nın
Faust (Gounod) prodüksiyonunda
başrolü üstlenirken, Semperoper
Dresden’de de Rodolfo (La Bohème,
Puccini) rolüyle sahnedeydi.
2012/2013 sezonunda La Traviata’nın
yeni prodüksiyonunda Alfredo’yu
seslendirmek üzere Deutsche Oper
am Rhein’a dönen Andrej Dunaev,
sonrasında da kalarak hem Werther’in
(Massenet) yeni prodüksiyonunda esere
adını da veren başrolü hem de Rigoletto
(Verdi) temsillerinde Il Duco rolünü
üstlendi. Ayrıca Dresden’de Tamino
(Sihirli Flüt, Mozart), Graz Operası’nda
ise daha önce Basel Tiyatrosu’nda
seslendirdiği Grieux (Manon, Massenet)
olarak izleyicilerin karşısındaydı.
Aslen Sibiryalı olan Andrej Dunaev,
Moskova Devlet Konservatuvarı’nda
şan eğitimine başlamadan önce bayan
icracısı olarak eğitim gördü. Çeşitli
önemli şan yarışmalarını kazandıktan
sonra Deutsche Oper am Rhein
topluluğundaki pozisyonu kabul ederek
altı sezon boyunca Ferrando (Cosi
fan tutte, Mozart), Don Ottavio (Don
Giovanni, Mozart), Macduff (Macbeth,
Verdi), Cassio (Otello, Verdi), Ismaele
(Nabucco, Verdi), Fenton (Falstaff, Verdi),
Nemorino (Aşk İksiri, G. Donizetti),
Laertes (Hamlet, Thomas), Edgardo
(Lucia di Lammermoor, G. Donizetti) ve
Sinovij (Lady Macbeth of the Mtsensk,
Şostakoviç) gibi rollerde sahneye çıktı.
2010 yılında sürekli kadrosuna katıldığı
Dresden Semperoper’de Alfredo,
Rodolfo, Faust, Alfred (Yarasa, J. Strauss
II), Narraboth (Salome, R. Strauss) ve
Almerich (Iolanta, Çaykovski) rollerini
üstlendi. Repertuarındaki diğer roller
arasında Vladimir (Prens Igor, Borodin)
ve Meister (Mignon, Thomas) sayılabilir.
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▪▪ Renowned for his portrayal as
Lensky in the first new Bolshoi
Theatre production of Eugene Onegin
in 38 years, Andrej Dunaev toured
extensively in the production to
countries including Japan, Italy,
Spain and the UK, appeared in the
European broadcast and cinecast and
is featured in the commercial DVD
release.
Recent highlights include his
appearance as the Italian Tenor
Der Rosenkavalier in his debut at
Glyndebourne Festival Opera, a
performance that was also given at
the 2014 BBC Proms at the Royal
Albert Hallin London. He appeared
in a new production of Luisa Miller as
Rodrigo at Deutsche Oper am Rhein
and returned to the Bolshoi Theater

as Alfredo La Traviata, and sang his
signature role, Lensky Eugene Onegin
with the St Petersburg Philharmonia
under the baton of Yuri Termikanov
and at Theatre Basel. He appeared
at Opernhaus Zurich in the title role
Faust, and returned to Semperoper
Dresden for Rodolfo La Boheme.
The artist returned to Dusseldorf in
season 2012-13 to sing Alfredo La
Traviata in a new production and
remained at Deutsche Oper am Rhein
for his debut in the title role in a new
production of Werther, and revival
performances of Il Duca Rigoletto.
He returned to Dresden to appear
as Tamino Die ZauberfLOte and also
traveled to Oper Graz to appear as Des
Grieux Manon, a role he previously
inaugurated at Theatre Basel.
Original y from Siberia and educated
as a bayan-player before he took up
his vocal studies at Moscow State
Conservatory, Mr Dunaev won several
significant vocal competitions before
accepting a position in the Deutsche
Oper am Rhein in Dusseldorf,
where he remained for six seasons
appearing in such roles as Ferrando
Cos/ fan tutte, Don Ottavio Don
Giovanni, Macduff Macbeth, Cassio
Otello, lsmaele Nabucco, Fenton
Falstaff, Nemorino L’elisir d’amore,
Laertes Hamlet, Edgardo Lucia di

tekfen
filarmoni orkestrası
▪▪ Bugün Tekfen Filarmoni Orkestrası
adıyla yoluna devam eden orkestranın
temelleri Karadeniz Oda Orkestrası
adıyla 1992 yılında, farklı kültürler
arasındaki ilişkileri geliştirmek, barış
adına ortak bir dil yaratmak amacıyla,
Saim Akçıl şefliğinde 11 ülkeden 17
sanatçının katılımıyla atıldı. İlerleyen
yıllarda orkestraya başka ülkelerden
müzisyenlerin de dahil olmasıyla aile
giderek genişledi. Karadeniz, Hazar
Denizi ve Doğu Akdeniz bölgelerinden
toplam 23 ülke: Arnavutluk, Azerbaycan,
Bulgaristan, Ermenistan, Filistin,
Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Kazakistan,
Kırgızistan, Lübnan, Mısır, Moldova,
Romanya, Rusya, Suriye, Türkiye,
Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün,
Özbekistan, Yunanistan.
Tekfen Filarmoni Orkestrası, nam-ı
diğer 3 Denizin Sesi. Müzisyenlerin üç
farklı bölgeden gelmesinin yanı sıra
orkestranın bu isimle anılıyor olmasının
altında kuruluş amacı da yatmaktadır;
farklılıkların bir arada var olabildiği ve
hatta bundan da güç alarak müziğin
barışın seslerinden biri olduğunu
göstermek. Orkestra, klasik müzik
repertuvarının yanı sıra, temsil ettiği
coğrafyanın yerel müzik aletleri için
bestelenen eserleri de seslendirmektedir.

▪▪ The Tekfen Philharmonic is the
result of the belief in the power of
music. This power goes beyond fights,
contradictions and conflicts, and
enables many different civilizations
to listen to the same melody. The
universality of music is as real as a
friendly hand reaching out for peace.
The foundations of the orchestra,
which continues its journey today
under the name of the Tekfen

Philharmonic, were laid in 1992. The
Black Sea Chamber Orchestra was
founded with the participation of 17
musicians from 11 countries, along
with conductor Saim Akçıl, and its aim
was to develop relationships between
different cultures and to create a
common language in the name of
peace. The orchestra grew during
the following years with musicians
added from other countries – a total
of 23 countries from the Black Sea,
Caspian Sea and East Mediterranean
regions: Albania, Armenia, Azerbaijan,
Bulgaria, Egypt, Georgia, Greece,
Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Lebanon, Moldova,
Palestine, Romania, Russia, Syria,
Turkey, Turkmenistan, the Ukraine and
Uzbekistan.
The Tekfen Philharmonic – the Sound of
Three Seas…
Besides the fact that the musicians
come from three different regions,
the reason the orchestra is known by
this name also has to do with its raison
d’être: to show that differences can
coexist and, by taking strength from
this coexistence, that music is one of
the voices of peace.
The Tekfen Philharmonic brings
together the most valuable musicians
of these three regions. The orchestra
covers the classical music repertoire
as well as original programs brought
together from the works of regional
composers and special performances

created for local musical instruments.
By breathing life into the orchestra
with their traditional instruments, all
the musicians prove that differences
can result in friendship instead of
problems. All soloists representing
their own cultures with their traditional
instruments become an indispensible
part of a whole, speaking the same
language – the language of music.
That is another reason why the Tekfen
Philharmonic is known as the Sound
of the 3 Seas.
Founded in the name of friendship,
Tekfen Philharmonic is a musical
tribute to the harmony of opposites
and the magical synthesis of the East
and the West.
The Tekfen Philharmonic meets
for a number of times each year for
specific projects, and performs in
various cities throughout Turkey
and at the International Istanbul
Music Festival. With the participation
of guest musicians, each concert
demonstrates the magic of the eastwest synthesis and the harmony of
opposites. Performing alternately
at the International Istanbul Music
Festival with other Turkish orchestras,
the Tekfen Philharmonic has given
concerts in Azerbaijan, Belgium,
Bulgaria, France, Georgia, Germany,
Great Britain, Greece, Japan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Northern
Cyprus, Qatar, Romania, Russia, the
Ukraine and Uzbekistan.
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Andrej Dunaev ayrıca Amerika’daki
ilk çıkışını Los Angeles Operası’nda
Don Ottavio rolüyle ve gerçekleştirdiği
Eugene Onegin prodüksiyonunda Lenski
rolüyle yaptı.
Halen tümüyle serbest çalışan sanatçı,
önümüzdeki günlerde ABD’ye dönerek
Florida’da Alfredo rolünü, Dresden
Semperoper’de Tamino rolünü
üstlenecek, ayrıca Budapeşte’de
seslendireceği Verdi’nin Requiem’i de
dâhil olmak üzere çeşitli konserlerde yer
alacaktır.

Müziğiyle zıtlıkların uyumuna, Doğu
ve Batı’nın bileşiminden doğan
büyülü senteze övgüde bulunan
Tekfen Filarmoni yılda birkaç kere
bir araya gelerek, Türkiye’nin çeşitli
şehirlerinde ve üç yılda bir İstanbul
Müzik Festivali’nde konser vermekteye
devam etti. Kuruluşundan bu yana
yurtdışında Almanya, Azerbaycan,
Belçika, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan,
İngiltere, İspanya, Japonya, Katar,
Kazakistan, Kırgızistan, KKTC,
Özbekistan, Romanya, Rusya, Ukrayna
ve Yunanistan’da konserler verdi.
Tekfen Filarmoni, seyircisine kaliteli bir
müzik sunmanın yanı sıra temsil ettiği
geniş coğrafyanın müzikal ve kültürel
mirasına sahip çıkmayı görev edinerek
özel projelere de imza atmakta;
orkestrada bulunan otantik çalgılar için
özel olarak bestelenen eserler, kültürel
mirası yaşatma konusunda gösterilen
çabayı gözler önüne sermektedir.
Orkestra, konser ve stüdyo kayıtları da
yapmaktadır.

© ali güler

Lammermoor and Sinovij Lady Macbeth
of Mstensk. He became a member of
the permanent company in Dresden
at the Semperoper in 2010, appearing
there as Alfredo, Rodolfo, Faust, Alfred
Die Fledermaus, Narraboth Salome and
Almerich lolanta. Other roles in the
artist’s repertoire include Vladimir
Prince Igor and Meister Mignon.
International appearances include his
American debut as Don Ottavio Don
Giovanni at Los Angeles Opera, and at
Edmonton Opera in Canada as Lensky
in the company’s 50th Anniversary
production of Eugene Onegin.
Now completely freelance, Mr
Dunaev’s future engagements include
his return to the US to sing Alfredo
in Florida, Tami no at the Semperoper
Dresden, and Verdi’s Requiem in
Budapest, among other concert
appearances.
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Hauptmann’ın Batık Çan öyküsünden
büyücü Jezibaba da kullanılır. Zarif bir
Suleiman Yudakov
prelüdden sonra başlayan üç perdelik
Orkestra için Düğün Merasimi
operanın konusu masal dünyasında,
ormanlarla çevrili çayırlar arasında bir
İpekyollarının kesişimindeki Özbekistan gölün civarında geçer; arkada ise bir
bugünkü birliğini, eski Sovyetler Birliği
şato gözükmektedir.
ile aralarında Harezm bölgesinin de
1. perdede ay ışığında söğüt ağacının
bulunduğu, daha önceden bağımsız
altında oturan su perisi Russalka
olan eyaletlerin birleşmesine borçludur. (soprano), su cini Vodnik (bas) ile
Moğol istilalarının anılarıyla dolu ülke,
konuşur, insanların ölümsüzlüğünü
değeri sınırları aşamayan müzikal bir
sorar: Yüzmeye gelen bir insanoğluna,
mirasa sahiptir. Bu miras, ülke Sovyet
bir prense (tenor) âşık olmuştur.
boyunduruğuna girene kadar Türkler,
Kısa ve zarif aryasını söyler: “O hep
Araplar, Persler, Bedeviler ve Ruslarla
buraya gelir...” Vodnik ona, büyücü
karşılıklı kültürel etkileşimler sonucu
Jezibaba’dan (mezzosoprano) yardım
asırlar boyu birikti ve gelişti.
istemesini öğütler ve Russalka’nın
Memleketinin geleneksel değerlerini
insana dönüşmeyi istemesinden
müziğine taşıyan Suleiman
ürkerek göle dalar. Russalka, “Mesiçku
Yudakov, “Harezm Düğün Alayı”
na nebi hlubokem” (Aya Şarkı) adlı
adlı eserinde, güneş ülkesi olarak
lirik romansıyla, operanın en ünlü
da anılan ve Özbekistan’ın Güney
aryasıyla yalvarır; prensi beklediğini
Batı kısmındaki Harezm Bölgesi’nin
anlatır, insan şekline girip ona
şaman geleneklerine özgü ritmik ayin
sevgisini sunmak ister: “Ey gümüş
müziğinden esinlendi. Özbek müziğinin ışıklı Ay!...” Jezibaba konuşmamak
yeniden doğuşunun tipik bir örneği
şartıyla Russalka’yı insana dönüştürür,
olan “Düğün Alayı” ve benzeri eserler,
ama aşka erişemezse sonsuza kadar
bölgenin efsaneleri, tarihi olayları ya
lanetlenecektir. Russalka ona komik
da halk şiirlerinin izlerini, seslerini
bir sihirbazlık sahnesinde yalvarır
taşımaktadır.
(Çury mury fuk...). Jezibaba Russalka’yı
insana dönüştürecek, prens ona âşık
Antonin Dvořák (1841-1904)
olacak ve şatoya götürecektir. Sondaki
Russalka operasından
etkileyici aşk sahnesinde, düet yerine
Aya Şarkı
prens sürdinli eşlikte, lirik ezgisini
iki kişi yerine söyler. 2. perde şatoda
Dvořák’ın en ünlü vokal parçası Ay
geçer. Prens Russalka ile evlenecektir
Şarkısı, yazdığı on opera arasında
ama onun konuşmamasından
günümüzde tek tanınanı olan
ürkmektedir. Şatoda eğlenceler
Russalka’dan bir aryadır. 27 Kasım
ve danslar düzenlenmekte, zarif
1900’da tamamlanan opera, Jaroslav
polonezler oynanmaktadır. Russalka ise
Kvapil’in, Friedrich de la Motte
kötümserliğe kapılmaktadır; sonunda
Fouqué’nin Undine’sinden (1811)
Vodnik’ten yardım ister; ümitsizliğini
hazırladığı libretto üzerine bestelendi
“Ah, hiç yararı yok” aryasıyla belirtir.
ve ilk kez Prag Ulusal Tiyatrosu’nda
Prens ise bu kez bir yabancı prensese
31 Mart 1901’de sahnelendi. O
âşık olduğunu öne sürer. Müzik
yıllarda Viyana Saray Operası şefi
Polonya’ya özgü ritmik özelliği sergiler.
olan Gustav Mahler, ilgisini çeken bu
Russalka’yı prens bir kenara itmiş,
eserin 1910’da bir Çek kumpanyası
buna da en çok Vodnik hiddetlenmiştir.
tarafından sahnelenmesini sağladı;
3. perde yine göl kenarındaki çayırda
opera Almanya’da ilk kez 10 Mart
geçer. Jezibaba eğer prensi öldürürse
1935’te Stuttgart’ta, İngiltere’de Sadler
eski şekline dönebileceğini söylerse
Wells kumpanyasınca 18 Şubat 1959’da de, bunu reddeden Russalka keder
oynandı.
içinde göle sığınır. Prens üzüntüden
Bu librettoda ünlü masal yazarı Hans
hasta olunca yine Jezibaba’dan
Andersen’in Küçük Denizkızı adlı eseri
yardım istenir. Vodnik onları kovalar
ve Fransız efsanesi Melusina’dan
ve üç orman perisinin sevimli
bölümler yer aldığı gibi, Gerhard
Divertimento’su sahnelenir. Prens çılgın

halde Russalka’yı bulur, o da sadakatini
anlatır; ama prens ondan kendisini
huzura kavuşturacak öpücüğü ister.
Russalka öperse prens ölecektir.
Russalka ondan ruhunu affetmesini
diler ve gölün derinliğinde kaybolur.
Jules Massenet (1842-1912)
Werther operasından
“Pourquoi me réveiller”
Dünya edebiyatının en ünlü intiharı
Fransız operasında tekrar karşımıza
çıkar. Werther Charlotte’ye âşıktır
ama o Albert’le evlenir. Kendinden
geçmiş ve darmadağın haldeki Werther
umudunu kaybeder, kendini vurur.
Goethe’nin romanı Genç Werther’in
Acıları genç âşıklar arasında büyük
bir intihar modası yaratır. Jules
Massenet’nin operasıysa dinleyicileri
arasında daha az olumsuz etkiye yol
açar; eser Fransızca repertuvarın en
güzel parçalarından biri olarak kendine
yer edinir. Aşk acısı çeken tenorla
sevdiği Charlotte’nin yer aldığı büyük
düet sahneleri, güzelliğin en saf hali,
duyumsal olarak tam bir Fransız usulü
ses cümbüşüdür.
“Pourquoi me réveiller” aryası üçüncü
perdede karşımıza çıkar: Aralık ayıdır;
Werther, Charlotte’ye olan aşkı üzerine
yeminler ettiği bazı mektuplar yazmıştır.
Ancak Werther, Charlotte’nin de onu
sevdiğini varsaymaktadır. Charlotte dua
ederek gücünü toplamaya çalışırken en
sonunda Werther gelir ve Charlotte’nin
mesafeli tavrından dolayı çaresiz bir
şekilde Ossian’ın şiirlerinden birini
(“Pourquoi me réveiller”) okuyarak
Charlotte’nin ayaklarına kapanır.
Charlotte kaçar ve kendini kapatır. Bir
daha görmemeye yemin ettiği Werther
de tek çıkış yolu olarak ölümü görür.
Albert’e yazdığı bir mektupta, seyahate
çıkacağı için silahlarını almayı rica
ettiği sırada da bu çıkış yolu kapanmaz:
Charlotte, bir hizmetli aracılığıyla
silahları Werther’e yollar.
Piotr Ilyich Tchaikovski (1840-1893)
Eugene Onegin operasından
Lenski’nin Aryası
Çaykovski, Puşkin’in bir epik şiirinden
alınma bir librettodan esinlendiği
Eugene Onegin’i 1878’de tamamladı.

Orijinal versiyon, sosyete çevrelerinin
ve partilerin müdavimi bir Rus olan
Onegin’in hikâyesini anlatır. Arkadaşı
Lenski ile bir baloya katılan Onegin,
Tatyana adlı genç bir kadının ilgisini
çeker. Tatyana, Lenski’nin nişanlısı
Olga’nın kız kardeşidir. Bir mektupla
aşkını ilan ettiği Onegin onu reddeder.
Sonra bir gün Onegin, Tatyana’nın
isim yortusuna katılır ve kulağına
gelen dedikoduların öcünü almak için
Olga’yla flört eder, bu yüzden Lenski’yle
bir düelloya girişir. Lenski bu düelloda
ölür ve Onegin sonraki birkaç yılı karalar
bağlamış halde yurtdışında geçirir.
Opera, hikâyenin yapısına büyük oranda
sadık kalır, ama duygusal odağını
Tatyana karakteri üzerinden oluşturur.
Tatyana’nın ünlü mektup sahnesi, 19.
yüzyıl sanat müziğinin en öne çıkan
örneklerindendir. Bir diğer muhteşem
solo, 2. Perdede düellodan hemen önce
gelir ve bu kez sahne ışığının altında
Lenski vardır. Onegin’in gelmesini
beklerken, kendisini muhtemelen
öldüreceğinin farkında olan Lenski
hüzünlüdür. “Neredesiniz, nereye
gittiniz ey baharımın altın günleri”
(Kuda, Kuda, vi udalllis) diye şarkısını
söyler. Dünyanın hafızasından silinip
gittiğinde, Olga’nın da onu unutup
unutmayacağını düşünüp durmaktadır.
Arya, kaderine boyun eğmenin
harikulade bir tasviridir ve Puşkin’den
de burada ayrılır. Şair bu sahneyi daha
çok ironik bir biçimde kurgular, oysa
Çaykovski’de aynı sahne anlamlı bir
insan dramını canlandırmak için bir
fırsata dönüşür.
Charles Gounod (1818-1893)
Romeo ve Juliette operasından
“Je veux vivre”
Shakespeare’nin ünlü trajedisi,
dünyanın en ünlü aşk öyküsü Romeo
ve Jüliet birçok besteciye ilham
kaynağı oldu; konu üzerine –ilki Georg
Benda’nın 1776’da sahnelenen eseri
olmak üzere– birçok opera da yazıldı.
Bunların en tanınmışı Fransız besteci
Charles Gounod’nun, Barbier ve
Carré’nin hazırladığı libretto üzerine
yazdığı beş perdelik Romeo ve Jüliet
operasıdır. İlk kez Paris’te Théâtre
Lyrique’de 27 Nisan 1867’de sahnelenen
eserin konusunu bilmeyen yok gibidir:

Montegue ailesinden Romeo ile Capulet
ailesinden Jüliet’in ölümle sonuçlanan
trajik aşklarının canlandırıldığı opera,
aslında hiç de hüzünlü başlamaz.
Çünkü Capulet’lerde Jüliet onuruna bir
balo düzenlenmiştir ve genç kız çok
mutludur; bunu vals temposundaki
arietta’sıyla yansıtır: “Je veux vivre dans
la rêve.” (Rüyada yaşamak istiyorum).
Gaetano Donizetti (1797-1848)
Aşk İksiri operasından
“Una Furtiva Lagrima”
Rossini’yi örnek alarak her yıl üç-dört
opera yazan, ancak 1832’deki Aşk İksiri
(L’Elisir d’Amore) adlı eseriyle tanınan
Gaetano Donizetti, iki perdelik bu
komik operayı Felice Romani’nin
librettosu üzerine besteledi. İlk kez 12
Mayıs 1832’de Milano’da sahnelenen
eserde, olaylar 19. yüzyıl başında bir
İtalyan köyünde geçer. Genç köylü
Nemorino, güzel ve zengin Adina’ya
âşıktır; onu etkileyebilmek için köye
gelen bir şarlatan doktorun sattığı “aşk
iksiri”ni içer. Çabası sonuçsuz kalınca
da, ikinci şişe iksire para bulmak
için çavuş Belcore’nin yardımıyla
askere yazılmak ister. Çavuş Belcore
de Adina’dan hoşlanmaktadır; kıza
bir buket sunarak ünlü bariton
Cavatina’sını söyler: “Come paride
vezzoso...” (“Ne kadar çekicisin.”)
Bu arada Nemorino, haberi olmadan
mirasa konmuştur ve mirası duyan
köylü kızları ona ilgi göstermektedir.
Bunu gören Adina gözyaşları döker,
Nemorino onu ünlü romansla teselli
eder. Arp ve İngiliz kornosunun etkili
eşliğinde operanın en ünlü aryalarından
birini söyler: “Una furtiva lagrima...”
(“Gizli bir damla gözyaşı.”)
Giacomo Puccini (1858-1924)
Gianni Schicchi operasından
“O mio babbino Caro”
Puccini’nin New York’taki Metropolitan
Operası için bestelediği bir perdelik
üç küçük operası Il Tabarro (Pelerin),
Suor Angelica (Rahibe Angelica) ve
Gianni Schicchi ilk kez 14 Aralık 1918’de
sahnelendi. Giachino Farzono’nun,
Dante’nin İlahi Komedya’sının
Cehennem sahnesinden esinlenerek
yazdığı libretto 1299 yılında Floransa’da

geçer. Kentin zengini Buoso ölmüş,
tüm varlığını manastıra bırakmıştır.
Buna ancak akıllı köylü Gianni
Schicchi (bariton) çare bulabilecektir,
ama köylü bu öneriyi reddeder. Ölen
zenginin yeğeni olan ihtiyar kadın
Zita da, eğer parasız kalırsa yeğeni
Rinucci’yi, Schicchi’nin kızı Lauretta
ile evlendirmeyecektir. Duruma çok
üzülen Lauretta ise gözyaşlarıyla
yalvarır, babasının zekâsından emindir;
bunu da operanın en ünlü aryasıyla
zarif şekilde açıklar: “O mio babbino
caro.” (“Ah, benim sevgili babacığım.”)
Puccini burada, Lauretta ilk sahnede
göründüğü zaman orkestrada kullandığı
temayı aryada da değerlendirir. Bu arya
ile Gianni Schicchi yumuşar; kurnaz
köylü zengin ihtiyarın yerine geçecek
ve diğerlerinin yardımıyla doktorları
ve noteri kandırarak tüm serveti kendi
üstüne alacak, perde kapanırken
de izleyenlere seslenerek yaptığının
tartışılabilir olduğunu, ancak onları
eğlendirebildiyse suçsuz olduğunu
belirtecektir; çünkü genç âşıklara
yardım ederek paranın daha yararlı
olmasını sağlamıştır ve Dante de insanı
cehenneme götürecek olan bu suçun
hafifletici nedenlerden hoş görülmesini
isteyecektir...
Giacomo Puccini (1858-1924)
La Bohème operasından
“Che Gelida Manina”
La Bohème operasından Rodolfo
ve Mimi’nin Düeti - 2. Perdeden
Musetta’nın Valsi
Giuseppe Giacosa ve Luigi İllica’nın
Henry Murger’in Scène de la Vie Bohème
(Bohem Yaşamından Sahneler) adlı
romanından librettoya uyguladıkları
ve Puccini’nin Leoncavallo’dan önce
davranarak bestelediği, ilk kez 1 Şubat
1896’da Torino’da sahnelenen dört
perdelik operanın konusu 1830’da
Paris’te geçer ve bohem yaşamı
canlandırır. Şair Rodolfo (tenor), ressam
Marcello (bariton) ve filozof Collin
(bas) ile müzikçi Schaunard (bariton)
aynı çatı katında yaşamakta, yaşamın
güçlüklerine birlikte karşı koymaktadır.
Bir akşam komşu odaların birinde
oturan dikişçi kız Mimi (soprano)
mumu için kibrit almaya gelir; kızın elleri
buz gibidir. Rodolfo’nun bunu belirten
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Leo Delibes (1836-1891)
Les Filles de Cadix
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21 Şubat 1836’da Saint-Germain-du-Val,
Fransa’da doğan ve 16 Ocak 1891’de
Paris’te hayata gözlerini yuman Léo
Delibes –tam adıyla Clément-PhilibertLéo Delibes– ilk kez bale için üstün
nitelikli bir müzik besteleyen Fransız
opera ve bale bestecisidir. Bale için
bestelediği öncü senfonik eserler,
önemli besteciler için de bir alan
açmıştır. Etkisinin izleri, dans müziği
besteleyen Çaykovski’nin ve diğer
bestecilerin eserlerinde görülebilir.
Bestecinin hafif, incelikli, zarif ve
egzotizm esintileri taşıyan müziği,
Fransa’daki İkinci İmparatorluk’un
ruhunu yansıtır.
Delibes, La Source (1866) balesinde
Ludwig Minkus ile birlikte çalıştı ve
bu eserin başarısı, E.T.A. Hoffmann’ın
bir hikâyesinden esinlendiği Coppélia
(1870) ve mitolojik bir temaya
dayanan Sylvia (1876) gibi görkemli
balelerini yazması için talepleri de
beraberinde getirdi. Ayrıca kilise
müzikleri (kilise orgcusu olarak da
çalışmıştı) ve bazı pitoresk şarkılar
besteledi. Bu bestelerinden biri olan
Les Filles de Cadiz (Cadiz’in Kızları)
Georges Bizet’nin üslubunu anıştırır:
Genç ve güzel kadın dikkat kesilmiş
dinleyicilerine boğayı görmeye
geldiklerini anlatır. Üç genç kadın ve
üç delikanlı çimenlerde kastanyetler
eşliğinde bolero dansı yapmaktadır.
Komşusu, kadına güzel gözüküp
gözükmediğini sorar; bu sabah eteği
gerçekten de iyi oturmuş mudur? Genç
adam onu güzel buluyor mudur? İnce
gözüküyor mudur? Ah, Cádiz’in kızları
beğenilmeyi çok sever.
Bir pazar akşamı bolero dansı
yaparlarken bir soylu gelir yanlarına;
çok zengindir, şapkasında da bir tüy
vardır. Yumruğunu beline koyup hafifçe
gülümser: “Esmer kız, beni istiyorsan
söylemen yeter, o zaman bu altın

senindir.” Ancak genç kız adamı yollar:
“Yolunuza gidiniz sayın beyefendi!” Ah,
Cádiz’in kızları böyle sözler duymaktan
hoşlanmaz.
Giuseppe Verdi (1813-1901)
La Traviata operasından
“Un di, felice eterea”
Verdi’nin ünlü operası La Traviata,
Alexandre Dumas’nın tanınmış
romanı Kamelyalı Kadın’dan (La Dame
aux Camélias) esinlenen Francesco
M. Piave’nin librettosu üzerine 19
gün içinde bestelendi ve ilk kez 6
Mart 1853’te Venedik’te sahnelendi.
Dört perdelik operanın konusu
19. yüzyılda Paris’te geçer. Paris’in
tanınmış hafifmeşrep kadınlarından
Violetta Valery sağlığına dikkat
etmeden, zevkin onun için tek doktor
olduğunu söyleyerek dolu bir hayat
yaşamaktadır.
Violetta’nın aryası “E strano...”: 1.
perdede Violetta’nın zevkle döşenmiş
salonu görülür. Serbest yaşayan bu
kadın aşka inanmaz; ancak konuklar
arasındaki yakışıklı Alfredo ilgisini çeker
ve lirik olduğu kadar, koloratur unsurlar
içeren aryasını söyler: “Garip!” der;
“Acaba ruhumu yalnızlıktan kurtaracak
aşk bu olmasın…” (“E Strano! Fors’e
lui che anima”). Ama “Hayır” diye
düşünür: “Bu delilik!” (“Follie! Follie”).
Onu unutması, “Daima bir kuş gibi
özgür” (“Sempre libera degg’io”)
olması gerekmektedir...
3. perde Korosu: Violetta’nın
arkadaşı Flora’nın evinde düzenlenen
partide herkes, her şey vardır: Fal
bakan çingeneler, boğa güreşçileri,
kumarbazlar... Önce Çingene kızlar
kendilerini tanıtır: “Biz Çingene kızlar”
(Noi siamo zingarella...), sonra da
boğa güreşçileri şarkı söyler: “Bizler
Madrid’den gelmiş matadorlarız...” (Di
Madride noi siam mattadori...)
Violetta’nın 4. perde aryası “Addio
del passato”: Yine Violetta’nın evinde
geçen ve operanın orjinalinde son perde
olan 4. perdede, hastalığı artmış olan
genç kadın ölüm döşeğindedir. Sevgilisi
Alfredo ile arası tekrar düzelmiştir. Genç
adamın döneceği saati beklemekte,
geçmişini düşünmektedir: Geçmişe
veda eder: “Elveda mazi...” (Addio! Del
passato...)

Gaetano Donizetti (1797-1848)
Aşk İksiri operasından
“Esulti pur la barbara”
Aşk İksiri, kendisinden on yıl sonra
gelen Don Pasquale’e benzer bir şekilde,
neşeli havası yumuşak bir melankoliyle
dengelenmiş bir eserdir; çünkü mutlu
bir sona erişse de, her şeyin tamamen
farklı sonuçlanması ihtimali ve Aşk
İksiri’nde de bolca rastlanan yanlış
anlaşılmalar ve tesadüflerin gerçek
hayatta her zaman iyi bir şekilde
sonuçlanmadığı hissi bakidir.
Donizetti ile metin yazarı Felice
Romani’nin anlattığı oldukça basit bir
hikâyedir: Adina ve Nemorino birbirini
sevmektedir ama ikisi de bunu itiraf
edecek cesaret bulamaz, ta ki Adina’nın
gözündeki tek bir damla yaş –meşhur
“furtiva lagrima”– Nemorino’ya olan
aşkını ele verene kadar. Nemorino
aşkının karşılıksız olmadığını anlar
ve opera tarihinin en ünlü tenor
aryalarından biri başlar.
Esulti pur la barbara: Adam şaşkınlıktan
ağzı açık kalan köylülere kendini Dr.
Dulcamara olarak tanıtır. Her derde
deva olan bir ilacı olduğunu iddia eder.
Saf Nemorino şarlatan doktora kendisi
için bir ilacı olup olmadığını sorar ve
mucizevi aşk iksirinden ister. Açıkgöz
Dulcamara, Nemorino’ya hemen
istediği iksir diye bir şişe Bordeaux
şarabı satar. Şarabı içen Nemorino iyice
gevşer ve şarkı söylemeye başlar (Düet:
Lallorallara, la, la, la…. Esulti pur la
barbara).
Georges Bizet (1838-1875)
Carmen Süitleri No. 1 ve 2
Süit No. 1:
– Prélude - Les torèadores
– Les dragons d’Alcala
– Intermezzo
– Aragonaise
– Seguidilla
Süit No. 2:
– Avec la garde montante
– Habanera
– Danse bohèmienne
– Marche des contrebandiers
– Nocturne: Air de Micaela
– Chanson de toreador

Fransız besteci Georges Bizet’nin
yazdığı tüm eserler Carmen’in
gölgesinde kaldı. İlk kez 3 Mart 1875’te
Paris Opéra Comique’te sahnelenen
ve hiç beğenilmeyen opera, Bizet’nin
üç ay sonraki ölümünü izleyen
günlerde olağanüstü başarı kazandı;
Fransız operası denince akla ilk gelen
Carmen oldu. Konusu İspanya’da
geçen operanın kişileri de Endülüs’ün
ünlü kenti Sevilla’dan seçilmişti.
Tütün atölyesindeki Çingene kızı
Carmen, jandarma Don Jose, sözlüsü
Micaela ve ünlü toreador Escamillo
gibi karakteristik tipler sanki Prosper
Merimée’nin aynı adlı öyküsünden
gerçeğe dönüşmüş; müzik İspanya’yı
temsil etmeye başlamıştı. Halbuki
Bizet, Fransa’nın güneyindeki
Pireneler’i bile aşmamış, ömründe hiç
İspanya’ya gitmemişti. Bu konuda,
Carmen’i mükemmel bulan düşünür
Nietzsche’nin fikirleri de ilginçtir:
“Müzik neşeli, ama bu bir Fransız ya
da Alman neşesi değil. Onun neşesi
Afrikalı; kader onun üzerinde asılı
duruyor. Mutluluğu ise kısa, ani ve
bağışlamaz.”
Türkiye’de ilk kez 1948’de Ankara’da
sahnelenen Carmen’in konusu
1820’lerde İspanya’nın Sevilla kenti
ve yakınlarında geçer. Köylü kızı
Micaela’nın nişanlısı olan çavuş Don
Jose, bir kavgaya karışan güzel ve
işveli Çingene kızı Carmen’i tutuklar,
ancak âşık olduğu için serbest bırakır,
sonra da suçlu duruma düştüğü için
onun yardımıyla kaçar, kent dışındaki
Çingenelere sığınır; ama onlarla ve
Carmen ile anlaşamaz. Carmen bu kez
boğa güreşçisi Escamillo’ya âşık olur,
buna kızan Don Jose kıskançlıkla onu
öldürür.
Bizet öldükten sonra opera öylesine
ün kazandı ki, dört ve beş parçalı
iki süit oluşturuldu: Genelde, I. Süit
dört, II. Süit beş bölümlü olarak
yorumlanmakta, bazen I. Süit’in sonuna
Carmen’in birinci perdedeki Çingene
dansı Seguidilla, II. Süit’in sonunda
da finali güçlendirmek için Toreadorun
Şarkısı (Chanson de Torèador)
eklenmektedir.
I. Süit: 1- Prelüd, operanın önemli
temasını, Toreadorların 1. perdedeki
4/4’lük ölçüdeki giriş müziğini içerir.
2- Les dragons d’Alcala ikinci perdede,

sahne dışından Don Jose’nin Alcala
süvarilerini öven 2/4’lük ölçüdeki küçük
şarkısı birinci ara müziği olarak süitte
yer alır. 3- Intermezzo: 2. ve 3. perde
arasındaki 4/4’lük ölçüdeki zarif ara
müziğidir. Bizet aslında bunu Carmen
için değil, L’Arlèsienne için yazmıştır.
4- Aragonaise: Stilize edilmiş eski
bir İspanyol halk ezgisi, Endülüs’te
söylenen Polo tarzındaki şarkı Aragon
Havası (Aragonaise), dördüncü
perdenin başında boğa güreşlerinden
önce toplanan insanların neşeli
davranışlarını duyurur. 5- Seguidilla:
Birinci süitte bazen yer alan son parça
Seguidilla adını taşır. Birinci perdede
Don Jose tarafından tutuklandıktan
sonra Carmen, çavuşa onu beğendiğini
söyleyerek kaçmasına izin vermesini
ister; Endülüs flamenko danslarından
kaynaklanan 3/8’lik ölçüdeki ve
“Sevilla’nın surları önünde” (Près des
remparts de Seville) sözleriyle başlayan
müzikte özellikle üfleme çalgılar
seçkinleşir. (Süre 14’)
II. Süit: 1- Avec la garde montante
(Askerler nöbet beklerken) sözleriyle
başlayan 2/4’lük ölçüdeki şarkı
askeri bir müzik gibi, önce trompet
çağrısıyla başlar. 1. perdede Don Jose,
teğmen Zuniga ile nöbet yerindedir;
arkada da nişanlısı köylü kızı Micaela
beklemektedir. 2- Habanera: Aslında
Küba’dan kaynaklanan 2/4’lük ölçüde
bir dans olan Habanera’yı, Bizet’nin
bir süre Paris’te de yaşamış olan
İspanyol besteci Sebastian Yradier’den
(1809-1865) aldığı öne sürülür. Carmen
birinci perdede fabrikanın öğle
paydosunda güzelliği ve şuhluğuyla
erkeklerin ilgisini çeker ve “Aşk asi bir
kuştur” (L’amour est un oiseau rebel)
şarkısını cilveli bir tavırla söyleyerek,
Habanera temposuyla dans eder.
3- Danse bohèmienne (Çingene
Dansı): İkinci perdenin başında
Carmen ve arkadaşları meyhanede
oturmaktadır, askerler de yandaki
masalardadır. Çingene kızlar dans
eder. Carmen de aynı 3/4’lük ritimle
“Çalgılar tıngırdıyordu” (Les tringles
des sistres tintaient) diye başlayan
ve Çingene müziğini öven şarkısını
söyler. 4- Marche des contrebandiers
(Kaçakçıların Marşı): 3. Perdenin en
sonunda kaçakçıların sarp dağlara
gitmek üzere hazırlanırken söyledikleri

marştan önce, onlarla birlikte olan
Don Jose, annesinin hastalığı üzerine
ayrılmıştır. 5- Nocturne: Üçüncü
perdede Don Jose’nin sözlüsü Micaela,
Don Jose’ye kaçakçıların büyüsünden
kurtulması için yalvarır ve büyük
soprano aryasını söyler: “Hiçbir şeyin
beni korkutmadığını söylüyorum”
(Je dis que rien ne m’épouvante).
Operanın en güzel ve lirik bölümü olan
arya, eserin tümünün sert ve Çingene
türü hareketli havasına bir karşıtlık
oluşturur. 6- Chanson de Torèador
(Toreador’un Şarkısı): İkinci perdede
meyhane dışından duyulan haykırışlarla
desteklenen ünlü Matador Escamillo
içeri girerek, hayranlarına 4/4’lük
ve ilginç ritimde, çeşitli efektlerle
desteklenen ünlü şarkısını söyler:
“Şerefinize içiyorum, senyorlar” (Votre
toast, je peux vous le rendre senors).
(Süre 20’)
* Program notları: irkin aktüze
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“Che gelida manina” (“Ne soğuk
elcikler”) aryasına Mimi kendini tanıtan
“Mi chiamano Mimi” (“Benim adım
Mimi”) aryasıyla cevap verir. Aralarında
birdenbire aşk doğar: Kemanların akıcı
eşliğinde aşk düetini söylerler “O soave
fanciulla.” (“Sen ey en tatlı kız.”)
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venedik barok orkestrası
& patrıcıa petıbon

venıce baroque orchestra
& patrıcıa petıbon

20.06.2016 Aya İrini Müzesi
pt mo 20.00 Hagia Eirene Museum
Francesco Maria Veracini

Uvertür No. 6 Sol minör
Overture No.6 in G minor
– Allegro
– Largo
– Allegro
– Menuetto

Concerto Grosso Si bemol Majör,
op.3 No.2, HWV 313
Concerto Grosso in B flat Major,
op.3 No.2, HWV 313
Alcina operasından
from Alcina
“Ah! Mio cor”

Alcina operasından
From Alcina
“Dì, cor mio, quanto t’amai”

Ariodante operasından Uvertür,
HWV 33
Ouverture from Ariodante,
HWV 33

Ariodante operasından
from Ariodante
“Volate amori” (Ariodante)

Ariodante operasından
from Ariodante
“Vezzi, lusinghe e brio”

Antonio Vivaldi

Terpsicore’den Chaconne,
HWV 8b
Chaconne from Terpsicore,
HWV 8b

George Frideric Handel

La Senna Festeggiante’den
Sinfonia
Do Majör, RV 693
Sinfonia in C Major from La
Senna
festeggiante, RV 693

Alcina operasından
from Alcina
“Tornami a vagheggiar”

George Frideric Handel

Giulio Cesare operasından
From Gulio Cesare
“Piangerò la sorte mia”
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Ariodante operasından
from Ariodante
“Neghittosi, or voi che fate?”

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

▪▪ Orkestra şefi, org ve klavsen
sanatçısı Andrea Marcon, Treviso’da
doğdu. Jean-Claude Zehnder’le birlikte
yürüttüğü org ve klavsen çalışmaları
ve Hans Martin Linde’yle birlikte
gerçekleştirdiği orkestra yönetimleriyle,
Basel Schola Cantorum Basiliensis’ten
Erken Barok Dönemi diploması
aldı. 1986’da Innsbruck’teki org
yarışmasında ve 1991’de Bologna’daki
klavsen yarışmasında birincilik
ödüllerini kazandı. Luigi Ferdinando
Tagliavini, Hans van Nieuwkoop,
Jesper Christensen, Harald Vogel
ve Ton Koopman ile birlikte çalıştı.
1997’de Venedik Barok Orkestrası’nı
(VBO) kurdu ve o günden bu
yana yönetmekte olduğu orkestra
uluslararası bir beğeni kazandı.
Halen Barok ve Klasik dönem
eserlerinin önde gelen bir yorumcusu
olarak kabul edilen Marcon, Frankfurt
Operası’nın başında sık sık konuk
şef olarak bulunmakta, WDR, HR,
NDR ve RSB senfoni orkestraları,
Monte Carlo Filarmoni Orkestrası,
Danimarka Ulusal Orkestrası ve
12/13 sezonunda sanat yönetmeni
olarak görev aldığı Granada Senfoni
Orkestrası’ndan da mütemadiyen
davetler almaktadır. Marcello’nun
Il trionfo della Musica e della Poesia;
Vivaldi’nin Orlando Furioso, Atenaide,
Tito Manlio, Gloria, Magnificat, Juditha
triumphans; Cavalli’nin Calisto ve
Giasone; Monteverdi’nin Orfeo ve
Vespers; Handel’in Messiah, Ariodante
ve Alcina’sı ile Bach’ın kantatlarını ve Si
minör Mass’nı icra ederken sergilediği
performansla büyük beğeni toplayan
Marcon’un repertuarı aynı zamanda
Haydn, Mozart, Beethoven ve Schubert
senfonilerini ve Rossini’nin ilk dönem
operalarını da içermektedir.
Son sezonlarda öne çıkan çalışmaları
arasında, mezzo-soprano Magdalena
Kožená ile birlikte çıktığı Frankfurt,
Münih, Paris, Brüksel, Londra,

Amsterdam ve Rotterdam turnesi;
Granada’daki Messiah performansı,
Anna Netrebko ve Andreas Scholl ile
birlikte, Musikverein’da Pergolesi’nin
Stabat Mater’i; Frankfurt’ta
Charpentier’in Medée’si, Schwetzingen
ve İspanya’da Monterverdi’nin
Vespers’ini icrası sayılabilir. Marcon,
2013’ün sonbaharında Philippe
Jaroussky ve Venedik Barok Orkestrası
ile birlikte büyük bir Avrupa turnesi
gerçekleştirdi. Fransa, İspanya ve
Avusturya’da ikili Barok konçertolarını
icra etmek üzere keman sanatçısı
Viktoria Mullova ve Giuliano
Carmignola’yı ilk kez bir araya getirdi;
org sanatçısı ve orkestra şefi olarak
Japonya’da pek çok kez turneye
çıktı. 2007’de Cortona’daki Tuscan
Yaz Festivali’nde Handel aryalarını
seslendiren Cecilia Bartoli ve VBO’yu
yönetti ve Salzburg Festivali’nde ilk kez
sahne aldı. Frankfurt operasında ve
Basel La Cetra’da her yıl bir operanın
sahnelenmesini yönetmektedir. Aix-enProvence Festivali’nde de iki operanın
prodüksüyonunun başında yer alan
Marcon, Şubat 2015’te Münih’te
Bavyera Radyo Senfoni Orkestrası ile ilk
defa sahneye çıktı.

Marcon, Deutsche
Grammophon, Sony ve
Erato/Warner gibi albüm
şirketleri için 50’den
fazla CD kaydetti. Org ve
klavsen sanatçısı olarak
çıkardığı albümlerle,
dört kez Deutschen
Schallplatten Kritik
Ödülü’ne layık görüldü.
Orkestra şefi olarak
yaptığı albümlerle de
Diapason D’Or, Choc du
Monde de la Musique,
Vivaldi Award of the Cini
Foundation, Germany’s
Echo Award ve Edison
Prize gibi pek çok ödül
aldı. Venedik Barok
Orkestrası’yla birlikte
yaptığı sayısız kaydın
yanı sıra, İsviçre’deki
La Cetra topluluğuyla
da Mozart’ın eserlerini
kaydetti.
1982’de org ve klavsen
sanatçısı olarak,
Sonatori de la Gioiosa Marca (19821997) adlı Treviso merkezli topluluğun
kuruluşunda yer aldı. Örgütlenmesine
ön ayak olduğu Uluslararası Org
Festivali “Città di Treviso”da aynı
zamanda sanat yönetmeni olarak çalıştı.
Bu festivalle kentteki tarihi orgların
restorasyonuna katkılar sundu. Marcon,
halen Schola Cantorum Basiliensis’te
klavsen, org ve yorum dersleri
vermektedir.

recognized as a leading interpreter
of the Baroque and Classical periods.
He is a regular guest conductor at
the Frankfurt Opera, and he has been
invited by the WDR, HR, NDR and
RSB symphony orchestras, Orchestre
Philharmonique de Monte Carlo,
Danish National Orchestra, Symphony
Orchestra of Granada, where he
has been appointed artistic director
from the season 12/13. In October
2012 he made his highly acclaimed
debut with the Berlin Philharmonic
Orchestra. He has been heralded
for his performances of Marcello’s
Il trionfo della Musica e della Poesia;
Vivaldi’s Orlando Furioso, Atenaide,
Tito Manlio, Gloria, Magnificat,
Juditha triumphans; Cavalli’s Calisto
and Giasone; Monteverdi’s Orfeo and
Vespers; Handel’s Messiah, Ariodante
and Alcina; and Bach’s cantatas and
Mass in B minor. His repertoire also
spans Haydn, Mozart, Beethoven
and Schubert symphonies and early
Rossini operas.
Highlights of recent seasons included
a tour to Frankfurt, Munich, Paris,
Brussels, London, Amsterdam and
Rotterdam with mezzo-soprano
Magdalena Kožená; performances of
the Messiah in Granada, Pergolesi’s
Stabat Mater in Musikverein with
Anna Netrebko and Andreas Scholl;
Charpentier’s Medée in Frankfurt, and
Monteverdi’s Vespers in Schwetzingen
and Spain. In fall 2013 he made an
extensive tour of Europe with Philippe
Jaroussky and the Venice Baroque
▪▪ Conductor, organist, and
Orchestra. He brought together for the
harpsichordist Andrea Marcon was
first time violinists Viktoria Mullova and
born in Treviso. He received a diploma Giuliano Carmignola for performances
in Early Music from Basel’s Schola
of Baroque double concertos in France,
Cantorum Basiliensis for his organ and Spain and Austria; toured as organist
harpsichord studies with Jean-Claude
and conductor several times in Japan. In
Zehnder and conducting with Hans
2007 he conducted Cecilia Bartoli and
Martin Linde. He won first prize in
the VBO in Handel arias at the Tuscan
the organ competition at Innsbruck
Sun Festival in Cortona and made his
in 1986 and, in 1991, first prize for
debut at the Salzburg Festival. He leads
harpsichord at Bologna. He also studied one opera production per year at the
with Luigi Ferdinando Tagliavini, Hans Frankfurt opera and with La Cetra in
van Nieuwkoop, Jesper Christensen,
Basel. Mr. Marcon has twice led opera
Harald Vogel and Ton Koopman.
productions at the Aix-en-Provence
Mr. Marcon founded the Venice
Festival. In February 2015 Andrea
Baroque Orchestra (VBO) in 1997 and
Marcon made his debut with the
has since led the group to international Bavarian Radio Symphony Orchestra in
acclaim. Today Mr. Marcon is widely
Munich.
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▪▪ Müzik eğitimini Conservatoire
National Supérieure de Musique’de
Rachel Yakar ile almış olan ve William
Christie tarafından keşfedilmiş
soprano Patricia Petibon, Fransız
Barok müziğinden çağdaş müziğe
kadar uzanan repertuarı ile alanının en
başarılı yorumcularından biri olmuş ve
bu alanda yıldızlaşmıştır.
1996’da Rameau’nun Hippolyte et Aricie
eseri ile sahneye ilk çıkışından itibaren,
Mozart’tan Offenbach, Donizetti
ve Verdi’ye, Poulenc’ten Berg’e tüm
vokal müzik literatürünü kapsayan
dünyanın önde gelen sahnelerindeki
performansları ile müzik tarihinde
sürekli bir keşfe çıkmış oldu.
William Christe ile Paris Operası’nda
Ramaeu’nun Les Indes Galantes
eserindeki Phani ve Zima rolleri
ile, Marc Minkowski yönetiminde
Ariodante operasında Dalinda rolü
ve Paris’ Théâtre du Châtelet’in
yeniden açılışında John Eliot Gardiner
yönetiminde Gluck’un Orfee et Euridice
operasında yer alması Petibon’un Barok

müziğe olan bağlılığını güçlü bir şekilde
göstermektedir. Grand Théâtre de
Genève’da Handel’in Ariodante operası
(Ginevra) ve Teatro alla Scala’da yine
Handel’in Alcina operası (Morgana)
yapımları da Patricia Petibon’un yer
aldığı önemli prodüksiyonlardandır.
Petibon’un kazandığı en önemli
başarılarından biri de birlikte
çalışmaktan çok zevk aldığı Nikolaus
Harnoncourt yönetiminde Theatre an
der Wien’da sahneledikleri Mozart’ın
Lucio Silla operasındaki Giunia rolüdür.
Petibon’un yakın zamanda yer aldığı
öne çıkan prodüksüyonların arasında
Salzburg Festivali’nde Despina rolü
ile Cosi Fan Tutte, Cenevre Salzburg
Festivali’nde ve Barselona’da aynı
zamanda DGG etiketi ile DVD olarak
da yayınlanan Alban Berg’in operası
Lulu’nun ilk kez seslendirmesi
yer almaktadır. Ayrıca, Theater an
der Wien’da Blache (Les Dialogues
des Carmélites), Ivor Bolton ile
Bayerische Staatsoper Münih’te
Aspasia (Mitridate), Aix-en-Provence
Festival’inde de Susanna (Figaro’nun
Düğünü) rollerini seslendirmiştir. Opera
Bastille’de Donna Anna (Don Giovanni)
ve Münih’te Gilda (Rigoletto) rollerini
ilk kez seslendirmesi ise “büyüleyici”
olarak nitelendirildi.
Barselona Liceu’da Mozart’ın Lucio Silla
operasında yer aldı ve Aralık 2013’te

Paris Théâtre des Champs-Elysées’te
Blance (Les Dialogues des Carmelites)
rolünü yorumlaması ile basın ve
seyirci tarafından çok beğenildi.
Patricia Petibon Brüksel Théâtre de
la Monnaie’de Philippe Boesman’ın
Au Monde eserinin dünya yapımı ile
ve Paris Opéra Comique’ta eserin
yeniden sahnelenmesi ile elde ettiği
başarı sonucu seyircinin ve basının
övgülerini almaya devam etti. Ayrıca,
Aix-en-Provence Festivali’nde Handel’in
Ariodenta operasındaki Ginevra
rolü ve Vienna Devlet Operası’nda
Manon Lescaut operasındaki rolü ile
de büyük başarılar elde etti. Aix-enProvence Festivali’nde seslendirdiği
Handel’in Alcina operasına adını da
veren Alcina rolü tam bir zafer olarak
nitelendirilebilir.
Alain Altinoglu, Bertrand de Billy, Ivor
Bolton, Daniel Harding, Emmanuelle
Haïm, Kristjan Järvi, Andrea Marcon,
Josep Pons, Christoph Rousset ve
Les Talens Lyriques, Jérémie Rhorer
ve Le Cercle de l’Harmonie ve Paavo
Järvi gibi sanatçıların yanı sıra Paris
Orkestrası, Fransa Ulusal Orkestrası,
Lyon Ulusal Orkestrası, Viyana Radyo
Senfoni Orkestrası, Bavyera Radyo
Senfoni Orkestrası, MDR Senfoni
Orkestrası, La Cetra, Venedik Barok
Orkestrası, Il Giardino Armonico,
Freiburg Barok Orkestrası gibi birçok

orkestra ile yakın müzikal ilişkiler
içindedir.
Büyük resital sahnelerinde de evinde
gibi olan Petibon Paris, Viyana
Musikverein ve Konzerthaus’da,
Salzburg Festivali Graz, Cenevre, Aixen-Provence, Luxemburg, Amsterdam,
Kopenhag, Barselona, Madrid ve
Bilbao’da sık sık konserler vermektedir.
Güz 2014’te çıkardığı yeni albümü “La
Belle Excentrique”in tanıtımını yapmak
amacı ile bir resital serisi vermiştir.
2015/16 sezonunun öne çıkanları
arasında La Cetra ve Andrea Marcon, Le
Concert d’Astrée ve Emmanuelle Haïm,
Fransız barok toğluluğu Amarillis’in
yanı sıra Venedik Barok Orkestrası ve
Andrea Marcon ile turne projeleri yer
alır. Bunlara ek olarak, Patricia Petibon
Gustavo Gimeno yönetimindeki Fransa
Ulusal Orkestrası, Jeremy Rohrer
yönetiminde Leipzig Gewandhaus
Orkestrası, Andrea Marcon yönetiminde
hr-Frankfurt Senfoni Okrestrası,
Fundação Calouste Gulbenkian
and Frédéric Chaslin Orkestrası ile
konserlerde; Dortmund’da, Londra
Wigmore Hall’da, La Rochelle’de ve
Amsterdam’da resitallerde dinlenebilir.
Münih Bavyera Ulusal Operası’nda
Verdi’nin Rigoletto operasının Gilda rolü
ile ve Théâtre des Champs Elysées’te
Mozart’ın Mitridate operasının Asteria
rolü ile ve Dijon’da opera sahnelerinde
de dinleyicilerle buluşuyor.
Patricia Petibon’un kayıtları arasında
engin repertuarından geniş çapta
seçmeleri içeren “Les Fantaisies de
Patricia Petibon”, Fransız aryaları
içeren “French Touch”, Fransız
Barok aryaları içeren bir solo albüm,
Nikolaus Harnoncourt ile Orlando
Palladino operası ve Fabio Biondi ile
La Passione di Gesu eseri kaydı yer
almaktadır. Dikkat çeken diğer kayıtları
arasında Emmanuelle Haïm ile Handel
operaları düeti, Werther ve Saraydan
Kız Kaçırma operaları yer almaktadır.
2008’denn beri ayrıcalıklı Deutsche
Grammaphon sanatçısıdır. Concerto
Köln ve Daniel Harding ile Mozart,
Haydn ve Gluck’un aryalarını kaydettiği
“Amoureuses” adlı albümü Güz
2008’de piyasaya çıktı ve 2009’da BBC
Müzik Dergisi “En İyi Opera Albümü”
ödülünü aldı. Salzburg Festivali “Bir
Mozart Galası” DVD’sinde de yer aldı.

2010 yılında Deutsche Grammaphon
Petibon’un Andrea Marcon ile İtalyan
Barok albümü “Rosso”yu ve Daniel
Harding yönetiminde Münih’te
seslendirilen Carmina Burana’yı
piyasa sürdü. 2011 yılında Fransa
ve İspanya turnesini düzenledikleri
Josep Pons yönetimindeki İspanyol
Ulusal Orkestrası eşliğinde İspanyol
aryaları ve şarkılarını içeren albümü
“Melancolía” ve Barcelona Liceu’da
filme alınmış olan Olivier Py’ın yapımı
Berg’in Lulu eserinin beğenilen yorumu
da 2011 yılı kayıtları arasında yer
almaktadır. 2012 yılında ise Andrea
Marcon yönetimindeki La Cetra
eşliğinde İngiltere, Fransa, İspanya ve
Latin Amerika’dan Barok aryaları ve
şarkıların yer aldığı “Nouveau Monde”
adlı bir albüm çıkarmış, 2013 yılında
da Paavo Järvi yönetimindeki Paris
Orkestrası ile Poulenc’in koral eserlerini
yorumlamıştır. Eylül 2014’te çıkan
son albümü “La Belle Excentrique”
de Faure, Satie, Hahn ve Poulenc’ten
Manuel Rosenthal ve Léo Ferré’ye
uzanan Fransız melodilerinden oluşan
bir resital kaydıdır.
Receiving her musical education at
the Conservatoire National Supérieure
de Musique with Rachel Yakar and
discovered by William Christie, soprano
Patricia Petibon has earned a stellar
reputation as one of the most versatile
interpreters of her fach with a repertoire
extending from French Baroque to
contemporary music. Ever since her
first steps on stage in 1996 in Rameau’s
Hippolyte et Aricie she has been on a
constant expedition through musical
history, covering the literature from
Mozart to Offenbach, Donizetti and
Verdi, all the way to Poulenc and Berg,
always performing on the foremost
stages around the world.
That the soprano remains loyal to
Baroque Music is strongly underlined
by her appearances as Phani and Zima
in Rameau’s Les Indes Galantes with
William Christie at the Paris Opera,
or as Dalinda in Ariodante under the
baton of Marc Minkowski and her
participation in the reopening of Paris’
Théâtre du Châtelet with Gluck’s Orfee
et Euridice under John Eliot Gardiner.
Other notable productions with Patricia
Petibon were Handel’s Ariodante

(Ginevra) at the Grand Théâtre de
Genève and Morgana in Handel’s
Alcina at the Teatro alla Scala. One of
the most outstanding successes she
garnered as Giunia in Mozart’s Lucio
Silla at the Theater an der Wien, led by
Nikolaus Harnoncourt with whom she
enjoys a frequent collaboration.
Recent highlights include Cosi fan tutte
/Despina at the Salzburg Festival and
her role debut of Lulu in Geneva, at the
Salzburg Festival and in Barcelona (also
released on DVD with the label DGG).
She further performed Blanche/ Les
Dialogues des Carmelites at the Theater
an der Wien, Aspasia/ Mitridate with
Ivor Bolton at the Bayerische Staatsoper
in Munich and Susanna/Le Nozze di
Figaro at the Aix-en-Provence Festival.
Her debuts as Donna Anna/ Don
Giovanni at the Opéra Bastille in Paris
and as Gilda/Rigolettoin Munich were
stunning successes. At the Liceu in
Barcelona she performed in Mozart’s
Lucia Silla and in December 2013 she
was highly acclaimed by press and
the audience for her interpretation of
Blanche in Les Dialogues des Carmelites
at the Théâtre des Champs-Elysées
in Paris. Patricia Petibon went on to
conquer the audience and critics in
Brussels when she triumphed in the
world creation of Philippe Boesman’s
AU MONDE at the Théâtre de la
Monnaie and in the revival at the Opéra
Comique in Paris. She also had a huge
success in Aix-en-Provence Festival,
singing Ginevra in Handel’s Ariodante
and as Manon at the Vienna States
Opera. Her interpretation of the title
role in Handel’s Alcina at the festival in
Aix-en-Provence became a true triumph.
Patricia Petibon entertains close
musical ties to Alain Altinoglu, Bertrand
de Billy, Ivor Bolton, Daniel Harding,
Emmanuelle Haïm, Kristjan Järvi,
Andrea Marcon, Josep Pons, Christoph
Rousset and Les Talens Lyriques,
to Jérémie Rhorer and Le Cercle de
l’Harmonie and Paavo Järvi as well
as to renowned orchestra such as
the Orchestre de Paris, the Orchestre
National de France, Orchestre National
de Lyon, the Vienna Radio Symphony
Orchestra (RSO), the Bavarian Radio
Symphony Orchestra, MDR Symphony
Orchestra, La Cetra, Venice Baroque
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Mr. Marcon has recorded more than
50 CDs for labels including Deutsche
Grammophon, Sony, and Erato/
Warner. For his recordings as organist
and harpsichordist he has been
awarded four times with the Deutschen
Schallplatten Kritik prize. Mr. Marcon’s
recordings as conductor have also
received several accolades, including
the Diapason D’Or, Choc du Monde
de la Musique, the Vivaldi Award
of the Cini Foundation, Germany’s
Echo Award and the Edison Prize. In
additional to his numerous recordings
with the Venice Baroque Orchestra, he
has recorded Mozart works with the
Swiss-based ensemble La Cetra.
Mr. Marcon is professor of
harpsichord, organ and interpretation
at the Schola Cantorum Basiliensis. In
1982 he was founding harpsichordist
and organist for the Treviso-based
ensemble, Sonatori de la Gioiosa
Marca (1982-1997). He also founded
and served as artistic director of the
International Organ Festival “Città di
Treviso,” where he helped facilitate the
restoration of the city’s historic organs.
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Orchestra, Il Giardino Armonico, to the
Freiburger Barock Orchester and many
more.
Being equally at home on the great
recital stages, she performs frequently
in Paris, in Vienna’s Musikverein and
Konzerthaus, with Salzburg Festival,
in Graz, Geneva, Aix-en Provence,
Luxemburg, Amsterdam, Copenhagen,
Barcelona, Madrid and Bilbao. Her
new album “La Belle Excentrique”
which appeared in the fall of 2014 was
accompanied by a series of recitals
promoting this new program.
Highlights of the 2015/2016 season
include tour-projects with La Cetra
and Andrea Marcon, with Le Concert
d’Astrée and Emmanuelle Haïm,
with the French baroque ensemble
Amarillis, as well as with Venice
Baroque and Andrea Marcon.
Furthermore Patricia Petibon can be
heard in concerts with the Orchestre
National de France under Gustavo
Gimeno, with the Gewandhaus
Orchester Leipzig under Jeremy Rohrer,
with the hr-Sinfonieorchester Frankfurt
under Andrea Marcon, with the
Orchestra of the Fundação Calouste
Gulbenkian and Frédéric Chaslin,
and recitals in Dortmund, Wigmore
Hall in London, in La Rochelle and
in Amsterdam. On the opera stage
she can be heard as Gilda in Verdi‘s
Rigoletto at the Bavarian State Opera
in Munich and as Asteria in Mozart’s
Mitridate at the Théâtre des Champs
Elysées as well as in Dijon.
Patricia Petibon’s recordings include
titles like “Les Fantaisies de Patricia
Petibon” with a widespread excerpt of
her vast repertoire, “French Touch”,
an album featuring French Arias, a
solo album with French Baroque Arias,
Orlando Pallandino with Nikolaus
Harnoncourt and La Passione di Gesu
with Fabio Biondi. Other notable
recordings include duets from Handel’s
operas with Emmanuelle Haïm, Werther
and Die Entführung aus dem Serail.
She has been an exclusive Deutsche
Grammophon artist since 2008. Her
debut album, “Amoureuses” – arias
by Mozart, Haydn and Gluck with
Concerto Köln and Daniel Harding –
was released in autumn 2008 and won
2009’s BBC Music Magazine Award for

venıce baroque orchestra
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“Best Opera Album”. She is also to be
seen and heard on the DVD “A Mozart
Gala” from the Salzburg Festival.
In 2010 Deutsche Grammophon
released her Italian Baroque album
“Rosso” with Andrea Marcon and
Carmina Burana from Munich under
Daniel Harding. Her releases in 2011
included “Melancolía”, an album of
Spanish arias and songs with Josep
Pons conducting the Spanish National
Orchestra, which they took on an
autumn tour of France and Spain in
2011, and (on DVD) her acclaimed
interpretation of Berg’s Lulu in Olivier
Py’s production, filmed live at the Liceu
in Barcelona. 2012 saw the release of
“Nouveau Monde”, Baroque arias and
songs from England, France, Spain and
Latin America, with Marcon directing
La Cetra. 2013 brought Poulenc choral
works with Paavo Järvi conducting the
Orchestre de Paris. Her latest album
– released in September 2014 – is “La
Belle Excentrique”, a recital of French
Melodies ranging from Fauré, Satie,
Hahn and Poulenc to Manuel Rosenthal
and Léo Ferré.

venedik barok orkestrası
▪▪ 1997’de Barok akademisyen ve
klavsen sanatçısı Andrea Marcon
tarafından kurulan Venedik Barok
Orkestrası günümüzün en iyi “dönem
enstrümanları toplulukları”ndan biri
kabul edilir. Orkestra, Kuzey Amerika,
Avrupa, Güney Amerika, Japonya, Kore,
Tayvan ve Çin’deki konser ve opera
performanslarıyla geniş çapta olumlu
eleştiriler almakta, Amerika Birleşik
Devletleri’nde en çok konser vermiş
Barok orkestra unvanını taşımakta ve
aynı zamanda Asya’da yoğun turne
programını devam ettirmektedir.
Kendini 17. ve 18. yüzyıl başyapıtlarının
yeniden keşfine adamış bir orkestra
olan Venedik Barok Orkestrası, Andrea
Marcon’un liderliğinde, Francesco
Cavalli’nin L’Orione, Vivaldi’nin Atenaide
ve Andromeda liberata, Benedetto
Marcello’nun La morte d’Adone ve
Il trionfo della poesia e della musica
ve Boccherini’nin La Clementina
adlı eserlerinin günümüzde ilk
seslendirilişlerini gerçekleştirdi. Venedik
La Fenice Tiyatrosu ile Cimarosa’nın

L’Olimpiade, Handel’in Siroe ve
Galuppi’nin L’Olimpiade adlı eserlerini
sahneledi, Siroe’nin ABD’deki ilk tam
gösterimini New York Brooklyn Müzik
Akademi’sinde yeniden ele aldı.
Geçen iki sezonun öne çıkan etkinlikleri
arasında mandolin sanatçısı Avi
Avital ile İtalya, Hırvatistan, Almanya,
İspanya, Fransa, Meksika konserleri;
ABD ve Kanada’da 12 konserlik bir
turne; kontralto Marie-Nicole Lemieux
ile Paris’te, kontralto Sonia Prina
ile Moskova ve St. Petersburg’da
performanslar; kemancı Nicola
Benedetti ile Baden Baden ile ilk
işbirliği; Dresden Müzik Festivali’nde
soprano Karina Gauvin ile performans;
kontrtenor Franco Fagioli ile Essen
ve Paris’te konser; kemancı Giuliano
Carmignola ile Japonya ve Kore turnesi
ve orkestranın popüler ve kendine
özgü sunumuyla Barok konçertolarını
seslendirdiği bir ABD turnesi yer
almaktadır.
Venedik Barok Orkestrası BBC, ARTE,
NTR (Hollanda) ve NHK’nın yapmış
olduğu filmlerin de dâhil olduğu
özel televizyon programlarıyla dünya
çapında tanındı. Yakın zamanda üç
video kaydının konusu olduğu gibi,
performanslarının yer aldığı Richard
Dindo’nun belgesel filmi “Vivaldi in
Venice” (Vivaldi Venedik’te) Swiss
TV’de gösterildi.
2013/2014 sezonunda Avrupa, ABD
ve Asya’da kontrtenor Phillippe
Jaroussky ile geniş çapta turneler,
Lemieux ile Fransa ve Belçika’da
konserler, çellist Gautier Capuçon ile
Viyana Musikverein’da, çellist Mario
Brunello ile Amerika’da, blok flüt
sanatçısı Maurice Steger ile Almanya
ve İsviçre’de ve Carmignola ile
Avusturya, Almanya ve Macaristan’da
performansları yer aldı. 2011-2013
yılları arasındaki önemli etkinlikleri
arasında da kendi solistleri eşliğinde
Barok konçertolar programı ile bir
ABD turnesi; Bruge Concertgebouw’da
Vivaldi’nin Stabat Mater ve Gloria’sı;
soprano Patricia Petibon ile Lizbon ve
Fransa’da konserler; Londra, Dijon,
Brüksel, Paris, Atina ve Siena’da
Mestastasio’nun L’Olimpiade eserinin
performansları; Carmignola ile Enescu,
Gstaad ve Dubrovnik festivallerinde
konserler; blokflüt sanatçısı Anna
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Fusek ile Çek Cumhuriyeti’nde, mezzosoprano Romina Basso ile İtalya ve
Rusya’da performanslar; Magdalena
Kožená ile Istanbul Festivali ve St.
Petersburg Marrinsky Tiyatrosu’nun da
içinde olduğu bir turne yer aldı.
Bir Barok topluluğu için alışılmışın
dışında olarak, Venedik Barok
Orkestrası önemli çağdaş eserlerden
Philipp Glass’ın keman konçertosu “The
American Four Seasons”ın ABD’de ilk
seslendirilişini gerçekleştirdi; 2010’da
keman sanatçısı Robert McDuffies
ile kıta çapında 28 şehirde konserler
verdi. Ayrıca, Carmignola ile Japonya
ve Kore’ye yapılan turneler, Amsterdam
Concertgebouw’da Vivaldi’nin La
senna festeggiante, Théâtre des
Champs Elysées’te soprano Veronica
Cangemi ve kontralto Sara Mingardo ile
Pergolesi’nin Stabat Mater, Leipzig’de
Monteverdi’nin Vespers adlı eserlerinin
seslendirilmesi ve Avusturya, Almanya
ve İsviçre’de Kožená ile festival
turneleri de önceki sezonların öne çıkan
etkinliklerinden oldu.
Avi Avital eşliğinde Vivaldi
konçertolarını içeren, orkestranın
son kaydı Deutsche Grammophon
etiketiyle 2015’te piyasaya sürüldü.
Philippe Jaroussky ile Porpora

aryalarını içeren Erato etiketli bir
önceki kayıtları da Grammy’ye aday
gösterildi. Metastasio’nun L’Olimpiade
eseri ile 18. yüzyıl opera aryalarının
ilk kayıtlarını içeren bir derleme
olan ve Naïve etiketiyle çıkan 2012
yılı kayıtları Choc du Monde de la
Musique Ödülü’nü aldı. Sony ve
Deutsche Grammaphon etiketleriyle
geniş bir diskografisi bulunan
orkestranın Deutsche Grammophon
etiketiyle Andromeda’nın dünya
prömiyeri kaydını, Carmigno ile keman
konçertoları, Vivaldi sinfoniaları ve
yaylı konçertoları, soprano Simone
Kermes ile Vivaldi motetleri ve
aryaları, Kožená ile Handel ve Vivaldi
aryalarını içeren iki CD, Viktoria
Mullova ve Carmignola ile Vivaldi
keman konçertoları ve Petibon
ile İtalyan aryaları kayıtları takip
etti. Sony etiketindeki Carmignola
ile diskografisinde Dört Mevsim,
daha önce kaydedilmemiş Vivaldi
konçertoları ve Angelika Kirschlager
ile Bach aryaları koleksiyonu yer
aldı. Diaposon d’Or, Echo Ödülü
ve Edison Ödülü ile onurlandırılan
Venedik Barok Orkestrası Treviso’daki
Fondazione Cassamarca tarafından
desteklenmektedir.

▪▪ Founded in 1997 by Baroque scholar
and harpsichordist Andrea Marcon,
the Venice Baroque Orchestra is
recognized as one of the very finest
period instrument ensembles. The
Orchestra receives wide critical acclaim
for its concert and opera performances
throughout North America, Europe,
South America, Japan, Korea, Taiwan,
and China. The Orchestra has
appeared in many more cities across
the United States than any other
Baroque orchestra in history. They also
maintain the most frequent touring
schedule to Asia.
Committed to the rediscovery of
17th- and 18th-century masterpieces,
under Mr. Marcon’s leadership VBO
has given the modern-day premieres
of Francesco Cavalli’s L’Orione,
Vivaldi’s Atenaide, Andromeda liberata,
Benedetto Marcello’s La morte d’Adone
and Il trionfo della poesia e della musica,
and Boccherini’s La Clementina.
With Teatro La Fenice in Venice, the
Orchestra has staged Cimarosa’s
L’Olimpiade, Handel’s Siroe, and
Galuppi’s L’Olimpiade, and reprised
Siroe at the Brooklyn Academy of
Music in New York in its first full
staging in the United States.
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Highlights of these past two
seasons have included concerts with
mandolinist Avi Avital in Italy, Croatia,
Germany, Spain, France, Mexico, and
a twelve-concert tour of the United
States and Canada; performances
with contralto Marie-Nicole Lemieux
in Paris, with contralto Sonia Prina
in Moscow and St. Petersburg; a
first collaboration with violinist
Nicola Benedetti in Baden-Baden,
performance in the Frauenkirche with
soprano Karina Gauvin for the Dresden
Music Festival, with countertenor
Franco Fagioli in Essen and Paris, a
tour of Japan and Korea with violinist
Giuliano Carmignola, and a US tour
featuring the orchestra’s ever popular
and changing offering of Baroque
concertos with member soloists.
The Orchestra has been seen
worldwide through several television
specials, including films by the BBC,
ARTE, NTR (Netherlands), and
NHK. They are the subject of three
recent video recordings, and their
performances were also featured on
Swiss TV in the documentary film by
Richard Dindo, Vivaldi in Venice.
The 2013-14 season featured extensive
tours of Europe, the United States
and Asia with countertenor Philippe
Jaroussky; concerts with Ms. Lemieux
in France and Belgium, performances
with cellist Gautier Capuçon
including Vienna’s Musikverein and
with cellist Mario Brunello in the
US; with recorder player Maurice
Steger in Germany and Switzerland,
and with Mr. Carmignola in Austria,
Germany, and Hungary. Highlights
of 2011 to 2013 included a United
States tour of the Orchestra’s
Baroque concertos program featuring
internal soloists; Vivaldi’s Stabat
Mater and Gloria at the Bruge
Concertgebouw; concerts in Lisbon
and France with soprano Patricia
Petibon; performances of Metastasio’s
L’Olimpiade in London, Dijon,
Brussels, Paris, Athens and Siena;
performances with Mr. Carmignola
at the Enescu, Gstaad and Dubrovnik
festivals; with recorder player Anna
Fusek in the Czech Republic, in Italy
and Russia with mezzo-soprano
Romina Basso, and a tour with

venıce baroque orchestra
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mezzo-soprano Magdalena Kožená
including the Istanbul Festival
and the Mariinsky Theatre in St.
Petersburg.
Highly unusual for a Baroque
ensemble, the VBO premiered a major
contemporary work in the US, Philip
Glass’s violin concerto The American
Four Seasons. With violinist Robert
McDuffie the Orchestra appeared in
28 cities across the continent in 2010.
Additional highlights of past seasons
included several tours of Japan and
Korea with Mr. Carmignola; Vivaldi’s
La senna festeggiante at Amsterdam’s
Concertgebouw; Pergolesi’s Stabat
Mater at Théâtre des Champs Elysées
with soprano Veronica Cangemi and
contralto Sara Mingardo; Monteverdi’s
Vespers in Leipzig, and a festivals tour
in Austria, Germany, and Switzerland
with Ms. Kožená.
The Orchestra’s latest recording, of
Vivaldi concertos with Avi Avital, was
released by Deutsche Grammophon in
2015. Their previous release, featuring
Philippe Jaroussky in Porpora arias
on the Erato label, received a Grammy
nomination. Their 2012 release on
Naïve, a pasticcio of Metastasio’s
L’Olimpiade featuring the recording
premieres of many 18th-century opera
arias, was awarded Choc du Monde de
la Musique. The VBO has an extensive
discography with Sony and Deutsche
Grammophon. Their world-premiere
recording of Andromeda liberata for
DG was followed by violin concertos
with Mr. Carmignola; Vivaldi sinfonias
and concertos for strings; Vivaldi
motets and arias with soprano Simone
Kermes, two discs with Ms. Kožená—
Handel arias and Vivaldi arias; Vivaldi
violin concertos with Viktoria Mullova
and Mr. Carmignola, and Italian arias
with Ms. Petibon. The Orchestra’s
earlier discography on Sony with
Mr. Carmignola includes The Four
Seasons, previously unrecorded Vivaldi
concertos, and a collection of Bach
arias featuring Angelika Kirchschlager.
The Orchestra has also been honored
with the Diapason d’Or, Echo Award,
and the Edison Award.
The Venice Baroque Orchestra is
supported by Fondazione Cassamarca
in Treviso.

program notları
Francesco Maria Veracini
Uvertür No. 6 Sol minör
– Allegro
– Largo
– Allegro
– Menuetto
Floransalı kemancı/besteci Francesco
Maria Veracani, kendisi de bir kemancı
olan amcası Antonia Veracani tarafından
eğitildi. Yirmili yaşlarının başlarında
müstesna bir virtüöz olarak görülen
sanatçının çağdaşları arasında Tartini,
Vivaldi ve Geminiani sayılabilir.
Muhtemelen kendine daha fazla olanak
sağlamak için Venedik’e taşınan Veracini,
Londra, Düsseldorf ve Venedik’te
konserler verdikten sonra Dresden Saray
Topluluğu’nda kendine bir pozisyon elde
etti. Saygıdeğer bir virtüöz olmasına
rağmen, geçinmesi kolay bir insan
değildi; Charles Burney onu capo pazzo
(çılgın adam) olarak tanımlar, birçok
kişi de türlü kabalıkları ve tuhaflıkları
konusunda konuşurdu. Yazılarında iddia
ettiğine göre Dresden’de kendisine güya
suikast planlayan kıskanç müzisyenlerin
entrikaları arasında perişan olmuştu.
1722 yılı sonbaharında Dresden’i terk
etmek için pencereden atlayıp ayağını
kırdı ve ömür boyu sakat kaldı.
Floransa’ya döndükten sonra,
günümüzde kayıp olan çok sayıda
oratoryo ve dini müzik besteledi. 1733
yılında tekrar yollardaydı; “Opera of
the Nobility” (Soylular Operası) için
operalar yazdığı Londra’ya gitti ve
başarıya ulaştı. 1750’li yıllarda ölümüne
kadar kaldığı Floransa’ya geri döndü.
Uvertür 1716 yıllarına tarihlendiğine
inanılan altı eserden biridir ve
minör tondaki tek yapıttır. Uvertür,
18. yüzyılın başarında “süit” ile
aynı anlamdaydı ve si bu ibirbirinin
yerine kullanılabilirdi. Barok dönem
enstrümantal süitinde olduğu gibi
tüm bölümler aynı tonda olan stilize
danslardı. Veracini, konçerto formunu
süitinkiyle sentezledi, ki bu, iki obua
ve fagottan oluşan bir küçük konçerto
(concertino) grubunu gerektirirdi. Tüm
dört bölüm Veracini’nin konçerto formu
ve kontrpuanda ki ustalığını kanıtlar.
(Süre 10’)

George Frideric Handel
Alcina operasından
“Dì, cor mio, quanto t’amai”

ihtimalle aşina olduğu çalgılarla
örtüşecektir. Barok operanın icrasının
her anına eşlik eden klavsenin
kullanımı, Barok tarzın en belirgin
Arya, Alcina operasının birinci
örneğini oluşturur. Klavsen en çok,
perdesinde seslendirilir: Yüksek dağlarla metnin daha belirgin bir şekilde
çevrili bir yer. Bradamante ve Melisso,
seçilebilmesi için orkestranın sustuğu
Alcina’nın şatosunu ararlarken kız
resitatiflerde öne çıkar. Bu resitatiflerde
kardeşi Morgana ile karşılaşırlar ve
sürekli bası çalacak olana, kullanılacak
Morgana, erkek kılığına girmiş olan
olan armonileri dikte eden bir bas
Bradamante’ye âşık olur (“O s’apre
dizilimi ve belli notalar altında yer alan
al riso“). Alcina’nın ihtişamlı sarayı
bir sembol ve sayı dizisi verilir, ama
görünür. Morgana ikisini saraya
bu sembollerin “gerçekleştirilmesi”
götürür. Ruggiero, Alcina’nın yanında
tamamıyla, eserin her seferindeki
oturmaktadır; etraflarını sarmış olan
icrasını canlı ve doğaçlama bir
şövalyeler ve kadınlar yeni gelenleri koro çalışmaya dönüştüren klavyecinin
halinde selamlar (“Questo è il cielo de’ takdirine bağlıdır. Klavsen (ve bas
contenti“). Deniz durulana kadar adada dizilimini çalmak için bir viyolonsel
kalmak için izin isterler. Alcina izin
veya viola de gamba) kullanımı,
verir ve Ruggiero’dan aralarındaki aşkı
resitatifler sırasında kulağa bir huzur
anlatmasını ister (“Di’, cor mio, quanto ve sükûnet duyusu verecek şekilde,
t’amai”). (Süre 7’)
tüm orkestranın daha kalın müzikal
dokusunu dengeleyici bir unsur işlevi
Di’, cor mio, quanto t’amai
görür.
Yavaş, ağırbaşlı bir tempoyla başlayan
Di’, cor mio, quanto t’amai,
ama aniden hızlı bir fügal geçişle devam
mostra il bosco, il fonte, il rio,
eden Ariodante’nin Uvertür’ünden bir
dove tacqui e sospirai,
kontrast hissi hemen alınabilir. Ama
pria di chiederti mercé.
bir durağın ardından yine kontrast
bir bölüm gelir; “eko” etkileriyle
Dove fisso ne’ miei rai,
dolu, orkestrasyonda neşeyle kalın
sospirando, al sospir mio,
dokulardan ince dokulara geçen bir
mi dicesti con un sguardo:
gavot dansını andıran bir bölümdür bu.
peno, ed ardo al par di te.
Barok beste tekniklerinin kullanımına
opera aryalarında rastlanır. Kahraman
Söyle, gönlüm, ne kadar sevdim seni
Ariodante ve Prenses Ginevra birbirine
aşk yemini ettikten sonra, Ginevra
Söyle, gönlüm, ne kadar sevdim seni,
neşesini yansıtan bir arya söyler: “Ey
Senin merhametini dilemeden önce
aşk tanrıları, iki seven kalbin sonsuz
Sustuğum ve içime çektiğim
neşesini kutlamak için uçun!” (Volate,
Ormanı, pınarı, nehri göster.
amori, di due bei cori la gioia immense
a celbrar!). Bu dizedeki iki “eylem”
Gözlerime durmaksızın baktığında
sözcüğü, “uçmak” ve “kutlamak”tır.
Nefesimi içine çektiğinde
Handel, metnin neşeli anlamını
Bir bakışınla,
iletebilmek için, hızlı bir tempodaki
Acım ve ateşim seninkiler kadar dedin
ölçü yerine Si bemol Majörü ve altı
bana.
sekizlik notaları tercih eder. Ama en
ilginç olan şey, bestecinin uçan tanrılar
Ariodante operasından
kavramını ele alış biçimidir. Besteci, aşk
Uvertür HWV 33, “Volate amori”
tanrılarının ince kanatlarının vuruşlarını
Ve” Neghittosi, or voi che fate?”
taklit etmek için, hızlı geçişli on altılık
notalardan oluşan uzun cümleleri
Handel’in Ariodante’sinin müziği,
obualara ve kemanlara çaldırarak, bize
Barok müzik öğelerinin tipik bir
müziğin içinde bir resim çizer; sonra
örneğidir ve eseri icra etmek üzere
da Ginevra’ya aryanın başından sonuna
bir araya getirilen çalgılar, genelde,
volare (uçmak) sözcüğünü benzer
Handel’in kendisinin de büyük
hızlı geçişlerle söyletir. Metnin bu

dışavurumcu ve betimleyici ele alınışı,
Barok “duygulanımlar öğretisi”nin tipik
örneğidir.
Ariodante partisyonunda buna benzer
pek çok uğrak vardır. Genellikle kraliyet
ailesine mensup veya soylu karakterleri
göstermek için kullanılan üflemeli
çalgılar ilk kez Ginevra’nın babası
Kral’ın ilk aryasında (“Voli colla sua
trompa” “[Şöhret] trompetiyle uçsun”)
kullanılır. Dük Polinesso kendini
damat adayı olarak takdim ettikten
sonra Ginevra, melodik çizgisindeki
büyük, köşeli sıçrayışlarla, ondan
duyduğu tiksintiyi mükemmel bir
biçimde betimleyen bir arya söyler.
Sonra Ginevra’nın oda hizmetçisi
Dalinda’nın, ilgisini Ginevra’dan
uzaklaştırıp kendisine çekmek için
kederle Polinesso’ya döndüğünde
söylediği ilk aryası, o anki duygularını
mükemmelen resmeden Fa diyez
minörün melankolisini taşır (Apri
la luci – Gözlerini Aç). Ariodante ve
Ginevra’nın, aşk yemini ettikleri, bir
pastoral müzik formundaki düetleri
(Prendi da questa mano- Ellerimi tut), iki
karakterin birbirlerine aşkını hareketli
vuruşlarla ve pes baslarla aktarır.
Tıpkı Messiah gibi, Ariodante de
Handel’in, izleyicinin kendini gerçekten
dramanın içinde hissedebilmesi için
şiirsel metinleri neredeyse birebir
yansıtmaya çalıştığı eserlerinden
biridir. Dinleyici kendini bu sürece
tamamen vermeyi başarabilirse (özellikle
çevirinin de yapıldığı günümüzde) bu
aynı zamanda büyülü bir deneyime
dönüşebilir! (Süre 5’, 4’)
Volate, amori
Volate, amori,
di due bei cori
la gioia immensa
a celebrar!
Il gaudio è tanto,
che come è quanto
dir non saprei debba esultar.
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Aşk tanrıları
iki güzel kalbin
muazzam sevincini
kutlamaya uçun
Neşem o kadar çok ki,
ne kadar sevineceğimi
söyleyemiyorum.
Neghittosi, or voi che fate?
Neghittosi, or voi che fate?
Fulminate, Cieli,
omai sul capo all’empio!
Fate scempio dell’ingrato,
del crudel che m’ha tradita,
impunita, l’empietà riderà
nel veder poi fulminato
qualche scoglio o qualche tempio.
Miskinler, ne yapıyorsunuz?
Miskinler, ne yapıyorsunuz?
Gökler, kâfirin başına
yıldırımla çarpın !
Vefasızı paramparça edin!
bana ihanet eden zalimin,
cezasız kalan saygısızlığı
kayalık ve tapınaklar çarpılınca
gülecek.
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La Senna Festeggiante’den Sinfonia
Do Majör, RV 693
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La Senna Festeggiante, akşamları açık
havada icra edilen bir serenat, din dışı
bir kantattır. Özel bir vesileyle yazılan
Sinfonia, 1726 tarihli sponsor Cardinal
Ottoboni, Fransız Kralı XV. Louis ve
Fransız Elçisi’ne övgü olarak yazılmış üç
bölümlü eserdir.
Eserin metin yazarı Domenico Lalli
(1679-1741), 18. yüzyılın başlarında
Venedik opera dünyasında hem metin
yazarı hem de yönetici olarak talep
edilen baskın bir figürdü. Serenatın üç
alegorik karakteri vardır: L’Etadell’Oro
(Altın Çağ), La Virtu (Erdem) ve La
Seine (Sen Nehri). Serenatlardaki
bilindik yapısal planı izleyen
olgunlaşmamış hikâyesi bulmaca
gibi tasarlanmıştır: Karakterlerin

kimlikleri ve saygı sunulan kişilerin
pohpohlanarak çizilen kişilik özellikleri
azar azar tanıtılır.
1. bölümde, Sen’in peri kızları
tarafından yapılan ön kutlamayı takiben,
önce Altın Çağ ve sonra Erdem, nehrin
kıyısına gelip dünyanın üzücü durumu
için yas tutar. Sen Nehri onlara daimi
konukseverliği teklif eder ve üçü –
periler bu bölümü sonlandırmak için
dönmeden önce– birbirine uzun uzun
iltifatta bulunur. 2. bölümde Fransız
kralının sancağı tespit edilir ve üçü
saraya –muhtemelen Versay’a– doğru
yola koyulur. Onu göklere çıkarırlar,
krallara layık görünüşü üzerine
konuşup şanlı bir gelecek temennisinde
bulunurlar.
Vivaldi L’Etadell’Oro için soprano, La
Virtu için ise alto sesleri seçmiştir. Her
iki rol de kastrato ses için planlanmış
olabilir. La Senna müstesna bir ses
aralığı ve kıvraklığı olan bas ses için
yazılmıştır. Böylesi sesler dönemin
Venedik opera müziğinde nadiren
bulunur ve rol verilen şarkıcının
Ottoboni’nin Roma’daki arkadaş
çevresinden olduğundan şüphe
duyulmaktadır. Yaylıların ve eşlik
çalgılarının yanı sıra Vivaldi, orkestrada
belki de kardinalin kendi orkestrasında
tahta nefesli çalgıların önemini bilerek
bir çift obua ve bir çift blok flüte yer verir.
Açılış kısmı birinci ve üçüncü bölümleri
RV 117 yaylı konçertodan alınan ve orta
bölümü Guistino (1724) operasındaki
örneğinin yeniden yapılmış hali olan üç
bölümlü bir sinfoniadır. (Süre 10’)
George Frideric Handel
Giulio Cesare operasından
“Piangerò la sorte mia”
Giulio Cesare (Jül Sezar), biri iki defa
yazılmış olan 46 opera besteleyen
Handel’in on yedinci operasıdır.
Haendel, tam adı “Giulio Cesare in
Egitto” (Jül Sezar Mısır’da) olan eseri
1723 yazında yazmaya başlamış ve
Londra’da King’s Theatre’da 20 Şubat
1724’te ilk sahnelenişinden önce,
birkaç kez yeniden yazmıştı. Opera,
ünlü İtalyan kastrat alto Senesino’nun
(Francesco Bernardi, 1680-1750)
Sezar rolündeki ve ünlü İtalyan
soprano –Haendel’in, 1723’teki Ottone
Operası’nda “Falsa imagine” aryasını

söylemediği için pencereden atmaya
kalktığı– Francesca Cuzzoni’nin (16981770) Kleopatra rolündeki olağanüstü
başarılarıyla çok beğenilmişti. Aslında G.
Francesco Bussani’nin yazdığı, 1677’de
Venedik’te ve 1685’te de Milano’da
sahnelenen librettolarından biri olan Jül
Sezar’ı, Royal Academy of Music (Kraliyet
Müzik Akademisi) sekreteri olan Nicolo
Haym (1678-1729) İngilizceye çevirerek
adapte etmişti. 1725’te eseri tekrar elden
geçiren Haendel, dört yeni arya ile temsil
sırasında iki arya daha yazmış, 1730’daki
temsile de iki yeni arya eklemiş, tümünü
tekrar düzeltmişti.
Hem melodik zenginliği, hem de
usta orkestra kullanımıyla Haendel’in
en başarılı operaları arasında yer
alan Jül Sezar’ın konusu, MÖ 48-47
yılında Mısır’da Nil Irmağı kıyılarında
geçer. 1. Perdede Sezar (alto kastrato)
ordusuyla, Roma asıllı Kral Pompeus’u
yenmiştir; halkın koruyucusu Tribune
Curius’un (bas) atamasıyla ülkeyi
yönetmeye başlar. Pompeus’un eşi
Cornelia (kontralto) ve oğlu, kralın
affı için uğraşır ve Sezar da bunu
kabul eder. Ancak Pompeus’un kesik
başını Sezar’a General Achilla (bas) ile
yollayan Tolomeo (Ptolemus), kızkardeşi
Kleopatra’nın yardımıyla Romalı
kumandanı öldürmeyi planlamaktadır.
Sezar, Tolomeo’yu cezalandıracağını
belirtirken, Cornelia’nın intiharını
Curius önler; oğlu Sextus (Sesto,
soprano) ise intikam için yemin eder.
Bu arada Kleopatra kralı Tolomeo’nun
öldürttüğünü öğrenir; önce Sezar’ı
kandırarak Mısır’ın tek hâkimi
olmayı düşünür. Sezar askeri kampta
Pompeus’un cenazesiyle ilgilenirken
Kleopatra kendisini, geleceği Tolomeo
tarafından engellenen Mısırlı soylu
Lydia olarak tanıtır. Bu perdenin önemli
aryalarından birini söyler: “Tu la mia
stella sei” (“Sen benim yıldızımsın”).
Sezar da ona “Va tacito e no scasto”
(“İşte bir avcı görüyorum karşımda”)
diye başlayan arya ile cevap verir.
2. Perde Kleopatra’nın sarayının
bahçesinde başlar; Sezar kraliçe
olmak isteyen, ancak kendini başka
biri olarak tanıtan bu güzel kadınla
konuşur. O sırada Sezar’a karşı
bir ayaklanma olduğu haberi gelir.
Kleopatra asıl kimliğini açıklayarak
isyanı bastırabileceğini, ancak Sezar’ın

kaçması gerektiğini söyler. Kralı
öldürttüğü için Sezar’ın kendisine
öfkelendiğini bilen Tolomeus, onu
Kleopatra’nın cilveleriyle kandırarak
öldürmeyi, eski kralın dul eşi Cornelia
ile oğlu Sesto’yu (Sextus) zindana
atmayı planlamaktadır. Ancak Kleopatra
Sezar’a âşık olunca Tolomeus, bir katil
aracılığıyla Sezar’ı öldürtmek ister.
Sezar bunu fark eder ve hızlı tempodaki
aryasıyla yansıtır: “Al lampo dell’armi...”
Silahların parıltılarını görmüştür. Bu
arada Sextus, Tolomeo’yu öldürmek
ister, ancak General Achilla tarafından
önlenir. Achilla, Sezar’ın kaçtığını ve
büyük olasılıkla boğulduğunu bildirir.
Sezar’ın öldüğünü sanan Ptolemeus
kral olmak ister ve Pompeius’un dul
karısı Cornelia’ya olan aşkını belirtir.
Kralın hareminde kapalı olan Cornelia
acısını “Se pietà di me non senti” diye
başlayan aryasıyla dile getirir. Sezar’a
âşık olduğunu anlayan Kleopatra,
askerleri Tolomeo’ya karşı toplar.
3. Perdede ise İskenderiye limanında
Kleopatra Mısırlılara esir düşer. Sezar
yüzerek kurtulduğu Nil kıyısında, yaralı
olan Achilla’nın Pompeus’u öldürdüğü
itirafını izler. Achilla kumandayı Sextus’a
devredince, Sezar mühürlü emri alarak
askerlerin başına geçer ve saraya,
Kleopatra’yı kurtarmaya gider. Sezar’ın
öldüğünü sanan Kleopatra büyük acı
içinde resitatife başlar “E pur cosi”,
sonra da üzüntüyle “Piangerò la sorte
mia” diye başlayan ünlü aryasını söyler.
(Süre 7’)
Recitativo:
E pur così in un giorno
Perdo fasti, e grandezze? Ahi, fato rio!
Cesare, il mio bel nume, è forse
estinto;
Cornelia e Sesto inermi son, nè sanno
Darmi soccorso. Oh Dio!
Non resta alcuna speme al viver mio.

Aria:
Piangerò la sorte mia,
si crudele e tanto ria,
finchè vita in petto avrò.
Mà poi morta d’ogn’intorno
il tiranno e notte e giorno
fatta spettro agiterò.

Resitatif:
Ve böylece bir günde,
Şan ve şöhreti yitirdim. Ah acı kader!
Sezar, benim güzel ilahım, belki de
öldü.
Cornelia ve Sesto da korumasız, onlar
da
Bana yardım edemez, Ah Tanrım!
Artık yaşamımda hiç ümit kalmıyor.
Arya:
Kaderim için ağlayacağım,
Öyle zalim ve acımasız ki,
Göğsümde yaşam izi oldukça.
Fakat ölümde,
Bu tiranı, gece ve gündüz
kızgın bir hayalet gibi taciz edeceğim.
Sezar’ı gören Kleopatra’nın hüznü
büyük sevince dönüşür. Sextus,
Tolomeo’yu kılıçla öldürerek babasının
öcünü alır. Sezar, Kleopatra’nın tahta
geçme önerisini kabul etmeyerek onu
kraliçe ilan eder. Roma’nın koruması
altında, barış ve özgürlük ortamında
aşklarını açıklarlar...
Concerto Grosso Si bemol Majör,
Op. 3 No. 2, HWV 313
Friedric Handel’in ilk yayınlanan
büyük konçertolar koleksiyonu olan 6
Concerti Grossi, Op. 3, HWV 312-317
biraz dengesiz ve hatta bazen tuhaf
görünse de, bestecinin koleksiyonun
derlenmesiyle hiçbir ilgisi olmadığı
görülmektedir. Aslında Handel’in
Op. 3’ün müziğini, çoklu-bölümlü
bir birleşik konçertolar dizisi olarak
şekillendirmek gibi bir niyeti olup
olmadığı bile tam belli değildir; daha
ziyade görünen o ki Corelli’nin ünlü
Opus 6 Concerti grossi’sinin elde ettiği
başarıdan faydalanmak isteyen yayıncı
John Walsh, Handel’in hâlihazırda
mevcut olan birkaç düzine eserini
seçip bunları altı “konçerto” altında
toplamış ve onlara bugün bildiğimiz
isimlerini vermiştir. Concerti grossi,
Op. 3, doğumunun bu derme çatma
koşullarının bir şekilde kurbanı olmuş
görünse de –bunların Handel’in
eserlerinin diğer bir koleksiyonu
olan muhteşem Opus 6 ile çok fazla
karşılaştırılmaması muhtemelen onların

iyiliğine de olacaktır– bestecisinin
müzikal dilinin zenginliğinin ve ona
“Muhteşem Bukalemun” namını
kazandıran müzikal uyum yeteneğinin
bir kanıtı olduğundan şüphe edilemez.
Op. 3’ün tasarımındaki çeşitlilik oldukça
hoştur. Altı konçertonun sadece biri,
olağan dört bölüme ayrılır, diğer dördü
ise iki ve beş arasında dağılır. Handel
(ve/veya Walsh), çalgıları, büyük bir
grup ve buna kontrast oluşturan küçük
bir solo grubu şeklindeki geleneksel
concerto grosso tarzında düzenlemeyi
nadiren tercih etmiştir. Yine de
konçertolar hem yaylı hem de üflemeli
çalgılar için hazırlanmış virtüöz solo
pasajlarla doludur; bu yüzden, icracı
çalgıların katı bir düzeni söz konusu
olmasa da concerto grosso geleneğinin
ruhu olduğu gibi korunmaktadır.
Op. 3’ün ilk versiyonu, muhtemelen
koleksiyonun ilk konçertosu Si bemol
Majör/Sol minör, Op. 3, No. 2’de yer
alır. Bu versiyonda üç bölümün ilki Si
bemol Majöre, sonuncusu Sol minöre
göre düzenlenmiştir. Ton tasarımındaki
bu asimetri daha önce görülmemiş
bir şey olmasa da, bunun 18. yüzyılın
genel geçer bir uygulaması olduğu da
söylenemez. Si bemol Majör, Op. 3,
No. 2 concerto grosso’nun beş bölümü
içinden açılış bölümü, Handel’in 1716
tarihli Brockes Passion eseriyle yakın
bir ilişki içindedir; alışılmadık şekilde,
iki dans bölümüyle –bir menuet ve bir
gavot dansı– son bulur. (Süre 12’)
Alcina operasından
“Ah! Mio cor”
Operanın ikinci perdesinde
seslendirilen aryada Oberto, Alcina’ya
gelerek kendisini babasına götürmesini
ister. Alcina bunun için söz verir.
Oberto umutla korku arasında gidip
gelir. Oronte, Alcina’ya aldatıldığını ve
Ruggiero’nun kaçmaya hazırlandığını
söyler. Alcina’nın terk edilecek olması
sebebiyle çaresizliğe kapılır. (Süre 12’)
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Aşk tanrıları uçun !

venıce baroque orchestra
& patrıcıa petıbon
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venedik barok orkestrası
& patrıcıa petıbon

rıchard gallıano & sylvaın luc
“homage to edıth pıaf

Ah! mio cor! schernito sei!

Vezzi, lusinghe e brio

Ah! mio cor! schernito sei!
Stelle! Dei!
Nume d’amore!
Traditore!
T’amo tanto;
Puoi lascarmi sola in pianto,
Oh Dei! perché?

Vezzi, lusinghe e brio
rendano il volto mio
più vago al mio tesor.

RICHARD GALLIANO & SYLVAIN LUC
“EDITH PIAF’A SAYGI”
“HOMAGE TO EDITH PIAF”

Naz, övmeler ve neşe

rıchard gallıano akordeon accordion
sylvaın luc gitar guitar

Ah! Kalbim! Alay edildi seninle!
yıldızlar! Tanrılar!
Aşk Tanrısı!
Hain!
Seni çok seviyorum;
beni nasıl gözyaşlarımla yalnız
bırakabilirsin,
Ah Tanrılar! Neden?
Ama, Alcina mı yas tutuyor?
Kraliçeyim ve hâlâ vakit var.
burada kal ya da öl, daima acı çek
ya da bana dön.
Ariodante operasından
“Vezzi, lusinghe e brio”

La Vie en Rose, Je ne regrette rien,
Sous le Ciel de Paris,
Hymne à L’amour ve dahası…
and more

Operanın birinci perdesinde
seslendirilen aryada Alcina, Ruggiero’ya
rastladığında Ruggiero, Ricciardo ile
kendisini aldattığı yönünde suçlamalarda
bulunur. Alcina sadakati üzerine yemin
eder. Bradamante, Ruggiero’ya gerçek
kimliğini açıklar, ancak Ruggiero ona
inanmaz ve –Oronte’nin uyarısından
duyduğu rahatsızlıkla– Ricciardo’nun
Alcina yüzünden bunu görmezden
geldiğini düşünür. Morgana,
Bradamante’yi Alcina’nın kıskanç
Ruggiero’nun baskısıyla Ricciardo’yu bir
hayvana dönüştürmek istediğiyle ilgili
uyarır. Bradamante taktik gerekçelerle
aşkını açıklar, Morgana da kendi aşkını
açıklar. (Süre 5’)
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Tornami a vagheggiar,
te solo vuol’ amar
quest’ anima fedel,
caro, mio bene, caro!
Già ti donai il mio cor
fido sarà il mio amor;
mai ti sarò crudel,
cara mia speme.
Tekrar beni arzula!

SıfırKarbon Konser | ZeroCarbon Concert
Konser organizasyonu ve katılımcıların ulaşımından doğan
karbon emisyonları Türkiye’nin sürdürülebilir bankası
TSKB tarafından sıfırlanıyor.
Carbon offsetting of the organization and audience
transport will be made by the sustainable bank of Turkey,
TSKB.

Tekrar beni arzula!
Bu sadık ruhum
sadece seni sevmek ister
canım, kıymetlim, değerlim.
Kalbimi zaten vermiştim sana,
sevgim sadık kalacak,
sana asla hainlik yapmayacağım,
canım
umudum.

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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Tornami a vagheggiar
Handel bu eserinde “Aria da capo”nun
biçimsel sınırlarına sıkı sıkıya bağlı
kalmayan ve insanın kalbinden gelen
basit duyguların dili olmaya uygun
gördüğü anlaşılan Arioso formuna
dönük özel bir zevk geliştirmiştir.
Ginevra’nın birinci perdede
seslendirilen ilk müzikal ifadesi:
“Vezzi, lusinghe, e brio rendano”,
Ariodante’nin Ginevra’yı beklerkenki
şefkat dolu hayalleri “Qui d’amor
nel suo lingua”; fakat aynı zamanda
başarısızlıkla sonuçlanan intihar
teşebbüsü üzerine hissettiği çaresizlik
“Numi! Lasciar mi vivere”: Karakterlerin
şekillendirilmesinde bu kadar önemli
olan anların hepsi de Arioso formunda
bestelenmiştir. (Süre 3’)

44 t h ıs tanbu l m u sıc fes tıval

Ah! Kalbim! Alay edildi seninle!

Alcina operasından
“Tornami a vagheggiar”

22.06.2016 Fransız Sarayı Bahçesi
ça we 21.00 Garden of Palais de France

▪▪ Akordeon ve bandoneon virtüözü,
besteci (Opale Concerto, La Valse à
Margaux , Tango pour Claude…) Richard
Galliano kendisini klasik müzikten
caza tüm müzikal alanlarda ifade eder;
saygın klasik müzik etiketi Deustche
Grammophon’un günümüzdeki tek
akordeon sanatçısıdır.
Richard Galliano akordeon sanatçısı
ve öğretmeni olan babası Lucien
Galliano’dan dört yaşından itibaren aldığı
piyano ve akordeon eğitimi sonrasında
Pierre Cochereau yönetimindeki Nice
Konservatuarı’na kabul edildi; armoni,
kontrpuan gibi eğitimlerin yanı sıra
trombon eğitimi de aldı (Bu alanda
1969’da Birincilik Ödülü kazandı). 1975’te
Paris’e yerleşirken Claude Nougaro ile
tanıştı. 1983 yılına kadar Nougaro’nun
akordeon sanatçılığını ve orkestra
şefliğini yaptı. Aynı zamanda onun için
Allee des Brouillards, Des Voiliers, Vie
Violence’in müziklerini besteledi. 1980’de,
kendisine Arjantin “New Tango”sunu
yarattığı yoldan ilerleyerek Fransız “New
Musette”sini yaratmasını tavsiye eden
Astor Piazzolla ile tanıştı.
Galliano kendi adıyla elliden fazla albüm
kaydetti ve önemli sayıda sanatçıyla
işbirliği yaptı: Caz dünyasından Chet
Baker, Eddy Louiss, Ron Carter, Wyton
Marsalis, Charlie Haden, Gary Burton;
Fransız müziğinin çeşitli alanlarından
Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara,
Allain Leprest, Charles Aznavour, Serge
Gainsbourg gibi müzisyenlerle ve”
Cross over” alanından Nigel Kennedy
ile işbirlikleri yaptı. 2010 yılında, “Bach
Projesi” 50.000’den fazla satarak tüm
klasik müzik satışlarını geçti.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

Ma, che fa gemendo Alcina?
Son regina, è tempo ancora:
resti, o mora, peni sempre,
o torni a me.

Naz, övmeler ve neşe
yüzümü daha saklı göstersinler
kiymetlime

rıchard gallıano
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rıchard gallıano & sylvaın luc
“edıth pıaf’a saygı”

rıchard gallıano & sylvaın luc
“homage to edıth pıaf

© sylvaın bouzat

sylvaın luc
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1997	“New York Tango” albümüyle A
“Jazz Victory Award”
1998	“Blow Up” albümüyle A
“Jazz Victory Award”
2009	Sanat ve Edebiyat Birliği
Madalyası (Officer of the Order
of Arts and Letters)
2010	Babası Lucien Galliano ile
yazdığı “Akordeon için en iyi
pedagojik metot” SACEM ödülü
(Éd.Lemoine )
2011	Sanat ve Edebiyat Birliği
Şövalyeliği (Commandeur of the
Order of Arts et Letters)
2014	A “Classical Victory Award” :
Galliano bu ödülü “2014 yılı En
İyi Bestecisi” olarak aldı.
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▪▪ Accordion and Bandoneon Virtuoso,
Composer (Opale Concerto, La Valse
à Margaux, Tango pour Claude ...),
Richard Galliano expresses himself
in all musical fields, from classical to
jazz. Richard Galliano is nowadays
the only accordion player to record for
the prestigious classical music label
“Deutsche Grammophon”.
After having learned, since the age
of 4, piano and accordion from his
father, Accordion player and teacher,
Lucien Galliano, he is welcome at the
Conservatorium of Nice, directed by
the famous Pierre Cochereau, and

studies Harmonies, Counterpoints… as
well as Trombone (First prize in 1969).
In 1975, he meets Claude Nougaro
while settling down in Paris. Richard
Galliano will be his accordion player
and Orchestra chief till 1983. He will
compose for him the music of allee des
Brouillards, des voiliers, vie violence…
In 1980, second important meeting:
Astor Piazzolla who will advise him
to create a French “New Musette”
the same way Piazzolla invented the
Argentinian new tango.
Richard Galliano has recorded more
than 50 albums under his own name
and collaborated with an impressive
number of artists:
From the Jazz World: Chet Baker, Eddy
Louiss, Ron Carter, Wynton Marsalis,
Charlie Haden, Gary Burton…
From the French variety: Serge
Reggiani, Claude Nougaro, Barabara,
Allain Leprest, Charles Aznavour,
Serge Gainsbourg…
Cross over: Nigel Kennedy
His “Bach Project” on Deutsche
Grammophon has beaten all classical
sales with more than 50.000 copies in
2010.
1997	A “Jazz Victory Award’ for his
album “New York Tango “
1998	A “Jazz Victory Award’ for his
album “ Blow Up “

“Teknikte ustalık hiçbir zaman benim
hedefim olmadı. Müzik bir yarışma
değildir. Müziği çalarsın. Müziği
yaşarsın. Müzik paylaşmaktır; insanları
bölmemelidir.” – Sylvain Luc
▪▪ Sylvain Luc 1965’te Bayonne’da
doğdu. Dört yaşında gitar çalmaya
başladı; daha sonra keman çalmayı
öğrendi ve on yıl boyunca Bayonne
Konservatuarı’nda çello eğitimi gördü.
1988’de Paris’e taşındı; Catherine Lara,
Michel Jonazs, Al Jarreau gibi popüler
müzik sanatçılarının aranjörü, bestecisi
ve eşlikçisi olarak çalıştı. Aynı zamanda
Richard Galliano Trio’da bas gitarist
olarak yer aldı ve gitarist Eric Le Lann ile
caza devam etti.
Bağlantıları arttıkça Wynton Marsalis,
Steve Gadd, Lokua Kanza, Michel
Legrand, Elvin Jones, Dee Dee
Brigewater, Manu Katché, Stéphane
Belmondo, Michel Portal, Bobby
Thomas Jr., Andy Sheppard, Alain
Caron, Bernard Lubat, Steve Lukather,
Keyvan Chémirani, Victor Bailey, Larry
Coyrell, Al Di Meola, Didier Lockwood,
John Mc Laughlin, Billy Cobham,
Richard Bona gibi önemli sanatçılarla
işbirliklerinde bulundu.
1993’te Godin gitarlarının dünya
çapındaki elçisi oldu. Fransa’da ve
yurtdışında kayıtlar yaptı.
İlk albümü Piaia 1993’te piyasaya
çıktı ve bunu bir yıl sonra uzun süreli
arkadaşı Louis Winsberg ile çıkardıkları
düet Petit Déjà takip etti.
1999’da Stéphane Belmondo ile ve
2000 yılında, Biréli Lagrène ile bir düet
kaydetti ve bu albüm kısa zamanda
70.000’den fazla sattı. Albümün devamı

niteliğinde 2009 yılında çıkarılan kayıt
da aynı satış seviyelerine ulaştı.
André Ceccarelli ve Jean-Marc Jafet
ile Trio Sud Band’ı kurdu; grup ilk
albümünü 2000 yılında piyasaya sürdü,
2003 yılında Sylvain Luc Trio Sud adlı
albümle Victoire de la Musique en
iyi caz grubu ödülünü aldı. Üçüncü
albümleri Young and Fine’ı 2008 yılında
çıkardılar.
Sylvain Luc, 2000 yılında kardeşleri
Gérard ve Serge ile Nahia’yı ve yetenekli
Francis Lassus ile Piaia Naia’yı kaydetti.
Piaia’dan on yıl sonra, 2003’te, ikinci
solo albümü Ambre’yi kaydetti ve
bunu Avrupa ve Güney Afrika’daki solo
turneleri takip etti.
2006 yılında Joko adlı albümünün
piyasaya çıkarılmasından sonra,
2006 ve 2007 yıllarında Avrupa
ve Fransa’da Michel Portal, Eric
Longsworth, Olivier Ker Ourio, Jacky
Terrasson and Pascal Rey gibi ünlü
sanatçılarla turneye çıktı.
Ocak 2007’de Didier Lockwood,
Richard Galliano ve Olivier Ker Ourio
ile birlikte New York IAEJ konferansına
Fransa’yı temsil etmek amacıyla davet
edildi. Devamında da Amerika ve
Kanada’da Uluslararası Gitar Festivali
işbirliğiyle iki aylık bir solo konser serisi
verdi.
2008 yılında Django d’or Ödülü’nü
kazandı ve Didier Lockwood, Victor

Bailey ve Billy Cobham ile Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü’nde yer aldı.
2009 yılından itibaren takviminde
solo konserler, Biréli Lagrène, Médéric
Collignon ve Philip Catherine ile düet
konserler ve Trio Sud ile trio konserler
yer aldı. Ayrıca Richard Bona ve Steve
Gadd ile All Stars; Didier Lockwood, Ira
Coleman, Bijan and Keyvan Chémirani
ile Nomad’s Land projeleri gibi
konserleri programına aldı. Michael
Legrand’ın Paris Salle Pleyel’deki 50. yıl
konserine de davet edildi.
Caz standartları ve Fransız ezgileri
karışımı olan son albümü Standards,
sahnede ve piyasada büyük başarı
elde etti ve olarak basından övgüler
aldı. 2010 yılında SACEM tarafından,
2011 yılında da Fransız Caz Akademisi
tarafından Yılın Caz Müzisyeni
Ödülü’ne layık görüldü.
André Ceccarelli (davul) ve Thierry Eliez
(piyano) ile yeni albümleri Organic’i
Mayıs 2011’de kaydetti.
Bu albüm, Richard Bona’nın da konuk
olarak yer aldığı, prestijli Paris Pleyel
Konser Salonu’nda yayınlandı.
Kasım 2013’te Sylvain Luc çocuk
şarkıları solo albümü Souvenirs
d’Enfrance’ı yayınladı ve Stefano di
Battista in Quartet ile de film müzikleri
(Ennio Morricone, Nino Rotta, Michel
Legrand gibi bestecilerin eserleri)
albümünü kaydetti.

diskografi
1993	
Piaia
1994	
Petits Déjà..., LouisWinsberg ile
1999	
Ameskeri, Stéphane Belmondo ile
2000	
Piaia Naia, Francis Lassus ile
2000	
Duet, Biréli Lagrène ile
2000	
Nahia, kardeşleri Serge and
Gérard Luc ile
2000	
Trio Sud
2002	
Sylvain Luc, Trio Sud ile
2003	
Ambre
2006	
Joko
2008	
Young And Fine,Trio Sud ile
2009	
Summertime, Biréli Lagrène ile
2009	
Standards
2011	
Organic, Thierry Eliez & André
Ceccarelli ile trio
2013	
Souvenirs d’Enfance, solo
2014	
Giu’ La Testa, Stefano di Battista,
Daniele Sorrentino ve P.F
Dufour ile

“Technical mastery has never been my
goal. Music is not a competition. You
play music. You live music. Music is
sharing - it shouldn’t divide people.” –
Sylvain Luc
▪▪ Sylvain Luc was born in 1965
in Bayonne. At the age of four, he
began playing guitar, then violin,
then studied cello for ten years at the
Bayonne Conservatory. In 1988, he
moved to Paris, where he worked as an
arranger, composer and accompanist
of popular music artists (Catherine
Lara, Michel Jonazs, Al Jarreau…) while
still continuing jazz as a bassist in the
Richard Galliano Trio and guitarist
with Eric Le Lann.
As his contacts multiplied, Luc worked
with some of the greatest musicians
on the scene, including Wynton
Marsalis, Steve Gadd, Lokua Kanza,
Michel Legrand, Elvin Jones, Dee Dee
Brigewater, Manu Katché, Stéphane
Belmondo, Michel Portal, Bobby
Thomas Jr., Andy Sheppard, Alain
Caron, Bernard Lubat, Steve Lukather,
KeyvanChémirani, Victor Bailey, Larry
Coyrell, Al Di Meola, Didier Lockwood,
John Mc Laughlin, Billy Cobham,
Richard Bona...
In 1993, Luc became the ambassador
for Godin guitars throughout the
world. He recorded in France and
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2009	Officer of the Order of Arts and
Letters
2010	A SACEM Award for the
best pedagogical method of
accordion which he co-wrote
with his father Lucien Galliano (
Éd.Lemoine )
2011	Commandeur of the Order of
Arts et Letters
2014	A “Classical Victory Award”:
Richard Galliano receives the
award of the “Best Composer of
the Year 2014”
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overses. His first album, “Piaia,” was
released in 1993, followed the year after
by “Petit Déjà,” a duet with his longtime friend Louis WINSBERG.
“Ameskeri”, an understated duet with
Stéphane Belmondo, came out in
1999. In 2000, he recorded a duet
album with Biréli Lagrène that rapidly
sold more than 70,000 copies. Its
2009 sequel “Summertime” is heading
for the same record sales.
With André Ceccarelli and JeanMarc
Jafet, Luc launched the famous Trio
Sud band and recorded their first
album in 2000. In 2003, for their
album “Sylvain Luc Trio Sud,” they
were awarded the “Victoire de la
Musique” award for best jazz group.
A third album, “Young and Fine,” was
released in 2008.
In 2000, Luc also recorded “Nahia”
with his brothers Gérard et Serge and
“Piaia Naia” with the talented Francis
Lassus.
In 2003, ten years after “Piaia”,
Sylvain recorded a second solo album,
“Ambre,” followed by solo tours in
Europe and South America.
Following the release of his album
“Joko” in 2006, Luc toured in France
and Europe in 2006 and 2007 with
renowned musicians Michel Portal,
Eric Longsworth, Olivier Ker Ourio,
Jacky Terrasson and Pascal Rey.
In January 2007, he was invited
to represent France, along with
Didier Lockwood, Richard Galliano
and Olivier Ker Ourio at the IAEJ
conference in New-York. Following was
a two month series of solo concerts in
the USA and Canada in association
with the International Guitar Night
Festival. In 2008, Luc won the
“Django d’Or” music award for his
achievements and played in the “String
Quartet” band with Didier Lockwood,
Victor Bailey and Billy Cobham.
Luc’s schedule since 2009 included
solo concerts, concerts in duet with
Biréli Lagrène, Médéric Collignon and
Philip Catherine and in trio with Trio
Sud. Also on the program were projects
like “All Stars” with Richard Bona
and Steve Gadd and “Nomad’s Land”
with Didier Lockwood, Ira Coleman,
Bijan and Keyvan Chémirani. Recently,
Sylvain was invited by Michel Legrand

rıchard gallıano & sylvaın luc
“homage to edıth pıaf

to play at his 50-year jubilee concert at
the Salle Pleyel in Paris.
His last album, « Standards », mix of
jazz standards and French tunes, is
a real succes, in shops, and on stage,
and is unanimously acclaimed by the
press…
In 2010, Sylvain Luc received the
Award of Jazz musician of the year
from the SACEM, and in 2011 from the
French Jazz Academy.
In May 2011, Sylvain recorded a new
album with André Ceccarelli (drums)
and Thierry Eliez (piano) «Organic».
They released the album at the
prestigious Pleyel concert hall in Paris,
with Richard Bona as a guest.
In Nov 2013, Sylvain released a solo
album around nursery rhymes «
Souvenirs d’Enfance », and recorded
in 2014, with Stefano di Battista in
Quartet an album around movies
soundtracks (Ennio Morricone, Nino
Rotta, Michel Legrand, etc).
1993	
Piaia
1994	
Petits Déjà..., with Louis
Winsberg
1999	
Ameskeri, with Stéphane
Belmondo
2000	Piaia Naia, with Francis Lassus
2000	Duet, with Biréli Lagrène
2000	Nahia, with brothers Serge and
Gérard Luc
2000	Trio Sud
2002	
Sylvain Luc, with Trio Sud
2003	
Ambre
2006	Joko
2008	
Young And Fine, with Trio Sud
2009	Summertime, with Biréli Lagrène
2009	Standards
2011	
Organic, trio with Thierry Eliez
& André Ceccarelli
2013	
Souvenirs d’Enfance, solo
2014	
Giu’ La Testa, with Stefano di
Battista, Daniele Sorrentino et
P.F Dufour

program notları
1940’lı yıllardan itibaren “Fransız
şansonunun kraliçesi” olarak anılan
Edith Piaf’ın 1937 yılında Théâtre
de l’A.B.C.’de verdiği konser,
dünya çapında bir yıldız olarak üne
kavuşmasında bir dönüm noktası oldu;
şarkıcı, enerji ve ifade yüklü bir tonla

söylediği baladları ve etkileyici tarzıyla
milyonları kendine hayran bıraktı.
“Non, je ne regrette rien”, “Milord”
veya “La vie en rose”, Piaf’ın en ünlü
parçalarındandır.
“Paris’in serçesi” namıyla tüm dünyada
ün salan ve şanson şarkıcısı olarak
uluslararası bir efsaneye dönüşen Piaf
19 Aralık 1915’te bir cambaz-şovmenle
seks emekçisinin kızı olarak, Edith
Giovanna Gassion ismiyle Paris’teki bir
polis karakolunun nezarethanesinde
dünyaya geldi. Ebeveyni kendisine
bakmadığı için yedi yaşına kadar
anneannesinin yanında yaşadı; ardından
babasıyla birlikte gezici bir sirke katıldı
ve erken yaşta pazar yerlerinde şarkı
söylemeye başladı. On beş yaşına
geldiğinde babasının yanından ayrılarak
kendi yazdığı şanson sözleriyle Paris’in
kafe, bar ve revü tiyatrolarında şansını
denedi; 1935 yılında para kazanmak
için sokak şarkıcılığına başladı. Aynı
sene içerisinde Paris’in revü kralı
olarak bilinen ve Le Gerny’s adlı kabare
kulübünün sahibi olan Loius Leplée
tarafından keşfedildi.
Leplée, minyon vücut yapısı sebebiyle
Piaf’a “La Môme piaf” (küçük serçe)
namını verdi; daha sonra bu unvan
“Paris’in serçesi”ne dönüştü. Piaf,
bunun ardından bir dinleti sırasında
seyircilerin arasında oturup şarkılarını
dinleyen Fransız oyuncu ve şansoncu
Maurice Chevalier’nin dikkatini
çekti. Kariyerinin başlangıcı olan bu
tanışmayla Paris’in en ünlü varyete
tiyatrosu olan A.B.C.’ye adımını attı.
İki yıl süresince Les Compagnons de
la Chanson adlı grupla beraber Avrupa
çapında sayısız yerde sahneye çıkarak
büyük başarılar elde etti. Kendisi için
birçok hit şarkı besteleyecek olan konser
piyanisti Marguerite Monnot ile bu
dönemde tanıştı. Daha II. Dünya Savaşı
başlamadan Edith Piaf tanınan bir
şansoncu olmuştu.
Savaşın sona ermesinin ardından
kariyerine devam eden sanatçı “La
vie en rose” şarkısıyla uluslararası
çıkış yakaladı ve dünya çapında
tanındı. Ancak sadece kendi kariyerini
düşünmüyordu; onun aracılığıyla
Fransız şarkıcı dostları Yves Montand
ve Gilbert Bécaud da şansoncu olarak
şöhret yaptı; ikisi de Piaf tarafından
keşfedilip desteklenmişti; Charles

Aznavour ve Eddie Constantin’le birlikte
“Les Compagnons de la Chanson”
grubunun üyeleriydiler.
Edith Piaf’ın enerjik ve ifade gücü
yüksek sesi dinleyicileri büyülerken,
etkileyici tarzı büyük bir hızla milyonları
bulan bir dinleyici kitlesine ulaştı. En
ünlü şarkıları arasında 1955 tarihli
“Cest à Hambourg”, 1960 tarihli
“Cest l`amour” ya da 1962 yılında
Paris’te Eyfel Kulesinden söylediği “Je
ne regrette rien” sayılabilir. Şarkının
adında da geçen “Hiçbir şeyden pişman
değilim” cümlesi, efsane şansoncunun
aynı zamanda hayata bakışını ifade
ediyordu. Şarkıları sadece içerdikleri
melodiler veya şarkıcının kimliğinden
dolayı değil, içeriklerinden dolayı da
çok sevildi. Edit Piaf sıklıkla insan
varoluşunu işliyor ve sözlerinde aşk,
şans, ölüm, yeniden kavuşma ya da
ayrılık gibi konulardan bahsediyordu.
Baladları çoğunlukla trajedi ve dram
yüklüydü. Hatıraları 1958 yılında “Au bal
de la chance” başlığıyla yayımlandı; 1964
yılında da kitabın Almanca baskısı Mein
Leben (Hayatım) adıyla piyasaya çıktı.
Edith Piaf sadece şanson söylemekle
kalmadı; Maurice Chevalier aracılığıyla
film dünyasına da girdi ve komedilerde
rol aldı, operetlere katıldı; Avrupa, ABD
ve Güney Amerika’da turneler yaparak
Fransız şansonunu tüm dünyaya tanıttı.
Bu şarkı türü Edith Piaf’la beraber
anılır oldu ve bu da onu Fransa’nın
en ünlü şarkıcısı yapmakla kalmayıp
bir efsane haline getirdi. Yine de ünlü
şansoncunun hayatındaki her şey hep
iyiye gitmedi; New York’ta seyircilerini
baladlarıyla büyülerken, büyük aşkı,
dünya boks şampiyonu Marcel Cerdan
bir uçak kazasında hayatını kaybetti.
Burada esas trajik olan, Marcel
Cerdan’ın Edith Piaf’ı görmek için New
York’a giden o uçağa binmiş olmasıydı.
Uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla
mücadele ederken birden fazla kez
sahnede düşüp kalan Piaf, başarısızlıkla
sonuçlanan başka ilişkilerinin etkisi
altında kaldı.
Edith Piaf 11 Ekim 1963 yılında hayatını
kaybetti. Ardında, çoğu unutulmaz
melodilerden oluşan yaklaşık üç yüz
şanson bıraktı.
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rıchard gallıano & sylvaın luc
“edıth pıaf’a saygı”
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viyana senfoni orkestrası
& pablo heras-casado & alıce sara ott

24.06.2016 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
cu fr 20.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
Piotr Ilyich Tchaikovsky

Orkestra İçin Fantezi Uvertür,
Fa minör, Op. 18 “Fırtına”
Fantasy Overture for Orchestra in
F minor, Op.18 “The Tempest”
Franz Liszt

Piyano Konçertosu No. 2 La Majör
Piano Concerto No.2 in A Major
Ara Interval
Antonín Dvořák

Senfoni No. 7 Re minör, Op. 70 B. 141
Symphony No. 7 in D minor, Op.70 B.141
– Allegro maestoso
– Poco adagio
– Scherzo (Vivace - Poco meno mosso - Vivace)
– Finale (Allegro)
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▪▪ Alman-Japon piyanist Alice
Sara Ott, dünya çapında büyük
konser salonlarında sergilediği
performanslarıyla büyük beğeni topladı
ve günümüzün en heyecan verici
müzik yetenekleri arasında yerini
aldı. Londra Senfoni Orkestrası ile
birlikte sergilediği son performansı
üzerine The Guardian’da “efsanelerin
doğuşuna neden olan, gösterilen
hüner karşısında ağızların açık
kaldığı o performanslardan birini”
gerçekleştirdiği yazıldı.
Lorin Maazel, Paavo Järvi, Neeme Järvi,
James Gaffigan, Sakari Oramo, Osmo
Vänskä, Vasily Petrenko, Myung-Whun
Chung, Hannu Lintu ve Robin Ticciati
gibi dünyanın önde gelen orkestra
şefleriyle birlikte çalıştı. Yakın zamanda
Los Angeles Filarmoni (Gustavo
Dudamel), Chicago Senfoni Orkestrası
(PABLO Heras-Casaso), Indianapolis
(Krzysztof Urbański) ve Toronto
(Cristian Macelaru) orkestralarıyla
ilk defa sahneye çıktı. Bayerischen
Rundfunks Senfoni Orkestrası’na (EsaPekka Salonen) yeniden konuk olup,
Çin’de Filarmoni Orkestrası (Vladimir
Ashkenazy) ve Japonya’da NHK Senfoni
Orkestrası (John Storgärds) ile birlikte
turneye çıktı.
2015/2016 sezonundaki öne çıkan
performansları arasında, Viyana Senfoni
Orkestrası (Pablo Heras-Casado),
Ottawa’daki Ulusal Sanatlar Merkezi
(Alexander Shelley) ve Londra Senfoni
(Antonio Pappano) Orkestraları ve
Münih Filarmoni Orkestrası (Nikolaj
Znaider) ile birlikte verdiği konserler
sayılabilir. Aynı zamanda programında
Kraliyet Filarmoni Orkestrası (Charles
Dutoit), hr-Senfoni Orkestrası (Andrés
Orozco-Estrada), Basel Senfoni
Orkestrası (Dennis Russell Davies) ve
Tonkünstler Orkestrası’yla da (Yutaka
Sado) turneler yer almaktadır.
2008’den bu yana yalnızca Deutsche
Grammophon için kayıtlar yapan
sanatçı, Beethoven, Liszt, Mussorgsky
ve daha başka bestecilerin eserlerinden
oluşan albümler çıkardı. Chopin’in
bütün valslerine yer verdiği, Almanya
ve ABD’de Klasik iTunes listelerine bir
numaradan giren albümüyle ECHO
Yılın Genç Klasik Müzik Sanatçısı

Ödülü’ne layık görüldü. Münih
Filarmoni Orkestrası ve Thomas
Hengelbrock ile birlikte Çaykovski ve
Liszt’in eserlerini icra ettiği ilk konçerto
albümü, International Piano ve Classic
FM dergilerinde “Editörün Seçtikleri”
listesinde yer aldı.
Alice Sara Ott yakın dönemde iki
özgün ortak projede çalıştı. Piyanist
Francesco Tristano ile birlikte Eylül
2014’te DG’den Scandale adlı bir
albüm çıkardı. Albümü Festspielhaus
Baden-Baden, Lüksemburg Filarmoni,
Londra Queen Elizabeth Hall ve Berlin
Filarmoni gibi Avrupa’nın önde gelen
salonlarında icra ettiler; ayrıca Japonya,
Güney Kore ve Avusturya’da turneye
çıktılar. İzlandalı besteci Ólafur Arnalds
ile birlikte hazırladığı The Chopin
Project (Chopin Projesi) adlı son CD
çalışması, Mercury Classics’ten Mart
2015’te çıktı. Albüm, resmi İngiltere
Klasik Müzik Listesi’nde ve diğer 25
ülkenin iTunes listelerinde 1. sıraya
yükseldi. İkili, bu ortak projeleri için
Eylül 2015’te Kopenhag, Hamburg,
Moskova, St. Petersburg, Frankfurt,
Paris ve Londra’da konserler
verecekleri bir Avrupa turnesi
gerçekleştirecektir.

▪▪ German-Japanese pianist Alice
Sara Ott has gained critical acclaim
for her performances at major
concert halls worldwide and has
established herself as one of the most
exciting musical talents of today.
The Guardian, commenting on her
recent performance with the London
Symphony Orchestra, said that she
“gave the kind of gawp-inducing
bravura performance of which legends
are made.”
Alice has worked with the world’s
leading conductors, including Lorin
Maazel, Paavo Järvi, Neeme Järvi,
James Gaffigan, Sakari Oramo, Osmo
Vänskä, Vasily Petrenko, MyungWhun Chung, Hannu Lintu and Robin
Ticciati.
Recently Alice has debuted with the
Los Angeles Philharmonic (Gustavo
Dudamel), Chicago Symphony (Pablo
Heras-Casado), Indianapolis (Krzysztof
Urbański) and Toronto (Cristian
Macelaru) symphony orchestras. She
also returned to Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks (EsaPekka Salonen) and toured with the
Philharmonia Orchestra in China
(Vladimir Ashkenazy) and the NHK

Symphony Orchestra in Japan (John
Storgårds).
Highlights of the 2015/16 season
include concerts with Wiener
Symphoniker (Pablo HerasCasado), the National Arts Centre
in Ottawa (Alexander Shelley)
and London Symphony (Antonio
Pappano) orchestras and Münchner
Philharmoniker (Nikolaj Znaider).
Alice will also tour with the Royal
Philharmonic Orchestra (Charles
Dutoit), hr-Sinfonieorchester
(Andrés Orozco-Estrada), Sinfonie
Orchester Basel (Dennis Russell
Davies) and Tonkünstler Orchestra
(Yutaka Sado).
Recording exclusively for Deutsche
Grammophon since 2008, Alice has
since released albums of works by
Beethoven, Liszt and Mussorgsky,
among others. Her album of Chopin’s
complete waltzes, which entered the
German and US Classical iTunes
charts at No.1, won Alice the ECHO
Klassik Young Artist of the Year
Award. Her debut concerto album
- works by Tchaikovsky and Liszt
with Münchner Philharmoniker
and Thomas Hengelbrock - was
named Editor’s Choice in both the
International Piano and Classic FM
magazines.
Alice has recently worked on two
unique collaboration projects. With
pianist Francesco Tristano, they
released their album Scandale on DG
in September 2014 and performed
it at leading venues in Europe,
such as the Festspielhaus BadenBaden, Philharmonie Luxembourg,
London’s Queen Elizabeth Hall and
Berliner Philharmonie, as well as
touring with it in Japan, South Korea
and Australia. Alice’s latest CD,
The Chopin Project, with Icelandic
composer Ólafur Arnalds, was
released in March 2015 on Mercury
Classics. The album reached No.1
in the Official UK Classical Chart
and the iTunes chart in 25 other
countries. They will take the project
on a European tour in September
2015, including performances in
Copenhagen, Hamburg, Moscow,
St. Petersburg, Frankurt, Paris and
London.
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alıce sara ott piyano piano
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VİYANA SENFONİ ORKESTRASI
WIENER SYMPHONIKER
& PABLO HERAS-CASADO &
ALICE SARA OTT

wıener symphonıker
& pablo heras-casado & alıce sara ott
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▪▪ Musical America tarafından 2014’te
Yılın Orkestra Şefi seçilen Pablo
Heras-Casado, büyük senfoni ve
opera eserlerini içeren repertuarı,
tarihsel bir bakış açısıyla tasarlanmış
performansları ve önde gelen çağdaş
partisyonlarıyla, alışık olunmadığı kadar
çokyönlü bir kariyere sahiptir. 2012/2013
sezonundan bu yana New York’ta
St. Luke Orkestrası’nın baş şefliğini
yürütmekte olup, 2014’te Madrid’deki
Teatro Real’de konuk baş şef olarak
ağırlanmıştır.
Chicago ve San Francisco Senfoni
Orkestraları, Los Angeles Filarmoni,
Staatskapelle Berlin, Münih Filarmoni,
Bayerischen Rundfunks Senfoni
Orkestrası, Mariinsky Orkestrası
ve Metropolitan Opera’ya düzenli
olarak konuk olmaktadır. 2015/2016
sezonunda yine Filarmoni Orkestrası,
Londra Senfoni Orkestrası, Santa
Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası
ve Rotterdam Filarmoni Orkestrası
ile birlikte çalışmaktadır. Sahneye ilk
kez Philadelphia Orkestrası, İsrail
Filarmoni Orkestrası ve Viyana Senfoni
Orkestrası ile birlikte çıkan HerasCasado, Ensemble Intercontemporain,
Freiburger Barockorchester ve Balthasar
Neumann Chor & Ensemble ile ortak
çalışmalarına devam etmekte ve
Mozarteum Salzburg’da düzenlenen ve
her yıl davet edildiği Mozart Haftası’nda
sahne almaktadır. Bu sezonki opera
projeleri arasında, Metropolitan
Opera’da sahnelenen Rigoletto ve Teatro
Real’de sahnelenen I due Foscari yer
almaktadır.
Daha önceki sezonlarda Berlin
Filarmoni Orkestrası, Leipzig
Gewandhaus Orkestrası,
Concertgebouw Kraliyet Orkestrası,
Zürih Tonhalle-Orkestrası, New York
Filarmoni, Boston Senfoni Orkestrası,
Cleveland Orkestrası ve Mahler Oda
Orkestrası’nı da yönetmiş, bunların
yanında, Baden-Baden, Salzburg ve
d’Aix-en-Provence festivallerinde yer
almıştır. Halen düzenli olarak Lucerne
Festivali’ne katılmaktadır.
Albümleri hem Harmonia Mundi’den
hem de “Archiv Ambassador” olduğu
Deutsche Grammophon’un Archiv
Produktion’undan çıkan Heras-

Casado, aralarında üç ECHO Klassik
Ödülü, Alman Schallplattenkritik
Ödülü, iki Diapason d’Or Ödülü ve bir
Latin Grammy Ödülü’nün de olduğu
sayısız ödül kazandı. Isabelle Faust
ve Alexander Melnikov ile birlikte
icra ettikleri Schumann’ın Keman ve
Piyano Konçertoları, Freiburger Barok
Orkestrası eşliğindeki Schubert’in 3 ve
4 Numaralı Senfonileri, Bayerischen
Rundfunks Senfoni Orkestrası
eşliğindeki Mendelssohn’un 2 Numaralı
Senfonisi kayıtları son dönemde
Harmonia Mundi’den yayınlandı.
Archiv için ise Jacob, Hieronymus ve
Michael Praetorius’un eserlerinden
oluşan bir albümün yanında, efsanevi
kastrato ve orkestra şefi Farinelli için bir
anma albümü kaydetti. Ayrıca Plácido
Domingo’yla birlikte, Verdi’nin bariton
aryalarından oluşan bir Sony albümünde
ve Donizetti’nin L’elisir d’amore’unun
Baden-Baden Festivali’ndeki icrasının
Deutsche Grammophon’dan yayınlanan
DVD’sinde yer aldı.
Rodriguez Acosta Vakfı Medalla
Ödülü’nün de sahibi olan Pablo HerasCasado, Şubat 2012’de, aynı zamanda
onur elçisi olduğu memleketi Granada
tarafından altın liyakat madalyasına
layık görüldü. Haziran 2014’te, dünyada
yoksulluk ve adaletsizliğin ortadan
kaldırılması için çalışan İspanyol hayır
kurumu Ayuda en Acción’a katıldı.

▪▪ Musical America’s 2014 Conductor
of the Year, Pablo Heras-Casado
enjoys an unusually varied career
encompassing the great symphonic
and operatic repertoire, historically
informed performance and cuttingedge contemporary scores. Principal
Conductor of the Orchestra of St.
Luke’s in New York since the 2012/13
season, he was also appointed Principal
Guest Conductor of Teatro Real, Madrid
in 2014.
Heras-Casado is a regular guest with the
Chicago and San Francisco symphony
orchestras, Los Angeles Philharmonic,
Staatskapelle Berlin, Münchner
Philharmoniker, Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, Mariinsky
Orchestra and the Metropolitan
Opera. In 2015/16, he also returns to
the Philharmonia Orchestra, London
Symphony Orchestra, Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia and Rotterdam Philharmonic
Orchestra. He makes his debuts
with The Philadelphia Orchestra,
Israel Philharmonic Orchestra and
Wiener Symphoniker; continues
his collaborations with Ensemble
intercontemporain, Freiburger
Barockorchester and the Balthasar
Neumann Chor & Ensemble; and
appears at the Mozarteum Salzburg,
where he is invited annually for

Viyana Musikverein’da verdi. Viyana
Senfoni Orkestrası, içlerinde Anton
Bruckner’in 9. Senfonisi, Arnold
Schönberg’in Gurre Lieder’i, Maurice
Ravel’in Sol El için Piyano Konçertosu
ve Franz Schmidt’in The Book with
Seven Seals eserlerinin de olduğu
bugünün orkestra repertuarının
yapı taşlarının ilk seslendirilişlerini
gerçekleştirdi. Tarihi boyunca, Bruno
Walter, Richard Strauss, Wilhelm
Furtwängler, Oswald Kabasta, George
Szell ve Hans Knappertsbusch gibi
önemli şefler orkestra üzerinde silinmez
izler bıraktı. Daha sonraki yıllarda
Herbert von Karajan (1950-1960)
ve Wolfgang Swallisch (1960-1970)
topluluğun müzik direktörlüğü ve
sürekli şefliğini üstlenerek orkestranın
tınısını önemli anlamda şekillendirdiler.
Josef Krips’in kısa süreli geri
dönüşünden sonra, Carlo Maria Giulini
ve Gennadij Roshdestvensky ve 19861991 yılları arasında Georges Prêtre
orkestranın müzik direktörlüğü ve
sürekli şefliğini sürdürdüler. Bu tarihten
sonra ise Rafael Frühbeck de Burgos,
Vladimir Fedoseyev ve Fabio Luisi
orkestranın liderliğini üstlendiler.
Konuk sanatçı olarak Viyana Senfoni
podyumunda başarıya ulaşmış parlak
şefler arasında Leonard Bernstein, Lorin
Maazel, Zubin Mehta, Claudio Abbado
ve Sergiu Celibidache yer almaktadır.
2014-15 sezonunun başında müzik
direktörlüğü pozisyonuna gelen İsviçreli
şef Philippe Jordan orkestra için yeni bir
dönem başlatmıştır. Bu süreçte orkestra
özellikle önemli bestecilerle sezonluk
birlikteliklere, çağdaş müziğe, yerleşik
sanatçılar ile işbirliklerine ve müzik
eğitimine dair heyecan verici etkinliklere
odaklanmıştır.
viyana senfoni orkestrası Viyana Senfoni Orkestrası sezonda
150’den fazla konser ve opera
▪▪ Viyana’nın kültür elçisi ve konser
performansı vermekte ve bu konserlerin
orkestrası olan Viyana Senfoni
önemli bir çoğunluğu Viyana’nın
Orkestrası, Avusturya başkentinin
ünlü konser salonları Musikverein ve
müzikal hayatını tamamlayan senfonik Konzerthaus’ta gerçekleşmektedir.
aktivitelerde büyük öneme sahiptir.
Ayrıca, orkestran yoğun ve geniş çaplı
Orkestranın etkinlikleri zengin Viyana
bir turne programı sürdürmektedir.
müzik kültürü ve geleneklerinin
Topluluk 1946’dan beri opera ve senfoni
geliştirilmesine yönelik yenilikçi projeler performanslarının büyük bir bölümünü
çevresinde yoğunlaşmıştır.
icra ettiği Bregenz Festivali’nin Yerleşik
Ekim 1900’da, o zamanki adı ile yeni
Orkestrası olma unvanına ek olarak
kurulmuş “Wiener Concertverein” ilk
2006 yılının başından beri bir zorlu
konserini Ferdinand Löwe yönetiminde görevi daha üstlenmiş, Theater an
Mozartwoche. The season’s opera
projects include Rigoletto at The
Metropolitan Opera and I due Foscari at
Teatro Real.
In previous seasons he has conducted
the Berliner Philharmoniker,
Gewandhausorchester Leipzig,
Royal Concertgebouw Orchestra,
Tonhalle-Orchester Zürich, New York
Philharmonic, Boston Symphony
Orchestra, The Cleveland Orchestra and
Mahler Chamber Orchestra. He has also
appeared at Festspielhaus Baden-Baden,
Salzburger Festspiele and Festival d’Aixen-Provence, and regularly returns to
the Lucerne Festival.
Heras-Casado records for harmonia
mundi, as well as Deutsche
Grammophon’s Archiv Produktion,
where he is an ‘Archiv Ambassador’.
He has received numerous prizes for
his recordings, including three ECHO
Klassik awards, Preis der deutschen
Schallplattenkritik, two Diapason d’Or
and a Latin Grammy. Recent releases on
harmonia mundi include Schumann’s
Violin and Piano Concertos with
Isabelle Faust and Alexander Melnikov,
Schubert’s Symphonies Nos.3 and 4
with Freiburger Barockorchester, and
Mendelssohn’s Symphony No.2 with
Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks. For Archiv, he has
recorded a disc of the works by Jacob,
Hieronymus and Michael Praetorius,
and an album celebrating the legendary
castrato singer and maestro Farinelli.
He also appears on a Sony release of
Verdi’s baritone arias with Plácido
Domingo and a Deutsche Grammophon
DVD of Donizetti’s L’elisir d’amore from
Festspielhaus Baden-Baden.

der Wien’in yeniden opera salonu
olarak çalışmaya başladığı bu yıldan
itibaren, önemli sayıda prodüksiyonun
sorumluluğunu almıştır.
▪▪ As Vienna’s cultural ambassador
and concert orchestra, the Wiener
Symphoniker handles the lion’s share
of symphonic activity that makes up
the musical life of the Austrian capital.
The orchestra’s activities centre around
innovative projects that are associated
with the purposeful cultivation of
important Viennese musical traditions.
In October 1900, the newly formed
Wiener Concertverein, as it was
called back then, gave its first
public performance at the Vienna
Musikverein with Ferdinand
Löwe on the podium. The Wiener
Symphoniker has premiered works
that are now undisputed staples of the
orchestral repertoire, including Anton
Bruckner’s Ninth Symphony, Arnold
Schönberg’s Gurre Lieder, Maurice
Ravel’s Piano Concerto for the Left
Hand, and Franz Schmidt’s The Book
with Seven Seals. Over the course of its
history, conducting greats like Bruno
Walter, Richard Strauss, Wilhelm
Furtwängler, Oswald Kabasta, George
Szell and Hans Knappertsbusch
have left an indelible mark on the
orchestra. In later decades, Herbert
von Karajan (1950-1960) and Wolfgang
Sawallisch (1960-1970) were the Chief
Conductors who moulded the sound
of the orchestra most significantly.
After the brief return of Josef Krips, the
position of Chief Conductor was filled
by Carlo Maria Giulini and Gennadij
Roshdestvensky. Georges Prêtre was
Chief Conductor from 1986 to 1991.
Rafael Frühbeck de Burgos, Vladimir
Fedoseyev and Fabio Luisi then
assumed leadership of the orchestra.
Leading lights who have enjoyed
notable success as guests on the
podium of the Wiener Symphoniker
include Leonard Bernstein, Lorin
Maazel, Zubin Mehta, Claudio Abbado
and Sergiu Celibidache.
The Swiss conductor Philippe Jordan
took up the position of Music Director
at the beginning of the 2014-15 season,
leading the Wiener Symphoniker into
a new era. In the process, the orchestra
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Franz Liszt (1811-1886)
Piyano Konçertosu No. 2 La Majör
* Adagio sostenuto assai-Allegro
agitato assai-Allegro moderato-Allegro
deciso - Marziale un poco meno
Allegro-Allegro animato

© bubu dujmıc

focuses especially on seasonal
involvement with major composers,
contemporary music, collaboration
with Artists in Residence, and spirited
activity in music education.
The Wiener Symphoniker appears in
more than 150 concerts and operatic
performances per season, the vast
majority of which take place in
Vienna’s wellknown concert venues,
the Musikverein and the Konzerthaus.
Added to that is a very busy and
extensive touring schedule. Since
1946, the Wiener Symphoniker has
been the Orchestra in Residence at the
Bregenz Festival, where it also plays
the majority of operatic and symphonic
performances. The orchestra took
on a new challenge at the beginning
of 2006: That’s when the Theater
an der Wien became a functioning
opera house again, and the orchestra
has been responsible for a signficant
number of productions ever since.
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Piotr Ilyich Çaykovski (1840-1893)
Orkestra İçin Fantezi Uvertür,
Fa minör, Op. 18 “Fırtına”
Çaykovski’nin ikinci Shakespeare
uvertürü, Rus Beşleri’nin lideri olan
Balakirev’in gözetiminde bestelediği
muhteşem Romeo ve Juliet’ten dört yıl
sonra tamamlanan Fırtına idi. Çaykovski
kendini müzikal prensipleri açısından

Rus Beşleri’nden ayrı tuttu ve St.
Petersburg’dan ziyade Moskova’da
yaşayarak pratikte gruptan ayrıldı.
Fırtına’nın bestelenişinde yazımına
yardımcı olan grubun sözcüsü ve
yayımcı Vladimir Stasov bir besteci
değil tarihçi ve kütüphaneciydi, ancak
Rus müziğinin özgün karakteristiği
için tutkuyla çalıştı ve modern Rus
müziğinde neyin kabul edilip neyin
edilmeyeceği konusundaki fikirleriyle
önemli bir rol oynadı.
Stasov’un Çaykovski ile olan
tartışmaları bu eser hakkında birçok
şeyi açığa vurur. İkinci Senfoni’den ve
Glinka esinli final bölümünden çok
fazla etkilenen Stasov, bir orkestra
eserine tema olarak Gogol’ün Taras
Bulba romanını düşünmüş, ancak
Çaykovski’nin Rus kökenli malzemeden
farklı bir şey aradığını bildiği için
Scott’un Ivanhoe ve ya Shakespeare’in
Fırtına eserini öneriye sunmuştu.
Çaykovski’nin seçimiyle Fırtına’da
karar kılındı ve mektuplaşma derhal
ayrıntılara yöneldi. “Fırtına’da bir fırtına
mı olması gerekiyor?” diye sordu
Çaykovski. Eğer öyleyse, “Nerede
olmalı? Başta mı yoksa ortada mı?”
Stasov heyecanlandı: “Elbette bir
fırtına olmalı, normalde olduğu gibi
derece derece başlayıp gelişmemeli,
tüm gücüyle tam bir karmaşa içinde
aniden başlamalı ve bu yönüyle önceki
fırtınalardan farklı olmalı. Bırak fırtınan
hiddetlensin. Bu fırtına İtalyan gemisini
içindeki prensesle yutmalı ve hemen
dinmeli.”

Çaykovski, eseri arkadaşı Shilovsky ile
birlikte –bazen derin kederlere dalsa
da çok mutlu olduğu köyde– 1873
yazında besteledi. Bu süreci sonradan
şöyle anlattı: “O iki haftada Fırtına’nın
taslağını sanki doğaüstü bir güç
tarafından yönetilmiş gibi hiç çaba
harcamadan yazdım.”
Orkestrasyonu Moskova’ya dönüşünden
sonra yapılan ve ilk temsili o yılın Aralık
ayında gerçekleşen eser, Hamlet’ten
farklı olarak program müziği olarak
değil, Shakespeare’nin Fırtına’sının
önemli olaylarını ve karakterlerini
tematize eden bir yapıt olarak
karşımıza çıkar. Tüm esere kalıcı bir
arka plan gibi hizmet eden denizin
açılış tasvirinden sonra Prospero’nu
üçkâğıtçı Ariel’e emirler verirken duyarız.
Çok geçmeden fırtına güç toplar. En
sonunda fırtına dindiği zaman güzel
Miranda, viyolonsellerin çaldığı ve tüm
yaylıların devam ettirdiği melodiyle tasvir
edilir. Ardından düzensiz ritimler ve
disonanslarla iğrenç görünümünü tamı
tamına aksettiren Caliban görülür.
Kabul edilmelidir ki belki de aklında
hâlâ Romeo ve Juliet’i gören Çaykovski,
Miranda ve Ferdinand’ın aşktan ve
aşkın tutkusundan, Shakespeare’in
eserinde yansıttığına nazaran daha
fazla zevk almalarına imkân vermiştir.
Aşk müziği tüm gücüyle tekrarlanır;
kompozisyonun simetrisi ve hikâyenin
gerekleri Prospero’nun finaldeki önemli
açıklamasını ve gruptan ayrılışının
zeminini hazırlar. Sihirli ada bile geriye
yalnızca denizi bırakarak yok olur.

Franz Liszt’in iki piyano konçertosu
arasında birincisi daha çok tanınmasına
karşın, ikincisi bazı yönlerden daha ilgi
çekicidir. Sürekli tempo başlıklarıyla
değişen tek bir bölümden oluşan ve bir
müzik eleştirmeninin “Bir melodinin
yaşamı ve serüveni” olarak nitelediği
konçerto, virtüoz gösterilerden uzak
kalmaya çalışarak, daha çok Liszt’in
duygulu iç dünyasını yansıtır.
İlk kez Weimar’da 7 Ocak 1857’de,
Liszt’in ithaf ettiği öğrencisi Hans
von Bronsart (1830-1913) tarafından
bestecinin yönetimindeki orkestra
eşliğinde seslendirilen eser, çok kez
değiştirildi. Bestecinin en çok yolculuk
ettiği dönemde, Birinci Konçerto'dan
daha önce, 1839’da planlanmıştı; 1848,
1849, 1853 ve 1857’de düzeltildi ve hatta
ilk yorumundan sonra, 1861’de bile
yeniden ele alındı.
1863’te basılan Konçerto, Liszt’in çok
yönlülüğünü gösterir. Önce üfleme
çalgılarla (flüt, klarinet, sonra da obua)
ağır tempoda (Adagio sostenuto assai)
duyurulan romantik ve lirik ezgi belirir.
Tüm konçerto bu temadan kaynaklanır.
Sonra da temanın serüveni başlar:
Tema piyanonun süslemeleriyle yaylı
çalgılara ulaşır, ancak piyano tekrar ön
plana geçer ve gösterişli varyasyonlarla
temayı işler. Tema daha sonra, büyük
duygu yoğunluğuyla hülyalı, parlak,
fırtınalı, gururlu ve tutkulu biçimlerde
eser boyunca gelişir. Çabuk ve heyecanlı
bölmede (Allegro agitato) piyano
parlak pasajlar çalar ve yaylı çalgılarla
fırtınalı bir diyaloga girişir. Bunu izleyen
ılımlı bölme (Allegro moderato) yaylı
çalgılarla başlar. Burada piyanoyla
viyolonsel arasındaki duygulu diyalog
konçertonun en güzel bölümlerindendir.
Kararlı ve çabuk bölmede (Allegro
deciso) piyano, klavyenin bir ucundan
diğerine görkemli akorlar geliştirir.
Gittikçe yükselen ve marş bölmesine
(Marziale, un poco meno Allegro)
ulaşan tema bütünüyle değişik biçimde
orkestranın karanlık havasında yansır.

Başlangıca tam bir kontrast oluşturan
bölme hızlanarak piyanonun parıltılı
çan tınısındaki kadanslarıyla canlı sona
(Allegro animato) geçilir. Önce heyecanlı
bölmeyi (Allegro agitato), sonra da marşı
anımsatan geçişten sonra gösterişli
kaymalarla (glissando) lirik temaya tekrar
dönülür. Tema bütün fırtınaları yenmiş,
sonunda egemen olmuştur. (Süre 19’)
Antonín Dvořák (1841-1904)
Senfoni No. 7 Re minör, Op. 70 B. 141
– Allegro maestoso
– Poco adagio
– Scherzo (Vivace - Poco meno mosso
- Vivace)
– Finale (Allegro)

trenle gelmiş ve o bölgelere egemen olan
Avusturya İmparatorluğu karşıtı büyük
protesto gösterileri Çekler tarafından
hararetle desteklenmişti. 1. bölümün
6/8’lik ölçüde, çabuk ve görkemli (Allegro
maestoso) tempodaki, sakin ve karanlık
teması viyola ve viyolonsellerle duyurulur.
19. yüzyılın klasik stiline uygun düzenlenen
bu bölümde pesleşerek duyurulan tema
dramatik bir anlatım yaratır. Bu, korno
ile obua arasında enerjik bir düete
dönüşür. İlk temanın güçlü duyuruluşuna,
Brahms’ın 2. Piyano Konçertosu’nun ağır
bölümünü anımsatan tema karşı çıkar.
Motiflerin geliştirimi (developpement) de
ikinci tema ile başlar. Tekrar bölmesine
ise olağanüstü heyecanla geçilir. Ancak
asıl doruk noktası coda’da gerçekleşir.
2. bölüm, 4/4’lük ölçüde, oldukça ağır
(Poco Adagio) tempoda derin lirizmiyle
seçkinleşir. Basit ezgi önce klarinetle
duyurulur, onu flüt ve obua izler. Önceki
bölümün karanlık havası gitmiş, sanki
güneş doğmuştur. Korno ise bölüme
harikulade bir hava getirir. Daha sonraki
melankolik temayı keman ve viyolonseller
sergiler. Adagio, biçim ve atmosfer
yönünden Beethoven’in 9. Senfoni’sinin
ağır bölümünü andırır ve nostaljik sona
ulaşır. 3. bölüm, 6/4’lük ölçüde ve canlı
(Vivace) tempoda, şakacı olması gereken
Scherzo yine ciddidir. Bohemya halk
ezgilerinin sağlam karakteri, senkoplu
ritim ve coşkulu vurgulamalarla gelişir.
Girişte viyolonsel ve fagotun başlattığı ezgi
orta bölme trio’da (Poco meno mosso)
sakin ve pastoral hava flütün duyurduğu
kuş şarkısına dönüşür, sonra yine coşar,
Scherzo tekrarlanır; gürültülü bir coda ile
bölüm biter. 4. bölümde 4/4’lük ölçüde
ve çabuk (Allegro) tempodaki finalin
ciddi birinci teması ve flütle obuaların
sunduğu dramatik ikinci tema izlenir.
Viyolonsellerle belirtilen La Majör tondaki
sıcak ve avutucu üçüncü tema ise belki
de Dvořák’ın en kahramanca karakterli
temasıdır: Sanki karanlık ve trajik esere
mutlu bir sonla çözüm getirir. Tüm
orkestrayla güçlenen bu temadan sonra
ilk tema –pizzicato yaylılar eşliğinde–
tekrarlanırken geliştirim başlar. Buna diğer
temalar da usta bir kontrpuanla işlenerek
katılır. Barok stilde geniş bir kadanstan
sonra senfoni parlak Re Majörde zaferle
sona erer. (Süre 39’)

Antonin Dvořák, senfonilerindeki
numaralama yanlışlıklarına, 1.
Senfoni’sinin kaybolduğunu sanıp
ikinciyi ilk olarak kaydederek, önce
kendisi neden olmuştu. Yayıncısı
Simrock ise altıncıyı 1. Senfoni olarak
yayımlamış, 7. Senfoni ise bu edisyonda
iki numara olarak, 1885’te basılmıştı.
Dvořák’ın, Londra Filarmoni Derneği’nin
siparişi üzerine 13 Aralık 1884 ile 17 Mart
1885 tarihleri arasında bestelediği 7.
Senfoni’sinde Brahms’ın 3. Senfoni’sinin
büyük etkisi sezilir. Gençliğinde geçimini
güç sağlayan besteciye Avusturya
İmparatorluğu’nca burs verilmesini
ve eserlerinin Simrock’ta basılmasını
Brahms sağlamış, müzik dünyasında
tanınmasına da yine o yardım etmişti.
Brahms’a duyduğu saygı ve sevgi, bu
arada annesinin ölümü Dvořák’ın bu
senfoniyi değişik duygularla yazmasına
neden oldu. İlk kez 22 Nisan 1885’te
besteci yönetiminde Londra’da
seslendirilen, acı, ihtiraslı, ciddi temaları
ve karanlık armonisi yüzünden diğer
senfonilerine hiç benzemeyen bu eser
Patetik olarak da adlandırılır. Ancak bu
ciddi ve karamsar hava, müzik değerinin
üstünlüğüne rağmen senfoninin fazla
yaygınlaşmasını önlemiştir.
Aslında bu senfoninin açılış temasında
Dvořák’ın ekspres bir trenden esinlendiği
bilinmektedir. Trenlere çok meraklı olan,
boş zamanlarını istasyonda geçiren
bestecinin bu senfonisinde politik
bir etkilenme de vardır. O günlerde
açılmış olan Prag Ulusal Tiyatrosu’ndaki
festivale Budapeşte’den katılan Macarlar * Program notları: irkin aktüze
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HAFTA SONU KLASİKLERİ
WEEKEND CLASSICS

hafta sonu klasikler-ı

auner quartet
danıel auner keman violin
barbara galante keman violin
natalıa bınkowska viyola viola
konstantın zelenın viyolonsel çello

05.06.2016
pa su 21.00

Avusturya Kültür Oﬁsi Bahçesi
Garden of Austrian Culture Forum

Wolfgang Amadeus Mozart

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 17
Si bemol Majör, KV 458 “Av”
String Quartet No.17 in B flat
Major, KV 458 “The Hunt”
– Allegro vivace assai
– Menuetto. Moderato
– Adagio
– Allegro assai
Franz Schubert

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 13, D 804
“Rosamunde”
String Quartet No.13, D 804
“Rosamunde”

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

216

▪▪ Viyanalı Auner Quartett 2013 yılında
Viyana Müzik ve Sahne Sanatları
Üniversitesi’nde okurken bir yandan
da oda müziği yapan dört genç sanatçı
tarafından kuruldu. Kemancılar Barbara
Galante ve Daniel Auner 2011 yılında
Duo Mozartiano’yu kurmuş, günümüz
konser salonlarında nadiren duyulan
bir repertuar yorumluyorlardı. Viyolacı
Natalia Binkowska ve viyolonselci
Konstantin Zelen’in de aralarına
katılmasıyla elde edebilecekleri ses
yelpazesi genişlemiş oldu. Barbara,
Natalia, Konstantin ve Daniel bireysel
olarak herhangi bir orkestra veya
toplulukla sözleşmeli çalışmadıkları
için sahip oldukları müzikal bağımsızlık
sayesinde müzikal olarak yoğun ve
bazen alışılmışın ötesinde yorumlara
ulaşabilmektedirler. Avusturya, Brezilya,
Polonya ve Beyaz Rusya doğumlu
olup aynı müzik eğitimi geçmişini
paylaşan müzisyenler, farklı kültürel
miraslarından faydalanmakta ve
müziği kendiliğinden ve özgün bir
deneyim olarak iletmeyi misyonları
olarak görmektedirler. Yaylı çalgılar
dörtlüsü müziklerinin yaratıcısı olarak
görülen Joseph Haydn ile büyük Viyana
klasiklerinden günümüze yayılan
repertuarlarıyla, çok geniş dinleyici
kitlelerini tüm dönemler ve stiller ile
müzikal ifadenin tüm olanaklarıyla
tanıştırmaktadırlar. Topluluk
kurulmadan çok önce de birbirini
tanıyan ve birlikte müzik yapan topluluk
üyelerinin Viyana Filarmoni Akademisi,
Wienerwald Yaz Konserleri Festivali
gibi topluluk ve etkinliklerin yanı sıra
Viyana Konzerthaus ve Musikverein gibi
sahnelerde de yolları kesişmişti.
▪▪ Since its foundation in 2013, the
Viennese “Auner Quartett” features
four your artists, who met studying
and playing chamber music at the
University of Music and Performing
Arts in Vienna. The two violinists
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– Allegro ma non troppo
– Andante
– Menuetto (Allegretto) - Trio
– Allegro moderato

auner quartet

Barbara Galante and Daniel Auner
founded the Duo Mozartiano” in
2011; as a Violin Duo presenting
a combination only rarely heard
in today’s concert halls. The Duo
was subsequently joined by Natalia
Binkowska (viola) and Konstantin
Zelenin (cello), who greatly expanded
the ensemble’s range of sound
possibilities. Barbara, Natalia,
Konstantin and Daniel are as
individual musicians not bound by
any contracts to orchestras or other
ensembles. Through this musical
independence they can achieve a
musically intense and also sometimes
unconventional interpretation.
Born in Austria, Brazil, Poland
and Belarus but sharing the same
educational background in music
the artists endeavour to make use of
their different cultural heritage and
consider it as their vocation to convey
music as a spontaneous and original
experience. With their repertoire
ranging from the great Viennese
classics - with Joseph Haydn as the
inventor of the musical genre of the
string quartet - to the present day;
the musicians have made a wide

audience familiar with all epochs
and styles and all the possibilities of
musical expression. The artists of
today’s Auner-Quartett had known
and played with one another well
before its creation. Their artistic paths
had crossed in several ensembles
including the Academy of the Vienna
Philharmonic, the “Sommerkonzerte
Wienerwald” and as well as in other
formations on such enown stages
as Vienna’s Konzerthaus and the
Musikverein.

program notları
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 17
Si bemol Majör, KV 458 “Av”
– Allegro vivace assai
– Menuetto. Moderato
– Adagio
– Allegro assai
Mozart’ın 1784-1785 yıllarında Haydn’a
ithaf ettiği altı kuartetin dördüncüsü,
Si bemol Majör Kuartet (KV458),
Av başlığını da taşır. Haydn’a göre,
tatlı olması gereken yerde daha tatlı,

hüzünlü olması gereken yerlerde de
daha hüzünlü, daha zengin armonili
ve daha çokyönlü olan Mozart’ın
müziğinin özellikleri bu eserde de
belirgindir.
9 Kasım 1784’te tamamlanan Av
Kuarteti’nin girişinde tüm çalgıların,
özellikle birinci ve ikinci kemanın
önderliğinde birlikte duyurduğu neşeli
bir av borusu sinyali nedeniyle esere
bu ad verilmiştir. 6/8’lik ölçüde, Si
bemol Majör tondaki 1. bölüm, çabuk
ve oldukça canlı (Allegro vivace
assai) tempoda bir temayla başlar; bu
tema tüm bölüme egemendir. Tema
gelişimde bazı yan temaları çağrıştırırsa
da, bunlar ikinci bir tema olma
özelliğine kavuşamaz.
2. bölüm orta (Moderato) hızda bir
menuet’tir. Mozart geleneksel bölüm
sıralamasında da bir değişiklik yapmış,
genellikle üçüncü bölümde yer alan bu
rahat ve zarif dansı daha öne almıştır.
Sade biçimde düzenlenmiş menuet’i
izleyen trio bölmesi ise çok ritmik,
daha canlı ve adeta Viyana salonlarını
anımsatan uçuculuktadır. Ses
kontrastları da daha yumuşak uygulanır.
Ciddi ve biraz melankolik menuet sonda
yine tekrar edilir.
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Schubert yaratıcılığı ve güçlenen sanat
görüşüyle 1824’te bestelediği iki eser
(La minör No. 13 ve Re minör No.
14) hakkında, 31 Mart 1824 tarihinde
arkadaşı Leopold Kupelwieser’e
gönderdiği mektupta şöyle der: “Şarkı
konusunda yeni pek az şey yaptım; ama
birkaç çalgı müziği için çalıştım ve iki
kuartet ile bir oktet yazdım. Bir diğer
kuartet için de hazırlanıyorum. Böylece
büyük bir senfoniye yol açıyorum...”
1824 Mart ayı başında tamamlanan ve
ilk kez 14 Mart’ta İgnaz Schuppanzigh
Kuarteti tarafından, önce kendi evinde,
sonra da 24 Mart’ta halk önünde

HAFTA SONU KLASİKLERİ-II
WEEKEND CLASSICS-II
brassolist
ceren gündoğdu vokal vocals
volkan coşar trompet trumpet
onurcan çağatay trompet trumpet
sertan sancar korno horn
dilan selek ilhan trombon trombone
ertan şahin tuba

11.06.2016
ct sa 11.00

Fenerbahçe Parkı
Fenerbahçe Park

Türkülerden caz standartlarına neşeli bir seçki
A joyful selection spanning folk songs and jazz standards
Arasız 60’ sürer. Lasts 60’ without interval.

brassolıst
▪▪ 2014 yılında İstanbul Devlet Opera
ve Balesi Brass Sanatçıları tarafından
kurulan BrasSolist Beşlisi, Türkiye’de ilk
defa caz standartlarından türkülerimize
uzanan renkli repertuarlarını bir solist
eşliğinde dinleyiciye sunuyor.
Topluluğun solistliğini üstlenen Ceren
Gündoğdu 2013 yılından bu yana TRT
Türk ekranlarında kendine ait müzik
programının solistliğine ve sunuculuğuna
devam etmektedir (Sokakta Hayat Var
& Şehrin Işıkları). BrasSolist, sevilen
şarkıları brass enstrümanlar eşliğinde icra
ederken, klasik beşli (quintet) anlayışının
içerdiği kalıpların dışına çıkarak izleyiciyi
sahne performanslarının içine dahil
etmeyi amaçlamaktadır.

▪▪ Founded in 2014 by musicians
from the brass group of the Istanbul
State Opera and Ballet Orchestra, the
BrasSolist Quintet, reinforced with a
singer, presents a colorful repertoire
spanning jazz standards and folk songs
as a first in Turkey. BrasSolist’s singer
Ceren Gündoğdu has been producing
and hosting a show, in which she also
sings, on TRT Türk TV, since 2013.
BrasSolist performs popular songs on
brass instruments and with vocals,
going beyond the borders of a classic
quintet concept and bringing the
audiences in interaction with their
performance.
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– Allegro ma non troppo
– Andante
– Menuetto (Allegretto) - Trio
– Allegro moderato

de yalnızca iki temsilden sonra
kaldırılan Rosamunde Bale Müziği’ni
unutulmuşluktan kurtarmak istemiş, bu
saf ve lied yapısındaki temayı sevimli ve
sakin biçimde tekrar değerlendirmiştir.
İki bölmeli olarak düzenlenen bu
Andante bölüm, temanın varyasyonlarla
değişimiyle işlenir; orta bölmede
aydınlanan tema, duygusal bir gerilimle
sona doğru bas seslerde duyurulan üç
sesli çağrıyla güzel anlar yaşatır.
3. bölüm 3/4’lük bir menuetto
ölçüsünde, çabukça (Allegretto)
tempoda ve La minör tonda girer.
Schubert burada da, 1819’da Schiller’in
bir şiiri üzerine bestelediği “Die Götter
Griechenlands” (Yunan Tanrıları)
Liedi’nin (D677) temasını kullanmıştır.
Zarif ve çekici havadaki bu motif önce
çekingen, sonra da akıcı biçimde
yansıtılır. Viyolonselin çok hafif (pp)
noktalı ritimle başlattığı tema, diğer
çalgılara da ulaşır; eğlenceli ama çok
hafif gelişirken uzun tutulan geçiş,
değişken ve parlak motif parçalarına
dönüşür. Bir dans havasında dört
mezür süren çekici bir melodi, sanki
bu parçalarda gizlenmiş gibi, ortaya
çıkar. Bölümün La Majör tondaki trio
kısmında ise girişteki tema sevimli bir
ländler (Tiroliyen valsi) benzeri, şakacı
melodik yükselmelerle yansıtılırken,
vurgulamalar hep üçüncü vuruştadır.
4. bölüm 2/4’lük ölçüde, La Majör
tonda, ılımlı çabukluktaki (Allegro
moderato) tempodadır. Schubert’in bu
neşeli finali bir Macar müziği gibi ele
alışı, trillerle süslenen ilk tema, adeta
bir köy klarinetçisini anımsatır. Çok
kez duraklamalarla kesilen bu folklorik
akış, noktalı ritimli minör temayla da
bozulmaz. Her dört çalgının da parlak
partisi, eseri canlı bir Macar Rondosu
olarak sona ulaştırır. (Süre 35’)
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Franz Schubert (1797-1828)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 13, D 804
“Rosamunde”

çalınan Op. 29 No. 1, La minör 13.
Dörtlü (D804), bestecinin sağlığında
basılan ender eserlerinden biridir. Yine
1824’te Sauer ve Leidesdorf yayınevinin
çıkarttığı bu dörtlü “Üç Kuartet: Op.
29 No. 1” başlığını taşımasına karşın,
ilan edilen diğer ikisi hiçbir zaman bu
yayınevince basılmadı; daha sonraki
Kuartet No. 14 (D810) 1831’de Joseph
Czerny tarafından yayımlandı ve
Schubert’in düşündüğü gibi, Op. 29’un
2. ve 3. Kuartet’leri belirsiz kaldı.
Beethoven’in eserlerinin de
ilk yorumunu gerçekleştiren
Schuppanzigh Kuartet’in kurucusu
İgnaz Schuppanzigh’e ithaf edilen
eser dört bölümden oluşur ve her
bölüm de, bestecinin başka eserleriyle
ilintilidir. İkinci bölümdeki Rosamunde
Bale Müziği’nin temasının belirginliği
nedeniyle bu dörtlü, Rosamunde
Dörtlüsü olarak da anılır.
1. bölüm 4/4’lük ölçüde, La minör tonda
ve pek o kadar çabuk olmayan (Allegro
ma non troppo) tempoda başlar.
İlk tema trajik bir ezgidir. Schubert,
gençlik kuartetlerinde olduğu gibi, yine
sonat formunu uygun tonaliteleriyle
değerlendirmiş olmasına karşın, tipik
tema konstrastlarını kullanmamış, geçiş
bölümlerini hacimsel ve tematik olarak
ele alarak, bunlara sanki geliştirim
(developpement) havası kazandırmıştır.
Bu tınısal yüzeylerle ve durağan (statik)
yapıyla değişime uğratılan sonat formu
içinde, ikinci kemanın “Gretchen am
Spinnrade” (D118) Liedi’ni anımsatan
direngen (ostinato) sekizlik akıcı
figürleri, viyolanın zarif onaltılık hareketi
ve viyolonselin uzun tuttuğu ton, adeta
bir Bruckner havası oluşturur; tüm
bunların üzerinde birinci kemanın önce
terk edilmiş gibi, yumuşak ve özlem
dolu duyurduğu tema sonra daha
ümitle dolu, Majör tona yönelir. Ancak
şiddetli ve enerjik bir bas motif, bu aynı
şekilde süren ortamı değiştiren güçlü
bir kontrast oluşturacaktır. Bu arada
ikinci keman Do Majörde, melankolik
bir yan temayla, hiç olmazsa geçici
biçimde havayı değiştirmek ister.
2. bölüm 4/4’lük ölçüde, Do Majör
tonda ve ağırca (Andante) tempoda,
–birinci ve onaltıncı mezürler arasında–
1823’te bestelenen Rosamunde
Müziği (No. 5) ile çok büyük benzerlik
sergileyerek başlar. Schubert belki
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Mi bemol Majör tonda, 4/4’lük ölçüde
ve ağır (Adagio) tempodaki 3. bölüm,
eserin en önemli yeri olduğunu
vurgularcasına kesin ve duygulu
akorlarla başlar. Özenle süslenmiş
ezginin birinci kemanla beliren çizgisi
arada, çok ciddi eşlik eden diğer yaylılar
üzerinde yükselir, müziğin sakin ve
dinlendirici akışını sağlar. Arada birinci
kemanla viyolonselin hafif vibratolu
ortak şarkısı güçlü vurgulamalarla
sergilenir.
2/4’lük ölçüde, çok çabuk (Allegro assai)
tempoda ve Si bemol Majör tondaki
4. bölüm, canlı havasıyla Haydn’ı
anımsatan bir finaldir. Üç belirgin
teması ve teorik yapısıyla bu besteciyi
andıran bölümün ilk teması, dört
çalgının birlikteliğiyle bir Avusturya halk
dansı gibi sunulur; buna benzeyen ikinci
temayı ise ikinci keman belirler. Üçüncü
tema serimin (exposition) sonunda
sakin, sürdinli çalgılarla eşit olarak
duyurulur. Kısa, özet geliştirimde Mozart
tüm bu temaları karıştırır, savaştırır,
değiştirir ve çok kısa bir tekrardan sonra
çabucak sona götürür. Böylece Haydn’ı
anımsatan, ancak özünde Mozart olan
final akıcı, açık ve kolay anlaşılır stilde,
hiçbir şeye aldırmaz gibi görünen
mizaçta zarifçe sürer ve güçlü akorlarla
sona erer. (Süre 23’)
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4cellos
ülker tamer viyolonsel cello
umut sağlam viyolonsel cello
gülce sucular viyolonsel cello
buğrahan sarıbaz viyolonsel cello
poyraz baltacıgil viyolonsel çello

19.06.2016
pa sa 11.00

Sakıp Sabancı Müzesi Bahçesi
Garden of Sakıp Sabancı Museum

Villa-Lobos’tan Debussy’ye
tatlı bir yaz sabahı için klasik müzik parçaları
Pieces by a selection of composers,
from Villa-Lobos to Debussy, for a sweet summer morning
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▪▪ Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi İstanbul Devlet
Konservatuvarı’nda yetiştirdiği
öğrencileri yurtiçi ve yurtdışında
başarılarıyla adlarını duyuran; çeşitli
vakıflar ve kişiler tarafından eğitim,
konser ve enstrüman destekleri alan;
katıldıkları yarışmalarda öğrencilerinin
kazandığı ödüllerin yanı sıra, kendisine
de eğitmen ödülleri verilen Dilbağ
Tokay’ın öğrencileri tarafından 2015
yılında kurulan 4CELLOS, şimdiye dek
ev konserlerinin yanında Avusturya
Kültür Ofisi’nde, Heybeliada’da
“Adalarda Avusturya Günleri”nde,
Ayvalık’da Ay Işığı Manastırı’nda ve
son olarak da Ayvalık Uluslarası Müzik
Akademisi’nde (AIMA) konserler verdi.
Topluluk, repertuvarlarına yeni eserler
katarak çalışmalarına devam etmektedir.
ülker tümer: 1998 yılında Adana’da
doğan Ülker Tümer, viyolonsel eğitimine
2009 yılında, Çukurova Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nda Viacheslav
Kaynov ile başladı. AIMA başta olmak
üzere çeşitli ustalık sınıflarında
Alexander Hülshoff, Maria Kliegel,
Peter Bruns, Umberto Clerici, Johannes
Moser, Claus Kanngieser, Nicolas
Altstaedt, Natalia Gutman, Alexander
Rudin ve Christoph Henkel ile çalışma
fırsatı buldu. Rusya’da düzenlenen
Büyük Bolgar Müzik Festivali’nde
ve Arjantin’de Iguazu En Concierto
Festivali’nde konserler verdi. 2013
yılından itibaren eğitimine Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda (MSGSÜDK)
Dilbağ Tokay ile devam etti. İş Sanat’ın
“Parlayan Yıldızlar” serisinde ve Pera
Uluslararası Müzik Festivali “Genç
Solistler” serisinde resital, Bakırköy
Oda Orkestrası, MSGSÜDK Genç
Orkestrası eşliğinde solist olarak
konserler verdi. 2016 yılında Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası ile E. Elgar
Viyolonsel Konçertosu’nu icra edecek
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Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.

4cellos

olan Tümer’in katıldığı ve ödüller
alarak döndüğü yarışmalar arasında,
Berlin International Music Competition
“Sforzando”da ikincilik, Sırbistan Müzik
Yarışması’nda birincilik, Paris’te “We
Play Together“ yarışmasında birincilik,
Slovakya’da “Talents For Europe”
yarışmasında ikincilik, Ukrayna’da
“10th International Independent Music
Competition Individualis” yarışmasında
üçüncülük, 2015 yılında Bulgaristan’da
Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği
Yarışması’nda birincilik, İtalya’da Genç
Virtüözler Yarışması’nda “Absolute
birincilik” ödülleri yer almaktadır.
Ülker Tümer, İsviçre’deki Maggini
Vakfı’ndan kendisine tahsis edilen 1894
yılı Jean Baptiste Antoniazzi yapımı
entsrümanını kullanmakta ve eğitimine
konservatuvarın Lise 4. sınıfında Dilbağ
Tokay ile devam etmektedir.
umut sağlam: 1998 yılında doğan
Umut Sağlam, 2009 yılında Hacettepe
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
Tufan Tahir Tolga ile başladığı viyolonsel
eğitimine 2014 yılından itibaren Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda
Dilbağ Tokay ile devam etti. Orkestra

eşliğinde solist olarak ilk konserini
Gürer Aykal yönetiminde 2014 yılında
verdi, ardından MSGSÜ Devlet
Konservatuvarı Genç Orkestra ve
Bakırköy Oda Orkestrası eşliğinde solist
olarak sahneye çıktı. 2015 yılında Pera
Festivali “Genç Solistler Dizisi”nde
resital verdi. Konservatuvardaki
eğitiminin yanı sıra Ayvalık Uluslararası
Müzik Akademisi başta olmak üzere
Peter Bruns, Maria Kliegel, Johannes
Moser, Alexander Hülshoff, Christoph
Henkel ve Alexander Rudin ile çalışma
fırsatı buldu. 2015 yılında Bulgaristan’da
gerçekleştirilen Uluslararası Alman
ve Avusturya Müziği Yarışması’nda
ikincilik, İtalya’da gerçekleştirilen Genç
Virtüözler Yarışması’nda birincilik
ödülü kazandı. 2016 yılında piyanist
Utku Asan ile Ankara’da CSO Konser
Salonu’nda ve Fulya Sanat’ta resital
verecek olan Umut Sağlam, eğitimine
konservatuvarın Lise 4. sınıfında Dilbağ
Tokay ile devam etmektedir.

itibaren eğitimine Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet
Konservatuvarı’nda Dilbağ Tokay
ile devam ettti. Ayvalık Uluslararası
Müzik Akademisi ve Klasik Keyifler
masterclass’larına katılarak Peter
Bruns, Maria Kliegel ve Ellen Jewett,
Ruth Philips, Greg Hesselink, Jiri Barta
gibi müzisyenlerle çalıştı. 2014 yılında
Bakırköy Oda Orkestrası eşliğinde ve
ayrıca Gürer Aykal yönetiminde MSGSÜ
Devlet Konservatuvarı Genç Orkestra
eşliğinde solist olarak konserler
verdi. 2015 yılında Bulgaristan’da
gerçekleştirilen Uluslararası Alman
ve Avusturya Müziği Yarışması’nda
mansiyon alan, İtalya’da gerçekleştirilen
Genç Virtüözler Yarışması’nda ise
üçüncülük ödülü kazanan Gülce
Sucular, 2015’te mezun olduğu MSGSÜ
Devlet Konservatuvarı’ndan sonra
lisans eğitimine Hollanda’da Den
Haag Kraliyet Akademisi’nde Larissa
Groeneveld ile devam etmektedir.

gülce sucular: 1997 yılında doğan
Gülce Sucular, 2008 yılında Çukurova
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
Serdar Büyükedes ile başladığı
viyolonsel eğitimine 2012 yılından

buğrahan sarıbaz: 1999 yılında
doğan Buğrahan Sarıbaz, 2008
yılında Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Serdar Büyükedes
ve Boris Tuntev ile başladığı viyolonsel
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poyraz baltacıgil: 1994 yılında
İstanbu’da doğan ve müzikle küçük
yaşta ilk olarak kemanla, ardından
2000 yılında İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı
viyolonsel öğrencisi olarak Hakkı
Öztürk ile devam eden Poyraz
Baltacıgil, 2005 yılında Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda tam zamanlı olarak
Dilbağ Tokay ile çalışmaya başladı, 2015
yılında bu okuldan mezun oldu. 2011
yılında Bulgaristan’da International
Competition Young Virtuosos
yarışmasında üçüncülük, 2014 yılında
Natalia Gutman’ın jüri başkanı olduğu
Benyamin Sönmez Ulusal Çello
Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı.
Orkestrayla solist olduğu ilk konserini
13 yaşında İstanbul Filarmonia
Orkestrası ile verdi. İstanbul Devlet
Senfoni Orkestrası’nın Genç Yetenekler
Konseri’nde Haydn’ın Do Majör
Viyolonsel Konçertosu’nu, Cemal Reşit
Rey Senfoni Orkestrası ile Çaykovski’nin
Rokoko Çeşitlemeleri’ni, İstanbul
Devlet Senfoni Orkestrası ile Elgar’ın
Viyolonsel Konçertosu’nu, İstanbul
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası
ile Max Bruch’un Kol Nidrei’ını,
Eskişehir Belediye Senfoni Orkestrası
ile Robert Schumann’ın Viyolonsel
Konçertosu’nu seslendirdi. Yo-Yo Ma,
Alexander Rudin, Natalia Gutman,
Steven Isserlis, Martin Ostertag, WenSinn Yang, Johannes Moser, Maria

Kliegel, Wolfgang Boettcher, Tomasz
Strahl, Christoph Henkel, Reşit Erzin,
Gustav Rivinius ve Knut Weber gibi
çellistlerle çalışma fırsatı buldu. 41.
İstanbul Müzik Festivali’ne Çellistanbul
topluluğuyla birlikte katıldı; Aya İrini’de
gerçekleşen konserde çellist Xavier
Philips ile çalma fırsatı buldu. İş
Sanat’ın 2015 yılı “Parlayan Yıldızlar”
konser serisinde yer aldı ve Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası ile
Beethoven’ın Üçlü Konçerto’sunu İş
Sanat sezon açılış konserinde icra etti.
Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası,
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası,
AIMA Festival Orkestrası gibi
orkestralarda yer alan Poyraz Baltacıgil,
yüksek lisans eğitimine Freiburg Müzik
Yüksekokulu’nda Jean Guihen Queyras
ile devam etmektedir.
▪▪ 4CELLOS was founded in 2015 by
the students of Dilbağ Tokay. Tokay
trained her students in the Istanbul
State Conservatory at Mimar Sinan
University of Fine Arts, leading them
to make a distinguished name in
the national and international arena.
They received training, performance
and instrument support from various
foundations and people. She was also
recognised with various awards as
a trainer, in addition to the awards
received by her students in the contests
participated. They staged home
concerts, ‘Austria Days in Istanbul
Islands’ at Austrian Culture Office
in Heybeliada and finally in Ayvalık
International Music Academy (AIMA).
Currently they are working on adding
new pieces to their repertoire.

ülker tümer: Ülker Tümer was born
in 1998 in Adana and started her cello
education with Viacheslav Kaynov
in 2009 at Cukurova University
State Conservatory. She had the
opportunity to work with Alexander
Hülshoff, Maria Kliegel, Peter Bruns,
Umberto Clerici, Johannes Moser,
Claus Kanngieser, Nicolas Altstaedt,
Natalia Gutman, Alexander Rudin
and Christoph Henkel in various
masterclasses, especially in AIMA.
She performed concerts in the Great
Bolgar Music Festival held in Russia
and Iguazu En Concierto Festival held
in Argentina. Continuing her studies at
the State Conservatory of Mimar Sinan
University of Fine Arts (MSGDUDK)
with Dilbağ Tokay since 2013, Ülker
Tümer staged concerts together with
Bakırköy Chamber Orchestra and
MSGSUDK Youth Orchestra as part
of İş Sanat’s ‘Rising Star Series’ and
Pera International Music Festival
‘Young Soloists’ series. Planning to
perform E. Elgar Cello Concerto in
2016 together with Çukurova State
Symphony Orchestra, Tumer ranked
2nd in Berlin International Music
Competition ‘Sforzando’, 1st in Serbia
Music Contest, 1st in ‘We Play Together’
contest held in Paris, 2nd in ‘Talents for
Europe’ contest held in Slovakia, 3rd
in the ‘10th International Independent
Music Competition - Individualis’ held
in Ukraine, 1st in the International
German and Austrian Music Contest
held in 2015 in Bulgaria and Absolute
Best in ‘Young Virtuoso Contest’ held
in Italy. She continues her studies at
the conservatory as a senior student
in the lead of Dilbağ Tokay. She uses
an instrument from Swiss Maggini
Foundation that was made by Jean
Baptiste Antoniazzi in 1894.
umut sağlam: Umut Sağlam was
born in 1998 and started his cello
education with Tufan Tahir Tolga
in 2009 at Hacettepe University
State Conservatory. Umut Sağlam
continues his studies with Dilbağ
Tokay in Istanbul State Conservatory
at Mimar Sinan University of Fine
Arts since 2014, and as a soloist,
he gave his first concert with an
orchestra in the conductorship of

Gürer Aykal in 2014 and this concert
was followed by the performances
staged as a soloist together with the
Youth Orchestra of MSGSU State
Conservatory and Bakırköy Chamber
Orchestra. In 2015, he gave a recital
as a part of ‘Young Soloists Series’
in Pera Festival. In addition to his
studies at the conservatory, he had
the opportunity to work with Peter
Bruns, Maria Kliegel, Johannes Moser,
Alexander Hülshoff, Christoph Henkel
and Alexander Rudin particularly in
Ayvalık International Music Academy.
Recognised with the 2nd place in the
International German and Austrian
Music Contest held in Bulgaria in
2015, 1st place in the Young Virtuoso
Contest held in Italy, Umut Sağlam is
planning to give a recital together with
Utku Asan in CSO Concert Hall in
Ankara and Fulya Sanat in 2016 and he
continues his conservatory education at
the 4th grade of high school in the lead
of Dilbağ Tokay.
gülce sucular: Gülce Sucular was
born in 1997 and started her cello
education with Serdar Büyükedes in
2008 at Çukurova University State
Conservatory. Continuing her studies
with Dilbağ Tokay in the Istanbul
State Conservatory at Mimar Sinan
University of Fine Arts since 2012,
Gülce Sucular attended masterclasses
such as Ayvalık International Music
Academy and Classical Joys, which
gave her the opportunity to work with
musicians such as Peter Bruns, Maria
Kliegel, Ellen Jewett, Ruth Philips,
Greg Hesselink and Jiri Barta. In 2014,
she gave concerts as a soloist together
with Bakırköy Chamber Orchestra
and MSGSUDK Youth Orchestra in
the conductorship of Gürer Aykal.
Recognised with an honourable
mention in the International German
and Austrian Music Contest held in
Bulgaria in 2015, a 3rd spot in the
Young Virtuoso Contest held in Italy,
Sucular started her undergraduate
studies with Larissa Groeneveld in
Den Haag Royal Academy in the
Netherlands upon being graduated
from MSGSU State Conservatory in
2015.

buğrahan sarıbaz: Buğrahan Sarıbaz
was born in 1999 and started his cello
education at Çukurova University State
Conservatory with Serdar Buyukedes in
2008 and continued with Boris Tuntev.
He pursues his education at Istanbul
State Conservatory in the lead of
Dilbağ Tokay since 2014. Sarıbaz had
an opportunity to work with masters
such as Umberto Clerici, Maria Kliegel,
Alexander Hülshoff and Christoph
Henkel in Ayvalık International
Music Academy and attend various
masterclasses. Recognised with
honourable mention at the Pera
Music Festival and the International
German and Austrian Music Contest
held in Bulgaria in 2015, a 3rd spot in
the Young Virtuoso Contest held in
Italy, Buğrahan Sarıbaz continues his
education as a 3rd-year student in high
school led by Dilbağ Tokay.
poyraz baltacıgil: Poyraz Baltacıgil
was born in Istanbul in 1994. He
started his musical career with violin
in his early age. Starting in 2000,
he became a part-time cello student
of Hakkı Özturk at the Istanbul
University State Conservatory. He
started the Istanbul State Conservatory
at Mimar Sinan University of Fine Arts
in 2005 as a full-time student of Dilbağ
Tokay and was graduated in 2015. He
won the 3rd prize in the ‘International
Competition Young Virtuosos’ held
in Bulgaria in 2011 and 1st prize in
‘Benyamin Sönmez National Cello
Contest’ with a jury chaired by Natalia
Gutman. Baltacıgil performed at
his first concert as a soloist with the
Istanbul Philharmonic Orchestra when
he was 13. He performed Haydn’s
Cello Concerto in C Major in the ‘Young
Talents Concert’ of Istanbul State
Symphony Orchestra, Tchaikovsky’s
Rococo Variations with Cemal Reşit
Rey Symphony Orchestra, Elgar’s Cello
Concerto with Istanbul State Symphony
Orchestra, Max Bruch’s Kol Nidrei with
Istanbul State Opera and Ballet, and
Robert Schumann’s Cello Concerto with
the Eskişehir Municipality Symphony
Orchestra. He had the opportunity to
work with renowned cellists such as
Yo-Yo Ma, Alexander Rudin, Natalia
Gutman, Steven Isserlis, Martin

Ostertag, Wen-Sinn Yang, Johannes
Moser, Maria Kliegel, Wolfgang
Boettcher, Tomasz Strahl, Christoph
Henkel, Reşit Erzin, Gustav Rivinius
and Knut Weber. As a member of
Callistanbul group, Baltacıgil also
worked with cellist Zavir Philips in the
concerts held in Hagia Irini during the
Istanbul Music Festival. He performed
in İş Sanat’s 2015 ‘Rising Stars’ concert
and Beethoven’s Trio Concerto together
with Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra in the season opening of
İş Sanat. He was also in Cemal Reşit
Rey Symphony Orchestra, Istanbul
State Symphony Orchestra and AIMA
Festival Orchestra. Currently, he
continues his postgraduate studies at
Freiburg Musical High School in the
lead of Jean Guihen Queyras.
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eğitimine 2014 yılından itibaren
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi İstanbul Devlet
Konservatuvarı’nda Dilbağ
Tokay ile devam etti. Ayvalık
Uluslararası Müzik Akademisi ve
çeşitli masterclass’larda Umberto
Clerici, Maria Kliegel, Alexander
Hülshoff ve Christoph Henkel
gibi ustalarla çalışma fırsatı
buldu; 2015 yılında Pera Müzik
Festivali’ne katıldı. Bulgaristan’da
gerçekleştirilen Uluslararası
Alman ve Avusturya Müziği
Yarışması’nda mansiyon, İtalya’da
gerçekleştirilen Genç Virtüözler
Yarışması’nda ise üçüncülük ödülü
kazanan Buğrahan Sarıbaz, eğitimine
halen konservatuvarın Lise 3. sınıfında
Dilbağ Tokay ile devam etmektedir.
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44. İstanbul Müzik Festivali’nde
yerimizi aldık...

44.
İstanbul
Müzik
Festivali
başlıyor...

“Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa,
Durmadan Çalınız”
- William Shakespeare -

Akşam, sanatın yanında...
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44. İstanbul Müzik Festivali’ni
destekliyoruz...
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ISTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

istanbul kültür sanat vakfı

ıstanbul foundatıon for culture and arts

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
YÖNETİM KURULU
BOARD OF DIRECTORS

YÜRÜTME KURULU
EXECUTIVE BOARD

YÖNETİM
MANAGEMENT

Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı

Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı

Genel Müdür
General Director
görgün taner

Başkan Yardımcıları
Vice Chairmen
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi

Üyeler
Members
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi

Mali ve İdari İşler Başkanı
Head of Finance and Administration
ahmet balta
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fatma okan (borusan holding a.ş.)
ihsan somay (arçelik a.ş.)

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

Kurumsal Kimlik Danışmanı
Corporate Identity Advisor
bülent erkmen

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü
Human Resources and Administration
Director
semin aksoy

Hukuk Danışmanı
Legal Advisor
av. sadife karataş kural

İstanbul Müzik Festivali Direktörü
Istanbul Music Festival Director
dr. yeşim gürer oymak

İletişim ve İş Geliştirme Danışmanı
Communications and Business
Development Consultant
arzu uludağ elazığ

İstanbul Film Festivali Direktörü
Istanbul Film Festival Director
kerem ayan

İdari İşler Danışmanı
Administrative Affairs Advisor
rıfat öktem
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DENETİM KURULU
AUDITORS

Yönetici Asistanı
Executive Assistant
nilay kartal

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

44 t h ıs tanbu l m u sıc fes tıval

Üyeler
Members
nuri çolakoğlu
hayri çulhacı
ahmet misbah demircan
oya eczacıbaşı
tayfun indirkaş
prof. yekta kara
ergun özen
ethem sancak
dr. mimar kadir topbaş
oya ünlü kızıl

Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü
Cultural Policy Studies Director
özlem ece
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istanbul müzik festivali

ıstanbul musıc festıval

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ
ISTANBUL MUSIC FESTIVAL
FESTİVAL
THE FESTIVAL

MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS

İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO

cihat aşkın
aydın büke
feyzi erçin
ahmet erenli
rengim gökmen
costa pılavachı

Direktör Director
dr. yeşim gürer oymak

Direktör
Director
ayşe bulutgil

Yönetici
Manager
selçuk metin

Yöneticiler
Managers
özlem bekiroğlu aldoğan
elif obdan gürkan
(Uluslararası Basın
International Media)

Asistan
Assistant
ebru gümrükçüoğlu

Direktör Yardımcısı
Assistant Director
efruz çakırkaya
Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
ayşe emek
Asistan
Assistant
öykü özkurt
Editör
Editor
filiz oflazoğlu
Konuk Ağırlama Sorumlusu
Hospitality Associate
mırlınde banjska
Konuk Ağırlama Asistanı
Hospitality Assistant
başak güleç
Prodüksiyon Koordinatörü
Production Coordinator
erdal hamamcı
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Prodüksiyon Asistanları
Production Assistants
ali uluç kutal
efe sümer
ufuk şakar
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Görsel İçerik Sorumluları
Visual Archive Associates
özge özgüleryüz
poyraz tütüncü
Sorumlular
Associates
ayşen gürkan
zeynep seyhun
(Uluslararası Basın
International Media)
ayşe zeynep güldiken
erdem arda güneş
Arşiv Fotoğrafları
Archive Photos
ali güler
Arşiv Videoları
Archive Videos
hamit çakır

SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME
Direktör
Director
yasemin keretli çavuşoğlu
Yönetici
Manager
zeynep pekgöz
Koordinatör
Coordinator
zeynep karaman
Sponsorluk İlişkileri Sorumlusu
Sponsorship Relations Associate
ırmak kaleli
Operasyon Sorumlusu
Operation Associate
pelin davidyan
Asistan
Assistant
melissa ece köpük

Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi
Sales and Business Development
Manager
dilan beyhan
Pazarlama Sorumluları
Marketing Associates
cansu aşkın
meriç yirmili
Üyelik Programı Koordinatörü
Membership Programme Coordinator
yıldız lale yıldırım

Sosyal Medya Asistanı
Social Media Assistant
sedef can
CRM Sorumlusu
CRM Associate
özge genç
Gişe Görevlileri
Box Officers
deniz telek
burak akgün

Üyelik Programı Sorumlusu
Membership Programme Associate
gülce şahin

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND
PUBLICATIONS

Üyelik Programı Asistanı
Membership Programme Assistant
büşra tanrıkulu

Yönetici
Manager
didem ermiş

Satış ve İş Geliştirme Sorumluları
Sales and Business Development
Associates
gonca varol
lara eram

Editörler
Editors
merve evirgen
erim şerifoğlu

Bilet Satış Operasyonları Koordinatörü
Ticket Sales Operations Coordinator
ercan kaya

Yayın Operatörü
Publications Operator
ferhat balamir

Bilet Satış Asistanı
Ticket Sales Assistant
neva abrar

Grafikerler
Graphic Designers
selin pervan
ali emre doğramacı

Davetiye Asistanı
Invitation Assistant
ışıl öztürk

Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster
sezen özgür

Mekân Sorumlusu
Venue Manager
habib bolat

PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME
MARKETING AND BUSINESS
DEVELOPMENT

Saha Operasyonları Sorumlusu
Field Operations Associate
sezer kari

Kulis Sorumlusu
Backstage Manager
ipek erdöl

Direktör
Director
tuba tortop

Saha Operasyonları Asistanı
Field Operations Assistant
enes yayla

Pazarlama Yöneticisi
Marketing Manager
irem akev uluç

Dijital Medya Sorumlusu
Digital Media Associate
bahar helvacıoğlu

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION AND RECORDS
CENTRE
Yönetici
Manager
esra çankaya
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DANIŞMA KURULU
ADVISORY COMMITTEE
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istanbul müzik festivali

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ
ISTANBUL MUSIC FESTIVAL
MALİ VE İDARİ İŞLER
FINANCE AND ADMINISTRATION
Mali ve İdari İşler Başkanı
Head of Finance and Administration
ahmet balta

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 Asistanı
Assistant
çiğdem arslan

KAMU DESTEKLERİ VE
ULUSLARARASI FONLAR
PUBLIC AND INTERNATIONAL
GRANTS
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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
Sistem Yöneticisi
System Administrator
kadir ayyıldız
Bilgi İşlem Asistanı
Information Technology Assistant
tahsin okan erdem
Danışma Görevlisi
Reception Officer
ayşe hazal ispirli
Depo Sorumluları
Warehouse Officers
muzaffer sayan
şerif kocaman
Yardımcı Hizmetler
Services
özden atukeren
aşkın bircan
ibrahim çakmak
aydın kaya
hayrullah nişancı
serap sürgit
müzeyyen öztürk

KÜLTÜR POLİTİKALARI
ÇALIŞMALARI
CULTURAL POLICY STUDIES
Direktör
Director
özlem ece
Araştırma Uzmanı
Research Specialist
ceren yartan

SALON İKSV
SALON İKSV
Mekân ve Prodüksiyon Yöneticisi
Venue and Production Manager
egemen eti
İçerik ve Etkinlik Yöneticisi
Content and Event Manager
deniz kuzuoğlu
Ses Mühendisi
Sound Engineer
sinan özçelik

İSTANBUL
KÜLTÜR SANAT VAKFI

ISTANBUL
FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

—İKSV—

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kâr
amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan
bir kültür kurumu. 1973 yılından bu
yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını
zenginleştiren çalışmalar yürütüyor.
Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film,
Tiyatro ve Caz festivalleri, İstanbul Bienali,
İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan
Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen,
yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren
vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan
Salon İKSV’de de farklı disiplinlerdeki
etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Venedik
Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası
Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye
Pavyonu’nun organizasyonunu ve
Fransa’daki Cité International des Arts
sanatçı atölyesindeki bir misafir sanatçı
programının koordinasyonunu da
üstlenen İKSV, ayrıca kültür politikalarının
geliştirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar
hazırlıyor. Vakıf ayrıca festivallerinde
sunduğu ödüller, verdiği eser siparişleri
ve yer aldığı yerel ve uluslararası ortak
yapımların yanı sıra her yıl klasik müzik
alanında çalışan bir gence sunduğu Aydın
Gün Teşvik Ödülü ve yine her yıl üstün
başarılı bir edebiyat çevirisinin çevirmenine
sunduğu Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile
güncel kültür sanat üretimini destekliyor.

Istanbul Foundation for Culture and Arts
(IKSV) is a non-profit cultural institution.
Since 1973, the Foundation continues its
efforts to enrich Istanbul’s cultural and artistic
life. IKSV regularly organises the Istanbul
Festivals of Music, Film, Theatre and Jazz,
the Istanbul Biennial, the Istanbul Design
Biennial, Leyla Gencer Voice Competition,
autumn film week Filmekimi and realises
one-off events throughout the year. The
Foundation hosts cultural and artistic events
from various disciplines at its performance
venue Salon, located at the Nejat Eczacıbaşı
Building. IKSV also organises the Pavilion
of Turkey at the International Art and
Architecture Exhibitions of la Biennale di
Venezia and coordinates an artist residency
programme at Cité International des Arts,
France. Furthermore, IKSV conducts studies
and drafts reports with the aim of contributing
to cultural policy development. The Foundation
also supports artistic and cultural production
through presenting awards at its festivals,
commissioning works and taking part in
international and local co-productions, as well
as the Aydın Gün Encouragement Award,
presented annually to a young musician
working in the field of classical music, and Talât
Sait Halman Translation Award, presented
to the translator of an outstanding literary
translation into Turkish.

İstanbul Müzik Festivali,
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Music Festival
is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV).
www.iksv.org

künye

FESTİVAL KATALOĞU
FESTIVAL CATALOGUE

FESTİVAL KAMPANYASI
FESTIVAL CAMPAIGN

yayına hazırlayan edıtor
Filiz Oflazoğlu

reklam ajansı advertısıng agency
Alametifarika

çeviri translatıon
Münevver Çelik
Sinem Özer
Kerem Kabadayı
Esra Yalçınalp
düzelti proofreadıng
Nihal Boztekin
grafik tasarım graphıc desıgn
Kerem Yaman, BEK
grafik uygulama graphıc applıcatıon
Ferhat Balamir, İKSV
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