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Eva & Murat Bar las,  Özkan & Bülent Berkarda, İ rden & Hasan Ulusoy, Stel la & Şafak Levi ,  Sai t  Mısır l ıoğlu, 

Ayşe & Cem Soruşbay, Gülören & Ünal Tekinalp

Lütfen cep cihazlarınızı tamamen kapatınız. Fotoğraf, video çekimi ve ses kaydı yasaktır. 

Konser boyunca maske kullanımı zorunludur.

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Kinderszenen, Op.15 (17:00)

FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)  

Macar Melodisi, Si minör, D.817 (3:00)

Dört Empromptü D.935, Op.142 No.3 “Andante” Si bemol Majör (10:30)

ARA (20:00)

FRYDERYK CHOPIN (1810 - 1849)

Mazurka Op.17 No.4, La minör (04:00)
Empromptü No.1, Op.29, La bemol Majör (04:00)

Polonez Op.26 No.1, Do diyez minör (08:00)
Noktürn, Do diyez minör, Op. Posth., B.49 (04:00)

Noktürn Op.48 No.1, Do minör (06:00)

“3 Vals” 
Vals, La minör, Op. Posth., B.150 (02:30)

Vals, Op.64 No.1 “Molto vivace” Re Bemol Majör  (02:00)
Vals, Op.64 No.2 “Tempo Giusto” Do Diyez minör (03:30

 

*Süreler yaklaşıktır.
 
 

Piyano: Steinway & Sons Concert Grand D, AKBANK tarafından sağlanmaktadır.  Teşekkür ederiz.
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LAURE FAVRE-KAHN

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

Paris Konservatuarı’nı 17 yaşında en yük-
sek derece “Premier Prix” ile bitiren sanat-
çı, 1998’de kaydettiği Chopin albümünün 
başarısı üzerine Cannes Midem Müzik 
Festivaline kabul edildi. 2001 yılında ise 
New York Pro Piano Competition’da oy-
birliği ile kazandığı “Birincilik” ödülü, New 
York Carnegie Hall konseri ile taçlandı. Bu 
performansın NY Times’tan aldığı övgü 
dolu eleştiriler Laure Favre Kahn’a aynı 
yıl “Pro Piano Yılın Sanatçısı” ünvanını da 
getirdi.

La Terrasse’nin “Fransız piyano ekolünün 
mükemmel bir temsilcisi” olarak gösterdiği 
Laure Favre-Kahn, Avrupa ağırlıklı olmak 
üzere Asya’dan Amerika’ya uzanan kon-
serleri ve özel projeleri ile popülerliğini 
korumaya devam ediyor. Sanatçı, 2013 
yazında Avignon Festivali’nde sergilediği, 
“Chopin... Sırlar” isimli projesi ile büyük 
beğeni toplamıştı. Bu sıra dışı ve özel sah-
ne performansında Laure Favre-Kahn’ın 
seslendirdiği Chopin bestelerine  sahnede 
Charles Berling, seslendirdiği Chopin’e ait 
sır dolu mektuplarla eşlik ediyordu. Oda 
müziği çalışmaları ise sanatçı için ayrı 
bir öneme sahip. Son dönem birliktelikle-
ri arasında, klasik müzik dünyasında bir 
fırtına gibi esen keman virtüözü Nemanja 
Radulović ile oda müziği ve duo konserleri 
de yine oldukça dikkat çekici.

Sanatçı, Fransa’da Chorégies (Orange), 
Chopin Festivali (Bagatelle), Rencontres 
Musicales (Evian), Les Flâneries Musica-
les (Reims), TransClassiques (Paris), Fes-

LAURE FAVRE-KAHN
TA K V İ M İ N D E N

Laure Favre-Kahn 
GSTAAD MENUHIN FESTIVAL 

“Ernest Bloch - Charles Auguste de Bériot”
Duo & Nemanja Radulović, keman

BERN
19 Ağustos 2021

•
Laure Favre-Kahn 

MOLDAVIA NATIONAL ORCHESTRA
FILARMONICA 

“Beethoven 3 Numaralı Konçerto”
KİŞİNEV, MOLDOVYA

29 Ekim 2021

•
Laure Favre-Kahn 

İSTANBUL RESİTALLERİ 
“Schumann, Schubert, Chopin”
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tival de Radio France (Montpellier), Les 
Eclectiques (Rocamadour) ve Rencont-
res Internationales Chopin (Nohant) gibi 
festivallerde sahneye çıkıyor.   Aynı sahne-
yi paylaştığı orkestralar arasında ise ilk 
akla gelenler; Fransız Senfoni Orkestrası, 
Monte Carlo Filarmoni Orkestrası, Nancy 
Senfoni Orkestrası, Cannes Orkestrası ve 
Hong Kong Senfoni Orkestrası. 

20 yaşında kaydettiği ilk albümünde, 
Schumann seslendiren sanatçı ertesi yıl 
1998’de kaydettiği Chopin albümü ile bü-
yük beğeni topladı. Laure Favre-Kahn’ın 
daha sonraki albümlerinde ise Rachmani-
noff, Gottschalk ve Çaykovski’nin eserleri 
yer aldı. 

Sanatçının, Rheims Yaz Festivalinde ver-
diği konserlerde yapılan canlı kayıtlardan 4 
albüm yapıldı. İlk albümü (Rachmaninoff) 
2003’te yayınlandı. İkinci albüm (Chopin 
Valsleri) 2004’te, üçüncü albümü (Gotts-
chalk) 2006’da yayınlandı. Dördüncü albü-
mün (Çaykovski 1. Piyano Konçertosu ve 
Chopin 2. Piyano Konçertosu) yayın tarihi 
ise 2008. 

2011’de çıkan “R. Hahn Piano Works” al-
bümünde ise Venezuella asıllı Fransız 
besteci Reynaldo Hahn’ı kaydetti. Nisan 
2013’te Transart etiketiyle piyasaya çı-
kan ve farklı bestecilerin dans parçalarını 
seslendirdiği “Danses” adlı albümünün ar-
dından Mayıs 2014’te Chopin’e ithaf ettiği 
albümü yayınlandı. 

Sanatçının bugüne kadar yayınlanmış 
toplam 12 albümü bulunuyor. 2017’de 
kaydettiği Shumann ve Scriabin ağırlıklı 
ve Scriabin’in “Vers la Flamme” eseriyle 
aynı adı taşıyan son albümünde Handel, 
Gluck, Ravel, Liszt, Brodin ve Marcello’nun 
eserlerini seslendirdi. Laure Favre-Kahn, 
Mezzo TV, France Musique, France 3 gibi 
çeşitli Fransız televizyon ve radyolarına 
konuk oluyor, kayıtları yayınlanıyor. 

“Chopin himself would have been 
impressed if he had known the tal-
ented, the delightful Laure Favre-

Kahn” 
L’Union de Reims

 
“Favre-Kahn delivers a formidable 
interpretation of the [Schumann] 

Piano Concerto”.
The Strad Magazin

 
“Engagée, habitée, sensible et 

décidée, Laure Favre-Kahn déploie 
une sonorité à la fois charnue et 

souple, révélatrice d’un beau tem-
pérament de musicienne”  

Classica



Favre-Kahn müzik çalışmalarının yanısıra 
istismara uğramış Filipinli sokak çocukları-
na yardım eden Caméléon isimli cemiyetin 
“İyilik Elçisi” ünvanıyla 2004’ten bu yana 
çeşitli aktivitelerde bulunuyor.

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Alman besteci ve müzik eleştirmeni Ro-
bert Schumann, 19.yy. Romantik dönem 
piyano müziğinin en önemli temsilcilerin-
den ve Almanya;daki Romantik hareketin 
öncülerindendir. Özellikle solo piyano için 
müzikleri, senfonileri, konçertolarıyla tanı-
nan Schumann, bir müzik gazetesi çıkar-
tarak müzikolojinin de ilk isimlerinden biri 
olmuştur. Yaşamı boyunca çektiği ruhsal 
sıkıntılarının yanı sıra yaşadığı dönemin 
romantik ruhunu müzikle en şiirsel ve an-
lamlı biçimde yansıtmıştır.

Kitap satıcısı Friedrich August Schumann 
ile Johanna Christiane Schanabel’in beş 
çocuğundan en genci olan Robert Schu-
mann, çocukluğundan beri hep şair olmayı 
istemiş ancak müziğe olan yeteneği ne-
deniyle babası tarafından piyano dersleri 
almaya teşvik edilerek kendini bu yönde 
ilerletmiştir. 
 
Virtüözlük seviyesine ulaştıktan kısa bir 
süre sonra beklenmedik bir anda ellerin-
deki bir hastalık sonucu piyano çalamaz 
olmuş, sağ elinin orta parmağını kullana-
maz olunca besteci-piyanist yerine beste-
ci-eleştirmen kimliğine bürünmüş ve karar-
lılıkla beste yapmayı sürdürmüştür. 

Piyano hocası Wieck’in kendi gibi müzis-
yen olan kızı Clara Wieck ile evlenmiştir.  
Clara Schumann’ın dikkate değer kariye-
rinde ise besteci eşinin eserlerinin prömi-
yeri önemli bir yer tutmuştur. Delirmekten 
her zaman korkmuş olan Schumann’ın 
bu korkusu ve artan halüsinasyonları onu 
1854’te bir intihar girişimine kadar götür-
müş, bunun üzerine bir akıl hastanesine 

yatırılmış ve 29 Temmuz 1856’da burada 
yaşama veda etmiştir.
 
Kinderszenen Op.15 
1838 yılında solo piyano için yazılmış eser 
13 kısa parçadan oluşur. Besteci, esere 
kolay parçalar anlamına gelen “Leichte 
Stücke” başlığını vermiştir. 28 yaşında-
ki Schumann’ın çocukluk hatıralarından 
aklında kalan sahnelerin ilham verdiği 
çalışması aslında önce 30 parça olarak 
yazılmış daha sonra bunların 13’ü esere 
alınmıştır.

FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)  

İnanılmaz derecede melodi zenginliği taşı-
yan yaklaşık bin eseri ile Avusturyalı bes-
teci Franz Schubert, 19. yüzyıl Romantik 
dönem müziğinin en önemli kompozitörle-
rinden biridir. Oldukça kısa süren ömrün-
de (31 yıl) çok sayıda eser tamamlamış 
olan Schubert, müziğindeki lirik ve şiirsel 
romantizm ile müzik tarihinde vazgeçilmez 
bir yer edinmiştir. Schubert de Liszt gibi 
müzik tarihinin önemli figürlerinden Krali-
yet Orkestrası Şefi Antonio Salieri’nin öğ-
rencisi olmuş; çocuk yaşta keşfedilen se-
sinin güzelliği onun kraliyet korosuna kabul 
edilmesini sağlamıştır. Kraliyet okulundaki 
müzik eğitimini tamamladıktan sonra bes-
teciliği ön plana çıkmış ve fakat bestele-
rinde şarkıların hep özel bir yeri olmuş; 
600’den fazla şarkı (lied) bestelemiştir.

Schubert, ekonomik sıkıntılar yaşamış ol-
masına rağmen oldukça geniş bir dost çev-
resi ile zengin bir hayat yaşamış ve hayatı 
boyunca çok sevilmiştir. Schubert’in hayatı, 
sohbetli, danslı, konuşmalı ve en önemlisi 
müzikli geçen eğlenceli toplantılarla dolu 
olmuştur. Öyle ki Schubert’in son besteleri-
ni dinletmek için bir araya gelen şairler, po-
litikacılar, filozoflar ve saray görevlileri gibi 
hemen her kesimden insanların buluştuğu 
bu toplantılar artık “Schubertiade” adıyla 
anılmaya başlanır. 1822 yılı Schubert için 

zor günlerin başlangıcı olur; frengiye ya-
kalanmasına rağmen 19 Kasım 1828’de 
Schubert’in 31 yıl süren yaşamı son bu-
lana kadar son altı yılını bitmek bilmez bir 
enerji ile sadece beste yapmaya adar. 

Macar Melodisi, Si minör, D.817
Orjinal adı “ Ungarische Melodie” olan 
eser, 2 Eylül 1824’te solo piyano için 
bestelenmiş kısa bir parçadır. Roman-
tik dönem eseridir. İlk kez 1828 yılında 
yayımlanmıştır. Beste, neredeyse 100 
yıl kadar uzun bir süre pek bilinmemiş-
tir. Yaşamının büyük bölümü Viyana ve 
çevresinde geçen Schubert, 1818 - 1824 
yıllarının yaz aylarında soylu Macar ai-
lesi Esterházy’nin iki kızına Zseliz’deki 
yazlık evlerinde müzik hocalığı yapmayı 
kabul etmiştir. Macar müzikleriyle de bu 
dönemde yakından tanışan Schubert o 
dönem arkadaşlarına yazdığı mektuplar-
da Viyana’dan ve arkadaşlarından uzak 
oluşu nedeniyle duyduğu mutsuzluğu ve 
ayrıca Kont’un kızı Caroline’e karşı artan 
duyguları nedeniyle hissettiği duygu karı-
şıklığını dile getirmiştir.

Dört Empromptü D.935, Op.142’den 
No.3 “Andante” Si bemol Majör
Empromptü kelimesi, “doğaçtan gelen” 
anlamına gelmektedir. Piyano başında 
yapılan doğaçlama bir müzik, o anki ruh 
halinden yola çıkarak yaratılan tema-
lar,  “empromptü” türünü açıklayabilecek 
özelliklerdir. Özellikle 19. yüzyıl romantik 
dönem müziğinde bestecilerin sık kullan-
dığı 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 dör-
dü ikinci bir seti oluşturur. Bestecinin 30 
yaşında olduğu 1827 yılında, solo piyano 
için yazılmış romantik dönem eseridir. Sa-
natçı, dört bölümden oluşan eserin Si be-
mol majör tondaki 3 numaralı bölümünü 

seslendirecektir.

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)

Romantik dönem müziğin büyük ustası, 
“Piyanonun Şairi”  Chopin, hiç kuşkusuz 
gelmiş geçmiş en büyük bestecilerden bi-
ridir. Dokuz yaşında verdiği başarılı kon-
serin ardından öğrenim için Varşovaʼya 
gönderilen ve üstün yeteneği ile “Harika 
Çocuk” olarak tanınan Chopin, 16 yaşı-
na geldiğinde Varşova Konservatuarıʼna 
kabul edilmiş; hocasının tavsiye mek-
tubu ile kısa bir süre sonra I. Piyano 
Konçertosu’nu çalacağı Viyanaʼya git-
miş ancak klasik akımın merkezi olan 
Viyanaʼda 19 yaşındaki Chopinʼin kullan-
dığı serbest formlar pek ilgi çekmemiştir. 
Bunun üzerine 1829 – 1830 yılları arasın-
da farklı şehirleri kapsayan bir konser tur-
nesine çıkan besteci, 21 yaşında (1831) 
sadece Lizst, Berliöz gibi müzisyenleri 
değil aynı zamanda Hugo, Balzac gibi 
yazarları, Delacroix gibi ressamları buluş-
turan, Romantik Dönemʼin sanat başkenti 
ve hayatının sonuna kadar yaşayacağı 
şehir, Parisʼe yerleşmeye karar vermiştir. 

Parisʼteki yaşamını, aristokrat bir çev-
re, şık salonlarda verdiği özel resitaller, 
aristokrat ailelerin genç kızlarına verdiği 
piyano dersleri şekillendirmiştir. Zamanla 
besteciliği gelişmiş, yükselmiş ve adı tüm 
Avrupaʼya yayılmıştır. 1848ʼde Parisʼte 
verdiği son konserin ardından ertesi yıl 
1849ʼda 39 yaşında tüberküloza yenik dü-
şen bestecinin cenazesi, Parisʼte yaklaşık 
3000 kişinin katıldığı büyük bir törenle 
kendi arzusuna uygun olarak Mozartʼın 
Requiemʼi eşliğinde kaldırılarak ebedi 
yolculuğuna uğurlanmıştır. 

Mazurkalar
Varşova yakınlarındaki Mazovia eyaleti-
nin yerlileri olan Mazur’lardan adını alan 
Mazurka, Chopin’in bu başlıkta yazdığı 
50 yapıtta ritmik ve melodik özellikleri 



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

İSTANBUL RESİTALLERİ SIRADIŞI SANATÇILAR DEMEKTİR
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CHRISTIAN 
BLACKSHAW

10 ŞUB 2022
piyano

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

f a c e b o o k . c o m / i s t a n b u l r e s i t a l l e r i

# i s t a n b u l r e s i t a l l e r i  

2021 - 2022

MOMO
KODAMA

18 MAR 2022
piyano

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

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  V i 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 .

ALIM 
BEISEMBAYEV

31 MAR 2022
piyano

Sezonun yıldız 
ismi ise dünyanın 
en prestijli yarış-
malarından “Le-
eds Uluslararası 
Piyano Yarışması” 
2021 Şampiyonu, 
Kazak Piyanist 
Alim Beisemba-
yev. Genç piyano 
dehası, bu kez 
jüri için değil 
İstanbul Resitalle-
ri dinleyicileri için 
çalacak! 31 Mart 
2022 Perşembe 
akşamı İstanbul 
Resitallerinde!

Istanbul Resitalleri 

30 NİS 2022
piyano

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

ALEXEI 
VOLODIN

12 MAY 2022
piyano

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!

MARTINA 
FILJAK

JOHN
O’CONOR

10 HAZ 2022
piyano

Uluslararası 
Beethoven Pi-
yano Yarışması 
Birinciliği’ni (Vi-
yana/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 Hazi-
ran Cuma akşamı 
SSM the Seed’de!

@ I s t _ R e s i t a l l e r i 

11.  
YIL

CLAIRE 
HUANGCI

14 NİS 2022
piyano

2018’de Dünyanın 
en prestijli ulus-
lararası 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 tsu-
nami etkisi yaratan 
yorumculuğu ile 
14 Nisan Perşem-
be akşamı İstanbul 
Resitalleri’nde!

BARRY 
DOUGLAS

10 ARA 2021
piyano

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

14 OCA 2022
piyano

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



açısından hak ettiği yere ulaşan oldukça 
çarpıcı bir danstır. Elli kadar mazurka ve 
yaklaşık yirmi polonez adeta Chopin ile 
Polonya’yı birleştiren somut bir bağdır. 
Varşova, Chopin’in çocukluk yıllarında 
Rusya’ya ait bir taşradır. Chopin de di-
ğer tüm Polonyalılar gibi ulusal duygu-
ları kuvvetli ve milliyetçi ümitleri olan bir 
karaktere sahiptir. Chopin’in valsleri içe-
ren bir çok dans formu olmasına karşın 
Paris’te yaşadığı yıllar boyunca ve üret-
tiği eserlerde çocukluk yıllarının geçtiği 
anavatanı Polonya’ya duyduğu özlem ve 
Polonya kimliği, eserlerinde çok sık yer 
verdiği mazurka ve polonezlerle ön plana 
çıkmaktadır. 

Mazurka Op.17 No.4 La minör
Chopin’in 1831-1833 yılları arasında solo 
piyano için yazdığı ve dört mazurka dan-
sından oluşan romantik dönem eserinin 
son mazurkası. Lina Freppa’ya ithaf edi-
len eser, ilk kez 1834’te yayınlanmıştır.

Empromptü No.1, Op.29, La bemol Ma-
jör 
Chopin’in 1837 yılında bestelediği solo 
piyano için yazılmış; yaklaşık süresi 
4dk. olan kısa bir müzik parçasıdır. Eser, 
Chopin’in ilk empromtüsüdür. Yine ilk kez 
aynı yıl 1837’de basılmıştır. 1837 yılı aynı 
zamanda Chopin ve George Sand’ın iliş-
kilerinin de başladığı yıldır. Bu ilk doğaç-
lama, öğrencilerinden Kontes Caroline 
de Lobau’ya ithaf edilmiştir. Romantik 
dönem eseridir.

Polonez Op.26 No.1, Do diyez minör 
1574 yılında Fransa Kralı ve aynı zaman-
da Polonya Kralı olan Henri de Valois, 
soylu hanımların kendisine bir törenle 
tanıtılmasını istemiş ve hem bu törende 
hem de gelecek törenlerde marşa benzer 
bir müzik olan polonez kullanılmaya baş-
lanmıştır. kullanılmıştır. Bach, Schubert 
ve Beethoven gibi bestecilerin de kullan-
dığı polonez formuna asıl hayat veren ve 

dünyaya tanıtan ise hiç şüphesiz Cho-
pin olmuştur. Vatan özlemini ve Polonya 
ruhunu taşıyan Chopin polonezleri her 
zaman ayrı bir güzelliğe sahip olmuştur. 
1834-1835 yılları arasında yazdığı her 
biri yaklaşık 7dk.’lık iki polonezden oluşan 
eserin ilk bölümü do diyez minör tondadır. 
Solo piyano için yazılmış romantik dönem 
eseridir; ilk kez ertesi yıl 1836’da Paris’te 
basılmıştır.

Noktürn, Do diyez minör, Op. Posth., 
B.49 
20 yaşındaki Chopin’in 1830’da yazdığı 
Do diyez minör tondaki noktürn, ilk kez 
bestecinin ölümünün ardından 26 yıl son-
ra 1875 yılında yayınlanmıştır. Besteci-
sinin ardından bulunan veya yayınlanan 
eserler anlamına gelen Op. posth. ibaresi 
taşır aynı zamanda B.49 katalog numa-
rası ile de kayıt altına alınmıştır. Solo pi-
yano için yazılmış, tek bölümden oluşan 
romantik dönem eseridir.

Noktürn Op.48 No.1, Do minör 
Chopin’in 1841 yılında bestelediği iki 
noktürnden oluşan eserin yaklaşık süresi 
6dk. olan Do minör tondaki  ilk bölümü-
dür. Solo piyano için yazılmış romatik 
dönem eseridir. Eser, Laure Duperré’ye 
ithaf edilmiştir. Savaşır gibi bir temanın 
hakim olduğu bu ilk bölüm için ana tema-
nın Chopin’in Paris’te bir fırtına sırasında 
kiliseye sığındığı zaman ortaya çıktığı 
söylenir. Gece müziği anlamına gelen bir 
noktürnden ziyade bir kahramanlık duy-
gusunu taşır.

“3 Vals”

Valsler
Chopin’in valsleri, balo salonlarında çalın-
mak veya danslara eşlik edilmek için değil 
sadece konserlerde çalınmak için yazıl-
mıştır; Viyana stili valslerden büyük fark-
lılık gösterir. Her ne kadar ilk bestelediği 
valsler dans edilebilir ve çoğunlukla çok 

süslü olmasına rağmen, Chopin valslerinin 
en büyük karakteristik özelliği, bestecinin 
özünde olan melankoliyi yansıtmalarıdır.   

Vals, La minör, Op. Posth., B.150
1843 yılında La minör tonda yazılmış tek 
bölüm ve yaklaşık süresi 2 dk. olan vals, 
rondo formundadır. Parça, büyük bir üzün-
tüyü gösterirken, mutluluk ve umuda da 
işaret eder. Chopin’in en kısa eserlerinden 
biri olan 19. valsi, bestecisinin ardından, ilk 
kez 1860 yılında basılmıştır. Romantik dö-
nem eseri olan beste, Fransız sosyetesin-
den ve Fransa’nın önde gelen Rothschild 
bankacılık ailesinin bir üyesi olan ressam 
Charlotte de Rothschild’e (6 Mayıs 1825 - 
20 Temmuz 1899) ithaf edilmiştir.

Vals, Op. 64 No.1, “Molto vivace” Re be-
mol Majör
1846-1847 yılları arasında solo piyano için 
bestelenmiş 3 vals parçasından oluşan 
opus 64 katalog numarası ile kayıtlı eserin 
Re bemol majör tondaki ilk valsi. Op. 64 
bestecinin yaşamı süresince yayınlanan 
en son valslerini içerir; bu setteki bu ilk vals 
ünlü “Minute Waltz”tir. İlk kez tamamlandı-
ğı yıl 1847’de yayınlanan eserin bu ilk valsi 
Kontes Delfina Potocka’ya ithaf edilmiştir. 

Vals, Op. 64 No. 2, “Tempo Giusto”, Do 
diyez minör
1846-1847 yılları arasında solo piyano için 
bestelenmiş 3 vals parçasından oluşan 
opus 64 katalog numarası ile kayıtlı ese-
rin Do diyez minör tondaki ikinci valsi. İlk 
kez tamamlandığı yıl 1847’de yayınlanan 
eserin ikinci valsi, Chopin’in piyano ders-
leri verdiği Fransız sosyetesinden ressam 
Charlotte de Rothschild ithaf edilmiştir. 

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

Kâmil Şükûn
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10 Şubat SAKIP SABANCI MÜZESİ ‘the Seed’
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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 ak-
tivitelerine açık destek vererek yaşadıkları topluma bu alanda öncülük 
ediyorlar.

Bugün İstanbul’un klasik müzik etkinlikleri arasında en ön sıralarda ka-
bul edilen ve Türkiye’nin resital odaklı uluslararası tek klasik müzik dizi-
si olan İstanbul Resitalleri de bugüne kadar saygın kişi ve kurumların 
katılımlarıyla hayat buldu.

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.

Özel dünyamıza simdiden hos geldiniz...

Istanbul Resitalleri
“Patronlar Uyeligi”
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“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

“Klasik müziğin olma-
dığı bir kent düşünü-
lemez. Kentin estetik 
gücü klasik müzik 
konserleriyle doğrudan 
ilişkilidir. İyi ki, İstanbul 
Resitalleri var!” 

Hasan Bülent Kahraman
Sabah

“İstanbul Resitalleri, 
artık İstanbul’un vazge-
çilmez konser dizilerin-
den biri.” 

Evin İlyasoğlu
Cumhuriyet

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

Sanatçılarımızdan...

Bavouzet, Ocak’ta  Wigmore 
Hall’da!
İstanbul Resitalleri sanatçısı 
Fransız piyanist Jean Efflam 
Bavouzet’in Ocak 2022 takvimin-
de öne çıkan konserleri arasında 
Londra Wigmore Hall’da verece-
ği iki konser yer alıyor.

Demidenko Hollanda’da!
İstanbul Resitalleri sanatçısı 
efsanevi Rus piyanist Nikolai 
Demidenko, 2022 yılına İsviçre 
Fribourg Üniversitesi’nde vere-
ceği masterclasslar ile başlıyor. 
Demidenko, konser sezonunu 
ise Hollanda Tilburg’da 20 
Şubat’ta vereceği Bach, Scarlatti 
ve Schubert resitali ile açacak.

Jussen Brothers’dan Fazıl 
Say’ın “Anka Kuşu” 
İstanbul Resitalleri sanatçıları 
Hollandalı piyanist kardeşler Ar-
thur ve Lucas Jussen, bu akşam 
14 Ocak 2022’de Münih’te, 
Münih Filarmoni eşliğinde ve-
recekleri konser programında   
Fazıl Say’ın “Anka Kuşu” eserini 
de seslendirecekler. Programda 
ayrıca Carl Nielsen ve Jean 
Sibelius var. 

Momo Kodama, Şubat’ta 
Paris’te!
İstanbul Resitalleri Mart sanat-
çısı Japon piyanist Momo Koda-
ma, Paris La Scala’da kız karde-
şi Mari Kodama ile 13 Şubat’ta 
vereceği resitalde John Adams, 
Samuel Barber, Steve Reich ses-
lendirecek.




