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SERGEI RACHMANINOV (1873-1943)  

Prelüdler (38:00)*

PA L A C E
F E R İ Y E

Prelüd, Do Diyez minör, Op.3 No.2 (4:11)*
Andante cantabile, Re Majör, Op.23 No.4 (4:41)*
Alla Marcia, Sol minör, Op.23 No.5 (3:48)*
Largo, Sol Bemol Majör, Op.23 No.10 (3:36)
Allegro vivace, Mi Majör, Op.32 No.3 (2:31)*
Lento, Si minör, Op.32 No.10 (5:32)*
Allegro, Sol diyez minör, Op.32 No.12 (2:33)*
Allegro vivace, Do Majör, Op.32 No.1 (1:12)*
Allegro, Do minör, Op.23 No.7 (2:28)*
Allegro appassionato, Fa minör, Op.32 No.6 (1:22)*
Moderato, Fa Majör, Op.32 No.7 (2:29)*
Maestoso, Si bemol Majör, Op.23 No.2 (3:28)*
ARA (15:00)
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

*Süreler yaklaşıktır.
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
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Piyano: Steinway & Sons Concert Grand D, AKBANK tarafından sağlanmaktadır. Teşekkür ederiz.
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ALEXEI VOLODIN
TA K V İ M İ N D E N

Alexei Volodin
Franz Schubert Filharmonia / Şef, Tomàs Grau

FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA
/ ŞEF, TOMAS GRAU
“Brahms “Piyano Konçertosu No.2, Op.83”
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
BARSELONA
15 Mart 2022

•
Alexei Volodin

AULA MAGNA DE
L’UNIVERSTIE DE FRIBOURG
“Rachmaninov & Mussorgsky”
FRIBOURG, İSVİÇRE
24 Nisan 2022

•
Alexei Volodin

İSTANBUL RESİTALLERİ

“Rachmaninov & Mussorgsky”
THE SEED
İSTANBUL
30 Nisan 2022

ALEXEI VOLODIN
Günümüzün en iyi Rus piyanistlerinden Alexei Volodin, piyanodaki teknik dehası ve duygu yüklü tuşesi ile bugün dünyanın en büyük
orkestraları ve en önemli şeflerinin gözde
piyanistleri arasında yer alıyor. Son 20 yıldır, klasik müziğin uluslararası liginde ismi
en üst sıralarda yer alan Volodin, uluslararası yarışmalarda kazandığı pek çok ödülün
ardından asıl zaferini 2003’te Geza Anda’da
kazandı. Dünyanın en prestijli yarışmalarından Zürih’te düzenlenen “Geza Anda Uluslararası Piyano Yarışması” Birincilik ödülü
Alexei Volodin’in müzikal kariyerinde ciddi
bir dönüm noktası oldu.
1977 Leningrad doğumlu Alexei Volodin,
Rus ekolünün en önemli merkezi olan Moskova Konservatuarı’ndan mezun olduktan
sonra çalışmalarına İtalya’daki International
Piano Academy Lake Como’da devam etti.
Başlıcaları arasında Albeniz Vakfı tarafından
düzenlenen Paloma O’Shea Uluslararası Piyano Yarışması (İspanya, 1998), Avusturalya Uluslararası Piyano Yarışması (Sidney,
2000) ve Ennio Porrino Uluslararası Piyano
Yarışması (İtalya, 2001) gibi yarışmalarda aldığı derecelerin de bulunduğu bir çok ödülün
sahibi olan Volodin’in 2003 yılındaki International Géza Anda Competition (Zürih) zaferi
sonrası uluslararası arenadaki müzik kariyeri
ciddi bir önem kazandı.
Japonya’dan
Norveç’e,
Mısır’dan
Hollanda’ya ve İsviçre’den New York’a uzanan dünya çapında resital ve konserler veren
Alexei Volodin’in sahneye çıktığı önemli salonların başlıcaları arasında Concertgebouw
(Amsterdam), Tonhalle (Zürih), Wigmore Hall
(Londra), Lincoln Center (New York), Salle
Pleyel (Paris), Auditorio Nacional de Música
(Madrid), Palau de la Música (Barselona),
Konzerthaus (Berlin), Alte Oper (Frankfurt),
Herkulessaal (Münih), Konzerthaus (Viyana), La Scala (Milano), Mariinsky Tiyatrosu,
Sydney Opera House (Avusturalya) ve Suntory Hall (Tokyo) gibi dünyanın en prestijli salonları yer alıyor.

New York Filarmoni, Londra Senfoni, BBC
Senfoni Orkestrası, Montréal Senfoni Orkestrası, St Petersburg Filarmoni Orkestrası, Scala Filarmoni Orkestrası, NHK Senfoni
Orkestrası (Japon), Rus Ulusal Orkestrası,
Tokya Senfoni Orkestrası, Fransa Ulusal Orkestrası gibi dev orkestralarla aynı sahneyi
paylaşan Volodin’in, birlikte sahneye çıktığı dünyaca ünlü şefler arasında ise ilk akla
gelen isimler ise Vladimir Ashkenazy, Valery
Gergiev, Mikhail Pletnev, Carlo Rizzi, Lorin
Maazel (1930-2014) ve David Zinman.
Dünyanın en prestijli uluslararası festivallerine davet edilen Volodin’in katıldığı festivaller
arasında Rocque d’Anthéron, Radio France
Festival, Verbier ve Lucerne (İsviçre), Ruhr
Festival, Baden-Baden ve Bad Kissingen
(Almanya), the Stars of the White Nights (St
Petersburg) ve Moscow Easter Festival’i yer
alıyor.
Orkestra konserlerinin yanı sıra solo ve duo
resitalleri ile de hem izleyicilerden hem de
klasik müzik eleştirmenlerinden tam not alan
bu müthiş piyanist, aynı zamanda Beethoven ve Brahms’tan Çaykovski, Rachmaninov
ve Prokofiev’e; Scriabin’den Shchedrin ve
Medtner’e kadar uzanan olağanüstü çeşitlilikte bir repertuara da sahip. Sol Gabetta,
Janine Jansen, Julian Rachlin ve Mischa
Maisky gibi isimlerle duo resitallerde ve özel
projelerde bir araya gelen Volodin; Borodin
Quartet, Modigliani Quartet, Cuarteto Casals
ve Cremona Quartet gibi gruplarla da oda
müziği yapıyor.
Düzenlemesi
Pletnev’e
ait
olan
Tchaikovsky’nin Uyuyan Güzel’ini ve
Stravinsky’nin “Petrushka”sını kaydettiği ilk albümü 2002’de Sidney’de yayınlandı. 2003’te Rus Senfoni Orkestrası ile
Tchaikovsky’nin 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirdiği konserin canlı kaydı
DVD olarak Moskova’da yayınlandı. Beethoven, Rachmaninov ve Prokofiev seslendirdiği albümü 2004’te Almanya’da yayınlandı. 2007 yılında ise Zürih’te yayınlanan

“approach[es] the fast movements
with mercurial wit and dazzling
clarity of fingerwork…allow[s] Prokofiev’s natural lyricism to come to
the fore in the slow movement”.
BBC Music Magazine
“Alexei Volodin’s performance of
the Fourth was superbly controlled
and beautifully subtle.”
The Guardian

“Mr. Volodin affirmed his firebrand
credentials with a virtuosic performance...”
New York Times

“Alexei Volodin, in top form and
complete control of the piano,
gave one of the best performances
I have ever witnessed live.”
Alain Matalon
Seen & Heard Intl.

“Tchaikovsky’yi baştan yarattı.”
Ufuk Çakmak/Milliyet Sanat

albümünde sadece Beethoven seslendirdi.
2010’da yayınlanan Chopin albümü, Diapason tarafından beş yıldız aldı ve Choc
de Classica kazandı. Schumann, Ravel ve
Scriabin’in piyano çalışmalarını kaydettiği
“Miroirs” albümü 2011’de yayınlandı. Albümleri, Almanya’da Live Classics, Avusturya’da
ABC Classics ve Hollanda’da Challenge Records tarafından yayınlanan Alexei Volodin,
2011’deki Miroirs albümünden sonra Challenge Classics sanatçısı oldu. Sanatçının
Şubat 2013’te yayınlanan son solo albümü
“Sergei Rachmaninov Piano Works” adını
taşıyor. Mariinsky etiketli 2016’da yayınlanan Prokofiev isimli albümde ise Valery
Gergiev’in yönettiği Mariinsky Orkestrası ile
Prokofiev’in 4 No’lu Piyano Konçertosu’nu
seslendirdi. 2018’de Borodin Kuartet’in Decca etiketiyle yayınlanan, Shostakovich’in tüm
yaylı kuartet eserlerini (19 eser) içeren 7,5
saatlik albümde Volodin, piyanosu ile Borodin Kuartet’e eşlik etti. Alexei Volodin, Steinway & Sons özel sanatçısıdır.
SERGEI RACHMANINOV (1873-1943)  
Chopin ve Liszt’ten iki nesil sonra, romantik
piyano eserleri konusundaki en büyük bestecilerden olan Rachmaninov’un bu iki kompozitörden tek farkı, Rus ekolünden geliyor
olmasıdır.
Henüz, Moskova Konservatuarı’nda öğrenciyken, çok başarılı bir besteci ve solist olan
Rachmaninov’un hemen mezuniyetinin ardından bestelediği ilk senfonisinin yankıları
devam ederken, birkaç yıl sonra, en saygıdeğer yapıtlarından biri olan 2. Piyano Konçertosu gelmiştir.
Ailesiyle
birlikte
1917’deki
Sovyet
Devrimi’nden kaçarak Amerika Birleşik
Devletleri’ne yerleşen besteci, burada hem
yeni eserler yazmaya ve konserler vermeye
devam etmiş hem de orkestra yönetmiştir.
Yeni yeni gelişen kayıt endüstrisinden de
faydalanarak, sadece kendisinin değil aynı
zamanda diğer müzisyenlerin eserlerini de
ABD’de yaşadığı dönemde kaydetmiştir.

New York’ta geçirdiği uzun yılların ardından sağlığı kötüleşince Kaliforniya, Beverly
Hills’e taşınmış ve ertesi yıl melanoma (cilt
kanseri) nedeniyle 70 yaşında yaşama veda
etmiştir. Bugün Youtube’da Rachmaninov’un
kendi kayıtlarını bulup dinlemek mümkündür.
Hayret verici derecede yetenekli bir piyanist
ve özgün bir besteci olan Rachmaninov,
tutkulu melodileriyle, geç Rus Romantizm
ekolünün son temsilcisi olarak ardında paha
biçilmez bir miras bırakmıştır.
Prelüdler
Rachmaninov da Bach ve Chopin gibi 24
prelüd geleneğini sürdürmüş; 1892 yılında yazdığı Op.3’ün 2. bölümündeki prelüd,
Op.23’teki 10 prelüd (1901-1903 yılları arasında yazılmıştır.) ve Op.32’deki 13 prelüd ile
24 prelüd yazmıştır. Stil ve anlatım bakımından birbirinden oldukça farklı olan prelüdlerin
ortak yanı, büyük sanatçıların virtüözlüklerini
sergileyebilecekleri, piyanoyu konuşturabilecekleri müzikal bir zenginliğe sahip olmalarıdır.
37 yaşındaki Rachmaninov’un ilk Amerika
turnesinden Moskova’ya döndüğü 1910 yılının Ağustos Eylül ayları arasındaki iki hafta
içinde solo piyano için bestelediği 13 prelüdden oluşan seti Op.32 katalog numarası
ile kayıt altına alınmış ve ilk kez ertesi yıl
1911’de yine Moskova’da yayınlanmıştır.
Chopin’in
prelüdlerini
örnek
alan
Rachmaninov’un prelüdleri de farklı karakter ve ruh halini taşıyan, kimi uzun kimi
kısa piyano parçaları olarak karşımıza çıkar.
Rachmaninov’un prelüdlerinde de onun tipik özelliği olan akıcı ve doğaçlama izlenimi
veren yoğun piyano yazısı kendini gösterir.
13 prelüdden oluşan Op.32 prelüd setindeki
prelüdler bir anlamda Rachmaninov’un bestelediği diğer prelüdeleri, klasik müzikteki 24
majör ve minör tonda müzik parçalarından
oluşan set yazma geleneğini çerçevesinde
tamamlayıcı nitelik taşır.

MODEST PETROVICH MUSSORGSKY
(1839 - 1881)
Romantik dönem “Rus Beşlileri” arasında
yer alan besteci Mussorgsky, 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 eğitimi ile üzerinde sorunlu ve kalıcı etkiler bıraktığı askeri okuldan 17 yaşında mezun olan Mussorgsky, İmparatorluk
Muhafızları’na katılmıştır.
Mussorgsky, 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 arkadaşı
olurlar.
Bir Rus Çarı’nın hayatını konu alan ve
başyapıtlarından biri olan “Boris Godunov”
operasını 1868-1873 yılları arasında bestelemiştir. Mussorgsky, eserleri ile Shostakovich (1906-1975) ve Prokofiev (1891-1953)
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. Mussorgsky, 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 Mussorgsky, 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 Mussorgsky 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 Mussorgsky, sergi fikrini hayata geçiren dönemin en popüler sanat eleştirmeni
ve aynı zamanda yakın dostları Vladimir
Stassov’a ithaf etmiştir.

.

Istanbul Resitalleri

ONDÖRDÜNCÜ SEZON

Son 15 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.

.

Istanbul Resitalleri
..
“Patronlar Uyeligi”
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.
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...

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

Momo, yaz okulu ile İtalya!
İstanbul Resitalleri sanatçısı
Japon piyanist Momo Kodama,
29 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen VII.
Talent Music Summer Courses
& Festival’de genç piyanistlerle
buluşacak.

Hıncal Uluç
Sabah

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

Alexandra Ivanoff
Time Out Istanbul

Paremski, El Paso Senfoni ile
çaldı!
İstanbul Resitalleri’nin Amerikalı sanatçısı, piyanist Natasha
Paremski, 23 Nisan akşamı
El Paso Senfoni Orkestrası ile
Rachmaninov’un 3 Numaralı Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.

Demidenko, Mayıs’ta
Madrid’de!
İstanbul Resitalleri sanatçısı,
usta Rus piyanist Nikolai
Demidenko,
23-27 Mayıs tarihleri arasında
vereceği Master Class için Musical Arts Madrid’de!

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

Istanbul Resitalleri
BEETHOVEN

istanbulresitalleri.com
istanbulresitalleri.com

Sanatçılarımızdan...

“İstanbul Resitalleri bu
kent kültürüne müthiş
bir hizmet.”

.

Hasan Bülent Kahraman
Sabah

“İstanbul Resitalleri,
artık İstanbul’un vazgeçilmez konser dizilerinden biri.”
Evin İlyasoğlu
Cumhuriyet

Perianes, Pianist Dergisi’nin
Kapağında!
Pianist Dergisi, Mart 2022 sayısında dergi kapağını İstanbul
Resitalleri’nin İspanyol sanatçısı
Javier Perianes’e ayırdı!

“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

John O’Conor
10 Haziran SAKIP SABANCI MÜZESİ ‘the Seed’

