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İstanbul
Uluslararası
Oda Müziği
Festivali

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil (sanat yönetmeni) ve eğitmen Aycan Altungül
(direktör) tarafından kurulan, LocksBridge yönetici ortakları Duygu Esenkar ve Onur
Tahmaz partnerliğindeki İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı sponsorluğunda 21 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında
gerçekleşiyor. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, ilk yılında doğa ve İstanbul
temasını ele alıyor; gençler İstanbul’u, müzik doğayı iyileştirecek diyor.
İstanbullu müzikseverler için müziğe dair yeni bir pencere açmak amacıyla kurulan
İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali; genç, dinamik ve sürekli yeniyi arayan bakış
açısı, müziğin değiştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancı ile festival boyunca
“İstanbul ve doğaya karşı sorumluluğu” ele alıyor.
Festival, gençleri odak noktası kabul eden çevreci bakış açısıyla İstanbul’a karşı
sorumluluk hisseden bir vizyona sahiptir. İlerleyen yıllarda karbon ayak izini sıfıra
düşürme hedefi koyan festivale, bütün İstanbullular beraber dinlemek, beraber
düşünmek ve beraber izlemek üzere davetlidir.
Dünyaca ünlü müzisyenlerin Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek oda
müziği konserlerinin yanı sıra Habitat Parkı’nda sürpriz isimlerle yapılacak söyleşiler,
doğa ile ilgili atölye çalışmaları, İstanbul konulu belgesel gösterimleri yapılacak,
“Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” başlığı altında 28 genç müzisyene destek
sağlanacak ve Türkiye’nin parlak yeteneklerinin performans sergileyeceği konserler
gerçekleştirecektir.
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Gençlere destek için en önemli adımın eğitime destek olduğunu biliyoruz ve bu
arzu ile İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ile eş zamanlı olarak gerçekleşen
İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi’ni düzenlemenin mutluluğunu duyuyoruz.
Amacımız özellikle ülkemizdeki genç sanatçı adaylarını dünyanın saygın sanatçı ve
eğitmenleri ile bir araya getirerek ufuklarını açmanın, yeni bir vizyon getirebilmenin
yanı sıra; eğitimlerini seçkin eğitim kurumlarında sürdürebilmeleri için onlara
fırsatlar yaratabilmektir. Türkiye'den ve yurt dışından klasik müzik öğrencileri
ile dünyaca ünlü sanatçıları bir araya getirecek olan İstanbul Uluslararası Müzik
Akademisi’nin ilk yıl sponsorluğunu Equinox Kimya firması üstlenmektedir.
Akademimiz ayrıca kıymetli sponsoru Equinox Kimya katkılarıyla başarılı ve ihtiyaç
sahibi öğrencilere burs desteğinde de bulunmuştur. İstanbul Uluslararası Müzik
Akademisi’nin ilk yılında Rostropovich Yarışması “Premier Grand Prix” (büyük
ödül) ödüllü ilk Amerikalı çellist olarak uluslararası üne kavuşan efsanevi çellist
ve eğitmen Gary Hoffman; Philharmonie Berlin, Konzerthaus Berlin, Cadogan
Hall London gibi prestijli salonlarda solo, oda müziği ve solist olarak konserler
veren piyanist Caspar Frantz; Sendai, Indianapolis, Long-Thibaud ve Melbourne
uluslararası yarışmaları ödüllü, son dönemlerin en çok konuşulan keman
sanatçılarından Svetlin Roussev yarının yıldızları ile buluşacak.

Akademi Festival İstanbul 2021

İstanbul
Uluslararası
Müzik
Akademisi
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1. İs t anbul Ulu s larara s ı O da Müziğ i Fe s ti vali
1. I s t anbul Inter na t ional Chamb e r Mu sic F e s t i val

# MüzikDoğayıİyileştirecek
# Gençlerİstanbuluİyileştirecek
AŞI YA DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 6 Eylül 2021 Pazartesi itibarıyla aşı olmayan ya da hastalığı
geçirmemiş kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımında azami 48 saat önce yapılmış
negatif sonuçlu PCR testi kontrolü getirilmiştir. Girişlerde kontroller HES kodu üzerinden yapılacaktır.
Tüm etkinliklerimizde bu genelgeye uyacağımızı bildirir, seyircilerimizin bu konuda hassasiyet göstermesini
rica ederiz.

Programda değişiklik hakkı saklıdır.
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gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanlığı’na
teşekkür ederiz.

1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin
değerli iş birlikçileri;
sanat eserleriyle katkıda bulunan
Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü'ne

1. İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi’nin

ve ev sahipliğini üstlenen

gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na

Akademi Sponsoru

teşekkür ederiz.

Equinox Kimya’ya
teşekkür ederiz.

KATKILARIYLA

DEĞERLİ İŞ BİRLİKLERİYLE

Kurucu Ortaklar
Nil Kocamangil ve Aycan Altungül
Festival Partneri
LocksBridge

Akademi Festival İstanbul 2021

1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin
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Değerli Sanatseverler,
Dünyanın önemli metropollerinden olan İstanbul’a
yeni bir festival kazandırmanın heyecanını ve
mutluluğunu yaşıyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizde, birbirinden değerli dünya sanatçılarını bir
araya getiriyoruz.
Temamıza gelince; “Doğa ve İstanbul”. Son yıllarda
giderek artan ve “Ne oluyor bu gezegene?” dediğimiz,
şaşkınlıkla izlediğimiz doğa ve çevre felaketleri artık zamanımızın kalmadığını ve aslında çokça
geciktiğimizi açıkça gösteriyor. Bilim insanlarının
“Acaba altıncı büyük yok oluşun başlangıç sürecine mi girdik?” diyerek dile getirdikleri tartışmalara
tanıklık ediyoruz. İşte bu yüzden belki de artık dünyadaki bütün festivaller; doğa, çevre, iklim, dayanışma,
duyarlılık gibi temaları merkezine almalı.
Doğaldır ki sanat ve sanat festivalleri farkındalıkların
geliştirilmesinde en önemli ve en değerli araçlardan
biridir. Bu nedenle sanatın bu gücünü kullanmak,
dayanışma kültürünü geliştirmek bizim de önceliklerimiz arasında.

Aycan Altungül

Festivalimiz, aynı zamanda genç müzisyen
Festival Direktörü
dostlarımızı merkezine alıyor. Onlara söyleşiler,
dinletiler ve kurmuş olduğumuz uluslararası müzik
akademisinde gerçekleşecek dersler yoluyla farklı deneyimler kazandırmayı hedefliyor. Ulaşılması kolay olmayan,
dünya çapında tanınan usta sanatçılarla aynı ortamı solumayı, söyleşmeyi, sanatçıların bilgi ve birikimlerinden
yararlanma fırsatını yaratmayı çok önemsiyoruz. Çünkü festival coşkusunun yanı sıra, eğitim alanında güçlü bir
oluşumu ortaya koymak en önemli hedefimiz. Francis Bacon’ın da dediği gibi “Bilgi en büyük güçtür.” Lakin bu
gücü artık doğayı tahakküm altına almak için değil, onunla daha uyumlu bir ilişki kurabilmek için kullanmanın
zamanının geldiği kanaatindeyiz.
Oda müziği, yüzyıllar içerisindeki tarihsel gelişim süreci boyunca müzisyenler arasında derin bağlar oluşmasına,
müziğin birlik ve beraberlik içinde gerçekleşmesine vesile olmuştur. Birbirinden bağımsız müzisyenler bir araya
gelerek kimi zaman doğaçlamalar kimi zaman yazılı kompozisyonlar üzerinde bu türü geliştirmişlerdir. Topluluktaki her müzisyenin eşit değere sahip olması, oda müziğinin en önemli özelliklerinden biridir. Ayrıca müzik içerisinde her partinin ayrı bir öneme sahip olması fakat bir araya geldiği an bir bütünü oluşturması, oda müziğinin en
ilham veren yanıdır. Bu özelliği sayesinde sanatçılar müzik dili aracılığıyla birbirleri ile konuşmaya başlarlar. Oda
müziği için kullanılan en güzel sözlerden biri olan “Dostların Müziği” ifadesi, bunu örnekler niteliktedir. Sanatçılar
ve dinleyiciler arasında bir köprü oluşturmayı amaçladığımız festivalimizde, oda müziğinin seçkin ve zengin
repertuvarını hep birlikte keşfedeceğiz.
Her zaman kendime söylediğim bir sözüm vardır: “İnsanlar düşüncelerinde özgürdür derler; fakat insanlar
düşüncelerini gerçekleştirebildikleri sürece özgürdür.” Biz de bu festivali gerçek kılabildiğimizi görebildiğimiz andan itibaren tamamen özgürüz!
Bizimle buluştuğunuz ve heyecanımıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz.

7

Değerli Festival Dostları,
Biz; müziğin iyileştirici gücüne inanan, müzikte
bulduğumuz gücü doğa, İstanbul ve en çok da gençler
için paylaşmayı amaçlamış girişimcileriz. İstanbul için
söyleyecek sözü, yaşanılabilir bir dünya için endişesi
olan bireyler olarak; hayallerimizi, geleceğe dair
umutlarımızı, heyecanımızı ve enerjimizi birleştirip
İstanbul’a yeni bir festival ve akademi kazandırmak
için yola koyulduk.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın
sponsorluğunu üstlendiği festivalimiz boyunca siz sanatseverler
ile birlikte Lucas & Arthur Jussen, Gary Hoffman, Svetlin Roussev,
Caspar Frantz ve daha birçok usta sanatçının oda müziği
repertuvarının başyapıtlarını seslendireceği konserlerde müziğin
özüne doğru bir keşfe çıkarken, Equinox Kimya sponsorluğunda
gerçekleşecek olan ve İstanbul’un ilk uluslararası klasik müzik
akademisi olma özelliğini taşıyan akademimizde genç yeteneklerle
alanında seçkin sanatçı ve eğitmenleri bir araya getiriyoruz.
İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ve İstanbul Uluslararası
Müzik Akademisi kurucu ortakları; viyolonsel sanatçısı Nil
Kocamangil, eğitmen Aycan Altungül, sosyal girişimciler Onur
Tahmaz ve Duygu Esenkar olarak diyoruz ki; müzik doğayı, gençler
İstanbul’u iyileştirecek.
İlk yıl temamız “İstanbul ve Doğaya Sorumluluk”. İlerleyen
yıllarda ise karbon ayak izini sıfıra düşürme hedefimiz bizleri çok
heyecanlandırıyor.
Akademi Festival İstanbul olarak, her yıl farklı bir tema özelinde
gerçekleşecek ve müziğin yaşamla iç içe olduğunu hatırlatacak
konserlerin yanı sıra, deneyimlerin paylaşılacağı söyleşiler, atölyeler,
belgesel gösterimleri ve gençlik konserlerimiz ile herkesi beraber
dinlemeye, beraber izlemeye ve beraber konuşmaya davet ediyoruz.

Akademi Festival İstanbul 2021

Akademi Festival İstanbul Ekibi’nden;
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Konserler
LUCAS & ARTHUR JUSSEN

22

Festival Açılış Konseri | 4 El Piyano Resitali
Mozart | Schubert | Mendelssohn | Stravinsky
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Salı 20.30, 21.09.2021

GARY HOFFMAN & DAVID SELIG

31

Viyolonsel - Piyano Resitali
Couperin | Boëllmann | Debussy | Nin | Cassado
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Perşembe 20.30, 23.09.2021

HELLEN WEISS, GABRIEL SCHWABE &
CASPAR FRANTZ

45

Piyanolu Üçlü Konseri
Beethoven | Glière | Schumann
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Pazar 20.30, 26.09.2021

SVETLIN ROUSSEV & ELENA ROZANOVA

57

Keman - Piyano Resitali
Kreisler | Grieg | Saint-Saëns
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Salı 20.30, 28.09.2021

BURAK BİLGİLİ & GÖKHAN AYBULUS

63

Şan - Piyano Resitali
Schubert | Liszt
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Çarşamba 20.30, 29.09.2021

BORUSAN QUARTET & NİL KOCAMANGİL
Festival Kapanış Konseri | Yaylı Dörtlü ve Beşli Konseri
Ravel | Schubert
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Cumartesi 20.30, 02.10.2021

76

Bilgi almak istediğiniz etkinliğin
üzerine tıklayarak detayları içeren
sayfaya gidebilirsiniz.

9

Belgesel Gösterimleri

Bilgi almak istediğiniz etkinliğin
üzerine tıklayarak detayları içeren
sayfaya gidebilirsiniz.

26

Minyatür Bahçe ve Teraryum Atölyesi
Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Cumartesi 14.30, 25.09.2021

28

Lüfer - Boğazın Prensi (2015)
Yönetmen: Mert Gökalp | 63 dakika | Türkçe
Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Cumartesi 20.00, 25.09.2021

40

Tarlabaşı...Tarlabaşı (1989)
Yönetmen: Hilmi Etikan | 28 dakika | Türkçe
Kaynak: Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Cuma 19.00, 24.09.2021

42

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çok Sesli Müzik
Barkovizyon Gösterimi, Mert Sandalcı
Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Cumartesi 17.00, 25.09.2021

44

Doğa Öktem ile Yoga Atölyesi
Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Pazar 18.00, 26.09.2021

55

Kedi (2016)
Yönetmen: Ceyda Torun | 79 dakika | Türkçe
Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Pazartesi 19.30, 27.09.2021

Akademi Festival İstanbul 2021

Atölyeler &
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Gençler İstanbul’u İyileştirecek

Konserleri
Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri I

27

Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Çarşamba 18.00, 22.09.2021

Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri II

30

Katılım ücretsizdir.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Perşembe 16.00, 23.09.2021

Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri III

37

Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Cuma 17.00, 24.09.2021

Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri IV

41

Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Cumartesi 16.00, 25.09.2021

Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri V

43

Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Pazar 17.00, 26.09.2021

Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri VI

52

Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Pazartesi 17.00, 27.09.2021

Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri VII
Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Salı 17.00, 28.09.2021

56

Bilgi almak istediğiniz etkinliğin
üzerine tıklayarak detayları içeren
sayfaya gidebilirsiniz.
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Bilgi almak istediğiniz etkinliğin
üzerine tıklayarak detayları içeren
sayfaya gidebilirsiniz.

29

İstanbul'a Güven
Yekta Kopan ile Söyleşi
Katılım ücretsizdir.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Perşembe 15.00, 23.09.2021

39

İstanbul’a Sorumluluk
Seda Özen ile Söyleşi
Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Cuma 18.00, 24.09.2021

54

İstanbul’un Dört Ayaklıları
Söyleşi
Katılım ücretsizdir.
Habitat Parkı
Pazartesi 18.30, 27.09.2021

Akademi Festival İstanbul 2021

Söyleşiler
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Akademi

Programı
GARY HOFFMAN
Viyolonsel Akademisi
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
21 - 24 Eylül 2021

CASPAR FRANTZ
Piyano & Oda Müziği Akademisi
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
24 - 28 Eylül 2021

SVETLIN ROUSSEV
Keman Akademisi
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
28 Eylül - 1 Ekim 2021

Akademi programı detayları, aktif
ve pasif öğrenciler için belirtilmiş
olup sadece akademi öğrencilerinin
katılımına açıktır.
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Konserleri
Bilgi almak istediğiniz etkinliğin
üzerine tıklayarak detayları içeren
sayfaya gidebilirsiniz.

38

ICFEMA Viyolonsel Akademisi Kapanış
Konseri
Katılım ücretsizdir.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Cuma 19.00, 24.09.2021

53

ICFEMA Piyano Akademisi Kapanış Konseri
Katılım ücretsizdir.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Pazartesi 18.30, 27.09.2021

75

ICFEMA Keman Akademisi Kapanış Konseri
Katılım ücretsizdir.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Perşembe 20.00, 30.09.2021

Akademi Festival İstanbul 2021

Akademi Kapanış
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Genç Sanatçılar,
Heykelleri ile
Akademi Festival İstanbul'da!
Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimleri devam eden genç
sanatçılar Leyla Tunalı, Özlem Salt, Rümeysa Hazan, Utku
Sızanlı ve Ahmet Dündar; İstanbul sevgisi, İstanbul’un
tarihi geçmişi, kültürel bağları ve doğasını konu olarak
işledikleri heykel sergisi ile İstanbul Uluslararası Oda Müziği
Festivali’nde yer alıyorlar.
Festival konserleri boyunca sahnede sergilenecek olan
heykeller; kimi zaman doğa ve insanın iç içeliğini, doğayı
korumak ve kucaklamanın bilincini sorgulatırken bazen de içsel
bir eleştiriye sürüklüyor.
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Buğday
25x25 cm
İstanbul’da görmeye özellikle de Avrupa yakasında, her zaman alışkın olduğumuz
eski binalar, insan eli ile yapılmış yapılar ve her ortamda bir şekilde bulunan,
var olma çabası içerisindeki doğanın basit bir malzeme yardımıyla yeniden
düzenlenmesi. Alçı kullanarak oluşturduğum bu çalışmamda doğanın insan
yapımıyla var oluşunu temel öğeleriyle ve en saf haliyle ortaya koymaya çalıştım.

Rümeysa Hazan
2000 yılında İstanbul'da doğdum. Erken gençlik dönemimde çokça
yer değiştirdim ve bunun yaşamımda özellikle de sanatımda çok
büyük bir etkisi oldu. Liseyi Erbakır Fen lisesinde bitirdim. 1 yıl Kadir
Has Üniversitesi'nde mimarlık okuduktan sonra ise sosyokültürel
yapısı, kulüpleri ve tecrübeli öğretmenlerini cezbedici bulduğum
Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'ne geçtim. Sanatla
ciddi bir biçimde uğraşmaya başlamam lisede gerçekleşti ve o
zamandan beri farklı medyumlar, kanvaslar, boyutlar kullanarak
ve sürekli gelişerek sanat aracılığıyla kendimi ifade ediyorum.
Mimarlık okuduğum süreçte edindiğim teknik bilgiler ve hayata
dair izlenimlerimi birleştirerek şu anda Boğaziçi üniversitesi Güzel
Sanatlar Kulübü bünyesinde üretimlerime devam etmekteyim.
Gelecekte ise sanatla olan münasebetimi kah sanatçı kah sanatın
yayılmasına önayak olan biri olarak devam ettirmek istiyorum.
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Boğa
Bu eser, bir boğa heykeli olup hurda metallerlerin elektrot kaynağıyla
birleştirilmesiyle ve daha sonra renkli polyester eklemeleriyle yapılmıştır.
Köyde gördüğüm yaşam ve atık döngüsü beni oldukça etkiledi çünkü köy
ortamındaki yaşam, üretim verirken; öte yandan bu üretimden kaynaklanan atıklar,
yığınlar halinde sadece yer kaplıyordu. Ben de bu atıklara yeniden bir form verip
onları tekrar yaşam döngüsüne katmak istedim.
Bu sürece yapısı gereği sert bir görünüme sahip olan boğa figürüne uygun demir
hurda parçalarını seçerek ve birleştirerek başladım. Şekillenen figüre, Boğa’nın sert
mizacından farklı olarak yeni ve absürt bir doku vermek istedim. Bu yüzden onu
renkli polyester yamalarla kapladım. Böylece akla ilk gelen boğa figürüne yeni bir
yorum getirdim.

Utku Sızanlı
Merhaba, ben Utku Sızanlı. 1998 senesinde Eskişehir’de doğdum. İlköğretim ve lise eğitimimi Eskişehir’de
tamamladıktan sonra 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne başladım. İlk yılımdan itibaren
okulun sanat kulübü olan Güzel Sanatlar Kulübü’nün aktif bir üyesiyim. Kulüp ve okul sayesinde küçük yaşlarda gitar,
bateri ve piyano gibi enstrümanları çalmamla başlayan sanat icra etme merakım, kilden heykel yapımı ile çeşitlendi.
Kısa zamanda çabam ve yeteneğim sayesinde heykel atölyesi eğitmenliği yapmaya başladım. Bu süreçte elektronik
müziğin dijital ve endüstriyel sesleri yan yana getirip yepyeni eserler oluşturabilmesi beni oldukça etkiledi. Bu dijital
ses çeşitliliğinin bende oluşturduğu heyecanla elektrot kaynağı öğrendim ve sonrasında metal heykel yapımına
başladım. Gelecekte de endüstriyel ve dijital tasarımlara yönelerek çalışmalarımı sürdüreceğim.
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Tel ve Sedir ağacı
30x55x15 cm
Bir dağ zirvesindeki yalnız ağaca çıkan yolu betimlediğim
bu eserim, onlarca metre demir tel ile elle bükülerek
oluşturulmuş ve özel alaşımla kaplanmış ağaç figüründen ve
bezir yağı ile yağlanmış sedir ağacının yontulmasıyla oluşan
dağ figüründen oluşan bir form çalışmasıdır.
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Demir İskelet ve Ağaç Dalları
2021 yazında ülkemizin dört bir yanında ortaya çıkan ve büyük tahribatlara yol
açan orman yangınları bu eserin ortaya çıkışının temelini oluşturuyor. Bu zorlu
şartlarla baş başa bırakılan bölge halkından yakınlarımın acılarını, mağduriyetlerini
dinlediğimde fiziksel yardımımın bir etkisi olabileceğine inancım tamdı fakat
bölgedeki yangınları söndürmeye çalışan insanların bunca yıllık ihmalkar düzenin
ve çalışmayan yangın söndürme uçaklarının sonuçlarını anlatması beni derinden
etkiledi, kaygılarımı arttırdı.
Ben de bu kaygılarımı diğer insanlara da hissettirebilme motivasyonuyla bu anıt
eserimi oluşturmaya başladım. Bu fikri yansıtabilmek için de göğe doğru kendini
bırakmış ağaç-insan figürünü demir iskelet üzerine kuru budanmış ağaç dalları ve
sarmaşıklar ekleyerek tamamladım.

Ahmet Dündar
1999 yılında Eskişehir'de doğdum. Ailem ve kardeşlerimin sayesinde çocukluk yıllarımda ağaç dallarını yontarak
ve çamurla kendi oyuncaklarımı yapma şansı yakaladım. Bu talihim heykel yapmaya olan ilgimi kamçıladı ve
şu anki çalışmalarıma da ön ayak oldu. 2017 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi'nden mezun olup yine aynı yıl Koç
Üniversitesi'ne yerleştim. Çalışmalarıma Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü'nün atölyesinde devam
edebilmek için 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümüne geçişimi tamamladım ve hala lisans
eğitimime devam etmekteyim. Bu süre boyunca Mutual Collective ile çeşitli enstalasyon çalışmalarında yardımcı
olarak yer aldım, sonrasında Maslak Oto Sanayi'de Atölye Antrepo’da kaynak ile çeşitli demir heykellerin yapımında
aktif rol aldım. Şuan Güzel Sanatlar Kulübü’nde tecrübelerimi bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarıma aktarmaya
çalışıyorum ve kendi çalışmalarıma devam ediyorum.
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Vitrin Mankeni
Bu eserimde geçmiş acıları ve travmaları yeni köklerle ve değişimlerle
güzelleştirebileceğimizi vurgulamayı amaçladım. Türkiye’de yaşayan bir sanatçı
olarak hemen hemen her gün yeni kadına şiddet vakalarını haberlerde görüyorum.
Türkiye’de yaşayan bir dövme sanatçısı olarak da birçok kadının erkek şiddeti
sonucu vücudunda oluşan deformasyonları dövmelerimle kapattım. Bu dövmeler
benim için her zaman çok daha anlamlı oldu çünkü bir travmayı süsleyip
güzelleştirmek boş bir tuvale resim yapmaktan daha önemliydi. Yara izlerine
baktıkça maruz kaldıkları şiddeti hatırlayan onca kadın, sonrasında bu dövmelerin
eskiden yaşananların onların ruhunda bıraktığı yara izini de unutturduğunu söyledi.
Benim için de dönüşüm önemliydi, çünkü dönüşüm benim gözümde iyileşmekti.
Bu eserimde ise İstanbul’un kirliliğini, şehrin gürültüsünü, gökteki yıldızların
artık görünemeyişini bir kadın bedeninde canlandırmak istedim. Bedendeki tüm
morluklar birer şiddet izi. Bunların hepsi İstanbul’u bilinçsizce tüketenlerin etkisi.
Vücuttaki çatlakların çığlıklarını sıradan bir bedene bakarak anlıyoruz. Fakat bizi
üzmesi gereken sıradan bir bedenin bunca çığlık üretebilmesi. Ancak eserim bir
karamsarlığı betimliyor değil, aksine umudu ve iyileşmeyi simgeliyor.
Tüm o çatlakları bu eserimde de dövmelerimle sardım ve kadın vücudunda
doğanın haykırışını duyumsadım. Dövmelerimi suni deri üzerine aynen insan
vücuduna çalıştığım şekilde yaptım. Suni deriyi de turuncu bir vitrin mankeninin
üzerine konumlandırdım. Vitrin mankenini seçmemin sebebi ise her birimizin
aynılaştırılmışlığının arasında ayrımsallığını yansıtmasıydı. Renklerim ise klasik
sanattan öğrendiğim realizmin etkisiyle turuncu mankenimi çok daha gerçekçi
kıldı. Toplumun sıradanlaştırdığı acıların bizi birer vitrin mankeniymişçesine
aynılaştırmasını kabul etmiyor ve bireyselliğimizi paletlerimiz ve fırçalarımızın
darbeleriyle dışa vuruyorum.
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Leyla Tunalı
Ben Leyla Tunalı. 2000 yılında İstanbul’da doğdum. Ressam ve dövme
sanatçısıyım. Güncel olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde felsefe okuyup sanatımı
kendi stüdyomda ve okulumuzun güzel sanatlar kulübünde icra ediyorum.
Çalıştığım stüdyolardan ve sanat geçmişimden gelen kazanımlarla Boğaziçi
üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü’nde 80 kişilik gruplara temel resim ve dövmeye
giriş eğitimleri verdim. Şu an kulüpte başkanlık görevimi yapıyorum. Hayatını
sanata adamış biriyim, bu yüzden bir sanatçı olarak bana düşünsel olarak da ilham
olması için felsefe bölümünü tercih ettim.
Sanatıma dair hatırladığım en eski anılarım çocukken elim kalem tutmaz
yaştayken bile parmaklarımla boyadığım duvarların imgeleridir. İlkokul ve
ortaokulda katıldığım yarışmalardan sayısız dereceler elde ettim. Daha sonra
renklere duyduğum heyecanın da etkisiyle 13 yaşında yağlıboya ile tanıştım.
Profesyonel eğitimler almaya başladığım bu yaşımda ilk kopya eserlerimi ortaya
çıkardım. Bu yaşlarda klasik sanata ve eski ustalara duyduğum yoğun hayranlığı keşfettim. Bendeki ışığı gören ailem
beni destekledi ve 16 yaşında kömür ile hiperrealist portreler yapmayı bir hocamdan öğrendim. Bu iki kazanımı
edindikten sonra ise vizyonumu çok daha öteye taşımak istediğimi fark ettim. Çocukluğumdan beri alternatif kültüre
ilgi duymaktaydım ve dövme sanatı liseye geçtiğim yıllardan beri ilgimi çekmekteydi. Eserlerimi tuvaller üzerine
değil, onlarla beraber yaşayan insan bedenine yapmak istediğimi fark ettim. 16 yaşımda bu hayalimi gerçekleştirmek
adına bazı yağlıboya eserlerimi ve portrelerimi satarak ilk dövme makinemi edindim. Klasik sanattan gelen temelim
kısa sürede ilerlememe yol açtı. Daha sonra çeşitli stüdyolara girerek 2019’da dövme alanında kalfalık ünvanından
sanatçılık ünvanına geçtim. 2 yıldır mesleğimi profesyonel biçimde icra ediyorum.
Sanatımın her alanında gelişebilmek için ilk önce yapmak, sonra da yaptığını yıkmak gerektiğini savundum. Dolayısı
ile klasik sanat temelimi ‘’yapmak’’ için kullandığım yılların ardından ‘’yıkmak’’ için kullandığım bir döneme geçiş
yaptım ve ‘’dark art’’ tarzında çalışmalar ortaya koymaya başladım. Güncel olarak bu tarzda eserler üretiyor ve klasik
sanattan öğrendiklerimi fırça darbelerim ile yıkarak kendi özgünlüğümü yansıtmaya çalışıyorum.
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Aware
50x60x20 cm
Çalışmam, içinde yaşadığım şehrin büyüklüğü ve yoğunluğunun
üzerimde yarattığı sıkışmışlık hissiyle boğuşmamın bir tasviri
olarak oluşmaya başladıysa da, deneyimlediğim umutsuzluk,
çaresizlik gibi hislerin bir çerçeveye hapsedilmişliği ve dolayısıyla
bu hislerimin irrasyonelliğini ve yapaylığını hatırlatması adına
eseri umut verici bir perspektife konumlandırdım.

Özlem Salt
1999, İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik lisansındayken aldığım heykel ve seramik derslerinden
öğrendiğim tekniklerle heykel çalışmaya başladım.
Heykel ilgim dolayısıyla Güzel Sanatlar Kulübünün yönetim
kuruluna dahil olduktan sonra da bir yandan atölyede üretimimi
devam ettirip bir yandan anatomi dersleri vermeye başladım.
Bunun yanında dijital illüstrasyon ve 2 boyutlu animasyon
çalışmaları da yapıyorum.
Bu sene sanatla ilgilenen bir kaç arkadaşımla birlikte Boun
Sergi isimli direniş temalı düzenlediğimiz sergi ile politik sanat
üzerine yoğunlaştım. Sanat pratiğimin merkezine, psikoloji ve
sosyoloji bilimlerinin etkisiyle rüya, nöroçeşitlilik, kolektif bilinç
gibi kavramları koyarak kendi iç dünyamda yaşadığım endişeleri
aktarmaya çalışıyorum.
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Lucas & Arthur Jussen
Piyanonun Yıldızları Jussen Kardeşler
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Salı 20.30, 21.09.2021
| Lucas Jussen, piyano
| Arthur Jussen, piyano
Festival açılış konserinde Deutsche Grammophon
firması özel kayıt sanatçıları; şimdiye dek Christoph
Eschenbach, Valery Gergiev, Sir Neville Marriner,
Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, JukkaPekka Saraste gibi dünyaca ünlü şefler ve prestijli
orkestralar eşliğinde sayısız konserler vermiş ve
genç yaşlarına rağmen yıllardır uluslararası konser
dünyasının bir parçası olarak hem basın hem
de dinleyiciler tarafından coşkuyla takip edilen
piyanonun yıldızları Lucas & Arthur Jussen kardeşler,
dört el piyano repertuvarının en güzel örnekleri ile
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle
buluşuyor.
PROGRAM
Wolfgang Amadeus Mozart
4 El Piyano için Sonat, Re Majör, KV 381/123a
I. Allegro
II. Andante
III. Allegro molto
Franz Peter Schubert
4 El Piyano için Fantazi, Fa minör, D940, Op.103
I. Allegro molto moderato
II. Largo
III. Scherzo, Allegro vivace
IV. Finale, Allegro molto moderato

Igor Fyodorovich Stravinsky
Bahar Ayini (Le Sacre du Printemps) - 4 El Piyano için düzenlemesi
I. Yeryüzüne Tapınış (L’Adoration de la Terre)
II. Kurban Ediliş (Le Sacrifice)

Konserden önce ödül ve plaket töreni olacaktır.

© Marco Borggreve

Felix Mendelssohn Bartholdy
4 El Piyano için Andante und Allegro Brillante, La Majör, Op.92
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Piyano ikilisi
Şef Michael Schønwandt, Hollandalı kardeşler Lucas (27) ve Arthur Jussen'i (24) ile birlikte çalıştıktan sonra
onlar için "Bir çift BMW sürmek gibi" dedi.
Genç yaşlarına rağmen yıllardır uluslararası konser dünyasının bir parçası olan ve hem basın hem de izleyiciler
tarafından coşkuyla övülen Jussen kardeşler bugüne kadar; Boston Senfoni Orkestrası, Philadelphia Orkestrası,
Royal Concertgebouworkest, Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası, City of Birmingham Senfoni Orkestrası, St
Martin in the Fields Akademisi, WDR Senfoni Orkestrası, SWR Senfoni Orkestrası, Mozarteum Orkestrası Salzburg gibi dünyaca ünlü orkestralar eşliğinde sahne aldılar. Stéphane Denève, Christoph Eschenbach, Valery
Gergiev, Sir Neville Marriner, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Jukka-Pekka Saraste ve Jaap van Zweden
gibi usta şefler yönetiminde konserler verdiler. Ayrıca Ruhr Piyano Festivali, Rheingau Müzik Festivali, Prinzregententheater Munich, Philharmonie Essen, Elbphilharmonie Hamburg, Royal Concertgebouw Amsterdam,
Wigmore Hall London, Tonhalle Zürich, Konzerthaus Wien, Mozarteum Foundation Salzburg, Palau de la Música
Barcelona'da resitaller verdiler ve birçok kez Konzerthaus Dortmund'da, “Junge Wilde” serisinin bir parçası
| © Marco Borggreve |
olarak sahne aldılar.
Lucas ve Arthur ilk piyano derslerini doğdukları şehir Hilversum'da aldılar. Kısa sürede yeteneklerinin büyüklüğü
anlaşıldı. Çocukken, Hollanda Kraliçesi Beatrix için
konser vermek üzere davet edildiler. Bu başarının hemen
ardından yarışmalarda kazandıkları ilk ödüller geldi.
2005 yılında kardeşler Portekizli usta piyanist Maria
João Pires'in davetlisi olarak yaklaşık bir yıl boyunca Portekiz ve Brezilya'da eğitim gördüler. Sonraki yıllarda hem
Pires hem de iki ünlü Hollandalı eğitmenden ders aldılar.
Lucas, eğitimini ABD'de Menahem Pressler ve Madrid'de
Dmitri Bashkirov’un sınıflarında tamamladı. Arthur ise
Jan Wijn ile çalıştığı Amsterdam Konservatuvarı'ndan
mezun oldu.
2010'dan beri sadece Deutsche Grammophon ile kayıt yapan Jussen kardeşlerin, Beethoven'ın eserlerinden
oluşan ilk CD'leri platin statüsünü kazandı ve Edison Klassiek dinleyici ödülüne layık görüldü. Daha sonra bir
Schubert ve Fransız piyano müziğine adanmış “Jeux” adlı iki CD’leri yayınlandı. Academy of St Martin in the
Fields ve Maestro Sir Neville Marriner ile birlikte kaydettikleri, Mozart'ın KV 365 ve KV 242 numaralı piyano
konçertolarını seslendirdikleri kayıtları altın statüye erişti. Diskografilerinde ayrıca Poulenc'in iki piyano için
konçertosu ve Maestro Stéphane Denève yönetimindeki Concertgebouworkest eşliğinde kaydettikleri SaintSaëns'ın 'Hayvanlar Karnavalı' da yer almaktadır. Son olarak Eylül 2019'da Amsterdam Sinfonietta eşliğinde Johann Sebastian Bach'ın konçerto ve koral eserlerini seslendirdikleri kayıtları yayınlandı. Yeni CD’leri “The Russian
album” (sadece iki piyano için yaptıkları ilk kayıt) ise Mart 2021'den itibaren satışa sunulacak.
| © Marco Borggreve |
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Lucas & Arthur Jussen
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Program Notları
Wolfgang Amadeus Mozart
4 El Piyano için Sonat, Re Majör, KV 381/123a
Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1772 yılı ortalarında
bestelediği, dahiyane müzik kalitesini ortaya
koyduğu ve dört el için yazdığı yapıt, klasik dönem
formunun karakteristik özelliklerini yansıtır. El
yazmasında dinamik işaretlerin olmamasından, o
dönemde “fortepiyano” için yazılmadığı anlaşılır.
1769-1773 yılları arasında Milano’ya giden besteci, İtalyan operaları ile vokal tarzları gözlemlemiş,
müziğine yansıtmıştı. Klavsen’deki dokuyu,
orkestranın çeşitli bölümleri arasındaki etkileşimi
andıran bir teknikle yazması; “Piyano Sonatı”’nın
“üç bölümlü bir İtalyan senfonisi” benzeri bir
şekilde tanımlanmasına yol açmıştır. Yapıtın ilk
bölümünde “toplu çalışla” kurgulanan ahenkli akorlar, melodiyi sürükleyici ve gösterişli kılan ağırbaşlı
eşlik, karşılıklı temaların birbirleri ile örtüştüğü bir
melodik yapıdadır. “Andante” tempolu ve Sol Majör
tonundaki ikinci bölüm, müzikal anlatımla birbirini
tamamlayıcı diyaloglar halinde sunulan niteliktedir.
İlk bölümdeki gösterişlilik, yerini yalın melodik gezintilere bırakır. “Allegro Molto” tempo başlıklı son
bölüm ise, parlak müzik dokusu ile kısa soru-cevap
cümleleri ve neşeli solo melodiler içerir. Gösterişli
havanın yeniden canlandığı bölüm, cıvıl cıvıl, zarif
anlatımla son bulur.
Franz Peter Schubert
4 El Piyano için Fantazi, Fa minör, D940, Op.103
1828 yılı başlarında dört el piyano için bestelenen “Fantazi”, Schubert’in en başarılı eserlerinden
biri olarak kabul edilir. Bestecinin uzun zamandır
arkadaşı olan Franz von Schober'in evinde geçirdiği
konaklamalardan biri sırasında bestelenen yapıt,
Macar asıllı arkadaşı ve ilham perisi Kontes Karoline Esterházy'ye ithaf edilmiştir. Eser, Schubert’in
ölümünden üç ay sonra editör ve besteci Anton
Diabelli tarafından Mart 1829'da yayınlanmıştır.
Rönesans'tan kalma bir terim olan “Fantezi” ise,
bestecinin hayal gücünün herhangi bir müzikal
form veya tasarımla sınırlı olmadığı çalgısal bir

kompozisyondur. Schubert yaşadığı dönemde,
geleneksel sonat formu ile serbest biçimli senfonik şiir arasında üslupsal bir köprü oluşturmuştur.
“Allegro Molto Moderato” başlıklı ilk bölüm, hareketli melodilerinden oluşan lirik bir temayla açılır.
Dokunaklı ve duygusal tema, yerini keskin fırtınalı
bir “Largo”ya bırakır. İkinci bölüm, büyük bir gerilim yaratan fa diyez minör tonunda, öfkeli ve
çalkantılı bir temayla açılıp zamanla yerini sessiz,
lirik bir temaya bırakır. Ardından tekrar aynı dinamik yapıya döner. Dört bölümden oluşan yapıtın
“Allegro Vivace” başlıklı üçüncü bölümü, canlı ve
parlak bir “Scherzo” türündedir. “Allegro Molto Moderato” adlı final bölümü ise, birinci bölümün ana
teması ile başlar. Böylelikle ilk bölümdeki hareketin
temalarını yeniden son bölümde canlandırmanın
döngüsel ilkesini benimsetir. Bestecinin ustalığını
yansıttığı polifonik zirve, durgunluk yarattıktan
sonra, yerini hüzünlü, yalın bir temaya bırakır ve
eserin sonuna doğru ikinci temanın izdüşümleri
akorlara yansır. Final bölümü, dinleyenlere müzik malzemesini farklı biçimlerde yineleyen ve
dönüştüren duygu dolu esintiler sunar.
Felix Mendelssohn Bartholdy
4 El Piyano için Andante und Allegro Brillante, La
Majör, Op.92
Felix Mendelssohn, 1840 yılında Robert Schumann
ile evlenen Clara Wieck Schumann'ın kariyerinde
ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla ve birlikte
çalacakları “Andante ve Allegro Brillante” adlı eserini besteler. Mendelssohn, 1841 Mart'ında bu eseri
tamamladıktan bir hafta sonra Clara Schumann’a
hediye eder. Almanya'nın en önemli müzik merkezlerinden biri olan Leipzig’deki Gewandhaus’un
orkestra şefliğini üstlenen Mendelssohn’un
yardımları ile 31 Mart 1841’de ikilinin ilk konserleri gerçekleşir. Robert ve Clara Schumann'ın aynı
programda ilk kez halka açık olarak birlikte sahnede yer aldıkları etkinlik, emeklilik fonu için bir
bağış toplama konseri olarak düzenlenir. “Andante”
bölümü melodik ve armonik zenginlikle lirik şarkı
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söyleme stilinde özellikler taşırken, “Allegro Brillante” bölümü coşkulu ve “Scherzo” tarzı figürleri ile
göze çarpar. Bestecinin, her piyanistin solo çalması
için geniş bir alan tanıdığı fark edilir. Andante temponun açılışında ve Allegro temponun lirik ikinci
temasında, seslendirenler sırayla melodinin alternatif evrelerini ve eşliklerini tek başlarına çalarlar.
La Majör tondaki 6/8’lik eser, enerjik karakteri ile
virtüözite gerektiren pasajlar içerir. Güçlü nüansta
duyulan kesitler sonunda müzik, göz kamaştırıcı
bir parlaklık ile görkemli şekilde sona erer. Dört
el piyano için bestelenen eserin “Andante” bölümü, 1851 yılında Breitkopf ve Härtel tarafından
yapılan ilk yayından ve sonraki tüm kopyalardan
çıkarılmıştır. Ancak bu bölüm 1994 baskısında
E.G.Heinemann tarafından yayınlanarak restore
edilmiştir.
Igor Fyodorovich Stravinsky
Bahar Ayini (Le Sacre du Printemps)
I. Yeryüzüne Tapınış (L’Adoration de la Terre)
Giriş (Introduction)
Baharın Müjdecileri - Bakirelerin Dansı (Les
Augures printaniers)
Kaçırılış Ritüeli (Jeu du rapt)
Bahar Rondoları (Rondes printanièrs)
Rakip Kabilelerin Ritüeli (Jeu des cités rivales)
Bilgenin Gelişi: Bilge (Cortège du sage: Le
Sage)
Yeryüzünün Dansı (Danse de la Terre)
II. Kurban Ediliş (Le Sacrifice)
Giriş (Introduction)
Bakirelerin Gizemli Çemberi (Cercles mysté rieux des adolescentes)
Seçilmiş Olanın Kutsanması (Glorification de
l’élue)
Ataların Anılması (Evocation des ancêtres)
Ataların Ritüel Dansı (Action rituelle des
ancêtres)
Seçilmiş Kurbanın Dansı (Danse sacrale
“L’Élue”)
Stravinsky, 1912’de Rus balesini Avrupa’da temsil

eden “Les Ballet Russes” adlı bale topluluğu için
bir sipariş alır. Öncesinde bale topluluğunun (Rus
balesinin kurucusu ve) menajeri Sergei Diaghilev
ile çalışan besteci, “Ateşkuşu” (1910) ve “Petruşka”
(1911) adlı bale eserleri ile büyük başarı elde eder.
Stravinsky, Paris’te yaşadığı dönemde üçüncüsü
olacak bale eseri siparişi için hızlıca çalışmalarına
başlar. Rus halk şarkılarından ve ilkel pagan ritüellerinden esinlendiği “Bahar Ayini” adlı bale
müziği, 29 Mayıs 1913’te dünyada ilk seslendiriliş
ile Paris Champs-Elysées Tiyatrosu’nda Bale Rus
topluluğu tarafından sahnelenir. Stravinsky’nin,
şef Pierre Monteux, Sergei Diyagilev ve Bale Rus
topluluğunun baş dansçısı Vaslav Nijinski ile birlikte hayata geçirdiği yapıt; müzik tarihinde yankı
uyandıracak bir skandala neden olur. Eserin seslendirilmesi sırasında tepki gösterilir, sebebi; bale
müziğinde alışılmışın dışında bir koreografiye sahip
olması, müziğinde ise iki veya daha fazla ritmik
kalıbı aynı anda kullanması (poliritim), farklı dizilerde akış sayesinde yeni sesler elde etmesi, çok
tonluluk (politonalite), orkestrasyon ile geleneksel
anlayıştan uzak ifade edilmiş olmasıdır. Stravinsky’nin kariyerinde hayal kırıklığından başyapıta
dönüşen bu yapıt, teknik unsurların etkisiyle dönemin bale müziği algısını yeniden şekillendirmiş
ve müzik dilinde reformist bir yapı inşa etmiştir.
Besteci, “Bahar Ayini” eserinin dört el piyano için
düzenlenmiş versiyonunu Claude Debussy’nin
ısrarları sonucu tamamlamıştır. Debussy, eseri
Stravinsky ile birlikte seslendirmiş ve piyano düeti
büyük bir ilgi görmüştür. Yapıt, iki bölüm olan “Yeryüzünün Tapınışı” ve “Kurban Ediliş” adlarıyla 14
alt başlıktan oluşur. Bilindik tonal anlayışı sarsan,
Rus halk müziği ezgilerini orkestrasyon tekniği ile
sunan, ritmik çeşitlilikleri eş zamanda kullanan ve
bölüm temalarını müzikal betimlemeler ile aktaran
eşsiz bir yapıttır. Harold Schonberg’in ifadesiyle;
“Beethoven’ın ‘Dokuzuncu Senfoni’si ile ‘Tristan’
19. Yüzyıl için ne ise, “Bahar Ayini” de 20. Yüzyılın
ilk yarısı için odur.” Sanata bakışın değişmesine
yol açan “Bahar Ayini”, 2000 yılında Fransa’da
yapılan bir ankette “20. yüzyılın bir numaralı eseri”
seçilmiştir.
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Minyatür Bahçe ve Teraryum Atölyesi
Atölye
| Habitat Parkı
| Cumartesi 14.30, 25.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Minyatür bahçe sanatının ana fikri
Japonya ve Çin'in bonsai ve penjing
sanatından gelmektedir. Minyatür
Bahçe yaşayan ağaçları, bitkileri,
patikaları yürüyüş yolları ve bahçe
eşyaları ile tıpkı gerçek ölçekte
bir bahçe gibidir. Sadece her şey
olduğundan daha küçüktür.
Tek bir minyatür ağaç ve birkaç dekoratif obje ile
minyatür bir bahçeniz olabilir. Farklı temaların
işlenebileceği minyatür bahçelerde ise tasarım
hayal gücünüze kalıyor… Siz de hayalinizdeki
bahçeyi tasarlayabilirsiniz. Minyatür Bahçe
Atölyesinde doğru kabı, toprağı, bitkileri ve
dekoratif objeleri nasıl seçeceğinizi ve tasarımını
öğreneceksiniz.
Minyatür bahçe ile herkes evinde doğayı
hissedebilir. Aynı zamanda bir hobi olarak yoğun
şehir temposundan kaçıp, biraz kendimizi
dinlendirmenin en güzel yollarından biridir. Farklı
konseptlerle hazırlanmış minyatür bahçeler
ile evinizde ya da iş yerinizde yeşil bir dünyaya
kapılarınızı aralayabilirsiniz.
Uzmanlar eşliğinde, Akademi Festival İstanbul
kapsamında 22 Eylül saat 17.00’de Habitat
Parkı’nda gerçekleşecek olan atölye çalışması
ile minyatür bahçe ve teraryum yapımının
inceliklerini siz de öğrenebilirsiniz.
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Konser
| Habitat Parkı
| Çarşamba 18.00, 22.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Akademi Festival İstanbul olarak gençlere
güveniyor ve gençleri destekliyoruz. Yarının
yıldızları bugünün genç yetenekleri, “Gençler
İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” ile
festivalimizde yer alıyorlar. Klasik müzik
eğitimlerini sürdürmekte olan, genç müzisyenler
festival boyunca Habitat Parkı’nda gerçekleşecek
konserlerde dinleyicilerle buluşuyor.
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Konseri
W. A. Mozart
Küçük Bir Gece Müziği, K.525
L. van Beethoven
Für Elise, WoO 59 (Yaylı çalgılar dörtlüsü için aranjman)
D. Shostakovich
Waltz No.2 (Yaylı çalgılar dörtlüsü için aranjman)
D. Shostakovich
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.1 Do Majör Op.49
L. van Beethoven
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.4 Do minör Op.18, No.4
C. Gardel
“Por una Cabeza”

Buse Kademli, keman
Doruk Deniz Aksu, keman
Ilım Yeşilyurt, viyola
Ceren Yılmaz, viyolonsel
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Lüfer - Boğazın Prensi (2015)
Belgesel Gösterimi
| Habitat Parkı
| Cumartesi 20.00, 25.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Yönetmen: Mert Gökalp
Süre: 63 dakika
Dil: Türkçe
İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’ndeki canlı
çeşitliliği giderek yok oluyor. Yönetmen Mert
Gökalp’in 2015 yapımı belgesel filmi Lüfer Boğazın Prensi , nesli tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya olan, İstanbul’un sembollerinden lüfer
balığına odaklanıyor. Gökalp; balıkçı, aktivist ve
kentte yaşayan insanlarla yaptığı görüşmeleri de
içeren belgesel filminde lüferin hikâyesini su altı
çekimleri eşliğinde, incelikle ele alıyor.
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Yekta Kopan ile Söyleşi
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Perşembe 15.00, 23.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde
yaşıyoruz. “Şehir”, yaşamlarımızın ve
kimliklerimizin bir parçası. Her gün,
İstanbul’u bölüşüyor, İstanbul’u paylaşıyoruz.
İstanbullular olarak şehre ve doğaya
olan sorumluluğumuzu Yekta Kopan ile
konuşacağımız söyleşiye herkes davetlidir.
Yekta Kopan
1968’de doğdu. Öğrenim hayatı Ankara’da geçti. Televizyon ve
radyolarda seslendirme yapmaya çocukluk yıllarında başladı.
Aynı yıllarda çocuk programlarında sunuculuk ve oyunculuk
da yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden mezun oldu.
80'li yıllardan başlayarak öyküleri, şiirleri, deneme ve eleştiri
yazıları çeşitli dergilerde yayınlandı. Özellikle Hayalet Gemi
dergisindeki çalışmalarıyla tanındı. İlk kitabı Fildişi Karası
2000 yılında okurla buluştu. Aşk Mutfağından Yalnızlık
Tarifleri adlı kitabı 2002 Sait Faik Hikâye Armağanı’na, Karbon
Kopya adlı kitabı 2007 Dünya Kitap Yılın Telif Kitabı Ödülü’ne,
Bir de Baktım Yoksun adlı kitabı da 2010 Yunus Nadi Öykü
Ödülü’ne ve 2010 Haldun Taner Öykü Ödülü’ne değer bulundu.
Şilili ressam Alex Pelayo tarafından resimlenen çocuk kitabı
Burun 2009’da yayımlandı.
2000’li yılların başlarından itibaren NTV’de yayınlanan günlük
kültür sanat bülteni Gece Gündüz’ün sunuculuğunu yaptı.
Aynı dönemde Radikal gazetesinde düzenli olarak yazan
Kopan, bir yandan da YapımLab bünyesinde Yaratıcı Yazarlık
dersleri verdi.
2015’te ilk cildi yayınlanan kültür sanat yıllığı Can Almanak’ı
projelendiren ve son kitabı Sakın Oraya Gitme 2016’da
raflara çıkan Yekta Kopan, halen bir YouTube platformunda
Yekta Kopan’la Noktalı Virgül adlı kütür sanat programının
yapımcılığını ve sunuculuğunu yürütüyor.
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Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri II
Konser
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Perşembe 16.00, 23.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Akademi Festival İstanbul olarak gençlere
güveniyor ve gençleri destekliyoruz. Yarının
yıldızları bugünün genç yetenekleri, “Gençler
İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” ile
festivalimizde yer alıyorlar. Klasik müzik
eğitimlerini sürdürmekte olan genç müzisyenler
festival boyunca Habitat Parkı’nda gerçekleşecek
konserlerde dinleyicilerle buluşuyor.
Flüt Dörtlüsü Konseri
W. A. Mozart
Sihirli Flüt Operası Uvertürü
G. Briccialdi
Quartetto il La Maggiore
L. van Beethoven
İki flüt için Allegro ve Menuet
A. Waignein
Petite Gavotte
Valse Irreguliere
M. Berthomieu
Chats (Kediler)
M. Berthomieu
Flüt Dörtlüsü icin Arcadie
İ. Baran
İki flüt için Dört Parça
J. Johow
Allegro
Pizza Antonio
Tango para flautas
Beste Yalı, flüt
Rukiye Ayben Sever, flüt
Nisanur Bakırel, flüt
Mısra Coşkun, flüt
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Gary Hoffman & David Selig
Efsanevi Çellist Gary Hoffman ve
Ödüllü Piyanist David Selig
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Perşembe 20.30, 23.09.2021
| Gary Hoffman, viyolonsel
| David Selig, piyano
Verbier, Marlboro, Aspen ve daha birçok seçkin
festivale solist, oda müzisyeni ve eğitmen olarak
davet edilen; ayrıca Orchestre National de France,
Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre Philharmonique Royal de Liege, Rotterdam Philharmonic,
Philedelphia Orchestra gibi dünyaca ünlü orkestralar eşliğinde sayısız konserler vermiş olan efsanevi
çellist Gary Hoffman ve Salle Pleyel, Amsterdam
Concertgebouw, Théâtre des Champs Elyées ve
Carnegie Hall gibi salonlarda konserler veren Sidney
Piyano Yarışması ödüllü piyanist David Selig, İstanbul
Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 23 Eylül’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Türkiye'de
ilk defa dinleyicilerle buluşuyor.
PROGRAM
François Couperin
“Konser Parçaları” (Pièces en Concert)
Prélude
Siciliéne
La Tromba
Plainte
Air de Diable
Léon Boëllmann
Viyolonsel ve Piyano için Sonat, La minör, Op.40
Maestoso - Allegro con fuoco
Andante
Allegro molto
Claude Debussy
Viyolonsel ve Piyano için Sonat, Re minör
Prologue
Sérénade
Finale

Joaquín Nin Castellanos
İspanyol Süiti
Vieja Castilla
Murciana
Asturiana
Andaluza
Gaspar Cassadó,
“Requiebros”
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Gary Hoffman
Viyolonsel Sanatçısı
On beş yaşında Londra Wigmore Hall’da verdiği
ilk konser, yirmi iki yaşında Indiana University
School of Music tarihinin en genç profesörü olması
gibi büyük başarılarının ardından Gary Hoffman, 1986 yılında dünyanın en önemli viyolonsel
yarışmalarından biri olan, Paris’teki Rostropovich
Yarışması’nda birincilik ödülü (Premier Grand Prix)
kazanan ilk Amerikalı çellist olmuş ve uluslararası
üne kavuşturmuştur. Bu şekilde başlayan
uluslararası kariyeri ile beraber dünyanın en önemli
orkestralarıyla konserler vermiş, prestijli festivaller,
resital ve oda müziği serilerinde yer almıştır.
Solist olarak konserler verdiği orkestralar arasında;
Chicago, Londra, Montreal, Toronto, Baltimore, San
Francisco senfoni orkestralarının yanı sıra; İngiliz,
Moskova, Los Angeles oda orkestraları ve Orchestre National de France, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre Philharmonique Royal de Liège,
Cape Town Philharmonic, Rotterdam Philharmonic,
Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra gibi
başlıca önemli topluluklar bulunmaktadır. Sanatçı
bu konserlerde Herbert Blomstedt, Andrew Davis,
Kent Nagano, Pinchas Zukerman, Jesus Lopez-Cobos, Andre Previn ve Mstislav Rostropovich gibi çok
önemli şeflerle çalışmıştır.
Graciane Finzi, Renaud Gagneux, Joel Hoffman,
Laurent Petitgirard ve Dominique Lemaître gibi
ünlü besteciler çağdaş müziğe de büyük ilgisi olan
Gary Hoffman’a viyolonsel konçertolarını ithaf
eden bestecilerden sadece birkaçıdır. Sanatçı
ayrıca; Laurent Petitgirard, Joel Hoffman, Renaud
Gagneux, Gil Shohat, Graciane Finzi, Dominique
Lemaitre viyolonsel konçertolarının dünya prömiyerini, Elliott Carter viyolonsel konçertosunun ise
Fransa prömiyerini yapmıştır.

| © William Beaucardet |
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Sanatçı 1662 yapımı Nicolo Amati “ex - Leonard Rose” isimli viyolonseli kullanmakta, Queen Elisabeth
Music Chapel (Belçika) ve Curtis Institute of Music (Amerika) gibi seçkin kurumlarda viyolonsel profesörü olarak görev yapmaktadır.

| © Bernard Martinez |
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Solist, oda müzisyeni ve eğitmen olarak Verbier, Marlboro, Evian, Kronberg, Schleswig-Holstein, Colmar, Aspen, New York Lincoln Center - Chamber Music Society, Vancouver Chamber Music Society,
Schiermonnikoog Festival gibi prestijli festivallere düzenli olarak davet edilmektedir. Bugüne kadar
BMG (RCA), Sony, EMI, Le Chant du Monde için CD kayıtları yapmış olan Gary Hoffman, şu anda La Dolce Volta firması kayıt sanatçısıdır.
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David Selig
Piyanist
Avustralya’nın Melbourne kentinde doğan David Selig, piyano eğitimine altı yaşında başlamıştır. Daha sonra
ayrıca viyolonsel ve perküsyon dersleri alan Selig, 1976’da Paris’e taşınmış ve Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris’de Aldo Ciccolini’nin öğrencisi olmuştur. Sidney Piyano Yarışması, The Hague
Eşlikçilik Yarışması ve daha birçok uluslararası yarışmada ödüller kazanan sanatçı, yüksek lisans çalışmalarını
Guido Agosti ve Geoffrey Parsons’un sınıflarında sürdürmüştür.
Solist olarak Salle Pleyel, Amsterdam Concertgebouw, Théâtre des Champs Elyées ve New York’taki Carnegie
Hall de dahil olmak üzere dünyanın en önemli salonlarında konserler vermiştir.
Oda müziğine olan büyük sevgisinden ötürü Felicity Lott, Christianne Stotijn, Sandrine Piau, Jard van Nes, Véronique Gens, Ingrid Perruche, Nathalie Stutzmann, Elly Ameling, Teresa Berganza ve François Le Roux gibi birçok
ünlü sanatçı ve şancı ile beraber çalışan Selig’in enstrüman sanatçısı partnerleri arasında Gary Hoffman, Philippe Graffin, Marc Coppey, Régis Pasquier, Jane Peters ve
Noël Lee gibi usta isimler bulunmaktadır.
1989’da Villa-Lobos’un eserlerini içeren ilk CD’sinin
ardından sanatçı; EMI, Adda, REM (François Le Roux ile),
Forlane ve Globe firmaları tarafından yayınlanan birçok
CD kaydetmiştir. Ayrıca viyolonsel sanatçısı Gary Hoffman ile kaydettikleri F. Mendelssohn’un viyolonsel ve
piyano için eserlerini içeren albüm 2012’de Dolce Volta
firması etiketi ile yayınlanmıştır.
Fransa, Hollanda, Almanya ve İsviçre’nin yanı sıra ABD
ve Uzak Doğu’da da düzenli olarak konserler vermekte
olan David Selig dünyanın birçok yerinde düzenlenen
masterclasslarda piyano, oda müziği ve lied repertuvarı
üzerine dersler vermektedir. Sanatçı 2011’den bu yana
Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Lyon’da profesör olarak görev yapmaktadır.
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François Couperin
“Konser Parçaları” (Pièces en Concert)
“Le Grand” (Büyük Couperin) lakabı ile tanınan
Fransız Barok müziğinin önemli bestecilerinden
François Couperin, müzisyen bir ailede yetişmiştir.
Klavsen eserleri ile adını duyuran, aynı zamanda klavsen ve org çalgılarını virtüöz derecesinde
çalabilen bir sanatçıdır. Başta Couperin’nin yazdığı
“Konser Parçaları” serisi; Paris Konservatuvarı'ndan
profesör Paul Bazelaire tarafından, 1924 yılında
incelenmiş, viyolonsel ve piyano için yeniden
yorumlanmıştır. (Yapıtın viyolonsel ve yaylı çalgılar
için olan versiyonu da mevcuttur.) Bu seri, 1724'te
yayınlanan “Les Goûts-réünis” başlıklı geniş bir
koleksiyondaki birkaç süitten derlenmiştir. Beş
parçadan oluşan Bazelaire’in transkripsiyonu, viyolonsel repertuvarına değerli bir katkı sağlamıştır.
Eserin her bir bölümü üst-orta seviyede olup,
parçaların zorluk derecelerine göre artış gösteren
bir şekilde yazılmıştır. Fransız ve İtalyan stillerinden izler taşıyan yapıtın önemli öğelerinden biri de;
Couperin’in “süslemeler” ile anlatımı öne çıkarması
ve ezginin ayrılmaz bir parçası olarak işlemesidir.
Léon Boëllmann
Viyolonsel ve Piyano için Sonat, La minör, Op.40
Niedermeyer geleneğinden gelen Léon Boëllmann,
Paris'te Ecole de Musique Classique'de org, piyano ve kompozisyon okudu ve birçok ödül kazandı.
1853'te kurulan Niedermeyer Okulu; Lassus,
Palestrina ve Bach gibi Rönesans ile Barok bestecilerin eserlerine vurgu yaparak, müzikte ekol
anlamında adını duyurmuş şekilde eğitim vermekteydi. Boëllmann’ın umut verici kariyeri, 35 yaşında
tüberküloz nedeniyle yarıda kaldı. 150'den fazla
besteden oluşan bir kataloğu yine de zamansız
ölümünden önce oluşturmayı başardı. La minör
tonundaki “Viyolonsel Sonatı”, bestecinin ölüm
yılı da olan 1897 yılında bestelendi. Boëllmann,
Fransız Romantik dönemin önemli viyolonsel
sonatlarından biri olarak bilinen bu yapıtı, ünlü

Fransız çellist Jules Delsart'a ithaf etmişti. Sonat,
tematik materyalinin kullanımı açısından Fransız
besteci Cesar Franck'ıin biçimsel etkilerinden izler
taşır. Eserin giriş bölümü, yavaş bir “Maestoso” ile
başlar. Ana bölüm, güçlü bir “Allegro con fuoco”dan
oluşur. “Andante” başlıklı ikinci bölümde bir tür
intermezzo, ilk bölümün girişini akla getirir, fakat
bu bölümde tamamen farklı bir tarzda sunar. Ezgisel parlaklığı ön plana aldığı “Allegro molto” tempolu final bölümü ise, son derece akıcı eşliği ile solo
partisi karşılıklı diyaloglar sunar.
Claude Debussy
Viyolonsel ve Piyano için Sonat, Re minör
Claude Debussy, geç Romantizm ile erken
20. yüzyıl Modernizmi arasındaki geçişi temsil eden empresyonist bir bestecidir. I. Dünya
Savaşının başındaki kargaşa bütün sanatçıları
kaygılandırırken, -savaştaki ülkesinde- Debussy bir
yandan da o yıllarda kansere karşı kendi savaşını
vermekteydi. Kendi ölümlülüğüyle acımasızca
yüzleşen Debussy, bir dizi çalgısal sonat üzerinde
çalışmaya başladı. 6 Ekim 1915'te orkestra şefi
Bernardo Molinari'ye yazdığı bir mektupta; “Neredeyse bir yılımı müzik yazamayarak geçiriyorum…
Sonrasında neredeyse yeniden öğrenmek zorunda
kaldım. Yeniden keşif gibiydi ve bana her zamankinden daha güzel görünüyordu! İnsanın müzikten
aldığı duygusal doyum, diğer sanat dallarının hiçbiriyle kıyaslanamaz, değil mi? Doğru akorun, doğru
yerdeki bu gücü size çarpıyor… Hala armonik ilerlemeler çağındayız ve sadece sesin güzelliğinden
mutlu olan insanları bulmak zor.” Debussy, çeşitli
çalgılar için toplam altı enstrümantal sonat bestelemeyi amaçlamıştı, ancak öldüğü zaman sadece
üç sonatı tamamlanmıştı. (Flüt, Viyola ve Arp için,
Keman ve Piyano için, Çello ve Piyano için Sonat).
1915’te bestelediği “Viyolonsel ve Piyano Sonatı”,
Debussy'nin en ileriye dönük ve en agresif deneysel çalışmalarından biridir. Ritmik dil, kısa aksanlı
notalar ve ani tempo değişiklikleriyle dolu olan
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...
yapıtında, armonik dil ve uzun bölümler boyunca
tonaliteden tamamen uzaklaşan özellikler gösterir. Çello partisyonunda sert “pizzicato” (*yaylı
çalgılarda telleri parmak ile çekerek çalma), “flautando” (*narin, flüt benzeri sesler), “ponticello”
(*köprü yakın yayı sürttürerekten çalma tekniği)
gibi pasajların bulunması, kompozisyonu özgün
kılmaktadır. Piyanoda giriş niteliğinde bir tema ile
başlayan “Prologue”, Fransız Barok müziğinden
esinlenen belirli bir melodik ve ritmik figürlere
dayanır. Ardından çello, karakterini Barok opera
ağıtlarından alan bir tema sunar. Eser ilerleyen
kısımlarında minör ve majör tonaliteler arasında
gidip gelen lirik bir yapı ile sona erer. “Pizzicato” ile
başlayan “Sérénade”, serbest ritmik özelliklerine
sahip, çello için özel efektler kullanıldığı figürlerle
adeta şakacı ve fantastik bir hava yaratır. Final, önceki bölümler gibi benzeri figürlerle başlar, ancak
piyano partisyonu “Sérénade” bölümünden çok
daha yoğundur. Viyolonsel ve piyano, coşkulu diyaloglarla bitişe doğru giderken çello partisi “Largo”
tempo da temayı solo çalar, ardından ikilinin keskin
akorları ile eser sona erer. Fransız müziğinin müzikal mirası Debussy, hem piyanoda hem de çelloda
mükemmel bir incelik elde ederek dinleyenlere
yapıtında zengin bir tını yelpazesi sunar.
Joaquín Nin Castellanos
İspanyol Süiti
Besteci, piyanist ve müzikolog Joaquín Nin,
1879 yılında Küba’da doğdu, ancak çoğunlukla
İspanya'da büyüdü ve yaşamının çoğunu orada geçirdi. Bu seyahatler sırasında İspanya’nın
kırsal bölgelerini gezerek halk müziklerine
dair araştırmalarda bulundu. İspanyol Barok
müziğinin ciltlerini düzenledi ve gelecek nesiller
için saklanmasına yardımcı oldu. Paris’te müzik
eğitimini tamamlayarak Fransız müzikal etkilerine kapılan besteci, eserleriyle özgün ve karakteristik yaratılar elde etti. Enrique Granados ve
Isaac Albéniz gibi daha önceki bestecilerin ortaya
koyduğu İspanyol folklorik tarzına bağlı kaldı.

Albéniz’in “Iberia” adlı eserindeki gibi, Joaquín Nin
de İspanya'nın kültürel bölgelerini temsil eden
şehirlerden beslenen müzik ve izlenimlere dayalı
bir süit besteledi. 1930’da viyolonsel ve piyano için
yazdığı “İspanyol Süiti”; Castille (“Vieja Castilla”),
Murcia (“Murciana”), Asturias (“Asturiana”) ve Endülüs (“Andaluza”) adlı bölümlerden oluşmaktadır.
İspanya’nın ritmik ve armonik lezzetini yakalayan
besteci, her bölüm başlığındaki bölgenin esintilerini adeta betimler nitelikte aktarmaktadır.
Gaspar Cassadó,
“Requiebros”
20. yüzyılın en büyük virtüözlerinden biri olan
Katalan Çellist Gaspar Cassadó, aynı zamanda
besteci olarak tanınır. Cassadó, Pablo Casals’ın
-burslu olarak çalışmaya başladığı- en genç
öğrencilerinden biridir. Ayrıca Maurice Ravel ile de
kompozisyon çalışarak bestecinin izlenimciliğine
hayran kalır. I. Dünya Savaşı'nın sonunda Cassadó,
uluslararası turnelere başlar ve dünyaca ünlü bir
çellist haline gelir. Furtwangler, Beecham ve Weingartner gibi zamanın önde gelen şeflerinin yönetiminde birçok konserler verir. Türkiye’de de pek
çok konser veren çellist, seslendiriciliğinin yanında
çello için birçok yapıt besteler. Cassadó, 1934’te
viyolonsel ve piyano için bestelediği Re Majör
tondaki “Requiebros” adlı eserini, değerbilirlikle
Pablo Casals’a ithaf eder. Bestecinin en sık seslendirilen eseri, coşkulu ve güçlü tınısı ile İspanya
müziğindeki etkileri çello partisinde tasvir eder.

37
Konser
| Habitat Parkı
| Cuma 17.00, 24.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Akademi Festival İstanbul olarak gençlere
güveniyor ve gençleri destekliyoruz. Yarının
yıldızları bugünün genç yetenekleri, “Gençler
İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” ile
festivalimizde yer alıyorlar. Klasik müzik
eğitimlerini sürdürmekte olan genç müzisyenler
festival boyunca Habitat Parkı’nda gerçekleşecek
konserlerde dinleyicilerle buluşuyor.
Viyolonsel Dörtlüsü Konseri
J. S. Bach
Air
I. Albeniz
Tango
F. A. Kummer
İki Viyolonsel için 6 parça’dan Seçkiler, Op.156
Z. Kodaly
Üç Viyolonsel için 10 Trio’dan Seçkiler
A. Piazzola
Oblivion
Cellophon
Viyolonsel Dörtlüsü için Uyarlanmış 28 Parça’dan Seçkiler

Yasemin Balçık, çello
Nisan Aysever, çello
Deniz Benzetsel, çello
Umutcan Topçu, çello
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ICFEMA Viyolonsel Akademisi Kapanış Konseri
Konser
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Cuma 19.00, 24.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi
kapsamında düzenlenen Prof. Gary Hoffman
ile viyolonsel akademisine katılan 7 yetenekli
öğrencinin konserine bütün sanatseverler
davetlidir.

ICFEMA Viyolonsel Akademisi
Öğrencileri
Ece Dikbıyık
İdil Pulat
Yunus Altıkanat
Yiğit Vural
Simge Keskin
Beliz Güney
Bea Sallaberger

| © William Beaucardet |
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Seda Özen ile Söyleşi
| Habitat Parkı
| Cuma 18.00, 24.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Seda Özen
Mimar Seda Özen; 1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1995 yılında Mimar
Sinan Üniversitesi’ne girdi. 2019 yılında restorasyon alanında yüksek lisans
eğitimini tamamladı. Öğrenciliğinde 1999 yılında ODTÜ TAÇDAM’ın koordine
ettiği kurtarma kazıları kapsamında Urfa Akarçaytepe’de arkeolojik kazı
mimari çizimi yaptı. Atlas Dergisi’nin 2000 yılı İstanbul Özel Sayısı’nın
araştırma editörlüğü ve çeşitli sayılarında yazarlık yaptı. 2001 yılı Ocak
ayında Mimar Sinan (Güzel Sanatlar) Üniversitesi’nden mezun oldu.
2001 yılında 3 ay süreyle Topkapı Sarayı’ndaki bir arkeolojik kazının
mimari çizimlerini yaptı. 2001-2003 yılları arasında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nde Tarihi Yarımada’nın Koruma Amaçlı İmar Planı’nda mimari
envanter ve anıt fişlerini, korunması gerekli eski eser öneri çalışmalarını ve
kayıp eser envanterlerini, plan araştırmasını yaptı. 2003 yılında Eminönü
Yeni Cami’nin Mısır Çarşısı yönündeki minaresini kız kardeşi Y. Mimar
Restoratör Sema Özen Toth ile çizdi. ODTÜ TAÇDAM için Jale Velibeyoğlu
koordinatörlüğünde Diyarbakır Suriçi İmar Planı mimari envanter ve anıt
fişlerini, korunması gerekli eski eser öneri çalışmalarını yaptı.
2004 yılında Eminönü Yeni Cami’nin Mısır Çarşısı yönündeki minaresini
kız kardeşi Y. Mimar Restoratör Sema Özen Toth ile çizdi. 2004 yılında
Sultanahmet Cami’nin üç yıl süreyle kısmi projelerinin müellifi ve
restorasyon sorumlusu oldu. 2005 yılında Ayasofya Türbeleri’nin rölöverestorasyon projelerini çizdi. 2005-2006 yılları arasında Edirne Kentsel Sit
Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Uygulama
İmar Planı için mimari envanter ve anıt fişlerini, korunması gerekli eski eser
öneri çalışmalarını yaptı.
2006 yılında kızkardeşi Y. Mimar Restoratör Sema Özen Toth ve babası
İnşaat Mühendisi Kemal Özen ile; Özen Mimarlık Mühendislik Ltd Şirketini
kurdu. Şirketleri bünyesinde eski eser restorasyon projeleri ve kargir yapı
restorasyon uygulamaları, ahşap atölyeleri ile ahşap yapı restorasyon
uygulamalarını sürdürüyorlar.
Mimar Seda Özen; ülkemizde mimari konusunda herhangi bir genel kültür
eğitimi verilmemesi nedeniyle Twitter’da 2016 yılından itibaren aktif olarak
İstanbul ve Anadolu mimari mirasına dair; mimari detay, mimari sözlük, yapı
hikayeleri, semt hikayeleri, doğal yapı uygulamaları gibi çeşitli konularda
toplumu bilgilendirmeye çalışmaktadır.
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Tarlabaşı...Tarlabaşı (1989)
Belgesel Gösterimi
| Habitat Parkı
| Cuma 19.00, 24.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Yönetmen: Hilmi Etikan
Süre: 28 dakika
Dil: Türkçe
Kaynak: Mimarlar Odası İstanbul
Şubesi
Film Doğu-Batı sentezinin, dünyadaki tek
sivil mimari örneklerini oluşturan kentsel
mirasın, trafiği rahatlatmak adına nasıl yok
edildiğini anlatıyor. Üç yılda çekimi tamamlanan
film, 1989 yılında Lozan'da düzenlenen "2.
Festival International du Film d'Architecture
et d'Urbanisme"de 710 film arasında ilk
beşe girme başarısını göstermiş ve UPIAV
ödülünü kazanmıştır. Halen dünyanın birçok
üniversitesinde ders film olarak gösterilmektedir.

Hilmi Etikan
1949 yılında Giresun'da doğdu. İlkokul eğitimini Eskişehir Adalet İlkokulu'nda aldı. Orta öğrenimini
İstanbul Galatasaray Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1973 yılında "Hacettepe Üniversitesi
Fransız Dili ve Edebiyatı" bölümünü bitirdi. 1977 yılına kadar Paris'te, " Conservatoire Libre du Cinéma
Français / Fransız Sinema Konservatuvarı"na devam ederek diploma aldı. Yine ayni dönemde, Sorbonne
Üniversitesi'nde Prof. Robert MAUZI yönetiminde Fransız yeni roman akımının önde gelen isimlerinden
Claude Simon'un “L'herbe – Ot” isimli romanı üzerine, sinema-edebiyat ilişkilerini konu alan yüksek
lisans çalışması yaptı (22 Haziran 1976). İstanbul'a dönünce,1977 yılında başlayarak fotoğraf ve sinema
dersleri verdi. Başta İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) ve TÜRSAK (Türkiye Sinema
ve Audiovisuel Kültür Vakfı) olmak üzere, çeşitli kurumlarda sinema birimleri oluşturdu. DİSK foto film
merkezini kurdu ve 1980 tarihine kadar yöneticiliğini yaptı. Programını ve yürütücülüğünü yaptığı eğitim
seminerleri ile ülkemizdeki sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulundu.
Halen "Istanbul Uluslararası Kısa Film Festivali"nin yöneticiliğini ve kisafilm.com web sayfasının
editörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca kendi adına düzenlediği "Senaryo ve Film Atölyesi"ni sürdürmektedir.
İstanbul'da bulunan FİLMÜR Film Yapım ve Üretim şirketinin sahibidir. Birçok belgesel film gerçekleştirmiş
olan Hilmi Etikan, ulusal ve uluslararası film festivallerinde düzenleyici ve jüri üyesi olarak görev almıştır.
Değişik kurumlarca verilmiş “Emek ve Onur Ödülleri”ne sahiptir.
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| Habitat Parkı
| Cumartesi 16.00, 25.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Akademi Festival İstanbul olarak gençlere
güveniyor ve gençleri destekliyoruz. Yarının
yıldızları bugünün genç yetenekleri, “Gençler
İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” ile
festivalimizde yer alıyorlar. Klasik müzik
eğitimlerini sürdürmekte olan genç müzisyenler
festival boyunca Habitat Parkı’nda gerçekleşecek
konserlerde dinleyicilerle buluşuyor.
Tahta Nefesli Çalgılar Beşlisi Konseri
T. Albinoni
Adagio
F. Danzi
Tahta Nefesli Beşli, Op.56, No.3
M. Ravel
Pavane pour une infante défunte
Z. de Abreu
Tico Tico No Fubá

Melis Kocaoğlu, obua
Gülşah Batır, flüt
Deniz Gülbeyaz, klarnet
Ekin Oktay, fagot
Yağmur Sena Üner, korno
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Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çok Sesli Müzik
Barkovizyon Gösterimi, Mert Sandalcı
| Habitat Parkı
| Cumartesi 17.00, 25.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e çok sesli
müziğimiz üzerine:
Mert Sandalcı bu sunumun ve koleksiyonu
oluşturmasının nedenlerini şöyle anlatmaktadır:

Geçmişi aydınlatmak hayli zaman alacak
anlaşılan... Çok çalışmak lazım.. Bu apaçık
ortada... Oysa konunun esas kahramanı benim...
Gelin biraz gençliğime, radyo başına gidelim...
Ben Türk bestecileri arasında, Ulvi Cemal’i,
Ferit Tüzün’ü çok severim, matematiğim
Adnan Saygun’a yetmez. Ayıp değil ya, tıpkı
Shostakovich, Barber, gibi, Saygun’u da Kodallı’yı
da bilen biri anlatacak olursa anlamaya gayret
ederim.

Mert Sandalcı, Araştırmacı - Yazar
1958 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini FMV Özel Işık Lisesi'nde yaptı. 1980 yılında İDMMA
Galatasaray İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. Sırasıyla Edirne Lalapaşa Çimento Fabrikası
İnşaatı saha mühendisi, Çorlu NATO Havaalanı İnşaatı müşavir kontrol mühendisi ve II. Boğaz Köprüsü
İnşaatı Toprak İşleri ve Alt Yapı Şantiye Şefi olarak 1989 yılına kadar çalıştı.
Tüm bu yıllar boyunca mesleki faaliyetlerinin yanı sıra çocuk yaşlarından itibaren filateli ve nümismatik
alanlarında ürettiği ciddi koleksiyonları geliştirmeyi ihmal etmedi. 1989’da mesleki kariyerine son vererek
farklı bir uğraş içine girdi ve eşi Eczacı Gülnur Sandalcı ile birlikte efemeral belge koleksiyonları üzerine
çalışmaya başladı.
İlk olarak ele aldığı konular kartpostal editörü Max Fruchtermann’ın hayatı, basmış olduğu 2200’ün
üzerindeki kartpostal ve sayıları 7500’ü bulan Osmanlı ve genç Cumhuriyet’in eczacılarının hayat
hikayeleri oldu. “Max Fruchtermann Kartpostalları” kitabı 2000 yılında 3 cilt olarak Koçbank’ın
sponsorluğunda basıldı.
Halen KTÜ ve Yeniyüzyıl Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Yıl boyunca Türkiye’nin
her köşesindeki eczacılık fakültelerinde gün boyu süren konferanslar vermekte, konuk konuşmacı olarak
tüm eczacı odalarında eczacılarımıza hitap etmektedir.
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| Habitat Parkı
| Pazar 17.00, 26.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Akademi Festival İstanbul olarak gençlere
güveniyor ve gençleri destekliyoruz. Yarının
yıldızları bugünün genç yetenekleri, “Gençler
İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” ile
festivalimizde yer alıyorlar. Klasik müzik
eğitimlerini sürdürmekte olan genç müzisyenler
festival boyunca Habitat Parkı’nda gerçekleşecek
konserlerde dinleyicilerle buluşuyor.
Yaylı Çalgılar Üçlüsü Konseri
F. Schubert
Yaylı Sazlar için Trio, D.471
A.Borodin
Yaylı Sazlar için Trio
J. Haydn
Yaylı Sazlar için Trio, No.3, Op.53
F. Schubert
Yaylı Sazlar için Trio, D.581

Kahraman Nice Özbay, keman
Çağrı Metin, viyola
Gül Sıvacı, viyolonsel
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Doğa Öktem ile Yoga Atölyesi
Atölye
| Habitat Parkı
| Pazar 18.00, 26.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Doğa, yaşadığımız dünyanın bize
en büyük armağanlarından biridir.
Doğa ile bütünleşme yolculuğuna
çıkan her birey, doğadan
öğrendikleriyle iç huzuru, öz
sevgi ve şefkati, hayatın tekamül
süreçlerini büyük bir farkındalıkla
deneyimler. Ari Uygarlıkları'ndan
günümüze kadar uzanan Yoga;
zihin, beden ve ruh arasındaki
köprüyü sağlayarak kendimizi
keşfetme sürecini başlatır.
Freeman şöyle der:
“Yoga bir araçtır, araçlar topluluğudur ve gerçek
yoga bir sanattır.”
Sizler için hazırladığımız yoga atölyesinde iç
dünyanıza bir yolculuk başlatabilir, keşfetmenin
tadını çıkarabilirsiniz.
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Festival Çok Özel Bir Üçlüyü Ağırlıyor
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Pazar 20.30, 26.09.2021
| Hellen Weiss, keman
| Gabriel Schwabe, viyolonsel
| Caspar Frantz, piyano
ARS ve GENUIN etiketleriyle yayınlanmış CD’leri büyük ilgi gören ve
eşsiz tınısıyla herkesi kendine hayran bırakan piyanist Caspar Frantz,
Grand Prix Emanuel Feuermann ve Rostropovich Yarışması gibi
dünyanın en prestijli çello yarışmalarında ödüller kazanmış Gabriel
Schwabe, kuvvetli solist kimliğinin yanı sıra küçük yaşlarından itibaren süren oda müziği tutkusu sayesinde bugüne kadar Nils Mönkemeyer, Nicolas Altstaedt, Maximilian Hornung, Lauma Skride, Gustav
Rivinius, Emil Rovner, Benjamin Moser gibi önemli isimlerle sahneyi
paylaşmış Hellen Weiß’dan oluşan bu özel üçlü, 26 Eylül’de Cemal
Reşit Rey Konser Salonu’nda Türkiye’de ilk defa seyircilerle buluşuyor.
PROGRAM
Ludwig van Beethoven
Keman, Viyolonsel ve Piyano için Trio, No.3, Op.1
Allegro con brio
Andante cantabile con variazioni
Menuetto. Quasi Allegro
Finale. Prestissimo
Reinhold Glière
Keman ve Viyolonsel için Sekiz Parça, Op.39’dan seçkiler
Maestoso - Allegro con fuoco
Andante
Allegro molto
Robert Schumann
Keman, Viyolonsel ve Piyano için Trio, No.1, Op.63
Mit Energie und Leidenschaft
Lebhaft, doch nicht zu rasch
Langsam, mit inniger Empfindung
Mit Feuer
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Caspar Frantz

46
Akademi Festival İstanbul 2021

Hellen Weiss
Keman Sanatçısı
Hamburg doğumlu kemancı Hellen Weiss’ın aktif performans kariyeri on altı yaşında başlamıştır. Sanatçı Elbphilharmonie Hamburg, Berliner Philharmonie, Tonhalle Düsseldorf, Laeiszhalle Hamburg, Stadtcasino Basel,
Rudolfinum Prag ve Berwaldhallen Stockholm gibi dünyaca ünlü salonlarda Swedish Radio Symphony Orchestra, Hamburg Symphony Orchestra, Orchestra San Marco Pordenone, North Bohemia Philharmonic Orchestra ve
Collegium Musicum Basel gibi prestijli orkestralar eşliğinde solist olarak konserler vermiştir.
EMCY Sanat Ödülü, Deutsche Stiftung Musikleben Vakfı Eduard-Söring-Ödülü (yaylı dörtlü ile) ve ayrıca bir
piyanist olarak Steinway-Ödülü’nü kazanmış; Schleswig-Holstein Müzik Festivali, Mendelssohn Festival Leipzig,
“Heidelberger Frühling”, Siegburg “Rezonanzen” konser serisi, New York Alman Forumu, Villa Music “Spectrum”
konser serisi, Laeiszhalle Hamburg “Teatime Classics” ve Passau Avrupa Haftası gibi önemli festivallerde düzenli olarak konserler vermiştir. Ayrıca solo ve oda müziği performansları, NDR, SWR ve Sveriges Radio da dahil
olmak üzere dünya çapında radyo ve TV istasyonları tarafından yayınlanmıştır.
Hellen Weiß’ın oda müziği tutkusu oniki yaşından bugüne sürmektedir. Çeşitli kuartetlerle yapmış olduğu
yoğun çalışmalar süresince Almanya, Fransa ve Çek
Cumhuriyeti'nde olmak üzere birçok konser vermiştir.
Berlin Filarmoni Orkestrası'nın üyeleri ile beraber
“Genç Sanatçılar ve Arkadaşlar” oda müziği adlı projeye
katılmıştır. Sanatçının oda müziği partnerleri arasında
Nils Mönkemeyer, Nicolas Altstaedt, Maximilian Hornung, Lauma Skride, Gustav Rivinius, Emil Rovner,
Benjamin Moser ve Gabriel Schwabe gibi önemli isimler
bulunmaktadır.
Çağdaş müziğe olan ilgisi gittikçe daha çok artan Hellen
Weiß; Dieter Schnebel, Juliane Klein, Charlotte Sewebel
ve Jörg Widmann gibi besteciler ile birlikte çalışmıştır.
On iki yaşında üniversite öncesi öğrenci olarak keman
eğitimine başlayan sanatçı; Shmuel Ashkenasi, Nora Chastain ve Rainer Kussmaul ile çalışmış, ayrıca Thomas
Brandis, David Takeno, Antje Weithaas ve Artemis Quartet'ten gibi önemli sanatçılardan müzikal destek almıştır.
Şu anda Almanya’daki “Hochschule für Musik Carl Maria von Weber” Dresden ve Hochschule für Musik und Tanz
Köln / Wuppertal'da keman eğitmeni olarak görev yapan Hellen Weiß; Almanya, İspanya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'daki ustalık sınıflarında eğitmenlik yapmıştır.
Sanatçı 2017'den şimdiye dek süren “Vivo! Musikfestival Hamburg”un sanat yönetmenidir ve özel bir koleksiyona ait olan 1698 yapımı Matteo Goffriller bir keman kullanmaktadır.

47
Viyolonsel Sanatçısı
Berlin’deki Grand Prix Emanuel Feuermann, Paris’teki Rostropovich Yarışması ve Londra’daki Pierre Fournier
Ödülü gibi dünyanın en prestijli çello yarışmalarında ödüller kazanmış olan Gabriel Schwabe bugüne dek; London
Philharmonia, Radio Symphony Orchestra Berlin, NDR Radio Philharmonic, Royal Northern Sinfonia, DSO Berlin,
Malmö and Norrköping Symphony Orchestra ve NCPA Orchestra Beijing gibi önemli orkestralar ile solist olarak
konserler vermiş ve bu konserlerde; Marek Janowski, Eivind Gullberg-Jensen, Dennis Russell-Davies, Cornelius
Meister, Michael Sanderling ve Marc Soustrot gibi şeflerle çalışmıştır.
Gabriel Schwabe’nin oda müziği partnerleri arasında Isabelle Faust, Christian Tetzlaff, Lars Vogt, Kirill Gerstein ve Enrico Pace gibi usta sanatçılar yer almaktadır. 2010 yılında Londra Wigmore Hall’da ilk resitalini veren
sanatçının düzenli olarak davet edildiği festivaller arasında Kudüs Oda Müziği Festivali, Kronberg Festivali, Amsterdam Bienali ve Schleswig-Holstein Müzik Festivali gibi prestijli festivaller bulunmaktadır.
| © Giorgia Bertazzi |

2015 yılından beri Naxos plak şirketinin özel kayıt
sanatçısı olan Gabriel Schwabe’nin ilk CD'si (Piyanist Nicholas Rimmer ile Brahms Sonatlar ve Şarkılar) de yine
Naxos tarafından aynı yıl yayınlanmıştır.
Marc Soustrot yönetimindeki Malmö Senfoni Orkestrası,
Lars Vogt yönetimindeki Royal Northern Sinfonia ve
Antoni Wit yönetimindeki Deutsches Sinfonieorchester
Berlin ile yaptığı albümler büyük beğeni toplamıştır.
Gabriel Schwabe Universität der Künste Berlin’de
Catalin Ilea ve Kronberg Akademi’de Frans Helmerson
ile çalışmıştır. Ayrıca Janos Starker, Gary Hoffmann ve
Gidon Kremer'in kendisi üzerindeki müzikal destek ve
etkileri yüksektir.
Sanatçı Almanya’da HfMT Köln ve Hollanda’da Conservatorium Maastricht'te viyolonsel profesörü olarak
görev yapmakta ve Giuseppe Guarneri yapımı bir çello
kullanmaktadır (Cremona, 1695).
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Gabriel Schwabe
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Caspar Frantz
Piyanist
Kiel doğumlu olan Caspar Frantz, Hochschule für Musik
und Theater Rostock’ta Prof. Matthias Kirschnereit ile
çalıştı ve mezuniyetinin ardından; lisansüstü oda müziği
çalışmalarını Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin’de Profesör Eberhard Feltz’in sınıfında tamamladı.
Kendileriyle yaptığı yoğun sanatsal işbirliği nedeniyle
Renate Kretschmar-Fischer, Ferenc Rados, Christoph
Eschenbach, Andras Schiff, Elisabeth Leonskaja ve aynı
şekilde György & Marta Kurtag gibi usta isimlerden çok
büyük destek aldı.
Sanatçı Rheingau Müzik Festivali’nde verdiği ilk konserinden itibaren Almanya ve yurtdışında olmak üzere;
Ravinia, Gstaad, Schleswig-Holstein, Septembre Müzikal Montrö, Festival de Pollenca, Beethoven Festival
Bonn, IMS Prussia Cove ve Festspiele Schwetzingen gibi
seçkin festivallerde konserler verdi.
Almanya Ulusal Gençlik Orkestrası ile Güney Afrika'da
yaptığı konser turnesinin yanı sıra; Polish Chamber Philharmonic, Neue Philharmonie Westfalen, Iasi Moldova
Philharmonic, Mendelssohn Chamber Orchestra Leipzig
ve Soloist Ensemble Kaleidoskop gibi önemli topluluklar eşliğinde konserler veren Caspar Frantz ayrıca 2010
yılında Michael Sanderling şefliğindeki MDR Orchestra
Leipzig eşliğinde Friedrich von Flotow’un do minör piyano konçertosunun dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
Sanatçı Philharmonie Berlin, Konzerthaus Berlin, Cadogan Hall London, Bennett Gordon Hall Ravinia (Chicago),
Gasteig Munich, Kunstpalast Düsseldorf, Elbphilharmonie Hamburg, Kolarac Hall Belgrad, Seoul Arts Center ve
Centre Pompidou Paris gibi prestijli salonlarda solo, oda
müziği ve solist olarak konserler vermiştir.

49

Bunlara ek olarak Caspar Frantz’ın yapmış olduğu F. Mendelssohn - Viyolonsel ve Piyano için tüm eserleri,
J.S. Bach - Viola da Gamba ve Klavsen için Sonatları (çellist Julian Arp ile GENUIN etiketiyle), J, Haydn - Piyano Konçertoları (Ensemble Kaleidoskop eşliğinde ARS Recording etiketiyle) ve J.S. Bach - Solo Piyano için Altı
Fransız Süiti (ARS Recording etiketiyle) kayıtları ulusal ve uluslararası basında büyük beğeni toplamıştır. Son
kayıt çalışması ise R. Schumann’ın erken ve geç solo eserlerini içermektedir.
2006 yılından beri Westfalia’daki Melschede Kalesi konser serisinde L. van Beethoven’ın Piyano Sonatları’nı
seslendiren sanatçı, 2009-2013 yılları arasında Berlin’de düzenlenen çağdaş edebiyat ve oda müziği festivali,
ZEITKUNST Festival’in eş direktörlüğünü yapmıştır. Caspar Frantz 2016 yılından beri Almanya’daki Hochschule
für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig’te piyano ve oda müziği profesörü olarak görev
yapmaktadır.
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Büyük bir oda müziği tutkunu olan Caspar Frantz’ın, viyolonsel sanatçısı Julian Arp ile beraber kurduğu Duo Arp
Frantz; Mendelssohn Competition, Premio Vitoria Gui Firenze ve German Music Competition gibi yarışmalarda
kazandıkları birincilik ödüllerinin yanı sıra 20 yıldır birlikte konserler vermektedir. Sanatçının oda müziği partnerleri arasında ayrıca Chloe Hanslip, Rainer Kussmaul, Antje Weithaas, Ingo Goritzki, Sabine Meyer, Bryn Terfel,
Anna Prohaska, Vogler Kuartet, Deutsches Sinfonie Orchester Berlin, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks and Berliner Filarmoni Orkestrası üyeleri gibi çok önemli sanatçılar bulunmaktadır.
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Program Notları
Ludwig van Beethoven
Keman, Viyolonsel ve Piyano için Trio, No.3, Op.1
Ludwig van Beethoven, “Op.1 Piyanolu Üçlü”
yapıtını, doğduğu şehir Bonn’dan Viyana'ya gittikten bir yıl sonra bestelemiş ve ona yaşamı
boyunca cömert davranan ve destekleyen Prens
Karl von Lichnowsky'ye ithaf edilmiş. Bestecinin
Viyana’ya yolculuk yapma amacı, yaşadığı dönemin ünlü bestecisi Joseph Haydn ile tanışmak ve
öğrencisi olabilmekti. 1793’te bestelediği ilk piyano
üçlüleri, bu birlikteliğin ürünü olarak ortaya çıkmış
ve Haydn tarafından övgü ile karşılanmış. Fakat
Haydn, piyanolu üçlü seti içinde en cesur kabul
edilen üç numaralı olanı yayınlamayı ertelemesini
tavsiye etmiş. Çünkü eserin ilk yayına dahil etmenin kötü bir kariyer hamlesi olacağını, yapıtın
dinleyici tarafından anlaşılmasının güç olacağı
ve kötü karşılanacağını düşünmüş. Beethoven,
Haydn’ın açıklamaları ve eleştirileri sonucu, artan itibarını düşünerek iyi satışlar sağlamak için
bu sözü dinlemiş ve “Piyano Üçlü” eserini revize
etmiş. 1795’te Kont Lichnowsky'nin Viyana’daki
sarayında ilk kez seslendirilen yapıt, “Op. 1” sıra
numarasıyla “Artaria” tarafından yayınlanmış ve o
yıl en çok satışı yapılan eser olmuş. Beethoven’ın
do minör tonundaki Piyanolu Üçlüsü, klasik stilde
yazılmış olsa da dönemin müziğine göre modern
ve cesur bir müzikal yapıttır. “Allegro con brio”
tempolu birinci bölüm, dramatik yapıdaki ana
temanın karşıt figürleri ile başlar. Piyanoda ikinci temayı zarif bir şekilde sunana kadar, tutkuyla
devam eder. Girişteki gerilim kısa sürede yerini
güçlü kontrastlarla üçlü arasındaki diyaloglara
bırakır. Genişletilmiş gelişme bölümleriyle gerilim
ve sakinlikle iki karşıt fikirde ilerler. İkinci bölüm,
bir tema ve onun varyasyonlarının sunulmasıyla
dingin ve sürükleyici karakterde izler taşır. “Menuetto” formundaki bölüm ise, piyanoda hızla
yükselen arpejler ve basamaklı piyano gamlarıyla
sürükleyici bir hal alırken, çello ve keman, gelişme
bölümü boyunca karşıt figürler ile armoniyi destekler. İlk bölümün yoğun havasına geri dönen

“Finale” başlıklı ve “Prestissimo” tempolu son bölüm, öfkeli ve sürükleyiciliği ile göz kamaştırıcıdır.
Eserin sonunda büyük ve şaşalı bir bitiş yerine, do
minör tonunun barındırdığı etki ile “pianissimo”
(*çok düşük) nüansta usulca sona erer.
Reinhold Glière
Keman ve Viyolonsel için Sekiz Parça, Op.39’dan
seçkiler
Kiev doğumlu besteci, şef ve piyanist Reinhold
Glière, birçok kişi tarafından Sovyet balesinin kurucusu olarak kabul edilir. Kiev Konservatuvarı'nda
emekli olana kadar ders veren Glière, Moskova
Konservatuvarı'na da kompozisyon profesörü
olarak atanır. 1901'den 1913'e kadar Moskova'daki
Gnesin Enstitüsü'nde öğretmenlik yapan besteci,
yetiştirdiği Sergey Prokofiev ve Nikolay Myaskovsky'nin de aralarında bulunduğu değerli öğrencilerle
20. Yüzyıl Sovyet bestecilerine etkisiyle bilinir.
Büyük ölçekte eserler yazan sanatçı; üç senfoni, yedi bale, beş opera ve birkaç konçerto dahil
olmak üzere büyük formlarda müziğe sahiptir.
Glière, 20. Yüzyılın ortalarından sonra yaşamış olsa
da, müziğinde Rus Romantik geleneğinden izler
taşır. 1909 yılında bestelenen “Keman ve Viyolonsel için Sekiz Parça” adlı yapıt, Boris Kaliushno'ya
ithaftır. Eserde, Rus Romantik geleneğini yepyeni
bir şekilde sergilediği ve küçük formlarda ustalık
yarattığı sekiz bölüm sırasıyla; “Prelude, Gavotte,
Berceuse, Canzonetta, Intermezzo, Impromptu,
Scherzo ve Etude” adlı başlıklar oluşmaktadır.
Konserde çello ve keman ikilisinin seslendireceği
seçkilerden “Prelude” adlı bölüm, karanlık ve gizemli havada kısa bir giriş parçasıdır. İkinci bölüm,
geleneksel özellikleriyle “Gavotte” (*Fransız halk
dansı, 17.yüzyılın süitlerinde ve balelerinde çok
popülerdi) formunda yazılmıştır. Yapıtın dördüncü
bölümü olan “Canzonetta” (*İtalyan halk dansı),
geniş üçlüler halinde keman ve viyolonselin iç içe
geçtiği sürükleyici bir kesittir. Finalde seslendirilecek olan “Scherzo” (*mizah öğesine ağırlık veren
yapıda) adlı yedinci parça, çok sayıda tekrarlanan
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kısa temalar, akorlar ve güçlü aksanlı çapraz ritimler ile sevecen ve neşeli bir havadadır.
Robert Schumann
Keman, Viyolonsel ve Piyano için Trio, No.1, Op.63
Romantik dönemin önemli Alman bestecilerinden Robert Schumann, oda müziğine yoğunlaştığı
dönemde ilk oğlunun ölümüyle sarsıcı zihinsel bir
çöküş yaşar. Depresyon döneminin sonuna doğru,
üç piyano üçlüsünün en bilineni olan; re minör
tonundaki “Op.63” sıra numaralı üçlüsünü 1847'de
yazar. Eser, adeta bestecinin bunalım sonrası
yaşadığı üretkenlik dehasının ürünüdür. Schumann,
besteciler arasında en çok J.S.Bach’tan etkilenir
ve eserlerinde kontrpuan ile armoniyi birleştirdiği
güçlü yazı tekniğiyle, diğer bestecilerde göre kendini farklı kılar. Re minör tondaki “Piyanolu Üçlü”de,
kontrpuan tekniğini aktardığı yoğun kompozisyon dokularıyla J.S.Bach’ın son dönemlerindeki
çalışmalarını yansıtır, ancak dışavurumcu tarzıyla
Romantik stil özellikleri taşır. “Mit Energie und Leidenschaft” (Enerji ve tutku ile) tempolu ilk bölüm,
ana temada sunduğu yoğun duygu ile bloklu akor
geçişleri üzerinden akıcılığını korur. Bölüm içerisinde piyanonun destekleyici yapısı, keman ve çellonun dengeli bir şekilde temaları karşılıklı sunması;
müziğe soluksuz bir etki yansıtır. “Coda”da yeni
figürlerle tekrar beliren tema, beklenmedik bir
sürprizle kasvetli bir havada biter. “Lebhaft, doch
nicht zu rasch” (canlı fakat o kadar hızlı olmayan)
tempolu bölüm, cesur ve parlak ezgiye sahip, renkli
bir temayla sürer. Schumann, ustalıkla kullandığı
fügü üç çalgı arasında dönüşümlü temalarla duyurur. Eserin üçüncü bölümü “Langsam, mit inniger
Empfindung” (yavaşça içten duygularla) tempoludur; dokunaklı keman solosu ile başlar ve ona eşlik
eden piyano partisi neredeyse cenaze havasına
sokacak şekilde bir ağır etki yaratır. Ardından viyolonselin katılmasıyla yapıt duygu yüklü bir şarkıya
dönüşür. İhtiraslı, parlak ve enerjik yapıdaki “Mit
Feuer” (ateşli bir tutkuyla) başlıklı bölüm; birinci
bölümdeki re minör tonda, final bölümünde Re

Majör tonda sunulur, gerilim inancını neşeli bir
olumlamaya bırakır. Üçlü, sona doğru yaklaştıkça
hızlanan tempoda, coşku dolu biçimde biter.
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Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri VI
Konser
| Habitat Parkı
| Pazartesi 17.00, 27.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Akademi Festival İstanbul olarak gençlere
güveniyor ve gençleri destekliyoruz. Yarının
yıldızları bugünün genç yetenekleri, “Gençler
İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” ile
festivalimizde yer alıyorlar. Klasik müzik
eğitimlerini sürdürmekte olan genç müzisyenler
festival boyunca Habitat Parkı’nda gerçekleşecek
konserlerde dinleyicilerle buluşuyor.
Bakır Üflemeli Çalgılar Beşlisi Konseri
T. Susato Basse Danse Bergeret
A. Ginastera Estancia
C. Debussy La Fille aux cheveux de lin
G. Faure Pavane
A. Dvorak Slavonic Dance
H. Purcell Trumpet Tune
H. Purcell Ayre
G. F. Handel Water Music
J. Joseph Mouret Rondo
J. S. Bach My Spirit be Joyful
G. Bizet Carmen Suite
J. Texidor Amparito Roca
J. Hun I Could Have Dance
L. Anderson Bugler's Holiday

Ömer Dağaşan, trompet
Enes Velet, trompet
Can Kiracı, korno
Güneş Karaduman, trombon
Sinan Şirin, tuba
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Konser
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Pazartesi 18.30, 27.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi
kapsamında düzenlenen Prof. Caspar Frantz
ile piyano akademisine katılan 6 yetenekli
öğrencinin konserine bütün sanatseverler
davetlidir.

ICFEMA Piyano Akademisi
Öğrencileri
Fatma Ece Ergün
İlyun Bürkev
Ali Yazıcıoğlu
Poyraz Parkın
Arya Su Gülenç
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ICFEMA Piyano Akademisi Kapanış Konseri
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İstanbul’un Dört Ayaklıları
Söyleşi
| Habitat Parkı
| Pazartesi 18.30, 27.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

İstanbul’un dört ayaklıları,
İstanbul’un kimliğinin bir parçası.
Yüzyıllardır, sokaklarında
köpeklerin ve kedilerin eksik
olmadığı ve her daim mahallelinin
yaşam ortaklarını sevdiği, beslediği,
yardım ettiği bir kültüre sahibiz.
Mahalleliler olarak her gün işe giderken veya
evimize dönerken isimlerini bile bildiğimiz
ve selam verdiğimiz dört ayaklı dostlarımız
için İstanbul daha da güzel nasıl olabilir?
Mahallemizin Tosun’u, Püskül’ü, Kara’sı için bir
araya geliyoruz. İstanbul’un dört ayaklıları ve
yaşam ortaklarımızın hayatına dair söyleşimize
herkesi bekleriz.
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Belgesel Gösterimi
| Habitat Parkı
| Pazartesi 19.30, 27.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Yönetmen: Ceyda Torun
Süre: 79 dakika
Dil: Türkçe
Ceyda Torun'un yönetmenliğini üstlendiği
belgesel Kedi, İstanbul sokaklarında hayatlarını
idame ettiren kedileri odağına alıyor.
İstanbul'un sokaklarında her gün yüz binlerce
kedi özgürce dolaşıyor. Binlerce senedir kediler
insanların hayatlarına girip çıkarak, bu şehrin
zengin yapısının önemli bir parçası haline
gelmiştir. Sahip tanımayan bu kediler İstanbul'da
vahşi ve evcil hayat arasında bir çizgide yaşıyor
ve evlat edinmeye karar verdikleri insanların
hayatına neşe ve bir amaç hissi getiriyor.
İstanbul'da kediler insanlara birer ayna oluyor
ve onlara, hayatlarını akla gelmeyecek şekillerde
değerlendirme fırsatı sunuyor.
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Kedi (2016)
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Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konseri VII
Konser
| Habitat Parkı
| Salı 17.00, 28.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

Akademi Festival İstanbul olarak gençlere
güveniyor ve gençleri destekliyoruz. Yarının
yıldızları bugünün genç yetenekleri, “Gençler
İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” ile
festivalimizde yer alıyorlar. Klasik müzik
eğitimlerini sürdürmekte olan genç müzisyenler
festival boyunca Habitat Parkı’nda gerçekleşecek
konserlerde dinleyicilerle buluşuyor.
Keman Dörtlüsü Konseri
G. P. Telemann
4 Keman için Konçerto, No.1
4 Keman için Konçerto, No.2
E. Schmidt
4 Keman için 4 Parça, No.1
L. Gabrielli
4 Keman için Süit
C. Dancla
4 Keman için Parçalar
Venedik Karnavalı

Başak İşgüzar, keman
Selen Aydoğan, keman
Selmin Aydoğan, keman
İlayda İlbaş, keman
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Son Zamanların En Çok Konuşulan Keman
Sanatçılarından Svetlin Roussev ve Usta
Piyanist Elena Rozanova Festivalde
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Salı 20.30, 28.09.2021
| Svetlin Roussev, keman
| Elena Rozanova, piyano
Sendai, Indianapolis, Long-Thibaud ve Melbourne uluslararası
yarışmalarından ödüllerle dönen, şu ana kadar Myung-Whun Chung,
Yehudi Menuhin ve François-Xavier Roth gibi seçkin şeflerin yönetiminde ve dünyanın en önemli orkestraları eşliğinde konserler
vermiş son dönemlerin en çok konuşulan keman sanatçılarından
Svetlin Roussev ve CD’leri Diapason Magazine ve Piano Magazine gibi
Avrupa’nın prestijli müzik dergileri tarafından ödüllere layık görülen, oda müziğinin aranan isimlerinden piyanist Elena Rozanova 28
Eylül’de İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Cemal
Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyicilerin karşısına çıkıyor.
PROGRAM
Ludwig van Beethoven
Keman, Viyolonsel ve Piyano için Trio, No.3, Op.1
Allegro con brio
Andante cantabile con variazioni
Menuetto. Quasi Allegro
Finale. Prestissimo
Fritz Kreisler
Eski Viyana Dans Stilleri (Alt-Wiener Tanzweisen)
- 3 Eski Viyana Dansı No.1 Aşkın Mutluluğu (Liebesfreud)
No.2 Aşk Şarkısı (Liebeslied)
No.3 Güzel Rosmarin (Schön Rosmarin)
Edvard Grieg
Keman ve Piyano için Sonat, No.2, Op.13
Lento doloroso
Allegretto tranquillo
Allegro animato
Camille Saint-Saëns
Introduction et Rondo Capriccioso, Op.28
Havanaise, Op.83
Camille Saint-Saëns / Eugène-Auguste Ysaÿe
Caprice d’après L’Etude en Forme de Valse, No.6, Op.52
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Svetlin Roussev & Elena Rozanova
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Svetlin Roussev
Keman Sanatçısı
Karizmatik keman virtüözü Svetlin Roussev, 2001 yılında Sendai Uluslararası Yarışması'nda birincilik ödülünü
kazandığından beri, Bolshoi Theatre Moscow, Tchaikovsky Hall Moscow, Suntory Hall Tokyo, Seoul Arts Center,
Salle Pleyel, UNESCO, Théâtre des Champs Elysées, Théâtre du Châtelet, Cité de la Musique, Théâtre de la Ville
Paris, Bulgaria National Concert Hall, Béla Bartók National Concert Hall Budapest, Alte Oper Frankfurt, Konzerthaus Berlin, Centro Cultural Kirchner Buenos Aires, Palais des Beaux Arts de Bruxelles and Palais of United Nations Geneva da dahil olmak üzere dünyanın en prestijli salonlarında konserler vermiştir.
Roussev, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre de la Suisse
Romande, Orchestre National de Belgique, Seoul Philharmonic Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Indianapolis Symphony Orchestra, George Enescu Philharmonic Orchestra, Romanian National Radio Orchestra, Kremerata Baltica, Bulgarian National Radio gibi dünyaca ünlü orkestralara solist olarak davet edilmektedir. Sanatçı
ABD, Latin Amerika, Asya ve Avrupa'da; Myung-Whun Chung, Leon Fleisher, Yehudi Menuhin, Yuzo Toyama,
Marek Janowski, Emmanuel Krivine, François-Xavier Roth, Jonathan Nott, Jean-Jacques Kantorow, Denis RusselDavies, Lionel Bringuier ve Emil Tabakov gibi şeflerin yönetiminde sahne almıştır.
2000 yılından beri Bulgaristan, Fransa, Polonya, Kore, Japonya ve İsveç'te çeşitli topluluk ve orkestralarda
başkemancı ve şef olarak görev yapan Svetlin Roussev’in oda müziğine olan ilgisi de çok büyüktür. Sanatçının
oda müziği partnerleri arasında Myung-Whun Chung,
Jean-Yves Thibaudet, Yeol-Eum Son, Peter Frankl, Ralph
Gothoni, Jean-Marc Luisada, Bertrand Chamayou, JeanPhilippe Collard, Antoine Tamestit, Maxim Rysanov, Gary
Hoffman, Gautier Capuçon, Jian Wang, François Leleux, Paul Meyer, Nikolaj Znaider ve Ning Feng gibi usta
sanatçılar bulunmaktadır. Kendisi ayrıca Roussev-Salque-Rozanova Trio'nun kurucu üyesidir.
Virtüözitesi ve yoğun müzikalitesi sayesinde Roussev,
baroktan çağdaşa uzanan geniş bir repertuvara sahiptir.
Özellikle Slav besteleri ve Bulgar müziğine olan destekleriyle bilinen sanatçı, ilk olarak 2006 yılında anavatanı
Bulgaristan’da Yılın Bulgar Müzisyeni olarak seçilmiş,
takip eden 2007 ve 2016 yıllarında ise yine Bulgaristan
Kültür Bakanlığı tarafından verilen Cristal Lyra ödülüne
layık görülmüştür. Ayrıca 2018'de Nobel Edebiyat Ödülü
sahibi Elias Canetti ile birlikte memleketi Rusçuk'un
Fahri Vatandaşı olmuş ve 2019’da Cumhurbaşkanlığı
Onur Ödülü'nü Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in
kendisinden almıştır.
Piyanist Elena Rozanova ile yaptığı Pancho Vladigerov'un eserlerinden oluşan başarılı CD kaydının ardından
Roussev, Orchester d'Auvergne eşliğinde Karl Amadeus
Hartmann'ın Konçerto Funèbre adlı eserini, piyanist Frédéric D'Oria-Nicolas ile Grieg ve Medtner'in sonatlarını
ve Emil Tabakov yönetimindeki Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde Sibelius ve Vladigerov’un
keman konçertolarını fransız Integral ve Fondamenta firmaları için kaydetmiştir. 2016'da ise Elena Rozanova ve
François Salque ile birlikte Mendelssohn ve Dvorak "Dumky" piyano üçlülerini seslendirdikleri CD DECCA firması
etiketiyle yayınlanmıştır. Sanatçı ardından Ysaÿe'nin keman ve orkestra için eserleri (Musique en Wallonie) ve
Lalo Symphonie Espagnole’u (Arcantus) Jean-Jacques Kantorow’un şefliğinde kaydetmiştir. En son yayınlanan
kaydı ise piyanist Yeol-Eum Son ile birlikte kaydettikleri Midnight Bells adlı albümdür (YESM & ART).
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Sanatçı, Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris'te 10 yıl profesör olarak görev yapmasının
ardından şu anda eğitmenlik
kariyerine Cenevre'deki prestijli Haute Ecole de Musique'de
devam etmektedir. Dünya
çapında keman ve oda müziği
masterclassları vermekte
olan Roussev, Sofya Filarmoni Orkestrası’ndaki sanat yönetmeni ve yerleşik sanatçı
pozisyonlarından sonra memleketi Rusçuk’da düzenlenen
March Music Days International
Festival’da sanatsal danışman
ve yerleşik sanatçı olarak görev
yapmaya başlamıştır. Svetlin
Roussev, Nippon Müzik Vakfı
tarafından kendisine ödünç
verilen 1710 yapımı Stradivarius
“Camposelice” isimli kemanı
kullanmaktadır.
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Svetlin Roussev, Indianapolis,
Long-Thibaud ve Melbourne dahil
olmak üzere birçok uluslararası
yarışmada çok sayıda ödül
kazanmıştır. Ayrıca Sendai
Uluslararası Müzik Yarışması'nda
Seyirci Ödülü ve En İyi Bach
Konçerto Performansı Ödülü’nü
kazanmıştır. Sanatçı müzik
eğitimine çok genç yaşta, memleketi Bulgaristan'ın Rusçuk kentindeki müzik okulunda profesör
olan annesi ile başlamış, daha
sonra 15 yaşında Gérard Poulet, Devy Erlih ve Jean-Jacques
Kantorow ile çalıştığı Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris'e
kabul edilmiştir. Üç yıl sonra jüri
oybirliğiyle keman ve oda müziği
dalında birincilik ödülüne layık
görülmüş ve yine aynı kurumda
yüksek lisans eğitimi almıştır.
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Elena Rozanova
Piyanist
Elena Rozanova Odessa’da müzisyen bir ailede doğdu. Eğitimine önce Gnessine Okulu'nda başladı, daha sonra
Moskova’daki Çaykovski Konservatuvarı'na kabul edildi. Tatiana Zelikman, Alexei Nassedkine ve Evgueni Moguilevski gibi isimlerle çalıştı. Paris'teki Marguerite Long - Jacques Thibaud, Rotterdam'daki Eduard Flipse ve Japonya’daki Takahiro Sonoda dahil olmak üzere birçok uluslararası yarışmada büyük ödüller kazandı. Kendisi ayrıca
Cziffra Vakfı ödüllüdür.
Sanatçı Orchestre National de France, Flanders Kraliyet Filarmonisi, Beethoven Bonn Orkestrası, Novosibirsk
Senfoni Orkestrası, Saint Petersburg Camerata, La Camerata Ireland gibi birçok orkestra ve Jean-Claude Casadesus, Saulus Sondeckis, Arnold Katz gibi ünlü şefler eşliğinde solist olarak konserler verdi. Ayrıca La Roque d'Anthéron, La Folle Journée de Nantes, Île de France, Schleswig-Holstein, Carintische Sommer, Portogruaro, Ravinia
gibi birçok seçkin festivale davet edildi.
Kemancı Svetlin Roussev ve çellist François Salque ile trio olarak verdikleri konserlerinin yanı sıra oda müziği
partnerleri arasında Josef Silverstein, Raphael Oleg, Vladimir Mendelssohn, Dora Schwarzberg, Barry Douglas,
Ysaÿe Kuartet gibi ünlü isimler bulunmaktadır.
Paris'teki Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre de la Ville, Théâtre du Châtelet, Lizbon'daki Centro Cultural de
Belém, Moskova'daki Cité de la Musique, Viyana'daki
Konzerthaus gibi prestijli konser salonlarında düzenli
olarak sahne almaktadır.
Elena Rozanova'nın kemancı Graf Mourja ile birlikte
Harmonia Mundi'nin “Les Nouveaux Interprètes” (Ravel,
Schnittke, Szymanowsky) koleksiyonunda yayınlanan
kaydı, Fransız dergisi Le Monde de la Musique tarafından
“Choc de la Musique” ödülüne layık görüldü. Yine Harmonia Mundi tarafından yayınlanan Shostakovich, Ravel
ve Prokofiev'in eserlerine adanmış CD'si Alman Dergisi
Fono Forum tarafından 5 Yıldız’la ödüllendirilmiş ve
Bayern 4 Klassik adlı radyo kanalında bir programa konu
olmuştur.
Kemancı Svetlin Roussev ile birlikte kaydettikleri ve
Vladiguerov'un eserlerine adanan CD, Diapason Dergisi
tarafından Diapason d'Or, Classica/Répertoire tarafından
10 ve Piano Dergisi tarafından “Coup de Cœur” ödüllerine layık görüldü. Satirino firması tarafından yayınlanan
CD'si Fransız ve uluslararası basın tarafından beğeniyle
karşılandı ve kültürel televizyon kanalı ARTE tarafından
ayın CD'leri arasında gösterildi.
1999 ve 2005 yılları arasında Frankfurt'taki Musik Hochschule'de piyano ile oda müziği profesörü olarak görev
yapan Rozanova, şu anda Conservatoire á Rayonnement
Régional de Paris’te piyano profesörüdür. Repertuvarı
baroktan çağdaş müziğe uzanmakta olup, kendisi birçok
yeni kreasyonun ilk seslendirilişini gerçekleştirmiştir.
Sanatçı “Les Classiques au Val d'Isère”, “Chatel Classics” festivallerinin sanat yönetmenliği ve aynı zamanda
klasik konser serilerini de düzenlediği Conservatoire d'Agglomeration Dracenoise'ın (Draguignan, Güney Fransa)
direktörlüğünü üstlenmektedir.
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Fritz Kreisler
Eski Viyana Dans Stilleri (Alt-Wiener Tanzweisen)
1875 yılında Viyana'da doğan Fritz Kreisler, 20.
yüzyılın en büyük keman virtüözlerinden biridir.
Sanatçı, yaşamı boyunca yarattığı operet, vokal
ve piyano müziği yapıtlarının yanında en çok keman ve piyano eserleriyle hatırlanır. “Eski Viyana
Stilleri”, keman ve piyano için üç kısa parçadan
oluşan bir settir. Kreisler, 1905 yılında bestelediği
düşünülen eseri, besteci Joseph Lanner'a ithaf
eder. 1911’de yapıtının piyano solo düzenlemelerini ekleyerek “Alt-Wiener Tanzweisen” başlığıyla
bu üç danslık seti yayınlar. Fritz Kreisler'in düzenlemesinden sonra üç parçalı koleksiyonun “No.1
Liebesfreud” ve “No.1 Liebesleid” adlı yapıtları,
yakın arkadaşı besteci Sergei Rachmaninoff
tarafından yeniden ele alınır, bu sayede solistik
özellikteki “pianoforte” transkripsiyonları düzenlenir. Armoniler, kromatik gelişmeler ve hatta piyano
transkripsiyonlarının kontrpuanları değişmeden
kalır. Viyana stili ezgilerle dolu eserin başlıkları
müziğin havasını belirlerken, danslar; 20. yüzyılın
başında şehrin değişen ruh halini ve sesini yakalayan dikkat çekici bir minyatürü yansıtır gibidir.
Edvard Grieg
Keman ve Piyano için Sonat, No.2, Op.13
Norveçli besteci Edvard Grieg, ilk keman sonatını
yazdığında 22 yaşındadır. 1865 yazını Kopenhag yakınlarındaki Rungsted’de geçiren sanatçı,
İskandinavya’nın halk gelenekleri ve ezgilerinden
etkilenir. Eserlerinde; Norveç'in batı taraflarından
bir bölge olan Hardanger’in halk ezgilerinden
seçtikleri, keman ve piyano için besteleyeceği
sonatlarında da izler taşır. (Halk ezgilerini
barındıran diğer eserleri; “Peer Gynt”, “Holberg
Süitleri” ve “La minör Piyano Konçertosu”). Grieg,
1865 ve 1887 yılları arasında keman ve piyano
için üç sonat serisi besteler. Hayatında önemli bir
yer teşkil eden üç sonatı hakkında Bjørnstjerne
Bjørnson’e yazdığı mektupta şunları belirtir; “Bu

sonatlar kendi evrimimin üç dönemini niteliyor. İlki
yaratıcı ve yeni fikirlerle dolu, ikincisi milliyetçi ve
üçüncüsü, büyük ufuklara doğru dönüyor.”
Grieg, dönemin ünlü Norveçli keman sanatçısı Ole
Bull’dan ilham aldığı müziğine daha geleneksel deyimler aşılayarak milliyetçi bir nitelik kazandırmaya
karar verdi. Bu durum; halk öğelerini klasik formda
etkili bir şekilde birleştirme tekniğinde kullandığı
Sol Majör tonundaki “2 Numaralı Keman ve Piyano
için Sonat”ında rahatça gözlenecek nitelikteydi.
Eseri 1867 yılında şarkıcı Nina Hagerup ile evlenmesinden bir ay sonra besteledi.
İskandinav tınıların karakteristik özelliklerinin
yansıtıldığı “Lento doloroso” tempolu ilk bölüm, hüzünlü anlatımla ustaca kullanılan sonat
formundadır. Açılışın dokunaklı lirizmi ile yükselen rapsodik motifler, daha sonra aceleci pasajlara geçiş yaparak muhteşem bir kodayla
sürer. Düşünceli ruh halini piyanoda yansıttığı
ikinci bölümün girişi, kısa sürede keman partisinin katılmasıyla kararlı ve kuvvetli hale gelir.
Sona doğru ikinci bölümdeki giriş temasının yeni
ayrıntılarına yer vererek, sakin ve sessiz bir memnuniyet havası yaşatır. “Allegro animato” tempolu
final bölümü, cesur ve tutkulu bir müzikalitede,
bir halk temasıyla harmanlanan dansa benzeyen
finalle sona erer.
Camille Saint-Saëns
Introduction et Rondo Capriccioso, Op.28
19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız müziğinin önde
gelen bestecilerinden Camille Saint-Saens, önce
piyano ve org üzerinde “dahi çocuk” olarak ve daha
sonra Avrupa ve Amerika'da önemli besteciler
arasına girerek ün kazanır. Kemana duyduğu ilgi
sayesinde, bu çalgı için birçok eser yazar. 1863'te
İspanyol kemancı Pablo Sarasate için “Giriş ve
Rondo - Kapris” başlıklı yapıtı yazar, ancak nota
1870'e kadar yayınlanmaz. Sarasate, kemanda
tekniğini ve virtüözitesini gösterebildiği, ona özel
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...
olarak hazırlanmış bu yapıtı, mutlulukla çalar ve
konserlerinde sıklıkla yer verir. Daha sonra Fransız
besteci Georges Bizet, eserin piyano eşliğini bir
özel düzenlemeyle popüler hale getirir. La minör
tonundaki “Andante malinconico” (*melankoli)
olarak adlandırılan giriş bölümü, giderek daha hareketli hale gelir ve Rondo'yu açan mini bir kadansla
biter.
Camille Saint-Saëns
Havanaise, Op.83
Saint-Saens’a ait Mi Majör tondaki Habanera
(Fransız Havanaise'si); 1887 yılında keman ve
piyano için bestelenir, ertesi yıl Paris’te yayınlanır.
Eseri yazmadan önce besteci, 1885 sonbaharında
Kübalı kemancı Rafael Diaz Albertini ile turneye
çıkar. Kimi kaynaklara göre “Habanera” eserinin
ana temasını besteci, Albertini’nin Brest'teki otel
odasında duyduğu “yanan ateşin çatırdayan sesinden” aldığı ilhamla yazar. İki yıl sonra, yapıtı yazarken “Habanera”nın tipik iki vuruşlu dans ritminde
olarak tasarlanmasının ise, kemancı arkadaşının
Küba kökenine bir gönderme olup olmadığına dair
müzik tarihinde hala belirsiz bir bölge bulunur.
Saint-Saëns; antik müziğin yanı sıra Yunan ve Mısır
modları ile Avrupa dışı müzikle de yakından ilgilidir.
Kübalı kemancı Albertini ile İspanyol ve Latin Amerika ritimleri hakkında uzun uzun konuştuğu, bu
yüzden “Habanera”nın dostluğun bir ürünü olduğu
bilinir. Senkoplu ve iki vuruşlu dans ritmine sahip
eser, bestecinin ustaca yazım tekniğiyle Rondo
formunda özgürce gelişir. Yapıtın ilk kez dinleyiciyle buluşması, 7 Ocak 1894 günü Concerts du Châtelet'te Belçikalı kemancı Martin-Pierre Marsick’e
kısmet olur.
Camille Saint-Saëns / Eugène-Auguste Ysaÿe
Caprice d’après L’Etude en Forme de Valse, No.6,
Op.52
19. yüzyılın sonlarında Fransız müziğinin iki önemli
bestecisini bir araya getiren “Caprice d'après l'Étu-

de en forme de valse”, Saint-Saëns’ın bestesiyle
Belçikalı kemancı Eugène Ysaÿe’in (1858 – 1931)
düzenlemesi sayesinde; eşi benzeri olmayan bir
yapıta dönüşür. Besteci ile kemancı arasındaki
arkadaşlık; 1870-1880'lere kadar Paris'teki çeşitli
konaklamaları sırasında gerçekleşir ve bu dostluk
Ysaÿe için özel olarak yazılmış iki eserle taçlanır.
Ysaÿe 1900 yılında, Saint-Saëns’ın bestelediği
“Altı Solo Piyano Études”ün son bölümü olan
“Op. 52” sıra numaralı yapıtını düzenler. Ysaÿe'nin
kemana uyarlamasından memnun kalan besteci, düzenlemeyi kendi yayın kataloğuna de ekletir. Yapıt, kemanın karakter olarak cüretkâr ve
gösterişliliği ile başlar. Kemanın ustalık gerektiren
çalma tekniğini ön plana çıkaran pasajlar, piyanonun eşlikte dengeleyici yapısıyla ile müzikteki
dinamikliği korur. “Caprice d'après l'Étude en forme
de valse” eser boyunca duyulabilen eğlenceli bir
motif ile tamamlanır.
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| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Çarşamba 20.30, 29.09.2021
| Burak Bilgili, şan
| Gökhan Aybulus, piyano
Konzerthaus Berlin, Philharmonie Essen, Wiener Konzerthaus, Shenzhen Concert Hall gibi dünyanın önde gelen salonlarında konserler veren,
ayrıca Naum Shtarkman, Nikolai Lugansky, Dora Schwarzberg ve Natalia Gutman gibi dünya devleriyle aynı sahneyi paylaşan piyanist Gökhan
Aybulus ile Milano La Scala, New York Metropolitan Opera ve daha birçok prestijli opera ve konser salonunda Sir Andrew Davis, Zubin Mehta
gibi dünyaca ünlü şeflerle sahneye çıkan Siemens, BBC Cardiff, Mirjam
Helin yarışmaları ödüllü bas-bariton Burak Bilgili 29 Eylül’de İstanbul
Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda dinleyicilerle buluşuyor.
PROGRAM
Franz Schubert / Franz Liszt
Su üzerinde söylenmek üzere (Auf dem Wasser zu singen), 12 Lieder,
S.558, No.2
Değirmenci ve Dere (Der Müller und der Bach), Müllerlieder, S.565, No.2
Çıkrık Başında Gretchen (Gretchen am Spinnrade), D.118, Op.2
Franz Schubert
“Kuğu Şarkısı” (Schwanengesang), D957
Aşkın Mesajcısı (Liebesbotschaft - Ludwig Rellstab)
Savaşçının Sezisi (Kriegers Ahnung - Ludwig Rellstab)
İlkbahar Özlemi (Frühlingssehnsucht - Ludwig Rellstab)
Serenat (Ständchen - Ludwig Rellstab)
Yaşadığım Yer (Aufenthalt - Ludwig Rellstab)
Uzaklarda (In der Ferne - Ludwig Rellstab)
Elveda (Abschied - Ludwig Rellstab)
Atlas (Der Atlas - Heinrich Heine)
Onun Portresi (Ihr Bild - Heinrich Heine)
Balıkçı Kız (Das Fischermädchen - Heinrich Heine)
Şehir (Die Stadt - Heinrich Heine)
Deniz Kenarında (Am Meer - Heinrich Heine)
Kendi Hayali (Der Doppelgänger - Heinrich Heine)
Postacı Güvercin (Die Taubenpost - Johann Gabriel Seidl)
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Burak Bilgili
Opera Sanatçısı
Opera sanatçısı bas bariton Burak Bilgili, ülkemizde 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı’ndan
mezun olmuştur. 1998 yılında 1.Siemens Opera yarışmasında birincilik almıştır. Mezun olduğu Konservatuvardan Hocası Prof. Güzin Gürel’in vermiş olduğu burs ile Amerika’da sadece opera üzerine eğitim veren Philadelphia Academy of Vocal Arts okulunda okumuştur.
Philadelphia’da eğitimini sürdürürken 2002 yılında İtalya’da La Scala Operası'nda sahne almıştır. Amerika New
York’da Metropolitan Operası’nda 2005 ve 2008 yıllarında sahne almıştır. Bu operada sahne alan ilk ve halen tek
Türk opera sanatçısıdır.
Amerika’daki yerel yarışmalardaki 1.lik ödülleri haricinde; 12 uluslararası yarışmada 9 defa 1.lik ve 3 defa 2. lik
ödülü almıştır. Burak Bilgili; Kanada, Yeni Zelanda, Çin Halk Cumhuriyeti, Norveç, Finlandiya, Brezilya, Portekiz,
Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok şehrinde olmak üzere birçok ülkenin opera sahnesinde yer alan ilk Türk
opera sanatçısı olmuştur.
2002’de Teatro alla Scala’da Lucrezia Borgia operasında Don Alfonso karakteri ile ilk profesyonel opera
performansından sonra bas Burak Bilgili dünyaca ünlü opera sahnelerine çıkarak çok büyük bir başarı elde etti.
Bu sahneler arasında New York Metropolitan Operası, Carnegie Hall, Washington National Opera, San Francisco
Operası, Montreal Operası, Toronto’daki Kanada Operası,
Liceu de Barcelona, Grand Theatre de Geneve, Caramoor
Festivali, Savonlinna Festivali, Floransa Maggio Musicale
Fiorentino, Teatro dell’Opera di Roma sayılabilir. Beraber
çalıştığı şefler arasında Evenlino Pid, Nicola Luisotti, ve
Alberto Zedda vardır.
Son dönemde yer aldığı prodüksiyonlar arasında Teatro Lirico di Cagliari’de Nabucco (Zaccaria), Meksika’da
Rigoletto (Sparafucile), Messiah by Haendel Washington
Milli Senfoni Orkestrası ve Detroit Senfoni ile Haendel’in Messiah’sı, Miami Operası’nda Norma (Oroveso),
Hamburg Staatsoper’de Luisa Miller (Conte di Walter),
Napoli’de Sihirli Flüt operasında Sarastro rolü, Detroit
Operası’nda David Dichiera’nın gala konseri ve Atlanta
Opera’sında Romeo et Juliette (Laurent) ve Don Pasquale sayılır.
Bu dikkate değer performanslardan evvel Bilgili Washington Operası ile Nabucco’da Zaccaria, Edmonton
Operası ile Aida’da Ramfis, Caramoor Festivali’nde
Vespri Siciliani’de Procida, Avignon’da Sihirli Flüt
operasında Sarastro, San Francisco Opera’sında ilk
performansı Il Trovatore’de Ferrando, Montreal Operası
ile Simon Boccangra’da Fiesco rollerini başarı ile
canlandırmıştır. Geçtiğimiz sezondaki performansları arasında Floransa Operası’nda Escamillo, Montpellier’de
L’Italiana in Algier, Pekin NCPA’da Peder Laurent, Ft. Worth’de Don Pasquale yer alır.
Yakın geçmişteki konser performansları arasında New York Choral Society ile Carnegie Hall’da Dvorak’ın Stabat
Mater’i, Atlanta Senfoni ile Janacek’in Glagolitic Mass eseri, Charlotte Senfoni ve İstanbul Senfoni Orkestrası ile
Verdi’nin Messa da Requiem’i, Washington National Orchestra ile Handel’in Messiah’sı ve Atlanta Senfoni ile Aida’da Ramfis rolü bulunmaktadır. Ayrıca Omaha Lyric Opera’da Rigoletto’da Sparafucile rolü ve hemen ardından
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“Zengin ve güçlü sesiyle Türk bas
bariton Burak Bilgili yaşlı, solgun
yüzlü, gözlüklü Don Pasquale
karakteri ile bir anda komediyi
ateşledi. Bilgili İtalyanca sözleri
adeta çınlayan bir artikülasyon
ve karakter dolu ifadesi, büyük
ve derin bir rezonansla yayılan
sesi ile genç bir gelin almaya
karar veren şöhreti kendinden
menkul yaşlı bir adamı ustaca
canlandırdı. Tüm o ürpertici ve
çapkın hallerine rağmen Bilgili bu
karaktere bir sempati duymanızı
sağlıyordu.” Ft Worth 2018 Don
Pasquale.
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Napoli Operası’nda La Boheme’de
Colline, Miami Lyric Opera’da Les
Pecheurs de Perles prodüksiyonunda Nourabad rolü, Canadian
Opera Company ile Sevil Berberi
prodüksiyonunda Don Basilio
rolü ve Cincinnati Operası’nda
Don Pasquale (başrol) rolünde
oynadı. Burak Bilgili geçtiğimiz
sene Pekin’de Romeo ve Juliette
operasında Sayın Pekin Büyükelçimiz ve Maslahatgüzarımızın
da değerli ilgileriyle Türk sanatçı
olarak temsil etmiştir. Yine 2019
da, Köln’de La Forza del Destino
operasında ilk kez sahneye çıktı,
ve L’Opera de Tours’un L’Italiana
in Algieri prodüksiyonunda Mustafa rolünü ve Umman Kraliyet
Operası’nın Lakme prodüksiyonunda Nilakantha rollerini oynadı.
2022 yılında Cincinnati,Detroit
ve Çin Pekin Operası’nda sahne
alacak.
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Gökhan Aybulus
Piyanist
Büyük yaratıcılık ve müzikalite sahibi piyanist Gökhan Aybulus, virtüözitesi ve şiirsel hayal gücüyle dünyanın her
yerinde dinleyicilerini kendisine hayran bırakmayı başarıyor.
Moskova Tchaikovsky Devlet Konservatuvarı’nda Rus piyano ekolünün önde gelen temsilcilerinden Konstantin
Igumnov’un öğrencisi Prof. Naum Shtarkman’ın sınıfına kabul edilen sanatçı, eğitim hayatını yine aynı okulda doktora düzeyinde tamamladı. Üst düzey yetenek, tutkulu yorum ve entelektüel merakın ender rastlanan
birleşimine sahip Aybulus, kısa sürede, herkesin hem hayranlıkla hem de hayretle bahsettiği bir piyanist haline
geldi.
Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceler ve ödüller alan sanatçı, Rusya’daki eğitimi süresince alanının
en yetkinleri olarak görülen Mikhail Voskresensky, Andrey Pisarev ve Nina Kogan gibi isimlerle çalıştı.
Carniola Festivali (Slovenya) ve Uluslararası Bruckner Festivali (Avusturya) gibi uluslararası festivallerin yanı
sıra ABD, Avusturya, Almanya ve Çin gibi birçok ülkede konserler veren Aybulus; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çin’in Pekin başta olmak üzere çeşitli şehirlerinde gerçekleşen turnede solist olarak yer aldı.
Sanatçı ayrıca; Theater und Philharmonie Essen, Wiener Konzerthaus, Shenzhen Concert Hall ve Konzerthaus
Berlin gibi dünyanın önde gelen salonlarında konserler verdi.
Ulusal ve uluslararası basında kendinden övgüyle
bahsedilen Aybulus, şaşkınlık uyandıran virtüözitesi ve
Rachmaninoff’un müziğine olan özel yatkınlığı ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Her konserinde
seyircisine aynı heyecanı yaşatmayı ihmal etmeyen
sanatçı; karizması ve coşkusu ile dinleyicilerini derinden
etkilemeyi her zaman başarıyor. Solistliğinin yanı sıra
tutkulu bir oda müzikçisi de olan Gökhan Aybulus; hem
mükemmellik ve müzikalite arasında kurduğu denge
hem de inceliklerle dolu tekniğiyle, sanatını sergilerken
izleyicisine unutulmaz bir müzik armağan ediyor.
Naum Shtarkman, Nikolay Lugansky, Dora Schwarzberg ve Natalia Gutman gibi dünyaca ünlü sanatçılarla
konserler veren Gökhan Aybulus, aynı zamanda Anadolu
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak akademik kariyerini de sürdürüyor.
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Franz Schubert / Franz Liszt
Su üzerinde söylenmek üzere (Auf dem Wasser zu
singen), 12 Lieder, S.558, No.2
Değirmenci ve Dere (Der Müller und der Bach),
Müllerlieder, S.565, No.2
Çıkrık Başında Gretchen (Gretchen am Spinnrade),
D.118, Op.2
1811 doğumlu Macar besteci Franz Liszt, piyano
virtüözü olarak yaşadığı dönemde ün salmış, aynı
zamanda besteleri ve transkripsiyonlarıyla da piyano repertuvarına büyük katkıda bulunmuştur. Piyano için yazdığı sayısız etütler ve şiirsel adlara sahip
çeşitli kısa parçalar gibi daha küçük ölçekli eserler
bestelemiştir. Onun transkripsiyonları 1833 yılında,
yani Schubert'in ölümünden beş yıl sonra başlamış
ve 1846'da sonuncusu tamamlanmıştır.
“Auf dem Wasser zu singen”(Su üzerinde söylenmek üzere) adlı eser; Schubert’in 1823 yılında
bestelediği, şair Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg'in aynı adlı şiirine dayanan Lied’in, piyanoya
düzenlenmiş halidir. Liszt tarafından piyanoya
uyarlanan eser, Schubert'in orijinal yapıtından
daha dokunaklı ve akılda kalıcı bir havadadır.
Yapıtın uyarlaması 1838'de yayınlanmış olan 13
benzer transkripsiyondan oluşan grubun ilkidir.
Eser 6/8’lik ritmiyle “Barcarolle”ü (*bir tür gemici
şarkısı) andırır. Liszt'in Schubert'e olan sevgisi, Die
schöne Müllerin’den alınan “Der Müller und der
Bach”ta (Değirmenci ve Dere) belirgindir. Bu güzel
melodi orijinal şarkıda iki kez söylenirken Liszt’in
transkripsiyonunda, üç kez duyulur. Özellikle ikinci
mısrası, onun en seçkin piyano yazılarındandır.
Programda üçüncü sırada seslendirilecek olan
“Gretchen am Spinnrade” (Çıkrık Başında Gretchen) başlığındaki eser, Schubert’in 1814'teki
bestesinden yedi yıl sonra yayınladı. Metin, Goethe'nin Faust'unun ilk bölümünden alınmıştır. Eserin orijinalinde, eşlik eden piyano yeterince ısrarlı
figürasyona sahiptir, Liszt’in uyarlamasında ise,
vokal çizgiyi yapıtın içine yedirmesiyle aslına sadık
kalır.

Franz Schubert
“Kuğu Şarkısı” (Schwanengesang), D957
Avusturyalı besteci Franz Schubert, 600’den fazla
Lied besteleyerek müziğindeki üretkenliği ile şiir
dünyasına ışık tutmuştur. Gençlik yıllarında dönemin yenilikçi üslup arayışı içine girmiş, lied’lerinde yalın ve abartıdan uzak bir form anlayışını
benimsemiştir. Arnold Schönberg, lied sanatının en
büyük ustası sayılan Schubert’in eserleri hakkında
şunları dile getirmiştir; “Schubert’in liedleri, müzikleriyle, hiç tanımadığım bir şiiri sözle anlatımdan
çok daha kalıcı ve çarpıcı bir biçimde ortaya
koyuyordu”.
“Schwanengesang” (Kuğunun Şarkısı) adlı eseri,
1828’de ölümünden hemen önce bestelenen ve
ertesi yıl yayıncısı Thomas Haslinger tarafından
bu başlık altında yayınlanan bir şarkı koleksiyonudur. Schubert, 14 şarkıdan oluşan koleksiyonu üç çağdaş Alman şairin şiirlerinden besteler.
Schubert’in önceki yıllarda bestelediği “Die schöne Müllerin ve Winterreise” (Kış Yolculuğu) şarkı
koleksiyonlarından farklı olarak, “Schwanengesang” adlı yapıtında şarkı “döngüsü” yoktur: yani,
tek bir yazara ait, şiirsel olarak tematik, ton ve
form bakımından benzer şiirlerin müzikal düzenlemeleri grubu değildir. Besteci aşk acısı, yalnızlık
ve özlem gibi konuları ele alan metinlerin içinden
Ludwig Rellstab’a ait yedi, Heinrich Heine’ye ait
altı, -son kompozisyonu olarak kabul edilen- Johann Gabriel Seidl’in bir, yani “Die Taubenpost”u
seçmiştir. Koleksiyondan iki şarkı, Schubert’in
1828'deki cenazesinde de seslendirilmiştir: “Der
Doppelgänger” (Kendi Hayali) ve “Die Taubenpost”
(Postacı Güvercin) -ilki, ölüm üzerine bir meditasyon; ikincisi, hayata dair havadar bir ilahi-... Lied’lerinde müzikle şiiri büyük bir ustalıkla birleştiren
Schubert, müziğinde işlevsel lied sanatını doruk
noktasına ulaştırarak özel ve özgün niteliğe taşır.
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...

1. Liebesbotschaft (Ludwig Rellstab)

1. Aşkın Mesajcısı (Ludwig Rellstab)

Rauschendes Bächlein, so silbern und hell,
Eilst zur Geliebten so munter und schnell?
Ach, trautes Bächlein, mein Bote sei du;
Bringe die Grüsse des Fernen ihr zu.

Şırıldayan nehir, ışıl ışıl ve berrak,
Sevgiliye mi koşturuyorsun böyle neşeli ve aceleyle?
Ah, sevgili nehir, sen benim habercim ol;
Uzak diyarların selamını o kıza götür.

All’ ihre Blumen im Garten gepflegt,
Die sie so lieblich am Busen trägt,
Und ihre Rosen in purpurner Glut,
Bächlein, erquicke mit kühlender Flut.

Bütün çiçekleri, bahçede toplayıp,
Zerafetle göğsünde taşıdığı,
Ve ateş gibi kıpkırmızı güllerini,
Ey nehir, serin akıntınla ferahlat.

Wenn sie am Ufer, in Träume versenkt,
Meiner gedenkend, das Köpfchen hängt;
Tröste die Süsse mit freundlichem Blick,
Denn der Geliebte kehrt bald zurück.

Kıyıda sevgili rüyalara dalıp,
Beni düşünerek başını eğerse şayet;
O tatlı varlığı teselli et dostça bir bakışla,
Çünkü sevgilisi kısa bir süre sonra dönecek.

Neigt sich die Sonne mit rötlichem Schein,
Wiege das Liebchen in Schlummer ein.
Rausche sie murmelnd in süsse Ruh,
Flüstre ihr Träume der Liebe zu.

Güneş kızıl ışıklarıyla batarsa,
Sevgilimi usulca sallayarak uyut.
Mırıldayarak onu tatlı bir uykuya kavuştur,
Kulağına aşk rüyaları fısılda.

2. Kriegers Ahnung (Ludwig Rellstab)

2. Savaşçının Sezisi (Ludwig Rellstab)

In tiefer Ruh liegt um mich her
Der Waffenbrüder Kreis;
Mir ist das Herz so bang und schwer,
Von Sehnsucht mir so heiss.

Derin bir sükûnet içinde
Etrafımda silah arkadaşlarım yatıyor;
Kalbim korku içinde ve sızlıyor,
Özlemle ateş gibi yanıyor.

Wie hab’ ich oft so süss geträumt
An ihrem Busen warm!
Wie freundlich schien des Herdes Glut,
Lag sie in meinem Arm!

Ne kadar tatlı rüyalar gördüm
Onun sıcacık göğsünde!
Ne hoş görünüyordu ateşin alevi,
O benim kollarımda yatarken!

Hier, wo der Flammen düstrer Schein
Ach! nur auf Waffen spielt,
Hier fühlt die Brust sich ganz allein,
Der Wehmut Träne quillt.

Burada, alevlerin kasvetli görüntüsü
Ah, yalnızca silahların üzerinde oynaşırken,
İşte burada yüreğim yapayalnız hissediyor,
Hüznün gözyaşları akıyor.

Herz! Dass der Trost Dich nicht verlässt!
Es ruft noch manche Schlacht –
Bald ruh ich wohl und schlafe fest,
Herzliebste – Gute Nacht!

Ey kalp, teselli seni sakın terketmesin!
Daha önümüzde savaşlar var –
Çok yakında dinleneceğim ve derin uyuyacağım,
Ey sevgili – iyi geceler!

3. Frühlingssehnsucht (Ludwig Rellstab)

3. İlkbahar Özlemi (Ludwig Rellstab)

Säuselnde Lüfte wehend so mild
Blumiger Düfte atmend erfüllt!
Wie haucht ihr mich wonnig begrüßend an!
Wie habt ihr dem pochenden Herzen getan?
Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn!
Wohin?

Fısıldayan rüzgâr ne tatlı esiyor
Çiçeklerin kokusu içime doluyor!
Beni ne tatlı selamlayarak esiyorsunuz!
Küt küt atan kalbime ne yaptınız?
O sizi izlemek istiyordu esintili yolda!
Nereye?
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Nehir, büyük neşeyle şırıldayarak,
Aşağıya, parıltılar içinde vadiye doğru yol alıyorsun.
Yumuşak dalgalar kanatlanarak oraya koşuyor!
Tarlalar ve gök derinlemesine yansıyor içinde.
Beni niye çekiyorsun, arzulu, özlem dolu ruhum,
Aşağıya?

Grüßender Sonne spielendes Gold,
Hoffende Wonne bringest du hold!
Wie labt mich dein selig begrüßendes Bild!
Es lächelt am tiefblauen Himmel so mild
Und hat mir das Auge mit Tränen gefüllt!
Warum?

Selam veren güneşin altın parlaklığı,
Ne hoş ümit etme bahtiyarlığı sunuyorsun!
Neşeyle selam veren hayalin beni ferahlatıyor.
O hayal masmavi gökte yumuşacık gülümsüyor,
İşte bu da gözlerimi yaşlarla doldurdu!
Neden?

Grünend umkränzet Wälder und Höh'!
Schimmernd erglänzet Blütenschnee!
So dränget sich alles zum bräutlichen Licht;
Es schwellen die Keime, die Knospe bricht;
Sie haben gefunden, was ihnen gebricht:
Und du?

Dağlar ve ormanlar yeşile bürünmüş!
Bembeyaz çiçek yığınları ışıl ışıl parlıyor!
Her şey çiftleşmenin ışıltısına doğru sürükleniyor;
Tohumlar kabarıyor, tomurcuklar açıyor;
Onlar aradıklarını buldu:
Ya sen?

Rastloses Sehnen! Wünschendes Herz,
Immer nur Tränen, Klage und Schmerz?
Auch ich bin mir schwellender Triebe bewußt!
Wer stillet mir endlich die drängende Lust?
Nur du befreist den Lenz in der Brust,
Nur du!

Hiç bitmeyen özlem! Arzu içindeki kalp,
Yalnızca gözyaşı, şikayet ve acı mı?
Ben de içimde kabaran tutkunun farkındayım!
Kim beni zorlayan bu susuzluğu giderebilir?
Yalnız sen içimdeki baharı özgür kılabilirsin,
Yalnız sen!

4. Ständchen (Ludwig Rellstab)

4. Serenat (Ludwig Rellstab)

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu Dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm’ zu mir!

Şarkılarım gecenin içinden
Sana yalvarıyor;
Sessiz ormana,
Aşağıya bana gel, Sevgili!

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht;
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.

Ağacın tepesindeki dallar
Fısıltılarla ay ışığında hışırdıyor;
Hainin düşmanca kulak kabartmasından
Korkma, Sevgili!

Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen Dich,
Mit der Töne süssen Klagen
Flehen sie für mich.

Bülbüllerin ötüşünü duyuyor musun?
İşte! sana yalvarıyorlar,
Ağıtlarının tatlı tınısıyla
Bana yalvarıyorlar.

Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.

Onlar yürekteki özlemi anlıyor,
Aşk acısını biliyor,
Tatlı sitemlerle
Yumuşak yürekleri etkiliyor.

Lass auch Dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!

Bırak senin de yüreğin hareketlensin,
Sevgili, dinle beni!
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Bächlein, so munter rauschend zumal,
Wollen hinunter silbern ins Tal.
Die schwebende Welle, dort eilt sie dahin!
Tief spiegeln sich Fluren und Himmel darin.
Was ziehst du mich, sehnend verlangender Sinn,
Hinab?
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Bebend harr’ ich Dir entgegen!
Komm’, beglücke mich!

Titreyerek seni bekliyorum!
Gel, beni mutlu et!

5.Aufenthalt (Ludwig Rellstab)

5. Yaşadığım Yer (Ludwig Rellstab)

Rauschender Strom, brausender Wald,
Starrender Fels mein Aufenthalt.
Wie sich die Welle an Welle reiht,
Fliessen die Tränen mir ewig erneut.

Çağlayan nehir, uğuldayan orman,
Sarp kayalar benim konakladığım yer.
Dalga dalgayı nasıl aşarsa,
Öyle akıyor gözyaşlarım hiç durmadan.

Hoch in den Kronen wogend sich’s regt,
So unaufhörlich mein Herze schlägt.
Und wie des Felsen uraltes Erz
Ewig deselbe bleibet mein Schmerz.

Ağaç tepelerindeki sallantılar gibi,
Kalbim de hiç durmamacasına çarpıyor.
Ve kayalardaki çok eski madenler gibi
Acım da sonsuza dek aynı kalacak.

6. In der Ferne (Ludwig Rellstab)

6. Uzakta (Ludwig Rellstab)

Wehe dem Fliehenden
Welt hinaus ziehenden! –
Fremde durchmessenden,
Heimat vergessenden,
Mutterhaus hassenden,
Freunde verlassenden
Folget kein Segen, ach!
Auf ihren Wegen nach!

Vay haline o kaçanın,
Dış dünyaya göçenin! –
Yabancı eller arşınlayanın,
Anavatanını unutanın,
Ana evinden nefret edenin,
Dostlarını terk edenin
Mutluluğu yok!
Ah! gittiği yollarda!

Herze, das sehnende,
Auge, das tränende,
Sehnsucht, nie endende,
Heimwärts sich wendende!
Busen, der wallende,
Klage, verhallende,
Abendstern, blinkender,
Hoffnungslos sinkender!

Özlem duyan kalp,
Yaş akıtan gözler,
Hiç bitmeyen o özlem,
Yurduna yönelen!
Galeyan içindeki yürek,
Yok olan şikayetler,
Göz kırpan akşam yıldızı,
O ümitsizce kaybolan!

Lüfte, ihr säuselnden,
Wellen sanft kräuselnden,
Sonnenstrahl, eilender,
Nirgend verweilender:
Die mir mit Schmerze, ach!
Dies treue Herze brach –
Grüsst von dem Fliehenden
Welt hinaus ziehenden!

Esen rüzgarlar,
Tatlı kıvrılan dalgalar,
Acele eden ve,
Hiçbir yerde oyalanmayan güneş ışıkları:
Acıyla ah!
Bu sadık kalbimi kıran kıza –
Selam olsun kaçandan
Dış dünyaya göçenden!

7. Abschied (Ludwig Rellstab)

7. Hoşça Kal (Ludwig Rellstab)

Ade, Du muntre, Du fröhliche Stadt, Ade!
Schon scharret mein Rösslein
mit lustigem Fuss;
Jetzt nimm noch den letzten,
den scheidenden Gruss.
Du hast mich wohl niemals

Elveda! Sen keyifli, neşeli şehir, elveda!
Atım nallarıyla neşe içinde
yeri eşeliyor artık;
Şimdi şu son,
ayrılık selamını al.
Daha şimdiye dek
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beni hiç kederli görmedin,
Şimdi ayrılırken de
böyle bir şey olmayacak.
Elveda!

Ade, Ihr Bäume, Ihr Gärten so grün, Ade!
Nun reit’ ich am silbernen Strome entlang,
Weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang,
Nie habt Ihr ein trauriges Lied gehört,
So wird Euch auch
keines beim Scheiden beschert.
Ade...

Elveda, yemyeşil ağaçlar, bahçeler, elveda!
Şimdi gümüşi nehir boyunca at sürüyorum,
Elveda şarkım da uzaklardan çın çın duyuluyor,
Şimdiye dek hüzünlü bir şarkı hiç duymadınız,
Ayrılırken de size
böyle bir şarkı sunulmayacak.
Elveda...

Ade, lhr freundlichen Mägdlein dort, Ade!
Was schaut Ihr aus blumenumduftetem Haus
Mit schelmischen, lockenden Blicken heraus?
Wie sonst, so grüss’ ich und schaue mich um,
Doch nimmer wend’ ich mein Rösslein um.
Ade...

Elveda, oradaki sevimli kızlar, elveda!
Çiçeklerle sarılı evden ne bakıyorsunuz öyle muzip
Çekici bakışlarla dışarıya?
Her zamanki gibi, selamımı verip etrafa bakıyorum,
Ama atımı hiç geri döndürmeyeceğim.
Elveda...

Ade, liebe Sonne,
so gehst Du zur Ruh’, Ade!
Nun schimmert der blinkenden Sterne Gold.
Wie bin ich Euch Sternlein am Himmel so hold,
Durchziehn wir die Welt auch weit und breit,
Ihr gebt überall uns das treue Geleit.
Ade...

Elveda, sevimli güneş,
sen de böyle dinlenmeye gidiyorsun, elveda!
Şimdi göz kırpan altın yıldızlar parıldıyor.
Benim için ne kadar da tatlısınız göktesiniz,
Elveda, sevgili güneş,
Sen de beni dinlemeye gidiyorsun.
Elveda...

Ade, Du schimmerndes Fensterlein hell, Ade!
Du glänzest so traulich
mit dämmerndem Schein
Und ladest so freundlich ins Hüttchen uns ein.
Vorüber, ach, ritt ich so manches mal
Und wär’ es denn heute zum letzten mal?
Ade…

Elveda! Işıldayan küçük pencere, elveda!
Ne hoş parlıyorsun
alaca ışıkta
Ve bizi dostça küçük kulübene davet ediyorsun.
Ah, önünden çok kez geçtim,
Bugün son kez mi olacaktı?
Elveda...

Ade, Ihr Sterne,
verhüllet Euch grau! Ade!
Des Fensterlein trübes,
verschimmerndes Licht
Ersetzt Ihr unzähligen Sterne mir nicht;
Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei,
Was hilft es, folgt Ihr mir noch so treu!
Ade, Ihr Sterne, verhüllet Euch grau!
Ade!

Elveda, siz yıldızlar,
kurşuni örtüye bürünün! Elveda!
Siz pencerenin soluk, donuk ışığının
yerine geçemezsiniz, sayısız yıldızlar,
Burada oyalanmamalıyım;
Geçip gitmeliyim, ne yararı var,
Hala peşimden sadakatle gelseniz de!
Elveda, siz yıldızlar, kurşuni örtüye bürünün!
Elveda!

8. Der Atlas (Heinrich Heine)

8. Atlas (Heinrich Heine)

Ich unglücksel’ger Atlas! eine Welt,
Die ganze Welt der Schmerzen
muss ich tragen.
Ich trage Unerträgliches, und brechen

Ben zavallı bahtsız Atlas!Bir dünyayı,
Tüm acıların dünyasına
taşımak zorundayım.
Dayanılmaz olanı taşıyorum ve
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noch traurig gesehn,
So kann es auch jetzt
nicht beim Abschied geschehn.
Ade...

72
Akademi Festival İstanbul 2021

Will mir das Herz im Leibe.

Bedenimde kalbim parçalanmak üzere.

Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt!
Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich,
Oder unendlich elend, stolzes Herz,
Und jetzo bist du elend.

Sen, gururlu kalp, Bunu sen istedin!
Mutlu olmak istiyordun,
Sonsuza dek mutlu veya sonsuza dek zavallı,
Gururlu kalp, işte şimdi zavallısın.

9. Ihr Bild (Heinrich Heine)

9. Onun Portresi (Heinrich Heine)

Ich stand in dunkeln Träumen,
Und starrt’ ihr Bildnis an,
Und das geliebte Antlitz
Heimlich zu leben begann.

Karanlık hayaller içinde duruyordum,
Ve onun (kızın) resmine bakıyordum,
Birden sevgili yüzü esrarengiz bir şekilde
Canlanmaya başladı.

Um ihre Lippen zog sich
Ein Lächeln wunderbar,
Und wie von Wehmutstränen
Erglänzte ihr Augenpaar.

Dudaklarının etrafında
Bir gülümseme yayıldı,
Sanki elemli yaşlarla
Gözleri parladı.

Auch meine Tränen flossen
Mir von den Wangen herab –
Und ach, ich kann es nicht glauben,
Dass ich dich verloren hab’!

Benim de gözyaşlarım
Yanaklarımdan aşağıya akmaya başladı –
Hala ah, inanamıyorum,
Seni kaybettiğime!

10. Das Fischermädchen (Heinrich Heine)

10. Balıkçı Kız (Heinrich Heine)

Du schönes Fischermädchen,
Treibe den Kahn ans Land;
Komm zu mir und setze dich nieder,
Wir kosen Hand in Hand.

Sen güzel balıkçı kızı,
Kayığını karaya çek;
Yanıma gel ve otur,
El ele tatlı tatlı aşktan söz edelim.

Leg an mein Herz dein Köpfchen,
Und fürchte dich nicht zu sehr;
Vertraust du dich doch sorglos
Täglich dem wilden Meer.

Küçük başını kalbime yasla,
Ve sakın korkma;
Korkusuzca şu vahşi denize
Her gün güveniyorsun ya.

Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
Hat Sturm und Ebb’ und Flut,
Und manche schöne Perle
In seiner Tiefe ruht.

Kalbim tamamen denize benzer,
Fırtınalıdır, kabarır, açılır,
Ama onun ta derinlerinde
Güzel inciler gömülü durur.

11. Die Stadt (Heinrich Heine)

11. Şehir (Heinrich Heine)

Am fernen Horizonte
Erscheint, wie ein Nebelbild,
Die Stadt mit ihren Türmen
In Abenddämmrung gehüllt.

Uzak ufuklarda
Puslu bir hayal gibi görünüyor,
Şehir o kuleleriyle
Akşamın alaca karanlığına bürünmüş.

Ein feuchter Windzug kräuselt
Die graue Wasserbahn;
Mit traurigem Takte rudert
Der Schiffer in meinem Kahn.

Nemli bir rüzgâr
Karanlık suyu dalgalandırıyor;
Hüzünlü bir ritimle kayığımdaki
Kürekçi kürek çekiyor.
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Güneş bir kez daha parlayarak
Yerden yükseliyor,
Ve bana o yeri gösteriyor,
Sevgiliyi kaybettiğim yeri.

12. Am Meer (Heinrich Heine)

12. Deniz Kenarında (Heinrich Heine)

Das Meer erglänzte weit hinaus
Im letzten Abendscheine;
Wir sassen am einsamen Fischerhaus,
Wir sassen stumm und alleine.

Deniz göz alabildiğince pırıl pırıl parlıyordu
Akşamın son ışıklarında;
Issız balıkçı kulübesinin önünde oturuyorduk,
Suskun ve yapayalnız.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll,
Die Möwe flog hin und wieder;
Aus deinen Augen liebevoll
Fielen die Tränen nieder.

Sis bastırdı, deniz kabardı,
Martılar oraya buraya uçuştu;
Senin gözlerinden
Sevgi dolu yaşlar dökülüyordu.

Ich sah sie fallen auf deine Hand,
Und bin aufs Knie gesunken;
Ich hab’ von deiner weissen Hand
Die Tränen fortgetrunken.

Yaşların eline aktığını gördüm,
O zaman dizlerimin üzerine çöktüm;
Senin o beyaz ellerinden
Gözyaşlarını içtim.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib,
Die Seele stirbt vor Sehnen; –
Mich hat das unglücksel’ge Weib
Vergiftet mit ihren Tränen.

O andan beri kendi kendimi yiyip bitiriyorum,
Ruhum özlem içinde kahroluyor; –
Beni o uğursuz kadın
Gözyaşlarıyla zehirledi.

13. Der Doppelgänger (Heinrich Heine)

13. Kendi Hayali (Heinrich Heine)

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
In diesem Hause wohnte mein Schatz;
Sie hat schon längst die Stadt verlassen,
Doch steht noch das Haus
auf demselben Platz.

Gece sessiz, sokaklar sükûn içinde,
Bu evde sevgilim oturuyordu;
Uzun zaman oldu, o şehri terk etti,
Ama o ev hala
eski yerinde duruyor.

Da steht auch ein Mensch und
starrt in die Höhe,
Und ringt die Hände, vor Schmerzens Gewalt;
Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe –
Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Orada bir de adam durmuş ve
yukarılara gözünü dikmiş,
Ellerini acının verdiği güçle sıkıyor;
Dehşete kapılıyorum yüzünü görünce –
Ay ışığı bana kendi görüntümü yansıtıyor.

Du Doppelgänger! du bleicher Geselle!
Was äffst du nach mein Liebesleid,
Das mich gequält auf dieser Stelle,
So manche Nacht, in alter Zeit?

Sen ey hayal, sen soluk adam!
Aşk acımı niye taklit ediyorsun,
Tam burada beni azap içinde kıvrandıran acımı,
Bazı geceler, uzun bir zaman önce?

14. Die Taubenpost (Johann Gabriel Seidl)

14. Postacı Güvercin (Johann Gabriel Seidl)

Ich hab’ eine Brieftaub in meinem Sold,
Die ist gar ergeben und treu,
Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz,
Und fliegt auch nie vorbei.

Hizmetimde bir posta güvercinim var,
Çok dürüst ve sadık,
Hedefi hiçbir zaman kısa tutmuyor,
Ve hiçbir zaman alıp başını gitmiyor.
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Die Sonne hebt sich noch einmal
Leuchtend vom Boden empor,
Und zeigt mir jene Stelle,
Wo ich das Liebste verlor.
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Ich sende sie vieltausendmal
Auf Kundschaft täglich hinaus,
Vorbei an manchem lieben Ort,
Bis zu der Liebsten Haus.

Onu her gün binlerce kez
Etrafı kolaçan etmeye gönderiyorum,
Hoş yerlerden geçerek,
Dosdoğru sevgilinin evine kadar.

Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein,
Belauscht ihren Blick und Schritt,
Gibt meine Grüsse scherzend ab
Und nimmt die ihren mit.

Orada gizlice pencereden içeriye bakıyor,
Kızın bakışını ve adımlarını izliyor,
Şakalaşarak benim selamlarımı bırakıyor
Ve onunkileri alıp getiriyor.

Kein Briefchen brauch’ ich zu schreiben mehr,
Die Träne selbst geb’ ich ihr:
O sie verträgt sie sicher nicht,
Gar eifrig dient sie mir.

Artık hiç mektup yazmama gerek kalmadı,
Gözyaşlarımı bile ona veriyorum:
Ah, bilirim onlara dayanamaz,
Bana büyük şevkle hizmet eder.

Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum,
Ihr gilt das alles gleich:
Wenn sie nur wandern, wandern kann,
Dann ist sie überreich!

Gece ve gündüz, uyanıkken, rüyadayken,
Onun için hiç fark etmiyor:
İş ki orda burada gezip dolanabilsin,
İşte o zaman fazlasıyla memnun!

Sie wird nicht müd’, sie wird nicht matt,
Der Weg ist stets ihr neu;
Sie braucht nicht Lockung, braucht nicht Lohn,
Die Taub’ ist so mir treu!

Hiç yorulmuyor, güçsüz kalmıyor,
Yol ona hep yeni gibi geliyor;
Kandırmaya gerek yok, ödül de istemiyor,
Bu güvercin bana böylesine bağlı!

Drum heg’ ich sie auch so treu an der Brust,
Versichert des schönsten Gewinns;
Sie heisst – die Sehnsucht! Kennt ihr sie?
Die Botin treuen Sinn's.

Bu nedenle onu bağrıma basıyorum,
En güzel kazanımların güveniyle;
Onun adı – özlem! Bilir misiniz?
Sonsuz aşkın habercisi.
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Konser
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Perşembe 20.00, 30.09.2021
| Katılım ücretsizdir.

İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi
kapsamında düzenlenen Prof. Svetlin Roussev
ile keman akademisine katılan 7 yetenekli
öğrencinin konserine bütün sanatseverler
davetlidir.

ICFEMA Keman Sınıf Öğrencileri
Ecmel Neva Bildik
Feri Sakarya
Eylül Eryılmaz
Pınar Yar
Mustafa Emir Efe
Ecesu Sezer
İdil Olğar
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Borusan Quartet &
Nil Kocamangil
Festival Kapanış Konseri’nde
Borusan Quartet ve Nil Kocamangil
Osman Yücesan Anısına Bir Araya Geliyor
| Cemal Reşit Rey Konser Salonu
| Pazar 20.30, 02.10.2021
| Borusan Quartet
| Nil Kocamangil, viyolonsel
Carnegie Hall, Konzerthaus, Concertgebouw, Philharmonie de Paris ve Musikverein gibi önemli salonlarda konserler veren ve New York’taki 2010 ICMEC
Uluslararası Oda Müziği Topluluğu Yarışması’nda
altın madalyanın sahibi olan Borusan Quartet ile
l’Auditorium de Fondation Louis Vuitton Paris, Concertgebouw Amsterdam, Theatre du Chatelet Paris,
Philharmonie am Gasteig München gibi dünyaca
ünlü salonlarda verdiği konserlerin yanı sıra Verbier,
Athens & Epidaurus, Norwegian Chamber Music Festival, Holland Music Sessions gibi seçkin festivallere
davet edilen, uluslararası yarışmalardan birçok ödül
kazanmış çellist Nil Kocamangil, 2 Ekim’de sanatın
ve sanatçıların her daim büyük destekçisi olmuş,
maalesef geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman iş
insanı Sayın Osman Yücesan anısına yaylı dörtlü
ve beşli repertuvarının sevilen eserleri ile festivali
kapatıyor.
PROGRAM
Maurice Ravel
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
Allegro moderato
Assez vif, très rythmé
Très lent
Vif et agité
Franz Schubert
Yaylı Çalgılar Beşlisi, Op.163, D956
Allegro ma non troppo
Adagio
Scherzo
Allegretto
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Türk sigorta sektörünün duayen ismi Osman Yücesan, 1928-1930 yılları arasında sürgüne tabi tutulan Kırım
Türklerindendir. Dört yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a gelmiştir. Parasız yatılı olarak eğitim aldığı Galatarasay
Lisesi’nden 1947 yılında mezun olmuş, ardından burslu olarak İngiltere’de sigortacılık eğitimi almıştır.
Yurda döndükten bu yana sigortacılık sektöründe hizmet vermiş ve uzun yıllar Doğan Sigorta’da çalışmıştır.
Daha sonra kendi kurduğu SAN Sigorta adlı sigorta broker’lığı şirketi ile birlikte Türkiye’nin ilk sigorta broker’ı
olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi ve daha birçok prestijli üniversitede ve Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nda (TSEV)
kendi alanında eğitmen olarak görev almıştır.
Sigorta Brokerları Derneği kurucu üyesi olan Yücesan, mesleğine kendini adadığı uzun yılların sonrasında 2001
yılında işini çocuklarına devrederek emekliye ayrılmış ve Adapazarı’ndaki çiftliği ile ilgilenmeye başlamıştır.
Sürgün yıllarında geçimlerini hayvancılık üzerinden sağladıkları için tarıma olan ilgisi, onu iş hayatı dışında büyük
bir sevgiyle bağlandığı çiftliğine yöneltmiştir. 1990
yılında satın aldığı ve şu anda “Yücesan Çiftliği” olarak
bilinen çiftlikte hayvancılık ve tarım üzerine üretim
yapılmaktadır.
Osman Yücesan dolu dolu geçen hayatında sanata çok
büyük katkılarda bulunmuştur. Tanıyan herkesin iyi
bildiği üzere klasik müziğe olan ilgisi ve merakı nedeniyle hem yurtiçi hem de yurt dışındaki önemli konser
ve festivalleri kaçırmadan takip etmiş, birçoğunun onur
konuğu olarak davetler almıştır. Bu ilgisi sayesinde
ayrıca Türkiye’deki birçok sanatçı ve saygın sanat kurumuna da maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur.
Sayın Osman Yücesan maalesef 16 Mayıs 2020 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.
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Borusan Quartet
Yaylı Dörtlü
2005 yılında Prof. Gürer Aykal öncülüğünde kurulan topluluk Alban Berg Quartet, Julliard Quartet, Gürer Aykal, Joshua Epstein ve Maxim Vengerov gibi topluluk ve sanatçıların ustalık sınıfı çalışmalarına katıldı. Borusan
Sanat’ın İsviçre’deki Maggini Vakfı ile yaptığı iş birliği sonucu, 1776 yapımı Lorenzo Storioni keman, 2008 yapımı
Stefano Conia viyola ve 1740 yapımı Petrus Guarneri viyolonsel gibi çok özel enstrümanlarla müzik yapma
olanağına sahip oldular.
İstanbul’daki Süreyya Operası’nda ve ENKA Oditoryumu’nda sürdürdükleri düzenli sezon konserlerinin yanı sıra
yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri turnelerle de dikkat çeken Borusan Quartet, Rheingau, Schleswig-Holstein, Merano, Mozart, Napfilon, Bodensee, West Cork, Europalia, Mersin, Bodrum, İstanbul ve Ankara müzik
festivallerine katıldı; Tonhalle (Zürih), Carnegie Hall (New York), Konzerthaus (Viyana), Concertgebouw (Amsterdam), Philharmonie de Paris (Paris), Le Corum (Montpellier), Schloss Elmau (Münih), L’arsenal (Metz), G. Verdi
Hall (Milano) ve Musikverein (Viyana) gibi seçkin salonlarda konserler verdi. Solo resitallerinin yanı sıra Borusan
İstanbul Filarmoni, Bilkent Senfoni, Orchestra’Sion, Orkestra Akademik Başkent, Samsun Opera, İzmir, İstanbul,
Bursa, Eskişehir ve Antalya devlet senfoni orkestraları ile de solist olarak çaldılar.
2010 yılında ilki düzenlenen Andante dergisi Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülünün
ve yine aynı yıl New York’taki Carnegie Hall’da finali gerçekleşen 2010 ICMEC Uluslararası Oda Müziği Topluluğu
Yarışması’nda birinci olarak altın madalyanın sahibi
oldular.
Oğuzhan Balcı, Mahir Cetiz, Turgay Erdener, Özkan
Manav, Alper Maral, Turgut Pöğün, Meliha Doğuduyal
ve Hasan Uçarsu’nun kendileri için yazdığı yapıtların
ilk seslendirilişini gerçekleştirerek Türkiye’nin çağdaş
müzik repertuvarına da katkıda bulunan Borusan Quartet ayrıca kemancı ve besteci Aleksey Igudesman’ın
kendileri için yazmış olduğu Edirne’den Kars’a ve Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü adlı yapıtların da dünya prömiyerini
gerçekleştirdi. Büyük beğeni kazanan Saygun, Aykal,
Erkin adlı CD’leri 2013 yılında Lila Müzik, İdil Biret’le birlikte kaydettikleri Schumann’ın Piyanolu Beşli’si de 2014
yılında Naxos’a bağlı IBA, Mozart & Verdi 2016’da Lila
Müzik, yeni kayıtları Company de Onyx etiketiyle Eylül
2017’de yayımlandı ve BBC Music Magazine tarafından
ayın en iyi oda müziği kayıdı seçildi.
Konser verdiği ülkeler arasında Avusturya, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Cezayir, Hollanda, Sırbistan, Katar,
Beyaz Rusya, Portekiz, Ürdün, İsviçre, Tanzanya, Yunanistan, ABD, Barbados, Japonya, St. Vincent ve Grenadinler,
Slovenya, İngiltere gibi ülkeler bulunan topluluğun oda müziği alanında işbirliğine gittiği sanatçılar arasında, İdil
Biret, Itamar Golan, Fazıl Say, Valentin Erben, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Ruşen Güneş, Reto Bieri, Toros Can,
Ferhan & Ferzan Önder, Igudesman & Joo, Muhiddin Dürrüoğlu, Fora Baltacıgil, Gökhan Aybulus ve Lawrence
Power gibi müzisyenler bulunuyor.
2019 Temmuz’unda ikinci kez West Cork Oda Müziği Festivalinde yerleşik dörtlü olarak konserler veren topluluk,
2020 Amsterdam Quartet Bienali’nde de yerleşik dörtlü olarak yer aldı.
Borusan Quartet, Türk bestecilerinin önemli bir yer aldığı, klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir
repertuvara sahip.
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Viyolonsel Sanatçısı
1989 yılında İstanbul'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 yerliyabancı 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 (Quatuor Ysaÿe, 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 Orkestrası,
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 Yarışmas”nda1.
lik ödülünü kazandı. Ayrıca Fransa’daki “Maurice Ravel
Uluslararası Müzik Akademisi"ne katıldığı iki ayrı senede
Prix du Musée Bonnat Ödülü ve Saint Jean de Luz Rotary/Lions Klübü ödüllerine layık görüldü.
l’Auditorium de Fondation Louis Vuitton Paris, Concertgebouw Amsterdam, Philharmonie im Gasteig München,
Tonhalle Düsseldorf, Cite de la Musique Paris, Gewandhaus Leipzig, Rosengarten Mannheim, Theater Odeon
Zwolle, Theatre de Vest Alkmaar, Theatre du Chatelet Paris gibi dünyaca ünlü salonlarda verdiği konserlerin
dışında; solist ve oda müzisyeni olarak “İstanbul Müzik Festivali”, “Verbier Festivali”, “Dvorak Festival, Nelahozeves”, “Ankara Uluslararası Müzik Festivali”, “D-Marin Turgutreis Uluslararası Müzik Festivali”, “Athens & Epidaurus Festival”, “Norwegian Youth Chamber Music Festival”, “Euregio Musik Festival”, “Amsterdam Oda Müziği
Festivali”, “Sommer-Schlosser-Virtuosen”, “The Holland Music Sessions & Festival” gibi seçkin festivallere davet
edilen Nil Kocamangil, Avrupa ve Amerika’da olmak üzere birçok konser verdi. Ayrıca Isabelle van Keulen, David
Grimal, Oliver Triendl, Calidore Kuartet, Nina Tichman, Borusan Quartet, Alexander Hülsoff, Niklas Liepe, Ariadne
Daskalakis gibi birçok önemli sanatçı ile beraber sahne aldı.
Sanatçı Verbier Festival Akademisi, Kronberg Akademi Masterclassları başta olmak üzere birçok akademi ve
workshop da Gary Hoffman, Frans Helmerson, Yo-Yo Ma, Lawrence Lesser, Lluis Claret, Amit Peled, Maria Klie-
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gel, 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, Quatuor Ébène 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 olarak, Nikolaus
Trieb’in mentörlüğünde sürdürdü.
Haziran 2019’da, Prof. Peter Bruns ile Hochschule für Musik und Theatre “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Almanya’da aldığı
doktora eğitimini onur derecesi ile tamamlayan sanatçı, mezuniyetinin ardından 2019-2020
öğretim yılında aynı kurumda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca yurtiçi ve yurt
dışındaki çeşitli masterclasslarda eğitmenlik
yapmıştır.
2021 yılında ilk kez düzenlenecek olan
İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi ve
İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivalin’nin
Kuruculuğu ve Sanat Direktörlüğü’nü üstelenen
Nil Kocamangil’in 2021-2022 konser sezonu
programı dünyanın önde gelen topluluklarından
Concertgebouw Oda Orkestrası eşliğinde
solist olarak vereceği konser turnesini
kapsamaktadır. Sanatçı ayrıca Tekfen Filarmoni Orkestrası’nda viyolonsel grup şefi olarak
görev yapmakta ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim
görevlisi olarak görev yapmakta olup özel bir
destek ile edindiği 19. yüzyıla ait bir viyolonsel
kullanmaktadır.

81

Maurice Ravel
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
20. yüzyılın en önemli temsilcilerinden biri olan
Fransız besteci Maurice Ravel, repertuvarının
gözdesi ve tek yaylı çalgılar dörtlüsü olan eserini 1902 yılında bestelemeye başlar. Paris
Konservatuvarı’nda öğrenciyken yazmaya başladığı
yapıtı, 1903 Nisan’ında tamamlar ve o yıllarda
konservatuvarın önemli beste ustası olan Gabriel
Fauré’ye ithaf eder. Eserin ilk seslendirilişi Heymann Kuartet tarafından, Paris’te 5 Mart 1904
günü “Société Nationale de Musique” organizasyonunun desteğiyle gerçekleşir. Eser hakkında
yorum yapan dönemin ünlü Fransız bestecilerinden Claude Debussy şu sözleri dile getirir: “Tüm
müzik tanrılarının ve benim rızam için bu müzikte
tek bir notayı bile değiştirmeyiniz!”. Fa Majör tondaki “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü”nün ilk bölümü, ana
temayı hemen sunmasıyla sakin ve sıcak bir hava
yaratır. Yapıtında pentatonik dizileri kullanan Ravel,
1914 tarihli Piyano Üçlüsü'ndeki gibi “karakteristik
“pianissimo ve rallentando” (son derece yumuşak
ve yavaş çalma) nüans ve hızlarına yer vermesiyle
dikkat çeker. İki zıt temaya sahip “Assez vif, très
rythmé” (*oldukça canlı, çok ritmik) başlıklı ikinci bölüm, tamamen “pizzicato” çalışla ve karşıt
etki yaratan lirik bir temayla işlenir. “Très lent”
(*müziğin yavaş veya geniş bir şekilde çalınacağını
belirten bir işaret) başlıklı bölüm, yaylı çalgılar
dörtlüsü arasında dengeli bir yapıda ve tınısal
paralellikte kesitler sunar. Yapıtın son bölümü olan
“Vif et agité”de (*canlı ve heyecanlı), ilk bölümden
itibaren tekrar eden pasajlarla temalar yinelenir.
Bölüm boyunca temalar arası geçişte dengesiz dinamizmi ile süren soluksuz ezgi, çarpıcı bir finalle
biter.
Franz Schubert
Yaylı Çalgılar Beşlisi, Op.163, D956
Franz Schubert'in “Yaylı Çalgılar Beşlisi”, oda
müziği repertuvarının doruk yapıtlarından biri ola-

rak kabul edilir. Besteci 31 yaşında üretkenliğinin
doruk noktasındayken eseri besteler ve aynı yıl
(ölmeden iki ay önce) tamamlar. Schubert, özellikle Yaylı çalgılar dörtlüsü, iki piyano üçlüsü ve
“Trout Quintet D. 667” ve “Octet D. 803” gibi
diğer çalgılarla kombinasyonla yazdıkları, oda
müziği repertuvarına büyük katkı sağlar. Do Majör tondaki “Yaylı Çalgılar Beşlisi”, Schubert'in
son oda müziğidir. Eser, 1850’ye kadar Viyana’da
icra edilmez ve 1853'e kadar yayınlanmaz. Schubert; Mozart'ın ve Beethoven'ın yaylı beşlilerinde
kullanılan ek bir viyola partisinden ziyade, iki çello
partisi kullanarak Luigi Boccherini'nin yaylı yazım
tekniğindeki liderliğini takip eder. Dört bölümden
oluşan yapıt, düzenli hız kalıbını benimser (hızlı,
yavaş, scherzo, hızlı). Klasik dönemin alışılmış
yazım kurallarını yıkarak, yenilikçi bir ifadeyle
ve yaratıcılığıyla özgün ifadeler yansıtır. Böylelikle besteci, eserinde kullandığı zengin armonik
yapı ve ustalık gerektiren yazım tekniğiyle, yalın
bir müzik dilini dinleyicilere aktarır. Schubert’in
yapıtıyla ilgili Benjamin Britten, 1964 yılı 1. Aspen
Ödülü konuşmasında şunları söyler: “Do Majör
Yaylı Beşlisi ve bir düzine başka muhteşem parça... Bu eserlerin o zaman aralığında yaratılması
pek inandırıcı görünmüyor; ama ilhamın, sihrin
standardı mucizevidir ve tüm açıklamaların ötesindedir.”
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