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SUNUŞ
PRESENTATION
Sevgili Müzikseverler,

Dear Music Lovers,

Zorlu geçen bir yılın ardından sizlerle tekrar bir araya gelmenin heyecanı ve
mutluluğunu yaşıyoruz.

We are excited and happy to be reunited with you after such a difficult year.

Yaşadığımız gezegende varlığımızı sürdürebilmek için basit ve temel değişiklikler
yapmamız gerektiğini her geçen gün daha da derinden hissediyoruz. Bir taraftan
Mars’ta kolonyal bir yaşamın planları yapılırken diğer taraftan hepimizin evi olan
Dünya kuraklıkla kavruluyor. Gezegenimizdeki tüm canlıları tehdit eden iklim
EFRUZ ÇAKIRKAYA krizinin daha geç olmadan, ciddiyetle ele alınması gerekiyor.
festival direktörü 18 Ağustos-16 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 49. İstanbul Müzik
festıval dırector Festivali, tüm bu tahribatın ortasında geleceğe dair umut içeren bir çağrıya ses
veriyor; Başka Bir Dünya Mümkün! Festivalin bu yılki teması içinde bulunduğumuz
zorlu döneme dikkat çekmenin yanı sıra insanlığın yıkıcı eylemlerine vurgu
yaparken; sevgi, umut ve dayanışma ile başlayacak yeni bir dönemin arayışını
temsil ediyor. Hem biçimsel yenilikleri hem repertuvarında yer alacak eserler
hem de yan etkinlikleriyle festival, izleyicisiyle birlikte bazı temel sorular üzerine
düşünmeyi hedefliyor: Müzik ve sanatla birbirimize, gelecek nesillere, doğaya
ve tüm evrene saygı duymanın gerekliliğini nasıl ifade ederiz? Küresel salgınla
değişen hayatlarımızı kültür ve sanat ile nasıl güçlendiririz? Bunca zarar verdiğimiz
dünyayı, doğayı iyileştirebilmek için müzikten nasıl faydalanırız?

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

Biliminsanları 1920’lerde farklı türdeki ağaçların birbirine hiç değmeden yaşadığını
fark etti ve buna “taç utangaçlığı” adını verdiler. Sebebinin ne olduğuna dair
birçok farklı görüş var; aynı tür bitkiler arasında bulunan haberleşme sinyallerinin
olumlu veya olumsuz etkilenmemesi için bazı ağaçların farklı türlerle arasına
bir sınır ve boşluk bırakması; böcek, hastalık gibi zararlılardan birbirlerini ve
kendilerini korumak istemesi; ağaçların arasındaki bu boşlukların varlığıyla hem
yüksekteki ağaçların hem de yerde kalan bitkilerin daha fazla güneş ışığı alması
ve daha fazla fotosentez yapabilmesi… Daha güçlü yaşamın devamlılığı için var
olan taç utangaçlığını bitkiler arası bir saygı göstergesi olarak da yorumlayabiliriz.
Festival afişimizde taç utangaçlığını ve dayanışmayı simgeleyen ellerin çağrısını
ama en çok ağaçların sesini siz de duyuyor musunuz? Onların taç utangaçlığı ile
bizlere verdiği basit ama olağanüstü bir mesaj var; beraberlik ve dayanışmayla,
birbirimize, tüm canlılara ve doğaya saygı göstererek geleceğimizi yeniden inşa
edebiliriz.

10

Elli yıla yaklaşan tarihinde ilk kez tamamı açık havada gerçekleştirilecek olan
festival, bu açıdan izleyicilerine “başka bir klasik müzik deneyimi” vadediyor.
Ekolojik kriz karşısında kültür-sanat kurumlarının üzerine düşen görevler de
olduğu bilinciyle tüm festival operasyonları çevre duyarlılığıyla yeniden ele alınıyor.
Dünyamızın geleceği için klasik müziğin gücüyle ortak bir duyguda buluşmayı ve
bir dayanışma mesajı vermeyi hedefleyen festival, Türkiye ve yurtdışından solistler,
topluluklar ve orkestralarla, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Başka bir dünya mümkün! Yeter ki doğanın ritmine, ağaçların sesine kulak verelim.

The importance of cooperation, unity and solidarity is felt stronger than ever
during this period we are living through. The pandemic has affected the whole
world and turned our lives upside down in every possible way. It has exacerbated
global inequalities even further and it has also led us to question the effects our
daily decisions have on the world and humanity.
With every passing day, we grow even more convinced that we need to make
simple and fundamental changes to survive on the planet we live on. There are
plans for colonial settlement on Mars, meanwhile, Earth, which is already home
to all of us, is scorched by drought. The climate crisis that threatens all life on
our planet needs to be addressed seriously before it’s too late.
The 49th İstanbul Music Festival, which will be held between 18 August 16 September 2021, gives voice to a call of hope for the future amid all this
destruction; Another World Is Possible! This year’s festival theme emphasizes
climate change and the destruction of the ecosystem, as well the devastating
actions of humankind; and represents the search for a new era that will begin
with love, hope and confidence. The festival will use its new settings, the works
in its repertoire and side events to make its audience think about some basic
questions: How do we express the necessity of respecting each other, future
generations, nature and the entire universe through music and art? How can we
utilise classical music to stop the slaughter of nature? How can we survive here
on Earth with all the other living beings, without further damaging our planet?
Scientists noticed in the 1920s that different types of trees lived in close proximity
to one another without their crowns touching, they called the phenomenon
‘crown shyness’. There are many different opinions on the possible reasons for
this occurrence; that some trees leave a boundary and a gap between theirs and
different species so that the communication signals between the same species of
plants are not affected positively or negatively; that trees want to protect each other
and themselves from pests such as insects, diseases; that both the tall trees and
the plants on the ground get more sunlight and can perform photosynthesis more
efficiently with the presence of these gaps... We can also interpret crown shyness
as a sign of respect between plants that provides the means to the continuity of a
better, stronger life. Do you hear the call of the hands in our posters that symbolize
crown shyness and solidarity, but most of all, the sound of the trees? There is
a simple but extraordinary message that plants give us with crown shyness; by
embracing an example of existence within cooperation and solidarity, we can
rebuild our future by respecting each other, all living things and, most of all,
mother nature, which we are currently in a meaningless war.
For the first time in its nearly fifty-year history, the festival will be held
completely outdoors this year, thereby promising its audience ‘a different
classical music experience’. As a result of our awareness that cultural and art
institutions have responsibilities in the face of the climate crisis, all festival
operations are being reconsidered with environmental sensitivity in mind. The
festival is preparing to meet with soloists, ensembles and orchestras from home
and abroad to draw attention to climate change and connect in a common feeling
of hope for our future and our world through the power of classical music.
Another world is possible! We just need to listen to the rhythm of nature, and the
sound of the trees.

49 t h ıs tan bul musıc fes tıval

Bu dönemde, dayanışma, birlik ve beraberliğin önemini her zamankinden daha
çok hissediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık, yaşantımızı
her anlamıyla ters yüz etti. Küresel eşitsizlikleri daha da sivrilten bu salgın, bir
yandan da bizleri verdiğimiz gündelik kararların dünyaya ve insanlığa etkilerini
sorgulamaya yönlendirdi.
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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

© melanie gomez

PĒTERIS VASKS

Vasks, Sovyet dönemi boyunca, inançları ve düşünceleri
nedeniyle şiddetli baskıya maruz kalmasına rağmen yapıtları
oldukça hızlı bir biçimde yayıldı ve kabul gördü. Koro müziği,
Vasks’ın yapıtları içinde büyük önem taşır. Enstrümantal
yapıtları ise dünya çapında tanınmış müzisyenler tarafından
icra edilir ve koreograflar tarafından sıklıkla kullanılır.

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

Vasks’ın besteleri Letonya müziğinin arkaik ve folklorel
unsurlarını birleştirir ve bunları çağdaş müziğin diliyle
dinamik ve zorlu bir ilişki içine yerleştirir. Ancak bestecinin
niyeti, doğanın tamamen şiirsel bir övgüsü ya da gösterişli
tonunun resmini çizmek değil, müzik diliyle insan ve doğa
arasındaki karmaşık etkileşim ve hayatın güzelliği gibi
temaları işlemek ve aynı zamanda gerçekleşmesi oldukça
yakın olan ekolojik ve ahlaki tahribata işaret etmektir.
Bestelerinde sıklıkla kişisel yaşam öyküsüne ve Letonya
halkının yaşadığı acılara atıfta bulunur.
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Pēteris Vasks, 1996’da Stockholm Yeni Müzik Festivali’nin
“başbesteci”si olarak atandı ve Alfred Toepfer Vakfı’ndan
Herder Ödülü ve Baltık Meclisi Ödülü’ne layık görüldü.
Letonya Büyük Müzik Ödülü’nün sahibi olan besteci,
1994’te Letonya Bilimler Akademisi onur üyesi ve 2001’de
Stockholm’deki İsveç Kraliyet Müzik Akademisi üyesi oldu.
2002’de Riga’da bulunan Letonya Kültür Akademisi’nin
fahri senatörlüğüyle onurlandırılan Vasks, 2005’te keman
konçertosu Distant Light ve 2. Senfoni kayıtları ile Cannes
Klasik Ödülü’nü aldı. Besteci 2016’da Letonya Cumhuriyeti
Devlet Kültür Ödülü’ne ve 2019’da Letonya Devlet
Başkanı’nın takdim ettiği onur diplomasına layık görüldü.

Pēteris Vasks was born on 16 April 1946 in Aizpute
in Latvia as the son of a Baptist pastor and began his
musical education at the local music school in Aizpute. He
subsequently produced his first compositions and studied
the double bass at the Emīls Dārziņš Music School in
Riga (1959–1964). He continued his double bass studies
with Vytautas Sereika at the Lithuanian Conservatory in
Vilnius up to 1970 before his one year of military service in
the Soviet Army. His orchestral career had already begun
as early as 1961 as a member of various symphony and
chamber orchestras, including the Latvian Philharmonic
Orchestra, the Lithuanian Philharmonic Chamber
Orchestra and the Latvian Radio and Television Orchestra.
From 1973 to 1978, Vasks additionally studied composition
with Valentin Utkin at the Latvian Music Academy in
Riga. During the following years, he was a music teacher
in Salacgrīva, Zvejniekciems und Jelgava and has taught
composition at the Emīls Dārziņš Music School in Riga
since 1989.

recordings of the violin concerto Distant Light and the 2nd
Symphony. In 2016 Vasks received the State Cultural Award
of the Republic of Latvia and in 2019 the Honorary Diploma
of the Latvian President.

During the Soviet period, Vasks suffered under the
repressions of Russian cultural doctrine due to his beliefs
and artistic convictions, but the Latvian composer’s works
have swiftly achieved widespread recognition during the
past few years. Choral music is of major importance within
Vasks’s Œuvre. His instrumental works are performed
around the world by renowned musicians and frequently
used by choreographers.
Vasks’s compositions incorporate archaic, folklore elements
from Latvian music and place them within a dynamic and
challenging relationship with the language of contemporary
music. His intentions are however not so much a purely
poetic praise of nature or showy tone painting, but rather
the pursuit of themes such as the complex interaction
between man and nature and the beauty of life on the
one hand but also the imminent ecological and moral
destruction of the world which he expresses in musical
language. Frequent reference is made to his personal
biography and the recent history of suffering on the part of
the Latvian people.
In 1996, Pēteris Vasks was appointed as the Main
Composer of the Stockholm New Music Festival and he
was awarded the Herder Prize from the Alfred Toepfer
Foundation and the Baltic Assembly Prize. Vasks received
the Latvian Great Music Award and was created as an
honorary member of the Latvian Academy of Sciences in
1994 and a member of the Royal Swedish Music Academy
in Stockholm in 2001. In 2002, the composer became
an honorary senator of the Latvian Cultural Academy in
Riga. In 2005, he received the Cannes Classical Award for

49 t h ıs tan bul musıc fes tıval

Pēteris Vasks, 16 Nisan 1946’da Letonya’nın Aizpute
kentinde Baptist bir pastörün oğlu olarak doğdu ve müzik
eğitimine Aizpute’deki yerel müzik okulunda başladı. Daha
sonra ilk bestelerini yaptı ve Riga’daki Emīls Dārziņš Müzik
Okulu’nda kontrbas üzerine eğitim gördü (1959–64).
Sovyet Ordusu’ndaki bir yıllık askerlik hizmetinden önce,
1970’e kader Vilnius Litvanya Konservatuvarı’nda Vytautas
Sereika ile kontrbas çalışmalarını sürdürdü. Orkestra
kariyeri, Letonya Filarmoni Orkestrası, Litvanya Filarmoni
Oda Orkestrası, Letonya Radyo ve Televizyon Orkestrası
dahil olmak üzere çeşitli senfoni ve oda orkestralarının
bir üyesi olarak 1961’de başlamıştı. Vasks, 1973–1978
yılları arasında Riga’daki Letonya Müzik Akademisi’nde
Valentin Utkin ile kompozisyon eğitimi aldı. Sonraki yıllarda
Salacgrīva, Zvejniekciems und Jelgava’da müzik öğretmenliği
yaptı, 1989’da Riga’daki Emīls Dārziņš Müzik Okulu’nda
kompozisyon dersleri vermeye başladı.
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onur ödülü

honor ary award

ONUR ÖDÜLÜ
HONORARY AWARD
Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi Cihat Aşkın,
gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalarla Doğu ve Batı
medeniyetleri arasında bir kültür elçisi... Dört kıta ve 51
ülkede sayısız konserler vererek festivallere katılan, radyo,
TV kayıtları, konferansların yanı sıra atölye çalışmaları
gerçekleştiren Aşkın, yerel ve evrensel sanatın ürünlerini
dünyanın önde gelen sanatçılarıyla birlikte, dünya seyircisiyle
paylaştı. Ayrıca, eğitim ve sanat alanında kurumsallaştırdığı
oluşumlarla çokyönlü ve uluslararası bir sanatçı olarak takdir
gördü.

CİHAT AŞKIN

Ayhan Turan, Rodney Friend, Yfrah Neaman, Igor Oistrakh
ve Ruggierro Ricci gibi ustalarla çalışma imkânı bulan
Aşkın, 11 yaşından bu yana verdiği konserlerle uluslararası
bir keman virtüözü olarak tanındı; İTÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı, Royal College of Music ve City University’de
eğitim çalışmalarını tamamlayarak yüksek lisans ve doktora
derecelerine sahip oldu.
Yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödül alan Aşkın’a Roma
Foyer des Artistes, The Kennedy Center / Altın Madalya
ödülleri ve Buenos Aires “Onur Nişanı” takdim edildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar
Merkezi’nin (MİAM), Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları
(CAKA) ve Aşkın Ensemble’ın, ayrıca İstanbul Oda
Orkestrası’nın kurucusu olan Aşkın, besteci olarak da
çalışmalarına devam etti. Ulusal ve uluslararası pek çok
yarışmada jüri üyeliği yapan Cihat Aşkın, Kreutzer’in 42
Etüd’ünü ve Bach’ın 6 Solo Sonat ve Partita gibi yapıtlarını
kaydetti. Sanatçının kayıtları, Kalan Müzik’in yanı sıra Warner
Classics, Meridien, CPO, Marco Polo ve Naxos firmalarında
da yayınlandı.

Cihat Aşkın, is the international representative of Turkish
Violin School, and serves as a cultural bridge between the
eastern and western civilizations as a cultural ambassador.
Aşkın participated in numerous concerts, festivals, radio
and TV broadcasts, conferences and workshops in four
continents and 51 countries and shared the products of
Turkish and universal music among the world’s leading
artists on prestigious classical music halls.
Apart from his performing career, as an educationalist,
Aşkın founded many education and art institutions in
Turkey. Having had the opportunity to work with masters
such as Ayhan Turan, Rodney Friend, Yfrah Neaman, Igor
Oistrakh and Ruggierro Ricci, Aşkın has gained a renowned
reputation as an international violin virtuoso, and been
performing in concerts since the age of 11. After graduating
from ITU Conservatoire, he completed his masters and
doctorate degrees at Royal College of Music and City
University in London.
The winner of many national and international awards,
Aşkın was honoured with Rome Foyer des Artistes, The
Kennedy Center / Gold Medal and the Buenos Aires Medal
of Honour.
He is the founder of ITU Center for Advanced Studies in
Music (MIAM), ‘Cihat Aşkın and Little Friends’ (CALF),
Aşkın Ensemble and Istanbul Chamber Orchestra. Apart
from being a violinist as a composer, Aşkın has composed
and arranged many miniature pieces and film scores.
He is also a jury member in many national and
international competitions.
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Aşkın has recorded Kreutzer’s 42 Etudes, Bach’s 6 Solo
Sonatas and Partitas and many other notable works.
His recordings have been published by Warner Classics,
Meridien, CPO, Marco Polo and Naxos companies as well as
Kalan Müzik.
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azız shokhakımov

AÇILIŞ KONSERİ
OPENING CONCERT
tekfen filarmoni orkestrası
tekfen phılharmonıc orchestra
azız shokhakımov şef conductor
anna vınnıtskaya piyano piano

18.08.2021
ça we 20.00

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Harbiye Cemil Topuzlu Open-Air Theatre

Sergey Prokofiev

Piyano Konçertosu no.1, Re bemol Majör, op.10
Piano Concerto no.1 in D-flat Major, op.10
I. Allegro brioso
II. Andante assai
III. Allegro scherzando

konserden önce ödül ve plaket töreni olacaktır.
49. istanbul müzik festivali onur ödülü prof. dr. cihat
aşkın’a sunulacaktır.
an award and plaque ceremony wıll be held before the
concert. the 49th ıstanbul musıc festıval honorary
award wıll be presented to prof. dr. cihat aşkın.

Dmitri Shostakovich

Piyano Konçertosu no.1, Do minör, op.35
Piano Concerto no.1 in C minor, op.35
(kirill soldatov solo trompet solo trumpet)

I. Allegro moderato-Allegro vivace
II. Lento (Valse)
III. Moderato (Intermezzo)
IV. Finale. Allegro con brio - Presto
Dmitri Shostakovich

Caz Orkestrası için Süit no.2
(Varyete Orkestrası için Süit)
Suite for Jazz Orchestra no.2
(Suite for Variety Orchestra)

20

Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.
Tekfen Filarmoni Orkestrası, İstanbul Müzik Festivali
2019–2022 Açılış Konseri Orkestrası’dır.
Tekfen Philharmonic Orchestra is the 2019–2022
Opening Concert Orchestra of the Istanbul Music Festival.
DEĞERLİ DESTEĞİYLE
WITH THE FRIENDLY
SUPPORT OF
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I. March
II. Dance 1
III. Dance 2
IV. Little Polka
V. Lyric Waltz
VI. Waltz 1
VII. Waltz 2
VIII. Finale

▪ Aziz Shokhakimov dünya müzik sahnesine henüz 21
yaşındayken, Bamberg Senfoni tarafından düzenlenen
Uluslararası Gustav Mahler Şeflik Yarışması’nda kazandığı
ödül ile çıktı. O günden bu yana SWR Senfoni, Elb Filarmoni
(NDR Hamburg), WDR Senfoni, Londra Filarmoni, Toronto
Senfoni ve Houston Senfoni gibi seçkin orkestraları yönetti.
Ayrıca geçtiğimiz sezon, Yuri Temirkanov’un yerine şef
podyumuna çıktığı konserde Fransa Radyosu Filarmoni
Orkestrası ile büyük başarı kaydetti.
Aziz Shokhakimov önümüzdeki sezonlar için de Viyana
Senfoni, Tonkünstler Orkestrası, Luzern Senfoni, Basel
Senfoni, Suisse Romande Orkestrası, Fransa Radyosu
Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Strazburg Filarmoni,
Belçika Ulusal Orkestrası, Antwerp Senfoni, Varşova
Filarmoni, Seul Filarmoni ve Yomiuri Japon Senfoni dahil pek
çok orkestrayı yönetmek üzere davet edildi.
Senfonik kariyerinin yanı
sıra, Aziz Shokhakimov
opera alanında da etkin.
2015 yılından bu yana Alman
Rhein Operası’nda daimi
şef olan Shokhakimov,
yakın zamanda Maça
Kızı’nın övgüler toplayan
yeni bir prodüksiyonunu
yönetti. Aix-en-Provence
Festivali’nde RimskyKorsakov’un Altın Horoz
operasının Barrie Kosky’nin
rejisörlüğünündeki yeni
prodüksiyonunu yönetmek
üzere de davet aldı.
Aziz Shokhakimov’un
Ağustos 2016’da 100’den
© mischa blank
fazla aday arasından
seçilerek Salzburg Festivali
Genç Şefler Ödülü’nü kazanmasından bu yana Salzburg
Festivali’yle ilişkisi devam etmektedir. Ağustos 2017’de ödül
konseri olarak Viyana Radyo Senfoni Orkestrası’nı yöneten
sanatçı, 2019’da da Patricia Kopatchinskaja’nın solist olduğu
Salzburg Festivali Açılış Töreni’nin şefiydi.
1988 Taşkent doğumlu Shokhakimov, altı yaşında Uspensky
Özel Yetenekli Çocuklar için Müzik Okulu’na girdi ve burada
keman, viyola ve Vladimir Neymer’in sınıfında orkestra şefliği
eğitimi aldı. 13 yaşında Özbekistan Ulusal Senfoni Orkestrası
ile verdiği ilk konserinde Beethoven’ın 5. Senfoni’si ile
Liszt’in 1. Piyano Konçertosu’nu yönetti. Ertesi yıl Özbekistan
Ulusal Operası’nda Carmen ile ilk operasını yönetti. 2001’de
yardımcı şefliğine getirildiği Özbekistan Ulusal Senfoni
Orkestrası’nın 2006’da daimi şefi oldu.
Halen Alman Rhein Operası’nda daimi şef olarak
görevine devam eden sanatçı, 2017–2023 yılları için Tekfen
Filarmoni’nin daimi şefliği ve sanat direktörlüğüne getirildi.
2021 Eylül’ünden itibaren Strazburg Filarmoni Orkestrası
müzik direktörlüğü görevini yürütecektir.

▪ Aziz Shokhakimov burst on to the music scene at the age
of just 21 when he won the Gustav Mahler International
Conducting Competition in Bamberg, under the auspices
of the Bamberg Symphony. Since then, he has conducted
distinguished orchestras such as the SWR Symphony, Elb
Philharmonic (NDR Hamburg), WDR Symphony, London
Philharmonic, and the Toronto and Houston Symphonies
as well as a previous season highlight – Radio France
Philharmonic Orchestra during a very successful step-in for
Yuri Temirkanov.
In the coming seasons, Shokhakimov has been invited to
conduct the Vienna Symphony, Tonkünstler Orchestra, Lucerne
Symphony, Basel Symphony, Suisse Romande Orchestra, Radio
France Philharmonic, France National Orchestra, Strasbourg
Philharmonic, Belgium National Orchestra, Antwerp
Symphony, Warsaw Philharmonic, Seoul Philharmonic, and the
Yomiuri Nippon Symphony among others.
Next to his symphonic career Shokhakimov is also active
in opera. He has held the
position of Kapellmeister
at the Deutsche Oper am
Rhein since 2015 and has
recently conducted a new,
highly acclaimed production
of The Queen of Spades. He
has also been invited to
conduct a new production
of Rimsky-Korsakov’s The
Golden Cockerel directed by
Barrie Kosky at the Festival
d’Aix-en-Provence.
Shokhakimov has an
ongoing relationship with
the Salzburg Festival where,
having been selected from
more than 100 candidates, he
won the prestigious Salzburg
Festival Young Conductors
Award in August 2016. He returned to the Salzburg Festival in
August 2017 for the prize-winner’s concert with Vienna Radio
Symphony Orchestra and conducted the Opening Ceremony
of Salzburg Festival with Patricia Kopatchinskaja in 2019.
Born in 1988 in Tashkent, Uzbekistan, Shokhakimov
entered Uspensky Music School for Gifted Children at the
age of 6, studying violin, viola, and orchestral conducting (in
the class of Professor Vladimir Neymer). At 13, he made his
debut with the National Symphony Orchestra of Uzbekistan,
conducting Beethoven’s Symphony No.5 and Liszt’s Piano
Concerto No.1. During the following year he conducted his
first opera, Carmen, at the National Opera of Uzbekistan.
He was appointed Assistant conductor of the National
Symphony Orchestra of Uzbekistan in 2001 and became its
Principal Conductor in 2006. He is currently Kappelmeister
at the Deutsche Oper am Rhein and artistic director of the
Tekfen Philharmonic Orchestra for 2017–2023. He is the
designated music director of the Strasbourg Philharmonic
Orchestra as of September 2021.
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anna vınnıtskaya

22

Orkestrası ile gerçekleştirdiği Rachmaninov albümü; Evgeni
Koroliov ve Lyupka Hadzi Georgieva ile Kammerakademie
▪ Anna Vinnitskaya’nın konser performansına şahit olup
Potsdam eşliğinde kaydetmiş olduğu Alpha Classics/
da sanatçının etkileyici aurası karşısında büyülenmemek
Outhere Music tarafından yayımlanan Bach piyano
imkânsız... Dinleyiciler ve eleştirmenler, sanatçının sahnede
konçertoları albümü sayılabilir.
ışık saçmasının yanı sıra, müzik eserlerini adeta büyük bir
Rusya’nın Novorossiysk şehrinde doğan sanatçı, Rostov’da
tuvale resim yapar gibi yorumlayabilme yeteneğini hayranlıkla Sergei Osipienko ile piyano çalışmalarına başladı ve daha
izliyorlar. Vinnitskaya, sahip olduğu mükemmel teknik ve
sonra Hamburg Hochschule für Musik und Theater’da
virtüöziteyi doğal ve her daim renkli bir tınıyla harmanlayarak Evgeni Koroliov ile eğitimini sürdürdü. Vinnitskaya, 2009
ortaya koyar. Müziğiyle adeta hikâyeler anlatan sanatçı
yılından bu yana aynı okulda eğitmen olarak çalışıyor.
günümüzün en önemli piyanistleri arasında yer alıyor.
▪ Whoever witnesses Anna Vinnitskaya in concert is
2007 yılında Brüksel’de düzenlenen Kraliçe Elisabeth
Yarışması’nda kazandığı birincilik ödülü Anna Vinnitskaya’ya inevitably enthralled by the aura of this artist. Audiences
and critics alike celebrate her ability to paint grand canvases,
uluslararası kariyerin kapılarını açtı. Dünyanın önde gelen
aside from sparking spectacular fireworks. Her technical
orkestraları ve Krzysztof Urbański, Andris Nelsons, Valery
splendour is not a virtuosic means in itself, but blends with
Gergiev, Dmitri Kitajenko, Alan Gilbert ve Mirga Gražinytėa natural, always colourful sound. Anna Vinnitskaya is a
Tyla gibi dünyaca ünlü şefler ile çalışma imkânını yakaladı.
major pianist of our time who tells stories with her music.
Anna Vinnitskaya’nın yakın zamandaki etkinlikleri
The 1st prize at the
arasında Berlin Filarmoni
Concours Reine Elisabeth
Orkestrası, Dresden
in Brussels in 2007
Sächsische Staatskapelle
marked the international
Orkestrası, Leipzig
breakthrough for Anna
Gewandhausorchester,
Vinnitskaya. She is a
Fransa Radyo Filarmoni
valued partner of the major
Orkestrası ve Marek
international orchestras
Janowski’nin daveti
and leading conductors
üzerine solistlerinden biri
such as Krzysztof Urbański,
olduğu Dresden Filarmoni
Andris Nelsons, Valery
Orkestrası eşliğinde
Gergiev, Dmitri Kitajenko,
vermiş olduğu konserler
Alan Gilbert and Mirga
öne çıkıyor. Solistlerinden
Gražinytė–Tyla.
biri olduğu Frankfurt
Recent highlights
Museumsorchester
have included Anna
eşliğinde 2020–21 sezonu
Vinnitskaya’s debuts with
konserleri devam ediyor;
the Berlin Philharmonic
ayrıca 2021 yazında Kirill
Orchestra, the Sächsische
Petrenko’nun yönettiği
Staatskapelle Dresden,
Berlin Filarmoni Orkestrası
the Gewandhausorchester
eşliğinde, Salzburg Festivali,
Leipzig, the Orchestre
Luzern Festivali ve Paris
Philharmonique de
Filarmoni’de konserler
© marco borggreve
Radio France, and her
verecek. 2021–22 sezonunda
residency with the Dresden
ise vereceği resitaller ile
Philharmonie at the invitation of Marek Janowski. As
Tokyo’da, Köln Filarmoni’de ve Berlin Filarmoni’nin her yıl
MuseumSolistin, she is closely associated with the Frankfurt
düzenlediği piyano konserleri serisinde yer alacak.
Museumsorchester in the 2020–21 season. In the summer
Aynı zamanda oldukça tutkulu bir oda müziği sanatçısı
of 2021, she will appear with the Berlin Philharmonic
olan Anna Vinnitskaya, 2021–22 konser sezonunda, keman
Orchestra under the baton of Kirill Petrenko at the Salzburg
sanatçısı Emmanuel Tjeknavorian ve çellist Daniel MüllerSchott ile oluşturdukları üçlü ile bir konser turnesine çıkacak. Festival, the Lucerne Festival, and the Philharmonie de
Paris. Her calendar for the 2021–22 season includes recitals
Anna Vinnitskaya, yapmış olduğu CD kayıtları ile aralarında
in Tokyo, at the Cologne Philharmonie, and in the Berlin
Diapason d’Or ve Gramophone Editor’s Choice’un
Philharmonic’s renowned piano series.
da olduğu birçok prestijli ödülün sahibi oldu. 2021’in
Anna Vinnitskaya is also a passionate chamber musician.
başında piyasaya sürülen ve Frédéric Chopin’in balad
She will be joined by violinist Emmanuel Tjeknavorian and
ve impromptu’larını kaydettiği albümü uluslararası
cellist Daniel Müller-Schott for a trio tour in 2021–22.
eleştirmenler tarafından heyecan ve coşkuyla karşılandı.
CD recordings by Anna Vinnitskaya have won numerous
Sanatçının daha önce yapmış olduğu kayıtlar arasında
awards such as the Diapason d’Or and the Gramophone
Krzysztof Urbański yönetimindeki NDR Elbphilharmonie

openıng concert

Editor’s Choice. Early in 2021, she released an album of
Frédéric Chopin’s Ballades and Impromptus, which has
been received with continued enthusiasm by international
critics. Previous releases include a Rachmaninov album
with the NDR Elbphilharmonie Orchester and Krzysztof
Urbański, and a recording of Bach’s piano concertos
together with Evgeni Koroliov, Lyupka Hadzi Georgieva, and
the Kammerakademie Potsdam (Alpha Classics/Outhere
Music), to name a few.
Anna Vinnitskaya was born in Novorossiysk, Russia. She
studied with Sergei Osipienko in Rostov and then with
Evgeni Koroliov at the Hochschule für Musik und Theater
in Hamburg, where she herself has been a professor since
2009.

tekfen filarmoni orkestrası
tekfen phılharmonıc orchestra
▪ Türkiye’nin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen
Filarmoni’nin temelleri 1992 yılında, Karadeniz Oda
Orkestrası olarak atıldı. Yapısı itibariyle önce Karadeniz,
zamanla Hazar ile Akdeniz ülke müzisyenlerini bünyesine
katan ve 23 ülkenin bayrağını dalgalandıran topluluk, bu
genişleme sonucunda orkestranın kurucusu Ali Nihat
Gökyiğit’in kurucu ortağı olduğu Tekfen ailesine katıldı.
Kuruluşundan bu yana, bir senfonik orkestranın klasik
repertuvarına ilave olarak, Tekfen Filarmoni, nam-ı diğer “üç
denizin sesi”, temsil ettiği coğrafyanın müziği ve kendine
özgü çalgılarını da sanatsal çizgisinin doğal bir parçası
olarak kabul etti. Kurucu şefi Saim Akçıl yönetiminde yurtiçi
ve yurtdışı temsillerinde, ud, ney, kanun başta olmak üzere,
Türkiye’den bağlama, kaval, kemençe, tulum, Azerbaycan’dan
kemança, Gürcistan’dan salamuri, Kazakistan’dan kılkobuz,
Kırgızistan’dan komuz, Rusya’dan domra, Özbekistan’dan
çang, Ukrayna’dan bandura, Yunanistan’dan buzuki gibi
otantik çalgılara ve onlar için yazılmış eserlere yer veren
Tekfen Filarmoni, bu coğrafyaların müzik mirasına sahip
çıkmayı görev edindi.
Tekfen Filarmoni, sanatsal vizyonu paralelinde, değişik
projelerde de severek yer alıyor. Bir Osmanlı kucak
arpı olan çeng’i, besteci Hasan Uçarsu ve arp sanatçısı
Şirin Pancaroğlu ile birlikte yeniden müzik dünyasına
kazandırması, Kurtuluş Savaşı sırasında açılan milli
marş yarışmasına katılan bestelerin peşine düşmesi
bu yaklaşımının örnekleridir. Enstrüman yapımı, eser
siparişi, yayın, konser ve kayıtlar ise bu çalışmaların somut
ürünleridir.
Çocuklara küçük yaştan klasik müzik sevgisini aşılamak,
geleceğin bilinçli dinleyicisinin yaratılmasında pay sahibi
olmak topluluğun önemsediği diğer bir konudur. Orkestra,
artık bir gelenek haline gelen “Küçüklere Büyük Konserler”
serisine özel olarak ismini “Tekfen Filar-Mini” olarak
değiştiriyor ve temsillerden en az çocuklar kadar keyif alıyor.
Kuruluşunun 25. yılında Tekfen Filarmoni, sürekli şeflik
ve sanat direktörlüğü görevlerini, gençliğine rağmen
şaşırtıcı sanatsal olgunluğa sahip Özbek asıllı genç
yetenek Aziz Shokhakimov’a emanet edip, önemli bir

değişim ve yenilenme sürecine girdi. Alban Gerhardt,
Alkistis Protopsalti, Anna Smirnova, Anna Tifu, Arif Sağ,
Behzod Abduraimov, Bülent Bezdüz, Charlie Siem, Deniz
Kozhukhin, Emre Engin, Ercan Irmak, İdil Biret, İlker
Arcayürek, Göksel Baktagir, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet,
Murat Karahan, Omar Tomasoni, Pumeza Matshikiza,
Rabih Abou-Khalil, Roman Kim, Sebastian Manz, Sergei
Nakariakov, Şenol Talınlı, Şirin Pancaroğlu, Teona Dvali ve
Yurdal Tokcan gibi çok sayıda önemli solisti ağırlayan Tekfen
Filarmoni, 2019–22 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali
Açılış Orkestrası görevini üstlenmekten büyük heyecan ve
gurur duyuyor.
▪ One of the few private art institutions in Turkey, the
Tekfen Philharmonic was first established in 1992 as the
Black Sea Orchestra. Initially comprising musicians from
the countries bordering the Black Sea, the ensemble soon
expanded to the Caspian and Mediterranean nations as
well, its members flying the flags of 23 countries. As a
result of this expansion, the orchestra joined the Tekfen
family, of which the orchestra’s founder Ali Nihat Gökyiğit
is a founding partner.
Since its foundation, the Tekfen Philharmonic Orchestra,
also known as the ‘Voice of Three Seas’, has embraced
the local music and instruments of the countries it
represents as an integral part of its artistic identity along
with the classical repertoire. With a mission to protect
and promote the musical heritage of its regions, the
orchestra has performed works written for such authentic
instruments as the oud, nay, and qanun, as well as the
Turkish instruments baglama, pipe, kemenche, and
tulum, the Azerbaijani kamancheh, Georgian salamuri,
Kazakh kilkopuz, Kirghiz komuz, Russian domra, Uzbek
chang, Ukranian bandura, and Greek bouzouki in its tours
both at home and abroad under the baton of its founding
conductor Saim Akçıl.
Tekfen Philharmonic Orchestra enjoys taking part
in special projects that parallel its artistic vision. Two
instances that bear witness to this approach are the
collaboration with composer Hasan Uçarsu and harpist
Şirin Pancaroğlu to re-introduce the Ottoman harp and
çeng, and the unearthing of the works entered in the
national anthem competition at the time of the War of
Independence. Instrument-making, commissioning works,
publications, concerts, and recordings are other solid
results of these endeavours.
Another cause close to the orchestra’s heart is the
instilment of a love of classical music in children from
an early age, hence its contribution to raising informed
audiences among the coming generation. For its highly
popular concert series “Big Concerts for Little Audiences”,
the orchestra changes its name to ‘Tekfen Philhar-mini’.
In its 25th year, the Tekfen Philharmonic Orchestra
embarked on a process of significant change and renewal
under its Uzbek principal conductor and artistic director,
Aziz Shokhakimov, who displays remarkable artistic
maturity despite his young age.
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Tekfen Philharmonic Orchestra has collaborated with
leading soloists, including Alban Gerhardt, Alkistis
Protopsalti, Anna Smirnova, Anna Tifu, Arif Sağ, Behzod
Abduraimov, Bülent Bezdüz, Charlie Siem, Deniz
Kozhukhin, Emre Engin, Ercan Irmak, İdil Biret, İlker
Arcayürek, Göksel Baktagir, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet,
Murat Karahan, Omar Tomasoni, Pumeza Matshikiza,
Rabih Abou-Khalil, Roman Kim, Sebastian Manz, Sergei
Nakariakov, Şenol Talınlı, Şirin Pancaroğlu, Teona Dvali, and
Yurdal Tokcan. It is excited and honoured to be the 2019–22
Opening Concert Orchestra of the Istanbul Music Festival.

© fatih pınar

1. Keman 1st Violin
önder baloğlu başkemancı concertmaster
berk başaran | ayça akünal | can özhan | ırmak ülke
yağız erarslan | ebru yerlikaya | yiğit uğurlu | nazlı avcı
can güçkan
2. Keman 2nd Violin
deniz toygür grup şefi principal
burcu marlalı tokatlı | esengül yıldız | eylül umay taş
melodi eylül kayış | billur kibritçioğlu | tuana köprülü
Viyola Viola
hüseyin mehmetoğlu grup şefi principal
muhsine gökçen erdem | pınar dinçer | ezgi pikayzen
emre akman | verda gül
Viyolonsel Cello
vsevolod yudenıch grup şefi principal
yusuf çelik | umut sağlam | amınbay sapayev | serdar mamaç
görkem çiçek
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Kontrbas Double Bass
ceren akçalı grup şefi principal
nevra küçükoğlu | ilker cankara | yağız yeşil
Flüt Flute
aslıhan and grup şefi principal
venüs kovancısoy | elif kay
Obua Oboe
mehmet seyid mas grup şefi principal
ezgi kaki
Klarnet Clarinet
yağızcan keskin grup şefi principal
çağdaş engin

Fagot Bassoon
mert kutluğ grup şefi principal
24 oğuzhan güner | emre hopa kontrfagot contrabassoon

Korno Horn
ertuğrul köse grup şefi principal
tarık sezer aydın | can hüseyin kiracı | volkan kartal
Trompet Trumpet
kırıll soldatov solo trompet solo trumpet
alexander bakharev grup şefi principal
gökhan par | sergen kale
Trombon Trombone
tolga akman grup şefi principal
kumsal germen | turgutcan çarıkçı bastrombon bass trombone
berke buğra gökkaya tuba
Timpani
emre günay
Vurmalı Sazlar Percussions
kerem öktem grup şefi principal
ahmet sakkaf | ali can öztan | ali kaan uysal
Arp Harp
f. bahar göksu
Piyano Piano
kandemir basmacıoğlu grup şefi principal
sarper kaynak
Saksofon Saxophone
yahya songur dai
tenor saksofon saxophone / grup şefi principal
serhan erkol tenor saksofon saxophone
cevdet burak yücesoy alto saksofon saxophone
fevzi onur ustabaş alto saksofon saxophone
Gitar Guitar
tümer uluçınar
Akordeon Accordion
murathan turhan

kirill soldatov

R. Shchedrin’in solist, karma koro, trompet, timpani ve
perküsyon için bir koro operası olan Boyarynia Morozova’nın
ilk performansında çaldı. Bu sahnelemenin CD kaydı Wergo
Classic tarafından yayımlandı. Kirill Soldatov 2008’den bu
yana Rus Ulusal Filarmoni Orkestrası’nın Bakır Üflemeli
Çalgılar Beşlisi’nde yer alıyor. Topluluk, Rusya ve Avrupa’nın
önemli müzik merkezlerinde konserler veriyor ve Return,
Brass Days (Moskova), Brass Nights at the Mariinsky (Saint
Petersburg), V. Spivakov’un Colmar’da (Fransa) düzenlediği
etkinlikler ve saygın festivallerde yer alıyor.
2014’ten bu yana Gnessin Moskova Özel Müzik Okulu’nda
trompet eğitmenliği yapan Soldatov, Rusya’da Buffet Üflemeli
Çalgılar Topluluğu sanatçısı.

▪ Kirill Soldatov 1986 yılında Moskova’da müzisyen bir
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Blokflüt çalmaya dört
yaşında (I. Tabakov Çocuk Müzik Okulu’nda, Y. Gramshi
sınıfı) başladı. Ippolitov-Ivanov Enstitüsü’nde, Gnessin
Müzik Koleji’nde ve daha
sonra Gnessin Rus Müzik
Akademisi’nde (Profesör V.I.
Pushkarev’in sınıfı) trompet
çalmayı öğrendi. Henüz
öğrenciyken Rusya’da çeşitli
orkestralarla çalan seçkin bir
sanatçı olduğunu kanıtladı.
Bu dönemde Young Stars
(Tallinn, Estonya), Classical
Heritage (Moskova, Rusya),
3. Rus Artiade, Art of the
Youth (Moskova), Rusya’nın
Genç Yetenekleri gibi
yarışma ve festivallere pek
çok defa katıldı. Eğitimi
boyunca, Rusya Devlet
Başkanı B.N. Yeltsin Ödülü,
Rus Gösteri Sanatları
Fonu ve Yeni İsimler Fonu,
V. Spivakov’un Uluslararası Yardım Fonu ve Rusya’nın
Maneviyat Fonu’ndan burslar aldı; Vladimir Spivakov genç
virtüöze bir enstrüman hediye etti.
Kirill Soldatov, 17 yaşından beri Spivakov’un yönettiği Rus
Ulusal Filarmoni Orkestrası’nın solo sanatçısıdır. Orkestra
tarihinde bu göreve atanan en genç müzisyen olan Soldatov,
orkestradaki çalışmalarının yanı sıra, önde gelen orkestralarla
birlikte solo programlarla dünyanın dört bir yanında
performans sergiliyor. V. Spivakov, I. Marin, Y. Bashmet, M.
Vengerov, V. Ziva, S. Sondetskis, K. Orbelyan dahil olmak
üzere zamanımızın seçkin şefleriyle işbirliği yapıyor. Sanatçı,
Şostakoviç’in 1. Piyano Konçertosu’ndaki solo performansıyla
Mayıs 2008’de (Columbia Artist Management’ın davetiyle)
ABD’ye turneye çıktı ve basından büyük beğeni topladı.
2008 yılında Irkutsk’ta Denis Matsuyev’in Crescendo-2008
festivaline katıldı. Çağdaş Rus besteciler genellikle Kirill
Soldatov’a bestelerinin ilk performansını solo bir trompet
parçasıyla emanet ediyorlar. M. Bronner, A. Samonov,
O. Oblov, A. Azaryan bunlar arasında... 2006 yılında,

▪ Kirill Soldatov was born in Moscow in musicians’ family
in 1986. He started playing the block flute at the age of 4 (Y.
Gramshi’s class at I. Tabakov Children’s Music School). He
learned playing the trumpet at Ippolitov-Ivanov Institute’s
school and at Gnessin
Musical College, and later
at Gnessin Russian Music
Academy (Professor V.I.
Pushkarev’s class). As early
as at school he proved
himself as an outstanding
solo performer playing
with various orchestras
in Russia and abroad.
During that period, he
repeatedly participated in
such contests and festivals
as Young Stars (Tallinn,
Estonia), Classical Heritage
(Moscow, Russia), the Third
Russian Artiade, Art of the
Youth (Moscow), Russia’s
Young Talents, etc. During
his education, Soldatov
was awarded Russian President B.N. Yeltsin’s Prize, a
grant from the Russian Performing Art Fund, as well as
scholarships from the New Names Fund, V. Spivakov’s
International Charity Fund, and Russia’s Sanctities Fund
(created under directive of His Holiness Aleksiy II Patriarch
of Moscow and All Russia). The young musician got a
tremendous support from Vladimir Spivakov and his
International Charity Fund. Maestro granted the young
virtuoso with an instrument.
Since the age of 17, Kirill Soldatov has been a solo performer
of the Russian National Philharmonic Orchestra directed by
V. Spivakov. He became the youngest musician appointed
to this position in the orchestra’s history. At present, beside
his work at the orchestra, Kirill performs all over the
world with solo programs together with leading Russian
and foreign orchestras. He cooperates with outstanding
conductors of our time, including V. Spivakov, I. Marin, Y.
Bashmet, M. Vengerov, V. Ziva, S. Sondetskis, K. Orbelyan
and others. One of his best parts is the trumpet solo in the
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açılış konseri

PROGRAM NOTLARI
Sergey Prokof iev
Piyano Konçertosu no.1, Re bemol Majör, op.10

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

I. Allegro brioso
II. Andante assai
III. Allegro scherzando

26

Prokofiev 1914 yılının bahar aylarında 23 yaşındadır ve
Moskova Konservatuvarı’nı bitirmek için finalde bir konçerto
çalmak zorunluluğu vardır. Ama, beş yaşından beri piyanoda
doğaçlamalar yapan, belki de Mozart’tan beri en küçük
ilk harika çocuk olan Prokofiev, konservatuvar hocalarına
klasik bir eser yerine kendi bestelediği konçertoyu çalmak
ister. Jüri üyelerine bu eserdeki yeni tekniğini sergileyecektir.
Ricası üzerine Jürgenson piyano partisini bastırır ve sınava
yetiştirir. Prokofiev 20 kopya satın alarak jüri üyelerine dağıtır.
Finalde sahneye çıktığı zaman, partilerin 20 çift diz üzerinde
açılmış olduğunu görür. İşte, bir besteci için, notalarının
basılmış olduğunu gördüğü unutulmaz an diye düşünür...
Bu olayı anılarında anlatan Prokofiev bazı jüri üyelerinin sert
itirazlarına karşın birinci olmuş, konulan Anton Rubinstein
Ödülü’nü ve bir kuyruklu piyanoyu da kazanmıştır. Hem
de çoğunluğu tutucu olan öğretmenlere yeteneğini adeta
yumruğuyla onaylatmış ve Rusya’nın genç bestecileri arasında
“enfant terrible” (yaramaz çocuk) olarak yerini almıştır.
1904’te Glinka aracılığıyla Petersburg Konservatuvarı’na
giren antiromantik duygulu genç Prokofiev 1909’da, ünlü
piyanist Leschetizky’nin eşi Anette (Anna) Essipova’nın
kursuna başlamış, Schubert ve Mozart’ı öğrenmiş, Nikolay

Çerepnin’den şeflik dersleri almıştı. Çerepnin konservatuvar
hocaları arasında modernist sayılıyordu. Konser piyanisti
olarak kendi bestelerini, örneğin 1908’de yazdığı op.4 no.4
Suggestion Diabolique (Şeytani Telkinler) adlı parçasını
çaldığı zaman, cehennemin habercilerinden biri diye alaya
alındığı için Prokofiev bu ilk piyano konçertosunu öğretmeni
Çerepnin’e ithaf etti.
1911 yılında solo piyano ile pikolo, iki flüt, iki obua, iki klarnet,
iki fagot, kontrfagot, dört korno, iki trompet, üç trombon,
tuba, timpani, çanlar ve yaylı çalgılar için bestelenen
konçertoyu Prokofiev, K.S. Saraçev yönetimindeki orkestra
eşliğinde Moskova’da 7 Ağustos 1912’de bir parktaki açık
hava konserinde çalmıştı. Aslında eseri bir konçertino –
küçük konçerto– olarak planlayan genç besteci, çalışmaları
sırasında yine tek bölümlü, ama üç ana bölmeyle buna
kontrast oluşturan yan bölmelerden oluşturdu. Geçmiş
yüzyılın romantizmine kesin cephe alarak sert, alaycı,
dinamik bir müzik yaratmasına karşın yine de çok taze ve
dokunaklı ezgiler bulabilen, beklenmedik modülasyonlarla,
onların acıklı bir lirizme yönelmesini de önleyen genç
Prokofiev, çağdaşı bestecileri de şaşırtıyor, etkiliyordu. O
dönemin ünlü besteci ve müzik eleştirmeni, asıl adı Boris
Asafyev olan Igor Glebov bunu şöyle tanımlar: “... Prokofiev
Rus klasik müziğinin bakir tonalitesinde öyle derin bir iz açtı
ki, Helbnikov ve Mayakovski gibi şairlerin edepsiz cüretleriyle
şoke ettiği kimseleri bile ürküttü...”
Prokofiev form olarak, başlayıp süregiden bir şiir şeklindeki
konçertodaki bölmeleri, girişteki 4/4’lük ölçüde ve 24
mezürlük ana fikir çevresinde oluşturmuştu. 1. büyük
bölmede piyano ile keman ve tahta üfleme çalgıların birlikte,
çabuk ve sürükleyici parlak (Allegro brioso) tempoda çaldığı
bu tema, ortada ve sonda eserin temel direği gibi yine
duyurulur. Re bemol majör tondaki bu girişte (introduction)
üç orkestra akorundan sonra piyano, üç oktava kadar
yükselen kısa geliştirimi sergiler. Bu bölme de aynı tempo ve
ve tonalitededir (tempo primo). Piyanonun toccata tarzında,
sade ve neşeli, do majör tondaki kadansıyla, –Fransız besteci
Francis Poulenc’in tanımladığı gibi, eserin karakteristik
özelliğini yansıtan “bir tür atletik neşeyle”– kısa ve lirik bir
yan bölmeye geçilir: Mi minör tonda, o kadar hızlı olmayan
(meno mosso) tempodaki bu bölme, yeni ve beklenmedik
bir ışık gibidir. Prokofiev sanki lirik anları içermemekle
suçlanmasını yalanlar. İlk büyük bölme daha kıvrak (più
mosso) tempoda ve yine mi minör tonda sona erer... Tutkulu
oktavlarla giren orkestra geçişinden sonra 2. büyük bölmede,
yine re bemol majör tondaki introduction belirir. Bu neşeli
girişi bir başka lirik ve çok ağırca (Andante assai) tempoda,
sol diyez minör tondaki bölme izler. Solo piyanonun
geliştirimi burada saydam bir anlatım kazanır... Bunu da kısa,
ama çok itinalı ve çabuk modülasyonlarla gerçekleştirilmiş
Scherzo (Allegro scherzando) başlıklı son büyük bölme izler.
Büyük ustalık gerektiren, re bemol majör ve mi minörde
gezinen kadans, yine ana tema ile yan bölmenin motifleri
üzerinde kurulmuştur. Eserin bu en önemli doruğunda
geliştirim kısaltılmış, değiştirilmiş tekrarı sergiler. Konçerto
üçüncü kez beliren introduction’un yeniden serimi ile sona
erer.

Prokofiev bu ilk konçertosunun, olgun olsun olmasın
görevini yerine getirmiş olduğunu söyler ve eseri şöyle
tanımlar: “Geliştirimden sonra ve yine sonda tekrarlanan
bir introduction’u içeren ve geliştirimden (developpement)
önce sunulan kısa bir Andante ile, scherzo formunda ve
yeniden serimin (recapitulation) açılışında kadans tarzında
beliren geliştirimi kapsayan bir sonat allegro’su.” ve ekler:
“Bu ilk konçerto bana, ikinci konçertomun daha derin içerik
kazanması için esin verdi.”
— irkin aktüze
Dmitri Shostakovich
Piyano Konçertosu no.1, Do minör, op.35
I. Allegro moderato-Allegro vivace
II. Lento (Valse)
III. Moderato (Intermezzo)
IV. Finale. Allegro con brio - Presto
Şostakoviç’in 1933 baharında yazdığı 1. Piyano Konçertosu
da, 1930–37 arasındaki eserlerinin (Burun operası, Altın
Çağ Balesi, 3. ve 4. Senfoniler) akıbetine uğradı: Sovyet
müzik politikasına form açısından ters düştüğü, yabancı
modernlerin yolunu izlediği ve yozlaşmış doğalcılığın
propagandacısı olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Ancak
5. Senfoni’siyle yöneticilerin affına uğrayan, Şostakoviç’in
1. Piyano Konçertosu’nun ilk yorumu 15 Ekim 1933’te
Leningrad’da, Mahler’in yardımcısı, Nazi Almanya’sından
kaçan, savaştan sonra da Metropolitan Operası’nda şeflik
de yapan Fritz Stiedri (1883–1968) yönetiminde ve bestecinin
katılımıyla Leningrad Filarmoni tarafından gerçekleştirildi.
Eser Türkiye’de ise ilk kez 2 Nisan 1976’da İstanbul Devlet
Senfoni Orkestarsı eşliğinde piyanist Hülya Saydam ve
trompetçi Gökmen Ahmet tarafından seslendirildi.
Şostakoviç’in Leningrad Filarmoni’nin trompetçisi
Aleksander Schmidt’i düşünerek yazdığı bu eser, altı solo
konçerto (op.35 no.1 Piyano, op.77 no.1 Keman, op.101 no.2
Piyano, op.107 no.1 Viyolonsel, op.126 no.2 Viyolonsel,
op.129 no.2 Keman) ve iki piyano için Opus 94 numaralı
konçertosu arasında önemli bir yer tutar. Aslında piyano, yaylı
çalgılar orkestrası ve solo trompet için bestelenen konçerto
cüretli ve göze çarpıcı kontrastlarla seçkinleşir. Lirik, şakacı
ve taklitçi unsurları yanında, biraz da Prokofiev’in esprisini
ve modülasyonlarındaki soğukkanlılığını anımsatır. Solo
trompetin ayrı kadansı olmamasına karşın, partisi piyaniste
eşdeğer güçlüklerle yüklüdür.
4/4’lük ölçüde ve do minördeki 1. bölüm (Allegro moderatoAllegro vivace) iki bölme biçiminde gelişmesine karşın toplu,
sıkıştırılmış bir görünümü vardır. Konçerto Beethoven’ın
Appassionato Sonatı’nın uzak bir parodisi gibi başlar. Önce
trompet ılımlı çabukluktaki (Allegro moderato) tempoda,
düşünceli havadaki bölmeyi açar ve ilk temayı piyano, bas
yaylıların hafif eşliğinde geliştirir. Neşeli bir dans gibi hızlanan
şen ve atik (Allegro vivace) tempolu ikinci bölmede trompete
arpejlerle işlenen güç görevler düşer. İkinci temayı da piyano
virtüözce geliştirir. Her iki temanın kontrastı üzerine kurulan
geliştirimden sonra piyano ve trompet bölümü sona erdirir...

2. bölüm 3/4’lük ölçüde, ağır (Lento) ve dalgın tavırlı ama zarif
bir valstir. Prokofiev bu bölümü en sevdiği Şostakoviç eseri
olarak tanımlar. Uzun soluklu melodiyi önce yaylılar, sonra
piyano duyurur. Giderek güçlenen ezgi trompetle ve onu
izleyen piyanoyla tekrarlanır ve sona, piyano ile yaylılar birlikte
ulaşır... 2/4’lük ölçüde, do minör tonda ve orta (Moderato)
hızdaki 3. bölüm ancak 29 mezür süren ve iki küçük Viyana
kadansını kapsayan kısa bir ara müziğinden (intermezzo)
oluşur. Haydn’ın Re Majör Piyano Sonatı’nı anımsatan, 2/4’lük
ölçüde ve re majör tondaki 4. bölüm (Finale. Allegro con brioPresto) neşe yayan bir canlılıkta ve şakacılıktadır. Çabuk ve
parlak (Allegro con brio) tempoda, trompetin teknik ustalığını
gösteren alaycı ezgileri, parlak fanfarları ve piyanonun
glissando’lu (kaydırmalı) çalışıyla etkili olur; ama önce Opus
87 Piyano Prelüdleri gibi masum başlayan bölümde, sonra
da Avusturya halk şarkısı “Ach du lieber Augustin” (Ah sen,
sevgili Augustin) değişik tarzda trompetle duyurulur. Augustin
içkiye yatkın bir halk figürüdür. Finalde, bir ara Beethoven’ın
bir ezgisi de piyanoyla alaycı şekilde yansıtılır. Çılgın tempoda
(Presto) bir Rus dansıyla, piyano ve trompet ön planda, eseri
sona erdirir.
— irkin aktüze
Dmitri Shostakovich
Caz Orkestrası için Süit no.2
(Varyete Orkestrası için Süit)
I. March
II. Dance 1
III. Dance 2
IV. Little Polka
V. Lyric Waltz
VI. Waltz 1
VII. Waltz 2
VIII. Finale
Stalin, 1936’da tüm sanatsal ve müzikal çalışmaların
bundan böyle partinin kontrolü altında olacağını ilan ederek
Rusya’da müziğin meşruiyeti konusundaki tartışmayı fiilen
sonlandırmıştı. Şostakoviç, 1938’de bestelediği 2 numaralı
Caz Orkestrası için Süit’i, 1934 tarihli 1 numaralı Caz
Orkestrası Süiti’nden tamamen farklı bir amacı taşıyordu.
Yapıtın ilk seslendirilişi, halkın müzik zevkini kontrol etmek
için kurulan bir topluluk olan SSCB Caz Band’in açılış
konserinde, 28 Kasım 1938’de gerçekleştirildi.
Bu eser, prömiyerden kısa bir süre sonra kayboldu ve
halihazırda 2 numaralı Caz Orkestrası için Süit olarak
adlandırılan sekiz bölümlü eser, aslında çoğunlukla film
müziklerinden alınan parçaların düzenlemeleridir.
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famous Piano Concerto no.1 of Shostakovich. It’s with this
solo that the musician made a tour of 23 concerts across
the USA cities in May 2008 (invited by Columbia Artist
Management) and received wide acclaim by the press.
In 2008 he participated in Denis Matsuyev’s
Crescendo-2008 international festival in Irkutsk.
Contemporary Russian composers often entrust Kirill
Soldatov with the first performance of their music with a solo
trumpet part. M. Bronner, A. Samonov, O. Oblov, A. Azaryan
are among them. In 2006 the musician played in the first
performance of Boyarynia Morozova by R. Shchedrin – a
choir opera for soloists, a mixed choir, a trumpet, tympanies,
and percussion. A CD record of this staging was released
by Wergo Classic, an audio recording company. Since 2008
Kirill Soldatov has also been a solo performer at Brass
Quintet of the Russian National Philharmonic Orchestra. The
ensemble successfully tours at major venues of Russia and
Europe and takes part in prestigious festivals, including such
festivals as Return, Brass Days (Moscow), Brass Nights at
the Mariinsky (Saint Petersburg), V. Spivakov’s International
Festival in Colmar (France), and others.
Since 2014 he started teaching trumpet in the Gnessin
Moscow Special School of Music.
Kirill Soldatov is artist of Buffet Group Wind Instruments
in Russia.
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fazıl say
“doğanın sesi”

FAZIL SAY
“DOĞANIN SESİ”
“VOICE OF NATURE”
fazıl say piyano piano
frıedemann eıchhorn keman violin
casalQuartett
Felix Froschhammer keman violin
Rachel Späth keman violin
Markus Fleck viyola viola
Sebastian Braun viyolonsel cello

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Harbiye Cemil Topuzlu Open-Air Theatre

Fazıl Say

Fazıl Say

Piyano Sonatı, op.99, “Yeni Hayat”*
Piano Sonata, op.99, “New Life”*

“Yürüyen Köşk”, Atatürk Anısına, op.72
“The Walking Mansion” in Memory of Atatürk, op.72

Fazıl Say

Keman Sonatı no.1, op.7
Violin Sonata no.1, op.7
I. Introduction: Melancholy. Andante misterioso
II. Grotesque: Moderato scherzando
III. Perpetuum mobile: Presto
IV. Anonymous: Andante
V. Epilogue: Melancholy. Andante misterioso

I. Aydınlanma Enlightenment
II. Karanlığa Karşı Mücadele Struggle Against
Darkness
III. Yaşamaya İnanç Believing in Life
IV. Çınar Plane Tree
Arasız 100’ sürer. Lasts 100’ without interval.
* dünya prömiyeri world premiere
** türkiye prömiyeri turkish premiere

Fazıl Say

Keman Sonatı no.2, op.82, “Kaz Dağları”**
Violin Sonata no.2, op.82, “Mount Ida”**
I. Doğa Katliamı Decimation of Nature
II. Yaralı Kuş Wounded Bird
III. Umut Ayini Rite of Hope
Johannes Brahms, Albert Dietrich, Robert Schumann

Keman ve Piyano için Scherzo, Do minör
(F.A.E Sonatı)
Scherzo for violin and piano in C minor
(F.A.E Sonata)

DEĞERLİ DESTEĞİYLE
WITH THE FRIENDLY
SUPPORT OF
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Yaylı Çalgılar için Adagio, op.11
Adagio for String Quartet, op.11

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
WITH HIGHER
CONTRIBUTION
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Samuel Barber

fazıl say

Ayrıca, Nâzım Oratoryosu, Metin Altıok Ağıtı, Sait Faik
ve Hermias; onun edebiyatı ve müziği bütünleştirerek
▪ Fazıl Say, her yıl beş kıtada verdiği yüzden fazla konser
kurguladığı Türkçe eserleridir. Genç yaşlarında kurgulamaya
ile günümüzün en tanınmış klasik müzik sanatçılarından
başlayıp yıllarca üzerine çalıştığı İlk Şarkılar ve Yeni Şarkılar
biri. Say, öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
projeleri; 2013–15 yılları arasında çok satan albümler arasında
Konservatuvarı ve Düsseldorf Schumann Akademisi’nde
yer aldı. 2017 yılının sonunda ise Güz Şarkıları albümünü
tamamladı. Hocaları, Türkiye’deki başlıca müzik pedagogları yaptı. 2020 yılında ise Şu Dünyanın Sırrı albümü dinleyenlerle
olan; Mithat Fenmen, Kamuran Gündemir’di. Almanya’da ise, buluştu.
ünlü piyanist David Levine ile çalıştı.
Say; 2017 yılında ECHO Klassik ödülünün sahibi
1994 yılında New York’ta Genç Konser Sanatçıları
oldu. Salzburg’un ünlü konser salonu Mozarteum’da
Yarışması’nda dünya birincisi olduktan sonra konser hayatı
gerçekleştirdiği altı CD’den oluşan ve Warner Music etiketiyle
tüm hızıyla başladı. Dünyanın farklı ülke ve şehirlerinde,
dünyada, Türkiye’de ise Ada Müzik etiketiyle yayımlanan
büyük orkestralar ve şefler ile çaldı. Salzburg, Luzern,
Mozart Complete Piano Sonatas albüm kaydı ile, ECHO
Montpellier, Schleswig Holstein, Rheingau gibi pek çok
Klassik Solo Albüm (17. ve 18. yüzyıl eserleri ve öncesi) piyano
festivalde daimi sanatçı olarak yer aldı. Solo resitallerinin yanı kaydı kategorisinde ödül aldı. Sanatçının iki yıl üzerinde
sıra; Maxim Vengerov, Patricia Kopatchinskaja, Sabine Meyer çalıştığı ve Beethoven’ın tüm 32 sonatını yorumladığı 9 CD’lik
gibi sanatçılar ile beraber çalıştı. İkililer kurdu ve dünya
kayıt projesi ise 2020 yılının Ocak ayında dinleyiciyle buluştu.
turnelerine çıktı. Caz müziğine duyduğu ilgi dolayısıyla pek
▪ Fazıl Say is world renowned classical music artists with
çok caz festivaline de katıldı.
more than hundred concerts in five continents in every
Bach’dan Stravinsky’ye Mozart’tan Ravel’e, Beethoven’dan
year. He completed his education at Hacettepe University,
Mussorgsky’ye kadar pek çok farklı bestecinin eserlerini
Ankara State Conservatory and Düsseldorf Schumann
kaydetti. Son yıllarda yorumcu kimliğinin yanı sıra; besteci
kimliğiyle de ön plana çıkan Fazıl Say, çalışmalarını bu yönde Academy. His teachers were Mithat Fenmen, Kamuran
Gündemir, major music pedagogues in Turkey. And he also
yoğunlaştırdı.
worked with David Levine in Germany.
“İstanbul”, “Mezopotamya”, “Universe” ve “Umut”
After winning the first prize in Young Concert Artists
Senfonileri, “Haremde 1001 Gece” keman konçertosu,
Competition in New York in 1994, his concert life started.
“Hezarfen” ney konçertosu, “Hayyam” klarnet konçertosu,
“İpek Yolu”, “Anadolu’nun Sessizliği”, “Su” piyano konçertoları, He has worked with major orchestras and conductors in
“Nirvana Yanıyor” ve “Uvertür 1914”, “Dört Prelüd”, “Senfonik different countries and cities. He was an artist in resident
of many festivals, such as Salzburg, Luzern, Montpellier,
Danslar”, “Kapalıçarşı” gibi orkestra eserleri besteledi.
Schleswig Holstein and Rheingau.
“Boşanma”, “4 Şehir”, “Space Jump”, “Oda Senfonisi” gibi
In addition to solo recitals; he has worked with Maxim
pek çok oda müziği eserine imza attı, kaydetti. Bu eserler;
Vengerov, Patricia Kopatchinskaja, Sabine Meyer, created
dünyanın her yerinde hem kendisi hem de farklı yorumcular
duo’s and went on world tours. Due to his interest in
tarafından repertuvara alındı.
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Friedemann, 30’dan fazla CD’de 20 keman konçertosu ve çok
sayıda ikili ve oda müziği repertuvarı kaydetti. Deutsche RadioPhilharmonie ve Christoph Eschenbach ile birlikte kaydettiği
Fazıl Say’ın tüm keman eserlerini kapsayan ve Naxos’tan
yayımlanan son albümü birçok ödül aldı; büyük beğeni
topladı. Oda müziği sanatçısı olarak, Gidon Kremer ve Yuri
Bashmet ile, solist olarak Yehudi Menuhin ile pek çok çalışma
gerçekleştirdi. Friedemann Eichhorn Almanya, Weimar’da
yaşıyor ve Franz Liszt Müzik Üniversitesi’ndeki öğrencilerine
ders vermekten keyif alıyor. Aynı zamanda Kronberg
Academy’nin sanat yönetmeni olan kemancı, Mannheim’da
Valery Gradow, Menuhin Academy’de Alberto Lysy ve Juilliard
School New York’ta Margaret Pardee ile çalışmıştır.

▪ One of the leading German violinists of his generation,
Friedemann Eichhorn is a regular guest on concert stages
around the world. Highlights for the 2021–22 season
include concerts with the Konzerthausorchester Berlin
and the Hong Kong Philharmonic under the baton of
Christoph Eschenbach and with the Orchestra di Santa
Cecilia di Roma under Antonio Pappano, CD recordings
with the Deutsche Radio-Philharmonie under Valentin
Uryupin, as well as tours to USA, China and Korea. Recently
Friedemann has collaborated with the SWR Radio Orchestra,
Deutsche Staatsphilharmonie, St. Petersburg Philharmonic,
Hamburger Symphoniker, Bangkok Symphony and the
frıedemann eıchhorn
Korean Chamber Orchestra. A long-time recording artist
for Naxos, Hanssler Classic and other labels Eichhorn
▪ Kendi kuşağının önde gelen Alman kemancılarından biri
has recorded 20 violin concertos and lots of duo and
olan Friedemann Eichhorn, dünyanın dört bir yanındaki konser chamber music repertoire on more than 30 CDs. His
salonlarına düzenli olarak konuk oluyor. 2021–22 sezonunun
recent album of Fazıl Say’s complete violin works (Naxos),
öne çıkan etkinlikleri
recorded together with the
arasında Christoph
composer, the Deutsche
Eschenbach yönetimindeki
Radio-Philharmonie and
Konzerthausorchester
Christoph Eschenbach,
Berlin ve Hong Kong
has received many
Filarmoni Orkestrası
distinctions and was
ve Antonio Pappano
featured with rave critical
yönetimindeki Orchestra
acclaim. As a chamber
di Santa Cecilia di Roma ile
musician Eichhorn has
konserler, Valentin Uryupin
collaborated with Gidon
yönetiminde Deutsche
Kremer and Yuri Bashmet,
Radio-Philharmonie ile CD
as a soloist with the
kayıtlarının yanı sıra ABD,
late Yehudi Menuhin.
Çin ve Kore’ye turneler
Friedemann Eichhorn
yer alıyor. Friedemann
lives in Weimar, Germany
Eichhorn, SWR Radyo
and enjoys teaching some
Orkestrası, Deutsche
selected students at the
Staatsphilharmonie, St.
University of Music Franz
Petersburg Filarmoni,
Liszt. He is artistic director
Hamburger Senfoni,
of the Kronberg Academy
Bangkok Senfoni ve Kore
and has studied with Valery
Oda Orkestrası ile işbirliği
Gradow in Mannheim,
gerçekleştirdi. Naxos,
Alberto Lysy at the Menuhin
Hanssler Classic ve diğer
Academy and Margaret
albüm şirketleri için
Pardee at the Juilliard
© guido werner
uzun süredir kayıt yapan
School New York.

casalQuartett
▪ Alban Berg Quartet ve Walter Levin tarafından eğitilen
casalQuartett’in sanatsal inceliği Martha Argerich, Sebastian
Manz, Sol Gabetta, Gautier Capuçon, Emma Kirkby,
Benjamin Schmid, Maurice Steger, Christoph Prégardien,
Khatia Buniatishvili, Regula Mühlemann ve Fazıl Say gibi
virtüözlerle gerçekleştirdikleri deneyimlerine dayanıyor.
Seyirciyle duygusal yakınlık, pek çok farklı alandan sanatsal
ortakların katılımı ve programların kavramsal tasarımı
casalQuartett için oldukça önem taşıyor. Topluluk, çekirdek
repertuvarını genişletirken, her daim alışılmışın dışında
repertuvara da açık bir biçimde, bilinmeyen eserleri ve
bestecileri ikna edici bir şekilde savunuyor.
Keman yapımcısı Jacobus Stainer’ın tarihi enstrümanları ve
18. yüzyılın büyüleyici müziği üzerine gerçekleştirdiği özverili
çalışma sayesinde casalQuartett, yaylı çalgılar dörtlüsünün
altın çağlarına yeni bir ışık tutan benzersiz bir ses ve tarz
geliştirdi.
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında 10 bestecinin 12 eserini
seslendirerek, 5 CD’den oluşan Beethoven’s World’ü
müzikseverlere sunan casalQuartett’in performanslarında
unutulmuş yaylı çalgılar dörtlüsü bestecileri Adalbert
Gyrowetz, Peter Hänsel, Gaetano Donizetti ve Carl
Czerny’nin yeniden keşfi özellikle büyük bir değer taşıyor;
Ballads & Quintets albümü ise Fazıl Say ile bugüne kadar
sayısız konserde gerçekleştirdikleri verimli işbirliğini
taçlandırıyor.
Topluluk, 2010, 2015, 2017’de ECHO Klassik, Pizzicato,
Diapason Découverte, Diapson d’Or, Alman Albüm
Eleştirmenleri de dahil olmak üzere birçok ödül aldı ve üç
defa ICMA Ödülü ve Grammy Ödülü’ne aday gösterildi.

▪ Trained by the Carmina Quartet, Alban Berg Quartet
and with Walter Levin, important artistic impulses came
from the collaboration with Martha Argerich, Sebastian
Manz, Sol Gabetta, Gautier Capuçon, Emma Kirkby,
Benjamin Schmid, Maurice Steger, Christoph Prégardien,
Khatia Buniatishvili, Regula Mühlemann and Fazıl Say.
The emotional closeness to the audience, the involvement
of artistic partners from various fields and the conceptual
design of the programs are most important to the
casalQuartett. It cultivates the large core repertoire but is
always open to repertoire off the beaten track, convincingly
advocates unknown works and their creators.
Through its intensive study of the historical instruments
of the violin maker Jacobus Stainer and the fascinating
music of the 18th century, the casalQuartett has developed a
unique quartet sound and style that sheds new light on the
golden ages of the string quartet.
Beethoven’s World, the most extravagant production of
the casalQuartett to date, with 5 CDs and 12 works by 10
composers, released in September 2020. Of particular value
is the rediscovery of the largely forgotten string quartet
composers Adalbert Gyrowetz, Peter Hänsel, Gaetano
Donizetti and Carl Czerny. The publication Ballads &
Quintets crowns the so far productive collaboration with
Fazıl Say in numerous concerts.
The casalQuartett has received many awards, including
the ECHO Klassik 2010, 2015, 2017, the Pizzicato Award
Luxembourg, the Diapason Decouverte, the Diapason d’Or,
the German Record Critics’ Award and was nominated three
times for the ICMA Award and the Grammy.
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jazz music; he has participated in many jazz festivals. He
recorded the works of many different composers, from Bach
to Stravinsky, from Mozart to Ravel, from Beethoven to
Mussorgsky. In recent years, he composed many important
works such as ‘Istanbul’, ‘Mesopotamia’, ‘Universe’ and
‘Hope’ symphonies, ‘1001 Night in Harem’ violin concerto,
‘Hezarfen’ nay concerto, ‘Silk Road’ and ‘Silence of Anatolia’
piano concertos, ‘Izmir Suit.’ Some orchestral works;
‘Water’, ‘Nirvana Burning’, ‘Overture 1914’, ‘Four Preludes’,
‘Symphonic Dances’, ‘Grand Bazaar’.
And he also composed and recorded many chamber music;
‘Divorce’, ‘4 Cities’, ‘Space Jump’, ‘Chamber Symphony’.
These works were taken into the repertoire by different
orchestras and artists all over the world. Nâzım Oratorio,
Metin Altıok, Sait Faik and Hermias are his stage works.
First Songs, New Songs, Autumn Songs and The Secret of This
World are his song albums which he composed the poems
of unforgettable poets and writers of Turkish literature.
He is the owner of 25th ECHO Klassik awards. And he also
took ECHO Klassik Solo Album (works of the 17th and
18th centuries and before) in piano record category, with
Mozart Complete Piano Sonatas album record. This album
was recorded as six CD in Mozarteum famous concert hall
of Salzburg. Beethoven Complete Piano Sonatas album was
published in January 2020.
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Fazıl Say
Piyano Sonatı, op.99, “Yeni Hayat”
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın küresel salgın
döneminde bestelediği son eserlerinden biri olan Opus 99
“Yeni Hayat” piyano sonatı; iki bölümden oluşan 15 dakikalık
bir eser. Sanatçının yaşanan süreci müziğine yansıttığı “Yeni
Hayat”; tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamı durduran
küresel salgın döneminin izlerinin silinmeye başladığı,
insanlığın yeniden hayata döndüğü günleri anlatan bir umut
eseri...
Fazıl Say
Keman Sonatı no.1, op.7
I. Introduction: Melancholy. Andante misterioso
II. Grotesque: Moderato scherzando
III. Perpetuum mobile: Presto
IV. Anonymous: Andante
V. Epilogue: Melancholy. Andante misterioso
Fazıl Say; Keman Sonatı no.1, op.7 yapıtında klasik Batı
formunu, geleneksel Türk müziği unsurlarıyla ve caz benzeri
yoğun ritimlerle birleştirmiştir. 15 dakikalık eser, beş farklı
bölümden oluşmaktadır.
Fazıl Say
Keman Sonatı no.2, op.82, “Kaz Dağları”
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I. Doğa Katliamı
II. Yaralı Kuş
III. Umut Ayini
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2019 yılında Friedemann Eichhorn için “Kaz Dağları”
adlı 2 numaralı keman sonatını besteledim. Aynı yıl,
Kaz Dağları’nda altın madenciliği faaliyetleri nedeniyle
meydana gelen doğa katliamından herkes gibi ben de çok
etkilendim. Eserin ana teması bu olaydan esinlenmiştir.
İlk bölüm Doğa Katliamı, ikinci Yaralı Kuş ve üçüncü Umut
Ayini, her biri ekosistemlerin yok edilmesinin yarattığı
durumları temsil ediyor. Müzik, toprağa saygısızlık edenlere
karşı başkaldırmanın, doğayı koruyanlarla dayanışmanın
mesajlarını aktarıyor. Bu, özellikle Yaralı Kuş bölümünde
tasvir edilmiştir.
— fazıl say

son bölümü (intermezzo ve final) besteler. F.A.E. (Frei aber
einsam - Özgür ama yalnız) adını verdikleri sonatı çalan
Joachim, hangi bölümü kimin bestelediğini hemen anlar. 24
yaşındaki bestecinin eseri, çok duygulu oluşu, orta bölmedeki
trio’nun güzel ve lirik melodisi, son kısmın (grandioso) ışıklı
ve mutlu havasıyla seçkinleşir. Opus numarası taşımayan
Do minör Scherzo bestecinin ölümünden sonra, 1906’da
basılmıştır.
— irkin aktüze
Samuel Barber
Yaylı Çalgılar için Adagio, op.11
Ünlü şef Arturo Toscanini’nin (1867–1957) Güney Amerika
turnesinde repertuvara aldığı ilk Amerikan eseri de onun Yaylı
Çalgılar için Adagio’sudur.
İlk kez New York’ta 5 Kasım 1938’de, Toscanini yönetimindeki
NBC Senfoni Orkestrası tarafından radyo konserinde
seslendirilen Adagio, aslında 1936’da bestelenen ve aynı
yıl Roma’da Pro Arte Quartet tarafından ilk kez çalınan Si
minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü op.11’in ağır bölümünden
düzenlenmiştir. Kontrbas ve viyolonsel partileri yer yer duble
edilmiş ve daha geniş boyutlu bir eser haline getirilmiştir.
Tek temalı, sade ve lirik bir yapıya sahip olan Adagio’da uzun
melodi cümlesi değişik çalgılarda işlenir: Önce kemanlarda
duyulur; sonra viyolalarla kanon biçimi benzetim (imitasyon)
ile genişler. Sonra tema viyolonsellere geçer ve derece derece
tiz yaylı çalgılara ulaşır. Bir pause’den (ara) sonra birinci
keman ve viyolalar temayı oktavlarla yineler. Armoni olarak
zenginleştirilerek büyük bir gerilim elde edilir; melodi daha
sonra, eserin orijinal tonalitesinde erir ve majör bölümde
karşı tonalitelerin gelişmesiyle çok hafif (pianissimo) bitişe
ulaşır.
— irkin aktüze

Say’ın yeni eseri “Yürüyen Köşk” Atatürk Anısına op.72’nin
hikâyesi ise 1929 yılının Yalova’sında başlıyor.
“Yalova benim kentim” diyen Atatürk, ülkedeki tarımın
gelişmesi için, Yalova’nın doğusunda kendi kişisel mülkü
olan araziyi Millet Çiftliği adıyla düzenletir. Modern tarımın
yapılabilmesi için her türlü imkânı sağlar. Ata’nın Yalova’ya
gelişinde kalabilmesi için de çiftlik içinde, deniz kıyısında ve
bir çınar ağacının yanında mütevazı bir köşk yapılır.
Atatürk 1936 yılında yeniden Yalova’ya gelir. Köşkün yanındaki
çınar ağacı büyümüştür. Ağaç kök saldıkça, dalları da
uzanacak yer ayar. Ve köşkün camlarından içeri girer. Ata’ya
haber verilir. Çınar ağacının dalları köşkün camlarına zarar
vereceği için kesilecektir!
Atatürk’ün yanıtı kati ve nettir. Çınar ağacının tek bir dalı bile
kesilmeyecek, köşk ağaçtan uzaklaştırılacaktır!
İstanbul Belediyesi Fen işleri Yollar ve Köprüler Şubesi’nin
o dönemki sorumlu başmühendisi Ali Nuri Alnar’a haber
verilir. Köşkü çınar ağacından uzaklaştırması istenir.
Köşkün temeli açılır. Temelin altına yavaş yavaş raylar
döşenir. İş sanıldığından daha zordur. Ama en sonunda bina
rayların üzerinde dört metre kaydırılır.
11 Ağustos 1936 yılında köşk kaydırılmış, çınar ağacının
dalları özgürlüğüne kavuşmuştur. Köşk kaydırılırken, Ata’nın
yanında bulunan kız kardeşi Makbule Hanım, Afet İnan,
Yunus Nadi, Muhafız K. İsmail Hakkı, Yaver Nasuhi Bey ve
diğer ilgililer baştan sona o ana tanıklık ederler.
Ve Atatürk; 11 Haziran 1937 yılında şahsına ait bütün
taşınmaz mallar gibi, bu köşkü de Türk milletine bağışlar.
Çınar ağacı yaşar…
Yürüyen köşk yaşar…
Atatürk yaşar…

Fazıl Say
“Yürüyen Köşk”, Atatürk Anısına, op.72
I. Aydınlanma
II. Karanlığa Karşı Mücadele
III. Yaşamaya İnanç
IV. Çınar

Bestelerinde geçmişin içinde saklı kalan anılara, hikâyelere
müziği ile yeniden hayat veren Fazıl Say, “Yürüyen Köşk”,
Atatürk Anısına, op.72 eseri ile Atatürk’ün Yalova’daki Millet
Çiftliği’nde yaşayan çınar ağacı ve köşkün hikâyesini eşsiz
melodilerle dinleyici ile buluşturuyor.
Johannes Brahms, Albert Dietrich, Robert Schumann
Fazıl Say’ın, Art of Piano parçaları serisinin dört numaralı
Keman ve Piyano için Scherzo, Do minör (F.A.E. Sonatı)
uzun bölümü olan eserin piyano partisi; aynı zamanda bir
solo piyano parçası olarak düşünülmüştür.
Brahms 1853 yılında, Schumann’ın Düsseldorf’taki evinde
Eserin orijinali; piyano ve yaylı sazlar beşlisi için, piyanolu
müziğini anlayan bir çevrededir. Kendisinden dört yaş büyük beşli olarak bestelenmiştir. Eser küçük ya da büyük bir yaylı
olan müzisyen Albert Dietrich de bu eve sık sık gelmektedir.
çalgılar orkestrası eşliğinde bir oda konçertosu formatında da
Ünlü kemancı Joachim, hemen dost olan bu üçlüye beraberce çalınabilir.
bir keman-piyano sonatı yazma önerisinde bulunur: Dietrich İlk seslendirilişi 2017 yazında İsviçre’de, Türkiye’deki ilk
birinci bölümü, Brahms ikinciyi (scherzo) ve Schumann da
seslendirilişi ise; 10 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da yapılan
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yıldızlarla oda müziği:
altun & rudın & şentürker

chamber musıc wıth stars:
altun & rudın & şentürker

efdal altun viyola viola
alexander rudın viyolonsel cello
iris şentürker piyano piano

20.08.2021
cu fr 20.00

Rahmi M. Koç Müzesi
Rahmi M. Koç Museum

Robert Schumann

Fantasiestücke (3 Fantezi Parça), op.73, viyolonsel ve
piyano için
Fantasiestücke (3 Fantasy Pieces), op.73, for cello
and piano
I. Zart und mit Ausdruck
II. Lebhaft, leicht
III. Rasch und mit Feuer

konser öncesinde alexander rudın’e 48. istanbul müzik
festivali’nin yaşam boyu başarı ödülü sunulacaktır.
alexander rudın wıll be presented wıth the 48th
ıstanbul musıc festival lıfetıme achıevement award
before the concert.
konsere doğru pre-concert talk*
19.00-19.30 rahmi m. koç müzesi rahmi m. koç museum
aydın büke ile “brahms ve schumann” başlıklı sohbet
by aydın büke on ‘brahms and schumann’

Franz Schubert

Fantezi, Do Majör, D.934, viyolonsel ve piyano için
Fantasia in C Major, D.934, for cello and piano

* türkçe in turkish

I. Andante moderato
II. Allegretto
III. Andantino
IV. Allegro vivace
Johannes Brahms

Piyano için 3 Intermezzo, op.117, no.2
(Si bemol minör, Andante non troppo)
3 Intermezzi for Piano, op.117, no.2
(in B-flat minor, Andante non troppo)
Johannes Brahms

Scherzo, Mi bemol minör, op.4, viyola ve piyano için
Scherzo in E-flat minor, op.4, for viola and piano
Johannes Brahms

Arasız 75’ sürer. Lasts 75’ without interval.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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I. Allegro
II. Adagio
III. Andante grazioso
IV. Allegro

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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Üçlü, La minör, op.114, viyolonsel, viyola ve piyano için
Trio in A minor, op.114, for viola, cello and piano

▪ Efdal Altun studied viola with Hungarian professor Atilla
Nagy and Prof. Koral Çalgan at Hacettepe University State
▪ Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Conservatory. Between the years 1992–1998, he worked
Viyola Bölümü’nde Macar Atilla Nagy ve Prof. Koral Çalgan
as a faculty member at Eskişehir Anadolu University State
ile çalıştı. 1992–1998 yılları arasında Eskişehir Anadolu
Conservatory whilst pursuing his master’s and proficiency
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyola Bölümü’nde
in art degrees.
öğretim üyesi olarak görev yaptı ve aynı kurumda yüksek
Altun worked at ITU Turkish Music State Conservatory as
lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı.
a professor in the viola and violin departments between the
1999–2008 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Devlet
years 1999–2008. And he’s been performing at concerts
Konservatuvarı’nda viyola ve keman dallarında öğretim
and CD recordings of Borusan Chamber Orchestra and
görevlisi olarak çalıştı. 1997 yılından itibaren Borusan Oda
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra (BIPO) as
Orkestrası ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın
principal violist, both in Turkey and abroad since 1997.
yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği çok sayıda konser ve CD Throughout his career, Altun has given numerous
çalışmasında grup şefi olarak görev aldı.
recitals, chamber music and orchestral performances in
Başta İstanbul Müzik Festivali olmak üzere yurtiçi ve
Turkey and abroad and he’s been a frequent performer at
yurtdışında, solist, oda müziği ve orkestra üyesi olarak
Istanbul Music Festival. He performed as a member of
çok sayıda konser veren
major orchestras such as
sanatçının yer aldığı
L’Orchestre des Jeunes
orkestralar arasında,
de la Méditerranée,
L’Orchestre des Jeunes
Pommersfelden Symphony,
de la Méditerranée,
Das Treffen Opera
Pommersfelden Senfoni,
Orchestra, Macedonia
Das Treffen Opera
Philharmonic Orchestra
Orkestrası, Makedonya
and International Turkish
Filarmoni ve Uluslararası
Symphony Orchestra.
Türk Senfoni Orkestrası
As a chamber musician,
sayılabilir.
Altun shared the
Natalia Gutman, Lawrence
stage with prominent
Power, Valentin Erben,
musicians like Natalia
Shenyang, İdil Biret ve
Gutman, Lawrence
Reto Bieri gibi yerli yabancı
Power, Valentin
pek çok değerli isimle oda
Erben, Shenyang, İdil
müziği konserleri veren
Biret and Reto Bieri.
Altun, Borusan Quartet
And as a member
üyesi olarak pek çok ülkede,
of Borusan Quartet,
önemli salon ve festivallerde
he’s participated in
gerçekleşen konserlerde
numerous concerts held
yer aldı. Bu festival ve
at prestigious concerts
salonlar arasında Rheingau,
halls and festivals such
Schleswig-Holstein,
as Rheingau, SchleswigMerano, Mozart, Napfilon,
Holstein, Merano, Mozart,
Bodensee, West Cork,
Napfilon, Bodensee, West
Europalia, Mersin, Bodrum,
Cork, Europalia, Mersin,
İstanbul ve Ankara Müzik
Bodrum, Istanbul and
Festivalleri, Tonhalle (Zürih),
Ankara Music Festivals,
Carnegie Hall (New York),
Tonhalle (Zürich),
Konzerthaus (Viyana), Concertgebouw (Amsterdam),
Carnegie Hall (New York), Konzerthaus (Viyana),
Philharmonie de Paris (Paris), Le Corum
Concertgebouw (Amsterdam), Philharmonie de Paris
(Montpellier), Schloss Elmau (Münih), L’arsenal
(Paris), Le Corum (Montpellier), Schloss Elmau (Munich),
(Metz), G. Verdi Hall (Milano), Musikverein (Viyana)
L’arsenal (Metz), G. Verdi Hall (Milan), Musikverein
ve Konzerthause (Viyana) sayılabilir. Aynı toplulukla
(Vienna) and Konzerthause (Vienna). In 2010, having
New York’taki Carnegie Hall’da finali gerçekleşen
won the 1st prize at ICMEC International Chamber
2010 ICMEC Uluslararası Oda Müziği Topluluğu
Music Competition held at Carnegie Hall, New York with
Yarışması’nda birinci olarak altın madalyanın sahibi
Borusan Quartet, he was awarded with a gold medal. Efdal
oldu. Halen BİFO viyola grup şefi ve Borusan Quartet
Altun is currently pursuing his musical career as principal
üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor. Altun, 2008
violist at BIPO and a member of Borusan Quartet and he
yapımı Stefano Conia viyola ile çalıyor.
plays a viola made by Stefano Conia in 2008.
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▪ Alexander Rudin dünyaca ünlü bir viyolonselci, düzenli
olarak uluslararası senfoni ve oda orkestralarını yöneten bir
şef, piyanist, klavsenci, Moskova Devlet Konservatuvarı’nda
profesör, eski notalar üzerine bir araştırmacı, oda müziği
notaları edisyonları hazırlayan bir yazar ve orijinal müzik
serileri yaratıcısı. Alexander Rudin, Rusya’da yeni tür bir
icracı: Evrensel bir müzisyen.
Alexander Rudin’in geniş repertuvarı viyolonselde dört
yüzyıla yayılır ve popüler eserleri olduğu kadar daha önce
hiç icra edilmemiş eserleri de kapsar. Müzik tarihinin
unutulmuş sayfalarına gösterdiği dikkat sayesinde
dünyanın dört bir yanında müzikseverler pek çok eseri ilk
kez dinleme imkânına kavuşmuşlardır: Bunların arasında
M. Vielgorsky’nin viyolonsel ve orkestra için Tema ve
Varyasyonlar’ı, Kraft, Triklir, Facius, Folkman, C.P.E. Bach’ın
Viyolonsel Konçertoları, Dvořák’ın ilk yazdığı Viyolonsel
Konçertosu, Çaykovski’nin Rococo Varyasyonları ile
Pezzo Capriccioso’sunun orijinal edisyonları sayılabilir.
Repertuvarının önemli bir bölümü de V. Silvestrov, V.
Artemov, A. Golovin ve A. Pärt gibi uzun yıllardır işbirliği
yaptığı çağdaş bestecilerin müziğine adanmış ve D.
Kabalevsky ve E. Denisov’un viyolonsel için yazdıkları pek çok
eserin ilk seslendirilişlerini gerçekleştirmiştir.
Eliso Virsaladze, Nikolai Lugansky, Alexei Lubimov,
Natalia Gutman, İngiliz kemancı Anthony Marwood, şefler
Roger Norrington, Michail Pletnev, Eri Klas ve Saulius
Sondeckis gibi zamanımızın pek çok seçkin müzisyeni
ile birlikte müzik yapan Rudin’in diskografisi de son

derece kapsamlı ve çeşitli. 2016 yılında Chandos etiketiyle
yayımlanan, barok dönem bestecilerinin viyolonsel
konçertolarını kaydettiği albümü, önde gelen Batı Avrupalı
eleştirmenlerden övgüler topladı. Musica Viva Oda
Orkestrası’nı yönettiği J. Stamitz’in Senfonileri 2019’da
Naxos etiketiyle yayımlandı.
Alexander Rudin, Gnesins Devlet Müzik Eğitim Enstitüsü’nde
(Rusya Müzik Akademisi) Lev Evgraphov ile viyolonsel
ve Yury Ponizovkin ile piyano çalışarak 1983’te mezun
oldu. 1989’da Moskova Devlet Konservatuvarı’nda Dmitry
Kitaenko ile şeflik eğitimini tamamladı. Öğrencilik yıllarında
Leipzig J.S. Bach (1976), Floransa Gaspar Cassado (1979)
ve Moskova P.I. Çaykovski gibi en seçkin uluslararası
yarışmalarda ödüller kazandı. Halen hem Rusya’da hem
yurtdışında en aranan müzisyenlerden biri olan Alexander
Rudin, en ünlü topluluklarla ve en saygın uluslararası
festivallerde konserler veriyor.
Rusya Federasyonu Devlet Sanatçısı olan Alexander
Rudin, Devlet Ödülü ile Moskova Hükümet Ödülü sahibi.
Moskova Devlet Konservatuvarı’nda profesör olarak görev
yapan sanatçı, ayrıca 1988’den bu yana Musica Viva Oda
Orkestrası’nın sanat yönetmeni ve daimi şefi.
▪ Alexander Rudin is a world-renowned cellist, a conductor
who performs regularly with international symphony and
chamber orchestras, a pianist, a harpsichordist, a professor
at the Moscow State Conservatoire, a researcher of ancient
scores, an author of edited scores of chamber music, and a
creator of original musical cycles. Alexander Rudin is a new
kind of performer in Russia – a universal musician.

Alexander Rudin’s repertoire is truly vast and includes
cello music of four centuries, both popular ones and the
ones never performed before. Thanks to the attention he
pays to the forgotten pages of music history, music lovers
all over the world has had an opportunity to hear a lot of
new compositions, such as the Theme with Variations
for cello and orchestra by M. Vielgorsky, Cello Concertos
by Kraft, Triklir, Facius, Folkman, C.P.E. Bach, the first
Cello Concerto by Dvořák, and the original editions of
Tchaikovsky’s cello pieces – Rococo Variations and Pezzo
Capriccioso. A significant part of his repertoire is devoted to
the music of contemporary composers, such as V. Silvestrov,
V. Artemov, A. Golovin, and A. Pärt, who have been his
companions for many years. He was the first to perform
many works for cello by D. Kabalevsky and E. Denisov.
Many outstanding musicians of our time are his partners,
such as Eliso Virsaladze, Nikolai Lugansky, Alexei Lubimov,
Natalia Gutman, British violinist Anthony Marwood,
conductors Sir Roger Norrington, Michail Pletnev, Eri Klas,
Saulius Sondeckis, and many more.
The discography of Maestro Rudin is vast and various. His
recent album of cello concertos by baroque composers
published by Chandos in 2016 received rave reviews from
leading Western European critics. In 2019, Naxos released
the most recent recording of Musica Viva, Symphonies by
J. Stamitz, under the baton of Maestro Rudin.
Alexander Rudin graduated from the Gnesins State Musical
Pedagogical Institute (Russian Music Academy) in 1983. He
studied cello under Lev Evgraphov and piano under Yury
Ponizovkin. In 1989 he completed his studies in conducting
with Dmitry Kitaenko in the Moscow State Conservatory.
While still being a student, he became a laureate of the
most prestigious international competitions, such as J.S.
Bach in Leipzig (1976), Gaspar Cassado in Florence (1979),
and P.I. Tchaikovsky in Moscow (1978, 1982). Currently,
Alexander Rudin is one of the most sought-after musicians
in Russia as well as abroad. He performs with the most
popular ensembles and participates in the most prestigious
international festivals.
Alexander Rudin is a Russian Federation People’s Artist,
laureate of State Prize, laureate of Moscow Government
Prize, and he is a professor at the Moscow Conservatory. As
of 1988 Alexander Rudin is the art director and principal
conductor of Musica Viva Chamber Orchestra.

iris şentürker
▪ Oda müziği kariyerini dünyaca ünlü müzisyenlerle verdiği
konserlerle devam ettiren piyanist İris Şentürker İstanbul’da
dünyaya geldi. Müzik eğitimine beş yaşında başladı. 1998’de
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Meral
Yapalı’nın sınıfından derece ile mezun oldu. British Council
tarafından düzenlenen Yılın Genç Müzisyeni Yarışması’nda
birinci olduktan sonra Manchester Royal Northern College of
Music’de yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Sanatçı, Leontina Margulis, Irina Zaritskaya, Hüseyin Sermet
ve Sergei Dorensky gibi ünlü müzisyenlerle çalıştı. Eczacıbaşı
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Vakfı’nın tam bursu ile çalışmalarını sürdürdü. İş Sanat
tarafından düzenlenen BBC Solistleri Yarışması’nda en iyi
üç sanatçıdan biri seçildi. Fransız Hükümeti’nin davetlisi
olarak Alfred Cortot Ecole Normal de Music de Paris’de
çalışmalarına ünlü piyanist Christian Ivaldi ile devam etti;
Concour Diplôme Execution de Piano yarışmasında üçüncü,
oda müziği dalında Concour Diplome Superior de Music
de Concertiste yarışmasında da oybirliği ile birinciliğe layık
görüldü.
Ulusal ve uluslararası birçok festivalde resitaller, devlet
senfoni orkestraları ve oda orkestraları eşliğinde solo
konserlere imza attı. Gülşen Tatu, Pierre Amoyal, Miguel
da Silva, Mark Gothoni, Eszther Haffner, Thomas Riebl,
Muhiddin Dürrüoğlu, Hüseyin Sermet, Yovan Markovitch
ve Pelin Halkacı Akın ile ikili ve oda müziği konserleri verdi.
Son dönemde Nicholas Dautricourt, Andrej Bielow ve
Alexander Rudin ile ikili ve üçlü olarak oda müziği konserleri
devam eden Şentürker ayrıca İş Sanat, 33, 34 ve 42. İstanbul
Müzik Festivali’nde ve Litvanya Ulusal Filarmonisi daveti ile
Vilnius Uluslararası Müzik Festivali’nde solist olarak yer aldı.
Macaristan, Pakistan, Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya,
İtalya, Suriye, Litvanya, Letonya, Estonya ve Japonya’da
resitalleri ve oda müziği konserleri süregelen sanatçı, ayrıca
yurtiçinde ve dışında piyano ve oda müziği alanında ustalık
sınıfları veriyor.
Piyano dışında viyolonsel eğitimi de alan İris Şentürker
piyano ve oda müziği kariyerinin yanı sıra şeflik çalışmalarını
sürdürüyor; doktor öğretim üyesi olduğu MSGSÜ Devlet
Konsertvatuvarı’nda piyano ve oda müziği dallarında eğitimci
ve sanatçının iki CD çalışması bulunuyor.
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Robert Schumann
Fantasiestücke (3 Fantezi Parça), op.73, viyolonsel ve piyano
için
I. Zart und mit Ausdruck
II. Lebhaft, leicht
III. Rasch und mit Feuer
Fantasiestücke, op.73 (1849) kelimenin gerçek anlamıyla
oldukça ilgi çekici anlar içerir. Üç parçanın her biri farklı bir
ruh hali taşırken, birlikte uyumlu olarak birleşik bir bütün
oluştururlar: ilki la minörde başlar ve la majörde biter; ikinci

ve üçüncüsü la majördedir. Ayrıca, ilk iki parçanın her birinin
sonunda, Schumann icracıları bir sonraki parça attacca’ya
geçmeye yönlendirir ve bu üç parçanın bir bütün olarak
tasarlandığını açıkça gösterir.
Parçalardan ilki, “Zart und mit Ausdruck” (hassas ve ifadeli)
olarak tanımlanmış, piyanoda çoğunlukla bağımsız bir
klarnet hattını destekleyen sabit bir üçlü ritim eşliği sağlar.
Orta bölme, klarnetteki la minör ve düşen arpej figürlerinden
uzaklaşma ile ayırt edilir. İlk bölüme dönüş, la majörde son
armonik geçişe kadar neredeyse birebirdir.
Piyano ve klarnet, “Lebhaft, leicht” (canlı, hafif) olarak
işaretlenmiş bir intermezzo olan neşeli ikinci parçadaki
melodiyi paylaşır. Kendisi iki parçaya bölünmüş olan yoğun
orta bölüm, fa majöre ani bir değişiklikle işaretlenir. İlk
bölümün dönüşü kısa sürede yoldan çıkarak zarif bir koda’ya
yol açar.
Üçüncü parça, “Rasch und mit Feuer” (hızlı ve ateşli) hızlı
başlar. Üçlü ritimler yine piyano bölümüne hâkim olurken,
klarnet şimdiye kadarki en hareketli melodisini çalar. Orta
kısım, la majör açıklığından la minöre dikkat çekmeden
hareket eder ve daha az armonik kontrast sağlar. Başlangıçta
klarnet için tasarlanmış olmasına rağmen eser, daha sonra
viyolonsele uyarlanmıştır.
Franz Schubert
Fantezi, Do Majör, D 934, viyolonsel ve piyano için
I. Andante moderato
II. Allegretto
III. Andantino
IV. Allegro vivace
Schubert’in kısacık yaşamının son yılı olan 1828’de yazdığı
bu dört bölümlü fantezi diğer pek çok eserinde derinden
hissedilen umutsuzluğa adeta bir reddiyedir. Schubert’in
doğal akıcılığı bu eserde açıkça görülebilir. Yaklaşık 25 dakika
süren bu fantezi, Wanderer Fantezi’ye oldukça benzer bir
plan benimser. Özellikle üçüncü bölümünde Schubert yine
kendi şarkısı “Sei mir gegrüsst”ü kullanır ve bu şarkının
dahil edilmesi eseri tamamen daha yüksek bir düzleme taşır.
Bestecinin çoğu oda müziği yapıtlarında olduğu gibi, armonik
şema karmaşıktır, eserin başladığı ve bittiği do majör, la majör,
la minör ve hafifçe parlayan la bemol majör etrafında salınır.
Johannes Brahms
Piyano için 3 Intermezzo, op.117, no.2 (Si bemol minör,
Andante non troppo)
Intermezzo terimini genel bir başlık olarak kullanan Brahms,
Piyano için 3 Intermezzo, op.117 eserini 1892 yazında yazdı.
2 numaralı intermezzo tematik dönüşümün mükemmel bir
örneğini sunar. İlk iki ölçünün arpejlerinde en üstteki otuz
saniyelik notalarla izlenen birinci tema, 30 ölçü sonra blok
akorların üst notalarında çalınan ikinci temaya geçiş yapar. İki
pasajın dokuları birbirinden oldukça farklıdır. Dönüştürülmüş
melodiyi bulmak ve ortaya çıkarmak kuşkusuz ki büyük bir
ustalık gerektirir.

Johannes Brahms
Scherzo, Mi bemol minör, op.4, viyola ve piyano için
1851 tarihli Scherzo, Brahms’ın doğru bir şekilde
tarihlenebilen en eski eseridir; kendisi bu eseri yazdığında
henüz 20 yaşına girmemiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, Brahms’ın
olgunluk dönemine ait bir eser gibi algılanabilir: kontrpuan
dokusu, üçlüler ve kordal tarzla op.4 Scherzo, –daha sonraki
yıllarda besteci bunu reddetse de– güçlü bir Chopin etkisi
taşır. Chopin’in 4 numaralı Scherzo’su gibi, buradaki Scherzo
bölmeleri de geliştirme de dahil olmak üzere aslında gevşek
yapılı sonat formlarıdır. Brahms’ın alışılmadık yaklaşımları
keşfetme isteği, tematik tutarlılık ve gelişime olan ilgisi bu
eserde açıkça görülür.
Johannes Brahms
Üçlü, La minör, op.114, viyolonsel, viyola ve piyano için
I. Allegro
II. Adagio
III. Andante grazioso
IV. Allegro
Brahms’ın bu Üçlü’sü, Meiningen Saray Orkestrası’nın
başklarnetçisi Richard Mühlfeld’den esinlenerek yazılmış dört
bölümlü eserden ilkidir. Brahms, 1880’lerden beri Mühlfeld’in
sanatının farkındadır, çünkü Meiningen Saray Orkestrası 2
numaralı Piyano Konçertosu’nu çalmış ve 4. Senfoni’sinin ilk
seslendirilişini gerçekleştirmişti. 1891’de Brahms, Meiningen
Sarayı’nda bir haftalığına kalırken Mühlfeld kendisine özel
olarak konser vermesini istemiş, Kasım ayında elinde iki yeni
eserle Meiningen’e dönmüştü. Bu eserler op.114 ve op.115
Üçlüleridir. La minör Üçlü Brahms’ın son dönem eserlerinin
ölçülü ve konsantre tarzının tipik bir örneğidir. Alışıldık bir
biçimde dört bölümlü formda, inceliği ve romantik dönemin
tüm sıcaklığını barındırmasıyla ön plana çıkar. İlkin klarnet
için yazıldığı düşünülen Üçlü’ye, ilk yayıncısı tarafından viyola
alternatifi eklenmiştir.

49 t h ıs tan bul musıc fes tıval

▪ Pianist İris Şentürker, who’s been pursuing her career in
chamber music concerts with world renowned musicians,
was born in Istanbul. Her music education began at the
age of five and continued at Istanbul University State
Conservatory where she studied with Prof. Meral Yapalı and
graduated in 1998 with honours. Having won the ‘Young
Musician of the Year’ award at the competition organized
by The British Council, she pursued her master’s degree
at Manchester Royal Northern College of Music. Şentürk
studied with world renowned musicians such as Leontina
Margulis, Irina Zaritskaya, Hüseyin Sermet, Sergei Dorensky
and continued her education with a full scholarship given
by Eczacıbaşı Foundation. She was chosen among the best
three musicians at the ‘BBC Soloists Competition’ organized
by İş Sanat. Upon the invitation of the French Government,
she pursued her education in Paris with prominent pianist
Christian Ivaldi at Alfred Cortot École Normal de Music. She
was awarded with 3rd prize at Concour Diplôme Execution
de Piano and 1st prize at Concour Diplome Superior de
Music de Concertiste in the chamber music category.
Şentürker gave numerous solo performances in national
and international festivals with state symphony orchestras
and chamber orchestras; gave duo and chamber music
concerts with eminent musicians such as Gülşen Tatu,
Pierre Amoyal, Miguel da Silva, Mark Gothoni, Eszther
Haffner, Thomas Riebl, Muhiddin Dürrüoğlu, Hüseyin
Sermet, Yovan Markovitch and Pelin Halkacı Akın. Recently,
she’s been giving chamber music concerts as duo and trio
with Nicholas Dautricourt, Andrej Bielow and Alexander
Rudin. Highlights of her soloist performances include
concerts at İş Sanat, 33rd, 34th and 42nd Istanbul Music
Festival and Vilnius International Music Festival as a guest
of Lithuania National Philharmonic Society. Şentürker
continues giving piano recitals and chamber music concerts
in Hungary, Pakistan, France, England, Germany, Syria,
Lithuania, Estonia, Japan whilst giving master classes of
piano and chamber music in Turkey and abroad.
Having studied cello as well, İris Şentürker is currently
pursuing orchestral conducting and as a professor
at MSFAU (Mimar Sinan Fine Arts University) State
Conservatory, she continues teaching piano and chamber
music. Şentürker has recorded 2 CDs.
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bifo özel:
borusan quartet & paul meyer

BİFO ÖZEL BIPO FOCUS:
BORUSAN QUARTET & PAUL MEYER
borusan quartet
Esen Kıvrak keman violin
Nilay Sancar keman violin
Efdal Altun viyola viola
Çağ Erçağ viyolonsel cello
paul meyer klarnet clarinet

25.08.2021
ça we 20.00

Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras
Sakıp Sabancı Museum Fıstıklı Teras

Pēteris Vasks

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.4
String Quartet no.4
I. Elegy
II. Toccata I
III. Chorale
IV. Toccata II
V. Meditation
Klarnet Beşlisi, La Majör, K 581, “Stadler”
Clarinet Quintet in A Major, K 581, “Stadler”

borusan quartet

I. Allegro
II. Larghetto
III. Menuetto-Trio I-Trio II
IV. Allegretto con variazioni-Adagio-Allegro

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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KATKIDA BULUNAN
KURUM
CONTRIBUTING
INSTITUTION
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Arasız 80’ sürer. Lasts 80’ without interval.

▪ 2005 yılında Prof. Gürer Aykal öncülüğünde kurulan
topluluk Alban Berg Quartet, Julliard Quartet, Gürer
Aykal, Joshua Epstein ve Maxim Vengerov gibi topluluk
ve sanatçıların ustalık sınıfı çalışmalarına katıldı. Borusan
Sanat’ın İsviçre’deki Maggini Vakfı ile yaptığı işbirliği sonucu,
1776 yapımı Lorenzo Storioni keman, 2008 yapımı Stefano
Conia viyola ve 1740 yapımı Petrus Guarneri viyolonsel gibi
çok özel enstrümanlarla müzik yapma olanağına sahip
oldular.
İstanbul’da Süreyya Operası’nda ve ENKA Oditoryumu’nda
sürdürdükleri düzenli sezon konserlerinin yanı sıra yurtiçi
ve yurtdışında gerçekleştirdikleri turnelerle de dikkat çeken
Borusan Quartet, Rheingau, Schleswig-Holstein, Merano,
Mozart, Napfilon, Bodensee, West Cork, Europalia, Mersin,
Bodrum, İstanbul ve Ankara müzik festivallerine katıldı;
Tonhalle (Zürih), Carnegie Hall (New York), Konzerthaus
(Viyana), Concertgebouw (Amsterdam), Philharmonie
de Paris (Paris), Le Corum (Montpellier), Schloss Elmau
(Münih), L’arsenal (Metz), G. Verdi Hall (Milano) ve
Musikverein (Viyana) gibi seçkin salonlarda konserler verdi.
Solo resitallerinin yanı sıra Borusan İstanbul Filarmoni,
Bilkent Senfoni, Orchestra’Sion, Orkestra Akademik Başkent,
Samsun Opera, İzmir, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Antalya
devlet senfoni orkestraları ile de solist olarak çaldılar.
2010 yılında ilki düzenlenen Andante dergisi Klasik Müzik
Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülünün
ve yine aynı yıl New York’taki Carnegie Hall’da finali
gerçekleşen 2010 ICMEC Uluslararası Oda Müziği Topluluğu
Yarışması’nda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Oğuzhan Balcı, Mahir Cetiz, Turgay Erdener, Özkan Manav,
Alper Maral, Turgut Pöğün, Meliha Doğuduyal ve Hasan
Uçarsu’nun kendileri için yazdığı yapıtların ilk seslendirilişini
gerçekleştirerek Türkiye’nin çağdaş müzik repertuvarına da
katkıda bulunan Borusan Quartet ayrıca kemancı ve besteci
Aleksey Igudesman’ın kendileri için yazmış olduğu Edirne’den
Kars’a ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü adlı yapıtların da dünya
prömiyerini gerçekleştirdi. Büyük beğeni kazanan Saygun, Aykal,
Erkin adlı CD’leri 2013 yılında Lila Müzik, İdil Biret’le birlikte
kaydettikleri Schumann’ın Piyanolu Beşli’si de 2014 yılında
Naxos’a bağlı IBA, Mozart & Verdi 2016’da Lila Müzik, yeni
kayıtları Company de Onyx etiketiyle Eylül 2017’de yayımlandı
ve BBC Music Magazine tarafından ayın en iyi oda müziği kaydı
seçildi.
Konser verdiği ülkeler arasında Avusturya, Almanya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Cezayir, Hollanda, Sırbistan, Katar, Beyaz Rusya,
Portekiz, Ürdün, İsviçre, Tanzanya, Yunanistan, ABD, Barbados,
Japonya, St. Vincent ve Grenadinler, Slovenya, İngiltere gibi
ülkeler bulunan topluluğun oda müziği alanında işbirliğine
gittiği sanatçılar arasında, İdil Biret, Itamar Golan, Fazıl Say,
Valentin Erben, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Ruşen Güneş,
Reto Bieri, Toros Can, Ferhan & Ferzan Önder, Igudesman &
Joo, Muhiddin Dürrüoğlu, Fora Baltacıgil, Gökhan Aybulus ve
Lawrence Power gibi müzisyenler bulunuyor.
2019 Temmuz’unda ikinci kez West Cork Oda Müziği
Festivali’nde yerleşik dörtlü olarak konserler veren topluluk,
2020 Amsterdam Quartet Bienali’nde de yerleşik dörtlü olarak
yer aldı.
Borusan Quartet, Türkiyeli bestecilerinin önemli bir yer
aldığı, klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir
repertuvara sahip.
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▪ Borusan Quartet was founded in 2005 under the
guidance of Maestro Gürer Aykal. They have since joined
masterclasses of Alban Berg Quartet, Juilliard Quartet,
Gürer Aykal, Joshua Epstein and Maxim Vengerov. They
play on invaluable instruments like a 1776 Lorenzo Storioni
violin, a 2008 Stefano Conia viola and a 1740 Petrus
Guarneri violoncello.
In addition to their regular performances at the Süreyya
Opera House and ENKA Auditorium, Istanbul, the
Quartet enjoys a busy schedule with concerts and
tours in Turkey and abroad. They have participated in
Schleswig-Holstein, Merano, Mozart, Napfilon, Bodensee,
West Cork, Europalia, Mersin, Bodrum D-Marin,
Istanbul and Ankara music festivals and in addition to
many venues in Turkey, appeared at Zurich Tonhalle,
Carnegie Hall (New York), Wiener Konzerthaus (Vienna),
Concertgebouw (Amsterdam), Philharmonie de Paris
(Paris), Konzerthaus (Berlin), Le Corum (Montpellier),
Schloss Elmau (Germany), L’arsenal (Metz), G. Verdi
Hall (Milan) and Musikverein (Vienna). In addition to
their recitals, they also played as soloists with Borusan
Istanbul Philharmonic, Bilkent Symphony, Orchestra’Sion,
Academic Orchestra of the Capital, and the state
symphony orchestras of Samsun, Izmir, Istanbul, Bursa,
Eskişehir and Antalya.
They received the ‘Chamber Ensemble of the Year’ award
at the Turkish Andante magazine’s first Classical Music
Awards in May 2010 and the same year, won the gold
medal at the 2010 ICMEC International Chamber Music
Competition the finale of which was held at the Carnegie
Weill Recital Hall, NY.
Until now, they have given the world premieres of works by
contemporary Turkish composers Oğuzhan Balcı, Mahir
Cetiz, Turgay Erdener, Özkan Manav, Alper Maral, Turgut
Pöğün, Meliha Doğuduyal and Hasan Uçarsu written for
them. They also had the privilege of premiering violinist
and composer Alexey Igudesman’s two works, From Edirne
to Kars and String Quartet, dedicated to them. Their first
CD Erkin, Aykal, Saygun featuring string quartets of the
composers in the title was published in May 2013 followed
by their CD with İdil Biret of Schumann’s Piano Quintet
published by IBA label of Naxos in 2014, Mozart & Verdi
published by Lila Music in July 2016, and last CD Company
published by Onyx in September 2017 and was named
the BBC Chamber Recording of the Month by BBC Music
Magazine.
The Quartet gave concerts in Austria, Germany, France,
Ireland, Italy, Algeria, Holland, Serbia, Qatar, Belarus,
Portugal, Jordan, Switzerland, Tanzania, Greece, USA,
Barbados, Japan, St. Vincent and the Grenadines, Slovenia
and England. The Borusan Quartet enjoys chamber music
partnerships with distinguished artists such as İdil Biret,
Itamar Golan, Fazıl Say, Valentin Erben, Gülsin Onay,
Hüseyin Sermet, Ruşen Güneş, Reto Bieri, Toros Can,
Ferhan & Ferzan Önder, Igudesman & Joo, Muhiddin
Dürrüoğlu, Fora Baltacıgil, Gökhan Aybulus and Lawrence
Power.

bıpo focus:
borusan quartet & paul meyer

The ensemble, which performed at the West Cork Chamber
Music Festival as the quartet in residence for the second
time in July 2019, joined the String Quartet Biennial
Amsterdam 2020 also as the quartet in residence.
Their repertoire encompasses a wide range of works from
the classical period to the modern era with particular
emphasis on the works of Turkish composers.

paul meyer
▪ Paul Meyer uluslararası müzik kariyerindeki çıkışını
1982 yılında, henüz 17 yaşındayken dünyanın en önemli
klasik müzik yarışmalarından biri olan Eurovision Genç
Müzisyenler Yarışması’nı kazanarak yakaladı. 1983
yılında Lyon Opera Orkestrası’nda, 1984’te Ensemble
Intercontemporain’de ve 1985’te Paris Operası’nda solo
klarnet çalarak çalışmalarını sürdürdü. Ani bir kararla
orkestra kariyerine son verdi ve aralarında Orchestre
National de France, Orchestre de Paris, Koninklijk
Concertgebouworkest, BBC Filarmoni Orkestrası, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, WDR Rundfunkorchester
Köln, Los Angeles Filarmoni Orkestrası, Tonhalle Orchester
Zürich, Orchestre de la Suisse Romande, NHK Tokyo
ve Rusya Devlet Senfoni Orkestrası’nın da bulunduğu
prestijli orkestralar eşliğinde dünyanın önde gelen konser
salonlarında; Benny Goodman, Isaac Stern, Mstislav
Rostropovitch, Jean-Pierre Rampal, Martha Argerich, Yuri
Bashmet, Gidon Kremer, Yehudi Menuhin, Yo-Yo Ma ve
Emmanuel Ax gibi yıldız sanatçılarla beraber konserler
verdiği solist kariyerine başladı.
Dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan solist kariyeri
devam ederken, bir yandan da hızla orkestra şefliği üzerine
çalışmaya başladı. Orchestre de Chambre d’Alsace’i
kurduktan sonra, aranılan bir orkestra şefi konumuna
geldi. Maine’de bulunan Pierre Monteux Okulu’nda Charles
Bruck ile çalıştı. Sir Simon Rattle, Daniel Harding ve birçok
önemli ismin de hocası olan John Carewe’la çalışarak ve
Northern Junior Philharmonic’de asistanlığını yaparak yıllar
içerisinde şefliğini oldukça geliştirdi. Fransa Radyo Filarmoni
Orkestrası’nda asistanlığını yaptığı Marek Janowski,
Emmanuel Krivine ve Myung-Whun Chung gibi önemli
şeflerden almış olduğu yönlendirmeleri kendi bilgisi ve
tekniğiyle harmanladı.
Myung-Whun Chung tarafından 2006 yılında yardımcı şef
olarak göreve getirildiği Seoul Filarmoni Orkestrası’nda
üç sezon boyunca faaliyet gösterdi ve genç müzisyenleri
orkestra disiplinine hazırlayan Orkestra Akademisi’nin
kurulmasına da katkıda bulundu.
2009 yılında Tokyo Kosei Orkestrası’nın daimi şefi olarak
çağdaş müzik repertuvarını derinlemesine araştırma
imkânını yakaladı. Başta Tokyo Opera City Konser Salonu
olmak üzere Tokyo’da, Japonya içerisinde ve dışında turnelere
katıldı. Meyer, 2018 yılında Mannheim Oda Orkestrası’nın
daimi şefi oldu.
Bir orkestra şefi olarak orkestral yapının içeriği ve işleyişi
konusunda sahip olduğu deneyim ve anlayışı sayesinde
Meyer’in tanınırlığı hızla arttı; önde gelen oda ve senfoni

orkestralarını yönetmek üzere davetler aldı. Yönetmiş
olduğu orkestralar arasında Fransa Radyosu Filarmoni
Orkestrası, Strasbourg Filarmoni Orkestrası, Nice
Filarmoni Orkestrası, Mulhouse Senfoni Orkestrası,
Marsilya Opera Orkestrası, Bordeaux Orkestrası, Orchestre
du Capitole de Toulouse, Bretagne Orkestrası, Ensemble
Orchestral de Paris, Fransa Ulusal Orkestrası, Orchestre
des Concerts Lamoureux, Hamburger Sinfoniker,
Staatskapelle Weimar, Württemberg Philharmonie,
Schleswig Holstein Festival Orkestrası, Stuttgarter
Kammerorchester, Kammerakademie Potsdam, Münchener
Kammerorchester, Tonkünstler Niederösterreich, Brüksel
Filarmoni, Flaman Kraliyet Filarmoni, Symfonieorkest
Vlaanderen, Orchestre
Royal de Chambre de
Wallonie, Bilbao Orkestra
Sinfonika, Sinfonia
Varsovia, Prag Filarmoni,
Belgrad Filarmoni, Zürcher
Kammerorchester, Lozan
Oda Orkestrası, Cenevre
Oda Orkestrası, Kopenhag
Filarmoni Orkestrası,
Danimarka Senfoni
Orkestrası, Stockholm
Oda Orkestrası, Rusya
Ulusal Orkestrası, Tokyo
Metropolitan, Tokyo
Filarmoni Orkestrası, Çin
Filarmoni Orkestrası,
Şanghay Filarmoni
Orkestrası, Taipeh Senfoni
Orkestrası, Umman Kraliyet
Senfoni Orkestrası, Sydney
Omega Ensemble, Orquesta
Filarmonica de Bogota ve
Orquesta Sinfonica de São
Paulo bulunuyor.
Meyer, aralarında DGG, Sony, RCA, EMI, Virgin, Alpha
ve Aeon’nun da bulunduğu dünyanın önde gelen albüm
şirketleriyle 50’nin üzerinde kayıt gerçekleştirdi ve FonoForum, Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique,
Gramophon, Grammy gibi birçok önemli ödülün sahibi
oldu.
Yakın zamandaki albüm çalışmaları arasında orkestra şefi
olarak çellist Nadège Rochat ve Staatskappelle Weimar ile
kaydettiği Cello Abbey, Lozan Oda Orkestrası ile solist ve
şef olarak kaydettiği Spohr ve Weber Klarnet Konçertoları
ve Alexandre Bloch yönetimindeki Lyon Ulusal Opera
Orkestrası ile kaydettiği Thierry Escaich’ın Klarnet Konçertosu
bulunuyor. Oda müziğine büyük bir tutkuyla yaklaşan sanatçı,
Les Vents Français grubunu kurdu Eric Le Sage ve Emmanuel
Pahud ile birlikte Festival International de Musique de Salon
de Provence’ın temellerini attı.
Paul Meyer, Fransa’da ve sanata yaptığı değerli katkılardan
dolayı ülkenin en önemli kültür ödülü olan Commander of
the Order of Arts and Letters ile onurlandırıldı.

▪ Paul Meyer made his debut in 1982 by winning the
prestigious Eurovision Competition at just 17 years old. He
was appointed solo clarinet at the Lyon Opera Orchestra
in 1983, then at the Ensemble Intercontemporain in
1984 and at the Paris Opera in 1985. Very quickly, he
left the orchestra for an international soloist career with
performances in major international venues with world
renowned orchestras (Orchestre National de France,
Orchestre de Paris, Koninklijk Concertgebouworkest, BBC
Philharmonic Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester
Berlin, WDR Rundfunkorchester Köln, Los Angeles
Philharmonic, Tonhalle Orchester Zürich, Orchestre de la
Suisse Romande, NHK Tokyo, Russian State Orchestra) and
alongside the world’s finest
musicians such as Benny
Goodman, Isaac Stern,
Mstislav Rostropovitch,
Jean-Pierre Rampal, Martha
Argerich, Yuri Bashmet,
Gidon Kremer, Yehudi
Menuhin, Yo-Yo Ma or
Emmanuel Ax.
He rapidly oriented
himself towards orchestra
conducting, while pursuing
his performance skills
which have won him a
unique role as worldfamous clarinettist. After
founding the Orchestre de
Chambre d’Alsace, Paul
Meyer became in great
demand as conductor. He
studied with Charles Bruck
at the Pierre Monteux
School in Maine, John
© shin yamagishi
Carewe (professor of Sir
Simon Rattle and Daniel
Harding amongst others) whom he assisted at the Northern
Junior Philharmonic, and enhanced his conducting skills
working over several seasons and taking advantage of the
advices of major conductors such as Marek Janowski he
assisted at the Philharmonic of Radio France, Emmanuel
Krivine and Myung-Whun Chung.
Appointed associate conductor of the Seoul Philharmonic
Orchestra by Myung-Whun Chung in 2006, he
conducted there over three seasons and contributed to the
establishment of an Orchestral Academy aimed at preparing
young musicians for the orchestral discipline.
In 2009, he was appointed principal conductor of the Kosei
Orchestra in Tokyo, with which he explored contemporary
repertoire and gave concerts in Tokyo (Tokyo Opera City),
as well as touring in Japan and abroad. In 2018, he became
principal conductor of the Mannheim Chamber Orchestra.
His recognition as a conductor, based on a profound
understanding and experience of orchestral work, rapidly led
him to conduct major chamber and symphony orchestras
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amongst which the Orchestre Philharmonique de Radio
France, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre
Philharmonique de Nice, Orchestre Symphonique de
Mulhouse, Orchestre de l’Opéra de Marseille, Orchestre
de Bordeaux, Orchestre du Capitole de Toulouse,
Orchestre de Bretagne, Ensemble Orchestral de Paris,
Orchestre National d’Ile de France, Orchestre des Concerts
Lamoureux, Hamburger Sinfoniker, Staatskapelle Weimar,
Württemberg Philharmonie, Schleswig Holstein Festival
Orchestra, Stuttgarter Kammerorchester, Kammerakademie
Potsdam, Münchener Kammerorchester, Tonkünstler
Niederösterreich, Brussels Philharmonic, Royal Flemish
Philharmonic, Symfonieorkest Vlaanderen, Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie, Bilbao Orkestra Sinfonika, Sinfonia
Varsovia, Prague Philharmonic, Belgrade Philharmonic,
Zürcher Kammerorchester, Orchestre de Chambre de
Lausanne, Orchestre de Chambre de Genève, Copenhagen
Philharmonic Orchestra, Danish Symphony Orchestra,
Stockholm Chamber Orchestra, Russian National Orchestra,
Tokyo Metropolitan, Tokyo Philharmonic Orchestra, China
Philharmonic Orchestra, Shanghai Philharmonic Orchestra,
Taipeh Symphonic Orchestra, Royal Oman Symphony
Orchestra, Sydney Omega Ensemble, Orquesta Filarmonica
de Bogota, Orquesta Sinfonica de São Paulo.
Meyer’s recording career consists of over 50 works with
major labels such as DGG, Sony, RCA, EMI, Virgin, Alpha
and Aeon which have won numerous awards (Fono-Forum,
Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, Gramophon,
Grammy Awards). New releases include recordings of
Cello Abbey as conductor with cellist Nadège Rochat and
the Staatskappelle Weimar, Spohr and Weber Clarinet
Concertos with the Orchestre de Chambre de Lausanne
(play and conduct) and Thierry Escaich’s Clarinet Concerto
with Orchestre National de l’Opéra de Lyon and conductor
Alexandre Bloch. Passionate with chamber music, he has
founded the ensemble Les Vents Français and is co-founder
with Eric Le Sage and Emmanuel Pahud of the Festival
International de Musique de Salon de Provence.
Paul Meyer has been awarded France’s highest cultural
honour, the Commander of the Order of Arts and Letters,
for his contribution to the arts in France and throughout the
world.
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Pēteris Vasks
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.4
I. Elegy
II. Toccata I
III. Chorale
IV. Toccata II
V. Meditation
Kronos Quartet’in siparişiyle 1999’da bestelenen ve beş
bölümden oluşan 4. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Vasks’ın müziğe
yaklaşımını yansıtan, oldukça akıcı bir oda müziği yapıtı.
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Ağıt anlamını taşıyan Elegy başlıklı ilk bölüm, boşlukta
devinen, ağır tempolu olmasına rağmen hızlı motifleri içeren
bir açıştır. Yer yer oldukça dramatik yükselişler de sunan
bu bölüm, başlangıçtaki müzikal fikre döner ve sona erer.
Toccata I, bestecinin bu müzik türünü başlık olarak kullandığı
ilk bölümdür; son derece dinamik ve aksak ritimlerle
bezenmiş bir şekilde sahneye çıkar. Önce viyolanın daha
sonra ise 1. kemanın üstlendiği tempolu anlatımın ardından,
gerilimin git gide arttığı bir kesit duyurur. Solistlerin bölüm
boyunca sürdürdüğü sert arşe dokunuşları, Toccata türünün
bu bölüme neden adını verdiğini gösterir. Bu bölüme bağlı
geçilen Chorale başlıklı üçüncü bölüm, ağır ancak dört
solistin de kütlesel olarak yükselttiği soyut ama trajik bir
karaktere ses getirir. Dörtlünün ikinci Toccata’sı, yapıtın en
kısa bölümüdür; ilk Toccata’nın bir özeti gibidir. Açılıştaki fikir
önce yine viyola tarafından duyurulur, daha sonra 1. kemanın
önderliğinde aynı kesit tekrarlanır. Yapıtın en ünlü bölümü,
Meditation başlığını taşıyan son bölümdür. Besteci burada,
meditatif olduğu kadar, ilk bölümdeki ağıtı çağrıştıran ruh
haline yeniden bürünerek, bir anlamda döngüyü tamamlar.
Wolfgang Amadeus Mozart
Klarnet Beşlisi, La Majör, K 581, “Stadler”
I. Allegro
II. Larghetto
III. Menuetto-Trio I-Trio II
IV. Allegretto con variazioni-Adagio-Allegro
Mozart 13 kadar beşli yazmıştır: Bunlardan dokuz tanesi –
ikisi üflemeli beşlilerden düzenlenen– yaylı çalgılar için, biri
kornolu (K 407), biri piyano ve üfleme çalgılar (K 452), biri
klarnet ve yaylı çalgılar (K 581), biri de armonika-flüt-obuaviyola-viyolonsel için Adagio ve Rondo’dur (K 617).
Mozart “Viyana, 29 Eylül 1791” tarihiyle kayda geçtiği, klarnet,
iki keman, viyola ve viyolonsel için Beşli’yi arkadaşı, Mason
Locası dostu ve saray orkestrasının usta klarnetçisi Anton
Stadler’e (1753-1812) ithaf etmiştir. Mozart’ın 8 Nisan 1790
tarihli mektubunda da Stadler Beşlisi olarak tanımladığı eser
ilk kez 22 Aralık 1789’da Viyana’da Burgtheater’da, Besteciler
Emeklilik Vakfı (Pensionfonds der Tonkünstler) yararına verilen
konserde seslendirildi. Daha önce 1784’te K 452 Beşli’de de
klarnet partisini, piyanoda Mozart’ın eşliğinde çalan Anton
Stadler bu Beşli’de 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 Mozart’ın
evinde saygısız bir konuk gibi yaşamış; yemiş içmiş, aldığı
borçları hiçbir zaman ödememiş, hatta gizlice onun rehin
senetlerini alarak satmıştı. Ama Mozart klarnetten yumuşak,
insan sesi benzeri tınılar elde eden Stadler’e sevgisini bu
harika oda müziği eseriyle göstermekten kaçınmadı. Üstelik
onun bu sıkıntılı günleri hiç de bu beşliye yansımadı. Sonsuz
gibi kaynaktan akan ezgilerle, konçertant şekilde oda müziği
unsurlarıyla işlenen, klarnete öncelik tanıyan ama hiçbir
zaman diğer çalgıları egemenliğine almasına izin verilmeyen
Beşli, gerçek bir oda müziği havası taşır. Eser, ancak Mozart

öldükten sonra, eşi Konstanze tarafından 31 Mayıs 1800 tarihli
mektupla André’ye yollanmış ve J. André tarafından op.108
olarak Offenbach’ta yayımlanmıştır.
1. bölüm çabuk (Allegro) tempoda, 4/4’lük ölçüde, la majör
tonda, sonat formundadır. Ancak Dr. Köchel, temponun ilk
baskıda belirtildiği üzere, iki misli hızlı (alla breve) olmadığını
açıklar. Zengin armonilerle işlenen soylu ana temayı birinci
keman sunar. Daha sona tematik önem kazanacak melodiyi
klarnet arabesk motiflerle süsler. Bu yöntem temanın ikinci
cümlesinde de tekrarlanır. Kemanlar süslemeleri sürdürürken,
klarnet birinciyle ilgili bir yan temayı sunar. Buna daha
sonra viyolonsel de pizzicato’larla katılarak romantik bir
hava oluşturur. Klarnetin bunu alarak çeşitli tını efektleriyle
işlemesini, birinci kemanın temayı uygun dominant’ta
duyurması izler. Buradaki tril ve kadans’tan sonra ilk temayla
ilgili tatlı (dolce) duyurulan yeni bir cümle codetta’yı başlatır
ve serim (exposition) dominant’ta sona erer. Geliştirim
(developpement) kısmında ise, arka planda do majör tonda
duyulan ana tema ile birlikte arabesk süslemeler yoğunluk
kazanır; her yaylı çalgı, klarnetin açış cümlesini canlı tarzda
tekrarlayarak belirginleştirir. Klarnetin katılımıyla en pesten en
tize kırık akorlarla ilginç tınılar elde edilir. Tüm temalar hafifçe
değişerek yinelenir ve bölüm görkemli bir coda 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 onaltılık notalarıyla belirlenir ve klarnet bunu süslü
tarzda cevaplar. İki çalgının bu diyalogu 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 triyole’lerle
yumuşakça canlandırdığı coda 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. Trio’lardan 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 uyumu
Mozart’a özgü büyük ustalıkla gerçekleştirilir. Bu zarif tema
önce, 1. varyasyonda klarnetin öncülüğünde işlenir. 2. ve 3.
varyasyonlarda klarnet geri planda kalır. La minör tondaki
3. varyasyonlarda 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, Allegro’ya
dönüşür ve eseri neşeyle sona erdirir.
— irkin aktüze
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ilhan usmanbaş 100 yaşında!

İLHAN USMANBAŞ 100 YAŞINDA!
İLHAN USMANBAŞ’S 100TH BIRTHDAY!
diskant çağdaş müzik topluluğu
dıskant contemporary musıc ensemble
Aslıhan And flüt flute
Ebru Mine Sonakın klarnet clarinet
Barış Yalçınkaya klarnet clarinet
Sercan Büyükedes klarnet clarinet
Sertan Sancar korno horn
Kübra Çadırcıoğlu Uyar korno horn
Okan Akan vurmalı çalgılar percussions
İpek Mine Sonakın arp harp
Kandemir Basmacıoğlu piyano piano
Burak Basmacıoğlu çelesta celesta
Nilay Sancar keman violin
Çağlayan Çetin viyolonsel cello
Ahmet Altınel şef conductor

ARTER Arka Bahçe
ARTER Backyard

İlhan Usmanbaş

Cadenza
solo arp solo harp
İlhan Usmanbaş

Viyolonsel İçin Müzik-94
Music for Cello-94
solo viyolonsel solo cello
Ahmet Altınel

konsere doğru pre-concert talk*
18.00-19.00 arter arka bahçe backyard
aydın büke moderatörlüğünde, ahmet altınel, mehmet
nemutlu, özkan manav ve hasan uçarsu ile birlikte
“öğrencileri ilhan usmanbaş’ı anlatıyor” başlıklı sohbet
moderated by aydın büke wıth ahmet altınel, mehmet
nemutlu, özkan manav and hasan uçarsu on ‘ilhan
usmanbaş’s students tell about hım’

▪ Çağdaş müzik topluluğu Diskant, müzik yapıtlarının
bestelenmesine ve yorumlanmasına, ses ve görüntü
kayıtlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı ve bu
alanda bir araştırma ve iletişim ortamı oluşturmayı amaçlıyor.
Çağdaş dünya müziğinin önemli yapıtlarını repertuvarına
almayı, müzik dinleyicilerinin, yorumcuların ve bestecilerin
çağdaş müziğin yeni teknikleriyle ve estetik yönelimleriyle
tanışmalarını hedefliyor. Yapıtların bestelenme sürecinde
bestecilerle ortak çalışmaya özellikle önem veren Diskant
şimdiye kadar birçok bestecinin yapıtlarının ilk seslendirilişini
gerçekleştirdi ve Türkiye çağdaş müziğinin daha önce
seslendirilme olanağı bulamamış yapıtlarını dinleyiciyle
buluşturdu.

* türkçe in turkish

Islıkla, mırıltıyla, ve,*
klarnet, korno, vurmalılar, arp, viyolonsel
clarinet, horn, percussions, harp, cello
İlhan Usmanbaş

FL-75
solo flüt solo flute
İlhan Usmanbaş

More Than One
solo bas klarnet solo bass clarinet
Sekizil Octet
2 klarnet, bas klarnet, 2 korno, arp, çelesta, piyano
2 clarinet, bass clarinet, 2 horns, harp, celesta, piano

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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diskant çağdaş müzik topluluğu
dıskant contemporary musıc ensemble

▪ Istanbul based contemporary music ensemble Diskant
performs and interprets contemporary musical works as well
as producing interdisciplinary projects. Bringing musicians
and artists from other disciplines together, Diskant realises
partner projects with national and international composers
and contemporary performers. Besides, Diskant organizes
seminars and workshops to provide a space for introducing
aesthetic orientation of contemporary music and the new
techniques for composers and performers. While the
ensemble premiered numerous new works of Turkish
composers that are composed for them, its ultimate aim can
be defined as to perform pioneering and alternative projects.

PROGRAM NOTLARI
İlhan Usmanbaş
Cadenza (Konser Aryası Kadansı, 1983)
solo arp
İlhan Usmanbaş 1962 yılında Ankara Radyosu’nda “20.
Yüzyılın Müziği” başlığıyla hazırladığı programın girişinde
20. yüzyıl bestecisini tanımlarken, kendi ağzından bir çağdaş
müzik bestecisine şunları söyletir: “Para, alkış falan gözümde
yok; öyle bir şey yazayım ki şunlara, hiç alışmadıkları,
duymadıkları bir şey olsun; alkış bir yana rahatsız olsunlar;
olsunlar da beni bu yönüyle tanısınlar; getireceğim ses dünyası
altüst etsin onları.” Usmanbaş için çağdaş bir bestecinin
yaratmak istediği ses dünyası, başıbozuk, kimliksiz, “biçimsiz”
bir sanat değildir elbette. Yeni, eskiyi yok saymaz; yeni olan
değişen dünyanın sesi olmak ister. Usmanbaş, müziklerini
seslendiren yorumcuların düşüncelerine, arayışlarına,
buluşlarına, önerilerine önem vermiş, müziklerinde de bu
açıklığı korumuştur. Orkestra ve çalgı toplulukları için yazdığı
müziklerde arpı sıkça kullanan Usmanbaş, arp için iki önemli
müzik besteler: İlki 1983’te yazdığı solo arp ve yaylı çalgılar
orkestrası için Konser Aryası, ikincisi 1992’de yazdığı solo arp
için Çizgi ve Noktalar. Konser Aryası’nda arpın çoğunlukla tek
sesli kullanımı, orkestra eşliğinde arya söyleyen bir şarkıcının
havasını taşır. Yaylı orkestrası bu şarkı etrafında yoğun
bir armonik doku oluşturur. Usmanbaş, yapıtın ortasında
duyulan kadans bölmesinde arpın farklı renklerini, ince ve
kalın ses bölgelerindeki tını farklarını, yumuşak glissando’lu
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ezgisel dokuları kullanarak arpın şiirsel dilini ustaca ortaya
çıkarmıştır. Konser Aryası’ndaki Kadans bölmesi, Usmanbaş’ın
kompozisyon öğrencisi olan arpist İpek Mine Sonakın
tarafından bu konserde bestecinin de onayıyla, bağımsız bir
parça olarak seslendirilecektir.
— ipek mine sonakın

İlhan Usmanbaş
More Than One (2007)
solo bas klarnet

Ahmet Altınel
Islıkla, mırıltıyla, ve, (2021)
klarnet, korno, vurmalılar, arp, viyolonsel

İlhan Usmanbaş
Sekizil (1960/67)
2 klarnet, bas klarnet, 2 korno, arp, çelesta, piyano

İlhan Usmanbaş’ın 1976 tarihli unutulmaz Bas Klarinet x
Bas Klarinet’inden sonra, basklarnet için yazdığı ikinci solo.
Hollandalı basklarnetçi Henri Bok için yazılan More than One
İlhan Usmanbaş
(Birden Fazla) üç sayfalık kısa, yalın bir basklarnet müziği.
Viyolonsel İçin Müzik-94 (1994)
Do’dan çıkıp do’ya dönen yaklaşık bir dakikalık bir çember...
solo viyolonsel
Belli bir hat boyunca düzenli ilerleyen, bir gam yapar gibi
çıkan (sonra inen) ana seslerle, bunlardan bazılarına ulanan
Genelde beş ya da altı (bazen daha fazla) notalı, yaklaşık
ön kuyruklardan (hızlı ya da ağır çarpmalardan) oluşan
seslerden oluşan küçük bir motifle sonlanan cümlelerden
bir yazı. Bazı ön kuyruklar öylesine şişiyor ki, zamanın
kurulu bir doğaçlama yazısı. Zaman zaman çok hızlı geçitler. düzenli akışı askıda kalıyor... Bize tüm yalınlığı içinde, bir
Parçanın ortasından sonra gelen iki sesli geçitler yanında,
kompozisyona ilişkin temel parametreleri bir kez daha
tremololu glissando’lar. Son sayfada çok hızlı ve atlamalı
hatırlatıyor More than One: Ana sesler, ikincil sesler; zaman,
bir pasajın ardından, bitiriş için kullanılan aynı tarzda bir
zaman-dışı; yükselme, alçalma; merkez, karşı kutup; düzen,
glissando. Lutoslawski’nin anısına.
asimetri.
Zamandışı küçük notaların (çarpmaların) icra serbestliği
İlhan Usmanbaş’a ait program notu metinleri için bkz. Perpetuum Mobile:
dışında, tamamen “kapalı” bir bütünlüğe işaret eden yapıt,
İlhan Usmanbaş’ın Yapıtı, yay. haz. Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu, Kıvılcım
sırf başlığı yüzünden, günün birinde yorumculardan birini
Yıldız Şenürkmez, Pan Yayıncılık, 2015.
muhtemel bir “açık”lığa kışkırtırsa hiç şaşmam!
— ilhan usmanbaş
— mehmet nemutlu
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Yapıt adını, İlhan Usmanbaş’ın hem derslerinde hem gündelik
hayatında partisyondaki veya kafasındaki bir müziği sıklıkla
mırıldanarak ve ıslık çalarak söyleme alışkanlığından alıyor.
Sondaki boşlukla bağlanan “ve” bağlacı ise Usmanbaş’ın
hem besteciliğinin zamansızlığına ve sabitlenemezliğine
hem de verdiği ilhamın, ıslıkların ve mırıltıların peşine
düşen müzisyenlerin zihninde farklı müziklere dönüşme
potansiyeline ve bu anlamda, sınırsızlığa açılıyor.
— ahmet altınel
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Sekizil 1960’da başlanmış, 1967’de tamamlanmış bir yapıt.
(Oransay’a göre, beş bölüm olarak tasarlanmış, 1 Kasım
1960 – 16 Şubat 1961 arasında ilk iki bölümü tamamlanmış.)
İlhan Usmanbaş’ın üretiminde kritik yönelimlerin yaşandığı
bir dönemin ürünü: Erken ve ileri evre diziselliğin keşfedildiği
1950’li yıllar geride kalmış, dizisel tekniklerin raslamsal/
yığınsal yazıya doğru evrildiği 60’lı yıllara ulaşılmıştır. Bu
dönem, Parçalanan Sinfonietta ve Bale İçin Müzik-68 ile
zirveye ulaşır. 70’lerin eşiğindeki Berk/Ayhan/Necatigil
patlaması ise bir adım ötededir. Sekizil’in bölümleri arasına
İlhan Usmanbaş
giren yedi yılda besteci iki büyük orkestra parçası (Gölgeler,
FL-75 (1975)
Bölüm), önemli solo yapıtlar (Ölümsüz Deniz Taşlarıydı,
solo flüt
Soruşturma, Ki Yalnızdırlar) ve önemli bir oda müziği yapıtı
(Boşluğa Atlayış) tamamlar.
Flüt solo için. Ölçü çizgisi olmadan salt değerlerle yazılmış,
Sekizil bir yanda üfleme (2 klarnet, bas klarnet, 2 korno),
salt değerlerin küçük uzama ve kısalmalarının getirdiği
diğer yanda “telli” çalgılar (çelesta, arp, piyano) barındıran
süreklilik kaymalarından yararlanan parça. Tam zıtlık olarak
tuhaf, muhtemelen denenmemiş bir topluluk için yazılmış.
hızlı (ama pp) otuz ikiliklerin ve araya konan küçük aksanların
Buna rağmen ses şiddeti, tını, artikülasyon ve yazı açısından
belirginlikleri ile sürer. Bir başka zıtlık öğesi de en başta
dengeli, renkli, potansiyeller taşıyan bir topluluk: Tek renkli
incelerdeki aksanlı ff ve tekdüze geçidin sonda aynı ses
sayılabilecek klarnet ailesi de her biri ayrı renkler taşıyan
alanında p ve dolce olarak gelmesidir. Parça içinde dörtlüklerin telliler ailesi de geniş bir ses alanına hâkim. Kornolar, bu
ve noktalı dörtlüklerin non legato anlatımına karşılık, sekizlik
iki grubun arabulucusu gibi. Tek tek düşünüldüğünde
değerlerin inişli çıkışlı çizgilerinin alabildiğine legato ve dolce
homojen bir tek-renklilik (klarnet-trio, korno-duo, piyano/
kullanılması, aranmış olan başka türlü bir zıtlık öğesidir.
arp solo, telliler-trio), birlikte düşünüldüğünde geniş bir renk
spektrumu ve artikülasyon olanağı... Çizgisel (kontrpuantik)
İlhan Usmanbaş’a ait program notu metinleri için bkz. Perpetuum Mobile:
yazıyı uç sınırlara taşımak (üflemeler, piyano, çelesta);
İlhan Usmanbaş’ın Yapıtı, yay. haz. Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu, Kıvılcım
eşzamanlılığı mikro (akorlar) ya da makro (heterojen
Yıldız Şenürkmez, Pan Yayıncılık, 2015.
dokular) boyutlarda devreye sokmak; yığınsesler ya da
— ilhan usmanbaş minimal (teksesli, tek çizgili, noktalamacı) dokular elde

etmek mümkün... Doğrusu, bunlar birer imkân olmaktan
çok, Sekizil’de fiilen gerçekleştirilmiş süreçler.
Yapıt kesintisizce birbirini izleyen, kimi zaman birbirini
doğuran sekiz bölümden oluşur. Ses perdelerinin
seçilimi, sıkı olmayan bir diziselliğe yaslanır. Besteci kendi
program notlarında, Sekizil’de dizisel yöntemin “ayrıntıları
ile uygulanmadığını,” ama dizinin getirdiği “göze ve
çekirdeklerin, ses yükseklikleri alanında kullanıldığını”
belirtir. Usmanbaş 60’lı yıllarda yazdığı yapıtlarda dizisel
tekniği kullanır kullanmasına, ama tekniğin bağlayıcı,
sınırlayıcı (doktriner) yanlarını özgürlükler yararına yorumlar,
gerektiğinde onları bu yönde törpüler. Bu açıdan Sekizil’in
bölümleri arasında belli belirsiz bir yaklaşım farklılığı
okunabilir: İlk dört bölüm dizinin getirdiği motiflere (“göze
ve çekirdeklere”) daha sadıktır. Sonraki bölümlerde dizi,
daha çok, kümülatif ya da istatistiki bir çerçeve sağlamak için
oradadır. Son dört bölümde motifler bütün bütün önemsiz
değillerse de yazı içindeki taşıyıcı güçlerini epey yitirmişlerdir.
Partiler, ezgi çizgileri, öncelikle “hareket” için vardır.
Usmanbaş tasarı evresinde yapıtı grafik olarak görselleştirme,
onu öncelikle çizgilerle gerçekleştirme yöntemini kullanmaya
bu yıllarda başlar. Grafik biçimler halinde kâğıda dökülen
müzikal kompozisyonun olmazsa olmazı, harekettir...
Unutulmamalı: Bir kompozisyon, her şeyden önce,
bestecinin kafasındaki ilk kıvılcımı olabildiğince yaşatmaya,
yaratış anındaki tazeliği korumaya çalışan, iyi tasarlanmış bir
gerçekleştirme, bir kurgudur.
I. (Bütün çalgıların kullanıldığı üç bölümden biri. Dizi en açık
haliyle burada işitilir; özellikle klarnet hatlarında.) Yaklaşık iki
buçuk dakikalık bu bölüm iki kesitlidir: İlk kesitte, kornoların
pedal sesleri üzerine tek tek eklenen çalgılar iki hamlede,
topluluğun tınısal kimliğini büyük ölçüde yansıtan bir tutti’ye
ulaşırlar. Buradaki korno pedallarının ilginç tarafı, topluluğun
tınlayışı ve bizim onu algılayışımız üzerinde belirleyici
olmalarıdır. Dinleyiciyi koşullayan, ilk iki pedal sesi arasındaki
çarpıcı farklılıktır: Önce sert-uyuşumsuz (soldiyez-solbekar),
ardından tam-uyuşumlu (la-mi) tınlayan iki aralık. Bu
aralıklar ilk kesite birer yafta gibi iliştirilmiş. Diğer çalgılardaki
tüm fikirler bu aralıkların yarattığı gerilim ve çözülümün
(uyuşumun) etkisi altında kalıyor sanki.
İkinci kesit, tellilerin kısa akorlarıyla elde edilen dağınık,
tekinsiz bir zemin üzerinde, bu kez sadece klarnetlerin
diziden çıkma yeni motif ve ifade arayışları olarak
özetlenebilir. En sonda kendisini hatırlatan uzun korno
sesleri (bu kez bir yarı-uyuşumlu aralık: sol-si) ve arptaki
son dört ses, sonraki bölüme geçişin habercisidir. İlk kesitte
klarnetlerde kullanılan sıkı ritmik değerlerin, ikinci kesitte
yerlerini (her bir sesin süresinin belli bir zamansal kesinlik
taşımaksızın belirlendiği) özgür bir notalamaya bırakması,
kesitler arasındaki retorik özgürleşmeye de işaret eder.
II. Klarnetler için bir trio: Önce bir homofon giriş kesiti,
ardından dizinin en “manalı” seslerinden (Almanca nota
adlarıyla: B, A, C, H) oluşan motifin aktarımlarıyla bezeli
taklitli kontrpuan örgüsü. Girişte hem ritmik değerler hem
de özgür grafik notalama birlikte kullanılır; sonra, “örgü”nün
ruhuna uygun özgür notalama tüm klarnetlere yayılır.
(Böylece, 12-ses dizisi tonaliteden, özgür süre değerleri

ise aralıkların sıkı düzeninden bağımsızlaşmaya imkân
sağlar. Çizgisellikten (kontrpuantik yazıdan) bir kopuş,
ama aynı zamanda ona biat... Gerçekten Bach’a bir selam
mı?) Bölümün toparlanması, klarnetlerin ritmik değerlere
geri dönüşü ve kornolarla piyanonun müziğe katılmasıyla
gerçekleşir.
III. Bu bölümde yazıyla ilgili (kompozisyonel) bir sorunun
tartışıldığına tanık oluruz: Zamanın katmanlanışı... Buradaki
temel soru şu olabilir: Bir müzikte iki farklı zaman (tempi),
birbirinden farklı kulvarlarda bağımsızca akabilir mi? Besteci
bunu sağlamak için kulvarları ses, tını ve tempo açısından
birbirinden iyice ayırır. Birinci kulvar: Kornolar (sonradan
arp) + 6 ses + 96MM sabit tempo. İkinci kulvar: Piyano +
diğer 6 ses + 78–132MM arasında sürekli değişen tempo.
Kulvarlara özgü bu temel nitelikler ısrarla sürdürüldüğü için,
dinleyicinin birbirinden farklı zamanların bir eşzamanlılık
içinde aktığını deneyimlemesi mümkündür. (Zamanının
epey ilerisinde bir ele alış... 12-ses tekniği postdizisel evrede
böylesi katmanlaşmaların vurgulanmasında etkili olabilen bir
yöntemdi.)
Kornoların ardından yazıya katılan arp, zamansal katmanlar
arasındaki ayrımı pekiştirici bir etki yaratır: Onun, ölçüyü
dörde, beşe, altıya bölen değerleri sayesinde, birinci kulvarın
temposunda geniş bir dalgalanma etkisi elde edilir. Bu
noktadan sonra müzik hızla evrilir; piyano baştaki figürlerini
terk ederek tizlerdeki iki ses tekrarına (do-do<) kilitlenir. Bu
kilitlenme IV. bölüme geçişi sağlayan köprünün başıdır; sonu
ise, piyanonun arptaki inişe cevap vererek sonradan bir pedal
sesine dönüşecek olan kalın mi sesine oturmasıdır.
IV. Topluluktaki bütün çalgıların kullanıldığı üç bölümden
biri olan bu bölüm (diğerleri I ve VIII), dizisel malzemenin
epey açık göndermelerle hatırlatılarak dönüştürüldüğü bir
köprüdür; güçlü müzikal fikirler içeren III. ve V. bölümleri
birbirine bağlar. Dizisel göndermeler pedal sesleri ve pedal
armonileriyle elde edilen durağan bir zemin üzerinde
gerçekleşir: Başta piyanodaki mi pedalı ile klarnetlerin
iki ayrı oktavdan tekrar ettiği dörtlü akoru (do<-fa<-si);
sonda, çelestadan piyanoya geçen Fa pedalı bu zemini
oluşturur. Arpın “huzursuz” akorları (12-ses dizisi ile
türevlerinin iç içe geçirilmesiyle elde edilen örgü), klarnetlerle
piyanoda (dizinin “retro”sundan elde edilen) inici/çıkıcı
hareketlenmeler, çelestada pedal sesi öncesinin ve sonrasının
ritmik artikülasyon taşıyan motifleri, dizisel göndermelere
örnek olarak verilebilir.
V. Önceki bölümde üflemeler ve piyanodaki pedal seslerinin
yorduğu doku, burada bıçakla kesilmiş gibi son bulur.
Tellilerin kısa, kesik, titrek akorlarından oluşan zemin
üzerinde çelestanın (sonra arpın) sürekli inen çıkan gamları
işitilir. Aslında tamamen eşit değerlerden oluşan bu uzun,
sakin, ama kararsız hat boyunca, âni tempo değişikliklerine
başvurulur (48/60/78MM). Herhangi bir merkeze
bağlanmamak üzere (hatta özellikle bundan kaçınmak için)
tasarlanmış bu sürekli yürüme hali, bir iç konuşma, bir
doğaçlama gibidir. Dinleyici kulağına çarpanları “anlayıp”
öncelik sırasına sokmak ister bir an önce. Bu yürüyüşün
savruk sürekliliğini fark ettiğinde de muhtemelen, onu
ikincilleştirmeyi, bir kenara koymayı tercih edecektir; ancak,
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tempo değişikliklerinin yarattığı “rahatsızlık” ona bu imkânı
bir türlü vermez. (Bestecinin hanesine yazılacak bir puan!..)
Kornoların dokuya yeniden taşıdığı uzun sesler ile
“doğaçlayan gam” arasındaki gerilim, bölümün ana dinamiği
olmuştur. Gamdaki son yükselmenin tiz bir la= sesine
saplanıp kalmasıyla bu yaratıcı gerilim son bulur. Kornoların
girişinin ardından ortadan kaybolan akorlu zemin ise, tam
bu noktada piyanoda yeniden belirir. Bölümü sonlandıran,
akorların sıkışarak tizleşmesi ve (sonraki bölümün başlangıcı
olan) la= sesine ulaşmasıdır.
VI. Dokusal açıdan önceki bölüme benzer: Akorlar eşliğinde,
tekil bir çizgi... V. bölümde çelesta ve arpta duyulan yatay
çizgisel hareket (gamlar), bu bölümde çok yüksek bir hıza
ulaşmış olarak piyanodan işitilir. Seslerin soğukkanlı,
düzenli akışının yerine, II. bölümdekine benzer oylumlu, ani
manevralar yapan ve yaklaşık üç dakika boyunca soluksuz
süren bir akış gelmiştir. Bu akışı artiküle eden üfleme
akorları V. bölümdekilerle karşılaştırıldığında, iyice uzamış
ve radikalleşmiştir. Akorların soluklandığı yerde 1. klarnet
piyanoyla kısa süreli bir kontrpuan kovalar; ardından asli
görevine, akorlara geri döner. Üflemelerdeki akorlar türlü
sıkışma ve genleşmelerle devam eder. Üflemeler son akora,
piyano tek sese takıldığında, bölüm de son evresine girmiş
olur: Piyano alabildiğine hızlı bir pasajın ucundaki son
sesle (si), VII. bölüme damga vuracak olan çelesta soloyu
hazırlar. Tüm bu devinim içinde, Sekizil’in ilk dört bölümüne
cömertçe yön vermiş olan 12-ses dizisinden (çok soluk bazı
göndermeler dışında) herhangi bir ize rastlanmaz.
VII. Bu bölümde, son bölüm için dinlendirilen piyano
dışındaki tüm çalgılar yer alır. Ama bölümün lokomotifi,
uzun süre ince si sesine tutunmaya, bu sesi kulaklara kabul
ettirmeye çalışan çelestadır. Arptaki hareketli salkımseslerden
çok, kornoların iç içe sarmallar oluşturan disonanslarıdır
çelestayı zorlayan. Klarnetler de dokuya katıldığında, çelesta
si’deki ısrarından vazgeçer. Bölümün sonunda si, bir pedal
olarak kornolarda kalmıştır yalnız. Tüm bölüm koca bir
puandorg, asılı kalmış büyük bir zaman parçası gibi tınlar.
VIII. Son bölümde, her çalgı renginin farklı bir artikülasyona
(ses çıkarma şekline) ve farklı bir jeste (sesi sürdürme
şekline) yöneldiği heterojen yapıda bir final müziği ile karşı
karşıyayız. Bölüm fermata’larla bezeli bir piyano kadansıyla
açılır. Süreleri piyanist tarafından belirlenen uzun sesler,
ezgisel jestlere dönüşmek ister, dönüşemez. Üflemelerde
VI. bölümdekine benzer genleşen daralan akorlar işitilir;
ancak birliktelikleri hiç bozulmaz. Piyanodaki kısacık
seslerden oluşan debisi yüksek akış bütün ses alanına
yayılma eğilimindedir; ama bunu ilerde, çelesta da bu akışa
katıldığında başarır. Piyano-çelesta ikilisiyle üflemelerin
arasına yerleşen arpın ısrarlı, hatta telaşlı vurgulamaları
vadenin dolduğunu haber vermek ister: “Makul” bir dizisel
teknik içinde başlayan Sekizil’in sonunu getiren, dirseklerle
çalınan geniş bir piyano salkımsesidir. Usmanbaş müziğinin
yedi yıllık bir zaman zarfında nereden nereye geldiğinin
çarpıcı bir işareti sayabiliriz onu.
— mehmet nemutlu
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Habitat Parkı
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Ruthie Foster

Coldplay

Death Came a Knockin’
(Düz. Arr.: Paul Rardin)

Fix You
(Düz. Arr.: Alessandro Cadario)

Freddie Mercury

Nicholas Ashford & Valerie Simpson

Somebody to Love

You’re all I need to get by
(Düz. Arr.: Edward Randell)

Esta tierra

Coldplay

Ola Gjeilo

The Rose
Mirkelam

Hatıralar (Düz. Arr.: Başak Doğan)
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Sydney Guillaume

Tchaka
Fix You
(Düz. Arr.: Alessandro Cadario)
Mia Makaroff

Butterfly
Eric Whitacre

Sleep
Anonim Anonymous

▪ Başak Doğan, uluslararası koro dünyasında özgün tarzıyla
öne çıkan, yenilikçi bir koro şefi. Boğaziçi Üniversitesi’nde
Müzik Felsefesi yüksek lisansını bitirdikten sonra ikinci
yüksek lisansını “Sezgisel Şeflik” üstüne yazdığı teziyle
Danimarka Royal Müzik Akademisi’nde tamamladı. Çokyönlü
bir şef olan Başak Doğan, sayısız koro etkinliğinde yer
aldı, farklı yaş gruplarından koristlerle çalıştı. Farklı tarzları
bir araya getirmesiyle bilinen Başak Doğan, özgün şeflik
metotlarıyla ritmik koro dünyasını şekillendiriyor. Stilini
özgün kılan temel bileşenlerden biri, koro ve şefin sadece
el işaretleriyle iletişim kurarak anın müziğini üretmelerini
sağlayan doğaçlama metodu: vocal painting (sesle boyama).
Doğan’ın kurduğu Vokal Akademi, şarkı söyleme yeteneğini
ve müzik kariyerini geliştirmek isteyen sanatçıları İstanbul,
Bomonti’de misafir etmeye devam ediyor.
▪ Başak Doğan is an innovative conductor whose unique
style has been turning heads around the world. After
finishing her master in Philosophy of Music at Boğaziçi
University in Istanbul, she got her second master’s degree
in Rhythmic Choral Conducting at the Royal Academy of
Music, Denmark, with the thesis of ‘Intuitive Conducting’.
As a versatile conductor, she appears at numerous choral
events, leading singers from all age groups. Known best
for blending different styles, Başak Doğan has developed
a distinctive method for leading singers. Her enthusiasm
for bringing her own cultural background into the choral
world has had an impact on rhythmic choral music. Central
to her style is ‘vocal painting’, a series of signals that allows
the conductor and choir to improvise together and create
‘music of the moment’. Her new initiative Vokal Akademi
has become the centre for all the singers who want to master
their singing and further their music career.

Dere Kenarında Taş Ben Olaydım
(Düz. Arr.: Can Aksel Akın)
Buena Vista Social Club

Chan Chan
(Düz. Arr.: Francisco Repilado)
Peder Karlsson

Wailers
Anonim Anonymous

© merdan berk

Indodana
(Düz. Arr.: Michael Barrett & Ralf Schmitt)
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▪ 2015’te şef Başak Doğan tarafından kurulan Chromas’ın
Latince kelime anlamı “renkler.” Çeşitli şehirlerden,
geçmişlerden, farklı kesimlerden ve mesleklerden koristlerin
oluşturduğu Chromas’ın her üyesi kendine has bir rengi
temsil ediyor. Bu çeşitliliği repertuvarına da yansıtan

Chromas, modern cazdan folk düzenlemelerine kadar
uzanan geniş bir yelpaze ile çeşitli dilleri ve tarzları bir araya
getiriyor. Çoksesli, birbirinden farklı ve rengârenk Avrasya
kültürünü benimseyen Chromas’ın üyeleri, beraber şarkı
söylerken, doğaçlama yaparken, anın müziğini paylaşırken
eşsiz ve derin bir huzuru vaat ediyor. Yeni müzikal ve sahne
deneyimlerini keşfedip tasarlarken Türkiye’de koro müziğine
olan ilgiyi artırmak Chromas’ın en büyük hedeflerinden.
Koro müziğinin Türkiye’deki öncülerinden olan Chromas,
Fransa’da Choralies (2016), İspanya’da Dünya Koro
Sempozyumu (2017) gibi birçok prestijli etkinlikte yer aldı.
2018’de RetroKoro ile 2000’den fazla dinleyicisini Uniq
Hall’da ağırladı. 2019 PSM Caz Festivali kapsamında vokal
müziğin virtüözü Bobby McFerrin ile iki saat süren, tamamı
doğaçlama bir konser verdi. 2019 yazında beş şehir, üç ülke
gezdiği Avrupa turnesini tamamlayan Chromas, 2020 yılına
Birleşmiş Milletler’in öncülük ettiği “New Year Resolution”
projesinin Türkiye elçisi olarak girdi. Sonar İstanbul
2020’de Live Choir A.V projesiyle festivalin en dikkat çekici
performanslarından birine imza atan Chromas, karantina
döneminde yayınladığı sanal koro şarkılarıyla Türkiye’de bir
ilki gerçekleştirdi. “Müzik Eve Sığar” projesi kapsamında 14
farklı ülke, 61 farklı şehirden katılımcıları “Dere Kenarında Taş
Ben Olaydım” türküsünde buluşturdu.
▪ Founded in 2015 by Başak Doğan, Chromas means
‘colours’, is comprised of members hailing from various
cities, backgrounds and walks of life: Each member is like
a unique colour. This diversity is reflected in their colourful
repertoire, too: a wide range of music from contemporary
jazz to folk arrangements, bringing together various
languages and genres. In doing this, they embody the
polyphonic, diverse, and colourful culture of Eurasia. When
they sing and improvise together, they experience a unique
and profound peace. Chromas is always in pursuit of
creating new musical and performance ideas, with the goal
of increasing the interest in choral music in Turkey. Being
one of the pioneers of choir music in Turkey; Chromas
participated in various prestigious events such as Choralies
(2016), France; World Choral Symposium (2017), Spain,
Chromas continues representing Turkey internationally.
Hosting over 2000 listeners at Uniq Hall with RetroKoro
concert series in 2018, Chromas also shared the stage with
the legendary vocal music virtuoso Bobby McFerrin as part
of PSM Jazz Festival 2019, with a two-hour, fully improvised
set. 2019 summer saw the Europe Tour where Chromas
visited five cities, three countries. The choir started off
2020 as the Turkish delegate of the United Nations for the
‘New Year’s Resolution’ project. Chromas also took the stage
at Sonar Istanbul 2020 with Live Choir AV project. Turkey’s
first Virtual Choir songs are created by Chromas during
the lockdown days, one of them #MüzikEveSığar hosting
participants from 14 different countries and 60 different
cities.
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Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu
Saint Benoît French High School Courtyard

John Luther Adams

Become River
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

“Sevilen Bir Yerin Anısı”, Op.42
“Souvenir d’un lieu cher”, Op.42
I. Meditasyon, Re minör Méditation in D minor
II. Scherzo, Re minör Scherzo in D minor
III. Melodi, Mi bemol Majör Mélodie in E-flat Major
Camille Saint-Saëns

Introduction et Rondo Capriccioso, La minör,
op.28, keman ve orkestra için
Introduction et Rondo Capriccioso in A minor,
op.28, for violin & orchestra
I. Introduction. Andante
II. Rondo. Allegro ma non troppo
Stephen Montague

Snakebite
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▪ İstanbul’da doğan Cem Mansur, müzik eğitimini City
Londra Üniversitesi (CUL), Ricordi Şeflik Ödülü’nü kazandığı
Guildhall Müzik ve Tiyatro Okulu ile Leonard Bernstein’ın
öğrencisi olduğu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü’nde aldı.
1981–1989 arası İstanbul Devlet Operası’nın şefliğini yapan
Mansur, Londra’da İngiliz Oda Orkestrası ile başarılı bir
çıkış yaptığı 1985 yılından sonra çalışmalarını yurtdışında
yoğunlaştırdı. Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti,
Romanya, Macaristan, Arnavutluk, Almanya, İsveç, İspanya,
Meksika, İsrail, Finlandiya, Hırvatistan, Güney Afrika ve
Rusya’da orkestra ve opera kuruluşlarıyla konuk şef olarak
çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1989–1997 arasında Oxford
Şehri Orkestrası’nın birinci şefliğini, 1998’den 2011 yılında
kapanışına kadar Akbank Oda Orkestrası’nın şefliğini yaptı.
Burada tasarladığı farklı
programların yanı sıra
“Bach, Caz ve Lale
Devri”, “Alla Turca”,
“1789/ Akl-ı Selim’in
Müziği”, “At-Nağmeler”
ve “İstanbul’da Erguvan
Zamanı” gibi etkinliklerle
dikkat çekti.
Cem Mansur’un son
yıllarda sık sık birlikte
çalıştığı kuruluşlardan
bazıları Helsinki
Filarmoni Orkestrası,
Torre del lago Puccini
Festivali, Mariinsky
Operası, İngiliz Kraliyet
Filarmoni Orkestrası,
London Mozart Players,
City of London Sinfonia,
BBC Konser Orkestrası,
George Enescu Filarmoni Orkestrası, Prag Ulusal Tiyatrosu,
Mexico City Filarmoni Orkestrası ve Londra Holland Parkı
Opera Festivali’dir.
Baroktan günümüze kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan
repertuvarında alışılmamış ve unutulmuş eserlere de yer
veren Mansur, 1986 yılında Londra’da, Elgar’ın bitmemiş
operası The Spanish Lady’nin ilk seslendirilişini ve 2000
yılında City Of London Festivali’nde Offenbach’ın 126 yıldır
duyulmayan operası Whittington’u yönetti.
Arvo Pärt’ın 4. Senfoni’sinin Avrupa prömiyeri, 2009 yılında
Cem Mansur yönetiminde Helsinki Filarmoni Orkestrası
tarafından seslendirildi. Mansur, Mayıs 2010’da aynı
bestecinin Veni Creator’unun dünya prömiyerini yönetti.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası kurucu şefi olan
Cem Mansur, Türkiye-Ermenistan ve Türk-Yunan Gençlik
Orkestralarının şefliğini de yapmıştır. İngiltere’nin alanındaki
en eski ikinci kurumu olan Ipswich Koro Cemiyeti’nin
fahri başkanı olan Mansur, 2019–20 sezonunun başından
itibaren Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun genel sanat
yönetmenidir.

▪ Born in İstanbul, Cem Mansur studied music at the
City, University of London (CUL) and the Guildhall School
of Music and Drama where he was awarded the Ricordi
Conducting Prize. He later studied at the Los Angeles
Philharmonic Institute with Leonard Bernstein.
Mansur was conductor of the Istanbul State Opera between
1981 and 1989. Following a highly successful London debut
with the English Chamber Orchestra in 1985, he conducted
various orchestras and opera companies in Holland, France,
Italy, the Czech Republic, Romania, Hungary, Germany,
Sweden, Spain, Mexico, Israel, Croatia, Poland, South
Africa, Albania, Finland, and Russia, where he has been a
frequent guest of the Mariinsky Theatre on the invitation of
Valery Gergiev.
Between 1989 and 1996 Cem Mansur was the principal
conductor of the City of Oxford Orchestra and became the
artistic director of the Akbank
© poyraz tütüncü
Chamber Orchestra in 1998,
winning special recognition for
his creative programming until
the orchestra’s disbandment in
2011.
The orchestras he has
conducted include
Moscow Virtuosi, Helsinki
Philharmonic, Britten Sinfonia,
Royal Philharmonic Orchestra,
English Chamber Orchestra,
London Mozart Players,
City of London Sinfonia,
BBC Concert Orchestra,
George Enescu Philharmonic
Orchestra (Bucharest), Mexico
City Philharmonic Orchestra,
Torre del lago Puccini Festival,
and the Holland Park Opera
Festival in London.
Cem Mansur’s extensive repertoire includes many
unusual works. He has conducted the first performance of
Elgar’s unfinished opera The Spanish Lady in London and
Offenbach’s opera Whittington had its first performance since
its premiere in the 19th century under his direction at the
City of London Festival in 2000.
In May 2010, Cem Mansur conducted the world premiere
of Veni Creator by Arvo Pärt in Poland. This followed his
visit to Finland where he conducted the European premiere
of the composer’s 4th Symphony with the Helsinki
Philharmonic Orchestra.
Mansur is the president of the Ipswich Choral Society,
the second oldest such institution in England, and the
founding music director of the Turkish National Youth
Orchestra. He has also served as the conductor of the
Turkish-Armenian Youth Orchestra and the Greek-Turkish
Youth Orchestra. At the beginning of the 2019√20 season,
he was appointed as the artistic director of the CRR
Concert Hall, the main venue of the İstanbul Metropolitan
Municipality.
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▪ At the age of eight, Hande Küden sang in a children’s
choir and saw a young violinist at a concert. From then
on, she also wanted to play this instrument – although her
mother tried to persuade her to play the piano. But she
insisted on the violin, and a year later was studying at the
state conservatory at Çukurova University under Dania
Kainova. In 2012, she moved to Berlin to Stephan Picard
at the Academy of Music ‘Hanns Eisler’ Berlin and in 2015
changed to Tabea Zimmermann, with whom she studied
violin and viola. Also, she won DAAD Artist Scholarship
and Lucia-Loeser Foundation Scholarship during her
studies.
Küden has regularly solo concerts with all of the orchestras
in Turkey after when she won the most important
competitions in Turkey such as; II. Gülden Turalı Violin
Competition, XIV. Edirne International Chamber Music
Competition, Necdet Remzi Atak Violin Competition and
X. Independent Music Competition ‘Individualis’. Then she
got a special prize in Ibolyka Gyarfas Violin Competition
Berlin. After getting Aydın Gün Encouragement Award in

© poyraz tütüncü

1. Keman 1st Violin
olgu kızılay | hakan güven | begüm çalımlı | doğu kaptaner
arda güven | asaf öksüz
2. Keman 2nd Violin
imge tilif | ezgi er | çetin ceviz | vugar gurbanov | ozan bıkım
Ceren Türkmenoğlu

2013 by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV)
she was chosen to be the ‘Young Musician of Year’ in 2014
by Andante classical music magazine in Turkey.
She gained further musical impetus in masterclasses
with Tabea Zimmermann, Dora Schwarzberg, Natalia
Prischepenko, Tedi Papavrami, Salvatore Accardo, Haim
Taub and Kolja Blacher.
She completed her training as an orchestral musician
as a Ferenc Fricsay Fellow of the Deutsches SymphonieOrchester Berlin, and at the Karajan Academy. Before
joining the Berliner Philharmoniker, she was deputy
concertmaster of the Deutsches Symphonie Orchester
Berlin. Since 2019 she is the member of Berlin
Philharmonic Orchestra.

Viyola Viola
öykü koçoğlu | kahraman şeref | can şakul | nora heder

Klarnet Clarinet
barış yalçınkaya | çağdaş engin
Fagot Bassoon
sertaç çevikkol | ilayda ürkmez
Korno Horn
mustafa kaplan | kübra çadırcıoğlu
Trompet Trumpet
timuçin abacı | ömer dağaşan

Viyolonsel Cello
rahşan apay durdağ | seren karabey | burcu uysal
beliz güney

Trombon Trombone
umut çetin | hüseyin çakır

Kontrbas Doublebass
ilker cankara | gökçe küçükarslan

Vurmalı Sazlar Percussions
kerem öktem | ahmet sakkaf

Flüt ve Piccolo Flute & Piccolo
zeynep keleşoğlu | didem karakaya

Arp Harp
merve kocabeyler

Obua Oboe
barkın balık | Ayşin Kiremitçi

festival orkestrası
festıval orchestra

▪ Established by the 48th Istanbul Music Festival, the
Festival Orchestra comprises some of the most talented
musicians of the younger generation in Turkey. Most of its
▪ 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında kurulan Festival
members have launched on their professional careers in
Orkestrası, Türkiye’nin en yetenekli genç kuşak müzisyenlerini the Turkey Youth Philharmonic Orchestra under the baton
bir araya getiriyor. Orkestra, büyük çoğunluğu ilk profesyonel
of Cem Mansur and all of them are untenured players of
deneyimlerini Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası üyesi olarak the state symphony and opera orchestras. The Festival
Cem Mansur ile edinmiş ve tamamı devlet opera ve senfoni
Orchestra brings a dynamic and innovative approach to
orkestralarında kadrosuz olarak çalışan müzisyenlerden
high-quality music making.
oluşuyor. Pandemi günlerinde müziğin birleştirici gücüne de
vurgu yapan topluluk, müzik yorumuna nitelikli olduğu kadar
dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.
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▪ Sekiz yaşında çocuk korosunda söylemeye başlayan Küden
2001 yılında Daniya Kaynova ile Adana’da keman eğitimine
başlamış ve II. Gülden Turalı Keman Yarışması, XIV. Edirne
Uluslararası Oda Müziği Yarışması, Necdet Remzi Atak
Keman Yarışması ve X. Independent Music Competition
“Individualis” gibi yarışmalarda birincilik ödülleri ve Berlin
Ibolyka- Gyarfas Keman Yarışması’nda özel ödül aldı.
2007 yılında şef Cem Mansur’un kurmuş olduğu Türkiye
Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) dört yıl boyunca
başkemancılığını üstlenen sanatçı, 2012’de yılında TUGFO
eşliğinde Hüseyin Sermet ve Efe Baltacıgil ile Beethoven’ın
op.56 Üçlü Konçertosu’nu 2012 Bonn Beethoven
Festivali’nde seslendirdi; 2017 yılında ise Çaykovski’nin
Keman Konçertosu’nu Arte TV’nin de canlı yayımladığı
Berlin Young Euro Festivali’nde müzikseverlerle buluşturdu.
2018’de Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın keman
grubunu çalıştırma görevini üstlendi. 2013’te İKSV tarafından
Aydın Gün Teşvik Ödülü’ne layık görülen Küden, 2014’te 5.
Donizetti Klasik Müzik Ödüllerinde Andante dergisince “Yılın
Genç Müzisyeni” seçildi. 2018’de ise Adana Rotary Kulübü
tarafından kendisine Meslek Hizmet Ödülü sunuldu.
Türkiye’de verdiği solo konserlerin yanı sıra, oda müziği
konserleri de vermekte olan Küden, 2011 yılında kurduğu
Lepidus Quartet’in 1. keman görevini sürdürüyor.
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin’de Stephan
Picard ile keman, Tabea Zimmermann ile keman ve viyola
dallarından mezun olan sanatçı, eğitimi süresince Hanns
Eisler “Lucia-Loeser” bursu ve DAAD sanatçı bursunu aldı.
Küden, Deutsche Symphonie Orchester Berlin ve Berlin
Filarmoni Orkestraları akademilerini başarıyla tamamladıktan
sonra 2016 yılında Deutsches Symphonie Orchester Berlin’in
konzertmeister yardımcılığını yaptı; 2019’dan beri kariyerine
Berlin Filarmoni Orkestrası 1. keman grubu üyesi olarak
devam ediyor.
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festival orkestrası &
hande küden

PROGRAM NOTLARI
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
“Sevilen Bir Yerin Anısı”, Op.42:
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I. Meditasyon, Re minör
II. Scherzo, Re minör
III. Melodi, Mi bemol Majör
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festıval orchestr a &
hande küden

Camille Saint-Saëns
Introduction et Rondo Capriccioso, La minör, op.28, keman
ve orkestra için
I. Introduction. Andante
II. Rondo. Allegro ma non troppo

Harika çocuk olarak yetişen, olağanüstü bir piyano ve org
virtüözü olarak ün kazanan Camille Saint-Saëns, ayrıca
Çaykovski’nin keman ve piyano için “Souvenir d’un Lieu
kemana büyük ilgi duymuş; üç keman konçertosu dışında
Cher” (Sevilen Bir Yerin Anısı) başlığıyla bestelediği Op.42 Üç bu çalgı için romanslar, op.82 Havanaise (Habanera),
Parça’nın ilki Meditasyon, ikincisi Scherzo, üçüncüsü Melodi
op.122 Caprice Andalou (Endülüs Kaprisi) gibi eserler de
başlıklarını taşır. Bestecinin keman ve piyano için yazdığı
bestelemiştir. Bunların içinde en çok çalınan ve sevileni
tek özgün eser olan bu üç parça, ilk baskısından bu yana
op.28 Introduction et Rondo Capriccioso (Giriş ve Kaprisli
kemancıların gözdesi olmuştur.
Rondo) 1863’te ünlü kemancı Pablo Sarasate için, bestecinin
Eser, Çaykovski’nin eşinden ayrıldıktan sonra, Nadejda
deyimiyle “İspanyol stilinde” yazılmıştır.
von Meck ile mektuplaştığı ilk mutlu günlerde, 1878 yılının
Aslında iki flüt, iki obua, iki klarnet, iki fagot, iki korno, iki
Mart ve Mayıs ayları arasında yazılmıştır. Çaykovski esere
trompet, timpani ve yaylı çalgılar orkestrası eşliğinde keman
İsviçre’de Clarens’de başlamış, kız kardeşi Aleksandra’nın
için yazılan eserde, bazen aşırı duygulu, bazen çok ateşli
Kamenka’daki çiftliğinde ve von Meck’in Brailov’daki
biçimdeki tutku ve kaprisi virtüözce kontrol altında tutmaya
yazlığında tamamlamış. Mayıs ayında, Brailov’da doğanın
çalışan solo çalgıya olağanüstü güç görevler yüklenmiştir.
güzelliğinden etkilenerek esere bu adı verdiğini de “sevgili
Bu virtüöz ancak zarif kontrol, bestecinin ağır ve melankolik
dostu ve hamisi” Nadejda von Meck’e 30 Mayıs 1878 tarihli
Giriş (Introduction: Andante) ile Kaprisli Rondo (Rondo:
mektubuyla bildirmiş ve notaların kopyasını çiftlik kâhyası
Allegretto ma non troppo) arasında yarattığı kontrastla daha
Marcel ile gönderdiğini belirterek şu açıklamaları vermiş:
da güzelleşir. Önce kemanın duygulu, tatlı bir girginlikle
“Bana göre Andante tempoda çalınan ve Meditasyon adını
duyurduğu, sanki bir uyuşturucu etkisi veren ağır giriş, hafif
verdiğim ilk parça en iyileri. İkincisi ise çok hızlı bir Scherzo.
pizzicato eşlikle gelişir. Zarif kadanslar birden hızlanır gibi
Üçüncüsü bir chant sans paroles (sözsüz şarkı) tarzında;
olur. Sonra kemanın trilleri ve eşlikte beliren sert akorla la
sonunda parçayı Melodi olarak adlandırdım... Bu parçaları,
minör tonda, hafif, uçucu ve kaprisli Rondo’ya geçilir. Ana
Marcel’e size iletmesi için verirken yüreğimi bir keder kapladı. tema yine keman tarafından sergilenir ve hızlanan keman,
Kısa süre önce bunları yazmaya başlamıştım; leylaklar
eşlik partisini de canlandırır. Sonra staccato eşlikte, keman
tüm güzelliği ile açmıştı, çimenler henüz kesilmemişti ve
bu kez ağırca ve lirik yan temayı duyurur. Gelişimden sonra
güller de daha goncalanmamıştı!” Madam von Meck 11
eşlikte yansıyan temayı keman alarak hem şiirsel hem de
Haziran 1878 tarihli cevabında, Scherzo’yu çok beğendiğini,
kıvrak bir anlatımı sürdürür. Rondo, Coda’da olağanüstü
hüzünlü bir şaka olarak algıladığını, Melodi’yi de çok çekici
virtüöz pasajlarla canlı ve güçlü sona erer. Eserin piyano
ve zarif bulduğunu belirtmiş. Bestecinin en güzel, ağır ve
eşliğini Fransız besteci Georges Bizet düzenlemiştir.
içli sayfalarından birini yansıtan eser 1879’daki Jürgenson’un
— irkin aktüze
ilk basımından bu yana kemancıların gözdesi olmakla
Stephen Montague
kalmamış, başka çalgılara da uygulanmıştır.
Günümüzde Glazunov’un 1896’daki orkestra düzenlemesiyle Snakebite
de çalınan ilk parça, Meditasyon, aslında Op.35 Keman
Idaho, Batı Virginia ve Florida’da büyüyen Stephen
Konçertosu’nun ağır bölümü olan Canzonetta yerine
Montague, Florida Eyalet Üniversitesi’nde (1963–1967)
düşünülmüş, daha sonra besteci tarafından beğenilmeyerek
kompozisyon, şeflik ve piyano eğitimi gördü. 1972’de Ohio
op.42’ye alınmıştır. Ağır ve hülyalı girişten sonra canlanan
Eyalet Üniversitesi’nden kompozisyon alanında doktorasını
ve kaprisli bir havaya bürünen, sonra yine hüzünlü bir
aldı. Avusturya Salzburg’daki Mozarteum’da şeflik (1966),
anlatımla sona eren re minör tondaki parçayı, ünlü piyanist
Paris’te IRCAM (1981) ve California Stanford Üniversitesi’nde
A. Siloti 1893’te solo piyanoya uyarlamıştır. 2. parça do
(1984) bilgisayar müziği alanında çalıştı. Varşova’daki
minör tondaki Scherzo, Çaykovski’nin bol sayıda yazdığı
Polonya Radyosu’nun Deneysel Müzik Stüdyosu’nda
valse-scherzo’lar kadar tanınmamıştır; ancak yine diğerleri
çalışmak üzere Fulbright Bursu/Polonya Kültürü Bursu
gibi keman-orkestra düzenlemesi ile de çalınmaktadır.
kazandıktan sonra (1972–74) Londra’ya taşındı ve o
Op.42’nin 3. parçası Melodi adını taşır. Mi bemol majör
tonda, 3/4’lük ölçüdeki bu parça, bestecinin en zarif ve uzun zamandan bu yana İngiltere’de yaşıyor.
Geçmişte “romantik bir minimalist” olarak nitelense de
nefesli ezgilerinden biridir ve melankolik olduğu kadar gizli
besteleri çok daha geniş bir alanı içeriyor. John Cage,
bir hüzün de taşır. Bu eserin viyolonsel uygulamasını ilk
Mauricio Kagel, Steve Reich, Conlon Nancarrow ve Astor
önce J. Wan-Lira yapmış, Gürcü besteci Sulchan Zintsadze
Piazzolla gibi dünyanın önde gelen bestecilerinin birçoğuyla
de orkestra için düzenlemiştir.
— irkin aktüze çalıştı. Klasik müzik yazarı ve yayıncısı Stephen Johnson’ın

gözlemlediği gibi, “Amerikalı bestecilerin çoğunun güvenli
çalmaktan mutlu göründüğü bir çağda, Stephen Montague’ın
dışa dönük, tuhaf bir şekilde bireysel, enerjik müziği daha
eski, daha maceralı zamanları hatırlatıyor. Onun müzik
deneyimi, risk içermesine rağmen ortak bir dokunuşa
sahiptir.”
Bir BBC Radyo röportajında Montague, “1974’ten beri
İngiltere’de yaşıyorum ama müzikal kahramanlarım Amerikalı
olmaya devam ediyor. Charles Ives’ın yerel müzik ve
avangardın mazeretsiz yan yana olmasına, Henry Cowell’ın
özel tarzına, minimalizmin itici enerjisine ve John Cage’in
“tüm ses müziktir” şeklindeki radikal sözüne hayranım.
Henry Cowell gibi, sadece bir köşede değil, tüm müzik
dünyasında yaşamak istiyorum. Büyük senfoni orkestraları,
oda müziği toplulukları için bale, çağdaş dans, müzikaller
yazıyorum; üflemeli çalgılar, perküsyon ve piyano için
deneysel eserlerle ilgileniyorum. Bir dinleyici kitlesini meşgul
etmek için müzik yazıyorum. Belki de gizlice onları bildikleri
bir şeyle baştan çıkararak farklı bir yere götürmek istiyorum.”
1995 yılında oda orkestrası için yazılan Snakebite,
Montague’in 1992, 1995 ve 2000 yıllarında Austin’deki Texas
Üniversitesi’nde konuk kompozisyon profesörü olduğu
Teksas anılarından esinlenilmiş bir eserdir.
Eser, büyük ölçüde geleneksel Teksas keman melodisi
“Dusty Miller” ve bir hikâye etrafında inşa edilmiş ilgi çekici,
karmaşık bir müzikal maceradır. Yaşlı bir kovboy tarafından
Montague’e söylendiği gibi, Plains Kızılderilileri bir yılan
tarafından ısırıldıklarında çabucak uzanırlar, gözlerini
kapatırlar ve zehir dağılana kadar kalp atışları yavaşlar; bu
süreç 18 saate kadar sürer.
Bu vahşi anlatı, birbirini izleyen ahenksiz, vurmalılar ve
patlamalarla yeterince dramatik bir şekilde başlar, kıvrılmış
bekleyen bir yılanın resmini çağrıştırır ve ardından kurbanına
patlar. Kemanların koparılmış, bükülmüş notaları yaramaz
bir ruhu uyandırır ve bu Montague’in tüm orkestrayı harekete
geçirerek bizi eser boyunca eğlenceli etkilere kaptırmak için
kullandığı yaratıcı yollardan sadece birkaçıdır. Neşeli keman
melodisi bir kez ortaya çıktıktan sonra, eser boyunca tüm
enstrümanlar arasında varyasyonlar ileri geri aktarılır. Bunu
kesintiye uğratan, topluluğu ürkütücü bir ciddiyetten oluşan
uzun bir pasajda yavaşlatan kısır bir çığlık duyulur. Zehrin bu
akıldan çıkmayan nefesinden sonra, orkestra kendini yavaş
yavaş dönen bir dokular kakofonisi içinde toplar. Keman
melodisi yeniden canlanır ve tempolu, neşeli, nefes kesici bir
final oluşturur.
— tom wachunas
John Luther Adams
Become River
1953 doğumlu John Luther Adams’ın The Become Triology
adlı üç eserden oluşan yapıtının ikinci eseri Become River…
Ludovic Morlot yönetimindeki Seattle Senfoni Orkestrası
tarafından kaydedilen bu eseri Adams şöyle anlatıyor:
“Yüksekten inen bir çizgiden, yavaş yavaş derinliklere doğru
ilerleyen ve melodik akışların deltasında genişleyen bir yapısı
var. Şimdi bu nehri ve onunla bağlantılı okyanusu, çöl, dağ,

tundra ve belki de diğer manzaraları içine alan daha kapsamlı
bir serinin parçası olarak hayal ediyorum.”
1975’ten 2014’e kadar Alaska’da yaşayan Adams, uzun
süredir buranın kutup iklimi ve manzarasıyla yakından ilişkili.
Müziği, doğadan ve çevrenin ilkel gücünden ilham alıyor.
Geleneksel biçimlerin dışına çıkan anlayışıyla Adams’ın
müziği, gücünü medeniyetin araya girmediği bozulmamış
dünyadan alıyor: Sonsuz ve gizemli…
Adams gençliğinde rock gruplarında davul çaldı. Frank
Zappa’ya yönelik erken bir tutku, onu Edgard Varèse’nin
ikonoklastik müziğine ve Morton Feldman’ın muazzam,
esrarengiz notalarına götürdü. Adams, Alaska’nın donmuş
tundralarında köklerini ve ilhamını buldu; bu eşsiz ortam,
uzun süredir onun eviydi. Dolayısıyla kompozisyonları,
manzara ve insan ruhu arasındaki derin bağlantıların sonik
çağrışımlarıdır.

“sahnede isyan”
ufuk & bahar dördüncü

“SAHNEDE İSYAN”
“LA SCÈNE RÉVOLTÉE”
UFUK & BAHAR DÖRDÜNCÜ
ufuk & bahar dördüncü piyano ikilisi piano duo
fabrıce Aragno film

Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu
Saint Benoît French High School Courtyard

Claude Debussy

Bir Faun’un Öğleden Sonrası Üzerine Prelüd, L 86
Prelude to the Afternoon of a Faun, L 86
I. Très modéré

konsere doğru pre-concert talk*
19.00-19.30 saınt benoît fransız lisesi küçük avlu saint
benoît french high school courtyard
dr. sungu okan ile “ruhun özgür bıraktığı beden:
nijinsky” başlıklı sohbet
by dr. sungu okan on ‘beyond body and soul: nıjınsky’

Claude Debussy

Les Jeux, L 133

ufuk & bahar dördüncü

* türkçe in turkish

Igor Stravinsky

Bahar Ayini
Rite of Spring

Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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II. Le sacrifice (Kurban):
— Introduction (Giriş): Largo
— Cercles mystérieux des adolescentes (Bakirelerin
gizemli halkaları): Andante con moto
— Glorification de l’Elu (Seçilmişin kutsanması):
Vivo
— Evocation des ancêtres (Ataları anış): Lento
— Action rituelle des ancêtres (Ataların kutsal dansı)
— Danse sacrale - l’Elue (Kurban dansı-Seçilmiş)

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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I. L’adoration de la terre (Yeryüzünün tapınışı):
— Introduction (Giriş): Lento
— Les augures printanièrs (Baharın müjdecileri):
Tempo giusto
— Danse des adolescentes (Bakirelerin dansı)
— Jeu du rapt (Kaçırılış oyunu): Presto
— Rondes printanières (Bahar rondo’ları):
Tranquillo
— Jeux des cités rivales (Rakip kentlerin oyunları):
Molto allegro
— Cortège du Sage (Bilgenin gelişi)
— Adoration de la terre - Sage (Yeryüzünün
tapınışı-Bilge): Lento
— Danse de la terre (Yeryüzünün dansı):
Prestissimo

▪ Günümüzün büyük Fransız piyanisti François-Rene
Duchable, Ufuk ve Bahar Dördüncü için şu yorumda
bulunuyor: “Eksiksiz bir teknikle donatılmış, gayretli çalışan,
bize canlı ve hayal gücüyle dolu yorumlar sunan iki piyanist.”
Ufuk ve Bahar Dördüncü’de, uzun zamandır birlikte olmanın
sağladığı uyum ve buna eklenen sıradışı tekniğin büyüsü,
hemen hissediliyor. Özellikle Fransız müziğiyle kurdukları
özel ilişkide, H. Datyner, D. N’Kaoua, E. Vercelli ve V.
Perlemuter gibi önemli pedagog ve piyanistlerle tanışıp
çalışmalarının rolü kuşkusuz çok büyük. Duchable ise daha
gençlik dönemlerinden itibaren Dördüncülerin yeteneğine
duyduğu inançla onlarla yakından ilgilenmiş.
Sanatçılar, Cenevre Konservatuvarı’nın yüksek bölümünü̈
ödüllerle bitirdikten sonra, çok genç yaşta kariyerlerine
başladılar. O günden itibaren çağdaş müziğe olan ilgileri
ve merakları, zamanımızın ünlü bestecileriyle tanışma ve
çalışmalarına yol açtı.
Ufuk ve Bahar, yorumlarıyla, araştırmalarıyla ve yeni proje
üretmeleriyle, 20. ve 21. yüzyıl iki piyano repertuvarının
zenginleşmesine yıllardır imza atıyorlar. Seslendirdikleri
besteciler arasında, Stefano Gervasoni, Dai Fujikura, George
Benjamin, Ivan Fedele, Heinz Holliger ve Michael Jarrell
sayılabilir.
Birkaç yıldır ikili, geliştirdikleri projelerle, tüm sanat dallarının
aynı sahnede buluşmasını sağlamak için çaba gösteriyorlar:
“Sahnede İsyan”, “Taksim”, “Aim”, “Sous La Voute Etoilée”,
“Cosmic Maps” bu projeleri arasında…
Ufuk ve Bahar Dördüncü bugüne kadar, Witten, Royaumont,
Archipel, Venedik Bienali, CSSP São Paulo, Ars Musica
gibi pek çok festivalde yer aldı. Cenevre’de Victoria Hall,
Tokyo’da Suntory Hall, Lyon’da Salle Molière, Amsterdam’da
Muziekgebouw ve Salle Ronde-Concertgebouw, Stuttgart ‘ta
Liederhall, New York’ta Merkin Hall gibi prestijli salonlarda
çaldılar.
Cenevre’deki dünyaca ünlü araştırma merkezi CERN’in
Globe adlı sıradışı mekânında da Makrokomos Dörtlüsü ile
yer alan ikili, Jurjen Hempel, Pascal Rophe, Heinz Holliger,

George Benjamin gibi şeflerle ve Tokyo Senfoni; Borusan
İstanbul Filarmoni, Ensemble Contrechamps, Cenevre Oda
Orkestrası, Berlin Oda Orkestrası, Bilkent Senfoni, RIAS
Kammerchor gibi topluluklarla aynı sahneyi paylaştılar.
Sanatçılar, konser sahnesi dışında kayıt stüdyosunda da
aktif olarak çalışıyor. Çalıştıkları CD etiketleri arasında HatHut ve A.K. Müzik yer alıyor. Eleştirmenler ve dinleyicilerin
büyük beğenisini kazanan kayıtlarının arasında, 2 Pianists
Under Soviet Rules, Magical Worlds of Sounds; Round Midnight,
Gramophone, Diapason, Fono Forum gibi dünyanın önde
gelen klasik müzik yayınlarında övgü dolu eleştirilerle
karşılandı. Ufuk ve Bahar Dördüncü, sadece müziğe olan
tutkuları, teknikleri ve farklı projeleri olan piyanistler olarak
tanınmıyorlar; kendilerini yakından ilgilendiren, çocuk eğitimi
ve sağlığı, kadın hakları ve eğitimi gibi konulara da yardım
ellerini uzatmaya önem veriyorlar. Bu yüzden, 2007 yılında
Prim’enfance ve Cercle de Grange adlı vakıf kendilerine
“Marraine” (koruyucu anne) olma teklifi ile gelince büyük
bir heyecan ve istekle bu görevi kabul ettiler. Bu görev ve
yardımlar Ufuk ve Bahar Dördüncü’nün yaşam felsefesi
içinde önemli bir yer tutuyor.
Ufuk ve Bahar Dördüncü, film, müzik ve metni bir araya
getiren “Sahnede İsyan” gibi özgün projeleriyle izleyicilerinin
üzerinde derin bir etki bırakmaya devam ediyor.
▪ The great French pianist F.R. Duchable depicts Ufuk
and Bahar Dördüncü as two committed pianists equipped
with flawless technique, delivering vigorous and evocative
performances. Having played together for their entire
careers, Ufuk and Bahar Dördüncü complement each other
perfectly, creating a distinguished synergy, coupled with
exceptional technique, breath-taking virtuosity and great
creativity, evidenced in every performance.
Meeting with H. Datyner, D. N’Kaoua, E. Vercelli and V.
Perlemutter has played a key role in the Duo’s affection for
French music, while F.R. Duchable has closely fostered both
artists’ talents with conviction since their adolescence.
The Duo’s Ankara, Geneva, Saragossa and Paris awards
represent a significant aspect of their music career.
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Performances at the world’s most distinguished concert halls
with conductors like A. Jordan, J. Hempel, A. Shwinck, P.
Rophè, etc. have been elemental to this structural integrity.
The artists have performed at the Victoria Hall Geneva, Saal
Molière Lyon, the Palace of Nations in Brasilia, Suntory Hall
Tokyo, Berlin Philarmonie, Dvorak Hall Prague, Merkin
Hall New York, Liederhalle Sttutgart, Wittengenstein Palace
in Düsseldorf and others.
Ufuk & Bahar Dördüncü have also been very active in
contemporary music world, working and collaborating with
names like Heinz Holliger, Steven Schick, Maurice Bourgue,
Ivan Fedele, Stefano Gervasoni, Peter Ustinov, Michael
Jarrell, Bernhard Lang, Nik Baertch, Erik Truffaz etc.
They have participated in festivals like, Biennale Venice,
Istanbul, Amadeus, Schubertiade, Ars Musica Strasbourg,
Archipel Genève, Royaumont Paris, Japon Akoyishidai,
Shangai, Witten and Australia as well as in numerous
music festivals in Istanbul, Izmir and Ankara in Turkey.
Ufuk & Bahar Dördüncü are regularly invited to perform with
the Ankara, Izmir, Istanbul, State Symphony Orchestras, the
Bilkent Orchestra, Berlin Chamber Orchestra, the Ensemble
Contrechamps, the Geneva Chamber Orchestra and the
Tokyo Symphony Orchestra amongst others.
In 2006 they earned great success with their CD with
French music for 4 hands named Rendez-Vous Avec
l’Enfance. One year later they published a CD with
their quartet Makrokosmos, formed by two pianos
and two percussions. Well known Italian composer
Stephano Gervasoni’s new piece, composed specially for
Makrokosmos, is also featured on this CD.
Following this recording Ufuk and Bahar Dördüncü were
invited to Japan. In 2009 Hat-Hut Records Basel produced
their new recording including two piano pieces of Prokofiev
and Shostakovich. The CD received a very positive response
from the critics and the audience thanks to the originality
of the pieces and the duo’s interpretation thereof. Their
last recording so far, Brahms / Hungarian Dances, has been
released in 2010. In May 2013, Makrokosmos’ new CD
will be released at the Hat Hut record label. Early 2010
they participated in a short film project realized by famous
producer Carlo Ippolito, whose music was composed by
Xavier Dayer and interpreted by the Makrokosmos Quartet.
The world premiere of the film, together with a live music
performance, took place in the legendary Globe building
of CERN (European Organization for Nuclear Research)
in April 2010. Acclaimed as ‘Cultural Ambassadresses’ of
Turkey, Ufuk and Bahar Dördüncü represent their country
all over the world, with highly acclaimed performances,
enthusiastically received by critics and audiences alike.
For their involvement in the community, Ufuk and Bahar
Dördüncü have been honoured to be named patrons of the
Foundation of Prim’enfance and Cercle de Grange.
Throughout their original projects, such as the program ‘La
Scène Révoltée’ combining the film, music and text, Ufuk
and Bahar Dördüncü continue to impress their audience
with their originality and the never-ending pursuit of the
uncommon.
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fabrıce ARAGNO
▪ 31 Mart 1970’te Neuchâtel’de doğan İsviçreli yönetmen
Fabrice Aragno, 1998’de Lozan’daki Cantonal School of
Art’tan (ECAL) mezun oldu. Dimanche’den (Cannes Festivali
Seçkisi, 1999) bu yana birçok kısa ve orta metrajlı kurmaca ve
belgesel film yönetti.
Jean-Luc Godard’la çalışan kurgucu, görüntü yönetmeni, ses
mühendisi Aragno, Film socialisme, Les trois désastres (3D),
Adieu au language (3D), Le livre d’image’ın yapımcısı.
Adieu au language için ABD’de Ulusal Film Eleştirmenleri
Derneği tarafından “2014 Yılının En İyi Görüntü Yönetmeni”
kategorisinde aday gösterilen sanatçı, Pippo Delbono’nun
son üç filminin de kurgucusu ve yapımcısı.
2011’den beri, Paris’teki Grand Palais’de Tricycle, La Scène
révoltée, Breath of White, Suite(s) Lacustre(s) and Sentiments,
signes, passions gibi projelerde çeşitli film formlarıyla
denemeler gerçekleştiriyor. 2020 sonbaharında, Fondation
Vaudoise pour la Culture tarafından “Prix du Rayonnement”
ödülüne layık görüldü. 2021 Venedik Bienali’nde İsviçre
pavyonunun Orae projesinin dört yazarından biri olan
Aragno, Atelier de la Cinéfondation’da sunulacak ilk uzun
metrajlı kurmaca-belgesel filmi Le Lac’ı hazırlıyor.
▪ Swiss filmmaker, born on 31 March 1970 in Neuchâtel.
Graduated from the Cantonal School of Art (ECAL) in
Lausanne in 1998. He has directed several short and
medium-length fiction and documentary films since
Dimanche (official selection Cannes Festival, 1999).
Close collaborator of Jean-Luc Godard since 2002, editor,
cinematographer, sound engineer, producer for Film
socialisme, Les trois désastres (3D), Adieu au language (3D),
Le livre d’image.

Nominated by the National Society of Film Critics (USA)
in the category ‘Best Cinematographer 2014’ for Adieu au
language. Also, editor and producer of the last three films by
Pippo Delbono.
Since 2011, he has been experimenting with various film
forms including Tricycle at the Grand Palais in Paris, La
Scène révoltée, Breath of White, Suite(s) Lacustre(s) and
Sentiments, signes, passions. In the autumn of 2020, he
was awarded the ‘Prix du rayonnement’ by the Fondation
Vaudoise pour la Culture.
He is one of the four authors of the project Orae,
experiencing the borders, for the Swiss contribution to the
Venice Architecture Biennale 2021. He is preparing Le Lac,
his first feature-length fiction-documentary film, which will
be presented at the Atelier de la Cinéfondation of the Cannes
Film Festival 2021.

Claude Debussy
Les Jeux, L 133

1912’de yazdığı bir mektupta Claude Achille Debussy, Les
Jeux (Oyunlar) adlı bir bale müziğini tamamladığını bildirir.
Bu, ünlü balet Vaslav Nijinski’nin isteğiyle Debussy’nin
hazırladığı ikinci baledir. Daha önce 1892–94 yılları arasında
bestelenen, 1912 Mayıs’ında Diaghilev’in Rus Balesi
tarafından sahnelenen Bir Faun’un Öğleden Sonrası Üzerine
Prelüd’den sonra, Debussy son orkestra eserini yazdı. İlk
kez 15 Mayıs 1913’te, Paris’te Champs-Elysées Tiyatrosu’nda
Nijinski’nin librettosu ve koreografisiyle –Stravinsky’nin
skandal yaratan tarihi Bahar Ayini balesinin ilk temsilinden iki
hafta önce– Pierre Monteux yönetimindeki orkestra eşliğinde
sahnelenen Les Jeux, Paris’te konserler de düzenleyen
yayıncısı Jacques Durand’ın eşine ithaf edilmişti.
Bu ilk temsil biraz soğuk, hatta ilgisizlikle karşılandı: Biraz
PROGRAM NOTLARI
alkış, biraz ıslık! Bir eleştirmen ise eseri “Bay Dukas’yı
anımsayış” diye nitelemişti. Debussy de Nijinski’nin
Claude Debussy
koreografisinden hoşnut değildi: Yaşam boyu arkadaşı olan,
Bir Faun’un Öğleden Sonrası Üzerine Prelüd, L 86
İsviçreli gazeteci ve besteci Robert Godet’ye “Feci! Hatta
bana Dalcroz’u (biraz halk şarkısı stiline kaçan İsviçreli
I. Très modéré
besteci) hatırlatıyor. Herhalde stilize jest denilen şey bu
olacak!” diye yazmıştı...
Debussy’nin ünlü Fransız şairi Stephane Mallarmé’nin aynı
Aslında aynı yıllarda sahnelenen Ravel’in Dafnis ve Kloe,
adlı şiirinden esinlenerek, 1892’de yazmaya başladığı ve
Prokofiev’in Ala et Loly, Stravinsky’nin Bahar Ayini baleleri
Raymond Bonheure’e ithaf ettiği eser, ilk kez 1894 Aralık
gibi, Debussy’nin Les Jeux’sü de 20. yüzyılın dört şaheseri
ayında Paris’te Société Nationale konserinde seslendirildi.
olarak, olağandışı büyük orkestra için yazılmıştı ve her biri,
Debussy böylece, 19. yüzyılda Fransa’da doğan ve gelişen
kendi ayrı tarzında modern bir anlayış gerektiriyordu. Özellikle
bir sanat akımının, empresyonizmin, müzikteki ilk büyük
Debussy’nin balesi, dört misli güçlendirilen tahta üfleme
temsilcisi oldu. Ancak eserde, bir Faun’un öğleden sonrası
çalgılarla orkestra tınısına tümüyle yeni olanaklar sağlıyordu.
canlandırılmaz. Mallarmé’nin şiirinin uyandırdığı izlenim
Böylelikle Rus besteciler ya da Ravel’den ayrı bir tınıya ulaşan
(impression), dizeler arasında gizlenen anlam müzikle
Debussy orkestrası çağdaş bestecileri de etkiliyordu.
yansıtılır. Besteci bir olayı anlatmaya çalışmaz; bir yaz
O yıllarda devrimci olarak nitelenebilecek olan konu da
havasının ağır ve boğucu sıcağının, Sicilya’daki doğanın
“moderndi.” Alışılmamış biçimde tenis giysileri içinde, elinde
etkisinin üzerimizdeki izlenimlerini vermeyi dener ve bu
raket bir erkek ve iki kadın oyuncudan oluşan dansçılar
tabloya Faun ile Nimfe’leri de ekler.
sahnede düzensiz, daha doğrusu sürekli değişen bir melodi
Mallarmé’nin 1875’te yazdığı ve bir yıl sonra da ressam
ve ritmik stile uygun olarak kullanılan müzik eşliğinde dans
Manet’nin resimleriyle yayımlanan şiirin konusu şöyle:
ediyordu. Debussy bu eserinde müziği özellikle süreklilik
Bir Faun (orman ve kırların cini) öğle sıcağında uyanır,
göstermeyen motifler ve yapılar olarak ele almış; birdenbire
rüyasında gördüğü Nimfe’lerin (su perileri) etkisindedir. Bu
oluşan ve kaybolan unsurlarla yeni bir anlam elde etmiş,
etkiyi, çaldığı ezgiyle sürdürmek ister. Ancak anıları gittikçe
bir bakıma alternatif devamlılığa ulaşmıştır. Bu teknikle
kendinden uzaklaşmaktadır. Şarabın ve sıcak güneşin verdiği melodiyi parçalayarak dağıtmış, bu orkestral renk skandalını
ağırlıkla, onları tekrar görebilmek ümidiyle yine uykuya dalar. da çok özgürce değiştirmiş, adeta orkestrayı çoksesli bir plan
Flütün arabesk stilde ve 9/8’lik ölçüde sunduğu, kromatik
uyarınca hücrelerine ayırmıştır. Böylece orkestranın klasik
biçimde inen-çıkan tema ıssız kırların tanrısı Faun’u simgeler. anlayışı, armonik seslerle, akraba biçimde gruplanan çalgılara
Yine, genellikle su kenarlarında dolaşan güzel Nimfe’lerin
bölünmüştür. Tını unsurlarının her biçimde kullanımı Debussy
çekici şarkıları ise, sirene benzeyen bir motifle sunulur.
ile Webern arasındaki bazı benzerlikleri de anımsatır.
Diaghilev’in 1912’de sahneye koyduğu ve Nijinski’nin dans
Tenis oynamaktan çok, üçlü bir flörte ilgi duyan dansçıları
ettiği bale, büyük skandal yaratmış ve eserin daha çok
yansıtan ve Nijinski’nin sürüklenen koreografisiyle bale olarak
tanınmasını sağlamıştır.
pek başarı kazanamayan Les Jeux, konser salonlarında ilk
— irkin aktüze kez 1 Mart 1914’te Colonne Konserleri’nde Gabriel Pierné
yönetiminde seslendirildi. Program broşüründe ise Les Jeux
hakkında –herhalde Debussy’nin yardımıyla kaleme alınan– bir
açıklama bulunuyordu: “Kemanların tiz si minör tonika’sı (ilk
ana notası) üzerine tüm gamın notalarını içeren ve bunların
türlü dönüşümleriyle beliren akorun oluşturduğu, birkaç
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mezür süren çok ağır, yumuşak ve düşsel prelüdden sonra
scherzando başlığını taşıyan, 3/4’lük tempoda olan ilk motif
sunulur. Bu, giriş ölçülerindeki bas yaylıların figürlerinin tekrar
dönüşüyle hemen kesilir. Sonra scherzando ikinci motifle yine
belirir. Bu arada hareket başlar: Sahneye bir tenis topu düşer.
Tenis giysili genç bir adam, elinde havaya kaldırdığı raketle
görünür; sonra sahnenin öteki ucundan kaybolur... Meraklı ve
utangaç iki genç kız belirir. Birbirlerine anlatacakları şeyler için
uygun bir köşe ararlar. Birbiri ardına dans etmeye başlarlar.
Birdenbire dururlar; bir yaprak hışırtısından kuşkulanmışlardır.
Ağaç dalları arasından genç adam onları gözetlemektedir.
Kızlar kaçmak ister ancak, erkek onları kibarca geri döndürür
ve birini kendisiyle dansa ikna eder. Hatta bir öpücük çalmayı
bile başarır. Diğer kız kıskançlıkla, 2/4’lük tempoda, alaycı
bir dansa başlar ve erkeğin dikkatini çeker. Erkek de kızı bu
kez, 3/8’lik tempoda bir valsin adımlarını göstererek dansa
davet eder. Kız önce aldırmaz, ama sonra kendini dansın
büyüsüne kaptırır. Bu arada yalnız kalan diğer kız uzaklaşmak
ister; ancak diğeri 3/4’lük tempodaki ağırca bir pasajla onu
zarifçe alıkoyar. Böylece üçü birlikte, 3/8’lik tempodaki bir
dansta birleşir; giderek hızlanarak çılgın bir doruğa ulaşırlar
(3/4’lük tempodaki bölmeye tekrar dönülür). Bu anda sahneye
tekrar düşen kayıp tenis topu, dansın kesilmesine ve onların
kaçmasına neden olur. Başlangıçtaki prelüdün akorları tekrar
duyulur; sonra da birkaç hızlı nota partisyondan kayar ve
hepsi bu kadarla kalır...”
— irkin aktüze
Igor Stravinsky
Bahar Ayini
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I. L’adoration de la terre (Yeryüzünün tapınışı):
— Introduction (Giriş): Lento
— Les augures printanièrs (Baharın müjdecileri): Tempo
giusto
— Danse des adolescentes (Bakirelerin dansı)
— Jeu du rapt (Kaçırılış oyunu): Presto
— Rondes printanières (Bahar rondo’ları): Tranquillo
— Jeux des cités rivales (Rakip kentlerin oyunları): Molto
allegro
— Cortège du Sage (Bilgenin gelişi)
— Adoration de la terre - Sage (Yeryüzünün tapınışı-Bilge):
Lento
— Danse de la terre (Yeryüzünün dansı): Prestissimo
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II. Le sacrifice (Kurban):
— Introduction (Giriş): Largo
— Cercles mystérieux des adolescentes (Bakirelerin gizemli
halkaları): Andante con moto
— Glorification de l’Elu (Seçilmişin kutsanması): Vivo
— Evocation des ancêtres (Ataları anış): Lento
— Action rituelle des ancêtres (Ataların kutsal dansı)
— Danse sacrale - l’Elue (Kurban dansı-Seçilmiş)
Ateş Kuşu ve Petruşka’dan sonra Stravinsky’nin bestelediği
üçüncü büyük bale eseri, 1913’te İsviçre’de Clarens’da
tamamladığı Bahar Ayini’dir. Ancak Stravinsky, konusunu
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pagan ritüellerinden alan bu baleyi daha 1910 yıllarında, Ateş
Kuşu’nun partisyonu üzerinde çalışmaya başlamadan önce
düşündüğünü ve birdenbire kafasında beliren bir görüntünün
onu etkilediğini anılarında (Chronique de ma vie) yazmıştır:
“Bir daire biçiminde oturan yaşlı rahipler ve bilgeler ölümüne
dans eden bir genç kızı izlemektedir; Bahar Tanrısı’nı hoşnut
etmek için onu kurban ederler.” Bu fikrini önce, paganizm
konusunda uzman olan ressam Nicholas Roerich’e, sonra da
Rus Balesi yönetmeni Diaghilev’e açar. Onların büyük şevkle
yardımcı olmalarıyla, önce Pagan Rusya’dan Tablolar adıyla
anılan Bahar Ayini doğar. Bu arada projenin olgunlaşmasını
beklerken Ateş Kuşu’nu yazar. Bu balenin başarılı temsilinden
sonra Roerich ile çalışmaya başlar; konunun planı, olaylar
tespit edilir ve çalışmalar 1913 Mart’ına kadar sürer.
Bu çalışmaları ve provaları izleyen ve eserin ilk yorumunu
yönetecek olan ünlü şef Pierre Monteux (1875–1964) şunları
anlatır: “1912’de Rus Balesi’nin sürekli şefi olduğum günlerden
birinde Diaghilev beni Monte Carlo Tiyatrosu’nun ufacık prova
salonuna çağırdı. Bale o günlerde bu salonda temsil veriyordu
ve Stravinsky bize, yalnız ikimize partisyonu çalacaktı.
Stravinsky tüm eserin piyano düzenlemesini çalmaya başladı,
çalmaktan çok –sanırım– çılgın gibiydi. Tuşlara vurdukça
duvarlar uğulduyordu. Zaman zaman ayaklarını şiddetle
yere vuruyor, müziğin gücünü gösterebilmek için –buna
gereksinimi olmamasına karşın– arada bir yerinden fırlıyordu.
Partisyondan korkacağım yerde, Stravinsky’nin hareketlerinden
şaşkınlığa uğramıştım. Sonunda, tek düşüncem bu müziğin
bir skandala yol açmasıydı. Aynı içgüdüyle ondaki dehayı
sezmiş, bu balenin çağın çok ilerisinde olduğunu anlamıştım.
Ayrıca müzikte bu yeni, taşkın disonansın (tınının ters uyumu)
mantıklı olması nedeniyle –halk kabul etmese bile– müzikçilere
yeni tatlar vereceğini de fark etmiştim.”
Ancak daha sonra, Stravinsky’nin neşesini oldukça kaçıran
zorluklar başladı: Diaghilev grubun en ünlü dansçısı Nijinski’yi
eserin koreografı olarak atadı; bu, Stravinsky’ye göre hataydı.
Her ikisinin de eserin gerçekleştirilmesinde ayrı düşünceleri
vardı. Stravinsky, temsilden önce 126 prova isteyen Nijinski’nin
müzik yeteneğini yetersiz buluyor, ancak Diaghilev nota
okuyamayan, bir çalgı çalmasını bilmeyen koreografından yana
çıkıyordu. Aylarca gergin atmosferindeki provalardan sonra 28
Mayıs 1913’te, Paris’te Champs-Elysées Tiyatrosu’nda, büyük
skandalla sonuçlanan ilk temsil sahnelendi.
Balenin armonik, ritmik ve çok tonaliteli yenilikleri, aşırının
sınırlarını geçmiş, dinleyicileri şaşkınlığa ve ters tepkiye
yöneltmişti. Alışılmışın dışında sekiz korno, beş trompet, iki
kat fazla kullanılan tahta ve bakır üfleme çalgıların yanında
çok güçlükle izlenebilen 1/8, 5/16 ve 11/4 gibi sürekli ritmik
değişiklikler müzikseverlerin çoğunluğunu ürkütmüştü.
Stravinsky müziği dansa dekoratif bir eşlik olarak almamış,
tam aksine eski stile ve ilkel olan en eski köklerine korkutucu
bir güçle uzanmıştı. Hele en son dans olan “Seçilmişin
kurban dansı”nda bir fırtına kopmuştu: 275 mezür içinde
ritim 154 kez değişiyordu. Daha önceki yaratılanlarla hiçbir
ilgisi, ilişkisi olmayan bu müzik daha girişte kahkahalara,
haykırışlara, tepinmelere, eşyaların havada uçuşmasına,
kavgalara ve küfürlere yol açmıştı. Konser salonu bir anda
bir spor salonundaki ringe dönüşmüştü. Bu durum, hem

ilk sırada oturan ve şefin soğukkanlılığını izleyen Stravinsky,
hem de müzikçiler için ağır bir darbe oldu. Saint-Saëns
besteciyi sahtekâr olarak tanımlıyor, girişte fagotun
duyurduğu Litvanya ezgisiyle alayla gülmeye başlayan
Avusturya elçisini Florent Schmitt aptallıkla suçluyor, Ravel
“bu bir dehanın eseri” diye bağırıyor, Debussy susmaları
için halka yalvarıyordu. Eleştirmenler de acımasızdı:
Fransızcadaki Sacre du Printemps (Bahar Ayini) başlığıyla
ilgili kelime oyunlarıyla eserin adı Baharın Sacre’ı (Ayin) değil
de Massacre’ı (katliam) olmalıydı diyorlardı. Yine de eserin
daha sonraki yorumları olaysız geçecekti.
Çağımızın müzik yazarlarına göre “Stravinsky küçük, hatta
en küçük motifleri bile dik kafalı tarzda, yorulmaz bir buluş
yeteneğiyle varyasyonlarla tekrarlayarak melodik temele
ulaşmıştı. Çoğunlukla tonal olmayan armoni ise orkestral
renklerin çığlığı ile kendiliğinden disonansa dönüşüyordu.
Özellikle bu malzemelerin acımasızca gerçekleşen uyumuyla
hedefine ulaşan Stravinsky böylece çığır açan bir eser
yaratıyordu. Müzik tarihinde ilk kez ilkellik sanat düzeyine
ulaşıyor, gürültü tınıyla aynı haklara erişiyordu. Dinleyici ise,
kıyaslayabileceği daha önceki bir örneği olmayan bu sanat
eserinin, kendi varlığının ilkel temellerini ve kabile anlayışını
yansıtmasıyla, inandığı uygarlığın ince koruyucu duvarını bir
anda sarsabileceğinden korkmuştu.”
Bahar Ayini iki büyük bölüme ayrılır: Yeryüzünün Tapınışı
ve Kurban. Partisyonda ise bu iki bölümün içeriği şöyle
belirtilmiştir: I. Bölüm: Giriş (Introduction) - Baharın
müjdecileri - Bakirelerin dansı - Kaçırılış oyunu - Bahar
rondoları - Rakip kentlerin oyunları - Bilgenin gelişi Yeryüzünün tapınışı - Yeryüzünün dansı. II. Bölüm Kurban:
Giriş (Introduction) - Bakirelerin gizemli halkaları - Seçilmişin
kutsanması - Ataları anış - Seçilmişin kurban dansı. Bale
uygulamasında kadrosu, 300 yaşındaki bir ihtiyar, bir bilge,
kurban edilmek üzere seçilmiş kızlar, kadınlar, bilgeler
meclisi, gençler ve atalardan oluşan Bahar Ayini için
Stravinsky bir açıklama öngörmüş: “Bahar Ayini’nde daima
kendini yenileyen doğanın en canlı atılımını, bitkilere ve
evrene can veren özün korkusunu ve hazzını tasvir etmek
istedim. Giriş’te (Introduction-Lento) ince duygulu her ruhun
maddenin gücü karşısında duyduğu korkuyu orkestraya
emanet ettim. Tüm giriş mezzoforte olarak tutuldu. Melodi
yatay bir çizgi üzerinde gelişir ki, bu yalnızca çalgıların
kütlesi, orkestranın yoğun dinamiğinden etkilenir. Yoksa
melodi çizgisi kendiliğinden yükselip alçalmaz. Doğanın
güzellik karşısında paniğe kapılışını, öğle güneşinden kutsal
bir korku duymasını, bir Pan’ın çığlığını yansıtmak istedim;
bunların yükselmesi yeni müzikal olanaklar yaratacaktı.”
“1. Bölümde delikanlılar çok yaşlı bir kadınla sahneye girer.
Yaşlı kadın doğanın gizlerini bilmekte ve bunları delikanlılara
öğretmektedir. İki büklüm koşar; kadın da değildir, hayvan
da. Delikanlılar onun çevresinde toplanır; ritimleriyle Bahar’ın
nabız atışlarını ilan ederler. O anda ırmaktan genç kızlar
gelir ve bir daire biçiminde delikanlılarla birleşir (Tranquillo).
Cinsiyetleri daha belli olmamaktadır; tek başına duran ama
yine de birleşebilen ağaç tepelerine, bitkilere benzemektedir.
Oyun arkadaşlarına yaklaşırlar; ama müziğin ritminden
onlardan ayrılacakları hissedilir (Molto allegro). Bir gövde

şekillenmek isteyince yeni bir ritim gelişir. Gruplar tekrar
bölünür ve çatışma başlar. Bildiriler kavgaya yol açar.
Güçlerini böylece bozuşmada ve oyunda gösterirler. Birden
yaklaşmakta olan bir tören alayı duyulur. Kutsal bilge,
kabilenin en yaşlı rahibi gelmektedir. Herkesi büyük bir korku
sarar. Bilge yeryüzünü kutsar (Lento); kolları ve bacakları
gerilmiş biçimde yerde yatar ve toprakla bütünleşir. Onun
kutsaması yeni bir tomurcuklanma için işarettir. Herkes
örtünür, sonra daireler çizerek, hiç durmadan doğadan
enerjiyle fışkıran bir kaynak gibi hareket eder. Bu Yeryüzünün
Dansı’dır (Prestissimo).”
“2. Bölüm genç kızların gölgeli bir dansıyla başlar. Giriş
(Largo) bu dansa eşlik eden gizemli bir şarkıdır. Genç kızlar
dans ettikleri rond (Andante con moto) ile seçilmişi çembere
alarak onun dışarı çıkmasına engel olur. Seçilmiş kız, gençlerin
çaldığı baharın gücünün tekrar yerine gelmesini sağlamak
zorundadır. Genç kızlar, hareketsiz duran seçilmişin çevresinde
dans eder (Vivo). Yeryüzü şimdi arınmıştır. Atalar anılır ve
kutsal dans dönülerek yapılır (Lento). Seçilmiş tükenmiş halde
yere çökerken atalar hamle yapar; açgözlü bir canavar gibi ona
doğru yaklaşır, yere düşerken toprağa değmesine engel olur,
onu gökyüzüne doğru kaldırır. Yok olmak ve doğada çözülmek
için yeniden yaşama kavuşması gereken güç dizisi tekrar
oluşmuş ve bu belirgin ritimde bütünleşmiştir.”
Aynı yıl Londra’da sahnelenen bale başarı kazandı. Ertesi yıl,
1914’te Paris’te Casino de Paris’te konser versiyonu çalınan
Bahar Ayini büyük ilgiyle karşılandı. Daha sonra 3 Mart
1922’de konser versiyonu ilk kez Amerika’da Philadelphia
Orkestrası’nca başarıyla seslendirildi. 1920’de balenin yeni
bir koreografisini yapan Leonide Massine, seçilmiş rolünde
L. Sokolova ile bu kez sahnede halkın beğenisini kazandı.
1930’da ünlü dansçı Martha Graham ile ikinci versiyonu
gerçekleştirdi; 1956’da M. Orlando ile Stockholm’de üçüncü
versiyonu denedi ve balenin günümüze ulaşmasına büyük
katkıda bulundu.
Çağdaş bestecilerden A. Honegger’in (1892–1955) “müziğin
atom bombası” olarak tanımladığı Bahar Ayini’ne 1940’larda
ünlü çizgi film ustası Walt Disney de (1901–1966) el attı.
Televizyonun olmadığı o yıllarda sinema yoluyla geniş kitlelere
ulaşan Fantasia filminde Leopold Stokowsky yönetiminde
–tabii Stravinsky’nin izniyle– çalınan eser yeryüzünün
oluşumunu canlandırıyor; ritmik sıçramalarla, volkan
patlayışlarıyla, dinozorların kanlı savaşları, gürültülü pençe
vuruşlarıyla beyaz perdeye yansıyordu. Müziği halka ulaştırma
konusunda çok iddialı olan Stokowsky bu nedenle Walt Disney
ile birlikte çalışmış ancak sonradan, yorumlarda çok titiz olan
Stravinsky’nin yakınmalarına hedef olmaktan kurtulamamıştı.
Günümüzde nitelikli orkestralar için bir denek taşı olan Bahar
Ayini’ni 1988’de 16. Uluslararası İstanbul Festivali’nde Maurice
Bejart Balesi’nden, 1990’da da 18. Uluslararası İstanbul
Festivali’nde Martha Graham Dans Topluluğu’ndan hayranlıkla
izleyen sanatseverler, konser versiyonunu da 1993’te 21.
Uluslararası İstanbul Festivali’nde çağımızın en büyük
müzikçilerinden birinin, Pierre Boulez’in yönetimindeki Londra
Senfoni Orkestrası’ndan dinlemek mutluluğuna eriştiler.
— irkin aktüze
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Aconcagua, bandoneon, yaylılar orkestrası ve vurmalılar
için konçerto
Aconcagua, concerto for bandoneon, string orchestra
and percussion
I. Allegro marcato
II. Moderato
III. Presto
Osvaldo Golijov

Last Round
I. Movido, urgente - Macho, cool and dangerous
II. Lentissimo
Astor Piazzolla

Buenos Aires’te Dört Mevsim
The Four Seasons of Buenos Aires
I. Otoño Porteño (Buenos Aires Sonbaharı Autumn)
II. Invierno Porteño (Buenos Aires Kışı Winter)
III. Primavera Porteña (Buenos Aires İlkbaharı Spring)
IV. Verano Porteño (Buenos Aires Yazı Summer)
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▪ The 2018–20 star of the Talent Norway programme and a
former recipient of the 2018 Gstaad Conducting Academy’s
▪ Norveç Yetenekleri (Talent Norge) programının 2018–20
Neeme Järvi Prize, Tabita Berglund is rapidly establishing
dönemindeki yıldızı ve 2018 yılında Gstaad Orkestra Şefliği
herself as one of the most exciting, talented young
Akademisi’nin verdiği Neeme Järvi Ödülü’nün de sahibi olan conductors on the European circuit.
Tabita Berglund, Avrupa’nın en heyecan verici ve yetenekli
Engagements in 2019–20 included five concerts with the
genç şeflerinden biri olarak klasik müzik dünyasının aranılan Finnish Radio Symphony Orchestra, four concerts with the
bir ismi haline geldi.
Hallé Orchestra, a full-length production of The Nutcracker
Berglund 2019–20 sezonunda, Finlandiya Radyo Senfoni
with the Arctic Philharmonic return to the Stavanger
Orkestrası’yla beş, Hallé Orkestrası’yla dört konser,
Symphony Orchestra. The latter two appearances were as
Norveç’teki genç orkestra şeflerini destekleyen Opptakt
part of Opptakt, a launch programme which nurtures young
programı dahilinde Arktik Filarmoni Orkestrası ile özgün
conducting talent in Norway and under which Berglund
formatında bir Fındıkkıran balesi temsili ve Stavanger Senfoni first performed with the Orchestra of the Norwegian
Orkestrası ile bir konser
National Opera (together
gerçekleştirdi. Berglund
with pianist Leif Ove
2019 yılında aynı program
Andsnes) in 2019.
dahilinde Norveç Ulusal
The 2020–21 season
Operası’nı yöneterek
builds on the success of
(piyanist Leif Ove Andsnes’le
2019–20 and features many
beraber) ilk önemli şeflik
important engagements,
deneyimini kazandı.
including Nordic debuts
Sanatçının oldukça başarılı
with the Oslo Philharmonic,
geçen 2019–20 sezonunu
Bergen Philharmonic, Royal
takriben oluşan 2020–21
Stockholm Philharmonic,
sezon takviminde, aralarında
Trondheim Symphony and
Oslo Filarmoni, Bergen
Kristiansand Symphony
Filarmoni, Royal Stockholm
orchestras. Berglund
Kraliyet Filarmoni,
also appears for the first
Trondheim Senfoni ve
time with the Dresdner
Kristiansand Senfoni’nin de
Philharmonie, Royal
bulunduğu önemli Kuzey
Scottish National Orchestra,
Avrupa orkestralarıyla
Orquestra Simfònica de
konserler bulunuyor.
Barcelona i Nacional de
© nicolaj lund
Berglund bu konserlerin yanı
Catalunya, Orquesta Ciudad
sıra; aralarında Dresdner
de Granada and Orchestre
Filarmoni, İskoç Ulusal Kraliyet Orkestrası, Barselona Senfoni Symphonique de l’Opéra de Toulon, among others. In 2021
Orkestrası & Katalonya Ulusal Orkestrası, Granada Şehri
she returns to the Norwegian Radio Orchestra.
Orkestrası ve Toulon Operası Senfoni Orkestrası’nın da olduğu The ever-changing nature which surrounds her hometown
birçok orkestra ile ilk performanslarını gerçekleştirecek, 2021
in the Norwegian mountains is an inspiring influence on
yılında Norveç Radyo Orkestrası’nı bir kez daha yönetecek.
Berglund, and this together with other artistic and musical
Norveç dağlarının arasında bulunan doğduğu şehrin
issues plays an important role in her programming. The
değişken doğası sanatçıya ilham veriyor. Artistik ve müzikal
inherent connection between the art of leadership and the
hassasiyetiyle birlikte harmanlanan bu ilham, Berglund’un
role of a conductor is also something to which Berglund
oluşturduğu programlarda kendini ortaya koyuyor. Bir orkestra attaches particular importance: ‘The goal is to become
şefi olarak ideal bir lider olmanın inceliklerine oldukça önem
a conductor whom I would have wanted to play under
veren sanatçı “Amacım; kendimin de çalışmak isteyeceği bir
myself’.
orkestra şefi olabilmek” diyerek bu niyetini açıkça ifade ediyor. Berglund graduated in 2019 from the Orchestral
Berglund, Norveç Müzik Akademisi’nin Orkestra Şefliği
Conducting Masters course at the Norwegian Academy
Bölümü’nde Prof. Ole Kristian Ruud ile yürüttüğü yüksek
of Music, where she studied under Professor Ole Kristian
lisans eğitimini 2019 yılında tamamladı. Müzik kariyerine
Ruud. She originally trained as a cellist and studied to
çellist olarak başlayan ve yüksek lisans eğitimini Truls Mørk
master’s degree level under Truls Mørk, performing
ile tamamlayan sanatçı, 2015 yılında orkestra şefliğine
regularly with the Oslo and Bergen Philharmonic orchestras
odaklanana dek Oslo ve Bergen Filarmoni Orkestraları
as well as the Trondheim Soloists before conducting became
ve Trondheim Solistleri ile düzenli olarak konserler verdi.
her main focus in 2015. She has previously participated in
Sanatçı ayrıca Bernard Haitink, Jorma Panula ve Jaap
masterclasses with Bernard Haitink, Jorma Panula and Jaap
van Zweden’ın ustalık sınıflarına ve Eylül 2018’de BBC
van Zweden, as well as a BBC Philharmonic workshop in
Filarmoni’nin düzenlediği atölye çalışmasına katıldı.
September 2018.
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▪ Martynas Levickis enstrümanına “sihir kutusu” ismini
vermiş ve bu, gerçekten doğru! Litvanyalı müzisyen
akordeonunu eline alıp çalmaya başladığında dinleyici susar
ve adeta etkileyici bir sihirbazlık gösterisi izler gibi büyülenir.
Levickis’in “sihir kutusu” içerisinden ustaca çıkardığı tınılar
hem çeşitli hem de oldukça şaşırtıcı. Sanatçı tek bir misyon
üstlendi: Çok uzun yıllardır oldukça hafife alınan enstrümanına
en sonunda hak ettiği prestiji kazandırmak; bu misyonu
üstün bir başarıyla sürdürüyor. The Independent gazetesi
onunla ilgili şu ifadeyi kullanıyor: “Akordeonu tek başına tekrar
keşfeden inanılmaz yetenekli Martynas Levickis.” Classic FM
ise “Başarılı Litvanyalı akordeoncu müzik dünyasının dikkatini
çekti, insanların enstrümanına yeni bir gözle bakmasına ve
akordeonun duyguları ifade edebilme kapasitesinin ne denli
geniş olduğunu görmesine yol açtı.”
Sanatçının kariyeri, henüz yalnızca üç yaşındayken kuş ve
ağaç seslerini akordeonuyla taklit ettiği Litvanya’nın balta
girmemiş ormanlarında başladı. Sekiz yaşına geldiğinde
doğduğu şehir olan Šiauliai’daki S. Sondeckis Sanat
Okulu’na kabul edildi ve daha sonra eğitimini Londra Kraliyet
Akademisi’nde Owen Murray’le sürdürdü. 2010 yılında
Litvanya’daki “Got Talent” televizyon yarışmasında birinci
olmasıyla birlikte adeta akordeonun büyükelçisi olarak
sürdürdüğü kariyeri hız kazandı. Sanatçının bu başarısı daha
önce hiçbir akordeonist ile çalışmamış olan Decca Classics’in
etiketiyle yayımlanan ilk albümüyle devam etti ve albüm
İngiliz klasik müzik listelerinde hızla birinci sıraya yerleşti.
Levickis, aralarında Coupe Mondiale-Dünya Akordeon
Şampiyonası’nda kazandığı birincilik ödülünün de olduğu
30’un üzerinde uluslararası ödüle sahip oldu.
Dünyanın en aranılan solist akordeon sanatçılarından
biri olan Martynas Levickis’in en önemli performansları
arasında Frankfurt Radyo Senfoni, Birmingham Şehri
Senfoni Orkestrası ve Vilnius Ulusal Filarmoni Orkestrası’yla
verdiği konserler bulunuyor. Royal Albert Hall, Wigmore
Hall, Auditorio Nacional in Mexico, Seoul Arts Centre gibi
önemli konser salonlarında ve Bath, Dresden Müzik Festivali,
Thuringia Bach Festivali, Bremen Müzik Festivali, Edinburgh
Caz Festivali, Gaida, Utrecht Uluslararası Oda Müziği
Festivali, MDR Musiksommer, Heidelberger Frühling ve
Schleswig-Holstein Müzik Festivali gibi önemli festivallerde
konserler verdi. Çalıştığı ve ilerleyen dönemde birlikte konser
vereceği müzisyenler arasında Iveta Apkalna, Benjamin Appl,
Andrés Orozco-Estrada, Anu Tali, Kian Soltani, Harriet Krijgh
ve Avi Avital bulunuyor. 2020 yılında Festspiele MecklenburgVorpommern’ın onur konuğu olarak seçildi; 2023’te aynı
prestijli görevi yeniden üstlenecek.
Kuşkusuz Martynas Levickis’i bir müzisyen olarak özel kılan
yalnızca başarılı solist kariyeri değil. Sanatçı solist kimliğinin
yanı sıra; eğitimci, girişimci, orkestra şefi ve besteci kimlikleri
ve dönemsel yaptığı projelerle çok daha fazlasına sahip.
Levickis akordeon müziği bestecilerinin eğitimi için bir
akademi kurdu ve Vilnius’ta bu besteciler için festivaller
düzenledi. Sınırsız yaratıcılığını en etkileyici şekilde ortaya
koymasına imkân tanıyan ve kurucusu olduğu Mikroorkéstra

© robertas riabovas

isimli topluluğuyla kendi tasarlayıp sahnelediği performansını
tüm Baltık bölgesinde stadyumlar dolusu izleyiciyle
buluşturdu. Sanatçı aynı zamanda yeni yetişen akordeon
sanatçılarını uluslararası platformlarda tanıtmak görevini de
üstleniyor.
Litvanya’daki oldukça yoğun konser programının yanı sıra
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Heidelberger Frühling,
Bielefeld, Münster’de ve Deutschlandradio işbirliğiyle Wartburg
Kalesi’nde performanslar gerçekleştirecek; Aurora Orchestra
London ve Arabella Steinbacher ile çıkacağı büyük bir turne
kapsamında Londra, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg ve
Berlin’de konserler verecek. Signum saksofon dörtlüsüyle
kurduğu yakın müzikal dostluk, onları birlikte birçok proje
üretmeye yöneltti ve 2021 yazında beraber gerçekleştirecekleri
“Astor Piazzolla’ya Saygı” isimli konser bu projelerden biri.
Martynas Levickis Piazzolla’nın 100. doğum gününü ayrıca
Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası ve Renanya-Palatina
Ulusal Filarmoni Orkestrası ile gerçekleştireceği konserlerle de
kutlamaya devam edecek. Bu buluşmalar sayesinde şüphesiz ki
sihirbazımız, sihirli kutusu ile dinleyicisini tekrar büyüleyecek.
▪ Martynas Levickis likes to call his instrument a ‘box of
magic tricks’. And it’s true: when this Lithuanian musician
straps on his accordion and begins to play the audience
often falls silent, spellbound as if watching an amazing
magic show. The soundscapes that Levickis succeeds in
prising from his ‘box of tricks’ are truly as varied as they are
unexpected and masterly. Levickis is a man with a single
mission: to at last secure for his eternally underestimated
instrument the renown that it deserves. And he could hardly
be more successful. The Independent had this to say about
him: ‘The unbelievably talented Martynas Levickis, the man
who is single-handedly reinventing the accordion’. While
Classic FM declared: ‘This brilliant Lithuanian accordion

player has captured the attention of the world of music and
has caused people to see his instrument in a new light,
realising that it is capable of great emotional expression’.
Levickis’ career began in the dense woods of Lithuania,
where he was already imitating the birds and the sound of
the trees with his accordion at the age of three. When he
was eight, he then attended the S. Sondeckis School of the
Arts in his hometown of Šiauliai before later going on to
study under Owen Murray at the Royal Academy of Music
in London.
The steep trajectory of Levickis’ career as the ambassador of
the accordion speeded up further when he won the casting
show ‘Lithuania’s Got Talent’ in 2010, becoming a superstar
in his own country and thus finally proving that he and
his instrument deserved international attention. This was
followed by a debut album with Decca Classics – Levickis
was the first accordionist to sign with the label – and this
shot immediately to number one in the British classical
music charts. He also received more than 30 international
awards for his work, including first place in the Coupe
Mondiale World Accordion Championships.
Today Martynas Levickis is one of the most sought-after
accordion soloists in the world. His many appearances have
included performances with the HR-Sinfonieorchester, the
City of Birmingham Symphony Orchestra and the National
Philharmonic Orchestra Vilnius. Guest performance venues
have included the Royal Albert Hall, the Wigmore Hall, the
Auditorio Nacional in Mexico and the Seoul Arts Centre
and festivals such as Bath, the Dresden Music Festival,
the Thuringia Bach Festival, Bremen Music Festival,
the Edinburgh Jazz Festival, Gaida, the International
Chamber Music Festival Utrecht, the MDR Musiksommer,
Heidelberger Frühling and the Schleswig-Holstein Music
Festival. Past and future musical partners include Iveta
Apkalna, Benjamin Appl, Andrés Orozco-Estrada, Anu Tali,
Kian Soltani, Harriet Krijgh and Avi Avital. In 2020 Levickis
was made the ‘Prize-winner in Residence’ at Festspiele
Mecklenburg-Vorpommern – an honour he will have for a
second time in 2023.
However, his success as a soloist only describes part of what
distinguishes Martynas Levickis as a musician. He is also so
much more: educator, promoter, conductor and composer
and just some of the roles that he has, seemingly in passing.
Levickis established an academy for composers of accordion
music and for several years also organised a festival for
these composers in Vilnius. In the ‘Mikroorkéstra’ he
brought to life an ensemble with which he fills stadia across
the Baltic region at shows that he conceived and produced
himself and that provide an impressive showcase for his
limitless creativity. Levickis also systematically promotes up
and coming accordion players internationally.
Martynas Levickis will without a doubt continue to enthuse
numerous people for accordion music in 2021. Besides
his packed programme of concerts in Lithuania he is also
planning performances at the Festspiele MecklenburgVorpommern, Heidelberger Frühling, in Bielefeld and
Münster as well as at Wartburg Castle in conjunction with

Deutschlandradio. A major tour with Aurora Orchestra
London and Arabella Steinbacher will bring Martynas
Levickis to London, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg
and Berlin. Martynas Levickis maintains a close musical
friendship with the Signum saxophone quartet, which leads
to many projects, for example to the programme ‘Hommage
à Astor Piazzolla’ in the summer of 2021. Martynas Levickis
will also celebrate Piazzolla’s 100th birthday with concerts
with the Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra and the
State Philharmonic of Rhineland-Palatinate.

borusan istanbul filarmoni orkestrası
borusan ıstanbul phılharmonıc orchestra
▪ 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 2009–2020 arasında
görev yapan sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha
Goetzel yönetiminde çalışmalarını sürdüren BİFO, yıldız
solistlerle verdiği konserlerle İstanbul’un kültür yaşamının
vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. 2010’un
Temmuz ayında, Goetzel yönetiminde, dünyanın en saygın
klasik müzik etkinliklerinden Salzburg Festivali’nin açılış
etkinlikleri kapsamında bir konser veren topluluk, aynı yıl
Andante dergisinin “Yılın En İyi Orkestrası” ödülünü aldı.
Topluluk, 2014’te bir ilke imza atarak Londra’da gerçekleşen
BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk oldu ve
“Oriental Promise” adlı konseriyle müzik basınında çok
olumlu eleştiriler aldı.
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. 2003–2018 yılları arasında
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası olan
topluluk, İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserlerini
gerçekleştirdi ve festivalin yıldız solistlerine eşlik etti. BİFO
aynı zamanda İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu
Akademisi’nin düzenlediği Uluslararası Leyla Gencer Şan
Yarışması’nın da orkestrası.
BİFO’nun bugüne dek eşlik ettiği solistler arasında Renée
Fleming, Lang Lang, Hilary Hahn, Elīna Garanča, Juan Diego
Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph Calleja, Maxim Vengerov,
Roberto Alagna, Rudolf Buchbinder, Nicola Benedetti, Murray
Perahia, Freddy Kempf, Bryn Terfel, Isabelle Faust, Branford
Marsalis, Martin Grubinger, Steven Isserlis, Viktoria Mullova,
Sarah Chang, Katia & Marielle Labèque, Daniel MüllerSchott, Nadja Michael, Isabelle van Keulen, Julian Rachlin,
Thomas Hampson, Sabine Meyer, Michel Camilo, Arcadi
Volodos, Ayla Erduran, Hüseyin Sermet, İdil Biret, Fazıl Say
ve Juilliard Yaylı Çalgılar Dörtlüsü sayılabilir. BİFO ayrıca Igor
Oistrakh, Krzysztof Penderecki, Emil Tabakov, Pavel Kogan,
James Judd, Alain Paris, Ion Marin, Justus Frantz, Joseph
Wolfe, Andreas Schüller, Joseph Caballé-Domenech, Rengim
Gökmen, Kamran İnce ve Ryan McAdams yönetiminde de
konserler verdi.
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2009–2020 arasında 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’da piyasaya çıkan CD’si Respighi, Hindemith,
Schmitt yurtdışında büyük beğeniyle karşılandı. BİFO’nun
Sascha Goetzel yönetimindeki ikinci CD’si Music from
the Machine Age 2012’de; Rimsky-Korsakov, Balakirev,
Erkin ve Ippolitov-Ivanov yapıtlarından oluşan üçüncü
CD’si 2014’te; Turnage’in “Shadow Walker” adlı yapıtı ve
Berlioz’un Fantastik Senfoni’sinden oluşan Turnage & Berlioz
adlı dördüncü CD kaydı da 2018’de Onyx firmasından
yayımlandı. BİFO’nun, dünyanın en büyük plak firmalarından
Deutsche Grammophon’la ilk albüm çalışmasını yapan
Ksenija Sidorova’ya eşlik ettiği CD, 2016’da müzikseverlerin
beğenisine sunuldu; Deutsche Grammophon’la çalışmayı
sürdüren topluluk, 2017’de Nemanja Radulović ile Çaykovski
ve 2018’de aynı sanatçı ile Baïka adlı albümde verimli bir
işbirliğine imza attı.
BİFO, uzun süre önemli bir sosyal sorumluluk projesinin de
parçası oldu. “Özel Konser” adlı etkinlikte 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 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, 2017 Şubat’ında Hong Kong Sanat Festivali
kapsamında iki konser verdi, aynı yıl Daniel Hope ve Vadim
Repin ile başarılı bir Avrupa turnesine imza attı. Topluluk
2018’de Daniel Hope ile başlayan ve Nemanja Radulović ile
devam eden Avrupa turnesinin son ayağı olan Théâtre des
Champs Elysées’de ayakta alkışlandı.
Topluluk, küresel salgın döneminde yayımlamaya başladığı
radyo ve ekrandan izleyiciye ulaşan çevrimiçi konserlerle
binlerce müziksevere ulaştı.

1. Keman 1st Violin
pelin halkacı akın başkemancı concertmaster
nilay sancar yardımcı başkemancı associate concertmaster
özgecan günöz | banu selin aşan | ersun kocaoğlu
ebru yerlikaya
2. Keman 2nd Violin
rüstem mustafa grup şefi principal
nilgün yüksel grup şefi associate principal
kerem berkalp | billur kibritçioğlu | esen kıvrak
buse korkmaz
Viyola Viola
efdal altun grup şefi principal
yağmur tekin yardımcı grup şefi associate principal
fılıp kowalskı | orhan çelebi
Viyolonsel Cello
çağ erçağ grup şefi principal
poyraz baltacıgil yardımcı grup şefi associate principal
idil onaran | çağlayan çetin
Kontrbas Double Bass
onur özkaya grup şefi principal
tayfun tümer yardımcı grup şefi associate principal
Arp Harp
ipek mine sonakın solo arp solo harp
Timpani
müşfik galip uzun solo timpani
Vurmalı Sazlar Percussions
amy salsgıver grup şefi principal
Piyano Piano
sarper kaynak

released in 2018 again by Onyx. BIPO accompanies Ksenija
Sidorova on Carmen, her first album recorded with the
prestigious classical record label Deutsche Grammophon
and released in June 2016. The CD recording titled
Tchaikovsky: Violin Concerto; Rococo Variations (2017)
and Baïka (2018) performed by violin virtuoso Nemanja
Radulović accompanied by Borusan İstanbul Philharmonic
Orchestra under Sascha Goetzel has been released under
Deutsche Grammophon label.
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.
In February 2016, the orchestra went a tour from Vienna to
Germany and received positive reviews from the European
press. In February 2017, they performed two concerts as
part of the Hong Kong Arts Festival, and in the same year
made a successful European tour with Daniel Hope and
Vadim Repin. BIPO was applauded at the Théâtre des
Champs Elysées, the last concert hall of a European tour
that began in 2018 with Daniel Hope and continued with
Nemanja Radulović.
BIPO reached thousands of music lovers with the online
concerts that it started to broadcast during the global
pandemic, reaching the audience on the radio and on the
screen.

PROGRAM NOTLARI
Astor Piazzolla
Aconcagua, bandoneon, yaylılar orkestrası ve vurmalılar için
konçerto
I. Allegro marcato
II. Moderato
III. Presto
Astor Piazzolla’nın 1979 tarihli Bandoneon Konçertosu,
yayımcısı Aldo Pagani tarafından “Aconcagua” olarak da
adlandırılır, çünkü bu eser bestecinin kariyerinin zirvesidir,
adını Güney Amerika’daki en yüksek dağ zirvesi olan
Aconcagua’dan alır. Klasik hızlı-yavaş-hızlı tempodadır.
Solist, güçlü yaylı akorlarla donatılmış bir tango ile
başlar. İlk bölüm iki kadans içerir. Lirik 2. bölüm, yalnızca
bandoneon ile başlar ve nihayetinde arp ile seslendirilen
zarif bir düetle birleştirilir. Tempo, daha heyecanlı bir
doruğa ulaştıktan sonra, açılış temasının yumuşak bir
şekilde yeniden ifade edilmesiyle sona erer. 3. bölümün La
muerte del ángel ile pek çok ortak yanı bulunur. Bu final,
Piazzolla’nın ilk kez Con alma y vida filminin müziklerinde
kullandığı bir tangoya dayanır.
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▪ The history of the Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra (BIPO) starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures in the field of culture
and the arts by Borusan Holding, a leading industrial
conglomerate in Turkey. In time the chamber orchestra
was transformed into one of the country’s best symphonic
ensembles under its honorary conductor Gürer Aykal.
Performing under its former artistic director and principal
conductor Sascha Goetzel between 2009–2020, BIPO has
become a prominent element of Istanbul’s cultural scene.
The orchestra performed at the Opening Festivities of the
2010 Salzburg Festival, also received the Turkish music
magazine Andante’s ‘Best Orchestra of the Year’ award in
May 2010. In 2014 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.
Since its first season 2000–01 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
between 2003–2018. They had officially opened the
festival every year with concerts at Hagia Eirene, also
accompanied 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. BIPO
also gave concerts under the conduction of Igor Oistrakh,
Krzysztof Penderecki, Emil Tabakov, Pavel Kogan, James
Judd, Alain Paris, Ion Marin, Justus Frantz, Joseph Wolfe,
Andreas Schüller, Joseph Caballé-Domenech, Rengim
Gökmen, Kamran İnce and Ryan McAdams.
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.
Their second CD with Goetzel, Music from the Machine
Age, was released in 2012, third CD featuring works of
Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin and Ippolitov-Ivanov
was released in 2014; fourth CD Turnage & Berlioz was
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bifo özel:
“pıazzolla 100 yaşında”

Osvaldo Golijov
Last Round
I. Movido, urgente - Macho, cool and dangerous
II. Lentissimo
Osvaldo Golijov, Last Round’u Piazzolla’ya bir methiye olarak
yazmıştır. Piazzolla’nın tango devrimi, 20. yüzyılın ikinci
yarısında Arjantin’deki siyasi, ekonomik ve kültürel kargaşanın,
büyük ölçüde zamanının bir yansımasıydı. Tangonun dünyanın
dört bir yanındaki kalplere ve zihinlere hitap ettiğini kanıtlayan
besteci halen müzisyenler ve izleyiciler arasında uzun ve ilham
verici bir iz bırakmaya devam ediyor.
Yaylı çalgılar orkestrası için Golijov’un Last Round’u,
Birmingham Çağdaş Müzik Topluluğu tarafından sipariş
edildi ve prömiyeri 1996 sonbaharında yapıldı. İdealize
edilmiş bir bandoneón üzerine tasarlanan yapıtın iki
bölümü bulunuyor: İlki enstrümanın şiddetli bir şekilde
sıkıştırılmasını temsil ediyor ve ikincisi son, görünüşte
sonsuz bir açılışın hüznünü temsil ediyor.
Last Round aynı zamanda yüceltilmiş bir tangodur.
Geleneksel tangoda olduğu gibi kemanlar ve viyolaların
sesiyle ve basla ayrılmış iki dörtlü karşı karşıya gelir. Yaylar
çapraz koreografide havada çarpışır, her zaman birbirini
çeken ve iten, her zaman çarpışma tehlikesi içinde, ancak
tutkuyu saf bir kalıba dönüştürmekle elde edilebilecek
değişmezlikte bir yapıt ortaya çıkar.
Astor Piazzolla
Buenos Aires’te Dört Mevsim
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I. Otoño Porteño (Buenos Aires Sonbaharı)
II. Invierno Porteño (Buenos Aires Kışı)
III. Primavera Porteña (Buenos Aires İlkbaharı)
IV. Verano Porteño (Buenos Aires Yazı)
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Arjantin tangosuna yeni bir kişilik kazandıran bandoneon
ustası Astor Piazzolla’nın, eski stilden yola çıkarak çağdaş bir
anlayışla, ritmik aksanları etkili kullanarak 1968’de yazdığı
4 Estaciones Porteñas (Buenos Aires’te Dört Mevsim) adlı
dört tangosu, halkın başkentte oturanlara verdiği Liman
Kentliler (Porteños) tanımıyla bu kenti sergiler. Vivaldi’nin
Dört Mevsim’ine nazire yaparmış gibi bestelenen bu parçaları
Piazzolla, ünlü piyanist Vladimir Horowitz’in Minyatür
Orkestra olarak tanımladığı beşlisi ile çok kez çalmış, ancak
hiçbir zaman tümünün plak kaydını gerçekleştirmemiştir.
Eser ilk olarak Arjantinli gitarist Abel Carlevaro tarafından,
kardeşi Agustin’in yaptığı solo gitar düzenlemesiyle plağa
alınmıştır. 1. Otoño Porteño (Buenos Aires Sonbaharı) ağır
(Lento) tempoda, 2. Invierno Porteño (Buenos Aires Kışı)
ağır ve dramatik (Lento y dramatico) tempoda, 3. Primavera
Porteña (Buenos Aires İlkbaharı) canlı ( jugueton) tempoda ve
Verano Porteña (Buenos Aires Yazı) ise ağır tempodadır. Eserin
keman ve orkestra versiyonunu Türkiye’de ilk kez 1999’da
27. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nde kemancı Gidon
Kremer ve Kamerata Baltica seslendirmiştir.
— irkin aktüze

weekend classıcs-ıı

başak doğan

HAFTA SONU KLASİKLERİ-II
WEEKEND CLASSICS-II
chromas
başak doğan şef conductor

05.09.2021
pa su 14.30

Fenerbahçe Parkı
Fenerbahçe Park

Ruthie Foster

Coldplay

Death Came a Knockin’
(Düz. Arr.: Paul Rardin)

Fix You
(Düz. Arr.: Alessandro Cadario)

Freddie Mercury

Nicholas Ashford & Valerie Simpson

Somebody to Love

You’re all I need to get by
(Düz. Arr.: Edward Randell)

Esta tierra

Coldplay

Ola Gjeilo

The Rose
Mirkelam

Hatıralar (Düz. Arr.: Başak Doğan)

Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.

▪ Başak Doğan, uluslararası koro dünyasında özgün tarzıyla
öne çıkan, yenilikçi bir koro şefi. Boğaziçi Üniversitesi’nde
Müzik Felsefesi yüksek lisansını bitirdikten sonra ikinci
yüksek lisansını “Sezgisel Şeflik” üstüne yazdığı teziyle
Danimarka Royal Müzik Akademisi’nde tamamladı. Çokyönlü
bir şef olan Başak Doğan, sayısız koro etkinliğinde yer
aldı, farklı yaş gruplarından koristlerle çalıştı. Farklı tarzları
bir araya getirmesiyle bilinen Başak Doğan, özgün şeflik
metotlarıyla ritmik koro dünyasını şekillendiriyor. Stilini
özgün kılan temel bileşenlerden biri, koro ve şefin sadece
el işaretleriyle iletişim kurarak anın müziğini üretmelerini
sağlayan doğaçlama metodu: vocal painting (sesle boyama).
Doğan’ın kurduğu Vokal Akademi, şarkı söyleme yeteneğini
ve müzik kariyerini geliştirmek isteyen sanatçıları İstanbul,
Bomonti’de misafir etmeye devam ediyor.
▪ Başak Doğan is an innovative conductor whose unique
style has been turning heads around the world. After
finishing her master in Philosophy of Music at Boğaziçi
University in Istanbul, she got her second master’s degree
in Rhythmic Choral Conducting at the Royal Academy of

Sydney Guillaume

Tchaka
(Düz. Arr.: Alessandro Cadario)
Mia Makaroff

Butterfly
Eric Whitacre

Sleep
Anonim Anonymous

Dere Kenarında Taş Ben Olaydım
(Düz. Arr.: Can Aksel Akın)
Buena Vista Social Club

© merdan berk

Chan Chan
(Düz. Arr.: Francisco Repilado)

Music, Denmark, with the thesis of ‘Intuitive Conducting’.
As a versatile conductor, she appears at numerous choral
events, leading singers from all age groups. Known best
for blending different styles, Başak Doğan has developed
a distinctive method for leading singers. Her enthusiasm
for bringing her own cultural background into the choral
world has had an impact on rhythmic choral music. Central
to her style is ‘vocal painting’, a series of signals that allows
the conductor and choir to improvise together and create
‘music of the moment’. Her new initiative Vokal Akademi
has become the centre for all the singers who want to master
their singing and further their music career.

Peder Karlsson

Gota

Anonim Anonymous

Indodana
(Düz. Arr.: Michael Barrett & Ralf Schmitt)

DEĞERLİ DESTEĞİYLE
WITH THE FRIENDLY
SUPPORT OF
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Roger Treece & Bobby McFerrin

chromas
▪ 2015’te şef Başak Doğan tarafından kurulan Chromas’ın
Latince kelime anlamı “renkler.” Çeşitli şehirlerden,

geçmişlerden, farklı kesimlerden ve mesleklerden koristlerin
oluşturduğu Chromas’ın her üyesi kendine has bir rengi
temsil ediyor. Bu çeşitliliği repertuvarına da yansıtan
Chromas, modern cazdan folk düzenlemelerine kadar
uzanan geniş bir yelpaze ile çeşitli dilleri ve tarzları bir araya
getiriyor. Çoksesli, birbirinden farklı ve rengârenk Avrasya
kültürünü benimseyen Chromas’ın üyeleri, beraber şarkı
söylerken, doğaçlama yaparken, anın müziğini paylaşırken
eşsiz ve derin bir huzuru vaat ediyor. Yeni müzikal ve sahne
deneyimlerini keşfedip tasarlarken Türkiye’de koro müziğine
olan ilgiyi artırmak Chromas’ın en büyük hedeflerinden.
Koro müziğinin Türkiye’deki öncülerinden olan Chromas,
Fransa’da Choralies (2016), İspanya’da Dünya Koro
Sempozyumu (2017) gibi birçok prestijli etkinlikte yer aldı.
2018’de RetroKoro ile 2000’den fazla dinleyicisini Uniq
Hall’da ağırladı. 2019 PSM Caz Festivali kapsamında vokal
müziğin virtüözü Bobby McFerrin ile iki saat süren, tamamı
doğaçlama bir konser verdi. 2019 yazında beş şehir, üç ülke
gezdiği Avrupa turnesini tamamlayan Chromas, 2020 yılına
Birleşmiş Milletler’in öncülük ettiği “New Year Resolution”
projesinin Türkiye elçisi olarak girdi. Sonar İstanbul
2020’de Live Choir AV projesiyle festivalin en dikkat çekici
performanslarından birine imza atan Chromas, karantina
döneminde yayınladığı sanal koro şarkılarıyla Türkiye’de bir
ilki gerçekleştirdi. “Müzik Eve Sığar” projesi kapsamında 14
farklı ülke, 61 farklı şehirden katılımcıları “Dere Kenarında Taş
Ben Olaydım” türküsünde buluşturdu.
▪ Founded in 2015 by Başak Doğan. Chromas means
‘colours’, is comprised of members hailing from various
cities, backgrounds and walks of life: Each member is like
a unique colour. This diversity is reflected in their colourful
repertoire, too: a wide range of music from contemporary
jazz to folk arrangements, bringing together various
languages and genres. In doing this, they embody the
polyphonic, diverse, and colourful culture of Eurasia. When
they sing and improvise together, they experience a unique
and profound peace. Chromas is always in pursuit of
creating new musical and performance ideas, with the goal
of increasing the interest in choral music in Turkey. Being
one of the pioneers of choir music in Turkey; Chromas
participated in various prestigious events such as Choralies
(2016), France; World Choral Symposium (2017), Spain,
Chromas continues representing Turkey internationally.
Hosting over 2000 listeners at Uniq Hall with RetroKoro
concert series in 2018, Chromas also shared the stage with
the legendary vocal music virtuoso Bobby McFerrin as part
of PSM Jazz Festival 2019, with a two-hour, fully improvised
set. 2019 summer saw the Europe Tour where Chromas
visited five cities, three countries. The choir started off 2020
as the Turkish delegate of the United Nations for the ‘New
Year’s Resolution’ project. Chromas also took the stage at
Sonar Istanbul 2020 with Live Choir AV project. Turkey’s
first Virtual Choir songs are created by Chromas during
the lockdown days, one of them #MüzikEveSığar hosting
participants from 14 different countries and 60 different
cities.
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modıglıanı quartet
bir prömiyer: vasks

MODIGLIANI QUARTET
BİR PRÖMİYER A PREMIERE: VASKS
modıglıanı quartet
Amaury Coeytaux keman violin
Loïc Rio keman violin
Laurent Marfaing viyola viola
François Kieffer viyolonsel cello

06.09.2021
pt mo 20.00

Rahmi M. Koç Müzesi
Rahmi M. Koç Museum

Pēteris Vasks

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.6 (2019)*
String Quartet no.6 (2019)*
I. Canto 1
II. Allegro appassionato
III. Canto 2
IV. Corale
Franz Schubert

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, no.15, Sol minör, D 887
String Quartet no.15 in G minor, D 887
I. Allegro molto moderato
II. Andante un poco moto
III. Scherzo & Trio. Allegro vivace - Allegretto
IV. Allegro assai

modıglıanı quartet

Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.

BERRİN ERENGÜL
ELVAN TUĞSUZ GÜVEN
EVA BARLAS

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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konser öncesinde pēterıs vasks’a 49. istanbul müzik
festivali’nin yaşam boyu başarı ödülü sunulacaktır.
ödülü, vasks adına litvanya büyükelçisi pēterıs vaıvars
alacaktır.
pēteris vasks will be presented with the 49th istanbul
music festival's lifetime achievement award before
the concert. lithuania ambassador pēteris vaivars will
receive the award on behalf of vasks.

GÖSTERI EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS
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* istanbul müzik festivali, essen phılharmonıe, rıga
güz oda müziği festivali ve wıgmore hall ortak
siparişi, hoffmann vakfı başkanı andré hoffmann’ın
desteğiyle, türkiye prömiyeri.
ıstanbul musıc festıval, phılharmonıe essen, autumn
chamber musıc festıval rıga, and wıgmore hall
cocommıssıon wıth the support of andré hoffmann,
presıdent of the hoffmann foundatıon, turkey
premıere.

▪ Paris’te 2003 yılında kurulan Quatuor Modigliani dünyanın
en önemli konser salonları ve en prestijli yaylı çalgılar ve
oda müziği konser serilerinin aranılan bir konuğu... 2017
yılında Hamburg Elbphilharmonie’de konser veren ilk
topluluk olma onurunu yaşayan dörtlünün bu dönemde öne
çıkan etkinlikleri arasında, 2020’nin Ekim ayında Almanya
turnesi, Şubat 2021’de Schwetzinger SWR Festpiele ve
Elbphilharmonie Hamburg’da verdikleri konserler ve Mart
2021’deki Amerika turnesi sayılabilir. Quatuor Modigliani
Aralık 2020’de onlara özel olarak İngiliz besteci Mark
Anthony Turnage tarafından yazılan Split Apart başlıklı
yapıtın dünya prömiyerini başarıyla gerçekleştirdi ve bu yapıtı
Staatstheater Darmstadt, Musikverein Wien, Concertgebouw
Amsterdam, Flagey (Brüksel) ve Pollack Hall (Montreal)
gibi konser salonlarında dinleyicilerle buluşturmaya devam
edecek.
Kurulduğu günden bu yana, Quatuor Modigliani daha
geniş bir enstrüman grubuna yazılmış olan oda müziği
eserlerini de yorumlamaktan büyük keyif alıyor ve bu
doğrultuda gerçekleştirdikleri konserler sayesinde Nicholas
Angelich, Tanja Tetzlaff, Yefim Bronfman, Beatrice Rana,
Renaud Capuçon gibi önemli müzisyenlerle sağlam
sanatsal dostluklar kuruyor. 2020–21 sezonunda öne çıkan
performansları arasında Veronika ve Clemens Hagen ile
birlikte Madrid Auditorio Nacional de Música CNDM,
Brüksel Flagey ve Berlin Filarmoni’de yorumlayacakları

Çaykovski’nin Souvenir de Florence konserleri ve
Sabine Meyer ile Kasım 2020’de Almanya ve İtalya’da
gerçekleştirdikleri turne sayılabilir.
2014 yılında Quatuor Modigliani, Antoine Riboud’un
1976 yılında kurduğu ve efsanevi sanat direktörü Mstislav
Rostropovitch çalışmalarıyla ismi tüm dünyada duyulan
Rencontres Musicales d’Evian Festivali’nin sanat direktörü
oldu. Evian Resort ve Quatuor Modigliani’nin ortak
çalışmaları sayesinde verdiği 13 yıllık uzun bir aranın
ardından festival kısa sürede büyük bir başarı kazandı ve
yeniden Avrupa’nın en büyük yaz müzik festivallerinden biri
haline geldi.
2008 yılından bu yana Mirare etiketiyle albümler çıkaran
dörtlü, bugüne dek birçok ödül kazanan 10 CD kaydı
gerçekleştirdi. 9. albümleri olan Portraits, “Preis der
deutschen Schallplattenkritik”in 2-2019 (oda müzik
kategorisi) çok satanlar listesine girdi. Sabine Meyer, Bruno
Schneider, Dag Jensen, Knut Erik Sundquis ile birlikte
kaydettikleri ve Nisan 2020’de yayımlanan son albümleri
Schubert Octet, uluslararası basından oldukça olumlu
eleştiriler aldı. Dörtlünün bir sonraki projesi Çaykovski’nin
3. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Souvenir de Florence’ın (Veronika
ve Clemens Hagen ile birlikte) CD kaydı; bu kayıt 2021–22
sezonunda dinleyiciyle buluşacak.
Kuruldukları günden bu zamana kadar geçen 15 yıl içerisinde
kendi tını ve tarzını oluşturan Quatuor Modigliani, kazandıkları
deneyimleri yeni kuşak sanatçılarla paylaşmaktan mutluluk
duyuyor. 2016 yılında Evian Festivali bünyesinde oluşturdukları
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▪ The Paris based Quatuor Modigliani, which was founded
in 2003, is a regular guest of the world’s top venues and
finest String Quartet & Chamber Music series. It was a
special honour for the quartet to be the first string quartet
ever performing in the big hall of the Elbphilharmonie in
Hamburg in 2017.
Highlights of this season are tours through Germany in
October 2020 and February 2021 with concerts at the
Schwetzinger SWR Festpiele or Elbphilharmonie Hamburg
i.a., as well as a US-tour in March 2021. In December 2020
the Quatuor Modigliani celebrates the world premiere
of the String Quartet ‘Split Apart’, which was composed
specifically for them by the British composer Mark Anthony
Turnage. Following the premiere, the quartet will present
the piece e.g. at Staatstheater Darmstadt, Musikverein Wien,
Concertgebouw Amsterdam, at Flagey in Brussels or at the
Pollack Hall in Montreal.
Since its formation, the Quatuor Modigliani has been
enjoyed to performing bigger chamber music works,
which is how the quartet has built true artistic friendships
with other musicians such as e.g. Nicholas Angelich,
Tanja Tetzlaff, Yefim Bronfman, Beatrice Rana or Renaud
Capuçon. In 2020–21, such concert highlights will be
performances with Veronika and Clemens Hagen, playing
Tchaikovsky’s Souvenir de Florence at Auditorio Nacional de
Musica CNDM Madrid, Flagey in Brussels or at the Berlin
Philharmonie, as well as a Schubert Octet tour with Sabine
Meyer i.a. in November 2020, with concerts in Germany
and Italy.
In 2014, the Quatuor Modigliani became Artistic Directors
of the Rencontres Musicales d’Evian, a festival created in
1976 by Antoine Riboud and made famous through its
former legendary artistic director Mstislav Rostropovich,
after a pause of thirteen years. The joint efforts of the Evian
Resort and Quatuor Modigliani achieved immediate success
and the festival has now become again one of Europe’s
major and most publicized summer musical events.
The quartet has been recording for the Mirare label
since 2008 and has released 10 award winning CDs
since. Their 9th album, Portraits, was featured in the
bestseller list 2-2019 (category chamber music) at the
‘Preis der Deutschen Schallplattenkritik’. Also, their latest
album Schubert Octet, which was recorded together with
Sabine Meyer, Bruno Schneider, Dag Jensen and Knut
Erik Sundquist and published in April 2020, received
international critical acclaim. The quartet’s next project, a

CD featuring recordings of Tchaikovsky’s String Quartet
no.3 and the Souvenir de Florence (with Veronika and
Clemens Hagen) is expected to be released in season
2021–22.
After 15 years of building up their own sound and profile,
the Quatuor Modigliani felt happy to pass their experience
to the next generation. In 2016 they created the atelier
within the Festival in Evian and will be organizing the
Bordeaux International Competition including a festival and
various masterclass from this season onwards.
Thanks to the generosity and support of private sponsors,
the Quatuor Modigliani plays on four outstanding Italian
instruments: Amaury Coeytaux plays a 1773 violin by
Giovanni Battista Guadagnini; Loïc Rio plays a 1780 violin
by Giovanni Battista Guadagnini; Laurent Marfaing plays a
1660 viola by Luigi Mariani; François Kieffer plays a 1706
cello by Matteo Goffriller.

zorluğu açısından Schubert’in sonraki eserlerini simgeler.
23 dakikadan uzun olan ilk bölüm, ilk temanın ortaya
çıkışını önemli ölçüde geciktiren senfonik bir girişe sahiptir.
Bestecinin karakteristik ritmik dürtüsünden çok zengin
karmaşıklıkla karakterize edilen bu tema, birkaç noktada
dinamik olarak neredeyse sessizliğe iner. İlk bölümün
yaklaşık yarısı kadar uzun olmasına rağmen, ikinci bölüm
Andante un poco moto oldukça zengin bir içerik sunar.
Biçimsel olarak önceki bölümle tutarlı olsa da daha lirik ve
daha derinlikli bir karaktere sahiptir. Önceki bölümlerden
daha az karmaşık olan Scherzo ritmik bir yapıyla işaretlenir.
Sonunda, başlangıçtaki hareket geri döner ve bu bölüm
agresif bir şekilde sona erer. Finalde iki ritmik yapı arasında
bir dönüşüm bulunur. Dörtlünün senfonik kapsamı içinde
final, şaşırtıcı bir sona yaklaşana kadar sürekli inşa edilen ve
değişen, güçlü ve karmaşık bir kompozisyonla sona erer.

PROGRAM NOTLARI
Pēteris Vasks
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.6
I. Canto 1
II. Allegro appassionato
III. Canto 2
IV. Corale
Yapıtları dünya çapında tanınmış müzisyen ve topluluklar
tarafından seslendirilen, çağımızın en önemli bestecilerinden
Pēteris Vasks’ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.6 İstanbul Müzik
Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali
ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle
Wigmore Hall’un ortak siparişi bugün ülkemizde ilk defa
seslendirilecek. Yapıtlarıyla Letonya müziğinin arkaik ve
folkloral unsurlarını incelikli bir biçimde çağdaş müziğin
diliyle adeta yeniden kuran Vasks, oluşturduğu bu ilişkiyle
insan ve doğa arasındaki karmaşık etkileşime işaret ediyor.
Bu yıl, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.6 ile Letonya Büyük
Müzik Ödülü’nün sahibi olan besteci, bu yapıtında kişisel
deneyimlerinin otobiyografik bir retrospektifini sunuyor
ve yapıt Beethoven’ın müziği de dahil olmak üzere veda,
hatırlama, ayrılma ve buluşmayı işaret eden dört bölümden
oluşuyor.
Franz Schubert
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, no.15, Sol minör, D 887
I. Allegro molto moderato
II. Andante un poco moto
III. Scherzo & Trio. Allegro vivace - Allegretto
IV. Allegro assai
Schubert’in yaylı çalgılar dörtlülerinin sonuncusu olan
15 numaralı dörtlüsü (1826), ünlü Re minör Dörtlü’sünün
(Ölüm ve Kız) yanında, bestecinin büyük ölçekli eserler
yazma yolunda ilerlediğinin kanıtını oluşturur; kapsamı ve

49 t h ıs tan bul musıc fes tıval

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

atölye programı, Bordeaux Uluslararası Müzik Yarışması,
bir festival ve sayısız ustalık sınıfı bu sezon ve gelecekte
yapacakları çalışmalardan bazıları.
Özel sponsorlarının destekleri sayesinde Quatuor Modigliani
dört kusursuz İtalyan enstrümanı çalıyor:
Amaury Coeytaux 1773 Giovanni Battista Guadagnini yapımı
bir keman; Loïc Rio 1780 Giovanni Battista Guadagnini
yapımı bir keman; Laurent Marfaing 1660 Luigi Mariani
yapımı bir viyola ve François Kieffer 1706 Matteo Goffriller
yapımı bir viyolonselle izleyicilerle buluşuyor.

modıglıanı quartet
a premıere: vasks
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sımon ghraıchy

SIMON GHRAICHY
sımon ghraıchy piyano piano

08.09.2021
ça we 20.00

Fransız Sarayı
Palais de France

Johann Sebastian Bach / Franz Liszt

Prelüd ve Füg, La minör, org için, S 462
Prelude and Fugue in A minor, for organ, S 462
I. Prelude
II. Fugue
Isaac Albéniz

Iberia Süiti, piyano için, B. 47, Kitap 4
Iberia Suite for piano, B. 47, Book 4
— No.10, Malaga, Si bemol Majör in B flat Major
— No.11, Jerez, La minör in A minor/E Phrygian
— No.12, Eritaña, Mi bemol Majör in E flat Major
Guiseppe Verdi / Franz Liszt

Aida operasından Kutsal Dans ve Final Düeti, S 436
Sacred Dance and Final Duet from Aida, S 436
Enrique Granados

Goyescas Süiti, op.11
From Goyescas Suite, op.11

sımon ghraıchy

III. El fandango de candil
IV. Quejas, o La Maja y el ruiseñor
Wolfgang Amadeus Mozart / Franz Liszt

Don Juan’ın Anıları, piyano için, S 418
Réminiscences de Don Juan, for piano, S 418
I. Grave - Andantino - Duetto: Andantino Allegretto - Variation I: Adagio Variation II: Tempo giusto - Presto - Più animato Prestissimo - Andante

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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Arasız 80’ sürer. Lasts 80’ without interval.

▪ Meksika ve Lübnan kökenli ünlü Fransız piyanist Simon
Ghraichy, zengin, çeşitli kültürel etkilerle tanımlanan
benzersiz kişisel tarzıyla ünlü... Kusursuz virtüözitesi
ve dikkat çekici sanatsal zevki ile yaşıtları ve daha az
deneyimli dinleyiciler tarafından övgüler alıyor. Berliner
Philharmoniker, Théâtre des Champs-Elysées ve Carnegie
Hall gibi prestijli mekânlar, Ghraichy’nin konserlerini takip
eden izleyicilerin yaş ortalamasında dramatik bir düşüşe
tanık oldu.
Simon Ghraichy, sayısız ödül kazanmadan ve uluslararası
kariyerine başlamadan önce Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris’te (CNSMDP) Michel Béroff,
Daria Hovora ve Helsinki’deki Sibelius Academy’de Tuija
Hakkila gibi ustalardan ders aldı.
Ghraichy, orkestralarla solist olarak ve beş kıtadaki
müzik merkezlerinde oda müziği ve solo resitallerde
müzikseverlerle buluştu: New York’taki Carnegie Hall ve
Washington’daki Kennedy Center, Théâtre des ChampsElysées ve Philharmonie de Paris, Versailles Kraliyet Operası,
Almanya’da Berliner Philharmonie, Lima’da Gran Teatro
Nacional, Bogota’da Teatro Mayor ve dünyanın dört bir
yanında bulunan pek çok seçkin mekân…
Simon Ghraichy, Deutsche Grammophon ile özel bir kayıt
sözleşmesi imzaladı. Son kaydı olan 33, Şubat 2019’da
Paris’teki Théâtre des Champs-Elysées’de izleyicileriyle
buluştuğu konserleri esnasında yayımlandı.

▪ Acclaimed French pianist with Mexican and Lebanese
background, Simon Ghraichy is renowned for his unique
personal style defined with rich, diverse cultural influences.
He is appreciated by peers for his irreproachable virtuosity
and remarkable artistic taste, as well as by less experienced
listeners for his uninhibited extrovert personality and
charisma. Thus, prestigious venues such as the Berliner
Philharmoniker, Théâtre des Champs-Elysées and the
Carnegie Hall have witnessed a dramatic drop of their
audiences’ average age when Ghraichy’s concerts were staged.
Simon Ghraichy learned from such masters as Michel Béroff
and Daria Hovora at the Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris (CNSMDP), and Tuija Hakkila at the
Sibelius Academy in Helsinki, before winning numerous
awards and launching an international career.
Ghraichy has performed as a soloist with orchestras and in
chamber music and solo recitals in music halls over the five
continents: at Carnegie Hall in New York and the Kennedy
Center in Washington DC, Théâtre des Champs-Elysées
and Philharmonie de Paris, Versailles Royal Opera, Berliner
Philharmonie in Germany, Gran Teatro Nacional in Lima,
Teatro Mayor in Bogota and many other venues all-over the
world.
Simon Ghraichy has signed an exclusive recording contract
with Deutsche Grammophon. His last recording, 33, was
released on February 2019 when he performed at Théâtre
des Champs-Elysées in Paris and had been classified in the
classical charts.
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Johann Sebastian Bach / Franz Liszt
Prelüd ve Füg, La minör, org için, S 462
Johann Sebastian Bach’ın la minör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki
Prelüd’ü ile 6/8’lik ölçüdeki Füg’ü (BWV 543) özellikle, bu
her iki bölmenin de tek bir motiften oluşturulduğu üstün
bir eserdir. Bu nedenle esere “grosse” (büyük) adı da
yakıştırılmıştır. 53 mezür süren sakin akışlı Prelüd, 1709
yılında Weimar’da bestelenmiştir. Çözülmüş akorlarla,
diyatonik dizilerle başlayan ve büyük bir berraklıkla gelişen
151 mezürlük Füg ise, 1717–23 yılları arasında bir klavye
parçası olarak Köthen’de tasarlanmış, 1723’te Leipzig’de
bugünkü biçimine ulaşmıştır. Çoğu kez iki ya da üç sesli
olarak durmadan ilerleyen Füg, sona doğru çokseslilikten
uzaklaşarak Prelüd’e benzer. Bu heyecan verici eseri
büyük piyanist Liszt, diğer beş Prelüd ve Füg ile birlikte
1842–50 yılları arasında piyanoya uygulamıştır. S 462 olarak
numaralanan bu eser Bach’ın şu Prelüd ve Füg’lerini içerir:
BWV 543 la minör, BWV 545 do majör, BWV 546 do minör,
BWV 547 do majör, BWV 548 mi minör, BWV 544 si minör.
— irkin aktüze
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Heitor Villa-Lobos
Tristorosa, piyano için vals

Souvenir de Porto Rico, 1857 sonbaharında yazılmıştır.
Yapıtın uzun ismi, Souvenir de Porto Rico, Gibarolar için
Marş’tır. “Gibarolar”, Porto Rico’nun iç kesimlerinde
toprağı süren çiftçilerdi. Bu yapıtta gezici müzisyenlerin
sanki uzaktan yürüdüğü duyulur; onlar yaklaştıkça, ana
melodi piyanonun orta perdesinden duyulur. Noel zamanı
sokaklarda duyulan geleneksel bir Porto Rico şarkısı, “Si
me dan pasteles, dénmelos calientes”, altıncı çeşitlemenin
orta bölmesinde duyulur, besteci bu bölümü ragtime veya
tango müziğinin sallanan ritmini güçlü bir şekilde yeniden
kurgulayacak şekilde senkronize eder. Gottschalk, Porto
Rico’da yaşadığı zaman, ada nüfusunun yüzde 37’si AfroKarayipli kölelerden oluşuyordu. Çalışmalarının çoğu AfroAmerikan ritimleri içeriyor olsa da Souvenir de Porto Rico
caza daha yakındır.

Rio de Janerio’da doğan Brezilya’nın ünlü bestecisi Heitor
Villa-Lobos ilk müzik derslerine viyolonsel çalan babasıyla
başladı. Sonra da gitar öğrenerek, gençliğinde geçimini
çeşitli eğlence yerlerinde çalgı çalarak kazandı. 18–25 yaşları
arasında Brezilya’nın çeşitli bölgelerini dolaşarak ilginç
müzikler derledi ve bunları konserlerde sunarak büyük
başarı kazandı. Daha sonra ünlü piyanist Artur Rubinstein’ın
eserlerini yorumlamasıyla üne erişti ve 1923’te burslu olarak
Avrupa’ya gönderildi. 1930’a kadar Paris’te kaldı; birçok
Avrupa kentinde ve Amerika’da konserler yönetti. 1930’da
ülkesine dönen ve aynı yıl Brezilya Akademisi müdürü
olan Villa-Lobos, 1932’de ülkedeki bütün okullardaki müzik
derslerini çekici hale sokmakla görevlendirildi. Brezilya’nın
müzik eğitiminde önemli bir lider olarak seçkinleşen
besteci, halk ezgi ve danslarının gruplarla seslendirilmesine
önayak oldu, müzik eğitimini yeniden düzenledi. Brezilya
folklorunu yansıtan eserlerinin başında 14 Choros (1920–29),
beş Bachianas Brazilerias (1930–45) gelir. Tristorosa ise
Villa-Lobos’un en erken tarihli piyano yapıtlarından biridir.
Günün popüler tarzında bir vals olup, Chopinvari figürlerle
renklendirilmiş duygusal bir tona sahiptir.
— irkin aktüze

Guiseppe Verdi / Franz Liszt
Aida operasından Kutsal Dans ve Final Düeti, S 436

Heitor Villa-Lobos
Ciclo Brasileiro, piyano süiti A 374:

Louis Moreau Gottschalk
Souvenir de Porto Rico’dan “Morte!”, op.31, D 147
(Piyano için Noktürn)
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anlamıyla egemen olan ilk sanatçıydı. Buna rağmen Liszt de
operalar veya tanınmış halk şarkıları üzerine çeşitli fanteziler,
parlak parafraz’lar yazmaktan geri kalmamış; genellikle opera
aryaları üzerine dramatik karakteri koruyarak yazılan parlak
fantezi stili olan parafraz’ı çok geliştirmiştir.
1830’lu yıllarda moda olan Rossini, Bellini, Donizetti
operalarının Pasta, Malibran, Viardot-Garcia gibi divalar
tarafından söylenen aryaları dilden dile dolaşırken Liszt, ilk
kez 1829’da Auber’in bir operasıyla işe başlamış, bunları
1835–43 yılları arasında yaptığı diğer ünlü operalar izlemiştir.
Konser sahnelerinden çekildiği 1845 yılından sonra yaptığı
Gounod ve Verdi parafraz’ları ile büyük başarı sağlamıştı.
Liszt, Verdi’nin Kahire’de 1871’de ilk kez sahnelenen ünlü
Aida operasından kutsal dans (Danza sacra) ve final düeti
üzerine parafraz’ı ise 1879’da yazmış ve T. Raab’a ithaf
etmiştir.
— irkin aktüze

Liszt’in yaşadığı çağlarda piyano virtüözlerinin kendilerini
dinleyicilere ispatlamak için, verilen bir tema üzerine
doğaçlaması (emprovizasyon) en başta gelen özelliklerden
biriydi. Böylece tanınmış eserler ve opera parafraz’ları,
fanteziler konser programlarında önemli bir yer tutuyordu.
Bu nedenle Paganini gibi çok ünlü yorumcular bile, ses
kaydının olmadığı o günlerde kendi eserlerini tanıtmak
yanında, sevilmiş melodilerin üzerine varyasyonlar da
yapıyordu. Liszt ise Bach ve Scarlatti’den, Schumann ve
Chopin’e kadar uzanan geniş bir piyano repertuvarına tam

III. Festa no sertão
Ciclo Brasileiro, bestecinin piyano türündeki daha zorlayıcı
çabaları arasında yer alan dört parçadan oluşuyor. Bu
dört eser şunlar: Plantio do Caboclo (Öncülerin Şarkısı),
Impressões seresteiras (Âşıkların İzlenimleri), Festa
no sertão (Adaçayı Festivali) ve Dança do índio branco
(Beyaz Kızılderililerin Dansı). Önceki parçaların daha
yavaş karakterinin aksine, üçüncüsü, yine Rachmaninov’un
ipuçlarıyla, neşeli bir doğaya sahip canlı bir müzik sunar.

Wolfgang Amadeus Mozart / Franz Liszt
Don Juan’ın Anıları, piyano için, S 418
I. Grave - Andantino - Duetto: Andantino - Allegretto Variation I: Adagio - Variation II: Tempo giusto - Presto Più animato - Prestissimo - Andante
Liszt, Réminiscences de Don Juan (Don Juan’ın Anıları)
ya da Don Juan Fantezisi adlı eserini Bellini’nin Norma ve
Meyerbeer’in Şeytan Robert adlı operaları üzerine fantezilerle
aynı zamanda, 1841’de yazmış; önce solo (S 418), sonra da iki
piyano için (S 656) düzenlediği bu eseri Danimarka Kralı VIII.
Christian’a ithaf etmiştir.
Mozart’ın Lorenzo da Ponte’nin librettosu üzerine bestelediği
ve ilk kez 1787’de Prag’da oynanan iki perdelik Don Giovanni
operasında 17. yüzyılda Sevil’de geçen olaylarda Don Juan’ın
çapkınlıkları konu edilir. Liszt de –Mozart’tan kullandığı bu
tek operanın– en ünlü temalarını parlak bir piyano yazısıyla
renkli biçimde üç bölümde işler. Uvertürden alınan temalarla
başlayan ağır (Grave) girişte öldürülen komutanın ürkütücü
motifi de (2. perde) anımsanır. 2. bölmede önce ağırca
(Andantino) tempoda eserin 1. perde 3. sahnenin “Bana elini
uzat” diye başlayan ünlü düeti “Reich mir die Hand, mein
Leben” (La ci darem la mano) duyurulur ve bu düet üzerine
ilk olarak zarif süslemelerle ağır (Adagio), sonra da usta bir
kontrpuanla parlak (Allegro giusto) varyasyonlar sergilenir.
3. bölmede ise 1. perde 4. sahnedeki içki sahnesi, Don Juan’ın
şampanya aryası “Finch’ han dal vino” hızlı (Presto) ve çok
hızlı (Prestissimo) tempolarda, etkileyici virtüözlükle, orkestral
bir dille yansıtılır. Ünlü piyanist ve besteci Ferruccio Busoni
(1866–1924) 1917’de, zorluğuyla piyanistleri ürküten eserin
yeni baskısını yayımlarken, teknik güçlüklerin çözüm yollarını
da açıklamıştır.
— irkin aktüze
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musıc route

orest smovzh

MÜZİK ROTASI
MUSIC ROUTE
11.09.2021
ct sa 11.00-13.30 | 14.00-16.30
11.00-11.40
14.00-14.40

Kalkış/Varış: Kabataş İskelesi Şehir Hatları Vapuru
Departure/Arrival: Kabataş Pier, Ferry Lines

I. tur tour
II. tur tour

orest smovzh keman volin
nazarıı stets kontrbas doublebass
Béla Bartók

44 İkili, SZ 98, BB 104:
44 Duos, SZ 98, BB 104:
1. Parosito (Teasing Song)
10. Ruten nota (Ruthenian Song)
11. Gyermekrengeteskor (Lullaby)
14. Parnas-tanc (Cushion Dance)
Jaakko Kuusisto

Miniö, op.23
Wolfgang Amadeus Mozart

Keman Sonatı, Fa Majör, K 46e
Violin Sonata in F Major, K 46e
I. Allegro
II. Menuet 1 & 2
Vitaliy Vyshynsky

Distorted Projection*
Anonim Anonymous

Robertsbridge Codex’ten Estampie
Estampie from Robertsbridge Codex
Reinhold Glière

Arasız 40’ sürer. Lasts 40’ without interval.

DEĞERLİ DESTEĞİYLE
WITH THE FRIENDLY
SUPPORT OF

* dünya prömiyeri world premiere
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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I. Prelude
II. Berceuse
III. Intermezzo
IV. Etude

GÖSTERI EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

4 Parça, op.39:
4 Pieces, op.39:

Ukrayna doğumlu kemancı Orest Smovzh Amerika Birleşik
Devletleri’nde yaşıyor. Verdiği konserlerin yanı sıra, festivaller
düzenlemeye, çağdaş müziği teşvik etmeye, dönem
müziği performanslarına, müzik gazeteciliğine ve şefliğe
kendini adamış bir sanatçı; son birkaç yıldır ise Midori’nin
danışmanlığında çalışıyor.
Smovzh, Orchester des Champs-Élysées üyeleri, Suntory
Hall Oda Müziği Akademisi, piyanistler Thomas Hoppe,
Albert Tiu, Fazıl Say, çellist Michael Kannen, kemancı Vadim
Gluzman ile oda müziği icralarında işbirliği yaptı. Yakın
zamanda piyanistler Ferenc Rados, Leon Fleisher, Jeffrey
Kahane, Ellen Mack, şef Gyorgy Takacs-Nagy, bariton Thomas
Hampson ve ud sanatçısı Nigel North’tan danışmanlık aldı.
Solist olarak Singapur’da Masaaki Suzuki ve Los Angeles’ta
USC Baroque Sinfonia ile dönem müziği performanslarında
yer aldı ve ayrıca Meksika, ABD ve Japonya’da çeşitli sosyal
yardım projelerine katıldı.
Orest Smovzh, Ukrayna’nın yanı sıra Singapur ve ABD’nin
önde gelen bestecilerine
yaklaşık 40 eser siparişinde
bulundu ve bu eserlerin
ilk seslendirilişlerini
gerçekleştirdi. Bir köydeki
ilk Ukrayna oda müziği
festivali olan Dzenzelivka
Klasik Haftası’nın
kurucularından biri olan
sanatçı, sekiz yıl boyunca
boyunca bu etkinliğin sanat
yönetmeni olarak görev
aldı; ayrıca Ukrayna’nın
en hareketli konser
organizasyonlarından biri
olan Collegium Musicum Lviv ile Malezya’nın yenilikçi klasik
müzik projesi Melaka Classics’in de kurucularından biri.
2015 Tadeusz Wroński Solo Keman Yarışması’nın birincisi ve
2018 George Enescu Keman Yarışması’nın finalisti olan Orest
Smovzh, Rin Kei Mei tarafından ve diğer koleksiyonlardan
ödünç verilen Guarneri del Gesù, Jean-Baptiste Vuillaume
yapımı enstrümanlarla çalıyor. George Enescu Filarmoni
Senfoni Orkestrası, Yamagata Senfoni Orkestrası, Özbekistan
Ulusal Senfoni Orkestrası, Lublin Filarmoni Orkestrası,
Odesa Filarmoni Orkestrası, Ukrayna Festival Orkestrası
ile Bükreş Romen Athenaeum, Tokyo Hitashi Systems
gibi prestijli salonlarda solist olarak yer alan sanatçının
performansları Medici, Danish Broadcast Corporation, Kol
Ha Musica, WXQR ve Ukrayna Ulusal Radyosu tarafından
yayımlandı.
Orest Smovzh, Kiev’de Ukrayna Çaykovski Ulusal Müzik
Akademisi’nden, Singapur’da Yong Siew Toh Müzik
Konservatuvarı’ndan, Los Angeles’ta USC Thornton Müzik
Okulu’ndan ve Baltimore’da Peabody Enstitüsü’nden mezun
oldu ve burada Yaroslava Rivnyak, Dmytro Tkachenko, Qian
Zhou, Midori ve Vadim Repin, Ilya Gringolts, Ivry Gitlis,
Pierre Amoyal, Nam Yun Kim, Pinchas Zukerman, Petru

Munteanu, Kszysztof Węgrzyn ve David Takeno’nun ustalık
sınıflarına katıldı.
En çok ilgiyi resital repertuvarına, sıradışı programlara
ve solo keman performanslarına çeken Orest’in sanatsal
coğrafyası Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya’yı
kapsıyor.
▪ Ukrainian-born violinist Orest Smovzh is currently based
in the United States. In addition to performing-Smovzh is
dedicated to organizing festivals, promoting contemporary
music, historically informed performance, music
journalism and conducting. For the last few years, he works
under mentorship of Midori.
Smovzh collaborated in chamber performances with the
members of Orchestre des Champs-Élysées, Suntory Hall
Chamber Music Academy, pianists Thomas Hoppe, Albert
Tiu, Fazıl Say, cellist Michael Kannen, violinist Vadim
Gluzman. He recently received the most memorable
coaching from pianists Ferenc Rados, Leon Fleisher, Jeffrey
Kahane, Ellen Mack, conductor Gyorgy Takacs-Nagy,
baritone Thomas Hampson
© jason lai
and lute player Nigel North.
As a soloist he took part
in historically informed
performances with Masaaki
Suzuki in Singapore and
USC Baroque Sinfonia
in Los Angeles, as well
as participated in several
outreach projects in Mexico,
USA and Japan.
Orest Smovzh
commissioned and
premiered around 40 works
from the leading composers
of Ukraine, as well as Singapore and USA. He is a cofounder of Dzenzelivka Classical Week – first Ukrainian
chamber music festival in a village, where he was the
Artistic Director for eight years; Collegium Musicum Lviv
– one of the most vibrant concert organizations of Ukraine;
Melaka Classics – innovative classical music project in
Malaysia.
Winner of 2015 Tadeusz Wroński Violin Solo Competition
and the finalist of 2018 George Enescu Violin Competition,
Orest Smovzh has performed on instruments by Guarneri
del Gesù, Jean-Baptiste Vuillaume, and others, loaned by
late Mr Rin Kei Mei and private collections. He appeared
as a soloist with George Enescu Philharmonic Symphony
Orchestra, Yamagata Symphony Orchestra, Uzbekistan
National Symphony Orchestra, Lublin Philharmonic
Orchestra, Odesa Philharmonic Orchestra, Ukrainian
Festival Orchestra, in such iconic halls as Romanian
Athenaeum in Bucharest, Suntory Hall in Tokyo, Hitashi
Systems Hall in Sendai among others. His performances
were broadcasted by Medici, Danish Broadcast Corporation,
Kol Ha Musica, WXQR and The National Radio Company
of Ukraine.
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keman ikilisi için düzenlemek için izin istedi ve bunları
genç kemancılar için kullanmak niyetindeydi. Bartók bunun
yerine bazı orijinal ikililer oluşturmaya karar verdi ve ertesi
yıl onları üretmek için Doflein ile yakın istişare içinde çalıştı.
Bartók’un pedagojik eserlerinin çoğu gibi, 44 İkili’nin amacı iki
yönlüydü: Birincisi, genç müzisyenlere yapılandırılmış teknik
çalışmalar sağlamak ve ikincisi, genç sanatçıları halk müziğiyle
tanıştırmak. 44 İkili coğrafi ve kültürel pusulası Ukrayna,
Sırbistan, Macaristan ve diğer Slovak bölgelerinin yanı sıra
Arap dünyasından müzikleri içeren tamamen halktan ilham
alan müziklerden oluşuyor.
Jaakko Kuusisto
Miniö, op.23

nazarıı stets

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

▪ Nazarii Stets, çağdaş müziğe ve Ukrayna modern müziğinin
popülerleşmesine odaklanan bir müzisyen. 1991 yılında
Kopychyntsi’de (Ukrayna) müzisyen bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. İlk enstrümanı kemandı ve yedi yıl eğitim
aldıktan sonra Ternopil Müzik Koleji’nde Vasyl Felenchak’ın
danışmanlığında kontrbas çalışmaya başladı. Ardından 2010–
2015 yılları arasında Ulusal Opera’dan Oleksandr Melnyk ile
çalışırken Çaykovski Ulusal Müzik Akademisi’nden hem lisans
hem de yüksek lisans derecesi aldı.
Stets, 16 yaşında Galitsky Oda Orkestrası ile ilk profesyonel
sözleşmesini imzaladı; 20 yaşında Kiev Kamerata’da solistti.
26 yaşında Ukrayna Ulusal Müzik Akademisi’nde profesör
oldu. 2018 yılında Ukrayna Kültür Bakanlığı tarafından
modern Ukrayna müziği ile konser performansları için Levko
Revutsky Ödülü’ne layık görüldü.
Nazarii Stets, Nicolas Crosse, Chi-Chi Nwanokue, Jeff
Bradetich, Leon Bosch, Ruslan Lutsyk, Dan Styffe, Hirosh
Ikematsu gibi ünlü kontrbasçıların ustalık sınıflarına katıldı.
Zoltan Almashi, Alisa Zaika, Meryson Borghes, Oleksandr
Levkovych, Julia Monducci, Edvard Kravchuk ve Sergii
Piliutikov’un kontrbas konçertolarının ilk icracısıydı. Konser
coğrafyası Manifest, Gogolfest, 2 Gün 2 Gece, BrittenPears Genç Sanatçı Programı, Contrasts, Course, Varşova
Sonbaharı, Septembre Musical gibi festivallerde solo, oda ve
orkestra performansları ile 20’den fazla ülkeyi kapsamaktadır.
Stets bugüne kadar Ulysses Ensemble, Salzburg Sinfonietta,
Ensemble Nostri Temporis, Sed Contra, New Era Orchestra,
Kyiv Kamerata ve UKHO-Ensemble gibi topluluklarla pek çok
işbirliğine imza attı.
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▪ Nazarii Stets is a musician focused on contemporary music
and popularization of Ukrainian modern music. He was born
in 1991 in Kopychyntsi (Ukraine) into a musician family. His
first instrument was violin and after seven years of learning it
he began studying double-bass in the Ternopil Music college
under the tutelage of Vasyl Felenchak. Then from 20102015 he achieved both bachelors and master’s degrees from
National Music Academy named after P. Tchaikovsky while
working with Oleksandr Melnyk from National Opera.
Nazarii got his first professional contract with the Galitsky
Chamber Orchestra at the age of 16, at 20 won the solo

© serhii anishchenko

position in the Kyiv Kamerata national ensemble. As 26 years
old he becomes he becomes professor at the at the National
Music Academy of Ukraine. In 2018 he was awarded by
Ministry of Culture of Ukraine to Levko Revutsky prize for
concert performances with modern Ukrainian music.
Nazarii Stets got master classes with renowned double-bass
players such as Nicolas Crosse, Chi-Chi Nwanokue, Jeff
Bradetich, Leon Bosch, Ruslan Lutsyk, Dan Styffe, Hirosh
Ikematsu he was the first performer double-bass concertos
by Zoltan Almashi, Alisa Zaika, Meryson Borghes, Oleksandr
Levkovych, Julia Monducci, Edvard Kravchuk and Sergii
Piliutikov. His concert geography includes more than 20
countries with solo, chamber and orchestral performances
at the festivals like Manifest, Gogolfest, 2 Days and 2 Nights,
Britten-Pears Young Artist Program, Contrasts, Course,
Warsaw Autumn, Septembre musical and so on. He had
collaborations with Ulysses Ensemble, Salzburg Sinfonietta,
Ensemble Nostri Temporis, Sed Contra, New Era Orchestra,
Kyiv Kamerata, UKHO-ensemble etc.

PROGRAM NOTLARI
Béla Bartók
44 İkili, SZ 98, BB 104:
1. Parosito
10. Ruten nota
11. Gyermekrengeteskor
14. Parnas-tanc
Béla Bartók, 44 İkili’sini (1931) bir Alman kemancı ve öğretmen
olan Erich Doflein’in isteği üzerine besteledi. 1930’da Doflein,
Bartók’tan bestecinin piyano koleksiyonundan bazı parçaları

Kemancı Jaakko Kuusisto, şeflik ve kompozisyonun yanı
sıra keman kayıtlarını da kapsayan bir kariyerle, anavatanı
Finlandiya ve ötesinde en görünür müzisyenlerden biri haline
geldi. Finlandiya’da en sık kaydedilen sanatçılar arasında,
Jean Sibelius da dahil olmak üzere Fin bestecilerin yanı
sıra çağdaş bestecilerin önemli kayıtlarını gerçekleştirdi.
Dokuz yaşında müzik kariyerine başlayan Kuusisto, Canine
Kalevala adlı bir aile operası da dahil olmak üzere 40’tan
fazla yapıt yazdı. Sanatçı, Minnesota Orkestrası ve Detroit ve
Singapur Senfoni Orkestraları tarafından seslendirilen op.23
Miniö, keman konçertosuna (Elina Vähälä için) ve 2019’da
Finlandiya’nın Naantali Müzik Festivali’nde Arto Noras
tarafından prömiyeri yapılan bir çello konçertosuna imza attı.
2015’ten beri Kuusisto, BIS etiketiyle dört, Ondine etiketiyle
bir albüm yayımladı.
Wolfgang Amadeus Mozart
Keman Sonatı, Fa Majör, K 46e

çıktı. Sadece pizzicato ile icra edilen bölümde, keman sadece
açık teller ile çalınmakta ve kontrbas onu taklit etmeye
çalışmaktadır, ancak farklı akorttan dolayı (keman: sol, re, la,
mi ve kontrbas: mi, la, re, sol) ters bir sonuç elde ederiz –
tersine bir izdüşüm.
Anonim
Robertsbridge Codex’ten Estampie
Klavye için yazılmış, bilinen en eski müziği içeren
Robertsbridge Kodeksi (1360) 14. yüzyılın bir müzik
elyazmasıdır. Yalnızca iki yapraktan oluşan bu kodekste,
Estampie, Trecento’nun bir İtalyan dans formu ve üç motif
düzenlemesi biçiminde altı parça içerir. Müziğin tamamı
anonimdir ve tablo halinde yazılmıştır.
Reinhold Glière
4 Parça, op.39:
I. Prelude
II. Berceuse
III. Intermezzo
IV. Etude
Reinhold Glière Kiev’de dünyaya gelir. Prokofiev ve
Myaskovsky gibi pek çok 20. yüzyıl Sovyet bestecisine
eğitmenlik yapan Glière, 1909’da tamamladığı bu
yapıtını müzik öğretmeni Boris Kaliushno’ya ithaf eder.
Yapıt bestelendiği dönemin bestecilik yönelimleriyle
kıyaslandığında eğitim amaçlı bir düet serisi izlenimi verse de
bestecinin yapıtın tamamını oluşturan her bir küçük formdaki
ustalığı açıkça duyulur.

I. Allegro
II. Menuet 1 & 2
Mozart’ın iki bölümden oluşan bu Keman Sonatı’nı, sanat
yaşamının başında yazmıştır. Henüz 12 yaşındayken K 46e ve
d dizin numaralı sonatlarını tamamlayan Mozart’ın bu yapıtı
Isabelle van Keulen gibi müzisyenler tarafından albümlerde
yer almıştır.
Vitaliy Vyshynsky
Distorted Projection
Bazen kontrbasın kemanın bir antipodu veya onun bir
yansıması olduğuna dair bir ifadeyle karşılaşılır. Keman
nispeten küçükse, kontrbas tam tersidir; keman orta ve
yüksek aralığın çoğunu kullanıyorsa, kontrbas daha yaygın
bir ifade kaydı olarak daha düşüktür; virtüözlük ve çeviklik
daha çok kemanla ilişkilendirilir, ancak kontrbas ağırlık ve
yavaşlıkla ilgilidir. Ancak bunların hepsi oldukça yüzeysel
kalıp yargılardır. Bununla birlikte, kemanı yansıtan kontrbas
fikri, keşfedilebilecek sanatsal potansiyele sahiptir.
Kemanın kontrbas ile ilişkilendirilmesinde uygulanabilecek
“Distorted Projection” (Tersine İzdüşüm) işte böyle ortaya
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Orest Smovzh holds degrees from Tchaikovsky National
Music Academy of Ukraine in Kyiv, Yong Siew Toh
Conservatory of Music in Singapore, USC Thornton
School of Music in Los Angeles, and Peabody Institute
in Baltimore, where he studied with Yaroslava Rivnyak,
Dmytro Tkachenko, Qian Zhou, Midori, and participated in
masterclasses by Vadim Repin, Ilya Gringolts, Ivry Gitlis,
Pierre Amoyal, Nam Yun Kim, Pinchas Zukerman, Petru
Munteanu, Kszysztof Węgrzyn, and David Takeno.
Taking most interest in a recital repertoire, creating unusual
programs, and solo violin performances, Orest Smovzh’s
artistic geography includes numerous countries in Europe,
Asia, North America and Australia.
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11.55-12.35
14.55-15.35

I. tur tour
II. tur tour

aureum saksofon dörtlüsü
aureum saxophone quartet
Lukas Seifried bariton saksofon baritone saxophone
Viola Jank tenor saksofon tenor saxophone
Johannes Weichinger alto saksofon alto saxophone
Martina Stückler soprano saksofon soprano saxophone

Steven Verhelst

Song for Japan (Düz. Arr.: Tetsuya Watanabe)
Chick Corea

Spain
“Pee Wee” Ellis

Florian Bramböck

The Chicken

Bramboracky Marşı
Bramboracky Marsch

Arasız 40’ sürer. Lasts 40’ without interval.

Antonín Dvořák

Humoresque, op.101, no.7

aureum saksofon dörtlüsü
aureum saxophone quartet

Ludwig van Beethoven

Piyano Sonatı no.8, Do minör, op.13, “Pathetique”
(Düz.: Leonhard Paul):
Piano Sonata no.8 in C minor, op.13, “Pathetique”
(Arr.: Leonhard Paul):
III. Rondo. Allegro
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Geleneksel Traditional
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Meraner Jodler - Steirer Dreier - Ischler Schleuniger
(Düz. Arr.: Rudi Pietsch)
Edvard Grieg

Aus Holbergs Zeit (Suite im alten Stil), op.40
I. Präludium (Allegro vivace)
II. Sarabande (Andante)
V. Rigaudon (Allegro con brio)
Mike Curtis

A Klezmer Wedding

▪ AUREUM Saksofon Dörtlüsü üyeleri Viyana Müzik ve
Sahne Sanatları Üniversitesi’nde ilk kez karşılaştıklarında
gelecekte onları nelerin beklediğinden tamamen
habersizlerdi.
Dört ayrı karaktere sahip müzisyen kaderleriyle buluştu ve
hep beraber müzik dünyasındaki yolculuklarına başladılar.
Topluluk üyelerinin ortak hedefi her zaman insanları klasik
müziğe daha çok yaklaştırmak oldu. Zaman içerisinde tek
ses üretebilen bir bütün olmayı başardılar. Topluluğun ismi
Latince bir kelime olan ve çaldıkları enstrümanların rengine
ithafen seçtikleri “altın” anlamına gelem AUREUM’dan
geliyor.
AUREUM Saksofon Dörtlüsü şimdiye dek Wiener
Konzerthaus ve Wiener Musikverein gibi dünyaca ünlü
konser salonlarında çaldı ve konserleri OE1 ve SRo gibi
radyo istasyonlarından yayımlandı. Musica Juventutis,
Jeunesse, Live Music Now, New Austrian Sound of Music
(NASOM) ve European Chamber Music Academy (ECMA)
gibi konser serileri ve programlarının konuğu oldular.
Topluluk ayrıca #klanginseln, “Mach dir ein Bild vom Klang”

▪ When the members of the AUREUM Saxophone Quartet
(ASQ) first crossed paths at the University of Music and
Performing Arts Vienna, none of them knew what their
future would bring.
Four different characters found their destiny, and together
they entered the world of music. The common goal of the
ensemble is to bring classical music closer to the people.
Eventually, they became one body of sound. The name of
the ensemble originates from the Latin word AUREUM,
meaning ‘golden’, which recalls the material of their
instruments.
So far, the ASQ played in renowned concert venues like the
Wiener Konzerthaus and the Wiener Musikverein and has
been broadcasted at radio stations like OE1 and SRo. The
ensemble is part of the concert series and programs Musica
Juventutis, Jeunesse, Live Music Now, The New Austrian
Sound of Music (NASOM) and European Chamber
Music Academy (ECMA). At the #klanginseln project,
‘Mach dir ein Bild vom Klang’ (paint what you hear), they
collaborated with the Tonkünstler Orchester.
In spring of 2018, they published their debut record
Newsorgsky which was highly rated by press and critics.
‘A must-have for every music department!’ (Otto Brusatti,
radio host & musicologist)
The group’s interests oscillate between traditional and
progressive ways of musical expression. The range of
their repertoire extends from baroque to contemporary
music. All four musicians contribute different aspects to
their music which result in a mix of classical music, jazz,
world music and real Austrian folk music at the highest
level. Their constant focus is based on exploring the
infinite array of sounds possible on the saxophone. Apart
from that, their ‘1 day and 2 concerts’ concept address
two totally different target groups: With their afternoon
children concerts and the common evening concerts, the
AUREUM Saxophone Quartet reaches all generations in
just one day!

PROGRAM NOTLARI
Florian Bramböck
Bramboracky Marşı
“Müzik insanları barışçıl yapar ve gezegenimizin acilen
barışa ihtiyacı var.” Florian Bramböck 1959’da Avusturya’nın
Innsbruck kentinde doğdu;. Innsbruck Konservatuvarı’nda,
Graz’daki Musikhochschule’de, Miami Üniversitesi’nde ve
Ivan Roth ile Basel’de saksofon eğitimi aldı. Uzun yıllar Viyana
Sanat Orkestrası’nın bir üyesiydi ve ayrıca Saxofour, Gansch ve
Roses ve Die Erben ile aynı sahneyi paylaştı. Avusturya’nın en
önemli caz müzisyenlerinden biri olan Bramböck, Mozarteum
Salzburg Üniversitesi’nde, Innsbruck’ta Müzik Eğitimi
Bölümü’nde ve Linz’deki Anton Bruckner Özel Üniversitesi’nde
ders vermenin yanı sıra, çok sayıda oda ve orkestra eserinin
bestecisi olarak bilinir.
Antonín Dvořák
Humoresque, op.101, no.7
Senfonik ve oda müziği alanlarında büyük değer taşıyan
eserler veren Dvořák’ın dört el piyano için ustalığını sergilediği
op.59 Efsaneler, op.46 ve op.72 Slav Dansları yanında solo
piyano için besteledikleri daha zayıf kalır. Ülkesinin folklorunu
değerlendiren Dvořák’ın bu yönü piyano eserlerinde de
görülür. Önemli solo piyano eserleri şöyle sıralanabilir: op.8
Siluetler (1879); op.12 Dumka ve Furiant (1884?); op.35 Re
minör Dumka (1876); op.36 Tema ve Varyasyonlar (1876);
op.42 İki Furiant (1878); op.52 Piyano Parçaları (1880);
Schubert, Brahms ve hatta biri Chopin’i anımsatan op.54 Sekiz
Vals (1880); Grieg’in Lirik Parçaları’nı anımsatan op.85 Poetik
Parçalar (1889) ve op.101 Humoresque’ler (1894).
7-27 Ağustos 1894 günleri arasında solo piyano için
bestelenen ve aynı yıl Berlin’de Simrock yayınevince
Humoresque adıyla basılan bu neşeli küçük parçaları Dvořák,
tatilini ülkesinde geçirirken yazmıştı. Çok gezen, sekiz defa
İngiltere’yi, iki defa da Amerika’yı gören Dvořák 1892’de ilk
kez Amerika’ya gitmiş, özel bir konservatuvarda haftada
üç saat kompozisyon dersi vermiş, kış aylarında çeşitli
kentlerde kendi eserlerini yönetmiş; konservatuvarın sahibi
Jeanette Thurber’in milyoner eşinin 1893’te iflası üzerine
geri dönmeyi düşünmüş, ancak 28 Nisan 1894’te yeniden iki
yıllık kontratı kabul etmişti. Yaz aylarını Bohemya’da sakin
yazlığında mutlu geçiren besteci 1882 ürünü op.64 Dimitrij
operasının ikinci ve dördüncü perdeleriyle uğraştıktan sonra
çoğunlukla pentatonik yapıda olan bu sekiz Humoresque’i
yazdı.
Dvořák henüz Amerika’da iken bu parçaların temalarını notlar
şeklinde defterine geçirmişti. Bu arada bunları önce Yeni
İskoç Dansları olarak adlandırmayı düşündüğü ve op.41 İskoç
Dansları’nın karakterine benzediği de öne sürülür. Neşeli,
şakacı, kaprisli anlamlarına kullanılan Humoresque sözcüğü
bu parçalar için çok uygun düşmüş, özellikle 7 numaralı sol
bemol majör tonda, 2/4’lük ölçüde, oldukça ağır ve zarif (poco
lento e grazioso) tempoda ve onaltılık notalarla aksanlı çalınan
ezgi olağanüstü bir üne ulaşmıştır. Fritz Kreisler’in 1910’daki
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(Duyduğunu Çiz) projesini Tonkünstler Orkestrası ile
beraber gerçekleştirdi.
2018 yılı baharında basın ve eleştirmenler tarafından oldukça
olumlu değerlendirmeler alan çıkış albümleri Newsorgsky’yi
yayımladılar. Radyo programcısı ve müzikolog Otto Brusatti
albümle ilgili olarak “Her müzik okulunda bulunması
gereken bir albüm!” yorumunu yaptı.
Hem geleneksel hem de progresif müzikal ifadeleri
benimseyen ve kullanan topluluk, barok dönem eserlerinden
çağdaş müziğe kadar uzanan geniş bir repertuvara sahip.
Topluluğun dört üyesi de yaptıkları müziğe farklı renkler
katar ve bu çeşitlilik klasik müzik, caz, dünya müziği ve
en üst seviyesinde yorumlanan Avusturya folk müziğinin
kaynaştığı bir tarzla sonuçlanır. Hepsi adeta saksofondan
çıkabilen sınırsız ses dizilerini keşfetmeye odaklanmıştır.
Ayrıca “1 gün–2 konser” isimli programları ile iki başka
kitleye hitap eder: Öğleden sonra verdikleri çocuklara
yönelik konserler ve standart akşam konserleri ile AUREUM
Saksofon Dörtlüsü tek gün içerisinde tüm kuşaklara ulaşır!
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keman düzenlemesi kaydından sonra bu parça, düşünülebilen Area), operalarda (Portland, Phoenix) ve çok sayıda ses ve
film prodüksiyonunda çaldı.
her türlü çalgıya, orkestraya ve hatta vokale de uygulanmıştır.
— irkin aktüze Mike Curtis, kariyerine 1982’de Hester Street Klezmer Band’de
Joel Rubin’in yerini alarak başladı. O zamandan beri Krakow
ve Birobidjian Müzik Festivalleri de dahil olmak üzere Avrupa
Ludwig van Beethoven
ve Asya’da pek çok konser verdi; kayıtlar gerçekleştirdi. A
Piyano Sonatı no.8, Do minör, op.13, “Pathetique”
Klezmer Wedding, çağdaş bir yapıt olarak geleneksel modellere
(Düz.: Leonhard Paul):
dayanan dört danstan oluşuyor. Doina, birbirini izleyen üç
solist için etkileyici bir ilahidir; bir çobanın fısıltısının çığlığıyla
III. Rondo. Allegro
kıvrılır, döner. Ardından, düğünün ciddi yeminlerini yansıtan
bir ruh hali ile üç kişilik yavaş bir Rumen dansı olan Hora gelir.
Ludwig van Beethoven 1799’da basılan ve Kont Carl von
Orta derecede bir hıza ve ritimlerine sahip bir Chusidl, partiyi
Lichnowsky’ye ithaf ettiği op.13 Sonat’ına “Grande Sonate
dans pistine götürür. Son dans, Freylach gelini, damadı ve
Pathètique” başlığını kendisi vermiştir. Bu isimle, eserinin
konukları çılgınlığın sınırına davet eder.
gerçekten acının ürünü olduğunu, yalnızca birbiri ardına
sıralanmış güzel seslerden ibaret kalmadığını dostu ve
Steven Verhelst
koruyucusu konta ispatlamak istemiş ve sonat “Pathetique”
adıyla değil, insanı kavrayan derin anlatımıyla ün kazanmıştır. Song for Japan (Düz.: Tetsuya Watanabe)
Beethoven’ın piyanist olarak gücünün zirvesinde olduğu,
Belçikalı besteci Steven Verhelst (1981) müzik hayatına
verdiği resitallerle Viyana’da ün kazandığı ve aynı zamanda
tromboncu olarak Belçika’da, Avrupa ve Amerika Birleşik
da işitme duyusunun azaldığı yıllara ait olan Pathetique
Devletleri’nde eğitim alarak başladı. Kariyerini öncelikle
Sonat, eleştirmen H. Mersman’a göre Goethe’nin Werther’i
Belçika ve Hollanda’da yapmış, çeşitli gruplarda ve
gibi ün kazanmış, piyano çalan amatörler bile esere ilgiyle
orkestralarda trombon çalmıştır. A Song for Japan, 2011
sarılmışlardı.
yılında, o yılın 11 Mart’ında Japonya’yı kasıp kavuran büyük
4/4’lük ölçüde ve do minör tondaki 3. bölüm hızlı (Allegro)
deprem ve ardından gelen tsunamiye bestecinin tepkisi
tempoda bir Rondo’dur. Ancak bu neşeli ve basit bir rondo
değil, birinci bölüme karşılık veren, içten gelen fırtına gibi bir olarak ortaya çıktı ve binlerce kez seslendirildi.
gücü duyuran, trajik karanlık üstünde parlayan bir güzellik
Chick Corea
oluşturan bir rondo’dur. Bas seslerde durmaksızın ilerleyen
Spain
arpejlerin eşliğinde beliren ana tema tutkulu bir zariflikle
seçkinleşir. Pastoral havadaki ikinci temayı izleyen sakin,
zengin tınılı ve sona doğru taze güçle canlanan üçüncü tema Spain, caz piyanisti ve besteci Chick Corea’nın enstrümantal
ise bölümün kalbi gibidir. Senkoplu ve güçlü akorlarla gelişen bir caz füzyon kompozisyonudur. Corea’nın en tanınmış
parçası ve bir caz standardı olarak kabul edilir.
coda, yalnız rondo’ya değil, tüm sonata yakışan tutkulu bir
Spain 1971’de bestelendi ve Light as a Feather albümünde
yükselişle sonu hazırlar.
— irkin aktüze yer aldı. 1980’lerde Paco de Lucía, Al di Meola ve John
McLaughlin’in flamenko versiyonu ve 1979’da Béla Fleck
tarafından progresif bir bluegrass versiyonu dahil olmak
Edvard Grieg
üzere Corea’nın kendisi ve diğer sanatçılar tarafından
Aus Holbergs Zeit (Suite im alten Stil), op.40
çeşitli versiyonlarda kaydedildi. Spain’in The Light as a
Feather versiyonu, “En İyi Enstrümantal Düzenleme”
I. Präludium (Allegro vivace)
ve “En İyi Enstrümantal Caz Performansı” dallarında iki
II. Sarabande (Andante)
Grammy adaylığı aldı. 2001’de Corea, “En İyi Enstrümantal
V. Rigaudon (Allegro con brio)
Düzenleme” dalında Grammy Ödülü’ne layık görüldü.
Grieg, bu süiti 1884 yılında Danimarkalı-Norveçli şair Ludvig
“Pee Wee” Ellis
Holberg’in 200. doğum günü vesilesiyle bestelemiştir.
The Chicken
Holberg Süiti olarak da anılan bu yapıtın tarzı 18. yüzyılın
başlarındaki tipik saray dansı ve şarkı biçimlerine
1960’larda James Brown ile çalışmış ve onun en önemli
dayanmaktadır; bu bağlamda neoklasik tarzda (ya da başka
kayıt çalışmalarına imza atmış ünlü saksofoncu, besteci ve
bir deyişle, klasik müziğin “romantik” bir görünümünde)
aranjör Alfred “Pee Wee” Ellis’in, ilk olarak 1969’da piyasaya
melodik-armonik benzeşiklikler göze çarpar.
sürülen The Chicken’ında Afrika müziğini cazla bir araya
getirmiştir. 1970’lerden itibaren Van Morrison ile pek çok
Mike Curtis
çalışma gerçekleştiren sanatçı, Bristol Uluslararası Blues ve
A Klezmer Wedding
Caz Festivali’nin direktörü olarak yerel müziği desteklemeye
devam ediyor.
Mike Curtis, klarnet, saksofon, fagot, obua ve tarogato
üzerindeki lirik performanslarıyla Kuzey Amerika’da ve tüm
dünyada izleyicileri büyüledi. Senfonilerde (Mexico City, Bay
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12.50-13.30
15.50-16.30

I. tur tour
II. tur tour

cello paradıso
Şafak Erişkin viyolonsel cello
Gülyar Balcı viyolonsel cello
Didem Erken viyolonsel cello
Dilbağ Tokay viyolonsel cello
Antonio Vivaldi

İki Viyolonsel için Sol minör Konçerto, RV 531
(Düz.: Andrea Cavuoto)
Concerto for 2 Cellos in G minor, RV 531
(Arr.: Andrea Cavuoto)
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro

cello paradıso
▪ İstanbul’da yaşayan dört çellist arkadaştan oluşan Cello
Paradiso, farklı coğrafya ve dönemlerin müziklerinden oluşan
repertuvarlarıyla dinleyicilerine zengin bir yelpaze sunuyor.
Müziğin bir araya getirdiği bu dört kadın, doğadan hayvan
sevgisine, edebiyattan seyahate birçok ilgi alanında buluştu
ve bu ortak ruhla çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde
öncü ve destek olarak yer almayı hedefliyorlar. Halen solo
kariyerlerine ve akademik çalışmalarına bireysel olarak devam
eden Cello Paradiso üyeleri, müziğin ve çellonun kendi
hayatlarına kattığı zenginliği dinleyicilerle paylaşmak üzere
yolculuklarına devam ediyorlar.

▪ Cello Paradiso, comprised of four cellists from İstanbul,
aim to present a rich repertoire from the music of different
Tomaso Albinoni
geographies and periods to their audiences. What has made
Adagio (Düz. Arr.: W. Thomas-Mifune)
these four young women meet at a junction is the magic of
music which has blended with a variety of common interest
Dmitri Shostakovich
areas from love of nature to love of animals, from literature
Vals, no.2 (Düz.: Ewen Tsai)
to discovery of new places. Hence, sharing the common
Waltz, no.2 (Arr.: Ewen Tsai)
spirit, enriched with social awareness and responsibility,
they are determined to take a conscientious role in civic
Johann Sebastian Bach / Natasha Jaffe
involvement projects as initiators or supporters. These four
Prelude Down the Bach
members of Cello Paradiso follow their careers, individually,
as soloists and academicians and they want to share the
Fazıl Say
wealth and joy that music, particularly the cello, has added
Ballad no.2, op.12: “Kumru” (Düz. Arr.: Yusuf Gençay) to their lives with their audiences.
Yusuf Gençay

Eski İstanbul Şarkıları
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müzik rotası

Arasız 40’ sürer. Lasts 40’ without interval.
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müzik rotası

Antonio Vivaldi
İki Viyolonsel için Sol minör Konçerto, RV 531 (Düz.: Andrea
Cavuoto)

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

I. Allegro
II. Largo
III. Allegro
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20. yüzyılda ancak 1950’li yıllardan sonra yavaş yavaş
tanınmaya başlayan Venedikli besteci Vivaldi, eserlerinin
çekici, ferahlatıcı ve dinlendirici nitelikleriyle de günümüz
müzikseverlerini büyülemiş, çokluğuyla da şaşırtmıştır. Ancak
onun, 500’e yakın konçertosu içinde –şimdiye kadar bilinen–
iki viyolonsel için bir tek konçerto yazışı da şaşırtıcıdır. İki
solo çalgı için elliye yakın konçerto besteleyen Vivaldi bunları,
aynı değerde kullandığı iki solo çalgı, yaylı çalgılar ve sürekli
bas (basso continuo) için düzenlemiştir.
Ryom dizisine göre R 531 numarasını taşıyan konçertonun
elyazması notalarını inceleyen uzmanlar kâğıda ve nota
karakterine göre, eserin 1717 yıllarında, Vivaldi’nin Pièta’daki
görevi sırasında yazıldığını öne sürer. Belirgin dramatik bir
havada olan konçertonun yetim kızlar okulu olan Ospedale
della Pièta’da yorumlandığı sanılmaktadır.
1. bölümde, çabuk (Allegro) tempoda ve giriş tutti’si olmayan,
alışılmamış biçimde, iki solo çalgının yarışır gibi başlattığı
konçertoda bu giriş sonunda ilk ritornello’ya ulaşır. Herhangi
bir orkestra birlikteliği, tutti’si olmaksızın başlangıç Vivaldi’de
(op.3 no.11 Konçerto’da olduğu gibi) ender görülür. Bölüm,
zarif ezgilerle birbirinin cümlesini tamamlayan iki çalgıyı
izleyen orkestranın güçlü akorlarıyla sona erer. Yine 4/4’lük
ölçüde ve solo ile başlayan 2. bölüm ağır (Largo) tempoda
ve iki değişken formdadır. Bach’ı anımsatan hüzünlü ezgiyi
duyuran solo çalgıların cantilena’sı yanında kontrpuan
yapısının içtenliği, özellikle üçlü sonat formuyla da yalnızca
iki solo viyolonsel, bas ve klavsenle desteklenir. Ortak tril’lerle
de süslenen bu bölüm hafifçe sona erer. 3/4’lük ölçüde
ve çabuk (Allegro) tempodaki 3. bölüm bu kez tutti’yle,
birinci bölümden biraz daha canlı olarak başlar. İki solo
çalgının birbirine üstün gelme çabasını sürekli tutti’lerle
süsleyerek konçertonun karakterini bütünler. Özellikle
virtüöz kadanslarla da kendilerini duyuran iki solo çalgının
diyalogunu sert akorlarla destekleyen orkestra, bazen de
iki solisti eko biçiminde izler ve eseri güçlü akorlarla sona
erdirir.
— irkin aktüze
Tomaso Albinoni
Adagio (Düz. Arr.: W. Thomas-Mifune)
Mevsimler nasıl Vivaldi’nin en tanınmış eseri ise, Sol minör
Adagio da Albinoni’nin en ünlü eseridir. Uzun yıllar unutulan
Tomaso Albinoni 53 kadar opera, dört sahne müziği, 20
kantat dışında op.2, op.5, op.7, op.9 ve op.10 dizilerinde
12’şer tane beşli konçerto, yani 60 kadar konçerto ve yine
bu sayı civarında Üçlü Sonat (Trio Sonata) bestelemiştir.

Bir film müziği olarak 1960’lı yıllarda geniş kitlelerce
tanınan Sol minör Adagio, orijinali II. Dünya Savaşı’nda
Dresden Devlet Kitaplığı’nda –Vivaldi’nin bazı eserleriyle
birlikte– yandığından, bestecinin tematik eser katalogunda
yer almamıştır. Ancak org partisinin bulunmasından
sonra, Remo Giazotto tarafından tamamlanarak 1945’te
müzikseverlere sunulmuş ve her çalgı için düzenlemesi
yapılan ünlü bir eser olmuştur. Adagio’da yorumcuya istediği
şekilde çalmak üzere (Ad Libitum) bırakılan kadans biçimi
pause’ler bu düzenlemede sololarla, eserin ruhuna uygun
biçimde işlenmiş, çekiciliği artırmıştır.
— irkin aktüze
Dmitri Shostakovich
Vals, no.2 (Düz.: Ewen Tsai)
Ewen Tsai’ın viyolonsel için düzenlediği Şostakoviç’in bu yapıtı
kaynağını no.2 Caz Orkestrası için Süit’in 6 ve 7. bölümünden
alır. Bu eser, Varyete Orkestrası için Süit adıyla da bilinir.
Stalin, 1936’da tüm sanatsal ve müzikal çalışmaların
bundan böyle partinin kontrolü altında olacağını ilan ederek
Rusya’da müziğin meşruiyeti konusundaki tartışmayı fiilen
sonlandırmıştı. Şostakoviç, 1938’de bestelediği 2 numaralı
Caz Orkestrası için Süit’i, 1934 tarihli 1 numaralı Caz
Orkestrası Süiti’nden tamamen farklı bir amacı taşıyordu.
Yapıtın ilk seslendirilişi, halkın müzik zevkini kontrol etmek
için kurulan bir topluluk olan SSCB Caz Band’in açılış
konserinde, 28 Kasım 1938’de gerçekleştirildi.
Bu eser, prömiyerden kısa bir süre sonra kayboldu ve
halihazırda 2 numaralı Caz Orkestrası için Süit olarak
adlandırılan sekiz bölümlü eser, aslında çoğunlukla film
müziklerinden alınan parçaların düzenlemeleridir.

Fazıl Say’ın en sevilen eserlerinden olan “Kumru”, Yusuf
Gençay’ın Cello Paradiso için yaptığı dört viyolonsel
düzenlemesiyle tüm dijital müzik platformlarında
yayımlanmasının ardından izleyicilerle buluşuyor.
Yusuf Gençay
Eski İstanbul Şarkıları
Epik şehrimiz İstanbul ile özdeşleşmiş çok sevilen ve
bilinen “Eski İstanbul Şarkıları”nı (Kâtibim-Beyoğlu’nda
Gezersin- Kalamış) bu potpuride sevgili dostlarım, değerli
müzisyenlerimiz Cello Paradiso ile buluşturmak istedim.
Sevgili Şafak Erişkin, Didem Erken, Gülyar Balcı ve Dilbağ
Tokay’dan oluşan Cello Paradiso, kendilerine özel yaptığım
bu düzenlemede eski İstanbul şarkıları ruhunun altına,
İstanbul’da yaşayan modern, çağdaş kadın sanatçılar olarak
da kendi imzalarını atıyor.
— yusuf gençay

Johann Sebastian Bach / Natasha Jaffe
Prelude Down the Bach
Nasasha Jaffe’in, Johann Sebastian Bach’ın 1. Viyolonsel
Süiti’nden (BWV 1007) uyarladığı bu yapıt Prelude Down
the Bach adını taşıyor. Bach süitlerinde çeşitli ülkelerin
dans müziğini Alman Allemande’ını, Fransız Courante’ını,
İngiliz Gigue’ini kullanmış; bazen de Fransız Menuet ve
Bourrée’sine, İtalyan Ciacona’sına (Chaconne) yer vererek
her türlü olanağı araştırma çabası içinde, her dansı motif ve
armonik gelişmeleri içeren iki bölmeden kurmuş, uluslararası
bir Avrupa müziği yaratmıştır. Bach’ın, müzik tarihinde ilk
kez orijinal bir düşünceyle “6 Suites a violoncello solo senza
basso” (Bas Eşliği Olmadan Solo Viyolonsel İçin 6 Süit)
başlığıyla bestelediği bu eserler, ikinci eşi Anna Magdalena
Bach’ın elyazması ile günümüze ulaşmıştır.
Fazıl Say
Ballad no.2, op.12: “Kumru” (Düz. Arr.: Yusuf Gençay)
Bu yapıt, besteci ve piyanist Fazıl Say’ın 2000 yılında kızı
Kumru’nun doğumuyla besteleyip, kızına ithaf ettiği bir
eseridir. Kumru balladının ezgisi, ümit ve sevgi taşıyan bir
melodidir ve kumru kuşunu temsil eder.
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hafta sonu klasikleri-ııı

HAFTA SONU KLASİKLERİ-III
WEEKEND CLASSICS-III
aureum saksofon dörtlüsü
aureum saxophone quartet
Lukas Seifried bariton saksofon baritone saxophone
Viola Jank tenor saksofon tenor saxophone
Johannes Weichinger alto saksofon alto saxophone
Martina Stückler soprano saksofon soprano saxophone

12.09.2021
pa su 11.00

Yıldız Parkı
Yıldız Park

Florian Bramböck

Mike Curtis

Bramboracky Marşı
Bramboracky Marsch

A Klezmer Wedding
Steven Verhelst

Johann Sebastian Bach

Song for Japan (Düz. Arr.: Tetsuya Watanabe)

İtalyan Konçertosu, BWV 971:
Italian Concerto, BWV 971:

Dave Brubeck

“Blue Rondo à la Turk”
Chick Corea
Geleneksel Traditional

Spain

Meraner Jodler - Steirer Dreier - Ischler Schleuniger
(Düz. Arr.: Rudi Pietsch)

“Pee Wee” Ellis

The Chicken
Ludwig van Beethoven

Piyano Sonatı no.8, Do minör, op.13, “Pathetique”
(Düz.: Leonhard Paul):
Piano Sonata no.8 in C minor, op.13, “Pathetique”
(Arr.: Leonhard Paul):

Arasız 60’ sürer. Lasts 60’ without interval.

III. Rondo
Antonín Dvořák

Humoresque, op.101, no.7
Edvard Grieg

Aus Holbergs Zeit (Suite im alten Stil), op.40

DEĞERLİ DESTEĞİYLE
WITH THE FRIENDLY
SUPPORT OF

Mödlinger Tänze (Parçalar Extracts, Düz. Arr.:
Thomas Schön)

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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Ludwig van Beethoven

GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
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I. Präludium (Allegro vivace)
II. Sarabande (Andante)
V. Rigaudon (Allegro con brio)

▪ When the members of the AUREUM Saxophone
Quartet first crossed paths at the University of Music and
Performing Arts Vienna, none of them knew what their
▪ AUREUM Saksofon Dörtlüsü üyeleri Viyana Müzik ve Sahne future would bring.
Sanatları Üniversitesi’nde ilk kez karşılaştıklarında gelecekte
Four different characters found their destiny, and together
onları nelerin beklediğinden tamamen habersizlerdi.
they entered the world of music. The common goal of the
Dört ayrı karaktere sahip müzisyen kaderleriyle buluştu ve hep ensemble is to bring classical music closer to the people.
beraber müzik dünyasındaki yolculuklarına başladılar. Topluluk Eventually, they became one body of sound. The name of
üyelerinin ortak hedefi her zaman insanları klasik müziğe daha the ensemble originates from the Latin word AUREUM,
çok yaklaştırmak oldu. Zaman içerisinde tek ses üretebilen bir meaning ‘golden’, which recalls the material of their
bütün olmayı başardılar. Topluluğun ismi Latince bir kelime
instruments.
olan ve çaldıkları enstrümanların rengine ithafen seçtikleri
So far, the AUREUM Saxophone Quartet played in
“altın” anlamına gelem AUREUM’dan geliyor.
renowned concert venues like the Wiener Konzerthaus
AUREUM Saksofon Dörtlüsü şimdiye dek Wiener Konzerthaus and the Wiener Musikverein and has been broadcasted
ve Wiener Musikverein gibi dünyaca ünlü konser salonlarında
at radio stations like OE1 and SRo. The ensemble is part
çaldı ve konserleri OE1 ve SRo gibi radyo istasyonlarından
of the concert series and programs Musica Juventutis,
yayımlandı. Musica Juventutis, Jeunesse, Live Music Now, The Jeunesse, Live Music Now, The New Austrian Sound of
New Austrian Sound of Music ve European Chamber Music
Music (NASOM) and European Chamber Music Academy
Academy gibi konser serileri ve programlarının konuğu oldular. (ECMA). At the #klanginseln project, ‘Mach dir ein Bild
Topluluk ayrıca #klanginseln, “Mach dir ein Bild vom Klang”
vom Klang’ (paint what you hear), they collaborated with the
(Duyduğunu Çiz) projesini Tonkünstler Orkestrası ile beraber
Tonkünstler Orchester.
gerçekleştirdi. 2018 yılı baharında basın ve eleştirmenler
In spring of 2018, they published their debut record
tarafından oldukça olumlu değerlendirmeler alan çıkış
Newsorgsky which was highly rated by press and critics.
albümleri Newsorgsky’yi yayımladılar.
The group’s interests oscillate between traditional and
Hem geleneksel hem de progresif müzikal ifadeleri
progressive ways of musical expression. The range of their
benimseyen ve kullanan topluluk, barok dönem eserlerinden repertoire extends from baroque to contemporary music. All
çağdaş müziğe kadar uzanan geniş bir repertuvara sahip.
four musicians contribute different aspects to their music
Topluluğun dört üyesi de yaptıkları müziğe farklı renkler katar which result in a mix of classical music, jazz, world music
ve bu çeşitlilik klasik müzik, caz, dünya müziği ve en üst
and real Austrian folk music at the highest level. Their
seviyesinde yorumlanan Avusturya folk müziğinin kaynaştığı
constant focus is based on exploring the infinite array of
bir tarzla sonuçlanır. Hepsi adeta saksofondan çıkabilen
sounds possible on the saxophone. Apart from that, their
sınırsız ses dizilerini keşfetmeye odaklanmıştır. Ayrıca “1
‘1 day and 2 concerts’ concept address two totally different
gün ve 2 konser” isimli programları ile iki apayrı kitleye hitap target groups: With their afternoon children concerts and
eder: Öğleden sonra verdikleri çocuklara yönelik konserler ve the common evening concerts, the AUREUM Saxophone
standart akşam konserleri ile AUREUM Saksofon Dörtlüsü
Quartet reaches all generations in just one day!
tek gün içerisinde tüm jenerasyonlara ulaşır!
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aureum saksofon dörtlüsü
aureum saxophone quartet

III. Presto
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“yellow flower”
remembering yunus emre on his 700th anniversary: a musical project on humanit y and the universe

“SARI ÇİÇEK”
“YELLOW FLOWER”
700. Yılında Yunus Emre ile İnsana ve
Kâinata Dair Bir Müzik Projesi
Remembering Yunus Emre on his 700th Anniversary:
A Musical Project on Humanity and the Universe
ŞİRİN PANCAROĞLU & BORA UYMAZ ENSEMBLE
şirin pancaroğlu besteler, arp, mandallı arp compositions, harp, lever harp
Bora Uymaz besteler, vokaller compositions, vocals
Ertuğrul Erhan keman violin
Murat Bağdatlı ud oud
Oray Yay vurmalı çalgılar percussions

13.09.2021
pt mo 20.00

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus

Hasan Saltık’ın aziz hatırasına
In Memory of Hasan Saltık
Şirin Pancaroğlu

Bora Uymaz

Hüseynî Türkü Huseyni Türkü:
“Benim bunda kararım yok”*
“I am not here to stay”*

Rast Peşrev “Küllerinden” “From Ashes”*
Bora Uymaz
Bora Uymaz

Rast İlahi Rast Hymn:
“Sordum sarı çiçeğe”*
“I asked the yellow flower”*

Nihâvend İlâhi Nihavend Hymn:
“Dağlar ile taşlar ile”*
“With mountains and rocks”*
Bora Uymaz

Şirin Pancaroğlu

Pençgâh Şarkı Pencgah Song:
“Yine yaz günleri geldi”*
“The summer days have returned”*

Nihâvend Fantezi Nihavend Fantasy:
“Ağaç’la Hasbihâl”*
“Conversation with the tree”*
Bora Uymaz

Şirin Pancaroğlu

Hicâz Şarkı Hicaz Song:
“Benim adım dertli dolap”*
“I am a sorrowful water mill”*

Segâh Gülmece Segah Humoresque:
“Denize bir ip serseler”*
“If a rope is laid upon the sea”*
Arasız 75’ sürer. Lasts 75’ without interval.

Şirin Pancaroğlu

Hüseynî Hikmet Huseyni Wisdom:
“Adım adım ilerü”*
“Forward, step by step”*

* dünya prömiyeri world premiere
konsere doğru pre-concert talk*
18.30-19.30 atik paşa courtyard
by ali bektaş, arzu öztürkmen ve zeynep oktay uslu ile
“varlık çün sefer kıldı / dost ondan bize geldi” ‘when
exıstence travelled to the unıverse / thence came the
beloved frıend all the way to us’ başlıklı sohbet
* türkçe in turkish

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
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Şirin Pancaroğlu
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Nişâbur Bilmece Nisabur Riddle:
“Ey kopuz ile çeşte”*
“O kopuz and seshtar”*

şirin pancaroğlu
▪ Washington Post gazetesi tarafından “uluslararası ölçekte
büyük bir yetenek” olarak nitelendirilen arp sanatçısı Şirin
Pancaroğlu için müzikte çoğul kimlik arayışları önemli bir
uğraş. Klasik müzik geleneğinden yetişen Türkiye’nin önde
gelen arp sanatçısı aynı zamanda geleneksel Türk müziği,
doğaçlama, tango ve avangart türlerindeki çalışmaları ve
mizansen içeren performanslarıyla övgüler alırken, bir
yandan da klasik çizgideki arp konserlerini sürdürüyor. Farklı
soluklardan yorumcu ve bestecilerle yaptığı işbirlikleriyle
dikkat çeken Pancaroğlu, müzik tarzlarını birbirinden ayıran
tanımları neredeyse ortadan kaldıran, yeni müzik tarzlarına
kapı açan bir duruş sergiliyor.
Güçlü yorumları ve çokyönlü sanatçı kişiliğiyle öne çıkan
Pancaroğlu 2010 yılından bu yana rengârenk işbirlikleri
içeren “Elişi”, “Cafe Tango”, “Çengnağme”, “Şimdi
Ensemble” ve “Resonating
Universes” başlıklı
projeleriyle dinleyicilerle
buluştu. 20 yıl yurtdışında
kaldıktan sonra 2000’de
Türkiye’ye dönen sanatçı, o
günden bugüne “köklerinin”
izini sürüyor; yerel ile
evrensel olanı incelikli bir
fikriyat içerisinde buluşturup
müzik projelerine yansıtıyor.
Kayıp bir çalgı olan
Osmanlı-Türk arpı “çeng”i
diriltmek üzere 2007’den
bugüne çalışmalar yapan
Pancaroğlu, Türkiye’deki
tango geleneğini yeniden
canlandırmayı hedefleyen
Cafe Tango albümünü
2014’te yayımladı. 2013’te
okuyucu ve besteci Bora
Uymaz ile yakın bir çalışma
sürecine giren sanatçı, bu
işbirliği ekseninde Çengnağme, Cafe Tango, Eternal Love
ve Ab-ı Hayat albümlerini hayata geçirdi. Beste üretimleri
de bulunan Pancaroğlu, 2014 Amasya Altın Elma Beste
Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık bulundu. Cafe
Tango, Eternal Love ve Ab-ı Hayat albümlerinde bestelerine
yer veren sanatçının 2017 yılından bu yana edisyonlarını
hazırladığı eserler İngiltere’de Creighton Collection
tarafından yayımlanıyor.
2015’te Indiana Üniversitesi başkanının eşi Laurie Burns
McRobbie tarafından bu üniversitede bir sanatçı ağırlama
programına davet edilen sanatçı, burada bir ilke imza attı
ve bu prestijli eğitim kurumunda Batı müziği derslerine
gerek çengin tarihi gerekse makam müziği seminerleri ve
açıklamalı konserler vermek üzere davet edildi. Üç haftaya
yayılan bu etkinlikler kapsamında seminer ve konserlerin
yanı sıra kariyer deneyimini de genç müzik öğrencileriyle
paylaşan Pancaroğlu, bu program vesilesiyle mezunu

olduğu Indiana Üniversitesi’ni 20 yıllık bir aradan sonra ilk
kez ziyaret etti.
1968 yılında Ankara’da doğan Şirin Pancaroğlu Avrupa’daki
eğitimini Cenevre Konservatuvarı’nda, ABD’deki eğitimini
ise Indiana Üniversitesi Jacobs Müzik Fakültesi’nde dünyaca
ünlü pedagog Susann McDonald’ın rehberliğinde yüksek
lisans derecesiyle tamamladı. 1988’ten bu yana yurtiçi
ve dışında Hasret Bağı, Kuyruklu Yıldız Altında, Barokarp,
Telveten, Eski Dünya-Yeni Dünya, İstanbul’un Ses Telleri, Elişi,
Resonating Universes, Çengnağme, Cafe Tango, Eternal Love
ve Ab-ı Hayat başlıklı albümleri yayımlandı. Türkiye’deki tüm
uluslararası festivallerin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya,
Belçika, Hollanda, İsveç, Danimarka, Sırbistan, Slovenya,
Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Lübnan, ABD,
Avustralya, Meksika, Brezilya, Hawaii, Japonya, Çin, Kore,
Singapur ve Malezya’da konserler verdi; uluslararası arp
yarışmalarında jüri görevi yaptı.
Çalgısının Türkiye’deki
tanıtımına katkıda
bulunmak ve kullanımını
yaygınlaştırmak için 2007
yılında Arp Sanatı Derneği’ni
kuran sanatçı, bir dönem
akademisyenlik de yaptı.
Bunun yanı sıra uzun yıllar
eğitimci kimliğiyle çocuklar
ve yetişkinlerle bir arada
oldu. Bu birikimlerini çeşitli
mesleki yayımlarda ve
gazetelerde kaleme aldığı
müzik yazılarıyla okurlarla
paylaşan sanatçı, Dünya Arp
Kongresi yönetim kurulu
üyesi olup, Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Takdir Ödülü,
19 Mayıs Üniversitesi “En
İyi Virtüöz” Medya Ödülü ve
Çağdaş Gazeteciler Derneği
© ahmet gül, pts
ödüllerine layık görüldü.
Ressam Utku Dervent ile
evli olan Şirin Pancaroğlu 2017 yılında bu yana İzmir, Urla’da
yaşıyor ve 13 yaşında bir oğlu var. Doğada yürüyüş, mutfak,
fotoğraf ve kırsal Türkiye gezileri tutkuları arasında yer alıyor.
▪ Praised by the Washington Post as a ‘major talent of
international calibre’, for Şirin Pancaroğlu, discovering
a variety of musical identities for the harp is a central
endeavour. Trained as a classical musician, the leading
harpist of Turkey is equally active in the realm of Turkish
traditional music, improvisation, electronic music, tango
and semi-staged performances as she is in mainstream
harp repertoire to which she contributes with new works
commissioned for her. Regular collaborations with
performers and composers of diverse backgrounds have
led Pancaroğlu to cross boundaries between musical styles
often resulting in music that has been perceived as opening
the path to new genres.
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Recognized for her thorough interpretative skills and
multifaceted personality, Şirin Pancaroğlu has been touring
with four large collaborative projects since 2011, namely
‘Elişi’ (Handcraft), ‘Çengnağme’ (The Song of the Çeng),
‘Cafe Tango’ and her Sufi music band Şimdi Ensemble.
Ever since her return to Istanbul in 2000, she has been in
search of her roots, connecting them with sophisticated
taste to her worldly ideas, a glimpse of which she promises
to share in her concerts. Her work on unearthing the
historical Turco-Ottoman harp called the ‘çeng’, as well her
dedication to traditional and contemporary Turkish music
have earned Pancaroğlu a unique place in the history of
performers in Turkey. In 2013 she has started to collaborate
with singer and composer of Turkish music, Bora Uymaz,
with whom she has founded Şimdi Ensemble. Together
they have released three albums, Çengnağme, Cafe Tango
and Eternal Love. Şirin Pancaroğlu has been motivated to
compose under the guidance of Uymaz, leading to a third
prize in the 2014 Altın Elma Turkish Music Composition
Contest.
Born in 1968 in Ankara, Pancaroğlu completed the
European part of her education at the Geneva Conservatory
and subsequently received a master’s degree from Indiana
University Jacob’s School of Music in USA. She released
her first recording A String of Longing in 1988 followed by
Under the Shooting Star, Barokarp, Old World – New World,
Harmonies of Istanbul, Handcraft, Resonating Universes,
Çengnağme, Cafe Tango and Eternal Love. She has performed
at international festivals and concert series in UK, France,
Belgium, Netherlands, Denmark, Sweden, Germany,
Serbia, Kosovo, Korea, Japan, Australia, Singapore,
Malaysia, China, and Azerbaijan. In 2015 she was invited by
Indiana University First Lady, Laurie Burns McRobbie for
a residency at her alma mater, Indiana University Jacob’s
School of Music where she participated at the Lotus Festival,
taught lectures, gave a career talk and performed a solo
recital, her first return to Bloomington in more than 20
years.
Pancaroğlu is credited for her remarkable efforts to
introduce the harp to wider audiences in her native Turkey.
Her work as the founder of the Association for the Art of
the Harp which she established in 2007 took her into a
journey of exploration in the field of non-governmental
organizations in Turkey, working with official funds,
forming alliances with various other organizations and
professionals related to the art and business of music. ‘A
kitchen for harpists’, in her words, the association led her
to direct an international festival and put on yearly activities
to benefit the exposure of the harp and its local-historical
counterpart, the Turco-Ottoman lap harp, the çeng through
concerts in a variety of settings for diverse audiences
ranging from school to neighbourhood concerts, from TV
appearances to concerts in prestigious halls and popular
open air summer venues.
Şirin Pancaroğlu is a regular jury member at international
harp competitions around the world. A published writer
of articles on musical culture in reviews and newspapers,
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she has been serving on the board of World Harp Congress
since 2011. She was presented with an Honourable Mention
by the Middle East Technical University Senate and holds
the ‘Best Virtuoso’ Media award of the 19 Mayıs University
along with an award given by the Contemporary Journalists
Association. She is married to Utku Dervent, an artist, and
is the mother of a twelve-year old boy. She enjoys walking in
nature, cooking, photography, visiting archaeological sites
and travelling in rural Turkey.

bora uymaz
▪ 1994 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuvarı’nı kazanıp, 1999 yılında mezun olan Bora
Uymaz eğitimi süresince, Cinuçen Tanrıkorur, Akın Özkan,
Vefik Ataç, Rehâ Sağbaş ve Kudsi Erguner gibi sanatkârlarla
çalıştı. 2000 yılında Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
sınavını kazanıp atandı. Bursa’nın ardından İzmir’e tayin
olan sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Türk Din Musikisi
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı ve aynı bölümde
başladığı doktora çalışmalarını sürdürüyor.
Bora Uymaz’ın çeşitli formlarda ve müzik türlerinde 800’den
fazla bestesi bulunuyor. Uzun yıllardır sürdürdüğü bu
çalışmaları çeşitli ödüllere layık bulunan sanatçının, arp
için bestelediği “Sons of Hypnos” başlıklı bestesi 2016
yılında AB Uluslararası Arp Beste Yarışması’nda 100’ü aşkın
eser arasından finale kaldı. Bora Uymaz, hocası Cinuçen
Tanrıkorur’un isimlendirdiği “Suzinak-Aşiran” makamını
terkip edip bu makamda bir takım da besteledi.
Solist olarak bugüne kadar Avustralya, ABD, İskoçya, Belçika,
Japonya, Çin, Kore, Singapur, Malezya, Almanya, Finlandiya,
Makedonya, Lübnan, İsviçre, Kosova, Tunus, Kıbrıs,
Azerbaycan ve Hollanda’da konserler veren Bora Uymaz,
Kudsi Erguner Ensemble’ın bir üyesi olarak Fransa, İtalya,
Polonya, Belçika, Lübnan, Hollanda, Almanya, Umman,
Norveç, İsrail ve Brezilya’da konser turnelerine ve albüm
çalışmalarına katıldı. Kendi adına Yunusca, Mim sad ra , Bir,
Cafe Tango ve Eternal Love başlıklı albümleri yayımlanmış
olan sanatçı, 2004 yılında UNESCO’nun hazırladığı Dünya
Kültür Miraslarımız belgeselinin Mevlevi müziği ile ilgili
bölümüne katkıda bulundu.
Bora Uymaz 2013’ten bu yana arpist Şirin Pancaroğlu ile pek
çok projede işbirliği yapıyor. İkili 2013’te mistik yaklaşımlar
temeline oturan ve topluluk üyelerinin bestelerini hayata
geçiren, manevi ve müzikal içselliklerin ön planda şekillendiği
Şimdi Ensemble’ı birlikte kurdular. Bora Uymaz, Şirin
Pancaroğlu’nun “Cafe Tango” projesine solist olarak katılıp
aynı zamanda bu türde de yeni besteler kaleme aldı ve Cafe
Tango albümünü Kalan Müzik etiketiyle çıkardılar. Sanatçı,
Pancaroğlu’nun 2014 yılında yayımlanan Çengnağme başlıklı
çeng albümünün müzik yönetmenliğini de gerçekleştirdi.
2015 yılında Amerika’da Indiana Üniversitesi Jacobs Müzik
Fakültesi’nde konuk sanatçı olarak 15 gün boyunca makam
teorisi, Türk müziği usulleri üzerine dersler, seminerler ve
açıklamalı konserler veren sanatçı bu eğitim faaliyetlerini
yine ABD’de University of Illinois at Urbana-Champaigne ve
Singapur’da da gerçekleştirdi.

© ahmet gül, pts

Şirin Pancaroğlu ile birlikte üzerine çalıştıkları “Türk Arpı”
projesi kapsamında Arpistler için Türk Müziği Lezzetleri başlıklı
bir başvuru kitabı yakında yayımlanacak olan sanatçı, İzmir
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solisti olarak görev yapıyor.
▪ Bora Uymaz began his music education in 1994 at Ege
University State Turkish Music Conservatory and graduated
in 1999. During his education he studied with musicians
such as Cinuçen Tanrıkorur, Akın Özkan, Vefik Ataç, Rehâ
Sağbaş and Kudsi Erguner. Having won the auditions of
Bursa State Turkish Classical Music Choir in 2000, he
became a permanent member. After being assigned to
Izmir, Uymaz completed his master’s degree at The Turkish
Religious Music Department of Dokuz Eylül University and
he’s been pursuing his PhD studies in the same department.
Bora Uymaz owns more than 800 compositions written in
various forms and musical styles. He’s been awarded with
several prizes for his work and in 2016 his composition for
harp named ‘Sons of Hypnos’ was selected for the finals of
USA International Harp Composition among more than
100 compositions. Uymaz also composed a cycle in the
makam ‘Suzinak-Aşiran’ which was named by his teacher
Cinuçen Tanrıkorur.
Bora Uymaz gave performances as a soloist in Australia,
USA, Scotland, Belgium, Japan, China, Korea, Singapore,
Malaysia, Germany, Finland, Macedonia, Lebanon,
Switzerland, Kosovo, Tunisia, Cyprus, Azerbaijan and
Holland. And as a member of Kudsi Erguner Ensemble, he
participated in recording sessions and concerts in France,
Italy, Poland, Belgium, Lebanon, Holland, Germany, Oman,
Norway, Israel and Brazil. Uymaz recorded five albums
named Yunusca, Mim sad ra, Bir, Cafe Tango and Eternal
Love and in 2004 he also contributed in the making of

UNESCO’s documentary World Cultural Heritage on the
episode about Mevlevi music.
Since 2013 Uymaz has been collaborating with the eminent
harpist Şirin Pancaroğlu in various projects. In 2013
they founded the Şimdi Ensemble; an ensemble which
embraces mystical approaches, interprets compositions
of its members and where their spiritual and musical
individualities are highly valued. Uymaz joined Şirin
Pancaroğlu’s ‘Cafe Tango’ project as a soloist and
contributed new compositions to the project. Their album
Cafe Tango was released under the label of Kalan Müzik.
Bora Uymaz was the musical director of Pancaroğlu’s çeng
album Çengnağme which was released in 2014. In 2015 as a
guest musician at Indiana University Jacobs Music Faculty,
he gave lessons, seminars and concerts based on makam
theory and usül in Turkish music for 15 days. Uymaz later
repeated the same courses at the University of Illinois
(USA), Urbana-Champaigne (USA) and in Singapore.
As a part of the Turkish Harp Project, on which Uymaz has
been working with Şirin Pancaroğlu, his guidebook named
Turkish Music Flavours for Harpists will shortly be released.
Bora Uymaz is currently a soloist at Izmir State Classical
Turkish Music Choir.

PROGRAM NOTLARI
Hasan Saltık’ın aziz hatırasına
Başka Bir Dünya Mümkün düşüncesiyle birliği, barışı, kardeşliği
ve doğa sevgisini içeren “Sarı Çiçek” projesinde başka bir
dünyanın mümkün olduğunu, Anadolu’dan tüm dünyaya
kendine has dili ile seslendiren Yunus Emre konu ediniliyor.
UNESCO’nun 40. Genel Konferansında alınan bir kararla
Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması sebebiyle 2021 bir
anma yılı olarak önerilmiş; ilgili konferansın taraflarından
Türkiye Cumhuriyeti UNESCO’nun teklifini kabul etmiştir.
Bu doğrultuda 2021 yılı içinde birçok çalışmada ve etkinlikte
hayatı ve eserleri çalışılacak Anadolu erenlerinden Yunus
Emre’nin diliyle Başka Bir Dünya Mümkün demek için bu
müzik projesi hazırlandı. Çünkü Anadolu tasavvufunun bu
en müstesna ismi, diğer erenlerin literatüründe olduğu gibi
dünyaya ve varlığa, insana ve ötesine birlik ile bakmaktadır.
Varlık çün sefer kıldı dost ondan bize geldi.
Evrendeki her şey aslında uzun bir yolculuktur ve bu
yolculukta “Dost” bütün varlıkla beraber bize gelmektedir.
Dost’u arayanın, Dost’u sevenin özümsemesi gereken, ancak
varlığa Dost olmakla Dost’a Dost olunabileceğini bilmesidir.
Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba annem babam topraktır.
İnsan içinden hasıl olduğu toprağın üzerinde zamandan
zamana, mekândan mekâna yol alıyor, yol açıyor. Derin bir
nefesle içine aldığı rüzgârlarla yalnızca kanını değil, zihnini
ve yüreğini de besliyor. Bir çiçeği kokladığında, içine güzeli
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doldurmanın yüzünde açtırdığı güllerin aşkıyla çocukluğunun
güler yüzlü masumiyetini de selamlıyor. Eline elma koyan
ağaç, ayak bastığı toprağa, içtiği suya, soluduğu rüzgâra
hürmet etmesi gerektiğini fısıldıyor. Olmasına, ermesine,
sürmesine vesile olanlarla uyum içinde yaşamayı öğrendikçe
insan oluyor insan.

Söyler ki; aslım ağaç, koyun kirişi birkaç,
Gel nağmemi dinle geç, aklı koma beleşte.

Yine yaz günleri geldi,
Söyle bülbülcüğüm söyle.
Cümle çiçekler süslendi,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Bora Uymaz
Rast İlahi: “Sordum sarı çiçeğe”*

Kudret haznesi açıldı,
Aleme rahmet saçıldı,
Hülle donları biçildi,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Sordum sarı çiçeğe
Annen baban var mıdır
Çiçek eydür derviş baba
Annem babam topraktır.

Şeyhim ondadır ben bunda,
Canım karar kılmaz tende,
Zarılığım var her günde,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Sordum sarı çiçeğe
Kardeşlerin var mıdır
Çiçek eydür derviş baba
Kardeşlerim yapraktır.

Kanadını açabilirsin,
Açıp da uçabilirsin,
Deryalar geçebilirsin.
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Sordum sarı çiçeğe
Sizde ölüm var mıdır
Çiçek eydür derviş baba

Yuvandan yavrun aldılar,
Seni divane kıldılar.
Zaman böyledir dediler,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Bülbül aşık durur güle,
Aşığın halin kim bile.
Güle karşı hoş aşk ile,
Söyle bülbülcüğüm söyle.
Yerin ve göğün birbirine aşkla bakışan yüzleri, bize
emanetidir bizden sonra gelecek olanların. Bunu fark
etmemiz için izler bırakan Yunus neler söylemiş, hatırlayalım;
Bu dem yüzüm süre duram, her dem ayım yeni doğar,
Her dem bayram olur bana, yazım kışım yenibahar
Ben ayımı yerde gördüm, ne isterim gökyüzünde,
Benüm yüzüm yerde gerek, bana rahmet yerden yağar
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Anadolu’da yeşeren ve bereketiyle zaman ve mekânda maya
tutan bu hikmet, kâmil insanların izlerini takip edenleri
bekleyen bir hazinedir. Bu izleri takip ettiğimizde hikmetin
cevheri gönlümüzdeki yaşam ateşini canlandırır. İnsanın
büyük ve zorlu hikâyesinin şahidine, Anadolu’nun irfanına
kulak verince, ruha şifa ne çok ses dolar bağrımıza.

100

“yellow flower”
remembering yunus emre on his 700th anniversary: a musical project on humanit y and the universe

Bana kiriş dediler, aşka giriş dediler,
Adımı aşk verdiler, ben durmazam kolmaşta.

Sordum sarı çiçeğe
Sen beni bilir misin
Çiçek eydür derviş baba
Sen Yûnus değil misin.

Şirin Pancaroğlu
Pençgâh Şarkı: “Yine yaz günleri geldi”

Ey aşk eri aç gözünü, yeryüzüne eyle nazar,
Gör bu latif çiçekleri, bezenerek geldi geçer.
Rengi döner günden güne, toprağa dökülür yine,
İbret olur anlayana, bu ibreti arif duyar.

Yine yaz günleri geldi,
Söyle bülbülcüğüm söyle.
Cümle çiçekler süslendi,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

“Sarı Çiçek”, bu izleri yeniden düşünerek ve hissederek,
onlara müzik aracılığıyla yeni soluklar getirmeyi arzu ediyor.
Dünden alınan ve yarına bırakılacak mirasa bugünden bir
selam gibi.

Kış çıkarken erdi bahar,
Canını gafletten uyar,
Cennet’e döndü her diyar,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Her kime ki dervişlik bağışlana,
Kalbi gide pak ola gümüşlene.
Nefesinden müşk ile anber tüte,
Budağından il ve şar yemişlene.

Yeşil don giydi ağaçlar,
Kanat çırpıp uçar kuşlar,
Nefesin canlar bağışlar,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

İlk seslendirilişi gerçekleşecek bu projeye özel olarak kaleme
alınmış bestelerde, söze müzik yakıştırmaktan ziyade sözün
içindeki müziği duyurmayı diliyor “Sarı Çiçek.” İlahi, türkü,
şarkı, nefes, fantezi gibi bilinen tür ve tavırların yanı sıra
sözlerin çağrıştırdığı “bilmece”, “gülmece” ve “hikmet” gibi
karakterleri de öneriyor.

Aşkın ile eyle cuşu,
Gider gönlünden teşvişi.
Çıkıp da gülzara karşı,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Ey kopuz ile çeşte aslın nedir bu işte,
Sana sual sorarım cevap ver bana üşte.

Kuru dikende gül biter,
Hasretinden yine yiter.
Dertli m’oldun benden beter?
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Bülbül âşık durur güle,
Aşığın halin kim bile.
Güle karşı hoş aşk ile,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Ben bir usanmaz ozanım,
Derdim vardır inilerim.
Şu dülgerler beni yondu,
Her azam yerine kondu,
Bu iniltim Hak’tan geldi,
Derdim vardır inilerim.
Suyum alçaktan çekerim,
Dönüp yükseğe dökerim,
Görün ben neler çekerim,
Derdim vardır inilerim.
Yunus bunda gelen gülmez,
Kişi muradına ermez,
Bu fanide kimse kalmaz,
Derdim vardır inilerim.

Şirin Pancaroğlu
Nişâbur Bilmece: “Ey kopuz ile çeşte”
Ey kopuz ile çeşte aslın nedir bu işte,
Sana sual sorarım cevap ver bana işte.

Geçdi ya ömrümün varı,
Kor gidersin bu gülzarı.
Yûnus’un munisi yarı,
Söyle bülbülcüğüm söyle.

Söyler ki; aslım ağaç, koyun kirişi birkaç,
Gel nağmemi dinle geç, aklı koma beleşte.

Şirin Pancaroğlu
Hicâz Şarkı: “Benim adım dertli dolap”

Bana kiriş dediler, aşka giriş dediler,
Adımı aşk verdiler, ben durmazam kolmaşta.

Dolap niçin inilersin?
Derdim vardır inilerim.
Ben Mevlâ’ya âşık oldum,
Onun için inilerim.

Şadılık ile geldim, işbu aleme doldum,
Mürvetlere düzüldüm, kodular işbu düşte.

Benim adım dertli dolap,
Suyum akar yalap yalap,
Böyle emreylemiş Çalap,
Derdim vardır inilerim.
Beni bir dağda buldular,
Kolum kanadım yoldular,
Dolaba lâyık gördüler,
Derdim vardır inilerim.
Ben bu dağın ağacıyım,
Ne tatlıyım, ne acıyım,
Ben Mevlâ’ya duacıyım,
Derdim vardır inilerim.
Dağdan kestiler hezenim,
Bozuldu türlü düzenim,

Bana haram diyorlar, ben uğruluk değilim,
Çünkü aslım mısmıldır, ne var imiş kirişte?

Ağaç deri derildi, kiriş ile bir oldu,
Aşk denizine daldı, bahane yok bu işte.
Mevlana sohbetinde saz ile işret oldu,
Arif manaya daldı, çün biledir ferişte.
Ferişteyi anmaktan bilesin murat nedir,
Gece gündüz biledir senin ile her işte.
O ferişteler adı Kiramen Katibin’dir,
Yazmaktan usanmazlar, armazlar yazda kışta.
Birisi sağ omzunda, birisi sol omzunda,
Birisi hayrın yazar, birisi şer cünbüşte.
Kâğıtları tükenmez, ne hot mürekkepleri,
Aşınmaz kalemleri, kaimlerdir o işte.
Hem meyhaneye varır, hem puthaneye girer,
Bunlar saklarlar seni, sen gafilsin bu işte.
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Şirin Pancaroğlu
Hüseynî Hikmet: “Adım adım ilerü”
Adım adım ileri, bu alemden içeri,
On sekiz bin alemi gördüm bir dağ içinde.
Yetmiş bin hicab geçtim, gizli perdeler açtım,
Ben dost ile buluştum, buldum bir dağ içinde.
Körler gibi görmedim, söz gibi söyleşmedim,
Musa gibi münacaat ettim bir dağ içinde.

Yunus Emre âşık olmuş
Maşuka derdinden ölmüş
Gerçek erin kapusunda
Halim arzetmeye geldim

Bora Uymaz
Nihâvend İlâhi: “Dağlar ile taşlar ile”

Bir döşek döşemişler, nur ile bezemişler,
Dedim bu kimin ola, sordum bir dağ içinde.

Dağlar ile, taşlar ile,
Çağırayım Mevlam seni.
Seherlerde kuşlar ile,
Çağırayım Mevlam seni.

Vardım ileri vardım, Levh’i elime aldım,
Ayetlerin okudum, yazdım bir dağ içinde.
Kalpten büyük dağ olmaz, o Allaha doyulmaz,
Sohbetine kanılmaz, erdim bir dağ içinde.
Açtım Mekke kapısın, duydum o dost kokusun,
Erenlerin hepisin, gördüm bir dağ içinde.
Yunus der ki: Gezerim, dost iledir pazarım,
Ol Allahın didarın gördüm bir dağ içinde.

Bora Uymaz
Hüseynî Türkü: “Benim bunda kararım yok”
Benim burda kararım yok
Ben bunda gitmeye geldim
Bezirganem metaım çok
Alana satmaya geldim
49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

Burda bilişmeyen canlar
Orda bilişemez onlar
Burda bilişip dost ile
Halim arzetmeye geldim

Gökler gibi gürledim, yeller gibi inledim,
Sular gibi çağladım, aktım bir dağ içinde.

Deprenmedim yerimden, ayrılmadım şeyhimden,
Aşktan bir kadeh aldım, içtim bir dağ içinde.
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O hocamdır ben kuluyum
Dost bahçesi bülbülüyüm
O hocamın bahçesine
Şad olup ötmeye geldim

Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim
Dost esriği deliliğim
Aşıklar bilir neliğim
Devşürüben ikiliğim
Birliğe yetmeye geldim

Sular dibinde mahi ile,
Sahralarda ahu ile,
Abdal olup Ya Hu ile,
Çağırayım Mevlam seni.
Gökyüzünde İsa ile,
Tur dağında Musa ile,
Elimdeki asa ile,
Çağırayım Mevlam seni.
Dertleri çok Eyüp ile,
Gözü yaşlı Yakup ile,
O Muhammed mahbub ile,
Çağırayım Mevlâm seni.
Hamd ve şükrullah ile,
Vasfı Kulhüvallah ile,
Daima Zikrullah ile,
Çağırayım Mevlam seni.
Bilmişim dünya halini,
Terk ettim kıylükalini,
Baş açık, ayak yalını,
Çağırayım Mevlam seni.
Yunus okur diller ile,
O kumru bülbüller ile,
Hakk’ı seven kullar ile,
Çağırayım Mevlâm seni.

Bora Uymaz
Nihâvend Fantezi: “Ağaç’la Hasbihâl”*
Gideridüm ben yol sıra yavlak uzamış bir ağaç
Böyle latîf böyle şîrîn gönlüm eydür bir kaç sır aç
Böyl’ uzamak ne ma’nîdür çünki bu dünyâ fânîdür
Bu fuzûllık nişânıdur gel beri miskînlige geç
Böyle latîf bezenüben böyle şîrîn düzünüben
Gönül Hakk’a uzanuban dilek nedür neye muhtâc
Ağaç karır devrân döner kuş budağa bir kez konar
Dahı sana kuş konmamış ne güğercin ne hod duraç
Bir gün sana zevâl ire yüce kaddün ine yire
Budaklarun oda gire kaynaya kazan kıza saç
Er sırrıdur sırrun senün er yiridür yirün senün
Ne yirdedür yirün senün sana soraram iy ağaç
Yûnus Emre sen bir niçe eksikliğin yüz bin anca
Kur’ağaca yol sorunca teferrücen yoluna geç

Bora Uymaz
Segâh Gülmece: “Denize bir ip serseler”
Denize bir ip gerseler
Üstüne ceviz serseler
O ipi devşirseler
Ne hoş olur cumburtusu
Demirden evler yapsalar
Üstüne de çan assalar
Sonra evleri yıksalar
Ne hoş olur çangırtısı
Şîşeden binâ kursalar
Bir hayli vakit dursalar
Sonra sopaylan ursalar
Ne hoş olur şangırtısı
Yerden göğe küp yığsalar
Tepesine dek çıksalar
Sonra bir tekme ursalar
Ne hoş olur gümbürtüsü
Dervîş Yûnus söyler bunu
Sakın ipe serme unu
Yakındır dünyânın sonu
Bir gün çıkar gürültüsü

49 t h ıs tan bul musıc fes tıval

Yunus şimdi Süphân’ı vasfeyle gel gönülde,
Ayrı değil ariften bu kopuz ile çeşte.

“yellow flower”
remembering yunus emre on his 700th anniversary: a musical project on humanit y and the universe

103

accademıa bızantına

accademıa bızantına

ACCADEMIA BIZANTINA

and soon began to appear with a number of early music
ensembles, including such groups as Il Giardino Armonico
and L’Arpeggiata and artists like Enrico Onofri, Philippe
Jaroussky and Vittorio Ghielmi.
Since 2011 he has been first violin and concertmaster of
Accademia Bizantina, collaborating in the musical life of
the ensemble with its artistic director Ottavio Dantone.
He teaches at the Conservatory of Music ‘G. Rossini’ in
Pesaro. His recent recordings with Accademia Bizantina
and Ottavio Dantone of Vivaldi’s concertos for viola d’amore
and strings and concertos for violin VII Per il Castello both
released on Naïve, received a very warm welcome from both
the specialised critics and the public.

accademıa bızantına
alessandro tampıerı şef / keman* conductor / violin*
sophıe rennert mezzosoprano mezzo-soprano

Venedik Sarayı
Palazzo di Venezia

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi

Yaylılar için Konçerto, La minör, RV 161
Concerto for Strings in A minor, RV 161

Griselda operasından Costanza’nın aryası:
Aria of Costanza from Griselda:
“Agitata da due venti”

I. Allegro
II. Largo
III. Allegro

sophıe rennert

Arcangelo Corelli

12 Konçerto Grosso, op.6, no.12, Fa Majör
12 Concerto Grosso, op.6, no.12 in F Major

Antonio Vivaldi

Tamerlano (Bayezid) operasından Irene’nin aryası:
Aria of Irene from Il Tamerlano:
“Qual guerriero in campo armato”
Benedetto Giacomo Marcello

Konçerto Grosso, Mi minör, op.1, no.2
(Düz.: A. Tampieri)
Concerto Grosso in E minor, op.1, no.2
(Arr: A. Tampieri)
I. Adagio e staccato
II. Vivace
III. Adagio e staccato
IV. Prestissimo

© guilia papetti

I. Preludio. Adagio
II. Allegro
III. Adagio
IV. Sarabanda. Vivace
V. Giga. Allegro
Georg Frideric Handel

Jül Sezar Mısır’da operasından Kleopatra’nın aryası:
Aria of Cleopatra from Julius Caesar in Egypt:
“Da tempeste il legno infranto”
Riccardo Broschi

Artaserse operasından Arbace’in aryası:
Aria of Arbace from Artaserse:
“Son qual nave ch’agitata”

Nicola Antonio Porpora

Semiramide riconosciuta operasından Tamiri’nin
Aryası:
Aria of Tamiri from Semiramide riconosciuta:
“Tu mi disprezzi ingrato”

Arasız 75’ sürer. Lasts 75’ without interval.

Antonio Vivaldi
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I. Allegro non molto
II. Largo
III. Allegro

GÖSTERI EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS
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Keman Konçertosu Mi minör, RV 273*
Violin Concerto in E minor, RV 273*

alessandro tampıerı
▪ Alessandro Tampieri müzik çalışmalarına doğduğu şehir
olan Ravenna’da başladı ve henüz 15 yaşındayken Accademia
Bizantina’ya katıldı. Eğitimi süresince keman ve viyolaya eşit
derecede kendini adayan sanatçı, değerli besteciler Luciano
Berio ve Azio Corghi ile çalışma imkânı buldu ve Milano
La Scala Tiyatrosu Orkestrası’nda viyola çalarak son derece
önemli deneyimler kazandı.
Eğitiminin ilk yıllarından itibaren oldukça heyecan verici
bulduğu akademik ve tarihi bulgulara dayalı erken dönem
müzik performansı konusuna ilgi duyan Tampieri, aralarında
Il Giardino Armonico ve L’Arpeggiata gibi orkestraların da
bulunduğu müzik topluluklarıyla ve Enrico Onofri, Philippe
Jaroussky, Vittorio Ghielmi gibi sanatçılarla çalıştı. 2011’den
beri birinci keman ve konzertmeister olarak Accademia
Bizantina’nın bünyesinde, sanat yönetmeni Ottavio Dantone
ile birlikte topluluğun müzikal gelişimini şekillendirmeye
devam ediyor.
Pesaro G. Rossini Konservatuvarı’nda eğitmen olarak çalışan
Alessandro Tampieri’nin Accademia Bizantina ve Ottavio
Dantone ile birlikte kaydettikleri, her ikisi de Naïve etiketiyle
yayımlanan Vivaldi’nin viola d’amore, yaylı çalgılar için
yazdığı konçertoları ve keman konçertoları VII, Per il Castello
albümleri, hem konunun uzmanı eleştirmenlerden hem de
dinleyiciden oldukça olumlu tepkiler aldı.
▪ Born in Ravenna, Alessandro Tampieri began his
musical studies in his hometown and became a member of
Accademia Bizantina at the age of fifteen. During his training
he devoted himself with equal interest to the violin and the
viola, working with such noted composers as Luciano Berio
and Azio Corghi and acquiring significant experience as a
violist in the Orchestra of the Teatro alla Scala in Milan.
Alessandro Tampieri had been interested in the exciting
subject of historically informed musical performance
based on scholarly criteria since his first years of study,

▪ Avusturyalı mezzosoprano Sophie Rennert’ın 2020 yılı
takvimi opera temsilleri, konser ve resitallerin mükemmel bir
denge içerisinde bulunduğu birçok etkinlikten oluşuyordu.
Mannheim Ulusal Tiyatrosu’nda Rameau’nun Aricie
et Hippolyte’ini (Phaedre rolü), Salzburg Festivali’nde
Mozart’ın Sihirli Flüt’ünü (2. kadın rolü) seslendirecekti.
Bu temsillerin yanı sıra Hohenems Schubertiade Festivali,
Viyana Musikverein ve Amsterdam Concertgebouw’da
resitaller verecek ve aralarında Orchestre de Monte-Carlo
eşliğinde Monte Carlo ve Aix-en-Provence’da seslendireceği
Beethoven’ın 9. Senfoni’sinin de olduğu birçok konserde
solist olarak yer alacaktı. Fakat tüm bu etkinlikler pandemi
nedeniyle ilerleyen zamanlara ertelenmek zorunda kaldı.
Sophie Rennert’ın yakın zamanda yapmış olduğu çalışmalar
birçok müzik dönemi, stil ve türünü içeren oldukça geniş
bir yelpazeye ulaştı. Bu çalışmalara örnek olarak Bach’ın
Noel Oratoryosu (Gothenburg), İspanya Ulusal Orkestrası

© konzerthaus wien piaclodi
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eşliğinde seslendirdiği Mozart’ın Requiem’i (Madrid), Missa
Solemnis (Birmingham) ve Uli Rennert’in çağdaş vokal
eserlerini seslendirdiği Von den Göttern weiß ich nichts isimli
CD kaydı sayılabilir. Rol aldığı operalar arasında ise Handel’in
Lotario’su (Lotario rolü-Goettingen Handel Festivali ve Bern
Tiyatrosu), Les Accents Ensemble eşliğinde Vivaldi’nin
Tamerlano’su (Bayyezid, Andronico rolü-Dortmund),
Accademia Bizantina eşliğinde Handel’in Il Trionfo del
Tempo e del Disinganno’su, (Piacere rolü-Gdansk), Mozart’ın
Idomeneo’su (Idamante rolü-Salzburg Landestheater),
Mozart’ın La Finta Semplice’si (Giacinta rolü-Londra Classical
Opera), Rossini’nin Külkedisi (Angelina rolü-Mannheim
Ulusal Tiyatrosu), Wagner’in Parsifal’i (Blumenmädchen rolüBayreuth Festivali) ve Peter Eötvös’ün Angels in America’sı
(Harper Pitt rolü-Viyana Neue Oper) bulunuyor.
Viyana Konzerthaus’un 2017–18 konser sezonunda
düzenlediği “Büyük Yetenekler” serisine seçilen genç
mezzosoprano, program dahilinde konser ve resitallerde
yer aldı. 2014–16 yılları arasında Konzert Theater Bern
Ensemble’ın üyesi olarak çalıştı. 2013’te Salzburg Festivali’nin
“Genç Solistler Projesi”ne seçildi.
Genç sanatçı, aralarında Viyana Filarmoni, Salzburg
Mozarteum Orkestrası Bruckner Linz Orkestrası’nın da
bulunduğu dünyaca ünlü orkestralar ve David Afkham, Ivor
Bolton, Semyon Bychkov, Laurence Cummings, Christian
Curnyn, Ádám Fischer, Mirga Gražinytė-Tyla, Hartmut
Hähnchen, Philippe Jordan, Alessandro de Marchi, Andres
Orozco-Estrada, Mark Piollet, Andreas Spering gibi önemli
orkestra şefleriyle çalıştı.
Sophie Rennert’in yaptığı albüm kayıtları arasında yukarıda
da adı geçen çağdaş vokal eserlerinden oluşan CD çalışması,
Bavyera Oda Filarmonisi eşliğinde kaydettiği Leopold
Mozart’ın Missa Solemnis’i, Goettingen’de kaydedilen
Handel’in Lotario’su bulunuyor. Piyanist Graham Johnson ile
kaydettiği ve Hyperion etiketiyle yayımlanan Brahms lied’leri
ve Ottavio Dantone yönetimindeki Accademia Bizantina ile
kaydettiği, Naïve Classique etiketiyle yayımlanan Vivaldi’nin
Tamerlano (Bayezid) operası albümleri ise sanatçının yakın
zamanda yayımlanan çalışmaları…
2016 yılında Innsbruck’ta düzenlenen 7. Uluslararası
Cesti Barok Vokal Yarışması’nda ikincilik ve Dinleyici Özel
Ödülü’nün sahibi olan sanatçı aynı zamanda Salzburg
Uluslararası Mozart Yarışması’nda da ödül alan.
Sophie Rennert, keman ve piyano dersleri devam ederken,
soprano ve şan eğitmeni olan annesi Sigrid Rennert ile şan
çalışmalarına da başladı. 2014 yılında Viyana Müzik ve Sahne
Sanatları Üniversitesi’nde Prof. Karlheinz Hanser ve Prof.
Charles Spencer ile yürüttüğü eğitimini dereceyle tamamladı.
Sanatçı, eğitimi süresince Brigitte Fassbaender, Ann Murray
ve Helmut Deutsch gibi sanatçıların ustalık sınıflarına katıldı.
▪ The Austrian mezzo-soprano Sophie Rennert had a
well-filled calendar for 2020, in which opera, concert and
recital engagements were perfectly balanced. She was to
appear as Phaedre in Rameau’s Aricie et Hippolyte at the
Nationaltheater Mannheim, as 2nd Lady in Mozart’s Magic
Flute at the Salzburg Festival, but also in recitals at the

Schubertiade in Hohenems, the Vienna Musikverein and
the Concertgebouw Amsterdam, as well as in concerts,
including Beethoven’s 9th in Monte Carlo and Aix-enProvence with the Orchestre de Monte-Carlo. All this fell
victim to the Corona crisis and was postponed into the
future.
In the recent past, too, the arc spanned all epochs, styles and
genres: From Bach’s Christmas Oratorio in Gothenburg,
through Mozart’s Requiem with the Orquesta Nacional de
España in Madrid and the Missa Solemnis in Birmingham
to the CD recording Von den Göttern weiß ich nichts with
contemporary vocal works by Uli Rennert; but also from
the title role in Handel’s Lotario at the Goettingen Handel
Festival and the Theater Bern, the part of Andronico in
Vivaldi’s Tamerlano with the ensemble Les Accents in
Dortmund, Piacere in Handel’s Il Trionfo del Tempo e del
Disinganno with the Accademia Bizantina in Gdansk,
and Idamante in Mozart’s Idomeneo at the Salzburg
Landestheater, Giacinta in Mozart’s La Finta Semplice
at the Classical Opera in London, Angelina in Rossini’s
La Cenerentola at the Nationaltheater Mannheim and
Blumenmädchen in Wagner’s Parsifal at the Bayreuth
Festival, to Harper Pitt in Angels in America by Peter Eötvös
at the Neue Oper Wien.
In 2017–18 the young mezzo-soprano was selected for the
‘Great Talents’ series at the Vienna Konzerthaus, where she
performed in concerts and recitals. From 2014 to 2016 she
was a member of the ensemble of Konzert Theater Bern. In
2013 Sophie Rennert was a member of the ‘Young Singers
Project’ at the Salzburg Festival.
The young singer has worked with renowned conductors
and orchestras such as the Vienna Philharmonic, the
Mozarteum Orchestra Salzburg, the Bruckner Orchestra
Linz, under conductors such as David Afkham, Ivor Bolton,
Semyon Bychkov, Laurence Cummings, Christian Curnyn,
Ádám Fischer, Mirga Gražinytė-Tyla, Hartmut Hähnchen,
Philippe Jordan, Alessandro de Marchi, Andres OrozcoEstrada, Mark Piollet or Andreas Spering.
Sophie Rennert’s discography includes the aforementioned
CD of contemporary vocal works, Leopold Mozart’s Missa
Solemnis with the Bavarian Chamber Philharmonic and
Handel’s Lotario from Goettingen. Most recently, a CD
with Brahms Lieder accompanied by Graham Johnson with
Hyperion, as well as the recording of Vivaldi’s Tamerlano
with the Accademia Bizantina under Ottavio Dantone with
Naïve Classique were released.
She is the winner of the 2nd prize and the Audience Prize
of the 7th International Cesti Competition for Baroque
Singing in Innsbruck 2016 and is also a prize-winner of the
International Mozart Competition Salzburg.
In addition to violin and piano lessons, Sophie Rennert
began her vocal training with her mother, the soprano and
voice teacher Sigrid Rennert. In 2014 she completed her
studies at the University of Music and Performing Arts
Vienna with Prof. Karlheinz Hanser and Prof. Charles
Spencer with distinction. She attended master classes with
Brigitte Fassbaender, Ann Murray, and Helmut Deutsch.

Kemanlar Violins
sara melonı
herıberto delgado
Alto
marco massera
Viyolonsel Cello
alessandro palmerı
Kontrbas Double bass
luca bandını
Lut Lute
tızıano bagnatı
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▪ Accademia Bizantina 1983 yılında Ravenna’da tıpkı büyük
bir dörtlü gibi müzik yapma gayesiyle kuruldu. O dönemde
olduğu gibi günümüzde de üyeleri tarafından bağımsız bir
şekilde yönetilmeye devam ediyor ve topluluğu öne çıkaran
özelliği olan oda müziği yapma anlayışına bağlı bir şekilde
faaliyetlerini sürdürüyor.
Derin ve kolektif bir araştırmayla birleştirdikleri bu felsefe,
topluluğun 17, 18 ve 19. yüzyıl müzik repertuvarlarını
dönemin özgün enstrümanları ile yorumlama konusunda
uzmanlaşmasını sağladı. Yıllar içerisinde klasik müzik
dünyasında öne çıkmayı başaran Accademia Bizantina,
dinleyici ve eleştirmenlerin gözünde önemli bir yer edindi;
araştırmalar ve birlikte yapılan müzik okumalarının,
partisyonları azami dikkatle inceleyerek döneme en uygun
müzikal çizgiyi tıpkı en soylu İtalyan oda müziği geleneğinde
olduğu gibi yakalama anlayışıyla birleşmesi sonucunda
kendine özgü yorum stilini oluşturdu.
1989’da topluluğa daimi üye olarak katılan klavsen sanatçısı
Ottavio Dantone, 1996’da orkestra şefi ve sanat yönetmeni
görevine de gelerek Accademia Bizantina’nın saygınlığının ve
sanatsal kalitesinin koruyucusu haline geldi.
Dantone’nin usta rehberliği ve konzertmeister Alessandro
Tampieri’yle olan mükemmel uyumu sayesinde Accademia
Bizantina; filolojik araştırmalarını, barok dönemin müzik
yorumu ve estetiği konularında yaptıkları çalışmalarla
harmanlıyor, erken müzik dönemi üzerine yoğunlaşıp konu
üzerinde daha da uzmanlaşarak sanatsal yolculuğuna devam
ediyor.
Tıpkı Bizans mozaiklerinde olduğu gibi, Dantone’nin
yeteneği, hayal gücü ve rafine yaklaşımı topluluğun her
bir üyesinin coşkusu ve sanatsal işbirliğiyle birleşip
performanslarının şekillendiriyor ve topluluğun uluslararası
müzik dünyasının en saygın topluluklarından biri olarak kabul
görmesini sağlıyor.
Konser formunda yorumladıkları ilk opera olan G. Sarti’nin
Giulio Sabino’sunun 1999 yılındaki performansının ardından,

Klavsen Harpsichord
stefano demıchelı
Accademia Bizantina barok döneme ait unutulmuş opera
ve oratoryo repertuvarının ortaya çıkarılma konusunda da
uzmanlaştı. Bilinen operaların yanı sıra günümüzde daha
önce hiç sergilenmemiş operaları konser programlarına alarak
dinleyiciyle buluşturdu.
Decca, Harmonia Mundi ve Naïve etiketleriyle yayınlanan
çok sayıdaki albümleriyle Grammy Müzik Ödülleri’nde
bir adaylık ve Diapason d’Or, the Midem, Prix Classica,
Gramophone Award gibi prestijli ödüle sahip olan Accademia
Bizantina dünyanın en saygın konser salonları ve uluslararası
festivallerinin aranılan bir konuğu olmaya devam ediyor.
▪ Accademia Bizantina was founded in Ravenna in 1983,
with the programmatic intention of making music like a
large quartet. Today, as then, the group is independently
managed by its own members, who guard and guarantee
the chamber interpretative approach that has always
distinguished the ensemble.
This philosophy, combined with a profound collective study,
has allowed the ensemble to specialize in the performance of
the musical repertoire of the 17th, 18th and 19th centuries on
original instruments.
Over the years Accademia Bizantina succeed in distinguishing
itself and gaining a prominent place in the preferences of the
public and critics, adopting its own interpretative style that
draws its raison d’être from the research and appropriation
of a common and shared performance practice and language
that requires a careful reading of the score and favours
stylistic accuracy for the performance, as in the noblest Italian
chamber music tradition.
Ottavio Dantone became a permanent member of the group
in 1989 as harpsichordist, and in 1996 he was appointed
conductor and artistic director, becoming the guarantor of
the prestige and artistic quality of the ensemble.
Under his expert guidance and in full harmony with first
violin Alessandro Tampieri, Accademia Bizantina carries
on its artistic journey focusing on and specializing in early
music, aiming to combine philological research and the
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PROGRAM NOTLARI
Antonio Vivaldi
Yaylılar için Konçerto, La minör, RV 161
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I. Allegro
II. Largo
III. Allegro
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Brescialı bir fırıncının oğlu olan Giovanni Battista 1666’da
Venedik’e yerleşmiş, on yıl sonra evlendiği terzi kızı Camilla
Celicchio’dan altı çocuğu olmuştu. Bunların içinde yalnızca
en büyüğü, Antonio müzikçi oldu. Önce fırıncılık yapan ve
sonra da kızıl saçlı olduğu için Rossi takma adıyla 1685’te
kemancı olarak girdiği San Marco Katedrali’nde görev alan
baba Vivaldi, oğlunu papaz olarak yetiştirmek istemişti.
Ancak doğuştan astımlı olan Antonio evde kalıyor ve
babasıyla keman çalışıyordu. Bazen babasının yerine San
Marco’da keman da çalmaya başlayan Antonio papaz olunca
da “Il Prete Rosso” (kızıl papaz) diye anılmış; 1703’te de ilk
resmi görevine, bir yıl önce başvurduğu Pio Ospedale della
Pièta’ya (Genç Kızlar Dini Yetimhanesi) kemancı olarak
atanmıştı. Bu rahat, ancak az paralı görev Vivaldi’ye büyük
beste olanakları sağladı. Dini servis adı altında verilen
konserlerle kısa zamanda tüm Venedik soylularının olduğu
kadar, yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çeken Pièta’da bir
düzine kadar çalgılarının ustası kız, her çalgının öğretmenine
yardımcı oluyordu. Vivaldi, bunlardan Anna Maria için iki
keman konçertosu da yazmıştı. Üfleme çalgılar öğretmeni
eksikliği yanında, viyolonsel için öğretmen ancak 1720’de
Tartini’nin arkadaşı viyolonselci Antonio Vandini’nin
atanmasıyla gerçekleşmişti.
Bu arada besteler yapan Vivaldi, 1705’te bir Venedik
soylusuna ithaf ettiği 12 Trio Sonatı’nı (op.1), 1709’da
Pièta’da bir konserini izleyen Danimarka Kralı IV. Frederick
için op.2 Keman Sonatları’nı yazmıştı. Bu eserler arasında

konçertolar da vardı; bu elyazması konçertolardan viyolonsel
için yazılanları, 1708–9 karnavalında Venedik’te bulunan
müzikçi Franz Horneck kopya etmişti. Böylece bu viyolonsel
konçertoları da Schönbrun Kontluğu kitaplığına ulaşarak
kaybolmaktan kurtulmuştur.
Vivaldi’nin ölümünden sonra tüm Avrupa kitaplıklarına,
özel koleksiyonlara ve saraylara dağılan eserleri ancak 20.
yüzyılda gün ışığına çıktı. 1920 yılında Piemonte’de bir
manastırda bulunan 300 konçerto ve 19 operayı kapsayan
koleksiyondan başka Venedik yıllarına ait olan eserleri de
Torino Ulusal Kitaplığı’ndadır. Vivaldi’nin sayısı beş yüzü aşan
konçerto, 23 senfoni, 75 sonat ve çeşitli çalgılar için eserlerini
numaralamak ve düzene koymak üzere türlü çalışmalar
yapılmıştır. 1839’da yayımlanan A. Fuchs’un oldukça eksik
tematik dizisini saymazsak, önce Antonio Fanna Vivaldi’nin
eserlerini türlerine göre ayırmış ve numaralamıştır. Fanna’nın
düzenlediği sistemde numaradan önce F harfi kullanılmış,
sonraki Romen sayısı –I keman konçertoları olmak üzere–
diğer çalgı grupları için 12’ye kadar belirlenmiştir.
1947’de İtalyan besteci Gian Francesco Malipiero’nun
Roma’da yayımladığı numaralamada M; 1948’de Paris’te
Marc Pincherle’in kataloğunda P; Peter Ryom’un 1974’te
Leipzig’de hazırladığı düzende R harfleri numaraların önünde
yer almaktadır. Günümüzde ise, 1979’da genişletilen Ryom
düzenlemesi (Ryom Verzeichnis, RV) kullanılmaktadır. Çeşitli
kayıtlarda ve notalardaki karışıklığı önlemek için, bazen bu
numaraların hepsi başlıkta belirtilmektedir.
Vivaldi’nin 500’ü aşan konçertosu içinde, 350’si bir solo
çalgı ve yaylı çalgılar için yazılmıştır. Tabii bunların içinde en
başta sayısı 230’u geçen keman konçertoları yer alır. Tüm
konçertoların Concerto, Sinfonia ve Concerto Ripieni adlarını
taşıyan 60 kadarı da önemli bir yer tutar. Bu “solistsiz yaylı
çalgılar konçertoları” adını verebileceğimiz eserler, stil olarak
eski opera sinfonia’larını anımsatır. Vivaldi, o çağlarda artık
son formunu alan concerto grosso stilinin içeriğini geliştirmiş,
birlikte çalışın (tutti) nakarat gibi tekrarı halinde (tutti
ritornel) başka tonaliteye aktarımını (transposition) öngörmüş;
parlak pasajlar ve ilginç buluşlarla süslemiştir. La minör
Konçerto, RV 161, artan ve azalan beş notalı bir figürün güçlü
bir şekilde belirlenen açılış temasına sahiptir. Onu izleyen
Largo, yalnızca on ölçü uzunluğundadır ve ritornello’da geniş
bir yelpazeden yararlanan Allegro ile sonlanır.
— irkin aktüze

kastrat şarkıcısı Farinelli (Carlo Broschi “Farinello”, 1705–82)
için bestelemiştir. Ama aynı zamanda Riccardo Broschi
(Farinelli’nin kardeşi), Geminiano Giacomelli ve Johann
Adolph Hasse’nin eserlerinden aryalar da uyarlamıştır.
Operada Ankara Savaşı’nda Timurlenk’e esir düşen Bayezid
ve ailesinin acılarıyla Bayezid’in kızının aşkı ele alınır. Tatar
İmparatoru Timurlenk, Osmanlı Sultanı Bayezid’i yener ve
esir alır.
Timurlenk Trabzonlu Prenses İrene ile nişanlı olmasına
karşın, düşmanı Bayezid’in kızı Asteria’ya âşık olur.
Asteria ise babasının müttefiki olan Bizanslı General
Androniko’yla büyük aşk yaşamaktadır. Güçlü İmparator
Timurlenk Androniko’ya, Asteria ile olan ilişkisini bitirmesi
karşılığında İrene’yi ona vermeyi ve Bizans’ı eski gücüne
kavuşturmayı teklif eder. İmparator aynı zamanda yenilgisi
nedeniyle ölümden başka bir şey düşünmeyen Bayezid’i
de serbest bırakacağını söyler. Asteria, Androniko’nun
anlattıkları karşısında şaşırmasına rağmen, babası Bayezid’i
de dehşete düşürerek Timurlenk’in aşkına karşılık verir.
Asteria gerçekte, Timurlenk’in yakınında olup onu öldürmeyi
planlamaktadır. Ancak öldürme planı başarısızlıkla sonuçlanır
ve öfkeli Timurlenk, Asteria ile evlenip babası Bayezid’i
de öldüreceğine yemin eder. Daha sonra sakinleşerek,
Androniko’ya önceki teklifini yineler ama Asteria’ya olan
sevgisinden vazgeçmeyen Androniko bunu reddeder. Yeniden
öfkelenen Timurlenk intikam almak için yemin eder.
Artık bir köle olan Asteria, bir ziyafet sırasında Timurlenk’i
zehirlemeye çalışır, ancak İrene buna engel olur. Asteria’nın
yakalanıp mahkûm edilmesi Bayezid’i intihara sürükler;
böylece Timurlenk’in gücünden de kurtulmuş olacaktır.
Sultan ölüm döşeğinde uzun monoloğunda tanrıçalardan
intikam almalarını ister. Bayezid’in ölümü Timurlenk’i
çok etkiler ve Asteria ile Androniko’yu bağışlayıp İrene ile
evlenmeye karar verir. Ve opera final müziğiyle sona erer.

Benedetto Giacomo Marcello
Konçerto Grosso, Mi minör, op.1, no.2 (Düz.: A. Tampieri)

Qual guerriero in campo armato,
pien di forza e di valore,
nel mio core innamorato
sdegno, e amor fanno battaglia.

Nicola Antonio Porpora
Semiramide riconosciuta operasından Tamiri’nin Aryası:
“Tu mi disprezzi ingrato”

Antonio Vivaldi
Tamerlano (Bayezid) operasından Irene’nin aryası:
“Qual guerriero in campo armato”

Harp meydanındaki o savaşçı
Ne de güçlü ve değerli
Benim aşık kalbimde ise
Hiddet ile aşkın savaşı var

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa seferleriyle etkilediği
besteciler arasında Vivaldi de vardır. O da Türklerle ilgili
olaylara yakınlık duymuş, bu konuda eserler yazmıştır. Eski
bestecilerden Egidio Duni ve Francesco Gasparini’den
Handel’e ve çağdaş Çek bestecisi Jan Cikker’e kadar birçok
sanatçı gibi Vivaldi de, Sultan Bayezid’i konu alan bir opera
yazmıştır. Vivaldi, Agostin Piovene’nin librettosu üzerine 1735
Verona Karnavalı için hazırlanan Il Tamerlano (Timurlenk)
adıyla tanınan Bayezid (Il Bajazet) operasını çağın ünlü

Il timor del dubbio evento
il dolore ed il cimento
l’alma mia confonde, e abbaglia.

Belirsizliğin verdiği korku
Acı ve işkence
Bozuyor huzurumu,
Karıştırıyor aklımı.

I. Adagio e staccato
II. Vivace
III. Adagio e staccato
IV. Prestissimo
Babası Venedik Senatörü, ağabeyi Alessandro da besteci olan
Benedetto Marcello, kardeşi gibi, babasından keman ve şan
dersleri almış, ancak daha çok şarkı söylemeye ve kontrpuan
öğrenmeye çalışmıştır. Bu merakı ve edebiyata olan ilgisi
onun çok sayıdaki dini eserleriyle (beş oratoryo, sekiz sahne
eseri, pek çok mes ve motet, 400’e yakın kantat) daha çok
belirginleşir.
1707’de Venedik Cumhuriyeti Büyük Konsülleri arasında
seçilen Marcello, 1730–37 arasında Istria valisi, 1738’den
sonra da Brescia mabeyincisi olarak görev yapmıştır.
Avukatlığı yanında, ağabeyi gibi, o çağının geleneğine
uygun biçimde, Driante Sacreo takma adıyla besteci olarak
Roma’daki Arcadia Akademisi’ne kabul edilmiştir.
Besteleri ilk kez 1708’de Venedik’te, daha sonra, 1717’de
Amsterdam’da blok flüt ve sürekli bas için op.2, sonra
da 1732’de Amsterdam’da viyolonsel ve sürekli bas için
op.1, Londra’da ise op.2 numarası altında flüt sonatları
yayımlanmıştır. Ona asıl ün kazandıran kantatları ise 1724–26
arasında sekiz cilt olarak basılmıştır. Bu eserleri öven
Telemann, Bononcini ve Mattheson gibi ünlü bestecilerin
mektupları da notalarla birlikte yayımlanmıştır. Marcello,
VI. Charles’ın doğum günü için bir serenad bile bestelemiştir.
Ayrıca iyi bir öğretmen olarak şarkıcı Faustina Bordoni ve
besteci Baldassare Galuppi gibi ünlü müzikçileri yetiştirmiş,
bir diğer öğrencisi Rosana Scalfi ile 1728’de gizlice evlenmiştir.
— irkin aktüze

Nicola (veya Niccolò) Antonio Porpora (1686–1768), en
ünlü şan öğrencileri kastrat Farinelli ve Caffarelli olan bir
İtalyan besteci ve barok dönem eğitmenidir. Bestecinin diğer
öğrencileri arasında Matteo Capranica ve Joseph Haydn
bulunur.
Semiramide riconosciuta ise Nicola Porpora’nın dramma
per musica’sı (müzikli dram) olan, librettosu Metastasio
tarafından yazılmış, üzerinde bazı metinsel değişiklikler
uygulanmış ve kaynağı muhtemelen Domenico Lalli’ye ait
bir İtalyan operasıdır. Operanın konusu şöyledir: Mısırlı
prenses Semiramide, Asur’u erkek kılığında yönetir. Prenses
Tamiri, üç aday arasından bir eş seçmeye hazırlanırken,
Semiramide’nin sevgilisi Scitalce ile yeniden bir araya
gelmesine ve rakibi Sibari’nin kötülüğünün ortaya çıkmasına
— irkin aktüze yol açan bir dizi olayı harekete geçirir.
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study of the Baroque interpretative and performing practice
and its aesthetics.
As in a Byzantine mosaic, Dantone’s skill, imagination
and refinement merged with the enthusiasm and artistic
complicity of every single instrumentalist in the group,
giving body and substance to interpretations that saw the
orchestra being credited as one of the most prestigious
ensembles on the international music scene.
Since 1999, when the first opera in stage form was
performed -the Giulio Sabino by G. Sarti- Accademia
Bizantina has specialized in the rediscovery and performance
of both the opera repertoire and the Baroque Oratorio,
offering, in addition to the most important program titles,
titles never performed before in modern times.
The ensemble performs in the most prestigious concert
halls and international festivals. Its numerous recordings
for Decca, Harmonia Mundi and Naïve, as well as a
prestigious nomination for the Grammy Music Award,
have won prizes and awards such as the Diapason d’Or, the
Midem, Prix Classica and the Gramophone Award.
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Chi vuol di me l’Impero
passi quel core indegno,
voglio che sia lo sdegno
foriero dell’amor.
Hor gördün beni nankör adam
Ama gurur duymamalısın yaptıklarından
Ve korkmalısın bunun yerine
Istırabımı hafife aldığın için kibrinle
Beni yönetmek isteyen adam
Önce o değersiz kalbini tüketsin
İstiyorum ki öfkesi
Habercisi olsun aşkın
Antonio Vivaldi
Keman Konçertosu Mi minör, RV 273
I. Allegro non molto
II. Largo
III. Allegro
Vivaldi’nin kemanda virtüöz doğaçlama eğilimi göz önüne
alındığında, bu yapıtının da dramatik olması pek de şaşırtıcı
değildir. İlk bölüm tekrarlanan figürlerle başlar, hafif bir
telaşla solo kemanla değişen, son derece heyecan verici
ifadelerle kesintiye uğrar. 2. bölümdeki Largo, Vivaldi’nin
melankolik güzelliğini, üst tellerin sağladığı tekrarlanan
sekizinci notalar üzerinde solo kemanla özetler. Kesinlikle
bu konçerto, bir virtüöz için yazılmıştır. 3. bölüm, teknik
açıdan neredeyse tüm solo pasajlardan oluşur, sadece birkaç
orkestra tutti’si solo pasajları çerçeveler.
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Antonio Vivaldi
Griselda operasından Costanza’nın aryası:
“Agitata da due venti”
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Apostolo Zeno’nun librettosunu temel alan oyun yazarı Carlo
Goldoni ve Vivaldi, Griselda’yı bir krizle açar: Kral Gualtiero
için gidişat kötü görünmekte, halkı, mütevazı bir kadın olan
Kraliçe Griselda’dan usanmış durumdadır.
Gualtiero, halkını Griselda’nın sevgi dolu, sadık doğasına
ikna ederse işler biraz daha yoluna koyulacaktır.
Gualtiero, Griselda’ya krallığa soylu bir gelin getirdiğini
söyler ve ona gitmesini emreder, böylece Griselda’nın
kararlılığını ve ruhunu test eden bir dizi deneme başlatır.
Ancak Gualtiero’nun bu planı, Griselda’nın ıstırabına
yol açar. Griselda bu duruma dirense de çektiği ıstırabın
boyutu karmaşık bir muğlaklığı gözler önüne serer.
Bu sırada müstakbel gelin Costanza, sevgilisi Roberto
ile saraya gelir; Roberto’yu sevmek ve kraliçe olmak
arasında kalmıştır… Sanki Vivaldi ve Goldoni, Griselda’da

evliliğin mekaniği üzerine düşünmek için bizi sarsmak
isterler.
Agitata da due venti
freme l’onda in mar turbato
e’l nocchiero spaventato
già s’aspetta a naufragar.
Dal dovere e da l’amore
combattuto questo core
non resiste e par che ceda
e incominci a desperar.
İki rüzgârın hareketlendirdiği dalga
Kıpırdanıyor bulanık sularda
Ve korku dolu dümenci
Şimdiden inanıyor batacağına
Görev ve aşk arasında
Savaşan şu kalbim
Dayanamıyor daha fazla ve bırakıyor sanki kendini
Ve düşmekte umutsuzluğa
Arcangelo Corelli
12 Konçerto Grosso, op.6, no.12, Fa Majör
I. Preludio. Adagio
II. Allegro
III. Adagio
IV. Sarabanda. Vivace
V. Giga. Allegro
Konçerto grosso stilinin İtalya’daki en büyük ustası olan
Arcangelo Corelli’nin 1712 yılından önce yazdığı sanılan 12
Konçerto Grosso bu türün klasik bir modelidir. Ayrıca, keman
sonatlarının babası sayılan ve keman tekniğini geliştirerek
Veracini, Geminiani ve Viotti gibi müzikçilerin yetiştiği bir
keman ekolünün kurucusu olan Corelli’nin bu bestelerinin
ne zaman basıldığı da uzun süre tartışılmıştır. Bu konçerto
grosso’ları 1850’lerde tekrar yayımlayan F. Chrysander, ilk
basım olarak “Roma 1717” tarihini belirtmiş, buna neden
olarak da Corelli’nin Almanya’da Pfalz Kontu Johann
Wilhelm’e eserini 3 Aralık 1712’de ithaf etmesini göstermiştir.
Ancak ithaf yazısının Corelli’nin el yazısıyla olmadığını ileri
süren müzikolog Alfred Einstein, Corelli’nin ölümünden
sonra öğrencisi ve baş mirasçısı kemancı Matteo Fornari’nin,
eserleri en erken 1713 sonbaharında Amsterdam’daki yayıncı
Etiene Roger’e göndermiş olabileceğini iddia eder. Bu
özgün 1714 baskısındaki başlık ise özetle şöyle: “Konçerto
Grosso’lar – Solo 2 keman, viyolonsel ile kemanlar, viyola ve
baslardan oluşan orkestra için– Prens Giovanni Guglielmo’ya
ithaf edilmiştir” (burada Pfalz Kontu Johann Wilhelm adı
İtalyanca yazılmıştır). Zaten oldukça varlıklı olan Corelli, 8
Ocak 1713’te öldüğü için bu ithaf dolayısıyla kazanacağı 630
Thaler ile Pfalz Ladenburg Markisi unvanına kavuşamamıştır.
Trio sonat formunu geliştirip iki keman, viyolonsel gibi solo
çalgılara yer vererek konçertant (concertino) çalışı hazırlayan

ve dört sesli tutti grubuyla da grosso’yu kurarak Concerto
Grosso’yu oluşturan Corelli’den, besteci Georg Muffat 1701’de
kendi konçerto grosso’larının önsözünde övgüyle söz eder:
“Onun derin anlamlı İtalyan süslemelerinin hafif Fransız bale
tınısıyla uyumunu daha 1682’de dinlediğini, konserin büyük
bir güzellik ve düzeni yansıttığını, birçok çalgıcının olağanüstü
bir dakiklikle çaldığını, kendisinin de buna büyük bir zevk ve
şaşkınlıkla tanık olduğunu” belirtir. Böylece daha o yıllarda
Corelli’nin bu konçertolarını bestelediği anlaşılmaktadır.
Op.6’da bulunan ve dörtle sekiz arasında bölümlere ayrılan
bu 12 eserin ilk sekizi “Da Chiesa” (Kilise) konçertosu, son
dördü de “Da Camera” (Oda) konçertosu stilindedir. Ancak
bunlar kilise müziği olmayıp o zamanlarda Roma’nın ünlü
İspanya Merdivenleri’nde veya Navona Alanı’nda verilen
konserlerde çalınan törensel ve sade yapıdaki eserlerdir.
— irkin aktüze

Acı ve gözyaşı içindeki kalbim
Şimdi buluyor huzurunu
Ve mutluluğa kavuşuyor ruhum
— irkin aktüze
Riccardo Broschi
Artaserse operasından Arbace’in aryası:
“Son qual nave ch’agitata”

Farinelli sahne adıyla bilinen Carlo Broschi’nin kardeşi olan
Riccardo Broschi; katedral bestecisi ve şapel ustası Salvatore
Broschi ve Caterina Berrese’nin oğlu olarak 1698’de Napoli’de
dünyaya geldi. 1711’in sonunda Napoli’ye taşınan Broschi
ailesi, ilk çocukları olan Riccardo’yu; besteci olmak üzere
çalışacağı Santa Maria di Loreto Konservatuvarı’na kaydettirdi.
Babasının 1717’de, henüz 36 yaşındayken beklenmedik ölümü
sonrası, annesinin girişimiyle ailenin başına geçti. İlk çıkışını
George Frideric Handel
1725’te La Vecchia Sorda ile yapan sanatçı,1726’da Londra’ya
Jül Sezar Mısır’da operasından Kleopatra’nın aryası:
taşındı.1734’e dek Londra’da kalan Broschi, en başarılısı
“Da tempeste il legno infranto”
Artaserse olmak üzere altı opera yazdı.
Artaserse operası, 1734’te Johann Adolf Hasse, Attilio Ariosti,
Giulio Cesare (Jül Sezar), biri iki defa yazılmış olan 46 opera
Nicola Porpora ve Riccardo Broschi gibi çeşitli bestecilerin
besteleyen Handel’in on yedinci operasıdır. Tam adı Giulio
çalışmalarının ortaklığında icra edildi. Librettosunun kaynağı
Cesare in Egitto (Jül Sezar Mısır’da) olan esere Handel, 1723
Metastasio olan eser için; Leonardo da Vinci dahil pek çok
yazında başlamış ve Londra’da King’s Theatre’da 20 Şubat
bestecinin çalışması bulunuyor. 18. yüzyılda opera librettoları
1724’te ilk sahnelenişinden önce, birkaç kez yeniden yazmıştı.
için popüler bir malzeme olan Artaserse’nin hikâyesi; MÖ 5.
Opera, ünlü İtalyan kastrat alto Senesino’nun (Francesco
yüzyılda Ahameniş Kralı olan (Yunanca Makrokheir, Latince
Bernardi, 1680–1750) Sezar rolündeki ve ünlü İtalyan soprano
Longimanus ve her iki dilde de “Uzunel” olarak anılan)
–Handel’in, 1723’teki Ottone operasında “Falsa imagine”
I. Artakserkses’e (eski Farsça Artahşatara) dayanır. Eserde;
aryasını söylemediği için pencereden atmaya kalktığı–
Artabano, oğlu Arbace’ye, Pers kralı Xerxes’i öldürdüğünü
Francesca Cuzzoni’nin (1698–1770) Kleopatra rolündeki
itiraf eder. Arbace’yi tahta çıkarmak amacıyla halefi Artaserse’yi
olağanüstü başarılarıyla çok beğenilmişti. Aslında G. Francesco devirmek için bir plan yapılır. Artaserse’nin kız kardeşi
Bussani’nin yazdığı, 1677’de Venedik’te ve 1685’te de Milano’da Mandane’ye olan aşkı nedeniyle Xerxes tarafından sürgüne
sahnelenen librettolarından biri olan Jül Sezar’ı, Royal Academy gönderilen Arbace; Artaserse ile çocukluktan beri yakın
of Music (Kraliyet Müzik Akademisi) sekreteri olan Nicolo
arkadaş olduğu için babasının entrikalarına destek olmak
Haym (1678–1729) İngilizceye çevirerek adapte etmişti.
istemez. Artaserse, kardeşi Dario’nun Xerxes’in katili olduğunu
1725’te eseri tekrar elden geçiren Handel, dört yeni arya ile
düşünerek onu öldürmesini emreder ancak bunun bir hata
temsil sırasında iki arya daha yazmış, 1730’daki temsile de iki
olduğu ortaya çıkar ve Arbace katil olmakla suçlanır. Bu operanın
yeni arya eklemiş, tümünü tekrar düzeltmişti. Hem melodik
en iyi bilinen aryalarından biri “Son qual nave ch’agitata”dır.
zenginliği hem de usta orkestra kullanımıyla Handel’in en
başarılı operaları arasında yer alan Jül Sezar’ın konusu, MÖ
Son qual nave ch’agitata
48–47 yılında Mısır’da Nil ırmağı kıyılarında geçer.
da più scogli in mezzo all’onde
si confonde e spaventata
Da tempeste il legno infranto,
va solcando in alto mar.
se poi salvo giunge in porto,
non sa più che desiar.
Ma in veder l’amato lido
lascia l’onde e il vento infido
Così il cor tra pene e pianto,
e va in porto a riposar.
or che trova il suo conforto,
torna l’anima a bear.
Ben o gemi gibiyim
Dalgaların içindeki kayaların sarstığı
Fırtınanın parçaladığı gemi
Kafası karışmış ve korkmuş halde
Eğer ulaşabilirse rıhtıma
Açık denizlerde yol alan.
Kalmaz başka bir arzusu
Gemi sevdiği sahili gördüğü an
Bırakır dalgaları ve güvenilmez rüzgârı
Ve rıhtıma gider dinlenmek için.
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Tu mi disprezzi ingrato
ma non andarne altero,
trema d’aver mirato
superbo il mio rossor.

accademıa bızantına
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borusan istanbul filarmoni orkestrası
borusan ıstanbul phılharmonıc orchestra
fınnegan downıe dear şef conductor
alexander malofeev piyano piano

14.11.2021
pa su 20.00

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
Istanbul Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Centre

Sergei Rachmaninov

Piyano Konçertosu no.2, Do minör, op.18
Piano Concerto no.2 in C minor, op.18
I. Moderato-Più vivo-Allegro-Maestoso.
(alla Marcia)-Moderato
II. Adagio sostenuto
III. Allegro scherzando-Moderato-Presto-ModeratoAllegro scherzando-alla breve. Agitato-Presto-MaestosoRisoluto
Felix Mendelssohn

Senfoni no.4, La minör, op.90, “İtalyan”
Symphony no.4 in A minor, op.90, “Italian”
I. Allegro vivace
II. Andante con moto
III. Con moto moderato
IV. Saltarello (Presto)
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Arasız yaklaşık 70’ sürer. Lasts app. 70’ without interval.

fınnegan downıe dear
▪ 2020 Mahler Yarışması’nın birincisi Finnegan Downie
Dear, olağanüstü müzisyenliği, karmaşık notalara hâkimiyeti
ve olgun performanslarıyla giderek daha fazla tanınıyor.
Sanatçı, Londra’da doğdu, Berlin’de yaşıyor.
Bamberg Senfoni’yi çeşitli repertuvarlarda yönettiği bir
haftanın ardından Mahler Yarışması’nda jürinin oybirliğiyle
birincilik ödülünün sahibi oldu. Ardından kapanış konserinde
Barbara Hannigan ile Miroslav Srnka’nın move 04 “Memory
Full” adlı yapıtının dünya prömiyerinin yanı sıra Mahler’in 4.
Senfoni’sini seslendirdi.
Finnegan Downie Dear kısa süre önce İsveç Radyo Senfoni,
Göteborg Senfoni, Lüksemburg Filarmoni, Kore Senfoni,
Münih Radyo, Haydn, Ensemble Resonanz, Klangforum
Wien, Kosice Devlet Filarmoni, BBC Ulusal Konser Orkestrası
ve RTÉ Ulusal Senfoni ve Konser Orkestralarını yönetti.
Gelecekteki konserleri
arasında Londra
Filarmoni, Birmingham
Senfoni, Basel Senfoni,
Deutsches SymphonieOrchester Berlin, NDR
Elbphilharmonie,
Melbourne Senfoni, Sidney
Senfoni ve Baltimore
Senfoni Orkestraları ile
performanslar yer alıyor.
Eylül 2020’de Bamberg’e
döndü ve sezon açılış
konserlerinin provalarında
Bamberg Senfonisi
Orkestrası’nı yönetmek
için şeflik kürsüsüne geçti.
Müzik direktörü Jakub
Hrůša daha sonra sanatçıyı
Momentum’un bir parçası olarak bu performanslar için
kürsüyü paylaşmaya davet etti. Downie Dear, bu sezon Oliver
Knussen’in Where the Wild Things Are adlı yapıtını yönetecek.
Sanatçının son zamanlarda müzikseverlerle buluştuğu
operalar arasında Kraliyet Opera Evi, Covent Garden
(Gerald Barry Alice’in Yeraltındaki Maceraları), Nevill Holt
Operası (Don Giovanni), Polonya Ulusal Operası (Ölmüş
Şehir), Deutsche Oper am Rhein (Hänsel ve Gretel), Ulusal
Kore Operası (Hänsel ve Gretel), İskoç Operası (Greek) yer
alıyor. Gelecek planlarında ise İsveç Kraliyet Operası’ndaki
Figaro’nun Düğünü operasının yanı sıra Deutsche Staatsoper
Berlin ve Theater an der Wien’deki yapımlar bulunuyor.
2020’de Finnegan Downie Dear, Uluslararası Opera
Ödülleri’nde “Yeni Nesil” kategorisine aday gösterildi.
Sanatçı, ödüllü Shadwell Opera şirketinin müzik direktörü
olarak, İngiltere’nin en iyi genç solistleriyle işbirliği yaparak
20. yüzyılın ufuk açıcı ve çağdaş eserlerini izleyicilerle
buluşturuyor. Shadwell Opera’daki, Benjamin, Maxwell
Davies, Turnage, Schoenberg ve Stravinsky’nin eserlerini
kapsayan performansları beğeniyle karşılanıyor. Dear, 2019’da
Shadwell Opera’nın bugüne kadarki en iddialı projesi,

Where the Wild Things Are’ın St. Petersburg’daki Mariinksy
Tiyatrosu’nda gerçekleşen Rusya prömiyeri için turneye çıktı.
Finnegan Downie Dear, Cambridge’de müzikoloji ve Kraliyet
Müzik Akademisi’nde piyano eğitimi gördü ve her okuldan
da dereceyle mezun oldu. Ardından Simone Young, Thomas
Adès, Daniel Harding, Matthias Pinscher ve Richard Baker
ile en iyi Avrupa orkestraları ve opera evlerinin çoğunda
yardımcı şef olarak çalıştı. 2017 yılında Kraliyet Müzik
Akademisi’ne seçildi.
▪ Winner of the Mahler Competition 2020, Finnegan
Downie Dear is increasingly recognised for his fine
musicianship, his command of complex scores, and his
intense and mature performances. Born in London, he is
now based in Berlin.
Following a week conducting the Bamberger Symphoniker
in a variety of repertoire, the jury of the Mahler Competition
were unanimous in
their decision to award
him the First Prize. He
subsequently led a final
concert which included
the world premiere of
Miroslav Srnka’s move 04
‘Memory Full’ and Mahler’s
Symphony no.4, with
soloist Barbara Hannigan.
Finnegan Downie Dear
recently made concert
debuts conducting the
Swedish Radio Symphony
Orchestra, Gothenburg
Symphony Orchestra,
Luxembourg Philharmonic,
Korea Symphony
Orchestra, Munich
Radio Orchestra, Haydn Orchestra, Ensemble Resonanz,
Klangforum Wien, the State Philharmonic of Kosice, the
BBC Concert Orchestra and the RTÉ National Symphony
and Concert Orchestras. Future symphonic engagements
include performances with the London Philharmonic
Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra,
Sinfonieorchester Basel, Deutsches Symphonie-Orchester
Berlin, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Melbourne
Symphony Orchestra, Sydney Symphony Orchestra and the
Baltimore Symphony Orchestra.
In September 2020 he returned to Bamberg, stepping in
at the last minute to lead the Bamberger Symphoniker in
rehearsals for their season opening concerts. Music Director
Jakub Hrůša subsequently invited Dear to share the podium
with him for those performances, as part of the Momentum
initiative. He returns this season to lead the orchestra in
subscription concerts as well as fully staged performances
of Oliver Knussen’s Where the Wild Things Are.
Recent operatic highlights include engagements at the
Royal Opera House, Covent Garden (Gerald Barry Alice’s
Adventures Under Ground), Nevill Holt Opera (Don
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“BİR RUS KIŞI”
“A RUSSIAN WINTER”
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
BORUSAN ISTANBUL PHILHARMONIC ORCHESTRA &
ALEXANDER MALOFEEV

“a russıan wınter”
borusan ıstanbul phılharmonıc orchestr a & alex ander malofeev

© frank bloedhorn-finn

“bir rus kışı”
borusan istanbul filarmoni orkestrası & alexander malofeev
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Giovanni), Polish National Opera (Die Tote Stadt), Deutsche
Oper am Rhein (Hänsel und Gretel), Korean National Opera
(Hänsel und Gretel) and Scottish Opera (Greek). Future
plans Le nozze di Figaro at the Royal Swedish Opera as well
as productions at Deutsche Staatsoper Berlin and Theater
an der Wien.
In 2020 Finnegan Downie Dear was nominated in the
‘Newcomer’ category at the International Opera Awards.
As Music Director of the award-winning company
Shadwell Opera, he collaborates with the UK’s finest
young singers and instrumentalists, bringing stagings of
seminal twentieth-century and contemporary works to new
audiences. His performances with Shadwell Opera have
received consistent acclaim, featuring works by Benjamin,
Maxwell Davies, Turnage, Schoenberg and Stravinsky. In
2019 Shadwell Opera’s most ambitious project to date saw
it tour with its orchestra and ensemble to the Mariinsky
Theatre, St. Petersburg, for the Russian premiere of Where
the Wild Things Are.
Finnegan Downie Dear studied musicology at Cambridge
and piano at the Royal Academy of Music, graduating
from both with distinction. He subsequently worked as
a conducting assistant to Simone Young, Thomas Adès,
Daniel Harding, Matthias Pinscher and Richard Baker with
many of the finest European orchestras and opera houses.
In 2017 he was elected an Associate of the Royal Academy
of Music.
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Malofeev, ünlü Meester Piyanistleri dizisinin 30. yıldönümü
konserine Amsterdam Concertgebouw’da imza attı; ayrıca
Teatro alla Scala (Milan), Kurhaus Wiesbaden (Almanya),
Münih Herkulessaal (Almanya), Philharmonie de Paris,
Théâtre des Champs-Élysées (Fransa), Kurhaus Wiesbaden
(Almanya), Roma’da Oditoryum Parco della Musica,
Queensland Gösteri Sanatları Merkezi (Avustralya), Tokyo
Bunka Kaikan, Şanghay Doğu Sanatları Merkezi, Ulusal
Gösteri Sanatları Merkezi (Çin), Mariinsky Tiyatrosu ve
Moskova Konservatuvarı Büyük Salon’unda müzikseverlerle
buluştu.
Sanatçı, Valery Gergiev, Riccardo Chailly, Mikhail Pletnev,
Myung-Whun Chung, Yannick Nézet-Séguin, Susanna Mälkki,
Lionel Bringuier, Alondra de la Parra, Marcelo Lehninger,
Juraj Valcuha, Kazuki Yamada, Gábor Takács-Nagy, Kristjan
Jarvi, Vladimir Spivakov, Alexander Sladkovsky, Vladimir
Fedoseyev ve pek çok saygın şef ile düzenli olarak çalışıyor.
Uluslararası Piano de La Roque d’Anthéron Festivali, La Folle
Journée de Nantes ve Fransa’daki Chopin Festivali, Rheingau
Müzik Festivali (Almanya), Merano Müzik Festivali (İtalya),
Denis Matsuev’in Crescendo Festivali gibi dünyaca ünlü
müzik festivallerinin düzenli konuğu olan Malofeev, Valery
Gergiev’in Mikkeli Müzik Festivali (Finlandiya), Mariinsky
Uluslararası Piyano Festivali (St. Petersburg), Usta Piyanist
Serisi (Amsterdam), Baykal Uluslararası Yıldızlar Müzik
Festivali, Yuri Temirkanov’un yönettiği Sanat Meydanı
Uluslararası Kış Festivali (St. Petersburg), İsrail’de Eilat Oda
Müziği Festivali, İtalya’da Brescia ve Bergamo Uluslararası
alexander malofeev
Piyano Festivali ve Rusya’da Beyaz Gecelerin Yıldızları
Festivali gibi dünya çapında pek çok etkinliğe katılıyor.
▪ Alexander Malofeev, 2014 yılında on üç yaşındayken
Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması’ndaki birincilik
Uluslararası Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması’nı
ödülünün yanı sıra, I. Uluslararası Genç Piyanistler Yarışması
kazandığında uluslararası üne kavuştu. Kendisini kısa sürede kapsamındaki Büyük Piyano Yarışması’nda, 2017’de Premio
neslinin en önde gelen piyanistlerinden biri olarak kabul
Giovane Talento Musicale dell’anno ve En İyi Genç Müzisyen
ettirdi.
dahil olmak üzere uluslararası yarışma ve festivallerde
Şef Riccardo Chailly, piyanist hakkında şunları söyledi:
çok sayıda ödül aldı. Ayrıca, aynı yıl Alexander, ilk Genç
“Malofeev’i ilk kez Valery Gergiev onunla üç yıl önce
Yamaha Sanatçısı oldu. 2019’da ise I. Çin Uluslararası Müzik
Teatro alla Scala’da konser verdiğinde duydum. Daha 14
Yarışması’nda ikincilik ödülünün sahibi oldu.
yaşındaydı ve yeteneğiyle beni şaşırttı. Çünkü bu sadece bir
Bu sezon Alexander Malofeev, Michael Tilson Thomas
dâhi çocuk değil: Çok genç olmasına rağmen yaşından çok
yönetimindeki Yeni Dünya Senfoni, Kirill Karabits
daha üstün derinlik ve teknik yeteneklere sahip, bu da onu
yönetimindeki Bournemouth Senfoni Orkestrası, Leonard
Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nun muhteşem bir
Slatkin yönetimindeki Rus Ulusal Orkestrası, Lionel Bringuier
yorumcusu yapıyor.” (Corriere della Sera)
yönetimindeki Lüksemburg Orkestrası, JoAnn Falletta
Alexander Malofeev Ekim 2001’de Moskova’da doğdu.
yönetimindeki Buffalo Filarmoni Orkestrası ve RAI Ulusal
Piyanist, Gnessin Moskova Müzik Okulu’nda Elena Berezkina Senfoni Orkestrası, Rusya Ulusal Filarmoni Orkestrası,
sınıfından mezun oldu. 2019’da Moskova Devlet Çaykovski
Lucerne Senfoni Orkestrası ile birlikte konserler verecek.
Konservatuvarı’na girdi. 2019-2020 yıllarında Prof. Sergei
Malofeev’in resital verdiği saygın müzik merkezleri ve
Dorensky ile eğitim gördü. Malofeev, 2020’den bu yana
organizasyonları arasında ise Zürih’te Tonhalle, Milano’da
Prof. Pavel Nersessian ile çalışıyor.
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”, Floransa’da
Alexander Malofeev, Philadelphia Orkestrası, Santa Cecilia
Teatro della Pergola, Seul’de Lotte Konser Salonu, Antil’de
Ulusal Akademisi Orkestrası, Lucerne Festival Orkestrası,
Basingstoke, Muscat’ta Royal Opera House, Moskova’daki
Filarmonica della Scala, RAI Ulusal Senfoni Orkestrası,
Zaryadye Salonu, Kanada’da Boston Celebrity Series, Tilburg
Mariinsky Tiyatro Orkestrası, Çaykovski Senfoni Orkestrası,
Resital Serisi ve Tilburg Resital Serisi yer alıyor.
Baltık Filarmoni Orkestrası, Rusya Ulusal Filarmoni
Alexander Malofeev, Ravinia festivali, California’daki La Jolla
Orkestrası, Orchestre National de Lille ve Verbier Festival
Müzik Festivali, Verbier Festivali, Zaubersee Festivali ve
Oda Orkestrası gibi dünyanın en iyi bilinen orkestralarıyla
Festival des Heures Musicales de Biot gibi uluslararası müzik
aynı sahnede konserler veriyor.
festivallerine katılıyor.

“Rus piyano okulunun son fenomeni”
– Corriere della Sera
“Alexander Malofeev yeni binyılın
piyano ustalığını kendi içinde gösteriyor”
– Il Giornale

© liudmila malofeeva

“The latest phenomenon of the Russian piano school” Malofeev gives concerts in Amsterdam in Concertgebouw,
– Corriere della Sera where he opened the 30th anniversary concert of the
renowned Meester Pianists series, Teatro alla Scala (Milan),
“Alexander Malofeev manifests the piano mastery of the new Kurhaus Wiesbaden (Germany), Munich Herkulessaal
millennium in itself” (Germany), Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs– Il Giornale Élysées (France), Kurhaus Wiesbaden (Germany),
Auditorium Parco della Musica in Roma, Queensland
Alexander Malofeev came to international prominence
Performing Arts Centre (Australia), Tokyo Bunka Kaikan,
when, in 2014, he won the International Tchaikovsky
Shanghai Oriental Art Center, National Centre for the
Competition for Young Musicians at age thirteen. He has
Performing Arts (China), Mariinsky Theatre and Great Hall
quickly established himself as one of the most prominent
of Moscow Conservatory.
pianists of his generation.
Malofeev regularly appears with the most distinguished
Maestro Riccardo Chailly said about the pianist: ‘I first
conductors on a stage today, including Valery Gergiev,
heard Malofeev when Valery Gergiev performed with him at Riccardo Chailly, Mikhail Pletnev, Myung-Whun Chung,
the Teatro alla Scala three years ago. He was only 14, and he Yannick Nézet-Séguin, Susanna Mälkki, Lionel Bringuier,
amazed me with his talent. Because that is not just a child
Alondra de la Parra, Marcelo Lehninger, Juraj Valcuha,
prodigy: he is very young, but already possesses depth and
Kazuki Yamada, Gábor Takács-Nagy, Kristjan Jarvi, Vladimir
technical abilities, and also musical and mnemonic, which
Spivakov, Alexander Sladkovsky, Vladimir Fedoseyev and
makes him an excellent interpreter of the 3rd Concerto of
others.
Rachmaninov, which is a problem for many pianists in the
He is a guest of world famous music festivals such as
world.’ (Corriere della Sera)
International de Piano de La Roque d’Anthéron Festival,
Alexander Malofeev was born in Moscow in October 2001.
La Folle Journée de Nantes and Chopin Festival in France,
The pianist graduated from the Gnessin Moscow Special
Rheingau Music Festival (Germany), Merano Music Festival
School of Music in the class of Elena Berezkina. In 2019,
(Italy), Denis Matsuev’s Crescendo Festival, Valery Gergiev’s
Alexander Malofeev entered the Moscow State Tchaikovsky
Mikkeli Music Festival (Finland), Mariinsky International
Conservatory. He studied under Professor Sergei Dorensky
Piano Festival (St. Petersburg), Master Pianist Series
in 2019-2020. Since 2020, Malofeev has been studying with (Amsterdam), Stars on Baikal International Music Festival,
Professor Pavel Nersessian.
International Winter Festival Arts Square directed by Yuri
Alexander Malofeev performs with the world’s best known
Temirkanov (St. Petersburg), Eilat Chamber Music Festival in
orchestras, such as the Philadelphia Orchestra, Orchestra
Israel, International Piano Festival of Brescia and Bergamo in
of the National Academy of Santa Cecilia, Lucerne Festival
Italy and Stars of the White Nights Festival in Russia.
Orchestra, Orchestra Filarmonica della Scala, RAI National
In addition to his 1st prize at the Tchaikovsky Competition
Symphony Orchestra, Mariinsky Theatre Orchestra,
for Young Musicians, he has won numerous awards and
Tchaikovsky Symphony Orchestra, Russian National
prizes at international competitions and festivals, including
Orchestra, Baltic Sea Philharmonic Orchestra, National
the Grand Prix of the I. International Competition for
Philharmonic Orchestra of Russia, Orchestre National de
Young Pianists Grand Piano Competition, the Premio
Lille and the Verbier Festival Chamber Orchestra.
Giovane Talento Musicale dell’anno 2017 and Best Young
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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 2009–2020 arasında
görev yapan sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel
yönetiminde çalışmalarını sürdüren BİFO, yıldız solistlerle
verdiği konserlerle İstanbul’un kültür yaşamının vazgeçilmez
unsurlarından biri haline geldi. 2010’un Temmuz ayında,
Goetzel yönetiminde, dünyanın en saygın klasik müzik
etkinliklerinden Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri
kapsamında bir konser veren topluluk, aynı yıl Andante
dergisinin “Yılın En İyi Orkestrası” ödülünü aldı. Topluluk,
2014’te bir ilke imza atarak Londra’da gerçekleşen BBC
Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk oldu ve “Oriental
Promise” adlı konseriyle müzik basınında çok olumlu
eleştiriler aldı. Topluluk 2020 Ağustos’unda ilk kez şef olarak
ağırladığı Patrick Hahn ile iki sezon boyunca sanat danışmanı
ve sürekli konuk şef olarak yoluna devam etme kararı aldı.
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. 2003–2018 yılları arasında
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası olan
topluluk, İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserlerini
gerçekleştirdi ve festivalin yıldız solistlerine eşlik etti. BİFO
aynı zamanda İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu
Akademisi’nin düzenlediği Uluslararası Leyla Gencer Şan
Yarışması’nın da orkestrası.
BİFO’nun bugüne dek eşlik ettiği solistler arasında Renée
Fleming, Lang Lang, Hilary Hahn, Elīna Garanča, Juan Diego
Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph Calleja, Maxim Vengerov,

Roberto Alagna, Rudolf Buchbinder, Nicola Benedetti, Murray
Perahia, Freddy Kempf, Bryn Terfel, Isabelle Faust, Branford
Marsalis, Martin Grubinger, Steven Isserlis, Viktoria Mullova,
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. BİFO ayrıca Igor Oistrakh,
Krzysztof Penderecki, Emil Tabakov, Pavel Kogan, James Judd,
Alain Pâris, Ion Marin, Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas
Schüller, Joseph Caballé-Domenech, Rengim Gökmen, Kamran
İnce ve Ryan McAdams yönetiminde de konserler verdi.
2009–2020 arasında 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’da piyasaya çıkan CD’si Respighi, Hindemith, Schmitt
yurtdışında büyük beğeniyle karşılandı. BİFO’nun Sascha
Goetzel yönetimindeki ikinci CD’si Music from the Machine Age
2012’de; Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin ve Ippolitov-Ivanov
yapıtlarından oluşan üçüncü CD’si 2014’te; Turnage’in Shadow
Walker adlı yapıtı ve Berlioz’un Fantastik Senfoni’sinden
oluşan Turnage & Berlioz adlı dördüncü CD kaydı da 2018’de
Onyx firmasından yayımlandı. BİFO’nun, dünyanın en
büyük plak firmalarından Deutsche Grammophon’la ilk
albüm çalışmasını yapan Ksenija Sidorova’ya eşlik ettiği
CD, 2016’da müzikseverlerin beğenisine sunuldu; Deutsche
Grammophon’la çalışmayı sürdüren topluluk, 2017’de
Nemanja Radulović ile Çaykovski ve 2018’de aynı sanatçı ile
Baïka adlı albümde verimli bir işbirliğine imza attı.
BİFO, uzun süre önemli bir sosyal sorumluluk projesinin de
parçası oldu. “Özel Konser” adlı etkinlikte 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 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, 2017 Şubat’ında Hong Kong Sanat Festivali
kapsamında iki konser verdi, aynı yıl Daniel Hope ve Vadim
Repin ile başarılı bir Avrupa turnesine imza attı. Topluluk
2018’de Daniel Hope ile başlayan ve Nemanja Radulović ile
devam eden Avrupa turnesinin son durağı olan Théâtre des
Champs Elysées’de ayakta alkışlandı.
Küresel salgın nedeniyle konser salonlarının kapalı kaldığı
2020–2021 sezonu boyunca Borusan Klasik üzerinden canlı
ve kayıttan yayınladığı radyo konserleri ve borusansanat.tv’de
ekranlarda izleyicileriyle buluşan BİFO, bu süreçte Sascha
Goetzel, Gürer Aykal ve Patrick Hahn’ın yanı sıra Carlo
Tenan, Nayden Todorov, Gábor Káli, Cem Mansur, Cemi’i
Can Deliorman, Rengim Gökmen, Garrett Keast, Alexander
Liebreich, Domingo Hindoyan, Thomas Rösner, Stanislav
Kochanovsky gibi pek çok şefi ve Giovanni Guzzo, Jan
Mráček, Camille Thomas, Daniel Hope, Valentina Lisitsa gibi
pek çok solisti konserlerinde ağırladı.

© u. özge balkan

1. Kemanlar 1st Violin
Pelin Halkacı Akın başkemancı concertmaster
Özgecan Günöz | Ersun Kocaoğlu | Banu Selin Aşan
Ebru Yerlikaya | Hakan Güven | Eylül Umay Taş | Begüm Çalımlı

Klarnet Clarinet
Ferhat Göksel solo klarnet solo clarinet
Barış Yalçınkaya
Fagot Bassoon
Cavit Karakoç

2. Kemanlar 2nd Violin
Rüstem Mustafa grup şefi principal
Nilgün Yüksel yardımcı grup şefi associate principal
Kerem Berkalp | Billur Kibritçioğlu | Buse Korkmaz
Yaren Budak | Ayda Tunçboyacı | Mehmet Yasemin

Korno Horn
Cem Akçora solo korno solo horn
Sertan Sancar | Barış Bayer | Barış Öner

Viyola Viola
Ali Başeğmezler grup şefi principal
İlay Ecem Öztürk | Aslı Beste Benian | Ceren Sezer | Emir Kemancı

Trompet Trumpet
Erkut Gökgöz solo trompet solo trumpet
Timuçin Abacı

Viyolonsel Cello
Poyraz Baltacıgil grup şefi principal
Çağlayan Çetin | Ediz Şekercioğlu | Gökçe Bahar Oytun
Ferec Necef | Ece Bal

Trombon Trombone
Tolga Akkaya solo trombon solo trombone
Aslı Erşen grup şefi principal
Hüseyin Çakır

Kontrbas Double Bass
Onur Özkaya grup şefi principal
Tayfun Tümer | Orhan Mert Keser | İlkhan Aydoğmuş

Tuba
Bahtiyar Önder solo tuba

Flüt Flute
Bülent Evcil solo flüt solo flute
Recep Fıçıyapan
Obua Oboe
Sezai Kocabıyık solo obua solo oboe
Ayşin Kiremitçi
▪ 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 honorary conductor Gürer Aykal.
Performing under its former artistic director and principal
conductor Sascha Goetzel between 2009–2020, BIPO has
become a prominent element of Istanbul’s cultural scene.
The orchestra performed at the Opening Festivities of the

Timpani
Müşfik Galip Uzun solo timpani
Vurmalı Sazlar Percussions
Amy Salsgiver grup şefi principal
Elif Atamer

2010 Salzburg Festival, also received the Turkish music
magazine Andante’s “Best Orchestra of the Year” award
in May 2010. In 2014 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 decided to continue
with Patrick Hahn as Art Consultant and Principle Guest
Conductor for two seasons, who was hosted for the first
time in August 2020 as a guest conductor.
Since its first season 2000/1 BIPO has regularly given
concerts in Istanbul, was invited to Istanbul, Eskişehir,
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Musician of 2017. Also, in 2017, Malofeev became the first
Young Yamaha Artist. In 2019, he received a second prize at
the I. China International Music Competition.
This season sees Alexander Malofeev performs with the
New World Symphony under baton of Michael Tilson
Thomas, Bournemouth Symphony Orchestra with Kirill
Karabits, Russian National Orchestra with Leonard Slatkin,
Luxemburg Orchestra with Lionel Bringuier, Buffalo
Philharmonic Orchestra with JoAnn Falletta, RAI National
Symphony Orchestra, National Philharmonic orchestra of
Russia and Luzerner Sinfonieorchester.
He performs recitals at Tonhalle in Zurich, Conservatorio
di Musica ‘Giuseppe Verdi’ in Milan, Teatro della Pergola
in Florence, Lotte Concert Hall in Seoul, Basingstoke in
Antil, Royal Opera House in Muscat, Boston Celebrity
Series in Canada, Tilburg Recital Series and Zaryadye Hall
in Moscow.
Alexander Malofeev participates in international music
festivals such as Ravinia Festival, La Jolla Music Festival in
California, Verbier Festival, Zaubersee Festival and Festival
des Heures Musicales de Biot.
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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 between 2003–2018.
They had officially opened the festival every year with
concerts at Hagia Eirene, also accompanied 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. BIPO also gave
concerts under the conduction of Igor Oistrakh, Krzysztof
Penderecki, Emil Tabakov, Pavel Kogan, James Judd, Alain
Paris, Ion Marin, Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas
Schüller, Joseph Caballé-Domenech, Rengim Gökmen,
Kamran İnce and Ryan McAdams.
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.
Their second CD with Goetzel, Music from the Machine
Age, was released in 2012, third CD featuring works of
Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin and Ippolitov-Ivanov was
released in 2014; fourth CD Turnage & Berlioz was released
in 2018 again by Onyx. BIPO accompanies Ksenija Sidorova
on Carmen, her first album recorded with the prestigious
classical record label Deutsche Grammophon and released
in June 2016. The CD recording titled Tchaikovsky:
Violin Concerto; Rococo Variations (2017) and Baïka
(2018) performed by violin virtuoso Nemanja Radulović
accompanied by Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra
under Sascha Goetzel has been released under Deutsche
Grammophon label.
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.
In February 2016, the orchestra went a tour from Vienna to
Germany and received positive reviews from the European
press. In February 2017, they performed two concerts as
part of the Hong Kong Arts Festival, and in the same year
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made a successful European tour with Daniel Hope and
Vadim Repin. BIPO was applauded at the Théâtre des
Champs Elysées, the last concert hall of a European tour
that began in 2018 with Daniel Hope and continued with
Nemanja Radulović.
During the 2020/21 season, when the concert halls were
closed due to the global pandemic, BIPO met with its
audience via Borusan Classic, live and recorded radio
concerts and on the screens of borusansanat.tv; in this
process, as well as Sascha Goetzel, Gürer Aykal and Patrick
Hahn, many guest conductors as Carlo Tenan, Nayden
Todorov, Gábor Káli, Cem Mansur, Cemi’i Can Deliorman,
Rengim Gökmen, Garrett Keast, Alexander Liebreich,
Domingo Hindoyan, Thomas Rösner, Stanislav Kochanovsky,
also hosted many soloists such as Giovanni Guzzo, Jan
Mráček, Camille Thomas, Daniel Hope, Valentina Lisitsa.

PROGRAM NOTLARI
Sergei Rachmaninov
Piyano Konçertosu no.2, Do minör, op.18
I. Moderato-Più vivo-Allegro-Maestoso. (alla Marcia)Moderato
II. Adagio sostenuto
III. Allegro scherzando-Moderato-Presto-Moderato-Allegro
scherzando-alla breve. Agitato-Presto-Maestoso-Risoluto
Liszt ve Paganini gibi besteci-yorumcu geleneğini sürdüren
Rachmaninov hem orkestra şefi hem de virtüöz bir piyanist
olarak ün kazanmış ve piyano alanındaki başarısını hepsi
de minör tonda, kolay anlaşılan ve melankolik yapıdaki dört
piyano konçertosuyla perçinlemiştir.
Müzikseverler onun en çok tanınan 2. Piyano Konçertosu’nu
bir doktora, bunalım geçiren besteciyi dört ay tedavi
eden, psikolog ve amatör müzikçi Dr. Nikolai Dahl’a
borçludur. Rachmaninov 1895’te yazdığı 1. Senfoni’sinin
umduğu başarıyı kazanamamasından dolayı başka bir şey
besteleyemez hale düşmüş, içine kapanmıştı. Ancak Dr. Dahl
“Konçerto’yu yazmaya başlayacaksınız, büyük bir kolaylıkla
çalışacaksınız. Konçertonuz çok yüksek düzeyde olacak” gibi
telkinlerle besteciyi ruhsal çöküntüden kurtarmıştı. 1900
yazında çalışmaya başlayan Rachmaninov, aynı yılın sonunda
konçertonun ikinci ve üçüncü bölümlerini tamamlamış ve
halk önünde seslendirmiştir. Eserin tamamını ilk kez 27 Ekim
1901’de Moskova Filarmoni’sinin konserinde Aleksander
Siloti yönetimindeki orkestra eşliğinde çalan Rachmaninov,
konçertosunu Dr. Dahl’a ithaf etmiştir.
İlk yorumunda kazanılan başarısı bugün de süren ve
bestecinin en çok çalınan konçertosu olan Do minör
Piyano Konçertosu’nun ilk bölümü alışılmamış bir şekilde,
solo çalgının akorlarıyla başlar. Beethoven’ın dördüncü ve
Saint-Saëns’ın ikinci piyano konçertolarında olduğu gibi,
Rachmaninov da orkestral bir girişten kaçınmıştır. 4/4’lük
ölçüde ve orta hızdaki (Moderato) tempoda piyanonun
gittikçe yükselen etkili sekiz akorundan sonra, yine solo
çalgının arpejleri eşliğinde orkestra tutkulu biçimde ana

temayı sunar. Orkestranın kısa geçişi, piyanonun mi
bemol tondaki hüzünlü ve lirik ikinci temayı sakin şekilde
sunmasına olanak sağlar. Geliştirim (developpement) bölmesi
de piyaniste teknik yeteneğini gösterme olanağı veren çeşitli
doruk noktalarıyla, kreşendolarla işlendikten sonra ana tema
parlak bir marşa (alla Marcia) dönüşür.
4/4’lük ölçüde, tutumlu ağırlıktaki (Adagio sostenuto)
tempoda başlayan 2. bölüm bestecinin en duygulu ve en
güzel ağır bölümlerinden biridir. Do minör tondaki ilk dört
mezür, mi majöre geçişi sağlar. Eşliğe hazırlanan piyanonun
beşinci mezürde noktürnü andıran girişiyle birlikte önce flüt,
sonra klarnet hüzünlü ana temayı sunar; buna piyano da
katılır. Piyanonun kadans stilinde çalışı, çalgıların kontrastını
daha da vurgular. Tema coda’da yeni bir biçimde piyano,
yaylılar ve tahta üfleme çalgılarda tekrar duyurulur.
Çabuk ve şakacı (Allegro scherzando) tempoda ve 4/4’lük
ölçüde başlayan 3. bölümde tekrar asıl tonalite olan do
minöre dönülür; ana temanın ritmini belirleyen ve 12 mezür
süren orkestra girişinden sonra, piyanonun parlak açış
kadansıyla ateşli bir dansa benzeyen ana tema sunulur. İkinci
temayı önce obua ve viyolalar duyurur; piyano bunu daha
geniş ve tutkulu biçimde tekrarlar. Daha sonra ana tema
fugato şeklinde belirir. Piyano ve orkestranın bunu izleyen
görkemli ve zafer dolu (Maestoso) tuttisi ile do majör tonda
ikinci tema sergilenir. Konçerto, enerjik ve gösterişli şekilde,
Rachmaninov’a pek uymayan bir biçimde sona erer.
— irkin aktüze

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 (Allegro vivace) 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 (Andante con moto) tempoda bir balad havasındadır.
“Hacıların yürüyüşü” olarak adlandırılan bu bölümü,
Mendelssohn’un bir gece Napoli sokaklarında gördüğü bir
ayin töreninden esinlenerek yansıttığı belirtilir. Hacıların
duası, viyola ve tahta üfleme çalgılarda duyulan ciddi ezgiyle,
yürüyüşteki adım sesleri ise basların yansıttığı sekizlik
notalarla canlandırılır. Ezgiyi birinci kemanların tekrarında
ise, flütün süslemelerle ezgiyi çevrelemesi Mendelssohn’a
özgü çekici bir ortam yaratır. Bunu izleyen klarnetteki zarif
ezgi, bu ayinin hüzünlü havasını pekiştirir. Flütün de katıldığı
Felix Mendelssohn
ezgi çok hafif (pianissimo) şekilde viyolonsel ve basların
Senfoni no.4, La minör, op.90, “İtalyan”
pizzicato’suyla sona erer.
3. Bölüm 3/4’lük ölçüde, la majör tonda, orta hızda
I. Allegro vivace
hareketlenen (Con moto moderato) tempoda, klasik modele
II. Andante con moto
göre, ancak eski saray dansının formalitesini içermeden
III. Con moto moderato
sunulan şiirsel havada bir menuet’tir. Mendelssohn’un
IV. Saltarello (Presto)
gençlik eserlerini anımsatan sade, ancak zarif bir anlatımla
başlar. Ortadaki mi majör tondaki trio bölmesi ise yumuşak
1830 yılında İtalya’ya giden Mendelssohn, daha önce
tınılı iki korno ve iki fagotla dört partili armoni şeklinde
taslaklarını hazırladığı İskoç Senfonisi’ni Roma ve Napoli’de
duyurulan barışçı bir hava oluşturur. Sonda tekrarlanan
bitirmeyi tasarlamıştı. Ancak İtalya’nın güneşi ve ülkenin canlı menuet ve zarif coda ile bölüm biter.
yaşamı bu senfoni yerine ona, bunun tam karşıtı bir eser
4. Bölüm 4/4’lük ölçüde ve ilginç la minör tonda, çok
–İtalyan Senfonisi– için ilham verdi. Eserin tamamlanması
hızlı (Presto) tempoda bir İtalyan dansı olan Saltarello’dur.
oldukça güç bir çalışma sonucunda gerçekleşti. 1833 yılında
Güney İtalya’ya özgü, sıçrayarak yapılan kıvrak bir dans
Berlin’de 4. Senfoni’yi bitiren Mendelssohn, içi rahat
olan Saltarello ile senfoninin yeniden bu ülkeye döndüğü,
etmemesine karşın, Londra Filarmoni Derneği’nin siparişi
sanki def seslerini duyurduğu hissedilir. Kısa bir girişten
olan eseri Londra’da 13 Mayıs 1833’te yönetti. Ancak senfoni
sonra flütün önderliğinde bu neşeli dans başlar. İkinci tema
üzerindeki çalışmalarını sürdürdü, birkaç defa değiştirdi. 4.
ise –yine bir saltarello teması olarak– kemanlarla duyurulur.
Senfoni son şekliyle, ancak Mendelssohn’un ölümünden iki
Bu dansların arasında ağırca ve karanlık havadaki geçişleri
yıl sonra, 1 Kasım 1849’da Julius Rietz yönetimindeki Leipzig keman duyururken bile üfleme çalgılar hızlı dansın figürlerini
Gewandhaus Orkestrası tarafından seslendirildi.
bırakmaz. Kemanların büyük bir acelecilikle çaldığı bu dans
Gerçekte, 1842’de tamamlanan İskoç Senfonisi’nden önce
virtüözce sürer. Bölüm bu malzeme üzerine gelişerek, parlak
bitirilmesine karşın 4. Senfoni olarak numaralanan eserini
sona yönelir ve müzik tarihinde belki de la majör tonla
Mendelssohn, hayatta olduğu sürece yayımlanmasına izin
başlayarak la minörde sona eren özellikteki bu tek senfoniyi
vermedi. Halbuki kız kardeşi Fanny’ye İtalya’dan yazdığı
sona erdirir.
mektupta, bu senfoninin şimdiye kadar yazdığı en neşeli eser
— irkin aktüze
olduğunu, ağır bölüm için Napoli’de çalışacağını, özellikle
son bölümü beğendiğini belirtmişti. Bir yıl sonra ise, finalin
kendisine güç anlar yaşattığını söylüyordu.

49 t h ıs tan bul musıc fes tıval

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

“bir rus kışı”
borusan istanbul filarmoni orkestrası & alexander malofeev
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YARININ KADIN YILDIZLARI:
WOMEN STARS OF TOMORROW:
Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu
Young Women Musicians Support Fund
konuk sanatçı guest artist gülsin onay piyano piano
Çevrimiçi Konser | Çekim Mekânı: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi
Online Concert  | Recording Venue: Yeldeğirmeni Art Centre
DESTEĞE HAK KAZANAN MÜZİSYENLER
MUSICIANS ENTITLED TO SUPPORT
melisa büyükyörük fagot bassoon
betül burcu gündoğdu piyano piano
bahar erünsal keman violin
beliz güney viyolonsel cello
beste gürkey vurmalı çalgılar percussions
lal karaalioğlu piyano piano
dilan karayılan keman violin
gökçe küçükarslan kontrbas double bass
ece namlı keman violin
başak kömürcügil fagot bassoon
sıla şentürk piyano piano
ılgın top keman violin
elfida su turan keman violin

Franz Schubert

Arpeggione Sonatı, D 821:
Arpeggione Sonata, D 821:

gülsin onay
beliz güney viyolonsel cello
lal karaalioğlu piyano piano
elfida su turan keman violin

lal karaalioğlu piyano piano
ece namlı keman violin

Sergei Rachmaninov

Introduction et Rondo Capriccioso, La minör,
op.28, keman ve orkestra için
Introduction et Rondo Capriccioso in A minor,
op.28, for violin & orchestra

Camille Saint-Saëns

Trio élégiaque no.1, Sol minör
Trio élégiaque no.1 in G minor

I. Allegro moderato (La minör A minor)

Robert Schumann

Keman ve Piyano Sonatı no.1, La minör, op.105:
Sonata for Violin & Piano no.1 in A minor, op.105:
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betül burcu gündoğdu piyano piano
sıla şentürk piyano piano
Isaac Albéniz

Piyano için Pavana-Capricho, Mi minör, op.12
Pavana-Capricho for Piano in E minor, op.12

EĞITIM DESTEK
FONU SPONSORU
EDUCATION
SUPPORT
FUND SPONSOR
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I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck

beliz güney viyolonsel cello
gökçe küçükarslan kontrbas double bass
Giovanni Bottesini

Grand Duetto no.1:

I. Introduction. Andante
II. Rondo. Allegro ma non troppo
gülsin onay piyano piano

I. Allegro

Frédéric Chopin

beste gürkey marimba
betül burcu gündoğdu piyano piano
Emmanuel Séjourné

Andante Spianato ve Büyük Polonez, op.22
Andante spianato et Grande Polonaise brillante,
op.22
I. Andante spianato. Tranquillo
II. Polonaise. Allegro molto - Meno mosso

Marimba Konçertosu:
Concerto for Marimba:
I. Tempo souple

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

bahar erünsal keman violin
sıla şentürk piyano piano

▪ Dünyaca ünlü müzik eleştirmeni Peter Cossé’nin
piyanodaki ustalığını bu övgü dolu sözlerle ifade ettiği
Gülsin Onay, on dokuzuncu yüzyılın sonundan günümüze
dek yaygın bir okuyucu kitlesine ulaşan Almanya’nın en
köklü gazetesi Göttinger Tageblatt’ta Alman dinleyicisine şu
sözlerle takdim edilir: “Piyanist sadece olağanüstü teknik
ustalığı ile değil, müzikal zekâ ve anlayışın sık rastlanmayan
bir bileşimi ile de dinleyiciyi fethediyor. İhtişam, olağanüstü
cümleleme, müzikal enerji ve zekâ mükemmel biçimde
dengeleniyor.”
İlk resitalini altı yaşında TRT İstanbul Radyosu’nda veren
Gülsin Onay, piyano eğitimine üç buçuk yaşında başladı.
Sanatçı, “Harika Çocuklar Yasası”ndan yararlanarak Ahmed
Adnan Saygun ve Mithat Fenmen ile yaptığı çalışmaların
ardından Paris Konservatuvarı’na girdi. Paris’te aralarında
Pierre Sancan, Monique Haas ve Nadia Boulanger’nin
de bulunduğu öğretmenlerle çalıştı. 16 yaşındayken Paris
Konservatuvarı’ndan saygın “Premier Prix du Piano”
derecesiyle mezun oldu. Ardından Paris’teki “Marguerite
Long-Jacques Thibaud Yarışması”, Bolzano’daki “Ferrucio
Busoni Piyano Yarışması” gibi önde gelen uluslararası
yarışmalarda kazandığı ödüller, bu başarısını takip etti.
İlerleyen yıllarda Gülsin Onay’ın ünü Venezuela’dan

İş hayatına katılan her kadınla kalkınma yolculuğunda önemli bir adım atıldığına inanan TSKB,
kadın istihdamı ve fırsat eşitliğine verdiği önem doğrultusunda, “Yarının Kadın Yıldızları” projesine destek veriyor.
Believing that every woman engaged in business life is an important step in the journey to development,
TSKB supports the project ‘’Women Stars of Tomorrow’’ in line with the importance it attaches to women’s
employment and equal opportunities.
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gökçe küçükarslan kontrbas double bass
sıla şentürk piyano piano
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Japonya’ya kadar 80 ülkeye uzanarak onu dünya çapında
tanınan bir piyanist haline getirdi. Amsterdam’da
Concertgebouw, Berlin’de Berlin Filarmoni, Viyana’da
Konzerthaus, Londra’da Queen Elizabeth Hall ve Wigmore
Hall, Paris’te La Salle Gaveau, Washington DC’de The
National Gallery of Art, New York’ta Miller Theatre gibi
dünyanın başlıca müzik merkezlerinde konser verdi.
Staatskapelle Dresden, Philharmonia Orkestrası, İngiliz
Oda Orkestrası, İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası,
Japonya Filarmoni, Münih Radyo Orkestrası, St. Petersburg
Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Varşova
Filarmoni Orkestrası ve Viyana Senfoni Orkestrası gibi
önde gelen orkestralar ile pek çok konserde solist olarak
yer aldı. Bunların yanı sıra Vladimir Aşkenazi, Erich
Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko, Jörg Faerber,
Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner, Neeme Järvi,
Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Esa-Pekka Salonen,
José Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanisław Wisłocki ve
Lothar Zagrosek gibi önemli şeflerle çalıştı. Kariyerinde
festivallerin önemli bir yeri bulunan sanatçı; Berliner
Festspiele, Festival Internacional de Música y Danza de
Granada, Mozartfest Würzburg, Newport Music Festival,
Schleswig-Holstein Musik Festival, Singapore International
Festival of Music ve İstanbul Müzik Festivali gibi
uluslararası festivallerde yer aldı.
Gülsin Onay, konserlerinde ve kayıtlarında sıklıkla yer
verdiği 20. yüzyılın öncü Türk bestecilerinden Ahmed Adnan
Saygun’un eserlerinin dünya çapında en güçlü yorumcusu
olarak tanınır. Onay’ın hem Türkiye hem de Dünya
prömiyerini yaptığı, Saygun’un 2. Piyano Konçertosu besteci
tarafından kendisine ithaf edilmiştir. Gülsin Onay’a eser
ithaf eden diğer çağdaş besteciler arasında Hubert Stuppner,
Denis Dufour, Jean-Louis Petit, Muhiddin Dürrüoğlu, MarcAndré Hamelin ve Bujor Hoinic yer alır.
Gülsin Onay’ın bugüne dek kaydettiği, Haydn ve Mozart’ın
solo piyano eserleri ve konçertolarından Çağdaş döneme
dek uzanan eser icralarına yer verdiği yirmiyi aşkın albümü
bulunmaktadır. Bu albümler sanatçının repertuvarının
genişliğinin ve güçlü yorumunun göstergesidir. 2007’de
çıkardığı Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu ve
Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nun canlı konser
kayıtlarından oluşan Lila Müzik etiketiyle çıkan CD’si
eleştirmenlerin ve başta Vladimir Aşkenazi olmak üzere
meslektaşlarının takdirini topladı. 2008’de CPO etiketiyle
yayımlanan, Saygun’un iki piyano konçertosunu içeren
albümünden eleştirmenler övgüyle bahsetti. 2010’da
Mozart ve 2019’da Rachmaninov ve Grieg’in Bilkent Senfoni
Orkestrası eşliğinde kaydettiği piyano konçertolarının yanı
sıra, 2012’de yayınladığı Liszt, Haydn ve Schubert’in solo
piyano eserlerinden oluşan kaydı ile 2013’teki Night Music
adlı albümü sanatçının önemli çalışmalarındandır.
Sanatçı 2020 yılında Beethoven’ın doğumunun 250. yıl
dönümüne ithafen bestecinin eserlerinden oluşan bir
albüm kaydetti. Konserlerinin pek çoğu Avrupa radyo ve
televizyonları ile ABD Ulusal Radyosu’nda yayımlanan Gülsin
Onay’ın 2020–2021 pandemi sürecinde sosyal medyada
düzenli olarak canlı yayımladığı konserleri milyonlarca kez
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izlendi. Bu konserler içerisinde özellikle Ahmed Adnan
Saygun’un 30. ölüm yıl dönümü anısına verdiği çevirim
içi konser dizisi, Türkiye’nin ilk dijital piyano festivali olan
İstanbul Gedik Üniversitesi Piyano Festivali açılış konseri
ve Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası’yla Süreyya
Operası’nda verdiği konser dikkat çeker. Yine 2020’de 6 Aralık
Piyanistler Günü’nü 153 öğrencisinin videosunu paylaşarak
kutlamasının, pandemi sürecindeki çevrimiçi etkinlikleri
arasında özel bir yeri vardır.
Ülkesi Türkiye’de Devlet Sanatçısı unvanına sahip Gülsin
Onay, uzun yıllardır Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası’nın kadrolu solistidir. Aynı zamanda Bilkent
Üniversitesi konuk sanatçısı olan Onay, Hacettepe ve
Boğaziçi Üniversiteleri’nden fahri doktora unvanlarına layık
görüldü. 2007’de Chopin yorumları sayesinde Polonya
Hükümeti tarafından Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırıldı.
Aynı yıl Sevda Cenap And Vakfı’nın 2007 yılı Vakıf Onur
Ödülü Altın Madalyası’nı almaya hak kazandı. 2011 Donizetti
Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Piyanisti” ödülünü aldı.
2014’te 42. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü’ne layık
görüldü. Tekirdağ’da bir sokağa Gülsin Onay’ın ismini veren
Süleymanpaşa Belediyesi, 2015’ten beri sanatçının adına
“Gülsin Onay Piyano Günleri”ni düzenlemektedir.
Gülsin Onay icracı kariyerinin dışında organizasyonunda
yer aldığı ve düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri, verdiği
eğitimler, yaptığı yayın ve hayır işleriyle klasik müziğin
yorulmaz destekçilerindendir. 2003’ten bu yana UNICEF “İyi
Niyet Elçisi” olan sanatçı, kuruluşu desteklemek ve tanıtmak
için düzenli olarak yardım konserleri vermektedir. Gümüşlük
Klasik Müzik Festivali’nin kuruluş yılı 2004’ten itibaren
festivalin sanat danışmanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda
bir piyano eğitmeni olan Gülsin Onay genç müzisyenlerin
kariyerlerinde ilerlemelerine katkı sağlamayı amaç edinerek
400’ün üzerinde öğrenciye piyano eğitimi verdi. Bununla
beraber düzenli olarak radyo ve televizyon programları
hazırlayan sanatçı 2017’den beri TRT Radyosu’nda her hafta
yayınlanan “Gülsin Onay’la Radyo-3 Atölyesi” programının da
yapımcısıdır.
▪ Gülsin Onay began playing the piano at the age of three
and gave her first public recital on Turkish Radio when
she was six. With the aid of a special state scholarship
she studied with Ahmed Adnan Saygun and Mithat
Fenmen, and then in Paris, where her teachers include
Pierre Sancan, Monique Haas and Nadia Boulanger.
She graduated from the Paris Conservatoire at the age
of 16, winning the prestigious ‘Premier Prix du Piano’,
and prizes in top international competitions, including
the Marguerite Long-Jacques Thibaud (in Paris) and the
Ferruccio Busoni (in Bolzano), quickly followed. Gülsin
Onay’s subsequent, truly international career has spanned
80 countries across all continents, from Venezuela to Japan.
She has given concerts in the major musical centres of the
world such as Amsterdam’s Concertgebouw, the Berlin
Philharmonic Hall, the Vienna Konzerthaus, London’s
Queen Elizabeth Hall and Wigmore Hall, the Salle Gaveau
in Paris, the Washington DC National Gallery of Art and

the New York Miller Theater. She has performed as a soloist
with such leading orchestras as Dresden Staatskapelle,
Philharmonia Orchestra, English Chamber Orchestra,
Royal Philharmonic, Japan Philharmonic, Munich Radio
Symphony, St Petersburg Philharmonic, Tokyo Symphony,
Warsaw Philharmonic and Vienna Symphony Orchestras.
Conductors with which she has performed include Vladimir
Ashkenazy, Erich Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko,
Jorg Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner,
Neeme Jarvi, Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, EsaPekka Salonen, Jose Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanislaw
Wislocki and Lothar Zagrosek. Gülsin Onay’s many festival
appearances include Berlin, Warsaw, Granada, Mozartfest
Würzburg, Newport, Schleswig-Holstein, Singapore and
Istanbul.
Gülsin Onay is acknowledged worldwide as the definitive
interpreter of the music of Ahmed Adnan Saygun, the
leading Turkish composer of the 20th century, whose works
feature prominently in her concerts and recordings, and
whose 2nd Piano Concerto (which she premiered in Turkey
and abroad) was dedicated to her. Other contemporary
composers who have dedicated works to Gülsin Onay are
Hubert Stuppner, Denis Dufour, Jean-Louis Petit, Muhiddin
Dürrüoğlu, Marc-André Hamelin and Bujor Hoinic.
Gülsin Onay’s over 20 recorded albums to date illustrate the
breadth of her repertoire as well as her interpretive power,
with solo works and concertos from Haydn and Mozart to
the contemporary era. Her 2007 CD featuring live concert
recordings of Tchaikovsky’s 1st and Rachmaninov’s 3rd
Piano Concerto has been acclaimed by critics and virtuosi
alike. In 2008 CPO released her recording of both Saygun
concertos, to widespread critical acclaim. For the 250
anniversary of Beethoven’s birth, Gülsin Onay has recorded
2 CDs of the composer’s works. Many of her concerts have
been broadcast on European radio and television, and in
the USA on National Public Radio. During the 2020–2021
coronavirus pandemic, Gülsin Onay has become a regular
performer on social media, where her livestreamed concerts
have received several million views.
Gülsin Onay holds the title of State Artist in her native
Turkey, where for many years she has been official soloist
for the Presidential Symphony Orchestra in Ankara. She
is ‘Artist in Residence’ at Bilkent University in Ankara and
holds honorary doctoral degrees from Bosphorus University
in Istanbul, and from Hacettepe University in Ankara. In
2007 she was honoured with the award of a State Medal
by the Polish nation for her interpretation of the music
of Chopin. The same year, the Sevda-Cenap And Music
Foundation awarded her its prestigious 2007 Honorary
Award Gold Medal. Gülsin Onay was named ‘Pianist of the
Year’ in the 2011 Donizetti Classical Music Awards. In 2014
she was awarded the Honorary Award of the 42nd Istanbul
Music Festival, and later Honorary Medal from the Bodrum
Music Festival in 2018. Starting in 2015, the Turkish city of
Tekirdağ, one of whose streets has been named after Gülsin
Onay, has organised an annual concert series ‘Gülsin Onay
Piano Days’ in her honour.

Outside of her professional performing career, Gülsin
Onay has been a tireless promoter of classical music,
through her charitable activities, event organisation,
teaching and broadcasting. Since 2003 she has been a
‘Goodwill Ambassador’ for UNICEF, and regularly gives
charity concerts to support and publicise their activities.
She has been the Artistic Advisor of the International
Gümüşlük Classical Music Festival and Academy since its
foundation in 2004. Gülsin Onay takes a particular interest
in nurturing the development of young musicians and has
taught over 400 pupils. Gülsin Onay is a regular contributor
to radio and television arts programmes, and since 2017 she
has hosted her own weekly programme ‘In the Studio with
Gülsin Onay’ on Turkish national radio.

melisa büyükyörük

▪ 1999’da Ankara’da doğan Melisa Büyükyörük, ilk müzik
çalışmalarına Çiğdem Aytepe ve Atilla Çağdaş Değer
yönetimindeki çocuk korosunda başladı. 2010’da Hacettepe
Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Fagot Sanat
Dalı’na kabul edilerek sanatçı öğretim elemanı Gülnur Kurt
ile çalışmalarına devam etti.
Liseyi sınıf atlayarak üç yılda bitiren Büyükyörük, 2015’te
Bakü’de düzenlenen IV. İslam Ülkeleri Arası Müzik Genç
Sanatçıları Yarışması’nda birincilik ödülüne ve Edirne Mimar
Sinan Rotary Kulübü’nün düzenlediği Uluslararası Genç
Müzisyenler Oda Müziği Yarışması’nda grubuyla birlikte
ikincilik ödüllerine değer görüldü.
Çeşitli tarihlerde, Rengim Gökmen, Naci Özgüç, Gürer
Aykal, Burak Tüzün, Antonio Pirolli, Victor Aviat, Theodore
Kuchar, Cemi’i Can Deliorman, Sunay Muratov, Orhun
Orhon, Gints Glinka, Ertuğ Korkmaz, Erol Erdinç ve Nezih
Seçkin gibi önemli şeflerle çalışan Melisa Büyükyörük; Ankara
Gençlik Senfoni Orkestrası, Başkent Oda Orkestrası, Başkent
Akademik Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Hacettepe Senfoni
Orkestrası’yla birçok konserde yer aldı. Hacettepe Senfoni
Orkestrası ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni
Orkestrası’nın düzenlediği Genç Solistler sınavını kazanarak
konserler verdi.
Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası’yla Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Polonya, Slovakya ve Avusturya’da; Gianandrea
Noseda, Jukka-Pekka Saraste, Lahav Shani ve Claudio
Vandelli yönetimindeki Pan Kafkas Gençlik Orkestrası’yla
Gürcistan’da birçok konser veren Büyükyörük, 2020’de okul
birincisi ve yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu.
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▪ Melisa Büyükyörük was born in 1999 in Ankara. She
gained her first musical experiences as a member of the
children’s choir directed by Çiğdem Aytepe and Atilla
Çağdaş Değer. In 2010, she was admitted to Hacettepe
University Ankara State Conservatory to study bassoon in
Gülnur Kurt’s class. Büyükyörük successfully terminated
the four yearlong high school education in three years.
In 2015, she won the 1st prize in Baku at the 4th
International Contest of Young Performers of classical
music among the countries of the Islamic world and
with her ensemble, they achieved the 2nd prize at
the International Young Musicians Chamber Music
Competition organized by Edirne Mimar Sinan Rotary Club.
She played under the baton of prominent conductors such
as Rengim Gökmen, Naci Özgüç, Gürer Aykal, Burak Tüzün,
Antonio Pirolli, Victor Aviat, Theodore Kuchar, Cemi’i Can
Deliorman, Sunay Muratov, Orhun Orhon, Gints Glinka,
Ertuğ Korkmaz, Erol Erdinç and Nezih Seçkin and she
played in the orchestras: Ankara Youth Symphony Orchestra,
Başkent Chamber Orchestra, Başkent Academic Orchestra,
Presidential Symphony Orchestra, Bursa State Symphony
Orchestra and Hacettepe Symphony Orchestra in numerous
concerts. Having won the ‘Young Soloists’ auditions which
was organized in collaboration with Hacettepe Symphony
Orchestra and Eskişehir Metropolitan Municipality
Symphony Orchestra, she gave several concerts. As a
member of Turkish National Youth Philharmonic Orchestra
conducted by Cem Mansur, she played in Germany, Italy,
Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Austria. And
as a member of Pan-Caucatian Youth Orchestra, she gave
several concerts in Georgia under the baton of Gianandrea
Noseda, Jukka-Pekka Saraste Lahav Shani and Claudio
Vandelli. Büyükyörük graduated from the conservatory in
2020 as an honorary student and the first of her class.

betül burcu gündoğdu
▪ Burcu Gündoğdu eğitimini Viyana’da sürdüren genç bir
piyanist. Müzik, dünyanın dört bir köşesinden insanı bir araya
getirip, ortak paydada buluşturabilen çok özel bir evrensel dil;
Gündoğdu bu dilin birleştirici gücüne inanıyor ve bu amaçta
bir temsilci olmayı hedefliyor. Çocukluk hayalleri, onu şu anda
eğitim aldığı şehir olan Viyana’ya sürükledi. Şehre ilk adımını
2018’de Erasmus öğrencisi olarak attı; sonrasında devamlı

lisans öğrencisi olarak Musik und Kunst Privatuniversität
der Stadt Wien’de (MUK) eğitim almaya hak kazandı. Sık
sık Ankara ve Viyana’da solo ve oda müziği konserleri
veren Gündoğdu için; oda müziği çalışmalarında farklı
müzisyen, grup ve enstrümanlarla çalışmak bir tutku. Birlikte
müzik yapmak için buluştuğu her yeni renk, ona müzikal
yaklaşımında farklı bakış açıları kazandırıyor.
İlk profesyonel piyano çalışmalarına Hacettepe Üniversitesi
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Yrd. Doç. Menekşe Akar ile
başlayan Betül Burcu Gündoğdu; 16 yaşında katıldığı “Genç
Yetenekler” solist seçmelerini kazanarak Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte Mendelssohn’un 1.
Piyano Konçertosu’nu çalmaya hak kazandı. 2016’da da her
yıl Salzburg’da düzenlenen Mozarteum Summer Academy’ye
katıldı. Krassimir Taskov, Marylene Mouquet, Denys
Proshayev ve Henri Sigfridsson gibi çok değerli piyanistlerin
ustalık çalışmalarına aktif olarak katıldı. 2017’de Edelweiss
Piyano Yarışması’nda birincilik, Grand Prize Virtuoso
Competition’da ise ikincilik ödülüne layık görüldü. Aynı yıl
Ayvalık’ta düzenlenen Ayvalık Uluslararası Müzik Festivali’ne
katılıp İdil Biret ile çalıştı; konser verdi. Halen eğitimine
Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien’de Prof.
Klaus Sticken ile devam eden Burcu Gündoğdu; müzik
hayatı yanı sıra psikoloji ve kişisel gelişim konularıyla ilgili
araştırmalar yapıyor ve yazılar yazıyor.
▪ Burcu Gündoğdu is a young pianist who’s pursuing her
education in Vienna. Music is a very special international
language that unites people from all over the world towards
a common goal. Gündoğdu believes in the unifying power
of such language and aims to become a representative of
this philosophy. Her childhood dreams lead her to Vienna,
where she’s currently continuing her studies. She had first
visited Vienna in 2018 as an Erasmus exchange student.
Subsequently; she was admitted to Musik und Kunst
Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) as an undergraduate

student. Gündoğdu frequently gives recitals and chamber
music concerts in Ankara and Vienna and she’s passionate
about collaborating with different musicians, ensembles
and instrumentalists. Each new musical collaboration and
experience enriches her musical perspective.
Gündoğdu started playing the piano as a student of Asst.
Prof. Menekşe Akar at Hacettepe University Ankara
State Conservatory. At the age of 16, she won the ‘Young
Talents’ auditions and performed Mendelssohn’s Piano
Concerto no.1 with Eskişehir Metropolitan Municipality
Symphony Orchestra. In 2016, she went to the annual
Mozarteum Summer Academy in Salzburg and participated
in master classes of prominent pianists such as Krassimir
Taskov, Marylene Mouquet, Denys Proshayev and Henri
Sigfridsson. In 2017, she won the 1st prize at the Edelweiss
Piano Competition and she won the 2nd prize at the
Grand Prize Virtuoso Competition. In the same year, she
participated in the Ayvalık International Music Festival
where she had the opportunity to study with İdil Biret and
give a concert. The pianist currently studies at Musik und
Kunst Privatuniversität der Stadt Wien with Prof. Klaus
Sticken. Whilst pursuing her musical career, she also does
researches on psychology, personal growth and writes
articles.

bahar erünsal

▪ 2003’te İstanbul’da doğan Bahar Erünsal, keman
eğitimine 2012’de İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası
sanatçılarından Yonca Sülün ile başladı. 2013’te yarı zamanlı
öğrenci olarak kabul edildiği, MSGSÜ İstanbul Devlet
Konservatuvarı, Prof. Çiğdem İyicil sınıfına; 2015’te tam
zamanlı öğrenci statüsüyle girmeye hak kazandı. 2015’ten
itibaren üç yıl üst üste Çeşme Uluslararası Müzik Festivali
kapsamında gerçekleştirilen ustalık sınıflarında Lukas David,
Bernhard Hartog, Fedor Rudin ve Eva Diller Dörnenburg

gibi sanatçılarla çalıştı; festival kapsamında düzenlenen
konserlerde yer aldı.
2016 ve 2017 yıllarında, AİMA keman ustalık sınıfında Andrej
Bielow ve Prof. Pelin Halkacı Akın ile çalışan Bahar Erünsal,
2017’de Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası seçmelerinde
başarılı olarak kış kampında yer aldı. 2017’de Prof. Madeleine
Mitchell ile yaptığı ustalık sınıfı sonrasında İngiltere’de Royal
College of Music bünyesinde gerçekleştirilecek yaz kampına
davet aldı. Eylül 2017’de Bulgaristan’da gerçekleştirilen Music
Campus Balchik keman ve oda müziği ustalık sınıfında; Prof.
Alexandru Gavrilovici ve Andrea Duca ile solo keman, Prof.
Michael Wolf ile oda müziği çalışmalarında bulundu, festival
kapsamında solo ve oda müziği konserleri verdi.
2018’de Sırbistan Uluslararası İnternet Müzik Yarışması’nda
ikincilik ödülüne layık görülen Erünsal, aynı yıl Türkiye
Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) seçmelerini
kazanarak; Zorlu PSM, Smetana Konser Salonu (Prag),
Radiokulturhaus (Viyana) ve Polonya Ulusal Filarmoni
Salonu (Varşova) gibi önemli konser salonlarında
TUGFO’nun düzenlediği konserlerde yer aldı. 2019’da
Prag’da düzenlenen 7. Uluslararası Josef Micka Keman
Yarışması’nda mansiyon ödülüne layık görülen Erünsal; aynı
yılın Temmuz ayında, TRT Radyo-3’te yayımlanan Cihat Aşkın
ile Radyo 3 Atölyesi programına konuk oldu.
2019 yılı Ocak ayında İstanbul’da düzenlenen 1. Uluslararası
Ceren Necipoğlu Arp ve Oda Müziği Yarışması’nda 30 yaşa
kadar olan kategoride katıldığı grup ile jüri özel ödülüne layık
görülen Erünsal; 2019 Ağustos’unda Avusturya’da, Allegro
Vivo Festival Akademisi’nde yapılan ustalık sınıflarında
Prof. Tanja Becker-Bender ile keman, Florian Eggner ve
Prof. Christian Ostertag ile oda müziği çalıştı. CAKA Bursa
Yaz Kampı’nda Itzhak Rashkovsky, Ani Schnarch ve Cihat
Aşkın gibi kemancılarla çalışma fırsatı buldu ve ustalık sınıfı
konserinde yer aldı. Aynı yıl yapılan “Şehrin Kemanları Bursa”
seçmelerinde orkestra ile solist olarak çalmaya hak kazandı.
2020’de TUGFO seçmelerini yeniden kazanan Bahar Erünsal,
2021’de Cihat Aşkın’ın sunduğu, Beyoğlu Belediyesi’nin “Ayın
Sazı: Keman” genç yetenekler programında yer aldı ve aynı yılın
Mart ayında Amerika’da düzenlenen King’s Peak International
Music Competition’da birincilik ödülüne layık görüldü. 2020
yılı Ekim ve 2021 Nisan aylarında Schlossakademie’de Prof.
Mark Gothoni ile dersler yapan ve 2020 yılı Kasım ayından bu
yana Prof. Ulla Benz ile çalışmalarını sürdüren Erünsal; halen
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Veniamin
Varshavsky’nin öğrencisidir.
▪ Born in 2003 in Istanbul, Bahar Erünsal started playing
the violin in 2012 as a student of Yonca Sülün who’s a
member of IDOB (Istanbul State Opera and Ballet). In 2013,
she was admitted as a part time student to Mimar Sinan Fine
Arts University Istanbul State Conservatory in the class of
Prof. Çiğdem İyicil. In 2015, she was admitted as a full-time
student. Between the years 2015–2018, Erünsal attended
master classes organized by Çeşme International Music
Festival where she had the opportunity to study with artists
such as Lukas David, Bernhard Hartog, Fedor Rudin, Eva
Diller Dörnenburg and performed at concerts. In 2016 and
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2017, she participated in AIMA’s violin master classes where
she studied with Andrej Bielow and Prof. Pelin Halkacı
Akın. In 2017, she won the auditions of Doğuş Children’s
Symphony Orchestra as well and attended the winter
music camp. After participating in the master class of Prof.
Madeleine Mitchell, she was invited to the summer music
camp of Royal College of Music (England). She also attended
Music Campus Balchik’s violin and chamber music master
classes in Bulgaria; where she studied solo violin with Prof.
Alexandru Gavrilovici and Andrea Duca; chamber music
with Prof. Michael Wolf; she gave solo performances and
played at chamber music concerts in the festival.
In 2018, Erünsal won the 2nd prize at the Serbia Online
Music Competition. In the same year, she won the auditions
of Turkish National Youth Philharmonic Orchestra
(TUGFO) and performed at prominent concert halls such as
Zorlu PSM, Smetana Concert Hall (Prag), Radiokulturhaus
(Vienna), Poland National Philharmonic Hall (Warsaw).
In 2019, she won an honourable mention award at the 7th
International Josef Micka Violin Competition in Prag. In
July 2019, she was invited as a guest at Cihat Aşkın’s radio
program ‘Radio 3 Atelier with Cihat Aşkın’ broadcasted at
TRT Radio 3.
In January 2019, she competed at the Chamber Music
Category (category for musicians under the age of 30) of
the 1st International Ceren Necipoğlu Harp and Chamber
Music Festival in Istanbul and won the jury’s special award
with her ensemble. In August 2019, she participated in the
master classes organized by Allegro Vivo Festival in Austria
and studied violin with Prof. Tanja Becker-Bender, chamber
music with Florian Eggner and Prof. Christian Ostertag.
She also studied with violinists such as Itzhak Rashkovsky,
Ani Schnarch and Cihat Aşkın at the CAKA Bursa Summer
Music Camp and performed at the master class concert. She
won the auditions of ‘Şehrin Kemanları Bursa’ and gave a
solo performance with the orchestra.
In 2020, Erünsal once again won the auditions of TUGFO
and in 2021, she took part as a guest at the program
dedicated to young talents: ‘The Instrument of the Month:
Violin’ organized by the Beyoğlu Municipality and hosted
by Cihat Aşkın. In March 2021, she won the 1st prize at
the King’s Peak International Music Competition (USA).
Erünsal studied with Prof. Mark Gothoni (in October
2020 and April 2021) at the Schlossakademie and she’s
been studying with Prof. Ulla Benz since November 2020.
Erünsal is currently a student at the Istanbul University
State Conservatory in the class of Veniamin Varshavsky.

beliz güney
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Devlet Konservatuvarı, lisans devresi seviye sınavını kazanarak
Dilbağ Tokay’ın öğrencisi olan Güney, konservatuvardaki
eğitiminin yanı sıra, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi ve
Uluslararası Kapadokya Oda Müziği Festivali başta olmak üzere;
Christoph Henkel, Johannes Moser, Jean Guihen Queyras,
Maria Kliegel, Peter Bruns, Jens Peter Maintz, Maria Kliegel,
Alexander Rudin, Hillel Zori, Jan Ickert, László Fenyő,Tristan
Cornut, Claus Kanngiesser,Elizabeth Simkin ve Apple Hill String
Quartet’ten Rupert Thompson gibi sanatçılarla çalışma fırsatı
buldu. 2017’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Devlet Senfoni
Orkestrası’nın “Genç Solistler” seçmelerini kazanarak, orkestra
şefi Işın Metin yönetimindeki orkestra ile solist olma hakkı
kazanan Beliz Güney, aynı yıl; Kopuz Oda Orkestrası ve MSGSÜ
İstanbul Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası eşliğinde
orkestra şefi Antonio Pirolli yönetimindeki orkestra ile solist
olma hakkını kazandı.
Kariyeri boyunca; 2017’de Uluslararası Alman ve Avusturya
Müziği Yarışması’nda (Bulgaristan) birincilik, 2018’te Muse
International Music Competition’da (Yunanistan) ikincilik ve Les
Musicales du Centre’de (Fransa) finalist, 2019’da Osmangazi
Oda Müziği Yarışması’nda üçüncülük, Belgrad Uluslararası
Müzik Yarışması’nda (Sırbistan) birincilik ve 29th Young
Musician International Competition Citta di Barletta (İtalya)
yarışmasında “Premio Assoluto” (birincilik) gibi ödüllere değer
görülen Güney, İtalya’daki adı geçen yarışmanın gala konserinde
de yer aldı. 2019’da Avrupa’nın en saygın akademilerinden biri
olan Rutesheim Çello Akademisi’nin (Almanya) odisyonunda
aktif öğrenci olarak seçilerek, çellist Natalie Clein ile çalışma
şansı elde eden Güney, 2019-2020 konser sezonunda, İş
Sanat “Parlayan Yıldızlar” konser serisine seçilerek, bu seride
resital vermeye hak kazandı. Beliz Güney eğitimine, Staatliche
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart’ta
Tristan Cornut ile devam ediyor.

▪ 1999’da doğan Beliz Güney, viyolonsel eğitimine 2007’de
yarı zamanlı olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda Erman İmayhan
ile başladı. Ardından, 2012’de Avni Akyol Güzel Sanatlar
Lisesi’nde Zümrüt Kaçar ile eğitimine devam eden Güney; yarı ▪ Born in 1999, Beliz Güney began playing the cello in
zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda 2007 as a part time student at the Mimar Sinan Fine Arts
Eldar İskenderov’un öğrencisi oldu. 2016’da MSGSÜ İstanbul
University Istanbul State Conservatory (MSFAU) in the class

of Erman İmayhan. In 2012, she pursued her studies at
the Avni Akyol Fine Arts High School with Zümrüt Kaçar;
whilst studying with Eldar Iskenderov at the Istanbul
University State Conservatory as a part time student. In
2016, she was admitted to Mimar Sinan Fine Arts University
(MSFAU) as an undergraduate student in the class of Dilbağ
Tokay. During her education, Güney attended workshops of
prominent musicians such as Christoph Henkel, Johannes
Moser, Jean Guihen Queyras, Maria Kliegel, Peter Bruns,
Jens Peter Maintz, Maria Kliegel, Alexander Rudin, Hillel
Zori, Jan Ickert, László Fenyő, Tristan Cornut, Claus
Kanngiesser, Elizabeth Simkin and Rupert Thompson
from Apple Hill String Quartet; mainly at the Ayvalık
International Music Academy and at the International
Cappadocia Chamber Music Festival. In 2017, she won the
Eskişehir Metropolitan Municipality Symphony Orchestra’s
‘Young Soloists’ auditions and played as a soloist under the
baton of Işın Metin. In the same year, she also performed
as a soloist under the baton of Antonio Pirolli with Kopuz
Chamber Orchestra and MSFAU Symphony Orchestra.
Throughout her career, she won competitions such as The
International German and Austrian Music Competition
(Bulgaria) in 2017-1st Prize, The Muse International Music
Competition (Bulgaria) in 2018-2nd Prize Les Musicales
du Centre (France) in 2019-Finalist, Osmangazi Chamber
Music Competition (Turkey) in 2019-3rd Prize, Belgrad
International Music Competition (Serbia)-1st Prize, 29th
International Young Musician Competition Città di Barletta
(Italy)-‘Premio Assoluto’ (1st Prize) and performed at the
gala concert.
In 2019, she won the auditions of Rutesheim Cello
Academy (Germany), which is one of Europe’s most
prestigious academies, where she studied with the Cellist
Natalie Clein. In the concert season of 2019-2020, she was
selected to give a recital in the İş Sanat’s ‘Shining Stars’
concert series. Güney is currently continuing her studies
at the Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart with Tristan Cornut.

Konservatuvarı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası, Küçükçekmece Belediyesi Müzik
Akademisi Perküsyon Orkestrası, Engin Gürkey Perküsyon
Orkestrası, Karşıyaka Oda Orkestrası, Bakırköy Belediyesi
Oda Orkestrası, Arion Oda Orkestrası, Trakya Akademi
Oda Orkestrası, Akademi Orkestrası, Avrasya Filarmoni
Orkestrası, The Purcell School Symphony Orchestra ve
Ealing Youth Orchestra (İngiltere) gibi orkestralarla birlikte
çaldı.

▪ Born in 2003 in İstanbul, Gürkey began her musical
studies at the age of six. When she was 11 years old, she gave
her first concert with Izmir State Symphony Orchestra. She
participated in several national and international workshops
and festivals where she had the opportunity to study with
renowned musicians. In 2019, she achieved two honorary
awards and scholarships from The Wall Trust (one of
England’s most prestigious foundations) and from Austin
and Hope Pilkington Trust.
beste gürkey
Throughout her career, Gürkey achieved 24 awards at
national and international competitions which include
▪ 2003’te İstanbul’da doğan Beste Gürkey, altı yaşında müzik 14 first prizes, two second prizes, three third prizes, two
eğitimine başladı. 11 yaşındayken ilk konserini, İzmir Devlet
honorary prizes, a Grand Prix and two prizes for best
Senfoni Orkestrası’yla verdi. Yurtiçi ve yurtdışında katıldığı
interpretation. She’s given 114 concerts in Turkey, Germany,
workshop ve festivaller yanı sıra, eğitimi boyunca dünyaca
France, Sweden, Switzerland, Italy, Bulgaria, England,
ünlü birçok sanatçıyla çalışan Gürkey, 2019’da İngiltere’nin
Belgium, Latvia, Russia and Portugal.
önde gelen sanat vakıflarından The Wall Trust, Austin ve
She performed with numerous orchestras such as Doğuş
Hope Pilkington bursiyeri seçilerek iki ayrı onur ödülüne layık Children Symphony Orchestra, Izmir State Symphony
görüldü.
Orchestra, Istanbul University State Conservatory
Kariyeri boyunca girdiği ulusal ve uluslararası 24 yarışmada; 14 Symphony Orchestra, Presidential Symphony Orchestra,
birincilik, iki ikincilik, üç üçüncülük, iki onur ödülü, bir büyük
Küçükçekmece Municipality Music Academy Percussion
ödül ve iki en iyi yorumcu ödülü olmak üzere 24 ödülün sahibi Orchestra, Engin Gürkey Percussion Orchestra, Karşıyaka
olan Beste Gürkey, başta Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç,
Chamber Orchestra, Bakırköy Municipality Chamber
İsviçre, İtalya, Bulgaristan, İngiltere, Belçika, Letonya, Rusya ve Orchestra, Arion Chamber Orchestra, Trakya Academy
Portekiz’de olmak üzere toplamda 114 konser verdi.
Chamber Orchestra, Academy Orchestra, Eurasia
Gürkey, çeşitli tarihlerde; Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası,
Philharmonic Orchestra, The Purcell School Symphony
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Üniversitesi Devlet Orchestra and Ealing Youth Orchestra (England).

49 t h ıs tan bul musıc fes tıval

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

yarının kadın yıldızları:
genç kadın müzisyenler destek fonu

127

49 . is tanbu l mü zi k f es tiva li

lal karaalioğlu

128

▪ Piyano çalmaya 2003’te, İstanbul’da İlhan Tonger ile
başlayan Lal Karaalioğlu; iki yıl sonra İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı programına kabul
edilerek, Doç. Ayşen Katipoğlu’nun öğrencisi oldu.
2013’te İstanbul’da, Pablo Galdo ve José Manuel
Fernández’in ustalık sınıflarından sonra İspanya’da
Fernández ile tekrar çalışma fırsatı bulan Karaalioğlu; aynı
yıl Ewa Pobłocka ve Anahit Nersesyan’ın sınıflarına katıldı.
2014’ten itibaren İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde
(MİAM) Hüseyin Sermet’in ustalık sınıfına düzenli olarak
katıldı, 2015’te Antalya Piyano Festivali’nde tekrar Hüseyin
Sermet ve Saleem Abboud Ashkar’dan dersler aldı. 2013’te
Merzhanov Yarışması’nda (Bulgaristan) Schubert Ödülü
ve aynı yıl Jugend Musiziert yarışmasında İstanbul’da ve
Yunanistan’da birinci ve Almanya’da üçüncülüğe değer
görüldü.
2016’da Genç Yetenekler Konseri’nde, Mozart’ın 23. Piyano
Konçertosu’nu Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Ramiz Melik
Aslanov yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Orkestrası ile seslendirdi. 2017’de Alman
Lisesi ve konservatuvardan mezun olarak; Hochschule
für Musik, Theater und Medien Hannover’de (Almanya)
okumaya hak kazanarak Prof. Ewa Kupiec’in sınıfına kabul
edildi.
2018’de Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nde (AIMA)
İdil Biret ve 2019’da Chopin Enstitüsü’nün (Polonya)
düzenlediği ustalık sınıflarında Akiko Ebi ve Robert Shelley
gibi sanatçılarla çalışan Karaalioğlu; 2019’da Orbetello
Junior Piano Competition’da (İtalya) ikincilik ve César Franck
International Piano Competition’da (Belçika) üçüncülük
ödüllerine layık görüldü.
Piyano eğitimi süresince birçok piyanistin ustalık sınıfına
katılan Lal Karaalioğlu, Türkiye ve Almanya’da verdiği
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resitallerin yanı sıra; 2019’da şef Deniz Sever yönetimindeki
Marmaris Oda Orkestrası ile Chopin’in 2. Piyano
Konçertosu’nu seslendirdi. 2018’den bu yana Almanya’da
piyano dersleri veren Karaalioğlu, 2020’de Musikschule
Landeshauptstadt Hannover’de çocuklara ve gençlere
yönelik piyano dersi üzerine staj yaptı. Karaalioğlu piyano
eğitimine halen, Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover’de Prof. Ewa Kupiec ile devam ediyor.
▪ Karaalioğlu began playing the piano in 2003 in Istanbul
as a student of İlhan Tonger and in 2005 she was admitted
to Istanbul University State Conservatory as a part
time student in Assoc. Prof. Ayşen Katipoğlu’s class. In
2013, she participated in Pablo Galdo’s and José Manuel
Fernandez’s master classes in Istanbul. Subsequently, she
once again had the opportunity to study with José Manuel
Fernandez in Spain. In the same year, she participated in
master classes of Ewa Pobłocka and Anahit Nersesyan.
She’s regularly been attending Hüseyin Sermet’s master
classes at İTÜ Center for Advanced Studies in Music
(MİAM) since 2014. In 2015, she studied once again
with Hüseyin Sermet and also with Saleem Abboud
Ashkar during Antalya Piano Festival. In 2013, she won
the Schubert award at the Merzhanov Competition
(Bulgaria) and in the same year, at the Jugend Musiziert
Competition, she won the 1st prize in Istanbul and Greece,
3rd prize in Germany.
In 2016, she performed Mozart Piano Concerto no.23 with
Eskişehir Metropolitan Municipality Symphony Orchestra
under the baton of Ender Sakpınar and also with Istanbul
University State Conservatory Orchestra under the baton
of Ramoiz Melik Aslanov at the ‘Young Talents Concert’.
In 2017, she graduated from the Deutsche Schule Istanbul
(German High School) and Istanbul State Conservatory.
Subsequently, she was admitted to Hochschule für Musik,
Theater und Medien Hannover (Germany) to pursue her
studies in Prof. Ewa Kupiec’s class.
In 2018, she studied with İdil Biret at Ayvalık International
Music Academy (AIMA) and in 2019 she attended master
classes organized by Chopin Institute (Poland) where she
had the opportunity to study with artists such as Akiko
Ebi and Robert Shelley. In the same year, she won the
2nd prize at Orbetello Junior Piano Competition (Italy)
and the 3rd prize at César Franck International Piano
Competition’da (Belgium).
Whilst pursuing her education, Karaoğlu attended master
classes of several prominent pianists. Along with many
recitals that she gave in Turkey and Germany, she also
performed Chopin Piano Concerto no.2 with Marmaris
Chamber Orchestra under the baton of Deniz Sever in
2019. The pianist who has been been giving piano lessons
since 2018 in Germany, also completed an internship
program in 2020 at Musikschule Landeshauptstadt
Hannover where she deepened her knowledge about
piano education for children and youngsters. Karaoğlu is
currently continuing her studies with Prof. Ewa Kupiec at
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

dilan karayılan

▪ 1999’da Adana’da doğan Dilan Karayılan, müzik eğitimine
altı yaşında, Çukurova Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile,
daha sonra ise Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
sınavlarını kazanarak keman eğitimine C. Hakan Çuhadar ile
başladı; Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası sınavını kazanarak
Türkiye’nin çeşitli illerinde konserler verdi.
17 yaşında Türkiye Uluslararası Gençlik Filarmoni
Orkestrası’nın sınavını kazanarak Almanya, Çek Cumhuriyeti,
İtalya, Slovakya, Avusturya, Polonya ve Macaristan gibi
ülkelerde konserler verme fırsatı buldu ve Berlin Young Euro
Classic Festival gibi önemli bir festivale katılma şansı yakaladı.
Cihat Aşkın, Sevil Ulucan Weinstein, Spyros Gikontis,
Stanimir Todorov ve Svetlin Roussev gibi değerli sanatçıların
ustalık sınıfına katıldı. Sevil Ulucan Weinstein ile İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda lisans keman
eğitimine başladı.
Cihat Aşkın’ın kurmuş olduğu Aşkın Ensemble sınavını
kazanarak Cihat Aşkın ile birçok projede ve konserlerde
yer aldı. İngiltere ve Almanya gibi seçkin okullardan gelen
müzisyenlerin katılımıyla; her yıl Büyükada’da gerçekleşen
konserlerde, şef James Ross’un yönettiği orkestra konserleri
verdi. Berlin Barenboim-Said Akademi, Çin Chengdu
Üniversitesi College of Chinese & ASEAN Arts okullarının
seçmelerini kazandı. Amerika’da Manhattan School of Music
sınavlarına girmeye hak kazandı, ancak maddi imkânsızlıklar
sebebiyle gidemedi.
Dünyaca ünlü İsrailli müzisyen Prof. Hagai Shaham’ın
sınıfına kabul alan Dilan Karayılan, Buchmann-Mehta School
of Music’te; keman çalışmalarına devam ediyor.
▪ Dilan Karayılan was born in 1999 in Adana. She gained
her first musical experiences as a member of Çukurova State
Children’s Choir at the age of six. Subsequently, she was
admitted to Çukurova University State Conservatory and
began studying the violin with C. Hakan Çuhadar. Having
won the auditions of Doğuş Children’s Symphony Choir, she
played in the concerts given in several cities of Turkey.
At the age of 17, she won the auditions of Turkish National
Youth Philharmonic Orchestra and played in several

concerts in Germany, Czech Republic, Italy, Slovakia,
Austria, Poland and Hungary. She had the privilege of
participating in The Berlin Young Euro Classic Festival;
which is a major musical event. Karayılan participated in
master classes of prominent musicians as; Cihat Aşkın,
Sevil Ulucan Weinstein, Spyros Gikontis, Stanimir Todorov
and Svetlin Roussev. She began pursuing undergraduate
education at Istanbul University State Conservatory in Sevil
Ulucan’s violin class.
After winning the auditions of Aşkın Ensemble directed
by Cihat Aşkın, she participated in several projects and
concerts with the ensemble. Karayılan played in the annual
concerts held in Büyükada (Princes’ Island), also played
under the baton of James Ross with young musicians from
the prestigious music schools of England and Germany.
Dilan Karayılan won the auditions of the Berlin BarenboimSaid Academy (Germany), Chengdu College of Chinese &
ASEAN Arts (China). She was admitted to the auditions of
Manhattan School of Music (USA), to which she couldn’t go
because of financial inadequacy.
Karayılan is currently pursuing her education in
Buchmann-Mehta School of Music, in the class of the
renowned violinist Prof. Hagai Shaham.

gökçe küçükarslan

▪ 1999’da İstanbul’da dünyaya gelen Gökçe Küçükarslan,
müzik eğitimine 13 yaşındayken Ayla Karacan Müzik
Merkezi’nde gitar dersleri alarak başladı. Buradaki
öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile Güzel Sanatlar Lisesi
sınavlarına hazırlanarak; 2013’te Avni Akyol Güzel Sanatlar
ve Anadolu Lisesi’ni kazandı. Öğretmenlerinin direktifleri ile
kontrbasla tanıştı, 2013–15 yılları arasında Elif Esen Birlik’le ilk
kontrbas çalışmalarına başlarken, aynı sıralarda Ayşe Sezal’la
olan piyano çalışmalarına da devam etti.

49 t h ıs tan bul musıc fes tıval

yarının kadın yıldızları:
genç kadın müzisyenler destek fonu

129

130

2015’te İTÜ Maçka Kampüsü’nde Barry Green tarafından
gerçekleştirilen atölye çalışmasına katılan ve burada birçok
kontrbasçı ile tanışan Küçükarslan; ardından Tekin Ökçebe ile
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul
Devlet Konservatuvarı’nın yatay geçiş sınavlarına hazırlanmaya
başladı. 2016 yılında bu okulun kontrbas bölümünü tam
zamanlı kazanarak müzik eğitimine Onur Özkaya ile devam
etti. 2016 ve 2017’de Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin
düzenlediği Onur Özkaya’nın kontrbas ustalık sınıfına ve
yine 2016’da MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda
düzenlenen Volkan Orhon’un ustalık sınıfına katıldı; 2017’de
aynı okulun lisans sınavlarına girerek eğitimine başladı.
2018’de Grand Pera’da düzenlenen Artem Chirkov ve Onur
Özkaya’nın ustalık sınıflarına katılan Küçükarslan; aynı
yıl Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası (TUGFO) sınavını başarı ile geçerek orkestranın
bir üyesi oldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Tachov
Tarihi Binicilik Okulu ve Smetana Hall (Çek Cumhuriyeti),
Radiokulturhaus (Avusturya) ve Kodály Centre Concert
Hall (Macaristan) gibi prestijli salonlarda konser verme
imkânı buldu. TUGFO ile gerçekleştirdiği turnenin ardından,
Slovakya’da düzenlenen ve ilk yarışması olan Karl Ditters
von Dittersdorf Kontrbas Yarışması’na katıldı ve 3B (19-21
yaş) kategorisinde dördüncülük ödülüne layık görüldü. Aynı
zamanda Ján Krigovský, Radoslav Sasina, Ján Prievozník, Dan
Styfee ve Miloslav Gajdoš gibi sanatçıların ustalık sınıflarına
aktif olarak katıldı.
2019’da İspanya’da düzenlenen Galicia Graves Kontrbas
Yarışması’na Performance Prize kategorisinde başvuru
yaparak, yarışmayı kazanan ilk Türk olmayı başardı. Bu
yarışmada birinciliği yanı sıra, John Alexander’ın Trackway
adlı eserini en iyi çalan katılımcı olarak özel bir ödülün
de sahibi oldu. (J. Alexander daha sonra Nisan 2019’da
bestelediği Four Aspects of Prague adlı eserinin üçüncü
bölümünü Küçükarslan’a ithaf etti.)
Yarışma jürisinde yer alan Diego Zecharies, Jason Heath,
Edmond Cheng ve Andrés Martín gibi sanatçıların ustalık
sınıflarına aktif olarak katılımda bulunan Küçükarslan;
2019’da TUGFO’da kontrbas grup şefi olarak yer aldı
ve Young Euro Classic Festivali kapsamında Berlin
Konzerthaus’ta konser verdi. Aynı yılın Ocak ayında PanCaucasian Gençlik Orkestrası’na kabul edildi ve Gianandrea
Noseda, Jukka-Pekka Saraste, Lahav Shani, Francesco
Pasqualetti ve Oliver Zeffman gibi önemli şefler ile çalışma
şansı buldu. Aynı zamanda Mischa Maisky ve Yuja Wang gibi
önemli solistlerle de konser verdi.
2020’de İstanbul Filarmoni Derneği tarafından düzenlenen
Faruk Erengül Kontrbas Yarışması’nın ön elemesini geçti
ancak 13-17 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan
yarışma küresel salgın koşulları nedeniyle iptal edildi. 15
Şubat 2020’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni
Orkestrası 5. Genç Solistler sınavını başarı ile vererek solist
olarak çalmaya hak kazansa da etkinlik yine küresel salgın
nedeniyle ertelendi.
2020’de Amerika Kaliforniya’da ilk defa düzenlenen ve 700
kişinin başvuru yaptığı King’s Peak Uluslararası Müzik
Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde birincilik ödülüne
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değer görülen Küçükarslan, eğitimi süresince; Gedik
Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası,
Fazıl Say Festival Orkestrası, Cemal Reşit Rey Senfoni
Orkestrası, Cemal Reşit Rey Gençlik Senfoni Orkestrası
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senfoni
Orkestrası gibi pek çok orkestrada çalma şansı buldu. Gökçe
Küçükarslan, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda
Onur Özkaya ile lisans dördüncü sınıf kontrbas eğitimine
devam ediyor.
▪ Born in 1999 in Istanbul, Küçükarslan’s musical studies
began when she started learning to play the guitar at Ayla
Karacan Music Centre at the age of 13. The music centre’s
professors advised her to pursue music education and
accordingly, after a period of training, she was admitted
to Avni Akyol Fine Arts High School in 2013. Between the
years 2013–2015, she studied double bass with Elif Esen
Birlik whilst studying piano with Ayşe Sezal.
In 2015, she participated in a workshop of Barry Green at
ITÜ Maçka Campus where she encountered several double
bass players. Subsequently, she began preparing for lateral
transfer exams for Mimar Sinan Fine Arts University
(MSFAU) State Conservatory with Tekin Ökçebe. In 2016,
she was admitted to MSFAU as a full-time student and
continued her double bass education in Onur Özkaya’s
class. In 2016 and 2017, she participated in master classes
of Onur Özkaya at Ayvalık International Music Academy.
In 2016, she also participated in a master class of Volkan
Orhan at MSFAU. In 2017, she was accepted as an
undergraduate student at MSFAU. In 2018, she participated
in master classes of Artem Chirkov and Onur Özkaya at
Grand Pera. In the same year, she won the auditions of
Turkey Youth Philharmonic Orchestra (TUGFO) directed
by Cem Mansur and played in concerts at Zorlu PSM,
Tachov Historical Riding School and Smetana Hall (Czech
Republic), Radiokulturhaus (Austria) and Kodály Centre
Concert Hall (Hungary). After the concert tour with
TUGFO, she competed at Karl Ditters von Dittersdorf
Double Bass Competition in Slovakia and won the 4th prize
in the 3B Category (Age 19-21) whilst participating master
classes of Ján Krigovský, Radoslav Sasina, Ján Prievozník,
Dan Styfee and Miloslav Gajdoš.
In 2019, she became the first Turkish musician to win the
Galicia Graves Double Bass Competition held in Spain,
where she competed in the Performance Prize Category.
She also won the special prize for the best interpretation of
John Alexander’s Trackway Composition. (Subsequently, J.
Alexander wrote a new composition named Four Aspects
of Prague in April 2019 of which he dedicated the third
movement of to Küçükarslan.)
She participated in master classes of the jury members:
Diego Zecharies, Jason Heath, Edmond Cheng and Andrés
Martín. In 2019, she became the Principal Double Bassist
of TUGFO and performed at Berlin Konzerthaus in Young
Euro Classic Festival. The same year, in January, she
became a member of Pan-Caucasian Youth Orchestra and
played under the baton of renowned conductors such as

Gianandrea Noseda, Jukka-Pekka Saraste, Lahav Shani,
Francesco Pasqualetti and Oliver Zeffman, accompanied
prominent soloists such as Mischa Maisky and Yuja Wang.
In 2020, she passed the preliminaries of the Faruk Erengül
Competition organized by Istanbul Philharmonic Society,
however the competition that was scheduled between
the dates 13-17 April 2020 had to be cancelled due to the
pandemic. On February 15, 2020, she won the auditions of
Eskişehir Metropolitan Municipal Symphony Orchestra’s
5th edition of ‘Young Soloists’ concert, which also had to be
postponed because of the pandemic.
In 2020, she won the 1st prize of her age category at the 1st
King’s Peak International Music Competition (California,
USA) among 700 applicants. During her education,
Küçükarslan played in several orchestras such as Gedik
Philharmonic Orchestra, Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra, Fazıl Say Festival Orchestra, Cemal Reşit Rey
Symphony Orchestra, Cemal Reşit Rey Youth Orchestra
and Mimar Sinan Fine Arts University Symphony
Orchestra. She’s currently pursuing the fourth year of her
undergraduate education at MSFAU in Onur Özkaya’s class.

ece namlı

Burak Tüzün, Oğuzhan Kavruk, Hasan Niyazi Tura, Tolga
Taviş gibi şeflerle çalıştı.
2021’de Online Klasik Müzik Akademisi tarafından düzenlenen
yarışmada ikincilik ödülüne değer görülen Namlı, eğitimini;
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda
lisans öğrencisi olarak, Prof. Ebru Karaağaç ile sürdürüyor.
▪ Born in 2002 in Ankara, Ece Namlı began to play the
violin in 2013 at the Hacettepe University Ankara State
Conservatory in Prof. Ebru Karaağaç’s class. During her
education, she attended master classes of prominent
violinists such as Ani Schnarch, Itzhak Rashkovsky, Igor
Tkachuk and Ellen Jewett.
In 2017, she was chosen as a member of Doğuş Children’s
Symphony Orchestra and played also in Ankara Youth
Symphony Orchestra and Hacettepe Youth Symphony
Orchestra (HGSO). In 2019, she became the concertmaster
of HGSO and performed under the baton of conductors
such as Rengim Gökmen, Orhun Orhon, Barış Demirezer,
Sunay Muratov, Burak Tüzün, Oğuzhan Kavruk, Hasan
Niyazi Tura and Tolga Taviş.
In 2021, she won the 2nd prize at the competition
organized by Online Classical Music Academy and she’s
currently pursuing her undergraduate education at the
Hacettepe University Ankara State Conservatory in the class
of Prof. Ebru Karaağaç.

başak kömürcügil

▪ 2002’de Ankara’da doğan Ece Namlı, profesyonel keman
eğitimine 2013’te; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvarı’nda Prof. Ebru Karaağaç’ın sınıfına kabul
edilerek başladı. Ani Schnarch, Itzhak Rashkovsky, Igor
Tkachuk ve Ellen Jewett gibi sanatçıların ustalık sınıflarına
katıldı.
2017’de Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na seçilen Namlı;
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Ankara Gençlik Senfoni
Orkestrası ve Hacettepe Gençlik Senfoni Orkestrası
konserlerinde yer aldı. 2019’da Hacettepe Gençlik Senfoni
Orkestrası’nda konzertmeister’lik yapan Ece Namlı; Rengim
Gökmen, Orhun Orhon, Barış Demirezer, Sunay Muratov,

▪ 1997’de Ankara’da doğan Başak Kömürcügil, altı
yaşındayken Rasim Bağırov’dan aldığı keman dersleri ile
müzik eğitimine başladı. Yedi yaşında Doç. Ahter Destan
yönetimindeki Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Çocuk
Korosuna, daha sonra ise aynı kurumun gençlik korosuna
katıldı. Bu koro ile yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara katıldı ve
birçok ödül aldı.
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2008’de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvarı’nı kazanarak Gülnur Kurt ile fagot
çalışmalarına başladı. Sedat Civelek, Vagif Suleymanov ve
Gülsen Şatana ile oda müziği çalışmaları yapan Kömürcügil;
Patrick de Ritis, Sergio Azzolini, Thomas Held, Ondřej
Roskovec, Malte Refardt, Mor Biron, Eckart Hübner,
Ole Kristian Dahl ve Gustavo Núñez gibi başarılı fagot
sanatçılarının ustalık sınıflarına aktif olarak katıldı.
2011–15 yılları arasında Rengim Gökmen yönetiminde
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda yer alarak Fazıl Say,
Cihat Aşkın ve Gülsin Onay gibi önemli solistlere eşlik etti.
2013’te Naci Özgüç yönetimindeki Türk-Alman-Fransız
Gençlik Orkestrası’nın üyesi oldu. 2014–17 yılları arasında
Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda çalmaya hak
kazanarak Cem Mansur yönetiminde Türkiye’de Aspendos,
Almanya’da Festival der Nationen ve Young Euro Classic,
İtalya’da Taormina ve Verona Müzik Festivali gibi önemli
festivallerde yer aldı.
Aynı tarihlerde Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Hitit
Filarmoni Orkestrası, Hacettepe Gençlik Senfoni Orkestrası
ve Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası ile konserler
veren Kömürcügil; bu orkestralarda Gürer Aykal, Burak
Tüzün, Orhun Orhon, Sunay Muratov ve Mischa Damev
gibi birçok ünlü şefle çalıştı. 2016’da genç yıldızlar solist
seçmelerini tek üflemeli olarak kazanarak, Orhun Orhon
yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Akademik Orkestrası
eşliğinde solo konser verdi.
2016’da, Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover’de Prof. Bence Bogányi ile üniversite eğitimine
başlayan Başak Kömürcügil, üniversite eğitimi süresince;
Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode,
Kammerorchester Hannover, Bilkent Senfoni Orkestrası, KKTC
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Junge Norddeutsche
Philharmonie, Ensemble Geräuschkulisse, Musica Assoluta,
Ensemble ur.werk ve NDR Radiophilharmonie Hannover’de
yer aldı. Mannheimer Philharmoniker ile birçok konser vererek
Martha Argerich, Mischa Maisky, Sonya Yoncheva ve Lars Vogt
gibi önemli solistlere eşlik eden Kömürcügil, Culture Connect
organizasyonu ile Hannover, Bremen ve Hamburg’da birçok
solo konser verdi.
2020’de ilk orkestra sınavını Pori Sinfonietta’da (Finlandiya)
kazanarak dört ay sözleşmeli olarak çalışan Kömürcügil;
2021’de, Universität der Künste Berlin’de Prof. Eckart Hübner
ile yüksek lisans eğitimine devam etmeye hak kazandı.

Şatana and participated in master classes of prominent
bassoonists such as Patrick de Ritis, Sergio Azzolini, Thomas
Held, Ondřej Roskovec, Malte Refardt, Mor Biron, Eckart
Hübner, Ole Kristian Dahl and Gustavo Núñez. Between the
years 2011–15, she played in the Doğuş Children’s Symphony
Orchestra and accompanied eminent musicians such as Fazıl
Say, Cihat Aşkın and Gülsin Onay under the baton of Rengim
Gökmen. In 2013, she became a member of Turkish-GermanFrench Youth Orchestra conducted by Naci Özgüç. Between
the years 2014–17, she was selected for the Turkish National
Youth Philharmonic Orchestra and played at Aspendos
(Turkey), Festival der Nationen and Young Euro Classic
(Germany), Taormina and Verona Music Festival (Italy) under
the baton of Cem Mansur.
In the same period, she also played in Ankara Youth
Symphony Orchestra, Hitit Philharmonic Orchestra,
Hacettepe Youth Symphony Orchestra and Hacettepe
Academic Symphony Orchestra under the baton of eminent
conductors such as Gürer Aykal, Burak Tüzün, Orhun
Orhon, Sunay Muratov and Mischa Damev. In 2016, she
won the young stars soloist auditions as the only wind
instrumentalist and gave a solo performance with Hacettepe
University Academic Orchestra under the baton Orhun
Orhon.
In 2016, she began pursuing undergraduate program at
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
in Prof. Bence Bogányi’s class. During her education, she
played in several orchestras such as Philharmonisches
Kammerorchester Wernigerode, Kammerorchester
Hannover, Bilkent Symphony Orchestra, TRNC Presidential
Symphony Orchestra, Junge Norddeutsche Philharmonie,
Ensemble Geräuschkulisse, Musica Assoluta, Ensemble
ur.werk and NDR Radiophilharmonie Hannover. As a
member of Mannheimer Philharmoniker, she played in
concerts with renowned soloists like Martha Argerich,
Mischa Maisky, Sonya Yoncheva and Lars Vogt. Kömürcügil
gave numerous recitals in Hannover, Bremen and Hamburg
which were organized by Culture Connect.
In 2020, she won the auditions of Pori Sinfonietta (Finland)
and worked as a full-time member for four months. In
2021, she was admitted to Universität der Künste Berlin to
pursue her master’s degree with Prof. Eckart Hübner.

▪ Born in 1997 in Ankara, Kömürcügil began studying the
violin with Rasim Bağırov at the age of six. When she was
seven years old, she became a member of Turkish State
Children’s Choir directed by Assoc. Prof. Ahter Destan and
consequently, she became a member of Turkish State Youth
Choir in the successive years. The choir participated in
national and international competitions and won numerous
awards.
In 2008, she was admitted to Hacettepe University Ankara
State Conservatory and began studying the bassoon in the
class of Gülnur Kurt. She pursued her chamber music
education with Sedat Civelek, Vagif Suleymanov, Gülsen

▪ Sıla Şentürk'ün müzik hayatı, Aylin Özuğur’un piyano
yeteneğini keşfetmesi ile başladı. Altı yaşında Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Bale Hazırlık İlköğretim Okulu’nu
burslu kazanan Şentürk; 2013–2014 yılları arasında,
Polonya'da gerçekleşen Uluslararası Fryderyk Chopin Piyano
Yarışması'na katıldı. 2014’te (Malta) kendi kategorisinde
birinciliğe layık görüldü. 2017’de Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Işın Metin şefliğinde genç
yetenekler konseri kapsamında Maurice Ravel’in Sol Majör
Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. 2016–2017 öğretim yılında
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Müzik Hazırlık Lisesi’nden birincilikle mezun olan Sıla

sıla şentürk

öğrencisi olarak lisans eğitimine devam eden Sıla Şentürk,
solo ve oda müziği çalışmalarına aktif olarak Amerika ve
Avrupa’da sürdürüyor.
▪ Sıla Şentürk’s musical journey began when Aylin Özuğur
discovered her talent for playing the piano. She was later
admitted to Bilkent University Music and Ballet Preparation
Primary School at the age of six as a beneficiary student.
Between the years 2013–2014, she entered the International
Fryderyk Chopin Piano Competition for Children and Youth
(Poland), which was her first international competition
experience. In 2014, she won the 1st prize at the Valletta
International Piano Competition (Malta) in her category. In
2017, she performed Ravel’s piano concerto in G Major with
Eskişehir Metropolitan Municipality Symphony Orchestra
under the baton of Işın Metin at the ‘Young Talents’ concert.
In 2017, she graduated from Bilkent University Music High
School as the first of her class; where she’d studied with
professors such as; Aylin Özuğur, Deren Eryılmaz, Assoc.
Prof. Elif Önal and Dr. Yoonie Han. In 2018, she won the
first time given prize of Middle East Steinway & Sons’ at the
Bilkent Piano Festival. In 2019, she won the San Giacomo
Şentürk; buradaki eğitimi boyunca öğretim üyeleri Aylin
Özuğur, Deren Eryılmaz, Doç. Dr. Elif Önal ve Dr. Yoonie Han Festival Prize at the Lunigiana International Music Festival
(Italy) and was invited to give a concert in 2021. During the
ile çalıştı.
concert season of 2019–20, she gave recitals at the eminent
Steinway & Sons’un Ortadoğu’da ilk kez verilen ödülüne,
concert halls of New York such as Steinway Hall and Harvard
2018 Bilkent Piyano Festivali’nde layık görülen Şentürk;
Club of New York and played at several chamber music
2019’da Lunigiana International Music Festivali’nde (İtalya)
San Giacomo Festival ödülünü kucaklayarak, 2021’de konser concerts at the Soapbox Gallery in the Downtown Brooklyn
Chamber Music Festival. As one of the winners of the
vermek üzere İtalya’ya davet aldı. 2019–20 sezonunda,
Lillian Fuchs Chamber Music Competition, she performed
Steinway Hall ve Harvard Club of New York gibi, New
at Greenfield Hall with her ensemble and the concert was
York’un ünlü konser salonlarında solo resitaller, Downtown
broadcasted live.
Brooklyn Chamber Music Festivali kapsamında Soapbox
She attended several master classes of internationally
Gallery’de çeşitli oda müziği konserleri veren Şentürk; oda
müziği grubu ile 2020’de Lillian Fuchs Oda Müziği Yarışması renowned musicians such as Stanislav Ioudenitch, Eduardus
Halim, Boaz Sharon, Peter Serkin, Gabriele Baldocci, Roland
kazananlarından biri olarak, Greenfield Hall’da canlı
Krüger, Mi-Joo Lee, Misha Dacic, Paul Cocker, Mauricio
yayımlanan bir performans sergiledi.
Çeşitli tarihlerde Stanislav Ioudenitch, Eduardus Halim, Boaz Vallina, Pierre Réach, Edna Golandsky, Ilya Itin, Kemal Gekić,
Jean-Bernard Pommier, Gülsin Onay and Hüseyin Sermet.
Sharon, Peter Serkin, Gabriele Baldocci, Roland Krüger, MiShe gave solo performances at national festivals such as Pera
Joo Lee, Misha Dacic, Paul Cocker, Mauricio Vallina, Pierre
Piano Festival, Antalya Piano Festival, Saygun Classic Music
Réach, Edna Golandsky, Ilya Itin, Kemal Gekić, Jean-Bernard
Festival, Bilkent Piano Festival and Gümüşlük Piano Festival.
Pommier, Gülsin Onay ve Hüseyin Sermet gibi dünyaca
Şentürk also participated in international festivals and
ünlü isimlerin ustalık sınıflarına katılan Şentürk; yurtiçinde
organizations such as Lunigiana International Music Festival
Pera Piyano Festivali, Antalya Piyano Festivali, Saygun
(Italy, with piano scholarship), Chetham’s International
Klasik Müzik Festivali, Bilkent Piyano Festivali ve Gümüşlük
Summer School for Pianists (England), Princeton University
Piyano Festivali gibi festivallerde solist olarak performanslar
Golandsky Institute Summer Symposium (USA) and
sergiledi. Yurtdışında ise Lunigiana International Music
Festivali’ne (İtalya) piyano bursu ile, Chetham’s International Taubman Approach Europe Piano Workshop Series
(Switzerland).
Summer School for Pianists (İngiltere), Princeton
Şentürk is pursuing her chamber music studies with
Üniversitesi Golandsky Institute Summer Symposium
(ABD) ve Taubman Approach Europe Piano Workshop Series renowned American String Quartet members; Daniel
Avshalomov, Laurie Carney, Wolfram Koessel and Peter
(İsviçre) gibi festivallere aktif olarak katıldı.
Winograd. She was awarded with Samuel and Mitzi
Oda müziği çalışmalarını dünyaca ünlü American String
Newhouse scholarship in the academic year of 2020–2021
Quartet üyeleri, Daniel Avshalomov, Laurie Carney, Wolfram
at the Manhattan School of Music (USA) and she’s currently
Koessel ve Peter Winograd gibi sanatçılarla sürdüren
continuing her undergraduate studies in the class of Dr. Marc
Şentürk; 2020–2021 öğretim yılında Manhattan School of
Silverman-Head of Piano Department. The pianist is pursuing
Music’te (ABD) Samuel ve Mitzi Newhouse burs ödülüne
her solo and chamber music career in USA and in Europe.
layık görüldü. Piyano bölüm başkanı Dr. Marc Silverman’ın
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Nikotina-Assistant Concertmaster of Bilkent Symphony
Orchestra. Subsequently, she pursued her education with
Muhammedjan Turdiev and Reyyan Başaran. Since an
early age, the violinist participated in several national and
international master classes of renowned musicians such
as Suna Kan, Cihat Aşkın, Dora Schwarzberg, Alexander
Vinnitski, Viktor Tretyakov, Mincho Minchev and
Itzhak Rashkovsky. In 2016, she won the 1st prize at the
International Grumiaux Violin Competition (Belgium) in the
C category. In 2017, she won the 2nd prize and the prize for
the ‘Best Vladigerov Performance’ at the International Pancho
Vladigerov Violin and Piano Competition (Bulgaria).
At the age of 13 she gave her first solo performance; interpreting
H. Vieuxtemps Violin Concerto N. 5 with the Bilkent
Symphony Orchestra. Subsequently, she played F. Waxman’s
▪ 2000’de İzmir’de dünyaya gelen Ilgın Top, 2007’de
Carmen Fantasy with İzmir State Symphony Orchestra and
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
F. Mendelssohn’s Violin Concerto in E Minor with Ruse
Müzik ve Bale İlköğretim Okulu’nu burslu olarak kazanarak,
Philharmonic Orchestra. In 2018, she performed F. Waxman’s
keman eğitimine Bilkent Senfoni Orkestrası konzertmeister
Carmen Fantasy twice with the Hacettepe Symphony Orchestra,
yardımcısı İrina Nikotina ile başladı. Daha sonra eğitimine
under the baton of Rengim Gökmen at the TRT Radio Hall
Muhammedjan Turdiev ve Reyyan Başaran ile devam etti.
and at the Presidential Symphony Orchestra Hall. Throughout
Küçük yaşlardan itibaren yurtiçi ve yurt dışında birçok ustalık her career, she gave numerous recitals at prestigious concert
sınıfına katılan Ilgın Top; Suna Kan, Cihat Aşkın, Dora
halls and in festivals such as İş Sanat’s ‘Shining Stars’ concert
Schwarzberg, Alexander Vinnitski, Viktor Tretyakov, Mincho
at Milli Reasürans Concert Hall, Bilkent’s 30th Anniversary
Minchev ve Itzhak Rashkovsky gibi ünlü isimlerle çalıştı.
Festival, Varna Summer Festival (Bulgaria), The Violins of the
2016’da Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması’nda (Belçika), World Festival, Erimtan Archaeology and Art Museum and
C kategorisinde birincilik ödülü, 2017’de Uluslararası Pancho
Cemal Reşit Rey Concert Hall. Ilgın Top also participated in the
Vladigerov Keman ve Piyano Yarışması’nda (Bulgaristan)
program ‘Radyo 3 Atelier with Cihat Aşkın’ at TRT Radio and
ikincilik ödülünün yanı sıra “Vladigerov Eserlerinin En İyi
performed in several recording sessions. Her first solo CD was
Yorumcusu” ödülüne de layık görüldü.
realized under musical direction of Prof. Cihat Aşkın, with the
13 yaşında iken ilk solistlik deneyimini Bilkent Senfoni
support of ING Bank. In 2018, she graduated from Hacettepe
Orkestrası ile H. Vieuxtemps’in 5. Keman Konçertosu’nu
University Ankara State Conservatory Music and Ballet High
çalarak elde etti. Daha sonra, İzmir Devlet Senfoni
School as the first of her class and she’s currently pursuing her
Orkestrası ile F. Waxman’ın Carmen Fantezisi’ni ve Ruse
education at Conservatorium Maastricht (Holland) with Boris
Filarmoni Orkestrası ile F. Mendelssohn’un Mi minör
Belkin.
Keman Konçertosu’nu seslendirdi. 2018’de bu kez, Rengim
elfida su turan
Gökmen yönetimindeki Hacettepe Senfoni Orkestrası
eşliğinde, F. Waxman’ın Carmen Fantezisi’ni TRT Radyosu ve
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu olmak üzere iki ▪ 2002’de İstanbul’da doğan Elfida Su Turan, keman eğitimine
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Veniamin
ayrı konserde seslendirdi.
Varsavsky ile başladı. 10 yaşında İstanbul Devlet Senfoni
İş Sanat Milli Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar konser
Orkestrası ile solist olarak çalan Turan; ertesi yıllarda İzmir
serisi, Bilkent 30. Kuruluş Yılı Festivali, Varna Yaz Festivali
Devlet Senfoni Orkestrası, Başkent Üniversitesi Orkestra
(Bulgaristan), Dünyanın Kemanları Festivali, Erimtan
Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu Akademik Başkent, Aşkın Ensemble, İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası, Bakırköy Belediye Orkestrası ve Eskişehir
gibi birçok salonda resitaller veren Ilgın Top; ayrıca TRT
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde solist olarak çaldı.
Radyosu’nda “Cihat Aşkın’la Radyo 3 Atölyesi” gibi birçok
Bugüne kadar Akbank Sanat, İstanbul Kültür Üniversitesi,
önemli program ve kayıtta yer aldı. İlk CD çalışmasını Prof.
Cihat Aşkın’ın müzik direktörlüğünde, ING Bank’ın desteğiyle İstanbul Filarmoni Derneği, Uludağ Üniversitesi, İş Sanat, Klasik
gerçekleştirdi. 2018’de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Keyifler Derneği, Saraybosna Müzik Akademisi, Hikmet Şimşek
Kültür Merkezi, Milli Reasürans, Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Konservatuvarı Müzik ve Bale Lisesi’ni birincilik ile bitiren
Orkestrası, Bastille Opera Salonu (Fransa), Zorlu Performans
Ilgın Top; çalışmalarına Conservatorium Maastricht’te
Sanatları Merkezi, Cambridge Üniversitesi ve Menuhin Hall
(Hollanda) Boris Belkin ile devam ediyor.
(İngiltere) gibi salonlarda konserler veren Elfida Su Turan;
yurtiçi ve yurtdışında birçok ustalık sınıfına davet edilerek
▪ Ilgın Top was born in 2000 in Izmir. In 2007, she was
Cihat Aşkın, Hakan Şensoy, Itzhak Rashkovsky, Rodney Friend,
admitted to Bilkent University Music and Performing Arts
Davide Alogna, Ellen Jewett, Bomsori Kim ve Ani Schnarch gibi
Faculty Music and Ballet Primary School as a beneficiary
sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.
student and began playing the violin in the class of Irina

2013’te Sırbistan’daki müzik pedagogları tarafından
düzenlenen uluslararası keman yarışmasında birincilik ve
aynı yıl Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması’nda “En İyi
Türk Eseri Yorumcusu” ödüllerini kazanırken aynı yarışmada
kendi kategorisinde ikincilik ödülüne sahip oldu. 2015’te 7.
Premio Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması’nda (İtalya)
birincilik, yine aynı yıl 13. Individualis Uluslararası Bağımsız
Müzik Yarışması’nda (Ukrayna) birincilik, 2015’te Grand
Prize Virtuoso’da (Fransa) birincilik ve 2018’de 2. Ilona Fehér
Uluslararası Keman Yarışması’nda (Macaristan) üçüncülük
ödüllerine değer görüldü.
2015’te Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası üyesi olan Elfida Su
Turan, aynı yıl İş Sanat “Parlayan Yıldızlar” serisine seçildi ve
konser verdi. 2017’de Donizetti Klasik Müzik Ödüllerine “Yılın
Çıkış Yapan Genç Müzisyen”i kategorisinde aday gösterildi.
2016’da dünyanın en önemli yaylı sazlar müzik okulu olarak
kabul edilen Yehudi Menuhin School sınavına davet edilen
Turan, başarıyla geçtiği sınavların ardından, kazandığı burslu
eğitimini; eğitmeni Akiko Ono ile tamamladı ve en yüksek
derece ile mezun oldu.
2020’de Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi konseri küresel
salgın nedeniyle iptal olsa da yine aynı yıl, Wigmore Hall
konseri çevrimiçi olarak gerçekleşti. 2019’da Royal Academy of
Music sınavını başarıyla geçerek, lisans eğitiminin tamamını
kapsayan dört yıllık eğitim bursu kazanan Turan; halen
eğitimini bu okulda Prof. So-Ock Kim ile sürdürüyor.

Having performed at concert halls such as Akbank Sanat,
İstanbul Kültür University, Istanbul Philharmonic Society,
Uludağ University, İş Sanat, KK Music Foundation, Sarajevo
Music Academy, Hikmet Şimşek Cultural Center, Milli
Reasürans, Presidential Symphony Orchestra, Bastille
Opera (France), Zorlu PSM, Cambridge University and The
Menuhin Hall (England), Turan also participated in several
master classes in Turkey and abroad where she studied with
prominent musicians such as Cihat Aşkın, Hakan Şensoy,
Itzhak Rashkovsky, Rodney Friend, Davide Alogna, Ellen
Jewett, Bomsori Kim and Ani Schnarch.
In 2013, she won the 1st prize at the international violin
competition organized by the Serbian music pedagogues
and in the same year, she won the prize for the best
interpretation of a Turkish music piece at The National
Ulusal Gülden Turalı Violin Competition, meanwhile
receiving the 2nd prize in her category. In 2015, she won the
1st prizes at the 7th Premio Crescendo International Music
Competition (Italy), at the 13th Individualis International
Independent Music Competition (Ukraine), at Grand Prize
Virtuoso (France), whereas she achieved the 3rd prize at the
2. Ilona Fehér International Violin Competition (Hungary)
in 2018.
Turan became a member of Doğuş Children’s Symphony
Orchestra in 2015. She was also selected to take part in İş
Sanat’s ‘Shining Stars’ concert series and consequently
gave a concert at İş Sanat Concert Hall. In 2017, she
was nominated among the Best Emerging Artists at the
Donizetti Classical Music Awards. In 2016, she was invited
to audition for the Yehudi Menuhin School- which is the
world’s most renowned music school for strings, and she
was admitted as a beneficiary student; she studied with
Akiko Ono and graduated with honours.
Turan was scheduled to give a concert at Erimtan
Archaeology and Art Museum in 2020, but it was cancelled
due to the pandemic. However, her scheduled concert at
the Wigmore Hall was realized online. The successful
violinist was admitted to the Royal Academy of Music as a
beneficiary student and she’s been pursuing her four-year
education with Prof. So-Ock Kim since 2019.

PROGRAM NOTLARI
Franz Schubert
Arpeggione Sonatı, D 821:
I. Allegro moderato (La minör A minor)

▪ Born in 2002 in Istanbul, Elfida Su Turan began studying
the violin at the Istanbul University State Conservatory
with Veniamin Varsavsky. At the age of 10, she gave a
solo performance with the Istanbul State Symphony
Orchestra. Subsequently, she gave solo performances with
İzmir State Symphony Orchestra, Başkent University’s
Orchestra Academic Başkent, Aşkın Ensemble, Istanbul
State Symphony Orchestra, Bakırköy Municipality Orchestra
and Eskişehir Metropolitan Municipality Orchestra in the
following years.

Viyolonsel repertuvarının sevilen eserlerinden biri olan
bu sonat, aslında bu çalgı için yazılmamıştır. Viyanalı saz
yapımcısı Georg Stauffer 1823’te “arpeggione” adını verdiği
bir çalgı yapmıştı: Gitar biçiminde, yine gitarın mi, la, re,
sol, si ve mi’ye akortlu telleri olan, ancak dizler arasında
tutularak ve yayla çalınan, “Guitar d’Amore” adı da verilen
bu perdeli çalgıya, arpejlerin kolay elde edilmesi nedeniyle
“arpeggione” adı verilmişti. Bu çalgının tanınması için
yorumcusu Vincenz Schuster’in verdiği sanılan sipariş
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üzerine Schubert, 1824 Kasım’ında Arpeggione Sonatı’nı
besteledi. 1871’de basılan ilk notasında eserin V. Schuster
tarafından 1824 sonunda ilk kez yorumlandığı belirtilmiştir.
Arpeggione adlı çalgıyla sadece bir kez seslendirildiği
sanılan sonatın, keman ve viyola için düzenlemeleri, hatta
1930’da Cassado’nun Viyolonsel Konçertosu şekli de
unutulmuş, viyolonsel-piyano uygulaması çalınır olmuştur
(1997 Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nde Allegri Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü ve klarnetçi James Campbell bu sonatı, bir
beşli olarak yorumlamıştır).
Günümüzde, daha çok Pierre Fournier’nin düzenlemesiyle
çalınan ve O. Deutsch’un numaralamasına göre D 821
sayısını taşıyan eser, son ikisi birbirine bağlı çalınan üç
bölümden oluşur: 1. bölüm, 4/4’lük ölçüde, la minör tonda
ve ılımlı çabukluktaki (Allegro moderato) tempoda, melankolik
bir havadadır. Piyanonun girişinden hemen sonra, viyolonsel
ilk temayı duyurur ve arpejlerle geliştirir. La minör tondaki
bu lirik ve melodik ezgiyi, piyanonun iki forte akorundan
sonra, viyolonselin pizzicato eşliğinde, önce piyano duyurur.
İkinci temayı da önce piyano belirler. Do majör tondaki daha
akıcı ve neşeli bu temayı viyolonsel sürdürür ve adeta final
havasındaki iki akorla bölüm sona erer.
2. bölüm, 3/4’lük ölçüde, mi majör tonda ve ağır (Adagio)
tempoda kısa bir bölmeyle başlar. Viyolonselin, Alabalık
Liedi’nin havasını anımsatan temayı, uzun, melodik ve
değişik armonileri içeren şekilde duyurmasından ve bir
resitatiften sonra, bir attaca ile ara vermeden geçilen final,
2/4’lük ölçüde, la majör tonda ve çabukça (Allegretto)
tempodaki bölüm, sonatın birinci bölümünün ilk temasıyla
başlar. Rondo ile divertissement biçimleri arasında gelişen
bu bölümün ikinci teması ise re minör tonda –Schubert’in
“arpeggione” çalgısı için oluşturduğu– hızlı arpejlerle canlılık
kazanır. Eser daha sonra, Viyana ezgilerini anımsatan zarif bir
ländler dansını da yansıtarak, yine iki akorla sona erer.
— irkin aktüze
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Isaac Albéniz
Piyano için Pavana-Capricho, Mi minör, op.12

Katalonya’da doğmasına karşın kendisinin Arap asıllı
olduğunu öne sürmekten hoşlanan İspanyol besteci ve
piyano virtüözü Isaac Albeniz (1860–1909), henüz dört
yaşındayken Barselona’da ilk resitalini vermiştir. Altı
yaşında Paris’te, Marguerite Long’un da hocası olan ünlü
Marmontel’den dokuz ay ders almış, konservatuvarın
sınav günü bir vitrini topla kırdığı için okula girmesi iki yıl
ertelenince yurduna dönmüştür. Sekiz yaşında konservatuvar
eğitimine başlamış, ancak kuzey İspanya’ya kaçıp konserler
vererek dolaşmış, çok da para kazanmıştır. Evine dönerken
hırsızlar tarafından soyulduğu için tekrar turnelerini
sürdürmüş, iki yıl içinde tüm İspanya’da harika çocuk
olarak tanınmıştır. On bir yaşında eve dönmüşse de macera
aşkıyla tekrar kaçmış, polis tarafından bu kez güneyde, kıyı
kenti Cadiz’de yakalanmış, ancak kolayını bulup bir gemiye
saklanarak Porto Riko’ya gitmiş; Küba, Arjantin ve sonunda
ABD’de konserler vererek, kahvelerde çalarak para kazanmış,
Avrupa’ya öyle dönmüştür.
Liverpool ve Londra konserlerinden sonra önce Leipzig’de
kalmış, Jadassohn ve Reinecke’nin öğrencisi olmuş, sonra
İspanya Kralı XII. Alphonso’nun verdiği bursla Brüksel’e
yerleşmiş, sonunda 1878’de Budapeşte’ye giderek orada
ders veren çağın en ünlü virtüözü Liszt ile dost olmuştur.
1883’te evlenen ve Barselona’ya yerleşen Albeniz, aşırı
borçlanarak Madrid’e gitmiş, orada ünlü müzikolog ve
folklor uzmanı Felipe Pedrell ile çalışmış, onun etkisiyle
İspanyol halk müziğiyle de ilgilenmeye başlamıştır. Daha
sonra da Paris ve Londra’daki konserlerinden kazandığı
parayla yeniden öğrenimine devam etmekten çekinmemiş,
Paris’te Vincent d’Indy ve Paul Dukas’ın öğrencisi olmuştur.
1890–93 arasında Londra’da oturan, hamisi Lord Latymer’in
librettolarını müziklendiren ve eserlerinin bir kısmını da
bu kentte yayımlayan Albeniz 1893’te Paris’e yerleşmiş,
1900’lerden sonra da sık sık İspanya’da oturmuştur.
Robert Schumann
Pireneler’in Akdeniz’e yakın güney yamacında, İspanya’da
Keman ve Piyano Sonatı no.1, La minör, op.105:
Camprodon kasabasında doğan Albeniz, 49 yaşında aynı
sıradağların, bu kez kuzey yamacında, Atlantik’e yakın
I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck
Cambo’da (Fransa) üremiden öldüğünde çağdaş İspanyol
müziğinin kurucusu sayılıyordu. Her İspanyol bestecisi gibi,
Schumann’ın oda müziği eserleri arasında yer alan keman
ülkesine özgü yazdığı şarkılı oyunlar –Zarzuela’lar– dışında
sonatları, onun klasik ve romantik anlayışlar arasında
pek çok şarkı, iki opera ve sahne eserleri de besteleyen
değişen düşüncelerinin tipik bir örneğidir. Schumann 1. ve
Albeniz’in Küba Rapsodisi (op.66), piyano ve orkestra için
2. Keman Sonatlarını 1851’de Düsseldorf’ta bestelemiştir.
İspanyol Rapsodisi, sonradan iki piyano için düzenlenen
Daha çok çalınan 1. Keman Sonatı’nın birinci ve üçüncü
bölümlerindeki huzursuz yapıya etkili ve tutkulu bir anlatımın piyano süitleri de vardır. Eserlerinin pek çoğu, doğal
olarak, piyano için yazılmıştır ve ilk bestelerinde Liszt’in
egemen oluşu, sonunda onu akıl hastanesine götüren
virtüöz etkisi çok belirgindir. Adeta içgüdüyle, doğaçlama
hastalığına bağlanır. İkinci bölüm ise saf bir mutluluğun
(emprovize) gibi besteleyen, çağdaşı birçok İspanyol besteci
şiirsel anlatımıyla seçkinleşir.
gibi Albeniz’in doğal saflıkta ve ulusal renklilikteki eserleri,
Ciddi şekilde başlayan 6/8’lik ölçüdeki 1. bölüm (Mit
yaşam tarzı nedeniyle biraz kozmopolit, biraz da salon
Leidenschaftlichen Ausdruck - Tutkulu bir ifadeyle), girişte
müziği zarifliğini yansıtır. Ancak kendine özgü o süslü piyano
beliren ve gerçekten tutkulu bir temadan gelişir. Bu temanın
stili, armonik yapıdaki keskinliği, İspanyol müziğinin tipik
değişimleriyle yeterli kontrast malzeme elde edilir. Bu
ritim ve melodi karakterini çok ustaca stilize edişiyle başarı
temel atmosfer, melodik çizginin güçlü aksanlarıyla bazen
ve saygınlık kazanmıştır.
genişleyerek, bazen daralarak akıcı biçimde şekillenir.
— irkin aktüze
— irkin aktüze

Sergei Rachmaninov
Trio élégiaque no.1, Sol minör
Rachmaninov gençliğinde bir yıl arayla iki piyano üçlüsü
yazdı ve her birine Trio élégiaque adını verdi. 2 numaralı ve
çok daha uzun olanı Çaykovski’nin anısına yazılmış, öldüğü
gün başlamış ve altı hafta sonra tamamlanmıştır. Bununla
birlikte, ilk üçlü, özellikle kimseyi anma amacı gütmeyen, tek
bölümlü bir çalışmadır.
Lento lugubre olarak adlandırılan tek bölümlü yapıt, yaylılarda
neredeyse elektronik gibi görünen figürlerle başlar. Hemen
sonra piyano, derinden melankolik ve Slav olan ana tema ile
gelir. Yaylılar, melodiyi akıcı bir piyano eşliğinde ayrı, taklitçi
çizgiler halinde alır, sonra piyano, Rachmaninov’un olgun
çalışmasına bakan gizemli, tereddütlü bir figür çalarken geri
çekilir. Rachmaninov, melodileri genellikle acılı parçalara
bölerek ve onları Çaykovski tarzında uzun uzadıya tekrar
ederek bu malzemenin gelişimini inşa etmiştir. Nihayetinde
yapıt, yaylıların melodiyi aldığı noktada başlar, tüm başlangıç
malzemesinin yeniden ifade edilmesiyle ilerler ve bir yas
atmosferinde sona erer.
Giovanni Bottesini
Grand Duetto no.1:
I. Allegro
“Kontrbasın Paganini”si olarak nitelendirilen Giovanni
Bottesini, 22 Aralık 1821’de Kuzey İtalya’nın Crema
kentinde doğdu. Yaşadığı dönemim önde gelen kontrbas
virtüözlerinden biriydi ve bu enstrümanın tekniğinin
geliştirilmesine büyük katkıda bulundu. Besteleri aynı
zamanda bu enstrümanın oldukça küçük repertuvarının da
temelini oluşturuyor.
Klarnetçi ve besteci olan babasından müziğin temellerini
öğrendi. Yerel korolarda şarkı söyledi ve opera tiyatrosu
orkestrasında timpani çaldı; Carlo Cogliati’den keman eğitimi
aldı.
Milano Konservatuvarı’nda biri fagot, diğeri bas için olmak
üzere iki burs olduğunu öğrenen Bottesini, bursu kazanmaya
yetecek kadar ustalaştı. 1835’ten 1839’a kadar Luigi Rossi
ile bas çalıştı ve ayrıca armoni, kontrpuan ve kompozisyon
dersleri aldı.
Eğitimini tamamladıktan sonra Verdi’nin yardımıyla orkestra
şefliği de yapmaya başlayan Bottesini (1871’de Süveyş
Kanalı’nın açılışında Kahire’de Verdi’nin Aida’sının dünya
prömiyerini yönetti) ve zamanının çoğunu beste ve şefliğe
ayırdı. Operaları oldukça iyi karşılandı ve oda müziği eserleri
yazdı.
Emmanuel Séjourné
Marimba Konçertosu:
I. Tempo souple
Bogdan Bacanu tarafından sipariş edilen Emmanuel
Séjourné’un Marimba Konçertosu 2005’te yazıldı. Yapıtın

iki bölümü bulunmakta; ilk bölüm güzel bir açılış kadansı
ve daha ağır bir tempo içeriyor, ikinci bölüm çok daha fazla
enerji ve gösterişli olarak ilerliyor. 2015 yılında Séjourné
konçertoyu standart hale getirmek için yeniden ele almış,
üçüncü bir bölüm ekleyerek, ilk bölümü yeniden yazmıştır.
Marimba Konçertosu, romantizmin nüanslarını ve cazı, her
bölümünde ayrı bir biçimde karakterize eden, dinleyiciyi
adeta içine çeken bir tonaliteyle harmanlanmış. Anımsamayı
çağrıştıran, hüzünlü bir açılış, enerjik bir orta bölme,
düşünceli bir kadansla orta bölmenin coşkulu tekrarı olan
bir kapanış… Emmanuel Séjourné’un bu yapıtı, marimba için
yazılmış en popüler konçertolardan biridir.
Camille Saint-Saëns
Introduction et Rondo Capriccioso, La minör, op.28,
keman ve orkestra için
I. Introduction. Andante
II. Rondo. Allegro ma non troppo
Harika çocuk olarak yetişen, olağanüstü bir piyano ve org
virtüözü olarak ün kazanan Camille Saint-Saëns, ayrıca
kemana büyük ilgi duymuş; üç keman konçertosu dışında
bu çalgı için romanslar, op.82 Havanaise (Habanera),
op.122 Caprice Andalou (Endülüs Kaprisi) gibi eserler de
bestelemiştir. Bunların içinde en çok çalınan ve sevileni
op.28 Introduction et Rondo Capriccioso (Giriş ve Kaprisli
Rondo) 1863’te ünlü kemancı Pablo Sarasate için, bestecinin
deyimiyle “İspanyol stilinde” yazılmıştır.
Aslında iki flüt, iki obua, iki klarnet, iki fagot, iki korno, iki
trompet, timpani ve yaylı çalgılar orkestrası eşliğinde keman
için yazılan eserde, bazen aşırı duygulu, bazen çok ateşli
biçimdeki tutku ve kaprisi virtüözce kontrol altında tutmaya
çalışan solo çalgıya olağanüstü güç görevler yüklenmiştir.
Bu virtüöz ancak zarif kontrol, bestecinin ağır ve melankolik
Giriş (Introduction: Andante) ile Kaprisli Rondo (Rondo:
Allegretto ma non troppo) arasında yarattığı kontrastla daha
da güzelleşir. Önce kemanın duygulu, tatlı bir girginlikle
duyurduğu, sanki bir uyuşturucu etkisi veren ağır giriş, hafif
pizzicato eşlikle gelişir. Zarif kadanslar birden hızlanır gibi
olur. Sonra kemanın trilleri ve eşlikte beliren sert akorla la
minör tonda, hafif, uçucu ve kaprisli Rondo’ya geçilir. Ana
tema yine keman tarafından sergilenir ve hızlanan keman,
eşlik partisini de canlandırır. Sonra staccato eşlikte, keman
bu kez ağırca ve lirik yan temayı duyurur. Gelişimden sonra
eşlikte yansıyan temayı keman alarak hem şiirsel hem de
kıvrak bir anlatımı sürdürür. Rondo, Coda’da olağanüstü
virtüöz pasajlarla canlı ve güçlü sona erer. Eserin piyano
eşliğini Fransız besteci Georges Bizet düzenlemiştir.
— irkin aktüze
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Frédéric Chopin
Andante Spianato ve Büyük Polonez, op.22
I. Andante spianato. Tranquillo
II. Polonaise. Allegro molto - Meno mosso
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Chopin bu eseri iki bölüm halinde, ayrı ayrı bestelemiştir.
Büyük Polonez 1830–31 yıllarında piyano ve orkestra için,
onun girişi olan Andante spianato’yu da 1834’te solo piyano
için yazmış ve zengin öğrencisi Baron d’Est’e ithaf etmiştir.
İlk kez 26 Nisan 1835’te Paris Konservatuvarı Konserleri’nde
orkestra eşliğinde çalınan eser, büyük başarı kazanmıştır.
Ancak orkestra partisi biraz zayıf olduğu için günümüzde
çoğunlukla orkestra eşliksiz çalınır. Noktürn’ü andıran
mi minör tondaki 6/8’lik ölçüde başlayan şiirsel Andante
spianato, o çağın beğenisini kazanacak biçimde yazılmıştır.
Polonez ise 3/4’lük ölçüde gururlu ve canlı, mi bemol majör
tonda zengin figürlerle süslü, ateşli bir ritimle ve sanıldığı
kadar güç olmayan zarif bir yorum tekniğiyle seçkinleşir.
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