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FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)

Dört Empromptü D899 Op.90 (27:00)*
Allegro Molto Moderato, Do minör (9:28)*
Allegro, Mi bemol Majör (4:30)*
Andante, Sol bemol Majör (6:30)*
Allegretto, La bemol Majör (7:08)*

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
PA L A C E
F E R İ Y E

Pour les Arpèges composés, La bemol Majör (4:10)*
L’Isle Joyeuse, La Majör (5:39)*
ARA (20:00)
MODEST PETROVICH MUSSORGSKY (1839 - 1881)

Pictures at an Exhibition (Bir Sergiden Tablolar) (34:27)*
I.”Promenade” (Gezinti teması) (1:28)
II. 1. Tablo “Gnomus” (Cüce) (2:34)
III. “isimsiz” (Gezinti teması üzerine) (0:51)
IV. 2. Tablo Vecchio castello” (Eski Kale) (4:37)
V. “isimsiz” (Gezinti teması üzerine) (0:30)
VI. 3. Tablo Tuileries (Tuileries Oyun Bahçesi, Paris) (0:59)
VII. 4. Tablo Bydlo (Polonya’ya Özgü Kağnı) (3:01)
VIII. “isimsiz” (Gezinti teması üzerine) (0:47)
IX. 5. Tablo Ballet des poussins dans leurs coques
(Kabuğundan Çıkmamış Civcivlerin Dansı Balesi) (1:21)
X. 6. Tablo Samuel Goldenberg et Schmuyle (Zengin Samuel ile Fakir Schmuyle) (2:16)
XI. “isimsiz” (Gezinti teması üzerine) (1:23)
XII. 7. Tablo Limoges. Le marché (Limoge Pazarı) (1:20)
XIII. 8. Tablo Catacombae. Sepulchrum romanum (Roma Mezarı) (2:21)
XIV. Cum Mortus in lingua mortua (Ölülerle Ölü Dilinde Konuşma) (2:29)
XV. 9. Tablo La cabane sur des pattes de poule (Tavuk Ayaklı Kulübe - BabaYaga) (3:17)
XVI. 10. Tablo La grande porte de Kiev (Başkent Kiev’in Büyük Kapısı) (5:13)

CORNUCOPIA
CONNOISSEUR

RESİTALLERİN ‘PATRON’LARINA TEŞE K K Ü R L ER
Ev a & M u rat B a rl a s, Özka n & Bülent Ber kar da, İr den & Hasan Ulusoy, Stel l a & Şafak Lev i , Sai t M ıs ır l ıoğl u,
Ayşe & Cem Sor uşbay, Gülör en & Ünal Tek i nal p

İ S T A N B U L

.
R

R E S İ TA L L E R İ

*Süreler yaklaşıktır.

.
R

Piyano: Steinway & Sons Concert Grand D, AKBANK tarafından sağlanmaktadır. Teşekkür ederiz.
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MOMO KODAMA

MOMO KODAMA
TA K V İ M İ N D E N

Momo Kodama

BOURG KONZERTE
Augustin Dumay ile “Schumann, Brahms, Franck”
BIEL
12 Aralık 2021

•
Momo Kodama

LA SCALA
“John Adams, Samuel Barber, Steve Reich”
PARİS
13 Şubat 2022

•
Momo Kodama

İSTANBUL RESİTALLERİ

“Schubert, Debussy, Mussorgsky”
THE SEED
İSTANBUL
18 Mart 2022

BBC Music Magazine’nin “Kanında
Müzik Var!” diye tanımladığı,
Japon piyanist Momo Kodama,
1991’de katıldığı ARD Uluslararası
Müzik Yarışması’nı 19 yaşında kazanan en genç piyanist olma unvanını
taşıyor. Müzik eğitimini Berlin ve
Paris’te tamamlayıp Murray Perahia
ve Andras Schiff gibi önemli ustalarla çalışan sanatçı, bugün dünyanın
en iyi orkestraları ve gözde festivallerinin aranan piyanistleri arasında
yer alıyor!
Osaka doğumlu Momo Kodama, çocukluk yıllarını Avrupa’da geçirdi;
Almanya’da ilk eğitimini aldıktan sonra Paris’teki “Conservatoire National
Supérieur de Musique”e devam etti.
Ardından Murray Perahia, Andras
Schiff, Vera Gornostaeva ve Tatiana
Nikolaïeva gibi usta isimlerle çalışma
fırsatı yakaladı. Üstün yeteneği ve aldığı eğitim ona 1991’de ARD Uluslararası
Müzik Yarışması’nın hem “Şampiyonluk” hem de 19 yaşında kazanan “En
Genç Piyanist” olma unvanlarını getirdi.
Bu zaferi sonrası dünyanın önemli orkestralarından davetler alarak Berlin Filarmoni, Boston Senfoni, Tokyo Metropolitan Senfoni Orkestrası, Hiroşima
Senfoni Orkestrası, NHK Senfoni Orkestrası, NDR Hamburg, Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası, Düsseldorf
Senfoni, Kyoto Senfoni, Monte-Carlo
Filarmoni Orkestrası ve Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi önemli orkestralarla aynı sahneyi paylaştı.
Batonu altında çaldığı şefler arasında
ise Seiji Osawa, Eliahu Inbal, Charles

Dutoit, Lawrence Foster, Kent Nagano,
André Prévin ve Sir Roger Norrington
yer alıyor.
Viyana’da Musikverein, Berlin’de Konzerthaus, Londra’da Wigmore Hall,
Tokyo’da Suntory Hall, Paris’te Théâtre
des Champs-Elysées ve Amsterdam’da
Muziekgebouw ise sahneye çıktığı
prestijli salonlar arasında ilk akla gelenler. Dünyaca bilinen önemli festivallerden de davetler alan sanatçı,
bugüne kadar Amerika’da Marlboro,
İsviçre’de Verbier, Lucerne Festivali,
Fransa’da La Roque d’Anthéron, Chopin Festivali, Festival d’Automne, Festival Saint-Denis, Musica, Romanya’da
Enesco Festivali, Danimarka’da Tivoli
Festivali, İtalya’da Settembre Musica,
Almanya’da Schleswig-Holstein, Mozart Festivali ve Japonya’da Festival
Matsumoto ve Miyozaki (Seiji Ozawa)
gibi festivallerde sahneye çıktı.
Oda müziği çalışmalarında ise Renaud
Capuçon, Christian Tetzlaff, Augustin
Dumay, Gautier Capuçon, Steven Isserlis ve Jörg Widmann gibi isimlerle çalışan Momo Kodama, klasikten
romantik ve çağdaş eserlere uzanan
geniş bir skalada güçlü bir repertuara
sahip. Çağdaş bestelerde Toshio Hosokawa, Jörg Widmann ve Christian
Mason’un özellikle Momo Kodoma için
yazdığı besteler bulunuyor. Besteci Olivier Messiaen’i yorumlama konusunda
ise özel bir yere sahip olan piyanist,
2006’da kemancı Isabelle Faust ile aynı
sahneyi paylaşarak Olivier Messiaen’ın
“Keman ve Piyano Fantezisi”ni seslendirdi. Kız kardeşi piyanist Mari Kodoma
ile de dört el piyanoda birlikte çalan
sanatçının Tchaikovsky seslendirdikle-

“Forget other recordings of
Debussy’s Etudes. Not that this
is better than Gieseking, Pollini,
Uchida, Bavouzet and the rest –
it’s merely that such comparisons
are redundant…Kodama brings
a wonderful capacity for stillness to Hosokawa’s often ascetic
language…but this is an inventive
exploration of both composers.”
BBC Music Magazine

“The album is called Point and
Line after one of the Hosokawa
studies, but that name also hints
at the cool definition of Kodama’s
playing. Her touch is immaculate
and diligent, neatly flamboyant in
the Debussy and reassuringly robust in the Hosokawa. She writes
that both composers are “between
meditation and virtuoso development, between light and shade,
between large gestures and minimalist refinement” – and it’s those
places in between that make her
interpretations interesting.”
The Guardian

ri albümleri 2016’da yayınlandı. Momo
Kodama aynı zamanda yarışmalarda
jüri üyesi olarak görev alıyor ve masterclass dersleri veriyor.
Albüm ve kayıtları, New York Times, BBC Music Magazine, Classica
(CHOC) ve Télérama gibi yayınlardan
övgü dolu eleştriler alan sanatçının
bugüne kadar yayınlanmış 11 albümü bulunuyor. Sanatçının Hosokawa
ve Mozart seslendirdiği son albümü
Mart 2021’de yayınlandı. BBC Music
Magazine’de Jessica Duchen’in kaleminden yayınlanan albüm kritiği ise
sanatçıyı her iki bestecinin eserinde de
incelik ve şiirsel bir yorumculuk gücü ile
betimlerken performansını unutulmaz
ve muhteşem olarak tanımladı.
FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)  
19. yüzyıl Romantik dönem müziğinin
ilk önemli bestecisi Franz Schubert olarak gösterilmektedir. Oldukça kısa süren ömründe (31 yıl) çok sayıda eser
tamamlamış olan Schubert, müziğindeki lirik, şiirsel romantizm ile müzik tarihinde vazgeçilmez bir konuma sahip
olmuştur. Özellikle bulduğu melodilerin
akıllarda kalan güzelliği, onun müziğini
ölümsüzlüğe kavuşturmuştur. 600’den
fazla lied (şarkı), 9 senfoni, piyano için
sonatlar ve yaylı çalgı dörtlülerinin her
biri ayrı bir önem ve güzelliğe sahiptir.
Dört Empromptü D899 Op.90
Empromptü kelimesi, “doğaçtan gelen” anlamına gelmektedir. Piyano başında yapılan doğaçlama bir müzik, o
anki ruh halinde yola çıkarak yaratılan
temalar, “empromptü” türünü açıklayabilecek özelliklerdir. Özellikle 19. yüzyıl

Romantik dönem müziğinde bestecilerin sık kullandığı bir müzik biçimi olan
empromptünün ilk önemli ve başarılı
örneklerini ise Franz Schubert vermiştir. Toplam sekiz adet empromptü bestelemiş olan Schubert’in ilk dört empromptüsü bir set, diğer dördü ikinci bir
seti oluşturur. Bu parça, daha sonraları
empromptü türünün örneklerini verecek bir başka büyük besteci Chopin’e
yön verecektir. Schubert’in 30 yaşında
(1827) bestelediği eserin 1. ve 2. bölümleri aynı yıl 3. ve 4. bölümleri bestecinin ölümünden sonra yayınlanmıştır.
Solo piyano için yazılmış romantik dönem eseridir. Eserin 1.ve 3. bölümleri
Haneke’nin son filmi Amour’un film müzikleri arasında yer almaktadır.
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)  
20. yüzyılın başında sanat dünyasının
baş aktörlerinden biri olan Debussy,
aynı zamanda müzik tarihindeki en
önemli Fransız bestecilerden biri olarak
kabul edilmektedir. Claude Debussy,
en önemli eserlerini piyano için bestelemiş, eserleriyle piyano çalma tekniklerinde devrim yaratmıştır. Tam anlamıyla empresyonist bir besteci olan
Debussy’nin eserleri, sahip oldukları
kalıcı karakteristik özelliklerle birlikte,
adeta Claude Monet’nin resimlerinin
işitsel halidir. Onun müziği, müzikteki
“empresyonizm” kavramını tam olarak
tanımlar, geç Romantizm ile erken 20.
yüzyıl Modernizmi arasındaki geçişi
temsil eder. Debussy’nin, döneminin
resim sanatında olduğu gibi, zihnindeki
görüntülerle müziğini birleştirebilmesi
sonucunda, “Reflets dans l’eau” (Suda
yansımalar), “La Cathédral engloutie”
(Yutulmuş katedral) ve belki de en ünlü

eserlerinden biri olan “Clair de lune”
(Ayışığı) gibi şaşırtıcı derecede güzel
müzikal manzaralar ortaya çıkmıştır.
Kanser yüzünden enerjisi tükenen Debussy, her şeye rağmen beste yapmayı sürdürmeye çalışmış ancak 1914’te
I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi
üzerine müziğe olan ilgisini kaybetmiştir. “Bu kadar insan kahramanca
ölümle yüzleşirken ne gülebildiğini ne
de gözyaşı dökebildiğini” söyleyerek
1 yıl süren bir sessizliğe gömülmüş
ardından besteleriyle mücadeleye
katılması gerektiğini düşünerek en
son eserlerini vermiştir. Büyük besteci
Paris’in bombalandığı günlerde Mart
1918’de hayatını kaybetmiştir.
Pour les Arpèges composés, La bemol Majör
Debussy’nin kanser hastalığı geçirmekte olduğu son dönemlerinde solo
piyano için yazdığı 12 etüd parçasının
ilk altı etüdü 1. kitapta son altı etüdü
ikinci kitapta toplanmıştır. Etüdler, temelde daha iyi kas koordinasyonu
sağlamak için bestelenmiş egzersiz
değeri taşıyan parçalardır, çoğu zaman ise bu parçalar müzikal değerleri
açısından konser parçalarından hiç
de farklı olmamıştır. 1915 yılının Temmuz ve Eylül ayları arasında yazılmış
olan 12 Etüd parçasının 11.’si olan ve
bileşik arpejler anlamına gelen La bemol Majör tondaki “Pour les Arpèges
composés” II. kitapta yer alır. İlk kez
ertesi yıl 1916’da yayınlanan etüdler
Chopin’e ithaf edilmiştir. Romantik dönem eseridir.
L’Isle Joyeuse, La majör
“Zevk Adası” anlamına gelen “L’Isle
Joyeuse”, sanatçının 42 yaşında oldu-

ğu 1904 yılında bestelenmiştir. İlk kez
10 Şubat 1905’te Paris’te ünlü piyanist
Ricardo Viñes tarafından seslendirilmiştir. Solo piyano için La Majör tonda
yazılmış ve tek bölümden oluşan eser,
L.106 katalog numarası ile numaralandırılmıştır.
MODEST PETROVICH
MUSSORGSKY (1839 - 1881)
Romantik dönem Rus müziğininin
“Beşliler”i arasında yer alan besteci, toprak sahibi, soylu ve zengin bir
ailede dünyaya gelmiştir. İlk piyano
derslerini annesinden alan ve 9 yaşına geldiğinde artık piyano başında
dinletiler vermeye başlayan bestecinin
12 yaşında bir polka eseri bile yayınlanır. Aşırı disiplinli eğitiminin üzerinde
sorunlu kalıcı etkiler bıraktığı askeri
okuldan 17 yaşında mezun olan Mussorgski, İmparatorluk Muhafızları’na
katılmıştır.
Mussorgski, etkileyici piyano emprovizasyonları, iyi giyimi ve aristokratik
tavırlarının yanı sıra kullandığı Fransızca kelimelerle özellikle kadınlar
arasında büyük popülerlik kazanmış
olmakla birlikte piyanizmi va artistik
yeteneği Borodin ve Balakirev ile tanışmasından sonra farklı bir boyut
kazanır.1861’de kölelikten biraz farklı
bir sistem olan serfliğin yasaklanmasının ardından toprak sahibi ailesinde
parasal sıkıntılar baş gösterince Mussorgski de ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlar.1863’te St. Petersburg’da
memuriyet görevi bulur. Altı kişilik bir
komünde yaşamaya ve çalışmadığı
saatlerde de beste yapmaya başlar.
1871’de Rimsky-Korsakov ile ev arka-

.

Istanbul Resitalleri

ONDÖRDÜNCÜ SEZON

Son 14 yıldır klasik müziğin yüksek
platformunda, dünya salonlarının uluslararası gözde virtüözleri, yerli, yabancı
saygın katılımcı kurumları ve kentin
tepe noktalarından seçkin izleyicileriyle
Türkiye’nin resital odaklı tek
konser dizisi.

@Ist_Resitalleri
facebook.com/istanbulresitalleri
#istanbulresitalleri

2021 - 2022

BARRY
DOUGLAS

LAURE
FAVRE-KAHN

CHRISTIAN
BLACKSHAW

MOMO
KODAMA

ALIM
BEISEMBAYEV

CLAIRE
HUANGCI

ALEXEI
VOLODIN

MARTINA
FILJAK

JOHN
O’CONOR

10 ARA 2021
piyano

14 OCA 2022
piyano

10 ŞUB 2022
piyano

18 MAR 2022
piyano

31 MAR 2022
piyano

14 NİS 2022
piyano

30 NİS 2022
piyano

12 MAY 2022
piyano

10 HAZ 2022
piyano

İstanbul Resitalleri
14. Sezon Açılışı, Tchaikovsky
Yarışması Birinciliği
ile “Altın Madalya”
(1986) kazanarak
dünya çapında
adını duyuran
Kuzey İrlandalı
usta piyanist Barry
Douglas ile 10
Aralık’ta!

Uluslararası klasik
müzik dünyasında hem aldığı
ödüller ve başarılı
Chopin yorumu
hem de izleyiciyi
büyüleyen sahne
enerjisi ile popülerliğini koruyan
ünlü Fransız virtüöz
Laure Favre-Kahn,
Chopin’e ithaf
ettiği ve “Aleve
doğru” adını taşıyan 12. albümü ile
yeniden İstanbul
Resitalleri’nde!

Napoli’de Casella
Uluslararası
Piyano Yarışması’nı
kazanarak İtalya
Cumhurbaşkanı
tarafından “Altın
Madalya” ile ödüllendirilen, kayıtları
Gramophone’da
“Bugüne kadar ki
en iyi 50 Mozart”
kayıtları arasında
gösterilen İngiliz
Kraliyet Nişanı
MBE sahibi Christian Blackshaw 10
Şubat’ta İstanbul
Resitalleri’nde!

ARD Uluslararası
Müzik Yarışması’nı
(1991) Birincisi
Japon piyanist
Momo Kodama,
bugün dünyanın
en iyi orkestraları ve gözde
festivallerinin
aranan piyanistleri
arasında! Japon
piyanist 18 Mart
2022’de İstanbul
Resitalleri’nde!

Sezonun yıldız
ismi ise dünyanın
en prestijli yarışmalarından “Leeds Uluslararası
Piyano Yarışması”
2021 Şampiyonu,
Kazak Piyanist
Alim Beisembayev. Genç piyano
dehası, bu kez
jüri için değil
İstanbul Resitalleri dinleyicileri için
çalacak! 31 Mart
2022 Perşembe
akşamı İstanbul
Resitallerinde!

2018’de Dünyanın
en prestijli uluslararası piyano
yarışmalarından
Geza Anda’da
hem “Birincilik”
hem de “Mozart
Ödülü” kazanan
Amerikalı piyanist
Claire Huangci, bir
peri kızını andıran
zarif görünüşünün
aksine piyano
başındaki güçlü
hakimiyeti ve tsunami etkisi yaratan
yorumculuğu ile
14 Nisan Perşembe akşamı İstanbul
Resitalleri’nde!

“Geza Anda Uluslararası Piyano
Yarışması” 2003
Birincilik ödülü
Alexei Volodin’in
müzikal kariyerinde ciddi bir
dönüm noktası
olmuştu. Son 20
yıldır, klasik müziğin uluslararası
liginde ismi en üst
sıralarda yer alan
Alexei Volodin 30
Nisan’da İstanbul
Resitalleri’nde!

Cleveland
Uluslararası
Piyano Yarışması
Altın Madalya ve
Beethoven Özel
Ödülü sahibi
Martina Filjak,
tutkulu piyanizmi,
güçlü tekniği ve
zengin repertuarı
ile hem ödülleri
hem de klasik
müzikseverlerin
büyük beğenisini
kazanıyor! 12
Mayıs’ta İstanbul
Resitalleri’nde!

Uluslararası
Beethoven Piyano Yarışması
Birinciliği’ni (Viyana/1973) tüm
jüri üyelerinin oy
birliği ile kazanan,
günümüzün önde
gelen Beethoven
yorumcularından
İrlandalı piyano
virtüözü John
O’Conor, İstanbul
Resitalleri’nin
muhteşem sezon
finali için 10 Haziran Cuma akşamı
SSM the Seed’de!

İSTANBUL RESİTALLERİ SIRADIŞI SANATÇILAR DEMEKTİR

iletisim@istanbulresitalleri.com
İ s t a n b u l R e s i t a l l e r i ™ b i r Vi z o n S h o w ® y a p ı m ı d ı r. T ü m h a k l a r ı s a k l ı d ı r.

daşı olurlar.
Bir Rus Çarı’nın hayatını konu alan
ve başyapıtlarından biri olan “Boris
Godunov” operasını 1868-1873 yılları arasında bestelemiştir. Mussorgski
(1839 - 1881) eserleri ile Shostakovich (1906-1975) ve Prokofiev (18911953) gibi büyük Rus bestecilere ilham
vermiştir. Eserlerinin çoğu Rus tarihi,
folklörü ve ulusal temaları içeren besteci, en büyük eseri (daha sonra Ravel tarafından orkestra için uyarlanan)
“Bir Sergiden Tablolar”ı 1874’te besteler. Mussorgski, döneminde pek anlaşılamamış, eserlerinin çoğunu yarım
bırakmıştır. Bunun önemli nedenlerinden biri de Balakirev’in ona karşı olan
eleştirel tutumu ve bestecinin eserlerini yeniden revize etme isteğidir. Korsakov gibi yakın dostlarının onun son
dönemlerinde ve ölümünün ardından
bazı eserlerini tamamlaması ile bestecinin müzikal dünyası ve zekası daha
iyi anlaşılmıştır. Rus Beşleri’nin dağılıyor olmasının yarattığı üzüntü ve
alkolizm bağımlılığı besteciyi büyük
bir depresyona iter. 1880’de devlet
memurluğu görevinden atılır. Parasızlık, despresyon ve alkolizme bağlı
epilepsi nöbetleri son günlerini hastanede geçirmesine neden olur. Rus
ressam İlya Repin’in meşhur portresi
bestecinin son durumunu çarpıcı bir
yalınlıkla anlatır. Modest Mussorgski,
Repin ile buluşmasından çok kısa bir
zaman sonra bir iki hafta içinde 28
Mart 1881’de yaşama veda eder.
Pictures at an Exhibition (Bir Sergiden Tablolar)
1874 yılında solo piyano için bestelenmiş eser 16 bölümden oluşur.

Rus ressam ve yakın arkadaşı Victor
Hartmann’ın 1873’te anevrizma nedeniyle ani ölümü tüm yakın arkadaşlarını olduğu gibi besteciyi de derinden
etkiler. St. Petersburg Güzel Sanatlar
Akademisi’nde, Hartmann anısına
yaklaşık 400 eserinden oluşan bir sergi düzenlenir. Mussorgski de bu sergiyi gezerken çok etkilenir ve “Hartmann
ölürken değersiz yaratıklar yaşamlarını sürdürüyor” diye duygularını ifade
eder. Yakın arkadaşını müziğiyle yaşatmaya karar veren besteci, etkilendiği 10 tabloyu anlatan “Bir Sergiden
Tablolar” eserini yaklaşık 6 hafta sonra tamamlar. Gezinti anlamına gelen
“promenade” teması ile başlayan süitte parça aralarında bu temanın beş
kez tekrarlandığı görülür. Eserdeki
diğer parçaların her birinde Mussorgski aklında kalan onu etkileyen tabloları tasvir eder. Süit, bestecinin tüm
dünyada en çok bilinen eseri olur. İlk
kez 1886’da St. Petersburg’da basılan
bu romantik dönem eserini Mussorgski, sergi fikrini hayata geçiren dönemin en popüler sanat eleştirmeni ve
aynı zamanda yakın dostları Vladimir
Stassov’a ithaf etmiştir.

“Klasik müziğin önemi, bu müziği benimsemiş
toplumların çağdaş uygarlıktaki paylarından okunabilir.”
Kâmil Şükûn

CLEMENTI LISZT CHOPIN
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Klasik müzik, yüzyıllardır dünyanın tüm merkezlerinde toplumunun
öncü kişi ve kurumlarının aktif katılım ve katkılarıyla hayat buluyor.
Büyük kentlerin saygıdeğer aileleri, önder kişileri ve toplumsal
sorumluluklarını ele alışları ile farklılaşan kurumları, klasik müzik aktivitelerine açık destek vererek yaşadıkları topluma bu alanda öncülük
ediyorlar.
Bugün İstanbul’un klasik müzik etkinlikleri arasında en ön sıralarda kabul edilen ve Türkiye’nin resital odaklı uluslararası tek klasik müzik dizisi olan İstanbul Resitalleri de bugüne kadar saygın kişi ve kurumların
katılımlarıyla hayat buldu.

© Marci Boggreve

İstanbul Resitalleri’nin Patronları arasına katılan dostlarımız, İstanbul
Resitalleri’nin varlığında pay sahibi olarak hem İstanbul’un kültür
hayatına İstanbul’a yakışır nitelikte artı bir değer kazandırdılar hem
de “İstanbul” markasının uluslararası çevrelerde bir kez daha saygıyla
anılmasına vesile oldular.
Dilerseniz sanatçılarla yemekler, protokolden koltuklar, adınıza imzalı
albümler, misafir davetleriniz ve teşekkür plaketini içeren “Patronlar”

üyeliği ile özel dostlarımız arasına katılmak için konser girişindeki VIP
masasına veya iletisim@istanbulresitalleri.com adresine isteğinizi
belirtebilirsiniz.

Alim Beimsembayev
31 Mart SAKIP SABANCI MÜZESİ ‘the Seed’

Özel dünyamıza .simdiden hos. geldiniz...

Sanatçılarımızdan...
Alim, İngiltere’de!
İstanbul Resitalleri 31 Mart sanatçısı, şampiyon ve yıldız piyanist Alim Beisembayev,
27 Mart’ta Uluslararası Harrogate Festivalinde Clementi, Liszt ve
Chopin seslendirecek.

“İstanbul Resitalleri bu
kent kültürüne müthiş
bir hizmet.”
Hıncal Uluç
Sabah

“İstanbul Recitals
is a glittering showcase
for the world’s
most exciting
keyboard
geniuses.”

Alexandra Ivanoff
Time Out Istanbul

Vikingur, Carnegie Hall’daydı!
İstanbul Resitalleri sanatçısı,
piyanist Vikingur Olafsson, 22
Şubat Salı günü, New York Carnegie Hall’da zengin bir program
ile solo resital verdi.

Martina’dan, Mart’ta ABD’de 3
Konser!
İstanbul Resitalleri Mayıs
sanatçısı, piyanist Martina Filjak, 4-5-6 Mart tarihlerinde Şef
Michael Francis yönetimindeki Kansas City Symphony ile
Mozart’ın 24 numaralı piyano
konçertosunu seslendirdi.

“Klasik müziğin olmadığı bir kent düşünülemez. Kentin estetik
gücü klasik müzik
konserleriyle doğrudan
ilişkilidir. İyi ki, İstanbul
Resitalleri var!”
Hasan Bülent Kahraman
Sabah

“İstanbul Resitalleri,
artık İstanbul’un vazgeçilmez konser dizilerinden biri.”
Evin İlyasoğlu
Cumhuriyet
Ashkar, bu akşam Carnegie
Hall’da!
İstanbul Resitalleri sanatçısı,
Beethoven yorumlarıyla ünlü
piyanist Saleem Ashkar, bu kez
Galilee Chamber Orchestra’nın
şefi olarak keman virtüözü
Joshua Bell ile 18 Mart’ta New
York Carnegie Hall’da sahneye
çıkacak.

“It has been said that
the Istanbul Recitals are
one of the chief sources of yüz akı for the
Istanbul classical music
scene, and I would fully
agree ...
John Dyson
Cornucopia

