Akademi Festival İstanbul

II. İstanbul Uluslararası
Oda Müziği Festivali

Uluslararası platformda düzenlenen klasik müzik
etkinliklerine, özellikle de oda müziği alanına
odaklanarak katkıda bulunma arzusuyla kurulan
İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, ikinci
yılında da yıldız isimler ve sanatseverleri oda
müziğinin zengin repertuvarının seslendirileceği
konserlerde buluşturuyor. Festival bu yıl yine
çoğu Türkiye’de daha önce herhangi bir etkinlikte yer almamış olan dünya devlerini ülkemize
getirerek var olan kültür sanat ortamına yeni bir
soluk kazandırmaya devam ediyor.
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II. İstanbul Uluslararası
Müzik Akademisi

Genç müzisyenlerin eğitimleri ve kariyer
planlamalarına katkıda bulunma isteğiyle kurulan İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi, ikinci
yılında da dünyanın en prestijli kurumlarında
eğitmenlik yapmakta olan usta isimler ve genç
sanatçıları İstanbul’da bir araya getirmeye devam ediyor. Akademi ayrıca dünyanın dört bir
yanından öğrencilerin katılımlarıyla birçok kültürü bir araya getirerek genç sanatçılara farklı bir
vizyon kazandırmayı hedefliyor.
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Katkılarıyla

II. İstanbul Uluslararası
Oda Müziği Festivali’nin
gerçekleştirilmesine büyük destek
sağlayan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Dairesi
Başkanlığı’na teşekkür ederiz.
Başkanlığı
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İşbirlikleriyle

II. İstanbul Uluslararası Oda
Müziği Festivali’nin ev sahipliğini
üstlenen Cemal Reşit Rey
Konser Salonu’na
Salonu
teşekkür ederiz.
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Değerli Sanatseverler,
Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Akademi Festival İstanbul’un ikinci senesinde sizlerle
buluşmaktan büyük heyecan duyuyoruz.
İlk yılımızda olduğu gibi dünyaca ünlü isimler, solo enstrüman akademilerinde genç sanatçı
adayları ile buluşacak ve altı konserlik serimizde siz sanatseverlere oda müziğinin zengin
repertuarından örnekler sunacaklar.
Festivalimizin bu yılki teması ‘’MÜZİK BARIŞTIRIR’’.
Müziğin evrensel gücünün, insanlara her şeyden arınmış olağanüstü bir özgürlük ve mutluluk getirdiği aşikardır. Müzik, insanların ortak bir platformda buluşabildiği ve uzlaşabildiği
yegane noktadır. Bu bağlamda bizler de bu fikirden yola çıkarak, insanlar arasında farklılıkların ve çatışmaların son bulabileceği, birleştirici bir güç olan müziğin önemini vurgulamak
istiyoruz. Çünkü müzik ve sanat var oldukça savaşların yerini ahenk alacaktır.
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Danimarkalı yazar ve şair Hans Christian Andersen’in de söylediği gibi: “Sözlerin bittiği yerde müzik konuşur”.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük zorluklar içinde geçirdiğimiz üzücü
pandemi sürecini atlatmamız vesilesiyle, bu kez yine çoğunluğu Türkiye’de ilk kez sahne
alacak; geçen yıla kıyasla daha geniş oda müziği gruplarını İstanbul Uluslararası Oda Müziği
Festivali çatısı altında siz sanatseverler ile buluşturuyoruz. Tedi Papavrami, François-Frédéric Guy, Frans Helmerson, Miguel Da Silva, Jacques Ammon, Jerusalem Quartet, Storioni
Trio, Sirba Octet ve daha birçok yıldız ismin sahne alacağı konserlerde, oda müziği repertuarının kült eserlerini dinlemenin yanı sıra, birçok yapıtın Türkiye’deki ilk seslendirmelerine
de tanık olacağız. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi yine halka açık olarak düzenlediğimiz yan
etkinliklerimiz de sizlerle olacak.
Ülkemizdeki klasik müzik eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurduğumuz İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi ile, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’a yurt
dışındaki örneklerine eşdeğer seviyede bir oluşumu kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.
Özellikle de ülkemiz gençlerine dünyanın en prestijli eğitim kurumlarında ders veren eğitmenlere ulaşabilmelerinde ön ayak olabilmekten kıvanç duymaktayız. İlk yılında üç enstrüman akademisinden oluşan İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi; bu sene keman, viyola,
viyolonsel ve piyano olmak üzere dört akademiye ev sahipliği yapacak. Bunlara ek olarak;
bizleri onurlandıracak olan değerli eğitmen kadromuz “İlham Veren Buluşmalar” adlı, bu
yıl ilk kez düzenlediğimiz söyleşi serisinde genç sanatçı adayları ile buluşacaklar. Katılmayı
arzu eden bütün genç müzisyenlere açık olan bu söyleşi serisinde, eğitmenlerimiz tecrübelerini ve sanat yolculuklarını gençlerle paylaşacak ve onların sorularını yanıtlayacaklar.
Ayrıca her akademi sonunda katılımcılarımız, halka açık olarak gerçekleşecek “Akademi
Kapanış Konserleri” sayesinde, Türkiye’nin en güzide sanat merkezlerinden birisi olan Cemal Reşit Rey Konser Salonunun göz kamaştırıcı atmosferinde sahneye çıkma şansına sahip
olacaklar.
Böylesine uzun soluklu bir organizasyonu gerçekleştirebilmemize imkan sağlayan, bizden
katkılarını esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığına en içten
teşekkürlerimizi sunuyor, siz değerli sanatseverleri festivalimizde bizlerle birlikte olmaya
davet ediyoruz.

Nil Kocamangil
Genel Sanat Yönetmeni
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Konserler
Açılış Konseri:
Tedi Papavrami (keman)
Nil Kocamangil (viyolonsel)
François Frédéric Guy (piyano)

Sayfa 16

06.09.2022, Salı | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Ensemble Contraste

Sayfa 32

10.09.2022, Cumartesi | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Jerusalem Quartet
Miguel da Silva (viyola)
Frans Helmerson (viyolonsel)
13.09.2022, Salı | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
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Storioni Trio

Sayfa 60

18.09.2022, Pazar | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Semplice Quartet
Jacques Ammon (piyano)

Sayfa 68

20.09.2022, Salı | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Kapanış Konseri:
Sirba Octet

Sayfa 80

23.09.2022, Cuma | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
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Akademi Programı
Akademiler
Keman Akademisi - Prof. Tedi Papavrami
6 - 9 Eylül 2022, CRR Konser Salonu
Çello Akademisi - Prof. Frans Helmerson
10 - 12 Eylül 2022, CRR Konser Salonu
Viyola Akademisi - Prof. Miguel da Silva
13 - 16 Eylül 2022, CRR Konser Salonu
Piyano Akademisi - Prof. Jacques Ammon
19 - 22 Eylül 2022, CRR Konser Salonu
Akademi Piyanistleri
Pelinnur Işıkcı
Beril Eren
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Akademi Kapanış Konserleri
Prof. Tedi Papavrami Keman
Akademisi Kapanış Konseri
9 Eylül 2022, 17.00, CRR Konser Salonu
Katılımcılar
Buse Kademli
İdil Olgar
Doruk Deniz Aksu
Ecesu Sezer
Leyla Duru
Yalçın Cherkashin Mısırlı
Eylül Eryılmaz

Prof. Miguel da Silva Viyola Akademisi
Kapanış Konseri
16 Eylül 2022, 18.00, CRR Konser
Salonu
Katılımcılar
Melis Cemre Türker
Antoine Thevoz
Ezgi Sezen
Çağla Ulusev
Birsu Çelik
Ekin Alakuştekin
Elçin Aslan

Prof. Frans Helmerson Viyolonsel
Akademisi Kapanış Konseri
12 Eylül 2022, 20.00, CRR Konser
Salonu

Prof. Jacques Ammon Piyano
Akademisi Kapanış Konseri
22 Eylül 2022, 20.00, CRR Konser
Salonu

Katılımcılar
Şule Berna Kontaş
Ceren Ordu
Dilay Ra Oygür
Ece Dikbıyık
Beliz Güney
Pelin Odabaşı
Bora Kapanoğlu

Katılımcılar
Arya Su Gülenç
Arkın Akçagül
Fatma Ece Ergün
Betül Burcu Gündoğdu
Hande Önder
Lal Karaalioğlu
Ali Yazıcıoğlu
Adil Kerem Ünal
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İlham Veren Buluşmalar
Genç müzisyenlerin eğitimleri ve kariyer planlamalarına katkıda bulunmak
amacıyla onları dünyanın en prestijli kurumlarında eğitmenlik yapan ve
uluslararası alanda hem solist hem de oda müziği kariyerine sahip olan usta
isimler ile “İlham Veren Buluşmalar”da bir araya getiriyoruz! Usta sanatçılar
ve genç müzisyenler arasındaki bilgi aktarımını artırmak amacıyla Akademi Festival İstanbul bünyesindeki İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi eğitmenleri, “İlham Veren Buluşmalar”da; klasik müzik eğitimi alan
öğrenciler ile sohbet edecek, tecrübelerini paylaşacak, tavsiyelerde bulunacak ve sorularını cevaplayacaklar. Herkesin katılımına açık bu buluşmalara
bütün genç müzisyenler davetlidir. İlham Veren Buluşmalar etkinlikleri
herkesin katılımına açıktır ve ücretsizdir.
İlham Veren Buluşmalar I: Tedi Papavrami
8 Eylül 2022, 17.15 - 18.00, CRR Konser Salonu
İsviçre’deki Cenevre Müzik Yüksek Okulu’nda eğitim veren ayrıca 1992 yılında
SACEM tarafından George Enescu ödülü, 1993 yılında Sarasate Yarışmasında
birincilik ödülü ve halk özel ödülüne layık görülen virtüöz keman sanatçısı Tedi
Papavrami, genç müzisyenlerin sorularını yanıtlıyor.
İlham Veren Buluşmalar II: Frans Helmerson
11 Eylül 2022, 17.15 - 18.00, CRR Konser Salonu
1971 yılında Floransa’daki ünlü Cassado Yarışması birincisi; Berlin Hanns Eisler
Müzik Yüksek Okulu, Berlin Barenboim-Said Akademi, Kronberg Akademi gibi
prestijli kurumlarda eğitim veren efsanevi çellist Frans Helmerson genç müzisyenlerin sorularını yanıtlıyor.
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İlham Veren Buluşmalar III: Miguel da Silva
15 Eylül 2022, 17.15 - 18.00, CRR Konser Salonu
Cenevre Müzik Yüksek Okulu ve Belçika’daki Queen Elisabeth Music Chapel’de
eğitmenlik yapan; dünyanın en ünlü yaylı dörtlülerinden Ysaÿe Quartet’in kurucu üyesi ve Jean-Claude Pennetier, Paul Meyer, Leonidas Kavakos, Pierre
Amoyal, Augustin Dumay, Antonio Meneses, Jean-François Heisser, Truls Mork,
Henri Demarquette, Gary Hoffman, Emmanuel Pahud, Christophe Coin gibi
isimlerin oda müziği partneri olan ünlü viyola sanatçısı Miguel da Silva genç
müzisyenlerin sorularını yanıtlıyor.
İlham Veren Buluşmalar IV: Jacques Ammon
19 Eylül 2022, 13.15 - 14.00, CRR Konser Salonu
Leipzig Müzik Yüksek Okulunda eğitmenlik yapan, Claudio Arrau Uluslararası
Piyano Yarışmasında elde ettiği büyük başarıyla birlikte uluslararası tanınırlık
kazanan; “Schleswig-Holstein Musikfestival”, “Festspiele Mecklenburg-Vorpommern”, “Rheingau Musikfestival” gibi önemli festivallerde düzenli olarak konserler vermek üzere davet edilmesinin yanı sıra; Wiener Konzerthaus, Chatelet
Paris, Concertgebouw Amsterdam, Wigmore Hall, Palau de la Musica başta olmak üzere dünyanın birçok prestijli salonuna düzenli olarak davet edilen ünlü
piyanist Jacques Ammon genç müzisyenlerin sorularını yanıtlıyor.

13

Akademi Festival İstanbul

Söyleşiler & Atölyeler
Bebekler için Ninni Projesi
10 Eylül 2022, 11.00 - 11.40
CRR Konser Salonu, Fuaye Alanı | Ücretsizdir.

Dinleme Atölyesi: 5N1K
10 Eylül 2022, 18.00 - 19.00
CRR Konser Salonu, Fuaye Alanı | Ücretsizdir.
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Dinleme Atölyesi: 5N1K
13 Eylül 2022, 18.00 - 19.00
CRR Konser Salonu, Fuaye Alanı | Ücretsizdir.

Bebekler için Ninni Projesi
18 Eylül 2022, 11.00 - 11.40
CRR Konser Salonu, Fuaye Alanı | Ücretsizdir.
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Açılış Konseri
Tedi Papavrami, keman
Nil Kocamangil, viyolonsel
François-Frédéric Guy, piyano
6 Eylül 2022, Salı | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Program
J. Brahms
Piyanolu Üçlü No.3 do minör, Op.101 23’
- Allegro energico
- Presto non assai
- Andante grazioso
- Allegro molto
ARA
L. van Beethoven
Piyanolu Üçlü No.7 Si bemol Majör, Op.97 “Arşidük” 42’
- Allegro moderato
- Scherzo: Allegro
- Andante cantabile ma pero con moto
- Allegro moderato
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TEDI PAPAVRAMI
KEMAN
Tedi Papavrami dört yaşında keman eğitimine ünlü bir öğretmen
olan ve sanatsal gelişimini derinden etkileyen babası Robert Papavrami ile başladı. Sekiz yaşında
Tiran Filarmoni Orkestrası ile Sarasate’nin “Airs Bohémiens” adlı eserini ve üç yıl sonra Paganini birinci
keman konçertosunu seslendirdi.

Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası,
Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası, Monte Carlo Filarmoni Orkestrası, Galicia Senfoni Orkestrası,
Liege Filarmoni Orkestrası gibi
ünlü topluklarla sahne aldı. Ayrıca
Montreux, Schleswig Holstein ve
Newport gibi prestijli festivallere
davet edildi. Paganini’nin 24 kaprisi ile Japonya, Mozart’ın Senfoni
Eylül 1982 yılında flüt sanatçısı
Konçertant eseri ile Güney AmeriAlain Marion’un büyük destekleka’da turneler gerçekleştirdi. Bunriyle Fransız Hükümeti Papavralara ek olarak, sanatçı tarafından
mi’ye Fransa’da eğitim alması için
yorumlanan Bach’ın solo sonatları
burs teklif etti. Fransız Televizve partitaları büyük beğeni topladı.
yonu bu genç soliste hemen ilgi
gösterdi ve Jacques Chancel onu Sanatçının birlikte çalıştığı seçkin
“Le Grand Echiquier” programın- şefler arasında: Kurt Sanderling,
da sahne almak üzere davet etti. Christopher Hogwood, Antonio Papano, Louis Langrée, Gilbert Varga,
Sanatçı Paris Ulusal Devlet KonZdenek Macal, Armin Jordan, Paul
servatuvarında Pierre Amoyal’ın
Daniel ve Alexander Vedernikov yer
sınıfında eğitim almaya başladı.
almaktadır. Çok yönlü Papavrami
1985 yılında İtalya’daki Rodolfo
ayrıca düzenli olarak oda müziği
Lipitzer Yarışmasını kazanan Paicra etmekte ve en çok birlikte çalışpavrami, 1986 yılında oybirliğiyle
tığı sanatçılar arasında Philippe Bikonservatuvarın birincilik ödülüanconi, Hüseyin Sermet, Paul Mene layık görüldü. Müzik kariyerine
yer, Raphael Oleg, Xavier Phillips ve
Zino Francescatti ve Viktoria MulFrançois-Frédéric Guy gibi isimler
lova rehberliğinde devam etti ve
yer almaktadır. Hem aktör hem de
1992 yılında SACEM tarafından Gekemancı olan Papavrami; Catherine
orge Enescu Ödülüne layık görüldü.
Deneuve, Rupert Everett, Nastassja
Ayrıca 1993 yılında Pamplona’daki
Kinsky ve Danielle Darrieux’un de
Sarasate Yarışmasında birincilik
rol aldıkları televizyon dizisi “Les Liödülü ve halk özel ödülünü kazandı.
aisons Dangereuses” isimli yapımda
Papavrami; Avrupa, Güney Afrika, Danceny rolünü oynamak üzere daTürkiye, Japonya ve İsrail’de Baye- vet edilmiştir. Bu dizi tüm dünyada
rische Rundfunk Senfoni Orkest- gösterilmiş ve filmin müzikleri Pan
rası, Bologna Orkestrası, Bamberg Classics tarafından yayınlanmıştır.
Senfoni, Paris Orkestrası, Polonya
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Sanatçı Bach’ın solo keman sonatları - partitaları ve Scarlatti sonatları kaydetmek üzere AEON firması ile anlaştı. 2002-2012 yılları
arasında üyesi olduğu Schumann
Kuartet ile birçok CD kaydetti ve
bunların arasında eleştirmenler
tarafından en büyük ilgiyi gören
kayıtlar Chausson ve Fauré’nin
kuartetleri oldu. Philippe Bianconi ile yaptığı Brahms keman – piyano sonatlarının yer aldığı CD’si
ise 2007 yılında piyasaya sürüldü.

Cenevre Müzik Yüksek Okulunda
keman profesörü olarak görev yapmaya başlayan sanatçı, Christian
Bayon tarafından kendisi için yapılmış bir keman kullanmaktadır.

Photo: Kaupo Kikkas

Nisan 2013’te Papavrami’nin Robert
Laffont Yayınevi tarafından yazılan
otobiyografik öyküsü “Fugue pour
Violon Seul” ile Bach, Paganini, Scarlatti ve Bartok’un solo keman eserlerinin de yer aldığı 6 CD’lik set birlikte yayınlanmıştır. Hem yayıncı hem
de kayıt firması arasındaki anlaşma
Papavrami’nin ilgi alanlarından bir sayesinde, bu müzikal ve otobiyogdiğeri ise edebiyattır. 2000 yılında rafik eserler aynı zamanda dijital
müzisyenlik faaliyetlerine paralel platformda yerlerini almışlardır.
olarak Fayard yayınevi tarafından
Arnavut yazar İsmail Kadare’nin
resmi çevirmeni olarak kabul edilmiştir. 2008 yılında İsviçre’deki
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NİL KOCAMANGİL
VİYOLONSEL
1989 yılında Istanbul’da doğan, jenerasyonunun önde gelen viyolonsel sanatçılarından Nil Kocamangil, solist ve oda müzisyeni kimliği;
kuvvetli, yoğun ve usta yorumu ile
şimdiye dek hem dinleyicilerin ve
hem de yerli-yabancı basının beğenisini kazandı. Sanatçı, 9 yaşında
başladığı viyolonsel eğitimini sırasıyla Dilbağ Tokay (MSGSUDK); Claus Kanngiesser (Hfmt Köln); Marc
Coppey (CNSM de Paris) ve Gautier
Capuçon’un (Classe d’Excellence
de Violoncelle - FLV Paris) viyolonsel sınıflarında tamamladı. Ayrıca
Itamar Golan (CNSM de Paris) ve
Miguel Da Silva’nın (Ysaye Kuartet,
CRR de Paris) sınıfların da piyanolu trio ve yaylı kuartet üzerine oda
müziği master diplomaları da aldı.
Orkestra ile ilk konserini 15 yaşında
veren sanatçı daha sonra viyolonsel repertuvarının başlıca eserlerini yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere;
Kurpfälzisches Kammerorchester,
Bilkent Senfoni Orkestrası, Tekfen
Filarmoni Orkestrası, Sandnes Symfoniorkester, Mannheimer Philharmoniker, Sinfonietta Köln, Olten
Filarmoni, Oberbergisches Kreises Symphonie Orchester, İstanbul
Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir
Belediye Senfoni Orketrası, Başkent
Akademik Oda Orkestrası, Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası gibi
orkestralar eşliğinde seslendirdi.
2015 yılında The Holland International Music Sessions tarafından

“New Masters on Tour” konser serisi için seçilen sanatçı, Hollanda
da başta “Concertgebouw Amsterdam” olmak üzere bir resital turnesi verdi. Ayrıca Kasım 2015’te
çıkmış olan “Träumerein” adlı CD
için Mannheim Filarmoni Orkestrası ve şef Boian Videnoff eşliğinde C. Saint-Saens’ın “Kuğu” adlı
eserini solist olarak kaydetti. 2012
yılında ise “Bach Tanzt” adlı prodüksiyon kapsamında, Almanya’daki Hagen Tiyatrosu Balesi’nin temsillerinde J. S. Bach’ın viyolonsel
süitlerini canlı olarak seslendirdi.
Hırvatistan’daki “Antonio Janigro
Uluslararası Viyolonsel Yarışması”
nda 3.lük ve Jüri Özel Ödülü, Bulgaristan’daki “Uluslararası Alman
ve Avusturya Müziği Yarışması“
nda 1.lik ve Alman Dostluk Özel
Ödülü, İtalya’daki “Uluslararası
Genç Müzisyenler Yarışması” nda
1.lik ve Jüri Özel Ödülü, “Canetti
Uluslararası Müzik Festivali” nde
1.lik ödülü, Mersin’deki “Ulusal Viyolonsel Yarışması” nda 2.lik ödülü, Edirne’deki “Uluslararası Genç
Müzisyenler Yarışması” nda 2.lik
ödülü, Avusturya’daki “Liezen Uluslararası Viyolonsel Yarışması” nda
3.lük ödülü, Ankara’daki “Nusret
Kayar Viyolonsel Yarışması” nda
3.lük ve Almanya’daki “Leipzig Oda
Müziği Yarışması” nda 1.lik ödülünü kazandı. Ayrıca Fransa’daki
“Maurice Ravel Uluslararası Müzik
Akademisi” ne katıldığı iki ayrı se-
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nede Prix du Musée Bonnat Ödülü Chamber Music Festival” , “Euregio
ve Saint Jean de Luz Rotary/Lions Musik Festival” , “Amsterdam Oda
Kulübü ödüllerine layık görüldü. Müziği Festivali” , “Sommer-Schlosser-Virtuosen” , “The Holland Music
l’Auditorium de Fondation Louis
Sessions & Festival” gibi seçkin fesVuitton Paris, Concertgebouw Amstivallere davet edilen Nil Kocamanterdam, Philharmonie im Gasteig
gil, Avrupa ve Amerika’da olmak
München, Tonhalle Düsseldorf, Cite
üzere birçok konser verdi. Ayrıca
de la Musique Paris, Gewandhaus
Isabelle van Keulen, David Grimal,
Leipzig, Rosengarten Mannheim,
Oliver Triendl, Calidore Kuartet,
Theater Odeon Zwolle, Theatre de
Nina Tichman, Borusan Kuartet,
Vest Alkmaar, Theatre du Chatelet
Alexander Hülsoff, Niklas Liepe,
Paris gibi dünyaca ünlü salonlarda
Ariadne Daskalakis gibi birçok
verdiği konserlerin dışında; solist
önemli sanatçı ile beraber sahne aldı.
ve oda müzisyeni olarak “Istanbul
Müzik Festivali” , “Verbier Festivali” Sanatçı Verbier Festival Akademisi,
, “Dvorak Festival, Nelahozeves” , Kronberg Akademi Masterclassları
“Ankara Uluslararası Müzik Festiva- başta olmak üzere birçok akademi ve
li” , “D-Marin Turgutreis Uluslarara- workshop da Gary Hoffman, Frans
sı Müzik Festivali” , “Athens & Epi- Helmerson, Yo-Yo Ma, Lawrence
daurus Festival” , “Norwegian Youth Lesser, Lluis Claret, Amit Peled,
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Maria Kliegel, Steven Isserlis, Philippe Müller, Jens Peter Maintz gibi tanınmış viyolonselciler ile çalışma fırsatını yakaladı. Ayrıca
oda müziğine olan büyük tutkusu dolayısıyla Gabor Takacs-Nagy, Pavel Gililov, Natalia
Prischepenko, Hortense Cartier-Bresson,
Paul Katz, Klaus Hellwig, James Buswell,
Carol Ou, Vladimir Mendelssohn, Ebene
Kuartet üyeleri gibi birçok sanatçı ile çalıştı.
Eğitim hayatı boyunca Tekfen Vakfı, Türk
Eğitim Vakfı, Dr. F. Nejat Eczacıbaşı Vakfı,
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD),
Borusan Kocabıyık Vakfı, Sinfonima Vakfı/
Mannheim (enstrüman), Yehudi Menuhin
Live Music Now, Association des Jeunes
Talents, ProQuartet, Werner Richard- Dr.
Carl Dörken Vakfı, Villa Musica Rheinland-Pfalz ve özel sponsorlar tarafından
desteklendi. Bunlara ek olarak; 2015-2017
yılları arasında çalışmalarını Düsseldorf
Senfoni Orkestrası’nda (Deutsche Oper
am Rhein) akademist/stajer olarak, Nikolaus Trieb’in mentorlüğünde sürdürdü.

Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Almanya’daki doktora eğitimini onur derecesi
ile tamamlayan sanatçı, mezuniyetinin
ardından 2019-2020 öğretim yılında aynı
kurumda öğretim elemanı olarak çalıştı. Ayrıca Türkiye ve Hollanda’daki çeşitli masterclasslarda eğitmenlik yaptı.
İlk kez 2021 yılında düzenlenen İstanbul
Uluslararası Müzik Akademisi ve İstanbul
Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin Kuruculuğu ve Genel Sanat Yönetmenliği’ni üstelenen Nil Kocamangil’in 2021-2022 konser
sezonu programı dünyanın önde gelen topluluklarından Concertgebouw Chamber Orchestra eşliğinde solist olarak vereceği konser turnesini kapsamaktadır. Sanatçı ayrıca
Tekfen Filarmoni Orkestrası’nda viyolonsel grup şefi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Sanatçı özel bir destek ile edindiği 19.
yüzyıla ait bir viyolonsel kullanmaktadır.

Haziran 2019’da, Prof. Peter Bruns ile Hochschule für Musik und Theatre “Felix
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FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY
PİYANO
Uluslararası bir kariyere sahip olan
François-Frédéric Guy; Philippe Jordan, Kent Nagano, Daniel Harding,
Esa-Pekka Salonen gibi meşhur şeflerin yönetimi ve Wiener Symphoniker, Orchester Symphonique de
Montréal, Orchestre Filarmoni de
Radio France, Tokyo NHK Senfoni
Orkestrası ve London Pfilharmonic
Orchestra gibi prestijli orkestraların eşliğinde konserlerler vermiştir.
Çağdaş müziğe de meraklı olan
Guy, birçok çağdaş bestecinin eserlerini seslendirmekte ve düzenli
olarak dünya prömiyerlerleri yapmaktadır. 2022 - 2023 sezonunda
Tristan Murail’in konçertosunun
dünya prömiyerini Paris’te Orchestre Philharmonique de Radio
France, Londra Barbican Center’da
BBC Symphony Orchestra, Hamburg Elbphilharmonie’de NDR
Elbphilharmonie Orchester ve
Tokyo Opera’da NHKSO eşliğinde
gerçekleştirmiştir. Murail’in eserleri ve Debussy’nin Prelüdleri’ne
adanmış CD’si Mart 2022’de La Dolce Volta etiketiyle yayınlanmıştır.
2014 - 2017 yılları arasında Arsenal
de Metz’de düzenli konuk sanatçı
(artist in residence) olarak konserler veren Guy, 2017 - 2020 yılları arasında ise Orchestre de Chambre de
Paris’te konuk piyanist ve şef olarak
yapmıştır. Sanatçı 2012’den beri,
Liege Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Sinfonia Varsovia, Orchestreet
National des Pays de Loire, Orc-

hestre National de Lorraine veya
Orchestre de Chambre de Paris dahil olmak üzere çeşitli toplulukları
solist koltuğundan düzenli olarak
yönetmektedir ve Eylül 2022’de İsviçreli topluluk Microcosme’un müzik direktörlüğünü devralacaktır.
Paris Philharmonie, Théâtre des
Champs-Elysées ve Châtelet’te resital ve orkestra eşliğinde solist olarak sıklıkla konserler vermektedir.
Ayrıca Londra’daki Wigmore Hall,
Litvanya’daki Vilnius Filarmoni ve
Evian’daki Grange au Lac’a düzenli
olarak davet edilmektedir. Maestro
Philippe Jordan yönetiminde Münih’teki Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks (BRSO)
ile yeniden bir araya gelen sanatçı; önümüzdeki aylarda Sinfonia
Varsovia ve Hong Kong Filarmoni
Orkestrası ile piyanist ve şef olarak sahne alacak. Ayrıca Paris’teki
Seine Musicale, Arsenal de Metz,
Roberto Gonzàlez-Monjas yönetimindeki Orchester National de
Bordeaux, Wigmore Hall, Brüksel’de Flagey Hall, Zagreb’de HRT
Senfoni Orkestrası, NDR Hamburg,
SWR Stuttgart ve Seul Filarmoni Orkestrası’nın konuğu olacak.
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PROGRAM NOTLARI
Johannes Brahms – Piyanolu Üçlü
No.3, do minör Op.101 (1886)
Orta romantik dönemin en büyük
bestecilerinden J. Brahms, Beethoven ve Schubert gibi öncülerin ışığında, Alman müziğinin en önemli
temsilcileri arasındadır. Özellikle
senfonik ve oda müziği alanındaki
ustalığı sayesinde kendi zamanında büyük üne kavuşmuş ve eserleri sıklıkla seslendirilmiştir. Günümüzde de, bestecinin oda müziği
eserleri repertuarlarda mutlak suretle bulunmakta ve her yerde icra
edilmektedir. Do minör tonundaki
piyanolu üçlü, Brahms’ın olgunluk çağında bestelemiş olduğu bir
başyapıttır. 1886 yılında İsviçre’de
bestelenen eser dört bölümden oluşur. İlk bölüm sofistike bir sonat
formunda ve olağanüstü dramatik
bir tema ile başlar. Ritim çeşitliliği
ve temanın kendi içinde gelişmesinde sonra, buna kontrast yaratan
ikinci tema duyulur. Gelişim kısmın
bir hayli kısa tutulmasından sonra ilk iki tema bu sefer daha farklı
biçimde tekrar edilir. İkinci bölüm
Presto non assai’dir. Birinci bölümden ritmik elementlerin kullanıldığı bu bölüm, adeta bir ara müzik
(intermezzo) formundadır. Hipnotik karakterde ve armoni açısından
zengin bu bölümden sonra üçüncü
bölüm - Andante grazioso sıra gelir.
Brahms’ın tipik ninni vari temalarının bir örneğidir bu bölüm. Keman
ve viyolonselin temayı duyurmasın-

dan sonra, piyano sanki onlarla bir
diyalog halindeymiş gibi cevaplar
verir. Bölümün orta kısmında ise
tempo hızlanır ve sanki ilk iki bölüme referans sağlar. Ardından yine
keman – viyolonsel ve piyanonun
diyaloğu başlar ve bölüm sakin bir
biçimde bitecekmiş hissi verirken
sürpriz iki akor ile oldukça parlak
bir final sağlar. Son bölüm - Allegro
molto hızlı tempoda ve tansiyonu
yüksek bir sonattır. İlk bölümdeki
elementlerin yine kullanıldığı bu
bölümde de temaların geliştirilmesi bestecinin mükemmel tekniğini
göstermektedir. Eserin koda (sonuç) kısmı ise Do Majör tonalitesindedir ve parlak bir şekilde son
bulur. Esasen Brahms bu eserinde
sadece üç notadan oluşan bir motto’yu her bölümde geliştirerek ve
renklendirerek kullanmıştır. Bu da
ister istemez Beethoven’in 5. senfonisinin ilk bölümünü akıllara getirir. Bestecilik tekniğinin belkide en
üst örneklerinden sayılabilecek bu
üslup, en basit temanın bile büyük
bir esere nasıl dönüştürülebileceğinin kanıtıdır adeta.
Ludwig van Beethoven – Piyanolu
Üçlü No.7, Si bemol Majör Op.97
‘’Arşidük’’ (1811)
L. van Beethoven klasik Viyana okulunun son temsilcisi ve romantik
müziğe adeta kapı açmış devrimci
bir besteci olarak, müzik tarihinin
kuşkusuz en büyük dehalarındandır. Senfonik alandaki devrimleri-
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nin yanı sıra, bestecinin oda müziği
eserleri de bu fikri desteklemektedir. Özellikle yaratıcılığının ikinci
döneminde (1802-1812) müzikal
dilinin oturduğu ve klasik Viyana
stilinden uzaklaşmaya başladığını
gözlemlemek mümkündür. Bestecinin Arşidük isimli piyanolu üçlüsü ise olgun döneme geçiş eserlerinin ilk örneklerinden sayılabilir.
Eser, Beethoven’ın dostu ve aynı
zamanda kompozisyon öğrencisi
olan Avusturya Arşidükü Rudolf’a
ithafen yazılmıştır. Dört bölümden
oluşan eserin ilk bölümü Allegro
moderato’dur ve klasik sonat formunda yazılmıştır. Ana temanın piyanoda sunulmasından sonra sırasıyla keman ve viyolonselde tekrar
edilir. Hemen ardından ikinci tema
duyulur. Genel anlamda parlak ve
optimist bu sergiden hemen sonra
gelişme kısmı çok daha tezat bir biçimde karşımıza çıkar. Özellikle ilk
temadan kesitlerin yer aldığı, daha
stresli ve varyasyonlu gelişme bölümünden sonra ana tema ve ikinci
tema tekrar sunulur. İkinci bölüm
Scherzo (Allegro) başlıklı hızlı bölümdür. Viyolonsel ve keman adeta
bir Bach envansiyon gibi ana temayı sunarlar. Hemen ardından piyanonun da katılmasıyla parlak ve
elegan karakterdeki Scherzo başlamış olur. İkinci kısım (trio) ise buna
zıt, kromatik ve mistik bir hava içindedir. Yine gizemli bir biçimde tam
bitişe yaklaşacakken, bölüm sürpriz ve parlak bir biçimde son bulur.
Üçüncü bölüm (Andante cantabile)
sakin ve piyanonun sunduğu bir koral ile başlar. Tüm bölüm bu temanın üzerine kurulu çeşitlemelerden
oluşmaktadır. Temanın üç farklı
çeşitlemesi yer yer daha dramatik

hale geldikten sonra müzik sakinleşir ve başta duyulan koral havasında bölüm son bulur. Eserin üçüncü
bölümü biter bitmez aralıksız bir
biçimde Allegro moderato başlıklı
son bölüm başlar. Burada tipik bir
Rondo-Sonat formu karşımıza çıkmaktadır. Heyecan ve enerji dolu
dördüncü bölüm, iki temadan oluşmaktadır. Birinci ve ikinci temanın
döngüsel olarak ve geliştirilerek sunulmasından sonra Koda (Sonuç),
Presto ve Piu presto tempolarında
doruğa ulaşır. Eser, bestecinin de
betimlediği gibi enerjik ve güçlü bir
karakterde son bulur.
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#BebeklerDinliyor
Ninni Projesi
10 Eylül 2022, Salı | 11.00 - 11.40
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fuaye Alanı
Etkinlik herkesin katılımına açıktır ve ücretsizdir.
Etkinlik Hakkında
Ninni Projesi, 0-4 yaş arası bebeklerin katılımı için düzenlenmiş
bir atölyedir. Ebeveynler ve bebeklerin katılımına açık olan atölye
35 dakika sürer. Bu çalışmada, dünya kültürünün ortak mirası olan
ninniler, çok sesli müziğe adapte edilmiş şekilde bebekler için icra
edilir.
Dandini dandini dastana, Uyusun da büyüsün, Brahms’ın
Wiegenlied’i, Edward Grieg’in Solveig’s Lullaby’ı, Debussy’nin
Clair De Lune’ü, Amerikan ninnisi All the Pretty Horses, Twinkle
Twinkle Little Stars gibi hem klasik batı müziği bestecilerine ait
ninni besteleri hem de gelenekselleşmiş anonim ninniler bebekler
için düzenlecek bu atölyelerde seslendirilecektir.
Şan: Zeynep Ciddi
Flüt: Nisanur Bakırel
Piyano: Fatma Ece Ergün
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#BirbiriniDinlemek
Dinleme Atölyesi 5N1K
10 Eylül 2022, Salı | 18.00-19.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fuaye Alanı
Etkinlik herkesin katılımına açıktır ve ücretsizdir.
Etkinlik Hakkında
Keman sanatçısı Murat Erginol moderatörlüğünde,
konservatuar öğrencilerinden oluşturulan bir yaylı dörtlü
ile oda müziğinde; birbirini dinlemek, müzik ve gürültü
farkı, müzikte uyum, bir yaylı dörtlüyü dinlemek, müzikte
demokrasi ve müzikte hoşgörü gibi konular uygulamalı
olarak işlenir. Atölye, 45 dakika sürer.
Moderatör: Murat Erginol
Yaylı Dörtlü
Keman: Ekin Güldoğan & Cahide Rüzgar Turgay
Viyola: Doğa Gürcan
Viyolonsel: Esin Taşkın
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Ensemble Contraste
Mathilde Calderini, flüt
Arnaud Thorette, viyola
Johan Farjot, piyano
10 Eylül 2022, Cumartesi | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Program
Maurice Ravel

G. Faure

Ma mère l’oye “Ana Kaz Süiti”
(J. Farjot tarafından piano, flüt ve
viyola için transkripsiyon) 20’

Après un rêve Op.7, No.1
(flüt, viyola ve piyano için
transkripsiyon) 3’

- Pavane de la Belle au bois dormant

J. Farjot

- Petit Poucet

Flüt, Viyola ve Piyano için
“Sunset” 8’

- Laideronnette, Impératrice des
padoges
- Les entretiens de la Belle et de la
Bête
- Le jardin féerique

ARA
F. Poulenc
Flüt ve Piyano için Sonat 13’
- Allegretto malincolico

Jacques Ibert
Flüt Piyano ve Keman için İki
İnterlüt (A. Thorette tarafından
viyola için transkripsiyon) 8’

- Cantilena
- Presto giocoso
G. Faure
Élégie Op.24 (viyola için
transkripsiyon) 7’

- Andante espressivo
- Allegro vivo

M. Bonis

L. Boulanger
Keman ve Piyano için Nocturne
(viyola ve için transkripsiyon) 3’

Flüt, Keman ve Piyano için Süit
Op.59 10’
- Serenade
- Pastorale
- Scherzo
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MATHILDE CALDERINI
FLÜT
Flüt sanatçısı Mathilde Calderini; Kobe Uluslararası Flüt Yarışması (1.lik Ödülü), Buffet Crampon Yarışması (1.lik Ödülü) ve
Maxence
Larrieu
Uluslararası
Flüt Yarışması (Umut Veren Genç
Sanatçı Ödülü) gibi önemli yarışmalarda ödüller kazanmıştır.

Fransa’da doğan Calderini; Fransa’da Orchestre National de France,
Orchestre des Pays de Savoie, Ensemble Nouvelles Portées ile solist
olarak verdiği konserlerin yanısıra;
Almanya’da Stuttgart Radyo Orkestrası, Türkiye’de Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ve Asya’da, Tokyo
Ensemble, Osaka Hyogo Gösteri SaCalderini, ilk olarak Paris Bölge
natları Orkestrası, Kobe Şehri Oda
Konservatuvarında (CRR de Paris)
Orkestrası, Kore Bucheon Filarmoni
Claude Lefebvre ile, ardından Paris
Orkestrası gibi orkestralar eşliğinde
Ulusal Müzik ve Dans Konservatude solist olarak konserler vermiştir.
varında (CNSMD de Paris) Sophie
Cherrier ve Vincent Lucas ile çalış- Sanatçı ayrıca Montpellier Radio
mıştır. Daha sonra Londra’daki Kra- France Festivali, Salzburg Mozarliyet Müzik Akademisi’nde William teum, Deauville ve Menton FestiBennett ve Samuel Coles ile çalış- vali gibi çesitli festivallerde Renamalarına devam etmiştir. Sanatçı, ud Capuçon, Nicholas Angelich,
oda müziği tutkusunu Paul Meyer Paul Meyer, Edgar Moreau, Aurèle
ve Eric Lesage’ın rehberliğinde ge- Marthan, Guillaume Bellom gibi
liştirmiş ve üyesi olduğu Ensemb- isimlerle birlikte sahne almıştır.
le Ouranos (nefesli beşli) ile Lyon
Mathilde Calderini Şubat 2020’den
Uluslararası Oda Müziği Yarışmaberi kariyerine Orchestre Philharsı’nda 1.lik ödülünü kazanmıştır.
monique de Radio France’da Solo
Flütçü olarak devam etmektedir.
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ARNAUD THORETTE
VİYOLA
Yeni Kaledonya doğumlu Arnaud Thorett’in müzik eğitimine öncelikle Versailles Konservatuvarında (CRR de Versailles) başladı, ardından Lyon Ulusal Konservatuvarında (CNSMD) viyola sanatçısı
Tasso Adamopoulos ile çalıştı. 2003 yılında onur derecesiyle Müzik Bilimleri Ulusal Üstün Diploması’nı almasının ardından viyola ve oda müziği çalışmalarına devam etti. Rotterdam, Londra, Cenevre ve Siena’daki
çalışmalarının yanı sıra Arnaud Thorette, beş uluslararası ödülüne ek
olarak Académie Ravel ödülünü de kazandı. Son olarak, Versailles Barok Müzik Merkezi’nde erken dönem müziği üzerine çalışmalar yaptı.
Kendini adamış bir sanatçı olan Arnaud Thorette, birçok projesinde; Orange, Singer-Polignac, SAFRAN, HSBC, le Mécénat Musical Société Générale,
le Fonds Chœur à l’ouvrage gibi önemli vakıflar tarafından desteklenmiştir.
Arnaud Thorette yirmi yılı aşkın bir süredir piyanist Johan Farjot ile birlikte, “klasik” konser anlayışını yeniledikleri Ensemble Contraste’ın sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Sanatçı ensemble ile birlikte, Fransa
ve Avrupa’nın önde gelen sahnelerinde konserlerine devam etmektedir.
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JOHAN FARJOT
PİYANO
Johan Farjot müzik eğitimine doğduğu şehir Saint-Étienne’deki bölge konservatuvarında başlamıştır. Daha sonra, Paris Ulusal Müzik ve
Dans Konservatuvarında (CNSM de Paris) Michaël Levinas, Thierry Escaich ve Zsolt Nagy’nin sınıflarında eğitim almış ve hepsini en yüksek
dereceler ile tamamlamıştır (armoni, kontrpuan, füg, analiz, şeflik).
Aynı zamanda bir eğitmen olan Johan Farjot, ayrıca Lyon Ulusal Müzik ve Dans Konservatuvarında oda müziği eğitimi almıştır.
Çok yönlü bir besteci olmasının yanısıra, keman ve viyola sanatçısı Arnaud Thorette ile birlikte kurdukları Ensemble Contraste bünyesinde piyanist ve müzik direktörü olarak yer
almaktadır. Geniş bir diskografiye sahip olan sanatçı, Fransa ve yurtdışındaki sayısız festivalde ve prestijli salonlarda sahne almaktadır.
Sanatçı, Fransa ve yurtdışında başlıca; Toulouse Ulusal Capitole Orkestrası, Bratislava Radyo Orkestrası, Durban Filarmoni Orkestrası, Marsilya Opera Orkestrası, Auvergne Ulusal Orkestrası, Berliner
Symphoniker gibi birçok topluluk ile birlikle konserler vermiştir.
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PROGRAM NOTLARI
M. Ravel - Ma mère l’Oye “Ana Kaz
Süiti” (1910)
C. Debussy ile beraber müzik tarihinde empresyonist akımının en
önemli temsilcilerinden M. Ravel,
olağanüstü armonileri, melodi dünyası ve orkestrasyon tekniği kullanımı bakımından 20. yüzyılın en
önemli bestecilerindendir. Öyle ki,
Fransız müziğini kökten değiştiren
bir ekol yaratmıştır diyebiliriz. Ma
mère l’Oye (Ana Kaz) 5 bölümden
oluşan masalsı bir süittir. Esasen
iki piyano için yazılmış ancak daha
sonra besteci tarafından başka bölümler de eklenerek orkestral bir
bale süitine dönüştürülmüştür. O
günden bu yana bale olarak sahnelenmiş, senfonik konserlerde yerini bulmuş ve pek çok farklı müzik
grupları için çeşitli aranjmanları
yapılmıştır.
İlk bölüm ‘’Pavane de la Belle au
bois dormant’’ (Uyuyan güzelin Pavan’ı) başlıklı ağır tempoda, 16. yüzyılda Avrupa’da popüler olan Pavane dansının bir tasviridir. Ravel pek
çok eserinde olduğu gibi rönesans
ve eski müziğe saygısını bu bölümde de göstermektedir. Kromatik bir
eşlik ve gizemli bir melodinin üzerine kuruludur. İkinci bölüm ‘’Petit
Pouset’’ (Küçük baş parmak) orta
tempoda lirik karakterli ve şarkı
formundadır. İlk bölümde olduğu
gibi kromatik öğelerin de bulunduğu sakin ve basit, iki temadan oluşmaktadır. ‘’Laideronnette, impé-

ratrice des pagodes’’ (Küçük çirkin
kız, Pagodas İmparatoriçesi) isimli
üçüncü bölüm marş temposunda,
son derece betimsel bir müziktir.
İlk teması marş temposunda olmasına rağmen ikinci teması lirik ve
sakin karakterdedir. Bölüm, temalarından bağımsız, gizemli bir epilog ile son bulur. Dördüncü bölüm
‘’Les entretiens de la belle et de la
bête’’ (Güzel ve çirki’nin diyaloğu)
başlıklı bir vals’tir. Adından da anlaşılacağı üzere güzel ve çirkin’i tasvir
eden, birbirlerine tezat oluşturan
iki temadan oluşmaktadır. Güzel’in
teması sıcak ve sevecen, çirkin’in
teması ise karanlık ve kalın tonlardan oluşmaktadır. Bölüm bu iki temanın harika birleşimi ve uyumsuz
gibi görünse de, aslında birbiriyle
ne kadar güzel bir ahenk oluşturabildiklerini göstermektedir. ‘’Le
jardin féerique’’ (Perilerin bahçesi)
isimli son bölüm, süiti sonuca ulaştıran bölümdür. Ağır ve bir koral
havasında başlayan bölüm, daha
sonra hareket kazanır. Özellikle
ince rejistrelerin hakim olduğu orta
kısım, müziğe ‘’perivari’’ bir hava
katar. Ardından baştaki ağır koral,
eserin sonunda kendisini tekrar
gösterir ancak bu sefer parlak bir
karaktere bürünür. Eser coşku içinde son bulur.
J. Ibert - İki İnterlüt (1946)
Jaques Ibert Fransız romantik dönem bestecilerindendir. Her ne kadar kendisini zamandan ve ekoller-
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den uzak tutsa da besteleme tekniği
açısından geç 19. yüzyıl sularındadır. Besteciliğe eklektik yaklaşımı
sayesinde Ibert, kendine has bir
müzikal dil geliştirmiştir. Olağanüstü yeteneği sayesinde ünlü Roma
bestecilik ödülünü de ilk katıldığı
senede kazanmıştır. Orkestral eserler, oda müziği, konçertolar, opera ve baleler, film müzikleri gibi
müziğin pek çok alanında yapıtlar vermiştir. İki İnterlüt, esasında oda müziği alanında bestecinin
yazmış olduğu iki küçük parçadır.
Birinci interlüt, Andante espressivo temposunda lirik bir melodiyle başlar. Teknik gayelerden uzak
ve sakin başlangıçtan sonra, daha
hızlı ama lirik karakteri bozmayan
ikinci tema gelir. Birinci temanın
tekrar etmesiyle ilk interlüt son
bulur. İkinci interlüt, hızlı tempoda (Allegro vivo) ve tıpkı ilk bölüm
gibi iki temadan oluşur. Adeta bir
İspanyol Fandangosunu anımsatan
ilk tema, hızlı ve güçlü bir karaktere sahiptir. Temanın bitmesiyle bu
sefer Flamenko’yu anımsatan ikinci
tema duyulur. Ara sıra rubato (serbest) pasajların olduğu bu tema da
Andalusia manzaralarını anımsatmaktadır. İlk temanın tekrar duyulmasıyla ikinci interlüt sakin ama
karakterinden ödün vermeksizin
son bulur.
L. Boulanger - Nocturne (1911)
Fransız besteci Lili Boulanger henüz 19 yaşındayken, ünlü Roma
bestecilik ödülünü kazanan ilk kadın besteci olarak tarihe geçmiştir.
Olağanüstü yeteneği çok küçük yaşta ortaya çıkmasına rağmen, henüz
24 yaşında hayata gözlerini yumduğu için ne yazık ki pek az eser vere-

bilmiştir. Boulanger, post-romantik
bir bestecilik anlayışına sahiptir.
Empresyonist tınılar da müziğinde
açıkça duyulmaktadır. Nocturne
(Gece müziği) isimli bu küçük parça, adına yakışır bir biçimde geceyi
tasvir eder. Tek bir temadan oluşan
müzik, baştan sona ostinato (devam
eden nota ya da ritmik patern) bir
eşlik üzerine melodik yapının inşa
edilmesinden oluşmaktadır. Orta
tempoda ve sakin yapısı, gecenin
sükunetini bizlere sunar. Daha sonra temponun biraz hızlanmasıyla
doruk noktaya ulaşan müzik, akabinde sessizleşir ve güzel bir sabahı
karşılarcasına sona erer.
G. Fauré - Après un rêve, Trois
mélodies Op.7 No.1 (1870)
Fransız besteci G. Fauré’nin erken
bestecilik dönemindeki anlayışı,
romantik dönemin en büyük bestecileri Berlioz ve Chopin’den etkiler
taşımaktadır. Fransız müziğinde oldukça önemli bir yer edinmiş olan
Fauré, sonradan gelecek olan nesile
de büyük bir miras bırakmıştır. Paris konservatuarının müdürlüğünü
yapmış olan besteci, aynı zamanda
önemli bir eğitimci ve org sanatçısı olarak da tarihe geçmiştir. Trois
mélodies (Üç melodi) esasen ses ve
piyano için yazılmış 3 küçük parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde en bilindik olan ise ‘’Après
un rêve’’dir (Bir rüya sonrası). İtalyanca anonim bir şiir olan ‘’Bir rüya
sonrası’’ Fransızcaya Romain Bussine tarafından adapte edilmiştir. Bu
kadar sık çalınan ve bilindik bir parça olmasından ötürü, bugüne kadar
pek çok farklı aranjmanı yapılmış
olması da son derece doğaldır. Aşk
konulu romantik bir rüyayı anlatan
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müzik, son derece basit ama bir o
kadar etkileyici üslupta yazılmıştır.
Baştan sona blok akorlar ve basso
continuo’nun (sürekli bas) üzerine
kurulu, ve sanki tek bir dev müzikal
cümleden oluşmaktadır. Bu yapıda
besteci gerçekten de gelip geçen,
ancak akılda oldukça kalıcı bir rüyayı en güzel şekilde tasvir etmiştir.
J. Farjot - Flüt, Viyola ve Piyano
için ‘’Sunset’’ (2022)
Besteci Johan Farjot, Alpha Classics
tarafından Ocak 2022’de piyasaya
sürülen “Lovescapes” albümüyle
Amerikalı biyolog, maceraperest
ve yazar David Tepfer’in aşk şiirlerini müzikle buluşturmuştur. Albümdeki eserler arasında, şiirden
doğrudan ilham alan ve sevgilisinin küllerinin dağılmasını çağrıştıran; piyano, flüt ve viyola için enstrümantal bir parça olan “Sunset”
(Günbatımı) hakkında besteci şu
yorumu yapmıştır:
‘’Aşkın, zamanın geçişi hakkında
söylediklerini müzik diliyle yansıtmak istedim. Duran zaman ve kaçınılmaz sona doğru hızlanan zaman...’’
Kendisini etiketlere hapsetmeyi
reddeden, tonal mirası üstlenen,
Amerikan akımlarına atıfta bulunurken ve Fransız okulunun soyunda konumlandıran Johan Farjot, yıllar içinde tekil ve benzersiz bir dil
oluşturmuştur. Sunset genel anlamda meditatif bir karakterde yazılmıştır. Piyanoda gelen sakin akorlar
üzerine küçük melodik fragmanlar
üzerine kurulmuş olan müzik, hareket ve hareketsizliğin bir bütün
oluşturması sağlamıştır. Tonal yapıdan asla çıkmayan Sunset; emp-

resyonist, minimalist ve bir eksen
üzerine kurulu armonik yapısıyla
ön plana çıkmaktadır.
F. Poulenc - Flüt ve Piyano için
Sonat, FP 164 (1957)
20. yüzyılda Fransa’da yaşanan müzik devrimi ve empresyonizmin
doğuşunu göz önüne aldığımızda,
Poulenc farklılık gösteren bir besteci olmuştur. ‘’Fransız altılısı’’ olarak
anılan bestecilerden olan Poulenc,
müzik dili olarak diyatonik ve basit
bir armoni dilini kullanmayı tercih
etmiştir. Kaldı ki bu durum kendisini döneminde hafif bir besteci olarak yansıtmıştır. Ancak Poulenc’in
çok daha derin ve komplike yapıtları da vardır. Yaşamının son döneminde özellikle dini konulu besteleri buna örnektir. Esasen besteci
kendi stilini oluşturmakla beraber
dahiyane bir melodisttir. Poulenc
müziğin hemen her alanında yapıtlar vermiş, üretken bir besteci
olarak tarihe geçmiştir. Flüt ve piyano için bestelediği sonat son oda
müziği eserlerindendir. Üç bölümden oluşan eser, kompakt ve yalın
bir yapıda inşa edilmiştir. İlk bölüm (Allegretto malincolico) sonat
formundan ziyade ustaca işlenmiş
bir ‘’ülçü yapı’’ formundadır. Arada
caz etkilerini gösteren ilk temadan
sonra, bir anda hızlı ve enerjik bir
episod ile karşılaşılmaktadır. Ardından yeni temaya dramatik bir
köprü kuran besteci, sürprizli bir
biçimde melankolik karakterdeki
ikinci temayı getirir. Tekrar birinci
temanın domine ettiği bölüm, adına uygun ve melankolik ve mistik
bir havada son bulur. İkinci bölüm
Cantilena başlığını taşımaktadır
(Assez lent). Hüzünlü melodik cüm-
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leleri ve adından da anlaşılacağı üzere,
bu bölüm şarkı formundadır. Sonuna
kadar bitmeyen bir cümleyi anımsatan
müzik, kendisini orta kısmında enerjik
ritimlerle bırakır. Bu kontrast duyulduktan sonra tekrar baştaki sakinlik
içinde bölüm sona erer. Üçüncü ve son
bölüm ise hızlı tempoda (Presto giocoso) bir Rondo’dur. Ters aksanların ve
ritimlerin başı çektiği ilk tema, pozitif
ve enerjik karakterdedir. İkinci tema
ise oldukça kısa ve daha lirik bir havadadır. Bu iki temadan sonra besteci bir
anda ilk bölümün ana temasını getirir.
Bu üç temanın serbest biçimdeki diyaloğundan sonra marşvari yeni bir tema
episod duyulur. Ardından, bu sefer ilk
bölümün ‘’melankolik’’ ikinci teması
hatırlatılır. Bölüm ve eser, Rondo’nun
ters aksanlı ilk teması ile çoşku içinde
son bulur.
G. Fauré - Élégie, Op.24 (1880)
Tıpkı Après un rêve gibi, orjinali viyolonsel ve piyano için bestelenmiş
Élégie de, G. Fauré’nin en bilindik ve
sık çalınan eserleri arasında başı çekmektedir. Büyük ihtimalle besteci kafasında bir viyolonsel sonatı tasarlamıştır. Ancak bu sonat hiç bir zaman
gün yüzüne çıkmamış ve muhtemelen
daha büyük bir yapının ikinci bölümü
olarak planlanmış olan Élégie geriye
kalmıştır. Élégie Fauré’nin bestecilik
serüveninde önemli bir yere sahiptir.
Bu eser sayesinde besteci bir dönüm
noktası yaşamış ve sonraları bestelerini etkileyecek şekilde üslubunda devrimler gerçekleştirmiştir. Kelime anlamı ‘’ağıt’’ olan müzik, ismine uygun
olarak, karanlık ve ağırbaşlı bir karakterdedir. Ostinato (aynı kalıpta devam
eden) akorlar ile başlayan müzik bir
cenaze marşı havası vermektedir. Ana
melodi ise bu akorların üzerine uzun

ve dramatik cümleler oluşturur. Ardından majör tonalitedeki ikinci tema duyulur. Piyanonun bu temayı vermesiyle
umut dolu orta kısım başlamış olur. Bir
anda tekrar yüzünü değiştiren müzik,
hiddetle ilk temaya dönüş sağlar. Bu sefer daha da trajik ve duygu yüklü gelen
bu temadan sonra ikinci temaya, yani
umuda küçük bir hatırlatma sağlansa
da, eser hüzünlü bir atmosfer içinde
son bulur.
M. Bonis - Flüt, Keman ve Piyano için
Süit, Op.59 (1903)
19. yüzyılın sonlarında Fransa’da yetişen çok sayıda kadın bestecilerden olan
Mélanie Bonis, 300’ün üzerinde eser
yazmıştır. Küçük yaşlarda harika çocuk
olarak görülen besteci, Paris konservatuarında efsanevi besteci C. Franck’ın
öğrencisi olmuştur. Geç romantik bir
stile sahip olan Bonis, oda müziğinden
orkestral müziğe geniş bir yelpazede
eserler vermiştir. Flüt, keman ve piyano için bestelenmiş olan süit, 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm
Serenade başlığı altında orta tempolu,
yer yer hüzünlü, yer yer umut dolu bir
parçadır. Birbirlerine tezat oluşturan
iki tema kolay anlaşılır bir yapıdadır.
Sıcak bir aşk serenadından ziyade, hüzünlü ama sıcak duygularla bitişe ulaşan prelütvari bir ilk bölümdür. İkinci
bölüm Pastorale, doğaya ve kırsala bir
atıftır. İnce rejistreleri bolca kullanan
Bonis, majör tonlar arası geçişler ile
devamlılık sağlayan aydınlık bir hava
yakalamıştır. Son bölüm ise hızlı tempoda bir Scherzo’dur. Hafif ama virtüözite gerektiren bölüm, oldukça pozitif
duyguları yansıtmaktadır. Orta kısmında bir vals havası içinde tüm enstrümanların atışmalarının bolca kullanıldığı bölüm, başladığı güzel ve iyimser
karakter içinde sona erer.
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#BirbiriniDinlemek
Dinleme Atölyesi 5N1K
13 Eylül 2022, Salı | 18.00-19.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fuaye Alanı
Etkinlik herkesin katılımına açıktır ve ücretsizdir.
Etkinlik Hakkında
Keman sanatçısı Murat Erginol moderatörlüğünde,
konservatuar öğrencilerinden oluşturulan bir yaylı dörtlü
ile oda müziğinde; birbirini dinlemek, müzik ve gürültü
farkı, müzikte uyum, bir yaylı dörtlüyü dinlemek, müzikte
demokrasi ve müzikte hoşgörü gibi konular uygulamalı
olarak işlenir. Atölye, 45 dakika sürer.
Moderatör: Murat Erginol
Yaylı Dörtlü
Keman: Ekin Güldoğan & Cahide Rüzgar Turgay
Viyola: Doğa Gürcan
Viyolonsel: Esin Taşkın
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Jerusalem Quartet
Miguel da Silva, viyola
Frans Helmerson, viyolonsel
13 Eylül 2022, Salı | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Program
W. A. Mozart
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.21 Re Majör, KV 575 ''The Violet''
(Prusya Dörtlüsü No. 1) 24’
- Allegretto
- Andante
- Menuetto and Trio: Allegretto
- Allegretto
E. Korngold
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.2 Mi bemol Majör, Op.26 (Türkiye
prömiyeri) 24’
- Allegro
- Allegretto con moto
- Lento
- Tempo di Valse
ARA
J. Brahms
Yaylı Çalgılar Altılısı No.1 Si bemol Majör, Op.18 36’
- Allegro ma non troppo
- Andante, ma moderato
- Scherzo: Allegro molto
- Rondo: Poco allegretto e grazioso
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JERUSALEM QUARTET
Alexander Pavlovsky, keman
Sergei Bresler, keman
Ori Kam, viyola
Kyril Zlotnikov, viyolonsel
“Tutku, detay, samimiyet ve muhteşem bir tını: tüm bunlar, İsrailli bu
yaylı dörtlüyü farklı kılıyor.”
The Times

Uluslararası bir dinleyici kitlesine
sahip olan Jerusalem Quartet 1993
yılında kuruldu. ABD’de New York,
Chicago, Los Angeles, Philadelphia,
Washington, Cleveland; Avrupa’da
ise Wigmore Hall, Tonhalle Zürich, Munich Herkulessaal, Theatre
des Champs-Elysées gibi prestijli
salonlardan her yıl düzenli olarak
konser vermek üzere davetler alan
dörtlü ayrıca; Salzburg, Verbier,
Schleswig-Holstein, Schubertiade
Schwarzenberg, Rheingau, Saint
Petersburg White Nights ve Ravinia
Festival gibi önemli festivallerde de
sıklıkla yer almaktadır.
Jerusalem Quartet, Harmonia Mundi etiketiyle albümler çıkarmaktadır. Dörtlünün kayıtlarından,
özellikle Haydn yaylı dörtlüleri ve
Schubert’in “Death and the Maiden” eserini kaydettikleri albümleri, Diapason d’Or ve BBC Music
Magazine Oda Müziği Ödülü gibi
sayısız ödüle layık görüldü. Grup
2018’de viyola sanatçısı Veronika
Hagen ve viyolonsel sanatçısı Gary

Hoffman ile birlikte Dvorak’ın Yaylı
Beşli Op.97 ve Yaylı Altılı Op.48’inden oluşan bir CD ve Ravel ve Debussy’nin meşhur dörtlülerini kaydettikleri bir CD olmak üzere iki
albüm yayınladı. 2019 baharında
ise, savaşlar ve onun geniş kapsamlı etkisi arasındaki Orta Avrupa’daki
Yahudi müziğini keşfettikleri eşsiz
bir albüm yayınladılar. İsrailli Soprano Hila Baggio, 1920’lerin Varşova’sından Yidiş Kabare şarkıları
serisini seslendirmek için dörtlüye
katıldı. Dörtlü, Yidiş dilinde söylenen bu şarkıları düzenlemesi için
besteci Leonid Desyatnikov’u görevlendirdi. Programı kısa ve hafif
kabare benzeri parçalardan oluşan
Schulhoff’un Five Pieces (1924) ve
Korngold’s Quartet No.2 (1937) ile
tamamladılar. 2020’de, Jerusalem
Quartet, tüm Bartók’un tüm kuartet eserlerini içeren ikinci (ve son)
albümlerini yayınladı; her iki kayıt
da eleştirmenlerce övgüler aldı. Ayrıca dörtlü 2019 yılından beri, Hila
Baggio ile birlikte Yidiş Kabaresi’ni
sunarak Avrupa’yı geziyor.
Novus Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile
(başta Amsterdam ve Schubertiade
Schwarzenberg olmak üzere) Enescu Octet’i seslendirecekleri konserlerinin yanı sıra Paris ve Lizbon’daki
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Bienali’nde
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döngüsü, Kasım 2021 ve 2022 baharında ABD turları, Haziran 2022’de
bir Asya turu ve ayrıca Tonhalle Zürich, Concertgebouw Amsterdam,
Elbphilharmonie Hamburg, Varşova Filarmoni ve Schwetzinger SWR
Festspiele’ye (yeniden) davetler yer
alıyor.
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konserler verecek olan Jerusalem
Quartet, Paris Philharmonie Salonu’nda da viyola sanatçısı Miguel
da Silva ve viyolonsel sanatçısı Gary
Hoffman ile Dvorák’ın Yaylı Çalgılar Altılısını seslendirecek. Önümüzdeki sezonun diğer öne çıkan
etkinlikleri arasında 2022 baharında Wigmore Hall’da bir Beethoven

49

Akademi Festival İstanbul

MIGUEL DA SILVA
VİYOLA
Fransız-İsviçreli sanatçı Miguel da Silva,
1961 yılında Reims’de doğdu. Bu şehirde
başladığı müzik eğitimine daha sonra Paris Ulusal Devlet Konservatuvarında Serge Collot’un sınıfında devam etti. Burada
oda müziği ve viyola dalında jüri oy birliği ile birincilik ödüllerine layık görüldü.
1985 yılında Paris’te düzenlenen Uluslararası Oda Müziği Yarışmasında yine birincilik ödülü kazandı.
Yaylı çalgılar dörtlüsüne olan büyük tutkusu onu üç arkadaşıyla birlikte Ysaÿe
Kuartet’i kurmaya yöneltti ve grup Amadeus Kuartet’ten eğitim almaya başladı.
Evian Yarışmasında kazandıkları birincilik ödülünü takiben Japonya’dan Amerika’ya, dünyanın her yerine uzanan
uluslararası bir kariyere başladılar. Otuz
yıllık bu parlak kariyer, Beethoven’ın müziğine özel bir vurgu yaptıkları büyük bir
dizi konserin ardından Ocak 2014’te sona
erdi.
Sanatçı hem solo hem de kuarteti ile birlikte Londra/Wigmore Hall, Münih/Herkulessaal, Venedik/Teatro della Fenice,
Kopenhag, Helsinki, Amsterdam/Concertgebouw, Hannover, Basel, Baden-Baden, Salzburg/Festspielhaus, Leipzig gibi
dünyanın en büyük konser salonlarında
konserler verdi; ayrıca Belçika, ABD, Japonya ve İtalya’da turneler yaptı.

bir oda müziği sanatçısı olan da Silva’nın
partnerleri arasında Michel Portal, Jean-Claude Pennetier, Paul Meyer, Leonidas Kavakos, Pierre Amoyal, Augustin
Dumay, Nikita Boriso-Glebsky, Antonio
Meneses, Jean-François Heisser, Truls
Mork, Henri Demarquette, Gary Hoffman, Emmanuel Pahud, Christophe Coin
gibi seçkin sanatçılar yer almaktadır.
Da Silva, Ysaÿe Kuartet ile yaptığı CD kayıtlarının yanı sıra Accord, Valois-Auvidis, Philips ve Harmonia Mundi gibi firmalar için de kayıtlar gerçekleştirmiştir.
Ayrıca Ysaÿe Records ismiyle kurduğu
kendi plak şirketi ve Nascor etiketi altında genç müzisyenlere ilk kayıtlarını yapma fırsatını sunmaktadır.
1994 yılında Fransa’daki ilk yaylı çalgılar
dörtlüsü sınıfını kuran da Silva, o zamandan beri Paris Bölge Belediye Konservatuvarında yeni nesil yaylı dörtlüler ve
diğer oda müziği gruplarına eğitmenlik
yapmaktadır. 2008 yılında Lübeck Müzik
Yüksek Okuluna profesör olarak atanan
sanatçı, burada Walter Levine’in pozisyonunu devralarak Avrupa Oda Müziği Akademisi (ECMA) ve Viyana Müzik Üniversitesi Yaz Akademisinde (ISA) eğitmenlik
yapmaya başladı. Ayrıca 2009 yılında Cenevre Müzik Yüksek Okulunda viyola ve
oda müziği profesörü olarak görev yapmaya başlayan Miguel Da Silva, Villecroze Müzik Akademisinin de (Fransa) sanat
yönetmeni oldu.

Miguel da Silva Paris Oda Orkestrası, Polonya Oda Orkestrası, Orchestre d’Auvergne, Budapeşte Ferenc Liszt Orkestrası,
Orchestre de Bretagne ve Orchestre “Les Sanatçı halen Belçika’daki Queen ElisaSiecles” gibi önemli topluluklar eşliğinde beth Music Chapel’de viyola profesörü
solist olarak konserler vermiştir. Aranan olarak görev yapmaktadır.
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FRANS HELMERSON
VİYOLONSEL
İsveçli viyolonsel sanatçısı Frans Helmerson, müzik eğitimine Göteborg’da
Guido Vecchi ile başladı. Daha sonra eğitimine Roma’da Giuseppe Selmi
ve Londra’da William Pleeth ile devam etti. Ayrıca Sergiu Celibidache ve
mentörü Mstislav Rostropovich de onun sanatsal gelişiminde çok etkili
bir rol oynamışlardır. 1971 yılında Floransa’daki ünlü Cassado Yarışmasını
kazanması, sanatçının elde ettiği pek çok büyük başarının ilki olmuştur.
Helmerson Avrupa ülkeleri, Japonya, Rusya, Güney Amerika, Avustralya,
Yeni Zelanda ve ABD’de birçok konser turnesi gerçekleştirmiştir.
Birçok tanınmış orkestra ile birlikte çalışmış olan Frans Helmerson, konserleri ve kayıtları için olağanüstü eleştiriler almıştır. Neeme Järvi’nin
şefliğinde Göteborg Senfoni Orkestrası ile kaydettiği Dvorak’ın viyolonsel
konçertosu, “şu anda piyasada bulunan en iyi kayıt” olarak kabul edilmiştir. Şostakoviç’in 1 numaralı viyolonsel konçertosunun kaydı da yine birçok övgü toplamıştır.
Helmerson’un oda müziğine olan sevgisi, sanatçının müzikal faaliyetlerindeki bir diğer önemli etkendir. Verbier, Pablo Casals ve Ravinia dahil
olmak üzere dünyanın en önemli festivallerine düzenli olarak davet edilen
sanatçı, ayrıca uzun yıllar Umea-Korsholm Uluslararası Oda Müziği Festivalinin sanat yönetmenliğini yapmıştır. 2002 yılında Mihaela Martin, Stephan Picard ve Nobuko Imai ile birlikte Michelangelo Kuartet’i kurmuştur.
Solist, oda müzisyeni ve orkestra şefliği kariyerine ek olarak Helmerson,
uzun yıllar Köln ve Madrid’deki konservatuvarlarda viyolonsel profesörü
olarak dersler vermiştir. 2011/12 eğitim yılından itibaren, Berlin Hanns
Eisler Müzik Yüksek Okulunda misafir profesör olarak, 2016 yılında ise
Berlin Barenboim-Said Akademisinde viyolonsel profesörü olarak görev
yapmaya başlamıştır. Sanatçı, 2006 yılından beri Kronberg Akademisinde
baş profesör olarak dersler vermektedir ve Stefan-Peter Greiner yapımı
bir viyolonsel kullanmaktadır.
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PROGRAM NOTLARI
W. A. Mozart – Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü No.21, Re Majör KV.575
(Prusya Dörtlüsü No.1, 1789)
35 senelik kısacık ömründe müziğin her alanında rekor sayıda eser
bestelemiş olan Mozart, klasik Viyana döneminden bugüne kadar
dünyada şüphesiz eserleri en çok
icra edilen bestecidir. Bestelediği
son üç yaylı çalgılar dörtlüsü ise
Prusya dörtlüleri olarak adlandırılmıştır. Sebebi ise amatör bir çellist olan Prusya kralı II. Frederick
Wilhelm için yazılmış olmalarıdır.
Prusya dörtlüsü no.1 (no.21), klasik
bir formda ve dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm (Allegretto) sonat formunda ve iki ana temayı esas
alır. Son derece optimist bir havada
kemanın ilk temayı sunmasıyla başlayan bölüm, daha sonra kısa bir
motifin kendi içinde gelişmesini
betimleyen ikinci temaya bağlanır.
İkinci temanın ana element olarak
kullanıldığı gelişme kısmından sonra tekrar birinci ve ikinci temaya dönüş sağlanır. İkinci bölüm (Andante) lirik ve güzellikler barındıran bir
müziktir. İki küçük temadan oluşan
bölümde, lirik karakter hiç bozulmaz. İki tema da art arda iki kere
çeşitleme üslubuyla sunulur. Üçüncü bölüm hızlı tempoda bir Menuet’dir. Ters aksanların ve ünisonların bolca bulunduğu ilk kısımdan
sonra, Menuet’in ikinci kısmı olan
Trio sunulur. Besteci burada tekstürü inceltmiş ve kontrast yaratan bir

hava yakalamıştır. Ardından Menuet’in ilk kısmı tekrar eder ve bölüm
son bulur. Eserin final bölümü Allegretto başlıklıdır. Rondo (döngüsel) formunda yazılmış ve genel
anlamda kontrpuantik ve hatta ara
sıra disonansların cesurca kullanıldığı, Mozart’ın bestecilik tekniğinin
en harika örneklerindendir. Genel
anlamda lirik yapıyı hiç bozmadan,
diğer temada ise heyecanlı ritimler
kullanılan bölüm, sürprizli cümle
geçişleriyle bezenmiştir. Eser son
derece parlak ve baştan sona kaybetmediği optimist hava içerisinde
son bulur.
E. W. Korngold – Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü No.2, Mi bemol Majör
Op.26 (1933)
Avusturya doğumlu Amerikalı besteci Korngold (1897-1957), küçük
yaşlarda müziğe olan yeteneği sayesinde mucize çocuk olarak nitelendirilmiştir. Özellikle Hollywood
dünyasında olağanüstü bir üne kavuşmuş olan besteci, 16 film müziği
bestelemiş ve 2 adet Oscar kazanmıştır. Film müziği alanının gelişmesi açısından müzik tarihinde
önemli bir yere sahiptir. Genel müzik dili olarak popülarist geç romantik bir stile sahiptir. Müziğin hemen
her alanında eserler vermiş olan
Korngold’un üç tane yaylı sazlar
dörtlüsü bulunmaktadır. Yaylı çalgılar dörtlüsü no.2 dört bölümden
oluşmaktadır. İlk bölüm (Allegro)
sonat formunda ve caz elementle-
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rinin bolca kullanıldığı, son derece pozitif
bir havadadır. İlk temanın heyecanlı karakterinden sonra buna tezat gelen ikinci tema duyulur. Tempo değişikliklerinin
sıkça görüldüğü gelişim kısmından sonra
birinci ve ikinci tema son derece kompakt
bir biçimde tekrar sunulur. İlk bölüm çok
sakin bir havada sona erer. İkinci bölüm
(Allegretto con moto) hızlı yapıda ve iki kısımdan oluşan bir şarkı formundadır. Armonik olarak sürekli şaşırtıcı değişimlerin
olduğu ilk tema adeta bir Avusturya-Macar
havasındadır. İkinci tema ise bağlantısız
bir şekilde aniden karşımıza çıkar. Daha
kontrpuantik bir yapıya sahip olan bu kısımdan sonra tekrar ilk tema tekrar gelir
ve bölüm çoşkulu bir biçimde son bulur.
Üçüncü bölümle beraber (Lento) eserin
tüm havası adeta değişir. Korngold’un bu
bölümde yarattığı hava adeta gizemli bir
dünyadır. Armonikler ile başlayan bölüm, uzun cümlelerle örülü ve müthiş ileri armonilerle bezenmiştir. Son bölüm ise
Vals’tir. Her ne kadar Avusturya valslerine
çok benzetmek mümkün olmasa da besteci burada bir atıfta bulunarak grotesk bir
final kurgulamıştır. Form olarak klasik bir
vals gibi görünsede, üslup açısından epey
farklıdır. Hem armonik, hem tempo açısından progresif bir biçimde doruğa ulaşan bölüm görkemli bir final oluşturur.
J. Brahms – Yaylı Çalgılar Altılısı No.1, Si
bemol Majör Op.18 (1860)
Belki de Alman orta romantik dönemin
en büyük bestecisi sayabileceğimiz Brahms’ın erken dönem eserleri daha çok Schubert’in stiline benzetilebilir. Yaylı sazlar
için genel olarak dörtlülerin yazıldığı bu
dönemde, kimi müzikologlara göre besteci
polifonik yapıyı daha sağlama almak için
altılı yazmayı tercih etmiş olabilir. Daha
öncesinde çok az örneği bulunan yaylı çalgılar altılıları özellikle Brahms’tan sonra
Çaykovski, R. Strauss ve Schoenberg gibi

büyük bestecilerin de bu oda müziği formatında eserler vermesine ışık tutmuştur.
Dört bölümden oluşan eserin ilk bölümü
(Allegro ma non troppo) sonat formundadır. Vals edasında bir Alman halk şarkısını
andıran ilk tema dinleyicileri melankolik
havasıyla içine çeker. Hemen arkasından
gelen ikinci tema ise serenat hissi verircesine yayılır. Gelişim kısmında her iki temanın da çeşitli varyasyonlarla duyurulmasından sonra, bu sefer önce ikinci tema ön
plana çıkar. Çok küçük bir koda (çözüm)
ile ilk bölüm, pizzicato’ların adeta bir gitar
efekti vermesi gibi serenad vari bir havada
son bulur. İkinci bölüm (Andante ma non
troppo) viyolanın Macar esintileri taşıyan
ana temayı vermesiyle başlar. Viyola’ya ise
ikinci viyola ve viyolonseller eşlik etmektedir. Bir marş gibi olan bu eşlik, müziğe
olağanüstü bir ağırbaşlılık ve karanlık bir
atmosfer vermektedir. Altı varyasyondan
oluşan bu bölüm aynı temanın başkalaşımlar geçirerek mükemmel üniter bir
form almasını gözler önüne serer. İlk iki
varyasyon dramatik ve sürekli tırmanan
bir havadadır. Ancak daha sonra müziğe
sakinlik hakim olur. Başta duyulan dramatik hava yerini majör tona ve ışıltılı bir
sona bırakır. Üçüncü bölüm hızlı tempoda
(Allegro molto) bir Scherzo’dur. Senkoplu
ritimler ve ters aksanların hakim olduğu
bu bölüm, oldukça kısadır ve sanki eserde
bir intermezzo varmış havası yaratmaktadır. Daha da hızlanan ikinci temadan sonra
(trio) Scherzo tekrar eder ve hızlı karakter
daha da tırmanarak bölüm son bulur. Eserin final bölümü ise Schubert’in temalarına benzeyen, pozitif duygularla bezenmiş
bir Rondo’dur (Poco Allegretto e graziso).
Besteci bu bölümün pek çok kısmında altılıyı bölerek ya da enstrümanların aralıklarını açarak rejistreler ile oynamıştır. Genel
anlamda pozitifliğinden hiç ödün vermeyen Rondo, daha da hızlanan bir koda ile
coşkuyla son bulur.
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#BebeklerDinliyor
Ninni Projesi
18 Eylül 2022, Pazar | 11.00 - 11.40
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fuaye Alanı
Etkinlik herkesin katılımına açıktır ve ücretsizdir.
Etkinlik Hakkında
Ninni Projesi, 0-4 yaş arası bebeklerin katılımı için düzenlenmiş
bir atölyedir. Ebeveynler ve bebeklerin katılımına açık olan atölye
35 dakika sürer. Bu çalışmada, dünya kültürünün ortak mirası olan
ninniler, çok sesli müziğe adapte edilmiş şekilde bebekler için icra
edilir.
Dandini dandini dastana, Uyusun da büyüsün, Brahms’ın Wiegenlied’i,
Edward Grieg’in Solveig’s Lullaby’ı, Debussy’nin Clair De Lune’ü,
Amerikan ninnisi All the Pretty Horses, Twinkle Twinkle Little Stars
gibi hem klasik batı müziği bestecilerine ait ninni besteleri hem
de gelenekselleşmiş anonim ninniler bebekler için düzenlecek bu
atölyelerde seslendirilecektir.
Şan: Zeynep Ciddi
Flüt: Nisanur Bakırel
Piyano: Fatma Ece Ergün
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Storioni Trio
Wouter Vossen (keman)
Marc Vossen (viyolonsel)
Bart Van De Roer (piyano)
18 Eylül 2022, Pazar | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Program
C. Nielsen
Piyanolu Üçlü Sol Majör, FS 3i (Türkiye prömiyeri) 11’
- (no tempo)
- Andante
- Allegro grazioso
E. Grieg
Piyanolu Üçlü için “Andante con moto“ do minör, EG116 10’
S. Fagerlund
“Remain” (Türkiye Prömiyeri - 2022 yılında Tapiola Sinfonietta,
Storioni Festival, O/Modernt Festival ve Kartina Oda Müziği Festivali
tarafından sipariş edilmiştir) 21’
- Capriccioso ben ritmico
- Adagio di molto
- Esaltato
ARA
F. Schubert
Piyanolu Üçlü No.2 Mi bemol Majör, Op.100 50’
- Allegro
- Andante con moto
- Scherzo: Allegro moderato
- Allegro moderato
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STORIONI TRIO
Wouter Vossen, keman
Marc Vossen, viyolonsel
Bart van de Roer, piyano
‘Akıllıca dengelenmiş, güzel çalınmış bir performans’ - Gramophone

Nereye giderlerse gitsinler, üç müzisyen hem dinleyiciler hem de
eleştirmenleri büyülemiştir. SunStorioni Trio, dünyanın en önde geday Times şunları yazdı: “Bu, Larlen piyano üçlülerinden biri olarak
go’da hem en görkemli şenliği hem
kabul edilmektedir. 1995 yılında
de en eğlenceli ve alaycı tavrı ile
kurulan trio adını keman sanatçısı
kendinden geçmiş bir güzelliğe
Wouter Vossen tarafından çalınan
ulaşan, yeni renk ve dokuların keşve L. Storioni tarafından 1794 yılınfinden keyif alan bir Beethoven.
da yapılan kemandan almaktadır.
Muhteşem Hollandalı trio bunu
Üçlünün repertuarı, klasikten çağ- gururlandırıyor.” Önde gelen müdaşa, Haydn’dan Aho’ya uzanan ge- zik dergisi Gramophone’da Storioni
niş bir repertuardır. Hem dönem Trio’nun birçok CD’sinden biri hakhem de modern enstrümanları kul- kında yapılan bir eleştiri de ise şunlanarak tüm Beethoven’ın piyano lar yazıyor: “Akıllıca dengelenmiş,
üçlülerini icra etmişlerdir. Bu se- güzel çalınmış bir performans”.
zon, topluluğun 25. yıl dönümüdür.
En önemli örneğinin Beethoven’ın
Hollanda’nın önde gelen gazetesi Üçlü Konçertosu olduğu piyanolu
NRC tarafından ‘Hollanda kültürü- üçlü ve orkestra için konçerto renün amiral gemisi’ olarak belirtilen pertuarı, Storioni Trio’nun uzmanStorioni Trio; Amsterdam Concert- laştığı bir repertuar haline gelmiştir
gebouw, New York Carnegie Hall ve ve birçok prestijli orkestra eşliğinde
Londra Wigmore Hall gibi dünyanın konserler vermişlerdir. David Lang,
en seçkin konser salonlarında sahne Kevin Volans, Willem Jeths, Nico
almaktadır. Üçlü, Kuhmo Festivali Muhly ve Kalevi Aho gibi besteciler(Finlandiya), Prades Pablo Casals den çok sayıda üçlü konçerto sipaFestivali (Fransa) ve West Cork Oda riş etmişlerdir. Beethoven’ın Üçlü
Müziği Festivali (İrlanda) gibi ulus- Konçertosu kayıtları uluslararası
lararası festivallerde de büyük ilgi basında büyük beğeni toplamış ve
görmektedir. Ayrıca Avrupa, Asya Gramophone Dergisi tarafından
ve Kuzey Amerika da olmak üzere ‘Editörün Seçimi’ olarak duyurulbirçok konser turnesi yapmışlardır. muş, BBC Radio 3 tarafındansa
haftanın CD’si olarak seçilmiştir.
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PROGRAM NOTLARI
C. Nielsen – Piyanolu Üçlü Sol
Majör, FS 3I (1883)

oluşmaktadır. Kısacık süren bu final, parlak bir karakterle sona erer.

Kuzey Avrupa müziğine baktığımız zaman, Sibelius ve Grieg gibi
dev besteciler elbette açıkara ön
plana çıkmaktadır. Ancak Danimarka müzik tarihi’nin belki de en
bilindik ve önemli bestecisi Carl
Nielsen de, kuzeyin 20. yüzyılda
parlayan başka bir yıldızıdır. Kendine has ve progresif tonal yapıda
bir bestecilik anlayışına sahip olan
besteci, aynı zamanda virtüöz bir
kemancı ve orkestra şefi olarak ön
plana çıkmıştır. Ancak Sol Majör
piyanolu üçlüsü, bestecinin stilistik
özelliğinden epey uzak bir noktada
durmaktadır. Zira Nielsen’in bu eseri tamamen klasik Viyana stilinde
bestelenmiştir. İlk bölüm küçük bir
sonatin formundadır. İlk tema duyulduğu anda, adeta Mozart’ın elinden çıkmışcasına bir hava hemen
hissedilir. Parlak ve gösterişli bu temadan sonra küçük ve lirik ikinci
tema duyurulur. Gelişim kısmında
iki temadan elementler duyulsa da
hemen ilk temaya dönüş sağlanır.
Bölüm parlak karakterle son bulur.
İkinci bölüm ağır tempoda daha Beethoven’a yakın bir Andante’dir. İki
temalı bir şarkı formuna sahiptir
(A-B-A). Ritmik öğeleri ile adeta dramatik bir marş havasındadır. Eserin
üçüncü ve son bölümü ise (Allegro
grazioso) neşeli karakterde bir rondo’dur. Birbirine tezat gösteren majör ve minör iki küçük melodiden

E. Grieg – Piyanolu Üçlü için
‘’Andante con moto’’ Do Majör,
EG116 (1878)
Sibelius ile beraber İskandinav müziğinin en önemli temsilcisi sayabileceğimiz Edward Grieg, romantik
kuzey karakterini en iyi betimleyen
özgün bir bestecidir. Döneminde
yaşamış olan diğer bestecilere nazaran çok daha az eser vermesine karşın, Grieg’in müzik dili hemen kendisini gözler önüne sermektedir.
Her ne kadar piyano konçertosu ve
orkestral süitleriyle öne çıkmış olsa
da, bestecinin oda müziği eserlerindeki ustalığı kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Besteci 1878 yılında sol
minör yaylı dörtlüsünü tamamlamıştır ve aynı sene içerisinde bir piyanolu üçlü bestelemeye başlamıştır. Ancak sadece tek bir bölümünü
bitirebilmiştir. İşte bu eser ‘’Andante con moto’’ olarak ancak 1978 yılında, yani bestelenme tarihinden
tam 100 sene sonra yayınlanmıştır.
Tüm eser sadece altı notadan oluşan bir temanın üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda bir varyasyon
formu göze çarpmaktadır. Bu tema
gerek tonalitenin, gerekse armoni
ve renklerin değişmesiyle devamlı farklı karakterler yaratır. Tıpkı
bestecinin sadece iki bölümünü tamamlayabildiği ikinci yaylı dörtlüsü gibi, ‘’Andante con moto’’ da bizleri acaba eser tamamlanabilseydi
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nasıl olurdu sorusu içinde bırakır.
Esasen, bu parçayı arkeolojik bir
kazıda bulunmuş kısmi bir hazine
olarak, yalnızca Grieg’in kendi zihninde tamamlanmış ideal bir vazo
parçası gibi düşünebiliriz.
S. Fagerlund – Piyanolu Üçlü için
‘’Remain’’ (2022)
Çağdaş Finlandiyalı besteci S. Fagerlund’un (d.1972) müzikal stili
post-modern izlenimcilik olarak
tanımlanabilir. Bestecilik anlayışında büyük formlar ve çeşitli müzikal
dönemlere atıflar kullanmaktadır.
Bestecinin eserleri günümüzde pek
çok önemli orkestralar ve topluluklar tarafından icra edilmektedir.
2022 yılında yazmış olduğu ‘’Remain’’ üç bölümden oluşmaktadır. İlk
bölüm yüksek virtüözlük içeren ve
enerji dolu bir müziktir. Gelişen bir
kanon (aynı temanın üst üste sunulması) yapısı üzerine kurulmuş
olup; ritmik, kuvvetli ifadelere sahip, arpejli materyallerin devamlı
başkalaşım geçirerek yeni elementler oluşturması üzerine kuruludur.
Beethoven ve Ravel gibi bestecilere
atıflar ara sıra gözlenir ve ortadan
kaybolur. İkinci bölüm, iki temadan
oluşan (A-B-A) ve ağır tempolu bir
müziktir. Bölümün özellikle ikinci teması dikkat çekmektedir. Zira
besteci burada Bach’ın ikinci partitası’nın Sarabande bölümünü ana
materyal olarak kullanmıştır. Son
bölüm ise hızlı tempoda ve eserdeki
tüm müzikal materyallerin geliştirilerek kullanıldığı bir Rondo’dur.
Besteci ‘’Remain’’ için şu ifadeleri
kullanmaktadır:

nim için büyük önem taşımaktadırlar. Ayrıca sanat ve insanlığın, savaşlar ve kötülüğe rağmen yüzyıllar
boyunca gelişmesi ve galip gelmesi
de, çok güçlü bir ifadedir.’’
Bu düşünceyle yola çıkan Fagerlund, esasen müzik mirasının güzelliğini, devamlılığını ve yansımasını bizlere sunmaktadır.
F. Schubert – Piyanolu Üçlü No.2
Mi bemol Majör, Op.100 – D.929
(1827)

Beethoven’ın açtığı romantizm kapısından ilk giren bestecilerden
Schubert, erken Alman romantik
müziğin öncülerindendir. Elbette
klasik stilin de geleneğini devam
ettiren besteci, aynı zamanda mükemmel armoni ve yenilikçi bir
form anlayışı geliştirmiştir. Oda
müziği alanında çok sayıda yapıtlar vermiş olan Schubert’in 2 no.lu
piyanolu üçlüsü son eserleri arasındadır. Bu eser, Beethoven’ın ‘’Arşidük’’ üçlüsü ile birlikte geleneksel
repertuardaki en büyük birkaç piyanolu üçlü arasında sayılabilecek
devasa bir başyapıttır. Eserdeki geniş ve uzun tematik yapılar, fikri
olarak zengin ve ustaca işlenmiştir.
Büyük besteci R. Schumann; “Schubert’in piyanolu üçlüsü, gökyüzündeki kızgın bir kuyruklu yıldız gibi
müzik dünyasından geçti” diye bir
yazısında eserden bahsetmiştir. İlk
bölüm (Allegro) yenilikçi bir sonat
formundadır. Sergi kısmında 6 tematik öğenin sunulması biraz kafa
karıştırıcı da olsa bu temalar birbirleriyle harika bir uyum içindedir.
Esasen her bir öğe bir başkasını
‘’Bu eserde atıfta bulunduğum bes- doğurur niteliktedir. Bu kısım yer
teciler hem yaratıcılıkları, hem de yer lirik ve enerjik tınıları göz önümüzikal bakış açıları açısından be- ne serer. Gelişim kısmı ise sergi’nin
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son teması üzerine oturtulmuştur
ve bölümün en dramatik noktaları
bu kısımda duyulur. Ardından sergi
tekrar edilir ve bölüm ilk temanın
açık bir biçimde duyurulması ile
son bulur. İkinci bölüm (Andante
con moto) tüm eserin en meşhur
ve herkesçe bilinen ağıtsal bölümüdür. Bölümün ünlü teması, marşvari bir eşlik ile viyolonsel tarafından
sunulur. Birinci tema sona erdiğinde, müzikteki gergin ve ağıtsal hava
dağılır ve yerini çok daha sıcak ve
narin olan ikinci temaya bırakır.
Ancak burada da beklenmedik destansı episodlar duyulur. Yavaş yavaş
sakinleşen müzik kendisini tekrar
ağıtsal temaya teslim eder. Üçüncü
bölüm (Allegro moderato) dansvari
bir Scherzo’dur. Piyano ve yaylıların
kanonik (aynı temanın üst üste sunulması) üslupta temayı vermesi ile
başlar. Optimist ve bir o kadar lirik
pasajlarla örülü ilk temadan sonra
ikinci kısım (trio) başlar. Aksanların
ön planda olduğu ve kırsal bir havası
olan bu kısımda da polifonik oyunlar yine göz önündedir. Tekrarlanan
kanonik ilk tema ile bölüm son bulur. Eserin final bölümü, gelişmiş
ve ekstra temaların da bulunduğu
Rondo-Sonat formunda bir sonuç
ortaya koymaktadır. Kibar ve klasik
dönemi hatırlatan ilk temadan sonra, minör tonalitede ve daha stresli
olan ikinci tema başlar. Virtüözitenin müzikle bir olduğu ve son derece doğal bir biçimde sunulduğu bu
kısımdan sonra, besteci beklenmedik bir şekilde ikinci bölümün temasını getirir. Hayattaki dramatik
duygular ve derinliği unutmamamız için bir hatırlatmadır bu adeta.
Orta kısımda tüm temaları üst üste
getiren besteci, progresif bir biçim-

de kullandığı tüm bu materyalleri
eserin sonuna kadar mükemmel
bir çeşitlilikle bizlere sunmuştur.
Bu çeşitlilik, büyük romantik formların oluşumunda Schubert’in tartışılmaz ustalığını bir kez daha gözler
önüne sermektedir.
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Semplice Quartet
Jacques Ammon, piyano
20 Eylül 2022, Salı | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Program
F. Say
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü “Divorce” Op.29 15’
- Allegro maestoso
- Andante
- Presto
«Mozaik» 30’
E. Eryılmaz, Bolulu Ama Rasim
B. Köprülü, Marmara Dörtlüsü
A. Keçebaşoğlu, Kırık Halay
B. Büyükyıldırım, Teke
U. Öztekin, Ani Harabeleri
E. Demirel, Seikilos
C. Oslu, Nemrut Heykellerinin Türküsü
ARA
D. Shostakovich
Piyanolu Beşli sol minör Op.57 36’
- Prelude: Lento
- Fugue: Adagio
- Scherzo: Allegretto
- Intermezzo: Lento
- Finale: Allegretto
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SEMPLICE QUARTET
Murat Erginol, keman
Yaren Budak, keman
Pınar Dinçer, viyola
Burak Ayrancı, viyolonsel
“Yüksek seviyede kusursuz cümlelerle,
belirgin artikülasyon ve dikkatlice yapılan
dinamiklerle dolu.” — Bachtrack

Başarılı çalışmalarıyla İstanbul Kültür
Sanat Vakfı’nın da dikkatini çeken topluluk; 2015 yılında 43. İstanbul Müzik
Festivali’ne davet edilerek Sabancı Müze2016 yılında Andante dergisinin altıncısını
si’nde bir konser vermiş; İKSV’nin refedüzenlediği “Donizetti Klasik Müzik Ödülransıyla Fransa’da Aix-en-Provence Fesleri”nde “Yılın Oda Müziği Grubu” ödülüne
tivali’nden teklif almış, burada konserler
layık görülen Semplice Quartet, 2009 yılınvermiş ve ustalık sınıflarına katılmıştır.
dan bu yana; başarılı konser performansları, Barok’tan günümüze tüm dönemlere 2016 Ağustos ayında Avusturya’da düilgisi ve sanatın bütün disiplinleriyle etki- zenlenen ISA Festivali’ne katılan Sempleşim içinde olan projeleri ile uzun soluk- lice Quartet, burada Prof. Johannes
lu ve farklı bir topluluk olduğunu kanıt- Meissl, Vida Lukic, Evgenia Epstein ve
ladı. Henüz kariyerinin başında Brüksel Josef Kluson gibi hocalarla çalışmış ve
Kraliyet Akademisi’nde verdiği konserle konserler vermiştir. 2016 Ekim ayınadından söz ettiren topluluk, İstanbul’da da girdikleri sınav sonucunda Viyana
neredeyse tüm konser salonlarında, İz- Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitemir, Bodrum, Ankara, Bursa, Antalya, Es- si Haydn Enstitüsü’nde Bölüm Başkanı
kişehir, Afyon, Ayvalık ve Mersin’deki mü- Prof. Johannes Meissl’ın sınıfına kabul
zik festivallerinde sayısız konserler verdi. edilmiş ve iki sene boyunca oda müziği
eğitimlerine burada devam etmişlerdir.
2010 yılında ABD’ye giden Semplice Quartet üyeleri; Apple Hill Chamber Music Her biri Türkiye’nin seçkin orkestralaCenter’ın verdiği bursla “Young Artist” rının üyeleri olmalarının yanı sıra oda
programına davet edildiler ve burada Len- müziği kariyerlerini de özveriyle sürdürny Matcznyski ile çalışma fırsatı buldular, mekte olan Semplice Quartet’in gelecekayrıca sanatçıyla birçok konser verdiler. teki hedefi; Türkiye’de oda müziğinin
daha fazla tanınmasını sağlamak, farklı
Sosyal sorumluluk projelerine de önem vesanatçılarla ortak çalışmalara imza atren grup, İBB Şehir Tiyatroları, Afyonkaramak, sosyal sorumluluk projelerine katkı
hisar Klasik Müzik Festivali ve onur konusağlamak, yurt dışında ülkemizi temsil
ğu olarak katıldığı Bosch Genç Klasikçiler
etmek ve en önemlisi, birlikte müzik yaFestivali ile ortak projeler yaparak, çocukparken aldıkları keyfi devam ettirerek bu
lara klasik müziği tanıtmak ve sevdirmek
keyfi dinleyicilerine de aktarabilmektir.
için açıklamalı performanslar sergiledi.
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JACQUES AMMON
PİYANO
Şili’nin Santiago kentinde doğan
Alman-Şili asıllı Jacques Ammon,
1989 yılında Claudio Arrau Uluslararası Piyano Yarışmasında elde
ettiği başarıyla birlikte uluslararası
tanınırlık kazandı. O zamandan beri
Almanya ve dünyanın ünlü konser
salonlarında hem solist hem de oda
müziği sanatçısı olarak birçok konser vermekte ve “Schleswig-Holstein Musikfestival”, “Festspiele Mecklenburg-Vorpommern”, “Rheingau
Musikfestival” gibi seçkin festivallere düzenli olarak davet edilmektedir.
Uluslararası alanda Ammon; Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere,
İspanya, İtalya, Belçika, Finlandiya, Polonya, Rusya, Japonya, Şili,
Arjantin ve ABD dahil olmak üzere
birçok ülkede sahne almıştır. Konserlerinin çoğu Radio France, BBC
London, RBB, NDR, DWR, BR ve
WDR gibi önemli radyo ve televizyon kurumları tarafından yayınlanmıştır.

oldukları özel anlaşma ile üç CD
yayınladılar. Ayrıca Ars Musici ve
Genuin Classics etiketleri altında
CD’leri yayınlandı. Birlikte çalıştıkları uzun ve yoğun yılların kendilerine dünya çapında pek çok fırsat
getirdiği “Runge & Ammon” ikilisi,
2021 yılında 25. yıldönümlerini kutladılar.
Ammon ayrıca Deutsche Grammophon firması için sayısız kayıt
gerçekleştirdiği, birçok konser ve
projede beraber yer aldığı keman
sanatçısı Daniel Hope ile yakın bir
iş birliği içindedir.

Sanatçı, solist kariyerinin yanı sıra
uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapmakta ve Almanya başta olmak üzere birçok müzik festivalinde dersler vermektedir. Bunlardan
başlıcaları Weikersheim Jeunesses
Musicales Uluslararası Oda Müziği
ustalık sınıfı, Akademie Hohenstaufen, Schloß Neuhardenberg Hope
Müzik Akademisi, Kronberg Akademisi, Polonya Krzyzowa Müzik
Sanatçı “Berlin Filarmoni 12 Çel- Festivali ve Belçika’daki Queen Elilisti”nin daveti üzerine yapılan bir sabeth Music Chapel’dir.
kaydın (EMI) müzik danışmanlığı
Jacques Ammon, 2014 yılından beri
ve aranjörlüğünü üstlendi. Bu kaLeipzig “Felix Mendelssohn Bartyıt daha sonra Grammy adaylığı ve
holdy” Müzik ve Tiyatro Yüksek
Echo Ödülünün sahibi oldu.
Okulunda piyano profesörü olarak
1996 yılında, Jacques Ammon ve görev yapmaktadır.
viyolonsel sanatçısı Eckart Runge,
“Runge & Ammon” adlı duolarını
kurdular. 2020 yılında ise Berlin
Classics/Edel firmasıyla yapmış
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PROGRAM NOTLARI
F. Say – Yaylı çalgılar dörtlüsü,
Op.29 ‘’Divorce’’ (2010)
Uluslararası platformda yapıtları en
çok icra edilen Türk bestecilerinden Fazıl Say, genel olarak müziğini
ve eserlerindeki formu ‘’programlı
müzik’’ prensibi üzerine oturtmaktadır. Bestecinin seçtiği konu ışığında, müzik kendi hikayesini dinleyiciye aktarmaktadır diyebiliriz. Pek
çok alanda eserler vermiş olan Say
bu yaylı dörtlüsünde ‘’boşanmak –
ayrılık’’ konusunu işlemektedir. Bu
süreç içindeki ruh halini ve eserin
yapısını şu şekilde dile getirmektedir:
‘’Bu yapıtı bestelerken kendimden
ve yaşadıklarımdan yola çıktım. Boşanmak, ayrılmak, bir ilişkiyi yapamamak gibi yaşanmışlıkları müzik
diliyle, ses ve ritimler ile anlatmaya
çalıştım. Diğer yapıtlarımdaki gibi,
tarihi bir yolculuk veya bir mekanı
anlatmaktan ziyade, kendi içgüdülerimin eseridir bu yaylı çalgılar
dörtlüsü.’’

ise, iyice travmaya dönüşmüş bir
ilişkinin tüm itilmişliklerini, kavga
dövüşünü yansıtmak ister gibidir.’’
Genel olarak yaylı çalgıların tüm
teknik özelliklerini kullanan besteci, hem boşanma konusunu kendi
iç dünyasında nasıl işlediğini dışa
vurmuş, hem de dinleyicileri belki
yaşadıkları, belki yaşamadıkları bir
tecrübenin psikozu içine çekmiştir.
Bu bağlamda modern - ekspresyonist bir yaylı çalgılar dörtlüsü ortaya çıkmıştır.
Mozaik (2022)
Mozaik, 7 Türk bestecisinin Semplice Quartet için yazmış olduğu ve her
bestecinin Türkiye’nin bir bölgesini
konu aldığı, Gedik Sanat tarafından
2022 yılında hayata geçirilmiş bir
projedir.
Erberk Eryılmaz - Bolulu Ama
Rasim

Eserde, efsanevi kemancı Bolulu
Ama Rasim’in keman çalma stilinden yola çıkan bestecinin daha önÜç bölümden oluşan eser için bes- ceki yaylı çalgıları içeren çalışmateci şu ifadeleri kullanır:
larında Rasim’in düğün ve albüm
kayıtlarının etkileri çok olmuştur.
‘’Yapıtın ilk bölümü oldukça vahşi,
Ancak besteci bu sefer tamamen
süratli, aksak ritimli ve dertli başkendine has renkleri, kemanının
lar. Arada caz kulübü tarzı mekantınısı, süslemeleri, dramatik sürplara itham, ve bununla beraber gerizleri, söyleme tarzı ile ve tabii ki
lişim bölümleri de vardır. Yaşanan
Bolu’nun halk müziği üslubuyla tatarih günümüzdür. Yaşayanlar bizmamen onun tarzına adanmış bir
lerizdir. İkinci bölümde, renkler,
eser bestelemiştir. Kendisi bu eser
arayışlar, çare arayışları ve hüzün
ile aynı zamanda, Bolulu Ama Rahakimdir. Melankoliktir. Son bölüm
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sim’in oyununun neşeli ve hayat
dolu doğasını günümüz konser sahnelerine taşıyabilmeyi hedeflemektedir.

yönüne işaret eder.
Barış Büyükyıldırım - Teke

Bestecinin müziği avant-garde, caz,
minimal, barok ve elektronik gibi
Bogatay Köprülü - Marmara
farklı türlerin etkileşimleri ve karDörtlüsü
şıtlıklarını klasik müzik sahnesine
Scherzo formunda bestelenen bu taşımayı amaçlıyor. Yaylı dörtlü için
eser; bir göç ve medeniyet yolu olan bestelediği “Teke” Akdeniz bölgesiMarmara’nın, bestecinin kendisini nin müziğindeki heyecanlı ritmik
var eden her karış toprağından, her çeşitlilikten ilham alarak, yörenin 9
damla suyundan doğmuştur. Ku- vuruşlu danslarını betimliyor.
zey’i Güney’e, Doğu’yu Batı’ya bağlaUğurcan Öztekin - Ani Harabeleri
yan bu kültür köprüsü üzerinde yaşanan hem acılar hem de umutlarla Eser tarih boyunca birçok medenidolu bilgelik ve tarih, insanın ciğer- yete ev sahipliği yapmış olan Ani
lerine adeta bir nefeste işlemek- antik şehrindeki farklı mimari üstedir. İncileri saymakla bitmeyen, luplardan yapıların bir arada busürprizlerle dolu katman katman iş- lunarak ortaya çıkarttığı mimari
lenmiş Marmara bölgemiz. Besteci; mozaiğin işitsel bir yeniden üretimi
bir küçük bir büyük Ayasofya’sıyla, olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
Pagan dönemden Hristiyanlık’a ve değişik kökenlerden yapıların bir
Müslümanlık’a, Keltler’den Türk- araya gelmesiyle oluşan eklektik
ler’e, Doğu Roma’dan Osmanlı’ya ve stili model alarak, yaylı dörtlünün
bugünün Türkiye’sine kadar, bilme- tekil bir kompozit enstrümana dödiğimiz daha nice kadim yaşanmış- nüştüğü ve farklı ses ailelerinden tılığa yuva olmuş eşsiz coğrafyaya, nıların yalın bir akış içinde işlendiği
buranın has bir evladı olarak müzi- monolitik bir müzikal anlatı sunar.
ğimi ithaf ettiğini belirtmektedir.
Evrim Demirel - Seikelos
Aslıhan Keçebaşoğlu - Kırık Halay
Seikilos adındaki birine ait olan
Çorum halay danslarından esin- mezar taşının üzerinde Grekçe bir
lenmiştir. Eserin sergisi, Çorum mezar yazıtı ve bir melodinin söz
halayının temasından esinlenen ve bestesi yer almaktadır. Yazıtın
makamsal bir ezgi ile başlar. Sergi- üzerinde yer alan şarkının sözleri
yi takip eden ilk iki bölümde tema ise şu şekildedir; “Işılda yaşadıbatı müziği kültürüyle bezenmiş ğın sürece, Hiçbir şeyi dert etme,
farklı müzikal dokularda ele alınır. Yaşam kısacık, ve zaman bedelini
Müziğin ana esin kaynağı olan Ço- ödetir günü gelince.”
rum halayının teması son bölümde
açıkça duyurulur. Geleneksel halay- Cem Oslu - Nemrut Heykelleri’nin
da kullanılan metrik yapının tersi- Türküsü
ne müzik üç zamanlı yavaş bir dans Bu bölüm Nemrut Dağı’nda bulunan
formuna atıfta bulunur. Eserin baş- heykellerin iki bin yılı aşkın süredir
lığındaki kırık ifadesi müziğin bu beraber gün doğuşlarını izlemeleri,
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dertleşmeleri, şarkı söylemeleri ve
dans etmeleri hayal edilerek yazılmıştır. Bölümün müzikal dili, bölgenin kültüründen esinlenir.
D. Şostakoviç – Piyanolu Beşli, sol
minör Op.57 (1940)
Hem Rus sovyet döneminin, hem
de 20. yüzyılın kuşkusuz en büyük
bestecilerinden Dimitri Şostakoviç,
stilistik açıdan müziğe adeta yeni
bir soluk getirmiştir. Çoğu eserinde
geleneksel formlara bağlı kalmış,
ancak armonik ve melodik olarak
çağının ötesine geçmiştir. Hayatı
boyunca durmaksızın üreten besteci; opera, bale, film müzikleri, senfonik yapıtlar, konçertolar ve oda
müziği gibi müziğin her alanında
rekor sayıda eserler vermiştir. Sol
minör piyanolu beşli, Şostakoviç’in
en çok bilinen ve icra edilen oda
müziği yapıtlarındandır. İlk iki bölüme bakılacak olursa, besteci burada J.S. Bach’a atıfta bulunmuştur.
Zira bu ilk iki bölüm, birbirlerine
bağlı bir Prelüd – Füg’den oluşmaktadır. Prelüd (Lento), piyanonun
solo olarak temayı vermesiyle başlar. Ardından daha hızlı tempoda
gelen ikinci temaya bağlanır ve tekrardan ilk tema farklı bir varyasyonla duyulur. Bölümün bitmesiyle beraber, aralıksız olarak ikinci
bölüme geçiş sağlanır (Füg – Adagio). Füg’ün teması ve karşı tema
kemanlar ile verilir. Ardından tüm
enstrümanlarda aynı tema ve karşı
tema pek çok çeşitlemeye uğrayarak tekrar edilir. Bahsi geçen birinci ve ikinci bölümler, eserin hemen
hemen yarısını kapsayan devasa ve
hayranlık uyandıracak bir formu
gözler önüne sermektedir. Üçüncü
bölüm tipik bir Scherzo’dur (Alleg-

retto). Scherzo yani şaka anlamını
taşıyan bölüm, tam da kendisinden
beklendiği gibi hızlı ve çocuksu bir
temayı işler. Şostakoviç’in pek çok
eserinde bu tip temaları grotesk
bir üslupta işlediği aşikardır. Ancak
arada kasti olarak bozulan armoniler ve melodik hat, müziği başkalaştırır ve o basit algıyı bir anda bozar.
Ancak bölüm oldukça parlak biçimde son bulur. Tıpkı ilk iki bölümde
olduğu gibi, son iki bölümü de bir
blok olarak değerlendirmek mümkündür (İntermezzo – Final). Dördüncü bölüm (İntermezzo – Lento)
her ne kadar ara müzik başlıklı olsa
da, oturaklı ve ağıtsal karakterdir.
Orta kısımda ostinato akorlar daha
optimist bir hava yaratsa da, tekrardan ağıtsal karakter hakim olur ve
bölüm son bulur. Aralıksız başlayan
son bölüm ise (Finale – Allegretto)
bir anda rahat ve önceki bölüme tezat oluşturacak biçimde yazılmıştır.
İkinci temasında bir marş havası
ile beklenmedik bir etki yarattıktan
sonra, müzik yavaş yavaş sakinleşir.
Bu kadar yoğun bir yapıda bestelenmiş olmasına rağmen, eser son
derece sakin, basit ve huzurlu bir
karakterde son bulur.
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Kapanış Konseri
Sirba Octet
20 Eylül 2022, Salı | 20.00
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Program
TANTZ! 70’
Hora de Bessarabie
Hora de Mana Pe Batai / Di Mashke
Fantaisie Roumaine
Les Deux Guitares
Doina Ciobanului / Sirba
Vu Bistu geven / Der yid in Yerushalaim / Baruta de la
Sarata
Oyfn Veg Shteyt A Boym / Avreml der Marvikher
Fantaisie Hongroise
ARA
Jalea Tiganilor / Opa Tsupa / Yom Shabes yom
A Gute Vokh
Hora Dance / Hora Flacailor
Doina clarinette / Ciganski Stakato
Ikh Shtey Unter a Boskerboym
Geamparale de la Babadag
Coragheasca
L'Alouette
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SIRBA OCTET
Richard Schmoucler, keman & sanat yönetmeni
Laurent Manaud-Pallas, keman
Grégoire Vecchioni, viyola
Claude Giron, viyolonsel
Bernard Cazauran, kontrbas
Philippe Berrod, klarnet
Christophe Henry, piyano
Iurie Morar, cimbalom
Cyrille Lehn, aranjör
Keman sanatçısı Richard Schmoucler, klasik batı müziği ve geleneksel
Doğu Avrupa halk müziğini birleştiren bir topluluk oluşturmak
amacıyla 2003 yılında; Orchestre
de Paris, Orchester National de
France ve Orchester de l’Opéra
de Paris’ten müzisyenler ve cimbalom sanatçısı Cyrille Lehn’i bir
araya getirerek Sirba Octet’i kurdu.
Klezmer, yidiş ve çigan müziği repertuarına yeni bir bakış açısı sunan bu eşsiz topluluğun; ilk albümleri ‘A Yiddishe Mame’ Naïve Classic
etiketi ile 2005 yılında yayınladı.
Slav ve Yidiş müziği; grubun kurucusu Richard Schmoucler’in de kültürünün ve kişisel bilincinin temel
taşı olan bu müzik, ona bir dizi performans tasarlayarak, hayatına ve
klasik bir müzisyen olarak kariyerine dahil etmesi için ilham verdi.

laïka) Fransa ve yurtdışındaki ünlü
konser salonlarında ve festivallerde
gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında; Théâtre des Champs-Élysées,
Théâtre de la Ville, Philharmonie
de Paris, Şanghay Konser Salonu,
Japonya’nın Hyogo Gösteri Sanatları Merkezi, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Musikverein, Rusya
Ural Filarmoni Orkestrası, La Folle Nantesurnée’deki Pâne Festivali, Hamburg’daki Martha Argerich Festivali, Reims’deki Flâneries
Musicales, Festival International
de Piano de la Roque d’Anthéron,
Festival de l’Abbaye de Sylvanès ve
Perpignan, Brest ve la Rochelle’deki konser salonları yer almaktadır.

Sirba Octet; Belçika’daki Liège Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Avusturya’daki Tonküstler Orkestrası,
Japonya’daki Hyogo Gösteri Sanatları Merkezi Orkestrası, Rusya’daSirba Octet, gösterilerini hem bir
ki Tataristan Senfoni Orkestrası,
oktet olarak hem de senfoni orkestAlmanya’daki WDR Funkhausorcrası eşliğinde (A Yiddishe Mame,
hester Köln ve Trier Filarmoni OrTantz !, Sirba Orchestra ! ve Sirbalakestrası, İsviçre’deki Orkestrası ve
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lmayer, Jean-François Verdier ve
John Axelrod gibi önemli şefler
yönetiminde konserler vermiştir.
Sirba Octet’in diskografisi medyada büyük beğeni topladı. “Choc
Classica” ve “Avrupa Yahudi Kültürü Derneği”nden özel ödüller
aldı. “France 3” ayrıca onlar hakkında ‘Une journée avec le Sirba Octet et Isabelle Georges’ başlıklı ve Alain Duault tarafından
sunulan bir belgesel hazırladı.

Photo: Caroline Doutre

la Bielisse Romande ile sahne aldı.
Grup ayrıca Orchestre National de
Lille, Orchestre Pau/Pays de Béarn,
Orchestre de Cannes, Orchestre
Lamoureux, Orchestre National
des Pays de la Loire, Orchestre de
Bretagne, Orchestre Victor Hugo
France Comté gibi orkestralar eşliğinde ve Christian Arming, Yutaka Sado, Alexander Sladkosvsky,
Enrico Delamboye, Kaspar Zehnder, Alexandre Bloch, Fayçal Karoui, Benjamin Levy, Rudolf Pieh-
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PROGRAM NOTLARI
TANTZ!
2015 yılında ünlü kayıt firması
Deutsche Grammophon tarafından
çıkarılan Tantz!, Sirba Octet’in 5. albümüdür. Grubun sanat yönetmeni
Richard Schmoucler albümlerini şu
sözlerle tanımlıyor:

“Tantz”, Yidiş dilinde dans anlamına
gelir. Bu konser başlığı dinleyicilere
duygu, zarafet ve canlılıkla bezenmiş bir program sunulacağı ile ilgili
ipucu vermektedir. Doina, Hora ve
Sirba’nın geleneksel temalarıyla karakterize edilen parçalarla “Tantz!”;
‘’Hem insanların, hem de müzikledinleyicileri folklorik öğeleri içinde
rinin göçünden ilham alan Tanz!,
barındıran müzikleriyle eğlenceRomanya, Moldova, Rusya ve Macali bir deneyime davet etmektedir.
ristan’ın geleneksel halk müziğinin
Keman sanatçısı Richard Schmouczengin ve iç içe geçmiş hazineleri
ler’in klasik batı müziği ve gelenekarasında bir tür köprü oluşturuyor.
sel doğu Avrupa halk müziklerini
Özenle seçilmiş her parça, korumabirleştiren bir topluluk oluşturmak
mız ve aktarmamız gereken kimliği
amacıyla 2003 yılında; Orchestre de
ve özgünlüğü hatırlatırken, hayata
Paris, Orchestre National de France
bir övgü olan müzikal mirası da deve Orchestre de l’Opéra de Paris’den
vam ettiriyor. Bu albüm hareketli,
müzisyenler ve cimbalom sanatçıneşeli ve mizah dolu.’’
sı Cyrille Lehn’i bir araya getirerek
Son derece açık bir biçimde diye- kurduğu Sirba Octet, 20. yıl turnebiliriz ki doğu Avrupa halklarının sine devam etmektedir. Sirba Octet
otantik müzikleri gerçekten iç içe bugüne kadar dünyaca ünlü salongeçmiştir. Bu hem tarihi, hem de larda sayısız konserler gerçekleştircoğrafi bir meseledir. Örnek ola- miştir.
rak Transilvanya bölgesi hem Romenler, hem Macarların yaşadığı
bir coğrafyadır. Sırbistan da tam
olarak bu iki ülkenin komşusudur.
Dolayısıyla bu halklar uzun süredir
beraber yaşamaktadırlar. Tanz! albümü doğudan - batıya, kuzeyden
- güneye tüm bu halkların müziklerini harmanlamış ve klasik üslupla
folklorün bir sentezini bizlere sunmaktadır. Albümün ismine gelecek
olursak grubun kendisi şu tanımı
bizlere sunuyor:
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