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*

8 Resim

leinde Miizik I Zekeriya

S.

$en

Jan Miense Molenear, Aile Portresi

Uluslararasl Antalya Piyano Festivali
"$ehirde Miizik Vaf'sloganl ile baghyor
12 Genqlerden Haberiniz Var mP | $efik Kahramankaptan
* Bora Balcr: Hollanda'da yukselen baritonumuz
* Melis Aker: Washrngton'da dAnya promiyen

lO

? ? ( .(aaa??(ff,???tfaaafa{

14.

Konuk: Ece ldil

16 Ne DinliYorlaP I Ela OktaY
t8 Felemenk Diyarlndan I ArmaQan

Eklci

lJtrechtte eski muzik festivali

19 KonserSahnelerinden I Tufan Turerg
Fazl Sayr Bodrum'da tam 7 btn kis

z.a

22 ld|ilBiret ile Paul Hindemith iizerine s6yleti I Guray
24 Evde Miizik KeYfi I Denlz ?.' - = Evde Muzik KeYfinde Buc.:::-= -='
qenQ C,ir ses: Tulu lcaz

Ba5ol

-

32 Ozgiir Aydrn ile iq Sanat aglll9 konseri iizerine I Ahu Unalp

* Bartu Ozsov: En iyi Azeri yorumcusu

O

Andante

Ekim 2013

',

andante.com.tr

,

mil Sirol'ten yiiliincii hnyil
Dunyaca unlu piyanistimiz bugune kadar milyonlarca satan albumlerine dnUmuzdeki ay bir
yenisini daha ekliyor. Alman besteci Paul Hindemith'in piyano ve orkestra iqin tum eserlerini ilk
l'^l^', ^-l'---,-{l-'ir nrn rr nn}irnn
I ldud ull dt dYd vcLll ul Biret, Hindemith'i ve bu onemli projeyi Andante'ye anlattl.
KtjZ UU Qdllll
I

Guray Bagol

Paul Hindemitlfln plyano ve orkest
ra igln eserlerini kaydetme prolesl nasl

do!dn?
2OO9 yrh sonbaharrnda

okul

dgrencilerinden olugan Yale Senfoni
Orkestrasr, Ti)rkiye'deki Yale Universitesi
mezunlarr tarafindan konser vermek
iizere iilkemize davet edildi. Egim $efik
Biiynkyiiksel, mezunu olduiu bu okulun
orkestrasma beni solist olarak cinermesiy'e baglayan miizik yolculu$unun,
Hindemith'in piyano ve orkestra igin
tiim eserlerini kayt etme projesine kadar
uzanaca$rnt ilk bagta kendisi de tahmin
etmemiqti. 2O1O yhnda resital vermek
iizere gittigim Yale Universitesi'nde
Orkestranln gefi Toshi Shimada ve menajeri Brian Robinson ile gergeklegecek
konserlerin programl iizerine konugtuk.
l93O'lu lrllarda modern Tiirkiye'nin
kurulugunda miizik i.izerine Ankara'da
gahgmalarda bulunduktan sonra 19401953 lrllarr arasnda Yale Universitesi'nde
ders vermig Paul Hindemith'in bir eserinin de programa ahnmasma karar verildi.
Benim Chopin'in 2. Piyano I(onEertosu'nu
seslendirdigim konserde orkestra ikinci
yarrda Hindemith' in Weber'in Temost

ti zerine S enfonik Metamorfozlar isimli
Tiirkiye'deki

gahqmasmr seslendirdi.

konserlerin Eok baganh gegmesinin
ardrndan New Haven'daki Woolsey
I(onser Salonu'nda 18 Subat 2Ol2'de,
Hindemith'in piyano ve yayh galgrlar
orkestrasr igin Four Temperaments' r ve
Liszt'in 1. Piyano I(ongertosu'nu seslendirmem kararla$trnldr. Bunu takiben,
Hindemith'in iki eserinin de IBA etiketiyle
yayrnlanmak iizere kaydedilmesi ongtiriildii. Gciriintiilii kayrtlarr da yaprlan bu konserin ardmdan gerceklegtirilen kayrtlarrn
iistiin kaliteli olmasr iizerine, yakrn zamanda Wittgenstein argivinde bulunan
Sol El iqin Piyano l(ongertosu dahil, di$er
iig piyano kongertosunun da kaydedilerek "Hindemith'in Biitiin I(ongertolarf'
adr altrnda yayrnlanmast kararlagttnldt.
Hem ABD, hem de Tiirkiye'de gok tinemli
gahgmalar yapmrq olan bestecinin SO'nci
riliim yrl doniimiinde Tiirk piyanist ve

Amerikan orkestrasr ile Araltk 2Ol2ve
Ocak 2O13'de bu kaptlar gergeklegtirildi.
Proje hakkrnda bilgi sahibi olan Idaus
Heymann da bu kayrtlartn Naxos etiketi
ile vannlanmasrnl istedi. Bu ytlm Ekim
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yer alryor. Paul Wittgenstelrfrn slparigi
tzerlne bestelenen yaprt, ylne kendisi
kln beetelenen Prokofle9ln 4. Plyano
Kongertosu gibl bu yorumcu taraftndan
hig seslendlrilrnedi. Sizce bunun sebebl
eserln teknik zorlulu mudur?
Birinci Dtnya Savagrnda sa$ kolunu
kaybeden piyanist Wittgenstein, Richard
Sffauss, Ravel, Hindemith ve Prokofiiefe

aylnda 2 CD olarak piyasaya qrkacak
olan albiim, Hindemith'in piyano ve
orkestra igin eserlerinin ilk defa bir arada
toplanacagr bir gahgma olmasmrn yanrsra
benim de yiiziincii albiimiim olacak.

HindemltHin 1924 yrlrnda beste

ledili piyano, yayh galgtlard6rtliisii
ve Ofleneliler igin ikl numarall oda

m0zlll yaprtr akhmlza Alman bestecl
J.S.Baclt'rn Brandenburg Kongenolarf nl
getlrlyor. Yine ilk yrllannda besteledlgi

oda miizili yaprtlannda degigik galgr
lan bir arada kullandrlrnr g6riiyoruz.
Plyano, Oflemeli galgrlarve lki arp igin
besteledill oda mtzlll yapilrnr buna
6rnekvereblllrlz. Slzce bu yaprtlar da
yeni-klasik etkiler tatryor mu? Ayrrca,
Alnan geleneksel miizlllnden etkile
nen Hlndemlth, 1934 yrlrnda Nazi pro
paganda sorumlusu tarafrndan'atonal
gtrtlt0cif ilan edllmigtl. Sclr6nbergfin
de Hindemith ile aynr dSnemde piyano

koneertosunu besteledlgini goroyoruz.
Slzce Hindemith'ln kongertolarr atonal

elzglye ne kadar yakrn?
Biiytik bir zekd ile yazrldrklan igin
Hindemith'in eserleri iy nnlar. ilk
icrasmdan itibaren dinleyicilere yabancr
gelmez. Ancak bu karmaqrk bestelerin
anlagrlmasr hig de kolay degildir.
Hindemith'in
tarzr hem gegmigi hem
de yaqadryr zamanl hatrrlatrr. Yani Hindemith gegmigi inkdr etmeden zamanrnm

dolru

ya

da sdzciisiidiir. I(ullandryt kontrpuan yazr

stili her tiir

ses

karrqrmmr miimkiin krlar

ve bu gekilde yepyeni bir tonalite

fikdni

bizlere sunar. Melodinin armoniye olan

ba$rmlil{rndan kurtarrp kontrpuan yolu
ile polifoni ve sesler arasrnda tam bir
hareket <izerkli$ne ulagtrrr. Bestecinin
kanqrk stilini bu gekilde tarif edebilirim.

2OO2yilrnda bulunanSol El lgin
Piyano Kongertosu da albllniiniizde

dorW,HShg_

sol el kongertolarr rsmarlamrg. IGbul
etmek gerekir ki Paul Wittgenstein igin
bestelenen kongertolann hepsi de agr
giizelliktedir. Bu konqertolarr icra etmek
igin belirli bir miizikal ve teknik seviyeye
sahip olmak gerekir. Ancak Ravel'in sol
el kongertosu, piyano repertuvannm en
ozgiin ve rinemli eserlerinden biri olup
repertuvarda ayrr bir yeri vardrr. Bu
nedenle Wittgenstein'in bu kongertoyu
segerek galmasrna gaqrmamak gerekir.
Hindemith'in sol el konqertosunun ilk iki
krsmrnda piyanonun daha gok vurgulu

bir Ealg gibi kullanlldlgrnr goriiyoruz.
Ozellikle birinci boliimdeki ritimler bazen
I(aradeniz'in uzun havalarrm hatrrlatryor.
ikinci bdliim ise daha lirik olup piyano ve
ingiliz kornosu arasrnda gegen bir dtietten
oluguyor. Ugiincii bciliimde ise yine ritmik
ve parlak elemanlar <in plana grkyor.

Ekim aynda 2 CD halinde
piyasaya Qtkacak albilm
Hindemith'in piyano ve
orkestra igin eserlerinin ilk
defa bir arada toplandQr bir
QalEma olacaQt gibi benim
de lOO. albumilm olacak.
Haklannrn ti.imii Wittgenstein'a ait
oldugu igin bu eser ne basilabildi ne
de eserin bagka bir piyanist tarafindan
gahnmasrna izin verildi. 2OO2 yrhnda
Wittgenstein'in eginin 6liimiiyle birlikte,
bestelendikten 81 yrl sonra ortaya grkmasr
ne kadar <inemli ise, icracrlann ve dinleyicilerin bu ilginq eserden bunca yrl mahrum kalmrg olmalarr da bir o kadar biiyiik

talihsizliktir.
1935-37 yillannda Hindemitlt'ln Ankarddaki galgmalan iizerine hazrrladr
!r 3 rapor Alrnanydda slzln glrlglninizle
yayrmlandr. Bu raporlann Tiirkiye igln

6neminediP
Sadece miizik iizerine yaptlgl

yaymlarla Almanya'da 6ne grkmrg bir
yayrnevi olan Staccatto

Y

erlag bizzat

Hindemith'in el yazmasr olan raporlarr
yapmladr. Bunlar, Cumhuriyetin ilk
kadrolarrrun klasik miizik sanatma verdi$i
dnemi gdstermesi bakrmrndan gok cinem-

Iidir.
Raporlarr, Tiirklerin ve Almanlann
Cumhuriyetimizin ilk ddneminde yaprlan
kiilti.ir anhmlanm rigrenmeleri ve
bugiin iginde bulundugumuz durumla
kryaslamalarrna imkAn verecek olmasr
nedenivle onemsivorum. A
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Kadtkoy Belediyesi Sureyya Opera Sahnesi muzikseverlere, opera/bale izleyicilerine bu yrl da
Sureyya Sahnesi'nde Devlet
yanr
Opera ve Balesitaraftndan icra edilecek lirik/dramatik temsillerin
srra artrk geleneksellegen
"Kadtkoy Belediyesi Sureyya Operasr Oda MuziQi Konserleri" bu yrl da yeniliklerle surecek
Oda muziQinin zengin repertuvarrndan gok sayrda ornegin izleyiciye sunulacaQr 2013-2014
sezonunda "Fuaye Konserleri" ve "Bir Solendir Opera" dizileri, meraklrlarryla bulugacak.

mi'-i'' )dr tdLil ilt I l-rek qok nitelikli eserini sunrnaya hazrrlanryor.
| iluzrn --^-+'^'^

-e*+HtE

g*x*ffiSa

=,.*r:i

u,,lt:e*.e=.

1€kEer

Mevsimi senfonik konserlerle baglayan
Siireyya Operasr Sahnesi, Almanya'dan
Buxtehude Genelik Senfoni Orkestrasr'nr
ve ardrndan iki konserie Camerata Saygun
Oda Orkestrasfyla solistlerini agrlayacak.
Borusan ve IGdrkoy Belediyesi igbirligiyle
gergeklegtirilecek olan inlii piyanist
Rudolf Buchbinder'in 7 konserlik ilging
resital dizisinde Avusturyah yorumcu
Beethoven'in 32 sonatmm tamamlnl
Ttirkiye'de ilk defa ardr ardrna seslendirecek. Yrhn "ilk"leri arasmda yer alan
Rossini'nin I,a Cenerentola (Kiilkedisi) operasr, IGdrkdy Belediyesi'nin
de katkrlanyla Devlet Opera ve Balesi

tarafindan ilk defa sahnelenecek.
IGdrkriy Belediyesi Siireyya Operasr'nrn 2013 yrlmda diizenledigi 15-26 ya9
grubu geng piyanistler yarrgmasrnda ridiil
alan tig piyaniste ayrilan <izel resital gecesi

giinii diizenlenecek.
Birincilik odiiliinii kazanan OrEun Yrldrran
ile ikincilik ridiiliini paylaqan Ecem
Almagrk ve Atakan Oyal zengin bir piyano
ise 27 Nisan Pazar

qoleni sunacak.
Gegen yrl iist kat fuayesinde diizenlenen "Tiirk Operasrnda Dekor Resimleri"
sergisi, Ee$itli gewelerden gelen istek ve
oneriler iizerine bu yrl tekrarlanacak ve

Ekim{Qsrm aylan boyrrnca ziyarete agrk
tutulacak.

#SaeaadxxiSi

*q**s*r$er€ cEic9s€
I(emano Hande Ozyiirek, piyanist
Fedele Antonicelli ve gellist David Pia'dan
olugan Trio Gradiva, 7 Ekim akgamr mevsimin ilk oda miizigi konserini verecek.
Programlanmn tamamlnl Beethoven'in
i.inlii yayh galgrlar dcirtliilerine ayrran
Borusan Quartet ise bu yrl 4 konser ile
biiyiik bestecinin

16 drirtliisiiniin 12'sini
icra edecek. Ekim ayrnda yaprlacak fuaye
dinletisinde ise Duo ICrtil izleyicilere ilginE
bir program sunacak.
Orkestra konseriyle baglayacak olan
IGsrm ayrnda Camerata Saygun'un usta
galgcrlarr barok eserlerden oluqan ve
solistlerin de yer aldrg bir program icra
edecek. BurEin Biike-Cana Giirmen pi
yano ikilisiyle Yaz Baltacrgil ve Miigfik
Uzun'un kauhmryla olugan dcirtlii, Eagdag
bestecilerden caz esintilerini yansrtan bir
dinle-tiyle izleyicinin kargrsrnda olacak.
Ankara Universitesi Solistleri Yayh Qalgrlar
Dcirtliisii ise viyolacr Rugen Giineg'le klasik eserlerden olugan bir proglam icra

edecek.

Opera sanatmn te$viki ve
cizendirilmesi amacryla yurtdrgrnda

mesleklerini siirdiiren Tiirk solistlerin
her yrl Tiirkiye'de de konserler vermesini
sa$layan Sedat Giirel-Giizin Giirel Sanat
ve Bilim Vakfi'nrn yine degerli qancrlann
kattltmtyla diizenleyecegi 6zel Wagner ve
Verdi gecesi ise Arahk'ta izlenebilecek.
Ytllann klasik ikilisi Ayla Erduran ve
Aygegril Sanca'mn birlikteli$i ise, her zaman oldugu gibi heyecan verici bir konser
olacak.
Tiirk Operaslnrn ilk temsillerinden
biri olan Tosca'da yer alan, iilkemizin ilk
kadtn opera solisti Semiha Berksoy, krzt
Zeliha Berksoy'un Puccini'nin ?osca'srnr

anlatacag 15 Arahk'taki "Bir grilendir Opera" etkinliginde anrlacak.
Barok ve romantik drinem eserlerle
birlikte 0zkan Manav'n Trio'sunu da icra
edecek olan Ulucan IGrdegler Ugliisii,
deligik bir oda miizig grubuyla piyanist
Zeynep UEbagaran, iiflemeli galglar beglisi
Camerata Smyrna, Siireyya Operasr'nda
sahneye Erkacak isimler arasrnda olacak.
Tulug Trrpan, Nilgiin Yiiksel, Beste

Trknaz, Dilbag Tokay, Onur Ozkaya'dan
olugan begli ise Siireyya'run yrlbaqr konser-

inde Schubert' in iJrnlij Alabal* BeSIisi' ni
yorumlayacak.
2014 yilrrun ilk konserinde sahneye
grkacak Arkas Trio, besteci l(amran

Ince'nin topluluk igin besteledigi yeni
eseri icra edecek. Oda orkestrasr eqli$nde
barok ddnem eserlerinden oluqan bir
program galacak olan Cihat Agkrn,
"Brahms Akgamr" adh ozel programryla
Iris $enttirker-Pelin Halkacr Akrn ikilisi
ve bariton Mesut iktu'nun tinderliginde
hdemli orkestra gefimiz Giirer Aykal igin
diizenlenecek cizel saygr gecesi, Ocak
ayrnrn konserleri arasrnda yer ahyor.
gubat ayrmn "Bir golendir Opera"
adh etkinliginde Saint-Exup6ry'nin
Kiigiik Prens adh eserinin opera versiyonu Ali Poy'razoglu tarafindan izlettirilip yorumlanacak, Borusan Quartet
iiqilncii Beethoven dcirtliileri gecesini
gergeklegtirecek. Ayrn ikinci "Bir golendir
Opera" etkinliginde ise Mesut iktu'nun
anlatrmryia Mussorgski'nin Borb Godurxol operasl izlenebilecek. Piyanist l(emal
Cem Yrlmaz'rn barok ve romantik donem
eserleri yorumlayacagr fuaye konserini,
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Suna I(an-Cana Giirmen

ikilisinin konseri

izleyecek.
Hayli yo$un bir programa yer verilen Mart ayrnda piyanistJerfi Aji'nin
piyano literatiiriinden olugturdu$u
renkli konser; Ece Demirci, Sevil Ulucan ve Rahqan Apay'dan oluqan ugliiye
Nilay I(araduman-Beste Trknaz ikilisinin
katrhmryla diizenlenecek "$ostakovig
Akqamr"; Borusan\n igbirliSi ve giriqimiyle
Arusturyah piyanist Rudolf Buchbinder'in
15, 16, 18, 19,21,22 ve 23 Mart gtnlerinde
bestecinin tiim piyano sonatlannl peg
pege yorumlayacagr resital dizisi; girin
Pancaroglu, Zeynep I(eleqo$lu ve Onur 6zkaya iigliisiintn Nino Rota'run eserlerine
yer verdikleri oda miizi$ akgamr; Metin
Ulkii-Can Okan piyano ikilisinin 20. ylizyrl
eserlerinden olugan iki el ve drirt el piyano
resitali; viyolonselci Dorukhan Doruk
ve piyanist Giilru Ensari'nin Fransz ve

ispanyol duyarhgrnr yansrtacak konseri
izlenebilir.
Nisan ayrnda, iilkemizin genE
bestecilerinden Erkmrg yeni eserlerin
seslendirilecegi, yedinci l<ez diizenlenecek
"Sesin Yolculugu" konser dizisi trim grin
boyunca izlenebilecek. Piyanist Emre
$en'in dtigiinsel anlayqryla yorumlayacagr
barok ve romantik donem eserleri iqeren
konseri; gellist Nil I(ocamangil, piyanist
Giiray Bagol ve klarinetgi Qa$dag Engin'in
klasik eserlerden olugan dinletisi; fuaye
konserlerinde piyanist ve egitimci Birsen
Ulucan'rn yetenekli dgrencilerinden "Srcak
Qikolata" projesi; IGdrkciy Belediyesi'nin
I(u$u Miizik ve Fazioli Piyanolan
igbirli$yle diizenledi$i "IGdrkoy Belediyesi Siireyya Operasr 2013 Ulusal Piyano
Yarrgmasr"nda birincilik ddiiliinri kazanan
Oreun Yrldrran ile ikincilik odiiliinii
paylagan Ecem Alntaqrk ve Atakan Oyal'rn
ortak l<onseri ve bu konserin bitiminde
Borusan Quartet'in bu yrlki son Beethoven
dcirtliileri dizisi yer alacak.
idil Biret'in felsefe ve edebiyat qagrrgrmlarryla farkh bestecilerin eserlerinden
olugan "fantezist" resitali ile baglayacak
olan Mayrs ayr Suna I(an, Cana Giirmen ve
Dorukhan Doruk'tan oluqan trio konseri
ile devam edecek. Hakan $ensoy ve oda
miizigi grubu Ensemble Architec'Tiirk'iin
Bach ve Mozart eserleriyle Yalqm Tura'run
oyrrn havalarrm seslendirecegi konser;

Giiher ve Sriher Pekinel kardeglerin 19
Mayrs'rn anlamrnr diigiinerek yiiriitmekte olduklarr "Diinya Sahnelerinde
Geng Yetenekler" projesinin bu plki
konseri; Camerata Saygun Oda Orkestrasr'ndan mevsim kapanrg konseri Mayes
ayrnda izlenebilecek.
Her yl oldugu gibi bu yrl da, Mimar
Sinan Giizel Sanatlar Universitesi Devlet
I(onservatuvan l-2 Haziran'da ve istanbul
Universitesi Devlet I(onservatuvarr 3-4
Haziran'da Siire5,ya Operasr sahnesinde
opera ve bale temsilleri verecek.

iF*B'unstic*y5r*
*perasrtemsA3leri
3 Ekim'de Benjamin Britten'in operasr
Kdtiiliiliin Ddngiisii ile baglayacak olan
DOB'un temsillerinde ilk bale gcisterisi
olan Geng Werther'in Acrlcrl 11 Ekim'de
ve ilk Eocuk miizikli-dans oyunu olan

Ftndtkluran

13

Ekim'de izleyiciyle

bulugacak. iloB'un Verdi Yilfna ozel
olarak hazrrladrgr, bestecinin Giovanna

d'Arco operasr konsertant formda seslendirilecek. Mevsim 37 Mays'ta Hurrem
Sultan balesiyle son bulacak.

Ikitiilii{iin Diingiisii, Hoffmann' rn
Masallarq Wolfgang

ve

Lorenzo, Yusuf

ile Ziileyha, La Cenerentola, Atk iksiri,
Midas'm l(ulaklan, Giulio Cesare, Opera Miidiirii-dnce Miizik Sonra Sdz ve
Ariadne Naksos'fa'dan olugan bu yrhn
opera repertuvar! Afife, Geng Werther'in
Acilar4 Giselle, DansMatti, Hi.irrem
Sultan ve gocuklar iginFmdl,klaran
bale eserleri, IQtap ASkma! ve MozartIfiigiik Ddhi gocuk miizikalleri, "Dans
Haftasr"nda bale gosterileri, yrlbagr-bahar
konserleri ve sezon iginde iki kez icra edilecek olan Beethoven 9. Senfoni ile iDOB
izleyicisiyle kucaklagacak.

CF{*V K*res*rH*r€
istanbul I(tiltiir Sanat VaKr tarafindan
diizenlenen istanbul Uluslararasr Muzik
Festivali'nin bazr konserleri son beq yrldrr
I(adrkciy Belediyesi Siireyya Operasr
sahnesinde de veriliyor. Oniimiizdeki
Festival doneminde bazr konserler yine
I(adrkoy Belediyesi Siirelya Operasr sahnesinde yer alacak. A
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\Yitold
Lutoslawski'nin
100. ya$giinii
Witold Lutoslawski, Polonyalr yurttaglarr Fryderyk Chopin ve Karol Szymanowski gibi halk
muziQini kullanarak kendine ozgi karakterde bu mizlk dili yaratmrg, muzikte duygunun
v-^" -^^^
-^\ 't^-it^'i^'1^
^taki hedef oldrrcrr^'
il rus dile cetirmistrr Yazanmtz ?O1? vrlrnda
I tvt Lat
I tot I ct I uv.-,
-,--:r-t tu' )uytg?ilEr
'loo'r"rnr-r"r rlnirr rrn
yrldonumunde tum dunyada anrlan Witold Lutoslawski'nin mUziQinin temel
ilkeleriyle baglrca eserlerini tantttyor
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Helena Hoffman ile bagladr. 1926-1932
yrllan arasrnda da Lidia I(mitowa ile
keman gahgmalanna devam etti. Bestecilik e$tim.
iqin 1928 yrlnda Witold
Maliszewski'den cizel dersler
alan sanatEr, I93O yrhnda pi
yano iEin Danse de Chimdre'yi
bestelemesinden iki 5,rl sonra
Vargova l(onservatuvarr' nda

an

dant e. c om.tr

eserlerini besteledi$ d6neme denk gelmel<tedir. Orl<estra I(onqertosu'nda kullandrgr
folklorik miizigin evrensel hale gelmesi
ve folklorik miizik ile romantik miizigi bir
arada kullanma fikri hakktn-

da ise griyle diyecektir Lutoslawski:

"IQlime olarak romantizm bana higbir
ifade etmiyor. IQsacas benim igin
milzik, romantik olmalctan 6te duygusaldr
Eilnkil romantik dersek 19. yilzyila gdndermeyapmry
oluruz. Folklorilc milzik ile
ilgilenmeye basladgtm
Sey

ddnemde Szymanowslci gibi

birgok besteci popilIer temalart

alr

ve onlan ktsaltarak
kullanndr. Benim igin ise
folklorik milzik Hindemith'in

I(orsakov'un cigrencisi olan
Maliszewski'nin smrfinda

G ebr

bestecilil< e$timini srirdiirdii.
1931 yrh ise Vargova Univer-

sitesi Matematik Boliimii'ne
bagladr$ yl oldu. 1938
yrhnda besteledigi Senfonik
Varyasyonlar kariyerinin ilk

be stelemek ijzellikle sav aS
sonrast bir gereklililc haline
geldi. Bu ddnemde gerekli

oldu{u igin folklorik milzige
paralel birgolc eser besteledim.
Yaphgm, kolay melodileri

meyvelerindendir ancak bu
kariyeri IL Diinya Savagr'nrn
patlak vermesiyle birlikte
kesintiye u$rar. iggal altrndaki
Vargova'da kafelerde piyanist olarak qahgarak hayatrnr
surdrirmeye gahgrr. En cinemli
eserlerinden biri olan 2 Piyano
igin Paganini Varyasyonlarr,
savag dcineminde besteledigi
tek eseridir. ilk eserlerinden Birinci
Senfoni ve Yayhlar igin Uvertiir'ii yeniklasikgi gizgiler barrndrrdrgr gibi Kiiqiik
Siiit ve orkestranln ses kapasitesini en
iist diizeyde kullandr$i Orkestra iEin
I(onEerto'da Polonya folklor miizigi etl<ilerini hissettirmeye baglar. 0zellikle II.
Diinya Savagr sonrasrnda sosyalist gergekgi
politikamn iggal altmdaki Polonya'da
benimsenmesi, ldasik formlarda folldorik

@
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gibi daha 9ok iSlevseldir. Ifigillc
gocuklar igin krsa piyano
par galart yannak, Sarlalar

ahSilmtSm dtstnda armonize etmekti. Ork e s tr a I6n Q erto su' nd a
ise

folklorik temalan kullan-

mam hig Silphe siz e seri hallan
Icolay c a sev mesini s a$Iamry t v."

ola ra k ro m a nti zm
bana bir gey ifade etmiyor.
Ksacag benim iEin muzik,
romantik olmaktan ote
d uygusa ld r Qu nk} roma nti k
dersek 19. yilzyila
96 nde r me ya pm E ol u ru 2."
" Kel i me

r

I(azimiera
Ittakowicz6wna'nrn giirleri
iizerine 5 garkr ise bestecinin
12 ton miizik teknigini dikey olarak
kullandrgr eserlerindendir. Dikey olarak
12

notanrn srralanmasryla ortaya grkan

armonilerin birbiriyle olan ba$lantrlarr
da bestecinin daha sonraki eserlerinde

kendine ozgii bir miizik dili yaratmaslna
yardrmcr olmugtur.
1961 yilnda be steIedifi, J eux V € nitiens ise Lutoslawski'nin bestecilik
tekni$ne getirdi$i yenilikle 6ne grkar:

www.andante.com.tr
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I(ontrollii Raslamsalhk. Bu teknik ile ritmin iqinde 6$eler, belirlenen armoniler
ve ses yiikseklikleri ddhilinde icract
tarafindan keyf, olarak belirlenir. 12 ton
miizi-gindeki devamh siiregelen belirsizlik tehlikesine kargr diiqiindiigii bu
teknik ile raslamsalhgrn getirebilece$i
kontrol kaybrnrn oniine geqmek igin
eserin formunu ve karakterini kontrol
altrnda tutmayr ongoriir. 2. Senfoni, bu
orijinal fll<ri banndrran eserlerindendir.
Uzun bir siire bu tekni$ kullanan besteci
daha sonra bu motiflerin birbirine siirekli
ba$lanarak geligtirdi$ teknigi onemli
yaprtlanndan Chaines 1, 2 ve 3'de uygular.
Eserlerindeki bazr pasajlarr icracilartn
ozgiirce davranmalart igin uyguladtgr bu
teknik ile Lutoslawski miizi$e yeni bir solul< kazandrrr. Her ne kadar yaratttgt yeni
teknikte Schdnberg'in izlerine rastlasak
da Lutoslawski bir bestecinin her zaman
kendinde olam ortaya Erkardrgrnr soyleyerek Schonberg'in etkisi altrnda kaldtgnt
inkAr etmigtir. I(endisiyle yapilan bir roportajda bu yeni teknigi gciyle yorumlar:
"Seslerin yiikselcli!4, armoni ve melodinin birbirleriyle olan iliSkileri ilzerine
senelerce dilSilndiim. 12 sesten oluSan akorIar ilzerine deneysel gahsmalanm beni bu
akorlart birbirine nasil b aglayabile cegim
ilzerine gahsmay a itti. Ama bu b ahsettigim

qalqmarun lcesinlilcle 12 ton milzi{i ile
benzerligi yoktur. Bu 12 sesten olutan

akorlart birbirine baglamalc igin ger'
ekli lcurallan da lceSfettim. Tilm bu teknik
galqmalar sonucunda 2. S enfoni'yi u e
J eux V1netiens'i b esteledim ancak yine
de bu telcnilc ile

yapngm gahsmalar beni

tatmin etmedi. 12 sesten oluSan alcorlar ile
elde etti$im ses yogunlugu yerine dokusu
daha azyo$unluktabir ttru anyordum. En
sonunda

1979

yimda obua

ve

piyano igin

yazd$tm eserde istedi[imi elde ettim. O
zamandanberi dokusu daha ince ve daha
kilpillc

es

erler

b e
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steliyorum. "

Lutoslawski'nin miizigindeki ritmil<
yapr altrnda yer alan raslamsal notalar ve
notalarrn biitiinselligi bize zen$n bir renk
paleti sunar. Debussy ve Ravel'in dzellikle
volcal ve galgr igin eserlerinde l<ullandrklarr
estetik anlayrgtna yaktn bir gizgi izleyen
besteci cizellilde vokal eserlerinde temayr
zengin armoni ile destekler. Miizik ve giir
arasrndaki duygusal ba$r kurmak igin ifade zenginligini on plana gtkartlr.
Higbir okula uzun sureli ba$h kalmayan Lutoslawski, 1962 ythndan itibaren
bagta Berkshire Miizik Okulu olmak uzere
birgok okulda bestecilik dersleri vermigtir.
Polonya Besteciler Birligi, Serge I(oussevitzky, Maurice Ravel, Sibelius, Ernst von
Siemens gibi birgok prestijli ridtilii bulunan besteci Polonya'mn en yiiksek nigant
olan Chevalier de I'ordre de l'Aigle Blanc
madalyasrna sahiptir. ilk duS,ugta kendi

F

etiketini taqryan bir miizik dilinde galgrnrn
rolii soruldugunda gdyle cevap vermigtir:
"Bir besteci galgryr talcip etmeli ve onu
iyi kullanmahdr. Piyano lcongertom 20.
yilzyrl piyano teknigi ve gelenelcsel milzi$i
buluSturmasryIa buna gilzel 6rnek olabilir.
Eserde Chopin, Brahms, Liszt gorebilirsinb,
bunu bilerek kullandtm. Bir nni geleneksek

Opera Divas
Olrr

2

ho,ir o{rloridu. ep€r.iic F.,rrF.t&.4

miizik ile ga{daS milzi$i uzlastrmak igin.
Piyano milzigine daha bityillc y enilikler
getirmek isterdim ancalc piyano telcniginin
bilyilk tarihiyle bizlere miras lcaldtgnr
unutamaytz" diyerek geleneksel miizi$e
ba$hhSrm teyit eder.
I(endine ozgti bestecilik tekni$iyle ori
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jinal bir mtzik dili oluqturabilmig Witold
Lutoslawski, eserleriyle higbir okulun adr
altrnda yer almadan, 2O. yiJrzyil'da herhanbir miizikal yeniliSin peginden gitmeden
ve geleneksel miizige de srttnt donmeden
kendi gizgisinde ilerleyen ve ga$mm iist
srralannda yer alan bir besteci olmugtur. A
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