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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 üstlenen
İKSV, kültür politikalarının geliştirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar
yürütüyor ve raporlar hazırlıyor. Vakıf ayrıca
festivallerinde sunduğu ödüller, verdiği eser
siparişleri, yer aldığı yerel ve uluslararası ortak
yapımlar ve Fransa’daki Cité Internationale des
Arts sanatçı atölyesinde yürüttüğü bir misafir
sanatçı programının yanı sıra her yıl sunduğu
Aydın Gün Teşvik Ödülü ve Talât Sait Halman
Çeviri Ödülü ile güncel kültür sanat üretimini de
destekliyor.
İKSV 2017’de 45. yılını kutluyor.

Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV)
is a non-profit cultural institution. Since 1973,
the Foundation continues its efforts to enrich
Istanbul’s cultural and artistic life. İKSV
regularly organises the Istanbul Festivals of
Music, Film, Theatre and Jazz, the Istanbul
Biennial, the Istanbul Design Biennial,
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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.
İKSV also organises the Pavilion of Turkey at the
International Art and Architecture Exhibitions
of la Biennale di Venezia. Furthermore, İKSV
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, taking
part in international and local co-productions,
and coordinating an artist residency programme
at Cité Internationale des Arts in France, as well
as the annual Aydın Gün Encouragement and
Talât Sait Halman Translation Awards.

SIRADIŞI
UNUSUAL

İKSV celebrates its 45th year in 2017.

İstanbul Müzik Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Music Festival
is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
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İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Music Festival is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
Programda değişiklik hakkı saklıdır.
Programme subject to change.

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

The Istanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the Ministry of Culture and Tourism,
Governorship of Istanbul, Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism,
Istanbul Metropolitan Municipality, Beyoğlu District Governorship,
Beşiktaş Municipality, Beyoğlu Municipality, and Kadıköy Municipality,
whose contributions have made the 45th Istanbul Music Festival possible.
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Galata Mevlevihanesi Müdürlüğü
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı
45. 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
45th Istanbul Music Festival.
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SUNUŞ
PRESENTATION

Değerli Sanatsever Dostlarımız,

Dear art lover friends,

Zevkle, heyecanla, güneşin herkese iyi gelen muhteşem enerjisiyle, yeni ritimler
duymaya, bu ritimler eşliğinde yeni duygular yaşamaya hazırlanıyoruz.

In this time of the year favored by the benevolent energy of the sun, it is again
with great pleasure and enthusiasm that we look forward to enjoying new
rhythms and exploring the realm of new sensations.

Bu yıl, müziğin bambaşka noktalarına ulaşacağımız 45. İstanbul Müzik
Festivali’nde yeniden birlikte olacağız.
Cinsiyet, milliyet, karakter, kişilik farklarını ortadan kaldırıp sadece duyguları ortaya
koyan müzik, bu yıl da medeniyetlerin başkenti güzel İstanbul’dan yankılanacak.
Müzik bu yıl İstanbul kadar unutulmaz, İstanbul kadar sıradışı olacak!
İstanbul Müzik Festivali, tam da adında geçtiği gibi “festival” tadında yaşanacak;
çünkü bu kez müziği dinlemekle kalmayacağız, müziğin içine dahil olacağız.
GAYE AKÇEN İzleyeceğiz... Gözleyeceğiz... Yaşayacağız...
elginkan topluluğu
icra meclisi başkanı ve
e.c.a. presdöküm sanayii a.ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
45. İstanbul Müzik Festivali
Sponsoru
chaırwoman of the
e.c.a. presdöküm sanayii a.ş.
and elginkan communıty
Sponsor of
the 45th Istanbul Music Festival

Sıradışılığı hayatın her alanına taşımayı ilke edinen Elginkan Topluluğu, geçmişten
geleceğe hayata değer katarken, sanatın yanında olmaya daima özen gösterdi ve
1988 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali’ne büyük bir istekle destek verdi.
Bugün topluluğumuzun –ürettiği sıradışı teknolojilerle yeni nesile hitap eden–
köklü şirketlerinden E.C.A.’nın, İstanbul Müzik Festivali’nin sponsorluğunu bir kez
daha üstleniyor olması, bu sıradışı konseptle bir arada bulunması bizler için büyük
bir mutluluk sebebidir.
Topluluk olarak kültür-sanata ve özel olarak müziğe verdiğimiz büyük önemin
arkasında topluluğumuzun değerli başkanı Merhum Hüseyin Ekrem Elginkan’ın
bıraktığı paha biçilmez kültür mirası yer alıyor.
Bizleri manevi kültürle yoğurup, verdiği büyük emekle bugünlere taşıyan
başkanımızın felsefesinin de özeti olarak gördüğüm bir düşünürün, Avner Ziss’in
çok sevdiğim bir cümlesiyle sözlerimi tamamlamak istiyorum:
“Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz.”

We come together at the 45th Istanbul Music Festival, which will lead us into the
unexplored terrains of music.
Istanbul, the beautiful capital of world civilizations, will again echo with the
power of music to express pure feelings beyond all differences of gender,
nationality, and personality.
Music will be as memorable as Istanbul itself, as unusual as this city is.
As the title already suggests, this year the Istanbul Music Festival will offer its
audiences a true festival experience where they will not only listen to but also
penetrate into music. We will be watching… observing… and experiencing…
As Elginkan group, in our search for the unusual in every field of life, we have
always joined our forces with art, which is inseparable from our dedication to
adding values to our past and future life. We have been ambitiously supporting
the Istanbul Music Festival since 1988. In this second year of the festival
sponsorship of E.C.A, a deep-rooted firm of our group that offers “unusual”
technologies for new generations, sharing this unusual concept with the festival
adds to our happiness.
Behind the great importance that our group attaches to culture and arts in
general and music in particular, lies the precious heritage handed to us by
Hüseyin Ekrem Elginkan, the late President of our group.
I would like to conclude with a lovely remark by Avner Ziss; for me, a wonderful
condensation of the frame of mind of our President who strived to cultivate us
through the spiritual culture: “Like the whole spiritual culture, art is definitely
born and developed out of labor.”
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Emeklerin barışa, huzura, iyiliğe dönüştüğü, müzikle coştuğu, eğlence dolu bir
festivalde buluşmak dileğiyle.
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Değerli izleyiciler,

Dear friends of the festival,

1973 yılında düzenlenmeye başlayan İstanbul Müzik Festivali, 45 yıldır yaratıcı, ve
yenilikçi programlarıyla ülkemizde düzenlenen klasik müzik festivalleri arasında
öncü rolünü sürdürmeye devam ediyor.

Thanks to the creative and innovative programmes it presents, The Istanbul
Music Festival, which has been held for 45 years since 1973, still plays a leading
role among other classical music festivals in Turkey.

Festivaller, sanat eserleriyle, yaşadığımız çağ arasında yeni bir tarihsel ve güncel
bağlamı sağlarken, aynı zamanda bizi yabancı veya alışılmış zevklerimizin dışında
kalan çalışmaları da denemeye teşvik eder.

It is obvious that festivals provide new historical contexts in which classical
artworks are translated into the age we live through. But they encourage us to
experiment with totally unfamiliar and unusual works as well.

45. İstanbul Müzik Festivali bu yıl “Sıradışı” teması üzerine kurgulandı.
Klasik müzik dünyasında son yılların en çok tartışılan konularından biri, dijital
teknolojinin hayatımızı her geçen gün daha fazla kuşatmasıyla klasik müziğin
geleceğinin ne olacağı sorusu. Alışveriş yapmaktan müzik dinlemeye ve film
izlemeye dek son 10 yılda pek çok alışkanlığımız değişti. Klasik müzik izleyicisi
Dr. YEŞİM GÜRER OYMAK artık dijital teknoloji sayesinde daha ucuza, üstelik evlerinin salonundan dünyanın
önde gelen operaevlerine konuk oluyor ve seçkin orkestraların konserlerini canlı
festival direktörü olarak izleme şansını yakalıyor.
festıval dırector
Bugün canlı performanslara ve aynı eserin farklı sanatçılardan yüzlerce yorumuna
erişim dijital teknolojiler sayesinde bu kadar kolaylaşmışken neden konsere veya
festivale gitme zahmetine girelim?

In the same vein, this year the 45th Istanbul Music Festival is curated around
the theme of “Unusual”. The future of classical music in a world where our
lives are increasingly invested by digital technologies is one of the most debated
problems of the contemporary musical landscape. Throughout the last decade,
many of our habits from shopping to listening to music and watching movies
have dramatically changed. Today’s digital technologies allow classical music
audiences to view concerts of world prominent opera houses and orchestras live
at home and for much cheaper prices.

Hepimizin cevabı tahmin ediyorum aynı olacaktır: Hiçbir kayıt ya da dijital konser
canlı bir performansın yerini tutamaz. Bizler, o performans anına şahit olmak,
“oradaydım” demek ve kendi özgeçmişimize unutulmaz bir an eklemek için
konser salonlarını doldurmaya devam ediyoruz.

I hear you all saying: No records or digital concerts can substitute for a live
performance. Thus we the audiences continue to fill the concert halls to witness
the unrepeatable experience of performance and to say “I was there” adding
another memorable moment to our individual stories.

Bugün klasik müziği dinleyicilere daha heyecan verici bir biçimde sunmanın
yeni yollarını bulmalı, ezber bozmalıyız. Klasik müziğin “klasik” dünyasını içinde
bulunduğumuz çağın diliyle yeniden tanımlamalı, kısacası konser deneyimine yeni
bir “format atmak” mecburiyetindeyiz.

We should be looking for more thrilling forms of presenting classical music
even if it means deviating from the usual ways. In an attempt to redefine the
“classical” world of classical music from a contemporary perspective, we must go
as far as “formatting” the concert experience itself.

İşte bu yıl festival programını oluştururken biz de şu sorunun cevabını aradık:
Nasıl bir konser deneyimi yaşamak istiyoruz?

The festival programme of this year is thus inspired by this simple but
stimulating question: What kind of a concert experience do we seek?

Yaratıcı, zorlayıcı, merak uyandıran, Uyarıcı, ilginç, etkileyici, çok disiplinli,
çok yönlü, yeni deneyimler sunan... Kısacası “Sıradışı”.

A new creative, challenging, intriguing, stimulating, attractive, amazing, multidisciplinary, and sophisticated experience… Or in a word, an experiment with the
“Unusual”.

Bu yaz sizleri klasik müziğin edebiyat, resim sanatı, bilim ve hatta sirk sanatlarıyla
harmanlanarak yeniden yorumlandığı, yepyeni mekânlarda sıradışı bir festivale
davet ediyoruz.

So why should we take the trouble to attend to a concert or a festival when we
have access through digital technologies to live performances or hundreds of
different interpretations of the same work by various musicians?

This summer we invite you to an unusual festival hosted at new venues to enjoy
a rich blend of classical music with literature, painting, and science as well as
circus arts.
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Good festivals to you all.
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İyi festivaller.
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YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLLERİ
LIFETIME ACHIEVEMENT AND HONORARY AWARDS

yaşam boyu başarı ödülü

lıfetıme achıevement award

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

20

▪▪ Born in Baltimore, Maryland, Philip Glass is a graduate
of the University of Chicago and the Juilliard School. In
the early 1960s, Glass spent two years of intensive study in
Paris with Nadia Boulanger and while there, earned money
by transcribing Ravi Shankar’s Indian music into Western
notation. By 1974, Glass had a number of innovative
projects, creating a large collection of new music for The
Philip Glass Ensemble, and for the Mabou Mines Theater
Company. This period culminated in Music in Twelve Parts,
and the landmark opera, Einstein on the Beach for which
he collaborated with Robert Wilson. Since Einstein, Glass
has expanded his repertoire to include music for opera,
dance, theater, chamber ensemble, orchestra, and film.
His scores have received Academy Award nominations
(Kundun, The Hours, Notes on a Scandal) and a Golden
Globe (The Truman Show). In the past few years several
new works were unveiled, including an opera on the death
of Walt Disney, The Perfect American (co-commissioned
by Teatro Real, Madrid and the English National Opera), a
song cycle entitled, Ifé, written for Angelique Kidjo, a new
touring production of Einstein and the publication of Glass’s
memoir, ‘Words Without Music’, by Liveright Books. In May
2015, the Los Angeles Philharmonic, conducted by Gustavo
Dudamel, performed the world premiere of a double piano
concerto Glass wrote for Katia and Marielle Labèque.
In November, the Washington National Opera premiered
a revised version of Glass’s opera, Appomattox, created in
collaboration with librettist Christopher Hampton. Glass
will celebrate his 80th birthday on January 31st, 2017 with the
world premiere of his 11th Symphony.
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PHILIP GLASS

▪▪ Baltimore/Maryland’da dünyaya gelen Philip Glass,
Chicago Üniversitesi ve Julliard mezunu. 1960’lı yılların
başında, iki yıl boyunca Nadia Boulanger ile Paris’te sıkı bir
eğitim gören Glass, oradayken geçimini Ravi Shankar’ın
Hint müziklerini batılı nota sistemine aktararak kazandı.
Kurucusu olduğu Philip Glass Topluluğu ve Mabou Mines
Tiyatro Grubu için yeni eserlerden oluşan oldukça geniş bir
koleksiyon yaratan Glass, 1974’e gelindiğinde birçok yenilikçi
projeye atılmış, Music in Twelve Parts’a ve Robert Wilson ile
beraber çalıştığı tarihi opera Einstein on the Beach’e imza
atmıştı. Glass, Einstein’dan bu yana repertuvarını opera,
dans, tiyatro, oda müziği topluluğu, orkestra ve filmi dahil
ederek genişletti; hazırladığı film müzikleri Oscar (Kundun,
The Hours, Notes on a Scandal) ve Golden Globe (The
Truman Show) Ödüllerine aday oldu. Geçtiğimiz birkaç
yılda Walt Disney’in ölümünü konu alan (Madrid Teatro
Real ile İngiliz Ulusal Operası’nın ortak siparişi) opera The
Perfect American, Angelique Kidjo için yazdığı Ifé adlı şarkı
döngüsü, Einstein için hazırladığı yeni tur prodüksiyonu ve
Words Without Music başlığı altında yayınlanan biyografisi
dahil olmak üzere, Glass'ın yeni çalışmalarından birkaçı gün
yüzüne çıktı. Mayıs 2015’te Gustavo Dudamel yönetimindeki
Los Angeles Filarmoni Orkestrası ile bestecinin Katia ve
Marielle Labèque için yazdığı İki Piyano İçin Konçertosu’nun
dünya prömiyerini gerçekleştirildi.
Aynı yılın kasım ayında ise Washington Ulusal Operası,
librettist Christopher Hampton ile işbirliği içerisinde
Glass'ın Appomattox adlı operasına hazırladıkları yeni
düzenlemenin prömiyerini yaptı. Ünlü besteci 31 Ocak
2017’de 80. doğum gününü, New York Carnegie Hall’da
gerçekleşen 11. Senfoni’sinin dünya prömiyeriyle kutladı.
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▪▪ Evin İlyasoğlu İstanbul, Arnavutköy’de doğdu. Yedi yaşında
piyanoya başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda,
Robert Koleji’nde, ABD Michigan Devlet Üniversitesi’nde
eğitim gördü. TRT İstanbul Radyosu’nda 19 yıl Klasik Batı
Müziği programları ve TRT televizyonunda müzik söyleşisi
dizileri hazırlayıp sundu. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri,
inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ve 1986’dan beri
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yapan İlyasoğlu,
1996’dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nin Albert Long Hall
Klasik Müzik Konserlerinin direktörüdür.
Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı’nın Mütevelli Heyeti
Başkanıdır.
1991’den bu yana Cumhuriyet gazetesinin sürekli müzik
yazarıdır.
Ekin İlyasoğlu Muslu’nun annesi ve merhum Prof. Dr. Eyüp
İlyasoğlu’nun eşidir.
Evin İlyasoğlu kariyeri boyunca birçok ödüle layık
görülmüştür: Yeni Dergi Eleştiri Yarışması’nda “Salkımsöğüt”
şiirini müzik yapıtı olarak incelemesiyle birincilik ödülü
(1968); Türk Dil Kurumu Radyo ve TV Dil Ödülü (1978);
Boğaziçi Üniversitesi Senato Özel Ödülü (2008); Paris
Société d’Encouragement au Progrès’in meslekleriyle iz
bırakan ve fark yaratanlara verilen Médaille D’honneur’ü
(2013); Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya’nın
uluslararası alanda tanıtılmasına katkılarından ötürü Bene
Merito Şeref Nişanı (2014); ODTÜ Senatosu’nun takdir
ödülü (2015); 45. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü
(2017).
İlyasoğlu’nun 1989’dan bu yana yayımlanan 25 kitabının
arasında, 10 adet CD ekiyle sunulan ve Remzi Kitabevi’nden
10. baskısı yapılan Zaman İçinde Müzik; çağdaş Türk müziği
üstüne yazdığı kitapları arasında Çağdaş Türk Bestecileri, 71
Türk Bestecisi gibi Türkçe/İngilizce yayınlar; CD’ler eşliğinde
sunulan Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses, Zehra Yıldız,
İlhan Usmanbaş, Ayla Erduran, Bülent Tarcan, Nevit Kodallı,
Yalçın Tura ve Gürer Aykal üzerine biyografik kitapları vardır.
Yıllar boyu yazdığı söyleşiler, portreler ve değinmeleri
2014’te Salkımsöğütün Türküsü (PAN yayıncılık) adlı kitabında
toplanmıştır.
Arnavutköy’deki çocukluk yıllarını konu alan Teodora’nın
Düşmanları romanı Yunanca’ya çevrilmiş ve Livanis Yayınları
arasında Atina’da yayımlanmıştır.
Şefle Yüzyüze adlı Gürer Aykal kitabı, 9 CD ve bir DVD
eşliğinde, Remzi Kitabevi tarafından basılmıştır.

▪▪ Born in Arnavutköy, Istanbul Evin İlyasoğlu started
playing piano at the age of seven. She studied at Istanbul
Municipal Conservatory, Robert College, and Michigan State
University in the US. For 19 years, she produced and hosted
classical music programmes on TRT Istanbul Radio as well
as a series of musical conservations on TRT television. She
published a number of critics and articles, and featured in
interviews on both national and international media.
As a faculty member at Marmara University Faculty of
Communication, she has also served as a lecturer at
Boğaziçi University since 1986. She has been the director
of Albert Long Hall Classical Music Concerts at Boğaziçi
University since 1996. She is currently the chair of
the Board of Trustees of Zehra Yıldız Culture and Art
Foundation. She has been regularly writing on music in
Cumhuriyet newspaper since 1991. She is the spouse of the
late Prof. Eyüp İlyasoğlu, and has a daughter, Ekin İlyasoğlu
Muslu.
Awards: İlyasoğlu won the first prize at Yeni Dergi
Criticism Contest (1968) with her analysis of the poem
“Salkımsöğüt” as a musical work. She is also the recipient
of Turkish Language Institution Radio and TV Language
Award (1978); Boğaziçi University Senate Special Award
(2008); “Médaille D’honneur” (2013) presented by Société
d’Encouragement au Progrès, Paris to distinguished figures
in their professional achievement; Bene Merito Legion of
Honor presented by Foreign Ministry of Poland due to her
contributions to international promotion of Poland; Tribute
Award by ODTU Senate (2015); and Honorary Award of the
45th Istanbul Music Festival (2017).
Books: İlyasoğlu has published 25 books since 1989,
including Music Through Time supplemented with 10 CDs
(Remzi Kitabevi, 10th edition); her Turkish/English books on
contemporary Turkish music such as Contemporary Turkish
Composers, 71 Turkish Composers, and biographical works
with CDs on prominent Turkish musical figures such as
Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses, Zehra Yıldız, İlhan
Usmanbaş, Ayla Erduran, Bülent Tarcan, Nevit Kodallı,
Yalçın Tura, and Gürer Aykal.
Various interviews, portraits and notes produced by
İlyasoğlu through years were compiled in a book titled The
Folk Song of Weeping Willow by Pan Yayınları in 2014.
Her novel The Enemies of Teodora based on her childhood
years in Arnavutköy was translated into Greek by Livanis
Books in Athens.
Face to Face with the Conductor, her book on Gürer Aykal was
published by Remzi Kitabevi with 9 CDs and a DVD in the
accompaniment.
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KONSERLER
CONCERTS

açılış konseri

sascha goetzel şef conductor
andreı ıoniță viyolonsel cello
(2015 XV. Çaykovski Yarışması birincisi, 2015 XV Tchaikovsky Competition winner)

29.05.2017
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
pt mo 19.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
Mily Balakirev

Islamey, op. 18
Camile Saint-Saëns

Viyolonsel Konçertosu No.1, op. 33
Cello Concerto No.1, op.33
– Allegro non troppo
– Allegro con moto
– Tempo I
Richard Strauss

Güllü Şövalye Süiti, TrV 227d, op. 59
Der Rosenkavalier Suite, TrV 227d, op.59
– Prelude
– Presentation of the Silver Rose
– Baron Ochs’s Waltz
– “It’s a dream”
– Waltz
Arasız 80’ sürer. Lasts 80’ without interval.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Müzik Festivali Yerleşik Orkestrası’dır.
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra is the Orchestra in Residence of the
Istanbul Music Festival.
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▪▪ Viyanalı Sascha Goetzel, Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın
sanat yönetmenliği ve sürekli şefliğinin
yanı sıra Japonya’daki Kanagawa
Filarmoni’nin sürekli konuk şefliği
ve Barış İçin Müzik Vakfı’nın sanat
yönetmenliğini yapıyor. Sanatçı BİFO
ile uluslararası alanda başarı kazanan
üç CD çalışması yaptı; orkestra ile
2010 Salzburg Festivali, BBC Proms ve
2016’da çıktıkları Avrupa turnesinde
başarılı konserler verdi.
Opera alanında Mariinsky Tiyatrosu,
Tiroler Landestheater, Lucerne,
Viyana Volksoper, Montpellier ve
Rennes Operalarında gerçekleşen
prodüksiyonlarda görev aldı. 2014’te
Figaro’nun Düğünü’nde kazandığı başarı
sonrası Viyana Devlet Operası’nda
2018’e kadar Sihirli Flüt, Don Giovanni,
Rigoletto, Yarasa ve Güllü Şövalye’yi
yönetmek üzere davet aldı. Birlikte
çalıştığı opera yıldızları arasında
Plácido Domingo, José Carreras,
Anna Netrebko, Renée Fleming, Joyce
DiDonato, Joseph Calleja, Piotr Beczała,
Juan Diego Flórez, Thomas Hampson
ve Michael Schade sayılabilir.
Sanatçı yakın dönemde Fransa Ulusal
Orkestrası, Bordeaux Orkestrası ve
Romanya Ulusal Radyosu Orkestrası’nı
yönetti; Zürih (Tonhalle), Krakov ve Tel
Aviv’de ilk konserlerini verdi. Geçtiğimiz
sezonun öne çıkan etkinlikleri BİFO
ile gerçekleştirdiği Amerika temalı
festival, Lyon Ulusal Orkestrası
ve Kyoto Senfoni ile konserler ve
Japonya’da Tokyo Filarmoni ile
Figaro’nun Düğünü ile bu ülkedeki
ilk opera şefliği sayılabilir. Goetzel
geçtiğimiz Ocak ayında Lorraine Ulusal
Operası’nda yönettiği Cimarosa’nın
Il Matrimonio Segreto’sunun yanı sıra
içinde bulunduğumuz sezon boyunca
Viyana Devlet Operası’nda birçok
prodüksiyonda şef olarak görev alacak.
▪▪ Vienna-born Sascha Goetzel
is Artistic Director and Principal
Conductor of the Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra, which has
achieved international recognition
thanks to a memorable performance at
the 2010 Salzburg Festival, a brilliant
debut at the BBC Proms and its first

European tour. His spectacular work
with BIPO is documented in three
Onyx CDs.
Goetzel is also Principal Guest
Conductor of Japan’s Kanagawa
Philharmonic Orchestra and Artistic
Director of Istanbul’s Music for Peace
Foundation.
His opera experience includes
productions at the Mariinsky Theater,
Tiroler Landestheater, Lucerne,
Vienna’s Volksoper, Opéra de
Montpellier and Rennes. Following a
great success with Le nozze di Figaro
in 2014, the Vienna State Opera
invited Goetzel for productions of Die
Zauberflöte, Don Giovanni, Rigoletto,
Die Fledermaus and Der Rosenkavalier
until 2018. Singers with whom he has
worked include Plácido Domingo,
José Carreras, Anna Netrebko, Renée
Fleming, Joyce Di Donato, Joseph
Calleja, Piotr Beczała, Juan Diego
Flórez, Thomas Hampson and Michael
Schade.
Most recently Sascha Goetzel
conducted the Orchestre National
de France in Paris, Orchestre de
Bordeaux, the Romanian National
Radio Orchestra and debuted in
Zurich’s Tonhalle, Cracow and Tel
Aviv. Highlights of last season were an
American festival in Istanbul, concerts
with the Orchestre National de Lyon,
the Kyoto Symphony and his Japanese
opera debut Le Nozze di Figaro with
the Nikikei Company and the Tokyo
Philharmonic. In January 2017

conducted Goetzel a new production
of Cimarosa’s Il Matrimonio Segreto
at the Opéra National de Lorraine.
The current season features many
performances at the Vienna State
Opera.

andreı ıonıţă
“Son 10 yılda ortaya çıkan en heyecan
verici çellistlerden”
The Times
▪▪ 1994 yılında Bükreş’te
doğan çellist Andrei Ioniţă, beş
yaşındayken piyano dersleri, üç yıl sonra
da viyolonsel dersleri aldı. Bükreş’teki
Iosif Sava Müzik Okulu’nda Ani-Marie
Paladi ile sürdürdüğü müzik eğitimine
bugün Berlin Sanat Üniversitesi’nde
Profesör Jens Peter Maintz ile devam
ediyor.
Andrei Ioniţă müzikal ilhamını David
Geringas, Steven Isserlis, Heinrich
Schiff, Wolfgang Boettcher, Gary
Hoffman ve Wolfgang Emanuel Schmidt
gibi zamanımızın en büyük viyolonsel
sanatçılarından alıyor. Haziran 2014’te
Bronberg Akademisi Festivali “Oda
Müziği Dünyayı Birbirine Bağlıyor”da
Gidon Kremer ve Christian Tetzlaff ile
işbirliği yaptı; geçtiğimiz yıllarda da
Carnegie Hall, Londra’da Cadogan Hall,
Berlin Filarmoni Oda Müziği Salonu
ve Münih Gasteig ile Herkulessaal
gibi konser salonları ve mekânlarda
seyircilerle buluştu. 2015 yılında
solist olarak Berlin Filarmoni’deki ilk

konserini DSO
Berlin eşliğinde
gerçekleştirdi.
Birçok
uluslararası
yarışmada ödül
sahibi Ioniţă,
Haziran 2013’te
Uluslararası
Aram Haçaturyan
Yarışması’nda
birincilik
ödülü, Eylül
2014’te Münih
Uluslararası
ARD Müzik
Yarışması’nda
ikincilik ödülü
ve sipariş
edilmiş beste yorumuyla da özel
ödüle layık görüldü. İki ay sonrasında
Berlin’de 2014 Grand Prix Emanuel
Feuermann’da ikincilik ödülünü
kazanan genç çellist, Haziran 2015’te
Moskova’daki Uluslararası Çaykovski
Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi
oldu.
Andrei Ioniţă, 2016/2017 sezonunda
Tokyo Filarmoni, Çek Filarmoni, MDR
ve Münih Filarmoni Orkestralarıyla ilk
konserlerine imza attı. Aynı zamanda
Helsinki, Japonya, Hamburg Laeiszhalle
ile Luzern’de viyolonsel ve piyano için
hazırlanmış ikili bir programda yer
alacak. Buna ek olarak Valery Gergiev’in
daveti üzerine sıklıkla farklı sahnelerde
deneyim kazanan Ioniţă, Mitsuko
Uchida tarafından da Temmuz 2017’de
Marlboro Müzik Festivali’nin bir
parçası olmak üzere davet edildi.
BBC tarafından 2016-2018’in Yeni
Kuşak Sanatçısı seçilen Andrei Ioniţă,
bu çerçevede BBC Orkestralarıyla
beraber çalışma, BBC Radio 3’ün
Wigmore Salonu’nda düzenlenen
prestijli Pazartesi Öğle Arası Konser
Serisi’nde sahne alma, yeni eserleri
seslendirme ve kaydetme fırsatları
sunulan altı müzisyenden biri oldu.
Ayrıca Kissinger Yaz Festivali’nde her
yıl en iyi genç sanatçıya takdim edilen
Luitpold Ödülü’nü kucakladı.
Ioniţă, Deutsche Musikleben Vakfı
bursiyeri olmasının yanı sıra yine vakıf
tarafından kendisine temin edilen 1671
Brescia Giovanni Battista Rogeri imzalı
viyolonsel ile icralarını gerçekleştiriyor.
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sascha goetzel
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“One of the most exciting cellists to have International ARD Music Competition
emerged for a decade” in Munich. He received the Second
The Times Prize at the Grand Prix Emanuel
Feuermann 2014 in Berlin two
▪▪ Cellist Andrei Ioniţă, born in 1994
months later. Ioniţă won international
in Bucharest, began taking piano
recognition in June 2015 as the winner
lessons at the age of five and received
of the First Prize at the International
his first cello lesson three years later.
Tchaikovsky Competition in Moscow.
He studied under Ani-Marie Paladi
Andrei Ioniţă’s 2016/17 season will
at the Music School “Iosif Sava“ in
feature further major debuts with
Bucharest and is currently studying
the Tokyo Philharmonic Orchestra,
under Professor Jens Peter Maintz at
the Czech Philharmonic Orchestra,
the Universität der Künste Berlin.
the MDR Orchestra and the Munich
Andrei Ioniţă draws his musical
Philharmonic. He will also appear
inspiration from the greatest
in Helsinki, Japan, the Laeiszhalle
cellists of our time, among them
Hamburg and in Lucerne with a
David Geringas, Steven Isserlis,
duo program for cello and piano. In
Heinrich Schiff, Wolfgang Boettcher,
addition, he is regularly by Maestro
Gary Hoffman and Wolfgang
Valery Gergiev and was invited by
Emanuel Schmidt. In June 2014, he
Mitsuko Utchida to be part of the
collaborated with Gidon Kremer and
Marlboro Music Festival in July 2017.
Christian Tetzlaff at the Kronberg
He has been chosen as a BBC New
Academy’s Festival, “Chamber Music
Generation Artist from 2016 to 2018.
Connects the World“. In the past few
Ionita is one of six musicians who
years, Andrei Ioniţă has been heard
will be offered opportunities to work
in such venues as the Carnegie Hall,
with the BBC orchestras, perform in
the Cadogan Hall in London, the
BBC Radio 3’s prestigious Monday
Chamber Music Hall of the Berliner
Lunchtime Concert series from
Philharmonie, or the Gasteig and
Wigmore Hall, commission new works
Herkulesaal in Munich. In 2015,
and undertake studio recordings.
he gave his debut in the Berlin
The Luitpold prize is awarded by the
Philharmonic as soloist with the
Friends of the Kissinger Sommer for
Deutsche Symphonie Orchester.
the best young artist of each Kissinger
Ioniţă is prizewinner of many
Sommer. 2016 the price won Andrei
international competitions. In June
Ioniţă.
2013, he was awarded First Prize at
He is a scholarship recipient of the
the Aram Khachaturian International
Deutsche Stiftung Musikleben and
Competition; in September 2014, he
performs on a violoncello made by
won Second Prize and the Special
Giovanni Battista Rogeri from Brescia
Prize for the interpretation of a
in 1671, generously on loan from the
commissioned composition at the
foundation.
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▪▪ 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 hâline
geldi.
İlk sezonu olan 2000/01’den bu
yana İstanbul’da sezon boyunca
konser veren BİFO, İstanbul, Ankara,
Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan)
Müzik Festivallerine katıldı, Atina
ve Brüksel’de özel konserler verdi.
2003’ten bu yana İstanbul Müzik
Festivali’nin Yerleşik Orkestrası olan
topluluk, İstanbul Müzik Festivali’nin
açılış konserlerini gerçekleştiriyor
ve festivalin yıldız solistlerine eşlik
ediyor. BİFO aynı zamanda İKSV’nin
düzenlediği Uluslararası Leyla Gencer
Şan Yarışması’nın da yerleşik 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, Sarah Chang, 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. Topluluk ayrıca Igor
Oistrakh, Krzysztof Penderecki, Emil
Tabakov, Pavel Kogan, James Judd,
Alain Paris, Ion Marin, Justus Frantz,
Joseph Wolfe, Andreas Schüller ve
Joseph Caballé-Domenech yönetiminde
de konserler verdi.

2009’dan itibaren yeni şefi Sascha
Goetzel ile 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.
Sascha Goetzel yönetimindeki ikinci
CD’si Music from the Machine Age’i
2012 Mart’ında ve Rimsky-Korsakov,
Balakirev, Erkin ve Ippolitov-Ivanov
yapıtlarından oluşan üçüncü CD’sini de
2014 Ağustos’unda yine Onyx firmasıyla
yayınladı. 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 basınından çok olumlu eleştiriler
aldı.
BİFO, uzun süre önemli bir sosyal
sorumluluk projesinin de parçası
oldu. Özel Konser adlı etkinlik
dizisinde orkestrayı iş veya sanat
dünyasından tanınmış bir isim yönetti
ve konserlerden elde edilen gelir klasik
müzik alanında yetenekli gençlerimizin
yurtdışında yüksek öğrenim görmesi
amacıyla burs olarak kullandırıldı.
2015’ten bu yana bu burs doğrudan
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından
veriliyor.

2016 Şubat’ında Viyana’dan Almanya’ya
uzanan ve Avrupa basınından olumlu
eleştiriler alan bir turne gerçekleştiren
topluluk, 2016/17 sezonunda Joyce
DiDonato, İdil Biret, Zuill Bailey, Kate
Royal, Ray Chen, Roberto Cominati,
Thomas Hampson, Luca Pisaroni,
Valeriy Sokolov, Gabriela Montero,
Leticia Moreno, Dorothea Röschmann,
Ian Bostridge, Özgür Aydın ve Naoko
Shimiuzu ile konserler verecek ve Leyla
Gencer anısına Richard Strauss’un Güllü
Şövalye operasını sahneleyecek.
BİFO, 2017 Şubat’ında Hong Kong
Sanat Festivali kapsamında iki 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.
In time the chamber orchestra was
transformed into one of the country’s
best 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.
Since its first season 2000/1 BIPO has
regularly given concerts in Istanbul,
was invited to Istanbul, Eskişehir,
Ankara, Ruse Music Festivals and BBC
Proms and appeared at special events
at Megaron Hall, Athens and Palais
de Bozar, Brussels. 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, Sarah Chang, 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 a social
responsibility project. Under the
title of “Special Concert”, BIPO has
performed under the baton of leading
figures from the Turkish business and
art scene, and the donations gathered
at the concerts provided scholarships
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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.
During the 2015/16 season BIPO
went on a European tour covering
Vienna, Friedrichshafen, Nürnberg and
Frankfurt with violinists Vadim Repin
and Nemanja Radulovic and received
very positive reviews. This season
performed BIPO at two concerts as
part of the Hong Kong Arts Festival in
February 2017.
BIPO’s stellar guests for the 2016/17
season will be Joyce DiDonato, İdil
Biret, Zuill Bailey, Kate Royal, Ray
Chen, Roberto Cominati, Thomas
Hampson, Luca Pisaroni, Valeriy
Sokolov, Gabriela Montero, Leticia
Moreno, Dorothea Röschmann, Ian
Bostridge, Özgür Aydın and Naoko
Shimiuzu.

program notları
Mily Balakirev
Islamey, op. 18
Balakirev’in sonat, scherzo, mazurka,
dumka, noktürn ve vals gibi piyano
parçaları arasında en ünlüsü, 1869’da

openıng concert

virtüoz üslupta yazdığı İslamey adlı
fantezidir. Kafkasya’ya yaptığı gezilerde
yöresel halk müziğine büyük ilgi duyan
besteci bu esinle, 21 Ağustos-25 Eylül
arasında Oryantal (Doğu stilinde)
olarak tanımladığı İslamey Fantezisi’ni
bestelemiş ve mükemmel bir piyanist
olmasına karşın hiçbir zaman tatmin
olamadığı kendi yorumuyla halka
sunmuştu. Ancak daha önce, 1866-67
yılları arasında yine Kafkasya’nın renkli
ritim ve ezgileri üzerine Tamara adlı
eserle uğraşmış, bestesini doğaçlama
olarak arkadaşlarına çalmıştı; ama
ünlü Rus şair Lermontov’un şiirinden
esinlendiği, yüksek bir kulede yaşayan
ve çevreden geçenleri güzelliği ile
büyüleyerek ertesi gün ölülerini ırmağa
atan Kraliçe Tamara’yı konu alan
eseri 15 yıl sonra tamamlayabilecek,
besteci Rimski-Korsakov’un,“İnsanın
tüm organizması 15 yıl içinde son
hücrelerine kadar çok kez değişir;
60’ların Balakirev’i 80’lerinki ile aynı
değil” şeklindeki alayı ile karşılaşacaktı.
O yıllarda Petersburg Müzik
Derneği’nce düzenlenen konser
dizilerinin iki yıl süreyle yöneticiliğini
de üstelenen besteci, bu eserinde
Kafkasya’daki Müslümanların yaşamının
birbiriyle canlı kontrastlar oluşturan üç
canlı tablosunu olağanüstü virtüöz bir
anlayışla duyurur; hem de kendisini de
korkutan, piyanonun tüm olanaklarını
zorlayan, Liszt tekniğini yeni buluşlarla
geliştiren ve o çağa kadar bilinmeyen
bir ses malzemesini sergileyen renkli ve
usta bir yorumla.
Sekiz mezür boyunca 12/16’lık ölçüde ve
önce unison (teksesli) olarak sunulan
tema, çok usta varyasyonlarla 6/8’lik
ölçüde gelişir. O çağlarda piyanonun
bir başka virtüozu olan Hans von
Bülow’un en güç piyano parçası olarak
tanımladığı İslamey güçlü ve parlak
yükselişlerle, sakin orta bölmeden sonra
yine ateşli bir coşkuyla sona ulaşır.
Eser Rimski-Korsakov’un da dikkatini
çekmiş, hatta Balakirev’in Kafkasya
dönüşü biri Re bemol Majör diğeri Re
Majör olmak üzere iki Kafkas temasıyla
sürekli ve Liszt’i anımsatan bir ustalıkla
uğraştığını beğeniyle izlemişti. Oryantal
dansın bir yüceleştirilmesi, övgüsü
sayılan bu başarılı eseri İtalyan besteci
Alfredo Casella orkestraya uygulamıştır.
(Süre 9’)

Camille Saint-Saëns
Viyolonsel Konçertosu No. 1. op. 33
– Allegro non troppo
– Allegro con moto
– Tempo I
Daha on yaşında Mozart ve
Beethoven’ın piyano konçertolarıyla
halk önünde harika çocuk olarak ün
yapan Saint-Saëns çok verimli bir
besteci olarak beş piyano konçertosu,
üç keman konçertosu yazdı ve
viyolonsele de gereken önemi verdi; bu
alanda hem piyano, hem de orkestra
eşliğinde eserler besteledi. Onun
için “Benim tanıdığım en şaşırtıcı
müzikal organizasyona sahip ve her
türlü silahla donanımlı bir müzisyen
olarak hissettiğini yazmış, tüm bilgisini
kullanmıştır” diyen Gounod’yu haklı
çıkarırcasına, ilk viyolonsel eseri
olan Viyolonsel ve Piyano İçin op.
16 Süit’i 1866’da besteledi. Daha
sonra 1872’de op. 32 No. 1 Do minör
Viyolonsel Sonatı’nı ve op. 33 No. 1
La minör Viyolonsel Konçertosu’nu,
1875’te piyano eşliğinde op. 43 Allegro
Appassionato’yu, 1877’de op. 51 Re
Majör Romans’ı, 1892’de op. 91 Chant
Saphique’i, 1902’de No. 2 op. 119
Re minör Viyolonsel Konçertosu’nu,
1905’te de op. 123 No. 2 Viyolonsel
Sonatı’nı yazdı.
Bu eserler arasında en sevilen ve
en çok çalınan op. 33 Viyolonsel
Konçertosu’dur. 1860’lı yıllarda SaintSaëns kendi deyimiyle, “Bir balığın suda
yüzdüğü gibi, müzik içinde yaşıyor”,
“Bir elma ağacı nasıl elma üretirse, o
da öyle müzik üretiyor”du. 1870 AlmanFransız Savaşı’ndan sonra 1871’de
arkadaşı Romain Bussine ile Société
Nationale de Musique’i kurmuştu. Ars
Gallacia (Gal Sanatı) sloganı altında
Fransız bestecilerinin egemen olduğu
Paris Konservatuvarı konserlerine karşı
kendi müziklerini tanıtmak aracıyla
kurulan bu dernekte öğrencisi Gabriel
Fauré, César Franck ve Edouard Lalo da
yer alıyor ve Debussy, Ravel, Dukas’nın
da eserleri yorumlanıyordu. 1872’de
başladığı ve 1873’te tamamladığı op.
33, 1. Viyolonsel Konçertosu, Paris
Konservatuvar Orkestrası eşliğinde,
eserin ithaf edildiği o çağın ünlü
viyolonselcisi, lütiye ve koleksiyoncu,

Fransa’da yaşayan 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.
Eser 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
virtüöz pasajlarla ilerleyen konçertoda
ikinci tema, Fa Majör tonda biraz
daha ağır tempoda noktürn havasında
yine viyolonsel tarafından duyurulur
ve yine orkestra tarafından işlenir.
2/2’lik ölçüdeki çok çabuk (allegro
molto) tempodaki kısa geçitte Fa
Majör tonda bir üçüncü tema daha
sergilenir. Burada soliste büyük
olanaklar sağlanmış, viyolonselin
beş oktavlık ses açıklığı sonuna
kadar araştırılmıştır: Hem de hiç boş
olmayan tematik içerikle yüklü virtüöz
pasajlarla. Müziğin 3/4’lük ölçüye, Si
bemol Majör tona, çabukça hareketli
(allegretto con moto) tempoya,
Fransız stilinde bir menuet’e benzer
havaya dönüşmesiyle, konçertonun
orta bölmesi –kurala göre, ağır
bölümü– başlamıştır. Sürdinli yaylı
çalgıların sunduğu bu zarif dans
ezgisi sonra da tahta üfleme çalgılara
geçer. Viyolonsel bu ezginin üstüne
temayı duyurur: Orkestra dansı, solist
temayı sunmuştur. Ufak bir viyolonsel
kadansından sonra eski malzeme
tekrarlanır ve yeni pasajlar sergilenir.
Birden başlangıçtaki temanın
duyulmasıyla üçüncü bölüme geçilmiş,

müzik 4/4’lük ölçüye dönmüş,
tempo ilk bölümün hızına (Tempo I)
ulaşmıştır; ama birazcık daha hızlıdır.
Solist virtüöz bir anlatımla 16’lık
seri notalarla, orkestraya karşı gelir
gibidir. İkinci kemanlarla viyolaların
senkoplu eşliğinde viyolonsel Fa
Majör tonda bir melodiyi duyurur.
Kısa ve ağırca (andante) tempodaki
güzel ezgiden sonra, noktalı 6/8’lik
ölçüde, etkili bir scherzo biçiminde
önce ana tema anımsatılarak, sonra da
yepyeni bir tema sunularak La Majör
tondaki tutkulu koda ile konçerto çok
çabuk (molto allegro) tempoda sona
ulaştırılır. Ünlü müzik yazarı Tovey’in
deyimiyle, herkes muradına ermiştir!
(Süre 20’)
Richard Strauss
Güllü Şövalye Süiti, TrV 227d, op. 59

besteledi (AW 112). 1944’te de birinci
ve ikinci perdelerden müzikleri 1. Vals
Dizisi olarak hazırladı (AW 139).
Tüm operanın en güzel yerlerini
içeren ve ses partilerinin çalgılara
uyguladığı müziği 1945’te Strauss,
Güllü Şövalye Süiti olarak tekrar elden
geçirdi. Operayı duyuran ve güvenilir
bir kaynaktan aldığı haberi yazan
Berliner Kurier gazetesinin “Özellikle
tenorun söylediği vals çok beğenildi ve
çok popüler olma yolunda; o kadar ki
çoğunluk bunu Richard’ın değil, Johann
Strauss’un yazdığına inanacak” dediği
ünlü valsi de içeren süitin son şekli,
ilk kez Erich Leinsdorf’un yönetiminde
1946’da Londra’da seslendirildi. Eserde
operanın valsleri bir sıra gözetilmeden,
ikinci ve üçüncü perdeden karışık olarak
yansıtılır. (Süre 13’)
* Program notları: irkin aktüze

– Prelüd (I. Perde)
– Gümüş Gül (II. Perde)
– Baron Ochs’un Valsi (II. Perde)
– “Bu bir rüya” (III. Perde)
– Vals (Röpriz)
Richard Strauss, 1910-11 yıllarında
bestelediği ve ilk kez Dresden’de
26 Ocak 1911’de sahneye konan
Rosenkavalier (Güllü Şövalye)
operasından kısaltarak ve bazı
çalgıları da azaltarak bir orkestra
süiti düzenlemiştir. Operanın her üç
perdesinden seçilen bölümler, özellikle
ikinci perdeden Sophie’nin aryası ve
ünlü vals bu süitin ilgiyle dinlenmesini
sağlamıştır.
Strauss’un Hugo von Hofmannsthal
ile işbirliği sonucu, Elektra’dan sonra
bestelediği ve 18. yüzyılda Viyana’da
Kraliçe Maria Theresia çağında geçen
üç perdelik Güllü Şövalye operasının
konusunu yazar Hofmannsthal, tek
cümleyle şöyle açıklar: “Babanın yakınlık
gösterdiği şişman, küstah ve yaşlı bir
âşık, yakışıklı ve genç rakibi tarafından
yenilir.” Bu müzikli komedi başarı
kazanınca Strauss hemen o yıl operanın
üçüncü perdesinden bir vals dizisi
çıkardı (1934’te bunu 2. Vals Dizisi
olarak adlandırdı). Strauss 1925’te de
zamanın ünlü film yönetmeni Robert
Wien’in yaptığı Rosenkavalier adlı sesiz
film için operadan çeşitli bölümleri
orkestraya uyguladı, bir de marş
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“renklerin sesi”:
kandınsky & chagall

“the sound of colours”:
kandınsky & chagall

Mikhail Rudy'nin yönettiği iki film
eşliğinde resital
Recital with two films by Mikhail
Rudy
Kandinsky / Modest Mussorgski Bir Sergiden Tablolar
Kandinsky / Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Mikhail Rudy’nin yönetmenliğinde
Kandinsky’nin resimlerinden
oluşturulan film eşliğinde
Film directed by Mikhail Rudy
after Kandinsky’s drawings
Modest Mussorgsky

32

– Promenade
– Gnomus
– Promenade
– The Old Castle
– Promenade
– Tuileries
– Bydlo
– Promenade
– Ballet of the Chicks in their
Shells
– Samuel Goldenberg and
Schmuyle
– Promenade
– The Market Place at Limoges
– Catacombs: Sepulcrum
romanum
– The Hut on Fowl’s Legs
(Baba-Yaga)
– The Great Gate of Kiev
Ara Interval
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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Bir Sergiden Tablolar
Pictures at an Exhibition

mıkhaıl rudy

▪▪ Büyük yaratıcılık ve karizma sahibi
sanatçı Mikhail Rudy, virtüözlüğü ve
şiirsel hayal gücüyle 40 yıldır dünya
seyircilerini kendine hayran bırakmayı
Chagall, Renklerin Sesi
başarıyor. Doğduğu Rusya’da ünlü
Chagall, the Sound of Colours
piyanist Jakoy Flier’in hocalığında efsanevi
Mikhail Rudy tarafından
Moskova Çaykovski Konservatuvar’ında
Chagall’ın Paris Opera’sındaki
eğitim gören Rudy, 1975 yılında
tavan resimlerinden oluşturulan
Paris’te düzenlenen Marguerite Long
animasyon film eşliğinde
Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı.
Animated film created by Mikhail
Bundan kısa bir sonra, ilk konser turnesini
Rudy after Chagall’s sketches for
verirken de sanatçıya Fransa tarafından
Paris Opera ceiling
sığınma hakkı verildi.
Rudy, Rostropoviç ve Stern ile beraber
Christoph Willibald Gluck (düz. arr.
Marc Chagall’ın 90. doğum gününde
Sgambatti)
Beethoven’ın Üçlü Konçerto’su ile
Orphée ve Eurydice operasından
Batı’daki çıkışını yaptıktan sonra,
Melodi
Karajan’dan Maazel’e, Jansons’tan Tilson
Melody from Orphée and Eurydice
Thomas’a dünyanın en prestijli orkestra
şefleriyle çalıştı. Şimdiye kadar birçok
Wolfgang Amadeus Mozart
uluslararası ödüle layık görülen, 30’dan
Re minör Fantezi, KV 397
fazla kaydı bulunan Rudy’nin yayınları
Fantasy in D minor, KV397
arasında Prix Charles Cros’u kazanan
Scriabin tümlemesi ile Prix de l’Académie
– Andante – Adagio – Allegretto
Française du Disque Ödülü’nü alan
St. Petersburg Filarmoni Orkestrası
Richard Wagner
ve Mariss Jansons ile gerçekleştirdiği
İsolde’nin Ölümü
Rachmaninov konser kaydının tamamı
Isolde’s Death
yer alıyor. BBC Music dergisinin
yayımladığı özel sayıda ise Mikhail Rudy
Claude Debussy
dünyadaki en iyi 20 piyanist arasında
Etütler L 136: No. 3 Dörtlü
gösteriliyor.
Aralıklar için
Aynı zamanda yazıya da merakı olan
Etudes, L 136: No.3 for Fourths
Rudy, 2008 yılında basından büyük övgü

Etütler L 136: No. 6 Sekiz Parmak
için
Etudes, L 136: No.6 for Eight
Fingers
Maurice Ravel

La Valse
Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval.

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.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

31.05.2017
İş Sanat Konser Salonu
ça we 20.00 İş Sanat Concert Hall

alan ilk otobiyografik romanı The Novel
of a Pianist’i (Bir Piyanistin Romanı)
Rocher Editions’tan ile yayımladı. Aynı
yıl içerisinde Andy Sommer, France 2
kanalı için roman ile aynı ismi taşıyan
bir film çekti.
Sanatsal merakı Rudy’yi farklı sanat
dallarını keşfetmeye ve birçok yenilikçi
proje başlatmaya da itti. Sanatçı,
Wassily Kandinsky’nin, Mussorgski’nin

eseri Bir Sergiden Tablolar’a yaptığı
sahne uyarlamasını temel alan ve
ilk gösterimini Paris’teki Cité de la
Musique’te yaptıktan sonra New
York’taki Guggenheim Müzesi ve
Bilbao da dahil olmak üzere dünya
çapında gösterilen bir film kurgulayıp
yönetmenliğini gerçekleştirdi. Aynı
zamanda birçok farklı disiplinden
sanatçı ile işbirliği yaptı: Kült

animatörler The Quay Brothers
ile açılışını Cité de la Musique’te
yaptıktan sonra Londra’da Kings Place
ve New York’ta MoMA’da gösterilen
Metamorfoz projesi; Andrjez Szpilman
ve oyuncu Robin Renucci ile beraber,
Wladyslaw Szpilman’ın kitabından
ilham alan Piyanist adlı oyunu; efsanevi
tekno müzisyeni Jeff Mills ile beraber,
yakın dönemde Louvre’da canlı olarak
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mıkhaıl rudy piyano piano

konsere doğru pre-concert talk
hülya düzenli’nin “yenilenen
yorumlar” başlıklı konuşması
by hülya düzenli on “regeneratıon
of ınterpretatıon”
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“RENKLERİN SESİ”:
KANDINSKY & CHAGALL
“THE SOUND OF COLOURS”:
KANDINSKY & CHAGALL
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“renklerin sesi”:
kandınsky & chagall
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▪▪ An artist of great creativity and
charisma, Mikhail Rudy has enthused
audiences worldwide for 40 years with
his virtuosity and poetic imagination.
Born in Russia, he studied with
illustrious pianist Jakov Flier at the
legendary Moscow Conservatory
Tchaikowsky and won First Prize at the
Marguerite Long Competition in Paris
in 1975. Soon after, during his first
concert tour, he was granted political
asylum by France.
After his Western debut in Beethoven
Triple Concerto with Rostropovitch
and Stern at the occasion of Marc
Chagall’s 90th birthday, he has played
with the most prestigious conductors,
from Karajan to Maazel, Jansons or
Tilson Thomas. Rudy has published
more than 30 recordings which have
won numerous international prizes,
including the Prix Charles Cros for
his Scriabine integral or the Prix de
l’Académie Française du Disque for
his complete Rachmaninov concerti

with Saint-Petersburg Philharmonic
conducted by Mariss Jansons. In its
special issue the BBC Music Magazine
mentioned Mikhail Rudy among the
20 greatest pianists in the world.
A writing enthusiast, in 2008 Rudy
published at Rocher Editions his first
autobiographical book The Novel of a
Pianist, unanimously praised by the
press. The same year Andy Sommer
directed a film portrait of the same title
for television channel France 2.
Mikhail’s artistic curiosity has led him
to explore different art genres and to
initiate several innovative projects.
He has conceived and directed a film
based on Kandinsky’s staged version of
Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition,
which was launched at Cité de la
Musique in Paris and which he has
since then played live throughout the
world, including in the Guggenheim
Museums of New York and Bilbao.
He has also collaborated with
several artists coming from different
disciplines: The Quay Brothers,
cult animation film makers, for his
project Metamorphosis, launched
at Cité de la Musique and which he
has played since then in New York
MoMA and London Kings Place;
Andrjez Szpilman and actor Robin
Renucci, for his play The Pianist,
inspired by Wladyslaw Szpilman’s
book. His theatre production with
British actor Peter Guiness at the
Manchester International Festival was
elected “the Best Play of the Year”;
Jeff Mills, legendary techno musician,
for his recent duo disc When Time
Splits recorded live at the Louvre;
French sculptor Philippe Parreno, for
successful collaborations at Palais de
Tokyo in Paris 2013, New York Park
Avenue Armory for a two months long
residency 2005 praised in the New
York Times and the Financial Times and
Milan Pirelli Hangar Bicocca; Russian
visual artists Arotin & Serghei, for a
performance in Linz Ars Electronica
Festival/ September 2015, based on
Scriabin’s Vers la flamme, followed
by several events in Basel Beyeler
Foundation in November 2015, with
Scriabin’s Prometheus.
On Chagall’s family request in 2013,
Mikhail has made an animated film

after Chagall’s unpublished sketches
and final version of the Paris Opera
ceiling, Since its launch at the Chagall
Museum in Nice, Rudy has played The
Sound of Colours around the world.
Rudy was the music director of
the exhibition dedicated to Chagall
and Music which took place at
Philharmonie de Paris in October 2015
and at La Piscine in Roubaix in January
2016, and which will be presented
at Monteal Musée des Beaux-Arts
between January-June 2017.

program notları
Modest Mussorgski
Bir Sergiden Tablolar
– Gezinti
– Cüce
– Gezinti
– Eski Şato
– Gezinti
– Tuileries Sarayı
– Bydlo
– Gezinti
– Yumurtadan Çıkmamış Civcivlerin
Dansı
– Samuel Goldenberg ve Schmuyle
– Gezinti
– Limoges’de Pazar Yeri
– Katakomblar
– Tavuk Ayakları Altında Baba Yaga
Kulübesi
– Kiev’de Büyük Kapı (Bohatir)
Müzik uğruna askerlikten ayrılan,
yaşamını sürdürmek için devlet
hizmetinde basit bir memurluğa
katlanan, sonra da sanat aşkıyla görev
duygusu arasında ruhsal bunalıma giren
ve içki yüzünden 42 yaşında, Petersburg
Askeri Hastanesi’nde sefalet içinde ölen
Mussorgski’nin ünlü besteleri arasında
Boris Godunov operasından başka Çıplak
Dağda Bir Gece ve Bir Sergiden Tablolar
adlı eserleri başta gelir.
Daha önce birçok piyano parçası
yazan Mussorgski, 1873’te ölen mimar
ve ressam Viktor Aleksandroviç
Hartmann’ın anısına ertesi yıl
düzenlenen sergide yer alan on tablo
üzerine bu eseri solo piyano için
bestelemiş ve sergiyi gerçekleştiren
arkadaşı, sanat eleştirmeni Stasov’a
ithaf etmiştir. Sergiyi gezerken çok

duygulanan, duygusal yaratılışlı
besteci düşüncelerini “Hartmann
ölürken değersiz yaratıklar yaşamlarını
sürdürüyor” diye belirtmiş ve yakın
arkadaşının eserlerini müziğiyle
yaşatmaya karar vermiş. Böylece doğan
eser, bu on tablonun adlarını taşıyan
bölümlerden oluşmuş. Eser, ünlü
orkestra şefi Sergei Koussevitzki’nin
isteği üzerine Maurice Ravel tarafından
1922’de başarılı şekilde orkestraya
uyarlandı. Daha sonra önce RimskiKorsakov, ardından Henry Wood,
Leopold Stokovski, Walter Goehr gibi
müzisyenler de eseri orkestra için
düzenlemeyi denediler, fakat Ravel’in
mükemmelliğine ulaşamadılar.
Eserin başlangıcında ve tabloların
arasında yer alan beş Gezinti
(Promenade), resimden resime geçişleri
simgeler. Mussorgski bu müzik için
de şöyle demiştir: “Promenade’da
benim fizyonomim canlansın istedim!”
Gezinti’de, 5/4 ve 6/4’lük ölçülerde
sürekli değişen ritimde marş benzeri ana
tema, fazla hızlanmadan, belirgin (senza
allegrezza) ve Rus stilinde (nel modo
russico) başlığını taşır. Dinleyicilerin
kolayca aklında kalan bu motif, tabloların
daha kolay seçilmesini sağlar.
1. tablo bir cüceyi canlandırır. Onun
önce 3/4’lük ölçüde, çarpık bacakları
üzerinde aksak, aynı zamanda çok canlı
(sempre vivo) ve komik yürüyüşünü
görür gibi oluruz. Gezinti’den sonraki
2. tablo Eski Şato orta hızda, şarkı
söyler biçimde ve hüzünlü (andantino
molto cantabile e con dolore) bir
havada, 6/8’lik ölçüde, gezginci bir
Ortaçağ ozanını yüksek duvarların
dibinde gösterir. Tekrar bir Gezinti’den
sonra 3. tablo Paris’teki Tuileries
Sarayı’dır. Pek aceleci olmayan ve
kaprisli (allegretto non troppo,
capriccioso) bir tempoda, 4/4’lük
ölçüde, sarayın ünlü bahçelerinde
oynayan, dadılarıyla tartışan çocuklar
canlandırılır. Orta hıza yakın ve
ağırbaşlı (sempre moderato, pesante)
tempoda, 2/4’lük ölçüde yorumlanan
ise Bydlo 4. tablodur. Polonya yapımı
bu ağır öküz arabası, gürültülü bir
kağnı gibi, –güçlü direngen bas (basso
ostinato) eşliğinde– arabayı süren
köylünün söylediği halk şarkısıyla
sergilenir. Dördüncü kez duyulan
sakin (tranquillo) Gezinti’den sonraki

5. tablo, 2/4’lük ölçüde, canlı ve
hafif biçimde, şakacı (scherzino,
vivo, leggiero) yapıdaki Yumurtadan
Çıkmamış Civcivlerin Dansı’dır.
Hartmann bu tabloyu ünlü koreograf
Petipa’nın Trilby adlı balesine taslak
olarak hazırlamıştı.
6. tablo, Samuel Goldenberg ve
Schmuyle adlı biri zengin, şişman ve
oturaklı konuşan; diğeri –tam aksine–
fakir, zayıf, titrek ve ötekine yalvararak
eğilen iki Polonya Yahudisini 4/4’lük
ölçüde canlandırır. Kullanılan
ağırca (andante), aheste (grave),
enerjik (energico), ağırcadan biraz
hızlı (andantino) tempolar da bu
konuşmayı yansıtır.
Gezinti’den sonra 7. tablo, Limoges’de
Pazar Yeri’ni gösterir. Pazarcı
kadınların canlı ve kaprisli (allegretto
vivo, capriccioso) tempoda, 4/4’lük
ölçüde çekişmeleri sürekli bir devinim
(perpetuum mobile) gibi yansır. En
sonda, hepsinin bir ağızdan bağırışları
duyulur.
8. tablo ağır (largo) tempoda ve 6/4’lük
ölçüde canlandırılan yeraltı mezarları
Katakomblar’dır. Karanlık ve ciddi bir
müzikle ressam Hartmann, elinde
lambayla bir Paris katakombunda
canlandırılır. Müzik iki bölmeye
ayrılır: Roma Mezarları ve hüzünlü
akorlarla uzayan Ölülerle, Ölülerin
Dilinde. Bu son bölme için Mussorgski
“Hartmann’ın yaratıcı ruhu beni, içini
hafifçe aydınlattığı kurukafalara doğru
yöneltiyor” der. Bu mistik bölmede Si
minör tondaki Gezinti üzerine uygulanan
müzik, ses tekrarları (tremolo)
biçiminde figürlerle güçlendirilmiştir.
9. tablo Tavuk Ayakları Altında Baba
Yaga Kulubesi, Rus halk efsanelerinin
büyücüsü Baba Yaga’nın bir saatin
içinde görünen resmini tasvir eder.
Mussorgski büyücüyü öfkeli, çabuk
(allegro con brio, feroce) tempoda ve
2/4’lük ölçüde, alışılmış biçimde, uçan
bir cadı olarak canlandırır. Baba Yaga,
tavuk ayakları altındaki kulübesinde
yaşamakta, ancak kor halindeki havan ve
havaneli yardımıyla uçmaktadır. Sonuncu
ve 10. tablo, surlarla çevrili Kiev kentinin
ünlü, büyük kapısını gösterir. Bohatir
Kapısı adıyla anılan bu muazzam kütle
Rus stilinde yapılmıştır. Törensel tarzda
(maestoso), büyüklükle (con grandezza)
ve 4/4’lük ölçüde güçlü ulusal

marşlardan sonra koreller ve çan sesleri
benzetimiyle, doğal ve görkemli bir
manzara çizilir. Gezinti temasıyla karışan
bu temalar sonra olgun (grave) ve çok
ağırlaşan tempoda (sempre allargando)
eseri törensel sona ulaştırır. (Süre 31’)
* Program notu: irkin aktüze
Christoph Willibald Gluck
Orphée ve Eurydice operasından Melodi
Christoph Willibald Gluck’un Orphée
ve Eurydice operası kadar janrın gelişim
sürecine etki etmiş bir eser daha yoktur:
1762 yılında Viyana’da ilk seslendirişi
gerçekleştirilen eser, döneminin reform
yaklaşımlarını kusursuz bir şekilde bir
araya getirir. Gluck’un, figürlerin doğal,
özgün ifadelerini merkeze koyan azione
teatrale’si (tiyatrolu temsil) geleneksel
opera seria’ya (ciddi opera) meydan
okumuş ve belli ölçüde galip gelmiştir.
Günümüze dek müzik tiyatrosunun
en sevilen malzemelerinden biri olan
Orphée miti, Gluck’la birlikte baştan
aşağı yeni bir biçim almış ve günümüz
opera biçiminin temelini atmıştır. Sevdiği
Eurydice’yi yeniden hayata döndürmek
için yeraltı tanrılarını şarkı söyleyişiyle
büyüleyen Orphée’nin hikâyesinin
işlenişi, o zamana dek görülmemiş
bir gerçekçiliğe sahiptir ve seyircilerin
kahramanın duygu dünyasıyla derin bir
bağ kurmasını sağlar.
İkinci perdede Eurydice’yi bulmak için
yeraltına inen Orphée huzur içinde
şarkı söyleyip dans etmekte olan “mutlu
ruhlar”la karşılaşır. Operanın ikinci
bale sahnesinden alınan ve Giovanni
Sgambati tarafından tekrar düzenlenen
melodi gerek orkestra gerekse başta
keman ve piyano olmak üzere birçok
farklı enstrüman repertuvarının sevilen
eserleri arasındadır. (Süre 4’)
Wolfgang Amadeus Mozart
Re minör Fantezi, KV 397
– Andante – Adagio – Allegretto
Dikkate değer bir eser olan KV 397 Re
minör Fantezi, 1784 civarında ortaya
çıkmıştır. On bir ölçülük Andante,
başlangıçta kırık akorlarıyla bir prelüt
etkisi yaratır ve bu yönüyle C.P. Emanuel
Bach’ın çarpıcı benzerlikteki eserlerini

45 t h ıs tanbu l m us ıc fes tıval

45 . i st anbu l mü zi k f es tivali

kaydedilen albüm When Time Splits;
Fransız heykeltıraş Philippe Parreno
ile beraber 2013’te Paris’teki Palais
de Tokyo’da, 2005’te New York Park
Avenue’daki Armory’de iki aylık konuk
sanatçılık süresince New York Times
ve Financial Times’ta yer bulan başarılı
işbirlikleri; Rus görsel sanatçılar
Arotin & Serghei ile beraber 2015’in
Eylül ayında Linz Ars Elektronika
Festivali’nde, Scriabin’in Vers la
flamme’ını temel alan performansları;
akabinde de Kasım 2015’te, Scriabin’in
Prometheus’uyla Basel’deki Beyeler
Vakfı’nda düzenlenen etkinlikleri bu
disiplinlerarası projelerden örnekler.
Rudy’nin 2013 yılında, Chagall’ın
yayınlanmamış eskizleri ve Paris
Operası tavanının son halinden
esinlenerek, Chagall ailesinin isteği
üzerine hazırladığı animasyon
Renklerin Sesi, ilk gösterimini Nice’teki
Chagall Müzesi’nde yaptıktan sonra
dünyanın birçok yerinde gösterildi.
Rudy aynı zamanda Aralık 2015’te
Paris Filarmoni’de, Ocak 2016’da da
Roubaix’deki La Piscine’de düzenlenen
Chagall ve Müzik adlı serginin müzik
direktörlüğünü üstlendi. Sergi, OcakHaziran 2017 döneminde Montreal
Güzel Sanatlar Müzesi’nde sunuluyor.

“the sound of colours”:
kandınsky & chagall
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“renklerin sesi”:
kandınsky & chagall
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1210 yıllarında Gottfried von
Strassburg’un eski Almanca ile
kaleme aldığı ancak tamamlayamadığı
öyküyle Wagner, H. Kurtz’un yeni
Almanca çevirisi sayesinde sayesinde
daha Dresden’de iken tanışmış ve
ilgilenmişti. G. von Strassburg ise
Fransız şair Thomas’ın 1160’lardaki
bir şiirinden esinlenmişti. Wagner
şiiri –Mathilde Wesendonck ile gönül
ilişkisinin yadsınamaz etkisiyle– 1837
Eylül’ünde tamamlamış, iki yıl sonra
da Venedik’te bestelemeye başladığı
operayı Lucerne’de bitirmişti.
Wagner, “Bugüne kadarki sanatımın
doruk noktası” olarak tanımladığı
operayı Baden Kontesi Luise’ye ithaf
etti. Umulanın aksine Karlsruhe Saray
Tiyatrosu’nda sahnelenemeyen eser
Viyana’da 77 provadan sonra “Temsil
edilmesi olanaksız” damgasını yedi;
ancak, Otto Wesendonck’tan sonra
Wagner’in hamiliğini üstlenen Bavyera
Kralı II. Ludwig sayesinde sahnelendi
ve alkışlar yanında ıslıklarla da
Richard Wagner
karşılandı.
İsolde’nin Ölümü
İsolde’nin Ölümü’nün (Liebestod) 3.
perdesinde İsolde, Tristan’ın ölümüyle
Wagner, Zürih’te tüccar Wesendonck’un düştüğü derin baygınlıktan uyanır;
kendine tahsis ettiği villada onun maddi, gözleri yalnızca Tristan’ı görmektedir.
karısı Mathilde’nin de manevi desteğiyle “Onun gülümseyişi gibi yumuşak ve
yazmaya başladığı Tristan ve İsolde
hafif” (Mild und leise wie er lächelt)
operasını 1859’da tamamladı ve eser ilk diye başlayan ve sevgilisini öven
kez 10 Haziran 1865’te Münih’te Hans
4/4’lük ölçüdeki şarkısını söyler. Tüm
von Bülow yönetiminde sahnelendi.
operanın kalbini oluşturan özlem ve
Ancak operanın ana hatlarını daha
aşk motifleri burada da önem kazanır.
1854’te tasarlayan Wagner, 16 Aralık
Operanın başlangıcında bilmece gibi
1854’te o zamanki en büyük dostu
yansıyan tınılar finalde, romantik
Liszt’e şu satırları yazmıştı: “Gerçek aşkı ruhun bir temsilcisi gibi huzursuz
tatma mutluluğuna henüz erişemediğim yaşam ve ölüm, yakınlık ve uzaklık,
için, bu rüyaların en güzeline bir
aydınlık ve karanlık sorunlarına
anıt dikmek istiyorum; bunda aşk,
çözüm getirmeden sona ulaşır.
başlangıçtan sona kadar doyuma
Bölüm prelüdde olduğu gibi gelişir ve
ulaşacak. Kafamda Tristan ve İsolde’yi, bu özlem dolu kromatik bir çıkışla son
en sade olduğu kadar en safkan müzik
bulur. Prelüdün giriş motifi son kez
kompozisyonunu tasarladım. Sonda
duyulur ve sonsuza ulaşan Si Majör
dalgalanacak olan kara bayrağı da,
akorla çözülür. Gerçekten de bu ünlü
ölmek için üzerime örteceğim.” Wagner final sahnesi, insan sesi olmadan
o yıllarda ilgilendiği filozof Arthur
–İsolde’nin aryası yerine– tümüyle
Schopenhauer’in kendisinde uyandırdığı orkestra yorumuyla da çok başarılıdır,
ciddi karamsarlığın etkisinde kalarak
çünkü orkestrasyonu ayrıntılı olduğu
ruhsal bir idol belirlemişti: “Artık tek bir kadar renkli ve ışıltılıdır. Bu nedenle
ümide inanıyorum: uyku. O kadar derin dinleyicinin fantezisinde, aşkla dünyevi
bir uyku olacak ki, hayatın tüm acıları
arzuların aşılması gibi bir sanat rüyası
bitecek.”
gerçekleşir. (Süre 7’)
Tristan ve İsolde’nin konusunu
oluşturan efsane, Kelt kaynaklıdır.
* Program notu: irkin aktüze

Claude Debussy
Etütler L 136: No. 3 Dörtlü Aralıklar için
Etütler L 136: No. 6 Sekiz Parmak için
Debussy bu diziyi ve diğer son
dönem ustalık eserlerini 1915 yazında
besteledi. Bu dönemde ailesiyle
birlikte Dieppe yakınlarındaki bir
köy evine çekilerek, hummalı bir
çalışmayla besteler üretti. Kendisine
eleştirel bir gözle bakmasını bilen
besteci etütleriyle gurur duyuyordu:
“Gösterişçiliği bir yana bırakırsak,
çok özel bir yeri olacak böyle bir
eser üretmiş olmaktan son derece
memnun olduğumu itiraf etmeliyim.
Müzik tekniği açısından bu etütlerin,
piyanistlerin müziğin kapılarını ancak
güçlü ellerle açabileceklerini daha
iyi anlamalarına yardımcı olacağına
inanıyorum.” Debussy’nin etütleri
günümüzde konser piyanisti olma
yolunda ilerleyenlerin mutlaka geçtiği
önemli bir aşamayı temsil eder.
(Süre 7’)
Maurice Ravel
La Valse
1906 yılından beri vals için bir övgü
bestelemeyi tasarlayan Ravel, I. Dünya
Savaşı’ndan sonra Viyana adını verdiği
bir esere başlamıştı. Paris’teki Rus
Balesi’nin kurucusu ve yöneticisi
Diaghilev’in siparişi üzerine 1919’da La
Valse’i “koreografik bir şiir” olarak yazdı,
fakat parasal anlaşmazlık nedeniyle,
eser ilk kez bir konser parçası olarak
12 Ocak 1920’de Camille Chevillard
yönetimindeki Lamoureux Orkestrası
tarafından seslendirildi.
Ancak 1928’de Ida Rubinstein
tarafından bale müziğine uygulanan
La Valse’in partisyonuna Ravel şu
açıklamayı yazmıştı: “Sürüklenen
bulutlar açılarak aradan dans eden
çiftlerin parıltısı görülür. Bulutlar
gittikçe açılır ve durmadan dönen
çiftlerle dolu, uçsuz bucaksız bir
salon ortaya çıkar. Sahne yavaş yavaş
aydınlanır, şamdan taşıyan uşaklar
birden ortaya fırlar. 1885 yılında bir
imparatorluk sarayının salonu...”
Doğal olarak 3/4’lük vals temposunda
değerlendirdiği bu sekiz vals, savaştan
yeni çıkmış ve 1919 yılında barış
antlaşması imzalanmış olan Avrupa

ülkelerinin geçirdiği yıkımların, korku ve
trajedinin bestecideki büyük etkisini ve
getirdiği olgunluğu yansıtır.
İki piyano için düzenlemesi de yapılan
La Valse üç bölüm halinde gelişir. İlk
bölümde valsin doğuşu, belli belirsiz
duyulan ses kıvılcımları ve vals ritmiyle
canlandırılır. Hafif bir uğultuyla giren
eser geniş bir kreşendo ile, kontrbasların
yardımıyla başlar; kasvetli atmosfer
berraklaşırken fagotlar flütlere, viyolonsel
ve baslar kemanlara yer açar. Giderek
güçlenen müzik Habsburg saraylarının
yumuşak havasını iki çok belirgin arp
glissando’suyla duyurur... Vals ezgilerinin
tanınmaya başladığı yerde 2. bölüme
girilir. Soylu ve Duygulu Valsler’in
yedincisine benzeyen vals bu kez obua
solosu olarak belirir. Viyana’nın dansa
meraklı çiftleri dönmekte, üfleme
çalgıların buruk sesleri kemanların
baygın ezgilerine karışmaktadır. Valsin
ritmi ve rengi güçlenmekte, tutkulu vals
melodileri birbirinin içine girmektedir.
Son bölümde Viyana İmparatorluk
Sarayı’ndaki dans, Ravel’in sonradan
belirttiği gibi, adeta kötü kaderli fantastik
bir siklona (Un tournoiement fantastique
et fatal) dönüşür. (Süre 13’)
* Program notu: irkin aktüze

yenilenen yorumlar
▪▪ 1992 yılında İstanbul, Taksim Atatürk
Kültür Merkezi’nde “Bir Sergiden
Tablolar” başlıklı bir sergi açmış,
Mussorgski’nin yine bir sergiden
etkilenip yazdığı bu müzik için resimler
yapmıştım. Bu sergi, bu eser, bu sunuş,
Victor Hartmann, Mussorgki, Ravel,
Kandinsky müzik, resim, şehirler,
sergilemeler ve bu yıl…
Modest Mussorgski’nin (1839-1881)
dostu ressam Victor Hartmann (18341873), tanınmış bir mimar olan amcası
tarafından büyütülmüştür. Güzel
Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra
kitap resimlemiş, mimari çizimler
yapmış, tiyatro ve bale için kostümler
tasarlamıştır. Mussorgski ile yakın
arkadaş olan Hartmann ne yazık ki
39 yaşında ölür ve Mussorgski bu
durumdan çok etkilenir.
Ortak arkadaşları yazar ve eleştirmen
Vladimir Stasov, Hartmann’ın ani
ölümünün birinci yıldönümünde

sanatçının 400’e yakın desen ve
suluboyasının yer aldığı bir sergi
düzenler (1874). Açılışa gelen
Mussorgski etkilendiği 10 resmi
bestelemeye başlar. Bir Sergiden Tablolar
adlı süit böyle doğmuştur. Yapıtın 15
bölüm başlığının adları Mussorgski
tarafından konulmuştur. İlk bölüm
olan Promenade (Gezinti) teması dört
defa aynı başlık ile, bazen de başka
bölümlerin içinde sezilir bir biçimde
kullanılır.
1922 yılına gelindiğinde Fransız
besteci Maurice Ravel, piyano için
yazılmış olan eseri orkestraya uyarlar.
1928’de de Dessau’daki Friedrich
Tiyatrosu müdürü, Mussorgski’nin
Bir Sergiden Tablolar müziğinin
tiyatroda sergilenmesi düşüncesiyle
Kandinsky’den resimler yapmasını ister.
Kendisi de aynı zamanda bir müzisyen
olan sanatçı bu teklifi büyük bir
memnuniyetle kabul eder. Böylece bir
piyano süiti olarak yazılmış olan eser,
solo çalgı eşliğinde sunulan bir sahne
performansı olmaktan çıkar; manzara,
müzik, renk, ışık, geometrik şekiller
ve plastiklerin etkileşimiyle, bir sahne
kompozisyonuna dönüşür.
2010’dan beri Mikhail Rudy, 1928’de
Bauhaus’da Bütüncül Sanat sergisi
için hazırlanan Kandinsky’nin
suluboya taslaklarının animasyonlu
izdüşümü eşliğinde Mussorgsky’nin Bir
Sergiden Tablolar’ı ile bir multimedya
performansı sunmakta.
Konserin ikinci yarısında yine bir
Mikhail Rudy projesi olan ChagallRenklerin Sesi, Marc Chagall’ın Paris
Garnier Operası’nın tavan resimlerinin
eskizlerinden oluşan bir animasyonla
görsel ve işitsel sanatların bir sentezini
sunacak.
Chagall’ın yarattığı ışıklı, parlak
renklerle donatılmış opera binası
tüm zamanların büyük bestecilerinin
“panteon”u olmuştur. Sanatçı,
resmettiği bestecilerin operalarındaki
karakterleri sanki Olympos’ta bir araya
getirmiştir. Tavanda, merkez panelde,
dört besteci ve eserleri ele alınmıştır.
Kırmızılar içinde yer alan boğa ve gitar
figürleri Bizet’nin Carmen’ini; sarılar
arasında genç bir çift ve arkalarındaki
sakallı bir adam Verdi’nin La
Traviata’sını; mavi ve yeşillerin hâkim
olduğu bir alanda elindeki kılıcıyla mavi

süvari, Beethoven’ın Fidelio’sunu; yine
yeşillikler içinde çalınan lir Gluck’un
Orphée ve Eurydice operasını resmeder.
Çemberde masmavi bir dünyada
tahtında oturan çar, üzerinde kanatlı
bir canavar, uzaktan görünen Moskova
ve kalabalığın yer aldığı bölüm
Moussorgsky’nin Boris Godunov
operasını konu alır. Mozart ve Sihirli
Flüt olmadan olmaz: beyaza yakın açık
maviliklerde dev bir melek gökyüzünü
doldururken, bir kuş flüt çalmaktadır.
Wagner’in Tristan ve İsolde’sinde yeşilin
hakimiyeti arasında kalan kırmızı
alanda, Tristan ve İsolde figürlerinin
arkasında, Paris’in iki özel mekânı
resmedilmiştir: Arc de Triomphe ve
Place de Concorde...
Berlioz’un Romeo ve Juliette’inde
kucaklaşan sevgililer arkalarında bir atın
başı ile yeşilin hâkimiyetinde resmedilir.
Akabindeki beyaz bir alan ise Rameau’ya
adanmıştır. Yanındaki boşlukta kırmızı
ile, Garnier Operası’nın cepheden
görünümü resmedilmiştir. Hemen
yanında Carpeaux’nun Dans heykeli ve
Debussy’nin Pelléas ve Mélisande’u fark
edilir. Hâkim renk mavidir.
Ravel’in Daphnis ve Chloé’si, kırmızı
hâkimiyetinde, bir koyun, tapınak
ve olağanüstü bir çiftle betimlenir.
Stravinsky’nin Ateş Kuşu’nda Chagall,
paletiyle, bir melek müzisyen, kuş,
sihirli ağaç ve Eiffel Kulesi’ni resmeder.
Çaykovski’nin Kuğu Gölü’nde mavi
bir göl, kuğu ve kadınla karşılaşılır.
Son olarak ünlü Giselle balesi yine
altın sarısı ve ağaçlar altında dans
eden köylülerle betimlenmiştir. Rudy,
Paris Garnier Operası’nın tavanındaki
resmin yayımlanmamış eskizleriyle
tasarladığı animasyona yine aynı
bestecilerin eserleri ile eşlik ederken
stiller ve renkler arası geçişin en güzel
örneklerinden birini sunuyor.
“Sığınacak yer kalmadı Chagall’daki
eşeğin gözünden başka” diyen Cemal
Süreya gibi bu konsere gidip, birkaç
saatliğine müziğe, Kandinsky’ye
ve Chagall’a sığınmak hepimize iyi
gelecektir.
— Hülya Düzenli
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andırır. Orga benzeyen bu tınıları, üç
farklı örgesel ana fikir barındıran dolu
dolu bir Adagio takip eder. Bu fikirler
ifade yüklü, ritmik açıdan keskin bir
şekilde işaretlenmiş bir temayı çevreler:
Sürekli tekrar eden Mi notasından
bir üst ses motifin ve kromatik inişli
birer orta ve bas sesin yanı sıra
geciktirmelerle hafifçe hareketlendirilen
bir yan temayı. Açılış bölümünün sahip
olduğu Adagio karakteri fantezivari
presto geçişleriyle kesintiye uğrar.
Ardından, mütevazı Re Majör Allegretto
hiç beklenmedik bir anda melodik
bir karakterle yükselerek Adagio’nun
nispeten karanlık renklerinden sonra
aydınlık bir rüya sahnesi gibi belirir ve
başlangıcındaki gibi yine umulmadık bir
şekilde gözden kaybolur. Mozart’ın Re
minör Fantezi’yi bestelerken aklında çok
daha kapsamlı bir eser olduğu, fakat
bilinmeyen nedenlerden dolayı eserini
tamamlayamadığına dair birçok işaret
vardır. (Süre 7’)

“the sound of colours”:
kandınsky & chagall
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CHRıSTOPHER WARREN-GREEN şef conductor
ALıNA POGOSTKıNA keman violin

01.06.2017 Aya İrini Müzesi
pe th 20.00 Hagia Eirene Museum
Ludwig van Beethoven

Keman Konçertosu Re Majör, op. 61
Violin Concerto in D Major, op.61
– Allegro ma non troppo
– Larghetto
– Rondo
Ara Interval
Ludwig van Beethoven

Senfoni No. 3 Mi bemol Majör, op. 55 “Eroica”
Symphony No.3 E flat Major, op.55 “Eroica”
– Allegro con brio
– Marcia funebre
– Scherzo
– Finale

38

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR

45 . i st anbu l mü zi k f es tivali

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

▪▪ Christopher Warren-Green, Kuzey
Carolina eyaletindeki Charlotte Senfoni
Orkestrası müzik direktörü ve Londra
Oda Orkestrası’nın da sürekli şefi olarak
görev yapıyor. Büyük ölçüde ABD’deki
orkestralarla işbirliği içinde olan WarrenGreen’in Kuzey Amerika’da yönettiği
başlıca orkestralar arasında Philadelphia
Orkestası, Detroit, St. Louis, Toronto,
Milwaukee, Seattle ve Vancouver
Senfoni Orkestraları ile Washington D.C.
Ulusal Senfoni Orkestrası yer alıyor.
Warren-Green aynı zamanda düzenli
olarak Minnesota Orkestrası ile çalışıyor.
Basında kendisinden övgüyle bahsedilen
Warren-Green’in Houston Senfoni
Orkestrası ile Handel’in Messiah’sını
icra ettiği konseri, Hosuton Chronicle
gazetesinde “İsa’nın geliş, acı ve zafer
hikâyesinin bu kadar canlı bir şekilde
anlatıldığı çok nadir eserlerden biri”
olarak değerlendirdi.
Warren-Green yakın geçmişte
Philharmonia, Londra Filarmoni,
Liverpool Kraliyet Filarmoni ve İskoç
Ulusal Kraliyet Orkestralarının yanı
sıra NHK, Singapur, Sapporo ve
KBS Senfoni Orkestralarını, BBC
Konser Orkestrası ve Kuzey Kraliyet
Sinfonia’sını ve Yehudi Menuhin’in
adına düzenlenen bir anma konserinde
Sinfonia Varsovia’yı yönetti. WarrenGreen’in diğer işbirlikleri arasında
Yomiuri Nippon Senfoni Orkestrası ile
gerçekleştirdiği Japonya turu ve Zürih
Oda Orkestrası, RTÉ Senfoni Orkestrası
ve İzlanda Senfoni Orkestrası ile verdiği
konserler bulunuyor.
2016/2017 sezonunun başlıca
etkinlikleri, sanatçının Belçika Ulusal
Orkestrası, Kraliyet Filarmoni Orkestrası
ve Bonn Beethoven Orkestrası’na
dönüşünü kapsıyor. Kraliyet Müzik
Akademisi Orkestrası ile 2016 Menuhin
Yarışması Finalleri için gerçekleştirdiği
özel işbirliğinin ardından Warren-Green
Ocak 2017’de aynı orkestraya geri
döndü. Sanatçı aynı zamanda Nashville

Senfoni ve Rochester Filarmoni’yle ilk
defa bir araya geldi.
Klasik müzik repertuvarını genişleten
yeni eserlerin tanıtımına ve müzik
eğitimine ayrı bir önem veren WarrenGreen, LCO Music Junction projesinde
önemli bir rol oynuyor. Geçtiğimiz
sezon İngiltere’nin güneyinde yaklaşık
3.000 kadar gence ulaşan bu çığır
açan proje, ülkede imkânları sınırlı
çocukları bir araya getirerek müziği
ortak empati geliştirmek ve işbirliğine
teşvik etmek yolunda vazgeçilmez bir
unsur olarak kullanıyor. 2015 yılında
bu proje kampsamında Hong Kong’a
giden Londra Oda Orkestrası, yerli
öğrencilerin katılımına imkân veren
konserler düzenledi.
Christopher Warren-Green, geçtiğimiz
30 yılda Kraliyet Ailesi tarafından
orkestra şefliği yapmak üzere birçok
etkinliğe özel olarak davet edildi.
Nisan 2005’te Cornwall Dükü ile
Düşesi’nin düğününün ardından
İthaf ve Dua merasimini yönetti; 2011
yılında da dünya çapında 2 milyarlık
bir seyirciye ulaşan Cambridge
Dükü ile Düşesi’nin Westminster
Abbey’deki evlilik seremonisinde
Londra Oda Orkestrası’na şeflik
yaptı. Yönettiği diğer başlıca kraliyet
konserleri arasında ise Kraliçe’nin Kew
Sarayı’nda gerçekleşen 80. doğumgünü
kutlamaları ve Philarmonia Orkestra ile
Drury Lane’deki Kraliyet Tiyatrosu’nda

Philharmonia, London Philharmonic,
Royal Liverpool Philharmonic and
Royal Scottish National orchestras,
and the NHK, Singapore, Sapporo
and KBS symphony orchestras. He
has also conducted BBC Concert
Orchestra and Royal Northern
Sinfonia, as well as Sinfonia Varsovia
for a commemorative concert in
celebration of Yehudi Menuhin. Other
collaborations include a tour of Japan
with the Yomiuri Nippon Symphony
Orchestra, and concerts with Zürcher
Kammerorchester, RTÉ Symphony
Orchestra and Iceland Symphony
Orchestra.
Highlights of the 2016/17 season
include his return to Orchestre
National de Belgique, Royal
Philharmonic Orchestra and
Beethoven Orchester Bonn. Following
a special collaboration with the Royal
gerçekleşen 90. doğumgünü konseri,
Academy of Music orchestra for the
son olarak da Wales Prensi’nin
Senior Finals of the 2016 Menuhin
Buckingham Sarayı’nda düzenlenen 60. Competition, Warren-Green returns
doğumgünü konseri yer alıyor.
to conduct the orchestra in January
Kraliyet Müzik Akademisi’nin üyeleri
2017. He also debuts with the
arasında yer alan Warren-Green,
Nashville Symphony and Rochester
Sony, Phillips, Virgin, EMI, Chandos,
Philharmonic orchestras.
Decca ile Deutsche Grammophon için
Dedicated to the promotion of new
birçok kayıt gerçekleştirdi. Sanatçı aynı
works and passionate about music
zamanda Londra Oda Orkestrası’yla
education, Warren-Green plays a
beraber Signum Classics için kayıtlar
key role in LCO Music Junction.
yapıyor.
This ground-breaking project, which
reached over 3,000 young people
▪▪ Christopher Warren-Green is Music in the South of England last season,
Director of the Charlotte Symphony
brings together children in the
in North Carolina and Music Director
UK from different backgrounds by
and Principal Conductor of the
using music as a medium to foster
London Chamber Orchestra. Working
mutual empathy and collaboration. In
extensively in the US, key North
November 2015 Warren-Green took the
American engagements have included London Chamber Orchestra to Hong
The Philadelphia Orchestra, the
Kong, where local students joined the
Detroit, St. Louis, Toronto, Milwaukee, orchestra in concert.
Seattle and Vancouver symphony
Over the last 30 years Christopher
orchestras and the National Symphony Warren-Green has been personally
Orchestra Washington D.C. He also
invited to conduct for the Royal
regularly works with the Minnesota
Family on many occasions. In April
Orchestra, and of recent performances 2005, he conducted the Service of
of Handel’s Messiah with Houston
Dedication and Prayer following the
Symphony, the Houston Chronicle noted marriage of TRH the Duke and the
that he conducted the performances
Duchess of Cornwall. He also led the
“with relish…I’ve rarely heard the story London Chamber Orchestra during
of Jesus’ advent, suffering and victory
the marriage ceremony of TRH The
told so vividly.”
Duke and Duchess of Cambridge at
Previous seasons have seen
Westminster Abbey in 2011, which was
Warren-Green at the helm of the
broadcast to a global audience of two
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▪▪ “Derinden etkileyici”
performanslarıyla (Hamburger
Abendblatt) övgü toplayan ve
Helsinki’de düzenlenen 2005 Sibelius
Yarışması’nı kazanan Alina Pogostkina,
dünyanın en tanınmış festivallerinde ve
konser salonlarında konserler veriyor.
Şimdiye kadarki kariyerinde Vladimir
Ashkenazy, Gustavo Dudamel, Sakari
Oramo, David Zinman, Jonathan Nott,
Paavo Järvi, Michael Sanderling, David
Afkham, Robin Ticciati ve Thomas
Hengelbrock gibi orkestra şefleriyle
işbirlikleri gerçekleştirdi.
Stéphane Denève şefliğinde DSO
Berlin, Mikko Franck yönetiminde
Radio France Filarmoni Orkestrası
ve John Storgårds yönetimindeki
BBC Filarmoni’yle tekrar bir araya
geleceği konserler Pogostkina’nın bu
sezonunun dikkat çeken etkinlikleri
arasında. Festival durakları arasında
ise Ostrobothnia Oda Orkestrası ve
Sakari Oramo ile Mozartfest Würzburg,
Tonkünstler Orkestrası ve Tomas
Netopil ile Grafenegg Festivali, MDR
Senfoni Orkestrası ve Risto Joost ile
MDR Musiksommer’in açılışı ve Londra
Oda Orkestrası’yla İstanbul Müzik
Festivali’ne geri dönerek vereceği
konserler bulunuyor. Pogostkina
aynı zamanda Stavanger Senfoni
Orkestrası ile beraber Christian Vasquez
yönetiminde, Mozarteum Salzburg
Orkestrası ile Festspielhaus Salzburg’da
ve Tapiola Sinfonietta ile Reinhard
Goebel yönetiminde performanslar
gerçekleştirecek. Yakın dönemde de
Los Angeles Filarmoni, San Francisco

Senfoni, Fransa Ulusal Orkestrası ve
St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ile
gerçekleştirdiği ilk performansları yer
alıyor.
Sanatçı şimdiye kadar HR-Frankfurt
Radyo Orkestrası, SWR-Stuttgart
Radyo Senfoni Orkestrası, Mahler
Oda Orkestrası, Finlandiya Radyo
Senfoni Orkestrası, Oslo Filarmoni,
Stockholm Kraliyet Filarmoni,
Philharmonia Orkestrası, Radio France
Filarmoni Orkestrası, Helsinki Barok
Orkestrası ve BBC İskoç, NHK ve
Yomiuri Nippon Senfoni Orkestrası gibi
topluluklarla konserler verdi. Sıklıkla
Schwetzingen Festivali, SchleswigHolstein, Mecklenburg-Vorpommern
ve Bergen Festivalleri, Aix-en-Provence
Festivali, Salzburg Festivali, Edinburgh
Uluslararası Festivali, İstanbul
Müzik Festivali ve Rheingau Müzik
Festivali gibi organizasyonlarda da
performanslar gerçekleştiriyor.
Reinhard Goebel ile Mozarteum
Salzburg’da Barok keman eğitimi gören
Alina Pogostkina’nın çok yönlülüğü,
çoğunlukla bağırsak tel ile çalınan Barok
ve Klasik'ten modern başyapıtlara kadar
uzanan kapsamlı repertuvarında kendini
belli ediyor. Bunun yanı sıra tutkulu
bir oda müzisyeni olan Pogostkina,
Steven Isserlis, Yuri Bashmet, Gidon
Kremer, Menahem Pressler, Christoph
Eschenbach, Pekka Kuusisto, Maxim
Rysanov, Jörg Widmann ve Joshua Bell
gibi müzisyenlerle bir araya geldi.
Birçok radyo ve televizyon yayınında
boy gösteren Pogostkina’nın çağdaş
müziğe karşı beslediği tutku da Bahar
2012’de yayımlanan ve Pēteris Vasks’ın
bütün keman eserlerini bir arada sunan
kaydında açıkça görülüyor.
St. Petersburg’da doğan ve eğitimini
Antje Weithaas ile Berlin Hanns Eisler
Müzik Yüksek Okulu’nda tamamlayan
Alina Pogostkina, Nippon Müzik Vakfı
tarafından kendisine temin edilen, 1717
tarihli bir Antonio Stradivari “Sasserno”
kemanı çalıyor.
▪▪ Praised for her “deeply moving”
performances (Hamburger Abendblatt),
winner of the 2005 Sibelius
Competition in Helsinki Alina
Pogostkina performs at many of the
world’s most renowned festivals and
concert venues. She has collaborated

with conductors including Vladimir
Ashkenazy, Gustavo Dudamel, Sakari
Oramo, David Zinman, Jonathan Nott,
Paavo Järvi, Michael Sanderling, David
Afkham, Robin Ticciati and Thomas
Hengelbrock.
Highlights of the current season are
return visits to Deutsches SinfonieOrchester Berlin with Stéphane Denève,
Orchestre Philharmonique de Radio
France under Mikko Franck and BBC
Philharmonic with John Storgårds.
Festival appearances include concerts
with Ostrobothnian Chamber Orchestra
and Sakari Oramo at Mozartfest
Würzburg, Tonkünstler-Orchester
Niederösterreich and Tomas Netopil at
Grafenegg Festival, the opening concert
of MDR Musiksommer with MDR
Sinfonieorchester and Risto Joost and
a return visit to Istanbul Music Festival
with the London Chamber Orchestra.
She will be performing with Stavanger
Symphony Orchestra under Christian
Vasquez, Mozarteum Orchester
Salzburg at Grosses Festspielhaus
Salzburg and Tapiola Sinfonietta with
Reinhard Goebel.
Recent concerts include debuts with
the Los Angeles Philharmonic, San
Francisco Symphony, Orchestre
National de France and St. Petersburg
Philharmonic Orchestra. She has
also performed with orchestras
including the hr-Sinfonieorchester
Frankfurt, Radio-Sinfonieorchester
Stuttgart des SWR, Mahler Chamber
Orchestra, Finnish Radio Symphony
Orchestra, Oslo Philharmonic,
Royal Stockholm Philharmonic,
Philharmonia Orchestra, the Hallé,
Orchestre Philharmonique de Radio
France, Helsinki Baroque Orchestra
and BBC Scottish, NHK and Yomiuri
Nippon Symphony orchestras. Alina
Pogostkina performs frequently at
festivals such as the Schwetzinger
Festspiele, the Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern and
Bergen, Festival d’Aix en Provence,
Salzburger Festspiele, Edinburgh
International Festival, Istanbul Music
Festival and Rheingau Musik Festival.
Having studied the baroque violin
with Reinhard Goebel at Mozarteum
Salzburg Alina Pogostkina’s versatility
shows itself in her diverse repertoire,

ranging from baroque and classical
often played on gut strings to the
modern masterworks. An ardent
chamber musician, she has worked
with musicians such as Steven
Isserlis, Yuri Bashmet, Gidon Kremer,
Menahem Pressler, Christoph
Eschenbach, Pekka Kuusisto, Maxim
Rysanov, Jörg Widmann and Joshua
Bell.
Appearing in numerous radio and
television recordings and broadcasts,
Pogostkina’s passion for contemporary
music is evident in her highly
acclaimed recording of Pēteris Vasks’
complete violin works, released in
Spring 2012.
Born in St. Petersburg, Alina
Pogostkina studied with Antje
Weithaas at Berlin’s Hochschule für
Musik Hanns Eisler. She plays on
the 1717 ‘Sasserno’ violin of Antonio
Stradivari, kindly provided by the
Nippon Music Foundation.

londra oda orkestrası
▪▪ Dünyanın en üstün müzik
topluluklarından Londra Oda Orkestrası
(LCO), sürekli şefi Christopher WarrenGreen’in karizmatik önderliğini
Londra’nın en özel müzisyenlerinin
yeteneğiyle buluşturuyor. 1921 yılında
kurulan LCO, İngiltere’nin en eski
profesyonel oda orkestrası olma
özelliğini taşıyor. Bu zaman süresince,
yenilikçi ve cesur bir topluluk olarak
özenilecek bir itibar kazanan topluluk
Stravinsky, Bloch, Williams, Respighi,
Delius, de Falla, Finzi, Prokofiev,
Hindemith, Poulenc ve Villa Lobos
gibi ileri gelen 20. yüzyıl bestecilerinin
eserlerinin ilk seslendirilişlerini
gerçekleştirdi. Sıklıkla dünyaca tanınmış
solistler ve şeflerle beraber konserler
verdi ve yakın dönemde Alison Balsom,
Lang Lang, Pekka Kuusisto, Lawrence
Zazzo, Han-Na Chang, Paul Lewis,
Augustin Dumay, Sol Gabetta, Natalie
Clein ve Julian Lloyd Webber gibi
isimlerle birlikte çalıştı.
Londra sezonunda samimi bir mekân
olan Cadogan’ı merkez alan topluluk,
ulusal vasıflarının yanı sıra uluslararası
camiada aranan orkestraların arasında
sayılıyor; Milano La Scala’dan Hong
Kong’a, Uzakdoğu'dan ABD ve
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billion. Other notable occasions have
included HM The Queen’s 80th birthday
celebrations at Kew Palace, and with the
Philharmonia Orchestra he conducted
HM The Queen’s 90th birthday concert
at Theatre Royal, Drury Lane as well
as HRH The Prince of Wales’ 60th
birthday concert in Buckingham Palace.
Warren-Green is a fellow of the Royal
Academy of Music and has recorded
extensively for Sony, Phillips, Virgin
EMI, Chandos, Decca and Deutsche
Grammophon. He also records with
the London Chamber Orchestra for
Signum Classics.

london chamber orchestra
& alına pogostkına

41

42

london chamber orchestra
& alına pogostkına

Avrupa'ya uzanan bir coğrafyada
dinleyenleriyle buluşuyor. Orkestra EMI,
Virgin ve Sony için yaptıkları kayıtlara
ek olarak LCO Live serisi içinde Signum
Records ile de birkaç CD yayımladı.
LCO’nun faaliyetlerinin oldukça canlı
bir kolunu da kamu ve eğitim projeleri
oluşturuyor; önde gelen Music Junction
(Müzik Kavşağı) programı, sosyal ve
ekonomik imkânları sınırlı gençleri bir
araya getiren özgün bir girişim.
Cornwall Düşesi’nin sanat hamiliğinden
yararlanan orkestra, 2011 yılında
Cornwall Dükü ile Düşesi’nin düğün
merasiminde, yaklaşık 2 milyar
uluslararası seyirci önünde sahne
aldı. Tarihi boyunca hiç kamu yardımı
almamış olması, onun yerine büyük
ölçüde özel bağışçıların, vakıf ve
kurumların, şirket sponsorluklarının ve
hevesli seyircilerin desteğiyle faaliyet
göstermesi dikkate değer bir özellik
olmanın yanı sıra orkestranın kusursuz
performanslarına olan itibarın da adeta
bir kanıtı.

the Far East, the USA and Europe. As
well as recordings for EMI, Virgin and
Sony, it has also recorded a number of
CDs as part of the LCO Live series on
Signum Records.
Community and education projects
form a vibrant strand of LCO’s
activities, and its flagship Music
Junction programme is a unique
initiative which brings together
young people from diverse social and
economic backgrounds.
LCO enjoys the Patronage of Her Royal
Highness The Duchess of Cornwall,
and in 2011 it performed at the
wedding service of TRH The Duke and
Duchess of Cambridge, to an estimated
global audience of two billion people.
Remarkably, it has received no public
subsidy during its entire history,
instead enjoying significant support
from private donors, trusts and
foundations, corporate sponsors and
enthusiastic audiences: a tribute to its
impeccable performance credentials.

▪▪ London Chamber Orchestra (LCO),
one of the world’s finest ensembles,
combines the charismatic leadership
of Principal Conductor Christopher
Warren-Green with the skills of
London’s most exceptional musicians.
Founded in 1921, it is the UK’s oldest
professional chamber orchestra.
In that time it has established an
enviable reputation as an innovative
and adventurous ensemble. It has
premiered works by a veritable Who’s
Who of 20th-century composers,
including Stravinsky, Bloch, Vaughan
Williams, Respighi, Delius, de Falla,
Finzi, Prokofiev, Hindemith, Poulenc
and Villa Lobos. LCO performs
frequently with internationally
renowned soloists and conductors, who
have recently included Alison Balsom,
Lang Lang, Pekka Kuusisto, Lawrence
Zazzo, Han-Na Chang, Paul Lewis,
Augustin Dumay, Sol Gabetta, Natalie
Clein and Julian Lloyd Webber.
The orchestra’s London season is based
at the intimate space of Cadogan Hall.
Aside from its national credentials,
LCO is also recognised globally, having
appeared in concert halls around the
world – from La Scala, Milan, to City
Hall, Hong Kong, and throughout

program notları
Ludwig van Beethoven
Keman Konçertosu Re Majör, op. 61
– Allegro ma non troppo
– Larghetto
– Rondo
36 yaşındaki Ludwig van Beethoven,
1806 yılında bestelediği tek keman
konçertosunu kemancı Franz
Clement (1780-1842) için yazmasına
karşın, gençlik arkadaşı Stephan von
Breuning’e ithaf etmişti. Beethoven
daha önce op. 40 ve op. 50 olarak
numaralanan, Keman ve Orkestra
İçin Romans adıyla iki eser besteledi.
Kendisi için oldukça verimli bir yıl
olan 1806’da op. 59 Yaylı Çalgılar
Dörtlülerini, 4. Senfoni’sini ve 4.
Piyano Konçertosu’nu yazan besteci,
keman konçertosunun solo partisi
için pratik yönden Franz Clement’ten
yararlanmıştı. Ancak eserin ilk yorumu
hiç de kolay olmadı: Viyana’da 1806
Noel gecesinden bir gün önce, 23
Aralık’ta gerçekleşen ilk seslendirilişte,
partisyonun önemli bölümü henüz
hazır değildi. Theater an der Wien
Orkestrası’nın başkemancısı ve

yöneticisi, harika çocuk olarak ün
kazanan ve konserin odak noktası
olan 26 yaşındaki Clement, partisinin
çoğunun notasını Prima vista (ilk
görüşte) çalmak zorunda kaldı.
Beethoven da belki bu geç kalışının
suçluluğunu hissederek, kendisini
affettirmek için eserin başına
merhamet anlamına gelen Clement
kelimesiyle ilgili, yarı İtalyanca, yarı
Fransızca “Concerto per clemenza pour
Clement” cümlesini yazmış, konçertoya
merhamet gösterilmesini dilemişti.
Bugün bile provasız çalınmasına pek
cesaret edilemeyen Beethoven Keman
Konçertosu konserde bölümler hâlinde
seslendirilmiş, arada Clement bazı
virtüöz soloları, tek tel üzerinde çaldığı
kendi sonatını da yorumlamış, hatta
bunu kemanı ters tutarak –o çağda
istenilen gösteriler gibi– yapmıştı.
Bu gösteriler daha sonradan alayla
anımsanmasına karşın dinleyiciler
solisti çok beğenmiş, konçerto da
kabullenilmişti. Ancak basın daha
katıydı: Wiener Theaterzeitung eserin
özgünlüğü ve güzellikler içeren birçok
pasajı nedeniyle alkışlandığını, ama
orkestranın kopmalar gösterdiğini,
konçertodaki ilintisiz tekrarların, üst
üste yığılmış fikirlerin yorucu olduğunu
belirtmişti. Ciddi bir eleştirmen de
“Beethoven’ın ne yazık ki 1. ya da 2.
Senfonileri gibi eserleri artık insanlığa
hediye etmediği”nden yakınıyordu.
Beethoven, arkadaşı Bayan von
Breuning için konçertonun bir piyano
düzenlemesini de yapmış ve her iki
versiyon 1809’da yayımlanmıştı.
Konçerto ancak bestecinin ölümünden
17 yıl sonra konser salonlarında
yaygınlaşabildi: 1844’te, 12 yaşındaki
Joseph Joachim, Mendelssohn’un
yönetimindeki Londra Filarmoni
Derneği Orkestrası eşliğinde –daha
önce 14 yaşındaki Henri Vieuxtemps
ve daha sonra da 11 yaşındaki Yehudi
Menuhin’in yaptıkları gibi– konçertoyu
seslendirdi, daha sık çalınması için
büyük çaba gösterdi.
Ünlü şef Fritz Busch eseri “ruhsal
bir Everest”e benzetir. Keman
konçertoları arasında gerçekten
de zirvede duran eser, bir bütün
hâlinde dinlendiği zaman içtenlikli
keman-orkestra diyaloğu sezilebilen,
gösterişe ve solistik virtüözlüğe

önem vermeyen, tekniğin üzerindeki
anlamlı güzelliğiyle Beethoven’ın tek
lirik konçertosudur. Aynı yıl yazılan
4. Piyano Konçertosu’ndaki solistle
orkestra arasında daha ilk bakışta
görünen savaşım yerine bu eserde
karşılıklı konuşma yeğlenmiş; solistten
formu, özü ve ruhsal yapıyı kavraması
istenmiştir. Ancak, son bölümü parlak
bir yorum gerektiren konçertonun
yapısıyla ünlü solistler de ilgilenmiş,
Joseph Joachim ve Franz Kreisler
gibi kemancılar, hatta günümüz
bestecilerinden Alfred Schnittke eser
için kadans bestelemiştir.
4/4’lük ölçüde, çok hafif timpani
vuruşlarıyla, o kadar çabuk olmayan
(allegro ma non troppo) tempoda
başlayan 1. bölüm uzun bir orkestra
girişini içerir. Baştaki dört darbenin
ilginç bir de öyküsü vardır: Beethoven,
sağırlığının arttığı günlerde bir şey
duyar gibi olur. Kuşkuyla pencereye
doğru gittiğinde, komşu kapının
vurulduğunu görür ve işitme duyusunu
hâlâ yitirmediğine sevinerek bu
vuruşları konçertoda değerlendirir.
Beşincisi, tahta üfleme çalgıların
girişiyle altta kalan bu vuruşlar
sanki eserin nabzı gibidir. Birbirine
yakın altı yan temanın duyurulduğu
orkestral ritornello, barışçı bir hava
oluşturur. Her iki ana temayı da önce
üfleme çalgılar duyurur. İlahi benzeri
diyatonik melodi bölümün sonuna da
egemen olur. Solist ise yumuşak bir
kadans ile girer ve timpanilerin nabız
atışıyla izlenir. Solo keman uzun bir
yay çekişiyle duygulu şarkısını sunar.
Konçertonun yarı uzunluğunu aşan
birinci bölümde, ikinci orkestra tuttisi
daha güçlüdür. Özellikle ikinci temanın
değerlendirildiği son bölme, kemanın
zirveye özgürce yükselişine de sahne
olur. Genellikle Kreisler’in kadansının
çalındığı bölmeden sonra kısa bir koda
ile ilk bölüm biter.
Sol Majör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki
2. bölüm kısa, zarif ve romantik bir
romans’tır. Pek ağırdan biraz daha
hızlıca (larghetto) tempoda lirik
yoğunluk daha da artar; sanki finale
bir giriş hazırlanmaktadır. Ana tema
sürdinli yaylı çalgılarca çok hafif
sunulur, sonra korno, klarnet ve fagota
ulaşır. Keman bu diyaloğa katılır ve
ezgiyi süsler. Tema sonra, önce yaylılar
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dolu bir tavra bürünür. Ana temanın
tekrar duyulması ve bir fugato şeklinde
gelişmesiyle, bölüm hüzünlü ve hafif
sesle sona erer. 3/4’lük ölçüde, canlı ve
çabuk (Allegro vivace) tempoda ve altı
dakika kadar süren 3. bölüm (Scherzo)
canlı fakat hafif şekilde, yaylıların
eşliğindeki üfleme çalgıların belirlediği
temayla başlar. Ancak 92 mezür sonra
orkestra fortissimo’yla yükselir. Pastoral
karakterde bir halk dansına benzeyen
esrarlı ezgiyi Berlioz, Homeros’un
İlyada’sındaki savaşçıların reislerinin
mezarı başında yaptıkları cenaze
oyununa benzetir. Scherzo’nun trio
bölmesinde üç kornonun duyurduğu
neşeli ve basit melodiden sonra üçüncü
bölüm (Beethoven’ın ilk büyük senfonik
scherzo’su) yine ilk temaya döner ve
kısa bir koda ile sonuçlanır.
2/4’lük ölçüde ve sonat formundaki
4. bölüm (Finale) bir temayla
varyasyonlardan oluşur. Beethoven
daha önce Prometheus balesinde
kullandığı motifi, önce ilk kez yaylı
çalgılarda varyasyon halinde sergiler.
Sonra üçüncü varyasyonda bir halk
ezgisini karşı tema olarak kullanır.
Dördüncü varyasyon bir füg şeklinde
gelişir. Kısa, güçlü, parlak ve hızlı bir
final Beethoven’ın her zaman en sevdiği
senfonisi olarak belirttiği eseri zirveye
ulaştırarak sona erdirir. (Süre 50’)
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Sokratis Sinopoulos

Nihavend Semai
Derya Türkan
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derya türkan
▪▪ 1973 yılında İstanbul’da doğan
Derya Türkan 1984’te İstanbul Teknik
Üniversitesi Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı çalgı eğitimi bölümüne
kabul edildi. Buradaki eğitimi boyunca
İhsan Özgen’le kemençe çalıştı ve
1994 yılında mezun oldu. 1996’da
Fransa Cumhurbaşkanı tarafından ünlü
keman sanatçısı Sir Yehudi Menuhin’in
80. yaş günü adına Paris Sorbonne
Üniversitesi’nde düzenlenen konserde
Kudsi Erguner’le birlikte yer aldı; Şehvar
Beşiroğlu ve Feridun Özgören ile
birlikte Amerika’da San Francisco, Santa
Cruse, Harvard, M.I.T Üniversitelerinde
ve New England Konservatuvarı’nda
açıklamalı konserlere, seminerlere ve
derslere katıldı.
2006 yılında Renaud Garcia Fons ve
Uğur Işık’ın misafir olarak katıldıkları
Minstrels Era isimli albümü Kalan
Müzik’ten yayımlandı; albümle Songlines
ve The Strad dergilerinden övgü dolu
yorumlar aldı. Ayrıca kurduğu bu trio
ile Berlin Filarmoni, Essen Filarmoni,
Utrecht Vredenburg, Amsterdam
Concertgebouw, Ljubliana Druga
Godba Festivali, Madrid ve Zaragoza’da
konserler verdi. Howard Griffiths ve Sir
Simon Rattle’ın şefliğini yaptığı Alman
Cumhurbaşkanlığı Gençlik Senfoni
Orkestrası ile solo konserlerin yanı
sıra gençlere yönelik ustalık sınıfları
düzenledi.
2004 yılından bu yana Ross Daly’nin
Girit’teki Labyrinth Musical Workshop
adlı okulunda kemençe semineri
vermekte olan Türkan, Kudsi Erguner
Ensemble ile birçok konsere, projeye ve
CD çalışmasına imza atmaktadır. 2010
yılında Oğuzhan Balcı’nın kendisine
ithaf ettiği kemençe konçertinosunun
ilk seslendirilişini gerçekleştiren
sanatçı 2015 yılında Martin Fondse’nin
İstanbul kemençesi ve saksafon için
bestelediği Near East Up North’u Asko
Schönberg Ensemble ile Hollanda’da
yorumladı. Fransız kontrbas sanatçısı
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Lobkowitz’e ithaf etmiş ve eser,
hizmetinde büyük bir orkestra ve
koro bulunduran prensin sarayında
Aralık 1804’te ilk kez seslendirilmiştir.
Halk karşısında 7 Nisan 1805 günü
çalındığında, “kuralsızlığında kaybolan
çılgın fanteziye benzeyen” bu uzun
senfoni, tutucu Viyanalılar tarafından
beğenilmemiştir. Eserin bir tek
bölümü bile bir Haydn senfonisinin
tamamından daha uzundur. Ancak
“Eroica”, temaların ele alınışı ve cesurca
geliştirilmesi, çalgıların kullanılışı
(üçüncü kornonun eklenmesi), yaratıcı
tekniği, kahramanlık kavramını hem
zafer hem de trajedisiyle dile getirişi
bakımından öncü ve devrimci bir
dönüm noktası olmuştur. Romain
Roland bu konuda şöyle der: “‘Eroica’
ile başlayan yeni stile sonraki kuşaklar,
Ludwig van Beethoven
yerinde bir davranışla Beethoven’ın
Senfoni No. 3 Mi bemol Majör, op. 55
adını vermişlerdir.”
“Eroica”
3/4’lük ölçüde başlayan Mi bemol
Majör tondaki 1. bölüm (Allegro con
– Allegro con brio
brio) geleneğe aykırı şekilde, parlak
– Marcia funebre
ve canlı tempodadır. Gerilim ve
– Scherzo
dinamizmin çok iyi değerlendirildiği
– Finale
bölümde kahramanın kişiliği yansıtılır.
Kahramanı simgeleyen kornolardan
Fransız Devrimi’nin üç kelimesi
sonra orkestra aynı temayı daha belirgin
“Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik”
biçimde, sert senkoplarla parlak bir
Beethoven’ın dünya görüşüne ve estetik tutti ile sergiler. Tahta üflemelilerde
anlayışına temel olmuştur. Bu fikirleri
karşı tema bir şikâyet gibi belirir; fakat
benimsemesi öğretmeni Haydn’ı da
bu, sert ve unison adımlarla engellenir.
ürkütmüş, soylulara pek önem vermeyen Obuanın hüzünlü ezgisini izleyen
tavırlarına, gururlu haline bakarak
orkestranın çok güçlü (fortissimo)
ona Türk Paşası diye ad takmasına da
patlamasıyla bu karşıtlık ve gerilim
neden olmuştur. Fransa’nın Viyana
sürer.
Elçisi Kont Bernadotte’nin Napoléon
2/4’lük ölçüde, Do minör tonda,
için bir eser yazmasını teklif etmesi
oldukça ağır (adagio assai) tempoda
üzerine Beethoven 3. Senfoni’sini
başlayan 2. bölüm (Marcia funebre)
ona ithaf etmiş, yakın arkadaşlarının
yine alışılmamış tarzda üç bölmeli ağır
anlattıklarına göre de eserin ilk sayfasına bir matem marşıdır. Napoléon’a kızan
“Buonaparte”, altına da “Luigi van
Beethoven’ın eserin aslında yer alan
Beethoven” ibaresini yazmıştır. Ancak
zafer marşını kaldırıp 5. Senfoni’sinin
Napoléon Bonaparte’ın kendisini
son bölümünde kullandığı söylenir.
imparator ilan ettiğini duyunca “O
Napoléon’un ölümünü haber aldığında
da diğer insanlardan farksız! Şimdi
ise, bu sonucu hesaba katarak matem
ihtirasları uğruna o da bütün insan
marşını yazdığını belirtmiştir. Ana
haklarını ayakları altına alacak, kendini
tema çok üzgün karakterde bir marş
daha yüksekte görüp bir tiran olacak!”
ezgisidir. Önce yaylı çalgılarda çok
sözleriyle ilk sayfayı yırtıp atmış, yeni
hafif (pianissimo) duyurulur, üfleme
sayfaya İtalyanca “Sinfonia Eroica:
çalgılar tarafından tekrarlanır. İkinci
Büyük bir insanın anısına bestelendi”
tema sakinleştirici havadadır. Bunu
cümlesini yazmıştır.
yine hüzünlü ana tema izler. Bir hayal
Daha sonra, doğal olarak, belirli bir
gibi parlak Do Majör tonda beliren yeni
para karşılığında senfoniyi Prens
bir tema, ferahlık verir ve sonra zafer
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tarafından daha güçlü tekrarlanır,
buna üflemeli çalgılar cevap verir ve
ikinci bir temanın keman tarafından
şarkı söyler gibi sunulmasına olanak
sağlar. Kemanın kısa bir kadansı ile ara
verilmeden finale geçilir.
6/8’lik ölçüde, Re Majör tonda ve
çabuk (allegro) tempodaki 3. bölüm
canlı ve neşeli bir av borusu çağrısını
andıran rondo’dur. Temayı bu kez önce
keman sunar. Ritmik rondo, kemana
her türlü virtüözlük olanağını sağlar ve
zaman zaman minör tonda eğlenceli
biçimde kesilmesine karşın neşesini
sürdürür, yine kemanla son akorlara
ulaşır. Beethoven 1807’de eseri piyano
konçertosu olarak da düzenlemiş ve
Stefan Von Breuning’in iyi bir piyanist
olan eşi Julie’ye ithaf etmiştir. (Süre 43’)

“rosery”
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▪▪ Born in Istanbul in 1973, Derya
Türkan started her musical training in
1984 in Department of Instrumental
Training at Istanbul Technical
University State Conservatory of
Turkish Music. Till her graduation at
1994, she continued her kemancha
studies with İhsan Özgen. In 1996,
she took the stage with Kudsi Erguner
in a concert at Paris, Sorbonne
University organized by the French
President for the celebration of the 80th

anniversary of the
famous violinist Sir
Yehudi Menuhin.
Together with
Şehvar Beşiroğlu
and Feridun
Özgören, she
participated into
many commented
concerts, seminars
and lectures at San
Francisco, Santa
Cruse, Harvard,
MIT Universities
and New England
Conservatory in
USA.
Her album
Ministrels Era
featuring Renaud
Garcia Fons and
Uğur Işık as guest
musicians was
issued by Kalan
Müzik in 2006.
The album was
highly acclaimed by magazines like
Songlines and The Strad. With this
trio, she performed concerts at Berlin
Philharmonie, Essen Philharmonie,
Utrecht Vredenburg, Amsterdam
Concertgebouw, Ljubliana Druga
Godba Festival, and in Madrid and
Zaragoza. In addition to her solo
concerts with The Presidential Youth
Symphonic Orchestra of Germany
conducted by Howard Griffiths and Sir
Simon Rattle, she held masterclasses
for youth.
Since 2004, Türkan has been holding
seminars on kemancha at Labyrinth
Musical Workshop created by Ross
Daly in Crete. Together with Kudsi
Erguner Ensemble, she performed in
a number of concerts, projects and
CD albums. In the year 2015 when
she premiered the kemancha concerto
dedicated by Oğuzhan Balcı to her in
2010, she performed Near East Up
North, a work written by Martin Fondse
for Istanbul kemancha and saxophone,
in Netherlands together with Asko
Schönberg Ensamble. Her album Silk
Moon Duet with French double bassist
Renaud Garcia was published in Paris.
She also accompanied several famous
musicians in Orient-Occident, La

Sublime Port and Mare Nostrum albums
by Jordi Savall. In 2012, she performed
the soundtrack of the film Argo by
Ben Afleck, and composed the music
for The Eye of Istanbul, a biographical
documentary on Ara Güler.
She was honored as the
Instrumentalist of the Year at Itri
Musical Awards in 2015. She continues
her co-projects and concerts with many
musicians and ensembles such as Jordi
Savall, Bojan Zulfikarpasic, Renaud
Garcia Fons, Vincent Segal, Ross Daly,
Enver İzmailov, Alim Kasimov, Erkan
Oğur, Kayhan Kalhor, Ballake Sisokko,
and Hesperion.

kayhan kalhor
▪▪ Kürt ve İran klasik müziği bestecisi
Kayhan Kalhor, aynı zamanda AcemKürt klasik ve halk müziği topluluğu
Ghazal ile Yo-Yo Ma tarafından kurulan
Silk Road Ensemble’ın bir üyesi.
Kemençe, sitar ve İran kemençesi
virtüözü olan sanatçı, dünya çapında
orijinal besteleri, geleneksel müziğe
getirdiği yorumları ve farklı alanlardan
müzisyenlerle yaptığı işbirlikleriyle
biliniyor.
İran’ın Kermenşah bölgesinde doğan
Kalhor, Tahran’da büyüdü. İlkokulda
müzik eğitimine başladı ve 13 yaşında
İran Radyo ve Televizyonu Ulusal
Orkestrası’na dahil oldu. Aynı zamanda
Acem radif geleneğinde klasik müzik
eğitimi aldı; Horasan bölgesinin
kuzey kesimindeki müzik geleneklerini
araştırmaya devam etti; bir yandan da
İran kemençesini çalmayı öğrendiği
Tahran Müzik Konservatuvarı’nda tar ve
sitar virtüözü Mohammed-Reza Lofti ile
çalıştı. Bunun ardından önce Avrupa’ya,
ardından da klasik Avrupa geleneğinde
kompozisyona odaklandığı Kanada’ya
taşındı. Carleton Üniversitesi’nden
mezun olan Kalhor sonrasında
Amerika’ya göç etti.
1996 yılında sitar ustası ve vokalist
Shujaat Khan ile Ghazal’ı kurdu. Çıkış
kayıtları Lost Songs of the Silk Road,
Real World tarafından 1997 yılında
yayımlandı. Kalhor’un ilk solo albümü
Scattering Stars Like Dust ise 1998’de
Traditional Crossroads etiketiyle
yayımlandı ve aynı yıl içerisinde bunu
Ghazal’ın As Night Falls on the Silk

Road’u takip etti. 1999’da Shahram
Nazeri’nin Dastan Ensemble’ıyla İran
ibadet müziklerinden oluşan Through
Eternity albümünü kaydetti. Üçüncü
Ghazal yayını Moon Rise Over the Silk
Road tamburcu ve vokalist Mohammed
Reza Shajarian ile ortaklaşa hazırladığı
albüm Night Silence Desert ile beraber
2000 yılında çıktı. Yine aynı yıl yaylı
dörtlüsü, kemençe ve tombak için
bestelediği Gallop of a Thousand
Horses’ı da Kronos Quartet’in Caravan
albümünde yorumladı.
Hossein Alizâdeh ve Shajarian ile yeni
topluluğu İran Müziği’nin Ustaları (The
Masters of Persian Music) 2001’de
ilk albümleri It’s Winter’ı yayımlandı;
Kalhor aynı yıl Silk Road Topluluğu’na
katıldı ve grubun çıkış kaydı Silk Road
Journeys: When Strangers Meet’te yer
aldı. İkinci İran Müziği’nin Ustaları'yla
işbirliği Without You albümü, 2002
yılında çıktı ve Grammy’ye aday oldu.
Son Ghazal kaydı olan The Rain ise
2003 yılında yayımlandı ve bu kayıt da
Grammy’ye aday gösterildi. Vokalist ve
tamburcu Ali Akbar Moradi ile ortak
çalışması olan In the Mirror of the Sky
2004’te, Silk Road Ensemble ile Silk
Road Journeys: Beyond the Horizon ve
İran Müziği’nin Ustaları ile Faryad 2005

yılında yayımlandı
ve bu kayıtlardan
ikincisi tekrar
Grammy adayı
oldu.
2006 yılında
Kalhor, Türk besteci
Erdal Erzincan
ile son derece
yaratıcı bir proje
başlattı. Albüm
uzunluğunda bir
süit olan çıkış
kayıtları The Wind
ECM tarafından
yayımlandı ve
dünya çapında
övgü aldı. Kalhor
2007 yılında da
oldukça yoğundu:
Khamoosh, Soroude
Mehr ve New
Impossibilities olmak
üzere üç yeni kayda
imza attı. 2008’de
yaylılar dörtlüsü
Brooklyn Rider ile Silent City için yaptığı
işbirliği, müzisyenin kemençe ile sitar
çalışına yer vermenin yanı sıra, grubun
siparişi üzerine hazırladığı iki bestesini
de barındırır. Son olarak The Silk Road
Ensemble’ın 2009 çıkışlı albümü Off the
Map de Grammy adayı oldu.

and collaborated with the celebrated tar
and setar maestro Mohammad-Reza
Lofti at Tehran’s music conservatory,
which is where he became proficient
on the Persian violin. Kalhor then
moved, first to Europe and then to
Canada, where he studied composition
in the European classical tradition.
He received a degree from Carleton
University. He then immigrated to the
United States.
In 1996 he formed Ghazal with sitar
master and vocalist Shujaat Khan.
Their recorded debut, Lost Songs of the
Silk Road, was released by Real World
in 1997. Kalhor’s solo debut, Scattering
Stars Like Dust, was issued in 1998 on
Traditional Crossroads, followed later
that year by Ghazal’s As Night Falls on
the Silk Road. In 1999 he appeared on
Shahram Nazeri’s Dastan Ensemble
recording of Persian devotional music,
Through Eternity. The third Ghazal
offering, Moon Rise Over the Silk Road,
appeared in 2000, as did Night Silence
Desert, Kalhor’s collaborative album
with renowned vocalist Mohammed
Reza Shajarian. That same year he also
performed on his own composition,
Gallop of a Thousand Horses, for string
quartet, kemenche, and tombak, on the
Kronos Quartet’s Caravan album.
In 2001, Kalhor’s new ensemble, the
Masters of Persian Music with Hossein
▪▪ Kayhan Kalhor is a composer of
Alizâdeh and Shajarian, released its
Kurdish and Persian classical music
debut offering, It’s Winter. That year
and well known as a member of the
he became a member of Yo-Yo Ma’s
Persian-Kurdish folk and classical
Silk Road Ensemble, and appeared on
ensemble Ghazal and Yo-Yo Ma’s Silk
the group’s debut, Silk Road Journeys:
Road Ensemble. He is also virtuoso
When Strangers Meet. The second
on the kemenche, setar, and Persian
Masters of Persian Music album,
violin. He is globally renowned for
Without You, appeared in 2002 and
his original works, his interpretations
was nominated for a Grammy. The
of traditional music, and his
final Ghazal recording, The Rain, was
collaborations with other classical and
released in 2003 and also received
modern musicians.
a Grammy nomination. In 2004, In
Kalhor was born to a Kurdish family in the Mirror of the Sky, a collaborative
the Kermanshah Province of Iran, but
album with celebrated tambur player
raised in Tehran. He began studying
and vocalist Ali Akbar Moradi, was
music when he was in primary school, released by World Village. The Silk
and began playing in Iran’s National
Road Ensemble’s Silk Road Journeys:
Orchestra of Radio and Television at
Beyond the Horizon was issued in 2005,
the age of 13. He also studied classical
as was the Masters of Persian Music’s
music of the Persian radif tradition and Faryad; the latter was nominated for a
continued his research in Kurdish and Grammy.
Turkic traditions in the northern part
In 2006, Kalhor formed an intensely
of Khorasan Province. He also studied creative project with the Turkish
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Renaud Garcia Fons ile Silk Moon
Duet albümü Paris’te yayımlandı; Jordi
Savall’in Orient-Occident, La Sublime
Port ve Mare Nostrum albümlerinde
ünlü müzisyene eşlik etti. 2012 yılında
Ben Afleck’in yönetmenliğini yaptığı
Argo filminin müziklerini icra etti; Ara
Güler’in biyografisi olan İstanbul’un
Gözü isimli belgeselin müziklerini yaptı.
2015 Itri Müzik Ödülleri’nde Yılın Saz
Sanatçısı seçilen Derya Türkan düzenli
olarak Jordi Savall, Bojan Zulfikarpasic,
Renaud Garcia Fons, Vincent Segal,
Ross Daly, Enver İzmailov, Alim
Kasimov, Erkan Oğur, Kayhan Kalhor,
Ballake Sisokko ve Hesperion gibi
müzisyen ve topluluklarla projeler ve
konserler vermektedir.
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▪▪ Yunan müzisyen Sokratis
Sinopoulos, Bizans dönemine
dayanan küçük yaylı enstrüman
lyra’nın (İstanbul kemençesi) çağdaş
ustası. Sinopoulos’un zarif, nüanslı ve
oldukça ifadeli icrası ile enstrümanında
sergilediği ustalığı geniş çapta övgü
topluyor. Dünya çapında pek çok
sanatçı ile işbirliği gerçekleştiren
Sinopoulos klasikten caza türler arası
sınırları aşarken Yunan halk müziği
geleneğine de sadık kalıyor.

1974’te Atina’da doğan ve
çocukluğunda Bizans müziği ile
klasik gitar eğitimi alan sanatçı, 1988
yılında Ross Daly’nin yönetimi altında
İstanbul kemençesi çalmaya başladı.
Çarpıcı yeteneğiyle anında kendini
belli etti ve bundan yalnızca bir yıl
sonra Daly’nin grubu Labyrinthos’a
katıldı. Üretkenliği hızla artarak, Derya
Türkan, Eleni Karaindrou ve Loreena
McKennitt de dahil olmak üzere sayısız
müzisyenin kayıtlarına katkıda bulundu.
1999 yılında, genç sanatçılara verilen
Melina Mercouri Ödülü’nü kazandı.
2010 yılında Amerikalı caz müzisyeni
Charles Lloyd ve Yunan şarkıcı Maria
Farantouri ile Atina’da düzenlenen bir
konserde bir araya geldi. Ertesi yıl ECM
etiketiyle Athens
Concert adı altında
çift CD olarak
yayımlandı bu
konser deneyimi,
Sinopoulos
üzerinde derin etki
yarattı ve müziğini
yeni yönlere doğru
çekmesine ilham
kaynağı oldu.
Piyanist Yann
Keerim, basçı
Dimitris Tsekouras
ve baterist Dimitris
Emanouil ile
Sokratis Sinopoulos
Quartet’i başlattı
ve müzisyenleri
özgürce
doğaçlamaya
ve belirli müzik
türlerine ve
kurallarına
bağlı kalmaya
çalışmaktansa ortak
bir müzikal zemin
bulmaya teşvik etti. Dörtlü, ilk albümleri
Eight Winds’i ECM etiketiyle 2014 yılında
prodüktör Manfred Eicher ile kaydetti.
▪▪ Greek musician Sokratis Sinopoulos
is a contemporary master of the lyra,
a small bowed instrument that dates
back to the Byzantine era. His playing
is delicate and nuanced yet highly
expressive, and his proficiency on the
instrument has been widely acclaimed.
Sinopoulos has collaborated with

numerous musicians throughout
the world. He’s equally comfortable
crossing genre boundaries into jazz
and classical, as he is to staying true
to Greek folk traditions. Born in
Athens in 1974, he studied Byzantine
music and classical guitar as a child,
and began playing the lyra in 1988,
under the instruction of Ross Daly.
Sinopoulos’ remarkable talent was
immediately apparent, and he joined
Daly’s group Labyrinthos a year later.
He became highly prolific, contributing
to recordings by countless musicians
including Derya Türkan, Eleni
Karaindrou, and Loreena McKennitt.
Sinopoulos was awarded the Melina
Mercouri Award for young artists in
1999.
In 2010, Sinopoulos collaborated with
American jazz musician Charles Lloyd
and Greek singer Maria Farantouri
during a concert in Athens. Released
as the double-CD Athens Concert by
ECM the following year, the experience
had a profound effect on Sinopoulos,
inspiring him to take his sound in
new directions. He formed Sokratis
Sinopoulos Quartet with pianist Yann
Keerim, bassist Dimitris Tsekouras,
and drummer Dimitris Emanouil,
and encouraged the musicians to
improvise freely and find musical
common ground rather than trying
to adhere to any specific genres of
music. The quartet recorded their fulllength debut, Eight Winds, in 2014 with
producer Manfred Eicher, who released
the album on ECM the following year.

ali bahrami fard
▪▪ 1981’de Şiraz şehrinde doğan Ali
Bahrami Fard, lisans eğitimini Tahran
Üniversitesi’nde, beste dalındaki
yüksek lisansını ise Tahran Sanat
Üniversitesi’nde tamamladı. Hâlen aynı
okulun Sanat ve Mimarlık Fakültesi
Müzik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak
görev yapıyor.
Ali Bahrami Fard aynı zamanda
santur düetlerinden oluşan Farness
ve santur etütlerine yer veren Shadow
gibi İran müziğine odaklanan kitaplar
yazıp yayımladı. Mızrap topluluğu
için hazırladığı müziklerden oluşan
Goshayesh (Açılış) adlı CD’yi ve santur

toplulukları için parçalar barındıran
Zeba’de ma (Bizden Sonra) adlı DVD’yi
çıkardı. Besteci, icracı, organizatör ve
danışman olarak da Kalhors Players
Group, Mezrabi Orkestrası, Tahran
Sanat Üniversitesi’nin Yaylı Çalgılar
Orkestrası ve Sofia Senfoni Orkestrası
dahil olmak üzere, İran ve daha birçok
farklı ülkede müzisyen ve müzik
topluluklarıyla işbirliklerini sürdürüyor.
Tiyatro, sinema ve televizyon dizileri
için de besteler hazırlayan Ali Bahrami
Fard, Among the Clouds adlı oyunuyla
2006 yılında Brüksel’in sanat fuarı Arts
Brussels’de özel ödüle layık görüldü.
Festivalin bu projesinde birlikte çalıştığı
Kayhan Kalhor ile daha önce I will
not stand alone albümünü kaydetti.
Sanatçının gelecek albümlerinin
başlıkları ise The Pathway ve Spiritual
Spree olacak.
▪▪ Ali Bahrmi Fard was born in 1981
in Shiraz. He made his B.A. in music
at the Tehran University and his M.A.
in composition at the Art University.
He is a faculty member of the music
department at the University of Arts
and Architecture.
He wrote and publishes several books
with Iranian songs such as Farness

– a book which
contains santur
duets, or Shadow
– a book with
etudes for santur.
He published the
CD Goshayesh
(Inauguration)
with music
for plectrum
ensemble and
he published the
DVD Zeba’de ma
(After us) with
music for santur
ensemble.
As a composer,
instrumentalist,
organizer and
supervisor he
is collaborating
with ensembles
and musicians
in Iran and other
countries including
the Kalhor Players
Group, the Mezrabi Orchestra, the
string orchestra of the Art Conservatory
and The Symphonic orchestra of Sofia
in Bulgaria.
Ali Bahrami is also composing for
theatre, cinema and TV shows. The
play Among the Clouds won the special
price at the Artistic Festival of Brussels
in 2006.
He is collaborating with Keyhan
Kalhor in different orchestra. They
also recorded the album I will not stand
alone together. Further albums are The
Pathway and Spiritual Spree.

Gülistan bugün elimizde olan bu enfes
asarın ışığında, geleneksel makam ve
usul özelliklerini bugünkü anlayışla
ortaya koyuyor. Büyük bir süit şeklinde
sunulan müzik aslında eski fasıl
geleneğine de vurguda bulunuyor.
Devamlı akıp giden ve birbirine
eklenen besteler bugün belki de İran’da
kaybolmuş bir müziğin hatırası.
Günümüze sadece bir eseri gelebilmiş
olan Kûçek Mustafa Dede’nin (Derviş
Mustafa) bestelediği Beyati Ayin sadece
Mevlevi kültüründe değil musikimizin
de eşsiz eserleri arasında sayılır. Makam
geçişleri ve ritmik oyunlar bu eserde
önemli bir örnek olarak karşımıza çıkar.
Konserde eserin 3. selam bölümü icra
edilecektir. Sinopoulos’un modern
nağmelerle bezediği Nihavend Semai’de
klasik saz semai formu korunur;
romantik bir havada olan bu eserin son
bölümü diğer üç bölüme göre daha
neşeli ve vals tarzındadır. Derya Türkan,
Şiraz’da Şiraz şehrinin İran ve Doğu
kültüründeki özel yerine dikkat çeker.
Eser, bu kentte doğan Hafız-ı Şirazi
anısına bestlenmiş olup İran müziğine
atıfta bulunur.
Ağıt gibi ve uzun doğaçlamalarla
başlayan Kayhan Kalhor’un bestesi
Neredesin? son bölümde hareketlenir
ve müzik adeta umudun habercisi gibi
kendisini duyurur. Yine hızlı bölümde
yapılan doğaçlamalar eserin ilk kısmına
atıfta bulunur.
* Program notu: derya türkan

program notları
Osmanlı İmparatorluğu’nun İran
ile uzun yıllara dayanan kültürel
birlikteliğinde başta Itri olmak üzere
büyük besteciler İranlı kadim şairlerin
şiirlerini bestelemiş, aynı şekilde
15. yüzyılda İstanbul'a gelen İranlı
müzisyenler kendi müzik yapıları
ile İstanbul müziğini harmanlayıp
enfes enstrümantal ve sözlü eserler
bırakmışlardır. İstanbul’da toplanan
şairler, müzisyenler ve bu kültür
alışverişinden doğan zenginlik
bize gülistanı yani “gül bahçesini”
hatırlatıyor.
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composer Erdal Erzincan. Their
debut offering, The Wind, an albumlength suite, appeared on ECM to
global acclaim. Kalhor was busy in
2007: two Masters of Persian Music
recordings Saze Khamoosh and Soroude
Mehr saw release, as did the Silk
Road Ensemble’s New Impossibilities.
In 2008 Kalhor collaborated with
the Brooklyn Rider string quartet on
Silent City, which featured not only
his kemenche and setar playing, but
two of his compositions that were
commissioned by the group. The Silk
Road Ensemble’s 2009 album, Off the
Map, was nominated for a Grammy.
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müzik rotası

musıc route

06.06.2017 Kahvaltı Breakfast: 09.00-10.20
ct sa
Konserler Concerts: 11.00-15.40 | 12.00-16.40
09.00-10.20 Sait Halim Paşa Yalısı
Sait Halim Pasha Mansion
mert taner rehber guide

11.00-11.40
12.00-12.40

Yeniköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi
Yeniköy St. Mary Armenian Church

AYŞE ŞENOGUL soprano soprano
MERVE KOCABEYLER arp harp
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod Franz Schubert

“Ave Maria”

“Ständchen”

Gabriel Fauré

Reynaldo Hahn

“Clair de Lune”, No. 2, op. 46
“Après un rêve”, No. 1, op. 7

“L’heure exquise”

Claude Debussy

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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5 Yunan Halk Şarkısı
Five Greek Folksongs

© sahir uğur eren

GÖSTERI SPONSORU
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“Beau Soir”

Maurice Ravel (arp düz. arr. for harp
C. Salzedo)

▪▪ 1991 yılında İzmir’de doğan
Ayşe Şenogul ilköğrenimini burada
tamamladıktan sonra 2001-2003 yılları
arasında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
Çocuk Korosu’nda yer aldı. İzmir
Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi’ni kazanmasıyla piyano, viyola
ve temel müzik eğitimine başladı. Şan
çalışmalarını Şan Pedagogu Sabahat
Tekebaş ile sürdürdü; 2009 yılında
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı’nı
birincilikle kazandı ve İzDOB solist
sanatçısı Birgül Su Ariç’in öğrencisi oldu.
2011 yılında İzmir Devlet Opera ve
Balesi ile Alsancak Rotary Kulübü’nün
düzenlediği 4. Ulusal Genç Solistler
Yarışması’nın üniversite kategorisinde
birincilik elde etti. 2012’de Avusturya
Graz’da düzenlenen 18. Ferruccio
Tagliavini Şan Yarışması’nda finalist oldu.
Brüksel’de bir resitalin ardından aynı
yıl altıncısı düzenlenen 6. Ulusal Genç
Solistler Yarışması’nın genç profesyoneller
kategorisinde birincilik elde etti ve bu
bağlamda Salzburg Landestheatre’dan
davet aldı. Salzburg Gerard Mortier
Opera Stüdyosu’na katılan genç şancı bu
program kapsamında Mozart’ın Sihirli
Flüt, Verdi’nin Rigoletto, Rodgers’ın The
Sound of Music operalarında rol aldı;
Schubert’in eserlerinden düzenlenen
Schubertstrasse 200 adlı operette ve
Wilfried Hiller’in Das Salzburger Spiel
vom verloren Sohn adlı eserinin dünya
prömiyerlerinde başrolü üstlendi. 2015
yılında İKSV ve La Scala Tiyatrosu
Akademisi tarafından düzenlenen
8. Leyla Gencer Şan Yarışması’nda
Polonya Ulusal Operası özel ödülü ve
halk ödülünün sahibi oldu. 44. İstanbul
Müzik Festivali’nin Orchestra of the
Swan ve Tilbe Saran ile gerçekleştirdiği
Mendelssohn’un Bir Yaz Gecesi Rüyası
projesinde solist olarak yer aldı; 9. Dr.
Nejat Ferit Eczacıbaşı Ulusal Beste
Yarışması’nda seslendirmiş olduğu
eserler ikincilik ve üçüncülük ödüllerine

layık görüldü. Bunları 11. D-Marin Klasik
Müzik Festivali’ndeki resitali, Gürer
Aykal yönetimindeki Borusan Filarmoni
Orkestrası eşliğinde İş Sanat 2016/17
sezonu açılışında solist olarak verdiği
konserler izledi.
Şenogul; Sabahat Tekebaş, Alessandro
Misciasci, Wolfgang Götz ve Nicoletta
Olivieri’nin özel öğrencisi oldu;
besteci ve orkestra şefi Selman Ada,
Bass Roberto Scandiuzzi, Giuseppe
Sabbatini, Bass-Bariton Wieland Satter,
Sylvain Souret, Cyril Cubler, mezzosoprano Anna Vandi, Cesare Scarton,
Fabio Centanni ve soprano Renata
Scotto gibi isimlerin ustalık sınıflarına
katılma ve rejisör Amelie Niermayer,
Carl Philip von Maldeghem, Andreas
Gergen, Michael Bleiziffer ve şef Adrian
Kelly, Mirga Grazinyte Tyla ve Tuglio
Gagliardo, Antonio Pirolli ve Heiko
Mathias Förster gibi isimlerle de çalışma
fırsatı buldu. İzmir Devlet Opera ve
Balesi Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni
Orkestrası, Mozarteum Orkestrası,
Borusan Flarmoni Orkestrası ve
Baden Baden Flarmoni Orkestrası gibi
orkestralarla sahneye çıktı.
2016/2017 sezonu için Münih Operası
Genç Artist Programı’na katılmaya hak
kazanan genç soprano hâlen Polonya
Ulusal Operası’nda misafir sanatçı
olarak görev yapmaktadır.
▪▪ Born in Izmir in 1991, Ayşe Şenogul
completed her primary education in
the same city and was part of the Izmir
State Symphony Orchestra Children’s
Choir from 2001-2003. Earning a spot
in the Izmir Işılay Saygın Fine Arts
High School, she went on to receive
her piano, viola, and basic musical
training while attending the institution.
Beginning her vocal work with vocal
pedagogue Sabahat Tekebaş, Şenogul
was accepted into the Izmir Dokuz
Eylül University State Conservatory’s
Opera Art Major in 2009, placing first,
and became the vocal student of Izmir
State Opera and Ballet artist Birgül Su
Ariç. In 2011, she earned first place in
the college category of the 4th National
Young Soloists Competition, held by
the Izmir State Opera and Ballet and
the Alsancak Rotary Club, and was
also a finalist in the 18th Ferruccio
Tagliavini Singing Competition held in

2012. Performing
in Brussels that
same year, she
also earned first
place in the young
professionals
category of the
6th National
Young Soloists
Competition,
thus earning
an invitation to
the Salzburg
Landestheatre.
Attending the
Salzburg Gerard
Mortier Opera Studio, Şenogul
performed in works such as Mozart’s
The Magic Flute, Verdi’s Rigoletto
and Rodgers’s The Sound of Music,
also singing the lead in the World
Premieres of Schubert’s short
chamber opera Schubertstrasse 200
and Wilfried Hiller’s Das Salzburger
Spiel vom verloren Sohn as part of the
programme. She received the Poland
National Opera’s special prize, as well
as the Audience Award at the 8th Leyla
Gencer Voice Competition, organised
by İKSV and the La Scala Theatre
Academy in 2015. Accompanied by the
Orchestra of the Swan, she performed
in Mendelssohn’s A Midsummer Night’s
Dream as a soloist with Tilbe Saran at
the 44th Istanbul Music Festival.
The works Şenogul performed as
part of the 9th National Dr. Nejat F.
Eczacıbaşı Composition Contest were
awarded second and third place. She
also gave a concert as part of the 11th
D-Marin Classical Music Festival
and performed as a soloist in the İş
Sanat 2016-2017 season opening
concert, accompanied by the Borusan
Philharmonic Orchestra under the
direction of conductor Gürer Aykal.
As a soprano, Şenogul was the
special pupil of Sabahat Tekebaş,
Alessandro Misciasci, Wolfganag Götz
and Nicoletta Olivieri. She also had
the opportunity to attend the master
classes of composer and conductor
Selman Ada, bass vocalist Roberto
Scandiuzzi, maestro Giuseppe
Sabbatini, bass-baritone Wieland Satter,
Sylvian Souret, Cyril Cubler, mezzosoprano Anna Vandi, Cesare Scarton,

Fabio Centanni, and soprano Renata
Scoto, while working with names like
director Amelie Niermayer, Carl Philip
von Maldeghem, Andreas Gergen, and
Michael Bleiziffer, as well as conductor
Adrian Kelly, Mirga Grazinyte Tyla, and
Tuglio Gagliardo, Antonio Pirolli, and
Heiko Mathias Förster.
She has shared the stage with
orchestras including the Izmir State
Opera and Ballet Orchestra, the
Izmir State Symphony Orchestra, the
Mozarteum Orchestra, the Borusan
Philharmonic Orchestra, and the Baden
Philharmonic Orchestra.
Şenogul also qualified to take part
in the Munich Opera Young Artist
Programme for the 2016-2017 season,
and the soprano is currently the artist in
residence at the Polish National Opera.

merve kocabeyler
▪▪ 2012 Donizetti Klasik Müzik
Ödülleri’nde Yılın Çıkış Yapan Genç
Müzisyeni seçilen ve birçok uluslararası
yarışmada birincilikler kazanan Merve
Kocabeyler, Türkiye’nin gelecek vaat eden
genç arpistleri arasında yer almaktadır.
4 Kasım 1990’da İstanbul’da doğan
Kocabeyler, arp çalışmalarına 11 yaşında
Yonca Özkan Bilenoğlu ile başladı, lise
eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda tamamladı. Lisans
eğitimine 2009’da tam burslu olarak
kabul edildiği Salzburg Mozarteum
Üniversitesi’nde Prof. Helga Storck
ve Prof. Stephen Fitzpatrick ile devam
etti. Avrupa’da sürdürdüğü eğitimi
boyunca layık görüldüğü uluslararası
ödüller arasında, 2015 Monako Dünya
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Orkestrası, Ulusal
Gençlik Senfoni
Orkestrası,
Kanada’da Pasifik
Senfoni Orkestrası,
Brezilya’da Santa
Catarina Müzik
Festivali Senfoni
Orkestrası ve Oper
im Berg Orkestrası
gibi orkestraların
arp grup şefliğini
yapan Merve
Kocabeyler ayrıca
Salzburg Filarmoni
Orkestrası’nın
konserlerinde düzenli olarak yer
Arp Festivali Yarışması’nda birincilik,
almaktadır. 2009’dan bu yana Yehudi
2012 Città di Cagliari Uluslararası Arp
Menuhin Live Music Now Derneği
Yarışması’nda birincilik, 2011 Petar
Konjovic Uluslararası Arp Yarışması’nda aracılığıyla Salzburg’da düzenli olarak
solo konserler vermekte olup, 2013’te
birincilik, 2010 Szeged Uluslararası
tam burslu olarak kabul edildiği
Arp Yarışması’nda birincilik, Viyana
Amsterdam Konservatuvarı’ndaki
Franz Josef Reinl Uluslararası Arp
yüksek lisans çalışmalarını Prof. Erika
Yarışması’nda üçüncülük, 2009
Waardenburg ile tamamlamıştır. Aydın
Uluslararası Genç Virtüözler
Doğan Vakfı ve diğer destekçileri
Yarışması’nda ikincilik ödülleri
tarafından armağan edilen Amerikan
bulunmaktadır.
yapımı Lyon&Healy arp ile çalan
Isabelle Moretti, Marisa Robles,
Merve Kocabeyler, hâlen doktora
Elisabeth Fontan-Binoche, Elinor
çalışmalarını Salzburg Mozarteum
Bennett, Fabrice Pierre, Benoit Wery,
Alice Giles, Marie-Pierre Langlamet gibi Üniversitesi’nde sürdürmekte ve düzenli
olarak Milano’da, La Scala Operası
dünyaca ünlü arpistlerle uluslararası
Akademisi’nde çalmaktadır.
müzik akademilerinde burslu olarak
çalışma imkânı bulan Kocabeyler, ayrıca
▪▪ Selected as the Young Musician of
Salzburg’da değerli lavta sanatçısı
the Year at the 2012 Donizetti Classical
Hans Brüderl ile Barok repertuvarı
üzerine çalışmalarda bulundu. Orkestra Music Awards and placing first in
many international competitions,
eşliğinde ilk konserini 17 yaşında
İstanbul Üniversitesi Senfoni Orkestrası Merve Kocabeyler is among Turkey’s
most promising young harpists. Born
eşliğinde, Mozart’ın Flüt ve Arp için
Konçertosu ile verdi; daha sonra Antalya in Istanbul on November 4, 1990,
Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Kocabeyler began her harp sudies
Devlet Senfoni Orkestrası ve Kanada’da with Yonca Özkan Bilenoğlu at age
11 and completed her high school
Vancouver Senfoni Orkestrası gibi
education at Istanbul University’s State
orkestralara solist olarak eşlik etti.
Conservatory. Working with Prof. Helga
Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu
Storck and Prof. Stephen Fitzpatrick,
gibi, Asya, Kuzey ve Latin Amerika’da
da konserler veren genç arpist, 2011’de she received her undergraduate degree
from the Mozarteum University of
Vancouver’da düzenlenen Dünya Arp
Salzburg, where she was accepted with
Kongresi’nin Focus on Youth adlı
a full scholarship in 2009. Some of
konser serisine seçilerek Türkiye’yi
temsil etti, hemen ardından genç yıldız the international awards she received
başlığı altında Belgrad Uluslararası Arp while continuing her education in
Europe include first place prizes from
Festivali’nde bir resital verdi.
Eczacıbaşı Vakfı Müzik Bursu ve Çağdaş the 2015 Monaco World Harp Festival
Competition, the 2012 Citta di Cagliari
Eğitim Vakfı tarafından desteklenen
International Harp Competition, the
ve bugüne dek Doğuş Çocuk Senfoni
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2011 Petar Konjovic International Harp
Competition and the 2010 Szeged
International Harp Competition, as
well as third place from the Franz Josef
Keinl International Harp Competition
in Vienna, and second place from the
2009 International Young Virtuosos
Competition.
Kocabeyler, who has had the
opportunity to work with world
famous harpists, such as Isabelle
Moretti, Marisa Robles, Elisabeth
Fontan-Binoche, Elinor Bennett,
Fabrice Pierre, Benoit Wery, Alice
Giles and Marie-Pierre Langlamet,
through the scholarships she received
from international music academies,
has also worked on the baroque
repertoire with estimable lavta artist
Hans Brüderl in Salzburg. Her first
performance with an orchestra, playing
Mozart’s Flute and Harp Concerto,
was at the age of 17, accompanied by
the Istanbul University Symphony
Orchestra, after which she went onto
perform as a soloist with various
orchestras, including the Antalya State
Symphony Orchestra and the Bursa
Regional State Symphony Orchestra
in Turkey, as well as the Vancouver
Symphony Orchestra in Vancouver.
Also giving concerts in many countries
in Asia and North and Latin America,
just as she did in Europe, the young
soloist was selected to take part in the
Focus on Youth series and represent
Turkey at the 2011 World Harp
Congress in Vancouver. Soon after, she
gave a performance at the Belgrade
International Harp Festival under the
Young Star title.
Supported by the Eczacıbaşı
Foundation Music Scholarship
and the Contemporary Education
Foundation, to date, Kocabeyler has
performed as the principal harpist
for orchestras including the Doğuş
Children’s Symphony Orchstra, the
National Youth Symphony Orchestra,
Canada’s Pacific Symphony Orchestra,
Brasil’s Santa Catarina Music Festival
Symphony Orchestra, and the Oper
im Berg Orchestra. She also regularly
participates in performances by the
Salzburg Philharmonic Orchestra.
Through the Yehudi Menuhin Live
Music Now Foundation, she has

been giving solo performances in
Salzburg since 2009, and in 2013,
she completed her master’s degree
with Prof. Erika Waardenburg at the
Amsterdam Conservatory, where she
was accepted with a full scholarship.
Playing an American Lyon & Healy
harp, gifted by the Aydın Doğan
Foundation and her other supporters,
Merve Kocabeyler continues her
post-master’s work at the Mozarteum
University of Salzburg and regularly
performs at the La Scala Opera
Academy in Milan.

program notları
Johann Sebastian Bach /
Charles Gounod
“Ave Maria”
Bach/Gounod’un “Ave Maria”sı ilk kez
1853’te Méditation sur le Premier Prélude
de Piano de S. Bach adıyla yayımlanan
ve Ave Maria metni üzerine yazılan
popüler bir bestedir. Parça, Fransız
Romantik besteci Charles Gounod’un,
J.S. Bach’ın 137 yıl önce yazdığı İyi
Düzenlenmiş Klavye adlı eserinin birinci
defteri içindeki Prelüt No. 1 Do Majör,
BWV 846’nın çok az değiştirilmiş
bir versiyonu üzerine eklediği bir
melodiden oluşur.
Gounod melodiyi doğaçlamış,
müstakbel kayınpederi Pierre-Joseph
Guillaume Zimmermann ise bu
doğaçlamayı notaya geçirmiş ve
1853’te piyano, armonyum ve keman
(ya da viyolonsel) üçlüsü için yeniden
düzenlemiştir. Aynı yıl beste, Alphonse
de Lamartine’in “Le livre de la vie”
(Hayat Kitabı) adlı şiirinin sözleriyle,
1859 yılında ise Jacques Léopold Heugel
tarafından bilinen Latince metniyle
yayımlanmıştır. (Süre 3’)
Gabriel Fauré
“Clair de Lune”, No. 2, op. 46
Gabriel Fauré, Fransız kökenli
olmasına rağmen, müziğinde farklı
beste teknikleri ile etkilenimlerin
benzersiz bir sentezini sunduğu için
sadece Fransız müzik geleneği içine
yerleştirilemez. Tam da bu yüzden,
müzik araştırmacısı Robert Orledge’ın
deyimiyle “zamansızlık, idealizm ve

derinliğin” sentezinin duyulduğu müziği
çoğunlukla göz ardı edilmiş, diğer beste
okullarının yanında nasıl özgün bir tavrı
temsil ettiği yeterince anlaşılamamıştır.
Romantik ve İzlenimci akım arasında
kurduğu köprü, özellikle de “Clair
de Lune” op. 46, No. 2 bestesinde
uyum, melodi, form ve metni kullanma
biçiminde görünür hâle gelir. Onun
kompozisyon tarzını 19. yüzyılın diğer
Fransız bestecilerininkinden ayıran da
budur. Bestecinin uyum, melodi, form
ve metne yaklaşımında hem Romantik
hem de İzlenimci geleneğin izlerini
sürmek mümkündür.
Fauré, “Clair de Lune”ü 1887’de
hayatının kasvetli bir dönemini
arkasında bırakmaya çabaladığı bir
sırada besteledi. Kırk yaşlarındayken,
bu parçayı bestelemeden birkaç yıl
önce, nişanlısı Marianne Viardot’tan
ayrılmıştı. 1885’te ise babasını kaybetti.
Üst üste yaşadığı bu olaylar, baş
ağrıları ve baş dönmeleriyle boğuştuğu,
defalarca ruhsal çöküntünün kıyısına
geldiği bir bunalımın içine düşmesine
neden oldu. 1887’de Paul Verlaine’in
şiiriyle tanıştığında ve Scey-Montbeliard
Prensesi’nin desteği sayesinde sağlığını
ve moralini yeniden kazanma gücünü
kendinde bulabildi. “Clair de Lune” işte
bu koşullar altında bestelendi.
Verlaine edebiyatta sembolik akımın bir
şairiydi. Şiirinde duyulara odaklanışı,
duygunun sınırlandırılmamış ifadelerini
önemseyen İzlenimci akımın idealleriyle
de son derece uyumluydu. Verlaine’in
belirgin imgelerle sınırlandırılmamış
olan şiirlerinde yarattığı atmosfer ve
ruh hali, Fauré için önemli bir esin
kaynağıydı.
“Clair de Lune” şairin kabaca “Şenlikli
Bayramlar” olarak çevrilebilecek Fetes
Galantes içindeki şiirleri arasında
yer alır. Bu şiirler Jean-Antoine
Watteau’nun 18. yüzyıl soylularını
resmettiği yapıtlarından esinlenmiştir.
Resimlerdeki (sonradan şiire aktarılacak
olan) son derece zarif ve gösterişli
erkekler ve kadınlar birlikte oyunlar
oynar ve dans ederler. Ama şairin asıl
göstermek istediği, tüm bu ihtişamın
arkasında aslında bir melankolinin
gizlenmekte olduğudur. “Clair de Lune”,
bir rüya havası yaratabilmek için belli
görsel imgelere ve metaforik bir dile
başvurur. (Süre 4’)

Gabriel Fauré
“Après un rêve”, No. 1, op. 7
Usta bir orgçu, seçkin bir öğretmen
olan Gabriel Fauré, kuşağının şanslı bir
müzisyeniydi ve 20. yüzyıl bestecilerini
etkileyecek olan bir stil geliştirmişti.
Konservatuvarda öğrenciyken bestecilik,
füg, kontrpuan, solfej, armoni ve piyano
dallarında birincilik ödülleri kazanmış,
uzun yıllar taşra kiliselerinde orgçu
olarak çalışmış, ilk eserleri de Victor
Hugo’nun şiirleri üzerine 1869-75 yılları
arasında Pennes’de yazdığı şarkılar
olmuştu.
1871’de Paris’e yerleşen, Saint-Saëns’ın
ziyaretçileri arasına katılan, kentin
önemli müzisyenleriyle tanışıp Lalo,
Duparc ve Chabrier ile arkadaş olan
Fauré, onlarla Société Nationale de
Musique derneğini kurarak kendi
eserlerinin de yorumlanmasını sağladı.
1874’te Saint-Saëns’a Madelaine Kilisesi
orgçuluğu görevinde yardım etti ve
1877’de de bu görevi tümüyle üstlendi.
1872’de Saint-Saëns’ın tanıştırdığı ünlü
soprano Pauline Viardot ailesinin sürekli
ziyaretçisi oldu; sonunda da onun, beş
yıldır sevdiği kızı Marianne ile 1877
Temmuz’unda nişanlandı. Bu arada tabii
vokal eserlere ağırlık vermişti, ancak
nişan kısa sürede bozuldu. 1880-90
yılları arasında, kendisinin bunalım adını
verdiği depresyonlar geçirmesine karşın
yılmadı. Ancak çok ağır çalıştığı için
konçertolar, senfoniler yazma tasarıları
ve Verlaine, Bouchor, Maeterlinck gibi
şairlerle opera projeleri sonuçsuz kaldı.
1891’de bir grup dostla önce Prens
Edmond de Polignac’ın, sondra da
Prenses Scey-Montbéliard’ın davetlisi
olarak katıldığı Venedik yolculuğu ona
yeni ufuklar açtı: Paul Verlaine’in şiirleri
üzerine op. 58 Cinq Mélodies de Venice (5
Venedik Melodisi) adlı şarkıları besteledi.
Bu arada –sonradan Madam Debussy
olan– Emma Bardac ile mutlu bir ilişki
kurmuştu.
Fauré’nin 1878 yılında bestelediği
sanılan “Après un Rêve” (Rüyadan
Sonra) başlıklı İtalyan stilindeki şarkı
ise, Fransız şair Romain Bussine’in
anonim bir İtalyan şarkısından “Levati
sol que la luna e levata” adlı ezginin
Fransızca uygulaması üzerine, op. 7
dizisinin ilk parçası olarak yazılmıştır.
“Dans un sommeil” (uyku içinde)
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Claude Debussy
“Beau Soir”

54

Beş opera, kantatlar ve korolu dramatik
eserlerin yanında piyano eşliğinde 90
kadar şarkı yazan Claude Debussy’nin
1885’te ödül kazanıp Roma’ya gitmeden
önce bestelediği şarkılar, genellikle
19. yüzyıl Fransız geleneğini yansıtır.
Şiiri sevmesi ve Verlaine, Mallarmé,
Baudelaire, Villon, Bourget, Banville
gibi çağın büyük Fransız şairlerinden
esinlenmesi onun sanatının tümünü
etkilemiştir. İlk şarkıları, Alfred de
Musset’nin iki şiiri üzerine 1879’da
yazılan, ancak kaybolan iki baladdır.
Debussy, Massenet’nin esas öğrencisi
olmamasına karşın onun dinleyicisi
olmuş, yardımcısı Emile Durand’ın
armoni derslerini izlemişti. Bu etki
“Beau Soir” ve “Nuit d’Etoiles”de de
görülür. O yıl yaz aylarında Çaykovski’nin
dostu ve hamisi Madam von Meck,
hizmetine giren genç Debussy için
Çaykovski’ye şu satırları yazmıştı:
“Size benim küçük piyanistimin birçok
bestesinden birini gönderiyorum. Bu
genç, besteci olmak istiyor ve çok
sevimli şeyler yazıyor ama hepsi de
öğretmeni Massenet’nin yankısı. Şimdi
de bir üçlü yazıyor. Çok güzel ama o da
Massenet’yi anımsatıyor. Nota deşifresi
ve şan eşliği mükemmel...”
Şiiri sevmesi ve kendisine bu alanda
yol gösteren amatör şarkıcı Madame
Vasnier’ye âşık olması, Debussy’nin
henüz 16 yaşındayken Théodore de
Banville “Nuit d’étoiles”, Paul Bourget
“Beau soir” ve André Girod’nun “Fleur
des blés” şiirlerini bestelemesine
neden olarak gösterilir. Armoni dersleri
aldığı, Massenet’nin yardımcısı Emil
Durand’ın etkisi –sonradan psikolojik
tahliller yapan bir romancı olarak
tanınan– Paul Bourget’nin (1852-1935)
şiiri üzerine yazdığı “Beau Soir” “Güzel
Akşam” şarkısında da görülür. Çok
sonra, 1891’de yayımlanan bu şarkıda,

o çağın süslemeleriyle güneş batımında
gül rengi ırmağın sakin ve dinlendirici
görüntüsü, yaz aylarında mısır tarlaları
üzerinde esen meltem canlandırılır.
Massenet ile olan lirik bağlantı da
özellikle bitimde, ölümün nostaljik
ihtarıyla belirir:
“Beau soir lorsque au soleil...” diye
başlayan ve “Car nous nous en allons
/ Comme s’en va cette onde / Elle à la
mer - nous au tombeau” (Bu dalganın
gittiği gibi / Biz de gidiyoruz / O denize,
biz ise mezara) sözleriyle sona eren
bu şarkıda piyanonun girişinde beliren
Mi Majör ve Sol minör karşıtlığı, şiirin
havası üzerine bir ön ihtar gibi yansır;
aradaki ayrıntıları da şan doldurur.
Sondan bir önceki artık akor ise
Tombeau (mezar) sözcüğünü vurgular.
Ünlü kemancı Jascha Heifetz “Beau
Soir” şarkısını piyano eşliğinde kemana
uygulamış ve esere enstrümantal bir
kimlik kazandırmıştır. (Süre 3’)
Franz Schubert
“Ständchen”
Lied sanatının en büyük ustası sayılan
Franz Schubert, yaşamının son yılı
olan 1828’in Ağustos ayında iki şair
Ludwig Rellstab (1799-1860) ve
Heinrich Heine’nin (1797-1856) 13
şiirini bir dizi olarak besteledi. Bunlara
Schwanengesang (Kuğu Şarkısı) adı
bestecinin ölümünden altı ay sonra
diziyi yayımlayan Tobias Haslinger
tarafından verildi ve lied’ler “Bir soylu
kudretin [Schubert’in], bir ağaç gibi, son
kez çiçek verişi” olarak tanımlandı.
Schubert, serenat anlamına gelen
Ständchen adı altında dört lied
yazmıştır. Bu lied’lerin en tanınanı
“Leise flehen meine Lieder” (Şarkılarım
yavaşça yalvarıyor) sözleriyle başlayanı
ve 13 lied’i içeren Kuğu Şarkısı
dizisinin dördüncüsüdür. “Ständchen”
(D 957/4), aynı zamanda müzik
eleştirmeni de olan Prusya ordusu
subayı Ludwig Rellstab’ın (1799-1860)
“Şarkılarım yavaşça yalvarıyor, gecenin
içinden sana, sessiz koruluktan aşağıya,
sevgili bana gel!” sözleriyle sevgilisini
çağıran, ona aşkını duyurarak kendisini
mutlu etmesini isteyen âşığın sözlerini
içeren şiiri üzerine bestelenmiş; zarif,
orta hızda (mässig), 3/4’lük ölçüde ve
Re minör tonda bir serenattır. (Süre 4’)

Reynaldo Hahn
L’heure exquise
Büyük Fransız yazar Paul Verlaine’in
bir şiirine dayanan “L’heure exquise”
“Mükemmelliğin Saati”, Reynaldo
Hahn’ın en iyi bilinen şarkılarından
biridir. 1892’de yayımlanan şarkı,
Chanson grises adı altında toplanan
yedi şarkıdan beşincisidir. Bu şarkının
sözlerinde ve Hahn’ın hassasça dokunan
melodisinde de hissedilebildiği gibi
Verlaine, Antoine Watteau’nun duyarlılık
yüklü resimlerinden hayli etkilenmiştir.
Besteci, aşıkların “mükemmelliğin
saati”ni birlikte geçirdikleri, ay doğmuş
bir gecenin fevkalade bir imgesini
sunmayı başarır. Hassas melodi
çizgisi, şarkıcının ses kontrolünün en
üst düzeyde olmasını ve her dizenin
sonundaki değişken yüksek noktaları
döndürebilmesini gerektirir. Şiir, Gabriel
Fauré tarafından “La lune blache” adıyla
da bestelenmiştir. (Süre 3’)
Maurice Ravel (arp düz. arr. for harp
C. Salzedo)
5 Yunan Halk Şarkısı
Ravel’in 5 Yunan Halk Şarkısı’nda
oluşturduğu tını dünyası, folklorik
modelleri özlerine sadık bir şekilde tasvir
etme iddiasından makul bir mesafede
durur. Söz konusu müzikal dilin bu
karakteristiği o kadar baskındır ki kendini
bestecinin başka eserlerinde de gösterir.
Ravel bu beş halk şarkısını –“Chanson
de la mariée” (Gelinin Şarkısı), “Là-bas,
vers l’église” (Kilisenin Orada), “Quel
Galant m’est comparable” (Hangi Talip
Bana Yaraşır), “Chanson des cueilleuses
de lentisques” (Mastika Toplayıcılarının
Şarkısı), “Tout gai!” (Herkes Neşeli)–
1904 ile 1906 yılları arasında, melodik
özlerinde en ufak bir değişiklik
yapmadan armonize etmiştir; ancak
yine de yazdığı akor ve figürasyonlarıyla
sanki şarkıların masumiyetini ellerinden
almış, onları kendi “taklit koleksiyonu”na
sığdırana dek –Montfort-l’Amaury’deki
evi Le Belvédère’in bahçesindeki cüce
bitkiler gibi– kesip biçmiş gibidir.
1906’da Ravel birinci ve beşinci şarkıları
orkestra için bizzat yeniden ele almış,
1918 yılındaysa orkestra şefi Manuel
Rosenthal ikinci, üçüncü ve dördüncü
şarkıları orkestraya uyarlamıştır. (Süre 8’)

12.10-12.40
13.10-13.40

Sait Halim Paşa Yalısı
Sait Halim Pasha Mansion

Cıttà Dı PRATO ODA ORKESTRASI YAYLıLARı
strıngs of camerata strumentale cıttà dı prato
Daniele Iannaccone keman violin
Katia Mattioli keman violin
Paolo Del Lungo keman violin
Pier Paolo Riccomini keman violin
Erica Alberti viyola viola
Maria Maddalena Pippa viyola viola
Cristiano Sacchi viyolonsel cello
Francesco Tomei kontrbas double bass
Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento No. 1 Re Majör, KV 136
Divertimento No.1 in D Major, KV 136
– Allegro
– Andante
– Presto
Antonio Vivaldi

Yaylı Çalgılar için Konçerto Sol Majör, RV 151 “Alla Rustica”
Concerto for Strings in G Major, RV 151 “Alla Rustica”
– Presto
– Adagio
– Allegro
Henry Purcell (düz. arr. B. Britten)

Yaylılar için Chaconne Sol minör
Chaconne for Strings in G minor

© sahir uğur eren

cıtta dı prato oda
orkestrası yaylıları
▪▪ Città di Prato Oda Orkestrası
Yaylıları, Ocak 1998’de topluluğu
farklı zamanlarda yönetmiş olan şef
Riccardo Muti’nin fikir öncülüğünde
kurulan Camerata Strumentale
Città di Prato’nun (Prato Şehri Oda
Orkestrası) yaylı çalgılar üyelerinden
oluşuyor. Kuruluşundan bu yana sanat
yönetmenliğini Alberto Batisti’nin,
direktörlüğünü Jonathan Webb’in
yaptığı topluluğun repertuvarı Barok
Dönem’den 20. yüzyıla kadar uzanıyor.
Birlikte çalıştıkları şeflerin arasında
Roberto Abbado, Antonello Allemandi,
Piero Bellugi, Bruno Batoletti, Filippo
Maria Bressan, Marzio Conti, Gary
Graden, Michael Güttler, Jonathan Webb,
Murray Perahia, Luca Pfaff, Günter
Pichler, Gabor Takács-Nágy ve Franco
Rossi yer alıyor. Tüm bu sanatçılar,
Camerata Strumentale’ye karşı içten
bir heyecan beslediklerini ifade ediyor.
Orkestranın konuk solistleri arasında
ise şimdiye kadar Philip Glass, Murray
Perahia, Andrea Lucchesini, Pietro De
Maria, Louis Lortie, Pascal Rogé, Alessio
Bax, Jin Ju, Herbert Schuch, Mariangela
Vacatello, Shai Wosner, Jian Wang, David
Geringas, Mario Brunello, Enrico Bronzi,
Boris Belkin, Guido Rimonda, Andrea
Tacchi, Cristiano Rossi, Gian Paolo
Pretto, Daniele Damiano, Paolo Carlini,
Karl-Heinz Steffens, Martin Fröst, Walter
Seyfarth, Radek Baborak, Chiara Taigi,
Monica Bacelli, Fabrizio Gifuni, Tetraktis,
Alessandro Lanzoni, Enrico Rava ve
Gino Paoli yer aldı. Orkestra, kendi eseri
Rendering’in provaları ve konserlerine
katılan Luciano Berio gibi isimlerin de
takdir ve dostluğuna nail oluyor.
Camerata Strumentale farklı zamanlarda
Floransa ve Perugia Amici della Musica,
Fiorentino Maggio Musicale, Milano
Serate Musicali, Pisa Verdi Tiyatrosu,
Rovereto WAM Festivali ve Accademia
Musicale Chigiana’ya konuk oldu.
İtalya’nın başlıca şehirlerinde konserler
verdi ve Ravenna Festivali’nde şef
Riccardo Muti ile çaldı; Haydn’ın Missa
in tempore belli ve Te Deum eserlerini de
Pisa Katedrali’nde seslendirdi.
Opera orkestrası olarak geniş
repertuvarında Gluck Paride ed Elena,
Mozart-Da Ponte operaları, Verdi
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sözleri ile giren bu melodi, günümüzde
daha çok Pablo Casals’ın viyolonsel
düzenlemesi ile tanınır. Bazı çevreler
Fauré’nin Marianne Viardot ile
nişanının bozulmasını tatlı bir rüyadan
uyanmak olarak yorumlamış ve
eserin bu olay üzerine yazıldığını öne
sürmüşlerdir. (Süre 3’)
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Rigoletto, Lehàr The Merry Widow da
bulunuan topluluk, Nadia Boulanger’in,
Gabriele D’Annunzio’nun aynı adlı
eserinden uyarlanan La ville morte
operasının ilk seslendirilişine imza attı.
Orkestra şimdiye kadar Arjantin, Şili,
Uruguay ve Brezilya’da çok sayıda
konserle iki Latin Amerika turnesi;
2008’de Palermo, L’Aquila, Messina,
Catania ve Bari’de verdikleri konserlerle
de uzun bir İtalya turnesi gerçekleştirdi;
Birmingham’da çaldı; Eylül 2009’da
Sagra Musicale Umbra’ya davet
edildi ve hem eleştirmenler hem de
seyircilerden büyük beğeni topladı.
Camerata dikkat çeken geniş bir
senfonik vokal repertuvara sahip:
Mozart’tan Requiem, Taç Giyme
Töreni Missası ve KV 427 Do minör
Missa; Joseph Haydn’dan Te Deum,
Yaratılış Oratoryosu, Missa Sanctae
Caeciliae ve Mesih’in Çarmıhtaki
Yedi Kelamı; Gabriel Fauré’den
Requiem; Johannes Brahms’tan
Alman Requiemi; Mendelssohn’dan
Lobgesang; Handel’den Oratoryolar;
Bach’tan Passion'lar ve Si minör Missa;
Beethoven’dan 9. Senfoni; Fiorentino
Maggio Musicale Korosu’yla Faure
Requiem ve 2011’de Sagra Musicale
Umbra’da Oxford New College
Korosu’yla gerçekleştirdikleri konser ile
Bernstein’dan Chichester İlahileri. Buna
ek olarak repertuvarları Haydn, Mozart
ve Schumann’dan birçok senfoni
ve konçertoyu; Beethoven, Brahms,
Schubert ve Mendelssohn’un da tüm
senfonik serilerini kapsıyor.
Camerata Strumentale 2007’de Claudio
Abbado ile Mozart Orkestrası’nı
ağırladı; konserleri RAI 3, Rete
Toscana Classic ve başka birtakım özel
kanallarda yayınlandı.
Orkestra Haydn’ın Missa in tempore
belli, Te Deum ve Mesih’in Çarmıhtaki
Yedi Kelamı’nı Alessandro Pinzauti’nin
yönetiminde kaydetti. Bunun dışında
diskografisine Luigi Cheribini’nin
çalışmalarına yer veren bir CD, piyanist
Pietro De Maria ile seslendirdikleri
Mozart ile Çaykovski’nin eserleri ve
uvertürlerden oluşan kayıtları dahil
etti. Ayrıca şef Antonello Allemandi’nin
yönetiminde senfonik danslar kaydı,
Jonathan Webb’in yönetiminde de
Mozart’ın senfonilerine yer veren bir
yayın hazırladı.
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2009’da en
önemli İtalyan
gazetelerinden biri
olan La Repubblica,
Riccardo Muti’nin
yönetiminde
anlatımlı konser
olarak kaydedilen
Schubert’in
Bitmemiş
Senfonisi’nin DVD
ve CD’sini yayınladı.
Orkestra Ocak
2010’da Marzio
Conti’nin yönettiği,
Gian Francesco
Malipiero’nun
müziğine yer
veren, uluslararası
eleştirmenler tarafından methedilen bir
kayda imza atarken 2015’te Brilliant plak
şirketi için Jonathan Webb’in yönetimi
ve David Bandieri’nin solistliğinde,
Ferruccio Busoni’nin Klarnet için
Konçertino’sunun kaydını yayınladı.

Vacatello, Shai Wosner, Jian Wang,
David Geringas, Mario Brunello, Enrico
Bronzi, Boris Belkin, Guido Rimonda,
Andrea Tacchi, Cristiano Rossi, Gian
Paolo Pretto, Daniele Damiano, Paolo
Carlini, Karl-Heinz Steffens, Martin
Fröst, Walter Seyfarth, Radek Baborak,
▪▪ Strings Of Camerata Strumentale
Chiara Taigi, Monica Bacelli, Fabrizio
Città Di Prato consist of the members
Gifuni, Tetraktis, Alessandro Lanzoni,
of the Camerata Strumentale Città di
Enrico Rava and Gino Paoli.
Prato, which was founded in January
The orchestra enjoys the admiration and
1998 in response to an idea from
friendship of figures such as Luciano
Riccardo Muti, who has conducted the Berio, who attended its rehearsals and
ensemble on various occasions. The
performance of his Rendering.
ensemble’s repertoire ranges from the The Camerata strumentale has guested
baroque into the twentieth century,
on many occasions with the Amici della
and ever since its founding Alberto
Musica of Florence and Perugia, at the
Batisti as its artistic director. The music Maggio Musicale Fiorentino, Serate
director is Jonathan Webb.
musicali di Milano, Teatro Verdi di Pisa,
The conductors who have performed
WAM Festival of Rovereto, Accademia
with the Camerata strumentale have
Musicale Chigiana. It has played at the
included Roberto Abbado, Antonello
Ravenna Festival under the conductor
Allemandi, Piero Bellugi, Bruno
of Riccardo Muti and has been heard
Batoletti, Filippo Maria Bressan,
in all the major Italian cities. It has
Marzio Conti, Gary Graden, Michael
performed Haydn’s Missa in tempore
Güttler, Jonathan Webb, Murray
belli and Te Deum in the Pisa Cathedral.
Perahia, Luca Pfaff, Günter Pichler,
As an opera orchestra it has presented
Gabor Takács-Nágy and Franco Rossi,
Gluck’s Paride ed Elena, Mozart’s Da
who selected the young orchestra from Ponte operas, Giuseppe Verdi’s Rigoletto,
Prato for his highly acclaimed debut
Franz Lehàr’s The Merry Widow, and the
as conductor. All these artists have
premiere of Nadia Boulanger’s La ville
expressed genuine enthusiasm for the
morte after Gabriele D’Annunzio.
Camerata strumentale.
The orchestra completed two tours
Guest soloists whit the orchestra have
in Latin America, with numerous
included Philip Glass, Murray Perahia, concerts in Argentina, Chile, Uruguay
Andrea Lucchesini, Pietro De Maria,
and Brazil. He has also played in
Louis Lortie, Pascal Rogé, Alessio Bax,
Birmingham. In 2008 he made a long
Jin Ju, Herbert Schuch, Mariangela
Italian tour, with concerts in Palermo,

L’Aquila, Messina, Catania, Bari and in
September 2009 she was invited to the
Sagra Musicale Umbra, to great public
and critical acclaim.
The Camerata’s vocal symphonic
repertoire is particularly extensive. It
encompasses works such as Mozart’s
Requiem, Coronation Mass and Mass
in C minor k. 427, Jospeh Haydn’s Te
Deum, The Creation, Missa Sanctae
Caeciliae and The Seven Last Words of
Our Savior, Gabriel Fauré’s Requiem,
Johannes Brhams’s A German Requiem,
Mendelssohn’s Lobgesang, Händel’s
Oratorios, Bach’s Passions and Mass in
B minor, Beethoven’s Ninth Symphony
with the Maggio Musicale Fiorentino
Choir, Faure’s Requiem and the
Chichester Psalms by Bernstein with
the New College Choir of Oxford at the
Sagra Musicale Umbra in 2011.
In addition, its repertoire features
numerous symphonies and concertos
by Haydn, Mozart, Schumann, and
the complete symphonic cycles of
Beethoven, Brahms, Schubert and
Mendelssohn.
In 2007, the Camerata strumentale
had the privilege of hosting in its
season Claudio Abbado and the Mozart
Orchestra.
Various concerts by Camerata
strumentale have been broadcast on
the third program of the RAI and on
Rete Toscana Classica and other private
stations.
It has recorded Haydn’s Missa in
tempore belli, Te Deum and The Seven
Last Words of Our Savior under
Alessandro Pinzauti. It has released
a CD with Ouvertures, a CD with
works by Luigi Cherubini, and a
production featuring works by Mozart
and Tchaikovsky in which it performed
with the pianist Pietro De Maria. A
recording of symphonic dances under
the conductor Antonello Allemandi
and a release with symphonies by
Mozart under Jonathan Webb.
In 2009, one of the most important
Italian newspaper La Repubblica has
released a DVD and a CD with the
lecture-concert and performance
of Symphony No. 8 Unfinished by
Schubert directed by Riccardo Muti. In
January 2010 was published by CPO
a CD with music by Gian Francesco

Malipiero directed by Marzio Conti,
met with flattering judgments by
international critics. In 2015 it appeared
for the label Brilliant a recording of
Ferruccio Busoni’s Concertino for
clarinet, conducted by Jonathan Webb,
with David Bandieri solo.

program notları
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento No. 1 Re Majör, KV 136
– Allegro
– Andante
– Presto
Wolfgang Amadeus Mozart, Salzburg
Senfonileri adı verilen üç divertimentoyu
16 yaşında bestelemiş, ancak eserlere
“divertimento” adını o vermemiştir.
Bir dörtlü formunda yazılan ve uzun
yıllar pek çalınmayan bu eserler
günümüzde her oda orkestrasının
repertuvarında yer alır. O çağın eğlence
müziklerinin en güzel örneklerinden
olan KV 136 Divertimento, İtalyan bel
canto tarzındaki güzel melodileriyle
seçkinleşir.
Re Majör tonda, 4/4’lük ölçüde ve
çabuk (allegro) tempodaki 1. bölüm, ilki
kısa, ikincisi uzun iki temanın birbiriyle
orantıları yönünden daha çok Michael
Haydn’ı andırır. Özellikle iki kemanın
konçertant rol oynadığı, parlak ve
gösterişli pasajlarla belirginleşen bu
bölümde temalar minör tonda kesintiye
uğrar. 3/4’lük ölçüde başlayan 2. bölüm
hülyalı atmosferi, şarkı söylerken
yaşayan güzel ve duygulu cümleleriyle,
kemanların oktavlarla duyurdukları
ezgisiyle seçkinleşir. 3. bölüm 2/4’lük
ölçüde, duraklama yapmadan süren
çok hızlı (presto) tempodaki kısa final
ise, akorların şakacılığı ve beklenmeyen
fugato partileriyle ilgi çeker. (Süre 12’)
Antonio Vivaldi
Yaylı Çalgılar için Konçerto Sol Majör,
RV 151 “Alla Rustica”
– Presto
– Adagio
– Allegro
Vivaldi’nin çoğu orkestra için, özellikle
konçerto stilinde yazılan eserlerinin

bazıları konçerto ya da sinfonia
başlığından başka bir başlık da taşır.
Bu arada hamileri ve patronları için
acele yazılan tören eserlerinden başka,
besteci bazı konçertolarına teknik ya da
ritmik-melodik yapısının özelliklerini
belirten isimler de vermiştir. L’Ottavia,
La Pastorella (Çoban Kızı), L’amoroso
(Âşık), Il Piacere (Keyif) ve Concerto alla
Rustica gibi konçertolar bunlara örnek
gösterilebilir.
Köy tarzında, köyde olduğu gibi
sade anlamına gelen “Alla Rustica”
başlığıyla belki de yalın, ancak rahat
bir ortam yaratmak isteyen Vivaldi’nin
bu kısacık ancak çekici konçertosu
da üç bölümlüdür. 1. bölüm 9/8’lik
basit ölçüde, Sol Majör tonda ve
çok hızlı (presto) tempodadır. Güçlü
tuttide tekrarla oluşan çekici tema ikili
akorlarla yansıtılır. 3/4’lük ölçüdeki 2.
bölümde, dikkatli bir ağırlıktaki (adagio)
tempoda, her iki akoru izleyen kısa
birer susla kesilerek pastoral bir hava
oluşturulur. 2/4’lük ölçüde ve çabuk
(allegro) tempodaki 3. bölüm ise, Bach
ve Telemann’ın da kullandığı Polonya
stilindeki Majörde, artık dörtlü kullanılan
canlı yapısıyla sona ulaşır. (Süre 4’)
Henry Purcell
Yaylılar için Chaconne Sol minör
Purcell’in sürekli bas eşliği olmayan
dört yaylı çalgı için 1680’lerde yazdığı
Sol minör Chaconne’u, Eurovision
yayınlarının sinyali olarak kullanılan A
Trumpet Voluntary adlı eserinin yanında,
bugün en çok çalınan bestelerindendir.
Beş krala hizmet eden besteci onların
Fransız müziğini beğenmelerine çoğu
zaman karşı çıkmış, özellikle çalgı
müziğinde Fransız ve İtalyan stillerini
kopyadan kaçınmış, hatta bu nedenle
Corelli’nin de övgüsünü kazanmıştır.
Eserlerindeki İngiliz karakteri eski
İtalyan ve İspanyol danslarından doğan
Chaconne’da da duyulur. Zimmerman’ın
düzenlediği katalogda Z 730 olarak yer
alan ve en uzun çalgı müziklerinden biri
olan Chaconne’da 3/2’lik ritimde ve ağır
tempoda 17. yüzyıl İngiliz saraylarının
atmosferini yansıtan hüzünlü tema,
basso ostinato (ısrarlı bas) üzerine
varyasyonlarla gelişir. (Süre 7’)
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Yeniköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi
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SEMPLıCE QUARTET
Murat Anıl Erginol keman violin
Yaren Budak keman violin
Pınar Dinçer viyola viola
Burak Ayrancı viyolonsel cello
AND KARABACAK klarnet clarinet
Wolfgang Amadeus Mozart

Klarnet Beşlisi La Majör, KV 581
Clarinet Quintet in A Major, KV 581
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– Allegro
– Larghetto
– Menuetto
– Allegretto con variazioni
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semplıce quartet
▪▪ 2016 yılında Andante dergisinin
altıncısını düzenlediği Donizetti Klasik
Müzik Ödülleri’nde Yılın Oda Müziği
Grubu ödülüne de layık görülen
Semplice Quartet, 2009 yılından bu
yana başarılı konser performansları,
Barok’tan günümüze tüm dönemlere
ilgisi ve sanatın bütün disiplinleriyle
etkileşim içinde olan projeleri ile uzun
soluklu ve farklı bir topluluk olduğunu
kanıtladı. Henüz kariyerinin başında
Brüksel Kraliyet Akademisi’nde verdiği
konserle adından söz ettiren topluluk,
İstanbul’da neredeyse tüm konser
salonlarında, ayrıca İzmir, Afyon
ve Mersin’de konserler verdi. 2010
yılında Amerika’ya giden Semplice
Quartet üyeleri Apple Hill Oda Müziği
Merkezi’nin verdiği bursla Young
Artist programı kapsamında Lenny
Matcznyski ile çalıştı ve konserler verdi.
Sosyal sorumluluk projelerine de önem
veren grup, Bosch Genç Klasikçiler
Festivali, İBB Şehir Tiyatroları
ve Afyonkarahisar Klasik Müzik
Festivali’yle ortak projeler yaparak,
çocuklara klasik müziği tanıtmak ve
sevdirmek için açıklamalı performanslar
sergiledi.
Başarılı çalışmalarıyla İstanbul Kültür
Sanat Vakfı’nın da dikkatini çeken
topluluk 2015 yılında 43. İstanbul Müzik
Festivali’ne davet edilerek Sabancı
Müzesi’nde bir konser verdi, İKSV’nin
referansıyla Fransa’da Aix-en-Provence
Festivali’nden teklif aldı ve Viyana
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oda
Müziği Bölüm Başkanı Prof. Johannes
Meissl ile çalışma ve konser verme
şansı buldu. Topluluk üyeleri Ekim 2016
tarihinde aynı okulda Prof. Meissl’in
öğrencisi olmaya hak kazandı.
Her biri Türkiye’nin seçkin
orkestralarının üyesi olmalarının
yanı sıra oda müziği kariyerlerini de
özveriyle sürdürmekte olan Semplice
Quartet’in gelecekteki hedefi Türkiye’de
oda müziğinin daha fazla tanınmasını
sağlamak, farklı sanatçılarla ortak
çalışmalara imza atmak, sosyal
sorumluluk projelerine katkı sağlamak,
yurtdışında ülkemizi temsil etmek ama
en önemlisi, birlikte müzik yaparken
aldıkları keyfi devam ettirerek bu keyfi
dinleyicilerine de aktarabilmektir.

konserde seslendirildi. Daha önce
1784’te KV 452 Beşlisi’nde de klarnet
partisini piyanoda Mozart’ın eşliğinde
çalan Anton Stadler bu beşlide de solist
oldu. Birinci kemanda J. Zistler görev
almış, Mozart ise bir söylentiye göre
viyola partisini çalmıştı.
1790’lı yıllar Mozart’ın gerçekten
korunmaya ihtiyacı olduğu bir dönemdi.
Anton Stadler ise o günlerde bestecinin
evinde saygısız bir konuk gibi yaşamış,
yemiş içmiş, aldığı borçları hiçbir
zaman ödememiş, hatta gizlice onun
rehin senetlerini alarak satmıştı. Ama
▪▪ Receiving the award for Chamber
the opportunity to work and perform
Mozart klarnetten yumuşak, insan
Ensemble of the Year in 2016 at the
with the head of the department of
sesi benzeri tınılar elde eden Stadler’e
sixth annual Donizetti Classical Music
Chamber Music at the University of
sevgisini bu harika oda müziği eseriyle
Awards held by Andante magazine,
Music and Performing Arts in Vienna, göstermekten kaçınmadı. Üstelik onun
the Semplice Quartet has proven
Prof. Johannes Meissl. In October
bu sıkıntılı günleri hiç de bu beşliye
its longevity and uniqueness as an
2016, the group earned a spot as Prof.
yansımadı. Sonsuz gibi kaynaktan akan
ensemble since 2009, through their
Meissl’s students at the same school.
ezgilerle, konçertant şekilde oda müziği
successful concert performances, keen In addition to each ensemble member unsurlarıyla işlenen, klarnete öncelik
interest in all periods of music from
continuing to pursue their individual
tanıyan ama hiçbir zaman diğer çalgıları
Baroque to the present day, and projects chamber music careers with great
egemenliğine almasına izin verilmeyen
interacting with all forms of art.
commitment, while also being
beşli, gerçek bir oda müziği havası taşır.
Making a name for themselves early on members of Turkey’s distinguished
Eser ancak Mozart öldükten sonra eşi
in their career with their performance
orchestras, the Semplice Quartet’s
Konstanze tarafından 31 Mayıs 1800
at the Royal Conservatory of Brussels,
future goal is to increase Turkey’s
tarihli mektupla André’ye yollanmış
the ensemble has performed in almost familiarity with chamber music,
ve J. André tarafından op. 108 olarak
all of the concert halls in Istanbul, as
collaborate with different artists
Offenbach’ta yayımlanmıştır.
well as given concerts in Izmir, Afyon, on joint works, contribute to social
1. bölüm çabuk (allegro) tempoda,
and Mersin.
responsibility projects, internationally
4/4’lük ölçüde, La Majör tonda,
Receiving a scholarship from the
represent our country, and, most
sonat formundadır. Ancak Dr. Köchel,
Apple Hill Chamber Music Centre, the importantly, to continue to enjoy
temponun ilk baskıda belirtildiği üzere,
members of Semplice Quartet travelled making music together, while
iki misli hızlı (alla breve) olmadığını
to the States in 2010 and, while there,
successfully communicating and
açıklar. Zengin armonilerle işlenen soylu
were able to perform and work with
sharing that joy with their audience.
ana temayı birinci keman sunar. Daha
Lenny Matcznyski as part of the Young
sona tematik önem kazanacak melodiyi
Artist programme.
Wolfgang Amadeus Mozart
klarnet arabesk motiflerle süsler. Bu
Also giving great weight to social
Klarnet Beşlisi La Majör, KV 581
yöntem temanın ikinci cümlesinde
responsibility projects, the group
de tekrarlanır. Kemanlar süslemeleri
– Allegro
embarked on joint ventures with the
sürdürürken, klarnet birinciyle ilgili bir
– Larghetto
Bosch Young Classicists Festival,
yan temayı sunar. Buna daha sonra
– Menuetto
the IBB City Theatres, and the
viyolonsel de pizzicato’larla katılarak
– Allegretto con variazioni
Afyonkarahisar Classical Music
romantik bir hava oluşturur. Klarnetin
Festival, giving lecture-performances in
bu temayı çeşitli tını efektleriyle
order to introduce and endear classical Mozart “Viyana, 29 Eylül 1791” tarihiyle
işlemesini, birinci kemanın temayı
kayda geçtiği, klarnet, iki keman, viyola
music to young children.
uygun dominantta duyurması izler.
ve viyolonsel için beşliyi arkadaşı, Mason Buradaki tril ve kadanstan sonra ilk
Garnering the attention of the
Locası dostu ve saray orkestrasının usta temayla ilgili tatlı (dolce) duyurulan yeni
Istanbul Foundation for Culture and
klarnetisti Anton Stadler’e (1753-1812)
Arts through their successful work,
bir cümle codetta’yı başlatır ve serim
ithaf etmiştir. Bestecinin 8 Nisan 1790
the ensemble was then invited to
(exposition) dominantta sona erer.
rd
tarihli mektubunda da Stadler Beşlisi
perform at the 43 Istanbul Music
Geliştirim (development) kısmında ise,
Festival, giving a concert at the Sabancı olarak tanımladığı eser ilk kez 22 Aralık
arka planda Do Majör tonda duyulan
Museum. Through İKSV’s reference,
1789’da Viyana’da Burgtheater’da,
ana tema ile birlikte arabesk süslemeler
the group received an offer from the
Besteciler Emeklilik Vakfı (Pensionfonds yoğunluk kazanır; her yaylı çalgı,
Aix-en-Provence Festival, as well as
der Tonkünstler) yararına verilen
klarnetin açılış cümlesini canlı tarzda
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tekrarlayarak belirginleştirir. Klarnetin
katılımıyla en pesten en tize kırık
akorlarla ilginç tınılar elde edilir. Tüm
temalar hafifçe değişerek yinelenir ve
bölüm görkemli bir koda ile sona erer.
2. bölüm ağırca (larghetto) tempoda,
3/4’lük ölçüde, Re Majör tonda, klarnet
için derin anlamlı bir arioso gibidir.
Mozart’ın en güzel ağır bölümlerinden
biri olan bu iki temalı bölümde, önce
birinci bölümün yan teması klarnet
tarafından sunulur. Mozart bu duygulu
anlatımı vurgulayabilmek için yaylı
çalgıların tümden sürdinli çalmasını
öngörmüştür. İkinci tema ise birinci
kemanın on altılık notalarıyla belirlenir ve
klarnet bunu süslü bir tarzda cevaplar. İki
çalgının bu diyaloğu sonda minör tonda
hüzünlü ve duygulu anlatımıyla romantik
çağa armonik bir sesleniş gibi yansır.
Klarnetin girişteki temayı tekrarlamasına
kadar genişleyen bölüm, yaylı çalgıların
on altılık triyolelerle yumuşakça
canlandırdığı koda ile sona erer.
3. bölüm La Majör tonda, 3/4’lük
ölçüdeki geleneksel menuet ile başlar.
Tekrar sürdinsiz çalan yaylı çalgılar bu
biraz buruk, ama sağlam yapılı klarnetle
eşit şartlarla bir araya gelir. Menuet iki
trio bölmesi ile gereken kontrastı sağlar.
I. trio La minör tonda ve yalnızca dört
yaylı çalgı içindir; II. trio ise La Majör
tonda, canlı ve bir Tirol ezgisi gibi halk
dansı havasındadır. Klarnet burada bir
halk çalgısı olan chalumeau (şalümo)
gibi ustalığını sergiler. Triolardan sonra
menuet’in tekrarıyla bölüm sona ulaşır.
4. bölüm La Majör tonda, 4/4’lük
ölçüde, bu kez alla breve olarak daha
çabukça hızda varyasyonları (Allegretto
con variazioni) içerir. İki kez tekrarlanan
sekiz mezürlük tema, beş varyasyonda
sadelikle ve sanat gösterisinin uyumunu
Mozart’a özgü büyük ustalıkla sunar.
Bu zarif tema önce, 1. varyasyonda
klarnetin öncülüğünde işlenir. 2. ve
3. varyasyonlarda klarnet geri planda
kalır. La minör tondaki 3. varyasyonda
viyola ön plana çıkar. 4. varyasyon ağır
(adagio) tempoda klarnete duygulu bir
anlatım sunma olanağı sağlar. Beşlinin
ikinci bölümünün derinliğini anımsatan
bu varyasyondan sonra tempo hızlanır,
allegroya dönüşür ve eseri neşeyle sona
erdirir. (Süre 29’)
* Program notu: irkin aktüze
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14.10-14.40
15.10-15.40

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi
Panayia Greek Orthodox Church

ELViN HOXHA GANiYEV keman violin
Johann Sebastian Bach

Keman Sonatı No. 1 Sol minör, BWV 1001
Violin Sonata No.1 in G minor, BWV 1001
– Adagio
– Fuga
– Siciliano
– Presto
Keman Sonatı No. 2 La minör, BWV 1003
Violin Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
– Grave
– Fuga
– Andante
– Allegro

© sahir uğur eren

elvın hoxha ganıyev

Konser Salonu, Concertgebouw ve Zürih
Tonhalle gibi dünya çapında birçok
▪▪ 1997 yılında Ankara’da doğan
konser salonuna konuk oldu; Moskova
Elvin Hoxha Ganiyev dedesi ve aynı
Virtüözleri, Şangay Oda Orkestrası,
zamanda Azerbaycan Devlet Sanatçısı
Amsterdam Filarmoni, Borusan
Prof. Server Ganiyev ile birlikte keman
Filarmoni, Azerbaycan Filarmoni,
çalışmalarına başladı. 5 yaşında
Katar Filarmoni, Odessa Filarmoni,
Bilkent Üniversitesi’ndeki Müzik
Bilkent Oda Orkestrası, Çaykovski
Hazırlık Okulu’nun keman bölümüne
Senfoni Orkestrası, Rus Virtüözleri,
kabul edilen Elvin, 8 yaşında Zürih
Bron Oda Orkestrası, Burgogne Lirik
Konsertvatuvarı’na Genç Öğrenci
Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni
statütüsünde Zachar Bron’un öğrencisi Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası
olarak kabul edildi. Orkestra eşliğindeki ve İstanbul, Bursa, Antalya, Eskişehir,
ilk konserini aynı yaşta dedesi ile birlikte İzmir Devlet Senfoni Orkestralarıyla
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long
solist olarak konser verdi. İngiltere,
Hall’da verdi.
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Norveç,
Yuri Bashmet, Vladimir Spivakov,
Belarus, Kazakistan ve İtalya’da
Gürer Aykal, Rauf Abdullayev, Vladimir
konserler verirken Ivri Gitlis, Vladimir
Fedoseyev, Server Ganiyev, Sascha
Spivakov, Zakhar Bron, Vadim Repin,
Goetzel, Rengim Gökmen, Murat
Server Ganiyev, Viktor Pikayzen, GüherKodallı, Işın Metin, Naci Özgüç, Valery
Süher Pekinel, Cihat Aşkın ve Fazıl
Say gibi ustalarla
aynı sahneyi
paylaştı. Katıldığı
festivaller arasında
Mersin, Spivakov,
Rostropoviç,
Oettingen,
Graubünden,
Zürih, Interlaken,
Chestasova,
Voices of Peace,
Chalkidikis ve
Selanik Müzik
Festivallerini
saymak mümkün.
38. İstanbul Müzik
Festivali’nin açılışını
gerçekleştiren Elvin
2013’te Spivakov
Festivali’nin
kapanış konserinde
çaldı; Azerbaycan
Filarmoni
Orkestrası ile
Cannes Müzik
Vorona, Klaus Weise, Erol Erdinç,
Festivali’ne konuk oldu. 2015 Mart’ında
Ender Sakpınar,Nikolay Lalov ve
Vladimir Azhkenazy yönetimindeki
David Bernard gibi dünyaca tanınmış
Berlin Filarmoni Orkestrası’yla Esther
orkestra şefleriyle beraber çalışan genç
Yoo ile birlikte konser verdi. Aynı yılın
müzisyen, Lorin Maazel, Zubin Mehta
Haziran ayında ise LTG Genç Solistler
ve Gennady Rozhdestvensky gibi
Oda Orkestrası’yla Sony Müzik için
büyük isimlerin övgüsünü kazanırken,
kayıt gerçekleştirdi. Konserlerin yanı
bu isimler tarafından geleceğin
sıra katıldığı yarışmalarla da adını
virtüözlerinden biri olarak adlandırıldı.
duyurarak, 2016 yılında 1. Uluslararası
Elvin aralarında Carnegie Hall, Berlin
Şangay Keman Yarışması’nda yarı
Filarmoni, Kremlin Sarayı, Çaykovski
finalistliğe yükseldi. Elvin Hoxha

Ganiyev çalışmalarına halen
Zürih Kalaidos Üniversitesi Müzik
Akademisi’nde ve Madrid Reina Sofia
Müzik Yüksek Okulu’nda Prof. Zakhar
Bron’un öğrencisi olarak devam ediyor.
yarışma ve ödüller
2016, birincilik ödülü | 8. Uluslararası
Genç Kemancı Yarışması
Novosibirsk, Rusya
2013, üçüncülük ödülü | 5. Uluslararası
David Oistrakh Keman Yarışması,
Moskova
2012, b
 irincilik ödülü | 2. Uluslararası
Noche en Madrid Festivali
Yarışması, İspanya
2012, 2 özel ödül | 7. Uluslararası
Çaykovski Genç Müzisyenler
Yarışması, İsviçre
2010, Genç Müzisyen ödülü (17 yaş altı)
Andante Klasik Müzik Ödülü,
Türkiye
2009, ikincilik ödülü | 11. Uluslararası
Lipsinki-Wieniawski Genç
Kemancılar Yarışması, Polonya
2008, Azerbaycan Devlet Bursu’nu
kazandı, adı Azerbaycan’ın Altın
Kitabı’na yazıldı
2007, birincilik ödülü ve Türk Besteci
Özel Ödülü | 2. Gülden Turalı
Keman Yarışması, Türkiye
2006, birincilik ödülü | Uluslararası
Klasik Kültür Mirası, Moskova
▪▪ Elvin Hoxha Ganiyev was born on
November 25th, 1997. Elvin started to
study the violin with his grandfather,
Prof. Server Ganiyev, the state artist of
Azerbaijan, at the Bilkent University,
department of Music when he was 5
years old, Elvin Hoxha Ganiyev was
admitted to the Zurich Conservatory
“Young Student” programme as a
student of Zachar Bron when he was 8.
Concurrently, he gave his first orchestra
concert with his grandfather in the
Albert Long Hall at Boğaziçi University.
Elvin has worked with renowned
conductors such as Yuri Bashmet,
Vladimir Spivakov, Gürer Aykal,
Rauf Abdullayev, Vladimir Fedoseyev,
Server Ganiyev, Sascha Goetzel,
Rengim Gökmen, Murat Kodallı,
Işın Metin, Naci Özgüç, Valery
Vorona, Klaus Weise, Erol Erdinç,
Ender Sakpınar,Nikolay Lalov, and
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David Bernard. He received favorable
mentions from legendary conductors
like Lorin Maazel, Zubin Mehta and
Gennady Rozhdestvensky who listened
his performance and considered
him to be one of the virtuoso artists
for the future. Elvin has given many
concerts in prominent concert halls
around the world such as Carnegie
Hall, Berlin Philarmonic Hall, Kremlin
Palace, Tchaikovsky Concert Hall,
Concertgebouw and Zurich Tonhalle.
He also has worked with the significant
ensembles among which are Moscow
Virtuosi, the Shanghai Chamber
Orchestra, Amsterdam Philarmonic
Orchestra, Borusan Philarmonic,
Azerbaijani Philarmonic, Qatar
Philarmonic, Odessa Philarmonic
Orchestra, Bilkent Chamber Orchestra,
Tchaikovsky Symphony Orchestra,
, Russian Virtuosi, Bron Chamber
Orchestra, Burgogne Lyric Orchestra,
Presidential Symphony Orchestra,
İstanbul State Symphony, Bursa State
Symphony, Antalya State Symphony,
Eskişehir State Symphony, İzmir State
Symphony Orchestra and the Bilkent
Symphony.
Elvin Hoxha Ganiyev performed on the
same stage with masters like Ivri Gitlis,
Vladimir Spivakov, Zakhar Bron, Vadim
Repin, Server Ganiyev, Viktor Pikayzen,
Güher-Süher Pekinel, Cihat Aşkın
and Fazıl Say. Performing a number
of international festivals in İstanbul,
Mersin, Spivakov (Russia), Rostropovich
(Azerbaijan), Oettingen (Germany),
Graubünden, Zurich and Interlaken
(Switzerland), Chestasova (Poland),
“Voices of Peace” (France), Chalkidikis
and Salonika (Greece), he also gave
concerts and recitals in England,
Belgium, Czech Republic, Norway,
Belarus, Kazakhstan, Italy and Egypt.
After performing in the closing concert
of Spivakov Festival in Moscow in
2013, he played as the soloist of the
Azerbaijan Philarmonic Orchestra in
Cannes Music Festival. His most recent
highlights feature his performance
with Bron Chamber Orchestra in
Zurich, Tonhalle in 2014. Besides,
playing in Interlaken Classics, Cannes,
Megaron (Greece), Floreal Epinal and
Gabala Music Festivals, he gave recitals
in Munich. In March 2015, Elvin

musıc route

performed with Berlin Philarmonic
and played with Vladimir Azhkenazy
and Esther Yoo at the Interlaken
Classics Festival in Switzerland. Elvin
went on stage with Vadim Repin in
a concert bringing the stars of four
generations together in Trans Siberian
Art Festival. In October 2015, he gave
a concert at the Carnegie Hall with
BMTG Chamber Orchestra. In June
2015, he made recording with LTG
Young Soloists Chamber Orchestra
from Sony Music Production. In
2016, He was a semi finalist in the
1st International Shanghai Violin
Competition between August and
September in 2016 in China.
Elvin Hoxha Ganiyev, who started
studying with Prof. Server Ganiyev,
is the student in the class of Prof.
Zakhar Bron at Kalaidos University
Music Academy in Zurich, Switzerland
and Escuela Superior, Reina Sofia in
Madrid, Spain.
honours and awards
2016 1st place award | 8th International
Competition for Young Violinist
in Novosibirsk, Russia
2013 3rd place award | 5th International
David Oistrakh Violin Contest,
Moscow
2012 1st place award | 2nd International
Noche en Madrid Festival
Competition, Spain
2012 2 special award | 7th International
Tchaikovsky Young Musicians
Competition, Switzerland
2010 Young musician award (Under
17) | Andante 2010 Classical
Music Awards, Turkey
2009 2nd place award | 11th
International LipinskiWieniawski Young Violinist
Contest, Poland
2008 he awarded a Presidential
Scholarship in Azerbaijan. His
name was written in The Golden
Book of Azerbaijan
2007 1st place award and Turkish
Composer Special Award
2nd Gülden Turalı Violin
Competition, Turkey
2006 1st place award | International
Classical Culture Heritage
Contest, Moscow

program notları
Johann Sebastian Bach
Keman Sonatı No. 1 Sol minör, BWV
1001
– Adagio
– Fuga
– Siciliano
– Presto
Çağının en usta orgçusu olan ve Johann
Sebastian Bach’ın ilk biyografisini
1805 yılında yazan Johann Nikolaus
Forkel, bestecinin özellikle bu yönü
üzerinde durmuş, onun keman
edebiyatına kazandırdığı eserlerden
hiç söz etmemiştir. 19. yüzyılın önemli
bestecileri Schumann ve Mendelssohn
bile Bach’ın solo keman sonatlarını
yalnızca etüt amacıyla yazdığını
sanarak, onlara piyano eşliği yazılması
gerektiğini dahi düşünmüşlerdi. Ancak
büyük kemancı Joseph Joachim, bu
eserleri konserlerinde seslendirerek bu
düşüncenin yanlışlığını ispatlamış oldu.
Müzik kariyerine 1703’te Weimar
Kontluğu’nda kemancı olarak başlayan
Bach, 1708’de kemancı ve klavsenci
olarak tekrar aynı yere dönmüş, fakat
1718’de Köthen’de, Prens Leopold’un
sarayında göreve başladıktan sonra
keman eserlerini, konçertoları, sonat ve
partitaları yazmıştır. “Sei solo a violino
senza basso accompagnato” (Bas
eşliksiz keman için altı solo) eserleri
İtalyanca başlığıyla Libre Primo’da (1.
Kitap) üç partita ile üç sonat hâlinde
yer alır.
Bach, daha Weimar yıllarında tanıştığı
Alman keman virtüözü Paul Westhof
sayesinde geleneksel Alman solo
keman stilini tanıyordu; diğer yandan
da keman tekniğindeki çift sesler ve
akorlar İtalyan ekolünden Almanya’ya
ulaşmıştı. O bütün bu etkilerin yeni bir
sentezini oluşturdu ve bugün bile teknik
ve melodik yapısı aşılamayan bu solo
eserleri yarattı. Partitaları allemande,
courante, sarabande, gigue, menuet ve
gavotte gibi çeşitli moda danslarla çok
bölümlü olarak düzenlemesine karşın,
solo sonatlarda İtalyan Kilise Sonatı’nın
dört bölümlü biçimine kesinlikle
uymuştur. Sol minör Solo Keman
Sonatı No. 1 de bu ağır-hızlı-ağır-hızlı
şemasına uyar.

1. bölümde ağır tempoda, 4/4’lük
ölçüde, Sol minör tonda tizlere
çıkıp inen kadanstan sonra, güzel
ve heyecanlı melodik öz belirir ve
zenginleşerek gelişir. Orta bölmede
iyice belirginleşen tema, iki sesli
yansıtılır. 2. bölüm hızlı tempoda,
4/4’lük ölçüde bir fügdür. Bach 94
mezür süren bu bölümü ayrıca lavta
için Sol minör (BWV1000) ve org için
Re minör (BWV539) tonlarda 96 mezür
olarak düzenlemiştir. Fügün teması tek
bir mezür içinde belirlenir ve bu tema
sesten sese gezerek, arpejlerle, akorlarla
virtüöz sona ulaşır. 3. bölüm 12/8’lik
ölçüde, ağır tempoda ve pastoral
karakterli bir dans olan siciliano’dur.
Yalın bir ezgi hülyalı ritmik değişimlerle,
sevimli bir armonik yapıda gelişir.
4. bölüm 3/8’lik ölçüde, çok hızlı
tempoda gerilimlerle dolu, arpejlerle
zenginleşmiş bir finaldir. Toccata stilini
anımsatmasına karşın, bir rapsodi gibi
fantezilerle süslüdür. (Süre 16’)
* Program notu: irkin aktüze
Johann Sebastian Bach
Keman Sonatı No. 2 La minör, BWV
1003
– Grave
– Fuga
– Andante
– Allegro
Bach’ın keman için ikinci solo sonatı,
konsertan bir füge bağlanan zengince
süslenmiş yavaş bir bölümle ilk sonata
benzer bir şekilde başlar. Bach’ın
Grave’de kullandığı süsleme tekniği
Corelli ekolündendir: genişçe salınan
yürüyüşler, tril ve çift vuruşlar, melodi
yapısını ve kadansları neredeyse
tanınmayacak hale getirene dek
değiştirir. Corelli ve öğrencileri bu
tür süslemeleri doğaçlama olarak
çalarken, Bach titizlikle notaya
döküyor, bu da çağdaşları tarafından
yorumcunun özgürlüğüne müdahale
olarak değerlendiriliyordu: “Çalmak
deyince akla gelen ne varsa hepsini
gerçek notalarla ifade ediyor.” (Johann
Adolph Scheibe) Kuşkusuz, bir
Bach Adagiosunda, özellikle de solo
keman için polifonik bir bölümde,
süslemelerin açıkça yazılması

zorunluydu. Süslemeler La minör
altılıkların durağan armonisi ve hareketi,
Sonat’ın Grave’sinde keder hissini o
dikkati tümüyle solistin çaldığı pasaja
kadar dokunaklı ve güçlü bir şekilde
yönlendirir. (Süre 20’)
ifade eder ki, insan tek bir notayı bile
kaçırmak istemez. Ardından gelen füg,
sekiz notanın etrafında oluşturulmuştur
-Bach’ın meslektaşlarından Johann
Mattheson, yazdığı müzik eleştirilerinde
Bach’ın bu maharetinden bir kontrpuan
mucizesi olarak övgüyle bahseder: “Bu
sekiz kısa notanın, tam arşeden fazla
bir kontrpuanı özel bir uzatmaya gerek
olmadan ortaya çıkaracak derecede
verimli olabileceği kimin aklına gelirdi
ki? Bununla beraber, hem hünerli hem
de bu türde özellikle talihli olan Bach,
bunu herkese kanıtladı: bunun üstüne
bir de bölümü ileriye ve tekrar geriye
doğru sürmüş.” Bir temayı “geriye
doğru sürme”, yani ters çevirme tekniği,
fügün ikinci yarısına dramatik bir
gerilim anı kazandırır. Ters çevirme ilk
olarak beklenmedik bir yerde, Do Majör
modülasyonundan hemen öncesinde
ortaya çıkar ve orijinal melodiye karşı
canlı bir cevap verir. Devamındaysa
orijinal melodi ve ters çevrim en dar
alanda bile sürekli birbirinin yerine
geçer ve son söz yine ters çevrimin olur.
Ürettikleri biçimleri antik yargısal söylev
türüne benzer bir şekilde kurgulayan
Bach ve çağdaşları için bu confutatio
ve confirmatio oyunu -ana fikrin
çürütülmesi ve kanıtlanması- biçimsel
dillerinin temeliydi. La minör fügde
Bach, fügün kromatik yan temasını
da ters çevirerek bu oyunu zirveye
taşımıştır. Bu ikinci kromatik motif,
Bach’ın BWV 228 Korkma, Yanındayım
motetindeki “Denn ich habe dich
erlöset” (Çünkü seni kurtardım)
kısmını hatırlatır — bu söz fügün
insanda bıraktığı etkiyi de ifade eder
gibidir. Konsertan episodlar ana ve yan
temadaki katı kontrpuanı yumuşatır.
Do majör Andante ile Bach yalnızca
en güzel yavaş bölümlerinden birini
-düzenli sekizliklerden oluşan idilik
bir arya- yaratmamış, aynı zamanda
keman için basit olduğu kadar etkili
bir rol dağılımı ortaya çıkarmıştır: bir
yanda alt tellerden çalınan melodi, diğer
yanda üst tellerden gelen bas. Finaldeki
müzikal fikir de aynı derecede basittir:
kök sesin geniş bir alanda sürekli La
ve Mi tonlarında kırık üçlülerle yeniden
yorumlanması. Hep aynı kalan on
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Avusturya Kültür Ofisi
Austrian Cultural Forum

TRıO ıMMERSıO
Vira Zhuk keman violin
Anna Maria Niemiec viyolonsel cello
Mariam Vardzelashvili piyano piano
Franz Schubert

Piyanolu Üçlü Mi bemol Majör, D 897 “Noktürn”
Piano Trio in E-flat Major D 897 “Notturno”
– Adagio
Johannes Brahms

Piyanolu Üçlü No. 3 Do minör, op. 101
Piano Trio No.3 in C minor, op.101
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– Allegro energico
– Presto non assai
– Andante grazioso
– Allegro molto
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trıo ımmersıo
▪▪ “Trio Immersio zarafet, disiplin ve
tutkunun oda müziğinde bulduğu
sentez. Aynı nitelikler, kuvvetli bir
şekilde bu büyüleyici topluluğun bireysel
elemanlarında da mevcut.”
Luca Monti (Haydn Oda Korosu)
Trio Immersio, Viyana’dan gelen genç,
enerjik ve karizmatik bir topluluk. 2013
yılında Viyana Konservatuarı’ndaki üç
öğrenci tarafından kuruldu. Grubun
2013’te Fidelio Yarışmasıyla yakaladığı
ani başarı, Viyana RadioKulturhaus gibi
prestijli mekânlarda performanslara vesile
oldu ve üçlüye sanatsal serüvenlerine
devam etmek üzere ilham verdi.
Jeunesse Avusturya ve Yehudi Menuhin
Live Music Now Vakfı gibi başlıca
konser organizatörleriyle beraber çalışan
Trio Immersio şimdiye kadar Viyana
Konzerthaus, Musikverein Viyana,
Schönberg Merkezi, Viyana Vivaldi Hall,
Kiev Filarmoni ve Lübeck’in görkemli
belediye binası da dahil olmak üzere, birçok
saygın konser mekânında sahne aldı.
Üçlünün sanatsal misyonu, zaman
ve mekân bağlamında Viyana’nın
piyano üçlüsü geleneğini ve gelişimini
gözlemleyip klasik dönemden günümüze
kadar uzanan eserlerden oluşan, heyecan
verici bir repertuvarla seslendirmek.
Gürcistan, Polonya ve Ukrayna’dan gelen
Trio Immersio’nun üyeleri anavatanlarının
müzikal etkilerini bu üçlüde bir araya
getiriyor, tüm bu etkileri doğal bir
şekilde Viyana oda müziği geleneğiyle
harmanlayarak şehrin canlı müzik tarihinin
çok kültürlü tarafını yansıtıyorlar.
▪▪ “Trio Immersio is a synthesis of
elegance,discipline and passsion in
chamber music. This qualities are
also strongly present in individual
members of this stunning ensemble”
Luca Monti (Haydn Chamber Ensemble)
Trio Immersio is a young, energetic and
charismatic ensemble from Vienna. It
was founded in 2013, by three students
at the Vienna Conservatory. Immediate
success at the Fidelio Competition
in 2013 has led to performances
at such prestigious venues as the
RadioKulturhaus Wien and inspired the
trio to continue their artistic adventure.
Trio Immersio has been working with
major concert organisers such as Jeunesse

piyanolu üçlülerin
ikisi– içerisinde
bestelendiği
sanılmaktadır. Hatta
eser, muhtemelen
ilk başta bu
eserlerden birinin
yavaş bölümü olarak
düşünülmüştü.
Tek bölümden
oluşan, Adagio
işareti taşıyan
© pıotr koscık
piyanolu
üçlüde katılımcı
Austria and Yehudi Menuhin Live
enstrümanlar olağan dışı bir
Music Now Foundation and has
kümelenme sergiler. Yaylıların ikisi de
performed at prestigious venues such as asla tek başlarına bırakılmaz; aksine,
the Wiener Konzerthaus, Musikverein
bazı geçiş kısımları istisna olmak
Wien, Schönberg Centre, Vivaldi Hall
kaydıyla tüm bölüm boyunca neredeyse
Vienna, Kiev Philharmonie, Lübeck
birbirine koşut gider. Bunun ve sürekli
Rathaus to name a few. The artistic
geri dönen ritmik-melodik bir kalıbın
mission of the trio is to observe the
ısrarı dolayısıyla bölüm, gelişen müzikal
development of the Viennese piano trio bir düşünce sürecinden çok meditatif
through the prism of time and space,
bir karaktere sahiptir. Belirleyici
performing an exciting repertoire that
özellikteki armonik süreç yardımıyla,
encompasses works from classical era
gerginlikle huzur arasında tekrar
all the way until our days.
tekrar bir değişim gerçekleşir. Dahası,
Trio Immersio members come from
Schubert’in bu bölümünün başlangıcı
the Republic of Georgia, Poland and
enstrümantal tını olanaklarına ayrıca
Ukraine and bring together musical
önem verir. Piyanonun arpı andıran
influences of their homelands. These
giriş arpejlerinin ardından keman ve
influences blend organically with
viyolonsel üçüncü seslerle sanki tek
the Viennese tradition of chamber
bir sesmiş gibi tüm bölüme damgasını
music playing, as they represent a
vuran motifi sunar. Bu motif, sonradan
multi-cultural side of the city’s vibrant
eklenmiş “Noktürn” başlığına
musical history.
dayanarak kesinlikle geceye ait olarak
görülebilir. Daha sonra enstrümanlar
program notları
rolleri değiş tokuş eder; bu sefer
piyano temanın tonunu verirken, yaylı
Franz Schubert
enstrümanlar eşlikçi arpej seslerini
Piyanolu Üçlü Mi bemol Majör, D 897
çeker.
“Noktürn”
Belki de Alfred Einstein’ın Schubert
portresinde bu kompozisyonla bağlantılı
– Adagio
olarak karşılaştırdığı “tuhaf boşluk”
yüzünden bu üçlü, sadeliği ve aşırılıktan
Adagio olarak da bilinen Mi bemol Majör imtina etmesiyle konser repertuvarları
Piyanolu Üçlü D 897’ye 1846 yılındaki ilk için hiçbir zaman Schubert’in iki büyük
basımı sırasında Viyanalı yayımcı Diabelli piyanolu üçlüsüne gösterilen önemi haiz
tarafından –belki de satış kaygısıyla–
olamadı. (Süre 10’)
“Noktürn” başlığı sonradan eklenmiştir.
Aynı ekleme daha sonra yayımlanan
Johannes Brahms
ilk Schubert toplu baskısında da yer
Piyanolu Üçlü No. 3 Do minör, op. 101
almıştır. Bu bölümün ne zaman ve hangi
koşullar altında ortaya çıkmış olduğu
– Allegro energico
hâlen kesin bir şekilde bilinmemekle
– Presto non assai
birlikte, aynı enstrümanlar için yapılmış
– Andante grazioso
diğer kompozisyonlar –yani 1827 tarihli
– Allegro molto

Brahms’ın son piyanolu üçlüsü,
1886’da Lake Thun’da bestelenen ve
1887’de yayınlanan üç oda müziği
çalışmasının zirve noktasıdır. Fa Majör
Viyolonsel Sonatı, op. 99 ve La Majör
Keman Sonatı, op. 100 ile birlikte, oda
müziğinin etkileyici uyumunu tamamlar,
ama bir yandan da bu iki eserin en iyi
yönlerini kendinde toplar. Viyolonsel
sonatının tutkulu ifadesi, hiçbir notanın
boşa gitmediği sıkı bir yapı oluşturacak
şekilde, keman sonatıyla ılımlı bir
oranda iç içe geçer. Takip eden keman
sonatı, op. 108 gibi sonraki diğer eserler
de minimal yöntemlerle güçlü etkiler
yaratır.
İlk bölüm, hiç azalmayan muazzam
bir yoğunlukla açılır. Son derece lirik
olan ikinci tema ise huzursuz bir
öğe barındırır. Brahms önce serimi
tekrarlamayı düşünmüş, sonra bundan
vazgeçmiştir. Güçlü bir kodanın yanı
sıra alışılmadık derecede kısa olan
gelişme kısmı ve kısaltılmış bir tekrar,
sadece yedi dakika süren bu bölümün
çok yoğun bir etki yaratabilmesini
sağlar. Orta bölümler, ifadelerinde
daha da doğrudandır. Kırılgan ve ürkek
olmakla birlikte trajik de olan ikinci
bölümde, baştan sona kadar kısık
sesli yaylı çalgılar kullanılır. Karma bir
ölçünün nasıl kullanılacağının dâhiyane
bir örneği olan bu sakin ve yavaş bölüm,
iki yaylı çalgının piyanosuz seslendirdiği
uzun pasajlar içerir. Bu pasajların,
bu eserden sonra yayınlanacak
olan Keman ve Viyolonsel için İkili
Konçerto’ya bir kompozisyon hazırlığı
olması muhtemelidir. Orta bölümün
melankolisi, üçlünün tamamına hâkim
olan huzursuzluğu devam ettirir.
Bu duygu sadece, majör anahtardaki
içimizi ısıtan bitişiyle, üçlünün
merkezinde yatan trajik tutkuyu ve
dramı tamamen ortadan kaldırmayan,
scherzo’yu andıran finalde kuvvetlenir.
Brahms’ın muazzam Birinci
Senfoni’sinde olduğu gibi, dram ve öfke
yerini etrafa yayılan bir sıcaklığa bırakır
ve son sayfalarda Do minörün yerini Do
Majör alır.
Özellikle de Brahms’ın arkadaşları
Clara Schumann ve Elizabeth von
Herzogenberg’in çok sevdiği bu üçlü,
bestecinin geç dönem tarzının en iyi
öğelerinin mükemmel bir örneğidir.
(Süre 21’)
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konsere doğru pre-concert talk
mert taner’in kapalıçarşı’nın
tarihi hakkındaki konuşması
by mert taner on the hıstory of the
grand bazaar

ŞiMDi ENSEMBLE
Bora Uymaz vokaller vocals
Ali Tüfekçi ney
Mehmet Yalgın kemençe kemenche
Mete Aslan ud
Şirin Pancaroğlu arp harp
Hamdi Akatay vurmalı çalgılar percussions
MıCHEL GODARD tuba & serpent

sonsuz aşk

Kapalıçarşı, Kalpakçılar Caddesi
Grand Bazaar, Kalpakçılar Street

Ali Ufki

Hüseyin Sadettin Arel

Nikriz Peşrev
Nikriz Peshrev

Mini Mini Nihavent Peşrevi
Mini Mini Nihavent Peshrev

Bora Uymaz

Şirin Pancaroğlu

Nikriz İlahi: “Gel ey kardeş”
Nikriz Hymn: “Gel ey kardeş”

Nihavent İlahi:
“Aşkın kıldı şeydâ beni”
Nihavent Hymn:
“Aşkın kıldı şeydâ beni”

Zekai Dede

Suzidil Ayin-i Şerif’ten bir bölüm
A movement from Ritual Hymn
in Suzidil maqam
Bora Uymaz

Suzidil Saz Eseri
Instrumental work in Suzidil
maqam
Şirin Pancaroğlu

Neveser Nefes:
“Hep ikilik birlik için”
Nihavent Nefes:
“Hep ikilik birlik için”

Bora Uymaz

Nihavent İlahi:
“Durman yanalım ateş-i aşka”
Nihavent Hymn:
“Durman yanalım ateş-i aşka”
Anonim

İlahi: “Zahid bizi tan eyleme”
Hymn: “Zahid bizi tan eyleme”
Bora Uymaz

“Kubbe”
Bora Uymaz

Mısırlı İbrahim

Acemaşiran Saz Semai
Instrumental Semai in
Acemaşiran maqam

Nihavent İlahi: “Ey âşık-ı dildade”
Nihavent Hymn: “Ey âşık-ı
dildade”
Hüseyin Sebilci

Nihavent Nefes: “Güzel âşık”
Nihavent Nefes: “Güzel âşık”
Arasız 80’ sürer. Lasts 80’ without interval.
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Acemaşiran İlahi:
“Aşkın ile âşıklar”
Acemaşiran Hymn:
“Aşkın ile âşıklar”

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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Mehmet Yalgın

▪▪ Mistik yaklaşımlar temeline oturan,
manevi ve müzikal içselliklerin ön
planda şekillendiği Şimdi Ensemble üç
ila yedi kişilik formasyonlarda konserler
vermek üzere 2013 yılında okuyucu ve
bestekâr Bora Uymaz ile arpist Şirin
Pancaroğlu tarafından kuruldu. Topluluk
Bora Uymaz (solist), Ali Tüfekçi (ney),
Mehmet Yalgın (kemençe), Mete Aslan
(ud), Şirin Pancaroğlu (mandallı arp) ve
Hamdi Akatay’dan (perküsyon) oluşuyor.
Tasavvufi bir anlayış ve ruhla yazılan
eserler çevresinde dolaşan Şimdi
Ensemble’ın amacı ânı yaşamak.
Şimdi, “Şimdi” zamanı! Bora Uymaz’ın
sözlerinde dile geldiği üzere: “Dünyadaki
insanların çoğu şimdi diye bir ifadenin
varlığından habersiz ve yoksun olarak
dün ve yarınla yaşar... ‘Bir zamanlar
maziye bak, ne kadar şendik’ gibi şarkılar
da var, ‘Her şey çok güzel olacak’ diye
klişe cümleler de... ‘Şimdi çok güzel’
diyen ise yok pek. Oysa şimdiyi yaşasa
insan, dün de yerini bulur, yarına da iyi
hazırlanırız. Aksi takdirde dünle vakit
geçirirken şimdiyi kaçırırız; şimdi dün
olur. Yarınsa hâlâ belirsizdir.”
Müzikte de böyledir bu. Az evvel
yaptığı hatadadır kişinin aklı ya
da birazdan çalacağı bir pasajda.
Bu şekilde, bulunduğu ânı kaçırır
müzisyen. Şimdi’nin müzikal üretiminin
arkasındaki felsefe şimdiyi yaşamak,
şimdinin gücünü kullanıp şimdinin
müziğini yapmak ve andan zevk almak
şeklinde özetlenebilir. Geleneksel
tasavvuf müziğinin yanı sıra kendi
üyelerinin eserlerini de icra eden
topluluğun repertuvarı geçmişten
günümüze yayılan bir yelpazede besteli
ilahi, şarkı ve enstrümantal parçalardan
ve onlara eşlik eden taksim, gazel ve
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olan serpentteki ustalığıyla topluluğa
çok değişik bir renk katıyor. Şirin
Pancaroğlu’na göre serpent, Avrupa’da
dini musiki geleneğinde insan sesine
eşlik etmek üzere kullanılmasından
ötürü bir hayli dikkat çekici bir
çalgı: “Onu kendi geleneğimizde
benzer bir konumlamada Türk
çalgılarıyla buluşturuyoruz.
Enstrümanın arp ile uyumu ise
çok özel.”
İlahiler, tasavvuf
edebiyatımızdaki muhteşem
sözlerin daha iyi anlaşılması
ve idrak edilen şeyin daha iyi
hayata geçirilmesi amacıyla
bestelenmiş küçük melodiler
olarak tanımlanıyor. Bora Uymaz
ilahiler için “Her ne kadar basit bir

kaside gibi doğaçlama formlardan
oluşuyor.
Şimdi Ensemble bugüne kadar Lotus
Festivali (ABD), Indiana Üniversitesi
(ABD), University of Illinois UrbanaChampaigne (ABD), Old Town School
of Folk Music (ABD), Tapestry of
Sacred Music (Singapur), Pekin Merkez
Konservatuvarı (Çin), Amsterdam
Morgenland Festivali (Hollanda), İpek
Yolu Festivali (Azerbaycan) ve Festival
of Flandres (Belçika) kapsamında
sahneye çıktı. Ekim 2015’te 15 gün
boyunca Indiana Üniversitesi Jacobs

Müzik Fakültesi’nde Türk müziği
üzerine eğitimler de verdi.
Topluluğun ilk albümü olan Eternal
Love, Almanya’da Gaido-Dreyer
plak şirketinden Yunus Emre
Enstitüsü’nün desteğiyle, Türkiye’de
ise Kalan Müzik etiketiyle 2016’da
yayınlandı. Şirin Pancaroğlu özellikle,
sufi müziği sınır ötesine taşırken
farklı geleneklerden müzisyenlerin
katılımının getireceği lezzete dikkat
çekiyor. Bu doğrultuda dünyaca ünlü
serpent (yılan) enstrümanının üstadı
Fransız Michel Godard’ın çokyönlü
konuk sanatçı katılımıyla Eternal
Love albümü, tasavvuf müziğine yeni
bir boyut kazandırmayı hedefliyor.
Godard tubadaki uluslararası haklı
şöhretinin yanı sıra bir Orta Çağ çalgısı

kompozisyon formu gibi görünse de,
müzikalite ve müzikal zekâ açısından
dâhiyene şeylerdir” diyor ve ekliyor:
“Edebiyatta da, müzikte de buna ‘sehl-i
mümteni’ diyoruz. Bir başka deyişle,
okuyan veya dinleyen, bu eserler
için şunu diyebiliyor: ‘Bunu ben de
yapabilirim!’”
Hem kolayı yakalayıp hem de bu
yakalananı yüksek zevkle ifade etmek her
zaman daha zordur. Şimdi Ensemble bu
mantıkla yazılmış eski ve yeni eserlerin
hem farklı bir yorumla icra edilip hem de
anlaşılabilir olmasını hedefliyor.
“Amacımız hatasız bir makine müziği
yapmak değil. Aksine müziği tüm
hücrelerimizle yaşamak ve bunu
dinleyiciye hissettirmek. Sonuç ise:
Kalbinizle anlayabileceğiniz bir müzik.”
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Music (Singapore), The Central
Conservatory of Music (China), the
Dam Festival in Kosovo, Festival of
Flanders (Belgium) and Morgenland
Festival (Netherlands).
Şimdi Ensemble’s first CD Eternal
Love was released on Gaido-Dreyer
in Germany with the support of
Yunus Emre Institute and on Kalan
Label in Turkey in 2016. Michel
Godard, the fantastic serpent and
tuba player from France joined Şimdi
Ensemble on their first album with
his unique sound and infused an
early music element to the overall
sound of the ensemble, combined
with the lever harp. In addition to his
wonderful tuba playing, Michel adds
a wonderful color to the ensemble
with his serpent, combining it with
the lever harp and traditional Turkish
instruments featured. Considering
that serpent was mainly used to
accompany medieval church singing
before organs took the scene, here it
is again with all other instruments,
at the service of the lyrics of Sufi
singing by Bora Uymaz, the musical
director of the album and a foremost
singer of traditional music in Turkey
currently.
Hymns are little melodies composed
to help communicate and thus better
applied in real world the wonderful
lessons conveyed in Sufi literature.
Although this compositional
genre seems to be simple, hymns
are considered a matter of pure
musicality and ingenious. This
is called “sehl-i mümteni” in old
Turkish, whether in literature or in
music. In other words, the person
singing or listening could say: “I
could do this too”. Şimdi Ensemble
views Sufi music as a challenge
as it is not easy to be simple yet
communicate the Sufi poetry with a
high taste.
“We want to be different yet be
understood whether old or new texts
are set to music and interpreted,
something you could relate to with
your heart. We don’t wish to make
something perfect and mechanical
but rather seize the moment, live the
music with all our cells and make the
audience feel the same”.

mıchel godard
▪▪ 1960 yılında Fransa Belfort
yakınlarında dünyaya gelen Michel
Godard, caz ve klasik müzik
doğrultusunda çizdiği kariyerinde
kısa zamanda kendini olağanüstü ve
çokyönlü bir tuba yorumcusu olarak
kanıtladı. Godard bugün caz ve
doğaçlama müzik alanında en virtüöz
tuba ve serpent (yılan) enstrümanının
icracılarından biri olarak kabul ediliyor;
gerek hayranlık verici tekniği gerekse
temiz tonu ve müzikalitesiyle, ağır ve
hantal bir enstrüman izlenimi uyandıran
tubada mucizeler yaratarak bu çalgıya
dair önyargıları yıkıyor.
Fransız müzisyen 1979’da tubanın atası
olan, adını kıvrılmış yılana benzeyen
şeklinden alan, sıcak ve yoğun tonu
ile kendini belli eden serpenti icra
etmeye başlayarak eski dönem müziği
ve cazda ifade alanını genişleten bir
adım attı. 2002 yılından bu yana da
Paris Konservatuvarı’nda serpent hocası
olarak görev yapıyor.
Kariyeri boyunca sayısız işbirliğine imza
atan Godard; Fransa Radyo Filarmoni
Orkestrası, Fransa Ulusal Orkestrası,
Musique Vivante Topluluğu, La Venice
Topluluğu ile konserler verdi; Arban
Chamber Brass’ın üyesi olarak Japonya,
ABD ve Afrika’ya turneler düzenledi.
Klasik müzik gibi cazda da alanının
sayılı isimlerinden biri olarak 19891991 yılları arasında Fransa Ulusal Caz
Orkestrası’nda yer aldı; Doğu ve Batı
Avrupa genelinde sayısız projelerde
Michel Portal, Louis Sclavis, Henry
Texier, Enrico Rava, Michael Riessler,
Kenny Wheeler, Ray Anderson, Rabih
Abou-Khalil, Sylvie Courvoisier, Klaus
König, Simon Nabatov, Wolfgang
Puschnig, Linda Sharrock, Pierre
Favre, Misha Mengelberg, Linda Bsiri,
Gianluigi Trovesi, Christof Lauer, Maria
Pia De Vito, Pino Minafra, Luciano
Biondini, Willem Breuker, Herbert
Joos ve Dave Bargeron gibi isimlerle
bir araya geldi. Besteci olarak Fransa
Radyosu, Donaueschinger Müzik
Günleri/Südwestrundfunk ve Fransız
Kültür Bakanlığı’ndan siparişler
aldı. Kendi projelerinden oluşan
Archangelica, ImpertinAnce, Cousins
Germains, Castel del monte, Tubatuba,
Deep, Trio Rouge, Monteverdi-A trace of
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▪▪ Şimdi Ensemble (Şimdi means
now in Turkish) is a new project in
the footsteps of the Sufi tradition of
Anatolia. Based in Turkey, it is an
ensemble varying between three to
seven players. Şimdi is co-founded
by singer and composer Bora Uymaz
and harpist Şirin Pancaroğlu. The
ensemble is comprised of Bora
Uymaz (vocals), Ali Tüfekçi (ney),
Mehmet Yalgın (kemençe), Mete
Aslan (ud), Şirin Pancaroğlu (lever
harp) and Hamdi Akatay (percussion).
Şimdi’s expression is based on
seizing the day, the “now”. As
expressed by Bora Uymaz, “In daily
life we are torn between the past
and the future. Often, unaware and
devoid of the meaning of the present,
of the ‘now’. If we live in the present,
we could both find our place in the
past and be able to prepare the future.
If we focus too much on the past,
we miss the present, which in turn
becomes a thing of the past itself. By
the same token, the future remains
uncomfortably ambiguous that way.”
The same goes for musical
performance too. If one keeps
thinking about the mistake just
made, or a difficult passage ahead,
the musician misses the moment.
This is the philosophy behind
Şimdi’s music: living in the present,
making the music of the present
by using its natural power and
enjoying the moment. Şimdi reflects
this approach by embracing the
traditional Sufi repertoire as well as
music composed by band members.
Whether composed hymns, songs
or instrumental works, the music is
strongly rooted in the creativity of the
moment, accompanied by improvised
forms such taksims, ghazals and odes
(kasides).
To date the ensemble was in
residence at Indiana University,
USA in the fall of 2015, performing
at the Lotus Festival as well as
throughout the university and
lecturing upon Turkish music. Other
performances include University
of Illinois at Urbana-Champaign,
the Old Town School of Folk Music
in Chicago, Silk Road Festival
(Azerbaijan), A Tapestry of Sacred

“eternal love”

Grace, Concert des parfums albümleri
övgü dolu yorumlarla karşılandı.
Michel Godard farklı disiplinlerden
isimlerle de düzenli işbirliği içinde:
Normandy Town Quimper Topluluğu,
reggae müziğin önemli isimlerinden
Alpha Blondy ve yine rock müziğinin
tanınmış isimleri John Greaves ve
Pip Pyle. Ayrıca Tendres ténèbres,
pérégrinations Goldberg, Tentatives de
renaissance romanlarının yazarı Nancy
Huston ile çeşitli projelerde bir araya
geliyor.
▪▪ Born near Belfort (France) in 1960,
Michel Godard soon established
himself as an extraordinarily versatile
exponent of e tuba, pursuing a career
in jazz and classical music. Today he
is one of the most virtuoso tuba and
serpent players in Jazz as well as in
improvised music.
Michel Godard’s tuba performance is
fantastic in every sense: his technical
skill is astounding, his tone clear and
warm, his ability to produce overtones
(multiphonics) and his musicality
leaves the listener surprised at how
light a seemingly cumbersome and
heavy-weight tuba can sound.
In 1979 he picked up also the ancestor
of the tuba, the serpent, an instrument
with a Latin name derivated after its
form - looking like a coiled snake. The
serpent’s wooden mouthpiece gives it
a characteristic warm and intense tone.
With this second instrument, Michel
Godard has taken yet another step in
broadening the field of expression in

ancient music as well as in Jazz. Since
2002, Michel Godard is the serpent
teacher at the Conservatoire National
de Musique in Paris.
On the classical side, Michel Godard
played since 1988 with the RadioFrance Philharmonic Orchestra,
the French National Orchestra, the
Ensemble Musique Vivante, the
ancient music Ensemble La Venice
and XVIII-21Musique de Lumieres.
He was also a member of the Arban
Chamber Brass Quintet (notably
touring Japan, the U.S., Africa)
and interprets works from the solo
repertory, too. Little wonder that, with
recourse to such a fund of experience,
he gives international master classes,
and has been discovered by European
jazz as well as by the avant-garde. On
the jazz side he was a member of the
French Orchestre National de Jazz
from 1989 to 1991. Since then all over
Western and Southern Europe Michel
Godard has been involved in numerous
creative projects with Michel Portal,
Louis Sclavis, Henry Texier, Enrico
Rava, Michael Riessler, Kenny Wheeler,
Ray Anderson, Rabih Abou-Khalil,
Sylvie Courvoisier, Klaus König,
Simon Nabatov, Wolfgang Puschnig,
Linda Sharrock, Pierre Favre, Misha
Mengelberg, Linda Bsiri, Gianluigi
Trovesi, Christof Lauer, Maria Pia
De Vito, Pino Minafra, Luciano
Biondini,Willem Breuker, Herbert Joos,
Dave Bargeron and many more.
As a composer, Michel Godard was
commissioned by Radio France

(Penthés(il)ée II), Donaueschinger
Musiktage/Südwestrundfunk (de
mémoire de tuba, Tra la folla, mora,
mormora, Praeludium), French
Ministere de la Culture (Bradamente
aux aguets, les enfants d’un paradis).
He record many CD’s wit his own
projects: Archangelica, ImpertinAnce,
Cousins Germains for CAMjazz, Castel
del monte, Tubatuba for Enja, Deep,
Trio Rouge for Intuition, Monteverdi-A
trace of Grace, Concert des parfums for
Carpe Diem.
Michel Godard also played and
recorded with the pipeband of the
Normandy town Quimper, with
reggae star Alpha Blondy and
with “Canterbury” rock musicians
John Greaves and Pip Pyle. He is
collaborating with writer of the
novels Tendres ténèbres, pérégrinations
Goldberg, Tentatives de renaissance
Nancy Huston.

program notları
Musiki hikmete dair fendir.
Bilene bilmeyene rûşendir.
Nice esrarı var idrâk idecek
Yer gelür sineleri çâk idecek.
(Erzurumlu İbrahim Hakkı)
Dünyadaki bütün gerçek müzikler,
temelinde kendi inanç sistemlerine
bağlı olarak oluşup gelişmiştir… En ilkel
dinlerde ve kabilelerde bile musikinin
dini amaçlı olarak kullanıldığı bir
gerçektir. Hatta musiki, insan bedenine
bürünen ruhların bu âleme alışabilme
vasıtasıdır denilebilir.
Batı musikisinin kilise kaynaklı olması
gibi, Türk musikisi de Türklerin İslam’ı
kabulünden sonra, İslamiyet öncesinde
de inançlarına bağlı olarak icra ettikleri
müziğin üzerine kurulmuş, cami ve
tekkelerde yetişen sanatkârların elinde
yoğrulup, saraydan, bütün Osmanlı
topraklarına ve farklı milletlere kadar
çok büyük bir kitleyi etkisi altına alan,
özgün ve estetik bir müzik türü olarak,
günümüze gelmiştir.
Formlar gereği dini-ladini (din dışı)
diye sınıflandırılmış olmakla beraber,
özellikle klasik eserlerdeki güfte seçimi
ve hatta enstrümantal formlardaki
nağmelerin ruha olan etkisi, bu müziğin
tamamını manevi kaynaklı kılar…
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▪▪ 2011 yılında Claudio Borgianni
ve Vincenzo Capezzuto tarafından
Bolonya’da başlatılan Soqquadro
Italiano, çıkış noktasını 16. ve 17.
yüzyıl İtalya’sının sanatsal, müzikal
ve teatral prodüksiyonlarından alan
disiplinlerarası bir proje.
VıNCENZO CAPEZZUTO şan voice
Avrupa çağdaş müzik sahnesinde
CAUDıO BORGıANN şef direction
klasik/crossover tarzının en özgün ve
konuk topluluk featuring
yenilikçi temsilcilerinden biri olarak
CAMERATA STRUMENTALE CıTTÀ Dı PRATO
görülen Soqquadro Italiano kendini şan,
Video tasarımı vıdeo desıgner Crıstına Speltı
müzik, dans ve görsel sanatlar olmak
Ses tasarımı audio designer Corrado Cristina
üzere farklı sanatsal dillere açık tutuyor.
Erken dönem müziğinden başlayarak
05.06.2017 Zorlu PSM Drama Sahnesi
caz, pop ve elektronik müziği kapsayan
pt mo 21.00 Zorlu PAC Drama Stage
repertuvarıyla, süregelen bir kaynaşma
sürecinin parçası olarak yeni ve yaratıcı
Claudio Borgianni & Antonio Vivaldi
Claudio Borgianni & Antonio Vivaldi
ilham kaynaklarına kucak açmaya hazır
Icarus – Florence
Alluminium – Prologue
bekliyor. Geçmiş ile geleceğin arasında
(Keman Konçertosu’ndan, RV 284) sürekli bir arayış içerisinde, “İtalyan”
(İki Keman İçin Konçerto’dan,
(from Violin Concerto, RV 284)
RV 522)
kelimesi ile ilişkilendirilen özgünlük
(from Concerto for Two Violins,
hissi ve organize kaosu yeniden
RV 522)
Simone Prando & Antonio Vivaldi
keşfetmeyi hedefliyor.
Vedro con Mio Diletto – Urbino
Soqquadro Italiano 2011’den bu yana
(Il Giustino’dan, RV 717)
Soqquadro Italiano & Antonio Vivaldi
Gent Festivali, Rotterdam Operadagen,
(from Il Giustino, RV 717)
Non ti Lusinghi la Crudeltade –
Ravenna Festivali, Barocco di Viterbo,
Mantova
Nomus Festivali, Uluslararası Yaroslavl
(Tito Manlio’dan, RV 738)
Luciano Orologi & Antonio Vivaldi
Festivali, Rusya Uluslararası Sochi
(from Tito Manlio, RV 738)
Cum Dederit – Naples
Festivali, Ekvador Teatro Nacional
(Nisi Dominus’tan, RV 608)
de Sucre Quito Uluslararası Müzik
(from Nisi Dominus, RV 608)
Soqquadro Italiano & Antonio Vivaldi
Festivali, Ludwigsburg Festivali ve Halle
Red Burning – Venedik
Handel Festivali gibi başlıca uluslararası
(Fa Majör Obua Konçertosu’ndan, Claudio Borgianni & Antonio Vivaldi
etkinlikler için Belçika, Fransa, İtalya,
RV 455)
No More Play? – Bologna
Hollanda ve İspanya gibi ülkelere davet
(from Concerto for Oboe in F
(Do Majör Konçerto’dan, RV 555) edildi. Topluluğun kayıtlarında izlediği
Major, RV 455) – Venice
(from Concerto in C Major,
yol da aynı derecede özgün. 2014’te
RV 555)
plak ve CD olarak Numero Zero adlı
Claudio Borgianni & Antonio Vivaldi
ilk kayıtlarını gerçekleştirdikten sonra,
Eja Mater – Ferrara
Claudio Borgianni & Antonio Vivaldi
ertesi yıl From Monteverdi to Mina adlı
(Stabat Mater’den, RV 621)
Fac ut Ardeat – Milan
konserlerinin canlı kaydı Numero One(from Stabat Mater, RV 621)
(Stabat Mater’den, RV 621)
Live’i yayınladı. Yine 2015 yılı içerisinde
(from Stabat Mater, RV 621)
koreograf ve Milano La Scala Tiyatrosu
Gabriele Miracle & Antonio Vivaldi
Balesi Yönetmeni Mauro Bigonzetti ile
Dar la Morte a te Mia Vita – Rome Claudio Borgianni & Antonio Vivaldi
işbirliği yaptıkları Stabat Mater-Vivaldi
(Tito Manlio’dan, RV 738)
Stamping Ground – Epilogue
projesinin de prömiyeri gerçekleştirildi.
(from Tito Manlio, RV 738)
(Keman Konçertosu’ndan, RV 187) Soqquadro Italiano mevcut
(from Violin Concerto, RV 187)
repertuvarında daha birçok ilgi çekici
programı barındırıyor. Teatro di
Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval. Casalmaggiore işbirliği ve Milano La
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ENSEMBLE SOQQUADRO ıTALıANO
Luciano Orologi, soprano saksafon, şalümo, dan-moi soprano sax, chalumeau,
dan-moi
Giovanna Losco, klavsen ve oyuncak piyano harpsichord and toy-piano
Marco Forti, kontrbas double bass
Leonardo Ramadori, perküsyon ve vibrafon percussions and vibraphone

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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Müzik kainattaki bu düzen ve ahengin
yansıması ve ifadesidir. Schopenhauer
da musiki hakkında “İnsan ruhunu daha
dolaysız ve daha derin biçimde etkileyen
bir başka sanat yoktur; çünkü hiçbir
sanat dünyanın gerçek özünü
müzik gibi dolaysız ve derin bir biçimde
dile getiremez. Güzel ve yüce melodiler
duymak, ruhu yıkamak gibidir; insanı
bütün pislikten bütün zavallılıklardan ve
bayağılıklardan arıtır” der.
Zekeriya Râzi (854-932), Farabi (870950) ve İbn Sina (980-1037) gibi İslam
filozoflarının da hem hekim hem de
müzikbilimci oldukları görülmektedir.
Yalnızca bu bile bize musiki ilminin
ne kadar mühim olduğunu gösterir
mahiyettedir.
İslam inancına göre insan yeryüzüne
gönderilmeden önce ruhlar âlemi
denilen Elest Bezmi’nde Allah’ın ilahi
hitabına muhatap olmuştur. Öyle ki,
Allah Teala, Elest Bezmi’nde ruhlara
“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”
* Program notu: türkan uymaz
diye sormuş, ruhlar da “Belâ”, yani
evet diye cevap vermişlerdir. (A’râf
7/172) İşte sufilere göre sessiz, sözsüz
ve yönsüz olarak dinlenmiş olan bu
rabbani hitap, işitenleri zevke boğmuş
ve mest etmiştir. Bu ilahi hitap, insan
aklı ve idraki ile anlaşılamayacak ve
hiçbir şekilde anlatılamayacak, ancak
sezgi yolu ile hissedilebilecek bir ilahi
musikidir. İnsan, denizlerin rüzgârların
sesinden, en gelişmiş bir musiki
aletinin melodilerine kadar işittiği her
güzel ve bedii seste, Elest Bezmi’ndeki
o ilahi musikiyi hatırlamakta ve işte tam
da bu hatırlayıştan dolayı musikiden
zevk almaktadır. Hakikatte musikiden

soqquadro ıtalıano

“LA STRAVAGANZA”

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN MEKÂN
SPONSORU
VENUE SPONSOR
WITH THE HIGHEST
CONTRIBUTION
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“Sufi, Yaratıcı’nın ellerinde bizzat bir
enstrümandır ve onun ürettiği şey,
‘Semavi Müzisyen’ tarafından çalınan
ve varlığının işittiği bir şarkıdır. Dünya
bizzat, uyumlu seslerden oluşan
bir şarkı, dinleyiciyi o makamlara
yöneltebilen bir kompozisyon gibidir.”
Seyyid Hüseyin Nasr

zevk almanın sırrı da onlara göre bu
ezeldeki ilk vuslatta aranmalıdır.
Konfüçyüs, “Devletlerin karakterini
anlamak için onların musikisine
bakınız” diyor, Atatürk de “Sanatsız
kalmış bir milletin hayat damarlarından
biri kopmuştur” demiştir. Musiki, dil
kadar, belki ondan daha da fazla milli
kültürün temel müesseselerinden
biridir; bir milletin milli musikisini
tahrip etmekle milli kültür de kökünden
yıkılır.
Konser repertuvarımızdaki eserler
klasik musikimizin peşrev, saz semai,
kaside, ilahi, nefes gibi formlarından
oluşmaktadır. Musikimizin velut
bestekârlarının ölümsüz eserlerine
yer verdiğimiz gibi, topluluğumuzun
sanatkârlarının bestelerine de yer
verdiğimiz repertuvarımızda ayrıca
kaside gibi anlık besteler de yer
almaktadır. Kaside, ses sanatkârının
seste icra ustalığını gösterdiği kadar,
bestekârlık, geçki ve makam kullanımı
kudretiyle birlikte prozodi, kompozisyon
ve üslup gibi konularda da birikim
ve beceri gerektiren doğaçlama bir
formdur. İlahi, büyük mutasavvıfların
her devre ışık tutan nutuklarının, kolay
ve akılda kalıcı nitelikte ve tekke tavrına
uygun suretle bestelendiği, sehl-i
münteni tarzında sanatlı bir formdur ve
nefes, Bektaşi büyüklerinin dizeleriyle
bestelenen ilahileri ihtiva eder. Saz
eserleri, musikimizin sözün kudretine
ihtiyaç duymadan da nağme üretilebilir
olduğunun, metafizik âlemin sırlarını
aralayan sözsüz bir söyleşi olduğunun
göstergeleridir.

GÖSTERI
EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS

Türk olsun Rum olsun Arap olsun
Musiki âşıkların müşterek lisanıdır.
Musiki Allah âşıklarının ruhlarının
gıdasıdır
Zira musikide Allah’a ulaşma ümidi
vardır.
(Mevlana)
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Scala Tiyatrosu Balesi eski direktörü
Mauro Bigonzetti’nin koreografileriyle
Who’s afraid of baroque? (Kim korkar
baroktan?) projesinin ardından,
yaylı sazlar oda orkestrası ve video
projeksiyonları ile bir arada sunulan
çarpıcı La Stravaganza ile hem müzikal
hem de görsel bir şölene imza attı;
programın prömiyeri ise Sochi’deki
Uluslararası Kış Festivali’nde Yuri
Bashmet’in yönetiminde gerçekleşti.
Yeni programları Schubert-Nobody’s
room’un (Kimsenin Odası) dünya
prömiyeri ise Fondazione Pistoiese
Promusica Vakfı’nın işbirliğiyle 13
Mayıs’ta Pistoia’da (IT) gerçekleşti.
Christina Pluhar’ın yönettiği
L’Arpeggiata bünyesinde dört yıldır
konuk vokalistlik yapan Vincenzo
Capezzuto, şimdiye kadar EMI/Virgin
Classics tarafından yayınlanan Via Crucis
(2010), Los Pajaros Perdidos (2012),
Mediterraneo (2013) ve Music for a
while (2014) albümlerinin kayıtlarında
yer aldı ve New York’ta Carnegie Hall,
Londra’da BBC Proms ile Wigmore Hall
ve Roma’da Accademia Filarmonica
Romana dahil olmak üzere dünya
çapında uluslararası müzik festivallerine
konuk oldu. Capezzuto aynı zamanda
Salzburg Müzik Festivali’nde Avrupa
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Barok Orkestrası ile beraber Accordone
Ensemble’da dansçı ve vokalist olarak
yer aldı. Amerikalı yazar Donna Leon’un
Gondola adlı projesinde özel konuk
olarak Cecilia Bartoli ve Riccardo
Minasi yönetimindeki Pomo d’Oro
Barok Topluluğu ile Venedik’in 18.
yüzyıl Arie da battello’larını (Venedik’e
özgü geleneksel şarkılar) söylemek
üzere davet aldı. Bunların yanı sıra
prestijli İtalyan sanatçılardan Franco
Battiato, Lucio Dalla ve Gianni Morandi
ile beraber de Ti amo anche se non
so chi sei albümünün parçası oldu.
Capezzuto; Napoli San Carlo Opera Evi,
İngiliz Ulusal Balesi, Julia Bocca’nın
Ballet Argentino’su, Michele Merola’nın
MM Company’si ve Aterballetto ile
beraber baş dansçı olarak da birçok
uluslararası ödül kazandı.
Claudio Borgianni müzik eğitimini
tamamladıktan sonra hem İtalya’da
hem de yurtdışında yazar ve oyuncu
olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında
Contemporaneamente Barocco
(Çağdaş Barok) Festivali için La
Verdi Orkestrası ile ünlü kastrato
Senesino’nun hikâyesini konu alan Per
anima sola adlı şovun dramaturgluğunu
üstlendi. 2010’da 18. yüzyıl Napoli
müziğine adanan bir proje için La Verdi

Orkestrası’yla yeniden işbirliği yaptı;
aynı yıl Roberto ve Marinella Ferri’nin
Tutta colpa dell’amore albümüne yazar
olarak katkıda bulundu. Borgianni
2006’dan 2011’e kadar şair Dina
Ferri’nin hikâyesini anlatan Storia di un
fiore che Dio fece nascere per sbaglio
de dahil olmak üzere drama, dans ve
müziğin sentezinden yarattığı birçok
farklı sanatsal prodüksiyonda Bauci
Tiyatro Topluluğu’nun yönetmenliğini
yaptı. 2011 yılında ise Vincenzo
Capezzuto ile Soqquadro Italiano
projesini başlattı.
▪▪ Soqquadro Italiano is a music
ensemble founded in 2011 in Bologna
(IT) by Claudio Borgianni and
Vincenzo Capezzuto. The idea behind
this project was born from their
common interest in Italian artistic,
musical and theatrical productions
spanning the 16th and 17th centuries.
Regarded as one of the most unique
and innovative groups on the current
European music scene of the genre
classical crossover, Soqquadro Italiano
is open to all artistic languages
(singing, music, dance and visual art)
With a musical repertoire ranging
from ancient music to jazz, pop music

and electronic music, Soqquadro is
always willing to embrace new creative
inspiration, a constant search between
past and present to rediscover the
uniqueness and the sense of organized
disorder that characterizes the word
“italiano”.
Since 2011, Soqquadro Italiano was
invited to perform in Belgium, France,
Italy, Holland, Spain, Ecuador, for
major international events such as:
Gent Festival, Operadagen Rotterdam,
Ravenna Festival, Festival Barocco
di Viterbo, Nomus Festival of Novi
Sad, International Festival Bashmet
of Yaroslavl, Sochi international
Festival in Russia, International Music
Festival Teatro Nacional de Sucre
Quito (Ecuador), Ludwisburgers
Schlossfestspiele, Händel Festival
Halle.
Equally original is the recording path.
In 2014 the group released the Numero
Zero-QDISC (box with Vinyl + CD)
dedicated to the unreleased music of
the 17th century. In 2015 comes out the
Number One-Live, the live recording of
the show From Monteverdi to Mina.
Soqquadro Italiano has currently in
its repertoire the following programs:
Who’s afraid of baroque? From
Monteverdi to Mina, Stabat MaterVivaldi project with the choreographies
made by the Mauro Bigonzetti
(International choreographer and
formerly director of the Teatro
alla Scala Ballet Company) and
the collaboration with Teatro di
Casalmaggiore.
The premiere of the stunning project
La Stravaganza, which is a collaboration
of the soloists of Soqquadro Italiano
and chamber strings orchestra
accompanied by art videos, was held
at the International Winter Festival in
Sochi directed by Yuri Bashmet.
The world premiere of the new show
Schubert-Nobody’s room held in
Pistoia (IT) on the 13th of May with
the collaboration of the Fondazione
Pistoiese Promusica.
Since four years Vincenzo Capezzuto
performs as guest singer with
L’Arpeggiata, directed by Christina
Pluhar, participating on the recordings:
Via Crucis (2010), Los Pajaros Perdidos
(2012), Mediterraneo (2013) and Music

for a while (2014) released by EMI /
Virgin Classics and touring all over
the international music festivals,
including the Carnegie Hall in New
York, the BBC Proms and Wigmore
Hall of London and the Accademia
Filarmonica Romana. He worked
both as a dancer and a singer with the
Accordone Ensemble together with
European Baroque Orchestra at the
Salzburg Music Festival. The American
writer Donna Leon invited him, as the
only singer, for her project Gondola
(released as book + CD) with the Pomo
d’Oro Baroque Ensemble directed
by Riccardo Minasi and with Cecilia
Bartoli as special guest, singing the
Venetian Arie da Battello of the 18th
century. He also participated on the
recording Ti amo anche se non so chi
sei together with the most prestigious
Italian singers as Franco Battiato, Lucio
Dalla and Gianni Morandi.
Vincenzo has danced as principal
dancer with San Carlo Opera House
of Naples, English National Ballet,
Ballet Argentino of Julio Bocca,
MM Company of Michele Merola
and Aterballetto received many
international awards.
After finishing his musical studies,
Claudio Borgianni worked as writer
and actor playing many roles around
Italy and abroad. In 2009, he signed
the dramaturgy for the show Per
anima sola, based on the figure of
the famous castrato Senesino with the
Orchestra Accademia Bizantina for
the Festival of Contemporaneamente
Barocco. In 2010 he collaborated
with the Orchestra La Verdi for a
project dedicated to the Neapolitan
music of the Eighteenth Century and
he participated as a writer at the CD
Tutta colpa dell’amore by Roberto and
Marinella Ferri.
From 2006 to 2011, Claudio directed
the Bauci Teatro Company realizing
artistic productions including Storia
di un fiore che Dio fece nascere per
sbaglio about the poetess Dina Ferri,
where drama, dance and music become
the artistic elements. The same artistic
elements used Claudio afterward by
creating the project Soqquadro Italiano,
which he founded in 2011 along with
Vincenzo Capezzuto.

cıttà dı prato oda
orkestrası
Città di Prato Oda Orkestrası
Ocak 1998’de, topluluğu farklı
zamanlarda yönetmiş olan şef
Riccardo Muti’nin fikir öncülüğünde
kuruldu. Kuruluşundan bu yana sanat
yönetmenliğini Alberto Batisti’nin,
direktörlüğünü Jonathan Webb’in
yaptığı topluluğun repertuvarı Barok
Dönem’den 20. yüzyıla kadar uzanıyor.
Birlikte çalıştıkları şeflerin arasında
Roberto Abbado, Antonello Allemandi,
Piero Bellugi, Bruno Batoletti, Filippo
Maria Bressan, Marzio Conti, Gary
Graden, Michael Güttler, Jonathan
Webb, Murray Perahia, Luca Pfaff,
Günter Pichler, Gabor Takács-Nágy
ve Franco Rossi yer alıyor. Tüm bu
sanatçılar Camerata Strumentale’ye
karşı içten bir heyecan beslediklerini
ifade ediyor. Orkestranın konuk
solistleri arasında ise şimdiye kadar
Philip Glass, Murray Perahia, Andrea
Lucchesini, Pietro De Maria, Louis
Lortie, Pascal Rogé, Alessio Bax,
Jin Ju, Herbert Schuch, Mariangela
Vacatello, Shai Wosner, Jian Wang,
David Geringas, Mario Brunello, Enrico
Bronzi, Boris Belkin, Guido Rimonda,
Andrea Tacchi, Cristiano Rossi, Gian
Paolo Pretto, Daniele Damiano, Paolo
Carlini, Karl-Heinz Steffens, Martin
Fröst, Walter Seyfarth, Radek Baborak,
Chiara Taigi, Monica Bacelli, Fabrizio
Gifuni, Tetraktis, Alessandro Lanzoni,
Enrico Rava ve Gino Paoli yer aldı.
Orkestra, kendi eseri Rendering’in
provaları ve konserlerine katılan
Luciano Berio gibi isimlerin de takdir ve
dostluğuna nail oluyor.
Camerata Strumentale farklı zamanlarda
Floransa ve Perugia Amici della Musica,
Fiorentino Maggio Musicale, Milan
Serate Musicali, Pisa Verdi Tiyatrosu,
Rovereto WAM Festivali ve Accademia
Musicale Chigiana’ya konuk oldu.
İtalya’nın başlıca şehirlerinde konserler
verdi ve Ravenna Festivali’nde şef
Riccardo Muti ile çaldı; Haydn’ın Missa
in tempore belli ve Te Deum eserlerini de
Pisa Katedrali’nde seslendirdi.
Opera orkestrası olarak geniş
repertuvarında Gluck’un Paride ed
Elena’sı, Mozart-Da Ponte operaları,
Verdi’nin Rigoletto’su, Lehàr’ın The
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Merry Widow’u da bulunan topluluk,
Nadia Boulanger’in, Gabriele
D’Annunzio’nun aynı adlı eserinden
uyarlanan La ville morte operasının ilk
seslendirilişine imza attı.
Orkestra şimdiye kadar Arjantin,
Şili, Uruguay ve Brezilya’da çok
sayıda konserle iki Latin Amerika
turnesi; 2008’de Palermo, L’Aquila,
Messina, Catania ve Bari’de verdikleri
konserlerle de uzun bir İtalya turnesi
gerçekleştirdi; Birmingham’da
çaldı; Eylül 2009’da Sagra Musicale
Umbra’ya davet edildi ve hem
eleştirmenler hem de seyircilerden
büyük beğeni topladı.
Camerata dikkat çeken geniş bir
senfonik vokal repertuvara sahip:
Mozart’tan Requiem, Taç Giyme
Töreni Missası ve KV 427 Do minör
Missa; Joseph Haydn’dan Te Deum,
Yaratılış Oratoryosu, Missa Sanctae
Caeciliae ve Mesih’in Çarmıhtaki
Yedi Kelamı; Gabriel Fauré’den
Requiem; Johannes Brahms’tan
Alman Requiemi; Mendelssohn’dan
Lobgesang; Handel’den Oratoryolar;
Bach’tan Tutkular ve Si minör Missa;
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Beethoven’dan 9. Senfoni; Fiorentino
Maggio Musicale Korosu’yla
Faure’nin Requiem’i ve 2011’de Sagra
Musicale Umbra’da Oxford New
College Korosu’yla gerçekleştirdikleri
performans ile Bernstein’dan Chichester
İlahileri. Buna ek olarak repertuvarları
Haydn, Mozart ve Schumann’dan
birçok senfoni ve konçertoyu;
Beethoven, Brahms, Schubert ve
Mendelssohn’un da tüm senfonik
serilerini kapsıyor.
Camerata Strumentale 2007’de Claudio
Abbado ile Mozart Orkestrası’nı
ağırladı; konserleriyle RAI 3, Rete
Toscana Classic ve başka birtakım özel
kanallarda yer buldu. Haydn’ın Missa
in tempore belli, Te Deum ve Mesih’in
Çarmıhtaki Yedi Kelamı’nı Alessandro
Pinzauti’nin yönetiminde kaydetti.
Bunun dışında diskografisine Luigi
Cheribini’nin çalışmalarına yer veren
bir CD, piyanist Pietro De Maria ile
seslendirdikleri Mozart ile Çaykovski’nin
eserleri ve uvertürlerden oluşan
kayıtları dahil etti. Ayrıca şef Antonello
Allemandi’nin yönetiminde senfonik
danslar kaydı, Jonathan Webb’in

yönetiminde de Mozart’ın senfonilerine
yer veren bir yayın hazırladı.
2009’da en önemli İtalyan
gazetelerinden biri olan La Repubblica,
Riccardo Muti’nin yönetiminde
anlatımlı konser olarak kaydedilen
Schubert’in Bitmemiş Senfonisi’nin
DVD ve CD’sini yayınladı. Orkestra
Ocak 2010’da Marzio Conti’nin
yönettiği, Gian Francesco Malipiero’nun
müziğine yer veren, uluslararası
eleştirmenler tarafından methedilen bir
kayda imza atarken 2015’te Brilliant plak
şirketi için Jonathan Webb’in yönetimi
ve David Bandieri’nin solistliğinde,
Ferruccio Busoni’nin Klarnet için
Konçertino’sunun kaydını yayınladı.
▪▪ Camerata Strumentale Città di
Prato was founded in January 1998
in response to an idea from Riccardo
Muti, who has conducted the ensemble
on various occasions. The ensemble’s
repertoire ranges from the baroque
into the twentieth century, and ever
since its founding Alberto Batisti as its
artistic director. The music director is
Jonathan Webb.

The conductors who have performed
with the Camerata strumentale have
included Roberto Abbado, Antonello
Allemandi, Piero Bellugi, Bruno
Batoletti, Filippo Maria Bressan,
Marzio Conti, Gary Graden, Michael
Güttler, Jonathan Webb, Murray
Perahia, Luca Pfaff, Günter Pichler,
Gabor Takács-Nágy and Franco Rossi,
who selected the young orchestra from
Prato for his highly acclaimed debut
as conductor. All these artists have
expressed genuine enthusiasm for the
Camerata strumentale.
Guest soloists whit the orchestra have
included Philip Glass, Murray Perahia,
Andrea Lucchesini, Pietro De Maria,
Louis Lortie, Pascal Rogé, Alessio Bax,
Jin Ju, Herbert Schuch, Mariangela
Vacatello, Shai Wosner, Jian Wang,
David Geringas, Mario Brunello, Enrico
Bronzi, Boris Belkin, Guido Rimonda,
Andrea Tacchi, Cristiano Rossi, Gian
Paolo Pretto, Daniele Damiano, Paolo
Carlini, Karl-Heinz Steffens, Martin
Fröst, Walter Seyfarth, Radek Baborak,
Chiara Taigi, Monica Bacelli, Fabrizio
Gifuni, Tetraktis, Alessandro Lanzoni,
Enrico Rava and Gino Paoli.
The orchestra enjoys the admiration
and friendship of figures such as
Luciano Berio, who attended its
rehearsals and performance of his
Rendering.
The Camerata Strumentale has guested
on many occasions with the Amici
della Musica of Florence and Perugia,
at the Maggio Musicale Fiorentino,
Serate musicali di Milano, Teatro Verdi
di Pisa, WAM Festival of Rovereto,
Accademia Musicale Chigiana. It has
played at the Ravenna Festival under
the conductor of Riccardo Muti and
has been heard in all the major Italian
cities. It has performed Haydn’s Missa
in tempore belli and Te Deum in the Pisa
Cathedral.
As an opera orchestra it has presented
Gluck’s Paride ed Elena, Mozart’s
Da Ponte operas, Giuseppe Verdi’s
Rigoletto, Franz Lehàr’s The Merry
Widow, and the premiere of Nadia
Boulanger’s La ville morte after Gabriele
D’Annunzio.
The orchestra completed two tours
in Latin America, with numerous
concerts in Argentina, Chile, Uruguay

and Brazil. He has also played in
Birmingham. In 2008 he made a long
Italian tour, with concerts in Palermo,
L’Aquila, Messina, Catania, Bari and in
September 2009 she was invited to the
Sagra Musicale Umbra, to great public
and critical acclaim.
The Camerata’s vocal symphonic
repertoire is particularly extensive. It
encompasses works such as Mozart’s
Requiem, Coronation Mass and Mass
in C minor KV 427, Jospeh Haydn’s
Te Deum, The Creation, Missa Sanctae
Caeciliae and The Seven Last Words of
Our Savior, Gabriel Fauré’s Requiem,
Johannes Brhams’s A German Requiem,
Mendelssohn’s Lobgesang, Händel’s
Oratorios, Bach’s Passions and Mass in
B minor, Beethoven’s Ninth Symphony
with the Maggio Musicale Fiorentino
Choir, Faure’s Requiem and the
Chichester Psalms by Bernstein with
the New College Choir of Oxford at the
Sagra Musicale Umbra in 2011.
In addition, its repertoire features
numerous symphonies and concertos
by Haydn, Mozart, Schumann, and
the complete symphonic cycles of
Beethoven, Brahms, Schubert and
Mendelssohn.
In 2007, the Camerata strumentale
had the privilege of hosting in its
season Claudio Abbado and the Mozart
Orchestra.
Various concerts by Camerata
strumentale have been broadcast on
the third program of the RAI and on
Rete Toscana Classica and other private
stations.
It has recorded Haydn’s Missa in
tempore belli, Te Deum and The Seven
Last Words of Our Savior under
Alessandro Pinzauti. It has released
a CD with Ouvertures, a CD with
works by Luigi Cherubini, and a
production featuring works by Mozart
and Tchaikovsky in which it performed
with the pianist Pietro De Maria. A
recording of symphonic dances under
the conductor Antonello Allemandi
and a release with symphonies by
Mozart under Jonathan Webb.
In 2009, one of the most important
Italian newspaper La Repubblica has
released a DVD and a CD with the
lecture-concert and performance
of Symphony No. 8 Unfinished by

Schubert directed by Riccardo Muti. In
January 2010 was published by CPO
a CD with music by Gian Francesco
Malipiero directed by Marzio Conti,
met with flattering judgments by
international critics. In 2015 it appeared
for the label Brilliant a recording of
Ferruccio Busoni’s Concertino for
clarinet, conducted by Jonathan Webb,
with David Bandieri solo.

program notları
Müzik tarihinin en sevilen ve üretken
bestecilerinden Antonio Vivaldi’nin
(Venedik, 1678 -Viyana, 1741) eserleri,
klasikten caza, poptan elektronik ve
metal müziğe kadar pek çok türde
sayısız kere yeniden uyarlanmıştır.
Soqquadro Italiano, canlı gösterilere
odaklı bir sanat projesidir. Özellikle
de, modernite ve geleneğin “düzenli
bir kaosu”yla iç içe geçirip yeniden
yorumladıkları İtalyan Barok müziğiyle,
Avrupa sahnelerinde rastlayabileceğimiz
en yenilikçi ve özgün yaklaşımlardan
birini sunarlar. Aslında grubun ismi,
niyetlerini daha baştan ele vermektedir:
İçinde iki “q” harfi barındıran tek İtalyan
sözcük olmasının yanı sıra, soqquadro
düzensizlik, kargaşa, altüst etme gibi
anlamlara gelmektedir.
Soqquadro Italiano’nun, koreografi
dünyasının büyük isimlerinden Mauro
Bigonzetti ile birlikte, dans, müzik ve
oyunculuk öğelerini bir araya getirdikleri
ilk projeleri Stabet Mater, Vivaldi’nin
Stabet Mater’inin müzikal bir yeniden
yorumunun çok ötesindedir. Bu
çalışmayı, yine Vivaldi’nin müziğine
adadıkları “La Stravaganza” başlıklı
ikinci projeleri izlemiştir.
Sanat yönetmeni Claudio Borgianni,
Vincenzo Capezzuto ile birlikte
Soqquadro Italiano’nun kurucusu ve
öncüsü.
Müzik eğitimiyle başlayıp daha
sonra müzikal tiyatroyla devam
ettiniz. Kendinizi hangisinde daha
rahat ya da daha “evinizdeymiş gibi”
hissediyorsunuz, müzik dünyasında mı
tiyatroda mı?
Bir tiyatro salonunda kendimi evimde
gibi hissederim. Müzik, dans ve
sözcükler de, aslında izleyicilerle
konuşabilmek için kullandığım araçlar
sadece.
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Az önce de bahsettik, La Stravaganza
Antonio Vivaldi’nin müziğine adadığınız
ikinci projeniz. Bu besteci üzerinde
neden bu kadar durduğunuzu
öğrenebilir miyiz?
Nedenini ben de tam olarak bilmiyorum
ama Vincenzo ve ben Vivaldi’ye hep
derin bir hayranlık duymuşuzdur.
Vivaldi, İtalyan müziğinin o billur
gibi duruluğunu en iyi yansıtabilen
bestecilerden biri. Ya da belki de sırf
Vincenzo da ben de İtalyan olduğumuz
içindir, hem de fazla İtalyan… [gülüyor
(y.n.)]
Peki, neden “La Stravaganza” başlığını
seçtiniz? Üzerinde çalıştığınız kısımlar,
op. 4, La Stravaganza’ya ait olduğu
için mi ya da başka eserlerden de
yararlandınız mı?
Bu başlığın, Tito Manlio ya da Il
Giustino’ya ya da La Stravaganza op. 4
ve La Cetra op. 9 gibi farklı koleksiyonlar
içinde yer alan konserlere ait opera
aryalarını içermesi nedeniyle hayli
çeşitlilik gösteren repertuvarla doğrudan
bir ilgisi yok. Stravagante sözcüğünün
kendisi burada daha öne çıkıyor.
İtalyancadaki stravagante sıfatı, “tuhaf”,
“alışılmadık”, yoldan sapan, herkesin
gittiği yoldan gitmeyen gibi anlamlara
gelir. Dolayısıyla bu başlık doğrudan
Vivaldi’yi anıştırmakla kalmıyor, bizim
“tuhaf” yaklaşımımızı da çok iyi anlatıyor.
Bu projede de Vivaldi’nin tam anlamıyla
bir remiksini yapıyorsunuz. Bu deneysel
tercihinizin arkasında nasıl bir fikir
yatıyor?
Dilerseniz buna Luciano Berio’nun
sözleriyle yanıt vereyim: “Müzik
eserleri, ‘ustaların pası’yla, ‘eski bir
keman’ın pasıyla, kısacası bizimle
geçmişteki büyük bir eser arasına
mesafe koyan zamanın pasıyla
kaplanmaya bırakılamaz. Geçmişin
büyük eserleri, tamamen farklı
enstrümanlarda çalınmak üzere
uyarlanmaları gerekse bile, sürekli
yeniden üretilmeli ve yeniden
yorumlanmalıdır. Bu zaten bu eserlerin
doğalarının bir gereğidir.” İşte bu
benim de çok yakın hissettiğim ve
tamamen benimsediğim bir repertuvar
stratejisi, bir repertuvar yaklaşımıdır.
Dans, müzik ve oyunculuğun yanı
sıra gerçek bir sahne tasarımı da
içerdiği için Stabat Mater projesini bir
nevi bütüncül bir sanat yapıtı olarak
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tanımlayabiliriz. La Stravaganza da bu
öğeleri içeriyor mu? Yoksa bu proje için
farklı bir yapı mı seçtiniz?
Stabat Mater ile karşılaştırıldığında,
La Stravaganza’nın yapısı daha ziyade,
altta yatan herhangi bir dramaturjik
tema olmaksızın parçaların birbirini
izlediği bir konseri andırıyor. La
Stravaganza’da, bir yandan Barok
konser düzenini concerto grosso (yaylı
çalgılar orkestrası) ve bir concertino
(Soqquadro’nun dört solisti) ile
yeniden düşünerek, bir yandan da her
yeri dolaştığımız ve sadece müzikle
sınırlı kalmayan bir yolculukta, bir
nevi bir İtalya turnesinde ses, müzik
ve imgeler arasında olası yeni ilişkileri
araştırarak, çok farklı öğelere bir uyum
kazandırabilmenin bir yolunu bulmaya
çalıştım.
Cristina Spelti, video projeksiyonları
sizin yönetiminizde hazırlandı. Bu İtalya
yolculuğunun ne anlama geldiğini
sizden dinleyebilir miyiz? Hangi yerleri,
nasıl seçtiniz?
Roma’da, Malta Şövalyeleri’nin
karargâhı olan Villa del Priorato dei
Cavalieri di Malta’nın bahçesindeki bir
kapının anahtar deliği yusyuvarlaktır.
Anahtar deliğinden baktığınızda,
sanki bir sihirbazlık numarasıyla,
gözünüzün önünde birden San Pietro
Bazilikası’nın kubbesinin olağanüstü
görünümlerinden biri belirir. İtalya için
bir tür Wunderkammer (sanat odası),
bir nadire kabinesi, yani gözünüzü
diktiğinizde sizi Floransa, Roma,
Ferrara, Milano, Torino, Bologna gibi
şehirlerde sürreal bir gezintiye çıkaran
bir anahtar deliği oluşturma düşüncesi
işte buradan doğdu. Bu şehirleri
seçerken Vivaldi’nin müziğinin bende
uyandırdığı imgeleri takip ettim.
Vivaldi’nin eserlerinin imgesel yanı,
tıpkı bir resimden beklenebileceği
kadar güçlü (mesela Dört Mevsim gibi
program konserlerini ya da Il Piacere
(zevk) ya da il Sospetto (şüphe) gibi
temsil konserlerini vs. düşünebiliriz).
Videoları üretirken ve imgeleri
seçerken bu müziği nasıl ele aldınız?
Bunları müziğin dokusuyla nasıl
ilişkilendirmeye çalıştınız?
Bu video projeksiyonlarını, aslında
Vivaldi’nin müziğinden de ziyade
bu projenin diğer parçalarıyla
ilişkilendirmek gerekiyordu.

Sahneye ait olan her şeyi katarak
orkestranın anlamını genişletmeye
çalıştık; Claudio Borgianni’nin
yönetiminde, bir yaylı çalgılar
orkestrası, dört solist, tek ses ve video
projeksiyonlarından oluşan kocaman
bir orkestra düşünün. Bu video işte
böyle bir orkestranın kesitlerinden biri.
O halde onun da solo bölümlerinin
olması, yeri geldiğinde bütün bir
toplulukla birlikte icra etmesi ya da
bazen de orkestranın diğer kesitlerine
sadece görsel olarak eşlik etmesi
gerekiyordu.
Vincenzo Capezzuto; Claudio Borgianni
gibi, sanat hayatınızda siz de aynı
çizgide ilerlemediniz. Dans diplomanızı
Napoli’deki Teatro San Carlo’dan
aldıktan sonra, primo ballerino olarak
yer aldığınız pek çok uluslararası
toplulukta önde gelen koreograflarla
birlikte çalışma imkânı yakaladınız.
Aynı sıralarda şan kariyeriniz de
şekillenmeye başladı, Rönesans ve
erken dönem Barok müziğiyle ilgilenen
L’Arpeggiata, Accordone, ve Il Pomo
D’Oro gibi topluluklarla prestijli ortak
projelere imza attınız. Siz kendinizi nasıl
tanımlardınız, bir dansçı, bir şarkıcı ya
da başka bir şey misiniz?
Kendimi bir performans sanatçısı
gibi düşünmeyi tercih ederim. Şarkı
söylemem, bir dansçı ya da bir
performans sanatçısı olarak gelişimimin
bir bakıma doğal bir uzantısı. Hem şarkı
söylemem hem de dans etmem, hikâye
anlatan bir karakteri canlandırabilmeme
olanak veriyor. Kullandığım sanat
formlarının hepsinin, bir karaktere, bir
hikâyeye, bir hâletiruhiyeye, bir duyguya
hizmet ettiğini düşünüyorum. Dansçı
olmasaydım şarkı söyleyemezdim, şarkı
söylemeseydim de dansçı olamazdım.
İfade gücünün olanaklarını sonuna
kadar kullanabildiğiniz, gerçekten
nadiren rastlanabilecek bir ses renginiz
var. Siz sesinizi nasıl tanımlarsınız,
tabii böyle bir tanım yapmanız eğer
mümkünse?
Tek bir sözcük ya da birkaç sözle
anlatabileceğini sanmıyorum. Sesim
sürekli değişiyor, dönüşüm geçiriyor,
hatta bunda dans etmem de etkili
oluyor. Aslında dansı şan hocam
gibi görüyorum diyebilirim, çünkü
bedenimin farkına varmamı ve kontrol
edebilmemi sağlıyor ve işte şimdi bu

sayede sanat, müzik ve performansa
dair bütün bildiklerimi sesimle
bütünleştirebiliyorum.
Sesi, garip, alışılmadık yeni formlar
yaratabilmek için şekil verebileceğim bir
kil parçası gibi düşünmeyi seviyorum.
Böyle düşünmek, çok çeşitli ifade
olanaklarını deneyimleyebilmemi
sağlıyor.
Kendinizi bir performans sanatçısı
olarak tanımladınız. Stabat Mater’de
hem dans ediyor hem şarkı söylüyor
hem de oyunculuk yapıyorsunuz. Peki,
La Stravaganza’da sizi yine tüm bunları
yaparken görebilecek miyiz?
La Stravaganza’da tek bir şeye, şarkı
söylemeye odaklanmam gerekiyor…
neyse ki! [gülüyor (y.n.)]
Şaka bir yana, bu sefer şarkı söylemeye
odaklanma ve Vivaldi’nin vokal
kompozisyonlarının her yerine sinmiş
olan o muazzam teatral hisle bağ kurma
şansım olacak. Lirik şiirin ölçü teknikleri
konusundaki derin bilgisini bestelerinde
ustalıkla kullanabilen Vivaldi gibi
bir bestecinin müziğinde, sözcükler
gerçekten de başat bir rol oynar. Claudio
ve ben de bu yaklaşımı benimsiyoruz,
ki kendi vokal karakterim açısından bu
bana son derece ilginç geliyor. Doğal
sesinizle şarkı söylemek, metin, heceler,
seslendirme üzerinde çok daha titiz
bir çalışma yapabilmenizi sağlıyor;
ama ne olursa olsun, genellikle farklı
ses tipleriyle söylenen bu repertuvarın
altından kalkmaya çalışmak benim için
zorlu bir deney olacak.
Soqquadro Italiano gibi bir projenin
parçası olmak size ne ifade ediyor?
Benim için bu proje, sınırlarımı sürekli
zorlamam demek. Her defasında
kendini sınamak, yeni yollar, yeni
ifade olanakları aramak, hiçbir şeyi
olmuş bitmiş gibi düşünememek
demek. Neredeyse bir aile gibi hep
birlikte çalışıyoruz, ortak bir çaba
gösteriyoruz, ama bir yandan da
hepimiz güçlü bir yaratıcılık güdüsüyle
hareket ediyoruz.
Sanatçılarımızla söyleşimizi, topluluğun
bütün çalışmalarının köşe taşı olan
“yaratıcılık” sözcüğünde bitirdik.
İzleyicileri Soqquadro Italiano’nun
bu harikulade çalışmasıyla baş başa
bırakmak için, biz şimdilik aradan
çekiliyoruz.
Valentina Scocca’nın söyleşisi

soqquadro ıtalıano

Keman Violin
Danıele Iannaccone
Katıa Mattıolı
Clarıce Bınet
Paolo Del Lungo
Federıca Fersını
Sabına Morellı
Rıccardo Patrone
Pıer Paolo Rıccomını
Viyola Viola
Erıca Albertı
Marıa Maddalena Pıppa
Valentına Rebaudengo
Viyolonsel Cello
Crıstıano Sacchı
Elısabetta Scıottı
Kontrbas Double bass
Francesco Tomeı

45 t h ıs tanbu l m us ıc fes tıval

45 . i st anbu l mü zi k f es tivali

“la stravaganza”

77

“goldberg çeşitlemeleri”

07.06.2017 Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
ça we 21.00 Boğaziçi University Albert Long Hall
Johann Sebastian Bach

Goldberg Çeşitlemeleri, BWV 988
Goldberg Variations, BWV 988
Arasız 85’ sürer. Lasts 85’ without interval.
konsere doğru pre-concert talks
cem say’ın “deha programlanabilir
mi?” başlıklı konuşması
by cem say on “can genıus be
programmed?”
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enis batur’un goldberg
çeşitlemeleri üzerine konuşması
by enis batur on goldberg
varıatıons

▪▪ Tutkulu müzikalite, ateşli virtüözite
ve entelektüel merakın ender rastlanan
birleşimine sahip İzlandalı piyanist
Víkingur Ólafsson, dört defa İzlanda
Müzik Ödülleri Yılın Müzisyeni ödülüne
layık görüldü; yine İzlanda İyimserlik
ödülü de dahil olmak üzere kendi
ülkesindeki tüm başlıca ödüllerin sahibi
oldu.
2016/2017 sezonunda Esa-Pekka
Salonen yönetiminde NDR Elb
Filarmoni ve Los Angeles Filarmoni
Orkestraları ile Haukur Tómasson’un
yeni piyano konçertosunun ilk
seslendirişini gerçekleştirdi; Yan
Pascal Tortelier yönetimindeki İzlanda
Senfoni Orkestrası ve Kristjan Järvi’nin
şefliğindeki MDR Senfoni Orkestrası
ile konserler verdi. Şubat 2016’da,
2012 yılından bu yana düzenlenen
ödüllü Reykjavik Midsummer Müzik
Festivali’nin sanat yönetmenliğine
ek olarak İsveç Vinterfest’in sanat
yönetmenliğini de Maartin Fröst’ten
devraldı. Bu sezondaki dikkat çeken
konserleri arasında ilk defa sahneye
çıkacağı Viyana Konzerthaus, Hamburg
Elbphilharmonie, Leipzig ve İstanbul
Müzik Festivali’ndeki resitalleri
bulunuyor.
Víkingur Ólafsson bugüne kadar dört
piyano konçertosunun prömiyerini
gerçekleştirdi; Martin Fröst, Shoji,
Sigmundsson, Pekka Kuusisto ve
Björk gibi müzisyenlerle; aralarında
Philip Glass, Mark Simpson ve Daníel
Bjarnason’un da bulunduğu bestecilerle
çalıştı. Roman Signer, Lillevan ve
Yann Malka gibi farklı disiplinlerden
önde gelen sanatçılarla işbirliği yaptı;
Bolzano’daki Busoni ve Transart
Festivallerine, MITO SettembreMusica
(Milano), Nordic Cool (Washington,
DC) ve daha birçok festivale konuk
oldu.
Konser sahnesinden uzaktayken de
birçok yenilikçi müzikal projenin
arkasında itici güç olan Ólafsson’un
içinde bulunduğu, İzlanda Ulusal Yayın

Servisi’nin 2013-2014’te yayınladığı
klasik müzik üzerine televizyon dizisi
Útúrdúr hem eleştirmenler hem de
seyirciler tarafından büyük beğeniyle
karşılandı.
Víkingur Ólafsson 2009 yılında kendi
plak şirketi Dirrindí’yi kurdu ve şimdiye
kadar piyasaya üç albüm sürdü: EPTA
Journal’ın yorumuyla “istisnai bir algı
ve olgunluk” sergileyen Debut; Piano
News Magazine’i “Muazzam yetenek…
bu genç piyanisti dinlemelisiniz!”
demeye iten Chopin-Bach solo
albümleri ve 2012 İzlanda Müzik
Ödülleri’nde Yılın Albümü ödülünü
kazanan, basçı Kristinn Sigmundsson
ile kaydetiği Winterreise. 2015 yılında
da Deutsche Grammophon’un İgor
Stravinsky’nin tüm eserleri serisi
için bestecinin solo çalışmalarını
yorumladı.
Müzik eğitimine Erla Stefánsdóttir
ve Peter Máté ile başlayan Vikingur
Ólafsson, İzlanda’da büyüdü; Jerome
Lowenthal ve Robert McDonald ile
birlikte çalıştığı Juilliard’dan, lisans ve
yüksek lisans dereceleri ile mezun oldu.

▪▪ Possessing a rare combination
of passionate musicality, explosive
virtuosity and intellectual curiosity,
Icelandic pianist Víkingur Ólafsson
has won all the major prizes in his
native country, including four Musician
of the Year prizes at the Icelandic
Music Awards as well as The Icelandic
Optimism Prize.
Víkingur’s 2016/17 season
included performances of Haukur
Tómasson’s new piano concerto with
NDR Elbphilhamonie Orchester
(world premiere) and Los Angeles
Philharmonic under Esa-Pekka
Salonen, as well as concerts with
Iceland Symphony Orchestra
(Yan Pascal Tortelier) and MDR
Sinfonieorchester (Kristjan Järvi). Since
February 2016 he has taken over from
Martin Fröst as Artistic Director of
Vinterfest in Sweden while continuing
in the same role for the award winning
Reykjavík Midsummer Music, which
he founded in 2012. In recital he will
make his debut at Wiener Konzerthaus
and Elbphilharmonie Hamburg as well

in Leipzig and at the Istanbul Music
Festival.
Víkingur has premiered four piano
concertos to date and worked with
composers including Philip Glass,
Mark Simpson and Daníel Bjarnason.
He has collaborated with leading artists
from diverse fields, such as Roman
Signer, Lillevan and Yann Malka, and
appeared at festivals such as Busoni
and Transart (both in Bolzano), MITO
SettembreMusica (Milano) and Nordic
Cool (Washington DC). When it
comes to his relationships with other
musicians, Víkingur has worked with
Martin Fröst, Sayaka Shoji, Kristinn
Sigmundsson, Pekka Kuusisto and
Björk.
Away from the concert stage, Víkingur
is the driving force behind numerous
innovative musical projects. Most
recently the classical music television
series, Útúrdúr (Out-of-tune),
produced for the Icelandic National
Broadcasting Service in 2013-14, was
broadcast to unanimous critical and
public acclaim.
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Johann Sebastian Bach
Goldberg Çeşitlemeleri, BWV 988
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Bach’ın Goldberg Çeşitlemeleri adıyla
anılan 2 Klavyeli Klavsen İçin Bir Arya
Üzerine Değişik Çeşitlemeler’i müzik
tarihinde ilk kez, uykusuzluğa çare
bulmak için ısmarlanan beste olarak
ün kazanmıştır. Bach’ın biyografisini
1801’de ilk kez yazan, Göttingen
Müzik Direktörü ve orgcu Johann N.
Forkel’e (1749-1818) göre bu ünlü eserin
öyküsü şöyle: 1736 yılında Saksonya
ve Polonya Elektörlüğü başkenti olan
Dresden’deki Rus Elçisi Kont Hermann
Carl von Keyserlingk uykusuzluktan
şikâyetçiymiş ve özel klavsencisi Johann
Theophilus Goldberg (1727-1756)
onun bu derdini, her gece geç saatlere
kadar, yandaki odada çaldığı müzikle
gidermeye çalışıyormuş; ancak bildiği
parçalar kısa zamanda tükeniyormuş.
Bu nedenle Kont, uykusuz gecelerinde
klavsencisinin çalabilmesi için Bach’tan
hem zarif, hem de biraz neşeli
karakterde bir eser istemiş. Kısa bir
süre sonra arzusuna kavuştuğunda da
sevincini besteciye yolladığı ve içinde
100 Louis altını bulunan bir enfiye
kutusuyla ifade etmiş.

Bach’ın yaşamında tek bir besteden
en çok para kazandığı ve 1742’de
basılan bu çeşitlemeler, 1725 yılına
ait Anna Magdalena Bach’ın Müzik
Defteri’nden alınan bir şarkı üzerine
kurulmuştur. 3/4’lük ölçüde, Sol Majör
tonda ve ağır bir dans olan sarabande
biçiminde yazılmış sakin, zarif ve süs
notalarıyla bezenmiş 34 mezürlük
arya, 30 çeşitlemeyle işlenerek bir
müzik anıtı yaratılmıştır. Bestecinin
klavyeli çalgı alanındaki besteleri
arasında bir zirve oluşturan eser, parlak
İtalyan virtüözlüğünü, zarif Fransız
besteciliğini ve sağlam Alman tekniğini
kapsar. Önemli özelliklerinden biri de,
aryanın melodisi üzerine değil de bas
partisi üzerine yazılmasıdır. Ayrıca üçü
dışında hepsi Sol Majör tonda olan 30
çeşitleme, usta bir düzenle 10 gruba
bölünmüştür. Her grup serbest stilde
teksesliden (unison) dokuzlu aralığa
kadar kanonları içerir. Bu arada bazı
çeşitlemeler klavsenin tek klavyesinde,
bazen de her iki klavyede çalınır. Bach’ın
bu eseri bestelediği ve bugün Berlin
Müzik Yüksek Okulu’nda bulunan
klavsen iki klavyelidir. Bugün zaman
zaman piyano ile de yorumlanan
eser, ancak klavsenden piyano için bir
düzenleme olarak dikkate alınabilir.
3/4’lük ölçüdeki 1. çeşitleme aryanın
doğal bir devamıdır. Sevimli bir dansa
benzeyen iki sesli bir buluş (invention)
şeklinde sürer. 2/4’lük ölçüdeki 2.
çeşitleme aryanın bas partisi üzerine iki
sesli bir benzetim (imitation) katılımıyla,
üç sesli akıcı bir invention’a dönüşür.
3. çeşitleme 12/8’lik ölçüde, pastoral
havada ve tek sesli bir kanondur. Eserin
yorumu konusunda düşüncelerini
açıklayan ünlü piyano virtüözü Ferruccio
Busoni (1866-1924) ilk sesin, obua
gibi, anlamlı şekilde öne alınarak; ikinci
sesin de, flüt gibi, yumuşak ve geri
planda tutularak çalınmasını ve böylece
tını renklerindeki farkı belirlemeyi
önermektedir. 3/8’lik ölçüdeki 4.
çeşitleme dört sesli, enerjik bir dans
biçimindedir. Onu izleyen 5. çeşitleme
3/4’lük ölçüde, iki klavyede çalınan bir
arabeski andırır. 6. çeşitleme yine 3/4’lük
ölçüde sakin, iki sesli bir kanondur ve
ikinci sesi bir tam ses daha tizdir. 6/8’lik
ölçüde ve zarif bir siciliano havasındaki
7. çeşitlemeyi 3/4’lük ölçüdeki hareketli,
parlak ve iki klavyede çalınan, seslerin

çakışması bakımından modern piyanoda
yorumu çok güç olan 8. çeşitleme izler.
9. çeşitleme koyu seslerle canlandırılan
üçlü bir kanondur ve tek klavyede çalınır.
10. çeşitleme neşeli ve dört sesli bir
fughetta’dır; teması aryanın bas partisini
açıkça duyurur. 12/8’lik ölçüdeki canlı
11. çeşitleme iki klavyede ellerin çapraz
çalışıyla ve 16’lık notalı triole’lerle ilgi
çeker. 12. çeşitlemedeki dörtlü kanon
ise karşıt bir hareketle, bir önceki
çeşitlemeyi cevaplar. 13. çeşitleme
lirik bir intermezzo havasındadır; F.
Busoni partisyonun bu bölümüne
“Andante con grazia” (Zarif çalınan bir
Andante) başlığını yazmaktan kendini
alamamıştır. 14. çeşitleme 3/4’lük
ölçüde, parlak ve virtüöz yapıdadır:
Triller, süs notaları, sıçrayışlar, ellerin
adeta birbirine karışacakmış gibi çalışı
klavye ustalığı yönünden çekicidir. Minör
tondaki üç çeşitlemeden birincisi olan
15. çeşitleme, şikâyetçi ve elejik etkisiyle
eseri böler.
Konserlerde bazen ara verilen bu
bölümden sonra 4/4’lük ölçüdeki 16.
çeşitleme, adeta ikinci bölümü başlatan
bir Fransız uvertürü stilindedir ve bu
bölümün daha canlı ve parlak olacağını
müjdeler. Çeşitlemenin ilk bölümü
aryanın başını, ikinci bölümü fughetta
ise aryanın sonunun bas partilerini ve
armonisini belirgin bir şekilde duyurur.
17. çeşitleme, 3/4’lük ölçüde iki klavye
için kaprisli şekilde sunulan iki sesli bir
invention’dur. 18. çeşitleme olan 4/4’lük
ölçüdeki, kararlı havadaki altılı kanon
tek klavyede çalınır. 3/8’lik ölçüdeki 19.
çeşitleme zarif yapıda bir menuet’e
benzer. 3/4’lük ölçüdeki 20. çeşitlemede
heyecan yeniden başlar: Modern
piyanoda çalınması çok güç cesur
staccato’larla iki klavyede yorumlanır.
21. çeşitleme Sol minör tonda,
4/4’lük ölçüde yedili bir kanondur ve
patetik bir izlenim bırakır. 16. yüzyılda
kullanılan bir beste türü olan ricercare’yi
anımsatan, ancak sağlam ve modern
yapılı olan 22. çeşitleme, devrimci
bir yazış tekniğiyle Liszt’e öncülük
etmiştir. İki sesli, 16’lık notalarla dolu
pasajlar, birbirini 1/8’lik arayla kanon
şeklinde izler. 23. çeşitleme 3/4’lük
ölçüde, üstün bir teknik gerektiren iki
klavye için yazılmıştır. İki sesli 16’lık
pasajlarla başlar; ikinci bölmede Liszt’i
anımsatan, iki el için güç figürler içerir.

Oktavlarla belirlenen sekizli kanon olan
24. çeşitlemede ise, bu şekilde güç
problemler yerine lirik ve pastoral bir
hava egemendir. 3/4’lük ölçüdeki ve iki
klavyede çalınan 25. çeşitleme minör
tonda olan sonuncusudur: Hüzünlü,
patetik yapısı ve kromatik armonileriyle
Bach’ın en süslü Adagio’larından biridir.
Dinleyicileri derin bir ruh zenginliğiyle
saran bu bölüm için Busoni, birinci
klavyede çalınan melodiyle birlikte ikinci
klavyedeki eşlik partilerinin de ön plana
alınarak yorumunun gözetilmesini
belirtmiştir. 26. çeşitlemede aryanın
bas partisi Handel tarzı törensel
şekle dönüşür. 27. çeşitleme, dokuzlu
kanon destekleyici bas partisine
gerek duyurmadan gelişir. 28. ve 29.
çeşitlemelerdeki Liszt’e benzer akor
triller yapının çok daha bağımsız ve yeni
oluşunu belirler; ilerde Beethoven’ın
sonatlarında işleyeceği gibi, orta
seslerdeki triller’le melodi ve basların
uyumu, virtüöz bir finale yol açar. 30.
çeşitleme bir müzikal şakaya benzer:
Tanınmış iki halk şarkısı kontrpuanla
ustaca bir potpuri şeklinde armonize
edilmiştir: “Çoktan beri sana gelmedim”
ve “Lahanalar ve şalgamlar yüzünden
kaçtım” adlı bu iki şarkıdan sonra,
başlangıçtaki arya bütün güzelliğiyle
duyulur.
Tekrarlar gözetilmeden 45-50 dakika
süren bu eser ile ilgili bir de ilginç bir anı
vardır: Çağımızın ünlü piyanistlerinden,
Beethoven ve Brahms yorumlarıyla
seçkinleşen Arthur Schnabel (18821951), program dışı parça çalmamasıyla
tanınırmış. Konser bitince ne kadar
alkışlanırsa alkışlansın, dinleyicileri
selamlar ve salondan çıkarmış. Ancak bir
konserin bitiminde çılgınca alkışlanmış,
müzikseverler salonu terk etmesine izin
vermemişler. Schnabel bunun üzerine
tabureye oturmuş ve 90 dakika sürecek
olan Goldberg Çeşitlemeleri’ni çalmaya
başlamış. (Süre 45’)
* Program notu: irkin aktüze

konsere doğru
Deha programlanabilir mi?
Eskiden Avrupa’da soylular, zorlu
aritmetik işlemlerini yaptırmak için
parayla adam tutarlardı. 1673’te, büyük
bilim adamı Leibniz dört işlemi de

yapabilen ilk hesap makinesini inşa
etti. Buluşunun önemini iyi kavramış
olan Leibniz, vakit geçirmeden şu
önemli soruyu sordu: “Bir makineye
böylesine zekâ gerektiren bir işi
yaptırtabildiğimize göre neden
diğer tüm düşünsel etkinlikleri de
yaptırtamayalım?”
Aradan geçen 344 yılda, özellikle de
son yarım asırda, makineler Leibniz’in
gösterdiği hedefe doğru adım adım
ilerledi. Bilgisayarlar birçok alanda
insanları geride bıraktı ve bırakmaya
devam ediyor.
Ama Leibniz’in cesur savına ilk günden
beri bir tür savunma refleksiyle verilen
genel bir cevap var: O zamana dek
imkânsız görülen bir işi bilgisayarlar
başardı diyelim. Hemen birisi çıkıp
“Ama” diyor ve devam ediyor “bu
başarılan, insana özgü, sadece
insan ruhunun o biricik, gizemli
katkısıyla yapılabilecek bir şey değil
ki! Bu düpedüz mekanik, algoritmik
olarak icra edilebilen, sıradan bir
şey! Zaten öyle olmasaydı bilgisayara
yaptırtamazdınız.” (Bu son cümle bıyık
altından bir gülüşle, insanlığın onurunu
kurtarmış olmanın gururuyla söylenirse
pek fiyakalı oluyor.) Peşinden de hemen
ekleniyor: “Tamam, bunu yaptırdınız,
ama asıl insana has güçler gerektiren
ŞU konuda bilgisayar asla insanı
geçemez!”
Herhalde anlaşılmıştır, ben bu fikirde
değilim. Gençliğimin (daha zevkli
geçirilebileceğini henüz yeni fark
etmekte olduğum) onca yılını Türkçe
anlayan bilgisayar programları gibi
Yapay Zekâ projelerine harcarken
çeşitli ortamlarda bu “ama ŞU işi
yaptırtamazsınız”cılarla çok karşılaştım.
1997 Mart’ında, yani dünya satranç
şampiyonu Kasparov’un IBM’in Deep
Blue makinesine yenilmesinden iki ay
önce bana “Kasparov’u ASLA yenemez”
diyen satrançseveri hiç unutmam!
Yıllar boyunca bu insanlık savunucuları
sürekli mevzi kaybettiler. Ama her
seferinde daha geride yeni bir sınır
çizip “tamam ama makinelerin ŞU işi
yapmaları kesinlikle olanaksız” diyecek
yeni bir “ŞU iş” buldular.
Bach konseri öncesinde konumuz
“deha”. Tamam, bilgisayarlar
maaşlarımızı, notlarımızı, hatta (sigorta
şirketleri için) kalan ömrümüzü

hesaplayabiliyorlar. Yıllardır izini
kaybettiğimiz eski arkadaşlarımızı
sosyal medya okyanusunda bulup
kavuşturuyorlar. Gayet güzel yol tarif
ediyorlar. Tarifi bir yana bırakın, arabayı
kendisi sürerek bizi gideceğimiz yere
götüren bilgisayarlar da var. Ama bunlar
“deha” değil ki! Bunlar sıradan, hesapkitap gerektiren, yani esasen bir “hesap
makinesi” olan bilgisayarlar için doğal
işler! Makinelerin asla fethedemeyeceği
“ŞU” insanlık kalesi acaba yaratıcı deha,
yani Bach, Picasso ve Shakespeare’de
olan o gizemli yetenek olabilir mi?
Tabii sınırı buraya çizmenin şöyle bir
komik yanı var: Sözü geçen dâhiler
kadar yetenekli olmayan insanlar; yani
büyük çoğunluğumuz sınırın yanlış
tarafında kalıyor! Ama yine de bu soru
ilginç. Deha nedir? Asla yapay yollarla
elde edilemeyecek, “ruhani” bir şey mi,
yoksa bilgisayarların yükseliş öyküsünde
defalarca olduğu gibi bir kez nasıl
çalıştığını öğrendiğimizde gizemini
yitirip taklit edilebilecek ve hatta
geçilebilecek doğal bir süreç mi? “Yapay
Zekâ”nın doğal bir uzantısı olarak
“Yapay Deha”ya ulaşacak mıyız?
Belki de ulaşmışızdır! Benim
gençliğimde “dâhi” sıfatı satranç
şampiyonları için rahatça kullanılıyordu.
Şimdi hiçbir insanın eline su
dökemediği satranççı bilgisayarlardan
aynı tanımlamayı esirgemek doğru mu?
Söyleşimizde “yaratıcılık” olarak
anılan bilişsel sürecin ne olduğunu
ve bilgisayar ortamında nasıl
gerçekleştirilebileceğini tartışacağız.
Matematik, oyun ve fen alanlarında
bilgisayarın kendisine öğretilmeyen,
kimi durumlarda da insanlarca da
önceden bilinmeyen yeni kavramları
“yaratabildiği” örnekleri inceleyip
arkalarındaki algoritmaya göz atarak
esrar perdesini dağıtmaya çalışacağız.
Sonra da sanata uzanıp yıllardır
aramızda olan ve giderek daha nitelikli
işler ortaya koyan otomatik ressamlar
ve bestecilerden söz edeceğiz. Gizemi
dehanın ayrılmaz bir parçası olarak
kabul edenlere küçük bir tesellimiz de
olacak.
— Cem Say
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In 2009 Víkingur founded his own
record label, Dirrindí, and has released
three albums to date. The first two
were solo discs; Debut, (showing
“exceptional perception and depth
of maturity,” said EPTA Journal) and
Chopin-Bach (prompting Piano News
Magazine to say “Immense talent …
you must listen to this young pianist!”).
His third album was a double CD/DVD
release of Winterreise with bass Kristinn
Sigmundsson, which won the Album
of the Year award at the Icelandic
Music Awards 2012. In 2015 Víkingur
recorded solo works by Igor Stravinsky
for Deutsche Grammophone’s
complete works edition of the
composer.
Víkingur grew up in Iceland where
he studied with Erla Stefánsdóttir and
Peter Máté. He holds Bachelor’s and
Master’s degrees from The Juilliard
School, where he studied with Jerome
Lowenthal and Robert McDonald.
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festival buluşması

08.06.2017 Süreyya Operası
pe th 20.00 Süreyya Opera House
Johannes Brahms

Yaylı Çalgılar İçin Altılı No. 1 Si bemol Majör, op. 18
Sextet for Strings No.1 in B flat Major, op.18
– Allegro ma non troppo
– Andante ma moderato
– Scherzo: Allegro molto
– Rondo: Poco Allegretto e grazioso
Ara Interval
Franz Schubert

Piyanolu Beşli La Majör, D. 667 “Alabalık”
Piano Quintet in A Major, D.667 “Trout”
– Allegro vivace
– Andante
– Scherzo. Presto
– Tema con variazioni. Andantino
– Finale: Allegro giusto
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.
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konsere doğru pre-concert talk
nilüfer kuyaş’ın “romantizm’den
mondernizme” başlıklı konuşması
by nilüfer kuyaş on “from
romantıcısm to modernısm?”

CANAN PAK İMREGÜN
EVA BARLAS

▪▪ 2001 yılında Türkiye’nin en değerli
hocalarından Daniya Kaynova ile
Adana’da keman eğitimine başlayan
Hande Küden, ulusal ve uluslararası
önemli yarışmalarda ödüller kazanarak
Suna Kan, Ayla Erduran, Cem Mansur,
Gürer Aykal, Salvatore Accardo ve Tabea
Zimmermann gibi büyük sanatçıların
desteğini aldı. 2013’te İKSV Aydın Gün
Teşvik Ödülü’ne layık görüldü, 2014’te
5. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde
Andante dergisi tarafından Yılın Genç
Müzisyeni seçildi. Hâlen 2011 yılında
Türkiye’de kurulan Lepidus Quartet’in
birinci kemancılığını yapmakta
ve önemli yarışmalarda dereceler
kazanarak olup konserlerine yurtiçi ve
yurtdışında devam etmektedir.
2015’te Berlin Hanns Eisler Müzik
Yüksekokulu’nda Stephan Picard ile
lisans derecesini tamamlayarak ünlü
müzisyen Tabea Zimmermann ile
keman çalışmalarını sürdüren Küden,
eğitimi süresince Hanns Eisler LuciaLoeser ve DAAD Sanatçı Bursu’nu
kazandı. 2014’te Berlin Filarmoni
Orkestrası’nın Karajan Akademisi’ni
kazanmasıyla iki sene boyunca dünya
çapında ün yapmış şeflerle konserlerde
bir araya gelme şansı yakaladı. 2016
Ağustos’undan bu yana ise kariyerine
DSO Berlin’in başkemancılarından biri
olarak devam etmektedir.
▪▪ Hande Küden began her violin
education at the age of 9 with
Russian teacher Dania Kainova at
the Conservatory of Adana, Turkey.
After completing her studies with
Stephan Picard in 2015, she continues
her violin/viola studies at Hanns
Eisler Music Academy with Tabea
Zimmermann.
Hande Küden has reguarly solo
concerts with all of the orchestras
in Turkey after winning the most
important competitions such as, II.
Gülden Turalı Violin Competition, XIV.
Edirne International Chamber Music

erkin onay
▪▪ 1976 yılında İstanbul’da doğan Erkin
Onay, keman eğitimine büyükbabası
Joachim Reusch ile başladı; 19891994 yılları arasında Hannover
Müzik Yüksekokulu profesörlerinden
Prof. Atilla Aydıntan ile özel olarak
çalıştı. Keman ve müzik eğitimini
Hannover’de sürdürürken Türkiye,
Almanya, Yunanistan ve Fransa’da
resitaller verdi. Genç müzisyenlere
dair birçok festivale katıldı, 1990
yılında Hannover’de Genç Müzisyenler
Yarışması’nda ikincilik ödülünü
kazandı; Freiburg Üniversitesi’ne
özel yetenek sınavı ile dört yıl erken
kabul edilerek profesyonel eğitimine
Prof. Jörg Hoffman ile devam etti.
1996 yılında İsviçre Winterthur Müzik
Yüksekokulu’nda Gyorgy Pauk’un
Competition, Necdet Remzi Atak Violin sınıfına kabul edildi. 1998 yılından
Competition and X. Independent
itibaren aynı okulda Heifetz’in son
Music Competition “Individualis”.
yıldız öğrencilerinden Prof. Rudolf
She received a special prize in Ibolyka
Koelman ile çalıştı. Bu okuldan 2001
Gyarfas Violin Competition Berlin.
yılında konser diploması seviyesinden
She played her first debut concert in
en yüksek dereceyle mezun oldu. Erkin
Europe at the age of 18 with Beethoven Onay, Bilkent Üniversitesi Müzik ve
Triple Concerto accompanied by
Sahne Sanatları Fakültesi’nde Devlet
Turkey Young Philharmonic Orchestra Sanatçısı Prof. Suna Kan ile çalışarak
at Beethoven Festival Bonn. Küden
2005 yılında doktoraya eşdeğer sanatta
has also performed together with
yeterlik derecesini kazandı.
important musicians such as, Tabea
Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok konser
Zimmermann, Christian Tetzlaff,
veren Erkin Onay, Cumhurbaşkanlığı
Fazıl Say, Salvatore Accardo. During
Senfoni Orkestrası, İstanbul, İzmir,
her studies Küden won DAAD
Antalya, Çukurova, Bursa Devlet
Artist Scholarship and Lucia-Loeser
Senfoni Orkestraları, Eskişehir Senfoni
Foundation Scholarship.
Orkestrası, DESSO ve BASSO ile
After getting İKSV Music Prize of
Gürer Aykal, Rengim Gökmen, İbrahim
Aydın Gün in 2013, she was chosen as Yazıcı, Antonio Pirolli, Naci Özgüç,
the Young Musician of the Year 2014
Vladimir Altschuler ve Emil Tabakov
by Andante music magazine in Turkey. yönetimindeki konserlere solist olarak
After being a part of the Deutsche
katıldı. Türkiye, Ukrayna, Hindistan,
Symphony Orchestra Berlin in
İngiltere, Brezilya, Japonya, Lüksemburg
2013-2014, she was a member of
ve Almanya’da çeşitli resital ve oda
the Karajan-Academy of the Berlin
müziği konserleri verdi.
Philharmonic Orchestra between 2014- 1999-2003 yılları arasında Antalya
2016. During her academy she had a
Devlet Senfoni Orkestrası’nın, 2003chance to work with great conductors
2006 Bilkent Senfoni Orkestrası’nın ve
such as Sir Simon Rattle, Daniel
2006-2015 yılları arasında da Ankara
Barenboim, Valery Gergiev, Gustavo
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın
Dudamel, Bernard Haitink, Daniel
başkemancılığını üstlendi. Ekim 2015’te
Harding.
doçent unvanı aldı. Aktif olarak Türkiye
From 2016-2017 concert season,
ve yurtdışında solo konser ve resitaller
Hande Küden continues her carrier
veren Onay, hâlen Ankara Devlet Opera
as Co-Concertmaister of the Deutsche
ve Balesi’nde sürdürdüğü görevinin
Symphony Orchestra Berlin.
yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara

Devlet Konservatuvarı’nda öğretim
görevlisi olarak çalışmaktadır.
▪▪ Erkin Onay was born in Istanbul
in 1976 and began his violin training
with his grandfather, Joachim Reusch.
He studied privately with Prof.
Atilla Aydıntan from the Hannover
Hochschule for Music from 1989-1994.
While continuing to pursue his violin
and educational training in Hannover,
he also began performing in countries
like Turkey, Germany, Greece, and
France. During the same period, he
also took part in various festivals for
young musicians. In 1990, he received
the award for second place in the Young
Musicians Competition in Hannover,
Germany. After sitting a special talent
exam, Onay was accepted to Freiburg
University four years early in 1994 and
continued his professional education
alongside Prof. Jörg Hoffman. He
was accepted into Gyorgy Pauk’s class
at the Winterthur Music Academy in
Switzerland in 1996. Starting in 1998,
he began working with one of Heifetz’s
final star pupils, Prof. Rudolf Koelman,
at the same institution and received
his Konzertreife (Concert Diploma)
from the school with highest honours
in 2001. Working with State Artist
Prof. Suna Kan, Erkin Onay earned his
Proficiency in Arts degree, equivalent
to a doctorate, from Bilkent University
in 2005.
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HANDE KÜDEN keman violin
ERKiN ONAY keman violin
JANO LıSBOA viyola viola
EFDAL ALTUN viyola viola
CHRıSTıAN POLTERA viyolonsel cello
DORUKHAN DORUK viyolonsel cello
FORA BALTACıGiL kontrbas double bass
GÜLRU ENSARi piyano piano

hande küden
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▪▪ Jano Lisboa is the 1st prize winner
in both viola and chamber music
categories at the Prémio Jovens
Músicos Competition in Portugal
jano lısboa
and also a prizewinner of the 2009
Scotland Watson Forbes International
▪▪ Jano Lisboa hem viyola ve oda
Viola Competition achieving also the
müziği kategorilerinde Portekiz’deki
Test Piece Best Performance prize.
Prémio Jovens Músicos Yarışması’nın
He is also the winner of the 2006
birincisi hem de İskoçya Watson Forbes NEC Mozart Concerto Competition in
Uluslararası Viyola Yarışması’ndaki
Boston, USA. Jano Lisboa was awarded
derecesinin yanı sıra En İyi Deneme
with a Merit Citizen’s Medal.
Parçası Performansı ödülünün sahibi.
He swapped the piano with the viola
Sanatçı aynı zamanda Boston’da
at the age of 13. He moved to Boston
düzenlenen 2006 NEC Mozart Konçerto to study with Kim Kashkashian at the
Yarışması’nın birincisi oldu ve Portekiz
New England Conservatory where he
Liyakat Nişanı’na layık görüldü.
graduated with a Masters of Music
13 yaşındayken müzik eğitimini
diploma.
piyanodan sonra viyola ile devam
Jano Lisboa was member of the
ettirmeye karar veren Lisboa, Kim
Quatuor Benaïm during 2007-08 with
Kashkashian’ın öğrencisi olmak üzere
whom he toured through
New England Konservatuvarı’na kabul
Europe, Japan and Israel. He was also
edildi ve buradan yüksek lisans derecesi member of the Munich Chamber
ile mezun oldu. 2007-2008 yılları
Orchestra from 2008 to 2013.
arasında Avrupa, Japonya ve İsrail’i
Presently, he is the 1st solo violist of the
turladığı Quatuor Benaïm’da, 2008’den Munich Philharmonic Orchestra.
He performed solo and chamber
2013’e kadar da Münih Oda Müziği
Orkestrası’nda yer aldı. 2013’ten bu yana music concerts all around the world.
Jano Lisboa has played in prestigious
Münih Filarmoni Orkestrası’nın birinci
venues such as the Philharmonics
solo viyolacısı olarak görev yapmakta.

in Munich and Berlin, New York
Carnegie Hall, Tokyo Sunntory Hall,
Salzburg Mozarteum, Boston Jordan
Hall, London Royal Albert Hall and
Wigmore Hall, Munich Herkulessaal
and Amsterdam Concertgebouw. Jano
Lisboa has performed solo concertos
with the major Portuguese orchestras
among them the Gulbenkian Orchestra
and Lisbon Metropolitan Orchestra
and recently, had his premiere with the
Latvian National Symphony Orchestra.
Some of his many chamber music
partners to date were: Maximilian
Hornung, Antje Weithaas, Jörg
Widmann, Viviane Hagner, Peter
Donohoe, Tabea Zimmermann, Diemut
Poppen, the Endellion String Quartet,
Carmina Quartett and Kuss Quartett.
Jano Lisboa plays a 1932 Etore Siega
viola and a bow from Benoit Rolland.

efdal altun
▪▪ Efdal Altun, Hacettepe Üniversitesi
Ankara Devlet Konservatuvarı’nın viyola
bölümünden Prof. Koral Çalgan’ın
öğrencisi olarak mezun oldu. 19921998 yılları arasında Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
öğretim üyesi olarak görev yaptı; aynı
kurumda yüksek lisans ve sanatta
yeterlik programlarını tamamladı. 19992008 yılları arasında İTÜ Türk Müziği
Devlet Konservatuvarı’nda viyola ve
keman dallarında öğretim görevlisi

olarak çalıştı. 1997-2011 yılları arasında
Borusan Oda Orkestrası ve Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın
yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen çok
sayıda konserinde ve CD çalışmalarında
grup şefi pozisyonuyla yer aldı. Yurtiçi
ve yurtdışında solist, oda müziği
ve orkestra üyesi olarak çok sayıda
konser verdi; L’Orchestre des Jeunes
de la Méditerranée, Pommersfelden
Senfoni, Das Treffen Opera
Orkestrası, Makedonya Filarmoni ve
Uluslararası Türk Senfoni Orkestrası
gibi orkestraların bünyesine katıldı.
Borusan Quartet üyesi olarak pek çok
ülkede, önemli salon ve festivallerde
konserler verdi, aynı grupla New York
Carnegie Hall’da finali gerçekleşen
2010 ICMEC Uluslararası Oda Müziği
Topluluğu Yarışması’nda birinciliği elde
ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Halen Borusan Quartet üyesi olarak
çalışmalarına devam eden Altun, aynı
zamanda Andante dergisinde müzik
üzerine mizah yazıları yazmaktadır.
Efdal Altun, 2008 yapımı Stefano Conia
viyola ile çalmaktadır.
▪▪ After graduating from Hacettepe
University Ankara State Conservatory’s
Viola Department under Prof. Koral
Çalgan, Efdal Altun worked as a
faculty member at Eskişehir Anadolu
University from 1992–1998 where he
also completed his graduate education
and arts proficiency.

During his faculty membership at
Istanbul Technical University’s Turkish
Music State Conservatory in viola and
violin department from 1999-2008,
he also played at many national and
international concerts and recording
projects as a principal violist of the
Borusan Chamber Orchestra and
the Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra from 1997-2011.
Having performed in many concerts
both in Turkey and abroad as a soloist,
as well as an orchestra member
and part of a chamber ensemble,
Altun has been a part of orchestras
including L’Orchestre des Jeunes de
la Méditerranée, the Pommersfelden
Symphonic Orchestra, das Treffen
Opera, the Macedonia Philharmonic
Orchestra and the International
Turkish Symphony Orchestra.
As a member of the Borusan Quartet,
Altun has also performed at many
important concert halls and prestigious
festivals in various countries;
received the gold medal at the 2010
ICMEC International Chamber
Music Ensemble Competition held at
Carnegie Hall in New York. Currently,
besides performing as a member of
the Borusan Quartet, Altun also writes
musical humour pieces for the classical
music magazine Andante.
Efdal Altun plays a 2008 Stefano Conia
viola.

© nıkolaj lund

Dünya çapında hem solist olarak hem
de oda müziği grupları ile konserler
veren Jano Lisboa, Münih ve Berlin
Filarmoni Konser Saloları, New York
Carnegie Hall, Tokyo Sunntory Salonu,
Salzburg Mozarteum, Boston Jordon
Jall, Londra Royal Albert ve Wigmore
Salonları, Münih Herkulessaal ve
Amsterdam Concertgebouw gibi
prestijli mekânlarda çaldı. Aralarında
Gulbenkian Orkestrası ve Lizbon
Metropolitan Orkestrası’nın da yer
aldığı başlıca Portekiz orkestralarıyla
ve dönemde de Letonya Ulusal
Senfoni Orkestrası ile konserler
verdi. Şimdiye kadar beraber çaldığı
müzisyenler ve topluluklar arasında
Maximilian Hornung, Antje Weithaas,
Jörg Widmann, Viviane Hagner, Peter
Donohoe, Tabea Zimmermann, Diemut
Poppen, the Endellion String Quartet,
Carmina Quartett ve Kuss Quartett
bulunuyor.
Jano Lisboa, icralarını 1932 tarihli Ettore
Siega imzalı viyola ve Benoit Rolland
imzalı yay ile gerçekleştiriyor.

Robin Ticciati, Vasily Petrenko, Joshua
Weilerstein, Andrés Orozco-Estrada
ve Andris Nelsons gibi genç neslin
önde gelen şeflerinin yönetiminde,
aralarında Los Angeles Filarmoni,
Leipzig Gewandhaus Orkestrası, Münih
Filarmoni Orkestrası, Hamburg NDR
Orkestrası, Oslo Filarmoni Orkestrası,
Viyana ve Bamberg Senfoni, Liverpool
Kraliyet Filarmonisi, Roma Santa Cecilia
Orkestrası, Paris Orkestrası, BBC
Filarmoni, Salzburg Camerata, Bremen
Alman Oda Filarmonisi ve Avrupa
Oda Müziği Orkestrası’nın bulunduğu
seçkin orkestralarla çalıştı.
chrıstıan poltéra
Bir yandan da kendini yoğun bir şekilde
oda müziğine adayan Poltéra; Gidon
▪▪ Zürih’te doğan viyolonsel sanatçısı
Kremer, Christian Tetzlaff, Leonidas
Christian Poltéra, Heinrich Schiff
Kavakos, Martin Fröst, Kathryn Stott,
ile Salzburg ve Viyana’da çalışmaya
Lars Vogt, Leif Ove Andsnes ve
başlamadan önce Nancy Chumachenco Mitsuko Uchida gibi müzisyenlerle
ve Boris Pergamenschikov’un
bir araya geliyor. Ünlü kemancı
öğrencisi oldu. Daha 17 yaşındayken,
Frank Peter Zimmermann ve viyolacı
son dakikada Yo-Yo Ma’nın yerine
Antoine Tamestit ile oluşturduğu Trio
üstlendiği, David Zinman yönetimindeki Zimmermann yaylı çalgılar üçlüsü
Zürih Tonhalle Orkestrası ile Elgar
ile Avrupa’nın en prestijli konser
Viyolonsel Konçertosu yorumundan
salonlarında, Salzburg ve Edinburgh
beri, Poltéra istikrarlı bir şekilde kendini Festivallerinde düzenli olarak konserler
neslinin en önde gelen çellistlerinden
veriyor. Üçlü, 2016/17’de Lüksemburg,
biri olarak kanıtlamaya devam ediyor.
Varşova, Zürih, Amsterdam ve Milano
Solist olarak Bernard Haitink, Riccardo da dahil birçok şehri turlayacak ve J.S.
Chailly, Christoph von Dohnanyi, Sir
Bach’ın Goldberg Çeşitlemeleri’ni yaylılar
John Eliot Gardiner, Leonard Slatkin,
üçlüsü için düzenlenmiş haliyle icra
Sir Andrew Davis, Paavo Järvi, Jiří
edecek.
Bělohlávek ve Donald Runnicles gibi
Christian Poltéra 2004’te Borlettiorkestra şefleri ile James Gaffigan,
Buitoni Ödülü’nü kazandı; BBC Yeni
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Highly active both nationally and
overseas, Erkin Onay has performed
as a soloist with the Presidential
Symphony Orchestra, the Istanbul,
Izmir, Antalya, Çukurova, and Bursa
State Symphony Orchestras, the
Eskişehir Symphony Orchestra,
DESSO, and BASSO in concerts that
were directed by conductors like Gürer
Aykal, Rengim Gökmen, İbrahim
Yazıcı, Antonio Pirolli, Naci Özgüç,
Vladimir Altschuler, and Emil Tabakov.
He has given a multitude of recitals
and chamber music concerts in Turkey,
the Ukraine, India, the UK, Brazil,
Japan, Luxembourg, and Germany.
He was the principal violinist for the
Antalya State Symphony Orchestra
from 1999-2003, from 2003-2006 for
the Bilkent Symphony Orchestra and
from 2006-2015 for the Ankara State
Opera and Ballet Orchestra. Erkin
Onay received his full professorship
in 2015 and has been actively giving
solo performances and recitals across
Turkey and the world. In addition to
his continued post at the Ankara State
Opera and Ballet, he also works as
a faculty member for the Hacettepe
University Ankara State Conservatory.
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▪▪ Born in Zurich, cellist
Christian Poltéra was a pupil of
Nancy Chumachenco and Boris
Pergamenschikov before studying
with Heinrich Schiff in Salzburg and
Vienna. Since replacing Yo-Yo Ma
performing the Elgar concerto with
the Tonhalle Orchestra Zurich under
David Zinman at the age of 17, Poltéra
has steadily established himself as one
of the most prominent cellists of his
generation.
As soloist he has worked with eminent
orchestras including the Los Angeles
Philharmonic, Leipzig Gewandhaus
Orchestra, Munich Philharmonic
Orchestra, NDR Hamburg Orchestra,
Oslo Philharmonic Orchestra, Vienna
and Bamberg Symphonies, Royal
Liverpool Philharmonic, Orchestra
Santa Cecilia in Rome, Orchestre
de Paris, BBC Philharmonic,
Camerata Salzburg, Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen and
Chamber Orchestra of Europe under

such conductors as Bernard Haitink,
Riccardo Chailly, Christoph von
Dohnanyi, Sir John Eliot Gardiner,
Leonard Slatkin, Sir Andrew Davis,
Paavo Järvi, Jiří Bělohlávek, Donald
Runnicles, as well as the leading
conductors of the younger generation,
such as James Gaffigan, Robin Ticciati,
Vasily Petrenko, Joshua Weilerstein,
Andrés Orozco-Estrada and Andris
Nelsons.
Mr. Poltéra also devotes himself
intensively to chamber music, working
with such musicians as Gidon Kremer,
Christian Tetzlaff, Leonidas Kavakos,
Martin Fröst, Kathryn Stott, Lars Vogt,
Leif Ove Andsnes and Mitsuko Uchida.
Together with violinist Frank Peter
Zimmermann and violist Antoine
Tamestit, Christian Poltéra has formed
a regular string trio that performs
regularly at the most prestigious
European concert venues, as well as at
the Salzburg and Edinburgh Festivals.
In 16-17 the Trio Zimmermann
tours, among others, in Luxembourg,
Warsaw, Zurich, Amsterdam and
Milan and present J.S. Bach’s Goldberg
Variations arranged for string trio.
In 2004 he received the BorlettiBuitoni Award and was selected as
a BBC New Generation Artist. In
2006-07 he was a Rising Star of the
European Concert Hall Organization.
He is a regular guest at renowned
festivals, made his BBC Proms debut
with the BBC Symphony Orchestra
in 2007 and performed at Hollywood
Bowl in 2011.
Christian Poltéra’s discography reflects
his wide range of repertoire that
includes the cello concertos by Dvořák,
Walton, Hindemith, Barber, Dutilleux,
Lutosławski, Honegger, Ligeti, Martin
and Toch, as well as chamber music
by Prokofiev, Fauré, Mozart, SaintSaëns, Schubert and Beethoven, on
the labels BIS Records, Deutsche
Grammophon, EMI, and Chandos.
These recordings have won acclaim
from the international press and have
been honored with the Gramophone
Magazine’s “Editor’s Choice”, Strad
Magazine’s Strad Selection, BBC Music
Award and Diapason d’Or de l’année.
Now recording regularly for BIS
Records, Mr. Poltéra’s upcoming

release will include Martinů’s and
Shostakovich’s second cello concertos
with the Deutsches SymphonieOrchester Berlin and Gilbert Varga.
Christian Poltéra plays the famous
cello “Mara”, built in 1711 by Antonio
Stradivari.

dorukhan doruk
▪▪ Witold Lutoslawski Uluslararası
Viyolonsel Yarışması’nın da aralarında
bulunduğu birçok uluslararası
yarışmada ödüller kazanan genç çellist
Dorukhan Doruk, genç yaşına rağmen
Wiener Konzerthaus, Zürih Tonhalle,
Cenevre Victoria Hall gibi Avrupa’nın en
önemli salonlarında solo ve oda müziği
konserleri verdi; 42. İstanbul Müzik
Festivali’nin açılışını yaptı; Verbier
Festivali, Schleswig-Holstein Müzik
Festivali, Bodensee Festivali, OzawaMatsumoto Festivali, Uluslararası
Eskişehir Festivali gibi saygın
festivallerde solist olarak sahneye çıktı.
1991 yılında İstanbul’da doğan
Dorukhan Doruk, 2000 yılında Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nda Dilbağ
Tokay ile başladığı viyolonsel eğitimini
Köln Müzik Yüksekokulu’nda Claus
Kanngiesser ve Norveç Müzik
Akademisi’nde Truls Mørk ile devam
ettirdi. Kariyerine her geçen gün yeni
ödüller sığdırarak, Polonya X. Witold
Lutoslawski Uluslararası Viyolonsel
Yarışması’nda ikincilik ve iki özel ödül;
Belçika Lions Avrupa Müzik Yarışması,
Avusturya Liezen Viyolonsel Yarışması,
İtalya 17. Città di Barletta Uluslararası
Genç Müzisyenler Yarışması ve
Bulgaristan 7. Uluslararası Alman
ve Avusturya Müziği Yarışması’nda
birincilik ödülleri; Hırvatistan 8. Antonio
Janigro Viyolonsel Yarışması’nda
birincilik ödülüne ek olarak beş ayrı
özel ödül; Mersin 1. Ulusal Viyolonsel
Yarışması’nda birincilik ve En iyi Türk
Bestecisi Yorumu ödülü; Almanya
Bodensee Müzik Yarışması’nda
üçüncülük ve 2011 Donizetti Klasik
Müzik Ödülleri’nde Yılın Çıkış Yapan
Genç Müzisyeni ödülünü kazandı.
Orkestra ile ilk konserini 13 yaşında
veren sanatçı, Varşova Filarmoni,
Zagreb Solistleri, Budapeşte Yaylı
Sazlar Orkestrası, Kurpfälzisches

▪▪ Prize winner of many international
competitions, among them X. Witold
Lutoslawski International Cello
Competition, Dorukhan Doruk has
already appeared in major concert halls
such as Vienna Konzerthaus, Tonhalle
Zurich, Victoria Hall Geneva, Warsaw
Philharmonic Hall. Born in 1991
in Istanbul, Doruk began studying
cello in 2000 with Dilbağ Tokay in
his hometown. He continued his
studies with Claus Kanngiesser at the
University of Music und Dance Köln,
and with Truls Mørk at the Norwegian
Academy of Music in Oslo.
He won numerous awards at
international competitions such as 2nd
prize and 2 special awards at the X.
Witold Lutoslawski International Cello
Competition in Poland, 1st prize and 5
special awards at the Antonio Janigro
Oda Orkestrası, Junge Philharmonie
Cello Competition in Croatia, 1st prize
Köln, Les Symphonistes Européens,
at the Liezen Cello Competition in
Slovak Sinfonietta, Borusan İstanbul
Austria, 3rd prize at the Bodensee Music
Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Competition in Germany, 1st prize at the
Lions European Music Competition in
Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet
Belgium, 1st prize at the International
Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet
Young Musicians Competition Città
Senfoni Orkestrası, Bursa Devlet
di Barletta in Italy and 1st prize at the
Senfoni Orkestrası, Eskişehir Senfoni
International German and Austrian
Orkestrası, Filarmonia İstanbul,
Music Competition in Bulgaria. In 2011
Orkestra Akademik Başkent gibi
he has been awarded as Young Musician
orkestralar eşliğinde viyolonsel
of the Year at the Donizetti Classical
repertuvarının zorlu eserlerini
Music Awards.
seslendirdi. Fazıl Say ile bestecinin
He made his debut as a soloist when
Dört Şehir Sonatı’nı seslendirdikleri bir
Türkiye turnesi gerçekleştirdi, Avusturya he was 13. Since then, he performed
with various orchestras such as
ve İsviçre’de resitaller verdi.
Warsaw Philharmonic, Zagreb Soloists,
Yo-Yo Ma, Gary Hoffman, David
Slovak Sinfonietta, Borusan Istanbul
Geringas, Steven Isserlis, Ralph
Philharmonic Orchestra, Istanbul
Kirshbaum, Jens Peter Maintz, Torleif
State Symphony Orchestra, Izmir
Thédeen, Antonio Meneses gibi
State Symphony Orchestra, Bursa
dünyaca ünlü çellistlerle çeşitli ustalık
State Symphony Orchestra, Eskisehir
sınıflarına katıldı; Almanya’daki dört
yıllık öğrenimi boyunca DAAD bursuna Symphony Orchestra, Budapest
Strings, Junge Philharmonie Köln,
layık görüldü; 2013 yılında ise Seiji
Kurpfälzisches Kammerorchester, Les
Ozawa Uluslararası Akademisi’ne
Symphonistes Européens, Orchestra
katılarak eğitimine Cenevre’de
Baskent, Filarmonia Istanbul and
devam etti. 2010 yılından beri Dünya
Presidential Symphony Orchestra of
Sahnelerinde Genç Müzisyenler
Turkey. He performed with Fazıl Say,
projesi çerçevesinde enstrüman ve
his cello sonata “Four Cities” during
yaşam bursuyla desteklenen Dorukhan
their concert tour in Turkey, as well as
Doruk, Tüpraş A.Ş.’nin de katkılarıyla
in Switzerland and Austria.
uluslararası çalışmalarını Norveç
Doruk performed as a soloist in
Müzik Akademisi’nde Truls Mørk ile
prestigous festivals such as Verbier
sürdürmekte olup, kendisine bu proje
Festival, Schleswig-Holstein Music
ile sağlanan 19. yüzyıl Lupot yapımı bir
Festival, Istanbul Music Festival,
viyolonsel ile çalmaktadır.

Bodensee Music Festival, Eskisehir
Festival and Ozawa-Matsumoto
Festival. In some masterclasses and
workshops he had the opportunity to
work with renown cellists such as YoYo Ma, Gary Hoffman, David Geringas,
Steven Isserlis, Ralph Kirshbaum,
Jens Peter Maintz, Torleif Thédeen,
Antonio Meneses, Philippe Muller,
Joel Krosnick, Wolfgang Boetcher. In
2013 he participated to the Seiji Ozawa
International Academy.
He was a scholar of the DAAD for 4
years and he is also laureate of other
foundations such as Villa Musica,
Yehudi Menuhin Live Music Now, Dr.
Carl-Dörken Stiftung, Doms Stiftung.
He also was a scholar of the Young
Musicians on World Stages Project
for 6 years initiated and mentored
by Güher and Süher Pekinel with the
financial support of Tüpraş and plays
today on a Nicolas Lupot cello from
the 19th century provided to him by the
generosity of this project.

fora baltacıgil
▪▪ Fora Baltacıgil, Philadelphia’daki
Curtis Enstitüsü’nden 2006 yılında
mezun olduktan sonra Minnesota
Orkestrası’nda birinci kontrbasçı olarak
çalıştı. Yo-Yo Ma ile birlikte Silk Road
Oda Orkestrası’yla Tanglewood’da
konserler verdi. 2009 yılında Berlin
Filarmoni Orkestrası’na katıldı.
İKSV’nin 40. Yıl Festivali’nde Berlin
Filarmoni Orkestrası ile Sir Simon
Rattle yönetiminde konser verdi.
İstanbul ve Efes Antik Tiyatrosu’nda
gerçekleşen bu konserlerde, Efe
Baltacıgil ile solist olarak Bottestini
Grand Duo’yu seslendirdi. 2012 yılında
New York Filarmoni Orkestrası’nın
birinci kontrbasçısı olarak göreve
başladı. Juilliard, New York Üniversitesi
ve Curtis Enstitüsü’nde ustalık sınıfları
düzenledi. Sir Simon Rattle, Claudio
Abbado, Kurt Mazur, Lorin Maazel,
Zubin Mehta, Daniel Baremboim,
Valery Gergiev gibi şeflerle birlikte
çalıştı. McKnight Sanatçı Cemiyeti ile
Riverside Senfoni ve Delaware Senfoni
Yarışmalarında birincilik kazandı.
Baltacıgil, Eylül 2014 itibariyle Münih
Filarmoni Orkestrası’nın birinci
kontrbasçısı olarak çalışmaktadır.
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Nesil Sanatçısı, 2006/07 döneminde de
Avrupa Konser Salonları Kurumu’nun
Yükselen Yıldızı seçildi. Sıklıkla
tanınmış festivallere konuk oldu; BBC
Proms çıkışını 2007’de BBC Senfoni
Orkestrası’yla gerçekleştirdi; 2011’de de
Hollywood Bowl’da konser verdi.
Christian Poltéra’nın diskografisi BIS
Records, Deutsche Grammophon,
EMI ve Chandos etiketleriyle Dvořák,
Walton, Hindemith, Barber, Dutilleux,
Lutosławski, Honegger, Ligeti, Martin
ve Toch’un viyolonsel konçertolarının
yanı sıra Prokofiev, Fauré, Mozart, SaintSaëns, Schubert ve Beethoven’ın oda
müziğini kapsayan geniş bir repertuvarı
içeriyor. Bu kayıtlar uluslararası
basından övgü alırken Gramophone
dergisi Editörün Tercihi, Strad dergisi
Strad Seçkisi, BBC Müzik Ödülü ve
Diapason d’or de liannée ödülleri ile
onurlandırıldı.
Son zamanlarda düzenli olarak BIS
Records ile çalışan sanatçı, ilerleyen
günlerde Gilbert Varga yönetimindeki
DSO Berlin eşliğinde gerçekleştireceği
kayıtta Martinů ile Şostakoviç’in ikinci
viyolonsel konçertolarına yer verecek.
Christian Poltéra, Antonio Stradivari’nin
1711 yılında yaptığı ünlü viyolonsel Mara
ile icralarını gerçekleştiriyor.
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▪▪ Fora Baltacıgil worked as the
principal double bassist for the
Minnesota Orchestra after graduating
from the Curtis Institute of Music
in Philadelphia in 2006. He gave
performances at Tanglewood as part
of the Silk Road Chamber Orchestra
alongside Yo-Yo Ma and earned a place
in the Berlin Philharmonic Orchestra
in 2009. Taking the stage alongside
the Berlin Philharmonic under the
direction conductor Sir Simon Rattle
at İKSV’s 40th Anniversary Festival,
Baltacıgil performed Bottesini’s Gran
Duo as a soloist with Efe Baltacıgil
on the Istanbul and Ephesus
ancient theatre stages as part of this
performance. Taking his place as the
principal double bassist for the New
York Philharmonic Orchestra in 2012,
Baltacıgil has also held master classes
at Julliard, New York University, and
the Curtis Institute. To date, he has
worked with conductors such as Sir
Simon Rattle, Claudio Abbado, Kurt
Mazur, Lorin Maazel, Zubin Mehta,
Daniel Baremboim, Valery Gergiev
and has placed first for the McKnight
Foundation Artist Fellowship, in the
Riverside Symphony’s Young Artists
Competition, and the Delaware
Symphony’s Concerto Competition.
As of September 2014, Baltacıgil
has been performing as the Munich
Philharmonic Orchestra’s principal
double bassist.

▪▪ Sahneyle 6 yaşında tanışan Gülru
Ensari, o günden itibaren verdiği başarılı
konserlerle genç kuşak Türk piyanistleri
arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Oda
müziğine de verdiği önem sayesinde
Gautier Capuçon, Herbert Schuch, Ilya
Gringolts, Mirijam Contzen, Sebastian
Manz ve Ramon Ortega Quero gibi
dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptığı
konserlerle dikkat çekti.
İstanbul’da müzisyen bir aileye
doğan ve piyano eğitimini İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda
Prof. Meral Yapalı’nın öğrencisi olarak
tamamlayan Ensari, mezun olduğu Özel
Alman Lisesi’nden aldığı burs ile Köln
Müzik Yüksekokulu’nu Prof. Vassily
Lobanov’un gözetmenliğinde başarıyla
bitirdi. Çalışmalarını Prof Leontina
Margulis, Prof. Andrei Diev, Prof. Sergei
Dorensky, Hüseyin Sermet ve Gülnare
Şekinskaya ile yaptığı ustalık sınıflarıyla
destekledi, çalışmalarına Köln Müzik
Yüksekokulu’nda Prof. Anthony Spiri ile
devam ederek oda müziği yüksek lisans
programından mezun oldu.
Edirne Trakya Üniversitesi Uluslararası
Piyano Yarışması; İskenderiye, Milano
ve Roma’da düzenlenen Jugend
Musiziert; Makedonya’da düzenlenen
3. Interfest-Bitola Uluslararası
Genç Piyanistler gibi yarışmalarda
ödüller kazanan Ensari, Almanya’da
düzenlenen Jugend Musiziert
Yarışması’nda Solo Piyano ve Şan ile
Oda Müziği kategorilerinde iki sene
arka arkaya birincilik ödülü alarak
önemli bir başarıya imza attı.
Gülru Ensari aralarında İş Sanat,
Caddebostan Kültür Merkezi, Süreyya
Operası, BOZAR- Brüksel, Schloss
Elmau, Tonhalle Zürih, Beethovenhaus
Bonn, Sociedad Filarmonica de Bilbao
ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu olmak
üzere birçok önemli kültür merkezi
ve etkinliğinde solo, oda müziği ve
orkestra eşliğinde verdi; İstanbul Oda
Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni,
Çukurova Devlet Senfoni, Bursa Bölge
Devlet Senfoni Orkestraları’nın solisti
oldu. Türkiye haricinde Amerika,
Polonya, Belçika, Macaristan, Almanya,
Avusturya, Portekiz ve İsviçre’de
konserler verdi; İstanbul Müzik Festivali,
Antalya Piyano Festivali, D-Marin

Turgutreis Festivali’nde, Montecastelli
Oda Müziği Festivali ve Bebersee Müzik
Festivali'nde yer aldı.
2016/2017 sezonunda Milano ve
Torino’daki MITO Festivali’nde San
Pomeriggi Orkestrası ile, Essen’da ise
Folkwang Oda Orkestrası eşliğinde düo
partneri piyanist Herbert Schuch ile ikili
konçertolar çalan olan Ensari, 2017’nin
Şubat ayında çıkan CD’lerindeki
programla dünyanın en önemli konser
sahnelerinden Köln Filarmoni ve
Salzburg’da ikili konserler verdi.
▪▪ Turkish pianist Gülru Ensari has
established herself as one of the leading
musicians of her generation. She is
best known for her interesting concert
programme reflecting her talent both
as a soloist and a chamber musician.
She is in demand for a wide variety of
chamber music ensembles and plays
with many world famous musicians
including Gautier Capuçon, Herbert
Schuch, Ilya Gringolts, Mirijam
Contzen, Sebastian Manz, and Ramon
Ortega Quero. During 2016-17 season
she has performed at the MITO Festival
in Italy, Cologne Philharmonie and in
Salzburg with her duo partner Herbert
Schuch. Their first CD recording Go
East! featuring music by the composers
Stravinsky, Brahms, Hindemith and
Manav was released in February 2017.
Born in Istanbul, she started to play
at age 6 and studied at the State

Conservatory of Istanbul University
where she was a student of Prof.
Meral Yapalı. She won a scholarship
from the German High School in
Istanbul to study at the Conservatory
for Music in Cologne with Prof. Vassily
Lobanov, where she later on completed
a master’s degree in chamber music
with Prof. Anthony Spiri.
She further polished her musical
and technical skills by regularly
participating in masterclasses given
by Leontina Margulis, Andrei Diev,
Sergei Dorensky and Hüseyin Sermet
amongst others.
Gülru was awarded first prizes at the
Bundeswettbewerb Jugend Musiziert in
the categories “Solo Piano” and “Piano
with Voice”, and the International
Piano Competition at the Edirne
Mimar Sinan University. She is also
the recipient of the prestigious Yamaha
Prize given to the most successful
students of the Conservatory of
Istanbul University.
She has appeared on major
international concert platforms in solo
recitals and chamber performances
in Turkey, Germany, Spain, Belgium,
Macedonia, United States of America,
Poland, Hungary, Austria, Portugal,
and Switzerland, and has performed
at international music festivals and
stages such as the Istanbul Classical
Music Festival, Bitola Music Festival,
the Bebersee Festival, the D-Marin
Turgutreis Classical Music Festival,
Bozar in Brussels, the Antalya Piano
Festival, in Beethovenhaus Bonn,
Schloss Elmau and at the Sociedad
Filarmonica in Bilbao.
She regularly performs as a soloist with
Turkey’s leading national orchestras,
such as Orchestra Istanbul, Çukurova
State Symphony Orchestra, Kadikoy
Chamber Ochestra, Bakirkoy Chamber
Orchestra and the Istanbul and Bursa
State Symphony Orchestras. During
2013/14 season, she made her debut at
the Istanbul Classical Music Festival
and at the Tonhalle Zurich.

program notları
Johannes Brahms
Yaylı Çalgılar İçin Altılı No. 1 Si bemol
Majör, op. 18

– Allegro ma non troppo
– Andante ma moderato
– Scherzo: Allegro molto
– Rondo: Poco Allegretto e grazioso
Yaylı çalgılar arasında edinilmesi en
kolay olan keman, Brahms’ın kendi
enstrümanı değildi, ama besteci belki
sırf bu sayede kemanı tamamen kendine
özgü bir yoldan keşfetmiş, neredeyse
uygulamalı bir şekilde öğrenmişti.
Henüz 17 yaşındayken Macar kemancı
Eduard Reményi’nin turnesine katıldı. Bu
dahi kemancının desteği sayesinde genç
Johannes, kemanın tekniği ve imkânları
konusunda çok şey öğrendi, bu çıraklık
aynı zamanda Reményi’nin konserlerinde
daima yer verdiği Macar müziğini tanıyıp
sevmesine vesile oldu. Ama onun
Reményi’ye borçlu olduğu şeyler bunlarla
da sınırlı değildi. Bu genç besteciyi,
kendisinden sadece iki yaş büyük
olduğu halde, ismini ilk kez 13 yaşında
Mendelssohn’un şefliğinde Beethoven’in
Keman Konçertosu’nu çaldığında
duyuran ve daha 21 yaşındayken üne
kavuşan Joseph Joachim ile tanıştıran
da Reményi olmuştu. Joachim sayesinde
Brahms, Schumann çiftiyle de -Robert
ve piyanist eşi Clara- tanışacaktı. Bu
tanışma Brahms’ın kariyerinde ve
hayatında çok önemli olacak bir ilişkinin
de başlangıcıydı.
Besteci için yaylı çalgılar altılısının
çekiciliğinin sebebi muhtemelen, iki
kemanın soprano parlaklığına karşılık
veren iki viyolonsel ve viyolanın derin
sonoritesinin sunduğu imkânlardı.
Orkestra için bestelediği eserlerden
de bildiğimiz gibi Brahms, kalın sesli
enstrümanların yıldırılamaz gücünden ve
duygulu dokunuşundan büyük bir zevk
alır. Bu yüzden yaylı çalgılar altılısı için
bestelediği ilk eserin ana temayı müşfik
bir biçimde yorumlayan viyolonsel ile
açılması hiç şaşırtıcı değildir.
Yaylı çalgılar için iki altılıdan ilki, genç
Brahms’ın harikulade bir eseridir ve
teknik olarak da istenen düzende
çalınabilen oda müziği bestelerinin
en eskisidir (op. 8 üçlüsünün
orijinal versiyonunu bugün nadiren
duyabiliyoruz). Brahms bu eserde hâlâ,
sonradan büyük ölçüde terk edeceği
(ama daha sonra olduğu gibi, burada da
kontrast bir anahtar içine yerleştirdiği)
Beethoven’a özgü geleneksel bir

scherzo bölümü kullanmaktadır. Son
derece canlı olan dış bölümler çok
belirgin klasik formlara sahiptir. İkisi de,
neredeyse “pastoral” bir üslupla çalınan
neşeli ve melodik bölümlerdir. Ana
temayı çalan viyolonselle başlayıp tellere
vurularak çalınan (pizzicato) kısımlarla
sona ermeleri bakımından, aralarında bir
dizi paralellik mevcuttur.
İlk bölüm tema bakımından çok zengindir,
bunların arasında hafızalarda en çok yer
edeni ise, ana temanın -Brahms’ın hiç
vazgeçemediği bir ritim birimi olaraküçleme bir devamıdır. Bu bölümün her
yerinde ve aslına bakılırsa bütün bir
altılıda gördüğümüz gibi, Brahms’ın
malzemesini tematik olarak dönüştürerek
ve melodik nüveleri kolayca fark edilebilen
yol levhaları gibi kullanarak birleştirmek
konusundaki olağanüstü kabiliyeti,
müziğine mükemmel bir uyum kazandırır.
Viyola ile seslendirilen minör anahtardaki
bir tema olan ikinci bölüm, enfes bir
kodayla biten bir tema ve çeşitlemeler
formundadır. Çeşitlemelerin yapısı oldukça
katı olmakla birlikte, çeşitli dönüşümler
içerir. Minör anahtarın amansız yapısı,
altılının diğer bölümlerinin parlaklığı
ile çarpıcı bir kontrast oluşturur. Eserin
karakteri çoğu zaman, orkestra için
bestelenen, aşağı yukarı aynı tarihli iki
serenatla (op. 11 ve 16) karşılaştırılmıştır.
Üçüncü bölüm ise bir kır havasından
daha fazlasını hissettiren bir scherzo’dur.
Sondaki rondo, özellikle de viyolonselin
çaldığı, baharı andıran ana temasıyla
biraz Schubert esintisi de barındırır. Bu
Schubert etkisine rağmen, bölümün geri
kalanı, kompozisyonundaki yenilikçilik ve
görkemli tınıları bakımından tamamen
Brahms’ın rengini taşır.
Franz Schubert
Piyanolu Beşli La Majör, D. 667 “Alabalık”
– Allegro vivace
– Andante
– Scherzo. Presto
– Tema con variazioni. Andantino
– Finale: Allegro giusto
Schubert 1819 Temmuz’unda kendisini
lied konusunda çok etkileyen dostu
Baron J. M. Vogl (1768-1840) ile yukarı
Avusturya’nın Steyr bölgesinde bir
geziye çıkmıştı. Kentin ileri gelenlerinden
Sylvester Paumgartner’in evinde yapılan
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konsere doğru

doğal hafifliğiyle adeta iptal ettiği yer
çekimi burada sanki geri dönmüş; sesler
Schubert / Brahms: Romantikler
daha ağır, kıvam ise daha koyu. Brahms
Arasında Öncü Modernler
1 numaralı Yaylı Çalgılar Altılısı’nı 27
Schubert, bestelerini çoğunlukla
yaşında bestelemiş. Belki en müthiş
arkadaşları için yazarmış. Onun
eseri değil ama çok güzel yerleri var. En
Viyana’sında eğitimli orta sınıfta herkes sevdiğim ikinci bölümü, Andante, kendi
amatör bir müzisyenken ve bir çalgı
başına bir başyapıt bence. Barok müziğe
çalarken, evlerde müzik yapmak çok
ve geçmiş dönemin divertimento’larına
yaygın bir gelenek idi. Yaylı çalgılar
(belki Mozart’a) yaptığı göndermeler
dörtlüsü gibi ufak icra grupları ve
muhteşem.
sohbet eder tarzıyla oda müziği de, bu
Brahms neden bir çelişkiler adamı?
vesileyle ortaya çıkmış, ünlü “Alabalık”
Brahms’ın tek hedefi, iyi bir Klasikçi
Piyanolu Beşlisi de böyle bir ortamda
olmak, Mozart ve Beethoven’ın hakiki
bestelenmiştir.
mirasçısı sayılmak. Müzikte Klasik
Daha 22 yaşında, klasik müziğin bütün
dönem ölçülerinin bozulmasına
alışılmış kurallarını yıkmaya hazır bir
karşı kendisini baş direnişçi ilan
yenilikçi var karşımızda: Schubert. Yaylı etmiş, ama ufukta çoktan beliren
çalgılar dörtlüsü yerine beşli yazıyor;
Romantizm’in duygu selini de büsbütün
beklenenin aksine, ikinci keman yerine
barajlayamamış tabii.
kontrbas kullanıyor. Böylece bu yaylı
Brahms’ı kendisine rağmen tipik
çalgılar dörtlüsü tıpkı günümüzdeki bir Romantik besteci yapan şeyi bu altılıda
caz dörtlüsünü andırır şekilde, müzikal sezmek mümkün; bunu özellikle son iki
açıdan kuşlar kadar serbest kalıyor.
bölümde açıkça görüyoruz. Renkler daha
Schubert bununla da yetinmeyip,
dramatik ve melankolik. Beethoven etkisi
piyanoyu başrole koyuyor. Hem yaylı
sezilen Scherzo’yu da sıkılıp kısa kesmiş
çalgılara minik solo bölümler veriyor,
sanki.
hem de, bana gene cazı hatırlatan bir
Son bölüm Rondo ise tiyatroyu andıran
modernlikle, her birinin piyano ile çeşitli bir biçimde karşımıza çıkıyor, dramatik
diyaloglara girmelerine izin veriyor.
ögeyi derinleştiriyor. Sanki bir uvertür
Eser boyunca sağdan soldan sürekli
dinler gibi, opera sahnesinin perdesinin
yeni fikirler fışkırıyor. “Besteci modern
birazdan açılacağı hissini veriyor. Hemen
mi?” dedirtecek ölçüde disonans
anlıyoruz, müziğe başka sanatlar sızmış
yankıları duyuluyor; ama hiçbiri uzun
artık – tiyatro, bale, resim, edebiyat;
sürmüyor, derhal klasik ana akışa geri
Viyana valslerine bile göndermeler var.
dönüyor Schubert.
Romantizm’in en büyük özelliği bu,
Schubert aklına gelen yenilikleri hiç
başka sanatlara açıklığı ve karmaşık
çaktırmadan işlemiş besteye, dinleyiciyi duygularla, büyük cümlelere yatkınlığı.
ürkütmüyor. Gene de, bu yenilikler
İlginçtir ki, Arnold Schoenberg yıllar
sayesinde parçada öyle kalıcı bir tazelik sonra Brahms için “Modernistlerin
var ki, dinlerken yıl 1819 mu 2019 mu,
meşalesidir” demiş. Yani Brahms tam
çok fark etmiyor bence.
bir çelişkiler adamı. O da Schubert
Schubert niçin erken bir modernlik
gibi, bir geçiş dönemi bestecisi,
öncüsü?
Romantizm’den Modernizm’e geçiş
Schubert, müziğiyle ve bohem
diyeceğiz buna, ama yadırgatıcı olan, her
yaşantısıyla, aykırı, huzursuz,
ikisinin de, hele Schubert’in, Romantik
bulunduğu yere tam ait olmayan bir
dönemin başlarında yaşamış olması.
besteci. Romancı Elfriede Jelinek’in
Öncülükleri, bu garip zaman aykırılığında
söylediği gibi “ungewiss” (ikircikli)
belirginleşiyor. İkisinin de eserlerinde,
bir sanatçı. Onu Klasik ve Romantik
entelektüel müzikle, duygunun
dönemlerin tam sınırında, ikisine de
egemenliği arasında bir gel-git var. Ama
uymayan, öncü bir modernist olarak
bana kalırsa, bütün iyi sanatçılar zaten,
görmemin asıl nedeni bu.
yaşadıkları zamanın en gizli yönelişlerini,
Brahms ise, ilk bakışta, Romantik
en derin ihtiyaçlarını sezebilen, dolayısıyla
harekete çok daha kolay koyabileceğimiz, geleceğe daima açık kalabilen kişiler.
o tanıma daha rahat uyan bir besteci
gibi izlenimini veriyor. Schubert’in o
— Nilüfer Kuyaş

ST. PETERSBURG
RUS ODA FİLARMONİSİ
RUSSIAN CHAMBER PHILHARMONIC
ST. PETERSBURG
& HÜSEYİN SERMET
& VASSILIS VARVARESOS
“Sol Elim”
“My Left Hand”

jurı gılbo

▪▪ Günümüz klasik müzik dünyasının
önemli isimlerinden Juri Gilbo,
Rusya’nın önde gelen seçkin orkestra
şefleri arasında yer alıyor. Aynı
zamanda, 1998 yılından bu yana müzik
direktörü ve birincil şefi olduğu St.
Petersburg Rus Oda Filarmonisi’nin
sürdürdüğü yüksek standardı belirleyen
önemli isimlerden biri.
Juri Gilbo, St. Petersburg’da dünyaya
geldi ve prestijli St. Petersburg
st. petersburg rus oda filarmonisi
Devlet Konservatuvarı’nda başladığı
russıan chamber phılharmonıc st. petersburg
müzik eğitimini Frankfurt Müzik ve
Sahne Sanatları Üniversitesi’nde
JURı GıLBO şef conductor
tamamladı. Ünlü Alman viyolacı
HÜSEYiN SERMET piyano piano ∆
Tabea Zimmermann ile viyola, Luigi
VASSıLıS VARVARESOS piyano piano ◊
Sagrestano ile de orkestra şefliği
okudu. İlk orkestra şefliği deneyimini
09.06.2017 Aya İrini Müzesi
1997 yılında yaşadı; o zamandan bu
cu fr 20.00 Hagia Eirene Museum
yana ABD, Avrupa ve Latin Amerika
genelinde, ayrıca Japonya, Çin, Kore,
Igor Stravinsky
Alexander Borodin
Lübnan, Türkiye ve Birleşik Arap
Pulcinella Süiti
Prens İgor operasından Polovtsian
Emirlikleri’nde konserler verdi.
Pulcinella Suite
Dansları
Juri Gilbo düzenli olarak dünya çapında
Polovtsian Dances from Prince
tanınan solistlerle bir araya geliyor;
Igor
– Sinfonia (Overture)
birincil şefliğini yaptığı orkestra ile
– Serenata
Berlin Filarmoni, Salzburg Festival
– Scherzino-Allegro-Andantino
– Vivace
Salonu, Münih Filarmoni, Zürih
– Tarantella
– Andante
Tonhalle, Amsterdam Concertgebouw,
– Toccata
– Moderato
Anvers Elisabeth Zaal Merkezi,
– Gavotta con due variazioni
– Vivace
Frankfurt Alte Oper Salonu, Bayreuth
– Vivo
Opera Evi ve Kosta Rika Ulusal
– Minuetto-Finale
Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval.
Tiyatrosu gibi önemli merkezlerde
verdiği yok satan konserler ayakta
konsere doğru pre-concert talk
Maurice Ravel
alkışlanıyor.
Sol El İçin Piyano Konçertosu ∆
aydın büke’nin “paul wıttgensteın
Piano Concerto for Left Hand ∆
için konçertolar" başlıklı
▪▪ A frequent guest with orchestras
konuşması
around the globe, Juri Gilbo is one of
– Lento-Allegro-Lento
by aydın büke on “concertos for
Russia’s foremost and distinguished
paul wıttgensteın”
conductors on the international scene.
Sergey Prokofiev
He has been music director and
Sol El İçin Piyano Konçertosu
principal conductor of the Russian
No. 4, op. 53 ◊
Chamber Philharmonic St. Petersburg
Piano Concerto for Left Hand
since 1998 and is credited with
No.4, op.53 ◊
building this orchestra to the high
standard it enjoys today.
– Vivace
Born in St. Petersburg, his studies took
– Andante
him to the well-known St. Petersburg
– Moderato
State Conservatory and subsequently

– Vivace
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bir müzik akşamında kendisinden, iki yıl
önce bestelediği “Alabalık” lied’i (D 550)
üzerine varyasyonlar yazması istendi.
Böylece bu neşeli ve sıcak yaz günlerinin
anısı, lirik ve dayanılmaz bir parlaklıkla,
ideal bir oda müziği olarak gerçekleşti.
“Alabalık” liedi’nin ezgisi ise eserin
dördüncü bölümünde değerlendirildi.
Schubert’in çalgıları da tespit eden S.
Paumgartner’e ithaf ettiği eser ancak on
yıl sonra, 1829’da Josef Czerny tarafından
yayımlandı. Piyano, keman, viyola,
viyolonsel ve kontrbas için bestelenen
Beşlinin 1. bölümü 4/4’lük ölçüde, La
Majör tonda, çabuk ve canlı (allegro
vivace) tempoda yaylı çalgıların tek bir
akoruyla açılır. Bunu piyanonun canlı
arpejleri izler ve 20 mezür sonra keman
gerçek birinci temayı duyurur. Viyolonsel
ikinci, piyano da üçüncü temayı sergiler.
2. bölümde 3/4’lük ölçüde, Fa Majör
tonda ve ağırca (andante) tempoda,
şarkı söyler gibi önce piyanoda birinci,
viyola ve viyolonselde ikinci, piyanoda da
üçüncü tema duyulur. 3. bölüm, La Majör
tonda, çok hızlı (presto) tempodaki
Scherzo, hareketli ve duygulu bir halk
dansı stilindedir. Re Majör tondaki trio
bölmesi ise sanki Viyana stilinde yapılan
yumuşak ve neşeli dansları yansıtır. 4.
bölüm Re Majör tonda, 2/4’lük ölçüde
ve ağırca (andantino) tempodaki
Alabalık temasıyla, bir rüya gibi çok hafif
şekilde yaylı çalgılarda başlar. Bu tema
üzerine beş varyasyon ve bir allegretto
koda oluşur. 1. varyasyonda piyano
temayı trillerle süsleyerek geliştirir. 2.
varyasyonda başrolü keman üstlenir;
viyola ve viyolonselin katıldığı temayı
piyano, bir yankı gibi, romantik şekilde
cevaplar. Canlı 3. varyasyon piyanonun
güçlü girişiyle başlar. 4. varyasyonda
ise kontrbas bile temayı duyurur. 5.
varyasyonda viyolonsel, Arpeggione
Sonatı’ndakine benzer yorumuyla
seçkinleşir. En sonda ise tema bütün
çalgıların neşeli katılımıyla, adeta
sıçrar gibi daha da çabukça tempoda
(allegretto) yorumlanır. 5. bölüm (Finale:
Allegro giusto) biraz da Bohemya
havalarını anımsatan 2/4’lük ölçüde ve
La Majör tondaki neşeli bir halk dansıyla
başlar. Beşli, Schubert’in karakterini tam
anlamıyla yansıtan mutlu ve keyifli bir
şekilde sona erer. (Süre 37’)

GÖSTERI SPONSORU
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SPONSOR
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▪▪ Türk piyanist ve besteci Hüseyin
Sermet’in 30 yıllık kariyeri sanatçının
özgün vizyonunu, oldukça geniş ve
seçkin bir repertuvarı mümkün kılan
piyanodaki yetkinliğini ve müzikal bakış
açısının çokyönlülüğünü yansıtıyor.
Sermet, dünyanın her yerinde Vladimir
Jurowski, Semyon Bychkov, David
Robertson, Lawrence Foster, Pablo
Heras-Casado, Jonathan Nott, James

Empéri Festivali’nde gerçekleştirildi;
konser France Musique tarafından canlı
olarak yayınlandı. Bunu, 2004’te Tokyo
Senfoni Orkestrası’nın siparişi üzerine
bestelenen Dream and Nightmare,
2006’da İş Bank’ın sipariş verdiği
Sculptures 1, son olarak da Mayıs
2012’de Réminiscènces II prömiyerleri
izledi.
Aynı zamanda genç yetenekler için
özverili bir rehber niteliği taşıyan ve
Japonya’da verdiği konserler vesilesiyle
ülkede son derece saygın bir yere sahip
olan Sermet, genç piyanistlerle beraber
NHK TV tarafından Japonya genelinde
yayınlanan 15 bölümlük bir ustalık sınıfı
serisi kaydetti. Ravel’in piyano için solo
çalışmaları, besteci Charles Valentin
Alkan’a adadığı üç ayrı kayıt (her biri
Diapason d’or de l’année’yi kazandı),
Maria João Pires ile Schubert’in dört
el için eserlerinden seçki ve Liszt’in
Piyano Sonatı ile bestecinin son dönem
Gaffigan ve Hans Graf gibi orkestra
çalışmalarını içeren eserleri de dahil
şefleri ve Maria João Pires, Gautier ve
olmak üzere, Naïve, harmonia mundi
Renaud Capuçon gibi müzisyenlerle
ve Erato etiketiyle yayınlanan onlarca
konserler verdi; Londra ve Kraliyet
kaydı başlıca uluslararası ödüllere layık
Filarmoni, Paris Orkestrası, Bavyera
görüldü.
Radyo Senfoni Orkestrası, Luzern
Senfoni Orkestrası, Bamberg Senfoni ile 1955 yılında İstanbul’da doğan
Hüseyin Sermet, eğitimine Ankara
NHK, Şanghay, Tokyo, Detroit Senfoni
Devlet Konservatuvarı’nda başladı.
Orkestraları ve daha nicelerine konuk
Çalışmalarını Paris Konservatuvarı
oldu.
ve daha sonra da Ecole Normale de
Yakın geçmişteki işbirlikleri arasında,
Musique de Paris Alfred Cortot’ta,
Santa Cecilia Ulusal Akademisi (Peter
Thierry de Brunhoff, Nadia Boulanger
Inkinen ile), Trondheim Senfoni
ve Maria Curcio ile devam ettirdi;
Orkestrası ve Tokyo Senfoni Orkestrası
aynı zamanda Olivier Messiaen ile
(ikisi de Krzysztof Urbański ile), DSO
kompozisyon eğitimi aldı. İlk dönem
Berlin (Sir Roger Norrington ile), Seul
bestelerinden olan yaylı çalgılar
Filarmoni Orkestrası (Michel Plasson
dörtlüsüyle Lili Boulanger Ödülü’nü
ile), Galiçya Senfoni Orkestrası (Sir
kazandı.
Neville Marrinerile) ve RAI Ulusal
Senfoni Orkestrası’yla (Tito Ceccherini
▪▪ Turkish pianist and composer
ile) konserleri yer alıyor.
Hüseyin Sermet’s thirty-year career
Londra Uluslararası Piyano Serisi,
reflects his wide-ranging musical
Schleswig-Holstein Müzik Festivali,
interests and intensely personal
Paris Cité de la Musique Festivali,
vision, encompassing a large and
Münih Cuvilliés Tiyatrosu, Lizbon Dias
eclectic repertoire and pianistic
da Musica, Kopenhag Tivoli ile Oxford
versatility. He has performed all over
ve Lille Piyano Festivalleri, dünya
the world with conductors such as
çapında solo icralar gerçekleştirdiği
Vladimir Jurowski, Semyon Bychkov,
seriler ve mekânlardan yalnızca
David Robertson, Lawrence Foster,
birkaçı. Geçtiğimiz sezon Pekin’deki
Pablo Heras-Casado, Jonathan Nott,
ilk konserini ise Ulusal Sahne Sanatları
James Gaffigan and Hans Graf,
Merkezi’nde verdi.
and instrumentalists Maria João
Besteci kimliğiyle de aynı derecede
Pires, Gautier and Renaud Capuçon.
aktif olan Sermet’in ilk başlıca bestesi
Réminiscènce I’in prömiyeri 1997 yılında He has worked with orchestras

vassılıs varvaresos
“Varvaresos’un tekniği doğal ve
incelikle bilenmiş olmakla kalmayıp
aynı zamanda piyanistin engin
müzisyenliğini yansıtıyor. Varvaresos,
seyircisini baştan sona kıvılcımlanan bir
performansla büyüledi.”
New York Concert Review
“Özellikle hoşuma giden şey, virtüözlük
ile müzikalite arasında yakaladığı
denge… Varvaresos ne çalarsa çalsın,
daima çok güzel”
Cyprien Katsaris, BBC Magazine

including the London Philharmonic
and Royal Philharmonic, Orchestre
de Paris, Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, Luzerner
Sinfonieorchester, Bamberger
Symphoniker, and NHK, Shanghai,
Tokyo and Detroit Symphony
Orchestras, amongst many others.
Recent performances have included
concerts with Accademia Nazionale
di Santa Cecilia (Peter Inkinen),
Trondheim Symphonieorchester and
Tokyo Symphony Orchestra (both
under Krzysztof Urbański), Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin (Sir Roger
Norrington), Seoul Philharmonic
Orchestra (Michel Plasson), Orquesta
Sinfónica de Galicia (Sir Neville
Marriner) and Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai (Tito Ceccherini).
Sermet has given solo recitals at major
series and venues worldwide, including
London’s International Piano Series,
Schleswig-Holstein Musik Festival,
Paris’ Cité de la Musique, Munich’s
Cuvilliés-Theater, Lisbon’s Dias da
Musica, Copenhagen’s Tivoli and the
Oxford and Lille Piano festivals. Last
season he made his recital debut at the
National Centre for the Performing
Arts in Beijing.
Equally active as a composer, Sermet’s
first major composition Réminiscènce 1
was premiered at the Empéri Festival
in 1997 and broadcast live by France

Musique. A commission from Tokyo
Symphony Orchestra, Dream and
Nightmare, was premiered in 2004,
and in 2006 there followed Sculptures
1, commissioned by İş Bank. Most
recently, Réminiscènces II received its
premiere in Istanbul in May 2012.
A devoted mentor of young talent
and highly regarded for his many
appearances in Japan, Sermet was
filmed by NHK TV for a series of 15
televised masterclasses with young
pianists broadcast throughout Japan.
Many of Hüseyin Sermet’s numerous
recordings for Naïve, harmonia
mundi and Erato have won major
international prizes, including his
disc of Ravel’s solo piano works, three
discs devoted to Alkan (all winning a
Diapason d’Or de l’Année), a selection
of Schubert’s works for four hands
with Maria João Pires and a recording
of Liszt’s Piano Sonata and late works.
Hüseyin Sermet was born in Istanbul
in 1955 and began his education at
the Ankara State Conservatoire. He
continued his studies at the Paris
Conservatoire and later at the Ecole
Normale de Musique de Paris Alfred
Cortot with Thierry de Brunhoff,
Nadia Boulanger and Maria Curcio.
He also studied composition with
Olivier Messiaen and received the Lili
Boulanger Award for his early string
quartet.

Yunan piyanist Vassilis Varvaresos,
neslinin en çok gelecek vaat eden
piyanistleri arasında gösteriliyor.
Varvaresos, 2015/2016 sezonuna
Zürih Tonhalle, Viyana Musikverein ve
Berlin Filarmoni’deki çıkış konserleriyle
damgasını vurdu. Enescu Festivali,
Paris Salle Gaveau ve Amsterdam
Concertgebouw’a konuk olan piyanist,
bir yandan da Kaliforniya, Cincinatti ve
Charleston gibi Amerikan şehirlerinde
konserler ve ustalık sınıfları düzenliyor.
Gıpta edilen Uluslararası Genç Konser
Sanatçıları Seçmeleri’ni kazanan
Vassilis Varvaresos, New York Fisher
Salonu, Alice Tully Salonu, Washington
Kennedy Merkezi ve Philadelphia
Kimmel Merkezi de dahil olmak
üzere ABD’nin neredeyse tüm ana
sahnelerinde boy gösterdi. Carnegie’nin
Zankel Salonu’nda çıkışını yaptıktan
sonra, Başkan Barrack Obama
tarafından Beyaz Saray’a konser vermek
üzere davet edildi.
2008 yılı Pekin Olimpiyatları’nda ülkesi
Yunanistan’ı temsil etti; Yunanistan’ın
Eleştirmenler Birliği tarafından En
Umut Vaat Eden Genç Yunan Sanatçı
seçildi. Hâlen düzenli olarak ülkesinin
tüm büyük sahnelerinde solist olarak
konserler vermekte.
Vassilis Varvaresos hem Eylül 2014’te
Bükreş’te düzenlenen George Enescu
Uluslararası Piyano Yarışması’ndan,
hem de Eylül 2015’te Monte Carlo’daki
Piyano Ustaları Yarışması’ndan ödülle
döndü.
Aynı zamanda oda müziği tutkunu
olan Varvaresos, konser vermek
üzere Brüksel’deki Bozar Tiyatrosu,
Concertgebouw Spiegelsaal, Lahey’deki
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to the University for Music and
Performing Arts in Frankfurt,
Germany. He studied viola with the
celebrated German violist Tabea
Zimmermann and conducting with
Luigi Sagrestano.
Gilbo made his conducting debut
in 1997. Since then, his concerts
have taken him to the USA, Europe,
Latin America, Japan, China, Korea,
Lebanon, Turkey and the UAE.
Juri Gilbo also regularly collaborates
with renowned world-class soloists.
Standing ovations have celebrated him
and his orchestra in sold-out halls such
as the Berlin Philharmonic Hall, the
Salzburg Festival House, the Munich
Philharmonic Hall, Tonhalle Zurich,
Concertgebouw Amsterdam, Koningin
Elisabeth Zaal Antwerp, Alte Oper
Frankfurt, the Bayreuth Opera House
and el Teatro National de Costa Rica.
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Diligentia Tiyatrosu ve Münih Gasteig’a
davet edildi. Fransız müzisyenler Michel
Dalberto veya Henri Demarquette,
devamlı oda müziği ortakları arasında.
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını
Juilliard Okulu’ndan alan piyanist, kısa
zaman önce Paris Ulusal Superieur de
Musique et de Danse Konservatuvarı’nın
prestijli Diplôme d’Artiste-Interprète
programını tamamladı.
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“What I particularly enjoy is the
balance he gets between virtuosity and
musicality... whatever Varvaresos plays,
it is always really beautiful” International Piano Competition,
Cyprien Katsaris, BBC Magazine held in Bucarest in September
2014, as well as the Piano Masters
Competition held in Monte Carlo in
Greek pianist Vassilis Varvaresos
September 2015.
is considered amongst the most
An avid chamber musician as well,
promising pianists of his generation.
he has been invited to perform at
The 2015-2016 season marked his
the Bozar Theater in Brussels, the
debut recitals in the Tonhalle of
Spiegelsaal of the Concertgebouw, the
Zurich, Musikverein of Vienna, and
the Berlin Philharmonie. He is equally Diligentia Theater of the Hague, and
invited at the Salle Gaveau of Paris, and the Gasteig in Munich.
Amsterdam’s Concertgebouw, while he His regular chamber music partners
is also appearing at the Enescu Festival include leading French musicians
as Michel Dalberto or Henri
and giving recitals and masterclasses
in California, Cincinatti and Charleston Demarquette.
Mr. Varvaresos holds a bachelor,
USA.
masters and doctor or Musical Arts
Winner of the coveted Young Concert
Artists International Auditions, Vassilis degree from the Juilliard School. He
Varvaresos has appeared in virtually all is a recent graduate of the prestigious
the major stages of the U. S. including Diplôme d’ Artiste-Interprète degree at
the Conservatoire National Superieur
New York’s Avery Fisher Hall, Alice
de Musique et de Danse in Paris,
Tully Hall, Washington’s Kennedy
France.
Center and Philadelphia’s Kimmel
Center. Following his debut recital at
st. petersburg rus oda
Carnegie’s Zankel Hall, Vassilis was
invited to perform at the White House filarmonisi
for President Barrack Obama.
▪▪ St. Petersburg Rus Oda Filarmonisi
He represented Greece at the 2008
Beijing Olympics. He has been named 1990 yılında, saygın St. Petersburg
Devlet Konservatuvarı mezunları
“Most Promising Young Greek Artist”
tarafından kuruldu ve ülkenin en
by the Critics’ Association of Greece
and has been a regular soloist in all the önemli müzikal elçileri arasında yerini
aldı. Dünya çapında aldığı olumlu
major stages of his home country.
eleştirilerle ün salmış Rus yeteneğini
Vassilis Varvaresos is the laureate of
ve müzik eğitimini yansıtarak, Rusya’ya
both the 2014 edition George Enescu

has, olanca ifade, virtüözlük ve ünlü
yaylı tonu ile olağanüstü standartlara
ulaştı; Avrupa’nın en çok rağbet gören
oda orkestralarından biri haline geldi.
Orkestra düzenli olarak Nigel Kennedy,
Mischa Maisky, Sir James Galway,
Dmitri Hvorostovsky, Edita Gruberova,
Olga Peretyatko, Ute Lemper, David
Garrett, Elena Bashkirova, Nikolai
Tokarev, Martin Stadtfeld, Sergei
Nakariakov, Håkan Hardenberger,
Giora Feidman, Elena Bashkirova,
Michael Barenboim ve Andrei Gavrilov
gibi dünya çapında kabul görmüş
sanatçılarla işbirliği yapıyor.
St. Petersburg Rus Oda Filarmonisi,
Avrupa kapsamında sıklıkla düzenlediği
konser turneleriyle hem eleştirmenler
hem de seyirciler tarafından büyük
övgüye nail oldu. Bu turnelerle büyük
Avrupa merkezlerinde; Berlin Filarmoni,
Roma Teatro dell’Opera, Madrid El
Real Tiyatrosu, Leipzig Gewandhaus,
Köln Filarmoni, Bayreuth Opera Evi ve
Lüksemburg Tiyatrosu gibi ünlü konser
salonlarında; Schleswig-Holstein,
Rheingau ve Beyrut Al Bustan Festivali
gibi birçok tanınmış uluslararası festival
sahnesinde yerini aldı.
En son gerçekleştirdikleri SONY
prodüksiyonu ile Gramophone dergisi
tarafından Editörün Tercihi Ödülü’ne
layık görülen orkestra, stüdyo
prodüksiyonlarının aranan isimlerden
olmaya devam ediyor.

▪▪ The Russian Chamber Philharmonic
St. Petersburg was founded in 1990
by graduates of the renowned St.
Petersburg State Conservatory and is
one of the country’s most significant
musical ambassadors. To critical
acclaim worldwide, the orchestra
reflects the talent and famous
standards of its homeland’s musical
education. The Russian trademarks of
utmost expression, virtuosity and the
famous Russian string sound have led
to the orchestra’s exceptional standards
as one of the most sought-after
chamber orchestras of Europe.
The orchestra regularly collaborates
with world-class artists such as
Nigel Kennedy, Mischa Maisky, Sir
James Galway, Dmitri Hvorostovsky,
Edita Gruberova, Olga Peretyatko,
Ute Lemper, David Garrett, Elena
Bashkirova, Nikolai Tokarev, Martin
Stadtfeld, Sergei Nakariakov, Håkan
Hardenberger, Giora Feidman, Elena
Bashkirova, Michael Barenboim and
Andrei Gavrilov.
Frequent concerts tours throughout
Europe by the Russian Chamber
Philharmonic St Petersburg have
taken place to great acclaim from both
critics and audiences alike. Tours have
brought them to major European
centres and renowned concert halls
including: Berlin Philharmonic
Hall, Teatro dell’Opera di Roma,

Teatro Real Madrid, Gewandhaus
Leipzig, Cologne Philharmonic Hall,
Bayreuth Opera House and Theatre de
Luxembourg as well as to many wellknown international festivals such as
Schleswig-Holstein Music Festival,
Rheingau Music Festival and Al Bustan
Festival Beirut.
The orchestra remains in demand for
its studio productions, having received
the Editor’s Choice award from
Gramophone Magazine for their latest
SONY production.

program notları
İgor Stravinsky
Pulcinella Süiti
– Sinfonia (Uvertür)
– Serenata
– Scherzino-Allegro-Andantino
– Tarantella
– Toccata
– Gavotta con due variazioni
– Vivo
– Minuetto-Finale
Paris’teki Rus Balesi’nin yöneticisi
Sergei Diaghilev için daha önce Ateş
Kuşu, Petruşka ve Bahar Ayini gibi üç
önemli eser yazan İgor Stravinsky
1919 yıllarında, yine onun isteği
üzerine Pergolesi’nin parçalarını
değerlendirerek bir bale süiti besteledi.

Söz konusu parçalardan esinlenip
bu eski müziğin formlarını ve özünü
virtüöz bir şekilde işleyerek, kendi yeni
klasik çağının başlangıcını müjdeleyen
canlı ve neşeli bir eser yarattı.
Napoli’de Pergolesi’nin elyazmalarını
bulan ve aslında Respighi’nin Rossini
Uyarlamaları biçiminde bir şey isteyen
Diaghilev’in bu talebine karşın,
Stravinsky bu uygulamayla yetinmedi;
kaynağını İtalyan halk komedisinden
alan Pulcinella tipi için, yalnızca o çağın
stilini kullandı. Pulcinella, Arlequino
biçimindeki asıl figürün ikili görüntüsüyle
süren bir masaldır. Diaghilev, Roma’da
bu masal kitabını bulmuş ve Stravinsky
ile birlikte incelemişti. Sonra da belirli
bölümler seçilmiş ve Stravinsky bunları
İsviçre Morges’de piyano, simbalom,
harmonium ve bazı küçük vurma
çalgıların bulunduğu çatı odasında
bestelemişti.
Fransa’daki kambur ve kırmızı burunlu
Polichinelle’den farklı olan Napolili
Pulcinella kaynağını Commedia
dell’arte’den alan, beyaz gömlek ve
pantolonlu, yüzü yarım maskeli kişidir.
Masalda, gerçekte Pimpinella’yı
seven Pulcinella’nın kadınlar arasında
gördüğü ilgiyi kıskanan kişiler onu
öldürmeye karar verir. Aslında sihirbaz
olan bir arkadaşı bu haberi duyunca
onun yerine geçer ve vurulan darbelerle
ölü taklidi yapar. Sonunda öldüğü
sanılan Pulcinella’nın dirilmesi büyük
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“Varvaresos not only has a natural yet
finely honed technique, it springs as
one with the wide scope of profound
musicianship. Varvaresos engaged
his audience with a performance that
sizzled from start to finish. ”
New York Concert Review
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şaşkınlık yaratır ve bale gürültülü ve
neşeli biçimde mutlu sona ulaşır.
Pulcinella balesi ilk kez Paris’te Ernest
Ansermet yönetiminde, Picasso’nun
dekorları ve Leonid Massin’in
koreografisiyle 15 Mayıs 1920’de
olağanüstü başarıyla sahnelendi.
Stravinsky daha sonra da, âdeti olduğu
üzere eserin çeşitli düzenlemelerini
yaptı. Böylece ilk önce şan ve küçük
orkestra için 1919’da bestelen Pulcinella,
1922’de yalnız orkestraya, 1932’de de
Suite Italienne (İtalyan Süiti) adıyla önce
viyolonsele, sonra da kemana uyarlandı.
1946’daki düzenlemesinde ise orkestra
iki flüt, iki obua, iki fagot, iki korno,
trompet, trombon, iki solo keman, solo
viyola, solo viyolonsel, solo kontrbas,
dört birinci ve dört ikinci keman, dört
viyola, üç viyolonsel ve kontrbasa yer
verildi.
Bale müziğinden uygulanan Pulcinella
Süiti ilk kez Pierre Monteux yönetiminde
Boston Senfoni Orkestrası tarafından
22 Aralık 1922’de seslendirildi. Berrak
armonisi, usta kontrpuan işçiliği, Barok
müziğin çekici melodileri yanında bölüm
başlıkları da Barok özellikler taşır. Allegro
moderato tempoda başlayan Sinfonia
(ya da Uvertür) Vezüv manzaralı,
balkonlu evler, limana uzanan yoluyla
tipik bir Napoli sokağını canlandırır.
Serenata’da ağırca tempoda eski bir
aşk şarkısı duyulur. Bunu canlı bir
oyun, Scherzino izler: Genç kızlar ve
delikanlılar birbirine kur yapmaktadır.
Küçük kemanıyla Pulcinella girer,
canlı bir dans ezgisi çalar ve dans
eder. Bu arada kızlardan ikisi, önce
Prudenza, sonra da Rosetta ona âşık
olur. Rosetta, Pulcinella’nın karşısında
dans eder, bir öpücük alarak onu birlikte
dansa sürükler (Andantino). Sonra
Pimpinella’nın da onlara katılmasını
kıskanan delikanlılar Pulcinella’ya kılıçla
saldırır ve onu öldürdüklerini sanırlar
(Allegro assai-Tarantella). Toccata’dan
sonraki iki varyasyonlu Gavotte con due
variazioni’de delikanlılar, kızların hoşuna
gidebilmek için Pulcinella kılığında
dans ederler. Sonda ise mutlu Minuetto
dansı ve Final yer alır. Eserin sekiz
bölümünden yalnızca sonuncusu, Finale,
bestecinin ritmik karakter özelliğini
yansıtır. Stravinsky bu eseriyle devrim
yaratan besteci tanımını geleneksel
müzik yolunda feda etmiştir. (Süre 25’)
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Maurice Ravel
Sol El İçin Piyano Konçertosu

temasının varyasyonlarla gelişen bir
tekrarını sunan orkestrayı sonra, daha
ağır (più lento, espressivo) bölme
– Lento-Allegro-Lento
izler. Tonalite Si minöre dönüşür; tek
kornoyla klarnet en baştaki temayı
Piyano edebiyatına Rahmaninov
piyanonun süslediği arpejler üzerinde
ve Prokofiev gibi değerli eserler
duyurur. Bunu izleyen çabuk bölmede
kazandıran, ancak onlar gibi piyano
yaylı çalgıların berrak pizzicato’su
virtüözü olarak seçkinleşemeyen Fransız eşliğindeki trompetler, tümü etkileyen
besteci Maurice Ravel, piyanodan başka kısa temayı duyurur. Piyanonun
bir çalgı için konçerto bestelememiştir.
bunu cevaplamasından sonra, ritmin
1930 baharıyla 1931 güzü arasında
değişkenliğiyle sergilenen Ragtime
değişik karakter ve renkte iki ayrı
benzeri tema, –özellikle bir caz tenor
piyano konçertosu birden yazmak
saksofoncusu gibi– titizce, fagotun
ise ancak ona özgü bir düşüncenin
serbest ritmiyle vurgulanır. Bunu
ürünüdür. Parlak, neşeli, Mozart ve
duygulu (espressivo) trombon izler.
Saint-Saëns stilinde bestelenen Sol
Daha sonra tüm üfleme ve vurma
Majör Konçerto’ya karşın yalnız sol el
çalgılarla desteklenen bölmede piyano
için yazılan Re Majör Konçerto koyu
da geri kalmaz. Bu fırtına zirveye
renkli, piyanonun daha çok kalın ses
ulaşınca yeniden, ağır sarabande
bölgelerini oluşturan klavyenin sol
havası, bu kez değişik orkestrasyonla
tarafını kullanan bir yapıdadır.
belirgin (sostenuto) ve duygulu
I. Dünya Savaşı’nda sağ kolunu
(espressivo) duyurulur. Piyanonun
kaybeden Viyanalı piyanist Paul
ikinci virtüöz kadansı da bu değişimle
Wittgenstein için bestelenen
ilgilidir. Kadansın sonu da sarabande’ın
konçertoda Ravel, kendi tanımına
görkemli havasını oluşturur ve son beş
göre “her iki elle çalınıyormuş gibi”
mezürdeki çabuk (allegro) finalle eser
teknik sorunları çözmüş; gösterişli
sona erer. (Süre 21’)
olduğu kadar soylu, ciddi ve tutkulu
bir anlatım uygulamıştır. Ravel şunları
Sergey Prokofiev
söyler: “Çeşitli caz unsurlarıyla işlenen, Sol El İçin Piyano Konçertosu No. 4,
yalnızca bir bölümlü bu konçertonun
op. 53
stilini belirlemek de güçtür. Piyanisti
görmeyenler onun iki elle çaldığına
– Vivace
inanmalıdır. Ayrıca geleneksel konçerto
– Andante
kavramına alışkın olanlar da bu yapıyı
– Moderato
yadırgamamalıdır.” Besteci ayrıca
– Vivace
orkestranın üflemeli çalgılarını, diğer
konçertoya göre daha geniş tutmuş;
Bestecinin konçertoları arasında özel
dört klarnet, dört korno, üç trompet ve
bir yeri olan bu eser, Avusturyalı tek
kontrfagot kullanmış, ancak vurmalı
kollu piyanist Paul Wittgenstein’in
çalgıları azaltmıştır.
isteği üzerine 1931’de bestelenmiştir.
İlk kez 27 Kasım 1931’de Viyana’da Paul Savaşta kolunu yitiren ve tüm parası ve
Wittgenstein tarafından yorumlanan
gücünü sol elini geliştirmeye harcayan
konçerto tek bölümlü olmasına rağmen Wittgenstein’in Ravel’e ısmarladığı
lento (ağır), allegro (çabuk) tempoda
konçertonun solo kadansla başlamasına
scherzo tarzı ve lento final olarak üçe
nasıl kızdığını ve “Orkestrasız çalmak
ayrılabilir. Lento tempodaki girişte, ağır isteseydim, orkestralı bir konçerto
ve tutkulu havadaki sarabande teması
istemezdim” diye söylendiğini
bas yaylıların eşliğinde kontrfagotla
anımsayan Prokofiev, konçertoyu
duyurulur. La Valse’i anımsatan
doğrudan ona yollamış ve teşekkürle
biçimde, görkemli bir marş gibi yavaşça karşılanmıştı; ancak Wittgenstein,
gelişir ve solo çalgının girişi için gerekli konçertonun tek bir notasını bile
dramatik gerilimi sağlar. Piyano, adeta
anlamadığını ve çalmayacağını yazdı.
vahşi vuruşlu, kısa bir kadansla girer;
Bu nedenle eser uzun süre çalınmadı
bunu orkestra caz unsurunu sergileyen ve notası da basılmadı. Ancak 5 Eylül
bir anlatımla cevaplar. Sarabande
1956’da, yine savaşta sağ elini yitiren

Alman piyanist Siegfried Rapp, el
yazması notalarla konçertoyu ilk kez
yorumladı. Onu, 1959’da Leningrad’da
Gennadi Rozdenstvenski eşliğinde
çalan Rus piyanist Anatole Vedernikov
izledi ve eser repertuvara girdi.
Eserin canlı tempodaki 1. bölümü
parmak tekniği üzerine yazılmış bir
etüt gibi yarış içindedir. 2. bölüm ağırca
tempoda gururlu tarzı da yansıtarak
gelişir. Orta hızdaki 3. bölüm bir
sonat allegro’su tarzında, –serim,
gelişme, yeni serim– üçerli şeklinde
düzenlenmiştir. 4. bölüm ise yine canlı
tempoda, ilk bölümün çabuk şekilde bir
özeti gibidir, ancak piyanoya daha çok
söz düşer.
1973’te Prokofiev hakkında geniş
kapsamlı bir kitap yazan İsrael Nestyev
bu eserdeki tiyatro tarzındaki, resim
gibi beliren temaların değişik oluşlarını
vurgulamış ve konçertoyu “toccata
stilinde bir perpetuum mobile”, “lirik
bir enstrümantal şarkı” ve “Rus ezgili
zarif bir dans” olarak tanımlamıştır.
(Süre 25’)

orkestrasyonu yapmasıyla önce uvertür,
sonra da opera tamamlandı ve ilk kez 21
yıl sonra 4 Kasım 1890’da Petersburg’da
seslendirildi. (Süre 11’)

Alexander Borodin
Prens İgor operasından Polovtsian
Dansları
Rus besteci Aleksander Borodin,
Balakirev ile tanıştıktan sonra ulusal
müzikten yararlanmaya başlamış, ancak
ayrıntılarla çok uğraştığı için üzerinde
20 yıl çalıştığı Prens İgor operasını
tamamlayamamıştır. Metnini de bizzat
yazdığı operanın tarihsel kişilerini
araştırmış ve kendisine bu fikri veren
müzik eleştirmeni Vladimir Stassof
ile 1869’dan sonra birlikte çalışmıştır.
1800’lerde bulunan İgor’un Ordusu adlı
eski bir Rus destanından yararlanarak,
12. yüzyılda geçen olayları konu alan
opera, bu kadar çalışmaya karşın yine
de bitirilemedi. Kimya çalışmalarıyla
uğraşan ve Rus hükümeti tarafından
bu konuda ödüllendirilen Borodin,
müziğe az vakit ayırabilmekteydi. 15
Şubat 1887 günü, karnaval eğlencesi
için evinde davet veren, şarkılar söyleyip
konuklarını eğlendiren Borodin o
gece aniden ölünce opera yarım kaldı.
Ancak, bölümleri çok kez Borodin’den
piyanoda dinleyen Glazunov’un
olağanüstü belleği yardımıyla notaya
alındı. Rimski-Korsakov’un da
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JURı GıLBO şef conductor
ALEXANDER KNıAZEV viyolonsel cello

10.06.2017 Aya İrini Müzesi
cu fr 20.00 Hagia Eirene Museum
Dmitri Shostakovich

Festival Uvertürü La Majör, op. 96
Festive Overture in A Major, op.96
Edward Elgar

Viyolonsel Konçertosu Mi minör, op. 85
Cello Concerto in E minor, op.85
– Adagio-Moderato
– Lento-Allegro molto
– Adagio
– Allegro-Moderato-Allegro, ma non troppo
Ara Interval
Johannes Brahms

Senfoni No. 3 Fa Majör, op. 90
Symphony No.3 in F Major, op.90
– Allegro con brio
– Andante
– Poco allegretto
– Allegro
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Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval.
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konsere doğru pre-concert talk
ercüment cengiz’in “roman sanatı
resim midir, müzik mi?” başlıklı
konuşması
by ercüment cengiz on “art of
novel, ıs ıt paıntıng or musıc?”

▪▪ Günümüz klasik müzik dünyasının
önemli isimlerinden Juri Gilbo,
Rusya’nın en önde gelen, seçkin
orkestra şefleri arasında yer alıyor. Aynı
zamanda, 1998 yılından bu yana müzik
direktörü ve birincil şefi olduğu St.
Petersburg Rus Oda Filarmonisi’nin
sürdürdüğü yüksek standardı belirleyen
önemli isimlerden biri.
Juri Gilbo, St. Petersburg’da dünyaya
geldi ve müzik eğitimini önce prestijli
St. Petersburg Devlet Konservatuarı’nda
başladığı müzik eğitimini Frankfurt
Müzik ve Sahne Sanatları
Üniversitesi’nde tamamladı. Ünlü
Alman viyolacı Tabea Zimmermann
ile viyola, Luigi Sagrestano ile de
orkestra şefliği okudu. İlk orkestra
şefliği deneyimini 1997 yılında yaşadı;
o zamandan bu yana ABD, Avrupa ve
Latin Amerika genelinde, ayrıca Japonya,
Çin, Kore, Lübnan, Türkiye ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nde konserler verdi.
Juri Gilbo düzenli olarak dünya çapında
tanınan solistlerle bir araya geliyor;
birincil şefliğini yaptığı orkestra ile Berlin
Filarmoni, Salzburg Festival Salonu,
Münih Filarmoni, Zürih Tonhalle,
Amsterdam Concertgebouw, Anvers
Elisabeth Zaal Merkezi, Frankfurt Alte
Oper Salonu, Bayreuth Opera Evi ve
Kosta Rika Ulusal Tiyatrosu gibi önemli
merkezlerde verdiği yok satan konserler
ayakta alkışlanıyor.
▪▪ A frequent guest with orchestras
around the globe, Juri Gilbo is one of
Russia’s foremost and distinguished
conductors on the international scene.
He has been music director and
principal conductor of the Russian
Chamber Philharmonic St. Petersburg
since 1998 and is credited with
building this orchestra to the high
standard it enjoys today.
Born in St. Petersburg, his studies took
him to the well-known St. Petersburg
State Conservatory and subsequently
to the University for Music and
Performing Arts in Frankfurt, Germany.
He studied viola with the celebrated
German violist Tabea Zimmermann
and conducting with Luigi Sagrestano.
Gilbo made his conducting debut
in 1997. Since then, his concerts

have taken him to the USA, Europe,
Latin America, Japan, China, Korea,
Lebanon, Turkey and the UAE.
Juri Gilbo also regularly collaborates
with renowned world-class soloists.
Standing ovations have celebrated him
and his orchestra in sold-out halls such
as the Berlin Philharmonic Hall, the
Salzburg Festival House, the Munich
Philharmonic Hall, Tonhalle Zurich,
Concertgebouw Amsterdam, Koningin
Elisabeth Zaal Antwerp, Alte Oper
Frankfurt, the Bayreuth Opera House
and el Teatro National de Costa Rica.

alexander knıazev
“Her şeyden önce açık fikirliliği
destekleyen ve her notanın arkasında
ruhun ifadesini arayan, kendine özgü,
alımlı bir kişilik.”
Le Monde de la Musique
Alexander Kniazev, Mstislav
Rostropovitç’e layık bir vâris ve
Rusya’nın önde gelen çağdaş
viyolonselcilerinden biri. 1978 yılından
bu yana kelimenin tam manasıyla
dünyanın her yanında konserler veren
ünlü çellist, Rusya, İngiltere, Fransa,
Almanya, İtalya, İspanya, Belçika,
Avusturya, ABD, Japonya, Kore,
Güney Amerika ve Güney Afrika’da
dinleyicilerle buluştu.
Sıklıkla Evgeny Svetlanov, Kurt Masur,
Mstislav Rostropoviç, Yuri Temirkanov,

Makhtin ve Jean Guillou ile oda müziği
konserlerinde çalıyor.
Bir yandan da coşkulu bir çağdaş
müzik destekçisi olarak, Alexei
Rybnikov’in kendisine adadığı
Viyolonsel Konçertosu’nun ve
Benjamin Youssoupov’un Viyolonsel
Konçertosu’nun ilk seslendirilişlerini
Moskova’da gerçekleştirdi.
1995 yılından bu yana Moskova
Konservatuvarı’nda profesör olan
ve Fransa, İspanya ile Kore’de
düzenli olarak ders veren Alexander
Kniazev, birçok uluslararası viyolonsel
yarışmasında da jüri üyesi olarak yer
alıyor.
Geniş bir diskografiye sahip olan
müzisyen, Ernest Bloch’un parçalarını,
Yevgueni Svetlanov ve Rus Devlet
Senfoni Orkestrası ile Miaskovsky’nin
Viyolonsel Konçertosu’nu, Max Reger
Vladimir Fedoseyev, Neeme Järvi,
ile Jean Guillou’nun eserlerini, Warner
Paavo Järvi, Alexander Vedernikov,
Classics etiketiyle J.S. Bach ve Chopin’in
Mikhail Pletnev, Charles Dutoit, Kazuki klasik çalışmalarını, Nikolaï Lugansky
Yamada, Stéphane Denève, Jeanile Şostakoviç, Rachmaninov ve
Claude Casadesus, Maxim Şostakoviç
Mendelssohn’un bestelerini, Lontano/
ve daha birçok isimin yönetiminde
Warner etiketiyle Dvořák’ın eserlerini,
Sovyetler Birliği Senfoni Orkestrası, St.
Fuga Librera amblemiyle Plamena
Petersburg Filarmoni Orkestrası, Viyana Mangova ve Franck et Ysaÿe’nin
Senfoni, Kraliyet Orkestrası, Bavyera
parçalarını, Andreï Korobeinikov ile
Radyo Orkestrası, Helsinki Filarmoni
Brahms’ın, Yokohama Senfonisi’yle de
Orkestrası, Ulusal Fransa Orkestrası,
Şostakoviç’in bestelerini, Exon etiketiyle
Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası,
ise J.S. Bach’ın org için bestelerini
Monte-Carlo Filarmoni Orkestrası,
kaydetti. Bu diskografisinin tamamı
Göteborg Senfoni Orkestrası, Lahey
eleştirmenlerden övgü toplarken,
Konuk Orkestrası, Prag Filarmoni
albümleri Echo Ödülü de dahil olmak
Orkestrası ve NHK Senfoni Orkestrası
üzere birçok ödüle layık görüldü.
gibi topluluklarla bir araya geldi. Birçok Alexander Kniazev viyolonsel
kez birlikte çaldığı Boris Berezovsky
çalışmalarına 6 yaşındayken Alexander
ve Dmitri Makhtin ile Amsterdam
Fedorchenko ile başladı ve 1979
Concertgebouw, Brüksel Güzel Sanatlar yılında Moskova Konservatuvarı’na
Sarayı, Londra Wigmore Salonu ve Paris kabul aldı. Aynı zamanda G. Kozlova
Louvre Oditoryumu’nda konserler verdi. ile org eğitimi gördü. 1997’de Vilnius
Alexander Kniazev düzenli olarak
Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda
Moskova’daki Aralık Geceleri Festivali,
birincilik, 1990 ve 1992’de Moskova
St. Petersburg Beyaz Geceler, SaintÇaykovski Uluslararası Yarışması’nda
Denis Festivali, Nantes Folles Journées ikincilik, 1999’da Pretorya Uluslararası
Festivali, Suquet Müzikal Geceleri, La
Yarışması’nda birincilik ödüllerini
Roque d’Anthéron Piyano Festivali,
kazandı; 1999’da Rusya’nın en iyi
Tanglewood Festivali, Lugano Festivali
müzisyeni seçilerek birçok uluslararası
ve Salzburg Festivali’ne konuk oluyor.
ödüle layık görüldü.
Valery Afanassiev, Elisabeth Leonskaya, 2016/2017 sezonunun heyecan
Kun Woo Paik, Boris Berezovsky, Andrei verici resitalleri arasında Toulouse
Korobeinikov, Plamena Mangova,
Orkestrası, NHK Orkestrası, Andris
Victor Tretiakov, Vadim Repin, Mario
Poga, Alexander Vedernikov ve Vassily
Brunello, Nikolai Lugansky, Ivan
Petrenko ile Rus Orkestrası, Dmitri
Monighetti, Boris Berezovsky, Dimitri
Makhtin ve Plamena Mangova ile
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“A distinctive, charming personality
who advocates above all openmindedness and seeks the expression
of the soul behind every musical note.”
Le Monde de la Musique
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Alexander Kniazev is the worthy
successor of Mstislav Rostropovitch
and one of Russia’s leading
contemporary cellists. Alexander
Kniazev made his debut in 1978 in
Russia, England, France, Germany,
Italy, Spain, Belgium, Austria, USA,
Japan, Korea, South America and
South Africa.
Alexander Kniazev has performed
regularly as a soloist under Evgeny
Svetlanov, Kurt Masur, Mstislav
Rostropovitch, Yuri Temirkanov,
Vladimir Fedoseyev, Neeme Järvi,
Paavo Jarvi, Alexander Vedernikov,
Mikhail Pletnev, Charles Dutoit,
Kazuki Yamada, Stéphane Denève,
Jean-Claude Casadesus, Maxim
Shostakovich… with USSR
State Symphony Orchestra, St.
Petersburg Philharmonic Orchestra,
Wiener Symphoniker, Royal
Philharmonic Orchestra, Bayerischer
Rundfunk Orchestra, Helsinki
Philharmonic Orchestra, National
de France Orchestra, Radio France
Philharmonic Orchestra, MonteCarlo Philharmonic Orchestra,
Göteborg Symphonic Orchestra, Den
Haag Residentie Orchestra, Prague
Philharmonic Orchestra, NHK
Symphony Orchestra.
Alexander Kniazev performs regularly
at the December Nights Festival
in Moscow, White Nights in St.
Petersburg, Saint-Denis Festival, Folles
Journées de Nantes Festival, Nuits du
Suquet Festival, La Roque d’Anthéron
Festival, Tanglewood Festival, Lugano
Festival, Salzburg Festival.
Alexander Kniazev plays chamber
music with Valery Afanassiev, Elisabeth
Leonskaya, Kun Woo Paik, Boris
Berezovsky, Andrei Korobeinikov,
Plamena Mangova, Victor Tretiakov,

Vadim Repin, Mario Brunello, Nikolai
Lugansky, Ivan Monighetti, Boris
Berezovsky, Dimitri Makhtin and
Jean Guillou. Alexander Kniazev
also performed as a trio with Boris
Berezovsky and Dmitri Makhtin in the
Concertgebouw Amsterdam, Brussels
Palace of Fine Arts, London Wigmore
Hall, Paris Louvre Auditorium…
He is an ardent proponent of
contemporary music and gave the
premiere performance in Moscow
of Alexei Rybnikov’ Cello Concerto
that was dedicated to him as well as
Benjamin Youssoupov’s cello Concerto.
Since 1995 Alexander Kniazev has
been a professor at the Moscow
Conservatory and regularly lectures
in France, Spain and Korea; he takes
also part in many international cello
competitions as a jury member.
Alexander Kniazev has recorded at
Melodia pieces by Ernest Bloch and
Miaskovsky’s cello concerto with
Yevgueni Svetlanov and the Russian
State Symphonic Orchestra; at Philips
pieces by Max Reger and Jean Guillou;
at Warner Classics pieces by J. S.
Bach, Chopin with Nikolaï Lugansky,
Chostakovitch, Rachmaninov,
Mendelssohn; at Lontano/Warner
pieces by Dvořák; at Fuga Libera pieces
by Franck et Ysaÿe with Plamena

Mangova; at Mirare pieces by Brahms
with Andreï Korobeinikov and by
Chostakovitch, with the Yokohama
Sinfonietta Orchestra; at Exton organ
pieces by J. S. Bach.
His entire discography has won
unanimous critical acclaim and received
manys awards including Echo Award.
Alexander Kniazev began his cello
studies aged 6 under Alexander
Fedorchenko and was admitted to
the Moscow Conservatory in 1979. At
the same time, he studied the organ
under G. Kozlova. He won many
international prizes, including first
prize at the Vilnius International Cello
Competition in 1977, second prize at
the Moscow Tchaikovsky International
Competition in 1990 and, in 1992, the
first prize at the Pretoria International
Competition. In 1999, he was named
best musician of the year in Russia.
Highlights in 2016/2017 include
performances with the Toulouse
Orchestra, NHK Orchestra (on tour),
Russian Orchestra with Andris Poga,
Alexander Vedernikov and Vassily
Petrenko; chamber music with Dmitri
Makhtin and Plamena Mangova in the
Louvre Auditorium, Taipei National
Concert Hall, Puschkin Museum, Aixen-Provence Grand Théâtre and an
organ recital in Les Invalides.

bir sonbahar havası sezilir. Besteci,
eserlerinin modasının geçtiğine, çağdışı
Dmitri Şostakoviç
kaldığına giderek inanmaktadır.
Festival Uvertürü La Majör, op. 96
Elgar’ın, Keman Konçertosu’ndan on
yıl sonra yazdığı ve Sir Sidney ile Lady
Şostakoviç’in 1954’te tamamladığı
Colvin’e ithaf ettiği konçertoya çağın
Festival Uvertürü, Ekim İhtilali’nin 37.
ünlü viyolonselcisi Felix Salmond
yıldönümü için Bolşoy Tiyatrosu’nca
(1888-1952) yardımcı olmuş ve 26
ısmarlanmış ve ilk kez Melik Paşayev
Ekim 1919’da besteci yönetimindeki
yönetimindeki Bolşoy Tiyatro
Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde
Orkestrası tarafından 6 Kasım
ilk seslendirilişini de o gerçekleştirmiş,
1954’te seslendirilmiştir. Şostakoviç’e
fakat eser beklenen etkiyi yaratmamıştır.
ısmarlanan ilk eser olan bu uvertür,
Çünkü konserin ikinci bölümünde
bestecinin 1963 tarihli Rus ve Kırgız
Skryabin’in Poème de l’Extase’ını
Temaları Üzerine Uvertür’ünden daha
yönetecek olan Albert Coates sebebiyle
çok tanınır. Hatta Morton Gould,
Elgar’ın provası bir saat kısaltılmıştır.
André Konstelanetz ve Arthur Fieldler
Çağında pek ilgi görmeyen, ancak
gibi popüler eserleri yönetmekle ün
bestecinin ölümünden yıllarca sonra
kazanmış şefler tarafından eserin kaydı Pablo Casals’ın repertuvarına almasıyla
da yapılmıştır.
tanınan konçerto, günümüzde sık sık
Uvertür tam bir festival havasında,
konser salonlarında çalınmaktadır.
parlak La Majör tonda, bakır üflemeli
Baştan sona solo çalgının egemenliğini
çalgıların, şenliği ilan eden fanfarıyla
duyuran ve yalnızca ikinci ve üçüncü
başlar. Canlı şekilde süren tema
bölümler arasında ara verilen bu
hızlı bir ritimle, keskin akorlarla ve
dört bölümlü eserin 1. bölümü önce
bütün orkestranın katkısıyla virtüöz
ağır adagio tempoda, 4/4’lük ölçüde
bir anlatımla gelişir. Yaylıların neşeli
viyolonselin uzun ve soğukkanlı ama
pizzicato’su eşliğinde üflemeli çalgıların güçlü girişiyle başlar. Tutkulu bir
duyurduğu dans, sonunda yine ağırlaşır kadans biçiminde gelişen girişten
ve fanfara dönüşür. Ancak uvertür
sonra ılımlı moderato tempoda, sakin
canlanarak coşkun bir finalle son bulur. havadaki ilk tema 9/8’lik ölçüde viyola
(Süre 6’)
tarafından, Mi Majöre dönüşen ikinci
tema ise 12/8’lik ölçüde klarnet ve fagot
Edward Elgar
tarafından diyalog şeklinde sunulur.
Viyolonsel Konçertosu Mi minör, op. 85 2. bölüm Lento-Allegro molto önce
siciliano biçiminde 4/4’lük ölçüde,
– Adagio-Moderato
hüzünlü ve ağır bölmeyle başlar. Sonra
– Lento-Allegro molto
hafif ve kolay orkestra eşliğiyle canlı,
– Adagio
çok çabuk tempodaki scherzo gelişir.
– Allegro-Moderato-Allegro, ma non
Solo çalgı ise tekrarlanan notalarla
troppo
seçkinleşir. Buna kontrast oluşturan
kısa ve ağırca lirik bölme bu canlılığı
Edward Elgar’ın en ünlü eserlerinden
böler.
biri Viyolonsel Konçertosu’dur.
Si bemol Majör tonda, ağır tempoda ve
“Boyutuna rağmen büyük, iyi ve canlı bir 3/8’lik ölçüde 60 mezür süren çok kısa
eser” olarak tanımladığı konçertosunu
3. bölümde bir oda müziği kadrosuna
Elgar, I. Dünya Savaşı’nın yıkımından ve dönüşen orkestra ağır bir yakarışı
etkisinden hâlâ kurtulamadığı günlerde, duyurur. Orkestranın yalnızca yaylı
1918-1919 yıllarında besteledi. O sırada
çalgılar, klarnet, fagot ve kornolardan
Sussex’te bir kır evine çekilmişti ve
oluştuğu bölümde Elgar’ın en dokunaklı
ayrıca karısının hastalığıyla uğraşıyordu. ve kişisel anlatımlarından biri olarak
Bu nedenle Londra’da yazmaya
kabul edilen bu ezgiyi bir trajedi
başladığı eseri sonradan “Bir insanın
havasında sürdinli solo çalgı dile getirir.
yaşama karşı tavrı” olarak tanımlamıştır. Tamamlayıcı bir kadans bölümü finali
1920’de karısının ölümünden sonra,
bağlar.
başka büyük eser yazmayan Elgar’ın bu 2/4’lük ölçüde, pek o kadar çabuk
döneme ait bestelerinin hepsinde buruk olmayan tempodaki 4. bölüm, eserin en

karışık ve uzun bölümüdür. Gösterişli
stiliyle bakır üflemeli çalgılar, Elgar’ın
olgunluk çağını yansıtır gibidir. İlk kez
orkestra ile solist çekişir. Adagio’dan
bir bölme, solistin kadansıyla yansırken
hüzünlü etki artar. Ancak etki daha tam
duyulmadan neşeli, canlı rondo oluşur.
Bestecinin usta çalgılama tekniği, solo
çalgının kendisini çok iyi göstermesine
olanak sağlar: Orkestra solistle çok
ender birlikte çalar; ayrıca bir bütün
olarak yorumdan kaçınır. Daha sonra
açılış kadansı tekrar duyulur ve canlı bir
koda ile konçerto parlak biçimde sona
erer. (Süre 29’)
Johannes Brahms
Senfoni No. 3 Fa Majör, op. 90
– Allegro con brio
– Andante
– Poco allegretto
– Allegro
Brahms’ın 50 yaşında, 1883 yazında
Wiesbaden’de tamamladığı 3.
Senfoni’si, ilk kez Viyana’da 2
Aralık 1883 günü Hans Richter
yönetiminde filarmoni konserinde
çalınmış, Berlin’de ise ilk kez ünlü
kemancı J. Joachim yönetiminde
beş hafta sonra seslendirilmiştir.
Berlin Filarmoni Orkestrası senfoniyi
Franz Wüllner yönetiminde 20 Ocak
1884’te tekrarlamıştır. Viyana’daki ilk
yorumda dinleyiciler –Brahms’ın bu
en az çalınan senfonisi olacak olan–
eseri memnuniyetle, ancak az alkışla
karşılamışlardı; çünkü eserin dört
bölümü de sakin sona eriyor, güçlü ve
sert final akorlarını içermiyordu. Bu
durum bugün bile eseri iyi tanımayan
müzikseverleri şaşırtabilmektedir. 1.
Senfoni’nin yoğunluğu ve dramatizmi
ile 2. Senfoni’nin zarif lirizmiyle
yoğrulan bu senfoniyi, şef H. Richter
Beethoven’ın 3. Senfoni’sini ima ederek
“Brahms’ın Eroica’sı” diye tanımlar.
Ancak bu senfonide eksik kalan büyük
trajik vurgulamalar nedeniyle kesin bir
tavır fark edilmez. Müzik yazarı Hans
Renner’in deyimiyle “... ortada bir var
olma ya da olmama savaşımı yoktur;
verilecek son bir karar da izlenmez.
Brahms’ın stili kendi içtenliğine
yönelmiştir, amacı kahramanlık tutkusu
değildir. Beethoven ise dev sütunlar
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program notları

Louvre Oditoryumu, Taype Ulusal
Konser Salonu, Puschkin Müzesi, Büyük
Aix-en-Provence Tiyatrosu’nda oda
müziği ve Les İnvalides’de org müziği
konserleri yer alıyor.
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üzerine bir dünya kurmuştur; Brahms
sevecenlikle bu dünyanın ayrıntılarında
derinleşir.”
Ancak buna karşılık Brahms sevenlerin
hiç de azımsanmayacak bir bölümü
3. Senfoni’yi sanat yönünden en
değerlisi olarak görür. Belki de bu
nedenle, Françoise Sagan’ın Brahms’ı
sever misiniz? adlı romanı üzerine
1961’de Anatol Litvak’ın yönettiği
filmde (Goodbye again - I. Bergman/
A. Perkins/ Y. Montand) bestecinin
bu senfonisi, özellikle üçüncü bölüm
kullanılmıştır. İlk iki senfonideki
gelişime verilen önem, bu eserde tema
gruplarının karşı karşıya getirilmesiyle
iç gerilime yönelmiş ve böylece müzik,
filmde zengin sevgilisini terk ederek
genç bir öğrenciyi seçen olgun kadını
anlatan konuya daha uygun düşmüştür.
Diğer taraftan Brahms’ın en tipik, en
kişisel ve önemli senfonik eseri olarak
kabul edilen senfoni, çeşitli çalgıların
yarattığı zengin kontrastlarla, büyüleyici
aşk ezgileriyle ve diğer müziklerde az
görülen derecede dengeli oluşuyla
dikkat çeker.
Brahms 1883 Mayıs’ında Köln Müzik
Festivali’ne davet edilmiş, 14 Mayıs’ta
2. Piyano Konçertosu’nu çalmış ve 2.
Senfoni’sini yönetmişti. O yazı Zürih
gölü kıyısında geçirmeyi planlıyordu.
Ancak arkadaşı şef von Beckerath’ın
çağrısı üzerine 17 Mayıs’ta Wiesbaden’e
gitti; o yaz boyunca Bayan von
Dewitz’in harikulade villasında kaldı;
Taunus bölgesinin ormanlarla kaplı
dağları arasındaki –özellikle, yüksek
tavanlı müzik salonuyla ünlü– bu villada
yeni eseri 3. Senfoni üzerinde çalışıyor,
arada ormanda uzun yürüyüşler
yapıyordu. Ayrıca ünlü lied yorumcusu
mezzosoprano Hermine Spies (18571893) ile duygusal bir yakınlık kurmuştu.
Mutluluğu eserine de yansıdı. Yeni
senfonisi üzerinde çalıştığını sır gibi
saklıyor, hatta kısa bir ziyaret için gittiği
Frankfurt’ta Clara Schumann’a bile
bunu söylemiyor, ancak hissettiriyordu.
2 Ekim günü Wiesbaden’den ayrılıp
Viyana’ya yollandığı zaman 3.
Senfoni’nin partisyonunu cebinde
taşıyordu. 27 Kasım’da arkadaşı von
Beckerath’a yazdığı mektupta, onun
bu Wiesbaden Senfonisi’ni merak
edip etmediğini soruyor, gelecek
pazar günü timpani ve trompetlerle

russıan chamber phılharmonıc st. petersburg
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seslendirileceğini müjdeliyordu.
Brahms konçertolarında hiçbir
zaman kullanmadığı trombonlara
bu senfoninin üç bölümünde de yer
vermiş, tuba yerine de kontrfagotu
almıştı. Müzik eleştirmeni Dowans
da özellikle ilk ve son bölümlerdeki
atmosferde arka planda dağların,
gökyüzünün ve ezgisel rüzgârın
etkisinin duyulduğunu belirtir.
Avusturyalı eleştirmen, ilk Brahms
biyografisini yazan Max Kalbeck’in
(1850-1921) acı bir ifadeyle anlattığı
ilk yorumda, Wagner-Bruckner
taraftarlarının oluşturduğu Ecclesia
militans (kilise militanları) konseri
fiyaskoya dönüştürmek için çaba
göstermişse de, Brahms’çılar karşı
çıkmış, müziğin güzelliğinin de
yardımıyla senfoni başarılı bulunmuştu.
Brahms senfonileri arasında en kısası
olan 3. Senfoni’nin 1. bölümü 6/4’lük
ölçüde, Fa Majör tonda, neşeli ve
parlak tempoda başlar. Ve önceki
senfonilerde olduğu gibi bestecinin
bu bölümde sunduğu bir çekirdek
motif çok çeşitli değişimlerle tüm
esere egemen olacaktır. Baştaki kısa
girişte, üflemeli çalgıların güçlü akorları
eşliğinde görkemli tema belirlenir.
Bu tema mücadeleci, sakin, elejik ve
zarif kılıklara da girerek, bazen de yeni
yaratılmış gibi duyurulur. Klarnetin
ipeğimsi tonuyla, 9/4’lük ölçüde, Mi
minör tonda ve zarif tavırda beliren
ikinci tema özellikle dikkat çeker.
Kısa gelişim bölmesi ise önce şakacı
başlar, sonra enerjik devam eder.
Bundan sonra da viyola ve viyolonseller
canlı tempoda, yeni temayı sergiler.
Üzgün havadaki minör ortamda bu
enerji erir, kornoda duyurulan temel
motif yaylıların desteğinde hülyalı bir
değişime uğrar: Gerilim kaybolmuştur.
Temel motif yine canlanarak tekrar
kısmına varılır. Ana kısmın çok az
değişimle sunulmasından sonra, zaferle
ışıldayan ana motif koda’ya ulaştırır ve
alışılmamış armonik değişimlerle bu
törensel hava çok sakin sona erer.
2. bölüm 4/4’lük ölçüde, ağırca
tempoda, sakin ve dostça duyurulan
halk ezgisi benzeri tema ile başlar.
Yaratılan büyülü atmosferi en iyi
biçimde Clara Schumann belirtmiştir:
“2. bölümde küçük bir orman
şapelinde dua edenlere kulak verir

gibiyim; dereciğin şırıltısı, böcek ve
sineklerin neşeyle uçuşları çevremde
mırıltılar oluşturuyor. Kendimi
tabiatın kucağında, tam bir rahatlık
içinde hissettim.” Bölümde bu tema
değişkenlikle üflemeli çalgılar, viyolalar
ve viyolonseller tarafından duyurulur
ve özgür çeşitlemelerle, renkli biçimde
işlenir. Bir ara klarnet ve fagot hüzünlü
bir ezgi duyurur, sonra sisler içinde
kaybolur. Bölüm de yavaşça ve sakin
sona erer.
3. bölüm 3/8’lik ölçüde, oldukça neşeli
poco allegretto tempoda, Do minör
tonda, alışıldığı gibi scherzo formunda
değil, aksine bir romans havasındadır.
Önce viyolonsellerin hemen duyurduğu
zarif olduğu kadar tutkulu, Slav aksanlı,
aşırı ezgisel şarkı benzeri tema sonra
kornoya geçer. Senfoninin ana motifi de
eşlik partilerinde kendisini hissettirir.
Bazen yakınan, bazen de neşeli tınılarla
yansıyan bu popüler ezgi yine de
melankolik kimliğini korur. Brahms’ın
en güzel melodik buluşu olarak kabul
edilen bölüm, senfoninin en kısa kısmı,
yine sakin şekilde söner.
4. bölüm, 4/4’lük ölçüde, Fa minör
tonda, hızlı allegro tempodaki final,
esrarlı havada girer ve hemen gerilimi
oluşturur. Önce trombonların hafifçe
oluşturduğu hava hemen sertleşir;
tutkuyla ve dramatik aksanlarla kararır.
Viyolonsel ve kornoların sunduğu lirik
ikinci tema, orkestranın sert girişimiyle
geriler. Ancak Brahms sürprizini sona
saklamıştır: Birinci bölüm temasının da
kullanılarak 43 mezür boyunca giderek
artan gerilim, Majöre dönüşür ve uzun
bir akorla eseri sakin ve huzur içinde
sona ulaştırır. (Süre 31’)
* Program notları: irkin aktüze

konsere doğru
“Bundan sonrasını ancak bir müzik
parçası anlatabilir’’
Bu akşam çok önemli bir orkestrayı, St.
Petersburg Rus Oda Filarmonisi’ni ve
çellist Alexander Kniazev’i dinleyeceğiz
Aya İrini’de. Konser sırasında
bambaşka bir âleme sürükleneceğiz:
kişisel dertlerimizi, sorumluklarımızı,
öfkelerimizi, kırgınlıklarımızı,
ihtiraslarımızı unutacağımız ikinci bir
âleme…

Müziğin büyüleyici etkisinde
kaybolup giderken, kimilerimiz de
anlık kopuşlarla sahnedeki ayrıntıları
izleyecek aynı zamanda. Senfonin
en heyecanlı yerinde birinci kemanın
sandalyesinde gövdesini sağa sola
yatırışına, tromboncunun kuvvetle
şişirdiği yanaklarının ışıklar altında
parlayan kırmızılığına, trompetçinin
çalgısını üflerken bazen bir dehşet
anını anımsatan gözlerine, maestro
Juri Gilbo’nun ensesinden havalanan
gri beyaz saçlarına, ve belki de en çok
Kniazev’in viyolonseliyle dans eder,
hatta sevişir gibi eğilip doğrulurken
savrulan ıslak saçlarına, takılıp
kalacağız. Ya da, koltuğumuza yaslanıp
Aya İrini’nin mistik atmosferinde,
müzisyenlerin ellerindeki çalgılardan
yansıyan, altın sarısından, kahverengiye,
metalik griden, bakır rengine bir renk
cümbüşünde kaybolup gideceğiz
notalar eşliğinde…
Konseri izleyenler arasında ressamlar
ya da resmetmeyi sevenler olursa, her
bir orkestra üyesinin yüzündeki ifadeyi,
vücut hareketlerini ve sahneyi temsil
eden renkleri kullanarak, yukarıda
yaratmaya çalıştığım sahnelerden bir
sürü hareketli tablo tasarlayabilirler.
Aynı şekilde, bu satırları bir romanda
okusaydık, gözümüzün önünde bir sürü
tablo belirecekti büyük ihtimalle.
“Roman sanatı resim midir, müzik
mi?” konusuna girmeden önce roman
yazmanın “kelime ve cümlelerle tablolar
yapmak, sahneler yaratmak” olduğunu
hatırlayalım; Johann W. von Goethe,
Gustave Flaubert, Victor Hugo, Ernest
Hemingway, Hermann Hesse, Ephraim
Lessing, Yahya Kemal, Yaşar Kemal,
Orhan Pamuk’un da birer ressam
olduğunu da unutmadan.
Edebiyatla, resim sanatının kardeşliği
vurgusunu ilk kez MÖ 1. yüzyılda
yaşamış Latin şair Horatius yapmıştır:
“Ut Pictura Poesis” (Şiir de resim
gibidir). Ama, bana göre roman
sanatının ihmal edilmiş bir kardeşi daha
vardır ki, o da müziktir...
Aslında geniş anlamda baktığımızda
romanlar, senfonilere benzer. Roman
okurken bir senfoninin içindeymiş
gibi kaybolur gideriz. Tıpkı senfoninin
kreşendo ve dekreşendo anlarında
olduğu gibi. Sayfaları çevirirken kimi
yerde kalp atışlarımız hızlanır, bazen

dinginleşir, kimi zaman gözlerimiz
dolar, kimi zaman da gülümseriz ve
roman biter. Bir senfoninin ezgili ya
da coşkulu finali gibi… Bazı romanlar
pastoral halk şarkılarına benzer,
neşeyle ya da hüzünle sonlanan.
Bazıları peşrevlerle başlayan sanat
müziği şarkıları gibidir ahenkli; bazıları
da iç acıtıcıdır arabesk şarkılar gibi.
Ama belki de en çok, sürprizlerle
dolu caz şarkılarına benzer romanlar;
nerede başlayıp, nerede biteceğini
kestiremediğimiz caz şarkılarına…
“Hayatımı yazsam roman olur”
deriz. Neden? Gündelik yaşamımızın
görünüşte en anlamsız olaylarını
bile, duygularımızla, aklımızla
sezgilerimizle birleştirip anlatabilme
olanağı verdiği için. Ya da, karıncalar
ve sular gibi hayatın bütün ayrıntılarına
sızabildiği için… Ama belki de, ölümlü
olduğumuzu anladığımızdan beri,
“hayatımız” dediğimiz şeyin, tıpkı
kalp atımlarımız gibi inişli çıkışlı
ritimlerle dolu olduğunu bildiğimiz için.
Romanların da, hikâyesi olsun ya da
olmasın, tıpkı hayatımız gibi ritimleri
vardır; tıpkı müzik gibi. Henüz beş
haftalıkken atmaya başlayıp, yıllar sonra
duran kalbimizin inişli çıkışlı EKG’si
gibidir hayatımız. Acılar, sevinçler,
mutluluklar, trajedilerle geçer ve bir gün
sonlanır. Bitmesini hiç istemediğimiz
konserin, maestronun elini indirmesiyle
sonlanması ya da bir romanın son
sayfasının kapatılması gibi…
Hayal gücümüzü en yükseğe taşıma
olanağı verdiği için, yan yanadır ikisi;
edebiyat ve müzik… Öyle olmasaydı
dev yazar Turgenyev, İlkbahar Selleri adlı
romanını böyle bitirir miydi?:
“Sanin’in duygularını burada size
anlatmaya girişmeyeceğim; bazı
duygular o kadar kuvvetlidir ki, bundan
sonrasını ancak bir müzik parçası
anlatabilir.”
— Ercüment Cengiz
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çellıstanbul & cello4berlın
çellıstanbul berlın filarmoni’nin çellistleriyle buluşuyor!

CELLO4BERLIN
David Riniker
Knut Weber
Martin Menking
Stephan Koncz

ÇELLiSTANBUL
Melih Kara
Murat Berk
Ediz Şekercioğlu

konuk sanatçılar featuring:
DORUKHAN DORUK viyolonsel cello
BURCU HANCı soprano

11.06.2017
Aya İrini Müzesi
pa su 20.00 Hagia Eirene Museum
Johann Sebastian Bach

Fronçois Schubert

“Jesu, meine Freude”

L’Abeille, op. 13 No. 9

Gabriel Fauré

Léo Delibes

Pavane, op. 50
Sicilenne, op. 80 No. 3

Lakme operasından Çiçek Düeti
Flower Duett from the Lakmé
opera

David Popper

Konçerto Polonaise, op. 14
Concert Polonaise, op.14

Oğuzhan Balcı

Carmen Fantezi
Carmen Fantasy

Eleji “Duvarların Ardı”
Elegie “Behind the Walls”

Heitor Villa-Lobos

Dmitri Shostakovich

Bachianas Brasileiras No. 1

Vals No. 2
Waltz No.2

Âşık Veysel (düz. arr. Hasan Tura)

“Uzun İnce Bir Yoldayım”
45 . i st anbu l mü zi k f es tivali

Melodi
Melodie

George Bizet (düz. arr. Werner ThomasMifune)

– Introduzione / Embolada
– Preludio / Modinha
– Fuga / Conversa
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Alexaner Glasunov

Max Bruch

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras No. 5
– Aria / Cantilena
– Dansa / Martelo
Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval.

Kol Nidrei, op. 47
Antonín Dvořák

“Lasst mich allein”, op. 82 No. 1
Piotr Ilyich Tchaikovsky

Melodi, op. 42 No. 3
Melodie op.42 No.3

konsere doğru pre-concert talk
tuna kiremitçi’nin “çello sevgisi”
başlıklı konuşması
by tuna kiremitçi on “love of cello”

çellistanbul
▪▪ Adını, sihirli atmosferi ve tarihi
zenginliği ile bilinen İstanbul şehrinden
alan Çellistanbul, 2002 senesinde
Murat Berk tarafından, aynı okuldan
mezun olup yurtdışında eğitimlerini
tamamlayan dört çellistten kuruldu.
Dörtlü, yurtiçi ve yurtdışındaki değerli
sanatçı arkadaşlarıyla beraber müzik
yapmak ve Türkiye’nin zengin müzik
tınısını dünyaya sergilemek amacıyla
çalışmalarını sürdürüyor. Çellistanbul
Türkiye’nin önemli salonlarının
tümünde defalarca dinleyici ile
buluştu, 38. ve 42. Uluslararası
İstanbul Müzik Festivalleri başta
olmak üzere Eskişehir ve Kıbrıs
Uluslararası Müzik Festivallerinde
yer aldı. Bandoneon sanatçısı Tolga
Salman ve piyanist Orçun Orçunsel
ile seslendirdikleri Tango programının
yanında Zuhal Olcay, Züfü Livaneli,
Edip Akbayram, neyzen Burcu Karadağ
ve soprano Pervin Çakar ile beraber
konserler vererek adeta bir mozaik
gibi farklı parçalarla repetuvarlarını
zenginleştirdiler. Bursa Bölge Devlet
Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet
Senfoni Orkestrası ile solist olarak
sahne alan Çellistanbul, Atina Senfoni
Orkestrası’nın viyolonsel grubu ile
birleşip Atina’da verdikleri konser
sonrasında Moskova’da, Nâzım
Hikmet’in 50. ölüm yıldönümünde
mezarı başında çalmış olmanın
gururunu taşıyor.
Melih Kara, 1991 yılında Hacettepe
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan
Yard. Doç. Nuray Eşen’in öğrencisi
olarak mezun oldu. Yüksek lisansını
1991-1993’te Anadolu Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nda Azerbaycan
Devlet Sanatçısı Yuri Abdullayev’in
öğrencisi olarak tamamladı. 1993
yılında Cenevre Konservatuvarı’nın
Perfectionnement (Olgunluk) sınıfına
Prof. Daniel Grosgurin’in öğrencisi
olarak kabul edildi. Sanatçı, 1996
yılında Cenevre Konservatuvarı’nın
Virtuosite sınıfını birincilik ödülü ve
Pierre Fernex özel ödülüyle tamamladı.
Eğitimi süresince Mstislav Rostropoviç,
Janos Starker ve Marcio Carneiro’nun
kurslarına katılan Kara, Anadolu
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Murat Berk, 1980 yılında Prof. Nusret
Kayar’ın öğrencisi olarak Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na
girdi. 1986’da Hacettepe Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı lisans bölümüne
Prof. Ali Doğan’ın öğrencisi olarak
kabul edildikten sonra 1990 yılında
eğitimini tamamladı. Aynı yıl İstanbul
Devlet Senfoni Orkestrası’nın açtığı
sınavı kazandı ve viyolonsel sanatçısı
olarak orkestraya katıldı. 1993 yılında
kazandığı bir bursla İsviçre’de Cenevre
Konservatuvarı’na kabul edildi.
Yurtdışındaki öğrenimi sırasında,
Mstislav Rostropoviç, Mischa Maisky,
Janos Starker gibi ünlü viyolonselcilerin
kurslarına katıldı. Lozan Orkestrası,
Tibor Varga Oda Orkestrası ve Cenevre
Oda Orkestraları ile çalışma fırsatı buldu.
1997 yılında Türkiye’ye dönen sanatçı,
hâlen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
ve Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası’nda görev yapmakta.
1977 yılında Ankara’da doğan ve
müzisyen bir aileden gelen Ediz
Şekercioğlu, viyolonsel eğitimine 9
yaşında Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda yarı zamanlı olarak
başladı. 1988 yılında tam zamanlı
eğitime geçen ve 1998 yılında başarı ile
mezun olan Şekercioğlu, 1995 yılında
kazandığı Akdeniz Gençlik Orkestrası
sınavıyla ülkemizi yurtdışında temsil
etti. 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı
bursu ile gittiği İtalya Giuseppe Verdi

Como Konservatuvarı’nda Chiristian
Bellisario ile iki yıllık bir çalışma sonrası
sperimentale programını başarıyla
tamamladı. Ardından Winterthur
Zürih Müzik Akademisi’ni kazandı;
Thomas Grossenbacher ile dört yıllık
konser diploması programından 2005
yılında mezun oldu. Buradaki öğrenimi
sırasında da dünyaca ünlü birçok şef
ve oda müziği solistiyle çalışma ve
konser verme şansına erişti. Prof.
Raphael Wallfisch ile bir yıllık solo
kariyeri sırasında Martin Zeller ile Barok
viyolonsel üzerine çalışmalar yaptı. Ediz
Şekercioğlu hâlen Başkent Akademik
Oda Orkestrası’nda tutti ve solo
viyolonsel sanatçısı olup, solo konserler
ve resitaller vermeye devam etmektedir.

cello4berlın
▪▪ Bu dört sanatçının, ünlü Berlin
Filarmoni Orkestrası’na uzanan
müzikal geçmişleri ve ana toplulukları
olan Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti’nin
üyeleri olmalarının yanı sıra,
anlatacakları kendi hikâyeleri var.
Repertuvar açısından tamamen özgür
olan topluluğun çaldığı tüm eserler,
grup üyesi David Riniker tarafından her
müzisyen için özel olarak düzenleniyor.
Cello4Berlin dünya müziği, caz, tango
ve tüm klasik müzik repertuvarını
kucaklayan, farklı janr deneyimlerinden
esinleniyor.

David Riniker 1970 yılında İsviçre’de
doğdu. Önce Jean Paul Guéneux
ile daha sonra da Basel’de Antonio
Meneses ile çalıştı. Sanatsal yeterliliğini
Arto Noras, Boris Pergamenschikov,
Wolfgang Boettcher ve David
Geringas’ın ustalık sınıflarında
geliştirerek mezun oldu. Aynı
zamanda hem ülkesinde, hem de
yurtdışında 4e Tournoi Eurovision des
Jeunes Musiciens (Erovizyon Genç
Müzisyenler Turnuvası) ve Bulgaristan
Varna Avrupa Gençlik Ödülü gibi birçok
başarı kazandı. 1995 yılından beri Berlin
Filarmoni Orkestrası üyesi olan Riniker,
birçok tanınmış müzisyenle oda müziği
konserine imza attı.
Knut Weber 1974 yılında Klagenfurt’ta
(Avusturya) doğdu. Önce Slovenyalı
Milos Mleynik ile, ardında Köln’de
Claus Kanngiesser, Berlin’de de
Wolfgang Boettcher ile çalıştı. Heinrich
Schiff, Siegried Palm, William Pleeth, F.
Helmerson, David Geringas, Bernhard
Greenhouse, Alban Berg Quartet ve
Beaux Arts Trio’nun ustalık sınıflarına
katılımı kendisi için şüphesiz ki büyük
bir teşvik oldu; Avusturya Liezen’de
düzenlenen Uluslararası Viyolonsel
Yarışması’nda birincilik ödülü de dahil
olmak üzere birçok başarıya adını
yazdırdı. Knut Weber 1998’den beri
Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi.
Martin Menking 1967 yılında
Münster’de doğdu. Daha Heinrich

45 t h ıs tanbu l m us ıc fes tıval

ÇELLISTANBUL & CELLO4BERLIN
Çellistanbul Berlin Filarmoni’nin
Çellistleriyle Buluşuyor!
Çellistanbul Meets the Cellists of the Berlin
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▪▪ Even the musical background of all
four artists is not only their famous
orchestra in Berlin but also the mother
ensemble, The 12 Cellists of Berlin
Philharmonic, this celloquartet has its
own story to tell.
To be completely free in choice of
repertoire all arrangements are written
by quartet member David Riniker,
individually adjusted for every single
player.
Cello4Berlin is influenced by its
experiences of many different genres world music, jazz, tango and the whole
world of classical music.
David Riniker was born in 1970 in
Switzerland. He studied at first with
Jean Paul Guéneux, and later in the

concert classes of António Menèses
in Basel. He completed his skills in
master-classes with Arto Noras, Boris
Pergamenschikov, Wolfgang Boettcher,
and David Geringas. He has also been
the recipient of numerous distinctions
both at home and abroad, for example
at the 4e Tournoi Eurovision des
Jeunes Musiciens, or at the European
Youth Prize in Varna (Bulgaria).
Riniker has been member of the Berlin
Philharmonic since 1995, and has
played with various celebrated chamber
music combinations.
Knut Weber was born in 1974 in
Klagenfurt (Austria). He studied at first
with the Slovenian Milos Mlejnik, then
with Claus Kanngiesser in Cologne,
and with Wolfgang Boettcher in Berlin.
He also received decisive stimulus in
master-classes with Heinrich Schiff,
Siegfried Palm, William Pleeth, F.
Helmerson, David Geringas, Bernhard
Greenhouse, the Alban Berg Quartet,
and the Beaux Arts Trio. Knut Weber
has been the recipient of, among
other distinctions, the 1st Prize of
the International Cello Competition
in Liezen, Austria. Since 1998, he
has been a member of the Berlin
Philharmonic.
Martin Menking was born in 1967
in Münster. Already when still a
student of Heinrich Schiff and David
Geringas, he won numerous national
and international competitions. He
rounded off his musical training in
master classes with Yo-Yo Ma, Boris
Pergamenschikov, Janos Starker,
Siegfried Palm, Isaac Stern, the
Beaux Arts Trio, and the Alban Berg
Quartet. In 1994, he became principal
cellist of the North German Radio
Symphony Orchestra in Hamburg,
joining the Berlin Philharmonic in
1996. Additionally, he has been a
member since 1992 of the Consortium
Classicum, and is a much sought-after
chamber music partner.
Born in Vienna in 1984 into an AustroHungarian family of musicians, cellist
Stephan Koncz started studying at the
University for Music in Vienna with
Valentin Erben (Alban Berg Quartett)
at the age of 8. In 2000 he continued
his studies with the principal cellist of
the Vienna Philharmonic, Róbert Nagy,

and additionally pursued a doublemajor in conducting and composition.
An avid chamber musician, Mr.
Koncz has collaborated with Julian
Rachlin, Gábor Takács-Nagy, Dmitry
Sitkovetsky, The 12 Cellists of the
Berlin Philharmonic, and has had
master classes with Steven Isserlis,
Daniel Barenboim, and Heinrich
Schiff. After being a member of the
Vienna State Opera Orchestra / Vienna
Philharmonic for two years he became
a member of the Berlin Philharmonic
in 2010.

dorukhan doruk
▪▪ Witold Lutoslawski Uluslararası
Viyolonsel Yarışması’nın da aralarında
bulunduğu birçok uluslararası
yarışmada ödüller kazanan genç çellist
Dorukhan Doruk, genç yaşına rağmen
Wiener Konzerthaus, Zürih Tonhalle,
Cenevre Victoria Hall gibi Avrupa’nın en
önemli salonlarında solo ve oda müziği
konserleri verdi; 42. İstanbul Müzik
Festivali’nin açılışını yaptı; Verbier
Festivali, Schleswig-Holstein Müzik
Festivali, Bodensee Festivali, OzawaMatsumoto Festivali, Uluslararası
Eskişehir Festivali gibi saygın
festivallerde solist olarak sahneye çıktı.
1991 yılında İstanbul’da doğan
Doruk, 2000 yılında Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Dilbağ Tokay
ile başladığı viyolonsel eğitimini
Köln Müzik Yüksekokulu’nda Claus
Kanngiesser ve Norveç Müzik
Akademisi’nde Truls Mørk ile devam
ettirdi. Genç çellist kariyerine her geçen
gün yeni ödüller sığdırıyor: Polonya
X. Witold Lutoslawski Uluslararası
Viyolonsel Yarışması’nda ikincilik ve
iki özel ödül; Belçika Lions Avrupa
Müzik Yarışması, Avusturya Liezen
Viyolonsel Yarışması, İtalya 17.
Città di Barletta Uluslararası Genç
Müzisyenler Yarışması ve Bulgaristan
7. Uluslararası Alman ve Avusturya
Müziği Yarışması’nda birincilik
ödülleri; Hırvatistan 8. Antonio
Janigro Viyolonsel Yarışması’nda
birincilik ödülüne ek olarak beş ayrı
özel ödül; Mersin 1. Ulusal Viyolonsel
Yarışması’nda birincilik ve En iyi Türk
Bestecisi Yorumu ödülü; Almanya

Bodensee Müzik Yarışması’nda
üçüncülük ve 2011 Donizetti Klasik
Müzik Ödülleri’nde Yılın Çıkış Yapan
Genç Müzisyeni ödülüne layık görüldü.
Orkestra ile ilk konserini 13 yaşında
veren sanatçı, Varşova Filarmoni,
Zagreb Solistleri, Budapeşte Yaylı
Sazlar Orkestrası, Kurpfälzisches
Oda Orkestrası, Junge Philharmonie
Köln, Les Symphonistes Européens,
Slovak Sinfonietta, Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet
Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası, Bursa Devlet
Senfoni Orkestrası, Eskişehir Senfoni
Orkestrası, Filarmonia İstanbul,
Orkestra Akademik Başkent gibi
orkestralar eşliğinde viyolonsel
repertuvarının zorlu eserlerini
seslendirdi. Fazıl Say ile bestecinin
Dört Şehir Sonatı’nı seslendirdikleri
bir Türkiye turnesi gerçekleştirerek,
Avusturya ve İsviçre’de resitaller verdi.
Yo-Yo Ma, Gary Hoffman, David
Geringas, Steven Isserlis, Ralph
Kirshbaum, Jens Peter Maintz, Torleif
Thédeen, Antonio Meneses gibi
dünyaca ünlü çellistlerle çeşitli ustalık
sınıflarına katıldı; Almanya’daki dört
yıllık öğrenimi boyunca DAAD bursuna
layık görüldü. 2013 yılında ise Seiji
Ozawa Uluslararası Akademisi’ne
katılarak eğitimine Cenevre’de devam
etti. 2010 yılından bu yana Dünya
Sahnelerinde Genç Müzisyenler

projesi çerçevesinde enstrüman ve
yaşam bursuyla desteklenen Dorukhan
Doruk, Tüpraş A.Ş.’nin de katkılarıyla
uluslararası çalışmalarını Norveç
Müzik Akademisi’nde Truls Mørk ile
sürdürmekte olup, kendisine bu proje
ile sağlanan 19. yüzyıl Lupot yapımı bir
viyolonsel ile çalmaktadır.
▪▪ Prize winner of many international
competitions, among them X. Witold
Lutoslawski International Cello
Competition, Dorukhan Doruk has
already appeared in major concert halls
such as Vienna Konzerthaus, Tonhalle
Zurich, Victoria Hall Geneva, Warsaw
Philharmonic Hall. Born in 1991
in Istanbul, Doruk began studying
cello in 2000 with Dilbağ Tokay in
his hometown. He continued his
studies with Claus Kanngiesser at the
University of Music und Dance Köln,
and with Truls Mørk at the Norwegian
Academy of Music in Oslo.
He won numerous awards at
international competitions such as 2nd
Prize and 2 special awards at the X.
Witold Lutoslawski International Cello
Competition in Poland, 1st prize and 5
special awards at the Antonio Janigro
Cello Competition in Croatia, 1st prize
at the Liezen Cello Competition in
Austria, 3rd prize at the Bodensee
Music Competition in Germany, 1st
prize at the Lions European Music
Competition in Belgium, 1st prize at
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Schiff ile David Geringas’ın öğrencisi
olduğu sırada pek çok ulusal ve
uluslararası yarışmayı kazandı.
Müzikal eğitimini Yo-Yo Ma, Boris
Pergamenschikov, Janos Starker,
Siegfried Palm, Isaac Stern, Beaux Arts
Trio ve Alban Berg Quartet’in ustalık
sınıflarında pekiştiren Menking, 1994
yılında Hamburg’da Kuzey Almanya
Radyo Senfoni Orkestrası’nın baş
çellisti oldu; 1996 yılında da Berlin
Filarmoni Orkestrası’na katıldı. Buna
ek olarak 1992 yılından bu yana
Consortium Classicum üyesi olan
Menking, çokça rağbet gören bir oda
müziği partneri.
1984 yılında Viyana’da AvusturyaMacaristan asıllı müzisyen bir aileye
doğan viyolonselci Stephan Koncz,
daha 8 yaşındayken eğitimine Viyana
Müzik Üniversitesi’nde Alban Berg
Quartet üyesi Valentin Erben ile
başladı; 2000 yılında eğitimini Viyana
Filarmoni Orkestrası solo çellisti
Róbert Nagy ile sürdürdü ve buna ek
olarak kompozisyon ve orkestra şefliği
alanlarında çift lisans yaparak mezun
oldu. Hevesli bir oda müzisyeni olan
sanatçı, Julian Rachlin, Gábor TakácsNagy, Dmitry Sitkovetsky ve Berlin
Filarmoni’nin 12 Çellisti de dahil birçok
işbirliğine imza attı, Steven Isserlis,
Daniel Barenboim ve Heinrich Schiff’in
ustalık sınıflarında yer aldı. İki yıl süren
Viyana Devlet Opera Orkestrası/Viyana
Filarmoni Orkestrası üyeliğinden
sonra, 2010 yılında Berlin Filarmoni
Orkestrası’na katıldı.
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the International Young Musicians
Competition Citta di Barletta in Italy
and 1st prize at the International
German and Austrian Music
Competition in Bulgaria. In 2011 he
has been awarded as “Young Musician
of the Year” at the Donizetti Classical
Music Awards.
He made his debut as a soloist
when he was 13. Since then, he
performed with various orchestras
such as Warsaw Philharmonic,
Zagreb Soloists, Slovak Sinfonietta,
Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra, Istanbul State Symphony
Orchestra, Izmir State Symphony
Orchestra, Bursa State Symphony
Orchestra, Eskisehir Symphony
Orchestra, Budapest Strings, Junge
Philharmonie Köln, Kurpfälzisches
Kammerorchester, Les Symphonistes
Européens, Orchestra Baskent,
Filarmonia Istanbul and Presidential
Symphony Orchestra of Turkey.
He performed with Fazıl Say, his
cello sonata Four Cities during their
concert tour in Turkey, as well as in
Switzerland and Austria.
Doruk performed as a soloist in
prestigous festivals such as Verbier
Festival, Schleswig-Holstein Music
Festival, Istanbul Music Festival,
Bodensee Music Festival, Eskisehir
Festival and Ozawa-Matsumoto
Festival. In some masterclasses and
workshops he had the opportunity to
work with renown cellists such as YoYo Ma, Gary Hoffman, David Geringas,
Steven Isserlis, Ralph Kirshbaum,
Jens Peter Maintz, Torleif Thédeen,
Antonio Meneses, Philippe Muller,
Joel Krosnick, Wolfgang Boetcher. In
2013 he participated to the Seiji Ozawa
International Academy.
He was a scholar of the DAAD for 4
years and he is also laureate of other
foundations such as Villa Musica,
Yehudi Menuhin Live Music Now, Dr.
Carl-Dörken Stiftung, Doms Stiftung.
He also was a scholar of the Young
Musicians on World Stages Project
for 6 years initiated and mentored
by Güher and Süher Pekinel with the
financial support of Tüpraş and plays
today on a Nicolas Lupot cello from
the 19th century provided to him by the
generosity of this project.”

burcu hancı

Dr. Raminta Lampsatis ile Berlin’de
repertuvar çalışmalarına başlayarak,
▪▪ Soprano Burcu Hancı, 2005
Lampsatis’in 2016 konser projeleri
yılında girmeye hak kazandığı
kapsamında pek çok kez Litvanya’ya
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
konuk oldu. Kaunas ve Vilnius
Konservatuvarı opera bölümünden 2012 şehirlerindeki Lithuanian National
yılında şeref öğrencisi olarak mezun
Philharmonic’te radyo ve televizyonda
oldu. 2012 yılında Prof. Dr. Mustafa
canlı yayınlanan konserlerde gösterdiği
Yurdakul ile yüksek lisans programına
üstün başarıyla Türkiye adına takdir
kabul edildiği Başkent Üniversitesi
kazandı. 2016 Almanya Bergedorfer
Devlet Konservatuvarı’ndan 2014 yılında Musiktage Yaz Festivali’nde, Mozart’ın
başarı bursu ve birincilikle mezun oldu. Sihirli Flüt operasından Gece Kraliçesi
Aynı yıl Greek Opera Stüdyosu’nun
ve Saraydan Kız Kaçırma’dan Konstanze
düzenlediği dinletide birinci seçilerek
rollerini üstlendi. Aynı sene Aralık
Genç Artist programına ve festival
ayında Boğaziçi Üniversitesi Albert
konserlerine davet edildi. Genç Artist
Long Hall’da Türk Üniversiteli Kadınlar
programı kapsamında Verdi’nin La
Derneği tarafından düzenlenen Yeni Yıl
Traviata operasından Violetta rolü,
Konseri’ni Arkas Trio ile gerçekleştirdi.
Donizetti’nin Lucia di Lammermoor
Sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Yekta
operasından Lucia rolünden bölümler
Kara’nın yaptığı, şef Antonio Pirolli
için özel olarak seçildi; ayrıca Ravel’in
yönetimindeki Bosphorus Sinfonietta ile
L’enfant et les sortileges adlı eserinden
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde
Fire rolünü üstlendi. Uluslararası Ege
dünyanın değişik ülkelerinden özel
Festivali kapsamında gerçekleşen Açılış olarak seçilen opera solistleri ile birlikte
Konseri, Liederabend, Müzikal Gecesi,
gerçekleştirilen, 2017 yılı Yeni Yıl Yeni
Puccini ve Gala Konserlerine ve aynı
Umutlara Gala Konserinde yer almak
festivalin 2015 yaz programı için New
üzere seçildi. Hancı ayrıca, İzmir Ulusal
York, Berlin ve Yunanistan’a davet aldı.
Genç Solist Yarışması Genç Profesyonel
2015 yılında İtalya’da Vincenzo Scalera
kategoride tek bayan finalist olarak
ile çalışmaya başladı. Dünyaca ünlü
orkestra ile Gala Konseri gerçekleştirdi.
L’Accademia del Belcanto programına
Bütün bu çalışmaların ötesinde pek
sayısız adayın içinden seçilen sekiz kişi çok ülkede ve Türkiye’de sayısız konser
arasına girdi. Aynı yıl Antalya Devlet
ve ustalık sınıfına katılan Burcu Hancı,
Senfoni Orkestrası’nın daveti üzerine
çalışmalarına dönem dönem Prof. Dr.
şef Patrick Souillot yönetimindeki yeni
Raminta Lampsatis ile Berlin’de devam
yıl konserinde yer aldı. 2016 yılında Prof. etmektedir.
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▪▪ After being accepted to the
Hacettepe University Ankara State
Conservatory in 2005, Burcu Hancı
graduated from the opera department
as an honour student in 2012. Gaining
special admittance to the Başkent
University State Conservatory’s
graduate programme with Prof. Dr.
Mustafa Yurdakul in 2012, she went
onto graduate as a merit scholar,
ranking first in her class. That same
year, she was invited to the Young
Artist Programme and festival
concerts, after being selected in first
place at an audition held by the Greek
Opera Studio. As part of the Young
Artist Programme, she was specially
selected to perform the roles Violetta
from Verdi’s La Traviata and Lucia
from Donizetti’s Lucia di Lammermoor.
Additionally, she also voiced the role
of Fire from the Ravel piece L’enfant et
les sortileges. Again, she was specifically
selected to perform at the International
Festival of the Aegean’s Opening
Concerts, Liederabend Musical
Night, Puccini concert, and Gala
performances. She was also invited
to the same organization’s summer
programmes held in New York, Berlin,
and Greece in 2015.
Also in 2015, she began working
with Vincenzo Scalera in Italy. She
was among the eight artists who
were selected for the world famous
L’Accademia del Belcanto Programme,
out of a sea of Italian opera singers.
Upon receiving invitation from the
Antalya State Symphony Orchestra
for their 2015 New Years concert, she
performed alongside conductor Patrick
Souillot at the New Years event.
In 2016, she began her repertory
work in Berlin with Dr. Raminta
Lampsatis. As part of Lampsatis’s
2016 Concert Projects, she received
many performance invitations from
Lithuania. Following her outstanding
success during the live broadcast
concerts with the Lithuanian National
Philharmonic in the cities of Kaunas
and Vilnius, she received great
recognition in her country’s name.
Receiving an invitation to the 2016
Bergedorfer Music Days Summer
Festival to sing Queen of the Night
from Mozart’s The Magic Flute and the

role Konstanze from The Abduction
from the Seraglio, Burcu Hancı went
on to perform both these roles in
Germany.
Alongside the Arkas Trio, she
performed the New Years Concert
programme organized by the Turkish
Association of University Women at
Boğaziçi University’s Albert Long Hall
in December 2016.
She was once again specially chosen
to perform with a distinguished
selection of opera soloists from all over
the world at the 2017 New Year New
Hopes Gala concert, accompanied by
the Bosphorus Sinfonietta under the
direction of conductor Antonio Pirolli
and the art direction of Prof. Dr. Yekta
Kara, all held at the Zorlu Performing
Arts Centre.
As the only female finalist in the Young
Professional category of the Izmir
National Young Soloists Competition,
Hancı performed with the orchestra at
the Gala concert.
In addition to all of these
accomplishments, Burcu Hancı has
given countless concerts and attended
master classes in both Turkey and
abroad, and she occasionally continues
to work with Prof. Dr. Raminta
Lampsatis in Berlin.

program notları
Johann Sebastian Bach
“Jesu, meine Freude”
Bach’ın özel bir sipariş üzerine
bestelediği “Jesu, meine Freude”
Moteti 1732’de Leipzig’de göreve
başlamasından birkaç hafta sonra,
posta müdürü Kees’in eşinin ölümü
nedeniyle, Johann Franck’ın 1653’teki
metni üzerine yazıldı. Bestecinin
motetleri arasında en önemlisi olan
ve 19 Temmuz günkü cenazede
seslendirilen bu eser, biçim olarak
aralarına şarkıların serbestçe
yerleştirdiği koral varyasyonlardan oluşr:
4/4’lük ölçüde ve Mi minör tondaki
1. bölüm “Jesu, meine Freude” (İsa
benim mutluluğum) koralinde, soprano
seslerde duyulan ana tema sakin bir
şekilde soprano, tenor ve basla dört
sesli sürer ve başlangıcın aksine Majör
tonda biter. (Süre 4’)

Gabriel Fauré
Pavane, op. 50
Vincent d’Indy’nin Alman Senfonik
Klasisizmi ile Debussy’nin
Empresyonizmi’nin yeniliği arasında
denge kuran Fauré, pek çok sahne
müziği, oda müziği, 60’ı aşkın piyano
parçası ve op. 50 Pavane’i içeren altı
orkestra eseri yazmıştır.
Pavane 1887’de, aslında orkestra
eşliğinde, isteğe bağlı olarak koro ile
seslendirmek üzere bestelenmiştir.
Fauré’nin Kont Robert de
Montesquiou’dan istediği sözler,
kendisine pembe renkte Japon
parşömen kâğıdına yazılarak hemen
iletilmiş ve eser ilk kez koro eşliğiyle
seslendirilmiştir. Ancak günümüzde
korosuz çalınan eserin, bizzat besteci
tarafından askeri bando için yapılmış
olup hiç yorumlanmayan düzenlemesi
de vardır. Fauré’nin, Debussy’nin
Bergamasque Süiti’nin atmosferinde
yazdığı Pavane, Diaghilev dahil birçok
bale yöneticisini bu eseri sahnelemeye
teşvik etmiştir. Ana tonaliteden pek
ayrılmadan, ancak dolanarak yansıyan
melodi, belirli bir gerilim yaratır; bu,
hayal âlemine bir yolculuk gibidir.
(Süre 7’)
* Program notu: irkin aktüze
Gabriel Fauré
Sicilienne, op. 80 No. 3
Sicilienne Fauré’nin en bilinen
parçalarından biridir. 1893 Mart’ında
orkestra için bir taslak olarak doğan bu
eser, Paul Porel’in Eden-Théâtre’ında
Molière’in Le Bourgeois gentilhomme
(Burjuva Soylusu) oyununun yeniden
uyarlamasının sahne müziği olarak
düşünülmüştü. Bu girişimin iflas
etmesiyle birlikte yarım kalan eseri,
Fauré viyolonsel ve piyano için
düzenleyerek ancak 1898 yılında
tamamlayabilecektir. Fauré besteyi
bu haliyle, Maeterlinck’in Londra’da
sahnelediği Pelléas ve Mélisande’ın
müziğinin bir bölümü olarak yeniden
düzenlemesi için öğrencisi Charles
Koechlin’e teslim eder. Oyunda ikinci
perdenin başında, Pelléas’la birlikte
oyun oynarken Mélisande’ın evlilik
yüzüğünün parmaklarının arasından
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David Popper
Konçerto Polonaise, op. 14
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Piyano için Czérny ya da keman için
Paganini ne derece önemliyse, 19.
yüzyıl viyolonsel virtüözlerinden
David Popper de enstrümana dair
besteler açısından aynı derecede
vazgeçilmezdir. Popper, solo eserlerin
yanı sıra birden fazla viyolonsel için de
eserler bestelemiştir. İlk temsili 1891
yılında Londra’da yapılmış olan Üç
Viyolonsel ve Orkestra İçin Requiem
bunlardan biridir. Dört Viyolonsel İçin
Konçerto Polonaise ise daha geleneksel
biçimdedir. Virtüöz yazınının en sevilen
biçimlerinden olan polonaise, ritminde
parlaklığı barındırır. Fakat eser aynı
zamanda Viyana’da Hellmesberger
Dörtlüsü’nün ve Budapeşte’de Hubay
Dörtlüsü’nün çellisti olan Popper’in,
grubun repertuvarlarındaki yaylı
çalgılar dörtlüsü düzenlemelerini uzun

yıllar boyunca yönetmiş olmasından
kaynaklanan teknik hırsı sergiler.
Popper’in bazı salon parçaları 19. yüzyıl
sonu konser salonlarında o kadar
hâkimdi ki eserleri tanıyanlara fazla
gelmeye başlamıştı. Zaman zaman
müzik eleştirisi de yazan Londralı
şair George Bernard Shaw şöyle
sızlanıyordu: “Popper’in MazurkaCaprice’ini iki sezonda on dört bin
defa dinledim. Dinleyici her defasında
alkışlarla tekrar istedi ve tekrarda
çalınan eser de yine her defasında
Popper’in Papillon’uydu. Hoş bir
parça, ancak artık içimi tiksinme
duygusuyla dolduruyor.” Bu gibi fazla
sıklıkta çalınan salon parçaları söz
konusu olmadığındaysa Shaw’un
değerlendirmeleri daha yumuşaktı;
Popper’in müziğini “daha hafif
bölümlerde zarif, yaratıcı, duygu yüklü
bölümlerindeyse hüzünlü” buluyordu.
(Süre 7’)
George Bizet (düz. arr. Werner ThomasMifune)
Carmen Fantezi
Georges Bizet'nin Carmen operasındaki
kahramanlar o kadar popülerdir ki,
onları tanıtmaya neredeyse gerek yok;
bilincimizde melodilerle birleşmişlerdir.
Carmen’in Habanéra’sı, Don José’nin ve
Escamillo’nun aryaları bu figürlere can
verir. Sırf bu bile, Carmen Fantezileri
olarak adlandırılan ve operanın büyük
melodilerinden yola çıkan parçaların
sayıca çokluğunu açıklamaya yeter.
Bizet en son ve bugüne dek en
tanınmış operasını, Strauss Yarasa
üzerinde çalışırken bestelemiştir.
Böylece Romantik operet geleneğinin
en melodik iki eseri, Paris ve Viyana’da
eşzamanlı olarak ortaya çıkmıştır.
Carmen’in prömiyeri, Yarasa’nın
Viyana’daki başarılı prömiyerinden
on bir ay sonra, 1875 Mart’ında
gerçekleşti. Fakat Paris’teki temsil bir
skandal oldu. İzleyici konuyu sahne
için fazla müstehcen, Carmen tasvirini
fazla cüretkâr, şiddet içeren kapanışı
zorlama ve müziği, inanması zor olsa
da, amelodik ve karanlık bulmuştu. Bu
başarısızlığın Bizet'nin kalbini kırdığı
söylenir. Daha prömiyer gününün
sabahında Légion d’honneur Şövalyelik
Nişanı’yla ödüllendirilen besteci bu

olaydan tam üç ay sonra hayatını
kaybetmiştir. Aynı akşam Carmen’in 33.
temsili gerçekleşir; zira eser en sonunda
başarılı olmuştur. Esere adını veren
kadın kahramanın kendi ölümüne dair
kehanette bulunduğu sahnede Carmen’i
canlandıran şarkıcı öylesine kasvetli
önsezilere kapılır ki, sahneyi kireç
gibi bembeyaz olmuş bir şekilde terk
eder. Bundan birkaç saat sonra Bizet
ölmüştür. Sahip olduğu melodik büyü
ve Akdenizli duygusallığı bir yana, esere
damgasını vuran, ölüm kehanetleri ve
şiddetten oluşan bu kasvetli havasıdır
aynı zamanda. (Süre 10’)
Heitor Villa-Lobos
Bachianas Brasileiras No. 1 ve No. 5
Diri ve heyecanlı karakteriyle
Latin Amerika kıtasının en önemli
bestecilerinden biri olan Heitor VillaLobos kendisini gayet isabetli bir
şekilde “Amazonlardan yanardöner
bir orman kuşu” olarak tanımlıyordu.
Sokak müzisyenlerinin tüm o tez
canlı dansları ve melankolik şarkıları,
tangoları, mazurkaları ve choro’ları
besteciyi adeta büyülüyordu. Heitor
Villa-Lobos gitar çalmayı kendi kendine
öğrenmişti; ancak kısa sürede Avrupa
menşeli yoğun partisyonlar çalışmaya
başladı. Kendi kendini eğitmiş besteci,
yaşam dolu ve son derece ustalıklı
polifoniler yazmayı öğrenmiş olmasını
babasından edindiği Johann Sebastian
Bach sevgisine borçluydu büyük bir
ihtimalle.
Enstrüman dağılımı ve biçim
açılarından birbirinden çok farklı
olan dokuz süitten oluşan Bachianas
Brasileiras Heitor Villa-Lobos’un en
başarılı eserleri arasındadır. Besteci bu
eserlerde Bach’ın müziğinin evrensel
karakterini kendi yurdundan tınıların
diliyle kaynaştırmayı denemiştir.
Bu nedenle her bölüm için iki isim
seçilmiştir: Bir Erken Klasik Dönem’den,
bir de Brezilya’dan. Bachianas Brasileiras
No. 5, bestecinin en tanınmış eseridir.
Bir Bach melodisine özgü güç ve
netlik, tropik bir duyarlılıkla yüklenmiş
gibidir. Aria veya Cantilena’da melodi,
kendini yoğun ve özlem dolu bir şekilde
gösterir. Dansa’nın ikinci bölümünde
ya da Martelo’da besteci, sahip olduğu
Latin Amerikalı yaşam duygusunun

ritmik vuruşlarını takip eder. Beste
yapmayı biyolojik bir gereklilik olarak
gören Villa-Lobos için yaratıcı kişinin
rolü “halkın müziğini alarak kendi
kalbine ve ruhuna işlemesine izin verip
en nihayetinde müziği aynı halka geri
vermek”tir. (Süre 11’)

Pek çok araştırmacı, Yahudilerin ölüm
ve Hristiyanlığa geçme arasında seçim
yapmak zorunda bırakıldıklarında etmek
zorunda kalacakları din değiştirme
yeminlerinin peşinen bozulması için
ettikleri bu duanın, özellikle de orta
çağlarda ibadetin önemli bir parçası
haline geldiği konusunda hemfikirdir.
Âşık Veysel (düz. arr. Hasan Tura)
Kimileri ise bu duanın gelenekte bu
“Uzun İnce Bir Yoldayım”
kadar öne çıkmasının asıl nedeninin
uzun, serbestçe akan melodisinin
Hasan Niyazi Tura, daha önce 2004
büyüleyiciliği olduğunu öne sürer.
yılında flüt ve piyano için bestelediği
Bruch’un bu melodiyi yorumunda
Uzun İnce Bir Yoldayım Üzerine
viyolonsel, sinagogda duayı teganni
Çeşitlemeler’in ardından aynı temayı
eden kantorun coşkun sesini taklit
Çellistanbul için 2006’da tekrar ele
eder. Bestenin ikinci teması ise,
alarak bu kez meydana getirdiği
Lord Byron’un Yahudi Melodileri
esere “Deyiş” başlığını vermiştir. Aşık
derlemesinde yazıya geçirdiği “Babil
Veysel’in ezgisini serbestçe ele alırken,
Nehri’nde Ağlayanlar İçin Ağla”
dört viyolonselin lirik ve teknik anlatım
şiirinin sözleri üzerine Isaac Nathan’ın
gücünü de yansıtmaya çalışan besteci,
yaptığı düzenlemenin orta kısmından
eseri Çellistanbul üyelerine ithaf
alınmadır.
etmiştir. (Süre 4’)
Bruch bir Protestandı ve Kol Nidre
melodisini ilk kez, hocası Ferdinand
Max Bruch
Hiller onu Berlin’de baş kantorluğu
Kol Nidrei, op. 47
üstlenmiş olan Lichtenstein ailesiyle
tanıştırdığında duydu. Kantor
Arami dilindeki karşılığıyla Tüm
Abraham Jacob Lichtenstein Hristiyan
Yeminler, Max Bruch’un viyolonsel ve
müzisyenlerle dostane bir ilişki
orkestra için yazdığı bir bestedir. Bu
içindeydi ve Bruch’un Yahudi halk
gece dinleyeceğiniz eser sekiz viyolonsel müziğine gösterdiği ilgiyi gönülden
için uyarlanmış bir düzenlemedir.
destekliyordu. (Süre 12’)
Bruch bu eseri Liverpool Filarmoni
Orkestrası’nın başına geçmek üzere
Antonín Dvořák
İngiltere’ye gittiği 1881 yılında,
“Lasst mich allein”, op. 82 No. 1
viyolonsel ve orkestra için besteledi. Kol
Nidrei’ın prömiyeri, ithaf edildiği Robert Dvořák, Dört Şarkı, op. 82’yi 1887’nin
Hausmann tarafından gerçekleştirildi.
sonu ile 1888’in başı arasında, Dvur
Daha sonra Johannes Brahms’ın İkili
Kralove Elyazmasının Sözleri Üzerine
Konçertosu’nun prömiyerini de yine
Şarkılar döngüsü yüzünden uğradığı
Hausmann ile, Bruch’un en ünlü eseri
zararı telafi etmek amacıyla, baş
Sol Minör Keman Konçertosu, No. 1’i
yayıncısı Simrock için besteledi. Henüz
ithaf ettiği Joseph Joachim ile birlikte
genç bir besteciyken, bu oldukça erken
gerçekleştirdiler.
tarihli eserini bedelsiz olarak Praglı
Viyolonsel ve Orkestra İçin İki Yahudi
yayıncı Emanuel Stary’nin ellerine teslim
Melodisi Üzerine Adagio’nun üslubunda etmişti. Daha sonra Londra merkezli
yazılan eser, Yahudilikten gelen iki ana
müzik şirketi Novella, şarkıları Stary’den
tema üzerine bir dizi çeşitlemeden
satın almaya ve yayınlanmaya karar
oluşur. Besteye ismini veren ilk tema,
verdi. Dvořák, bu durumdan kendisini
Yom Kippur’da akşam ayini sırasında
sorumlu tutan Simrock karşısında,
okunan Kol Nidre duasına dayanır. Bu
bu alım satımların kendi bilgisi
dua Yahudi takvimindeki bu en önemli
dahilinde gerçekleşmediğini savundu
günün en önemli kısmını oluşturur,
ve anlaşmazlığı gidermek için, “on beş
hatta Yom Kippur Arifesi çoğunlukla
yıl önce yazdığım op. 71 kadar güzel
“Kol Nidre” olarak anılır. Duada, gelecek şarkılar” dediği bu eserleri Simrock’a
yıl Tanrı huzurunda edilecek bütün
bedelsiz olarak vermeyi önerdi. Dvořák
yeminlerin peşinen bozulduğu bildirilir. bestesi için, Otilie Malybrock-Stieler

tarafından derlenip aynı yıl Prag’da
yayımlanan Lyrische Gedichte und
Übertragungen nach böhmischer Kunstund Volkspoesie (Bohemnya Sanat ve
Halk Manzumelerinden Lirik Şiir ve
Anlatımlar) içinden dört şiir seçti.
Şarkılar, bestecinin arkadaşı Vaclav
Juda Novotny tarafından daha sonra
Almanca aslından Çek diline çevrilecek
olan “Lasst mich allein” (Beni yalnız
bırakın), “Frühling” (İlkbahar), “Am
Bache” (Derede) ve “Die Stickerin”
(Nakışçı Kız) şiirleri üzerine bestelendi.
Dvořák eserini müzik eleştirmeni ve
estetik teorisyeni Eduard Hanslick’in eşi
Sophie Hanslick’e ithaf etti.
Bestenin içinde ayrı ayrı duran şarkı
minyatürleri harikulade melodilere
sahiptir ve vokal çizgisi ile piyano
eşliğinin ideal bir sentezini sunar. Bu
şarkıların en bilineni olan birincisi
“Beni yalnız bırakın” kavisler çizen
melodisi ve duyguların ifadesindeki
yoğunluk nedeniyle bestecinin en
iyi şarkıları arasında sayılabilir. Tıpkı
bir dergi yazarının dillendirdiği gibi,
“‘Beni yalnız bırakın’ şarkısıyla Dvořák,
Schubert’in düzeyine çıkmayı başarıyor.
Eskiden Schubert, Dvořák için izinden
gitmesi gereken bir örnekti, şimdi ise
Schubert’in tam bir dengi gibi, onun
yanındaki yerini almış görünüyor.” Bu
şarkı, Dvořák’ın gençliğinde sevgilisi,
sonradan da baldızı olan Josefina
Kounicova’nın (Cermakova) en sevdiği
şarkılardan biriydi. Kounicova 1895
yılında öldüğünde, Dvořák o sırada
yazmakta olduğu Viyolonsel Konçertosu
Si Minör’e bu şarkıdan bir bölüm ekledi.
(Süre 4’)
Piotr İlyiç Çaykovski
Melodi, op. 42 No. 3
Çaykovski’nin keman ve piyano için
Souvenir d’un Lieu Cher (Sevilen Bir Yerin
Anısı) başlığıyla bestelediği üç parça
Meditasyon, Scherzo ve Melodi adlarını
taşır. Bestecinin keman ve piyano için
yazdığı tek özgün eser olan bu üç parça,
ilk baskısından bu yana kemancıların
gözdesi olmuştur.
Çaykovski eseri eşinden ayrıldıktan
sonra, Nadejda von Meck ile
mektuplaştığı ilk mutlu günlerde, 1878
yılının Mart ve Mayıs ayları arasında
yazmıştır; çalışmalarını İsviçre’de
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kayıp kuyuya düştüğü sahne, bu
besteyle açılır. Müzik sanki en baştan
beri bu sahnede kullanılmak üzere
bestelenmiş gibidir. Beste bu formuyla,
dinleyicilerle ilk kez 21 Haziran 1898’de,
Fauré’nin orkestra şefliğinde, oyunun
Galler Prensi Tiyatrosu’ndaki açılışında
buluşur. Bu denli etkileyici olduktan
sonra, Fauré’nin bu besteyi, ilk kez
1 Aralık 1912’de André Messager’in
yönetiminde icra edilecek olan Pelléas ve
Mélisande Süiti’nin dörtlüsü içine dahil
etmesi kaçınılmaz olur.
Yayıncıların bestenin rağbet görmesi
daha muhtemel olan düzenlemelerini
–piyano için ya da piyano ve solo
bir enstrüman için- yayınlamak
konusundaki ortak tavrı, Sicilienne’in
tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır.
Sicilienne, tıpkı hafif bir esinti gibi,
dinginleştirici arpejinin dalgaları
üzerinde seyreden ve büyülenmiş
gibi kapıldığımız o akıcı melodisiyle,
içinde biraz da hezeyan barındıran bir
nostalji duygusu uyandırır. Vladimir
Jankélévitch’in dediği gibi, her müziğin
aslında bir bakıma nostaljik olduğunu
kabul ediyorsak, belirsiz, hayali bir yere,
zengin bir düşler aleminin Sicilya’sına
duyulan tamamen yaşamsal ya da belki
de gizemli bir arzuyu cisimleştiren
Sicilienne’i nostaljik müziğin mükemmel
örneği olarak tanımlayabiliriz. (Süre 4’)
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Léo Delibes
Lakme operasından Çiçek Düeti
Lakmé, Léo Delibes’nin, Edmond
Gondinet ve Philippe Gille’in birlikte
hazırladığı Fransızca bir libretto üzerine
bestelediği üç perdeli bir operadır.
1881-1882’de yazılan partisyon, ilk kez
Paris Opéra-Comique tarafından Paris
14 Nisan 1883 tarihinde sahnelendi. 19.
yüzyılın ortalarında İngiliz sömürgesi
altındaki Hindistan’da geçen Lakmé,
Théodore Pavie’nin Les babouches
du Brahamane (Brahmanın Terlikleri)
hikâyesi ile Pierre Loti’nin Le Mariage de
Loti (Loti’nin Evliliği) romanına dayanır.
Bir Brahman rahibin kızı olan
Lakmé, dininin emirlerini çiğnemek
pahasına İngiliz subayı Gerald’a âşık
olur. Babasının sömürgecilere karşı
çıkışına direnerek, subayla gizli gizli
buluşur. Beklendiği üzere, bu aşk
öyküsü bir trajediyle sonlanacak,
Gerald’ın görev bilincine sadık kalıp
birliğine geri döneceğini anlayan
Lakmé, onsuz ve onurunu kaybetmiş
bir şekilde yaşamaktansa tatulanın
zehirli yapraklarını yiyerek ölmeyi tercih
edecektir.
Brahman rahibin kızı Lakmé
ile hizmetçisi Malika’nın çiçek
toplamak için nehrin kıyısına inerken
seslendirdikleri meşhur “Çiçek Düeti”,
operanın birinci perdesinde yer alır.
(Süre 7’)
Alexaner Glasunov
Melodi

* Program notu: irkin aktüze
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François Schubert
L’Abeille, op. 13 No. 9
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Muhtemel karışıklıkların önüne geçmek
için ilk adını değiştiren François
Schubert (gerçek adı Franz Anton
Schubert) Dresden’de başkemancı
ve besteciydi. Kilise bestecisi Franz
Anton Schubert’in oğlu olan François,
Dresden’da başkemancı Antonio
Rolla’dan aldığı eğitimi tamamladıktan
sonra Paris’te Charles Philippe
Lafontin’le keman çalıştı. Besteci olarak
konser bölümleri, etütler ve oda müziği
yazdı. 12 Bagatel, op. 13’ten L’Abeille
bagateli bestecinin en sık çalınan eseri
oldu. (Süre 2’)

Glazunov daha genç yaşında, St.
Petersburg Konservatuvarı’na başladığı
günden itibaren, kulağı ve benzersiz
müzik melodisiyle aralarında RimskyKorsakov’un da bulunduğu hocalarını
ve dönemin önde gelen müzisyenlerini
hayretler içinde bırakmıştı. Borodin’in
büyük operası Prens İgor’un uvertürünü
kaybolup gitmekten kurtaran da o
olmuştu. Borodin, kâğıda geçirme
fırsatını bulamadığı bestesini bir
seferinde Glazunov’un önünde de
çalmış ve bu genç adam, onun yarım
bıraktığı işi hafızasına güvenerek
tamamlamayı bilmişti.
Glazunov olgun bir besteci olarak
kendine verdiği sözleri tam olarak
yerine getiremediyse de, birinci sınıf

müzikler besteledi. Eserlerinin hatırı
sayılı bir kısmının, küçük formlarda
olduğu ya da küçük, bağımsız duran
bölümlerden oluştuğu düşünülürse,
bestecinin asıl sorununun, bir
dizi büyük senfoni yazmaya karar
verdiğinde aslında kendi doğasıyla
hiç uyuşmayan bir işe soyunmuş
olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Ancak hem bir konser içinde hem
de tek başına icra edilebilecek olan
bu çello eserinde, böyle bir soruna
kesinlikle rastlanmaz. Glazunov’un bir
besteci olarak başarısını kanıtladığı ilk
eserlerden biri olan Melodi, No. 1, op.
20, içinden dingin, lirik bir müziğin akıp
geldiği sekiz dakikalık nefis bir eserdir.
Rus melankolisinin izlerinin birtakım
dalgalanmalarla birleştiği eser, sanki
en sonunda bir göl kenarında ya da bir
orman manzarasında huzur bulan Rus
ruhunu temsil eder. (Süre 8’)

hiç şüphesiz türe dair tüm beklentileri
yerine getirir ama genelde melankoli,
trajikomedi ve hatta bazen ironiyle bile
harmanlanmıştır. Şostakoviç’in, insanın
kulağında hemen yer eden belki de bu
en ünlü valsi, yaygın bilginin aksine
1938’de yazdığı ikinci caz süitinden
değil, tahminen 1950’lerin ikinci
yarısında bestelenen ve bestecinin
diğer eserlerinden alıntılanan sekiz
ayrı bölümden oluşan Suite for Variety
Stage Orchestra’dan (Varyete Sahne
Orkestrası İçin Süit) bir bölümdür. Bu
süit, yıllarca 1938’de yazılan fakat İkinci
Dünya Savaşı sırasında kaybolan Caz
Orkestrası İçin Süit No. 2’den bir parça
sanılmış ve bu şekilde adlandırılmış,
fakat 1999 yılında eserin notalarının
bulunmasıyla bu hatanın farkına
varılmıştır. Bu nedenle 2000 yılına
kadar olan kayıtlarda bu ünlü vals, Caz
Orkestrası İçin Süit No. 2 başlığı altında
bulunur. (Süre 4’)

Oğuzhan Balcı
Eleji “Duvarların Ardı”
Tarih boyunca dünyanın her
ülkesinde müzisyenler mesleklerini
çeşitli zorluklarla yapmıştır. Bu
müzisyenlerden bazıları tüm zorlukları
aşarak varlıklarını gösterebilmiş ve
kendilerini kabul ettirebilmişken,
bazılarının yaşadıkları dönemde adı
dahi bilinmemiştir.
Avrupalı ve Türk çellistlerin birlikte
sahnede olacağı bu konserde,
Çellistanbul’un isteği üzerine 8
viyolonsel için yazılmış olan bu müzik,
aslında dünyaya güzel etkiler bırakmaya
çalışmış ama adını dahi duyuramamış
meçhul bir viyolonsel sanatçısı için
yazılmış bir ağıttır.
* Program notu: oğuzhan balcı
Dmitri Şostakoviç
Vals No. 2
Dmitri Şostakoviç caz orkestrası için
yazdığı süitlerde gerçek caz müziği
yerine, bolca espriyle uyarladığı
hafif müziğin yerleşmiş biçimlerine
yönelmiştir. Bunu yaparken de film
müziği alanındaki deneyimlerinden
faydalanmıştır. Caz süitlerinde müzikal
bir biçim olarak valse rastlanması bu
bakımdan şaşırtıcı değildir. Bu valsler
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Clarens’de başlatmış, kızkardeşi
Aleksandra’nın Kamenka’daki çiftliğinde
ve von Meck’in Brailov’daki yazlığında
tamamlamıştır. Mayıs ayında, Brailov’da
doğanın güzelliğinden etkilenerek
esere bu adı verdiğini de “sevgili dostu
ve hamisi” Nadejda von Meck’e 30
Mayıs 1878 tarihli mektubuyla bildirmiş
ve notaların kopyasını çiftlik kâhyası
Marcel ile gönderdiğini belirterek şu
açıklamaları vermiştir: “...Bana göre
andante tempoda çalınan ve Meditasyon
adını verdiğim ilk parça en iyileri. İkincisi
ise çok hızlı bir scherzo. Üçüncüsü
bir chant sans paroles (sözsüz şarkı)
tarzında; bu parçayı Melodi olarak
adlandırdım. Bu parçaları, Marcel’e size
iletmesi için verirken yüreğimi bir keder
kapladı. Kısa süre önce bunları yazmaya
başlamıştım; leylaklar tüm güzelliği ile
açmıştı, çimenler henüz kesilmemişti
ve güller de daha goncalanmamıştı!...”
Madam von Meck 11 Haziran 1878
tarihli cevabında, Scherzo’yu çok
beğendiğini, hüzünlü bir şaka olarak
algıladığını, Melodi’yi de çok çekici ve
zarif bulduğunu belirtmiş. Bestecinin
en güzel, ağır ve içli sayfalarından birini
yansıtan eser 1879’daki Jürgenson’un
ilk basımından bu yana kemancıların
gözdesi olmakla kalmamış, başka
çalgılara da uygulanmıştır. Sevilen Bir
Yerin Anısı’nın Mi bemol Majör ton ve
3/4’lük ölçüdeki üçüncü parçası Melodi,
bestecinin en zarif ve uzun nefesli
ezgilerinden biridir ve melankolik olduğu
kadar gizli bir hüzün de taşır. (Süre 4’)

çellıstanbul & cello4berlın
çellıstanbul meets the cellısts of the berlın phılharmonıc!
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DAVıD GREıLSAMMER şef & piyano conductor & piano
YARON HERMAN piyano piano

12.06.2017
Aya İrini Müzesi
pt mo 21.00 Hagia Eirene Museum
Wolfgang Amadeus Mozart

Piyano Konçertosu No. 12 La Majör, KV 414
Piano Concerto No.12 in A Major KV 414
– Allegro
– Andante
– Allegretto
Henry Purcell / Yaron Herman

Periler Kraliçesi’nden Süit & Purcell Transformasyonu
Suite from The Fairy Queen and Purcell Transformation
Wolfgang Amadeus Mozart / Yaron Herman

Piyano Konçertosu No. 14, KV 449: Andantino & caz emprovizasyon
Piano Concerto No.14, KV 449: Andantino and jazz improvisations
Jean-Philippe Rameau

Platée operasından Fırtına, Les Indes Galantes operasından Afrikalı
Köleler, Les Boréades operasından Kadril ve Rondo
Orage from Platée, Les esclaves africains from Les Indes Galantes,
Contredanse en rondeau from Les Boréades
Jean-Philippe Rameau / Yaron Herman

Kadril ve Rondo üzerine caz emprovizasyon
Contredanse en rondeau with jazz improvisations
Yaron Herman

Mojo
Marin Marais / Yaron Herman

Le Rebadinage
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Arasız 85’ sürer. Lasts 85’ without interval.
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▪▪ Yaron Herman 12 Temmuz 1981’de
dünyaya geldi. İsrail genç milli
basketbol takımında başladığı spor
kariyerinde geleceği çok parlak olmasına
rağmen, dizinde meydana gelen ciddi
sakatlık nedeniyle sporla ilgili tüm
hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı.
Piyano çalmaya karar verdiğinde artık
16 yaşındaydı. Felsefe, matematik ve
psikolojiye dayalı yöntemleriyle tanınan
ünlü piyano hocası Opher Brayer’in
öğrencisi oldu; kısa zamanda İsrail’in
en saygın salonlarında konserler
vermeye başladı.
16 yaşındayken Berklee Koleji Müzik
Okulu’na devam edebilmek için
Boston’a yerleşti; ancak bu okulda
bilgi ve keşiflere olan tutkusunu tatmin
edemediğini fark ettiğinde Tel Aviv’e
geri dönmeye karar verdi. Dönüş
yolunda Paris’e uğradığı akşam, bir
caz dinletisinde birtakım müzisyenlerle
tanıştı. Bir sonraki gün önüne bir
anlaşma kondu ve Herman, Paris’ten
bir daha ayrılmadı. Tanışmalar ve
müzik konusundaki etkileşimlerle
geçen bu dönemde, Paris’in müzik
dünyasında kendine bir isim de
yapmaya başladı.
Genç yaşının çok üzerindeki yeteneği
ve istekliliği sayesinde, kısa sürede,
herkesin hem hayranlıkla hem de
hayretle bahsettiği bir piyanist haline
geldi. Oybirliğiyle Sunside Genç
Yetenekler Ödülü’ne layık görüldü.
21 yaşında, Slyvain Ghio ile birlikte
kaydettiği Takes 2 to know 1 (1’i Bilmek
İçin 2 Gerekir) adlı ilk albümü Sketch
etiketiyle yayınlandı. “Gerçek Zamanlı
Kompozisyon” adını verdiği bir müzikal
emprovizasyon teorisi geliştirdi ve bu
teorisi üzerine daha sonra Sorbonne’da
ve TED Konferansları kapsamında bir
dizi konferans verdi.
Variations adını taşıyan ilk solo
albümünü, müzik dünyasına yeni
başlangıç yapan LaBorie Jazz etiketiyle
Ekim 2005’te yayınladı. Bu albümde
geliştirmiş olduğu Çeşitlemeler
konseptine göre, kolektif hafızamızdaki
her melodi ve her tema deneysel ve
yaratıcı bir icrada, emprovizasyona ve
yeniliğe dayanak oluşturabilir. Albüm
şaşkınlık uyandıran bir orijinallik ve
lirizm içerir.

Oldukça olumlu eleştiriler alan bu
albümle birlikte Yaron Herman, Avrupa,
Güney Amerika, Amerika Birleşik
Devletleri ve Çin’de ilk solo konserlerini
vermeye başladı. Pekin’de Yasak
Şehir’de çalan ilk caz piyanisti oldu.
2007 yılında Fransız sanat çevreleri
tarafından Adami Caz Yeteneği seçildi.
Her çaldığında aynı şaşkınlığı yaratmaya;
karizması, coşkusu ve lirizmiyle
dinleyicileri derinden etkilemeyi
başarmaya devam etti. Dünyanın çeşitli
yerlerinde verdiği yüzü aşkın konserden
sonra, Matt Brewer ve Gerald Cleaver’la
birlikte, A Time for Everything (Her Şey
İçin Bir Zaman) adlı ilk trio albümünü
Ekim 2007’de LaBorie Jazz etiketiyle
yayınladı. Albüm, caz, pop ve Herman’ın
kendi bestelerini çok incelikli bir tarzda
bir araya getiriyordu. Britney Spears’in
“Toxic” şarkısına getirdiği olağanüstü
özgün yorum ve Police’in “Message
in a Bottle” şarkısına yaptığı cover,
müziğinin daha geniş kitleler tarafından
tanınmasını ve hızla sevilmesini sağladı.
Büyük beğeni toplayan albümüyle, yılın
Choc Jazzman ve Disque d’émoi Jazz
Magazine Ödüllerini kazandı.

2008’de bu trioyla birlikte çıktığı
Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri
ve Brezilya turneleri muazzam etki
yarattı. Monterey Festivali, Montreal
Caz Festivali, San Francisco Festivali,
Weiner Konzert-Haus, Barselona
Auditori, Juan Les Pins Festivali ve
Vittoria Gasteiz Festivali bu turnenin
duraklarından sadece birkaçıydı. Yaron
Herman ayrıca Michel Portal, Bertrand
Chamayou, Lars Danielsson ve Yael
Naim’in yanı sıra Dominic Miller, Gilad
Hekselman, Avishai Cohen (trompet),
Hugh Masakela, Ambrose Akinmusire
ve Valgeir Sigursson gibi pek çok isimle
birlikte çalıştı. Eylül 2008’de, Victories
du Jazz’da Yılın En İyi Enstrümantal
Müzik Sanatçısı seçildi. Ekim ayında
müzik kanalı Mezzo üzerinden 39
ülkede canlı yayınlanan Belgrad
konseri, yılın unutulmaz caz olayları
arasında yerini aldı. Birlikte yüzü aşkın
konser verdikten sonra, trio kayıt
stüdyosuna geri döndü. Stüdyolarının
bu seferki konuğu, dünya klasik
müziğinin heyecan uyandıran yeni
kuşak sanatçılarının bir araya geldiği
yaylı çalgılar dörtlüsü Ebène Quartet

idi. Mart 2009’da yine LaBorie Jazz
etiketiyle yayınlanan Muse albümlerinde
bu dörtlüyle birlikte çaldılar. Muse,
Victories du Jazz Ödüllerinde üç dalda
aday gösterildi ve On the Itunes Yılın
Albümü ödülüne layık görüldü.
Yaron Herman, büyük beğeni toplayan
2010 tarihli Follow the White Rabbit
ve Emile Parisien’le birlikte kaydettiği
2012 tarihli Alter Ego albümlerini ACT
etiketiyle yayınladı. Her iki albüm de
onun hem besteciliğinin çıtasını daha
da yükseltmesi hem de İsrail’deki
köklerinden aldığı mirası pop müzikle
özgün bir şekilde iç içe geçirebilmesi
bakımından, virtüözlüğünün ve
gösterdiği gelişimin somut bir
yansıması oldu.
2012 yılında, Tedx Konferansları
kapsamında Lozan, EPFL’de Gerçek
Zamanlı Kompozisyon adını verdiği
kendi emprovizasyon sistemi üzerine
bir konferans verdi. Tedx Cern ve Ted
Global’da çaldı.
2012 Montreux Caz Festivali Jüri
Başkanlığı ve 2014 Montreux
Caz Akademisi Başkemancılığı
görevlerini üstlendi. Ekim 2014’teki
Tedx Paris konferansında, kendi
kompozisyon süreci üzerine bir
sunum gerçekleştirerek çok yönlü
etkinliklerine yeni bir boyut kazandırdı.
Bu konferanslar ve esin verici
konuşmalarda, matematik, psikoloji ve
çok boyutlu/çok disiplinli bir yaklaşımı
iç içe geçirerek, yaratıcı ve özellikle de
müzikal süreçlerin gizemlerini tamamen
kendine özgü bir yoldan ele aldı.
Aralık 2014 Blue Note/Universal ile
sözleşme imzalayan Yaron Herman,
Nisan 2015’te Everday (Her Gün) adını
taşıyan yeni albümünü yayınladı.
Nisan 2017’de ise Ziv Ravitz ve
Bastien Burger’la oluşturdukları trioyla
kaydettikleri, Matthieu Chédid, Hugh
Coltman ve Dream Koala’nın da yer
aldığı, Blue Note etiketli ikinci albümü
dinleyicilerle buluştu.
▪▪ Yaron Herman was born on 12th July
1981. He started out on a promising
career as a basketball player on the
Israeli national junior team but that
was cut short by a serious knee injury
which quashed his sporting ambitions.
He only decided to take up playing the
piano, at the age of 16. His teacher was
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geneva camerata

yaron herman
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solo concerts around the world,
Yaron recorded his first album as a
trio A Time for Everything (launched
in October 2007 on the LaBorie
Jazz Label) along with Matt Brewer
and Gerald Cleaver a subtle blend
of jazz, pop and his own personal
compositions. His very original version
of “Toxic” by Britney Spears and his
cover of Police’s “Message in a Bottle”
brought his music to a wider audience
and rapidly won them over. The album
received critical acclaim winning Choc
Jazzman of the year and Disque d’émoi
Jazz Magazine.
In 2008, the trio toured Europe,
the United States and Brazil with
impressive results. To mention
but a few: the Monterey Festival,
the Montreal Jazz Festival, the San
Francisco Festival, the Weiner KonzertHaus, the Auditori in Barcelona, the
Juan Les Pins Festival, the Vittoria
Gasteiz Festival. At the same time
Yaron Herman was working in
collaboration with Michel Portal,
Bertrand Chamayou, Lars Danielsson,
Yael Naim and others, such as Dominic
Miller, Gilad Hekselman, Avishai
Cohen (trumpet), Hugh Masakela,
Ambrose Akinmusire, Valgeir
Sigursson.
In September 2008, Yaron won the
award for best new instrumentalist
of the year at the Victoires du Jazz.
His Belgrade concert, in October,
was broadcast live in 39 countries on
the musical TV channel Mezzo -an
incredible media event in the jazz
calender. The trio returned to the
recording studio after having done
more than a hundred concerts together.
This time they have invited a string
quartet the Quatuor Ebène, sensational
new artists from the world of classical
music, to play on their album Muse, in
March 2009 on the LaBorie Jazz Label.
The Muse Record was nominated for
3 prizes of Victoires du Jazz and was
chosen as Album of the Year on the
Itunes choice awards.
Yaron has released 2 albums on the
ACT Label, the widely acclaimed
follow the white rabbit in 2010 and the
more recent Alter ego featuring Emile
Parisien in 2012. Both demonstrated
Yaron’s virtuosity and evolution

for both developing his personal
composition to new heights but also
his way of mixing influences from his
native Israeli roots to pop music in a
unique way.
In 2012 he gave Tedx conference about
his system of improvisation Real Time
Composition at the EPFL in Lausanne
and played at the Tedx Cern and Ted
Global .
Yaron was the president of the jury
at the Montreux Jazz Festival in 2012
and a member of the Montreux Jazz
Academy mentors in 2014.
In October 2014 Yaron gave a Tedx
Paris talk about his compositional
process that opened a new direction
in the pianists multi faceted activities,
those of conferences and inspirational
speaking, addressing the mysteries
of the creative, and especially musical
process which Yaron manages to
describe in his own particular way
through a mix of mathematics,
psychology and a multi dimensional /
plural disciplinary approach.
December 2014:Yaron signs to the
label Blue Note/universal
April 2015:release of the new album
called “Everyday”
April 2017: release of his 2nd Blue
Note album, a trio with Ziv Ravitz and
Bastien Burger, featuring Matthieu
Chédid, Hugh Coltman and Dream
Koala.

davıd greılsammer
Özgün ve büyüleyici programlarıyla
tanınan orkestra şefi ve piyanist
David Greilsammer, günümüzün en
cesur klasik müzik sanatçılarından
biri olarak kabul ediliyor. Sanatçının
Scarlatti:Cage:Sonatas resitali yakın
dönemde New York Times tarafından
yılın en önemli on müzikal etkinliği
arasında gösterildi. Aynı yayın Baroque
Conversations ve Mozart-In-Between
albümleri de yılın en iyi kayıtları
arasında gösterilmişti. Hem Barok
hem de çağdaş müziğe yaptığı özgün
uyarlamalarla tanınan Greilsammer,
aynı zamanda Mozart yorumlaması ile
ayrı bir üne sahip. 2008 yılında Paris’te
Mozart’ın tüm piyano sonatlarını tek
günlük bir maraton olarak çaldı, son
yıllarda bestecinin eserlerine adamış

olduğu birkaç albüm yayınladı; daha
yakın dönemde de, tek bir sezon
içerisinde Mozart’ın yirmi yedi piyano
konçertosunu hem çalıp hem yönetti.
Greilsammer, 2013’ten bu yana Cenevre
Camerata’nın (GECA) müzik ve sanat
yönetmenliğini yapıyor. Paris, Berlin,
Londra, Pekin, Şanghay, Gstaad, Lozan,
Meksika, Morelya, Eilat ve İstanbul
gibi şehirlere turneler düzenlediği bu
yenilikçi orkestrayla her sezon 40’tan
fazla konser veriyor. GECA ile birlikte
düzenli olarak koreograflar, oyuncular
ve görsel sanatçıların yanı sıra caz,
elektronik, rock gibi farklı alanlardan
dünya müzisyenleriyle beraber çalışıyor.
David Greilsammer, dünyaca tanınan
Naïve etiketiyle eleştirmenler tarafından
övgüyle karşılanan dört albüm yayınladı
ve 2011 yılında Sony Classical ile
imzaladığı harici anlaşmayla hem
piyanist hem de orkestra şefi olarak üç
tane ödüllü albüm sahibi oldu. Sony
için yaptığı son kaydı, dinleyicilere
Scarlatti’nin Sonatları ile John Cage’in
sıra dışı buluşmasını sunuyor.
Greilsammer yakın dönemde San
Francisco Senfoni Orkestrası, Salzburg
Mozarteum Orkestrası, Tokyo
Metropolitan Senfoni Orkestrası, RadioFrans Filarmoni, Taipei Filarmoni,
Hamburg Senfoni, Torino Filarmoni,
İsrail Senfoni ve Bournemouth Senfoni
Orkestralarıyla aynı sahneyi paylaştı.
Ravinia, Mostly Mozart ve Verbier
Festivalleri ile Tokyo Suntory Salonu,
Paris Sall Pleyel, New York Lincoln
Center ve Washington Kennedy
Center’da performanslar sergiledi.
Bu sezon Hong Kong Sinfonietta, Brno
Filarmoni ve BBC Filarmoni’yle için
batonu eline alacak olan sanatçı, aynı
zamanda Londra (Wigmore Salonu),
Sheffield, Leeds, Brüksel, Amsterdam,
Eindhoven, Dresden, Rouen ve Lyon’da
solo resitaller verecek.

© julıen mıgnot

the renowned Opher Brayer, famous
for his methods based on philosophy,
mathematics and psychology. Yaron
was soon giving his first performances
in the most prestigious concert halls
in Israel.
At 16, Yaron left for Boston where he
planned to enroll at the Berklee College
School of Music. He found it didn’t
satisfy his craving for knowledge and
discovery and decided to return to Tel
Aviv. On the way back he stopped over
in Paris, that evening he met some
musicians during a jam session and
was given a contract the very next day.
He never left Paris from then on. It
was a period of musical exchanges and
getting to know people while he started
to make a name for himself on the
Parisian musical scene.
His enthusiasm and talent, surprising
in someone so young, meant that
he quickly became the pianist that
everyone was talking about with
admiration and stupefaction. He was
awarded the Sunside New Talents
Trophy by unanimous vote. At 21, he
recorded his first album Takes 2 to
know 1 on the Sketch Label alongside
Sylvain Ghio. He developed a theory of
musical improvisation called Real Time
Composition which earned him the
chance to give a series of lectures at the
Sorbonne and Ted Conferences later on.
In October 2005 he recorded his first
piano solo album Variations on the
brand new LaBorie Jazz Label on which
he presents his Variations concept.
Thus each tune, each theme in our
collective memory can serve as an
excuse for playful, creative innovation,
improvisation and invention.
Amazingly original and lyrical.
The album received particularly good
reviews and Yaron started to give his
first solo performances in Europe, in
South America, in the United States
and in China where he was the first
Jazz pianist to play in the Forbidden
City in Beijing.
In 2007 he was elected Adami
Jazz Talent by the French Artistic
Community. There is the same
astonishment each time he plays, his
charisma, his enthusiasm and his
lyricism leave the audience deeply
moved. After more than a hundred
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Conversations and Mozart-In-Between,
among the best recordings of the year.
Known as a unique interpreter of both
baroque and contemporary music,
David Greilsammer is also celebrated
for his Mozart performances. In
2008, he performed in Paris all of
Mozart’s piano Sonatas in a one day
“marathon” and in recent years, he
recorded various albums devoted the
composer. More recently, he played
and conducted Mozart’s twenty-seven
piano concertos, in one single season.
Since 2013, David Greilsammer is
Music and Artistic Director of the
Geneva Camerata (GECA). With
this innovative orchestra, he gives
more than forty concerts per season,
including international tours that
have taken him and the ensemble
▪▪ Known for his eclectic and fascinating to Paris, Berlin, London, Beijing,
programs, conductor and pianist David Shanghai, Gstaad, Lausanne, Mexico,
Greilsammer is recognised as one of
Morelia, Eilat and Istanbul. David
today’s most audacious classical artists. Greilsammer and GECA regularly
The New York Times recently selected
work with choreographers, actors,
his recital Scarlatti:Cage:Sonatas as
visual artists, video artists, as well
one of the ten most important musical
as jazz, world, electronic, and rock
events of the year. Previously, The
musicians.
New York Times has awarded two of
David Greilsammer has released four
David Greilsammer’s albums, Baroque
critically acclaimed records on the

Naïve label, and in 2011 he signed an
exclusive contract with Sony Classical,
resulting in three award-winning
albums, both as pianist and conductor.
His latest recording for Sony presents
an unusual encounter between the
Sonatas of Domenico Scarlatti and John
Cage.
Recently, David Greilsammer has
appeared with the San Francisco
Symphony, Salzburg Mozarteum
Orchestra, Tokyo Metropolitan
Symphony, Philharmonique de
Radio-France, Taipei Philharmonic,
Hamburger Symphoniker, Filarmonica
di Torino, Israel Symphony, and
Bournemouth Symphony. He has also
performed at Ravinia, Mostly Mozart
and Verbier festivals, as well as the
Tokyo Suntory Hall, Salle Pleyel in
Paris, Lincoln Center in New York, and
Kennedy Center in Washington.
This season, he makes his conducting
debut with the Hong Kong Sinfonietta,
Brno Philharmonic, and BBC
Philharmonic, and gives solo recitals
in London’s Wigmore Hall, as well
as in Sheffield, Leeds, Bruxelles,
Amsterdam, Eindhoven, Dresden,
Rouen, and Lyon.
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“mozart’tan ellıngton’a”

“from mozart to ellıngton”

program notları

Keman Violin
Cécıle Dorchêne
Tımotı Fregnı
Jonathan Keren
Katharına Paul
Sımone Roggen
Jesús Merıno Ruız
Clémence Schamıng

Wolfgang Amadeus Mozart
Piyano Konçertosu No. 12 La Majör,
KV 414

© cabınet de créatıon

Viyola Viola
Davıd Bogorad
Katya Polın
Viyolonsel Cello
ıra Gıvol
Mara Mırıbung
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İstanbul’da Sanat Hall, Meksiko’da
Centro Nacional de las Artes ile
Morelia Müzik Festivali’ne taşıdı.
Bu sezon Berlin Filarmoni’deki ilk
performanslarını gerçekleştiren GECA,
NCPA (Pekin), Oriental Art Center
(Şanghay), Musée d’Orsay (Paris),
Kings Place (Londra), İsrail Eilat Müzik
Festivali ve İstanbul Müzik Festivali’nde
konserler verecek.
Geneva Camerata’nın Sony Classical
etiketi taşıyan ilk albümü 2017’de
yayınlanacak. Caz piyanisti Yaron
Herman eşliğinde çığır açan bir
program barındıran kayıt, Barok, Klasik,
caz ve modern eserlerin birbiriyle
buluşup etkileştiği, alışılmışın dışında
bir müzikal diyalog sunuyor.

Emmanuel Pahud, Andreas Scholl,
Patricia Kopatchinskaja, Steven
▪▪ Cesur, yenilikçi ve maceraperest
Isserlis, Daniel Hope, Véronique Gens,
Geneva Camerata genç neslin en
Sandrine Piau, Avi Avital, and Viktoria
virtüöz ve en yaratıcı solistlerinden
Mullova. This season, the Geneva
oluşuyor. Basın tarafından günümüzün
Camerata performs with singers Anne
en etkileyici topluluklarından biri olarak
Sofie von Otter, Ian Bostridge, Measha
övülen GECA, erken Barok, Klasik
Brueggergosman, and Véronique
modern repertuvardan elektronik, caz,
Gens, violinists Christian Tetzlaff
rock ve dünya müziğine, olabilecek her
and Nemanja Radulovic, cellist Jeandönem ve stilden müzik icra ediyor.
Guihen Queyras, and jazz artists
Her sezon İsviçre’de kırkı aşkın konser
Didier Lockwood, Tigran Hamasyan
vermenin ve birçok denizaşırı turneye
and Yaron Herman.
çıkmanın yanı sıra modern dans,
GECA’s recent touring has brought
tiyatro, video ve görsel sanatlara yer
the orchestra to Théâtre du Châtelet
veren özgün projeler sunuyor.
in Paris, La Coursive Theatre in La
GECA, orkestra şefi David
Rochelle, Radial System in Berlin,
Greilsammer’ın önderliğinde
Montreux Jazz Festival, Gstaad
Emmanuel Pahud, Andreas Scholl,
Sommets Musicaux Festival, Sanat
▪▪ Audacious, innovative, and
Patricia Kopatchinskaja, Steven
Hall in Istanbul, Centro Nacional de
adventurous, the Geneva Camerata
Isserlis, Daniel Hope, Véronique
las Artes in Mexico City and Morelia
is composed of the most virtuoso
Gens, Sandrine Piau, Avi Avital ve
Music Festival. This season, the
and creative soloists of the young
Viktoria Mullova gibi günümüzün en
Geneva Camerata makes its debut at
generation. Praised by the press as one the Berlin Philharmonie, and performs
prestijli solistleriyle beraber çalışıyor.
of today’s most fascinating ensembles, at the NCPA in Beijing, Oriental Art
Bu sezon birlikte konser verdikleri
GECA performs music of all periods
isimler arasında opera sanatçıları
Center in Shanghai, Musée d’Orsay
and styles, from early baroque, classical in Paris, Kings Place in London, Eilat
Anne Sofie von Otter, Ian Bostridge,
Measha Brueggergosman ve Véronique and contemporary repertoire to
Music Festival in Israel, and Istanbul
electronic, jazz, rock, and world music. Music Festival.
Gens; kemancılar Christian Tetzlaff
Presenting more than forty concerts
ve Nemanja Radulovic; viyolonselci
Geneva Camerata’s debut album will
per season in Switzerland and on
Jean-Guihen Queyra ile caz sanatçıları
be released internationally in 2017
many international tours, the Geneva
Didier Lockwood, Tigran Hamasyan ve
by Sony Classical. It will feature
Camerata also creates eclectic projects
Yaron Herman yer alıyor.
a groundbreaking programme
Son dönem turneleri, orkestrayı Paris’te featuring contemporary dance, theatre, with jazz pianist Yaron Herman,
video, and visual arts.
Théâtre du Châtelet, La Rochelle’de
in which baroque, classical, jazz,
Led by conductor David Greilsammer,
La Coursive Tiyatrosu, Berlin’de
and contemporary works meet and
GECA collaborates with today’s
Radialsystem V, Montrö Caz Festivali,
converse, offering an unexpected
Gstaad’da Sommets Musicaux Festivali, most prestigious soloists, such as
musical dialogue.

Kontrbas Double bass
Jérémy Bruyère
Flüt Flute
Roy Amotz
Obua Oboe
Nıcola Tapella
Sergıo Sımon Àlvarez
Fagot Bassoon
Fabıo Gıanolla
Korno Horn
Stéphane Mooser
Jorge Fuentes

– Allegro
– Andante
– Allegretto
23 Mart 1783 günü Viyana’da, kralın
da bulunduğu akademi konserinde
Mozart, 12. ve 13. Piyano Konçertolarını
seslendirmiş ve büyük başarı
kazanmıştı. Daha önce, 28 Aralık
1782’de babasına yazdığı mektupta
12. Piyano Konçertosu’nu şöyle
tanımlıyordu: “Öğrenildiği zaman
çok zor değil; gösterişli ve kulağa
hoş gelen pasajları da var.” Mozart,
yaylı çalgılar yanında iki obua ve iki
kornonun kullanılması ad libitum
(isteğe bağlı) olarak 1782 sonbaharında
Viyana’da bestelendiği sanılan
konçertonun üçüncü bölümü (Rondo)
üzerinde çok çalışmış, ayrıca ilk ve son
bölümlere birer kadans yazmıştı. Aynı
yıl bestelediği ve 15 Ocak 1783 günü
Wiener Zeitung’a verdiği ilanla dört
düka altını karşılığında, notaları evinden
alınabilmesi için adresini de yazarak
satışa sunduğu üç piyano konçertosu
(No. 11, KV 413; No. 12, KV 414; No.
13, KV 415) arasında 12. Konçerto,
diğerleri gibi çok parlak ve tutkulu
olmamasının yanı sıra başka özellikler
taşır: Ünlü müzikolog Eric Blom bu
eseri çok duygulu, içten, zarif, tatlı ama
çekingen bir şiirsellikteki ve gülümseyen
karakterli saf bir genç kıza benzetir.
1. bölüm, 4/4’lük ölçüde, La Majör
tonda ve allegro tempoda orkestranın
canlı tutti’si ile zarif şekilde başlar.
Birinci kemanların sunduğu temayı,
orkestranın susmasından sonra
piyano tekrarlar ve hülyalı bir diyalog
oluşur. Yaylı çalgıların duyurduğu
motifleri piyano geliştirir. Tirol
ezgilerini anımsatan yan temanın da
geliştirilmesinden sonra piyanonun
parlak –ve konçertonun en ilginç
olan– 41 mezürlük kadansı ile bölüm
sona erer. 2. bölüm Andante 3/4’lük
ölçüde ve Re Majör tonda başlar.
Olağanüstü hüzünlü karakteriyle –
bazı eleştirmenlerin, yine La Majör
Piyano Konçertosu No. 23 KV 488’in

ağır bölümünden aşağı kalmayan
değerde gördükleri– elejik havasıyla
beğeni kazanır. Aslında Mozart ilk
dört mezürde, 1 Ocak 1782’de ölen J.
Christian Bach’ın bir senfonisinden
aldığı motifi işlemiş ve bunu da başlıkta
belirtmiştir. 10 Nisan 1782 tarihinde
babasına gönderdiği mektupta,
“Herhalde İngiltereli Bach’ın öldüğünü
biliyorsunuz? Müzik dünyası için
büyük bir kayıp” diye yazmış ve yaşlı
dostunu böylece anmak istemişti.
Schubert’in duygusallığını ve sıcaklığını
da yansıtan Andante’de orkestranın
duyurduğu temaları piyano geliştirir;
bölüm sakin biçimde biter. 3. bölüm
allegretto tempoda, 2/4’lük ölçüde, La
Majör tonda ve basit gibi gelen sevimli
temalarla işlenen bir rondo biçimindedir.
Müzikolog Alfred Einstein’ın belirttiği
gibi Mozart bu bölüm için iki taslak
hazırlamış, kolay gibi görünen bu rondo
için oldukça uğraşmıştır. Taslakların
ikincisi (KV 386) Piyano İçin Konser
Rondosu adıyla 19 Ekim 1782’de
bestelenmiştir. Orkestranın canlı tutti’si
ile başlayan finalde ilk tema, birinci
kemanlarla piyano arasında özel bir
diyalogmuş gibi sunulur ve eser zarif bir
biçimde sona erer. (Süre 27’)
Henry Purcell
Periler Kraliçesi’nden Süit
36 yıllık kısa yaşamında beş krala
hizmet eden Henry Purcell, Londra’dan
hiç ayrılmamasına karşın, ünü tüm
Avrupa’yı sarmış ve eserleri diğer ülke
bestecilerini de etkilemişti. İngiliz
sarayının bestecisi olarak atandıktan
sonra aynı zamanda yeni çalgıların
yapımını gözetiyor, saray klavsencisi
olarak da çalışıyordu. 1681’den sonra
evlenerek altı çocuk sahibi olan
Purcell, geçimini rahatlatmak için
sahne eserlerine müzik de yazıyordu.
Kralın beğendiği ağdalı Fransız stiline
karşı çıkarak sade, gösterişsiz yapıda
eserler besteliyordu. Bu şekilde 54
sahne müziği besteleyen Purcell’in bu
eserlerinin hangisinin opera, hangisinin
müzikli tiyatro olduğu kesin olarak
ayrılamamaktadır. Bunların çoğunun
da konusu –II. Richard, Atinalı Timon,
Fırtına gibi– Shakespeare’den alınmıştır.
1660 yıllarında İtalyan operasının
İngilizlere tanıtılması planlanmış, ancak
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Fransız klavsen müziği, Couperin’den
sonra en verimli çağını Dijon’da doğan,
Clermont’ta orgçu olarak çalışan ve
ancak 50 yaşında Paris’e gelerek XV.
Louis’nin saray bestecisi olan JeanPhilippe Rameau ile yaşamıştır. Sahne
eserleri yanında sayısız klavsen parçası
yazan Rameau, operalarıyla da ün
kazanmıştır. İlk önemli opera-bale
olan ve ballet hèroïque (kahramanlık
balesi) olarak adlandırdığı Les Indes
Galantes’i 1735’te, 52 yaşında yazmış,
eser 23 Ağustos 1735’te önce üç entrée
(giriş) ile, ertesi yıl da dört entrée
ile Paris Operası’nda oynanmıştır.
Müzik tarihçisi Cevat Memduh Altar’ın
Zarif Hindistan, Gültekin Oransay’ın
Gönülçeken Doğulular olarak adını
dilimize çevirdiği Les Indes Galantes, bir
prolog ve entrée (giriş) adı verilen dört
bölümden oluşur. O çağ için Avrupa’ya
yabancı olan insanların yaşadığı egzotik
ülkeler ima edilen Indes deyimiyle,
çeşitli bölgeler eserde yer alır.
Prolog’da dört müttefikin (Fransa,
İspanya, İtalya ve Portekiz) savaşa
katılması anlatılır. Kısacık süreli Afrikalı
Esirler İçin Arya zarif melodisiyle
seçkinleşir. “Arya” olarak çevrilen
Fransızca terim “air”, özellikle Rameau
ve Lully’nin operalarındaki kısa, dansa
yakın solo şarkılar için kullanılır.
Rameau, son başyapıtı olan lirik trajedi
Les Boréades’ı ölümünden bir yıl önce
yazmıştır. Eser, konu açısından elbette
bir kez daha alışılagelmiş Barok müzikli
tiyatrosudur: Güç elde etmeye yönelik
stratejik nedenlerle kralın kızı Alphise’yi
kendi iki oğlundan biriyle evlendirmek
isteyen kuzey rüzgârlarının tanrısı
Boreas’ı ancak Apollo durdurabilir. Ve

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ
CHAMBER MUSIC WITH STARS
PAPAVRAMI & PHILLIPS & GUY
TEDı PAPAVRAMı keman violin
XAVıER PHıLLıPS viyolonsel cello
FRANÇOıS-FRÉDÉRıC GUY piyano piano

13.06.2017
Süreyya Operası
sa tu 20.00 Süreyya Opera House
Johannes Brahms

Keman Sonatı No. 3 Re minör, op. 108
Violin Sonata No.3 in D minor, op.108
– Allegro
– Adagio
– Un poco presto e con sentimento
– Presto adagio
Felix Mendelssohn

Viyolonsel Sonatı No. 2 Re Majör, op. 58
Cello Sonata No.2 in D Major, op.58
– Allegro assai vivace
– Allegretto scherzando
– Adagio
– Molto allegro e vivace
Ara Interval
Ludwig van Beethoven

Piyanolu Üçlü No. 7 Si bemol Majör, op. 97 “Arşidük”
Piano Trio No.7 in B flat Major, op.97 “Archduke”
– Allegro moderato
– Scherzo. Allegro
– Andante cantabile ma però con moto
– Allegro moderato
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.

tedı papavramı
▪▪ Tedi Papavrami genç yaşında
Fransa’ya geldiğinde kendisine
tamamıyla yabancı olan bir ülke ve
kültürle karşılaştı. Doğal bir merakla
Fransız lisanına hâkim olmak için
duyduğu büyük arzuyla –ve ilk başta
hissettiği yalnızlığın üstesinden gelmek
için de– harekete geçerek okumaya
daldı: Hepsi Fransızca olmak üzere
Stendhal, Proust, Flaubert, Dostoyevski,
Çehov, Kafka...
Papavrami’yi özgün ve ender rastlanan
bir müzisyen yapan, sınırların ötesinde
yatanlara karşı beslediği merak. Bu
merak, yüksek sanatsal ve entelektüel
standartlarının yanı sıra, sanatçı için
asıl memleketi ve ulaşmak istediği
yeni ufuklar arasında köprü görevi
görüyor. Bu nedenle, tercüman Jusuf
Vrioni 2000 yılında vefat ettiğinde,
çocukluğundan tanıdığı Arnavut
yazar Ismail Kadare’nin çalışmalarını
Fransızcaya çevirme görevini
kendisinin üstlenmesi kimseye sürpriz
olmadı. Edebiyat dünyasına yaptığı bu
akın, sanatçı için “kemanın dışında bir
profesyonel varoluş” yürütmeye vesile
oldu. 2013 yılında, kendi gençliğinin
hikâyesini Fugue pour Violon Seul
başlığı altında Fransızca yayımlayarak
edebiyat alanındaki çizgisini sürdürdü.
Basın tarafından övgü toplayan kitap,
Arnavutluk’tan gelen bu dâhi çocuğun
hikâyesini ve Batı’ya, özgürlüğe
geçişini anlatıyor. Buna ek olarak
2003’te, oyuncu Jeanne Moreau bir
televizyon programında Papavrami
ile tanıştığında onu, oyuncu kadrosu
Catherine Deneuve, Rupert Everett
ve Nastasja Kinski’den oluşan, Josée
Dayan’ın Choderlos de Laclos’un
klasik eseri Dangerous Liaisons’a
yaptığı mini dizi uyarlamasında,
kemancı Danceny’yi oynamak üzere
kadroya aldı. Sanatçı, bu kadar
çeşitli ilgi alanlarına sahip olmasını,
müzikal açıdan erken gelişmesine ve
erken yaşta başlayarak uzun saatler
pratik yapmasına bağlıyor. Müzik
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KV 449 sayılı Piyano Konçertosu, 28
yaşındaki Mozart’ın 9 Şubat 1784 günü
tutmaya başladığı kataloğa not ettiği
ilk eserdir; aynı zamanda 1784-86
yılları arasında besteleyeceği ve ona
Viyana’da ün kazandıracak olan 12
piyano konçertosuna da bir başlangıçtır.
Böylece orkestra, solo çalgı karşısında
eşdeğer bir duruma ulaşacaktır.
Mozart, 17 Mart 1784 günü Viyana’nın
Trattnerhof Salonu’nda müziğe meraklı
soylular önünde verdiği özel konserde,
“enstrümantal bestelerinin yeni ve içten
bir tipi” olarak sunduğu ve “küçük değil
de, büyük orkestra için bestelediği”
konçertonun başarı kazandığını
babasına yazdığı mektupta müjdeler.
Bestecinin yetenekli öğrencisi Barbara
von Ployer’e ithaf ettiği konçertonun
konserde Yaron Herman’ın caz
emprovizasyonu ile seslendirilecek 2.
bölümü, alışılmış Andante yerine daha

Jean-Philippe Rameau
Platée operasından Fırtına, Les Indes
Galantes operasından Afrikalı Köleler,
Les Boréades operasından Kadril ve
Rondo

mutlu sonda da Alphise, Apollo’nun
oğlu Abaris’in kolları arasında
yatmaktadır. Yine de Rameau’nun
kaleminden ilerlemiş yaşına rağmen
kâh harikulade güzelliklere, kâh hiddetli
girdaplara dönüşen olağanüstü fikirler
dökülmüştür. Böyle bir dehanın son
nefesini gösterişli bir apartman yerine
neredeyse bomboş bir dairede vermiş
olduğuna inanmak güçtür. Daha
da şaşırtıcı olansa Les Boréades’ın
prömiyerinin iki yüz yıl gecikmeli
yapılmış olmasıdır. İlk konsertan
temsili 1974’te Londra’da yapıldıktan
sekiz yıl sonra sahne prömiyeri Aix-enProvence’ta gerçekleşmiştir.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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Wolfgang Amadeus Mozart
Piyano Konçertosu No. 14, KV 449:
Andantino

yürük bir Andantino sunarak lirik ve
hüzünlü yapısı altındaki gizli tutkuyu
büyük bir sadelikle duyurur gibidir.
Ancak bas partisinde yine Andante
başlığı olan ve 2/4’lük ölçüde başlayan
bölümde iki karşıt temadan ilkini
orkestra belirtirse de yarım bırakır, bunu
piyano tamamlar. Daha sonra ikinci
temayı piyano ve orkestra birlikte çalar.

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR

bu konuda başarılı olunamamıştı.
Shakespeare çağının tekrar
canlandırılması için istenen müzikli
oyunları –uvertürler, perde arası
müzikleri, şarkılar ve danslarla– çekici
hale sokmakta en başarılı besteci
Purcell oldu.
Bunlardan The Fairy Queen (Periler
Kraliçesi) adlı eser Shakespeare’in
1595’te yazdığı Bir Yaz Gecesi Rüyası
adlı oyun için –aşağı yukarı 100 yıl
sonra– bir prolog ve beş perdelik yarıopera biçiminde, Elkanah Settle’in
yazdığı sanılan libretto üzerine
bestelenmiş ve ilk kez Londra’da
Dorset Gardens Tiyatrosu’nda 1692
Nisan’ında sahnelenmiştir. Bir dizi arya
ve danslarla birlikte Shakespeare’in
oyunuyla pek de ilgili olmayan birçok
tanrı ve tanrıçayı, ruhları, nimfeleri,
çobanları, maymunları, Çinli dansçıları,
dört mevsimin yansımasını içeren
eser daha çok bir revü tarzında bu
garip karakterleri sıralıyordu. Hiçbir
fedakârlıktan kaçınılmadan hazırlanarak
büyük başarı kazanmış, ama partisyonu
kaybolmuştu. Ancak 200 yılı aşkın bir
süre sonra tekrar keşfedilen eserin
en önemli yerlerini içeren iki süit de
düzenlenmiştir.
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eğitimi konusundaki uzun deneyimi
sonucu küçük çocuklar için müzik
öğrenimi üzerine özel bir teknik
geliştiren ve harikulade bir öğretmen
olan babası, onu beş yaşındayken
enstrümanla tanıştırdı. Tedi büyük bir
hızla ilerledi ve üç yıl içerisinde Tiran
Filarmoni Orkestrası’yla Sarasate’nin
Zigeunerweisen’ını, 11 yaşındayken
Emile Sauret’in yüksek teknik
gerektiren kadansıyla Paganini’nin 1.
Konçertosu’nu seslendirdi.
Yıl 1982’ydi. Arnavutluk onlarca yıldır
kendini dünyanın geri kalanından
soyutlamıştı. Tiran’da konser vermeye
gelen Fransız flütçü Alain Marion,
tesadüfen bu dahi çocuğun çalışını
duydu ve anında Fransız Devleti’nden
bir burs ile Paris’e gelişini ayarladı.
Tedi eğitimini Pierre Amoyal ile
National Supérieur de Musique
Konservatuvarı’nda gerçekleştirdi;
bu dönemde hem popüler televizyon
programlarında boy gösterdi, hem de
konserler verdi.
Daha on beş yaşındayken eğitimini
tamamlayan Tedi Papavrami,
enstrümantal ve müzikal gelişimine
devam etti. Arnavutluk’taki 1991 yılına
kadar devam eden Komünist rejimden
büyük ölçüde etkilenen ailesiyle birlikte,
onları takip eden Arnavutluk elçiliği
memurlarından kaçmak amacıyla Paris’i
terk etmişti.
Tedi Papavrami birçok önemli
uluslararası ödül kazandı. 1990’larda
solist ve oda müzisyeni olarak kariyerini
başlattı. O zamandan bu yana da
solist olarak Kurt Sanderling, Antonio
Pappano, Armin Jordan, Emmanuel
Krivine, Manfred Honeck, FrançoisXavier Roth, Thierry Fischer, Gilbert
Varga ve Matthias Aeschbacher gibi
orkestra şefleriyle işbirliği yaptı. Aynı
zamanda dokuz yıl boyunca Schumann
Quartet’in üyesiydi. Philippe Bianconi,
Nelson Goerner, Maria Joao Pires,
Martha Argerich, Gary Hofmann,
Marc Coppey, Paul Meyer ve Lawrence
Power gibi müzisyenlerle oda müziği
konserleri verdi. 2011’den itibaren
Beethoven’ın tüm keman sonatları ve
piyano üçlülerini viyolonselci Xavier
Phillips ve sıklıkla birlikte çaldığı
piyanist François Frédéric Guy eşliğinde
icra etti. 2008’den bu yana keman
profesörü olarak atandığı Haute École
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de Musique de Genève’nin bulunduğu
Cenevre’de yaşayan Papavrami,
kemancı Christian Bayon tarafından
kendisine özel olarak yapılmış iki
kemanla icralarını sergiliyor.
▪▪ When Tedi Papavrami arrived in
France at a young age, he was faced
with a country and a culture that
were entirely foreign to him. Moved
out of natural curiosity paired with a
great yearning to master the French
language – and also to overcome
initial loneliness – he plunged into
reading Stendhal, Proust, Flaubert,
Dostoevsky, Chekhov, Kafka... all in
French.
What makes Tedi a unique and rare
musician is his curiosity for what lies
beyond borders. Along with his high
artistic and intellectual standards, it
helps him bridge the immense gap
between his original background
and new horizons. Therefore, when
translator Jusuf Vrioni passed away
in 2000, it came as no surprise that
Tedi Papavrami took up the task of
translating into French the works
of Albanian author Ismail Kadare,
whom he had known as a child. That
incursion into literature also provided
him with “a means of leading a
professional existence apart from the
violin”. In 2013 he continued in that

vein by publishing an account of his
own youth, Fugue pour Violon Seul, in
French. Unanimously hailed by the
press, the book recounts his trajectory
as a child prodigy in Albania and his
passage to the West and to freedom.
Moreover, in 2003, when actress
Jeanne Moreau met Tedi in a television
programme, she quickly recruited him
to play Danceny, the violinist, alongside
Catherine Deneuve, Rupert Everett and
Nastasja Kinski in Josée Dayan’s TV
mini-series adaptation of Choderlos de
Laclos’s Dangerous Liaisons.
Such a wide range of activities and
interests would probably not have been
possible without a certain musical
precocity coupled with long hours of
practice from a very early age. The
violin was always part of Tedi’s life.
He was introduced to it at the age of
five by his father, a brilliant teacher
whose long experience in musical
instruction had led him to develop a
method for training small children.
Tedi progressed very rapidly, and
within three years he was performing
Sarasate’s Airs Bohémiens with the
Tirana Philharmonic Orchestra. At
the age of eleven he tackled Paganini’s
Concerto No. 1 with the fearsome
cadenza by Emile Sauret.
The year was 1982. Albania had
isolated itself from the rest of the

world for decades. French flautist
Alain Marion, who had come to give
a concert in Tirana, just happened
to hear the child prodigy play – and
promptly arranged for him to come
to Paris with a bursary from the
French government. Tedi went on
to study with Pierre Amoyal at the
Conservatoire National Supérieur de
Musique and also appeared on popular
TV programmes as well as giving
concerts at that time.
Having reached the end of his studies
by the age of fifteen, Tedi went on
perfecting his instrumental and
musical development on his own.
The Communist regime in Albania
punished those family members
who had stayed behind with severe
sanctions and reprisals that remained
in force until the regime fell in
1991. In the meantime, Tedi and his
parents had left Paris in order to avoid
Albanian embassy officials who were
on their tail. Friends helped them settle
near Bordeaux.
Tedi Papavrami went on to win several
important international prizes. In
the 1990‘s he launched his career as
soloist and chamber musician. Since
then, he has collaborated as concerto
soloist with conductors of the likes of
Kurt Sanderling, Antonio Pappano,
Armin Jordan, Emmanuel Krivine,
Manfred Honeck, François-Xavier
Roth, Thierry Fischer, Gilbert Varga
and Matthias Aeschbacher. He was also
a member of the Schumann Quartet
(with piano) for nine years. He has
performed in recitals with chamber
music partners such as Philippe
Bianconi, Nelson Goerner, Maria
Joao Pires, Martha Argerich, Gary
Hofmann, Marc Coppey, Paul Meyer
and Lawrence Power. Ever since 2011
he has been presenting the complete
Beethoven violin sonatas and piano
trios in the company of cellist Xavier
Phillips and pianist François Frédéric
Guy (with whom Papavrami makes
frequent concert appearances).
Tedi Papavrami now lives in Geneva,
Switzerland, where he was appointed
violin professor at the Haute École de
Musique de Genève in 2008. He plays
on one of the two violins built for him
by violinmaker Christian Bayon.

xavıer phıllıps
Paris doğumlu Xavier Phillips, henüz
altı yaşındayken viyolonsel eğitimine
başladı. 15 yaşına geldiğinde Paris
National Supérieur de Musique
Konservatuvarı’nda Phillipe Muller’in
sınıfına katıldı ve 1989 yılında birincilikle
mezun oldu. Bu şekillendirici yılların
ardından aralarında Belgrad Genç
Sanatçılar Yarışması’nda ikincilik ödülü
ve özel ödül, Moskova Çaykovski
Yarışması’nda özel ödül, 1. Helsinki
Yarışması’nda oy birliğiyle birincilik
ödülünün sayılabileceği birçok ödüle
layık görüldü; Paris Rostropoviç
Yarışması’nda üçüncülük ve özel ödülün
yanı sıra, efsane çellist Rostropoviç’in
dikkatini ve beğenisini kazandı. Bu ilk
karşılaşma, usta müzisyenin Phillips’e
yol gösterdiği ve onu teşvik ettiği uzun
bir işbirliğinin başlangıcı oldu. Phillips
ilk büyük konserini Eylül 2001’de Paris
Orkestrası’yla gerçekleştirdikten sonra,
Mstislav Rostropoviç, karşısında
bulduğu giderek olgunlaşan, başarılı
solisti Prokofiev’in Symphonia
Concertante’sini kendi yönetiminde,
Washington Ulusal Senfoni Orkestrası
ve New York Filarmoni’yle beraber
çalmak üzere davet etti. Bir yıldan az
bir süre sonra Xavier Phillips, hâlâ
kılavuzu Mstislav Rostropoviç’in
yönetiminde, Chicago Senfoni
Orkestrası’yla ilk konserini Çaykovski’nin
Rokoko Varyasonları ile gerçekleştirdi.
Amerika’da arka arkaya yakaladığı bu
başarıların ardından, birkaç konserliğine
Seattle Senfoni Orkestrası’na davet
edildi, 2006’da Paris Orkestrası’yla
beraber Salle Pleyel’in yeniden açılışında
sahneye çıktı ve Henri Dutilleux’nün
Tout un monde lointain yorumuyla büyük
takdir kazandı. Seyircilerin arasında
olan besteci performansın ardından,
övgüsünü “Xavier Phillips, eseri
tamamen sahipleniyor ve başlığının
özünü çağrıştırıyor” kelimeleriyle dile
getirdi.
Phillips, hızlı bir şekilde yükselen
kariyerinde Mariinsky Orkestrası,
Paris Orkestrası, Fransa Ulusal
Orkestrası, Radio France Filarmonisi,
Rundfunk Senfoni Orkestrası, Berliner
Symphoniker, Houston Senfoni, BBC
İskoç Orkestrası, Suisse Romande
Orkestrası ve Filarmonica della Scala

gibi prestijli orkestralarla uluslararası
konser salonlarına, Riccardo Muti,
Kurt Masur, Christoph Eschenbach,
James Conlon, Marek Janowski, Serge
Baudo, Vladimir Fedosseyev, Ion
Marin, Kazushi Ono, Jesus LopezCobos, Gunther Herbig, Eliahu Inbal
ve Vladimir Spivakov gibi seçkin
orkestra şefleriyle konserler vermek
üzere davet edildi. 2015-2017 sezonları
boyunca Paavo Järvi yönetimindeki
Paris Orkestrası ile Lalo Viyolonsel
Konçertosu’nu seslendireceği bir
turne programını kabul etti. Lozan
Oda Orkestrası, Marek Janowski
yönetimindeki Fransız Ulusal Orkestrası
(Prokofiev Sinfonia Concertante),
Ludovic Morlot yönetimindeki
Radio France Filarmoni Orkestrası
(Şostakoviç Viyolonsel Konçertosu
No. 1), Quebec Senfoni Orkestrası
(Lalo Viyolonsel Konçertosu), BBC
Ulusal Galler Orkestrası (Escaich’ın
Keman ve Viyolonsel İçin Konçertosu),
Sevilla Senfoni Orkestrası (Çaykovski
Viyolonsel Konçertosu), Berlin
Konzerthaus’ta Rundfunk Senfoni
Orkestrası ve Seattle Senfoni
Orkestrası’nın (Dutilleux and Elgar’ın
eserleri ile) konuğu oldu.
Champs Elysées Tiyatrosu, Wigmore
Hall, Paris Filarmoni, Londra Kings
Place, Monte Carlo Printemps des
Arts ve Mentz Arsenal gibi önemli
salonlarda resitaller veren Xavier
Phillips’in iyi düşünülmüş ve geniş
bir repertuvarı kapsayan diskografisi,
eleştirmenler tarafından övgüyle
karşılanıyor. Sanatçının FrançoisFrédéric Guy ile gerçekleştirdiği,
Beethoven’ın tüm viyolonsel ve
piyano eserlerine yer veren son kaydı
Gramophone Editörün Tericihi ve The
Strad Tavsiye Ediyor gibi unvanlara
layık görüldü. Seattle Senfoni
Orkestrası’yla beraber Dutilleux’un
Tout un monde lointain eserini icra
ettiği performansı 2015 Grammy
Ödülleri’ne üç kategoride aday olurken,
kendisi de En İyi Enstrümantal Solo
dalında aday gösterildi.
Phillips, kardeşi Jean-Marc PhillipsVarjabedian ile beraber yaptığı Kodály
(Harmonia Mundi/Lontano) kaydı
ile Le Monde de la Musique dergisinin
Choc Ödülü’nü kazandı. Aynı zamanda
Works for Cello & Orchestra (Lalo,
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the Rostropovich Competition in Paris
and First Prize, awarded unanimously,
at the 1st Competition of Helsinki).
His participation brought him to the
attention of Mstislav Rostropovich,
who had been particularly taken with
his playing during the Rostropovich
Competition.
Their encounter proved especially
fruitful since it marked the beginning
of a long collaboration during which
Xavier Phillips received the guidance
and encouragement of the master
cellist. After his debut with the
Orchestre de Paris in September
2001, Mstislav Rostropovich – seeing
an accomplished soloist with ever
increasing maturity – invited him to
play Prokofiev’s Symphonia Concertante
under his baton with Washington’s
National Symphony Orchestra and
the New York Philharmonic. Less
than a year later, still under the baton
▪▪ Born in Paris, Xavier Phillips began
of his mentor Mstislav Rostropovich,
to study the cello at the early age of
Xavier Phillips made his debut with
6. By 15, he entered Philippe Muller’s
the Chicago Symphony Orchestra
studio at the CNSM in Paris and
(Tchaikovsky’s Variations on a Rococo
graduated with First Prize in 1989
Theme). Following these back-to-back
After these formative years, he won
successes in the United States, he
several international prizes (Second
was invited to the Seattle Symphony
Prize and Special Prize at the Young
Orchestra for several concerts. In
Artists of Belgrade competition, Special 2006, he performed with Orchestre
Prize at the Tchaikovsky Competition
de Paris for the reopening of the
in Moscow, Third and Special Prize at
Salle Pleyel and was hailed for his

interpretation of Henri Dutilleux’s Tout
un monde lointain. The composer, who
was present, said afterwards: “Xavier
Phillips fully owns this work and
evokes the very essence of its title – all
a distant world.”
He is quickly invited to perform
at international concert venues
with such prestigious orchestras as
Mariinsky Orchestra, Orchestre de
Paris, Orchestre National de France,
Philharmonique de Radio France,
Rundfunk Symphony Orchestra,
Berliner Symphoniker, the Houston
Symphony, the BBC Scottish
Orchestra, the Orchestre de la Suisse
Romande, and the Filarmonica
della Scala and with such eminent
conductors as Riccardo Muti, Kurt
Masur, Christoph Eschenbach, James
Conlon, Marek Janowski, Serge Baudo,
Vladimir Fedosseyev, Ion Marin,
Kazushi Ono, Jesus Lopez-Cobos,
Gunther Herbig, Eliahu Inbal, and
Vladimir Spivakov.
2015/16/17 Xavier Phillips is invited
by Orchestre de Paris in Lalo
cello concerto under Paavo Järvi
in Salle Pleyel, as well as on tour.
He is the guest of Orchestre de
Chambre de Lausanne (Miaskovski),
Orchestre National de France
under Marek Janowski (Prokofiev
Sinfonia Concertante), Orchestre
Philharmonique de Radio France
under Ludovic Morlot (Shostakovich
n°1), Orchestre Symphonique de
Quebec (Lalo), BBC National Orchestra
of Wales (Escaich double concerto),
Orquesta Sinfonica de Sevilla
(Tchaikovsky), Rundfunk Symphony
Orchestra at the Konzerthaus Berlin,
Seattle Symphony Orchestra (Dutilleux
and Elgar).
Xavier performs recitals at the Théâtre
des Champs Elysées, Wigmore Hall,
Philharmonie de Paris, London Kings
Place, Printemps des Arts de Monte
Carlo, Arsenal in Metz, etc.
Xavier Phillips’s eclectic and varied
discography has been acclaimed by
critics; His last recording includes
the Complete cello/piano music by
Beethoven with François-Frédéric
Guy (Aparté). The recording receives
outstanding critics amongst which:
Gramophone “Editors Choice” and

The Strad “Recommends”. With
orchestra, his recent Dutilleux “Tout
un monde lointain” with the Seattle
Symphony Orchestra under Ludovic
Morlot. This recording is nominated
three times at the Grammy Awards
2015. Xavier Phillips is himself
nominated for a Grammy as “Best
Instrumental Solo”.
He received a “Choc” award by the
magazine Le Monde de la Musique
for his recording Kodály (Harmonia
Mundi/Lontano) with his brother JeanMarc Phillips-Varjabedian. He also
recorded Works for Cello & Orchestra
(Lalo, Fauré, Caplet - EMI Classics),
Sonatas by Schnittke, Shostakovich
and Prokofiev with Hüseyin Sermet
(Harmonia Mundi) and was awarded
the Grand Prix du Disque for Alberic
Magnard’s chamber music (Auvidis
Valois). The CD Armenia, devoted
to Armenian music with Jean-Marc
Phillips-Varjabédian and Vahan
Mardirossian (Warner Classics)
obtained a “Choc of the year” in 2007.
Alongside his work as soloist, Xavier
Phillips, is a dedicated teacher. Xavier
Phillips has also dedicated himself
to chamber music – a passion that
he has shared with such artists as
François-Frédéric Guy, Schlomo
Mintz, Jean-Marc Phillips-Varjabédian,
Régis Pasquier, Adam Laloum, David
Grimal, Emmanuel Strosser, Vahan
Mardirossian, Igor Tchetuev, Romain
Guyot...
Xavier Phillips plays on a Matteo
Gofriller cello from 1710.

françoıs-frédérıc guy
“Özenli düşünce, belirgin fikirler,
müzikte artış algısı, ses ve melodinin
zenginliğine hâkimiyet. (...) Bu
noktada insan Francois-Frédéric Guy’ın
çalışmaları ile Beethoven’a gösterdiği
sabır ve sevginin geçtiğimiz yılların
en ikna edici kayıtlarından birine yol
açtığını farkediyor.”
Diapason
▪▪ François-Frédéric Guy, öncelikle
Alman Romantikleri, fakat bilhassa
Beethoven yorumundaki ustalığı ile
uzman addediliyor. Sanatçı, 2008
yılında, Beethoven’ın tüm sonatlarını ve

beş piyano konçertosunun yorumu ve
kaydını kapsayan büyük bir Beethoven
projesine atıldı. Aynı zamanda kendini
oda müziğine de adamış olan Guy,
düzenli olarak Beethoven’ın yaylılar
ve piyano için yazdığı oda müziklerini
kemancı Tedi Papavrami ve viyolonselci
Xavier Phillips ile icra ediyor. Beethoven
projesinin bir parçası olarak, bestecinin
32 piyano sonatının eksiksiz döngüsünü
Paris, Rio de Janeiro, Monte Carlo ve
Metz gibi şehirler, daha yakın dönemde
de La Côte-Saint-André’deki Berlioz
Festivali’nde çaldı.
Ekim 2013’te bestecinin sonatlarının
tamamını çaldığı canlı konser kayıt seti,
daha önce piyanistin Liszt albümünü
yayınlamış olan Fransız plak şirketi
Zig-Zag Territories etiketiyle yayınladı.
Başka kayıtları Naïve Classique
aracılığıyla piyasaya çıkmış olan
sanatçı, piyanist Jean-Efflam Bavouzat
ile ikili olarak kaydettiği albümünü de
Chandos etiketiyle Haziran 2015’te
yayınlandı.
François-Frédéric Guy, “müziğin
Alfa ve Omegası” olarak betimlediği
Beethoven’a karşı beslediği hayranlığa
ek olarak Bartók, Brahms, Liszt ve
Prokofiev’in müziğine karşı özel bir
yakınlık ve piyano solosu başyapıtı
olan Erlkönig (2006) albümünü adadığı
Hugues Dufourt ve Ivan Fedele,
Marc Monnet, Gérard Pesson, Bruno

Mantovani gibi bestecilerle olan
bağlantısıyla çağdaş müziğe karşı
kuvvetli bir bağlılık hissediyor. Sanatçı,
Monnet’nin En pièces’i (2007) ile
Mantovani’nin Double Concerto’sunun
(2012) dünya prömiyerlerini Orkestra
Sinfónica do Porto, Orkestra
Capitole de Toulouse ve BBC Senfoni
Orkestralarıyla gerçekleştirdi.
Ekim 2013’te Tristan Murail’in Le
Désenchantement du monde’unun
Kore prömiyerini de Seul Filarmoni
Orkestrası’yla yaptı.
François-Frédéric Guy, sıklıkla
Philharmonia Orkestrası, Londra
Filarmoni, Münih Filarmoni, Paris
Orkestrası, Radio France Filarmoni
Orkestrası, San Francisco Senfoni ve
Zürih Tonhalle Orkestrası gibi dünyaca
tanınmış toplulukların konuğu oluyor.
Kendisi aynı zamanda Esa-Pekka
Salonen, Bernard Haitink, Kazushi
Ono, Marc Albrecht, Philippe Jordan,
Daniel Harding, Neeme Järvi, Paavo
Berglund, Lionel Bringuier, Michael
Tilson Thomas ve Kent Nagano
gibi ünlü orkestra şefleriyle işbirliği
yapıyor. Londra, Milano, Berlin, Münih,
Moskova, Paris, Viyana ve Washington
(D.C.) gibi şehirlerin başlıca konser
salonlarında, aynı zamanda da La
Roque d’Anthéron Piyano Festivali,
Varşova’daki Chopin Festivali, Bonn
Beethovenfest, Monte-Carlo Printemps
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Fauré, Caplet-EMI Classics) ve Hüseyin
Sermet ile Sonatas by Schnittke,
Shostakovich and Prokofiev’i (Harmonia
Mundi) kaydetti ve Alberic Magnard’ın
oda müziği (Auvidis Valois) için Grand
Prix du Disque ile ödüllendirildi. JeanMarc Phillips-Varjabédian ve Vahan
Mardirossian ile Ermeni müziğine
adadıkları Armenia (Warner Classics)
albümü, 2007 yılında Yılın Choc’u
seçildi.
Xavier Phillips solist olarak
çalışmalarının yanı sıra, kendini eğitime
adamış bir öğretmen ve aynı sahneyi
paylaştığı François-Frédéric Guy,
Schlomo Mintz, Jean-Marc PhillipsVarjabédian, Régis Pasquier, Adam
Laloum, David Grimal, Emmanuel
Strosser, Vahan Mardirossian, Igor
Tchetuev ve Romain Guyot gibi oda
müziği tutkunu. Phillips, 1710 tarihli bir
Matteo Gofriller viyolonsel çalıyor.
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“Rigorous thought, precise ideas,
a sense of buildup, mastering the
richness of sound and the melody. (…)
At this point, one realises that FrancoisFrédéric Guy’s work, patience and love
for Beethoven have resulted in one of
the most convincing recordings of the
last years.”
Diapason

126

▪▪ François-Frédéric Guy is widely
regarded first and foremost as a
specialist of the German romantics
and above all of Beethoven. In 2008
he embarked on a major Beethoven
project that has included recording
and performing in concert all of
Beethoven’s sonatas and the five piano
concertos. He is also a dedicated
chamber musician and regularly
performs Beethoven’s chamber
music for strings and piano with
the violinist Tedi Papavrami and the
cellist Xavier Phillips. As part of the
Beethoven project, he has performed
the complete cycle of 32 piano sonatas
in Washington, Paris, Rio de Janeiro,
Monte Carlo and Metz among others,

and recently at the Festival Berlioz in
La Côte-Saint-André.
In October 2013 the box-set of
the live recording of the complete
sonatas was released on the French
label Zig-Zag Territoires, which had
already released François-Frédéric
Guy’s highly acclaimed Liszt album
containing the Harmonies poétiques
et religieuses. Further recordings have
been published with Naïve Classique.
A duo album with pianist Jean-Efflam
Bavouzet was released by Chandos in
June 2015.
In addition to his admiration for
Beethoven – whom he describes as
“the Alpha and Omega of music” –
François-Frédéric Guy has special
affinities with the music of Bartók,
Brahms, Liszt and Prokofiev and a
strong commitment to contemporary
music with close links to composers
such as Ivan Fedele, Marc Monnet,
Gérard Pesson, Bruno Mantovani
and Hugues Dufourt who dedicated
Erlkönig (2006), his masterpiece
for piano solo, to him. He also
performed the world premiere of
Monnet’s En pièces (2007), and of
Mantovani’s Double Concerto (2012)
with the Orquestra Sinfónica do Porto,
Orchestre du Capitole de Toulouse
and the BBC Symphony Orchestra.
In October 2013 he gave the Korean
premiere of Le Désenchantement du
monde by Tristan Murail with the Seoul
Philharmonic Orchestra.
François-Frédéric Guy is a regular
guest with renowned orchestras such
as the Philharmonia Orchestra, London
Philharmonic, Munich Philharmonic,
Orchestre de Paris, Orchestre
Philharmonique de Radio France, San
Francisco Symphony and TonhalleOrchester Zurich. He has collaborated
with world famous conductors
including Esa-Pekka Salonen, Bernard
Haitink, Kazushi Ono, Marc Albrecht,
Philippe Jordan, Daniel Harding,
Neeme Järvi, Paavo Berglund, Lionel
Bringuier, Michael Tilson Thomas
and Kent Nagano. In recital he has
performed at the major concert halls in
cities including London, Milan, Berlin,
Munich, Moscow, Paris, Vienna and
Washington (D.C.), and at festivals
including the Piano Festival in La

Roque d’Anthéron, Chopin Festival
in Warsaw, Beethovenfest Bonn,
Printemps des Arts de Monte-Carlo
and Cheltenham Festival.
Since his successful debuts in the dual
role of soloist and conductor with the
Orchestre Philharmonique de Liège
and Orchestre d’Avignon, FrançoisFrédéric Guy frequently conducts the
complete Beethoven concertos from
the piano. He recently performed the
entire cycle at the Festival de Radio
France et Montpellier LanguedocRoussillon with the Sinfonia Varsovia,
with whom he tours with the same
project in the 2015/16 season. In
addition, he leads the Orchestre
de Chambre de Paris this autumn.
Furthermore, he will perform with the
Moscow City Symphony, Orchestra
del Teatro dell’Opera Roma, Orchestre
National des Pays de la Loire and
Staatstheater Kassel Orchestra in
the current season. Solo recitals will
take him to the Wigmore Hall, Flagey
Brussels, Muziekgebouw Amsterdam
and Salle Gaveau in Paris.
François-Frédéric Guy were Artist in
Residence at Metz Arsenal Hall during
the 2015/16 concert season.

program notları
Johannes Brahms
Keman Sonatı No. 3 Re minör, op. 108
– Allegro
– Adagio
– Un poco presto e con sentimento
– Presto adagip
Brahms üç keman sonatını da sayfiyede
bestelemiştir. İlkini Güney Avusturya’da
Wörther Gölü’nde, ikincisini de
İsviçre’de Bern’in güneyindeki Thun’da,
1886 yazında başlayıp op. 108 İkili
Konçerto’suyla uğraşırken ara verdiği
3. Sonat’ını da 1888’de yine Thun Gölü
kıyısında tamamlamıştır. Aynı yılın
22 Aralık günü, ünlü Macar kemancı
Jenö Hubay ile Budapeşte’de ilk kez
seslendirdiği eseri birkaç hafta sonra
Joseph Joachim ile Viyanalı dinleyicilere
çalmış, ancak sonatını bir kemancıya
değil de orkestra şefi ve piyanist
Hans von Bülow’a ithaf etmiştir. Üç
bölümden oluşan ilk iki keman sonatına

göre daha karamsar bir havada olan
bu dört bölümlü eserini Brahms, pek
beğenmediği halde değiştirmemiş ve
olduğu gibi bırakmıştır. Bugün birçok
eleştirmen, romantik bir melankoliyi
yansıtan bu sonatı diğerlerine göre
daha başarılı bulmaktadır. Re minör
tonda, 4/4’lük ölçüde, etkili ve canlı bir
anlatımla başlayan 1. bölüm Allegro alla
breve kemanın sunduğu geniş melodili,
huzursuz havadaki ana temayla hemen
ilgi çeker. Piyanonun senkoplu eşliğiyle
gelişen temayı izleyen, önce piyanoda
duyulan ve Rahmaninov’u anımsatan
yan tema da duygulu ve belirgin bir
yumuşaklıkta olmasına karşın yine
de sakin değildir. Durmadan, tutkulu
patlayışlarla ilerleyen bölüm Re minör
tonda sona erer. Re Majör tonda, 3/8’lik
ölçüdeki 2. bölüm Adagio ağır ve sakin
havasıyla ilk bölüme tam bir kontrast
oluşturur. Önce kemanın içtenlikle
sunduğu akıcı, lied havasındaki ezgi, bu
sade ve kısa bölümde iki kez duyulur.
Müzik yazarı Peter Latham “böylece
arada bir parlayan” bu bölümü,
“Brahms’ın uzun sakallı dış görünüşü
altında çarpan sıcak ve hüzünlü
yüreğinin ender belgelerinden biri”
olarak tanımlar. Fa diyez minör tonda,
2/4’lük ölçüde ve scherzo biçimindeki
3. bölümü (Un poco Presto e con
sentimento) ise Peter Latham “gölgeli
bir arka plana karşı, alacakaranlıkta
parmak uçlarında yapılan bir dans”a
benzetir. Brahms’a özgü bir intermezzo
gibi, kesik staccato’larla özgün ritimde
ve sinirli havada gelişen bölüm, ilk
bölümü de anımsatır. 6/8’lik ölçüde
vahşice başlayan 4. bölüm Presto
agitato çok hızlı, bir fırtına gibi girer.
Heyecan ve gerilimle sunulan büyük ve
gösterişli ana tema –değişik formda bir
rondoya benzeyen– bu bölüme kavgacı
bir karakter verir. Daha sakin havadaki,
koral biçimindeki ikinci tema bu tutku
ve gerilimi pek az hafifletir. Sonat teknik
güçlüklerle dolu bir koda ile sona erer.
(Süre 22’)
Felix Mendelssohn
Viyolonsel Sonatı No. 2 Re Majör, op. 58
– Allegro assai vivace
– Allegretto scherzando
– Adagio
– Molto allegro e vivace

Felix Mendelssohn’un ailesinin evinde
müzikli toplantılar düzenlenir; oda
müziği, hatta yaylı çalgılar orkestrası
konserleri verilirdi. Bestecinin ablası
Fanny piyano, erkek kardeşi Paul
viyolonsel çalardı. Mendelssohn 1838’de
yazdığı ilk viyolonsel sonatını kardeşine
ithaf etmişti.
1843’te bestelenen 2. Sonat ise ilkine
göre daha tutkulu, akıcı ve ustaca
yazılmıştır. Eserin 1. bölümü çabuk,
çok canlı tempoda, viyolonselin
durup dinlenmeden duyurduğu,
Mendelssohn’a has canlı ve duygulu
melodisiyle seçkinleşir. 2. bölüm
aynı şekilde, hiçbir zorlama olmadan
rahatça gelişen, şakacı tavırlı Allegretto
scherzando, zarif pizzicato’larla sona
erer. 3. bölüm ağır tempoda piyanonun
arpı andıran akorlarıyla bir korali
anımsatan girişten sonra, viyolonsel
çok duygulu ve tutkulu bir ezgiyi sunar.
Bestecinin ünlü keman konçertosunda
olduğu gibi, küçük bir nefes alıştan
hemen sonra, hızla 4. bölüme, çok
çabuk ve canlı tempodaki finale geçilir.
Birinci bölümün temasına benzeyen
ateşli ve tutkulu temanın gelişmesi
piyaniste de, en az viyolonselci kadar
güç görevler yükler. Parlak finali
oluşturan canlı bölme ise viyolonselin,
Rimski-Korsakov’un Arının Uçuşu adlı
parçasını anımsatan hızda, virtüöz bir
gösterisine sahne olur. (Süre 25’)
Ludwig van Beethoven
Piyanolu Trio No. 7 Si bemol Majör,
op. 97 “Arşidük”
– Allegro moderato
– Scherzo. Allegro
– Andante cantabile ma pero con
moto
– Allegro moderato-Presto
Beethoven piyanolu 12 üçlü yazmıştır.
İlkinden 13 yıl sonra, 1808’de ikinciyi
ve 1811’de de “Arşidük” başlığıyla
üçücüyü bestelemiştir. Bu üçlü,
yaşamının son yıllarına doğru
kulakları sağırlaşmaya başlayan
bestecinin belki de, duyabildiği ve
yorumuna katıldığı son eserlerinden
biridir. Habsburg hanedanından
Avusturya İmparatoru’nun kardeşi
Arşidük Rudolph’a ithaf edilen eserin
11 Nisan 1814’te kemanda İgnaz

Schuppanzigh, viyolonselde Joseph
Linke’nin katılımıyla Viyana’nın Zum
Römischen Kaiser adlı ünlü otelindeki
ilk yorumu hakkında besteci ve ünlü
kemancı Ludwig Spohr mektubuna
“Forte pasajlarda zavallı sağır adamın
tuşlara eğilmiş durumda yaylıların
sesini beklemesi ve piano pasajlarda
ise notaları duyulmayacak kadar hafif
çalması ne acı idi” diye yazmıştı.
Aslında o yıllarda, çağın en büyük
kahramanı Napoléon düşüşüne hızla
yaklaşıyordu. Aynı zamanda, yıllarca
Beethoven’ı maddi ve manevi yönden
destekleyen, onun eserlerini sunduğu
Viyana aristokrasisi de gücünü ve
zenginliğini yitirmeye başlamıştı. Bu
soylu sınıf böylece yerini yavaş yavaş
orta sınıfa, burjuvaziye bırakıyor, hatta
saraylar ve köşklerde düzenlenen büyük
konserler orta sınıfın kolayca girebildiği
otellerde gerçekleşiyordu. Beethoven’ın
de bu kahramanca stildeki besteleri
giderek yumuşak ve rahat (gemütlich)
tarza dönüşüyordu. Parlak kahramanlık
tutkusu, zarif, bol temalı, duygusal
ve dans ritimleriyle işlenen stile
yöneliyordu. Bu üçlü de profesyonel
müzikçiler tarafından yorumlanan ve
ilk kez orta sınıfın dinleyeceği eser
olmuştu.
Beethoven’ın 1810 yılında taslaklarını
not defterine kaydettiği eser 1811 yılı
baharında, elyazmasındaki tarihle 26
Mart’ta tamamlanmış, uzun ve yorucu
baskı çalışmalarından sonra 1816
Eylül’ünde Viyana’da Steiner tarafından
yayımlanmıştır. Arşidük Dörtlüsü
olarak tanınan eser, tam unvanıyla
Erzherzog Rudolph Österreich’e
(1788-1831) ithaf edilmişti. Floransa’da
doğan arşidük 16 yaşında, 1804’te
Beethoven’den piyano ve kompozisyon
dersleri almaya başlamış ve bu büyük
besteci hem sayıca çok, hem de üstün
nitelikli birçok eserini (op. 58 Piyano
Konçertosu No. 4, op. 73 Piyano
Konçertosu No. 5, op. 81a Veda Sonatı,
op. 123 Missa Solemnis gibi) ona
adamıştı. Hatta 9 Ekim 1827 tarihli
vasiyetnamesinde onu tüm eserlerinin
vârisi olarak ilan edecekti.
4/4’lük ölçüde, Si bemol Majör tonda
ve ılımlı neşeli (Allegro moderato)
tempodaki 1. bölüm, piyanonun geniş
bir şekilde, ancak hafif ve tatlı sunduğu,
ünlü temayla başlar. Daha yedinci
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des Arts, Cheltenham Festivali ve
benzeri festivallerde dinleyicilerle
buluşuyor.
François-Frédéric Guy, hem solist
hem de orkestra şefi olarak Liège
Filarmoni Orkestrası ve Avignon
Orkestrası ile beraber geçekleştirdiği
başarılı çıkışından beri, Beethoven
konçertolarının tamamını piyanodan
yönetmeyi yeğliyor. Yakın dönemde
tüm döngüyü Radio France Montpellier
Languedoc-Roussillon Festivali’nde,
2015/2016 sezonunda beraber turne
gerçekleştirdiği Sinfonia Varsovia
eşliğinde yorumladı. Buna ek olarak,
kendisi güz döneminde Paris Oda
Orkestrası’nı yönetti; sezon boyunca
Moskova Şehir Senfonisi, Roma Tiyatro
ve Opera Orkestrası, Pays de la Loire
Ulusal Orkestrası ve Staatstheater
Kassel Orkestrası’yla konserler verdi.
Solo resitalleri sanatçıyı Wigmore
Hall, Brüksel Flagey, Amsterdam
Muziekgebouw ve Paris’te de Salle
Gaveau’ya taşıdı.
François-Frédéric Guy, 2015/16 sezonu
boyunca Metz Arsenal Salonu’nun
konuk sanatçısıydı.
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EBÈNE QUARTET & MATTHIAS GOERNE
“Schubert Liedler”
“Schubert Lieder”
MATTHıAS GOERNE bariton baritone
EBèNE QUARTET
Pierre Colombet keman violin
Gabriel Le Magadure keman violin
Adrien Boisseau viyola viola
Raphaël Merlin viyolonsel cello
Laurène DURANTEL kontrbas double bass

14.06.2017
Süreyya Operası
ça we 20.00 Süreyya Opera House
Wolfgang Amadeus Mozart

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 15
KV 421
String Quartet No.15 KV 421
– Allegro moderato
– Andante
– Menuetto-Trio. Allegretto
– Allegretto ma non troppo
Ludwig van Beethoven

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 11,
op. 95 “Ciddi Dörtlü”
String Quartet No.11, op.95
“Quartetto Serioso”
– Allegro con brio
– Allegretto ma non troppo
(Attacca)
– Allegro assai vivace ma
serioso
– Larghetto espressivoAllegretto agitato
Ara Interval

Franz Schubert
(düz. arr. Raphael Merlin)

Lied Seçkisi
A Selection of Lieder
“Die Götter Griechenlands” (D 677)
“Atys” (D 585)
“Der Jüngling und der Tod” (D 545)
“Der Tod und das Mädchen” (D 531)
“Der Liebliche Stern” (D 861)
“Auf dem Wasser zu singen” (D 774)
“Im Grünen” (D 917)
“An den Mond” (D 296)
Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval.
konsere doğru pre-concert talk
küçük iskender’in “şiir ve yarkı”
başlıklı konuşması
by küçük iskender on “poem & song”

ebène quartet
▪▪ “Kolaylıkla caz grubuna
dönüşebilecek bir yaylılar dörtlüsü”
Bu sözler, Ebène Quartet’in 2009’da
verdiği bir performansın ardından
New York Times’ta yazıldı. Topluluk o
konserinde Debussy ile Haydn’la açılışı
yaptı, aynı tutku ve heyecanla da film
müziği teması üzerine doğaçlamayla
devam etti.
Dört genç Fransız müzisyenin 1999’da
üniversitenin çalışma odasında bir
oyalanma yolu olarak başladığı dörtlü
çalışmaları, şimdiden müzik sahnesinde
kalıcı yankılar bırakan Ebène Quartet’in
çıkış noktası oldu. Bu dörtlü, tutarlılık
ve eserlere karşı besledikleri dolaysız
ve açık bakış açısıyla oda müziğine yeni
bir soluk getiriyor, janrı ne olursa olsun,
müziğe her zaman aynı alçak gönüllülük
ve saygıyla yaklaşıyor. Her parça ile
yaşadıkları heyecanı doğrudan ve hakiki
biçimde sahneye taşıyıp seyircileriyle
paylaşarak,bir yandan hazla stil
değiştirirken, aynı zamanda kendileri
olmayı başarıyorlar.
Stillerini betimleyebilecek tek bir söz
yok: Kendi stillerini yarattılar. Geleneksel
repertuvarları, farklı müzik türleriyle
olan etkileşimlerinden olumsuz
etkilenmiyor. Bilakis, farklı stillerle olan
özgür ortaklıkları müziklerine üretken
bir heyecan katıyor, dinleyiciler ve
eleştirmenler tarafından da bu zor ve
çeşitli repertuvar hevesle karşılanıyor.
Dörtlü, Paris’te Quatuor Ysaÿe, Gábor
Takács, Eberhard Feltz ve György Kurtág
ile süren çalışmalarının ardından 2004
ARD Müzik Yarışması’nda emsalsiz
bir başarı elde etti. Bu, birçok ödülle
neticelenmiş olan yükselişlerinin
başlangıcı niteliğindeydi.
Ebène Quartet’in konserleri özel bir
ivmeyle bezeli. Karizmatik icraları,
geleneklere taze yaklaşımları ve yeni
formlarla olan serbest etkileşimleri ile
bu dört müzisyen, genç dinleyicilerden
oluşan geniş bir seyirci kitlesine
ulaşmakta son derece başarılı oldu.
Bu iletişim Paris Konservatuvarı’nda
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mezürde Fa Majöre dönüşen bölümde,
yaylılar ezgisel (cantabile) şekilde buna
karşı koyar ve hafifçe Si bemol Majöre
geri yönelirler. Keman daha sonra
temayı sürdürür. Sol Majör tondaki
karşı tema stil olarak, Beethoven’ın
aynı yıl bestelediği 8. Senfoni’sinin
birinci bölümündeki ikinci temayla
aynı şekilde gelişir. 3/4’lük ölçüde,
çabuk (allegro) tempoda ve Si bemol
Majör tonda başlayan 2. bölüm tam
anlamıyla bir scherzo’dur. Sade ve
masum tema, solo viyolonselin inişli
çıkışlı gamlarıyla duyulur. Keman ve
daha sonra piyanonun canlı çalışı eseri
renklendirirken yaylıların pizzicato eşliği
ilgi çeker. Böylece Scherzo neşeli bir
havaya dönüşür. Trio bölmesi ise daha
ciddidir: Kromatik yükselişlerle kanon
biçiminde, dinamik gelişir.
3/4’lük ölçüde, Re Majör tonda, ezgisel
ve ağırca ama yine de hareketli tempoda
başlayan 3. bölüm, basit ve renkli
armonilerle dolu, Re Majör tondaki
tema üzerine kurulan dört varyasyonla
sürer. Beethoven burada yorumculara,
temanın armonik yapısının melodik
çizgiye yenik düşmemesi ve
varyasyonların dekorasyonu altında
kaybolmamasını sağlamak gibi önemli
bir görev yüklemiştir. Bunlardan oldukça
ağır tempolusu bile, çekingenliğine
karşın sevimli bir hareketle, piyanonun
32’lik notalarla oluşturduğu akıma uyar.
Son mezürde Si bemol Majöre dönüşen
bölümde tema aynen duyurulur.
Ara verilmeden geçilen 4. ve son bölüm,
2/4’lük ölçüde, ılımlı çabukluktaki
(allegro moderato) tempoda, hafif bir
scherzo havasında, önceki bölümlerin
temalarını hatırlatır şekilde Si bemol
Majörde başlar; gittikçe hızlanır ve La
Majör tonda, 6/8’lik tempoda Presto’ya
ulaşır. Burada piyanonun güç partisi,
parlak trilleri ilgi çeker. Eser, yine
Si bemol Majör tona döner, kısa ve
sürprizli bir susuştan sonra sona erer.
(Süre 45’)

ebene quartet & matthıas goerne
“schubert lıeder”

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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yıldızlarla oda müziği
papavramı & phıllıps & guy
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düzenledikleri ustalık sınıflarıyla
pekişmeye devam etti.
Topluluk, 2005 yılında ForbergSchneider Vakfı’nın Belmont Ödülü’nü
kazandı. O zamandan bu yana
müzisyenlerle yakından çalışan vakıf,
Ebène Quartet’e 2009’dan beri özel
koleksiyonlardan gelen paha biçilmez
eski enstrümanlarla çalmayı mümkün
kılıyor.
Quatuor Ebène’nin Bartók, Debussy,
Fauré, Mozart ve Mendelssohn
kardeşlerin eserlerine yer veren
albümleri, Gramophone Ödülü, ECHO
Klassik, BBC Müzik Dergisi Ödülü
ve Midem Klasik Ödülü dahil birçok
ödüle layık görüldü. Caz düzenlemeleri
barındıran 2010 tarihli kayıtları Fiction
ve 2014 tarihli crossover albümleri
Brazil grubun oda müziği sahnesindeki
özgün mevkiini kesinleştirdi. 2014
sonbahar sezonunda Menahem
Pressler’in Paris’te gerçekleştirilen
doğum günü konserinin canlı
kaydı A 90th Birthday Celebration,
Erato aracılığıyla CD ve DVD olarak
yayınlandı. 2015/2016 sezonunda
lied formuna odaklanan müzisyenler
2016’da BBC Müzik Dergisi Ödülü’nü
kazanan Green (mélodies françaises)
albümü için Philippe Jaroussky ile

işbirliği yaptı; Matthias Goerne ve
Gautier Capuçon ile beraber Schubert’in
lieder’lerine yer veren bir CD kaydetti
(Yaylılar dörtlüsü, bariton ve kontrbas
düzenlemeleri Raphaël Merlin’e ait).
Yaylılar dörtlüsünün temel klasik
repertuvarı daima grubun köşe taşı
olarak kalacak: Quatuor Ebène bu sezon
Ludwig van Beethoven’ın erken ve orta
dönem yaylı dörtlülerine odaklanacak.
Dörtlü, 2016/2017 sezonunda
birçok mekânın yanı sıra Hamburg
Elbhilharmonie, Lüksemburg Filarmoni
ve New York Carnegie Hall’da sahneye
çıkacak ve Salzburg Festspiele ile
Gstaad Menuhin Festivallerine konuk
olacak.
▪▪ “A string quartet that can easily
morph into a jazz band”
wrote the New York Times after a 2009
performance by the Quatuor Ebène.
The ensemble opened with Debussy
and Haydn and then improvised on
a film music theme-with exactly the
same enthusiasm and passion.
What began in 1999 as a distraction
in the university’s practice rooms for
the four young French musicians has
become a trademark of the Quatuor
Ebène, and has generated lasting

reverberations in the music scene. The
four breathe new life into chamber
music through their consistently direct,
open-minded perspective on the works.
Regardless of the genre, they approach
the music with humility and respect.
They change styles with gusto, and yet
remain themselves: with all the passion
that they experience for each piece,
and which they bring to the stage
and to their audiences directly and
authentically.
There is no single word that describes
their style: they’ve created their own.
Their traditional repertoire does
not suffer from their engagement
with other genres; rather, their free
association with diverse styles brings a
productive excitement to their music.
From the beginning, the complexity
of their oeuvre has been greeted
enthusiastically by audiences and
critics.
After studies with the Quatuor Ysaÿe in
Paris and with Gábor Takács, Eberhard
Feltz and György Kurtág, the quartet
had an unprecedented victory at the
ARD Music Competition 2004. This
marked the beginning of their rise,
which has culminated in numerous
prizes and awards.

The Quatuor Ebène’s concerts are
marked by a special elan. With their
charismatic playing, their fresh
approach to tradition and their open
engagement with new forms, the
musicians have been successful in
reaching a wide audience of young
listeners; they communicate their
knowledge in regular master classes
at the Conservatoire Paris. In 2005,
the ensemble won the Belmont Prize
of the Forberg- Schneider Foundation.
Since then, the Foundation has worked
closely with the musicians, making it
possible for them -since 2009- to play
priceless old instruments from private
collections.
The Quatuor Ebène’s CDs, featuring
recordings of music by Haydn,
Bartók, Debussy, Fauré, Mozart and
the Mendelssohn siblings have won
numerous awards, including the
Gramophone Award, the ECHO
Klassik, the BBC Music Magazine
Award and the Midem Classic Award.
Their 2010 album Fiction with jazz
arrangements, has only solidified their
unique position in the chamber music
scene, as well as their 2014 crossover
CD Brazil. In fall 2014, Erato released
A 90th Birthday Celebration, a live
recording as CD and DVD, of Menahem
Pressler’s birthday concert in Paris.
In 2015/2016 the musicians focussed
on the genre of the „Lied“. They
collaborated with Philippe Jaroussky for
the CD Green (mélodies françaises) which
has won the BBC Music Magazine
Award 2016 and released a Schubert
CD with Lieder, recorded with Matthias
Goerne (Arrangements for string
quartet, baritone and double bass by
Raphaël Merlin) and the string quintet
with Gautier Capuçon.
The fundamental classical repertoire
for string quartet will remain a
cornerstone: this season, the Quatuor
Ebène will focus on the early and
middle period string quartets by
Ludwig van Beethoven.
In the season 2016/2017, the quartet
will perform at Elbphilharmonie
Hamburg, the Philharmonie
Luxembourg, and Carnegie Hall
New York (inter alia) as well as at the
Salzburger Festspiele and the Menhuin
Festival Gstaad.

matthıas goerne
▪▪ Matthias Goerne uluslararası alanda
en çok rağbet gören baritonlardan ve
dünyaca tanınan festivaller ile konser
salonlarının da düzenli konuklarından.
Dünyanın her köşesinden önde gelen
orkestralarla işbirliği yapan sanatçının
müzikal ortakları arasında üst düzey
orkestra şefleri ile saygın piyanistler yer
alıyor.
Goerne, New York’ta Metropolitan
Operası, Londra’da Kraliyet Opera Evi
ile Covent Garden, Madrid’de Teatro
Real, Paris Ulusal Operası ve Viyana
Devlet Operası dahil olmak üzere
dünyanın başlıca opera sahnelerinde
boy gösterdi. Özenle seçilmiş rolleri
Wolfram, Amforas, Kurwenal, Wotan,
Orest ve Jochanaan’dan Alban Berg’in
Wozzeck’i ile Béla Bartók’un Duke
Bluebeard’s Castle’ındaki başrollere
kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Goerne müzikal ve teknik yetkinliğini,
dört Grammy adaylığı, bir ICMA Ödülü
ve yakın dönemde de Diapason d’Or
Arte de dahil olmak üzere prestijli
ödüllere layık görülen pek çok kaydı
ile belgeledi. Vladimir Ashkenazy ve
Alfred Brendel ile Universal Music
için yaptığı efsanevi kayıtlardan sonra,
daha yakın dönemde önde gelen
piyanistler eşliğinde Harmonia Mundi
(The Goerne/Schubert Edition) için
Schubert parçalarından oluşan bir
seçkiyi 12 CD’lik bir seri olarak yayınladı.
Christoph Eschenbach ile Brahms
parçaları ve BBC Senfoni ile Mahler
eserlerinden oluşan en son kayıtlarıyla
da övgü dolu eleştiriler aldı.
Weimarlı olan Goerne, eğitimini
Leipzig’de Hans-Joachim Beyer ile,
daha sonra da Elisabeth Schwarzkopf
ve Dietrich Fischer-Dieskau ile
gerçekleştirdi. 2001’den 2005’e kadar
Düsseldorf’taki Robert Schumann
Müzik Akademisi’nde fahri profesör
olarak yorum dersleri verdi; 2001
yılında da Londra’daki Kraliyet Müzik
Akademisi’ni onursal üyesi olarak
atandı.
2016/2017 sezonunun başlıca
etkinlikleri arasında Boston Senfoni,
Dallas Senfoni, Philadelphia
Orkestrası, Chicago Senfoni, Los
Angeles Filarmoni, San Francisco
Senfoni, Pittsburgh Senfoni, Berlin

Filarmoni, Paris Orkestrası ve
Londra Philharmonia Orkestrası
gibi ABD ile Avrupa’nın önde gelen
orkestralarıyla konserler; Leif Ove
Andsnes ve Markus Hinterhäuser ile
Dallas, Paris, Brüksel, Milano, Madrid,
Londra, Seul’deki yeni LOTTE salonu
ve daha birçok mekânda vereceği
resitaller serisi yer alıyor. Goerne aynı
zamanda William Kentridge’in ünlü
Winterreise prodüksiyonu ile çıktığı
dünya turnesini tamamladı ve Freiburg
Barok Orkestrası ile Avrupa’nın başlıca
şehirlerini turladı. Buna ek olarak da
Viyana Devlet Operası’nda Jochanaan
(Salome), Hong Kong Filarmoni ile
de Jaap van Zweden’in yönetiminde
Richard Wagner’in Siegfried’inde
Wotan rollerini üstlendi. 2017’nin yaz
döneminde piyanoda Daniil Trifonov
ile vereceği resitalin yanı sıra, Alban
Berg’in Wozzeck operasında başrolü
seslendireceği Salzburg dahil olmak
üzere birçok prestijli festivale de tekrar
konuk olacak.
▪▪ Matthias Goerne is one of the most
internationally sought-after vocalists
and a frequent guest at renowned
festivals and concert halls. He has
collaborated with leading orchestras all
over the world. Conductors of the first
rank as well as eminent pianists are
among his musical partners.
Matthias Goerne has appeared on
the world’s principal opera stages,
including the the Metropolitan
Opera in New York, the Royal Opera
House, Covent Garden; Teatro Real
in Madrid; Paris National Opera; and
the Vienna State Opera. His carefully
chosen roles range from Wolfram,
Amfortas, Kurwenal, Wotan, Orest, and
Jochanaan to the title roles in Alban
Berg’s Wozzeck and Béla Bartók’s Duke
Bluebeard’s Castle.
Goerne’s artistry has been documented
on numerous recordings, many of
which have received prestigious
awards, including four Grammy
nominations, an ICMA award, and
only recently the Diapason d’or arte.
After his legendary recordings with
Vladimir Ashkenazy and Alfred
Brendel for Universal Music, he has
recently completed the recording of
a series of selected Schubert songs
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on 12 CDs for harmonia mundi (The
Goerne/ Schubert Edition) with
eminent pianists. His latest recordings
of Brahms songs with Christoph
Eschenbach and of Mahler songs with
the BBC Symphony have received rave
reviews.
From 2001 through 2005, Matthias
Goerne taught as an honorary
professor of song interpretation at
the Robert Schumann Academy of
Music in Düsseldorf. In 2001, he was
appointed an Honorary Member of the
Royal Academy of Music in London.
A native of Weimar, he studied with
Hans-Joachim Beyer in Leipzig, and
later with Elisabeth Schwarzkopf and
Dietrich Fischer-Dieskau.
Highlights in the 2016/17 season
include concerts with leading
orchestras in the U.S. and in Europe

▪▪ Kontrbas pek çok farklı açıdan
tasavvur edilebilecek bir enstrümandır.
Laurène Durantel da bu enstrümanı
farklı yüzleriyle birlikte çalmak isteyen
sanatçılardan biridir. Durantel eğitimini
National Supérieur de Musique
Konservatuvarı’nda tamamladıktan
sonra, Orchestre National de
Toulouse’a katıldı ve daha sonra aynı
orkestranın başkontrbasçısı oldu.
Piyanist Daniel Benzakoun ve keman
sanatçısı Eric Lacrouts ile birlikte,
besteci Giovanni Bottesinni’ye ithaf
ettiği iki CD kaydetti. Bir solist ve oda
müzisyeni olarak, Avrupa’nın önde
gelen konser salonlarında, Ebène
Quartet, Belcea Quartet, Navarra
Quartet, Sacconi Quartet, Elias Quartet,
Valentin Erben, Skampa Quartet, David
Violi, François Salque, Matthias Goerne,
Celine Frisch ve Marc Bouchkov gibi
bir dizi topluluk ve müzisyenle birlikte
çaldı. Çalışmalarında eğitim de merkezî
bir yer tuttuğu için, pedagoji üzerine
such as the Boston Symphony,
yoğun bir şekilde eğilmektedir. 2003
Dallas Symphony, the Philadelphia
yılında Academie de Contrebass’ı
Orchestra, Chicago Symphony, Los
kuran ve Carpe Diem Topluluğu’nun bir
Angeles Philharmonic, San Francisco
üyesi olarak Toulouse CRR’da dersler
Symphony, the Pittsburgh Symphony,
veren Durantel, Ensemble 360’ın
Berlin Philharmonic, Orchestre de
da eski üyelerinden biridir. Besteci
Paris, and the Philharmonia Orchestra Thierry Pécou ile birlikte yer aldıkları
London, as well as a series of song
Ensemble Variances’ın yanı sıra, halen
recitals with Leif Ove Andsnes and
Ensemble Calliopée ve Ensemble Tm+
Markus Hinterhäuser in Dallas, Paris,
ile birlikte çalmaktadır. Geneviève
Brussels, Milan, Madrid, London,
Laurenceau ile birlikte, Smoking
and the new LOTTE Hall in Seoul,
Josephine Yaylı Çalgılar Beşlisi’nin bir
among many other venues. He will
üyesidir. Londra’da Wigmore Hall,
continue his world tour of „Winterreise“ Paris’te Theatre de la Ville, Hamburg’da
in the celebrated William Kentridge
Laeiszhalle ve Auditorium de Dijon
production and will also be touring
gibi Avrupa salonlarında solo ve oda
major European cities with the Freiburg müziği konserlerine devam etmektedir.
Baroque Orchestra. In addition,
2015 yılında Festspiele MecklenburgMatthias Goerne makes his debuts
Vorpommen’de Nordmetall Ödülü’ne,
as Jochanaan (Salome) at the Vienna
2013 yılında ise Festival Juventus
State Opera and as Wotan in a concert
Ödülü’ne layık görülmüştür.

▪▪ The double-bass is an instrument
which can be envisaged in many ways.
Laurène Durantel is one of the artists
who want to play with many faces
of this instrument. After her studies
in Conservatoire National Superieur
of Paris, Laurène Durantel becomes
a member of Orchestre National de
Toulouse, then principal double-bass in
the same orchestra. She recorded two
CDs dedicated to composer Giovanni
Bottesinni, with pianist Daniel
Benzakoun and violinist Eric Lacrouts.
As a soloist and chamber musician,
she performs in great venues in
Europe, and plays next to musicians
such as Ebène Quartet, Belcea Quartet,
Navarra Quartet, Sacconi Quartet,
Elias Quartet, Valentin Erben, Skampa
Quartet, David Violi, François Salque,
Matthias Goerne, Celine Frisch, Marc
Bouchkov... She is giving a central part
to teaching, and is developing a real
reflexion about pedagogy. She founded
in 2003 the Academie de Contrebasse.
Member of Ensemble Carpe Diem,
teaching in CRR of Toulouse, she is a
former member of Ensemble 360. She
now plays with Ensemble Variances
with composer Thierry Pécou,
Ensemble Calliopée and Ensemble
Tm+. She is a member of string quintet
Smoking Josephine with Geneviève
Laurenceau. She is performing in solo
and chamber music in venues such as

Wigmore Hall in London, Theatre de
la Ville in Paris, Hamburg Laeiszhalle,
Auditorium de Dijon. She received in
2015 the Nordmetall prize in Festspiele
Mecklenburg-Vorpommen. She
became in 2013 laureat from Festival
Juventus.

program notları
Wolfgang Amadeus Mozart
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 15 KV 421
– Allegro moderato
– Andante
– Menuetto-Trio. Allegretto
– Allegretto ma non troppo
Haydn’a ithaf edilen meşhur altılı seri
içindeki ikinci dörtlü ve Mozart’ın
ustalık döneminin minör anahtardaki
tek yaylı çalgılar dörtlüsüdür.
Bestecinin kendisi tarafından
tarihlenmemiş olmakla birlikte eserin,
eşi Constanze Mozart’ın ilk çocukları
Raimund’a hamile olduğu 1783 yılında
tamamlandığı düşünülmektedir.
İlk bölüm Allegro, birinci kemanda,
hüzünlü ana temayı haber veren
bir oktav düşmesiyle açılır. Bununla
kontrast oluşturan ikinci tema ise arka
plandaki ritmik vuruşların üzerine
bindirilmiş melodik bir şarkıdır. Eserin
birçok kontrpuan içeren gelişme
bölümü, Mozart’ın Haydn’dan (ve

Bach’tan) ne kadar etkilendiğinin
bir göstergesidir. Bu bölüm boyunca
armonilerin çözülümlerinden önce
giderek uzatılması, duygusal gerilimi
daha da artırır.
A-B-A formundaki ve üçlü ölçülü,
noktürn tarzındaki yavaş bölüm
Andante, çoğunlukla bir viyolonsel
eşliğinde giderek yükselen ve
muhteşem ana melodiyi genişleten
üçlü nota motifinin tekrarlarıyla ayırt
edilir. Orta kısımda ise bu motif
yerini, uyumsuz, küçük küçük acı
saplanmalarına bırakır.
Yavaş ve ağırbaşlı ilerleyen Menuet
hem zarif hem de son derece vakurdur.
Birinci kemanı bir pizzicato eşliği
üzerinde dans ettiren orta kısım,
olabilecek en çarpıcı kontrastı oluşturur.
Final 6/8’lik sicilya temposundaki bir
tema üzerine çeşitlemelerden oluşur.
Hem acı hem tatlı bir hava hâkimdir,
armoniler zengin, yenilikler ise
inceliklidir. Müziğin duygusal perdesi
önce yükselip sonra uysallıkla dinerken,
bölümün başında beliren keman motifi
geri döner ve kodaya hâkim olur.
(Süre 30’)
Ludwig van Beethoven
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 11, op. 95
“Ciddi Dörtlü”
– Allegro con brio
– Allegretto ma non troppo (Attacca)
– Allegro assai vivace ma serioso
– Larghetto espressivo-Allegretto
agitato
Beethoven’ın Viyana’da, veriminin
orta döneminin bu en kısa
dörtlüsünü yazdığı 1810 yılı, Therese
Malfatti ile evlenmeyi düşündüğü
ancak hayal kırıklığına uğradığı
yıldır. Bir yıl önce, Viyana’daki ilk
arkadaşlarından ve ölümüne kadar
ona sadık kalan Nicolaus Zmeskall
von Domanowecz’in (1759-1833) ona
küçük bir geliri garanti etmesi üzerine
Kassel’e de gitmekten vazgeçen
Beethoven, “Quertetto Serioso”
başlığını verdiği Fa minör op. 95
Dörtlü’yü çok usta bir viyolonselci
olan Domanowecz’e ithaf etmiştir.
Malfatti’nin red cevabı üzerine adeta
yıkılan bestecinin yazdığı dörtlüyle
bu olayın ruhsal ilişkisi pek çok
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version of Richard Wagner’s Siegfried
with the Hong Kong Philharmonic
under Jaap van Zweden. For the
summer of 2017, he has been re-invited
to prestigious festivals including
Salzburg where he will be singing
the title role in Alban Berg’s opera
„Wozzeck“ in addition to a song recital
with Daniil Trifonov at the piano.
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uzman tarafından öne sürülmüşse
de kesin bir sonuca varılamamış,
bu müziğin hüzünlü bir veda
ezgisi olduğu kanıtlanamamıştır.
Beethoven, Für Elise’yi de yazdığı 1810
yılının Ekim ayında tamamladığı bu
dörtlüden sonra 14 yıl bu alanda eser
bestelememiştir. Mendelssohn da bu
dörtlüyü, Beethoven’ın tüm yazdıkları
arasında en karakteristik eser olarak
tanımlamıştır.
İlk kez 1814 Mayıs’ında kentin ünlü
topluluğu Schuppanzigh Dörtlüsü
tarafından Viyana’da yorumlanan
eserin geneldeki ciddi, tutkulu ve
bildiğinden şaşmayan havası bazen
beliren acımasız şakacılıkla, hüzünlü
vurgulamaların duyurduğu nüktelerle,
ender ve acayip ışıltıların yansıttığı
yumuşaklıkla bile değişmez: Tıpkı,
Beethoven’ın Zmeskall’a yazdığı ve bu
evlenme olayını anlattığı mektuptaki
gibi. Bir uzmanın öne sürdüğü “çok
erkeksi kuartet” tanımına uyan eserin
ciddiliği, bestecinin içinden fışkıran
tutkuyu dizginlemenin sonucu olarak
da, dört bölümden oluşan eserin üç
bölümü hafifçe sona erer; yalnızca
üçüncü bölüm fortissimo biter.
1. bölüm çabuk ve parlak tempoda,
Fa minör tonda, 4/4’lük ölçüde ve
buruk havadaki ana temayla başlar.
Birinci ve ikinci keman, viyola ve
viyolonselin oktav aralığıyla unison
olarak duyurduğu iki mezür süren tema,
güçlü bir alev gibi etkilidir. Kısa bir
aradan sonra ikinci kemanla başlayan
ritmik motif ise bas yaylılarla desteklenir
ve birinci kemanda sıçrayan oktavlarla
yankılanır. Viyolonselin Sol bemol
Majör tonda duyurduğu motif, yumuşak
armoniler oluşturur ve birinci kemanın
ezgisel anlatımına yol açar; bir kreşendo
sonucu güçlü unison ile sunulan lirik
temaya ulaşırsa da, egemen olan yine
buruk ana temadır.
2. bölüm pek hızlı olmayan tempoda,
2/4’lük ölçüde ve üç bölmeli bir
lied formundadır. İlk bölümün Fa
minör tonundan oldukça uzak olan
Re Majördeki bölüm üç temayla
seçkinleşir: İlki, birinci bölümün ana
temasının özgür formda uygulanması
olarak viyolonselde peslere inerek
ezgisel karakterdeki ikinciye, asıl temaya
yol gösterir. Viyolanın duyurduğu
üçüncü tema ise yine ana temayla
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ilgilidir. Bu temanın orta bölmesi ise
özgür bir fugato’ya kaynak olur. Esere
“Serioso” başlığını kazandıran duyguyu
güçlendiren fugato’da, viyolonselin
kromatik biçimde, üç kez hafifçe alçalan
tınılarla diğer çalgılara yol göstermesi
büyülü bir ortam yaratır. Üçüncü tema
yine tekrara (reprise) götürür, sonra da
kromatik bir motifle kodaya ulaştırır;
ani bir atağa dönüşerek üçüncü bölüme
bağlanır.
3. bölüm 3/4’lük ölçüde, çok canlı ama
ciddi tempoda, Fa minör tonda ve
ritmik hareketli bir scherzo türündedir.
Enerjik noktalı ritimde gelişen bölüm,
iki kez koral biçimdeki trio ile kesilir.
4. bölüm 2/4’lük ölçüde, ağır ve duygulu
tempoda, bir trajedi önsözü gibi, yedi
mezür süren kısa ve hüzünlü bir girişle
başlar; büyük aralıklı sıçrayışlarla, bunu
izleyen 6/8’lik ölçüde, canlı ve sinirli
tempodaki finale hazırlar; fırtına gibi
bir rondo formunda önceki bölümlerin
motifleri kısaca özetlenir. Kadere
razı gelişin uysallığı yerini isyana,
başkaldırmaya bırakmıştır. Ümitsizliğin
derinliğinden pianissimo yükselerek
gelen zafer dolu koda, parlak Majör
tonda eseri sona erdirir. (Süre 17’)
* Program notu: irkin aktüze
Franz Schubert (düz. arr.
Raphael Merlin)
Lied Seçkisi
“Yunan Tanrıları” (D 677)
Şiir: Friedrich von Schiller
Güzel dünya, neredesin? Geri dön
yeniden
Doğanın narin serpilme çağı.
Ah, sadece senin şarkılarla dolu periler
diyarında
Yaşar senin harika izin.
Issızlıkta yas tutar bu diyar,
Hiçbir ilah kendini göstermez.
Yaşamın ısıttığı o resimden
Geriye kalan sadece gölgeler.

“Atis” (D 585)
Şiir: Johann Mayrhofer
Oğlan yeşil denize bakarak iç çeker,
Uzaklarda bir kıyıdan geldi buraya,
Heybetli kanatları olsun ister,

Onu götürecek,
Sonsuz hasretle andığı,
Memleketine hızla uçarak.
Ah sıla hasreti, dipsiz ıstırap,
Nasıl da eziyet ediyorsun bu genç
yüreğe.
Sevgi seni bastıramaz mı,
İhtişamla olgunlaşan bu meyveyi,
Altın rengi ve akıcı mor çizgileriyle,
Ölümcül ateşle alazlamak mı istersin?
Seviyorum, çıldırıyorum, onu gördüm,
Fırtına gibi eserek yardı havayı,
Aslanların çektiği arabasında.
Ona yalvarmalıydım, beni de yanında
götür,
Hayatım kederli ve soğumuş.
Yakarışıma aldırmayacak mısın?
Şefkatle gülümseyerek dönüp baktı,
Trakya’ya çekti bizi koşumlu aslanlar,
Orada rahip olarak hizmet ediyorum
ona,
Kutsal talih çıldıranı taçlandırır,
Aklı başında olansa irkilir,
Hiçbir tanrı ona yardım etmez.
Orada, dağların ardında, ayrılan
huzmesinde
Akşamın, uykuya dalar atalarımın vadisi,
Keşke dalgaların öbür tarafında
olsaydım,
Diye iç çeker oğlan, ama zil sesleri
Tanrıçayı müjdeler, oğlan yükseklerden
düşer
Yerlere ve ormanlıklara.
“Genç Adam ve Ölüm” (D 545)
Şair: Josef von Spaun
Genç adam:
Güneş batıyor, ben de onunla
ayrılabilsem!
Son ışınlarıyla kaçabilsem!
Ah bu adsız ıstıraptan uzaklaşsam
Ve uzaklara güzel âlemlere taşınsam.
Ölüm, gel ve çöz bu bağları!
Gülümsüyorum sana kemikten adam,
Kolayca kaçır beni hayaller ülkesine,
Gel de dokun bana.
Ölüm:
Serin ve nazikçedir kollarımda istirahat,
Sen çağırıyorsun! Rahmetle
kurtaracağım seni ıstırabından.

“Ölüm ve Kız” (D 531)
Şiir: Mathias Claudius
Kız:
Geç! Ah, geç git!
Git yabani iskelet!
Ben daha gencim, git canım!
Ve bana dokunma.
Ölüm:
Elini ver ey güzel ve zarif varlık!
Ben dostum ve cezalandırmaya
gelmedim.
Neşelen! Ben yabani değilim,
Kollarımda nazikçe uyuyacaksın!
“Sevimli Yıldız” (D 861)
Şiir: Ersnt Schulze
Siz küçük yıldızlar, sessizce yükseklerde,
Siz küçük yıldızlar, denizin üstünce
oynarca,
Ben burada uzaklardan
Sizi öyle dostça parlarken gördükçe,
Hem keyif hem de kederle
İçim tasayla dolup ağırlaşır.
Hava ilkbahar esintileriyle titreşiyor,
Gökyüzü akışkan bir yeşil;
Gözden kaybolan çok yıldız gördüm;
Ama en güzelini bulamıyorum,
Eskiden bu seven için parlayan.
Çekip gidemiyorum göklere,
O dost yıldızı aramak için,
Bulutlar onu benden uzak tutar hep,
Aşağıda derinlerde, belki başarırım,
O huzurlu hedefe ermeye,
Aşağıda derinlerde, dinlenirim
memnuniyetle.
Ilık oyunlarla ne diye sallarsınız,
Küçük esintiler, çalkalanan tekneyi?
Sert bir rotaya sürükleyin onu,
Dalgaların aşağısına!
Çalkantılı serinliğin derinlerinde,
Bırakın yaklaşayım sevimli yıldıza!
“Su Üstünde Şarkı Söylemek” (D 774)
Friedrich Leopold
Ayna gibi dalgaların parıltısının
ortasında
Kuğular gibi süzülür sallanan mavna;
Ah o narince parıldayan dalgaların
mutluluğunun üstünde
Mavna gibi süzülür ruh oraya doğru;
Gökten dalgaların üstüne doğru

Dans ederek düşer mavnanın etrafına
akşam kızılı
Batıdaki korunun ağaç tepeleri
üzerinden
Kızılımsı ışık dostça göz kırpar bize;
Doğudaki korunun dallarının altında
Sazlıklar fısıldar kızılımsı ışıkta;
Cennetin keyfiyle korunun sükunetini
Teneffüs eder ruh, kızıla çalan ışıkta.
Çiyle kaplı kanatlarla kaybolup gider
Salınan dalgalar üstünde zamanım;
Zaman yarın yine kaybolacak parıldayan
kanatlarla
Tıpkı dün ve bugün gibi,
Ta ki ben daha yüksekte ışıldayan
kanatlarla
Geçen zamanın içinde kaybolana kadar.
“Kırlarda” (D 917)
Şiir: Johann Anton Friedrich Reil
Kırlara, kırlara,
İşte çağırıyor bizi o sevimli oğlan,
ilkbahar,
Ve çiçeklerle sarılı asasıyla yol gösteriyor
bize
Dışarıya, tarlakuşlarıyla karatavukların
tetikte olduğu,
Ormanlara, tepelerdeki tarlalara, dereye,
Kırlara, kırlara.
Kırlarda, kırlarda,
Orada keyifle yaşanır, zevkle dolaşırız
oralarda
Ve daha uzaklardan gözümüzü dikeriz
oraya,
Ve biz neşeyle dolu gezinirken,
Çevremizi sarar çocukça bir haz,
Kırlarda, kırlarda.
Kırlara, kırlara,
O sevecen oğlanı takip edelim neşeyle,
Gün gelir yeşermezse bir daha hayat,
Yeşillendiği günleri kaçırmamış oluruz
bilgece,
Kıymeti olduğu sırada, neşeyle hayaller
kurduk,
Kırlarda, kırlarda.
“Aya” (2. revizyon, D 296)
Şiir: Johann Wolfgang von Goethe
Yine dolduruyorsun çalıları ve vadileri
Sisli pırıltınla usulca,
En sonunda salıyorsun bu defa,
Ruhumu da tamamıyla.

Topraklarımın üzerinde
Teskin edici bakışını gezdiriyorsun
Bir dostun gözü gibi yumuşakça,
Alın yazımın üstünde.
Her yankısını hisseder yüreğim,
Mutlu ve kederli zamanların,
Sevinçle acı arasında,
Gezerim bir başıma.
Ak, sevgili dere, ak,
Asla memnun olmayacağım,
Böyle tükendi kahkaha ve öpücükler,
Ve sadakat de.
Biz zamanlar sahiptim,
O enfes şeye,
Azap verse de,
Asla unutulmayan.
Çağla dere, vadi boyunca,
Durmadan, dinlenmeden,
Çağla, benim şarkıma,
Melodiler fısılda.
Kutsanmıştır, dünyaya karşı
Nefret beslemeden kapanan,
Bir dostunu göğsüne yaslayıp,
Onunla tadını çıkaran.
İnsana malum olmayan,
Ya da akla gelmeyen,
Kalbin labirentinde,
Gezinir gece vaktinde.
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“Der Jüngling und der Tod” (D 545)
Josef von Spaun

Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder,
Holdes Blütenalter der Natur.
Ach, nur in deinem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur.
Ausgestorben trauert das Gefilde,
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick.
Ach, von jenem lebenwarmen Bilde
Blieb der Schtten nur zurück.

Der Jüngling:
Die Sonne sinkt, o könnt’ ich mit ihr scheiden!
Mit ihrem letzten Strahl entfliehen!
Ach diese namenlose Qualen meiden
Und weit in schön’re Welten ziehn.
O komme, Tod, und löse diese Bande!
Ich lächle dir, o Knochenmann,
Entführe mich leicht in geträumte Lande,
O komm und rühre mich doch an.

Der Knabe seufzt übers grüne Meer,
Vom fernenden Ufer kam er her,
Er wünscht sich mächtige Schwingen:
Die sollten ihn ins heimische Land,
Woran ihn ewige Sehnsucht mahnt,
Im rauschenden Fluge bringen.
O Heimweh, unergründlicher Schmerz,
Wie folterst du das junge Herz.
Kann Liebe dich nicht verdrängen,
So willst du die Frucht, die herrlich reift,
Die Gold und flüssiger Purpur streift,
Mit tödlichem Feuer versengen.
Ich liebe, ich rase, ich habe sie gesehn,
Die Lüfte durchschnitt sie im Sturmswehn,
Auf löwengezogenem Wagen.
Ich mußte flehn, o nimm mich mit –
Mein Leben ist düster und abgekühlt.
Wirst du meine Bitte versagen?
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Sie schaute mit gütigem Lächeln zurück,
Nach Thrazien zog und das Löwengespann,
Da dien ich als Priester ihr eigen,
Den Rasenden kränzt ein seliges Glück,
Der Aufgewachte schaudert zurück,
Kein Gott will sich hülfreich erzeigen.
Dort hinter den Bergen, im scheidenden Strahl
Des Abends entschlummert mein väterlich Tal,
O wär ich jenseits der Wellen,
Seufzet der Knabe, doch Zimbelgöten
Verkündigt die Göttin, er stürzt von Höhn
In Gründe und waldige Stellen.

Der Tod:
Es ruht sich kühl und sanft in meinen Arme,
Du rufst! Ich will mich deiner Qual erbarmen.
“Der Tod und das Mädchen” (D531)
Mathias Claudius
Das Mädchen:
Vorüber! Ach, vorüber!
Geh, wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh Lieber!
Und rühre mich nicht an.
Der Tod:
Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!
Bin Freund, und komme nicht, zu strafen.
Sei gutes Muts! ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen!
“Der Liebliche Stern” (D 861)
Ersnt Schulze
Ihr Sternlein, still in der Höhe,
Ihr Sternlein, spielend im Meer,
Wenn ich von ferne daher
So freundlich euch leuchten sehe,
So wird mir von Wohl und Wehe
Der Busen so bang und so schwer.
Es zittert von Frühlingswinden
Der Himmel im flüssigen Grün;
Manch Sternlein sah ich entschwinden;
Doch kann ich das schönste nicht finden,
Das früher dem Liebenden schien.
Nicht kann ich zum Himmel mich schwingen,
Zu suchen den freundlichen Stren,
Stets hält ihn die Wolke mir fern.
Tief unten, da möchte es gelingen,
Das friedliche Ziel zu erringen,
Tief unten, da ruht’ ich so gern.

Was wiegt ihr im laulichen Spiele,
Ihr Lüftchen, den wogenden Kahn?
O treibt ihn auf rauhere Bahn,
Hernieder ins Wogengewühle!
Laßt tief in der wallenden Kühle
Dem lieblichen Sterne mich nahn!
“Auf dem Wasser zu singen” (D 774)
Friedrich Leopold
Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen
Gleitet, wie Schwäne, der wankende Kahn:
Ach, auf der Freude sanftschimmernden Wellen
Gleitet die Seele dahin wie der Kahn;
Denn von dem Himmel herab auf die Wellen
Tanzet das Abendrot rund um den Kahn.
Über den Wipfeln des westlichen Haines
Winket uns freundlich der rötliche Schein;
Unter den Zweigen des östlichen Haines
Säuselt der Kalmus im rötlichen Schein;
Freude des Himmels und Ruhe des Haines
Atmet die Seel im errötenden Schein.
Ach, es entschwindet mit tauigem Flügel
Mir auf den wiegenden Wellen die Zeit;
Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel
Wieder wie gestern und heute die Zeit,
Bis ich auf höherem strahlendem Flügel
Selber entschwinde der wechselnden Zeit.

“An den Mond” (2. Bearbeitung, D 296)
Johann Wolfgang von Goethe
Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebenglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz;
Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Über mein Geschick.
Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Forh- und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud und Schmerz
In der Einsamkeit.
Fließe, fließe, lieber Fluß,
Nimmer werd ich froh,
So verrauschte Scherz und Kuß,
Und die Treue so.
Ich besaß es doch einmal,
Was so köstlich ist,
Daß man doch zu seiner Qual
Nimmer es vergisst.

“Im Grünen” (D 917)
Johann Anton Friedrich Reil

Rausche, Fluß, das Tal entlang
Ohne Rast und Ruh,
Rausche, flüstere meinem Sang
Melodien zu,

Ins Grüne, Ins Grüne,
Da lockt uns der Frühling, der liebliche Knabe,
Und Führt uns am blumenumwundenen Stabe
Hinaus, wo die Lerchen und Amseln so wach,
In Wälder, auf Felder auf Hügel, zum Bach,
Ins Grüne, ins Grüne.

Wenn du in der Winternacht
Wütend überschwillst,
Oder um die Frühlingspracht
Junger Knospen quillst.

Im Grünen, im Grünen,
Da lebt es sich wonnig, da wandeln wir gerne
Und heften Augen dahin schon von ferne,
Und wie wir so wandeln mit heiterer Brust,
Umwallet uns immer die kindliche Lust,
Im Grünen, im Grünen.
Ins Grüne, ins Grüne
Laßt heiter uns folgen dem freundlichen Knaben,
Grünt einst und das Leben nicht fürder,
So haben wir klüglich die grünende Zeit nicht versäumt
Und, wann es gegolten, doch glücklich geträumt,
Im Grünen, im Grünen.

Selig, wer sich vor der Welt
Ohne Haß verschließt,
Einen Freund am Busen hält
Und mit dem genießt,
Was von Menschen nicht gewußt,
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.
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“Die Götter Griechenlands” (D 677)
Friedrich von Schiller

“Atsy” (D 585)
Johann Mayrhofer
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FAZıL SAY piyano piano

▪▪ Beste yapmak bir doğaçlama
biçimidir; fikirler, müzik parçaları ve
hayali şekillerle. Besteci ve piyanist Fazıl
Say’ın sanatsal rotası ve dünya görüşü
de işte bu açıdan yorumlanmalıdır. Bir
besteci olarak öz-algısının temelini
oluşturan estetik bakış açısı da,
Cortot’un öğrencisi Mithat Fenmen
ile piyano dersleri sırasında aşinalık
kazandığı bu özgür formlardan gelir.
Fazıl Say, 25 yılı aşkın bir süredir,
giderek daha materyalistleşen ve
daha karmaşık şekilde yapılanan
klasik müzik dünyasında eşine ender
rastlanan bir şekilde hem dinleyiciler
hem de eleştirmenlere dokunmaktadır.
Bu sanatçıyla gerçekleşen konserler
bambaşkadır. Çok daha direkt, daha
açık, daha heyecan vericidirler; kısacası,
doğrudan kalbe ulaşırlar. Aynı şey
besteleri için de söylenebilir.
Fazıl Say ilk eserini –bir piyano sonatı–
henüz 1984 yılında, on dört yaşında,
memleketi Ankara’da konservatuvar
öğrencisiyken besteledi. Gelişiminin bu
erken aşamasında bu bestesini, Keman
ve Piyano İçin Siyah İlahiler / Schwarze
Hymnen ve bir gitar konçertosu gibi,
opus numarası verilmemiş birçok oda
müziği eseri izledi. Ardından, kendisine
New York’ta Genç Konser Sanatçısı
Seçmelerini kazandıran eserlerinden,
Nasreddin Hoca’nın Dört Dansı’nı
opus 1 olarak kabul etti. Bu eser,
özünde onun şahsi tarzının belirgin
özelliklerini ortaya koyar: rapsodik,
fantezivari bir yapı; çoğu zaman
dansa benzer, senkopasyon kullanarak
yapılan, değişken bir ritim; sürekli,
canlı ve dinamik bir nabız ve kökeni
çoğu zaman Türkiye ve komşularının
halk müziklerine dayanan melodik fikir
zenginliği. Bu açılardan bakılınca bir
ölçüde Béla Bartók, George Enescu
ve György Ligeti gibi, kendi ülkelerinin
zengin müzikal folkloru üzerinde
ilerleyen bestecilerin geleneğinde yer
alır.

15.06.2017
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
pe th 20.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
Claude Debussy

Frédéric Chopin

1. Defter'den 6 Prelüt
6 Preludes from Book I

Noktürnler, op. 9
Nocturnes, op.9

– Dancers of Delphi
– The Wind in the Plain
– The sounds and fragrances
swirl through the evening air
– The Girl with the Flaxen Hair
– The Submerged Cathedral
– Modéré
Ulvi Cemal Erkin

6 Prelüt
6 Preludes
– Lento misterioso
– Allegro
– Larghetto
– Allegro
– Allegro moderato
– Allegro vivo
Ara Interval
Ahmed Adnan Saygun

Piyano İçin Sonatin, op. 15
Piano Sonatina, op.15
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– Allegro
– Adagio con moto
– Horon (prestissimo)

BERRİN ERENGÜL
ELVAN TUĞSUZ GÜVEN

Noktürn Mi minör, op.
posth. 72 No. 1
Nocturne in E minor, op.
posth.72 No.1
Noktürn No. 20 Do diyez
minör, op. posth.
Nocturne No.20 in C sharp
minor, op. posth.
Noktürn No. 21 Do minör,
op. posth.
Nocturne No.21 in C minor,
op. posth.
Ara dahil 95’ sürer. Lasts 95’ inc. interval.

© marco borggreve

Fazıl Say, John Cage ve hazırlanmış
piyano eserlerinden aşina olduğumuz
teknikleri kullandığı Kara Toprak
(1997) adlı piyano eseri ile uluslararası
alanda dikkatleri çekti. Bunun
ardından, giderek büyük orkestral
formlara yöneldi. Nâzım Hikmet
ve Metin Altıok’un şiirlerinden (ve
biyografilerinden) aldığı ilhamla,
solistler, korolar ve orkestra için,
özellikle de Nâzım Oratoryosu’nda
olduğu üzere, Carl Orff gibi bestecilerin
geleneğini sürdüren eserler besteledi.
Bu bestelerinde modern Avrupa
enstrümanlarının yanı sıra, anavatanı
Türkiye’den de kudüm, darbuka ve ney
gibi enstrümanları sıklıkla ve özenle
kullanır. Bu ise müziğe, onu kendi
türündeki birçok benzer eserden ayıran
bir renk katar.
2007 yılında aynı isimle bilinen ünlü
masallardan esinlenen, ancak bir
haremdeki yedi kadının kaderini
anlatan Harem’de 1001 Gece adlı keman
konçertosu sanatçının uluslararası
arenada tekrar ilgi toplamasını sağladı.
Patricia Kopatchinskaja tarafından

gerçekleştirilen dünya prömiyerinin
ardından bu eser birçok uluslararası
konser salonunda seslendirildi. Say,
birinci senfonik eseri olan İstanbul
Senfonisi’nin ardından ikinci ve üçüncü
senfonileri Mezopotamya ve Universe
eserlerini tamamlayarak kayıtlarını
yayınladı. Konzerthaus Dortmund’ta
beş yıl süren misafir sanatçılığının
sonunda, 2010 yılında prömiyeri yapılan
ilk senfonisi İstanbul ile daha da büyük
bir başarıya ulaştı.
2013 yılında sanatçıya üçüncü ECHO
Klassik Ödülü’nü kazandıran İstanbul
Senfonisi, WDR ve Konzerthaus
Dortmund tarafından Ruhr. 2010
kapsamında ortak olarak sipariş edilmiş
olup Boğaziçi’ndeki metropole ve
milyonlarca sakinine coşkulu ve şiirsel
bir hediye niteliği taşır. Aynı yıl, diğer
eserlerinin arasında, Boşanmak adlı
(atonal prensiplere dayalı) yaylı çalgılar
dörtlüsü ve Salzburg Festivali için
Nirvana Yanıyor adlı piyano konçertosu
ile Mecklenburg-Vorpommern Festivali
için bestelenip prömiyeri Gábor
Boldoczki tarafından gerçekleştirilen

bir trompet konçertosu gibi sipariş
eserlerin bestelenişine tanık oldu.
2011 yılında Schleswig-Holstein Müzik
Festivali tarafından verilen sipariş
üstüne Say, Sabine Meyer için İranlı şair
Ömer Hayyam’ın hayatı ve eserlerini
anlatan bir klarnet konçertosu yazdı.
2012 Fazıl Say için oldukça üretken
ve yoğun bir yıl oldu. Mart ayında
ney ve orkestra için bestelediği ve
Burcu Karadağ’ın solist olarak yer
aldığı Hezarfen isimli konçertosunun
prömiyeri şef Dan Ettinger yönetiminde
Mannheim Ulusal Tiyatro Orkestrası
Müzik Akademisi’nde gerçekleşti.
İstanbul Müzik Festivali tarafından
sipariş edilen ve ikinci senfonisi
olan Mezopotamya Senfonisi’nin
ilk performansı ise Haziran ayında
Gürer Aykal yönetiminde Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde
İstanbul’da yapıldı. Bundan kısa bir süre
sonra, bir BBC siparişi olan Dört Şehir
isimli viyolonsel ve piyano sonatının
dünya prömiyeri Nicolas Altstaedt ve
José Gallardo tarafından City of London
Festivali’nde gerçekleşti. Eylül 2012’de
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▪▪ With his extraordinary pianistic
talents, Fazıl Say has been touching
audiences and critics alike for more
than twenty-five years, in a way that
has become rare in the increasingly
materialistic and elaborately organised
classical music world. Concerts with
this artist are something different.
They are more direct, more open,
more exciting; in short, they go
straight to the heart. Which is exactly
what the composer Aribert Reimann
thought in 1986 when, during a visit

to Ankara, he had the opportunity,
more or less by chance, to appreciate
the playing of the sixteen-year-old
pianist. He immediately asked the
American pianist David Levine, who
was accompanying him on the trip, to
come to the city’s conservatory, using
the now much-quoted words: ‘You
absolutely must hear him, this boy
plays like a devil.’
Fazıl Say had his first piano lessons
from Mithat Fenmen, who had himself
studied with Alfred Cortot in Paris.
Perhaps sensing just how talented
his pupil was, Fenmen asked the boy
to improvise every day on themes
to do with his daily life before going
on to complete his essential piano
exercises and studies. This contact
with free creative processes and forms
is seen as the source of the immense
improvisatory talent and the aesthetic
outlook that make Fazıl Say the pianist
and composer he is today. He has been
commissioned to write music for,
among others, the Salzburg Festival,
the WDR, the Dortmund Konzerthaus
and the Schleswig-Holstein and
Mecklenburg-Vorpommern festivals.
His work includes compositions for
solo keyboard and chamber music, as
well as solo concertos and large-scale
orchestral works.
From 1987 onwards, Fazıl Say
fine-tuned his skills as a classical
pianist with David Levine, first at the
Musikhochschule Robert Schumann
in Düsseldorf and later in Berlin. This
formed the aesthetic basis for his
Mozart and Schubert interpretations,
in particular. His outstanding
technique very quickly enabled him
to master the so-called warhorses of
the repertoire with masterful ease. It
is precisely this blend of refinement
(in Bach, Haydn, and Mozart) and
virtuoso brilliance in the works of Liszt,
Mussorgsky and Beethoven that gained
him victory at the Young Concert
Artists international competition in
New York in 1994. Since then he
has played with all of the renowned
American and European orchestras
and numerous leading conductors,
building up a multifaceted repertoire
ranging from Bach, through the
Viennese Classics (Haydn, Mozart and

Beethoven) and the Romantics, right
up to contemporary music, including
his own piano compositions.
Guest appearances have taken Fazıl
Say to countless countries on all five
continents; the French newspaper
Le Figaro called him “a genius”.
He also performs chamber music
regularly: for many years he was part
of a fantastic duo with the violinist
Patricia Kopatchinskaja. Other notable
collaborators include Maxim Vengerov,
the Borusan Quartet of Istanbul and
the cellist Nicolas Altstaedt.
From 2005 to 2010, he was artist
in residence at the Dortmund
Konzerthaus; during the 2010/11
season he held the same position at
the Berlin Konzerthaus. Fazıl Say was
also a focal point of the programme
of the Schleswig-Holstein Musik
Festival in the summer of 2011.
There have been further residencies
and Fazıl Say festivals in Paris, Tokyo,
Meran, Hamburg, and Istanbul.
During the 2012/13 season Fazıl Say
was the artist in residence at the
Hessischer Rundfunk in Frankfurt
am Main and at the Rheingau
Musik Festival 2013, where he was
honoured with the Rheingau Musik
Preis. In April 2015 Fazıl Say gave
a successful concert with Orpheus
Chamber Orchestra at Carnegie
Hall, New York, that was followed
by a tour with concerts all over
Europe. In 2014 he was the artist in
residence at the Bodenseefestival,
where he played 14 concerts. During
their 2015/2016 season the Alte
Oper Frankfurt and the Zürcher
Kammerorchester invited him to be
their artist in residence.
His recordings of works by Bach,
Mozart, Beethoven, Gershwin and
Stravinsky have been highly praised
by critics and won several prizes,
including three ECHO Klassik
Awards. In 2014, his recording of
Beethoven’s Piano Concerto No. 3 (with
hr-Sinfonieorchester / Gianandrea
Noseda) and Beethoven’s Sonatas
op. 111 and op. 27/2 Moonlight was
released, as well as the CD Say plays
Say, featuring his compositions for
piano. Since 2016 Fazıl Say is an
exclusive Warner Classics artist.

program notları
Claude Debussy
1. Defter’den 6 Prelüt
– Dancers of Delphi
– The Wind in the Plain
– The sounds and fragrances swirl
through the evening air
– The Girl with the Flaxen Hair
– The Submerged Cathedral
– Modéré
Debussy’nin 1910 ve 1913’te yayımladığı
ve on ikişer prelüdü içeren iki kitap,
20. yüzyılın anıtsal eserlerinden
biridir. Bach ve Chopin’in prelüdlerine
benzemeyen bu parçaların klasik
anlamda gelişimi, varyasyonlarla
işlenişi de yoktur; motiflerin ya da
motif parçalarının ilgisizmiş gibi yan
yana getirilişinden, birbiri içine kayan
çizgi ya da yüzeylerde oluşurlar. Bir
kolaj ya da montaj tekniğiyle işlenen
melodik çizgide ince ve arabesk
süslemeler, dinamiğe ve tempoya
sürekli dalgalanmalarla uymaya çalışır.
Debussy’nin prelüdlerindeki soyut tablo
ya da düşünceler bir program müziği
olarak da planlanmamıştır; bu nedenle
de isimleri parçaların başına değil,
sonuna yazılmıştır.
Tını ve anlam zenginliği yüklü bu
prelüdlerin her biri çok geniş bir
yelpaze içinde ayrı bir atmosferi
canlandırır. Bu atmosfer melodik,
armonik ve çoğunlukla da ritmik
unsurlarla vurgulanır. Genellikle de
küçük ve basit bir müzikal fikir üzerine
gerçekleşir. Besteci bunların tümünün
konserlerde yer almamasını, bazılarının
yalnızca arkadaş topluluklarında
seslendirilmesini arzu etmiştir.
1. Kitap: 1. kitabın beş prelüdü, No.
1, 3, 2, 5, 6 sırasıyla 1909’un Aralık
ayında, geri kalanı da 1910 yılı başında
bestelenmiş ve bu 12 Prelüt Mayıs
ayında Durand yayınevince basılmıştır.
Debussy bu parçaları tanıtmak için
1, 2, 10 ve 11 numaralıları 25 Mayıs
1910’da Société Musicale Indépendante
(Bağımsız Müzik Derneği) salonunda
çalmış, arkadaşı İspanyol piyanist
Ricardo Viñes de 5, 8 ve 9 numaraları
da 14 Ocak 1911’de duyurduktan sonra,
29 Mart 1911’deki resitalinde No. 3, 6 ve
12’yi yine kendisi seslendirmiştir.

Ulvi Cemal Erkin
6 Prelüt
– Lento misterioso
– Allegro
– Larghetto
– Allegro
– Allegro moderato
– Allegro vivo
Altı Prelüt, Erkin’in önceki bestelerine
kıyasla daha yüksek bir soyutlama
seviyesine sahip bir derleme ve
çeşitlilik barındırır. Yine de bu geç
dönem eserlerinde de kendine has fikir
zenginliği, hayaletvari düzenlemeleri
ve müzikal gerilimin tırmanışıyla son
derece içe dönük, mistik duygular
arasındaki arabuluculuk kolayca fark
edilir. Farklı atmosferler ve teknik
meydan okumaların çeşitliliği, güçlü
ve heyecan dolu disonansların
kullanımında, bestecinin tamamen
kendine özgü damgasını görmek
mümkündür. Atonalite ve gerçek üstü
unsurlara rağmen, özellikle daha canlı
bölümlerde halk şarkılarının yansımaları
ve fantezi dolu dansvari ritimler
hâkimdir. (Süre 15’)
Ahmed Adnan Saygun
Piyano İçin Sonatin, op. 15
– Allegro
– Adagio con moto
– Horon (prestissimo)
Adnan Saygun 1936’da göreve
başladığı İstanbul Şehir
Konservatuvarı’ndaki çalışmaları
sırasında Piyano İçin Sonatin’i 1938’de
yazmış ve o günlerde konservatuvarda
öğretmen olan piyanist Ömer Refik
Yaltkaya’ya (1907 İstanbul-1973
Zürih) ithaf etmiştir. Yaltkaya’nın
yine 1938’de Galatasaray Lisesi’nde
ilk kez seslendirdiği Sonatin, 1957’de
Southern Music Publishing tarafından
New York’ta yayımlanmıştır.
1. bölüm çabuk tempodadır; girişte
duyulan birinci temayla, değiştirilerek
ters çevrilmiş ikinci temanın canlı
karşıtlıklarla gelişimi sergilenir. 2.
bölüm ağır tempoda, sol elin kısa bir
motif üzerinde duyurduğu tek düzenli
temanın gelişmesiyle gerçekleşir. 3.
bölüm ise çok hızlı tempoda, çeşitli

ritmik gelişimlerle evrensel bir anlatım
haline getirilen Karadeniz dansı
horondur. (Süre 9’)
* Program notu: irkin aktüze
Frédéric Chopin
Noktürnler, op. 9
Frédéric Chopin, mütevazı sayılabilecek
bir kökenden gelen, Varşova’da okul
müdürlüğü yapan bir Fransız göçmenin
oğluydu. Babasının aksine o, evini
de işini de Paris’e geri taşıyacaktı.
Varşova Konservatuvarı’ndan mezun
olduktan sonra şehirde verdiği halk
konserleriyle genç yaşında başarıya
ulaştıysa da Chopin şansını Viyana’da
denemek istiyordu. Bunun için 1830’da
Viyana’ya taşındı, ama yeteneklerini
değerlendirebilmenin asıl imkânlarını
Paris’te bulacaktı. Nüansları olağanüstü
bir incelikte işleyebilen mükemmel bir
piyanistti, aynı zamanda da Paris’in şık
salonlarına kabul edilmiş bir öğretmen
ve centilmen.
Chopin, sağlam iradeli, eğitimli bir
kadın olan Aurore Dudevant ya da
eserlerinde kullandığı adıyla Georges
Sand’le yaklaşık on yıl süren, belki
mutlu belki de mahvına neden olan
bir ilişki yaşadı. Sand, âşığında bile
kendi romanı için bir ilham kaynağı
bulabilen, özgür düşünceli bir kadındı.
Chopin daha 39 yaşındayken, kendisini
uzun zamandır kemiren veremden
öldü.
Genel olarak, 1814 yılında Leipzig’de ilk
üç piyano noktürnünü yazan İrlandalı
piyanist John Field noktürnün yaratıcısı
olarak kabul edilir. Noktürn, geceye
şiirsel bir bakış sunan lirik piyano
parçasıdır. Field bu formda on beş eser
besteledi ve önceki neslin yaygın olarak
benimsediği Alberti bas tarzından
uzaklaşan dönemin İtalyan operaları
ve eşliklerinin esintilerini taşıyan
melodilerinde, yeni gelişmekte olan
piyanonun sunduğu bütün olanaklardan
yararlandı; 1802’den 1837’deki ölümüne
kadar da müzik yaşamını Rusya’da
sürdürdü. Dolayısıyla Chopin’in onun
müziğini Varşova’da duymuş olması
oldukça muhtemeldir. Ne olursa olsun
Chopin’in, 21 noktürnünün ilkini
1827’de, Polonya’yı terk etmeden önce
yazdığını biliyoruz. Son noktürnünü ise
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ise Konzerthaus Dortmund izleyicileri
Say’ın, 2011 yılında Alman şair Rainer
Maria Rilke’in şiiri üzerine soprano
ve piyano için bestelemiş olduğu
“Panther” isimli şarkının orkestra ve
soprano versiyonunun prömiyerini
dinleme fırsatını yakaladı. Son olarak
da ekim ayında üçüncü senfonisi olan
Universe’ün prömiyer konseri, şef
Ivor Bolton yönetiminde ve Salzburg
Mozarteum Orkestrası eşliğinde
izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılandı.
2013 yılına geldiğimizde, şef Kristjan
Järvi yönetimindeki Gstaad Festival
Orkestrası’yla birlikte Su isimli piyano
konçertosunun prömiyeri ile Say’ın
Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlere ithaf
ettiği ve Arvo Volmer yönetimindeki
NDR Radyo Filarmoni’de seslendirilen
Gezi Park 1 isimli piyano konçertosunun
yanı sıra, soprano Norma Nahoun
ve Stuttgart Oda Orkestrası eşliğinde
Goethe-Lieder isimli eserin prömiyeri de
yapıldı.
2014 yılında Viyana Konzerthaus
siparişi olan Gezi Park 2, İstanbul Müzik
Festivali tarafından sipariş edilen Sait
Faik, D-Marin Turgutreis Uluslararası
Klasik Müzik Festivali’nin 10. yıl
kutlamaları çerçevesinde bestelenen
Hermias-Yunus Sırtındaki Çocuk,
Musikfest Bremen tarafından sipariş
edilen Gezi Park 3 ve şef Andrey Boreyko
yönetiminde Birinci Dünya Savaşı 100.
yıl anma törenleri kapsamında Belçika
Ulusal Orkestrası’nın siparişi olan
Overture 1914 isimli eserlerinin dünya
prömiyerleri gerçekleşti.
Eserleri günümüzün en tanınmış
yayıncılarından Schott of Mainz
tarafından tüm dünyaya dağıtılmakta
olan Fazıl Say 2016’dan beri Warner
Classics sanatçısıdır.
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Frédéric Chopin
Noktürn Mi minör, op. posth. 72 No. 1
Noktürn No. 20 Do diyez minör, op.
posth.
Noktürn No. 21 Do minör, op. posth.

142

Chopin’in çalma tarzına gayet uygun
olan müziği, uyum arayışı kadar mevcut
formları genişletmesi ve yenilerini
yaratması bakımından da son derece
özgündür. Bu özgünlük sayesinde,
sonraki bestecilerin geliştirmeye devam
edeceği yeni bir dünyanın kapıları açılır.
Frederic Chopin 1827’de Solo Piyano
İçin Mi minör Noktürn, op. posth.
72, No. 1’i besteledi. Bu ilk Noktürn,
bestecinin ölümünden sonra, 1855’te
yayınlanan 19. noktürnüydü.
1830’da bestelenen Noktürn No. 20,
Do diyez minör, op. posth. Lento con
gran espressione 1870’de yayınlandı.
Chopin bu eserini ablası Ludwika
Chopin’e şu sözlerle ithaf etmişti:
“Ablam Ludwika’ya, ikinci konçertom
için çalışmaya başlamadan önce bir
alıştırma.” İlk kez Chopin’in ölümünden
26 yıl sonra yayınlanan bu beste
genellikle, tempo işareti olan Lento
con gran espressione ile anılır. Bazen
“Hatıra” adı altında rastladığımız bu
eser, Roman Polanski’nin Oscar ödüllü
Piyanist filminde kullanılmıştır.
Noktürn No. 21, Do minör, op.
posth. ise 1837 yılında yayımlanmıştı.
Chopin’in ölümünden sonra en son
yayımlanan bu noktürn, çarpıcı yalınlığı
ve halk müziğini andıran melodisi ile
bilinir. Bestecinin yazdığı bilinen 21
noktürn arasında bu eser, Do minör
Noktürn No.13, op. 48 No.1 ile birlikte,
minörle biten iki noktürnden biridir.
(Süre 14’)
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erken yaştaki ölümünden üç yıl önce,
1846’da besteledi.
Opus 9’u oluşturan 3 Noktürn,
Chopin’in ya Varşova’daki son
döneminde ya da Paris’teki ilk aylarında
yazılmıştır. Bu noktürnler, bir zamanlar
Berlioz’la nişanlı olan, Thomas de
Quincey’in “insanüstü piyanist” olarak
nitelendirdiği Marie Moke’a ithafla
1833 yılında yayımlandı. Opus 9, No. 1
Si Bemol minör, melodik yazımındaki
operaya özgü nitelikleriyle ayırt edilir.
(Süre 17’)

sascha goetzel
▪▪ Viyanalı Sascha Goetzel, Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın
sanat yönetmenliği ve sürekli şefliğinin
yanı sıra Japonya’daki Kanagawa
Filarmoni’nin sürekli konuk şefliği
ve Barış İçin Müzik Vakfı’nın sanat
yönetmenliğini yapıyor.
Sanatçı BİFO ile uluslararası alanda
başarı kazanan üç CD çalışması yaptı;
orkestra ile 2010 Salzburg Festivali,
BBC Proms ve 2016’da çıktıkları
Avrupa turnesinde başarılı konserler
verdi. Opera alanında Mariinsky
Tiyatrosu, Tiroler Landestheater,
Lucerne, Viyana Volksoper, Montpellier
ve Rennes Operalarında gerçekleşen
prodüksiyonlarda görev aldı. 2014’te
Figaro’nun Düğünü’nde kazandığı
başarı sonrası Viyana Devlet
Operası’nda 2018’e kadar Sihirli Flüt,
Don Giovanni, Rigoletto, Yarasa ve
Güllü Şövalye’yi yönetmek üzere davet
aldı. Plácido Domingo, José Carreras,
Anna Netrebko, Renée Fleming,
Joyce DiDonato, Joseph Calleja, Piotr
Beczała, Juan Diego Flórez, Thomas
Hampson ve Michael Schade gibi
opera yıldızlarıyla beraber çalıştı. Yakın
dönemde Fransa Ulusal Orkestrası,
Bordeaux Orkestrası ve Romanya
Ulusal Radyosu Orkestrası’nı yönetti;
Zürih (Tonhalle), Krakov ve Tel Aviv’de
ilk konserlerini verdi. Geçtiğimiz
sezonun öne çıkan etkinlikleri BİFO ile
gerçekleştirdiği Amerika temalı festival,
Lyon Ulusal Orkestrası ve Kyoto
Senfoni ile konserler ve Japonya’da
Tokyo Filarmoni ile Figaro’nun Düğünü
ile bu ülkedeki ilk opera şefliği
sayılabilir.
Goetzel geçtiğimiz Ocak ayında
Lorraine Ulusal Operası’nda
yönettiği Cimarosa’nın Il Matrimonio
Segreto’sunun yanı sıra içinde
bulunduğumuz sezon boyunca
Viyana Devlet Operası’nda birçok
prodüksiyonda şef olarak görev
alacak.
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▪▪ Vienna-born Sascha Goetzel
is Artistic Director and Principal
Conductor of the Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra, which has
achieved international recognition
thanks to a memorable performance at
the 2010 Salzburg Festival, a brilliant
debut at the BBC Proms and its first
European tour. His spectacular work
with BIPO is documented in three
Onyx CDs.
Goetzel is also Principal Guest
Conductor of Japan’s Kanagawa
Philharmonic Orchestra and Artistic
Director of Istanbul’s Music for Peace
Foundation.
His opera experience includes
productions at the Mariinsky Theater,
Tiroler Landestheater, Lucerne,
Vienna’s Volksoper, Opéra de
Montpellier and Rennes. Following a
great success with Le nozze di Figaro
in 2014, the Vienna State Opera
invited Goetzel for productions of Die
Zauberflöte, Don Giovanni, Rigoletto,
Die Fledermaus and Der Rosenkavalier
until 2018. Singers with whom he has
worked include Plácido Domingo,
José Carreras, Anna Netrebko, Renée
Fleming, Joyce Di Donato, Joseph
Calleja, Piotr Beczała, Juan Diego
Flórez, Thomas Hampson and Michael
Schade.
Most recently Sascha Goetzel
conducted the Orchestre National
de France in Paris, Orchestre de

Bordeaux, the Romanian National
Radio Orchestra and debuted in
Zurich’s Tonhalle, Cracow and Tel
Aviv. Highlights of last season were an
American festival in Istanbul, concerts
with the Orchestre National de Lyon,
the Kyoto Symphony and his Japanese
opera debut Le Nozze di Figaro with
the Nikikei Company and the Tokyo
Philharmonic. In January 2017
conducted Goetzel a new production
of Cimarosa’s Il Matrimonio Segreto
at the Opéra National de Lorraine.
The current season features many
performances at the Vienna State
Opera and.

marı & håkon samuelsen
“Steampunk keman-viyolonsel ikilisi
Mari & Håkon Samuelsen’den güçlü ve
tutku dolu bir yorum”
The Independent, 31 Temmuz, 2015
“Büyüleyici… görkemli bir coşku…”
LA Times, 26 Ağustos, 2016
2016 yazının sonunda, Mari ve Håkon
Samuelsen, James Horner’ın ikili
konçertosu Pas de Deux’nün nefes
kesen Kuzey Amerika prömiyerini
Los Angeles Filarmoni Orkestrası
ile olağanüstü mekân, Hollywood
Bowl’da gerçekleştirdi. Bu performans,
sanatkârlık ile girişim arasında
yakaladıkları karakteristik karışımla,

borusan istanbul
filarmoni orkestrası

© stephen butkus

uluslararası konser sahnesinde çarpıcı
bir yükseliş yaşamış ve çığır açmış
bu kardeş keman-viyolonsel ikilisinin
kariyerlerinde eriştiği en taze zirveydi.
James Horner’ın ikili için yazdığı bu
eser Mercury Classics (Universal) ile
yayınladıkları çıkış albümlerinin odak
noktası hâline geldi ve bu albüm,
Norveç pop listelerinde 20 yılı aşkın
bir süredir ilk defa doğrudan bir
numaraya ulaşan klasik müzik kaydı
oldu.
Mari & Håkon, Carnegi Hall
(New York), Champs-Elysées
Tiyatrosu (Paris), Konzerthaus
(Berlin), Smetana Salonu (Prag),
Concertgebouw (Amsterdam),
Kremlin Salonu (Moskova ) ve Zürih
KKL dahil olmak üzere, dünyanın en
prestijli sahnelerinde solist olarak
konser verdi.
İkilinin 2016/2017 sezonunun başlıca
etkinliklerinin arasında Kristjan Järvi
ve konuk sanatçı oldukları Leipzig
MDR Senfoni Orkestrası ile yakın bir
işbirliği, Dresden ve Münih’te konserler,
Londra’nın Barbican Merkezi’ne geri
dönüş ve 2017’de, 80. doğum günü
kutlamalarının bir parçası olarak Philip
Glass’in konçertosunu bestecinin
huzurunda icra ettikleri performans yer
aldı.
Hem keman hem de viyolonsel
repertuvarını genişletmeleri ve konser
salonlarına farklı ilgi alanlarından
seyircileri çekmeleriyle bilinen ve takdir
kazanan ikilinin, yine Mercury Classics
etiketiyle yayınlanacak olan ve heyecanla
beklenen ikinci albümü, film ve
televizyon yazarı İskandinav bestecilerin
Mari & Håkon için hazırladıkları
parçalarla Estonyalı besteci Peeter
Vähi’nin yeni ikili konçertosuna yer
verecek.
Samuelsen’lar son iki yıldır Norveç’teki
Yellow Lounge’un sanat yönetmenliğini
de üstleniyor. Berlin çıkışlı bu kulüp
gecesini Oslo’ya getirip seçkin video
sanatçısı Philip Geist gibi ortaklarla
işbirliği yaparak, klasik müziğe yeni bir
boyut kazandırmaya devam ediyorlar.
Mari, G.B. Guadagnini keman (Turin
1773), Håkon ise Francesco Ruggieri
viyolonsel (Cremona 1687) çalıyor. Her
iki enstrüman da Norveç’in Anders
Sveeas Vakfı tarafından sanatçılara
cömertçe ödünç verildi.

“A full-blooded rendition...
from steampunk violin-cello duo,
Mari & Håkon Samuelsen”
The Independent, 31st July, 2015

Forthcoming highlights include a
close collaboration with Kristjan Järvi,
and the MDR Symphony Orchestra,
Leipzig where they will be performersin-residence in the 2016/17 season as
“Spellbinding…gorgeously rhapsodic…” well as concerts in Dresden, Munich,
LA Times, 26th August, 2016 a return to London’s Barbican Centre
and a performance of Philip Glass’s
In late summer 2016, Mari and Håkon double concerto in the presence of the
Samuelsen gave the breathtaking
composer, as part of the celebrations
North American premiere of the late
for his 80th birthday in 2017.
Renowned and respected for
James Horner’s double concerto, Pas
broadening the repertoire for violin
de Deux, in the spectacular setting
and cello, and for bringing new
of the Hollywood Bowl, with the Los
audiences to the concert hall, their
Angeles Philharmonic. This was the
second album release for Mercury
latest highlight in the career of this
groundbreaking violin and cello sibling Classics is eagerly awaited and will
feature a range of Nordic composers
duo, who have enjoyed a remarkable
of screen and TV writing for Mari &
rise on the international concert
Håkon, as well as a major new double
stage through their characteristic mix
concerto from the Estonian composer,
of artistry and enterprise. Having
Peeter Vähi.
commissioned James Horner to write
For the past two years, the Samuelsens
the work for them, they featured it as
have been artistic directors of the
the centrepiece in their debut album
Yellow Lounge in Norway. Bringing
on Mercury Classics (Universal) and
the Berlin-born club night to Oslo,
it went straight to number 1 in the
Norwegian pop charts, the first classical and collaborating with partners such
as the pre-eminent video artist, Philip
album to do so in more than 20 years.
Geist, they have brought the image of
Mari & Håkon have appeared as
classical music bang up-to-date.
soloists on some of the world’s most
prestigious concert platforms including Mari plays a G. B. Guadagnini violin
(Turin 1773) and Håkon performs
Carnegie Hall, New York; Théâtre des
on a Francesco Ruggieri cello
Champs-Elysées, Paris; Konzerthaus,
(Cremona 1687). Both instruments are
Berlin; Smetana Hall, Prague;
generously on loan from the Anders
Concertgebouw, Amsterdam; Kremlin
Sveeas Charitable Foundation, Norway.
Hall, Moscow and the KKL, Zurich.

▪▪ 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 İstanbul’da sezon boyunca
konser veren BİFO, İstanbul, Ankara,
Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan)
Müzik Festivallerine katıldı, Atina
ve Brüksel’de özel konserler verdi.
2003’ten bu yana İstanbul Kültür
Sanat Vakfı Yerleşik Orkestrası olan
topluluk, İstanbul Müzik Festivali’nin
açılış konserlerini gerçekleştiriyor
ve festivalin yıldız solistlerine eşlik
ediyor. BİFO aynı zamanda İKSV’nin
düzenlediği Uluslararası Leyla
Gencer Şan Yarışması’nın da yerleşik
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, Sarah Chang, 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. Topluluk ayrıca Igor
Oistrakh, Krzysztof Penderecki, Emil
Tabakov, Pavel Kogan, James Judd,
Alain Paris, Ion Marin, Justus Frantz,
Joseph Wolfe, Andreas Schüller ve
Joseph Caballé-Domenech yönetiminde
de konserler verdi.
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2009’dan itibaren yeni şefi Sascha
Goetzel ile 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. Sascha
Goetzel yönetimindeki ikinci CD’si Music
from the Machine Age’i 2012 Mart’ında
ve Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin ve
Ippolitov-Ivanov yapıtlarından oluşan
üçüncü CD’sini de 2014 Ağustos’unda
yine Onyx firmasıyla yayınladı. 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 basınından çok olumlu
eleştiriler aldı.
BİFO uzun süre önemli bir sosyal
sorumluluk projesinin de parçası oldu.
Özel Konser adlı etkinlik dizisinde
orkestrayı iş veya sanat dünyasından
tanınmış bir isim yönetti ve konserlerden
elde edilen gelir klasik müzik alanında
yetenekli gençlerimizin yurtdışında
yüksek öğrenim görmesi amacıyla burs
olarak kullandırıldı. 2015’ten bu yana bu
burs doğrudan Borusan Kocabıyık Vakfı
tarafından veriliyor.
2016 Şubat’ında Viyana’dan Almanya’ya
uzanan ve Avrupa basınından olumlu

eleştiriler alan bir turne gerçekleştiren
topluluk, topluluğun 2016/17
sezonunda Joyce DiDonato, İdil Biret,
Zuill Bailey, Kate Royal, Ray Chen,
Roberto Cominati, Thomas Hampson,
Luca Pisaroni, Valeriy Sokolov, Gabriela
Montero, Leticia Moreno, Dorothea
Röschmann, Ian Bostridge, Özgür
Aydın ve Naoko Shimiuzu gibi isimlerle
işbirliği ve Leyla Gencer anısına
sahnelediği Richard Strauss'un Güllü
Şövalye operası yer alıyor.
BİFO, 2017 Şubat’ında Hong Kong
Sanat Festivali kapsamında iki 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. In time the
chamber orchestra was transformed
into one of the country’s best
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.
Since its first season 2000/1 BIPO has
regularly given concerts in Istanbul,
was invited to Istanbul, Eskişehir,
Ankara, Ruse Music Festivals and BBC
Proms and appeared at special events
at Megaron Hall, Athens and Palais
de Bozar, Brussels. 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, Sarah Chang, 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 a social
responsibility project. Under the
title of “Special Concert”, BIPO has
performed under the baton of a leading
figure from the Turkish business and
art scene, whose donations provided
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.
During the 2015/16 season BIPO
went on a European tour covering
Vienna, Friedrichshafen, Nürnberg and
Frankfurt with violinists Vadim Repin
and Nemanja Radulovic and received
very positive reviews. This season
performed BIPO at two concerts as
part of the Hong Kong Arts Festival in
February 2017.
BIPO’s stellar guests for the 2016/17
season will be Joyce DiDonato, İdil
Biret, Zuill Bailey, Kate Royal, Ray Chen,
Roberto Cominati, Thomas Hampson,
Luca Pisaroni, Valeriy Sokolov, Gabriela
Montero, Leticia Moreno, Dorothea
Röschmann, Ian Bostridge, Özgür
Aydın and Naoko Shimiuzu.

program notları
Philip Glass
Senfoni No. 11
Şubat 2016’da başladığım 11. Senfoni’yi
yazın sonuna doğru tamamladım. . Üç
bölümden oluşan bu senfonide müzik
kimi zaman yavaşlıyor olsa da başlı
başına bir yavaş bölüm bulunmaz.
Senfoninin müzikal dili, 8 ve 9. gibi
yakın tarihli senfonilerin yanı sıra

Appomattox, The Perfect American
(Kusursuz Amerikalı) ve The Trial (Dava)
gibi son birkaç yılın operalarıyla da
benzerlik gösterir. Piyano İçin Etütler’in
sonraki kısımlarıyla da bağlantılar içerir.
Oldukça serbest bir yapısı olan bu
senfonide, yakın dönemin müzikal
stratejilerinin izine pek rastlanmaz;
hiçbir Klasik ya da Barok forma, hiçbir
çeşitleme ya da passacaglia’ya yer
verilmemiştir. Matematiksel ya da
yapısal olsun, hiçbir modernist strateji
de kullanılmamıştır.
Tüm bunlara rağmen, dümdüz
çalındığında bile ortaya yeterince müzik
çıkar.
Son yıllardaki çalışmalarımda olduğu
gibi bu senfoniyi dinlerken de, belki
de en iyisi, kendinizi müziğin akışına
bırakıp dikkatinizi olabildiğince vermeye
çalışmanızdır.
Bu eseri bestelerken geçen uzunca
zaman benim için büyük bir zevkti,
sizler için de öyle olmasını dilerim.
(Süre 40’)
* Program notu: phılıp glass
Philip Glass
Keman ve Viyolonsel İçin İkili Konçerto
Philip Glass, Keman ve Viyolonsel
İçin İkili Konçerto’yu 2010 baharında
Hollanda Dans Tiyatrosu’nun
siparişi üzerine besteledi. Eserin ilk
prömiyeri 22 Nisan 2010 tarihinde,
keman sanatçısı Cecilia Bernardini ve
viyolonsel sanatçısı Maarte-Maria den
Herder’in katılımıyla, Jurjen Hempel
yönetimindeki Hague Filarmoni
Orkestrası (Residentie Orkest)
tarafından gerçekleştirildi. Müzik,
koreograf Sol Léon ve Paul Lightfoot
tarafından Kuğu Şarkısı balesinin
orijinal partisyonu olarak bestelendi.
Aslında ilk siparişte, Glass’ın sadece
bir orkestra bestesi yazması istenmişti.
Ancak besteci viyolonsel ve keman
için ikili bir konçerto yazmak isteyince,
parçayı sahnelemek için mükemmel
bir fırsat doğmuş oldu. Glass, solo
enstrümanların sahnedeki baş
dansçılarla mükemmel bir dramatik
paralellik oluşturacağını düşündü. Dans
dünyasında doğmuş konser yapıtlarının
(Glass’ın kendi Kahramanlar Senfonisi
dahil) pek çok örneği vardır. Hollanda

Dans Tiyatrosu ve koreograflarının
bu örnekleri takip etme fikrini
memnuniyetle benimsemesi sayesinde,
bale 2010 baharında Hollanda’da
prömiyerini yaptı ve prömiyerde yer alan
solistlerin yanı sıra, Glass’ın tiyatroya
önerdiği keman sanatçıları Tim Fain,
Maria Bachmann ve viyolonsel sanatçısı
Wendy Sutter gibi diğer solistlerin
katılımıyla, kapsamlı bir turneye çıkıldı
(aslında konçerto ilk olarak Bachmann
ve Sutter için bestelenmişti).
Bu konçertonun formunun gerçekten
bir benzeri yoktur. Konçerto formuna
yaklaşımın bilinen iki yöntemi vardır.
Birincisi, solisti orkestraya karşı
mücadele eden bir kahraman gibi
konumlandırmaktır. İkincisi ise, solisti
orkestrayla desteklemek ve kendi rolünü
oynamasına hâlâ izin vermekle birlikte
orkestrayla birlikte çaldırmaktır. Glass’ın
konçertosunun benzersizliği işte bu iki
modeli büyük oranda terk etmesinden
kaynaklanır. Glass üç orkestra
bölümünün her birinin önüne bir düet
yerleştirir. Kesinlikle Glass’a özgü olan
bu bölümler, dinleyiciye daha ziyade oda
müziğini hatırlatırcasına, son derece
kişiseldir ve zamansız bir klasik tona
sahiptir. Orkestra bölümleri ise, bunun
tersine, solistlerin teknik virtüözlüklerini
öne çıkarma gereğinin duyulmadığı
dramatik senfonik ifadelerdir.
Açılış düetinin ardından, canlılığı ve
kuvvetini hemen hissettiren ilk hızlı
bölüm gelir. Konçertonun kalbini
oluşturan ikinci bölüm ise, bakır
üflemelilerden yavaşça yükselen bir ağıtla
açılır ve ses inanılmaz bir yüksekliğe
çıktığında, birdenbire solistlerin
cümbüşlü dansı başlar. Glass’ın orkestra
yazımında dans öğesinin en çok öne
çıktığı yer herhalde burasıdır. Üçüncü
düette, ikinci bölümün bıraktığı zirveden
harikulade bir coşku seline sürüklenilir.
İlginç ama bu konçertonun benzersiz
karakteriyle de tutarlı bir biçimde, Glass
eseri üçüncü orkestra bölümünün
sonundaki muzaffer duyguda bitirmez,
tersine finalde kasvetli bir düete yer verir.
Bu alışılmadık ve ayrıksı eser için, gayet
uygun bir sonsöz ve tatmin edici bir
sondur bu. (Süre 30’)
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festival genç solistini sunar

HAKAN ŞENSOY şef conductor
iRiS iÇELLiOĞLU viyola viola

17.06.2017
ct sa 18.00

Süreyya Operası
Süreyya Opera House

Yalçın Tura

Senfoni No. 3 “Oda Senfonisi”
Symphony No.3 “Chamber Symphony”
– Poco Allegro
– Poco Adagio
– Allegro molto
Ara Interval
Carl Philipp Stamitz

Viyola Konçertosu Re Majör, op. 1
Viola Concerto in D Major, op.1
– Andante comodo
– Vivo con molto preciso
– Allegro moderato
Jean Sibelius

Valse Triste, op. 44 No. 1
Wolfgang Amadeus Mozart

Senfoni No. 25 Sol minör, KV 183
Symphony No.25 G minor, KV 183
– Allegro con brio
– Andante
– Menuetto e trio
– Allegro
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▪▪ 1994 yılında İzmir’de doğan İris
İçellioğlu, 2003 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
Pınar Dinçer ile yarı zamanlı olarak
başladığı viyola eğitimine 2006 yılında
tam zamanlı olarak Prof. Çetin Aydar ile
devam etti. 2009 yılında Doğuş Çocuk
Senfoni Orkestrası’nın seçmelerine
katılarak orkestrada çalmaya hak
kazandı. 2011 yılında Ulusal Gençlik
Senfoni Orkestrası’nın İzmir
turnesinde yer aldı. 2012 yılında Nesrin
Bayramoğulları şefliğinde Dokuz Eylül
Üniversitesi Akademik Orkestrası ile
solist olarak A. Hoffmeister Viyola
Konçertosu’nu seslendirdi. 2013 yılında
Türk-Yunan Gençlik Orkestrası’nda
çaldı ve aynı yıl Türkiye Gençlik
Filarmoni Orkestrası’nda grup şefi
olarak görev aldı; Türkiye Gençlik Oda
Orkestrası’nda bulundu ve bu yıldan
itibaren mezun olana kadar eğitimine
Prof. Hartmut Lindemann’ın öğrencisi
olarak devam etti. 2015 yılında
Rengim Gökmen şefliğinde Karşıyaka
Belediyesi Oda Orkestrası ile solist
olarak Carl M. von Weber’in Andante
e Rondo Ungarese eserini seslendiren
İçellioğlu, çeşitli ustalık sınıfları
bünyesinde Ron Ephrat, CristianLadislau Andris, Emile Cantor, Ruşen
Güneş, Efdal Altun, Alberto Martini ve
Boguslawa Hubisz-Sielska ile çalışma
imkânı buldu. Birçok solo, oda müziği
ve orkestra etkinliğinde yer aldı. 2016
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’ndan birincilikle mezun
oldu. Aynı yıl Frankfurt Müzik ve Sahne
Sanatları Yüksekokulu’nun girdiği
sınavında Prof. Roland Glassl’ın viyola
sınıfına seçildi.
2015 yılında Karşıyaka Belediyesi
Oda Orkestrası’nda kadro almaya
hak kazanan İris İçellioğlu, halen bu
orkestranın sanatçısı olarak görevine
devam etmektedir.

▪▪ Born in 1994 in İzmir, İris İçellioğlu
started her education on viola in
2003 at Dokuz Eylül University State
Conservatory. She studied with Pınar
Dinçer on a part-time basis till 2006,
and then continued her full-time
education with Prof. Çetin Aydar. In
2009, İçellioğlu was elected to Doğuş
Children’s Symphonic Orchestra. She
performed with the National Youth
Symphonic Orchestra during the Izmir
tour in 2011. In 2012, as a soloist for
viola she performed A. Hoffmeister’s
concerto together with Dokuz Eylül
University Academic Orchestra
conducted by Nesrin Bayramoğulları.
In 2013, she joined Turkish-Greek
Youth Orchestra and Turkish Youth
Chamber Orchestra. In the same year,
she was also the group conductor
in Turkish Youth Philharmonic
Orchestra. From 2013 to her
graduation, she continued her studies
with Prof. Hartmut Lindemann.
In 2015, she performed Andante e
Rondo Ungarese by Carl M. von Weber
together with Karşıyaka Municipality
Chamber Orchestra conducted by
Rengim Gökmen. The several master
classes she attended provided her
the opportunity to collaborate with
renowned musicians like Ron Ephrat,
Cristian-Ladislau Andris, Emile Cantor,
Ruşen Güneş, Efdal Altun, Alberto
Martini, and Boguslawa HubiszSielska. İçellioğlu’s career is a long

record of solo, chamber music and
orchestra performances. In 2016, she
graduated first in her class at Dokuz
Eylül University State Conservatory.
Succeeding at Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt
exams in 2016, she was elected to the
viola class of Prof. Roland Glassl. İris
İçellioğlu has been a regular member
of Karşıyaka Municipality Chamber
Orchestra since 2015.

hakan şensoy
▪▪ İstanbul’da doğan Hakan Şensoy,
keman eğitimine Prof. Ayhan Turan
gözetiminde Hızlı Eğitim Özel Keman
Birimi’nde başladı. 1984 yılında
verdiği ilk resitalinden bu yana İtalya,
Arnavutluk, İsviçre, İngiltere, Fransa,
Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri,
Avustralya, Romanya, Finlandiya, Çin,
Yunanistan, Letonya, Azerbaycan,
Estonya, Hollanda, Singapur, İsveç,
İngiltere, Makedonya, Kosova, BosnaHersek, Almanya, Rusya, Venezüella,
Meksika, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs
ve Türkiye’de dünyaca önemli konser
salonlarında (New York Carnegie
Hall, Lincoln Center, Paris Louvre
Auditorium) pek çok orkestra konserine
solist ve şef olarak katıldı ve 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
Seferberliği’ne alındı ve bu konserde
pek çok ülkeden UNESCO temsilcisi
hazır bulundu. Aynı yıl kazandığı bursla
yüksek lisans eğitimi yapmak üzere
Londra Kraliyet Müzik Koleji’ne giren
Şensoy, burada Trevor Williams’ın
sınıfından mezun oldu.
1992 yılında İtalya San Bartalameo’da
yapılan Uluslararası Rovere d’Oro
Oda Müziği Yarışması’nda 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, Malmö “Falsterbonasets”
Uluslararası Yaz Festivali ve 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 etkinlikte bulunan ender sanatçılar
arasında yerini aldı.
1990-92 döneminde İTÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini
tamamlayan, 1992-93 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, İstanbul
Oda Orkestrası ve Filarmonia İstanbul
Topluluğu’nun kurucusu ve genel
müzik direktörüdür. Pek çok Radyo ve
TV programına yapımcı ve yorumcu
olarak katılan Hakan Şensoy, ulusal
bestecilerimizin eserlerini yorumlamaya
da özen göstermektedir. Kemancı
ve orkestra şefi olarak çoğu kendine
ithaf edilen onlarca eserin Türkiye
ve yurtdışında ilk seslendirilişlerini
gerçekleştiren sanatçının CD kayıtları
Kalan Müzik ve AFM Records etiketiyle
sunulmaktadır.
Hakan Şensoy 2002 yılında doktora
eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde tamamladı; çalışmalarını
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went on to graduate from the class of
Trevor Williams.
He placed forth in the International
Rovere d’Oro Chamber Music
competition held in San Bartolomeo,
Italy in 1992, and since then, he has
been repeatedly invited to perform
as both a soloist and a principal at
the Bari International Christopher
Columbus Festival, the International
Istanbul, Izmir, Ankara, Bodrum
D-Marin, Turgut Reis and Gümüşlük
Music Festivals, the CRR Concert
Hall Young Soloists Festival, the
Brasow International Chamber Music
Festival, the Malmö “Falsterbonasets”
International Summer Festival, and
the Sweden Karlskrona International
Music Festival. Taking to the stage
as a soloist, conductor, and principal
violinist in three separate concerts
bir süre Devlet Sanatçısı Ayla Erduran
▪▪ Born in Istanbul, Şensoy began
during the 34th Istanbul Music
Festival, Şensoy became one of
ve ünlü Rus kemancı ve pedagog Victor his violin education in the “Fast
the few rare artists to participate
Pikaisen ile sürdürdü. İlk orkestra şefliği Track Education, Special Violin
in such an event in three different
derslerini 1981-1987 yılları arasında
Unit” under the tutelage of Prof.
disciplines.
Demirhan Altuğ’dan aldı, 2003 yazında Ayhan Turan. Since giving his first
From 1990-1992, he completed
Accademia Cicciana di Sienna’da
performance in 1984, he has been
his master’s degree at ITU’s Social
Gianluigi Gelmetti’nin şeflik kursuna
on stage in many globally renowned
Sciences Institute. Guest principal
katıldı. Orkestra şefi olarak Sholomo
concert halls (Carnegie Hall and
violinist for the Çukurova State
Mintz, Raphael Walfisch, Fazıl Say,
Lincoln Centre in New York, the
Symphony Orchestra during the 1992Cihat Aşkın, Ryu Goto, Tedi Papavrami, Louvre Auditorium in Paris) with
1993 season and principal violinist
Peter Jablonsky, Bruno Schneider,
numerous orchestras, as both a
for the Cemal Reşit Rey Symphony
Gülsin Onay, Emre Elivar, Keneth
soloist and principal, in countries like
Orchestra from 2000-2003, Şensoy
Hamilton, Steven Isserlis, Adrian
Italy, Albania, Switzerland, the UK,
is also one of the founders of the
Brendel, Peter Jablonsky gibi dünyaca
France, Bulgaria, the US, Australia,
Milli Re Chamber Orchestra, as well
tanınmış solistlerle ve Terence Blanched Romania, Finland, China, Greece,
as the founder and Music Director
Band, Bee Gees Band, Dreamtone &
Latvia, Azerbaijan, Estonia, Holland,
of the Istanbul Chamber Orchestra
Iris Mavraki’s NEVERLAND, George
Singapore, Sweden, Macedonia,
Benson, George Dalaras, Alim
Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Germany, and Filarmonia Istanbul ensembles.
Participating in many radio and
Qasimov, Fergana Qasimova gibi
Russia, Venezuela, Mexico, the Czech
television programmes as a producer
sıra dışı solist ve gruplarla işbirliği
Republic, Northern Cyprus, and
and commentator, Şensoy also takes
gerçekleştirdi; Amerika kıtasından
Turkey.
great care to interpret and perform
Avustralya’ya uzanan çok geniş bir
In 1985, he received the Most
the works of many of our national
yelpazede yer alan pek çok ülkede
Successful Young Artist of the Year
composers. Carrying out the debut
konserler yönetti, solist olarak resitaller title from the Istanbul Philharmonic
ve orkestra konserlerinde yer aldı.
Society, as well as the Excellence in Art performances of the tens of works
attributed to him,as both a violinist
2015 yılı itibariyle Karşıyaka Belediyesi
award, presented by the President of
and conductor, in Turkey as well as
Oda Orkestrası Müzik Direktörlüğü’ne
ITU President, in the same year.
overseas, Şensoy’s recordings have
getirildi ve önümüzdeki sezon ABD,
The concert he gave at the Istanbul
ben released under the labels KALAN
Meksika, Letonya, Fransa, İtalya,
Atatürk Cultural Centre in September
Music and AFM Records. Completing
Almanya, Makedonya, Mısır, Ukrayna,
1988 was included in UNESCO’s
his PhD in 2002 at the ITU Social
Arnavutluk, Portekiz gibi ülkelerde
education campaign and was attended
konserler yönetmek ve vermek üzere
by numerous UNESCO representatives Sciences Institute, for a while Şensoy
continued his studies alongside State
davet edildi. Hakan Şensoy halen İTÜ
from all over the world. Through the
Artist Ayla Erduran and famous
Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda
scholarship he won that same year,
Russian violinist and pedagogue Victor
Yrd. Doçent unvanıyla öğretim üyeliği
Şensoy began his training at the
Pikaisen.
yapmaktadır.
London Royal Academy of Music and
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Receiving his initial instruction in
Conducting Orchestra from Demirhan
Altuğ from 1981-1987, he then
attended the course in conducting
offered by Gianluigi Gelmetti at the
St. Catherine of Siena Academy in
the summer of 2003. As a conductor,
accompanying world-renowned
soloists, including 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, and
Peter Jablonsky, as well as unusual
solo artists and groups such as the
Terence Blanched Band, the Bee Gees
Band, Dreamtone & Iris Mavraki’s
NEVERLAND, George Benson,
George Dalaras, Alim Qasimov, and
Fergana Qasimova, Şensoy has also
been performing as a soloist in recitals
and orchestra performances, as well
as conducting concerts across a wide
range of countries, from the continent
of America, all the way to Australia.
Appointed as the Music Director for
the Karşıyaka Municipal Chamber
Orchestra since 2015, Şensoy has been
invited to conduct and perform in
countries like the US, Mexico, Latvia,
France, Italy, Germany, Macedonia,
Egypt, the Ukraine, Albania, and
Portugal for this upcoming season.
Şensoy also continues to be an
Assistant Professor as part of the ITU
Turkish Music State Conservatory
faculty.

dokuz eylül üniversitesi
senfoni orkestrası
▪▪ Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni
Orkestrası (DESO), 2001 yılında,
Türkiye’nin bir devlet üniversitesi
bünyesinde kurulmuş ilk senfoni
orkestrası olarak çalışmalarına başladı.
15. yılını geride bırakan DESO’nun
sanatsal ve idari yöneticiliğini, aynı
zamanda kuruculuğunu da üstlenen
Prof. Ümit İşgörür yürütmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Müdürlüğü binasında
çalışmalarını sürdüren DESO,
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yanı
sıra kardeş sanat kurumlarının ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

destekleriyle, kurulduğu günden bu
yana senfonik konserler vermekte,
bunun yanı sıra oda müziği
etkinliklerini sürdürmektedir.
İlk yıllarında, o dönem İzmir’in en
önemli konser salonlarından biri
olarak kabul edilen İzmir Sanat’ın yıllık
programlarının önemli bir kısmını
oluşturan topluluk, yıllar içerisinde
gerek İzmir’in, gerekse Türkiye’nin
ve nihayet dünyanın birçok farklı
salonunda konserler verdi. Bu süreçte
Tadeusz Strugała, Michel Tabachnik,
Howard Griffiths, Antonio Pirolli, Tulio
Gagliordo Varas, Rengim Gökmen,
Naci Özgüç, Hakan Şensoy, İbrahim
Yazıcı, Cem Mansur gibi değerli şeflerle
çalışma fırsatı buldu. Konserlerinde
Alexander Rudin, Alexander Markov,
Sara Sant’Ambrogio, Benoit Fromanger,
İdil Biret, Suna Kan, Fazıl Say, Özgür
Aydın, Gülsin Onay, Rüya Taner, Emre
Elivar, Cihat Aşkın, Tayfun Bozok, Esen
Kıvrak, Özcan Ulucan gibi önemli
solistleri ağırlayarak, Hector Ulises
Passarella, Fatih Erkoç, Sertab Erener,
Modern Folk Üçlüsü, Zuhal Olcay,
Hüsnü Şenlendirici gibi isimlerle de
klasik müziği farklı müzik türleriyle
buluşturan konserlere imza attı.
DESO başta İzmir olmak üzere,
Türkiye’nin farklı şehirlerinde verdiği
konserlere ek olarak çıktığı Fransa,
Avusturya, Azerbaycan, Yunanistan
ve KKTC turnelerinde de Türkiye’yi
başarıyla temsil etti.

▪▪ Founded in 2011, the Dokuz Eylül
University Symphony Orchestra was
the first symphony orchestra to be
formed within the scope of a state
university in Turkey. Now, having left
its 15th year behind, DESO’s artistic and
administrative management is carried
out by its founder, Prof. Ümit İşgörür.
Operating out of the Dokuz Eylül
University State Conservatory’s
administrative building, since its
establishment DESO has continually
organised symphonic concerts, as well
as chamber music events, with the
support of its other sister organizations
and the Izmir Metropolitan
Municipality. During its initial years,
DESO formed an important portion
of the yearly programme at Izmir
Sanat, taken to be one of Izmir’s most
important concert halls at the time, and
has since gone on to perform in many
different concert halls over the years,
whether they be in Izmir, Turkey, or,
eventually, all the way across the globe.
Throughout this process, DESO artists
have had the opportunity to work
with prized conductors like Michel
Tabachnik, Howard Griffiths, Antonio
Pirolli, Tulio Gagliordo Varas, Rengim
Gökmen, Naci Özgüç, Hakan Şensoy,
İbrahim Yazıcı, and Cem Mansur.
Hosting important soloists such as
Alexander Rudin, Alexander Markov,
Sara Sant’Ambrogio, Benoit Fromanger,
İdil Biret, Suna Kan, Fazıl Say, Özgür
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rengine duyarlılığı, eserinin divisi viola
(bir yerine iki viyola bölümü vardır)
ile daha alışıldık olan obua yerine
iki klarnetin yer aldığı olağandışı
orkestrasyonunda da kendini belli eder.
Bu orkestrasyonun daha yumuşak, daha
karanlık havası, solo enstrümanın ses
rengiyle mükemmel bir uyum oluşturur
ve eserin duygu uyandırıcı güzelliğine
çok şey katar. Roman yazarı Jean Paul
Richter’e göre, yorumuyla dinleyicileri
gözyaşına boğan bir adamdır bu
karşımızdaki. (Süre 24’)

Wolfgang Amadeus Mozart
Senfoni No. 25 Sol minör, KV 183
– Allegro con brio
– Andante
– Menuetto e trio
– Allegro

Senfoni KV 183 Sol minör, Mozart’ın
halen Salzburg’da başpiskoposun
himayesinde başkemancı olduğu 1773
sonbaharında tamamlanmıştır. Bu
eser Mozart’ın senfonik çalışmalarında
yeni bir dönemin açılışı olduğu gibi,
Jean Sibelius
genç bestecinin iç dünyasını daha
Valse Triste, op. 44 No. 1
derinlemesine anlamamızı sağlar.
Mozart için Sol Minör, tutku, acı ve
Senfonik eserleriyle ün kazanan,
elemin ifadesiyle özdeşleşmiş bir
Finlandiya’nın ulusal destanlarını
gamdır. Sondan bir önceki senfonisi
dile getiren Jean Sibelius, 1903’te
olan meşhur Senfoni No. 40 KV 550’nin
kayınbiraderi Arvid Jarnefelt’in Kuomela de bu tonda olması tesadüf değildir;
(Ölüm) adlı sahne oyununun müziğini
söz konusu ton bu iki eser arasında
yazdı. Sahne müziğinin bir bölümü
içerik açısından bir köprü işlevi görür ve
olan Valse Triste yalnızca yaylı çalgılar
eserlerdeki fikir ve imgelerin gelişiminin
için bestelenmişti; ancak sonradan
çarpıcı bir kanıtı niteliğindedir.
partisyona flüt, klarnet, iki korno ve
Daha ilk bölümün (Allegro con brio)
timpani de eklenerek yayımlandı.
başlangıcında, dört notalı net motif
Bestecinin biyografisini yazan İngiliz
hissedilir bir dramatik heyecan yaratır;
müzikolog Cecil Gray’in belirttiğine
Mozart’ın diğer eserlerinden çok azı
göre, eğer telif hakkını beş İngiliz
bu heyecanın gücüyle kıyaslanabilir.
lirasına satmasaydı, Valse Triste bir
Yaylılar ve obuaların unison halde
servet kazandıracaktı bestecisine.
çalınması müziğe üst seviye bir
Donuk oluşu göz önüne alınmazsa
yoğunlaşma ve ifade gücü kazandırır.
stil ve karakter yönünden Viyana ile
Ardından gelen coşku dolu ilk dört
yakından ilgili olan Valse Triste’te,
ölçü hep birlikte (dört korno birden)
Sibelius’un Vals Kralı Strauss’a büyük
geliştirilip duygusu artırılır, ta ki subito
hayranlığı da ölçü sonunda soluk kesici
piano’ya düşülmesiyle bir karşıtlık
anlarda belirginleşir. Valsi bestelediği
ortaya çıkana ve yaylıların sessizce
günlerde 2. Senfoni’si ve Keman
çarpan dörtlük notalarından oluşan
Konçertosu üzerinde çalışmakta olan
arka fonun üzerinde –tek başına ve
Sibelius, hâlâ Çaykovski’nin etkisindeydi. biraz kaybolmuş– bir obua sesi yüksek
Çaykovski’nin aşırı karamsar havasını
perdeden süzülmeye başlayana kadar.
kuzey anlayışına uygulayarak hafifleten
Oldukça kısıtlı, hatta oda müziğine
Sibelius’un bu müziği renkli, ayartıcı
yakın bir enstrümantasyonla Mozart,
orkestrasyonu dışında, girişteki temanın tekil enstrüman grupları arasında canlı
yansıttığı zarif hüzünle her zaman
diyaloglar oluşturmadaki ustalığının
dinleyiciyi çekmektedir. 3/4’lük vals
da katkısıyla, ses rengi açısından son
temposunda, hüzünlü ilk temayı daha
derece zengin bir partisyon yaratır.
canlı dörtlüklerle vurgulanan ikinci
Gelişme bölümündeki kuvvetli akının
tema izler; üçüncü tema ise duygulu bir ardından, bir tarafında birinci keman
serenat havasındadır. Dördüncü tema
grubu, diğer tarafındaysa ikinci
da daha kesin tavırdadır ama, bu küçük
kemanlar ve viyolaların olduğu, tam
parça içinde büyük bir uyum içinde
da bu türden, inanılmaz derecede
gelişirken genel hüzünlü havaya yakın
dokunaklı bir diyalogla karşılaşılır:
kalır. (Süre 6’)
İniltiyi andıran çok sayıda motif
sessiz ve ağlamaklı birer yakarış gibi
* Program notu: irkin aktüze
yalvarırcasına tınlar ve yerini ateşli bir

şekilde hücum eden dört sesli başlangıç
motifine bırakır. Bölümün kapanış
notasına dek en üst seviyede coşku
hâkimdir ve beklenmedik bir şekilde
gelen son notanın ardından dinleyiciler
çok özel bir sessizliği deneyimler; geçip
giden bir fırtınanın sonrası gibi.
İkinci bölümde Mozart bir karşıtlık
yaratır: Tema yaylılarda ölçülü ve
ağırbaşlı bir şekilde gelişir, iç huzuru
müziğe yayılır ve her kısmın sonunda
müzikal yapının üst köşesi obuaların
süzülerek girişleriyle zarifçe aydınlanır.
Bunların dışında besteci, birinci ve
ikinci kemanlara sürdin kullandırır; bu
da özellikle hafif ve gizem dolu bir tını
ortaya çıkmasını sağlar.
Üçüncü bölüm Menuetto, birinci
bölümdeki tutkuyu tedricen geri getirir.
Sık dinamik karşıtlıklar, net ritmik çizgi
ve ana gam olan Sol minöre dönüş
aracılığıyla müzik yeniden güçlü bir
dramatik yoğunlaşmaya kavuşur. Trio
bununla bir zıtlık oluşturur. Sadece
üflemelilerin olduğu, biraz halk tipi,
bir nevi basit sokak müziği, kısa bir
süreliğine dikkatleri giderek büyüyen
dramatik olaydan başka bir yöne çevirtir.
Finalde büyüleyici bir gelişim
deneyimlenir. Mozart, yine ilk olarak
yaylılar tarafından unison halde
sunulan, ilk sekiz ölçüdeki tematik
malzemeyi adım adım açar. Ezici
karşıtlıklardan etkilenmemek neredeyse
imkânsızdır: insanı titretip kalp
atışlarını hızlandıran bir huzursuzluk,
şiddet yüklü enerji patlamaları,
umutsuzluk, umut ve dramın durmak
bilmeyen çarpıntısı. İnsana huzur
duygusu veren tek bir nota –piano bile
olsa– yoktur. Eseri yazdığı sırada henüz
17 yaşında olan Mozart, senfonisinde
inanılması güç enginlikte bir yelpazeye
yayılmış duygu durumları ve imgeler
sergilemiştir. Bunu yapay bir şekilde
ortaya koymak imkânsızdır; böylesi bir
müzik ancak tüm bunları kendi içinde
hissetmiş bir kişi tarafından yaratılabilir.
Dileriz bu alışılmadık ve günümüzde
haksız bir şekilde gölgede kalmış yapıtı,
Mozart’ın ruhunu daha derinlemesine
anlamamızı sağlar. (Süre 25’)
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Poco Adagio buyruğunu taşıyan ikinci
bölüm, üç bölmeli katlı şarkı formunda
yazılmıştır.
Üçüncü bölüm, Allegro molto, ilk
ölçüsü timpaniden, ikinci ölçüsü
viyolonsel ve kontrbaslardan işitilen ve
tekrarlanan bir giriş motifiyle başlar.
Onların ardından viyolalar bölümün
ana temasını sunarlar. 3+2+3 sekizlik
Müsemmen usulündeki bu tema, bir
dörtlü yukarıdan, daha güçlü bir şekilde
bütün orkestra tarafından tekrarlanır
ve değişik biçimlerde genişletilerek
işlenilir. Rondo yapısını andıran bu
bölümün trio sayılabilecek bölmesi
ise Aksak Semaî usulünde bir obua
solodan oluşmaktadır. İlk bölmenin
yeniden dönüp işlenişinin ardından,
oldukça gelişmiş bir koda gelir. Bölüm
ilk temanın canlı bir tekrarıyla son
bulur. Senfoninin üçüncü bölümü,
bir kez 1997 yılında Cem Mansur
yönetiminde London Mozart Players
tarafından seslendirilmişse de, tüm
eserin ilk seslendirilişi Burak Tüzün
yönetimindeki Mersin Üniversitesi
Akademik Oda Orkestrası tarafından 23
Mart 2015’de “Yalçın Tura 81 Yaşında”
başlıklı konserde gerçekleşmiştir.

tane viyola konçertosundan bahseder.
Bu konçertolardan günümüze kadar
ulaşmayı başarabilmiş olanların sayısı
ne kadar az olursa olsun, aralarında
gerçek bir tarihsel ve müzikal öneme
sahip eserlerin bulunduğu kesindir. Carl
Philipp Stamitz’in op. 1, Re Majör Viyola
Konçertosu da bunlardan biridir.
Stamitz’in besteleri kendi döneminde
büyük beğeni topladı, elyazması ve basılı
kopyaları yaygın bir dolaşım imkânı
buldu.
Erken yaşta yakaladığı ün, hem bir icracı
hem de bir besteci olarak sahip olduğu
tartışmasız yetenekler ve kimi zaman
giriştiği simya deneylerine rağmen, Carl
Stamitz borç içinde öldü ve borçların
program notları
ödenmesi için, sahip olduğu her şey
haraç mezat satıldı.
Yalçın Tura
Gerber’in, Stamitz’in bir icracı olarak
Senfoni No. 3 “Oda Senfonisi”
yeteneklerine düzdüğü övgülerde,
onun kemandan ziyade viyola ve viola
– Poco Allegro
d’amour’u yorumlayışına gönderme
– Poco Adagio
yapması önemlidir. Stamitz bu
– Allegro molto
enstrümanlarda, özellikle de 18.
yüzyılın sonunda Avrupa’nın pek çok
Yalçın Tura, flüt, obua, İngiliz kornosu,
yerinde modern müzik coğrafyasının
klarnet, fagot, iki korno, trompet,
bir parçası olarak görülmek yerine,
timpani ve yaylılardan oluşan küçük
daha ziyade tarihsel bir merak unsuru
bir topluluk için bestelediği Do minör
oluşturan viyolada benzersiz bir virtüöz
tonundaki bu senfoniyi 1960’ların
* Program notu: yalçın tura
olduğunu kanıtlamıştı. Çaldığı müziği
başında tasarlamaya başlamış, lakin
kendisinin besteliyor oluşu, rağbet
aralıklarla çalıştığı yapıtı çok sonraları
Carl Philipp Stamitz
görmeyen bu enstrümanların diğer
tamamlayabilmiştir.
Viyola Konçertosu Re Majör, op. 1
yorumcuları arasında onu kesinlikle
Senfoni üç bölümden oluşmaktadır.
daha üstün kılıyordu. Teknikteki
Sonat allegrosu yapısındaki birinci
– Andante comodo
gücünü öne çıkarabilmek, enstrümanın
bölüm Poco Allegro, kornonun
– Vivo con molto preciso
kendine özgü ses renklerinden özgürce
sunduğu, öteki nefeslilerin ve az sonra
– Allegro moderato
faydalanabilmek ve konserlerde solo
da yaylıların tekrarladığı Hüseynî
enstrüman ile orkestra arasındaki dengeyi
makamındaki ve 7/8’lik Devr-i Turan
Viyola konçertoları 18. yüzyılın en nadir iyi kurarak projeksiyonla ilgili sorunlardan
usulündeki birinci temayla başlar. 17
eserleri arasında yer alır. Viyolanın,
kaçabilmek için, solo bölümünü dilediği
ölçü tutan ve a+a+b+a cümleciklerinden standart orkestra çalgılarından biri
gibi tasarlayabiliyordu.
oluşan bu temanın ardından, 17.
olmanın da ötesinde en yenilikçi ve
Stamitz’in op. 1 Re Majör Viyola
ölçünün sonunda, önce klarnetten,
önemli oda müziği türü olarak yaylı
Konçertosu 1774 dolaylarında Frankfurt
sonra viyolonsellerden duyulan bir geçit çalgılar dörtlüsünün elemanlarından
ve Paris’te yayınlandı. Besteci bir önceki
teması işitilir. Bu geçit teması bölümün biri olduğu düşünülürse, bu durum
yıl Frankfurt’ta konserler vermişti; eserin
oluşumunda önemli rol oynar. Sazkâr
doğrusu tuhaf görünmektedir. Bu
yayınlanmasını sağlayan da muhtemelen,
makamında ve 5/8’lik Türk Aksağı
konçertolara bu kadar az rastlanmasının bu konserlerde hem bir viyola yorumcusu
usulündeki ikinci tema, ilkin üflemeli
sebebi büyük bir ihtimalle viyola
hem de bir besteci olarak yarattığı güçlü
tahta çalgılardan işitilir; orkestraya
üstatlarının sayısının azlığıdır. 1762
etkiydi. Konçertodaki solo yazımı son
yayılarak genişler ve gelişme bölmesine ile 1782 arasında altı bölüm ve on altı
derece etkileyicidir. Stamitz, dönemin
bağlanır. Bu bölmede, daha önce işitilen ek halinde yayınlanan, bu dönemin
bütün konçertolarının tipik bir özelliği
temalar değişik biçimlerde işlenir.
müziğine ilişkin elimizdeki en önemli
olan baş döndürücü pasaj çalışmasına
Yeniden serimin ardından gelen koda,
kaynaklardan biri olan Breitkopf
yer vermekle kalmaz, bir sonraki yüzyılın
ilk motifin tekrarıyla son bulur.
Kataloğu flüt, keman, klavsen, hatta
Nicolò Paganini gibi virtüözleriyle
La Majör’de fagotun sunduğu 3/4’lük,
obua ve viyolonsel için yazılmış bir
birlikte anılan bir teknik olan sol el
dört ölçülük bir cümlecikle başlayan ve
dizi esere yer verirken, sadece birkaç
pizzicato’sundan da yararlanır. Ses
Aydın, Gülsin Onay, Rüya Taner, Emre
Elivar, Cihat Aşkın, Tayfun Bozok, Esen
Kıvrak, and Özcan Ulucan on stage,
DESO has also held concerts that bring
classical music together with different
genres, performing with artists like of
Hector Ulises Passarella, Fatih Erkoç,
Sertab Erener, Modern Folk Üçlüsü,
Zuhal Olcay, and Hüsnü Şenlendirici.
In addition to the performances it
has given in numerous Turkish cities,
Izmir in particular, the Dokuz Eylül
University Symphony Orchestra
has successfully represented Turkey
on its tours across France, Austria,
Azerbaijan, Greece, and the TRNC.
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“samplıng baroque:
exposıng handel”

“samplıng baroque:
exposıng handel”

17.06.2017
cu fr 21.00

bomontiada

Bach: The Silent Cantata
Sampling Baroque: Exposing Handel*
Arasız 90’ sürer. Lasts 90’ without interval.
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* türkiye prömiyeri.
turkey premıere.

▪▪ Ensemble Musica Sequenza, tarihi
performansın yenilenmesi ve kültürler
arası sanatsal bir hareketin gelişimi
temsilen, besteci ve fagotist Burak
Özdemir tarafından 2008 yılında
kuruldu.
“Barok, yeni pop!” Musica Sequenza, bu
sloganla uluslararası müzik sahnesinin
önde gelen festivallerini fethetti. Grup,
göz açıp kapayıncaya kadar yalnızca
canlı ve virtüöz performanslarıyla değil,
aynı zamanda elektronik müzik ile
erken dönem müziğini birbiriyle diyalog
içerisine sokan, en ileri elektro-Barok
konserleri ve yaptığı yorumlarla dünya
çapında ilgi gördü.
Son dönemde Bach The Silent Cantata
ve Sampling Baroque Handel için
geliştirdikleri prodüksiyonlar, dünya
çapında hem eleştirmenler hem de
dinleyiciler tarafından büyük övgü
topladı. Paris’teki Grand Palais
Müzesi’nin siparişi üzerine 2015 Diego
Velazquez dünya turnesi sergisi için
İspanyol Barok bestecilerinin müziklerini
kaydettiler ve ardından bunu DVD olarak
tüm dünyada yayınladılar.
Musica Sequenza, Sasha Waltz &
Guests, Rolando Villazon, Van Rivers,
Kenneth Weiss ve Daniel Bubeck de
dahil olmak üzere dünyaca tanınan
sanatçılarla beraber çalışıyor; Halle’deki
Handel Festspiele, Schaffhausen
Uluslararası Bach Festivali, Thüringer
Bach Haftası, Erken Dönem Müzik
Bienali, New York’taki Lincoln Center
ve daha birçok festival ile uluslararası
konser serilerinden davet alıyor.
Grup aynı zamanda Radialsystem V,
Borusan Kültür, Ostgut Berghain Berlin
ve Uckermark Müzik Haftaları gibi
kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde
çalışıyor.
Samimi düolardan tam takım Barok
opera orkestralarına kadar, erken
dönem enstrümanları ile çeşitli
oda müziği düzenlemeleri çalan
Musica Sequenza, aynı zamanda
çağdaş bestecilere kadar uzanan bir

Mekân desteği için bomontiada’ya teşekkür ederiz.
Acknowledging the kind venue support of bomontiada.

repertuvarla modern enstrümanlar da
kullanan olağanüstü performanslar
sergiliyor. Disiplinler arası yeni
müzik, elektro-akustik, modern dans,
kavramsal performans ve deneysel
müzik tiyatrosu prodüksiyonlarıyla
çağdaş sanat dünyasında da rol alıyor.
Grup, Deutsche Harmonia Mundi/
Sonic Classics şirketleri için
gerçekleştirdikleri Vivaldi The New Four
Seasons (2012), Bach The Silent Cantata
(2013), Rameau à la Turque (2014)
ve Sampling Baroque Handel (2016)
kayıtlarıyla uluslararası basındaki seçkin
bir itibarını pekiştirdi.
burak özdemir
▪▪ Hem elektronik müzik sahnesinde,
hem de Barok müzik dünyasında aynı
rahatlıkla yer alan fagot çalıcısı ve
besteci Burak Özdemir, günümüzün
en heyecan verici ve etkileyici
müzisyenlerinden biri olma itibarına
sahip. New York Times tarafından
“enerjiğin ötesinde” olarak betimlenen
çalışıyla, 2008 yılında klasik müziğin
etrafındaki duvarları yıkmak üzere
eleştirmenler tarafından övgü toplayan
Musica Sequenza’yı başlattı ve
toplulukla beraber hayata geçirdiği
kültürlerarası prodüksiyonlar ile
kendi egzotik ve virtüöz performansı
aracılığıyla da bu hedefte fazlasıyla
başarılı oldu.
Müzikal aktiviteleriyle Burak Özdemir,
Avrupa’nın her yanına, buna ek olarak

Kuzey ve Güney Amerika ile Asya’ya
uzandı. Uluslararası solo performansları
ile New York’ta Peter J Sharp Tiyatrosu,
Berlin Filarmoni, Kampnagel,
Amsterdam Concertgebouw, Viyana
Staatsoper ve Buenos Aires’teki Teatro
Colon gibi konser sahnelerinde çaldı.
Kulüp Berghain, Radial System V,
Sophien Kilisesi ve Kammgarn’da
konuk sanatçı olarak, hem klasik müzik
duayenlerinin hem de dünya çapında
genç dinleyicilerin övgüsünü kazandı.
Musica Sequenza ile olan çalışmalarının
yanı sıra, Özdemir düzenli olarak
L’arte del mondo, Kammerakademie
Potsdam, Lautten Compagney, DSO
Berlin ve Babelsberg Film Orkestrası
gibi çeşitli tarihi ve modern orkestralarla
beraber çalıyor. Solist olarak William
Christie, Nicholas McGegan ve
Krzysztof Penderecki’nin yönetiminde
İstanbul Filarmoni, Juilliard Senfoni
Orkestrası ve Les Arts Florissants
konserler veriyor; aynı zamanda
Sasha Waltz, Matthew Herbert, Jordi
Savall, Mari Kimura (IRCAM), Fazıl
Say, Monica Hugget, Andreas Scholl,
Rias Kammerchor, Lars Vogt ve Edita
Gruberova gibi uluslararası isim ve
topluluklarla çalışıyor.
Türkiye Genç Yetenekler Yarışması,
İstanbul Caz Festivali Gençler Seçkisi,
Juilliard Konçerto Yarışması ve Paul
Hindemith Vakfı’nın Besteciler
Seçkisi’nde birincilik ödüllerini
kazanan Burak Özdemir’in besteleri

de Erken Müzik Bienali, Paris Grand
Palais Müzesi, İsviçre Uluslararası
Bach Festivali, Halle Handel Stiftung,
Borusan Kültür, Berlin Radial System
V, Türk-Amerikan Derneği, DAAD,
Tokyo Sanat Vakfı, Gustav Kettel Vakfı
ve Avignon Festivali gibi kuruluşlar
tarafından sipariş edildi.
Berlin’deki müzik okulunda barok fagot
dersleri veren ve Barok müzisyenler
ile oda orkestraları için atölye koçluğu
yapan Burak Özdemir, İstanbul’da
doğdu ve New York’ta Juilliard
School’da, Berlin Sanat Üniversitesi’nde
ve İstanbul Konservatuvarı’nda eğitim
gördü.
▪▪ Ensemble Musica Sequenza was
founded by composer and bassoonist
Burak Özdemir in 2008, standing
for the innovation of historical
performance and the development of
an intercultural artistic movement.
“Baroque is the new pop!” Musica
Sequenza has conquered the leading
festivals of the international music
scene with this artistic slogan. The
group received in the blink of an
eye, international attention for their
interpretations - not only by vivid and
virtuoso performances, but also the
cutting-edge electro-baroque shows,
where electronic and early music are
brought in dialogue.
The latest productions “Bach The
Silent Cantata” and “Sampling Baroque
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burak özdemir
▪▪ Bassoonist and composer Burak
Özdemir is credited as one of the most
fascinating and exciting musicians
today; a player equally at home in
the underground electronic scene
as well as in the world of baroque
music. His playing has been hailed
by the New York Times as “more
than energetic”. In 2008 he founded

critically acclaimed Musica Sequenza,
an ensemble to break the walls around
classical music, an aim in which he
has been eminently successful with
his exotic and virtuoso playing and the
intercultural productions he brings to
life with Musica Sequenza.
Burak Özdemir’s musical activities
have taken him to nearly all of Europe,
as well as to North and South America
and Asia. His solo performances
around the globe take place in concert
halls as Peter J Sharp Theater NYC,
Berlin Philharmonic, Kampnagel,
Concertgebouw Amsterdam, Wiener
Staatsoper and Teatro Colon in Buenos
Aires. He is a resident artist at Club
Berghain, Radial System V, Sophien
Church and Kammgarn, winning the
acclaim of connoisseurs of classical
music and the younger listeners
worldwide.
Alongside his work with Musica
Sequenza, Burak Özdemir performs
regularly with numerous historical
and modern orchestras as L’arte
del mondo, Kammerakademie
Potsdam, Lautten Compagney,
Deutsches Sinfonie Orchester and
Film Orchester Babelsberg. As a
soloist he has appeared with the
Istanbul Philharmonic, Juilliard
Symphony Orchestra and Les Arts
Florissants under the baton of William
Christie, Nicholas McGegan and
Krzysztof Penderecki. He works with
international artists including Sasha
Waltz, Matthew Herbert, Jordi Savall,
Mari Kimura (IRCAM), Fazil Say,
Monica Hugget, Andreas Scholl, Rias
Kammerchor, Lars Vogt and Edita
Gruberova.
Burak Özdemir was awarded the
first prizes at Turkey Young Talents
Competition, Istanbul Jazz Festival
Young Selection, Juilliard Concerto
Competition and Paul Hindemith
Foundation Composers Selection. His
compositions were commissioned
by institutes as Early Music
Biennale, Grand Palais Museum
Paris, International Bach Festival
Switzerland, Handel Stiftung Halle,
Borusan Culture, Radial System V,
American Turkish Society, DAAD,
Tokyo Art Foundation, Gustav Kettel
Foundation and Festival d’Avignon.

As a teacher he gives baroque bassoon
lessons at the music school in Berlin
and is a workshop coach for baroque
players and chamber orchestras. Burak
Özdemir was born in Istanbul. He
studied at the Juilliard School in New
York, University of the Arts in Berlin
and at the Istanbul Conservatory.
musıca sequenza

Burak Özdemir
direktör director & fagot bassoon
Danıela Gubatz
başkemancı leader
Trıstan Braun
I. keman I. violin
Emma van Schoonhoven
I. keman I. violin
Bıanca Muggleton
II. keman II. violin
Malına Mantcheva
II. keman II. violin
Chang Yun Yoo
viyola viola
Lında Mantcheva
viyolonsel cello
Mırjam Wıttulskı
kontrbas double bass
Jıa Lım
org organ & klavsen harpsichord
Amandıne Affagard
ut lute

program notları
Bach: Sessiz Kantat
Fagot sanatçısı Burak Özdemir, uzun
zaman önce Johann Sebastian Bach’ı
kendisine bir yol gösterici olarak
benimsedi. Doğduğu İstanbul’da,
Bach’ın koral eserlerini seslendiren
korolarda bulundu ve daha sonra
Erken Barok dönemi topluluklarında,
bestecinin Passion’undan Noel
Oratoryosu’na kadar büyük kutsal vokal
eserlerinin tümünde fagot çaldı.
Bach: Sessiz Kantat Özdemir’in Bach’a
olan kişisel saygısını sunduğu bir
çalışma. Özdemir Kantat için, Bach’ın
son derece üretken olduğu, 1723’le
başlatabileceğimiz Leipzig yıllarında
yazdığı 12 kutsal kantat içinden aryalar
ve korallar seçti ve bunları fagot ile
kendi Barok müzik topluluğu Musica
Sequenza’nın müzisyenleri için yeniden
düzenledi.
Bach kantatları programında, Burak
Özdemir sopranodan alto, tenor ve
basa kadar tüm vokal kısımları fagotuyla
kendi çalar. Solist görevini üstlenmekle
kalmaz, bazen, örneğin Bach’ın orijinal
eserinde sopranonun seslendirdiği bir
cantus firmus’u da seslendirir. Bach’ın
sadece Tanrı adına oluşturduğu kutsal
evreni, duyarlı ve vakur, zarif ve hassas,
ama bir yandan da mutluluktan coşan
fagotuyla sözsüz bir şekilde kateder. Aus
der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir BWV 131
kantatından alınan “Meine Seele wartet
auf den Herrn” aryasında fagot, yaylıların
salınan ritimlerine lirik bir esin verir. Aynı
kantat, BWW 33 içindeki “Allein zu Dir,
Herr Jesu Christ” koralinde ise, neşeyle
şakıyan fagot virtüöz bir şenlik havası
yaratır. Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und
Gott, BWV 127’den alınan “Die Seele ruht
in Jesu Händen”de Özdemir arioso’sunu
çalarken etrafa olumlu bir duygusallık
yaymakla yetinmez: Pizzicato ve hafif
parmak dokunuşlarıyla çalınan taşınabilir
org, eseri biraz da jazz groove ritmine
yaklaştırır. “Fagota emprovizasyon için
daha fazla yer açtığım tek düzenleme
budur”, diyor Özdemir, “bu yüzden bu
kadar güncel görünüyor.”
Sessiz Kantat’la birlikte Özdemir aynı
zamanda çok özel ve yepyeni bir spiritüel
dinleme deneyimi yaratıyor. Albüm için
seçtiği, bir tür paradoksa işaret eden

başlık da bunun bir yansıması: “Bana
çekici gelen de bu çelişkiydi. “Kantat”
hemen şarkı söylemeyi akla getiriyor
ve aslında “sessiz kantat” diye bir
şey olamaz.” Özdemir’in bestesinin
sayfaları kantatların liriklerini hiç
içermez, bu liriklerin yerini mesajını
sözsüz bir şekilde aktarmayı başarabilen
müziğin duygusal gücü almıştır:
“Bach’ın müziğinin de duyguları ve
dini inancı söze hiç gerek duymadan
aktarabileceğine inanıyorum.”
Burak Özdemir, ayrı kantat bölümlerini
Passion’daki bir hikâyeye yaklaşan iki
bölümlü bir anlatıda birleştirir. Özdemir,
hazırlık aşamasında, Bach’ın yaklaşık
200 aryası üzerinde yoğun bir şekilde
çalıştı. Bu uzun hazırlık sürecinde,
müzikten ziyade metinler üzerine
odaklandı ve Sessiz Kantat’ın metnini
dikkatle okuduğu bu metinler arasından
seçti.
Sampling Baroque
“Sağır kulaklarına, kör ise gözlerine
kavuştu.”
1724 yılında, adsız bir İngiliz şair,
Londra’nın müzik dünyasında yarattığı
benzersiz etki nedeniyle George Frideric
Handel’i bu sözlerle selamlamıştı.
Handel İngiliz başkentine ilk kez
1710’da, İtalyan operasının İngiltere’de
büyük oranda göz ardı edildiği bir
dönemde geldi. Kentin soyluları, ilk
opera kurumu olan Kraliyet Müzik
Akademisi’ni ancak 1719 yılında
oluşturabilmişti. Akademi sadece
dokuz sezon devam etti. Handel otuz
yıl içinde yaklaşık kırk opera yazdı,
kendi opera kumpanyalarını kurdu
ama bu girişimleri çoğunlukla iflasla
sonuçlandı. 18. yüzyıl Londra’sında
opera piyasası oldukça istikrarsızdı.
Sanatçıların işi hâlâ kolay olmasa da
bugün müzik piyasası artık çok farklı
bir noktada. Tıpkı Handel’in Londra’da
belli bir müzik türünün bir atılım
gerçekleştirmesine katkı sunmuş
olması gibi, günümüzün müzisyenleri
de kendi çalışmaları için bir dinleyici
kitlesi oluşturma arayışındalar.
Musica Sequenza, Handel’in opera
aryalarını müzik teknolojisinin yeni
formları ve 21. yüzyılın kent sesleri
ile bir araya getiriyor. Handel’in gücü
melodilerinden gelir. Bu akılda kalıcı

melodiler, opera karakterlerinin
duygularını yansıtır. Handel bunların
birçoğunu yeniden kullanabilmişti,
çünkü onun döneminde telif
hakları henüz olmadığı gibi, müzik
de teknolojik araçlarla yeniden
üretilemiyordu. Örnekleme ve herkesin
erişimine açık müzik olguları Barok
döneminde mevcut değildi.
Besteci Burak Özdemir çocukluğundan
bu yana kendini sesin dünyasını
keşfetmeye adamıştır. Sesleri derleyip
birleştirerek tanınmayacak hale getiriyor
ve ne kadar dönüşebileceklerini
görmek için onları son sınırlarına kadar
zorluyor. Dönem enstrümanlarının
icra tekniklerine son derece hâkim
olduğu gibi, elektronik müziğin sınırsıza
yakın olanaklarının da bilincindedir.
İnsana ait duygular –sevgi, keder,
neşe- Handel’in zamanında nasılsa
şimdi de öyle yaşanıyor. Barok opera
seria’da (ciddi konulara eğilen opera)
bunlar, titizlikle belirlenmiş sınırlarla
ayrılmış olan “duygulamlar” olarak
adlandırılır. Burak Özdemir’in çıkış
noktası tam burasıdır. Bir oda müziği
sanatçısı olarak, elektronik müziği de
denkleme katmaktadır. Her aryası kendi
ses dünyasına sahiptir. Tuhaf elektronik
sesler, Handel’in opera kahramanlarının
aşk şarkılarıyla karşı karşıya getirilir.
Henüz paslanmamış kulaklar bu sayede
zamanı aşan duygularla buluşur.
Müzik bizim haberimiz olmadan
hafızamızda varlığını sürdürür. Pek az
farkında olduğumuz garip çağrışımların
tetiklemesiyle, beklenmedik bir
anda yeniden belirir. Çoğunlukla
çocukluğumuz ve gençliğimizde oluşan
ve yeni deneyimlerle birlikte değişip
sürekli yenilenen anılara, imgelere ve
izlenimlere bağlıyızdır. Öyle bir nokta
gelir ki kaydettiğimiz ama unuttuğumuz
bir anı, imge, ses ya da söz herhangi
bir tasarı sürecinde, bizi belli bir yola
sürükleyen bir işaret gibi yeniden belirir.
Örneklemenin de yaptığı şey işte budur.
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Handel” have been highly praised
by critics and audiences worldwide.
Commissioned by the Grand Palais
Museum in Paris, Musica Sequenza
recorded music by Spanish baroque
composers for the Diego Velazquez
world tour Exhibition in 2015, followed
by an international DVD Release.
Musica Sequenza works with
internationally known artists like Sasha
Waltz & Guests, Rolando Villazon,
Van Rivers, Kenneth Weiss and Daniel
Bubeck to name a few. The Ensemble
receives commissions from festivals
and international concert series as
Handel Festspiele Halle, International
Bach Festival Schaffhausen, Thüringer
Bach Wochen, Early Music Biennale,
Lincoln Center New York and many
more. The ensemble works in
close partnership with institutes as
Radialsystem V, Borusan Culture,
Ostgut Berghain and Uckermark
Music Weeks.
Performing on period instruments in
various chamber orchestrations from
an intimate duo to a full- size baroque
opera orchestra, Musica Sequenza also
presents outstanding performances
on modern instruments with a
repertoire up to the contemporary
composers. The ensemble participates
in the contemporary art scene with
their inter-disciplinary productions of
new music, electro-acoustic, modern
dance, conceptual performance and
experimental music theater.
Recording exclusively for Deutsche
Harmonia Mundi/Sony Classical
labels, the ensemble’s CDs have
earned an outstanding reputation
by the international press: Vivaldi
The New Four Seasons (2012), Bach
The Silent Cantata (2013), Rameau à la
Turque (2014) and Sampling Baroque
Handel (2016).
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tekfen filarmoni orkestrası
tekfen phılharmonıc orchestra
AZıZ SHOKHAKıMOV şef conductor
PUMEZA MATSHıKıZA soprano
iLKER ARCAYÜREK tenor

18.06.2017
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
pa su 20.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
Giuseppe Verdi

Pietro Mascagni

Piotr Ilyich Tchaikovsky

La forza del destino Uvertürü
Overture to the La forza del
destino

Cavalleria Rusticana operasından
İntermezzo
from Cavalleria Rusticana
Intermezzo

Fındıkkıran operasından
From Nutcracker
Pas de deux

Georges Bizet

İnci Avcıları operasından
from Les pêcheurs de Perles
“Je crois entendre encore”

Geatano Donizetti
Giacomo Puccini

La Bohème operasından
from La Bohème
“O soave fanciulla”

Giacomo Puccini

La Bohème operasından
from La Bohème
“Donde lieta usci?”
Francis Poulenc

Karmelitler Diyaloğu operasından
Les Dialogues des Carmelites
“Pourquoi vous tenez-vous
ainsi?”
Georges Bizet

L’Arlésienne Süitleri’nden
from L’Arlésienne Suites
Frandole
Francesco Cilea
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Giacomo Puccini

Turandot operasından
from Turandot
“Tu, che di gel sei cinta”

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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L’Arlesiana operasından
from L’Arlesiana
“È la solita storia del pastore”

Aşk İksiri operasından
from L’Elisir d’amore
“Una furtiva lagrima”
Alfredo Catalani

Ara Interval
Camille Saint-Saëns

Samson ve Dalila operasından
from Samson and Dalilah
Bacchanale
George Gershwin

Porgy ve Bess operasından
from Porgy and Bess
“Summertime”
Jules Massenet

Manon operasından
from Manon
“Instant charmant-En ferment les
yeux”
Giuseppe Verdi

La Traviata operasından
from La Traviata
“Parigi, o cara”

La Wally operasından
from La Wally
“Ebben? ne andrò lontana”
Arrigo Boitano

Mefistofele operasından
from Mefistofele
“Lontano, lontano, lontano”
Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval.
“Konser sırasında sesli ya da görüntülü
kayıt yapılması ve kayıt cihazı
bulundurulması yasaktır.”
“The photographing or sound recording of
this concert or possession of any device for
such photography or sound recording is
prohibited.”

azız shokhakımov
▪▪ Aziz Shokhakimov ilk olarak 2010 yılı
Uluslararası Mahler Şeflik Yarışması’nda
aldığı ikincilik 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 Konservatuvarı’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 birincil şefi olarak
görev yapmaktadır. Opera alanındaki ilk
şefliğini 2002’de Özbekistan’ın Devlet
Akademik Tiyatrosu’nda Bizet’nin
Carmen operasını yöneterek yaptı.
Aziz Shokhakimov, Nestlé ve 2016
yılında dünyanın her tarafından gelen
65 katılımcının arasından seçilerek
Salzburg Genç Şefler Festivali
Ödüllerine layık görüldü.
▪▪ 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 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.
Aziz Shokhakimov won the Nestlé and
Salzburg Festival Young Conductors
Award at the 2016 Salzburg Festival,
chosen from a field of 65 applicants
overall.

pumeza matshıkıza
▪▪ “Günümüzün en heyecan verici opera
seslerinden” (Independent) biri olarak
betimlenen Güney Afrikalı soprano
Pumeza Matshikiza, zamanımızın
yükselen opera yıldızları arasında yer
alıyor. Decca Classics’in sanatçılarından
biri olan Matshikiza, çıkış albümü Voice
of Hope’u 2014’te yayınladı. Puccini,
Catalani, Ravel ve Mozart’ın aryaları
ve Fauré’den parçalara yer veren ikinci
albümü Arias ise Mayıs 2016’da çıktı.
Pumeza Matshikiza 2016/2017
sezonunu, Micaëla (Carmen) rolüyle
son beş yıldır topluluk üyesi olduğu
Staatsoper Stuttgart’a geri dönerek
açtı. Güney Afrikalı soprano, Budapeşte
Bahar Festivali’nin bir parçası olarak
Budapeşte’de verdiği resitallerin yanı
sıra Girona’da dinleyicilerle buluştu.
Yine bu sezon tenor Rolando Villazón
ile Schloss Salem’da gerçekleştirilen
gala konserinde aynı sahneyi paylaştı;
konser vermek üzere memleketi Cape
Town’a geri döndü.
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Radio France’ın Présence Festivali’nin
bir parçası olarak tekrar edildi. Pumeza
Matshikiza, Staatsoper Stuttgart’ta
Mimì’yi (La Bohème) seslendirdi
ve Micaëla (Carmen) rolündeki ilk
performansını gerçekleştirdi. Londra,
Amsterdam ve Paris’teki Salle Gaveau’da
konserler verdi; yeni albümü Arias’ın
lansman konserini ise Mart 2016’da
Aarhus’ta gerçekleştirdi. Rheinvokal
Festivali’yle sezonu kapatmadan önce,
Fransa’daki Vézère Festivali’nde de
tekrar bir resitalle sahnedeydi.
Yakın dönemdeki etkinlikleri arasında
Giorgio Battistelli’nin Milano La
Scala Tiyatrosu’nda dünya prömiyeri
gerçekleştirilen CO2’de Eve rolündeki
çıkışı, İngiliz Konser Orkestrası’yla
Bristol Proms serisinin bir parçası

olarak Bristol Vic’te Dido ve Aeneas’ta
Dido rolündeki performansı, BBC
Proms in the Park’ta ve Aarhus Senfoni
Orkestrası eşliğinde Danimarka’da
verdiği iki konser ve Rolando Villazón
ile kendisini Viyana’da Konzerthaus,
Paris’te Champs-Elysées Tiyatrosu,
Hamburg Laeiszhalle, Münih Gasteig,
Hannover’de Kuppelsaal, Duesseldorf
Tonhalle ve Helsinki’ye kadar götüren
konser turu yer aldı. Stuttgart’ta en
son üstlendiği roller arasında Mimì (La
Bohème), Susanna (Le nozze di Figaro),
Ännchen (Der Freischütz), Zerlina (Don
Giovanni) ve Pamina’yı (Die Zauberflöte)
saymak mümkün.
Pumeza Matshikiza, Cape Town
Üniversitesi Müzik Okulu’nda ve tam
burs ile Kraliyet Müzik Okulu’nda
(RCM) okudu. RCM’deyken hayata
geçirdiği rollerin arasında Marenka
(The Bartered Bride), Fiordiligi (Così
fan tutte), Rosalinde (Die Fledermaus),
Concepcion (L’heure espagnole),
Poppea (L’incoronazione di Poppea) ve
Contessa (Le nozze di Figaro) yer alıyor.
Genç soprano aynı zamanda Dame Kiri
Te Kanawa, Sir Thomas Allen, Renata
Scotto, Joan Rogers, Paul Farrington,
Philip Langridge ve Ileana Cotrubas gibi
tanınmış sanatçıların ustalık sınıflarına
katıldı ve Malcolm Martineau, Julius
Drake ile Simon Lepper gibi piyanistlerle
çalıştı.
2007-2009 yılları arasında Kraliyet Opera
Evi’nin Jette Parker Genç Sanatçılar
programının bir üyesi olan Pumeza
Matshikiza, Antonio Pappano’nun
yönetiminde, Blumenmädchen
(Parsifal), Köle (Salome), Innocent
(The Minotaur), Cadı (Dido ve Aeneas),
Sandmann (Hänsel und Gretel) ve
Verdi’nin Don Carlo’sunda Tebaldo
rolünde dinlendi. Ocak 2010’da Veronica
Dunne Uluslararası Şan Yarışması’nda
birincilik ödülünü kazandı ve Classical
Opera Topluluğu’nda yardımcı sanatçı
oldu. Buradayken Mozart’ın Zaide’sinde
başrolü seslendiren sanatçıya bu
performansı için Patrick Fyffe-Dame
Hilda Brackett Ödülü takdim edildi.
www.pumezamatshikiza.com
i(i) Pumeza Matshikiza CSAM
sanatçısıdır.
(ii) Pumeza Matshikiza sadece Decca
Classics için kayıt yapmaktadır.

▪▪ Described as “one of today’s
most exciting new operatic voices”
(Independent), South African soprano
Pumeza Matshikiza is one of today’s
rising opera stars. An exclusive Decca
Classics recording artist, her debut
album “Voice of Hope” was released
in 2014. Her second album “Arias”
with arias by Puccini, Catalani, Ravel
and Mozart annd songs by Fauré was
released in May 2016.
Pumeza Matshikiza kicks off the 16/17
season returning to the Staatsoper
Stuttgart, where she was an ensemble
member for the past five years, singing
Micaёla (Carmen). On the concert
stage the South African soprano can
be heard in solo recitals in Budapest
as part of the Budapest Spring Festival
and in Girona, as well as joining stage
with tenor Rolando Villazón in a gala
concert in Schloss Salem. She also
returns to her home town Cape Town
for concerts in spring 2017.
In the 15/16 season Pumeza
Matshikiza sang solo concerts in
Copenhagen, Gothenburg and Krakow
and performed for the King and Queen
of Sweden as part of the celebration of
the Swedish National Holiday in June
2016. In October she made her debut
with the Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia in Rome,
singing the world premiere of Luca
Francesconi’s Bread, Water and Salt,
based on the famous speech by Nelson
Mandela. The concerts that opened
Santa Cecelia’s season were led by
Sir Antonio Pappano and broadcast
live on TV and radio. The piece was
repeated as part of Radio France’s
Festival Présence in February 2016,
Mikko Franck conducted the Orchestre
Philharmonique de Radio France. On
the operatic stage, Pumeza Matshikiza
sang Mimì (La Bohème) and made
her role debut as Micaёla (Carmen),
both at the Staatsoper Stuttgart. The
soprano could also be heard singing
in recitals in London, Amsterdam and
Salle Gaveau in Paris. The CD release
concert of her new album “Arias” took
place in Aarhus in March 2016. She
also gave a solo concert at the Festival
de la Vézère, France, before closing the
season with a recital at the Rheinvokal
Festival.

Recent engagements include her debut
as Eve in the world premiere of Giorgio
Battistelli’s CO2 at Teatro alla Scala
in Milan, Dido in Dido and Aeneas
with the English Concert Orchestra
at the Bristol Old Vic as part of the
Bristol Proms series; two concerts with
the Aarhus Symphony Orchestra in
Denmark; an appearance at the BBC
Proms in the Park and a concert tour
with Rolando Villazón that took her to
Vienna’s Konzerthaus, Paris’ Théâtre
des Champs-Elysées, Laeiszhalle
Hamburg, Gasteig Munich, Kuppelsaal
Hanover, Tonhalle Düsseldorf and
Helsinki. Recent roles in Stuttgart
include Mimì (La Bohème), Susanna
(Le nozze di Figaro), Ännchen (Der
Freischütz), Zerlina (Don Giovanni) and
Pamina (Die Zauberflöte).
Pumeza Matshikiza studied at the
University of Cape Town College
of Music and the Royal College of
Music with a full scholarship. Roles
at the RCM included Marenka (The
Bartered Bride), Fiordiligi (Così fan
tutte), Rosalinde (Die Fledermaus),
Concepcion (L’heure espagnole),
Poppea (L’incoronazione di Poppea)
and Contessa (Le nozze di Figaro).
The young soprano also participated
in masterclasses with renowned
artists such as Dame Kiri Te Kanawa,
Sir Thomas Allen, Renata Scotto,
Joan Rogers, Paul Farrington, Philip
Langridge and Ileana Cotrubas.
She has worked with accompanists
Malcolm Martineau, Julius Drake and
Simon Lepper.
Pumeza Matshikiza was a member
of the Jette Parker Young Artists’
Programme at the Royal Opera House
from 2007-2009 and could be heard as
Blumenmädchen in Wagner’s Parsifal,
Slave in Strauss’ Salome, Innocent (The
Minotaur), Witch in Dido and Aeneas,
Sandmann (Hänsel und Gretel) and
Tebaldo in Verdi’s Don Carlo, conducted
by Antonio Pappano. In January, 2010
Pumeza Matshikiza was awarded with
the 1st Prize in the Veronica Dunne
International Singing Competition
and became an Associate Artist of the
Classical Opera Company, singing the
title role in Mozart’s Zaide for which
she was awarded with the Patrick FyffeDame Hilda Brackett Prize.

www.pumezamatshikiza.com
i(i) Pumeza Matshikiza appears by
arrangement with CSAM.
(ii) Pumeza Matshikiza records
exclusively for Decca Classics.

ilker arcayürek
▪▪ “Yeni nesil yükselen yıldızlar”
arasında ilk onda gösterilen ve
Opera Now dergisi tarafından “altın”
sesiyle övgü toplayan İlker Arcayürek,
Stuttgart Hugo Wolf Akademisi’nin
2016 Uluslararası Lied Yarışması’nı
kazandı. 2015’te prestijli BBC Cardiff
Şan Yarışması’nda finalist oldu ve
2017’ye kadar BBC Radio 3’ün yeni
nesil sanatçıları arasında ilan edildi.
Schubert ve Schumann’ın eserlerine
yer verdiği ve Wigmore Salonu’nda
gerçekleşen resitaliyle ise müziksever
ve eleştirmenlerden büyük takdir
topladı.
İlker Arcayürek, 2015/2016 sezonundan
bu yana Staatstheater Nürnberg
topluluğunun üyelerinden olup, burada
Rodolfo (La Bohème), Don Ottavio
(Don Giovanni), Nadir (Les pêcheurs
de Perles) ve 2017’de programında yer
alacak olan Andres (Wozzeck) rolleriyle
seyircilerle buluştu. Bahar 2016’da
Madrid’deki Teatro Real’de, Wagner’in
Kasper Holten tarafından sahnelenen
ve Ivor Bolton tarafından yönetilen
Das Liebesverbot’undaki Claudio
rolüyle görücüye çıktı. Yakın dönemde
üstlendiği roller arasında Verbier
Festivali kapsamında gerçekleştirilen
Paul McCreesh yönetimindeki Le Nozze
di Figaro’da Basilio ve Don Curzio ile
Salzburger Landestheater’da Mirga
Gražinytė-Tyla’nın şefliğindeki Hossam
Mahmoud’un eseri Tahrir’deki Oğul
rolleri yer alıyor.
Oratoryo ve konser parçalarına yer
veren geniş repertuvarıyla düzenli
olarak sahneye çıkan sanatçı,
2016/2017 sezonunda Frieder
Bernius yönetimindeki Hollanda
Radyo Filarmoni Orkestrası
eşliğinde Schubert’in Messe No. 5
ve Mozart’ın Litaniae de venerabili
altaris sacramento’su ile Amsterdam
Concertgebouw ve Utrecht’te, Dresdner
Kreuzkirche’de de St. Matthew’s
Passion’daki Evangelist rolüyle Roderich
Kreile önderliğindeki Dresdner
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Pumeza Matshikiza 2015/2016
sezonunda Kopenhag, Gothenburg
ve Krakov’da verdiği solo konserlerin
yanı sıra Haziran 2016’da İsveç Kralı
ile Kraliçesi için İsveç Ulusal Bayramı
kutlamalarında yer aldı. Ekim’de ise Luca
Francesconi’nin ünlü Nelson Mandela
konuşmasını baz alan Bread, Water and
Salt (Ekmek, Su ve Tuz) adlı parçasının
dünya prömiyerini seslendirerek,
Roma’nın dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia Orkestrası’yla olan
çıkışını gerçekleştirdi. Santa Cecilia’nın
sezonunu açan bu konserler Sir Antonio
Pappano tarafından yönetildi ve hem
radyo hem de televizyonda canlı olarak
yayınlandı. Bu performans, bir de Mikko
Franck’ın yönetiminde, Radio France
Filarmoni Orkestrası’yla Şubat 2016’da
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Kreuzchor ve Dresden Filarmoni’yle
konserler gerçekleştirecek.
İstanbul doğumlu olan İlker Arcayürek,
Viyana’da büyüdü. Uluslararası
sahnelerdeki ilk deneyimlerini Mozart
Erkek Korosu’nda solist olarak çıktığı
yurtdışı turnelerinde ve Viyana’nın
şehir, halk ve oda operalarıyla beraber
verdiği ortak konserlerle edindi. Daha
sonra Arnold Schnöberg Korosu’na
katıldı ve Sead Buljubasic ile Viyana’da
okudu; Thomas Quasthoff, Ileana
Cotrubas, Sir Thomas Allen ve
Alfred Brendel gibi isimlerin ustalık
sınıflarına katıldı. 2010 yılında Zürih
Operası’nın opera stüdyosuna dahil
olduktan sonra, Othello (Gondoliere),
Così fan tutte (Ferrando) ve From the
House of the Dead (Aljeja) de dahil
olmak üzere çeşitli prodüksiyonlarda
yer aldı. Stadtheater Klagenfurt
topluluğunun üyesi olarak, 2013/2014
sezonunda Güllü Şövalye’de İtalyan
Şarkıcı, Macbeth’te Malcolm, The
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Love for Three Oranges’da Prens, die
Fledermaus’ta Alfred ve Sihirli Flüt’te
Tamino rolleri ile dinleyicilerle buluştu.
▪▪ Voted into the top ten of a “new
generation of rising stars” and hailed
for his “golden” voice by Opera Now
Magazine, Ilker Arcayürek is the
winner of the 2016 International
Art Song Competition of Stuttgart’s
Hugo Wolf Academy. He was finalist
of the BBC Cardiff Singer of the
World Competition 2015 and has
been selected a BBC Radio 3 New
Generation Artists through 2017. He
makes his highly anticipated Wigmore
Hall recital debut featuring lieder by
Schubert and Schumann in fall 2016.
Since the 2015-16 season, Ilker
Arcayürek has been a member of
the ensemble of the Staatstheater
Nürnberg. In Nürnberg his repertoire
includes Rodolfo in La Bohème, Don
Ottavio in Don Giovanni, Nadir in

Les pêcheurs de Perles and Andres
in Wozzeck – the latter slated for
spring 2017. In Spring 2016 he made
his stage debut at Teatro Real in
Madrid as Claudio in Wagner’s Das
Liebesverbot staged by Kasper Holten
under the baton of Ivor Bolton. Recent
performances have also included
Basilio and Don Curzio in Le Nozze
di Figaro at the Verbier Festival with
Paul McCreesh conducting as well
as the Son in Hossam Mahmoud’s
Tahrir at the Salzburger Landestheater
conducted by Mirga Gražinytė-Tyla.
With a broad repertoire of oratorio
and concert works, Ilker Arcayürek
regulary appears on the concert stage.
The season 2016-17 marks his debut
at the Concertgebouw Amsterdam
and in Utrecht as soloist in Schubert’s
Mass No. 5 and Mozart’s Litaniae de
venerabili altaris sacramento with the
Netherlands Radio Philharmonic
Orchestra and Frieder Bernius as
well as at the Dresdner Kreuzkirche
as Evangelist in St. Matthew’s Passion
with the Dresdner Kreuzchor and the
Dresdner Philharmonie conducted by
Roderich Kreile.
Born in Istanbul, Ilker Arcayürek
grew up in Vienna. As soloist with
the Mozart Boy’ Choir he gained first
experiences on international stages
touring overseas as well as in joint
performances at Vienna’s Staatsoper,
Volksoper and Kammeroper. He
became a member of the Arnold
Schnöberg Choir and studied with
Sead Buljubasic in Vienna. He
participated in master classes with
Thomas Quasthoff, Ileana Cotrubas,
Sir Thomas Allen and Alfred
Brendel. He joined the opera studio
at Zürich Opera in 2010 performing
in productions amongst others of
Rossini’s Otello (Gondoliere), Così fan
tutte (Ferrando) and From the House of
the Dead (Aljeja). As member of the
ensemble of the Stattheater Klagenfurt
in the 2013-14 season, he appeared as
Italian Singer in Der Rosenkavalier,
Malcolm in Macbeth, The Prince in
The Love for Three Oranges, Alfred in
Die Fledermaus and Tamino in Magic
Flute.

tekfen filarmoni
orkestrası

çeşitli şehirlerinde ve yurtdışında
(Almanya, Azerbaycan, Belçika,
Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Katar,
▪▪ Bugün Tekfen Filarmoni Orkestrası
Özbekistan, Romanya, Rusya, Ukrayna
adıyla yoluna devam eden ve bu sene
ve Yunanistan) konserler veriyor.
25. yılını kutlayan orkestranın temelleri, Seyircisine kaliteli bir müzik sunmanın
Karadeniz Oda Orkestrası adıyla
yanı sıra temsil ettiği geniş coğrafyanın
1992 yılında, 11 ülkeden 17 sanatçının
müzikal ve kültürel mirasına sahip
katılımıyla, farklı kültürler arasındaki
çıkmayı görev edinerek özel projelere
ilişkileri geliştirmek, barış adına ortak
de imza atıyor, bu çerçevede otantik
bir dil yaratmak amacıyla atıldı. İlerleyen çalgılar için özel olarak bestelenen
yıllarda orkestraya başka ülkelerden
eserlerle de kültürel mirası yaşatma
müzisyenlerin de dahil olmasıyla aile
konusunda gösterilen çabayı gözler
giderek genişledi. Karadeniz, Hazar
önüne seriyor. Orkestra, konser ve
Denizi ve Doğu Akdeniz bölgelerinden
stüdyo kayıtları da yapıyor.
toplam 23 ülke orkestra bünyesinde
buluştu: Arnavutluk, Azerbaycan,
A Friendly Hand Reaching
Bulgaristan, Ermenistan, Filistin,
Out For Peace…
Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Kazakistan,
▪▪ The Tekfen Philharmonic celebrating
Kırgızistan, Lübnan, Mısır, Moldova,
its’s 25th anniversary this year, is the
Özbekistan, Romanya, Rusya, Suriye,
Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, result of the belief in the power of
music. This power goes beyond fights,
Yunanistan.
contradictions and conflicts, and
Tekfen Filarmoni’nin “3 Denizin
enables many different civilizations
Sesi” olarak anılmasının altında
to listen to the same melody. The
müzisyenlerinin üç farklı bölgeden
gelmesi kadar, kuruluş amacı da yatıyor: universality of music is as real as a
friendly hand reaching out for peace.
Farklılıkların bir arada var olabildiğini
ve müziğin, barışın seslerinden biri
3 Seas, 23 Countries …
olduğunu göstermek. Orkestra, klasik
müzik repertuvarıyla beraber, temsil
ettiği coğrafyanın yerel müzik aletleri için The foundations of the orchestra, which
continues its journey today under the
bestelenen eserlerini de seslendiriyor.
name of the Tekfen Philharmonic,
Müziğiyle zıtlıkların uyumuna, Doğu
were laid in 1992. The Black Sea
ve Batı’nın bileşiminden doğan büyülü
Chamber Orchestra was founded with
senteze övgüde bulunan Tekfen
the participation of 17 musicians from
Filarmoni Orkestrası, yılda birkaç
11 countries, along with conductor
kere bir araya gelerek, Türkiye’nin

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

45 t h ıs tanbu l m us ıc fes tıval

45 . i st anbu l mü zi k f es tivali

opera gala konseri
pumeza matshıkıza & ilker arcayürek

163

opera gala konseri
pumeza matshıkıza & ilker arcayürek

program notları

45 . i st anbu l mü zi k f es tivali

Giuseppe Verdi
La forza del destino Uvertürü

164

26 opera yazan Verdi’nin ünlü
eserlerinden biri de 49 yaşında
bestelediği La forza del destino’dur
(Talihin Kudreti). 1860’ta milletvekili
olan ve İtalyan sanatının
geliştirilmesiyle görevlendirilen Verdi,
Rusya’dan gelen bir öneri üzerine
Petersburg Saray Operası için, İtalyan
şair Francesco Piave’nin Verdi’nin
Busseto’daki malikânesinde hazırladığı
libretto üzerine bu dört perdelik operayı
besteledi. İlk kez 10 Kasım 1862’de
Rusya’da Petersburg’da sahnelenen
operanın konusu 18. yüzyılda İspanya
ve İtalya’da geçer. Sevil kentinde Marki
Calatrava (bas), kızı Leonora’nın
(soprano) melez Don Alvaro (tenor)
ile evlenmesine engel olunca sevgililer
kaçar, ancak ayrı düşerler. Marki kazara

ölünce, oğlu Don Carlos (bariton)
babasının öcünü almaya ant içer
ve onları aramaya başlar. Leonora
manastıra sığınır; sevgilisi Don Alvaro,
İtalya’da Almanlara karşı savaşırken bir
raslantı sonucu Don Carlos’un hayatını
kurtarır. Ancak gerçek kimliklerin ortaya
çıkmasıyla olaylar trajediye dönüşür.
Düelloda ağır yaralanan Don Carlos
kızkardeşi Leonora’yı öldürünce, Don
Alvaro da kendini kayalıklardan atarak
intihar eder.
Uvertür: Birçok operasında kısa
orkestra girişleriyle yetinen Verdi,
Talihin Kudreti için büyük bir uvertür
bestelemiş; Leonora’yı simgeleyen acı
talih motifini işlerken, eserin bazı önemli
temalarını da değerlendirmiştir. Konser
sahnelerinde de sık sık yorumlanan bu
başarılı uvertür, 1869’daki versiyonun
uvertürüdür. 1862’deki preludio’yu kısa
bulan Verdi eseri daha genişletmiş,
çekici bir hava yaratmıştır. Uvertür 3/8’lik
ölçüde, arka arkaya tekrar edilen üç
güçlü akorla, kader motifini simgeleyerek
başlar; yaylılar akıcı onaltılık notalarla
hemen dramatik anlatımlı ilk en önemli
temayı sergiler. Bir potpuri tarzında
eserin en belirgin yerleri sunulur: Önce
final perdeden Alvaro ile Don Carlos
arasında düet, sonra 2. perdeden
Leonora’nın aryası “Madre, pietosa
Vergine” ve Leonora’nın Rahip Guardino
ile düetinden –biri Leonora’yı, diğeri
rahibi simgeleyen– iki tema kullanılır.
Hiçbir zaman çekiciliğini yitirmeyen bir
orkestrasyonla işlenen uvertür, güçlü
akorlarla sona erer. (Süre 8’)

Giacomo Puccini
La Bohème operasından
from La Bohème

Blanche
Dieu sait combien je voudrais
ne vous causer aucun déplaisir.
Le Chevalier
En deux mots comme en cent,
notre pare juge que vous n’êtes plus ici
en sûreté.
Blanche
Je n’y suis peut-être pas, mais je m’y
sens,
cela suffit pour moi.

Blanche
Je ne suis plus désormais ici que la
pauvre petite
victime de Sa Divine Majesté.

Aux clartés des étoiles,
Je crois encore la voir,
Entr’ouvrir ses longs voiles
Aux vents tièdes du soir!
O nuit enchanteresse! etc.
Charmant souvenir!

“Donde lieta usci?”
D’onde lieta uscì
al tuo grido d’amore,
torna sola Mimì
al solitario nido.
Ritorna un’altra volta
a intesser finti fior.
Addio, senza rancor.
Ascolta, ascolta.
Le poche robe aduna che lasciai
sparse. Nel mio cassetto
stan chiusi quel cerchietto
d’or e il libro di preghiere.
Involgi tutto quanto in un grembiale
e manderò il portiere...
Bada, sotto il guanciale
c’è la cuffietta rosa.
Se... vuoi... serbarla a ricordo d’amor!...
Addio, senza rancor.

Le Chevalier
Ou la peur de la peur. Cette peur n’est
pas plus
honorable, après tout, qu’une autre
peur.
Il faut savoir risquer la peur comme on
risque la mon,
le vrai courage est dans ce risque.

Le Chevalier
Comme votre ton est différent de celui
d’autrefois!
Il y a dans vos manières présentes
je ne sais quoi de contraint et de forcé.

Georges Bizet
İnci Avcıları operasından

“Bu seste …Sanki hâlâ duyuyorum”
Bu seste tüm varlığımı harekete geçiren
hangi karmaşa,
Hangi çılgın umut? Nasıl inandırdım
kendimi onu tanıdığıma?
Ne yazık! Gücünü çoktan kaybetmiş
gözlerimin önünden
Defalarca geçen aynı görüntü!
Hayır, hayır, bu vicdan azabı, ateş,
çıldırma!
Zurga her şeyi bilmeli, ona her şeyi
söyleyecektim!
Yeminime ihanet edip, onu tekrar
görmek istedim!
İzini buldum ve adımlarını takip ettim!
Gecenin içine saklanmış ve nefesimi
tutarak
Boşlukta kaybolan yumuşak şarkılarını
dinliyordum.

Mutlulukla terk ettiği yer
Mimi tek başına dönüyor
Aşkını ona haykırdığın zaman,
Mutlulukla terk ettiği yuvasına.
Tekrar dönüp evine,
Yapay çiçekler örecek.
Elveda! Kinsiz ve nefretsiz
Dinle, dinle.
Etrafta dağınık bıraktığım
Eşyaları toparla.
Çekmecemde altın bir taç
Ve dua kitabım duruyor.
Tümünü bir bohçaya koy
Alması için kapıcıyı göndereceğim.
Yastığın altına bak,
Pembe bir şapka var.
Eğer istersen… aşkımızın anısına onu
sakla.
Elveda! Kinsiz ve nefretsiz

Le Chevalier
Blanche, lorsque je suis entré tout à
l’heure, peu s’en
est fallu que vous tombiez en faiblesse
et j’ai cru voir,
à la lueur de ce mauvais quinquet, en
une seconde,
toute notre enfance. C’est
probablement par maladresse
que nous en sommes venus à des
propos qui sont
presque des défis. A-t-on changé mon
petit lièvre?

“Je crois entendre encore”
À cette voix quel trouble agitait tout
mon être?
Quel fol espoir? Comment ai-je cru
reconnaître?
Hélas! devant mes yeux déjà, pauvre
insensé,
La même vision tant de fois a passé!
Non, non, c’est le remords, la fièvre, la
délire!
Zurga doit tout savoir, j’aurais tout lui
dire!
Parjure à mon serment, j’ai voulu la

Sanki hâlâ duyuyorum
Palmiyelerin altına saklanmış,
Çınlayan tatlı sesini
Tıpkı bir güvercin ezgisi gibi!
Ey baş döndüren gece!
İlahi esrime!
Ey gönül çelen hatıra!
Çılgın sarhoşluk! Güzel rüya!
Yıldızların ışığında,
Onu yeniden göreceğime inanıyorum,
Gecenin ılık rüzgârında
Yelkenlerini açmış!
Ey baş döndüren gece!

Francis Poulenc
Karmelitler Diyaloğu operasından
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revoir!
J’ai decouvert sa trace, et j’ai suivi ses
pas!
Et caché dans la nuit et soupirant tout
bas,
J’écoutais ses doux chants emportés
dans l’espace.
Je crois entendre encore,
Caché sous les palmiers,
Sa voix tendre et sonore
Comme un chant de ramier!
O nuit enchanteresse!
Divin ravissement!
O souvenir charmant!
Folle ivresse! doux rêve!

“Pourquoi vous tenez-vous ainsi?”
Le Chevalier
Pourquoi vous tenez-vous ainsi depuis
vingt minutes,
les yeux baissés, répondant à peine?
Est-ce là l’accueil qu’on doit à un frère?

Blanche
Ce qui vous parait contrainte n’est que
manque
d’habitude et maladresse. Je n’ai pu
encore
me faire au bonheur de vivre heureuse
et délivrée.
Le Chevalıer
Heureuse peut-être, mais non pas
délivrée,
il n’est pas en votre pouvoir de
surmonter la nature.
Blanche
Hé quoi! la vie d’une carmélite vous
parait-elle
si conforme à la nature?
Le Chevalier
Dans des temps comme ceux-ci il est
plus d’une femme
jadis enviée de tous qui troquerait
volontiers sa place
contre la vôtre. Je vous parle durement.
Blanche, mais c’est que j’ai devant les
yeux
l’image de notre père resté seul parmi
ses valets.

Blanche
Ah! pourquoi voulez-vous jeter de
nouveau le doute en
moi, comme un poison? De ce poison,
j’ai failli périr.
C’est vrai que je suis une autre.
Le Chevalier
Vous n’avez plus peur de rien?
Blanche
Où le suis, rien ne peut m’atteindre
Le Chevalıer
Hé bien, adieu, ma chérie.

Blanche
Oh! ne me quittez pas sur un adieu de
fâcherie! Hélas!
vous m’avez donné si longtemps votre
compassion que
vous ne pouvez sans peine lui
Blanche
substituer cette simple
Vous me croyez retenue ici par la peur? estime que vous donnez n’importe
lequel de vos amis!
Le Chevalier
Blanche, c’est vous maintenant
qui parlez bien durement.

45 t h ıs tanbu l m us ıc fes tıval

can result in friendship instead of
problems. All soloists representing
their own cultures with their traditional
instruments become an indispensable
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 east-west 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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Blanche
Öyle mi? Bir rahibenin hayatı size bu
kadar mı doğayla özdeş görünüyor?
Şövalye
Şu zamanda, hayatını sizinkiyle gönüllü
olarak değiştirecek eskiden özgür
olan çok kadın var. Sizinle dürüstçe
konuşuyorum Blanche ama babamızın
uşakları arasındaki yalnız görüntüsü
gözlerimin önünden gitmiyor.
Blanche
Korkunun beni alıkoyduğunu mu
düşünüyorsunuz?

“Niye böyle duruyorsunuz?”
Şövalye
Yirmi dakikadır niye böyle
duruyorsunuz,
Bakışlarınız aşağıda, zar zor yanıt
vererek?
Bir kardeşi böyle mi karşılamak gerek?
Blanche
Size en ufak bir mutsuzluk
Vermek istemediğimi Tanrı çok iyi bilir.
Şövalye
Yüzlercesine bedel iki kelime,
Babamız sizin burada artık güvende
olmadığınız kanısında.
Blanche
Değilim belki ama öyleymişim gibi
hissediyorum, bu bana yetiyor.
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Şövalye
Sesinizin tonu eskisinden ne kadar
farklı!
Bugünkü tavırlarınızda
Tam anlamadığım bir baskı ve zorlama
var.
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Blanche
Size zorlama gibi görünen
beceriksizliğim ve aşina olmamam
dışında bir şey değil.
Mutlu ve özgür yaşamanın sevincini
hissederek memnuniyet duymayı henüz
beceremedim.
Şövalye
Belki mutlusunuz ama özgür değilsiniz,
Doğaya karşı çıkmak sizin elinizde
değil.

Şövalye
Ya da korku korkusunun. Bu korku, her
şeyden sonra bir başka korkudan daha
saygıdeğer değildir.
Kendini riske attığı gibi korkuyu da riske
atmayı bilmeli insan,
Gerçek cesaret işte bu riski göze
alabilmektedir.
Blanche
Ben bundan böyle artık İlahi
Hükümdarımızın kurbanı küçük kız
çocuğu değilim.
Şövalye
Blanche, az önce içeri girdiğimde yere
düşüp bayılmanıza ramak kalmıştı ve
o saniyede bu kötü gaz lambasının
ölgün ışığında tüm çocukluğumuzu
gördüğümü sandım. Büyük olasılıkla
yanlış anlama sonucu karşılıklı bir
meydan okumanın ortasında bulduk
kendimizi. Benim küçük tavşanım
sahiden değişti mi?
Blanche
Bir zehir gibi yine niye benden şüphe
duyuyorsunuz? Bu zehir yüzünden
canımdan oluyordum. Başka biri
olduğum doğru.
Şövalye
Hiçbir şeyden korkunuz yok mu?
Blanche
Bulunduğum noktada hiçbir şey bana
erişemez.
Şövalye
Öyleyse elveda bir tanem.

Blanche
Oh, ne olur benden böyle kızgın bir
şekilde ayrılmayın! Çok yazık!
Bana o kadar uzun sure merhamet
gösterdiniz ki bunu herhangi bir
arkadaşınıza göstereceğiniz sıradan
itibarla şüphesiz ki değiştiremezsiniz!
Şövalye
Blanche, işte şimdi
Böylesine acımasız konuşan sizsiniz.
Blanche
Sizin için sadece iyilik ve şefkat
besliyorum.
Ama artık o küçük tavşan değilim.
Sizin için çile çekecek bir Carmel
kızıyım, bu kızı bir mücadele arkadaşı
olarak düşünmenizi isterim,
Zira her birimiz kendi yöntemimizle
savaşacağız, benimki de sizinki gibi
risklere ve zorluklara sahip.
Georges Bizet
L’Arlésienne Süitleri’nden
Frandole
Tüm eserleri, ölmeden önce sahnelenen
Carmen’in gölgesinde kalan Fransız
besteci Georges Bizet 11 opera ve 17
yaşında yazdığı yazdığı senfonisi dahil
altı orkestra eseri bestelemiştir. Bunlar
arasında yer alan L’Arlèsienne (Arles’li
Kadın) adlı eserini de, ünlü yazar
Alphone Daudet’nin aynı adı taşıyan
öyküsünün sahneye uygulanması
sırasında onun isteği üzerine yazmıştır.
İlk kez 1 Ekim 1872 günü Paris’teki
Vaudville Tiyatrosu’nda oynanan eserde
Arles’da oturan bir kadına âşık olan genç
köylü Frederi’nin acı kaderi canlandırılır.
Arles’li güzel kadının kötü yola saptığını
öğrenen köylü genç, çocukluk arkadaşı
Vivette ile nişanlanır; ancak eski
tutkusunu yenemez ve pencereden
atlayarak yaşamına son verir.
Bizet, 27 bölümden oluşan sahne
müziğinden daha sonra dördünü
seçerek orkestrasyonunu yapmış
ve bir süit haline getirmiştir. Tiyatro
müziği olarak ilgi görmeyen eserin ilk
kez 10 Kasım 1872’de yorumlanan bu
süiti o kadar sevilmişti ki, bestecinin
ölümünden sonra arkadaşı Ernest
Giraud, yine dört parçayı derleyerek
ikinci bir süit düzenledi. Günümüzde
bazen bu her iki süitten bölümler

alınarak yorumlanan L’Arlèsienne,
Bizet’nin Galya zarifliği ve hafifliğini,
canlı ritmini havalı ve güzel tınılı
orkestrasyonuyla popüler olan ezgileri
sergileyen müziği daha çok beğeniyle
dinlenmektedir. Besteci orkestrasyonda
şu çalgıları kullanmıştır: iki flüt, iki obua,
İngiliz kornosu, iki klarinet, iki fagot, alto
saksofon, dört korno, iki trompet, iki
kornet, üç trombon, timpani, trampet,
arp ya da piyano ve yaylı çalgılar.
Farandole, neşeli ve kararlı (allegro
deciso) tempoda, 2/4’lük ölçüde
bir halk dansıdır. Güney Fransa’nın
Provence bölgesinde çok sevilen,
üç delikli flüt (galoubet) ve trampet
eşliğinde sokaklarda oynanan bir dans
olan farandole, 1. süitin başındaki
marşla girer. Marş sönerken uzaktan
trampetle duyurulan farandole ritmi
giderek güçlenir; diğer çalgıların da
katılımıyla yükselir, sonra yeniden
beliren marşla birleşerek sonsuz bir
tutkuyla sona erer. (Süre 4’)

Sadece huzur arıyorum.
Her şeyi unutabilmek istiyorum.
Ama bütün bu çaba anlamsız.
Karşımda her zaman
Onun güzel yüzü var.
Sadece benim huzurumu elimden
aldılar.
Neden sadece ben acı çekmeliyim?
O! Hep o benim kalbime dokunuyor!
Ölümcül görüntü, lütfen bırak peşimi!
Beni mahvediyorsun! Ah zavallı ben!

Köyün delikanlısı Turiddu, askerden
döndükten sonra sevgilisi Lola’nın
evlendiğini görmesine karşın onunla
buluşmakta, yeni nişanlısı Santuzza’yı
da aldatmaktadır. Opera, sonunda
Lola’nın kocasının Turiddu’yu öldürmesi
ve Sicilya usulü namusunu temizlemesi
ile sonuçlanır.

Giacomo Puccini
Turandot operasından

“O soave fanciulla”

Francesco Cilea
L’Arlesiana operasından

“Sen ki buzla sarılısın”
Sen ki buzla sarılısın,
Kocaman bir ateşe yenilmişsin,
Sen de onu seveceksin.
Bu şafaktan önce,
Yorgun gözlerimi kapıyorum ki
O kazansın ve yine o kazansın ki
Onu bir daha görmeyeyim!

“È la solita storia del pastore”
È la solita storia del pastore...
Il povero ragazzo voleva raccontarla
E s’addormì.
C’è nel sonno l’oblio.
Come l’invidio!
Anch’io vorrei dormir così,
nel sonno almen l’oblio trovar!
La pace sol cercando io vo’.
Vorrei poter tutto scordar!
Ma ogni sforzo è vano.
Davanti ho sempre
di lei il dolce sembiante.
La pace tolta è solo a me.
Perché degg’io tanto penar?
Lei! Sempre lei mi parla al cor!
Fatale vision, mi lascia!
Mi fai tanto male! Ahimè!
“Çiftçinin hikâyesi – Federico’nun
şikâyeti”
Çiftçinin her zamanki hikâyesi…
Zavallı çocuk anlatmak istemişti
Ve uyuyakaldı.
Uykusunda her şeyi unutuyor.
Nasıl da özeniyorum ona!
Ben de öyle uyumak istiyorum,
Ve uykumda unutkanlığın beni
bulmasını!

“Tu, che di gel sei cinta”
Tu che di gel sei cinta,
Da tanta fiamma vinta,
L’amerai anche tu!
Prima di questa aurora,
Io chiudo stanca gli occhi,
Perche egli vinca ancora
Ei vinca ancora
Per non vederlo piu!

Pietro Mascagni
Cavalleria Rusticana operasından
İntermezzo
Livorno’da doğan, Milano
Konservatuvarı’nda öğrenim gören,
küçük opera sahnelerinde orkestra
yöneticisi olarak çalışan Pietro
Mascagni, Sonzogno Yayınevi’nin
yarışmasında birinci olan Cavalleria
Rusticana adlı tek perdelik operasının
Roma’da, 17 Mayıs 1890 günkü
yorumuyla bir anda ün kazanmıştır.
Operada gerçekçilik akımının, Opera
Verismo’nun en güzel örneklerinden biri
olan eserin konusu, o yıllarda Sicilya’da
geçer. Sicilya Köylü Namusu olarak da
adlandırılan opera, İtalyan folklor yazarı
Giovanni Verga’nın (1840-1922) çok
başarı kazanan piyesinden G. TargioniTozetti ve G. Menasci’nin hazırladığı
libretto üzerine bestelenmiştir.

Giacomo Puccini
La Bohème operasından

Rodolfo
O soave fanciulla, o dolce viso
di mite circonfuso alba lunar
in te, vivo ravviso il sogno
ch’io vorrei sempre sognar!
Mimì
Ah! tu sol comandi, amor!...
Rodolfo
Fremon già nell’anima
le dolcezze estreme,
nel bacio freme amor!
Mimì
Oh! come dolci scendono
le sue lusinghe al core...
tu sol comandi, amore!...
No, per pietà!
Rodolfo
Sei mia!
Mimì
V’aspettan gli amici...
Rodolfo
Già mi mandi via?
Mimì
Vorrei dir... ma non oso...
Rodolfo
Dì
Mimì
Se venissi con voi?
Rodolfo
Che?... Mimì?
Sarebbe così dolce restar qui.
C’è freddo fuori.
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Blanche
II n’y a en moi a votre égard que
douceur et tendresse.
Mais je ne suis plus ce petit lièvre. Je
suis une fille
du Carmel qui va souffrir pour vous et
à laquelle je
voudrais vous demander de penser
comme à un
compagnon de lutte, car nous allons
combattre chacun
à notre manière, et la mienne a ses
risques et ses pénis
comme la vôtre.
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Rodolfo
E al ritorno?
Mimì
Curioso!
Rodolfo
Dammi il braccio, mia piccina.

Mimì
Bir şey söylemek istiyorum… ama
cesaret edemiyorum…
Rodolfo
Söyle
Mimì
Peki ya ben de sizinle gelsem?

Mimì
Obbedisco, signor!

Rodolfo
Ne?.. Mimì?
Burada kalmak ne kadar güzel olurdu
Dışarısı çok soğuk.

Rodolfo
Che m’ami di’...

Mimì
Sizin yanınızda olacağım!..

Mimì
Io t’amo!
Together
Amor! Amor! Amor!

Rodolfo
Peki ya dönüşte?

* Program notu: irkin aktüze
Mimì
İlginç!

“Ey şirin kız”
Rodolfo
Ey şirin kız, ey tatlı yüz
Ayın doğuşunun sükûnetiyle çevrilmiş
kız
Seninleyken hayal görüyorum
Her zaman görmek isteyeceğim bir
hayali!
Mimì
Ah! Bana sadece sen hakimsin, aşkım!
Rodolfo
Olağanüstü sevimlilikler
Ruhumda duruyorlar,
Öpücüğümde aşk duruyor!
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Mimì
Ah! Nasıl da tatlı süzülüyorlar
Bu güzel sözler ağzından…
Bana sadece sen hakimsin, aşkım!..
Hayır, yalvarırım!
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Rodolfo
Sen benimsin!
Mimì
Arkadaşlarınız bekliyor…
Rodolfo
Beni gönderiyor musun?

yitiren Samson’un gözleri de oyularak
hapse atılır. Son perdenin ikinci
sahnesinde Dagon tapınağındaki halk
sevinç içinde şarkı söylemekte, adını
şarap tanrısı Baküs’tan alan ve giderek
bir orjiye dönüşen bakanal (bacchanale)
dansıyla zaferlerini çılgınca
kutlamaktadır. Samson’un Tanrı’ya
yakarışlarının kabul edilmesi ve Dagon
tapınağının yıkılmasıyla biten opera,
sonunda Fransa’da da beğenilmiştir.
Saint-Saëns büyük bir ustalıkla
düzenlediği orkestrasyonla, özellikle
vurmalı ve üflemelı çalgılara ilginç
görevler vererek Doğu’nun bu gizemli
ve büyülü havasını renkli ve ritmik bir
anlayışla yansıtmış, Bakanal’in büyük
orkestraların repertuvarına girmesini
sağlamıştır. (Süre 7’)

Rodolfo
Kolunu uzat lütfen küçüğüm.
Mimì
Dediğinizi yapıyorum, beyefendi!
Rodolfo
Beni sevdiğini söyle…
Mimì
Seni seviyorum!
Beraber
Aşk! Aşk! Aşk!
Camille Saint-Saëns
Samson ve Dalila operasından
Bacchanale
Camille Saint-Saëns, ilk sahne eserleri
ülkesinde ilgisizlikle karşılanınca
onları yurtdışında sahnelemek istemiş,
Samson ve Dalila operası Liszt’in
yardımıyla ilk kez Almanya’da Weimar
kentinde 2 Aralık 1877’de oynanmıştır.
Eserin konusu MÖ 1136 yılında
Filistin’in Gazze bölgesinde geçer.
İsrail’in ünlü kahramanı uzun saçlı,
güçlü Samson halkının özgürlüğü için
valiyi öldürüp zafer kazanmıştır. Ancak
güzel Filistinli kız, Dagon tapınağının
rahibesi Dalila, Samson’u kendine âşık
ederek onun gücünü nereden aldığını
öğrenir. Uzun saçları kesilince gücünü

George Gershwin
Porgy ve Bess operasından
“Summertime”
Summertime,
And the livin’ is easy
Fish are jumpin’
And the cotton is high
Your daddy’s rich
And your mamma’s good lookin’
So hush little baby
Don’t you cry
One of these mornings
You’re going to rise up singing
Then you’ll spread your wings
And you’ll take to the sky
But till that morning
There’s a’nothing can harm you
With daddy and mamma standing by
Summertime,
And the livin’ is easy
Fish are jumpin’
And the cotton is high
Your daddy’s rich
And your mamma’s good lookin’
So hush little baby
Don’t you cry.
“Yaz Vakti”
Yaz vakti
Yaşamak kolay
Balıklar sıçrıyor
Ve pamuk yüksek

Baban nasıl zengin
Annen nasıl da iyi görünüyor
Uyu bebeğim uyu
Sakın ağlama
Bir sabah
Şarkı söyleyerek uyanacaksın
Sonra kanatlarını açıp
Gökyüzüne uçacaksın
Ama o sabaha kadar
Hiçbir şey sana zarar veremeyecek
Baban ve annen yanında oldukça

Ah, hayır, Her şey üzüntü verici ve
dokunaklı,
Çünkü eksik olan bir şey var:
Burada Manon yok!
Hayır! Eğer sen istersen ey Manon,
Hayatımız burada devam eder!
Giuseppe Verdi
La Traviata operasından
“Parigi, o cara”

Jules Massenet
Manon operasından

Alfredo
Parigi, o cara, noi lasceremo,
“Instant charmant-En ferment les yeux” la vita uniti trascorreremo.
De’ corsi affanni compenso avrai,
Instant charmant, où la crainte fait
la tua salute rifiorirà.
trêve,
Sospiro e luce tu mi sarai,
où nous sommes deux seulement!
tutto il futuro ne arriderà.
Tiens, Manon, en marchant,
je viens de faire un rêve.
Violetta
Parigi, o caro, noi lasceremo,
En fermant les yeux, je vois là-bas une
la vita uniti trascorreremo.
humble retraite,
De’ corsi affanni compenso avrai,
une maisonnette toute blanche au fond la mia salute rifiorirà.
des bois!
Sospiro e luce tu mi sarai,
Sous ses tranquilles ombrages,
tutto il futuro ne arriderà.
les clairs et joyeux ruisseaux,
où se mirent les feuillages,
“Paris, canım”
chantent avec les oiseaux!
C’est le Paradis!
Alfredo
Oh! non! Tout est là triste et morose,
Paris’ten ayrılacağız, canım,
car il y manque une chose:
Birlikte bir hayat kuracağız.
il y faut encor Manon!
Geçmişte çektiğin acıların bir ödülü
olacak,
Non! là sera notre vie,
Sağlığın yerine gelecek.
si tu le veux, ô Manon!
Sen benim nefesim ve ışığım olacaksın,
Ve beraber mutlu bir geleceğimiz olacak.
“Göz kamaştıran an… Gözleri kapatarak”
Violetta
Baş başa kaldığımız, tüm
Paris’ten ayrılacağız, canım,
çekingenliklerin rafa kaldırıldığı
Birlikte bir hayat kuracağız.
O büyüleyici an!
Geçmişte çektiğin acıların bir ödülü
İşte Manon, yürürken bir yandan da
olacak,
hayal ediyorum.
Sağlığım yerine gelecek.
Sen benim nefesim ve ışım olacaksın,
Gözleri kapatıp, şurada mütevazı bir
Ve beraber mutlu bir geleceğimiz
barınak görüyorum,
olacak.
Ormanın dibinde bembeyaz bir
kulübecik!
Piotr İlyiç Çaykovski
Sakin gölgeliklerinin altında,
Fındıkkıran operasından
üzerinde kuşların cıvıldadığı
ağaç yapraklarının hayranlık uyandıran
Pas de deux
yansımalarıyla
ışıltılı ve coşkun nehirler!
Çaykovski’nin düzenlediği op. 71a Süit’in
Bir cennet!
yanı sıra, günümüzde balenin perde

müzikleri ayrı ayrı da çalınmaktadır.
Üçüncü ve son tablo olan II. perdede,
Clara ve Fındıkkıran çıktıkları gezide,
Tatlılar Ülkesi’nde, Tatlı Dağı’ndaki
şatoya ulaşırlar. Burada yakışıklı
bir prense dönüşen Fındıkkıran,
Şeker Perileri’ni toplar ve Clara’nın
kahramanlığı bir eğlenceyle ödüllendirilir.
Bu eğlencede (Divertissement) bir dizi
karakteristik dans sergilenir. Büyük İkili
Dans (Pas de Deux) burada yer alır.
Şeker Perisi ve Prens dans eder. Orta
hızdaki törensel (andante maestoso)
girişi izleyen 1. varyasyon, Prens
tarafından sergilenen İtalyan dansı
tarantella’dır. 2. varyasyon ise, sahnede
parmak ucunda (en pointe) dans edilen
Şeker Perisi’nin Dansı’dır. Yaylı çalgıların
pizzicato’suyla başlayan 2/4’lük ölçüdeki
bu dansta tümüyle çelesta adlı çalgının
sesi egemendir. (Süre 10’)
* Program notu: irkin aktüze
Geatano Donizetti
Aşk İksiri operasından
“Una furtiva lagrima”
Una furtiva lagrima
negl’ occhi suoi spuntò:
quelle festose giovani
invidiar sembrò:
che più cercando io vo’?
M’ama, si, m’ama,
lo vedo, lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!
I miei sospir confondere
per poco a suoi sospir!
Cielo, si può morir;
di più, non chiedo,
si può morir d’amor.
“Bir ani gözyaşı”
Bir ani gözyaşı
Gözlerinden süzülüyor.
Sanki o neşeli gençlere
İmreniyor gibi:
Daha ne istiyorum?
Beni seviyor, evet beni seviyor,
Farkındayım, farkındayım.
Son bir kez kalp atışlarını
Duymak istiyorum!
Biraz da olsa, kendi nefesimi
onunkiyle karıştırmak!
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Alfredo Catalani
La Wally operasından
“Ebben ne andrò lontana”
Ebben! Ne andrò lontana
Come va l’eco pia campana,
Là fra la neve bianca;
Là fra le nubi d’ôr;
Laddóve la speranza, la speranza
È rimpianto, è rimpianto, è dolor!
O della madre mia casa gioconda
La Wally ne andrà da te, da te!
Lontana assai, e forse a te,
E forse a te, non farà mai più ritorno,
Nè più la rivedrai!
Mai più, mai più!
Ne andrò sola e lontana,
Là, fra la neve bianca, n’andrò,
N’andrò sola e lontana
E fra le nubi dor!
Ebben! Ne andrò lontana
Come va l’eco pia campana,
Là fra la neve bianca
Là fra le nubi d’ôr
Laddóve la speranza, la speranza
È rimpianto, è rimpianto, è dolor!

Ey benim annemin mutlu evi
Wally senden uzaklara gidecek
O kadar uzaklara gidecek ki,
Belki bir daha sana geri dönmeyecek
Ve bir daha onu görmeyeceksin
Hiç, bir daha hiç!

Margherita
Cielo!
Ah! Parla ancora!
Ah! Parla!
Ah! Tu mi salvi!
Ah! M’hai salvata!
Ecco, la strada è questa
Kendi başıma uzaklara gideceğim,
Dov’io ti vidi
Oraya, beyaz karların arasına, gideceğim, Per la prima volta!
Kendi başıma uzaklara gideceğim,
Ecco il giardin di Marta…
Oraya, altın rengi bulutların arasına!
Faust
Peki! O zaman uzağa gideceğim
Ah! Vieni,
Kilise çanının ekosu gibi,
Ah! Vieni…
Beyaz karın ortasına;
Altın rengi bulutların ortasına;
Margherita
Umudun olduğu yerde,
Resta ancor, resta ancor…
Umut keder, keder de acı.
Faust
Ey benim annemin mutlu evi
T’affretta o a prezzo tremendo
Wally senden uzaklara gidecek
Pagherem l’indugio.
O kadar uzaklara gidecek ki,
Belki bir daha sana geri dönmeyecek
Margherıta
Ve bir daha onu görmeyeceksin
E non mi baci?
Hiç, bir daha hiç!
E non mi baci?
Ah! Le tue labbra son gelo…
Kendi başıma uzaklara gideceğim,
Che festi dell’amor tuo?
Oraya, beyaz karların arasına, gideceğim,
Kendi başıma uzaklara gideceğim,
Faust
Oraya, altın rengi bulutların arasına!
Cessa!
Arrigo Boitano
Mefistofele operasından
“Lontano, lontano, lontano”
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Ne andrò sola e lontana,
Come l’eco della pia campana,
Là, fra la neve bianca, n’andrò,
N’andrò sola e lontana
E fra le nubi d’ot!
“Peki o zaman uzağa gideceğim”
Peki! O zaman uzağa gideceğim
Kilise çanının ekosu gibi,
Beyaz karın ortasına;
Altın rengi bulutların ortasına;
Umudun olduğu yerde,
Umut kederdir, keder de acı.

Margherita
Dio di pietà!
Son essi…
Eccoli, aita!
Dura cosa è il morir…
Faust
Pace… pace!
Io son un che ti salva.
Margherita
Un uom… tu sei…
Di carità…
L’abbi per me…
Faust
Silenzio,
Margherita!

Margherita
Tu mi togli pietoso
Alle catene?
E ignori chi tu salvi,
O pietoso?
Ho avvelenata…
La mia povera madre…
Ed ho affogato…
Il fantolino mio…
Qua… la tua mano…
Vien… vo’narrarti…
Il tetro ordin di tombe…
Che doman scaverai…
Là…
Fra le zolle più verdeggianti…
Stenderai mia madre
Nel più bel sito del cimiter…
Discosto… ma pur vicino…
Scaverai la mia…
La mia povera fossa…
E il mio bambino
Poserà sul mio sen.
Faust
Deh! Ti scongiuro, fuggiamo.

Margherita
No. Sta l’inferno a quella porta…
Ah! Perchè fuggi?
Perchè non t’arresti?
Non ti posso seguir…
E poi…
La vita per me è dolor;
Che far sulla terra?
Mendicare il mio pane
A frusto a frusto
Dovrò colla coscienza
Paurosa de’ miei delitti.
Faust
Rivolgi a me lo sguardo!
Ah! Odi
La voce dell’amor che prega!
Vieni… fuggiam.
Margherita
Sì, fuggiamo…
Già sogno un incantato
Asil di pace,
Dove soavemente uniti ognor vivrem.
[Faust e Margherita avvinti,
guardandosi negli occhi e mormorando
languidamente insieme.]
Margherita, Faust
Lontano, lontano, lontano,
Sui flutti d’un ampio oceano,
Fra i roridi effluvi del mar,
Fra l’alghe, fra i fior,
Fra le palme,
Il porto dell’intime calme,
L’azzurra isoletta m’appar.
M’appare sul cielo sereno
Ricinta d’un arcobaleno
Specchiante il sorriso del sol.
La fuga dei liberi amanti speranti,
Migranti, raggianti,
Dirige a quell’isola il volo,
La fuga dei liberi amanti, ecc.
Lontano, lontano, lontano.
“Uzak, Uzak, Uzak”
Margherita
Aman Tanrım!
İşte onlar…
Yardım edin!
Ölmek zor şey…
Faust
Barış… barış!
Ben seni kurtaracağım.

Margherita
Sen merhametli bir adamsın…
Benim için de merhametli ol…
Faust
Sessiz ol,
Margherita!
Margherita
Aman Tanrım!
Ah! Biraz daha konuş!
Ah! Konuş!
Ah! Beni kurtar!
Ah! Beni kurtardın!
İşte, seni ilk kez
Gördüğüm yol bu
İşte, Marta’nın bahçesi…
Faust
Ah! Gel…
Ah! Gel…
Margherita
Biraz daha kal…
Faust
Ya çabuk ol ya da bu tereddütünün
Bedelini ağır ödeyeceğiz.
Margherıta
Beni öpmeyecek misin?
Beni öpmeyecek misin?
Ah! Senin dudakların buz gibi…
Bana olan aşkına ne oldu?
Faust
Sus!
Margherita
Sen ki merhametli birisin,
zincirlerimi çözer misin?
Kimi kurtardığını da unutur musun,
merhametli insan?
Zavallı annemi zehirledim…
Ve küçük oğlumu da boğdum…
Bana elini ver, gel buraya…
Sana bir şey anlatmak istiyorum…
Yarın oradaki,
Mezarlığın en yeşil ve en güzel
Bölgesine kazacağın karanlık mezara
Annemi koyacaksın
Biraz gizli ama yine de ona yakın
Benim mezarımı kazacaksın…
Ve göğsümünün üzerine oğlumu
koyacaksın

Faust
Sana engel oluyorum, kaçalım.
Margherita
Hayır. O kapıda cehennem var…
Ah! Neden kaçıyorsun?
Neden kendini durdurmuyorsun?
Arkandan gelemem…
Ve sonra…
Hayat benim için bir acı;
Hayattayken ne yapabilirim?
Ekmek dilenmek
Bedbaht
İşlediğim suçların berbat biçimde
farkında olarak
Bunları yapmak zorunda kalacağım.
Faust
Bana bak!
Ah! Nefret ediyorsun
Aşkın sana yalvaran sesinden
Gel… Kaçalım.
Margherita
Evet, kaçalım…
Şimdiden hayal edebiliyorum
Beraber hep mutlu yaşayacağımız
Büyülü bir sürgün
[Faust ve Margherita büyülenmiş,
gözlerinin içine bakarak ve beraber
durgun bir şekilde mırıldanarak]
Margherita, Faust
Uzağa, uzağa, uzağa,
Geniş bir okyanusun dalgalarına,
Denizin nemli kötü kokusu,
Yosunlar, çiçekler,
Palmiyeler arasında,
Derin sükûnetin limanı,
Açık mavi bir adacık görüyorum,
Berrak bir gökyüzü görüyorum
Gökkuşağına boyanmış bir gökyüzü
Güneşin gülüşü yansıyor.
Umutlu ve serbest aşıkların kaçışı,
Göçebe, ışıl ışıl,
Uçuşunu o adaya yöneltiyor,
Umutlu ve serbest aşıkların kaçışı,
Uzağa, uzağa, uzağa.
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19.06.2017 Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras
pt mo 21.00 Sakıp Sabancı Museum Fıstıklı Terrace
Johann Strauss / Boris Fomin

Yarasa Uvertürü à la Janoska
The Bat Overture à la Janoska
Those Were the Days (Dorogoi
dlinnoju, Le temps des fleurs,
Den langen Weg entlang)
Düz. arr. František Janoska
Fritz Kreisler / Sergei Rachmaninoff

Aşk Acısı
Love’s Sorrow
Düz. arr. František Janoska
František Janoska

Musette pour Fritz
(Fritz Kreisler’e saygı)
(Hommage for Fritz Kreisler)
Jules Massenet

Thaïs operasından Meditasyon
From Thaïs Meditation
Düz. arr. František Janoska

Wolfgang Amadeus Mozart /
František Janoska

Amadeus İçin Rumba
Rumba for Amadeus
Piyano Konçertosu No. 20 Re
minör, KV466, Allegro, Ana Tema
Piano Concert No.20 in D minor,
KV466, Allegro, Main Theme
Düz. arr. František Janoska
Pablo de Sarasate / Serbian Traditional

Tarantella vs. Niška Banja
Introduction et Tarantella op. 43 /
Niška Banja
Düz. arr. František Janoska
Niccolò Paganini

Paganinoska
Kapris No. 24
Caprice No.24
Düz. arr. František Janoska
Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval.

Georges Bizet / Franz Waxman

Carmen Fantezi
Carmen Fantasie
Düz. arr. František Janoska
Ara Interval
Astor Piazzolla
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Adios Nonino
Düz. arr. František Janoska

172

Roman Janoska

Melodie for Melody

▪▪ Janoska Ensemble, Ondrej, Frantisek ve
Roman adlı üç kardeş ve kayınbiraderleri
Julius Darvas tarafından kuruldu. İlk olarak
Bratislava’da bir araya gelen topluluğun
üyeleri şu anda Viyana’da yaşıyor.
Bu dört müzisyenin her biri henüz
küçük yaşlardayken müzikle gayet
yakından ilgili olan aileleri tarafından
klasik müzikle tanıştırılmıştı; ilerleyen
yıllar içerisinde, tanınmış müzik
kurumlarında Boris Kuschnir, Pavel
Vernikov, Peter Čerman ve Alois Posch
gibi dünyaca ünlü eğitimcilerin yol
göstericiliğiyle birinci sınıf bir müzik
eğitimi gördüler. Ondrej ve Roman
keman, Frantisek piyano, Julius ise
kontrbas çalıyor. Ensemble üyeleri
günümüzde dünya çapında bir başarı
yakaladı ve sadece solist olarak
sergiledikleri performanslarıyla değil,
kendi toplulukları ve seçkin oluşumların
üyesi olarak da ciddi bir talep görüyorlar.
Janoska Ensemble üyelerini birleştiren
sadece yetenekleri veya aile bağları
değil, her şeyden önce paylaştıkları
müzikal vizyon. Virtüözite ve
emprovizasyonda sahip oldukları
güçle, popüler klasikler ve kendi
bestelerinden, çigan, tango ve pop gibi
janrları kapsayan özgün aranjmanlara
kadar uzanan geniş bir repertuvarı icra
edebiliyorlar. Renkli programlarında
ortaya çıkardıkları son derece kendine
özgü bu karışım “Janoska Stili”ni
oluşturuyor. Janoska Ensemble üyeleri
çok sayıda uluslararası yarışmada ödüle
layık görüldü ve isimleri, genç kuşağın
öne çıkan müzisyenleri arasına yerleşti.
Geniş repertuvarları ve müstesna
aranjmanlarıyla her janrın sevenlerine
hitap ediyorlar. Onları dinlemeye değer
yapan da tam olarak bu üslup çeşitliliği
ve değişkenlikleri.
Ensemble üyeleri New York’taki
Carnegie Salonu, Sydney Opera Evi,
Tokyo Suntory Salonu, Londra’daki
Royal Albert Salonu, Berlin Filarmoni
ve Viyana Müzik Derneği gibi dünyanın
en saygın konser salonlarında

performanslarını sergiliyor. Aynı
zamanda hem Bobby McFerrin,
B.B. King, Paco de Lucia, Angelika
Kirschlager, Felicity Lott, Natalia
Ushakova, Michael Schade, Alan Tam
gibi müzik dünyasından efsanelerle
hem de Cochita Wurst ve Reinhard
Fendrich’le aynı sahneyi paylaştılar.
Janoska Ensemble, Projekt Hollywood
in Vienna’da (Viyana’da Hollywood
Projesi) yer alarak her sene Lalo
Schifrin, David ve Randy Newman
gibi önemli Hollywood bestecilerini
aranjman ve yorumlarıyla kendilerine
hayran bırakıyor. Erwin Schrott’un
Rojo Tango başlıklı konser turnesine
de katılan topluluk, Salzburg Festivali,
Viyana Devlet Operası ve Düsseldorf
Tonhalle’de dinleyenleri büyüledi.
Rojo Tango Live Berlin’de Sony Müzik
tarafından kaydedildi.
Ensemble senede bir defa Ford
Company ile birlikte bağış toplama
amacıyla televizyonda yayınlanan Licht
ins Dunkel (Karanlığa Işık) programı
için, Eisenstadt’ta bulunan Esterházy
Sarayı’nın Haydn Salonu’nda büyük
bir bağış galası düzenliyor. Sir Roger
Moore, Helmut Lotti, Mischa Maisky,
Julian Rachlin, Ildikó Raimondi,
Lidia Baich, Marika Lichter ve Viyana
Filarmoni Orketrası üyeleri bu galalara
katılmış önemli isimlerden birkaçı.
Çok sayıdaki müzikal projesinin yanında
Ensemble, The Team adlı Avrupa yapımı
televizyon dizisinde başrol oyuncusu
Sunnyi Melles ile kameranın karşısına
geçerek hayranlarını sevindirdi.
Janoska Ensemble’ın ilk CD’si 26
Şubat 2016 tarihinde Deutsche
Grammophon/Universal Music
etiketiyle yayımlandı.
Ondrej Janoska
▪▪ Yeteneği erken yaşlarda fark edilen
Ondrej Janoska, ilk keman dersini henüz
dört yaşındayken babasından aldı.
Müzik eğitimine önce Bratislava Devlet
Konservatuvarı’nda, ardından Viyana
Üniversitesi Konservatuvarı’nda devam
etti; aynı sırada Graz Müzik ve Sahne
Sanatları Üniversitesi’nde Profesör Boris
Kuschnir’in derslerine katıldı. Genç
bir yaşta Slovak Filarmoni Orkestrası,
Lüksemburg Avrupalı Solistler
Orkestrası, Košice Devlet Filarmoni
Orkestrası, Güney Almanya Filarmoni

Orkestrası ve Slovak Oda Orkestrası
ile solist olarak sahneye adımını attı,
ABD ve Avrupa çapında turnelere
katıldı. Bratislava Paganini Yarışması
(1995, Slovakya) Jaroslav Kocian Keman
Yarışması (1997, Çek Cumhuriyeti)
Uluslararası Keman Yarışması
“Čírenie talentov” (1998) ve Viyana
Fidelio Yarışması (2003, 2004, 2006)
gibi yarışmalarda ödüller aldı. 2003
yılında Viyana Fidelio Yarışması’ndaki
derecesiyle Viyana’da bulunan Herbert
von Karajan Merkezi’nden 20032004 dönemi için burs kazandı. Hem
oda müziği topluluklarında hem de
orkestralarda solist olarak sivrilen
sanatçı, 2008’den 2012’ye dek Viyana
Devlet Opera Orkestrası/Viyana
Filarmoni Orkestrası’nda birinci keman
grubunda çaldı. Büyük müzikal çeşitliliğe
sahip bir sanatçı olarak Ondrej, çok
farklı müzik türleri ve janrlarında bile
kendini evinde gibi hissetmektedir.
Roman Janoska
▪▪ Roman Janoska 1989 yılında
Bratislava’da doğdu ve beş yaşında
keman çalmaya başladı. Bratislava
Konservatuvarı’nda başladığı eğitimine
Viyana Konservatuvarı’nda devam etti
ve Profesör Pavel Vernikov’un ustalık
sınıfına kabul edildi. Avrupa çapında
müzik yarışmalarında birçok ödül
(örneğin Pressburg Paganini Ödülü,
1999) kazandı ve klasik kemancı
olarak ün yaptı. “Klasik” kemancı
olduğu kadar caz kemancısı olarak da
dünyanın dört bir yanında en tanınmış
konser salonlarında sanatını icra
eden Roman, son zamanlarda Viyana
Sanat Orkestrası’yla çalmaktadır.
Janoska Ensemble’da ise dinleyicileri
sahnedeki spontane ve ustalık dolu
emprovizasyonlarıyla etkilemektedir.
Roman Janoska kendi kuşağının en
başarılı caz kemancılarından biri olarak
görülmektedir.
Frantısek Janoska
▪▪ Frantisek Janoska, genç kuşağın en
incelikli piyanistlerinden biri olarak
kabul edilmektedir. Bunun yanında
besteci, aranjör ve emprovizasyoncu
olarak da büyük bir başarı yakalamıştır.
Sahip olduğu mutlak perde yeteneği
erken yaşlarda fark edilen sanatçı
henüz beş yaşındayken piyano çalmaya

başladı. O da kardeşleri gibi eğitimine
Bratislava Konservatuvarı’nda başladı,
ardından Viyana Müzik ve Sahne
Sanatları Üniversitesi’nde devam etti.
16 yaşından bu yanan dünya çapında
turneler yapan Frantisek Janoska, Paco de
Lucia gibi devlerle aynı sahneyi paylaştığı
Gypsytime adlı kendi festival projesi
dışında yedi yıl süresince Roby Lakatos
Ensemble’ın üyesi olarak sahne aldı ve
Summit of the Stars (Yıldızlar Zirvesi)
serisinde Anna Netrebko, Roman Vargas
ve Jose Carreras’a piyanoda eşlik etti.
Her yıl sahnelenen Hollywood in Vienna
projesinde Al Jarreau gibi sanatçılarla
birlikte çalmasının yanı sıra, Erwin
Schrott’un başrolde olduğu Rojo Tango
turnesinin de müzik direktörlüğünü
üstlendi.
Frantisek Janoska birçok müzik
yarışmasında ödüle layık görüldü.
1998’de Avrupa Genç Yetenekler
Yarışması’nda birincilik ödülünü
kazandı, aynı sene Paris’te Martial
Solal Uluslararası Piyano Yarışması’nda
finalistler arasına girdi. 2002 yılında
Macaristan’daki Uluslararası Franz Liszt
Piyano Yarışması’nda birincilik ödülünü
kazanarak büyük bir heyecan yarattı.
Frantisek Janoska, Bösendorfer
piyanistidir.
Julıus Darvas
▪▪ Julius Darvas, Konstanz Gölü
kıyısında bulunan Konstanz şehrinde,
Macar kökenli müzisyen bir ailenin
oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Henüz
dokuz yaşındayken aile sanatı olan
kontrbasçılıkla tanışmıştır. Julius,
Vorarlberg Eyalet Konservatuvarı’nda
okuyarak konser diplomasını almış,
ardından Viyana’ya yerleşmiş ve Viyana
Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde
Profesör Alois Posch’un himayesinde
aldığı eğitimi 2004 yılında üstün
başarıyla tamamlamıştır. Julius Darvas,
Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası
Caz Kontrbas Yarışmasının ilk senesinde
birincilik ödülünü almıştır. Amerikalı
ünlü basçı John Pattitucci yarışma
jürisinde onur üyesi olarak yer almıştır.
Julius Darvas 2001 yılından beri Viyana
Devlet Operası Sahne Orkestrası’nın bir
üyesi ve Viyana Filarmoni Orkestrası’nın
kalıcı yedek üyesidir. Kontrbas çalmak,
Darvas ailesinde üç kuşaktır süregelen bir
gelenektir.
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▪▪ The Janoska Ensemble was
founded by the three brothers Ondrej,
Frantisek, und Roman together with
their brother-in-law Julius Darvas.
The Ensemble members hail from
Bratislava and now live in Vienna.
All four musicians were introduced
to classical music as young children
by their highly musical family. They
went on to receive their first-rate
musical education at renowned music
in- stitutions under the guidance
of world-famous teachers such as
Boris Kuschnir, Pavel Vernikov, Peter
Čerman and Alois Posch. Ondrej and
Roman play the violin, Frantisek plays
the piano and Julius the double bass.
The members of the Ensemble enjoy
worldwide acclaim today and are in
great demand on account of their many
performances not only as soloists but
also together with their own ensemble
and as members of other distinguished
forma- tions.
The members of the Janoska Ensemble
are united not only by their talent and
family ties, but first and foremost
by the musical vision they share. On

the strength of their virtuosity and
improvisation, the musicians are able
to perform a wide-ranging repertoire
extending from popular classics
and own compositions to unique
arrangements that cover genres such
as gypsy, tango and pop. In their
motley programme, they achieve a
highly distinctive blend that conjures
up the unmistakable ‘Janoska Style’.
The members of the Janoska Ensemble
have received awards in numerous
international competitions and are
considered out- standing musicians
of the younger generation. With
their wide-ranging repertoire and
their exceptional arrangements, they
appeal to music lovers of all genres.
It is precisely this sty- listic diversity
and variance that make the Janoska
Ensemble well worth listening to.
The Ensemble members perform at
the world’s most renowned concert
halls, including the New Yorker
Carnegie Hall, Sydney Opera House,
Tokyo Suntory Hall, the Royal Albert
Hall in London, Berlin Philharmonie,
Wiener Musikverein and lots more.

The Ensemble has shared the stage
with great legends of the music world,
including Bobby Mc Ferrin, B.B. King,
Paco de Lucia, Angelika Kirchschlager,
Felicity Lott, Natalia Ushakova, Michael
Schade, Alan Tam as well as Conchita
Wurst and Reinhard Fendrich.
By participating in Projekt Hollywood
in Vienna, the Janoska Ensemble has
been de- lighting notable Hollywood
composers such as Lalo Schifrin,
David and Randy Newman with its
arrangements and interpretations year
after year. As part of Erwin Schrott’s
‘Rojo Tango’ live tour, the ensemble
charmed audiences at the Salzburg
Festival, the Vienna State Opera or
Tonhalle Düsseldorf. ‘Rojotango live’
was recorded by Sony Music in Berlin.
Once a year, the Ensemble teams up
with the Ford Company to organise
a big charity gala for the ‘Licht ins
Dunkel’ telethon in the Haydnsaal
at Esterházy Palace in Eisenstadt,
welcoming major-league guests,
including Sir Roger Moore, Helmut
Lotti, Mischa Maisky, Julian Rach- lin,
Ildikó Raimondi, Lidia Baich, Marika

ondrej janoska
▪▪ Ondrej Janoska’s talent was
discovered early on. He was given his
first violin lesson by his father when he
was only four years old. He continued
his musical training at the Bratislava
State Conservatory, later switching
to Konservatorium Wien University
and attending classes with Professor
Boris Kuschnir at the University of
Music and Performing Arts Graz at
the same time. Ondrej took to the
stage as a soloist when he was still
young, performing with the Slovak
Philharmonic, the Solistes Européens
Luxembourg, the State Philharmonic
Košice, Süddeutsche Philharmonie and
the Slovak Chamber Orchestra and
touring the USA and Eu- rope. Some
of the competitions Ondrej has won:
Paganini Competition Bratislava 1995
(Slo- vakia), Jaroslav Kocian Violin
Competition 1997 (Czech Republic),
International Violin Compe- tition
‘Čírenie talentov’ 1998 and the Vienna
Fidelio Competition in 2003, 2004 and
2006, at which he was awarded the
2003 - 2004 stipend of the ‘Herbert
von Karajan Center’ in Vienna. As an
artist of great musical diversity, Ondrej
feels at home in the most varied music
styles and genres. He excels as a
soloist (Schicken), in chamber music
ensembles but also in or- chestras.
From 2008 to 2012, Ondrej played
the 1st violin in the Vienna State Opera
Or- chestra/Vienna Philharmonic
Orchestra.
roman janoska
▪▪ Roman Janoska was born in
Bratislava in 1989 and began to play
the violin at the tender age of five.
Initially, he trained at the Conservatory

in Bratislava. Later on he switched
to Konser- vatorium Wien and was
admitted to the master class of
Professor Pavel Vernikov. Having
won numerous European music
competitions, including the Pressburg
Paganini Prize (1999), Roman Janoska
has earned himself a reputation as
a classical violinist. As a ‘classic’
violi- nist, but also as a jazz violinist,
he performs in the most renowned
concert halls around the world. More
recently, Roman has been playing
with the Vienna Art Orchestra. In the
Janoska Ensemble, Roman impresses
audiences with his spontaneous and
resourceful improvisati- ons on stage.
Roman Janoska is considered one of
the most accomplished jazz violinists
of his generation.
frantısek janoska
▪▪ Frantisek Janoska is reckoned to be
one of the most versatile pianists of
the younger gene- ration. Moreover,
he has been hugely successful as
composer, arranger and improviser
in various genres. His ‘perfect pitch’
was discovered early on. At the age of
five he began to play piano. Like his
brothers, Frantisek had his first tuition
at the Bratislava Conservatory. Later
on, he continued his studies at the
University of Music and Performing
Arts Vienna. Frantisek Janoska has
been touring the world since he was
16. In addition to his own festival
project Gypsytime, where he shared
the stage with greats such as Paco de
Lucia, he played as a member of the
Roby Lakatos Ensemble over a period
of seven years and delighted audiences
as pianist in the series ‘Summit of
the Stars’, where he accompanied
Anna Netrebko, Roman Vargas and
Jose Carreras. Aside from his annual
performance at ‘Hollywood in Vienna’,
whe- re he performed along with
artists such as Al Jarreau, Frantisek
Janoska was musical direc- tor of the
‘Rojo Tango’ live tour featuring Erwin
Schrott.
Frantisek Janoska has won numerous
music competitions. In 1998, he
garnered first prize in the European
Contest for Young Talents and
became a finalist in the ‘Martial Solal’

Internati- onal Piano Competition
in Paris. In 2002, Frantisek caused
a sensation by winning first prize in
the International Franz Liszt Piano
Competition in Hungary.
Frantisek Janoska is Bösendorfer
pianist.
julıus darvas
▪▪ Julius Darvas was born into
an eminent Hungarian family of
musicians in the city of Konstanz
on the shore of Lake Constance. At
the young age of 9 years, Julius was
introduced to the family art of playing
double bass. Julius studied at the
Regional Conservatory of Vorarlberg
and obtained his concert diploma.
He then relocated to Vienna where
he completed his stu- dies at the
University of Music and Performing
Arts Vienna with distinction in 2004
under the tutelage of Prof. Alois
Posch. Julius Darvas is the first winner
of the International Jazz Dou- ble
Bass Competition in Budapest. The
acclaimed American bassist John
Pattitucci sat no the jury as honorary
member. Since 2001, Julius Darvas
has been a member of the Stage
Orchestra of the Vienna State Opera
and permanent substitute for the
Vienna Philharmonic Orchestra. The
art of playing double bass has been a
tradition in the Darvas family for three
generations.

program notları
Johann Strauss
Yarasa Uvertürü
İlk kez 5 Nisan 1874’te, başkentin
ünlü tiyatrosu Theater an der Wien’de
temsil edilen Yarasa (Die Fledermaus)
opereti oğul Johann Strauss’un bu
alandaki üçüncü eseridir. Bugün bile
tazeliğinden bir şey kaybetmeyen
bu üç perdelik komik müzikli oyun,
“Viyana menşeli en iyi operet” olarak
tanımlanır. Offenbach’ın librettolarını
yazan Meilhac ve Halévy’nin bir Alman
müzikli oyunundan vodvil olarak Paris
için adapte ettikleri konu, Carl Haffner
ve Richard Genée tarafından tekrar
Viyana yaşamına uydurulmuş ve müziği
hazırlayan Johann Strauss, “Bir âşık
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Lichter and members of the Vienna
Philharmonic Orchestra, just to name
a few.
With its numerous music projects, the
Ensemble delighted fans by stepping
in front of the camera for the European
TV production das Ensemble ‘The
TEAM’ along with Sunnyi Melles.
The first CD of the Janoska Ensemble
released on 26 February 2016 by
Deutsche Grammophon/Universal
Music.
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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.
Massenet’nin Manon gibi önceleri
ün kazanamayan Thaïs operasının
günümüze kadar unutulmayan en
güzel bölümü ise beş-altı dakika süren
Fritz Kreisler
Méditation adlı senfonik ara müziği,
Aşk Acısı
intermezzo’dur. Orkestra partisinde
solo kemanın arp eşliğinde duyurduğu
Avusturyalı kemancı Fritz Kreisler,
bu olağanüstü hülyalı parçanın pek çok
yazdığı eski stildeki parçalarla (Porpora düzenlemesi de yapılmıştır. Bunların
stilinde menuet, Pugnani tarzında
içinde en tanınmışı piyano eşliğinde
prelüt ve allegro, vs.) müzik uzmanlarını keman için olanıdır. Thaïs, Keşiş
aldattığı gibi, gelmiş geçmiş en büyük
Athanael’in bu yaşamdan vazgeçip
kemancılardan Joseph Joachim’in son
sonsuz yaşama kavuşma önerisini
on yılını, konserlerini elinden kaptığı
düşünür. Keşiş onun tövbe edişini kapı
için zehir etmiştir. Bir doktorun oğlu
eşiğinde bekleyecektir. 2. perdenin 2.
olarak Viyana’da doğan Kreisler on
sahnesi dinsel havada, ağırca (andante
yaşında aynı kentte müzik eğitimine
religioso) tempoda bu düşünceye
başlamış, önce Moris Rosenthal’den
dalışı yansıtan Méditation ile başlar. 3.
sonra da Hellmesberger’den keman,
perdenin, operanın sonunda, Thaïs’in
Bruckner’den teori dersleri almış, kendi ölümünden önceki Athanael ile final
kendine piyano çalmayı öğrenmiştir.
düeti “Te souvient-il du lumineux
Eğitimini daha sonra, özel öğrenci
voyage” (Işıklı yolculuktan seni
statüsüyle Paris Konservatuvarı’nda
anımsıyor mu) yine Méditation üzerine
Massart ile tamamlamış ve birincilik
kurulmuştur.
ödülünü de kazanmıştır. Kendine özgü
tatlı sonoritesi ve teknik ustalığıyla üne
* Program notları: irkin aktüze
ulaşmış, bu özellikleri yanında keman
repetuvarına güzel ve zarif parçalar
Georges Bizet
kazandırmıştır.
Carmen Fantezi
Kreisler’in 1926’da plağa doldurduğu
ve Viyana çekiciliğiyle Paris zerafetini
Georges Bizet’in Carmen operasındaki
3/4’lük ölçüde, La minör ve Majör
kahramanlar o kadar popülerdir ki,
kontrastlarla birleştirdiği Aşk Acısı, bu
onları tanıtmaya neredeyse gerek yok;
türde yazılan en güzel örneklerden biri
bilincimizde melodilerle birleşmişlerdir.
olarak ilgi çekmeye devam etmektedir.
Carmen’in Habanéra’sı, Don José’nin ve
Escamillo’nun aryaları bu figürlere can
Jules Massenet
verir. Sırf bu bile, Carmen Fantezileri
Thaïs operasından Meditasyon
olarak adlandırılan ve operanın büyük
melodilerinden yola çıkan parçaların
Jules Massenet’nin ilk kez 16 Mart
sayıca çokluğunu açıklamaya yeter.
1894’te Paris Operası’nda sahnelenen
Bizet en son ve bugüne dek en tanınmış
Thaïs operası, Anatole France’ın
operasını, Strauss Yarasa üzerinde
aynı adlı romanından L. Gallet’nin
çalışırken bestelemiştir. Böylece
hazırladığı libretto üzerine daha önce
Romantik operet geleneğinin en melodik
Manon pperasını başarıyla söyleyen
iki eseri, Paris ve Viyana’da eşzamanlı
California’lı soprano Sbyl Sanderson
olarak ortaya çıkmıştır. Carmen’in
için, üç perde-yedi sahne olarak
prömiyeri, Yarasa’nın Viyana’daki başarılı
bestelenmiştir. Konusu, MS IV. yüzyılda prömiyerinden on bir ay sonra, 1875

Mart’ında gerçekleşti. Fakat Paris’teki
temsil bir skandal oldu. İzleyici konuyu
sahne için fazla müstehcen, Carmen
tasvirini fazla cüretkâr, şiddet içeren
kapanışı zorlama ve müziği, inanması
zor olsa da, amelodik ve karanlık
bulmuştu. Bu başarısızlığın Bizet’in
kalbini kırdığı söylenir. Daha prömiyer
gününün sabahında Légion d’honneur
Şövalyelik Nişanı’yla ödüllendirilen
besteci bu olaydan tam üç ay sonra
hayatını kaybetmiştir. Aynı akşam
Carmen’in 33. temsili gerçekleşir; zira
eser en sonunda başarılı olmuştur. Esere
adını veren kadın kahramanın kendi
ölümüne dair kehanette bulunduğu
sahnede Carmen’i canlandıran şarkıcı
öylesine kasvetli önsezilere kapılır ki,
sahneyi kireç gibi bembeyaz olmuş bir
şekilde terk eder. Bundan birkaç saat
sonra Bizet ölmüştür. Sahip olduğu
melodik büyü ve Akdenizli duygusallığı
bir yana, esere damgasını vuran, ölüm
kehanetleri ve şiddetten oluşan bu
kasvetli havasıdır aynı zamanda.
Astor Piazzolla
Adios Nonino
Nonino, Piazzolla’nın babasına taktığı
isimdi. Onun ölümü üzerine Adios
Nonino’yu (Elveda Nonino) orta hızda
(moderato) ve 4/4’lük ölçüde bir
requiem olarak 1960’ta yazmış ve ilk
kez Ocak 1961’de kaydını yapmıştır.
Birçok çalgıya uyarlanan bu parçanın
gitar düzenlemesini de ilk kez C. Tirao
gerçekleştirmiştir.
Wolfgang Amadeus Mozart
Piyano Konçertosu No. 20 Re minör,
KV 466, Allegro, Ana Tema
Mozart minör tondaki bu ilk
konçertosunu 10 Şubat 1785’te
Viyana’da tamamladı. Hemen
ertesi günkü abonman konserinde
yorumlanan eseri, konserde
bulunan babası Leopold Mozart,
kızı Marianne’ye yazdığı 14 Şubat
1785 tarihli mektupta şöyle anlatır:
“Wolfgang’ın yeni ve başarılı piyano
konçertosunu, nota kopisti biz salona
geldiğimizde daha yazıyordu ve
kardeşin de, kopyaları kontrol etmek
zorunda olduğu için Rondo’yu bir kere
bile çalacak vakit bulamadı.”

Mozart’ın 15 Şubat günü soprano
Distler’in evinde tekrarladığı, pek
de eğlendirici tınıları olmayan bu
konçerto 19. yüzyılda, anlatımındaki
romantik çağın öncü renkleri ve
duygu yoğunluğu nedeniyle daha çok
beğenildi; ancak orijinal kadansları
günümüze ulaşamadı. Beethoven’in
birinci ve üçüncü bölümler için yazdığı
kadanslardan ikincisi ise bugün British
Museum’da korunmaktadır.
Eski hafiflikten, oyundan uzaklaştığı,
daha ciddi şekilde, bilinçli tarzda
varlığını, kaderini duyurduğu, kısaca
kendi portresini yansıttığı eser
olarak kabul edilen bu konçertoda
Mozart, artık sosyetenin hizmetinden
uzaklaşmış, onların beğendikleri yerine
sanatın sonsuzluğuna yönelmiştir.
1784’te altı piyano konçertosu
besteleyen Mozart, 1785’te üç tane ile
yetinecek ve klasik formu korumasına
karşın içerik yoğunlaşacaktır.
Pablo de Sarasate
Giriş ve Tarantella, op. 43
Pablo de Sarasate, bir besteci olarak
adını duyurmasını sağlayan İspanyol
Dansları’nın üzerinden neredeyse 20
yıl geçtikten sonra, nihayet 1898 ve
1899’da yaklaşık yarım düzine yeni
salon parçasını yazıya geçirme fırsatı
buldu. Bunlardan Giriş ve Tarantella,
op. 43, İspanyol Dansı tarzında olmayan
kısa çalışmaları arasında her zaman
en sevilen parça oldu (bundan başka
yalnızca Caprice Basque dinleyiciler
tarafından bu kadar sevilecektir).
Sarasate, keman ve piyano için yazdığı
orijinal versiyonun yanı sıra, Giriş ve
Tarantella için bir keman ve orkestra
versiyonu da yazdı, belki de böylece bu
eseri yoğun konser programına daha
kolay dahil edebilmeyi ummuştu.
Doğruyu söylemek gerekirse, Giriş ve
Tarantella Sarasate’nin en iyi ve en zarif
salon klasında bir eser değildir, ama
bestecinin bu eserini çekici bir gönül
çelenden ziyade gösterişli bir virtüözlük
örneği olarak düşündüğü açıktır.
Niccolò Paganini
Kapris No. 24
İtalyan oda müziğinde, hiç de
küçümsenmeyecek bir rol oynayan

büyük keman virtüözü ve besteci
Nicolò Paganini’nin en önemli eseri
op. 1, Solo Keman İçin 24 Kapris’tir.
1800-1810 yılları arasında yazılan, ilk
kez 1820’de Milano’da “Sanatçılara
adanmıştır” başlığıyla yayımlanan
ve kemancıların mihenk taşı olan
kaprisler, Schumann, Brahms ve Liszt
gibi bestecileri de etkilemiş, onlara
esin kaynağı olmuş ve temaları üzerine
varyasyonlar yazılmıştır. Paganini de bu
kaprisleri Locatelli’nin 1733’te yazdığı
L’Arte del Violino (Keman Sanatı) adlı
eserinden etkilenerek bestelemiştir.
Teknik güçlüklerle dolu, esprili kısa
virtüoz şaheserler olan bu eserlerin
basılmasından sonra çalınabilir
olduğuna kimse inanmamış, ancak
Paganini yorumuyla müzik dünyasına
bunu kanıtlamıştır. Her birinin ayrı
bir teknik görevi de olan kaprisler
büyük Bach’ın solo keman için partita
ve sonatlarının bulunduğu keman
doruğunda yerini almıştır.
Paganini Kaprisleri üç kısma ayırır:
1. bölümde 1-6 arası, 2. bölümde
7-12 arası, 3. bölümde 13-24 arası
numaralılar yer alır. Belki de 12 kaprislik
son bölüme uymak için de 24. Kaprisi
12 sayısını gösteren varyasyonlarla
işlemiştir. 2/4’lük ölçüdeki Kapris
No. 24 (Quasi presto), La minör
tema üzerine 12 varyasyondan oluşur.
Kemanda kullanılan bütün teknik
özelliklerin oldukça hızlı (quasi presto)
tempoda teker teker sergilendiği
bu ünlü kaprisi Liszt, Brahms,
Blacher, Lutoslawski ve Rahmaninov
bestelerinde değerlendirmiştir. Tüm
öncekilerin bir özeti ya da özü olan bu
kaprisin bir düzenlemesini de, birçok
ünlü kemancı yetiştiren Macar asıllı
keman virtüozu Leopold Auer (18451930) yapmış, hatta William Primrose
eseri viyolaya da uygulamıştır.
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gibi kendini vererek altı haftada, kesin
olarak 42 gecede partisyonu yazmıştı...”
1873 sonunda tamamlanan eser, ilk
temsilde ekonomik kriz nedeniyle pek
ilgi görmemişse de kısa zamanda
tüm dünyaya yayılmış, 1894’te opera
repertuarına da girmiş, Türkiye’de ilk
kez 1950’de Ankara’da sahnelenmiştir.
Operetin uvertürü ise 4/4’lük ölçüde
başlar ve ilk mezürden sona kadar hem
Viyana, hem Paris stilindeki operetin
önemli melodilerini içerir.
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Zorlu PSM Drama Sahnesi
Zorlu PAC Drama Stage

Dmitri Shostakovich

Eleji
Elegy
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 11 Fa minör, op. 122
String Quartet No.11 in F minor, op.122
– Introduction – Andantino, attacca
– Scherzo – Allegretto, attacca
– Recitative – Adagio, attacca
– Étude – Allegro, attacca
– Humoresque – Allegro, attacca
– Elegy – Adagio, attacca
– Finale – Moderato
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 8 Do minör, op. 110
String Quartet No.8 in C minor, op.110
– Largo
– Allegro molto
– Allegretto
– Largo
– Largo
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 5 Si bemol Majör, op. 92
String Quartet No.5 in B flat Major, op.92

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN MEKÂN
SPONSORU
VENUE SPONSOR
WITH THE HIGHEST
CONTRIBUTION
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– Allegro non troppo, attacca
– Andante/Andantino, attacca
– Moderato – Allegretto

de Fransız Müziği Koleksiyonlarından
(Bonnal, Ravel, Fauré, Witkowski,
Lekeu) birkaç cilt ve Şostakoviç
dörtlülerinin tamamına ek olarak,
topluluğun başka kayıtlarını da
yayınladı. Oda müziği repertuvarında
ise klarnetçi Jean Fancois Verdier ile
kaydettikleri muteber Brahms ve Weber
klarnet dörtlüleri CD’si ve piyanist
François Chaplin’le Mozart’ın muhtelif
piyano konçertolarına yer veren başarılı
işbirlikleri yer alıyor. Bunlara ek olarak
grubun Harmonia Mundi etiketiyle
yayınlanan diskografisi, Webern’in yaylı
çalgılar dörtlüsü için hazırladığı tüm
eserlere yer veren ve Le Monde de la
Musique’in prestijli Choc Ödülü’nü
kazanan kaydı da kapsıyor.
Debussy Quartet çalışmalarını Lyon’dan
yürütüyor. Grubun üyeleri, Fransa’nın
güneyinde düzenlenen ve her yaz
konser ve ders verdikleri Les Cordes
en Ballade Oda Müziği Festivali ve
Akademisi’nin de kurucuları.
▪▪ Through its passionate commitment
to speak in a unique voice, eschewing
the creation of an international
quartet sound, the Debussy Quartet

has established its reputation as one
of the finest quartets touring and
recording today. Formed in 1990 by
a group of young musicians studying
at the Conservatoire de Lyon, France,
the quartet has gained international
renown for its exciting performances
and award-winning recordings. In
major concert halls from New York
to Tokyo they perform a wide range
of works, and are perhaps most
well known for their devotion to
the French repertoire. The quartet’s
performances of the Ravel, Debussy
and Fauré quartets are legendary,
and these four musicians continue
to create new audiences for works
of their countrymen such as Lalo,
Lekeu, Milhaud and the late romantic
composer Ermand Bonnal.
Winners of the Evian International
String Quartet Competition, the
Debussy Quartet performs about 80
concerts a year in Europe, Asia, and
North America. They are regular
guests at distinguished concert halls
(Concertgebouw in Amsterdam,
Auditorio Nacional de Musica in
Madrid, Grand Theatre in Geneva,

Konzerthaus in Berlin, Théâtre du
Châtelet, Musée du Louvre in Paris)
and are also heard at many of Europe’s
finest festivals.
In addition to mixed chamber music
with renowned colleagues, the quartet
has embarked on an adventurous
collaboration with the famed modern
dance ensemble, Compagnie Käfig
(choreographer Mourad Merzouki),
for a new project in which they are
incorporated as choreographed
elements while performing on their
respective instruments in concert with
the dancers.
The Debussy Quartet’s extensive
discography includes the acclaimed
Decca label release of the landmark
Mozart Requiem recording, in the
1802 transcription by Peter Lichtenthal
(about which a documentary film
has also been made). The Arion label
produced several volumes in the
“French Music” collection (Bonnal,
Ravel, Fauré, Witkowski, Lekeu) and
the complete Shostakovich Quartets,
among other works. The quartet’s
mixed chamber music repertoire
includes its highly regarded CD of the
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▪▪ Özgün yoruma gösterdikleri tutkulu
bağlılık ile kalıplaşmış quartet fikrinden
kaçınan Debussy Quartet, kayıtları
ve konser turlarıyla günümüzün
en kaliteli dörtlülerden biri olarak
itibar kazandı. 1990 yılında Lyon
Konservatuvarı’nda okuyan genç
müzisyenler tarafından kurulan dörtlü,
heyecan verici performansları ve
ödüllü kayıtlarıyla uluslararası şana
sahip. New York’tan Tokyo’ya dünyanın
başlıca konser salonlarında geniş bir
yelpazeyi kapsayan eserler icra ederken,
belki de en çok Fransız repertuvarına
olan bağlılıklarıyla tanınıyorlar. Ravel,
Debussy ve Fauré yaylı çalgılar dörtlüleri
icraları ile efsaneleşmiş olan bu dört
müzisyen, Lalo, Lekeu, Milhaud ve
son dönem Romantik besteci Ermand
Bonnal gibi yurttaşlarının eserleriyle
yeni seyirci gruplarını konser salonlarına
çekmeye devam ediyor.
Uluslararası Evian Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
Yarışması’nı kazanmış olan Debussy
Quartet her yıl Avrupa, Asya ve Kuzey
Amerika’da aşağı yukarı 80 konser
veriyor. Seçkin konser salonlarına
(Amsterdam Concertgebouw, Madrid’de
Auditorio Nacional de Musica, Cenevre
Grand Theatre, Berlin Konzerthaus
ve Paris’te Théâtre du Châtelet ile
Louvre Müzesi) sık sık konuk oluyor,
aynı zamanda Avrupa’nın en tanınmış
festivallerinde de dinleyicilerle buluşuyor.
Dabussy Quartet, dünyaca ünlü
meslektaşlarıyla icra ettikleri oda
müziğine ek olarak, konser sırasında
dansçılarla birlikte performans sergilerken
koreografik unsurlar barındıracak olan
yeni bir proje için de meşhur modern
dans topluluğu Compagnie Käfig
(koreograf Mourad Merzouki) ile macera
dolu bir işbirliğine atıldı.
Debussy Quartet’in kapsamlı
diskografisinde Peter Lichtenthal’ın
(belgesele konu olan) 1802 tarihli
notasyonuyla Mozart’ın Requiem’ine yer
veren ve Decca etiketiyle yayınlanan çığır
açmış bir kayıt yer alıyor. Arion şirketi
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Nathan Boyle
▪▪ Doğuştan performansçı olan Nathan
Boyle, amuda kalkmalar ve havada
çemberlerle küçük yaşta performans ve
akrobasiye karşı beslediği tutkuyu gören
ailesi tarafından jimnastik derslerine
yazdırıldı. Akrobasiye duyduğu ilgi
onu spor akrobasisine yöneltti ve
birçok ulusal şampiyonada kazandığı
derecelerle Yeni Güney Galler’i temsil
etti. Ulusal Sirk Sanatları Enstitüsü’ne
(NICA) kabul edilerek, bulut salıncağı,
adacyo, bungee trapez ve akrobat
tahterevallisi alanlarında uzmanlaştı.
Boyle, NICA’dayken yaşadığı unutulmaz
anlardan birinin, 2009 yılında Fransa
Auch’ta düzenlenen Uluslararası

Marty Evans
▪▪ Marty Evans çoğu insandan daha
dolambaçlı bir yoldan sirke vardı.
Avustralya’nın tek nükleer reaktöründe
çalışırken, öğle aralarını yalnızca sirk
videoları izleyerek geçirdikten sonra
bilim kariyerini geride bırakarak, sirk
alanında kariyer izleyebilmek için
fiziksel spor geçmişini kucakladı.
Sirkin tadını ilk olarak 2010 yılında,
Sydney Üniversitesi’ndeki boş
vakitlerinde kendini eğlendirmeye
çalışırken insanları havaya atmayı
öğrenip tutmaya çalışarak alan Marty,
Melbourne’de Ulusal Sirk Sanatları
Enstitüsü’nde (NICA) eğitimini
tamamladı. Kendisini yeni zorluk ve
teknikleri keşfe çıkmaktan zevk alan,
azimli ve kararlı bir akrobat olarak
tanımlıyor.
Brıdıe Hooper
▪▪ Birdie Hooper, 11 yaşındayken hayal
gücünü tamamıyla salıveren Spaghetti
Sirki’ne taklalar atarak girdi. Bükülmeyi,

Todd Kılby
▪▪ Todd Kilby, Yeni Güney Galler’in sahil
şehri Newcastle’da, sörf ve kumsal dolu
bir hayata doğdu. Taekwondo’da siyah
kuşak olan Kilby, hem Circus Avalon,
hem de dublör koreografisi alanında
CONDA (Newcastle Şehri Drama
Ödülü) kazandığı Hands Free Fiziksel
Tiyatrosu’yla çalıştı ve performans
sergiledi.
Ulusal Sirk Sanatları Enstitüsü’ne
(NICA) 2008’de katıldı ve oradayken
Alice Springs’teki Tangentyre Kurulu’yla
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işbirliği yaparak Yerli Gençler Sirk
Sanatları Merkezi’nde ders verdi. Çin
direği ve çember dalışı konularında
uzmanlaştı; aynı zamanda akrobat
tahterevallisi, adacyo, takla ve
hokkabazlık alanlarında eğitim gördü.
Çokyönlü bir performansçı olarak Kilby,
geliştirdiği özgün Avustralya stilinde
sirk, dans, dövüş sanatları ve tiyatroyu
bir araya getiriyor. Tutkulu bir şekilde
ham insan enerjisi ve keşif yoluyla
performans ve seyirciyi eğlendirmeye
meraklı. Kilby için Circa, sirk savanında
var olan muhteşem bir fil gibi.
Cecılıa Martın
▪▪ Tek çocuk olarak büyüyen Cecilia
Martin, ilk dili İspanyolca olduğu
için arkadaşlarıyla sözlü iletişim
kurabilmeden önce fiziksel olarak
iletişime geçti. Spor, müzik ve sanatla
çevrili bir halde büyüdü ve erken yaşta

sirke karşı hissettiği tutkuyu
keşfederek, Canberra’daki
Warehouse Sirki’ne katıldı.
Ardından, 15 yaşındayken
Poncho Circus’un kurucuları
arasında yer aldı; topluluğun
bir parçası olarak sirk
gösterileri hazırladı ve
sahneledi.
Aynı zamanda yetenekli
bir müzisyen olan Martin,
bu yeteneğini üç farklı sirk
prodüksiyonunun müziklerini
besteleyerek gösterdi. Liseden
mezun olduktan sonra Ulusal
Sirk Sanatları Enstitüsü’nde (NICA) tam
zamanlı sirk eğitimi almaya devam etti;
dans trapezi, Washington trapezi ve grup
akrobasisi konularında uzmanlaştı. Circa
topluluğuna 2016’nın sonlarına doğru
katılan sanatçı, grupla beraber yeni
çalışmalar üretmeyi heyecanla bekliyor.

Danıel O’Brıen
▪▪ 1992 yılında doğan Daniel O’Brien,
öncelikle büyüdüğü şehirde ve
Queensland kıyılarında yer alan birkaç
spor salonunda jimnastik eğitimine
odaklandığı gibi hayatı boyunca
fiziksel olarak aktifti. Liseden sonra
jimnastik sporundan sirk performansı
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cırca ensemble

Sirk Festivali’nde (CIRCA) yer almak
olduğunu belirtiyor.
2011 yılında tam zamanlı üye olarak
Circa Topluluğu’na katılan Boyle,
o zamandan beri yerli ve yabancı
seyircileri hayrete düşürüyor. Sanatçının
başlıca deneyimleri arasında “S”i
yaratıp dünya prömiyerini Brisbane
Festivali’nde gerçekleştirmek ve
2012’de Ulusal Roadwork Turnesi’yle
Avustralya’yı turlamak yer alıyor.
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Brahms and Weber clarinet quintets
with clarinetist Jean Francois Verdier
and a highly acclaimed collaboration
with the pianist François Chaplin in
several Mozart piano concertos. In
addition, their discography includes
the complete works of Webern for
string quartet (for Harmonia Mundi),
which received the coveted « Choc »
award of Le Monde de la Musique.
The Debussy Quartet is based in Lyon,
France. Its members are the founders
of “Les Cordes en Ballade” a chamber
music festival and an academy of
chamber music in the South of France,
where they perform and teach each
summer.

Nathan Knowles
▪▪ Nathan Knowles, Vancouver/
Kanada’dan gelen oldukça tuhaf bir
canavar ve kendini bir gencin vücuduna
hapsolmuş köpekgil bir beyne sahip biri
olarak tarif ediyor. Çoğu gününde kendi
kuyruğunu kovalamak veya etrafındaki
basmakalıp dünyayla uygun şekilde
baş etmek arasında karar vermekte
zorlanıyor. Yedi yaşındayken sirkle
tanışma şansını yakalayan Knowles,
okuldan eve geldiği gibi anne ve
babasına bir gün banliyöleri geride
bırakacağını ve belki de bir daha hiç
geriye bakmayacağını ilan etti. 10 yıl
süresince akrobatik dans ve bükülme
konusunda eğitim aldıktan sonra
Montréal’in ünlü Ulusal Sirk Okulu’na
kabul edildi ve orada 4 yıl boyunca el
dengesi, bükülme ve havada çember
alanlarına odaklandı. Şimdi, bir kafa
dolusu soru, tutkulu bir kalp ve Circa ile
olan yepyeni bir eviyle, bu köpekçiğin
yolunu bulma konusunda artık bir
endişesi yok.
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uçmayı ve hayal kurmayı öğrenerek,
16 yaşındayken kendini Flying Fruit
Fly Sirki’ne katılmak üzere Murray
Nehri’nin güney kıyısına attı.
2008’de Montreal Ulusal Sirk Okulu’nda
eğitimini tamamlamak üzere Avustralya
topraklarına veda eden Hooper,
oradayken 2010 ve 2011 yıllarında
Vancouver Olimpiyatları’nın açılış
seremonisinde, CIRCA Festivali’nde
ve Montreal Complètement Sirk
Festivali’nde sahne alma şansını
yakaladı. Mezun olduktan sonra 2012’de
Vague Sirki’yle beraber Quebec’i turladı;
GOP Variété Dummy’de performans
sergiledi ve ardından Circa için çalışmak
üzere Avustralya’ya geri döndü.
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Kımberley O’Brıen
▪▪ Kimberley O’Brien, atletizm
yarışmalarına katılarak ve AFL’de
temsilen oynayarak büyüdü. Circa’nın
performanslarını gördükten sonra
topluluğun gençlik performans kolu
olan Circa Zoo’ya katıldı. İki yıl boyunca
eğitim görüp sahneye çıkmasının
ardından, Circa içerisindeki genç ve
gelecek vaat eden performansçılar için
tasarlanmış bir program olan Hızlı
Yol’un ilk üyesi olma şansını yakaladı.
2011’de Circa Zoo ve Hızlı Yol’u geride
bırakarak topluluğun tam zamanlı
üyelerinden biri olan O’Brien, o
zamandan beri çeşitli performanslarla
farklı ülkeleri turladı. En özel
anlarından biri, Sydney Opera Evi’nde
Wunderkammer’i sahnelemekti.
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* Circa, Avustralya Hükümeti’nin,
sanat fonlama ve danışma kurulu olan
Avustralya Konseyi ve Queensland
Hükümeti’nin Arts Queensland
aracılığıyla sunduğu katkılar için
teşekkür eder. Bu proje Avustralya
Hükümeti tarafından, Sanat
Bakanlığı'nın Catalyst – Avustralya
Sanat ve Kültür Fonu aracılığıyla
desteklenmiştir.
nathan boyle
▪▪ Nathan Boyle has been a natural
performer his whole life. After
terrorising his parents at a young age
with handstands and cartwheels, his
parents saw his passion for performing
and acrobatics and enrolled him in

gymnastics. His passion for acrobatics
took him to sports acrobatics where
he represented and won titles for
New South Wales at many national
championships. After accepting his
position at The National Institute of
Circus Arts, (NICA) Nathan specialised
in cloudswing, adagio, bungee trapeze
and teeterboard. A memorable
moment for Nathan whilst at NICA
was performing at an International
Circus Festival (CIRCA festival) in
Auch, France in 2009.
Nathan joined Circa as a full time
ensemble member in 2011 and has
since entertained audiences nationally
and internationally. Some highlights
for Nathan so far has been creating
and world premiering ‘S’ at Brisbane
Festival and travelling around Australia
on the National Roadworks Tour in
2012.
marty evans
▪▪ Marty Evans came to circus by a
more roundabout route than most.
After watching nothing but circus
videos during his lunchbreaks at
Australia’s only nuclear reactor, Marty
left behind his published scientific
career, embracing his physical sports
background to pursue a career in circus.
His first taste of circus came at the
University of Sydney in 2010 as he
tried to entertain himself during
free periods by learning to throw
people into the air and trying to
catch them again. Marty trained at
the National Institute of Circus Arts
(NICA) in Melbourne. He is a fiercely
determined and hard working handto-hand base that enjoys exploring
new challenges and techniques.
brıdıe hooper
▪▪ Bridie Hooper tumbled into
Spaghetti Circus at the age of 11, where
her imagination became entirely
unleashed. She was taught to bend, fly
and dream, and at 16, Bridie ventured
south to the banks of the Murray River
to join the Flying Fruit Fly Circus.
In 2008 Bridie bid Australian soils
‘adieu’ to complete her studies at
the Montreal National Circus School
where she also had the chance to
perform in the Vancouver Olympics

Opening Ceremony, at Festival CIRCA,
and in the Montreal Completement
Cirque Festival in 2010 and 2011.
Upon graduating in 2012 Bridie
toured Quebec with Vague de Cirque,
performed in GOP Variété Dummy
and returned to Australia to work for
Circa.

Todd has a passion and love of
performing and entertaining audiences
through exploration and raw human
energy.
For Todd, Circa is an elephant of
awesome in the Savanna of Circus.

nathan knowles
▪▪ Nathan Knowles is a fairly odd beast
originating from Vancouver, Canada
and describes himself as having the
mind of a canine stuck in the body of
a young man. Most days are a struggle
between deciding whether to chase his
own tail or find a way to appropriately
deal with the conventional world
around him. Nathan had the luck of
being introduced to circus at the age
of 7 when he marched home from
school to tell his parents that one
day he would leave suburbia behind
and maybe never look back. After
10 years of studying acrobatic dance
and contortion, Nathan was accepted
into Montréal’s renowned National
Circus School where he spent 4
years specializing in hand balancing,
contortion and aerial hoop. Now, with
a head full of questions, a heart on fire
and a new home with Circa, this pup
has no doubt that he’ll find his way.

cecılıa martın
▪▪ Cecilia Martin grew up as an only
child. With Spanish as her first
language, she was engaging with her
friends physically before she could
communicate verbally. She grew up
surrounded by sport, music and art
and found a passion for circus early
on, attending Warehouse Circus in
Canberra. Cecilia went on to co-found
the company ‘Poncho Circus’ at the
age of fifteen, where she created and
performed in circus shows as part of
an ensemble.
Cecilia is also a talented musician,
demonstrating this by composing
scores to three different circus
productions. Upon graduating high
school, Cecilia went on to study
circus full time at the National
Institute of Circus Arts (NICA) where
she specialized in dance trapeze,
Washington trapeze and group
acrobatics. She joined the Circa
ensemble in late 2016 and is excited to
create new works with the company.

todd kılby
▪▪ Todd Kilby from the New South
Wales coastal city of Newcastle was
born into the life of surfing and all
things beach. He is a black belt in
Taekwondo and has both trained and
performed with “Circus Avalon” and
“Hands Free Physical Theatre” with
whom he won a CONDA (City of
Newcastle Drama Award) for stunt
choreography.
He joined the National Institute of
Circus Arts (NICA) in 2008 and whilst
there worked with the Tangentyre
Council in Alice Springs teaching in
the local Indigenous Youth Circus Arts
Centre. While specializing in Chinese
Pole and Hoop Diving he has also
been trained in Teeterboard, Adagio,
Tumbling and Knockabout.
Todd is a multifaceted performer with
a uniquely Australian style combining
circus, dance, martial arts and drama.

danıel o’brıen
▪▪ Daniel O’Brien, born in 1992, has
been physically active throughout
his whole life, primarily focusing
on his gymnastics training in his
hometown and a few small gyms
along the Queensland coastline.
After high school Daniel made a
decision to transition from the sport
of gymnastics to a possible career
in circus performance. He decided
to move to Melbourne and study at
the National Institute of Circus Arts
(NICA), specialising in hand-balancing
and aerial straps, where he gained his
first experiences as a performer. Daniel
spends his spare time feeding his
unhealthy addiction to video games or
reading whatever he can get his hands
on.
After attending NICA for three years,
Daniel has fostered an immense
passion for circus, honed his skills to

alanında baş eğitmen olarak görev
aldı; 1995’ten bu yana da NIDA’da
yönetmenlik dalında düzenli olarak
konuk eğitmenlik yapıyor. Bugünlerde
ise hem Circa’nın sanat yönetmeni ve
yönetim kurulu başkanı, hem de 2018
kımberley o’brıen
▪▪ Kimberley grew up competing in
Gold Coast (Altın Sahil) İngiliz Milletler
athletics and playing representative
Topluluğu Oyunları’nın kültür-sanat
AFL. After seeing one of Circa’s
programının önder yaratıcısı. Circa ile
show’s, Kimberley joined Circa’s youth by the light of stars that are no longer...
performance troupe Circa Zoo. After
(artık olmayan yıldızların ışığında…),
two years of training and performing
CIRCA, Wunderkammer (Harikalar
Kimberley was given the opportunity to Dolabı), How Like an Angel (Ne Kadar
be the very first member of fast track,
da Melek Gibi), S, Beyond (Öte), Opus,
a program designed for young and
Carnival of the Animals (Hayvanlar
aspiring performers within Circa.
Karnavalı) ve en yakın zamanda, dünya
In 2011 Kimberley left Circa Zoo
prömiyerini 2015’te gerçekleştiren The
and fast track and became a fullReturn gibi çalışmalara imza attı. Son
time ensemble member. Since then
dönem işleri ise “büyüleyici,” “zarif”
Kimberley has toured numerous
ve “tüm sirklerin heveslenebileceği
shows in various countries. One
bir standartta” yorumlarını alıyor.
of her highlights was performing
Yaron Lifschitz, oğlu Oscar ile beraber
Wunderkammer at the Sydney Opera
Brisbane’de yaşıyor. Gerçek tutkusu,
House.
sirk sanatının geleneksel dilinden
felsefi ve şiirsel derinliği olan çalışmalar
* Circa acknowledges the assistance of yaratmak.
the Australian Government through
the Australia Council, its arts funding
▪▪ Artistic Director Yaron Lifschitz
advisory body and the Queensland
is a graduate of the University of
Government through Arts Queensland. New South Wales, University of
This project has been assisted by
Queensland and National Institute of
the Australian government through
Dramatic Arts (NIDA) where he was
the Ministry for the Arts’ Catalyst –
the youngest director ever accepted
Australian Arts and Culture Fund.
into its prestigious graduate director’s
course. Since graduating, Yaron
yaron lıfschıtz
has directed over 60 productions
including large-scale events, opera,
▪▪ New South Wales Üniversitesi,
theatre, physical theatre and circus.
Queensland Üniversitesi ve saygın
His work has been seen in 37
lisans üstü yönetmenlik programına
countries, across six continents by
kabul edilmiş en genç yönetmen olduğu over 900,000 people. In 2016 Yaron
NIDA’dan (Ulusal Dramatik Sanatlar
was the recipient of the prestigious
Enstitüsü) mezun olan sanat yönetmeni Australia Council Theatre Award. He
Yaron Lifschitz, okulu bitirdiğinden
was founding Artistic Director of the
bu yana 60 kadar farklı prodüksiyona
Australian Museum’s Theatre Unit,
yönetmenlik yaptı. Çalışmaları arasında Head Tutor in Directing at Australian
opera, tiyatro, fiziksel tiyatro ve
Theatre for Young People and has
sirkler dahil olmak üzere büyük çaplı
been a regular guest tutor in directing
etkinlikler de bulunuyor. Bugüne kadar
at NIDA since 1995. Yaron is currently
yapımlarını 37 farklı ülke, 6 kıta ve
Artistic Director and CEO of Circa
900.000 kadar izleyiciyle buluşturan
and the Creative Lead of the Gold
Lifschitz, 2016 yılında da prestijli
Coast 2018 Commonwealth Games
Avustralya Tiyatro Konseyi Ödülü’ne
arts and cultural program. With Circa,
layık görüldü. Aynı zamanda Avustralya Yaron has created works such as by
Müzesi Tiyatro Ünitesi’nin kurucu
the light of stars that are no longer...,
sanat yönetmenliğini yaptı, Avustralyalı CIRCA, Wunderkammer, How Like
Gençlik Tiyatrosu’nda yönetmenlik
an Angel, “S”, Beyond, Opus, Carnival
a level, which has allowed him to join
Circa as an ensemble member, and is
excited to see what new and exciting
skills he can bring to the company.
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alanında olası bir kariyere geçiş yapma
kararı aldı. Melbourne’e taşınarak el
dengesi ve havai kuşaklar alanlarına
yoğunlaştı; ilk performans deneyimini
gerçekleştirdiği Ulusal Sirk Sanatları
Ensitüsü’nde (NICA) okumaya
karar verdi. Boş vakitlerini bilgisayar
oyunlarına olan sağlıksız bağımlılığını
besleyerek veya eline geçirebildiği her
şeyi okuyarak geçiriyor.
Üç yıl boyunca NICA’da eğitim
gördükten sonra sirke karşı muazzam
bir tutku besleyen sanatçı, yeteneklerini
geliştirerek Circa’ya topluluk üyesi
olarak katılma imkânı buldu. Gruba ne
gibi yeni ve heyecan verici yetenekler
katabileceğini görmeyi dört gözle
bekliyor.
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Dmitri Şostakoviç
Eleji
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Şostakoviç, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü İçin
İki Parça’yı –“Yaylı Çalgılar Dörtlüsü İçin
İki Bölüm, Adagio ve Allegretto, Eleji ve
Polka” olarak da bilinir– 1931 yılında,
ilk balesi Altın Çağı’nı tamamlayıp
Mtsenskli Lady Macbeth operasının
kompozisyonu üzerinde çalıştığı sırada
besteledi. Yakın tarihli biyografiler,
kökeni konusundaki belirsizliklere
işaret etseler de, eserin J. Vuillaume
Dörtlüsü’nün isteği üzerine 1931 yılında
bestelenmiş olduğu açıktır. Eser hiçbir
zaman yayımlanmadı ve Moskova’daki
Devlet Telif Ajansı tarafından
İngiltere’deki Fitzwilliam Dörtlüsü’ne
gönderildiği 1985 yılına kadar elyazması
olarak kaldı. Bu ilk icrasından itibaren,
yaylı çalgılar konserlerinde bis parçası
olarak çalınır hale geldi. Bu iki parça,
yayımlanmak üzere yazılmış olan
orijinal eserler değil, önceki iki eserin
uyarlamasıdır. Bir “Adagio Eleji” olan
ilk parça, Lady Macbeth operasının ilk
perdesinden alınmıştır. Bu perdede
Lady Macbeth tarafından melankolik
ve açıkça erotik olan şu sözlerle
seslendirilir: “Kimse ellerini belime
dolayamayacak/ Kimse dudaklarını
benimkine bastıramayacak/ Kimse
bembeyaz göğsümü okşayamayacak/
Kimse beni tutkusuyla kollarında bitkin
düşüremeyecek.” Bir “Allegretto Polka”
olan ikincisi ise, Altın Çağı balesinin
üçüncü perdesinden alınmıştır.
Sarkastik bir dans olan bu Polka,
Şostakoviç’in Rusya’nın dışında en
bilinen şarkısı sayılabilir. Yaylı çalgılar
dörtlüsü versiyonunun yanı sıra,
piyano, orkestra, oda orkestrası, caz
ve pop (“Cenova’daki Barış Meleği”)
uyarlamaları da bulunmaktadır.

Dmitri Şostakoviç
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 11 Fa minör,
op. 122

olarak da ikinci keman tarafından çalınır.
Scherzo, bir füge dönüşme arzusunu
gerçekleştiremeden, sonlara doğru
bütün gücünü tüketir ve viyolada uzayıp
– Introduction – Andantino, attacca
giden bir Do sesiyle sonlanır. Resitatif,
– Scherzo – Allegretto, attacca
önceki bölümün sonunda viyolayla
– Recitative – Adagio, attacca
seslendirilen temayı sert bir şekilde
– Étude – Allegro, attacca
çalan birinci kemanla güçlü bir biçimde
– Humoresque – Allegro, attacca
açılır. Müzik yeniden sertleşmeden
– Elegy – Adagio, attacca
önce, ilk bölümün viyolonsel temasının
– Finale – Moderato
bir yankısı gelir. Etüdün birdenbire
patlayan kasırgaları, önce sadece birinci
Şostakoviç, Ocak 1965’te bir nöroloji
kemandan, sonra da viyolonselden
kliniğine yattı ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
duyulur, diğer çalgılar bu kasırgalara
No.11 Fa Minör, op. 122’yi o yılın yazında yalnızca aynı notaları tutturarak katılır.
nekahet dönemindeyken yazmaya
Kapriçyoda ikinci keman, diğerlerinin
başladı. Moskova’da Ocak 1966’da
çalmakta olduğu ilk bölümün temasının
tamamladığı eserini, yakın dostu Vasili
gelişimine bir ostinato’yla eşlik eder.
Pyotrovich Shirinsky’ye ithaf etti.
Altıncı Eleji bölümünde, önceki
Dörtlünün Fa minör tonu, Barok
bölümlerin acıklılığı ve uyumsuzluğu
müzisyenler tarafından ölümü ve derin
derin bir kedere dönüşür. Dörtlünün
bir kederi ifade edebilmek için kullanılır. tüm duygusunun toplandığı yer, bir
Dörtlünün bizzat besteci tarafından
dostun kaybının hatırlatıldığı işte bu
notaya geçirildiği elyazması, aile
kasvetli, melankolik cenaze alayıdır.
arşivinde saklıdır. Yaklaşık 17 dakika
Önceki bölümün çeşitli temalarının
süren eser, bağlantılı yedi bölümden
duygularını yeniden hatırlatan finale,
oluşur.
tek başına çalmakta olan ikinci kemanla
11. Dörtlü, yedi bağlantılı minyatürün
varılır. Bu bölüm, birinci kemanın
tuhaf, esrarlı ama sıkı dokunmuş bir
neredeyse 30 saniye boyunca dinmeyen
süitidir. Sonraki dörtlülerin melankolik, Do sesiyle sonlanır. Son bölüm, içten
acı ve uyumsuz tonlarına bu dörtlüde
kopup gelen acılı bir feryadın bu dingin
de rastlanır, ama daha en başta
ama kesintisiz sesiyle birlikte, gaddar
bir parçalanma duygusu vermesi
bir alana açılır. Ama ilk beş bölümdeki
nedeniyle, bu dörtlü sonrakilerden
acıklılık artık çözülmüştür. Shirinsky’nin
olduğu kadar öncekilerden de kesin
ölümü sanki artık kabullenilmiş gibidir.
bir biçimde farklıdır. Eser, ilk bakışta
Dörtlü’nün prömiyeri 25 Mart
organik akıştan yoksun görünür,
1966’da, Moskova’da SSCB Besteciler
sanki Shirinsky’nin ölümünün
Kulübü’nde yapıldı. Ama hafızalara asıl
meslektaşlarında yol açtığı his
kazınacak olan, bundan üç gün sonra
vurgulanmak istenmektedir. Dörtlünün Leningrad’da gerçekleşen prömiyerdi.
bölümleri, girişte viyolonselin çaldığı ve O gece bu Dörtlü ve diğer eserleri
izleyen bölümlerde geliştirilecek olan bir çalınırken, besteci de şarkı döngülerine
motifle birbirine bağlanır.
piyanosuyla eşlik etmişti. Şostakoviç iki
Kısa süren birinci bölümde, etkin
yıldan fazla bir süredir seyirciler önünde
olan sadece kemanmış gibi görünür,
çalmadığı için ve geçirdiği polyomiyelit
diğer çalgılar ise teksesli bir biçimde
nedeniyle zarar gören sağ eli yüzünden
viyolonselin başlattığı vakur temayı
aşırı derecede gergin olmasına rağmen
takip etmektedir. Birinci kemanın
konser çok iyi geçmiş, dinleyiciler eserin
başlangıçta çaldığı o güzel tema, daha
yeniden çalınması için tempo tutmuştu.
sonra Fa minör yerine, Do bemol
Konser sonrasında besteci etrafını saran
tonunda geri döner.
hayran kalabalığıyla birlikte oteline
Bir scherzo olan ikinci bölüm, ilkinin
doğru geçti. Belki önceki günlerin
hemen ardından, Fa notaları dizisini
gerilimi yüzünden belki de hava
tekrar eden birinci kemanla açılır ve
mevsim normallerine göre aşırı soğuk
basit bir motifle ilerler. Aynı motif, diğer
olduğu için, o gece bir kalp krizi geçirdi.
çalgıların eşliğinde önce birinci keman,
Leningrad’da hastaneye yatırıldı, tam
sonra viyola, sonra viyolonsel ve son
olarak iyileşmesi üç ay sürdü. Geriye

dönüp bakınca, Fa minör Dörtlü onun
yavaş yavaş ölüme doğru ilerleyişinin
bir işareti olarak görülebilir.

Lady Macbeth’ten alındı. Wagner’in
Götterdämmerung operasından matem
marşı ve Çaykovski’nin 6. Senfoni’sine
gönderme var. Ve az daha unutuyordum,
Dmitri Şostakoviç
10. Senfoni’mden de bir tema var. Yani
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 8 Do minör,
oldukça karışık bir şey! Dörtlünün bu
op. 110
pseudo-trajedisi (trajedi taslağı, sahte
trajedi) öyle etkili oldu ki, bestelerken
– Largo
gözyaşlarım –yarım düzine bira içtikten
– Allegro molto
sonraki idrar gibi– bereketli aktı. Eve
– Allegretto
döndükten sonra ikinci kez çalmayı
– Largo
denedim, yine gözyaşı döktüm. Bu kez
– Largo
pseudo-trajedi yüzünden değil, formun
harikulade bütünlüğündeki kendi
Şostakoviç hem form hem de kapsam
mucizem nedeniyle oldu... Saksonya
bakımından diğer kuartetlerinden daha İsviçre’sinde iken tüm yaşadıklarım işte
karmaşık olan 8. Dörtlü’sünü 1960
böyle...”
Temmuz’unda Dresden’de 5 Gün ve 5
Şostakoviç’in Dresden’den döndükten
Gece adlı film üzerinde çalışırken, 11.
sonra kuartetini piyano ile özel
ve 12. Senfoni’leri arasında üç günde
olarak dinlettiği, müzikolog ve folklor
bestelemişti. Resmi açıklamaya göre,
uzmanı, bestecinin 1950’lerden sonra
II. Dünya Savaşı’nın yıktığı Dresden
yakın arkadaşı olan Lev Lebedinski
kenti halkının anlattıkları besteciyi
(1904-1992) bu olayı, 1994’te besteci
etkilemiş; geçmişin acısı ve öfkesi
hakkında A Life Remembered adlı
ruhunda tekrar canlanmış, hüzünlü
başarılı eseri yazan Elizabeth Wilson’a
ancak boyun eğmeyen bir ağıt olarak
şöyle anlatmış: “O günlerde yazılan
planladığı kuarteti Faşizm Kurbanları’na 8. Dörtlü’nün üzerine, onun partiye
ithaf etmişti. Eser ilk kez Leningrad’da
ilk başvuruşundaki başarısızlığın
2 Ekim 1960’ta Beethoven Kuartet
gölgesi düşmüştü. Dörtlü bestecinin
tarafından seslendirildi.
monogramı DSCH ile başlar, bunu
Aralıksız çalınan beş bölümden
diğer eserlerinden alıntılar izler ve
oluşan kuartette besteci ayrıca isminin
halk ağıtı “Esaret Altında Öldü” ile
DSCH harflerinin Almancadaki müzik
sona erer. Besteci Dörtlü’yü faşizm
karşılıkları olan D=Re, S(es)=Mi
kurbanlarına ithaf etme başlığı altında,
bemol, C=Do ve H=Si notalarından
kendisini de faşist rejimin kurbanı
oluşan temayı çeşitli değişimlerle
sayma düşüncesini gizlemeyi uygun
bütün bölümlerde işlediği gibi, diğer
görmüştür. Gerçekte daha önce yazdığı
bestelerinden aldığı temaları da bu
her şeyin bir özetini planlamıştı:
eserinde değerlendirmiştir. Bu tema
Bu, onun yaşama vedasıydı. Partiye
ayrıca bestecinin önemli eserlerinde bir
kaydolmayı fiziksel bir ölümle aynı
imza gibi kullanılmıştır; eser böylece
tutuyordu. Dörtlü’yü tamamladığı
trajik bir otobiyografi hâline gelmiştir.
Dresden’den döndüğü gün bir sürü
Şostakoviç 19 Temmuz 1960 günü,
uyku ilacı satın almıştı. Bana piyanoda
yaşam boyu arkadaşı olan, edebiyat
Dörtlü’yü çaldı ve gözyaşları içinde,
eleştirmeni ve Leningrad Üniversitesi
bunun son eseri olduğunu söyledi.
profesörü İsaak Glikman’a şu şatırları
Bununla, intihar etmeye karar
yazar: “Bu, birinin ben öldüğüm zaman verdiğini ima etmek istiyordu. Belki
anıma ithaf edeceği bir kuartet oldu. Yani de şuuraltında, onu kurtarabileceğimi
bunu ben kendime ithaf ettim. Başlığına umuyordu. Uyku haplarını ceketinin
‘Bu kuartet müellifine ithaftır’ yazılabilir. cebinden almayı başararak oğlu
Ana tema D, Es, C, H monogramımdan Maksim’e verdim ve ona Dörtlü’nün
(ismimin başharflerinden) oluşuyor.
gerçek anlamını açıkladım; bir daha
Dörtlüde eserlerimden ve “Esaret
asla babasını gözden kaçırmamasını
Altında Öldü” adlı devrimci şarkıdan
rica ettim. Ondan sonraki günleri de
yararlanılıyor. Benim temalarım 1.
mümkün olduğu kadar Şostakoviç ile
Senfoni, 8. Senfoni, Piyanolu Üçlü,
geçirmeye dikkat ettim, ta ki intihar
Viyolonsel Konçertosu (No. 1) ve
tehlikesi geçsin...”

1. bölüm Do minör tondaki Largo,
viyolonselin ön plana geçerek
duyurduğu DSCH temasının ağır ve
hüzünlü fugato’suyla başlar. Rondo
formundaki bölümde bu temadan
sonra 1. Senfoni’nin giriş teması belirir.
Daha sonraki hüzünlü ezgi 5. Senfoni’yi
anımsatır. 2. bölüm, Sol diyez minör
tonda oldukça çabuk (allegro molto)
tempoda savaşı, yıkımı ve insanlık
dışı uygulamaları çok belirgin ve nefes
kesici bir biçimde duyurur. Birinci
bölümdeki karşıt temalar, bu bölümün
birdenbire çıkan birinci motifine kaynak
oluşturur. Bir kasırga havasında süren
bölüme, arada bir viyola ve viyolonselin
şiddetle yansıttığı DSCH teması karışır:
Sanki acılı iniltiler yardım çağrısına
dönüşmektedir. Bu bölümde de
bestecinin op. 67 Piyanolu Üçlü’den
Yahudi müziği benzeri alıntıları Avrupa’yı
simgeler. Trio bölmesinde ise yine DSCH
teması işlenir. Kısa bir duraklamayla 3.
bölüme, Sol minör tondaki Allegretto’ya
geçilir. Rondo biçimindeki bölümde
DSCH teması alaycı ama acı bir valsi
oluşturur. İkinci tema ise enerjik
biçimde valsin hareketlerinde sezilir.
Üçüncü temanın valsle hiç ilgisi
yoktur. Rondo’nun ilginç olan orta
bölmesinde, 1959 yılında bestelenen
Viyolonsel Konçertosu’nun ana temasını
viyolonsel, kemanların eşliğinde
fortissimo olarak duyurur. Daha sonra
Rondo’nun tüm temaları işitilir. Birinci
kemanın solosunun kesildiği yerde 4.
bölüme geçilir: Do diyez minör tonda,
ağır (largo) tempoda önce öfkeli ve
protesto yüklü bir tema belirir. İkinci
tema ise “Esaret Altında Öldü” adlı
devrimci ağıttan kaynaklanır. Kolayca
fark edilen ağıtı eleştirmenler anlamamış
ve “Finalde Lenin’in favori şarkısı
duyuruldu” diye yazmışlardı. Çünkü
partiye kayıtlı Şostakoviç örnek bir
besteci sayılıyordu artık... Viyolonselin
sunduğu üçüncü tema, Lady Macbeth
operasının (ya da Katerina İsmailova’nın)
dokunaklı ezgilerinden alınmıştır.
Viyolonsel, Do minör tondaki 5. ve son
bölüme (Largo) geçişi sağlar. Bu ağır
fugato’da bölümün en belirgin teması
DSCH ile, ağır ve hüzünlü sona ulaşılır.
Op. 110, Do minör 8. Dörtlü’nün oda
orkestrası düzenlemesini, bestecinin
onayı ile Rudolf Barşay yapmış, eser op.
110bis numarasıyla ve “Oda Senfonisi”
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of the Animals and most recently
The Return which world premiered
in 2015. His recent works have
been reviewed as being “stunning”,
“exquisite” and “the standard to which
all other circuses can aspire”. Yaron
lives in Brisbane with his son, Oscar.
His passion is creating works of
philosophical and poetic depth from
the traditional languages of circus.
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duyduğumuz hayalet müziği değildir
bu. Aksine o müzik fazlasıyla canlıdır.
Duyduğumuz bu müzik ise bizi
hayaletlerin yaşadığı yere götürür;
ilgisiz bir soğukkanlılıkla izlenen ıssız
bir dünyadır burası, korkunç ve kasıp
kavurucu saldırıların ardından keşif
yapılan sessiz bir evren. Müzik bu
manzarayı acı ve üzüntüyle yansıtmaz,
ama 2. Dörtlü’nün yüce romansına da
düşmez. Aksine huzursuz edici, buz
kesmiş bir dünya yabancılaşmış bir
dinleyicinin gözünden verilir.
Final bölümü ise, ilk bölümün temposu,
atılımı ve Si Bemol majöründe kısa
süreli bir konaklamadır. İlk bölümdeki
partide yer alan eski dostlarımızın
birbiriyle içli dışlılığını hissetsek
de yaşamlarının canlılığı sönüp
gitmiştir. Şimdi hepsi, ikinci bölümün
göz korkutucu dünyasından kaçıp
kurtulması mümkün olmayan ve
sonunda ona geri dönmek zorunda
kalan hayaletlere dönüşmüştür. Çetin
bir havası olan bu dörtlü, buz gibi bir
sabit nota üzerindeki morendo’yla
sonlanır.
5. Dörtlü, tekrar tekrar dinlenmesi
gereken ve elbette bunun karşılığını
veren zor ve karmaşık bir parçadır.
Şostakoviç, sadece eğlenceli diye bir
kenara attığı No. 4’ten farklı olarak bu
dörtlüyü oldukça beğendiğini kabul
eder. Ama “müzik çevreleri” olumsuz
tepki vereceği için, yayınlanmasının
mümkün olmayacağını da sezmiştir.
Nitekim 3. ve 4. gibi, 5. Dörtlü’nün
icrası için de Stalin’in ölümünü
beklemek gerekecektir. (Süre 33’)
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kariyerine tanınan bir kemancı
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Vègh’ın asistanıydı) ve Camerata
Salzburg, Viyana Volksopera ve
Viyana Senfoni Orkestrası gibi çeşitli
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başladı. 1995 yılında Philharmonia
Wien’i kurdu ve 2001-2003 yılları
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Eylül 2008’den beri de Reutlingen’deki
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Ola Rudner, 1997’den bu yana
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Württembergische Filarmoni’deki
görevinden önce her yıl Philharmonia
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dayanaklarından biri haline gelir.
Şostakoviç’in böylesine kişisel bir motif
kullanması, pek çok eserinde B-A-C-H
nota dizisine yer veren Bach’tan aldığı
bir mirastır.
Dört notalı motifle üstü kapalı bir
* Program notu: irkin aktüze
biçimde kendine göndermede bulunan
besteci, Galina Ustvolskaya’ya ait (1919Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 5 Si bemol
2006) Klarnet Üçlüsü Si Bemol’ün
Majör, op. 92
finalinin ölçü çizgilerini alıntılarken
de aslında eserine yine kendi özel
– Allegro non troppo, attacca
hayatından izler bırakmaktaydı.
– Andante/Andantino, attacca
Ustvolskaya, öğrencilerinden biriydi.
– Moderato – Allegretto
“Şostakoviç ona mesleki olarak büyük
bir saygı duyuyor ve derin duygular
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 5 Si Bemol
besliyordu”; ancak ilk karısının
Majör, op. 92’nin prömiyeri, eser
ölümünün ardından Ustvolskaya’ya
bir yıl öncesinden tamamlanmış
evlilik teklif ettiğinde reddedilecekti.
olmasına rağmen, ancak Stalin’in
Dörtlünün ilk bölümündeki titretici
ölümünün ardından Kasım 1953’te
kontrpuanda hissedilen aşırı heyecanın
yapıldı. Bu dörtlü, sonraki dörtlülerde
nedenlerini belki de bu özel meselelerde
de esas alınacak olan iki yeni öğe
aramak gerekir. Gelişme bölümünde,
içerir: duraksız bir eser yaratmak için
çeşitli temalar farklı görünümler altında
tüm bölümlerin birbirine eklenmesi
ve harikulade kombinasyonlar içinde
ve giderek toplumsal meselelerden
bir görünür bir kaybolur. Bölümün
ziyade kişisel meselelere göndermeler
kodasının hâkimi, birinci kemanda
içermesi. Şostakoviç bu eserini Ekim
çalınan Ustvolskaya alıntısıdır ve
1950 ile Mart 1951 arasında bestelediği
nihayet, viyolonselden en baştaki dört
Solo Piyano İçin 24 Prelüt ve Füg, op.
notalı motif duyulur. Birinci kemanda
87’nin ardından yazdı. Eserin esin
hiç kesintiye uğramadan tizleşen Fa
kaynağı, Bach’ın ölümünün iki yüzüncü sesi, bu birinci bölümü doğrudan
yıldönümü için 1950’de Leipzig’de
ikincisine taşır.
düzenlenen anma etkinlikleriydi. Besteci Şostakoviç’in yaylı çalgılar dörtlüsü
bu etkinliklerdeki piyano yarışmalarına
döngüsündeki bazı bölümler, tıpkı
jüri olarak katıldı. 24 Prelüt ve Füg’ü
aynalarla kaplı bir odada oluşan
yazmak, onu adeta bir kontrpuan
yansımaların yansımaları gibi, diğer
ustası haline getirmişti. En açık şekilde
bir dörtlünün motiflerini yansıtırken
Beşinci Dörtlü’de olmak üzere, sonraki bu diğer dörtlü de bir üçüncününkini
eserlerinde kontrpuandan giderek daha yansıtır. Aslında her yansıma özgündür,
çok yararlanması bu yetkinliğin bir
ama farklı bir açıdan da olsa diğer
ifadesiydi.
yansımanın bir parçasını da içinde
Dörtlü döngüler içinde en iyisi
barındırır. Beşinci dörtlüye ruhunu
sayılabilecek olan birinci bölüm,
veren bu Si minör orta bölüm, bizi
Dördüncü Dörtlü’nün finalindeki gibi
işte böyle bir dünyanın içine çeker.
canlılık veren bir ritimle açılır. Bu ilk
Bu bölüm aynı zamanda, Stalin’in
bölümün başında kemanla çalınan
1953’teki ölümünden sonra başlayan
ilk dört nota özellikle ilginçtir. Bu
kültürel açılıma kadar yayınlanamamış
notalar, opus numaralandırmasında 5.
olan eserlerden alıntılarla doludur.
Dörtlü’nün hemen arkasından gelen 10. Şostakoviç bu dörtlüye, o zamana
Senfoni’nin final bölümünün bitiminde, kadar dinleyicilerle buluşamamış olan
nefes kesici bir meydan okuma
3. Dörtlü ve 1. Keman Konçertosu’nun
niteliğindeki bir pasajda ortaya çıkan
ikinci ve final bölümlerini de dahil eder.
D-S-C-H motifinin bir permütasyonudur. Bu bölüm ile ilkinin karmaşıklığı ve
Bu motifin permütasyonu sonraki
huzursuzluğu arasındaki kontrast
üç yaylı dörtlüsünde de belirir ve
herhalde bundan daha güçlü bir şekilde
nihayet Sekizinci’de doğru formuna
verilemezdi. Ama 3. Dörtlü’nün son
kavuşarak tüm bir dörtlünün temel
bölümünün başında ve sonunda
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başlığıyla yayımlanmıştır. “Oda
Senfonisi”, Rusya’da düzenlenen ilk
müzik şenliği olan Gorki Festivali’nde,
12 Kasım 1962’de seslendirilmiştir.
(Süre 20’)
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ve Viyana Symphoniker gibi topluluklara
şeflik yaptı.
Aynı zamanda önemli bir opera şefi
olan Rudner, düzenli olarak Avustralya,
Avusturya ve İtalya’daki opera evlerine
davet ediliyor. Repertuvarına dahil
olan eserler arasında Sihirli Flüt, Così
fan tutte, Figaro, Titus ve Idomeneo,
Fidelio, Carmen, Il Trovatore ile La
Traviata ile Offenbach, Strauss, Lehar
ve Kalman’dan operetler sayılabilir.
Şubat 2007’de Salzburg’da Carmen’i
büyük bir başarıyla yöneten Rudner,
bunu 2008’de, Don Pasquale ve Barbiere
di Siviglia’nın aynı ölçüde başarılı
performansıyla takip etti.
Württembergische Filarmoni’de
birincil şef olarak göreve getirildikten
sonra orkestrayı hem ülkede hem
de uluslararası camiada tanınan,
Almanya’nın başlıca bölgesel
orkestralarından biri haline getirdi.
Aynı orkestrayı düzenli olarak İspanya,
Avusturya, Polonya, Macaristan,
İsviçre ve İtalya turnelerine, Wiener
Musikverein, Budapeşte Liszt
Akademisi, Zürih Tonhalle, KKL Luzern,
Varşova Beethoven Festivali, Valensiya
Palau de la Musica ve Sala Verdi Milano
gibi salon ve festivallere taşıdı. Aynı
zamanda Ulusal Polonya Radyo Senfoni
Orkestrası, Innsbruck Tiroler Senfoni
Orkestrası, Milano Verdi Orkestrası,
Roma Senfoni Orkestrası, Hong Kong
Filarmoni, Fondazione Arena di Verona
Orkestrası, Wiener Symphoniker,
Münster Senfoni Orkestrası, Letonya
Ulusal Senfoni Orkestrası, Pannon
Filarmoni, Gothenburg Senfoni
Orkestrası, İsveç Oda Orkestrası,
Stuttgart Kammerorchester, Krakov
Filarmoni, Katowice Polonya Ulusal
Radyo Orkestrası, Danimarka Radyo
Orkestrası, Kopenhag Filarmo, Aarhus
Senfoni Orkestrası, Aalborg Senfoni
Orkestrası, Bolonya Filarmonica Teatro
Comunale Orkestrası ve Maggio
Musicale Fiorentina gibi orkestralarla
başarılı işbirliklerine imza attı. 2010’da
Wiener Volksoper Senfoni Orkestrası’yla
Japonya’ya turne düzenleyerek,
Tokyo’daki Suntory Salonu’ndan hemen
2012, 2014 ve 2017 turneleri için geri
davet aldı.
Bach’tan Ferran Cruxient’e ve Rudner
ile orkestrasına bir parçasını ithaf
etmiş olan yurttaşı Rolf Martinsson
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gibi çağdaş bestecilere varan geniş bir
repertuvarı bulunan Rudner, Haydn’dan
Brahms ve Bruckner’e, özellikle klasik
repertuvara büyük önem veriyor.
Sanatçı, BIS, Harmonia Mundi,
Avustralyalı şirket ABC Classica,
Camerata Tokyo, Amadeus ve Venice
Channel (DVD-HD) için kayıtlar
gerçekleştirdi. Württembergische
Philharmonie ile beraber Romantik
Üvertürler ile Mendelssohn’un 3., 4. ve
5. Senfoni’lerini ARS Productions için,
Grieg’in Per Gynt Süitleri’ni de Antes
Edition için kaydetti.
Rudner, Avusturya Cumhuriyeti’ne
hizmetleri sebebiyle liyakat nişanına
layık görüldü ve Avustralya’daki
olağanüstü müzikal çalışmaları için
Yüzüncü Yıl Madalyası ile onurlandırıldı.
▪▪ The Swedish conductor Ola Rudner
started his career as a high-profile
violinist (he is a prize winner of the
Paganini competition and was also
the assistant of the legendary Sandor
Vègh) and concertmaster of various
orchestras such as the Camerata
Salzburg, the Volksopera Vienna and
the Vienna Symphony Orchestra.

1995 he founded the Philharmonia
Wien. From 2001- 2003 he was
Chief Conductor of the Tasmanian
Symphony Orchestra in Australia.
2003 -2006 he was Chief Conductor
of the Haydn Orchestra of Bolzano.
From September 2008 he is the Chief
Conductor of Württembergische
Philharmonie in Reutlingen.
Since 1997 Ola Rudner has conducted
all the major Australian orchestras:
the Sydney Symphony Orchestra
and the orchestras of Melbourne,
Queensland, Tasmania, Adelaide and
Perth. In Scandinavia he has conducted
most of the orchestras including the
Gothenburg Symphony Orchestra, the
Swedish Radio Symphony Orchestra,
Oslo Philharmonic, Swedish Chamber
Orchestra and the orchestras in
Trondheim, Bergen, Aalborg, Malmö,
Helsingborg etc.
Before his appoinment with
Württembergische Philharmonie he
performed annually with Philharmonia
Wien at the Musikverein Wien,
and went on tour to Japan, Poland,
Yugoslavia, Italy, Austria and Turkey.
He also performed with the BBC

Symphony Orchestra, the Frankfurt
Radio Symphony Orchestra, the Oslo
Philharmonic Orchestra, RAI Torino,
Orchestra Fondazione Arena di
Verona, the Slovenian Philharmonic,
Luxembourg Philharmonic, the
SWR- Symphony Orchestra Stuttgart,
Mozarteum Orchestra Salzburg, Hong
Kong Philharmonic, Orchestra del
Teatro la Fenice, Orchestra Sinfonica
di Roma, Warsaw Philharmonic, Teatro
Nacional de Sao Carlos Lissabon,
Bremen Philharmonic, Orchestra del
Teatro V.Bellini di Catania, London
Philharmonic Orchestra and Wiener
Symphoniker.
Ola Rudner is also an important opera
conductor, he is regularly invited to the
opera houses of Australia, Austria and
Italy. His repertoire includes Mozart’s
Magic Flute, Così, Figaro, Titus and
Idomeneo, Beethoven’s Fidelio;
Carmen and Verdi’s Il Trovatore and
La Traviata. Operettas by Offenbach,
Strauss, Lehar and Kalman. In
February 2007 he conducted Carmen
with great success in Salzburg,
followed by equally successful Don
Pasquale and Barbiere di Siviglia in
2008.
Following his appoinment as
Chiefconductor of Württembergische
Philharmonie he has transformed
the orchestra into one of Germanys
top regional orchestras - wellknown
in Germany and internationally.
As a result he regularly takes the
orchestra on tours to Spain, Austria,
Poland, Hungary, Switzerland and
Italy including Halls like Wiener
Musikverein, Liszt Academy
Budapest, Tonhalle Zürich, KKL
Luzern, Beethoven Festival Warsaw,
Palau de la Musica Valencia und
Sala Verdi Milano. He also finds
time to work with orchestras like
National Polish Radio Symphony
Orchestra, Tiroler Symphonieorchester
Innsbruck, Orchestra Verdi Milano,
Orchestra Sinfonica di Roma, Hong
Kong Philharmonic, Orchestra
Fondazione Arena di Verona , Wiener
Symphoniker, Sinfonieorchester
Münster, Latvian National Symphony
Orchestra, Pannon Philharmonic,
Gothenburg Symphony Orchestra,
Odense Symphony Orchestra,

Swedish Chamber Orchestra ,
Stuttgarter Kammerorchester, Krakow
Philharmonic, Polish National Radio
Orchestra Katowice, Danish Radio
Orchestra, Copenhagen Philharmonic,
Aarhus Symphony Orchestra, Aalborg
Symphony Orchestra, Orchestra
Filarmonica Teatro Comunale di
Bologna, Maggio Musicale Fiorentina.
2010 he toured Japan with the
Symphonie Orchester der Wiener
Volksoper. The Suntory Hall in Tokyo
immediately reinvited him for tours
2012, 2014 and 2017.
Ola Rudner has an extensive repertoire
ranging from Bach to contemporary
composers like Ferran Cruxient or
compatriot Rolf Martinsson who
also dedicated a piece to Rudner and
his Orchestra. His special attention
concerns the interpretation of the
classical repertoire from Haydn to
Brahms and Bruckner for which he has
received highest critical acclaim.
He has recorded for BIS, Harmonia
Mundi, Australian label ABC Classics,
Camerata Tokyo, Amadeus, Venice
Channel (DVD – HD). With the
Württembergische Philharmonie he
has recorded “Romantic Ouvertures”,
and Mendelssohn’s 3rd, 4th and 5th
Symphonie for ARS Productions and
Grieg’s Peer Gynt Suites for Antes
Edition.
He is the receiver of the order of merit
for services rendered to the Republic
of Austria. For his outstanding musical
work in Australia he received the
“Centenary Medal”.

fazıl say
▪▪ Beste yapmak bir doğaçlama
biçimidir; fikirler, müzik parçaları ve
hayali şekillerle. Besteci ve piyanist Fazıl
Say’ın sanatsal rotası ve dünya görüşü
de işte bu açıdan yorumlanmalıdır. Bir
besteci olarak öz-algısının temelini
oluşturan estetik bakış açısı da,
Cortot’un öğrencisi Mithat Fenmen
ile piyano dersleri sırasında aşinalık
kazandığı bu özgür formlardan gelir.
Fazıl Say, 25 yılı aşkın bir süredir,
giderek daha materyalistleşen ve
daha karmaşık şekilde yapılanan
klasik müzik dünyasında eşine ender
rastlanan bir şekilde hem dinleyiciler

hem de eleştirmenlere dokunmaktadır.
Bu sanatçıyla gerçekleşen konserler
bambaşkadır. Çok daha direkt, daha
açık, daha heyecan vericidirler; kısacası,
doğrudan kalbe ulaşırlar. Aynı şey
besteleri için de söylenebilir.
Fazıl Say ilk eserini –bir piyano sonatı–
henüz 1984 yılında, on dört yaşında,
memleketi Ankara’da konservatuvar
öğrencisiyken besteledi. Gelişiminin bu
erken aşamasında bu bestesini, Keman
ve Piyano İçin Siyah İlahiler / Schwarze
Hymnen ve bir gitar konçertosu gibi,
opus numarası verilmemiş birçok oda
müziği eseri izledi. Ardından, kendisine
New York’ta Genç Konser Sanatçısı
Seçmelerini kazandıran eserlerinden,
Nasreddin Hoca’nın Dört Dansı’nı
opus 1 olarak kabul etti. Bu eser,
özünde onun şahsi tarzının belirgin
özelliklerini ortaya koyar: rapsodik,
fantezivari bir yapı; çoğu zaman
dansa benzer, senkopasyon kullanarak
yapılan, değişken bir ritim; sürekli,
canlı ve dinamik bir nabız ve kökeni
çoğu zaman Türkiye ve komşularının
halk müziklerine dayanan melodik fikir
zenginliği. Bu açılardan bakılınca bir
ölçüde Béla Bartók, George Enescu
ve György Ligeti gibi, kendi ülkelerinin
zengin müzikal folkloru üzerinde
ilerleyen bestecilerin geleneğinde yer
alır.
Fazıl Say, John Cage ve hazırlanmış
piyano eserlerinden aşina olduğumuz
teknikleri kullandığı Kara Toprak
(1997) adlı piyano eseri ile uluslararası
alanda dikkatleri çekti. Bunun
ardından, giderek büyük orkestral
formlara yöneldi. Nâzım Hikmet
ve Metin Altıok’un şiirlerinden (ve
biyografilerinden) aldığı ilhamla,
solistler, korolar ve orkestra için,
özellikle de Nâzım Oratoryosu’nda
olduğu üzere, Carl Orff gibi bestecilerin
geleneğini sürdüren eserler besteledi.
Bu bestelerinde modern Avrupa
enstrümanlarının yanı sıra, anavatanı
Türkiye’den de kudüm, darbuka ve ney
gibi enstrümanları sıklıkla ve özenle
kullanır. Bu ise müziğe, onu kendi
türündeki birçok benzer eserden ayıran
bir renk katar.
2007 yılında aynı isimle bilinen ünlü
masallardan esinlenen, ancak bir
haremdeki yedi kadının kaderini
anlatan Harem’de 1001 Gece adlı keman
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gerçekleşti. Eylül 2012’de ise
Konzerthaus Dortmund izleyicileri
Say’ın, 2011 yılında Alman şair Rainer
Maria Rilke’in şiiri üzerine soprano
ve piyano için bestelemiş olduğu
“Panther” isimli şarkının orkestra ve
soprano versiyonunun prömiyerini
dinleme fırsatını yakaladı. Son olarak
da ekim ayında üçüncü senfonisi olan
Universe’ün prömiyer konseri, şef
Ivor Bolton yönetiminde ve Salzburg
Mozarteum Orkestrası eşliğinde
izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılandı.
2013 yılına geldiğimizde, şef Kristjan
Järvi yönetimindeki Gstaad Festival
Orkestrası’yla birlikte Su isimli piyano
konçertosunun prömiyeri ile Say’ın
Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlere ithaf
ettiği ve Arvo Volmer yönetimindeki
NDR Radyo Filarmoni’de seslendirilen
Gezi Park 1 isimli piyano konçertosunun
yanı sıra, soprano Norma Nahoun
ve Stuttgart Oda Orkestrası eşliğinde
Goethe-Lieder isimli eserin prömiyeri de
yapıldı.
2014 yılında Viyana Konzerthaus
siparişi olan Gezi Park 2, İstanbul Müzik
Festivali tarafından sipariş edilen Sait
Faik, D-Marin Turgutreis Uluslararası
Klasik Müzik Festivali’nin 10. yıl
kutlamaları çerçevesinde bestelenen
Hermias-Yunus Sırtındaki Çocuk,
Musikfest Bremen tarafından sipariş
edilen Gezi Park 3 ve şef Andrey Boreyko
yönetiminde Birinci Dünya Savaşı 100.
yıl anma törenleri kapsamında Belçika
Ulusal Orkestrası’nın siparişi olan
Overture 1914 isimli eserlerinin dünya
prömiyerleri gerçekleşti.
Eserleri günümüzün en tanınmış
yayıncılarından Schott of Mainz
tarafından tüm dünyaya dağıtılmakta
olan Fazıl Say 2016’dan itibaren Warner
Classics sanatçısıdır.
▪▪ With his extraordinary pianistic
talents, Fazıl Say has been touching
audiences and critics alike for more
than twenty-five years, in a way that
has become rare in the increasingly
materialistic and elaborately organised
classical music world. Concerts with
this artist are something different.
They are more direct, more open,
more exciting; in short, they go
straight to the heart. Which is exactly
what the composer Aribert Reimann

thought in 1986 when, during a visit
to Ankara, he had the opportunity,
more or less by chance, to appreciate
the playing of the sixteen-year-old
pianist. He immediately asked the
American pianist David Levine, who
was accompanying him on the trip, to
come to the city’s conservatory, using
the now much-quoted words: ‘You
absolutely must hear him, this boy
plays like a devil.’
Fazıl Say had his first piano lessons
from Mithat Fenmen, who had himself
studied with Alfred Cortot in Paris.
Perhaps sensing just how talented
his pupil was, Fenmen asked the boy
to improvise every day on themes
to do with his daily life before going
on to complete his essential piano
exercises and studies. This contact
with free creative processes and forms
is seen as the source of the immense
improvisatory talent and the aesthetic
outlook that make Fazıl Say the pianist
and composer he is today. He has been
commissioned to write music for,
among others, the Salzburg Festival,
the WDR, the Dortmund Konzerthaus
and the Schleswig-Holstein and
Mecklenburg-Vorpommern festivals.
His work includes compositions for
solo keyboard and chamber music, as
well as solo concertos and large-scale
orchestral works.
From 1987 onwards, Fazıl Say
fine-tuned his skills as a classical
pianist with David Levine, first at the
Musikhochschule Robert Schumann
in Düsseldorf and later in Berlin. This
formed the aesthetic basis for his
Mozart and Schubert interpretations,
in particular. His outstanding
technique very quickly enabled him
to master the so-called warhorses of
the repertoire with masterful ease. It
is precisely this blend of refinement
(in Bach, Haydn, and Mozart) and
virtuoso brilliance in the works of Liszt,
Mussorgsky and Beethoven that gained
him victory at the Young Concert
Artists international competition in
New York in 1994. Since then he
has played with all of the renowned
American and European orchestras
and numerous leading conductors,
building up a multifaceted repertoire
ranging from Bach, through the

Viennese Classics (Haydn, Mozart and
Beethoven) and the Romantics, right
up to contemporary music, including
his own piano compositions.
Guest appearances have taken Fazıl
Say to countless countries on all five
continents; the French newspaper
Le Figaro called him “a genius”.
He also performs chamber music
regularly: for many years he was part
of a fantastic duo with the violinist
Patricia Kopatchinskaja. Other notable
collaborators include Maxim Vengerov,
the Borusan Quartet of Istanbul and
the cellist Nicolas Altstaedt.
From 2005 to 2010, he was artist
in residence at the Dortmund
Konzerthaus; during the 2010/11
season he held the same position at
the Berlin Konzerthaus. Fazıl Say was
also a focal point of the programme of
the Schleswig-Holstein Musik Festival
in the summer of 2011. There have
been further residencies and Fazıl
Say festivals in Paris, Tokyo, Meran,
Hamburg, and Istanbul. During the
2012/13 season Fazıl Say was the
artist in residence at the Hessischer
Rundfunk in Frankfurt am Main and
at the Rheingau Musik Festival 2013,
where he was honoured with the
Rheingau Musik Preis. In April 2015
Fazıl Say gave a successful concert
with Orpheus Chamber Orchestra
at Carnegie Hall, New York, that was
followed by a tour with concerts all
over Europe. In 2014 he was the artist
in residence at the Bodenseefestival,
where he played 14 concerts. During
their 2015/2016 season the Alte
Oper Frankfurt and the Zürcher
Kammerorchester invited him to be
their artist in residence.
His recordings of works by Bach,
Mozart, Beethoven, Gershwin and
Stravinsky have been highly praised
by critics and won several prizes,
including three ECHO Klassik
Awards. In 2014, his recording of
Beethoven’s Piano Concerto No. 3 (with
hr-Sinfonieorchester / Gianandrea
Noseda) and Beethoven’s Sonatas
op. 111 and op. 27/2 Moonlight was
released, as well as the CD Say plays
Say, featuring his compositions for
piano. Since 2016 Fazıl Say is an
exclusive Warner Classics artist.
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konçertosu sanatçının uluslararası
arenada tekrar ilgi toplamasını sağladı.
Patricia Kopatchinskaja tarafından
gerçekleştirilen dünya prömiyerinin
ardından bu eser birçok uluslararası
konser salonunda seslendirildi. Say,
birinci senfonik eseri olan İstanbul
Senfonisi’nin ardından ikinci ve üçüncü
senfonileri Mezopotamya ve Universe
eserlerini tamamlayarak kayıtlarını
yayınladı. Konzerthaus Dortmund’ta
beş yıl süren misafir sanatçılığının
sonunda, 2010 yılında prömiyeri yapılan
ilk senfonisi İstanbul ile daha da büyük
bir başarıya ulaştı.
2013 yılında sanatçıya üçüncü Echo
Klasik Müzik Ödülü’nü kazandıran
İstanbul Senfonisi, WDR ve Konzerthaus
Dortmund tarafından Ruhr. 2010
kapsamında ortak olarak sipariş edilmiş
olup Boğaziçi’ndeki metropole ve
milyonlarca sakinine coşkulu ve şiirsel
bir hediye niteliği taşır. Aynı yıl, diğer
eserlerinin arasında, Boşanmak adlı
(atonal prensiplere dayalı) yaylı çalgılar
dörtlüsü ve Salzburg Festivali için
Nirvana Yanıyor adlı piyano konçertosu
ile Mecklenburg-Vorpommern Festivali
için bestelenip prömiyeri Gábor
Boldoczki tarafından gerçekleştirilen
bir Trompet Konçertosu gibi sipariş
eserlerin bestelenişine tanık oldu.
2011 yılında Schleswig-Holstein Müzik
Festivali tarafından verilen sipariş
üstüne Say, Sabine Meyer için İranlı şair
Ömer Hayyam’ın hayatı ve eserlerini
anlatan bir klarnet konçertosu yazdı.
2012 Fazıl Say için oldukça üretken
ve yoğun bir yıl oldu. Mart ayında
ney ve orkestra için bestelediği ve
Burcu Karadağ’ın solist olarak yer
aldığı Hezarfen isimli konçertosunun
prömiyeri şef Dan Ettinger yönetiminde
Mannheim Ulusal Tiyatro Orkestrası
Müzik Akademisi’nde gerçekleşti.
İstanbul Müzik Festivali tarafından
sipariş edilen ve ikinci senfonisi
olan Mezopotamya Senfonisi’nin
ilk performansı ise Haziran ayında
Gürer Aykal yönetiminde Borusan
İstanbul Filarmoni Orkestrası
eşliğinde İstanbul’da yapıldı. Bundan
kısa bir süre sonra, bir BBC siparişi
olan Dört Şehir isimli viyolonsel ve
piyano sonatının dünya prömiyeri
Nicolas Altstaedt ve José Gallardo
tarafından City of London Festivali’nde
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Daniela Fally, Isabelle Faust, Adam
Fischer, Dietrich Fischer-Dieskau,
▪▪ Viyana Oda Orkestrası 1946 yılında
Ingrid Fliter, Reinhold Friedrich, Elina
kuruldu; eski birincil şefi Carlo Zecchi ve Garanca, Hélène Grimaud, Edita
konuk şefler Yehudi Menuhin ile Sándor Gruberova, Friedrich & Paul Gulda,
Végh, topluluk için özel bir yere sahip
Theodor Guschlbauer, Clemens &
oldu. Yakın dönemde Christoph Eberle, Veronika Hagen, Viviane Hagner, Lynn
Philippe Entremont, Ernst Kovacic ve
Harrell, Heinz Holliger, Janine Jansen,
Heinrich Schiff gibi isimlerin birincil
Kiri Te Kanawa, Angelika Kirchschlager,
şefliğinde çalan Viyana Oda Orkestrası, Patricia Kopatchinskaja, Mark Laycock,
2004 yılından bu yana ise yardımcı
François Leleux, Elisabeth Leonskaja,
konuk şef Joji Hattori ile beraber
Oleg Maisenberg, Xavier de Maistre,
çalışıyor. Mayıs 2008’de yeni birincil şef Sir Neville Marriner, Viktoria Mullova,
olarak atanan Stefan Vladar ile beraber
Anna Netrebko, Gianandrea Noseda,
orkestra yeniden ulusal ve uluslararası
Ernst Ottensamer, Emmanuel Pahud,
mertebesini yeniden tanımlayabildi.
Vasily Petrenko, Günter Pichler, Thomas
İşbirliği yaptığı seçkin orkestra şefleri,
Quasthoff, Julian Rachlin, John Relyea,
solistler ve opera sanataçılarının listesi, Vadim Repin, Fazil Say, Benjamin
Viyana Oda Orkestrası’nın uluslararası
Schmid, Peter Schmidl, David Stern,
önemini gözler önüne seriyor: Piotr
Richard Stoltzman, Antoine Tamestit,
Anderszewski, Martha Argerich, Rudolf Uto Ughi, Maxim Vengerov, Stefan
Barshai, Lidia Baich, Cecilia Bartoli,
Vladar, Radovan Vlatkovic, Renaud
Elena Bashkirova, Elisabeth Batiashvili, Capuçon, Gaultier Capuçon, Jörg
Teresa Berganza, Ian Bostridge, Rudolf
Widmann, Hanna & Bruno Weinmeister
Buchbinder, Joseph Calleja, Thomas
ve Thomas Zehetmair.
Carroll, Gianluca Cascioli, Frédéric
Viyana Oda Orkestrası konserlerinin
Chaslin, Karel Mark Chichon, Jurek
bir bölümünü düzenli olarak Vienna
Dybal, Richard Egarr, Adrian Eröd,
Konzerthaus’ta veriyor. Ev sahipliği

yaptıkları Matineler Serisi’nin yanı
sıra, Vienna Konzerthaus’un ana
salonundaki Symphonie Classique and
Voices konserlerine de konuk oluyor, bir
yandan da başlıca festivallere ve dünya
çapında farklı konser salonlarına davet
alıyor. Topluluk, önemli uluslararası
taahhütlerine ek olarak Theater an der
Wien ve Wiener Kammeroper tarafından
opera ve bale prodüksiyonlarında
yer almak üzere 2013’ten bu yana
düzenli olarak davet ediliyor. Bu sezon
Carmen, La Traviata ve Der Kaiser von
Atlantis’i icra edecek olan orkestranın
uluslararası itibarı dünya genelindeki
turneleri ve düzenli olarak neredeyse
her başlıca Avrupa şehrinde sahne
almalarıyla belgeleniyor.
Viyana Oda Orkestrası, 2015/2016
sezonunda Isabelle van Keulen, Alma
Deutscher, Julian Rachlin ve Fazıl Say
ile olan işbirliklerini sunmaktan büyük
keyif aldı.
▪▪ The Vienna Chamber Orchestra was
founded in the year 1946. The former
chief conductor Carlo Zecchi and the
guest conductors Yehudi Menuhin and

Sándor Végh were special partners
for the Orchestra. Chief conductors of
the recent past were Christoph Eberle,
Philippe Entremont, Ernst Kovacic
and Heinrich Schiff. Since 2004,
the Vienna Chamber Orchestra has
been working with the associate guest
conductor Joji Hattori.
In May 2008, Stefan Vladar was
appointed the new chief conductor
of the Vienna Chamber Orchestra.
Together with him, the Orchestra could
again clearly define its national and
international rank.
The list of prominent conductors,
soloists and singers demonstrates
the international importance of the
Vienna Chamber Orchestra: Piotr
Anderszewski, Martha Argerich,
Rudolf Barshai, Lidia Baich, Cecilia
Bartoli, Elena Bashkirova, Elisabeth
Batiashvili, Teresa Berganza, Ian
Bostridge, Rudolf Buchbinder,
Joseph Calleja, Thomas Carroll,
Gianluca Cascioli, Frédéric Chaslin,
Karel Mark Chichon, Jurek Dybal,
Richard Egarr, Adrian Eröd, Daniela
Fally, Isabelle Faust, Adam Fischer,
Dietrich Fischer-Dieskau, Ingrid Fliter,
Reinhold Friedrich, Elina Garanca,
Hélène Grimaud, Edita Gruberova,
Friedrich & Paul Gulda, Theodor
Guschlbauer, Clemens & Veronika
Hagen, Viviane Hagner, Lynn Harrell,
Heinz Holliger, Janine Jansen, Kiri
Te Kanawa, Angelika Kirchschlager,
Patricia Kopatchinskaja, Mark Laycock,
François Leleux, Elisabeth Leonskaja,
Oleg Maisenberg, Xavier de Maistre,
Sir Neville Marriner, Viktoria Mullova,
Anna Netrebko, Gianandrea Noseda,
Ernst Ottensamer, Emmanuel Pahud,
Vasily Petrenko, Günter Pichler,
Thomas Quasthoff, Julian Rachlin,
John Relyea, Vadim Repin, Fazil Say,
Benjamin Schmid, Peter Schmidl,
David Stern, Richard Stoltzman,
Antoine Tamestit, Uto Ughi, Maxim
Vengerov, Stefan Vladar, Radovan
Vlatkovic, Renaud Capuçon, Gaultier
Capuçon, Jörg Widmann, Hanna
& Bruno Weinmeister and Thomas
Zehetmair.
The Vienna Chamber Orchestra plays
a number of concerts in the Vienna
Konzerthaus. In addition to hosting
the series of Matinees, it appears as a

guest in the Symphonie Classique and
Voices concerts in the Main Hall of the
Vienna Konzerthaus. It is also a guest
at the major festivals and concert halls
worldwide. Amongst a number of other
important international engagements,
the Orchestra has repeatedly been
invited by the “Theater an der Wien”
and the “Wiener Kammeroper”
to appear in Opera – and Ballet
Productions regularly since 2013.
In the current season the VCO will
perform Carmen, La Traviata and Der
Kaiser von Atlantis. The international
reputation of the Vienna Chamber
Orchestra is documented by worldwide
tours and its regular appearances in
virtually all major European cities.
In the current season 2015/16 the
Vienna Chamber Orchestra is very
delighted to present cooperation with
Isabelle van Keulen, Alma Deutscher,
Julian Rachlin and Fazıl Say.

program notları
Ludwig van Beethoven
Coriolan Uvertürü
– Allegro con brio
Beethoven 1807 yılında artık ünlü
bir bestecidir: Üç yıl önceki Eroica
Senfonisi’ni, iki yıl önceki Fidelio
operasını, bir yıl önceki Keman
Konçertosu ile Appassionata Piyano
Sonatı’nı yazmıştır. O yıl önce baharda
4. Senfoni’sini tamamlar; yüzyılın
başında ilk belirtileri başlayan sağırlığı
henüz onu fazla rahatsız etmemektedir.
Avusturya İmparatorluk Sarayı Kâtibi
Heinrich Josef von Collin’in Coriolanus
adlı dramına ilgi duyması da, eserdeki
karakterlerin çatışması nedeniyle
olmuştur. Önce bir opera bestelemeyi
düşünmüşse de, metin onu tatmin
etmediğinden eserin temsili için bir
uvertür yazmıştır. Ancak bu uvertür
de, eser çok ender temsil edildiği için
sonradan bir konser uvertürü olarak
tanınmıştır. Zaten Beethoven’ın tüm
uvertürleri gibi, bu isme uygun bir
“ön müzik ”olmaktan çok, belirgin
bir “karakter uvertürü” niteliğini
taşımaktaydı.
Bu dramın kahramanı Gaius Marcius
Coriolanus –ya da kısaca Coriolan–

MÖ 500 yıllarında yaşamış olan
Romalı bir soyludur. Coriolanus adı
da ona, İtalya yarımadasında Antium
(bugünkü Anzio) cıivarında yaşayan
Volscileri kovarak onların Corioli kentini
ele geçirmesinden sonra verilmiştir.
Volsciler kıyı ovasına göz diktikleri
için sık sık Romalılarla savaşmaktadır;
ancak yenildikten sonra dağlara
çekilirler. Bu arada komutan Coriolan
aşırı gururlu davranışlarla halk sözcüleri
olan tribunları kaldırmak isteyince,
yargılanıp sürgüne gönderilir; o da
düşman tarafına, Volscilere geçer. Kral
Attius Tullius’un onu general tayin
etmesiyle birçok kenti ele geçirerek
MÖ 489’da Roma surlarına dayanır ve
kamp kurar. Romalılar panik içinde ona
elçiler yollar, ülkenin en saygın kişilerini,
din adamlarını gönderir ama Coriolan
kararından dönmez. O anda Roma’nın
soylu analarının başında bulunan
Veturia, Coriolan’ın annesi, eşi Volunia
ve iki çocuğunu da alarak kampa gider;
şiddetli ağlayışlar, sıcak yalvarışlarla
onu vazgeçmeye ikna eder. Coriolan
ordusuyla Volsci’ye döner ve orada
sürgünde ölür. Bir başka öyküye göre
de döndüğünde Volsciler tarafından
öldürülür.
Erken Roma efsanelerinin en
güzellerinden biri olan bu konuyu 2000
yıl önce –eski çağ Yunan yazarı, uzun
yıllar Roma’da yaşayan– Plutarkhos
(50-125), daha önce de Yunan asıllı en
eski Latin şairi Livius Andronicus (MÖ
III. yüzyıl) işlemiş, 17. yüzyılda da ünlü
İngiliz yazar Shakespeare bir oyununda
kullanmıştı. Beethoven, yakın tanıdığı
olan Collin’in bu tek perdelik oyunu
için 1807 baharında bestelediği ve
“Ouvertura (zum Trauerspiel Coriolan)
composta da L. van Beethoven,
1807” başlığını yazdığı eserini yine
Collin’e ithaf etmiş ve op. 62 olarak
numaralanan uvertür aynı yılın Aralık
ayında Viyana’da ilk kez çalınmıştı.
Shakespeare’in öldürdüğü, Collin’in
intihar ettirdiği Coriolan, Beethoven’da
kahraman bir komutanın portresi
olarak, gururu ve öfkesiyle vicdanının
bir çatışması olarak yansır.
Bir senfonik şiir anlatımındaki Coriolan
Uvertürü, 4/4’lük ölçüde, çabuk ve
parlak tempoda, bestecinin trajik
tonalitesi karanlık Do minörde, buruk
havada, ancak kararlı şekilde başlar.
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Wolfgang Amadeus Mozart
Piyano Konçertosu No. 12 La Majör,
KV 414
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23 Mart 1783 günü Viyana’da, kralın
da bulunduğu akademi konserinde
Mozart, 12. ve 13. Piyano Konçertolarını
seslendirmiş ve büyük başarı
kazanmıştı. Daha önce, 28 Aralık
1782’de babasına yazdığı mektupta
12. Piyano Konçertosu’nu şöyle
tanımlıyordu: “Öğrenildiği zaman
çok zor değil; gösterişli ve kulağa
hoş gelen pasajları da var.” Mozart,
yaylı çalgılar yanında iki obua ve iki
kornonun kullanılması ad libitum
(isteğe bağlı) olarak 1782 sonbaharında
Viyana’da bestelendiği sanılan
konçertonun üçüncü bölümü (Rondo)
üzerinde çok çalışmış, ayrıca ilk ve
son bölümlere birer kadans yazmıştı.
Aynı yıl bestelediği ve 15 Ocak 1783
günü Wiener Zeitung’a verdiği ilanla
dört düka altını karşılığında, notaları
evinden alınabilmesi için adresini de
yazarak satışa sunduğu üç piyano

konçertosu (No. 11, KV 413; No. 12,
KV 414; No. 13, KV 415) arasında 12.
Konçerto, diğerleri gibi çok parlak ve
tutkulu olmamasının yanı sıra başka
özellikler taşır: Ünlü müzikolog Eric
Blom bu eseri çok duygulu, içten, zarif,
tatlı ama çekingen bir şiirsellikteki ve
gülümseyen karakterli saf bir genç kıza
benzetir.
1. bölüm, 4/4’lük ölçüde, La Majör
tonda ve allegro tempoda orkestranın
canlı tutti’si ile zarif şekilde başlar.
Birinci kemanların sunduğu temayı,
orkestranın susmasından sonra
piyano tekrarlar ve hülyalı bir diyalog
oluşur. Yaylı çalgıların duyurduğu
motifleri piyano geliştirir. Tirol
ezgilerini anımsatan yan temanın da
geliştirilmesinden sonra piyanonun
parlak –ve konçertonun en ilginç
olan– 41 mezürlük kadansı ile bölüm
sona erer. 2. bölüm Andante 3/4’lük
ölçüde ve Re Majör tonda başlar.
Olağanüstü hüzünlü karakteriyle –
bazı eleştirmenlerin, yine La Majör
Piyano Konçertosu No. 23 KV 488’in
ağır bölümünden aşağı kalmayan
değerde gördükleri– elejik havasıyla
beğeni kazanır. Aslında Mozart ilk
dört mezürde, 1 Ocak 1782’de ölen J.
Christian Bach’ın bir senfonisinden
aldığı motifi işlemiş ve bunu da başlıkta
belirtmiştir. 10 Nisan 1782 tarihinde
babasına gönderdiği mektupta,
“Herhalde İngiltereli Bach’ın öldüğünü
biliyorsunuz? Müzik dünyası için
büyük bir kayıp” diye yazmış ve yaşlı
dostunu böylece anmak istemişti.
Schubert’in duygusallığını ve sıcaklığını
da yansıtan Andante’de orkestranın
duyurduğu temaları piyano geliştirir;
bölüm sakin biçimde biter. 3. bölüm
allegretto tempoda, 2/4’lük ölçüde,
La Majör tonda ve basit gibi gelen
sevimli temalarla işlenen bir rondo
biçimindedir. Müzikolog Alfred
Einstein’ın belirttiği gibi Mozart bu
bölüm için iki taslak hazırlamış, kolay
gibi görünen bu rondo için oldukça
uğraşmıştır. Taslakların ikincisi (KV
386) Piyano İçin Konser Rondosu
adıyla 19 Ekim 1782’de bestelenmiştir.
Orkestranın canlı tuttisi ile başlayan
finalde ilk tema, birinci kemanlarla
piyano arasında özel bir diyalogmuş
gibi sunulur ve eser zarif bir biçimde
sona erer. (Süre 27’)

Felix Mendelssohn
Senfoni No. 4 La Majör, op. 90 “İtalyan”
– Allegro vivace
– Andante con moto
– Con moto moderato
– Saltarello (Presto)
1830 yılında İtalya’ya giden
Mendelssohn, daha önce taslaklarını
hazırladığı İskoç Senfonisi’ni Roma
ve Napoli’de bitirmeyi tasarlamıştı.
Ancak İtalya’nın güneşi ve ülkenin canlı
yaşamı bu senfoni yerine ona, bunun
tam karşıtı bir eser –İtalyan Senfonisi–
için ilham verdi. Eserin tamamlanması
oldukça güç bir çalışma sonucunda
gerçekleşti. 1833 yılında Berlin’de 4.
Senfoni’yi bitiren Mendelssohn, içi
rahat etmemesine karşın, Londra
Filarmoni Derneği’nin siparişi olan
eseri Londra’da 13 Mayıs 1833’te yönetti.
Ancak senfoni üzerindeki çalışmalarını
sürdürdü, birkaç defa değiştirdi. 4.
Senfoni son şekliyle, ancak bestecinin
ölümünden iki yıl sonra, 1 Kasım
1849’da, Julius Rietz yönetimindeki
Leipzig Gewandhaus Orkestrası
tarafından seslendirildi.
Mendelssohn, gerçekte, 1842’de
tamamlanan İskoç Senfonisi’nden önce
bitirilmesine karşın 4. Senfoni olarak
numaralanan eserinin hayatta olduğu
sürece yayımlanmasına izin vermedi.
Halbuki kızkardeşi Fanny’ye İtalya’dan
yazdığı mektupta, bu senfoninin
şimdiye kadar yazdığı en neşeli eser
olduğunu, ağır bölüm için Napoli’de
çalışacağını, özellikle son bölümü
beğendiğini belirtmişti. Bir yıl sonra ise,
finalin kendisine güç anlar yaşattığını
söylüyordu.
İtalya’nın neşeli, duygulu dans
ve ezgilerinin etkisinin sezildiği,
Mendelssohn’un İtalyan olarak
tanımladığı La Majör Senfoni, bir
Mozart berraklığı ve hafifliği taşır.
Orkestra çalgılarının zarif kullanımı,
özellikle korno ve trompet partileri
Haydn ya da Mozart’ın Viyana stilini
anımsatır. Dört bölümden oluşan
İtalyan Senfoni’sinin 1. bölümü 6/8’lik
ölçüde ve La Majör tonda, canlı ve
çabuk tempodadır. Mendelssohn
temayı, gençliğin verdiği sabırsızlıkla
hemen girişte korno, fagot, klarnet ve
flütün eşliğindeki kemanlarla duyurur.

Gençliğin tazeliği ve neşesi, İtalya’nın
güneşli ve canlı havası hissedilir. Aynı
karakteristik canlı 6/8’lik ritim, daha
sakin olan ikinci temanın klarnet
ve fagotlarda –bu kez kemanların
eşliğinde– ortaya çıkmasında bile
bozulmaz. Daha sonra flüt ve
obualara geçen bu tema, kemanların
zarif kadansına yol gösterir. Gelişim,
klarnetin yavaş ve düşünceli hareketiyle
başlatılır. Burada ikinci kemanlarda
duyulan canlı yeni melodi ise füg
biçiminde gelişerek önemli bir rol oynar.
2. bölüm 4/4’lük ölçüde, Re minör
tonda ve ağırca ama hareketli tempoda
bir balad havasındadır. “Hacıların
Yürüyüşü” olarak adlandırılan
bu bölümü, Mendelssohn’un bir
gece Napoli sokaklarında gördüğü
bir ayinden esinlenerek yansıttığı
belirtilir. Hacıların duası, viyola ve
tahta üfleme çalgılarda duyulan ciddi
ezgiyle, yürüyüşteki adım sesleri ise
basların yansıttığı sekizlik notalarla
canlandırılır. Bunu izleyen klarnetteki
zarif ezgi, bu ayinin hüzünlü havasını
pekiştirir. Flütün de katıldığı ezgi çok
hafif (pianissimo) şekilde viyolonsel ve
basların pizzicato’suyla sona erer.
3. bölüm 3/4’lük ölçüde, La Majör
tonda, orta hızda hareketlenen
tempoda, klasik modele göre, ancak
eski saray dansının formalitesini
içermeden sunulan şiirsel havada bir
menuet’tir. Mendelssohn’un gençlik
eserlerini anımsatan sade, ancak zarif
bir anlatımla başlar. Ortadaki Mi Majör
tondaki trio bölmesi ise yumuşak
tınılı iki korno ve iki fagotla dört partili
armoni şeklinde duyurulan barışçı
bir hava oluşturur. Sonda tekrarlanan
menuet ve zarif koda ile bölüm biter.
4. bölüm 4/4’lük ölçüde ve ilginç La
minör tonda, çok hızlı tempoda bir
İtalyan dansı olan saltarello’dur. Güney
İtalya’ya özgü, sıçrayarak yapılan kıvrak
bir dans olan saltarello ile senfoninin
yeniden bu ülkeye döndüğü, sanki def
seslerini duyurduğu hissedilir. Kısa bir
girişten sonra flütün önderliğinde bu
neşeli dans başlar. İkinci tema ise –yine
bir saltarello teması olarak– kemanlarla
duyurulur. Bu dansların arasında ağırca
ve karanlık havadaki geçişleri keman
duyururken bile üfleme çalgılar hızlı
dansın figürlerini bırakmaz. Kemanların
büyük bir acelecilikle çaldığı bu dans

virtüözce sürer. Bölüm bu malzeme
üzerine gelişerek, parlak sona yönelir
ve müzik tarihinde belki de, La Majör
tonla başlayarak La minörde sona eren
özellikteki bu tek senfoniyi sona erdirir.
(Süre 29’)
* Program notları: irkin aktüze
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Yaylıların unison girişi orkestranın sert
akorlarıyla kesilir; iki kez tekrarı izleyen
iki akordan sonra ilk tema duyulur:
Hafifçe, sekizlik notalarla beliren sert
motif Coriolan’ın kahramanlığını,
dinmek bilmeyen ihtirasını vurgular.
Keman ve viyolaların sunduğu tema
kısa bir gelişimden sonra yerini ikinci
temaya bırakır. Bu güzel ve sakin tema
iki kadının Coriolan’da uyandırdığı
samimi vatan sevgisi, soylu insanlık ve
vicdan duygularını ışıklı Majör tonda
yansıtır. Uvertür bu iki temanın, bu
iki duygunun çatışması olarak sürer.
Sonradan kemanların füg olarak
başlattıkları bir üçüncü motif, viyola ve
viyolonsellerde arpejlerle işlenir. Gelişim
ise tutkulu ve dramatik bir coda’ya
ulaşınca Coriolan’ın ölümü tanımlanır.
Bu trajik son, girişteki temanın parçaları
şeklinde duyulur. Coriolan’ın gururlu
teması bas yaylılarda ölümün mantığını
yansıtmaktadır. Ses azalırken üç
yumuşak nota, piano olarak yaşamına
son veren kahramanın sönen nabız
vuruşlarını sembolize eder. (Süre 8’)
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HAFTA SONU KLASİKLERİ
WEEKEND CLASSICS

hafta sonu klasikler-ı

04.06.2017
pa su 11.00

Avusturya Kültür Ofisi
Austrian Cultural Forum

Joseph Haydn

Piyanolu Üçlü Sol Majör, Hob. XV: 25 “Çingene”
Piano Trio in G Major, Hob. XV: 25 “Gypsy”
– Andante
– Poco adagio
– Finale. Rondo all’Ongarese, Presto
Ludwing van Beethoven

Piyanolu Üçlü Re Majör, op. 70,1 “Hayalet”
Piano Trio D Major, op.70, 1 “Ghost”
– Allegro vivace e con brio
– Largo assai ed espressivo
– Presto
– Allegretto
Johannes Brahms

Piyanolu Üçlü No. 3 Do minör, op. 101
Piano Trio No.3 in C minor, op.101
– Allegro energico
– Presto non assai
– Andante grazioso
– Allegro molto
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Arasız 70’ dakika sürer. Lasts 70’ without interval.
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▪▪ “Trio Immersio is a synthesis of
elegance,discipline and passsion in
chamber music. This qualities are also
strongly present in individual members
of this stunning ensemble” Luca Monti
(Haydn Chamber Ensemble)
Trio Immersio is a young, energetic and
charismatic ensemble from Vienna. It
was founded in 2013, by three students

© julıa wesely

at the Vienna Conservatory. Immediate
success at the Fidelio Competition
in 2013 has led to performances
at such prestigious venues as the
RadioKulturhaus Wien and inspired the
trio to continue their artistic adventure.
Trio Immersio has been working with
major concert organisers such as
Jeunesse Austria and Yehudi Menuhin
Live Music Now Foundation and
has performed at prestigious venues
such as the Wiener Konzerthaus,
Musikverein Wien, Schönberg Centre,
Vivaldi Hall Vienna, Kiev Philharmonie,
Lübeck Rathaus to name a few.
The artistic mission of the trio is
to observe the development of the
Viennese piano trio through the prism
of time and space, performing an
exciting repertoire that encompasses
works from classical era all the way
until our days.

Trio Immersio members come from
the Republic of Georgia, Poland and
Ukraine and bring together musical
influences of their homelands. These
influences blend organically with
the Viennese tradition of chamber
music playing, as they represent a
multi-cultural side of the city’s vibrant
musical history.
Joseph Haydn
Piyanolu Üçlü Sol Majör, Hob. XV: 25
“Çingene”
– Andante
– Poco adagio
– Finale. Rondo all’Ongarese, Presto
Keman ve viyolonselin eşlik ettiği bu
piyanolu üçlü, Haydn’ın 12 Londra
Senfonisi’nin dünya çapındaki
başarısının hâlâ gölgesinde kalsa da,

besteci 1791, 1794 ve 1795’te Londra’da
kaldığı süre boyunca bu üçlü üzerinde
de çok çalışmıştı. Dünyaca ünlü Haydn
uzmanı ve tarihçisi Prof. H.C. Robbins
Landon bu durumu şöyle kayda
geçer: “Pek çok bakımdan bu üçlüler,
dönemin ve belki de Haydn’ın bütün
bir üretiminin en ihmal edilen eserleri
arasında sayılabilir.”
Piyanolu üçlü, bir solo enstrümana,
çoğunlukla da bir kemana, biri klavyeli
biri de bas yaylı (esasen bir viyolon ya
da violo da gamba) olmak üzere iki
çalgının eşlik ettiği Barok tarzı üçlü
sonata dayanır. Haydn’ın üçlülerinin
yaşamlarına keman eşliğindeki
klavye için yazılmış sonatlar olarak
başladıklarına ilişkin pek çok kanıt
bulunmaktadır.
Üçlü Sol Majör, Hob. XV: 25’in,
Haydn’ın piyanolu üçlülerinin en
bilineni olduğunu öne sürmek yerinde
olur. Eserlerinin çoğu gibi bu üçlü de
üç bölümden oluşur. Birinci bölüm,
çoğu tekrar eden kesitler içeren, eserin
en başında (çoğunlukla piyanoya
eşlik eden) kemanla seslendirilen düz
bir Andante teması üzerine yapılmış
çeşitlemelerden oluşur. Sonraki
çeşitlemelerde ana tema, ritmi üzerinde
bir miktar oynansa da, aslında çok
az değişir ve beklenen minör ton
sapmaları eseri daha da ilginç hale
getirir.
Ana bölüm, kontrast oluşturan Mi
Majör tonundadır. Eserin “Çingene”
Üçlüsü olarak anılmasına neden
olan asıl kısmı, rondo all’ongarese
(Macar rondosu) tarzındaki coşkulu
finalidir. Yayınlanan ilk baskısında,
eserin bu yönü hayli vurgulanır, basın
bülteninde “Çingene tarzındaki” son
bölüm özellikle öne çıkarılır, oysa
eserin dayanak noktasını oluşturan bu
canlı melodi aslında Haydn’ın çokça
başvurduğu Macar halk şarkılarının
tipik bir özelliğidir. Yine de bu bölüm,
Haydn’ın bu dönemine ait piyanolu
üçlülerin içindeki tek rondo finali
olması bakımından hâlâ özel bir
niteliğe sahiptir. Kemanın kendini
çılgınca sürüp giden dansa daha da
yoğun bir şekilde kaptırdığı minör
bölümler, dinleyicilerin ilgisini özellikle
çeker. Bu coşkulu ve parlak üçlü,
beklendiği gibi baştaki Sol Majör’de
biter. (Süre 15’)

45 t h ıs tanbu l m us ıc fes tıval

TRıO ıMMERSıO
Vira Zhuk keman violin
Anna Maria Niemiec viyolonsel cello
Mariam Vardzelashvili piyano piano

▪▪ “Trio Immersio zarafet, disiplin ve
tutkunun oda müziğinde bulduğu
sentez. Aynı nitelikler, kuvvetli bir
şekilde bu büyüleyici topluluğun
bireysel elemanlarında da mevcut.”
Luca Monti (Haydn Oda Korosu)
Trio Immersio, Viyana’dan gelen genç,
enerjik ve karizmatik bir topluluk.
2013 yılında Viyana Konservatuvarı üç
öğrenci tarafından kuruldu. 2013’te
Fidelio Yarışması’yla yakaladığı ani
başarı, Viyana RadioKulturhaus gibi
prestijli mekânlarda performanslara
vesile oldu ve üçlüye sanatsal
serüvenlerine devam etmek üzere ilham
verdi.
Jeunesse Avusturya ve Yehudi Menuhin
Live Music Now Vakfı gibi başlıca
konser organizatörleriyle beraber
çalışan Trio Immersio şimdiye kadar
Viyana Konzerthaus, Musikverein
Viyana, Schönberg Merkezi, Viyana
Vivaldi Hall, Kiev Filarmoni ve Lübeck’in
görkemli belediye binası da dahil olmak
üzere, birçok saygın konser mekânına
konuk oldu.
Üçlünün sanatsal misyonu, zaman
ve mekân bağlamında Viyana’nın
piyano üçlüsü geleneğini ve gelişimini
gözlemleyip klasik dönemden günümüze
kadar uzanan eserlerden oluşan, heyecan
verici bir repertuvarla seslendirmek.
Gürcistan, Polonya ve Ukrayna’dan
gelen Trio Immersio’nun üyeleri
anavatanlarının müzikal etkilerini
bu üçlüde bir araya getiriyor, tüm bu
etkileri doğal bir şekilde Viyana oda
müziği geleneğiyle harmanlayarak
şehrin canlı müzik tarihinin çok kültürlü
tarafını yansıtıyorlar.
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Brahms’ın son piyanolu üçlüsü,
1886’da Lake Thun’da bestelenen ve
1887’de yayınlanan üç oda müziği
çalışmasının zirve noktasıdır. Fa Majör
Viyolonsel Sonatı, op. 99 ve La Majör
Keman Sonatı, op. 100 ile birlikte, oda
müziğinin etkileyici uyumunu tamamlar,
ama bir yandan da bu iki eserin en iyi
yönlerini kendinde toplar. Viyolonsel
Sonatı’nın tutkulu ifadesi, hiçbir
notanın boşa gitmediği sıkı bir yapı
oluşturacak şekilde, Keman Sonatı’yla
ılımlı bir oranda iç içe geçer. Takip eden
Keman Sonatı, op. 108 gibi sonraki
diğer eserler de minimal yöntemlerle
güçlü etkiler yaratır.
İlk bölüm, hiç azalmayan muazzam
bir yoğunlukla açılır. Son derece lirik
olan ikinci tema ise huzursuz bir
öğe barındırır. Brahms önce serimi
tekrarlamayı düşünmüş, sonra bundan
vazgeçmiştir. Güçlü bir kodanın yanı
sıra alışılmadık derecede kısa olan
gelişme kısmı ve kısaltılmış bir tekrar,
sadece yedi dakika süren bu bölümün
çok yoğun bir etki yaratabilmesini
sağlar. Orta bölümler, ifadelerinde
daha da doğrudandır. Kırılgan ve ürkek
olmakla birlikte trajik de olan ikinci
bölümde, baştan sona kadar kısık
sesli yaylı çalgılar kullanılır. Karma bir
ölçünün nasıl kullanılacağının dâhiyane
bir örneği olan bu sakin ve yavaş bölüm,
iki yaylı çalgının piyanosuz seslendirdiği
uzun pasajlar içerir. Bu pasajların,
bu eserden sonra yayınlanacak
olan Keman ve Viyolonsel İçin İkili
Konçerto’ya bir kompozisyon hazırlığı
olması muhtemelidir. Orta bölümün
melankolisi, üçlünün tamamına hâkim
olan huzursuzluğu devam ettirir.
Bu duygu sadece, Majör anahtardaki
içimizi ısıtan bitişiyle, üçlünün
merkezinde yatan trajik tutkuyu ve
dramı tamamen ortadan kaldırmayan,
scherzo’yu andıran finalde kuvvetlenir.
Brahms’ın muazzam Birinci
Senfoni’sinde olduğu gibi, dram ve öfke
yerini etrafa yayılan bir sıcaklığa bırakır

HAFTA SONU KLASİKLERİ-II
WEEKEND CLASSICS-II
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Johannes Brahms

Valslerden Seçmeler op. 39
Selection of Waltzes op.39
Paul Hindemith

8 Vals op. 6 “Ormandaki Üç Güzel Kız”
8 Waltzes op.6 “Drei wunderschöne Mädchen im Schwarzwald”
Franz Schubert

Fa minör Fantezi D 940
Fantasy in F minor D 940
– Allegro molto moderato
– Largo
– Allegro vivace
– Tempo I
Franz Schubert

La minör Allegro, D 947 “Hayatın Fırtınaları”
Allegro in A minor, D 947 “Lebensstürme”
Özkan Manav

İki Anadolu Ezgisi*
Two Anatolian Tunes*
– “Kesik Çayır Biçilir mi?”
– “Ay Nare Nare”
Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.
* herbert schuch & gülru ensari piyano ikilisi’ne adanmıştır.
türkiye prömiyeri
dedıcated to herbert schuch & gülru ensari pıano duo.
turkey premıere

piyano ikilisi
herbert schuch &
gülru ensari
▪▪ Sadece 2014/2015’ten beri ikili
olarak birlikte çalan Herbert Schuch
ve Gülru Ensari, ister dört el, ister iki
ayrı piyanoda olsun Brüksel BOZAR
ve Antalya Piyano Festivali de dahil
olmak üzere birçok uluslararası
sahnede kendini kanıtladı. İlk kayıtlarını
Avusturyalı önemli firma ORF ile
gerçekleştiren ikili, 2016/2017 sezonu
için Milano ve Torino’daki MITO
Festivali’ne, Folkwang Oda Orkestrası
ile beraber çalmak üzere Essen, Köln
Filarmoni ve Salzburg’a davet edildi.
Yine 2016/2017 sezonunda, odak
noktası Stravinsky’nin ünlü balesi
Le Sacre Printemps olan ve açılış ile
kapanışını Hindemith ve Brahms’ın
eserleriyle yapan çıkış CD’lerini Avi
Müzik etiketiyle yayınladılar. Bu kayıtta
aynı zamanda Türk besteci Özkan
Manav’ın İki Anadolu Ezgisi’nin ilk
seslendirilişi gerçekleştirildi. Bu müzikal
programın barındırdığı Batı-Doğu
buluşması, aynı zamanda 2014 yazında
İstanbul’da evlenen ve birkaç yıldır
Köln’de yaşamakta olan bu Alman-Türk
çiftinin kişisel hikâyelerini de yansıtıyor.
▪▪ The pianists Herbert Schuch and
Gülru Ensari have been playing as duo
only since 2014/2015 but no matter
if four-handed or on two pianos, the
German-Turkish duo has already
convinced on numerous international
concert stages, such as the BOZAR
in Brussels or at the Antalya Piano
Festival. After first recordings by
major broadcasting institutions as the
Austrian ORF, the duo is invited for
the season 2016/17 to play at the MITO
Festival in Milano and Torino, with the
Folkwang Kammerorchester in Essen,
at the Kölner Philharmonie and in
Salzburg.
Also in 2016/17 the duo released their
first CD recording with the label Avi
Music that focuses on Stravinsky’s

Mekân desteği için bomontiada’ya teşekkür ederiz.
Acknowledging the kind venue support of bomontiada.

45 t h ıs tanbu l m us ıc fes tıval

45 . i st anbu l mü zi k f es tivali

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

ve son sayfalarda Do minörün yerini Do
Majör alır.
Özellikle de Brahms’ın arkadaşları
Clara Schumann ve Elizabeth von
Herzogenberg’in çok sevdiği bu üçlü,
bestecinin geç dönem tarzının en iyi
öğelerinin mükemmel bir örneğidir.
(Süre 21’)
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Johannes Brahms
Piyanolu Üçlü No. 3 Do minör, op. 101
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Johannes Brahms
Valsler op. 39

202

Ocak 1865’te bestelenen op. 39 Valsler,
Schumann ve Brahms’ın müziğinin
arkasında duran ve Brahms’ın piyano
müziğinde “narsist gösterişin hiçbir
izine” rastlamamaktan son derece
memnun olan ünlü Viyanalı müzik
eleştirmeni Dr. Eduard Hanslick’e
(1825-1904) ithaf edilmiştir. Valsler hem
Leipzig hem de Winterthur’da, J. ReiterBiedermann tarafından önce dörtlü
(1866), sonra da ikili versiyon (1867)
olarak yayımlanmıştır.
Brahms, eseri bestelediği sırada
Viyana’da yaşıyordu, ama hâlâ
Hamburg’a kalıcı olarak yerleşebilmeyi
umuyordu. Valsler, hem Viyana’yı üne

kavuşturan dans formuna hem de
Viyana’nın öz evlatlarından biri olan
Schubert’in müziğine bir övgü niteliği
taşır. Bu besteyi yapmadan kısa bir
zaman önce Brahms, Schubert’in
dans müziğini elden geçirmeye ve
düzenlemeye başlamıştı.
Vals formunun sınırlılıkları, Brahms’ın
yaratıcılığını, özellikle de armonik
manipülasyonda başka ifade yolları
bulmak için kullanmaya zorladı. Bu
sayede, on altı valsin her biri kusursuz
bir eser haline geldi. Bununla birlikte
valslerin neredeyse tamamı, ilk
yarının yeni bir anahtara taşındığı ve
rekapitülasyonun gerçekleştiği, ikinci
yarının ise ana temaya ve baştaki
anahtara geri dönmeden önce, yarıgelişimsel bir parçayla başladığı
dairesel ikili form gibi, bazı ortak
niteliklere sahiptir. İçlerinden çoğu,
Brahms’ın sonraki piyano eserlerinin
yanı sıra 1860’lardaki büyük ölçekli
çalışmalarına da damgasını vuran
armonik yaratıcılığını ve dehasını gözler
önüne serer.
Paul Hindemith
8 Vals op. 6 “Ormandaki Üç Güzel Kız”
Dört el piyano için valslerde akla ilk
olarak Johannes Brahms veya Max
Reger gibi besteciler gelir. Bu yüzden 8

Vals op. 6 - “Ormandaki Üç Güzel Kız”
adlı parçalar söz konusu olduğunda,
eser sahibi olarak Paul Hindemith’in
(1895-1963) adını görmek daha da
hayret vericidir.
Hindemith bu eseri yaklaşık 20
yaşındayken yazmıştır. Eser adına
bakılırsa Kara Orman’da konakladığı bir
tatilden esinlenmiş olmalıdır.
Paul Hindemith’in adı hiç şüphesiz
daha çok 20. yüzyıl müziğinin yeni
hizalanmaları içerisinde anılsa da,
bu valslerde bestecilik açısından hâlâ
Max Reger’e yakınlığı hissedilebilir:
Geç Romantizm’e dahil olan,
armonik olarak modülasyonlar ve
ton değişiklikleriyle çok renkli bir
şekilde düzenlenmiş, zaman zaman
kontrpuan çeşitlemeleriyle iç içe
geçen, bunu yaparken birinci ve ikinci
bölümlerin sıklıkla karşıt sesler veya
ritmik kaymalar aracılığıyla karşı karşıya
yerleştirilmesi gibi.
Resmin bütününe bakıldığında valslerde
coşkun, şehvetli bir karakter baskındır
(No. 1); bazen son derece canlı, hatta
huzursuz (No. 2-7), sonra tekrar hassas
ve içine kapanık, arada da dalgın (No.
8). No.1 ile No. 8 arasındaki belirgin
ilişki, bahsedilmesi gereken dikkate
değer bir başka noktadır. No. 8’in orta
kısmından itibaren bir anımsatma
olarak No. 1’in başlangıç teması
duyulmaya başlar. Böylece bestecinin
8 valsini tasarlarken kafasında sadece
parçalardan oluşan gevşek bir dizi
olmadığı, aksine gerçekten bir döngü
olduğu da atlanmamalıdır.
Franz Schubert
Fa minör Fantezi D 940
– Allegro molto moderato
– Largo
– Allegro vivace
– Tempo I
Dört el piyano için pek çok dans,
polonez, rondo, sonat, çeşitleme,
divertimento besteleyen Franz
Schubert, Fa minör Fantezi’sini
ölümünden (19 Kasım 1828) altı ay
kadar önce yazdı. Derin bir aşkla sevdiği
söylenen Kontes Caroline Esterhazy’ye
ithaf edilen eserini, ilk kez 9 Mayıs
1828’de Eduard von Bauernfeld’in
Viyana’daki evinde, bestecinin

eserlerini dinlettiği özel konserlere
verilen adıyla Schubertiade’de,
arkadaşı piyanist ve besteci Franz
Lachner ile birlikte seslendirdi. Ancak
Schubert’in ölümünden sonra,
1829’da A. Diabelli Yayınevi tarafından
op. 103 olarak basılan Fantezi, Otto
E. Deutsch’un kataloğunda D 940
olarak numaralandırıldı. Viyana Ulusal
Kitaplığı’nda bulunan elyazmasında
Schubert, üçüncü bölümü önce Tempo
di marcia başlığıyla belirlemesine
karşın, sonradan değiştirmiş ve trio
(con delicatesse) bölmesini eklemiş,
son bölüm Allegro vivace’yi, Tempo I
olarak işaretlemiştir.
Fa minör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki 1.
bölüm Allegro molto moderato’da biraz
hüzünlü, güzel ve romantik bir şarkı
gibi, hülyalı ve zarif tavırla duyurulan
ana tema Schubert lied’lerini anımsatır.
Bas seslerde giren ve Schubert’in son
dönemini belirleyen enerjik ve güçlü bir
karşı temanın bu havayı tehdit etmesine
ve iki kez bozmasına karşın, duygulu
birinci tema yine egemendir. Çarpıcı
tematik bir gelişmeyle beliren Majör
tondaki koda, bölümü sona erdirir.
Hemen, karanlık tınılı, trilli ve dramatik
akorlarla resitatif biçimde 4/4’lük
ölçüde ve Fa diyez minör tondaki ağır
2. bölüm Largo’ya geçilir. Bir ara, zarif
ve romantik bir melodi önce tiz, sonra
bas, daha sonra da düo biçiminde
duyurulmasına rağmen, dramatik ve
güçlü akorlar yine belirir. İlk yorumun
yapıldığı evin sahibi Bauernfeld,
bu bölümü biraz soğuk bulmuş ve
defterine “Pek sevilecek bir müzik
parçası değil...” sözlerini not etmiş.
Ara verilmeden geçilen 3/4’lük ölçüde,
Fa diyez minör tonda başlayan çabuk
ve canlı 3. bölüm Allegro vivace, yine
aynı tonalitede ve Beethoven’ın stilini
anımsatan melodik benzetimlerle
gelişen bir scherzo’dur. Bu gelişim,
zarif bir şekilde yorumlanan Re Majör
tondaki trio bölmesine ulaşır: Arpejlerle,
melodik tiz kadanslarla süslenen
ve parıldayan armonik bir yapıyla
seçkinleşen bu bölme tipik Schubert’i
vurgular. Sonra tekrarlanan scherzo,
güçlü akorlarla sona erer.
Bir anlık sessizlik finale geçişi sağlar:
Fa minör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki 4.
bölüm ise, birinci bölümün bir tekrarı
(Tempo I: Allegro molto moderato)

olarak pianissimo başlar. Ancak beliren
karşıt tema, bu kez füg biçiminde
önce hafif, sonra yoğun, canlı, her iki
piyanistin de girift partisiyle örülü,
güçlü akorlarla da gelişir. Final, yenilgiyi
kabullenmiş ve eski bir aşk acısını
anımsayan bir yakınma gibi, çok hafif
şekilde tekrar duyurulan ana temayı
da sergiledikten sonra, kesin ve kararlı
akorlarla, bir koral havasında hüzünlü
sonla noktalanır. (Süre 18’)
* Program notu: irkin aktüze
Franz Schubert
La minör Allegro, D 947
“Hayatın Fırtınaları”
Dört el piyano eserleri
Schubertiade’lerin vazgeçilmez
unsurlarından birisiydi. Biraz da bu
nedenle olsa gerek, Schubert, başka
herhangi bir besteciye kıyasla geride bu
tarzda çok daha fazla eser bırakmıştır.
Bestecinin ömrünün son yıllarında
en çok tercih ettiği ikili ortağı Franz
Lachner’di. Bilindiği üzere ikili, büyük
Fa minör Fantezi, D 940’ı ortaya
çıkarmıştır. Schubert’in bu eserden
birkaç hafta sonra tamamladığı La
minör Allegro, D 947’yi de ortağı
ve kendisi için bestelemiş olduğu
tahmin edilir. Bu, dört el için yazılmış,
bildiğimiz en anıtsal sonat bölümüdür.
Fırtınalı bir şekilde başlayan bu
neredeyse amansız Allegro, daha
sonra yayımcısı tarafından bulunan
“Hayatın Fırtınaları” başlığını adeta
haklı çıkarır. Schubert’in son yıllarında
dinleyicilerini sürekli başka bir dünyaya
alıp götürdüğü o ton değişikliklerinden
biriyle ikincil temada gökyüzü açılıverir
yine de. (Süre 12’)

versiyonu halk ozanı Neşet Ertaş’a aittir.
Türkünün bağlama eşliğinde yapılan
özgün icralarına yaklaşma çabasıyla
süslemelerin öne çıktığı bir işçilik,
orkestral versiyona göre bu versiyonda
nispeten azaltılmış/indirgenmiş
olmakla birlikte yine de belirgindir.
Bir uzun ve iki kısa değerden oluşan
karakteristik ritim kalıbının baştan sona
egemen olduğu türkü, bu yönüyle Orta
Anadolu oyun havalarının ruhunu taşır.
Doğu Anadolu’nun Sason yöresinden
kaynaklanan “Ay Nare Nare” ise biri
ağır, öbürü hızlı olmak üzere iki ana
bölmeden oluşan bir aşk şarkısıdır.
Anonim bir Ermeni halk şarkısı olan
“Ay Nare Nare”nin ilk bölmesi ağır
ve hüzünlü, ikinci bölmesi canlı ve
coşkuludur. Anadolu Ermeni müziğini
araştıran Knar grubunun kaydından dört
el piyanoya uyarlanan bu halk şarkısının
burada yalnızca ikinci yarısı işlenmiştir.
Vokal partilerin (zılgıtlar dahil olmak
üzere) bütün görünümleriyle piyano
klavyesine taşındığı uyarlamada,
karakteristik ritimleriyle davul partisi
klavyenin uç ses bölgelerinde sıkça
boy gösterir. Piyano ikilisi Gülru
Ensari ile Herbert Schuch’un dans
temalı CD projeleri için ısmarlanan İki
Anadolu Ezgisi’nin ilk seslendirilişi ve
kaydı Ensari ve Schuch’un etkileyici
yorumlarıyla yapılmıştır.
* Program notu: özkan manav

Özkan Manav
İki Anadolu Ezgisi
– “Kesik Çayır Biçilir mi?”
– “Ay Nare Nare”
Anadolu coğrafyasından iki halk
ezgisini bir araya getiren bu müziğin
ilk bölümü, 2010 yılında orkestra için
yazdığım Dört Türkü’nün 3. bölümünün
dört el piyano uyarlamasıdır. Kırşehir
yöresinden “Kesik Çayır Biçilir mi” adlı
türkünün benim üzerinde çalıştığım
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famous ballet music Le Sacre du
Printemps, framed with works by
Hindemith and Brahms. The CD also
includes the world premiere recording
of Two Anatolian Tunes by Turkish
composer Özkan Manav. The westeastern program is a reflection of the
private story of the German-Turkish
couple who married in summer 2014
in Istanbul and have been living in
Cologne for several years.
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THEGUIDEISTANBUL.COM

MAGAZINES

By observing global
trends and responding
to the needs of
international readers, we
create publications that
tell the story of the city
in their own unique ways.
Our current portfolio
consists of three
independent titles and
language editions.

ONLINE AND
SOCIAL MEDIA

TGI FOOD &
DRINK APP

We provide quick
answers to your Istanbulrelated questions and
keep you in-the-know
on events happenings
around the city. Whether
you’re on Twitter,
Facebook or Instagram,
we keep you updated and
inspired.

With our easy-tonavigate mobile
application, the spot
you’re looking for is
always at your fingertips.
A yin for waterside
seafood? A romantic
dinner? We’ve got you
covered. Available for
iPhone from AppStore.

CUSTOM PUBLISHING
AND CONTENT
CREATION

We write content in
English, Turkish and
Arabic, handle design,
photo- and video
productions, act as
fixers for international
journalists and
contributors to foreign
magazines, among the
our other daily tasks.

THE GUIDE SHOP

Turkey’s savoir faire,
reflected in the objects
displayed on the pages
of our publications,
are now within easy
reach. We have gathered
these crafts all in one
place, and ship them
internationally from
shoptheguide.com.

İSTANBUL
ELİNİZİN
ALTINDA

Şehrin gündemini yakalamak için bizi takip edin.

WWW.TIMEOUT.COM/ISTANBUL/TR

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

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

DENETLEME KURULU
AUDITORS
fatma okan (Borusan Holding AŞ)
sibel yazıcı kesler (Arçelik AŞ)

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü
Human Resources and Administration
Director
semin aksoy
Pazarlama Direktörü
Marketing Director
irem akev uluç
Satış ve İş Geliştirme Direktörü
Sales and Business Development
Director
dilan beyhan

Kurumsal Kimlik Danışmanı
Corporate Identity Advisor
bülent erkmen

Sponsorluk Programı Direktörü
Sponsorship Programme Director
yasemin keretli çavuşoğlu

Hukuk Danışmanı
Legal Advisor
av. sadife karataş kural

Medya İlişkileri Direktörü
Media Relations Director
ayşe bulutgil

İdari İşler Danışmanı
Administrative Affairs Advisor
rıfat öktem

Kurum Kimliği ve Yayınlar Direktörü
Corporate Identity and Publications
Director
didem ermiş sezer

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü
Istanbul Theatre Festival Director
dr. leman yılmaz
İstanbul Caz Festivali Direktörü
Istanbul Jazz Festival Director
pelin opcin
İstanbul Tasarım Bienali Direktörü
Istanbul Design Biennial Director
deniz ova
Salon İKSV Eş Direktörleri
Salon İKSV Co-Directors
egemen eti
deniz kuzuoğlu
Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü
Cultural Policy Studies Director
özlem ece
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
nilay kartal
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İstanbul Müzik Festivali Direktörü
Istanbul Music Festival Director
dr. yeşim gürer oymak
İstanbul Film Festivali Direktörü
Istanbul Film Festival Director
kerem ayan
İstanbul Bienali Direktörü
Istanbul Biennial Director
bige örer
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İKSV Stüdyo Direktörü
İKSV Studio Director
selçuk metin
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İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ
ISTANBUL MUSIC FESTIVAL
FESTİVAL
THE FESTIVAL

PRODÜKSİYON
PRODUCTION

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

Direktör Director
dr. yeşim gürer oymak

Prodüksiyon Amiri
Production Manager
erdal hamamcı

Direktör Yardımcısı
Assistant Director
efruz çakırkaya
Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
ayşe emek
Editör
Editor
filiz oflazoğlu
Konuk Ağırlama Koordinatörü
Hospitality Coordinator
melis turanlıgil
Konuk Ağırlama Asistanı
Hospitality Assistant
murat özçaylak
Mekân Sorumlusu
Venue Manager
öykü özkurt
Kulis Sorumluları
Backstage Managers
şebnem keseroğlu
lara taşciyan

Sorumlular
Associates
başat karakaş
ufuk şakar
efe sümer
Asistan
Assistant
ali uluç kutal

MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS
Direktör
Director
ayşe bulutgil
Yöneticiler
Managers
özlem bekiroğlu aldoğan
elif obdan gürkan
(Uluslararası Basın
International Media)
Koordinatörler
Coordinators
ayşen gürkan
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zeynep seyhun
(Uluslararası Basın
International Media)
zeynep topaloğlu
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Görsel İçerik Sorumlusu
Visual Archive Associate
poyraz tütüncü
Sorumlu
Associate
ayşe zeynep güldiken
Asistan
Assistant
ayşegül öneren

Arşiv Videoları
Archive Videos
hamit çakır
mehmet kartbak
Arşiv Videoları
Archive Videos
benek özmez
ersin durmuş

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND
PUBLICATIONS
Direktör
Director
didem ermiş sezer
Editoryal Koordinatör
Editorial Coordinator
erim şerifoğlu
Editör
Editor
merve evirgen
Yayın Operatörü
Publications Operator
ferhat balamir
Grafiker
Graphic Designer
esra kılıç
Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster
sezen özgür

İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO
Direktör
Director
selçuk metin
Asistan
Assistant
ebru gümrükçüoğlu

SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME
Direktör
Director
yasemin keretli çavuşoğlu
Yönetici
Manager
zeynep pekgöz
Koordinatörler
Coordinators
zeynep karaman
yeşim birhekimoğlu
Operasyon Sorumlusu
Operation Associate
pelin davidyan

PAZARLAMA
MARKETING
Direktör
Director
irem akev uluç
Pazarlama İletişimi Koordinatörü
Marketing Communication
Coordinator
cansu aşkın
Yaratıcı Servisler Koordinatörü
Creative Services Coordinator
meriç yirmili
Saha Operasyonları Koordinatörü
Field Operations Coordinator
sezer kari
Dijital Medya Koordinatörü
Digital Media Coordinator
bahar helvacıoğlu
Sosyal Medya Asistanı
Social Media Assistant
ece kartal
CRM Koordinatörü
CRM Coordinator
özge genç

SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME
SALES AND BUSINESS
DEVELOPMENT
Direktör
Director
dilan beyhan
Üyelik Programı Koordinatörleri
Membership Programme Coordinators
yıldız lale yıldırım
gülce şahin
Satış ve İş Geliştirme Koordinatörü
Sales and Business Development
Coordinator
gonca varol
Bilet Satış Operasyonları Koordinatörü
Ticket Sales Operations Coordinator
ercan kaya
Satış Operasyonları Sorumlusu
Sales Operations Associate
neva abrar
Operasyon Sorumlusu
Operation Associate
ışıl öztürk
Satış Operasyonları Asistanları
Sales Operations Assistants
yeliz vural
çağlar koca
burak akgün
canan alper

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 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 ve Finans Operasyonları
Sorumlusu
Accounting and Finance Operations
Associate
deniz yılmaz
Muhasebe ve Raporlama Sorumlusu
Accounting and Reporting Associate
kadir altoprak
Muhasebe Asistanları
Assistants
çiğdem arslan
büşra açıkgöz

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 Sorumlusu
Human Resources Associate
cansu zülfikar
Stratejik Planlama Uzmanı
Strategic Planning Specialist
ezgi yılmaz

KÜLTÜR POLİTİKALARI
ÇALIŞMALARI
CULTURAL POLICY STUDIES
Direktör
Director
özlem ece
Araştırma Asistanı
Research Assistants
fazilet mıstıkoğlu

SALON İKSV
SALON İKSV
Eş Direktörler
Co-Directors

Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security
Manager
ersin kılıçkan

egemen eti
(Mekân ve Prodüksiyon
Venue and Production)
deniz kuzuoğlu
(İçerik ve Etkinlik
Content and Event)

Sistem Yöneticisi
System Administrator
kadir ayyıldız

Operasyon Sorumlusu
Operations Associate
ürün eren

Bilgi Teknolojileri Asistanı
Information Technology Assistant
tahsin okan erdem

Ses Mühendisi
Sound Engineer
sinan özçelik

Danışma Görevlisi
Reception Officer
lidya durmazgüler
Depo Sorumluları
Warehouse Officers
muzaffer sayan
şerif kocaman
Yardımcı Hizmetler
Services
özden atukeren
ibrahim çakmak
aydın kaya
hayrullah nişancı
serap sürgit
müzeyyen öztürk

künye

FESTİVAL KATALOĞU
FESTIVAL CATALOGUE

FESTİVAL KAMPANYASI
FESTIVAL CAMPAIGN

yayına hazırlayan edıtor
Filiz Oflazoğlu

reklam ajansı advertısıng agency
muhabbet

çeviri translatıon
Münevver Çelik
Sinem Özer
Leyla Aksu
Kerem Kabadayı
Ceyda Akaş Kabadayı
Zeynep Seyhun
düzelti proofreadıng
Nihal Boztekin
grafik tasarım graphıc desıgn
Kerem Yaman, BEK
grafik uygulama graphıc applıcatıon
Ferhat Balamir, İKSV
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İstanbul Müzik Festivali
istanbul kültür sanat vakfı
Istanbul Music Festival
ıstanbul foundatıon for culture and arts
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane 34433 İstanbul
T: (212) 334 07 00
F: (212) 334 07 02
E: music.fest@iksv.org
muzik.iksv.org

