
30EKİM
ÇARŞAMBA

19:30

ENSEMBLE
SAN PABLO

TAI LIN CHIN  keman

ISIDRO RISTORI keman

BENJAMIN VERBRUGGEN viyola

ANTONIO PÉREZ viyolonsel



Ana Destekçi

Ulaşım Destekçisi

Destekçiler

Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Konserlerimizde ses ve görüntü kaydı yapılması, konser esnasında  fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasaktır.



A. GRANADOS REGUILLÓN (1993-)

Unfolding Emptiness – Süre: 6 dakika

L. BOCCHERINI (1743-1805)

La Musica Notturna della Strade di Madrid,

Op. 30 No. 6 – Süre: 11 dakika

I. ALBÉNIZ (1860-1909)

Asturias – Süre: 5 dakika

I. ALBÉNIZ (1860-1909)

Tango – Süre: 5 dakika

P. SARASATE (1844-1908)

Romanza Andaluza, Op. 22 No. 1 – Süre: 8 dakika

G. BIZET (1838-1875)

Carmen – Süre: 3 dakika

ARA

J. TURINA (1882-1949)

La Oración del Torero, Op. 34 – Süre: 11 dakika

M. FALLA (1876-1946)

La vida breve – Süre: 4 dakika

J. RODRIGO (1901-1999)

Concierto de Aranjuez – Süre: 5 dakika

A. PIAZZOLLA (1921-1992)

La muerte del Ángel – Süre: 4 dakika

A. PIAZZOLLA (1921-1992)

Libertango – Süre: 4 dakika

M. PONCE (1882-1948)

Estrellita – Süre: 3 dakika

PROGRAM

Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Konserlerimizde ses ve görüntü kaydı yapılması, konser esnasında  fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasaktır.



ENSEMBLE SAN PABLO

Ensemble San Pablo, Nueva Tabarca olarak da anılan San Pablo adasında 
düzenlenen VII. Kültürel Buluşmalar’ın bir sonucu olarak doğdu. Dünyanın 
farklı yerlerinden müzisyenlerin bu buluşmalara sürekli olarak katılım sağ-
laması, Akdeniz’in üzerinde yerleşim bulunan en küçük adasında bir Klasik 
müzik topluluğu kurmaya ve bu topluluğa kurumsal bir kimlik kazandırmaya 
dönük romantik bir fikrin ortaya çıkmasına neden oldu. Kuruluşunun arka 
planında bu düşünce olduğu için topluluğun ismi de “San Pablo”dur. 

Ensemble San Pablo, yaşam dolu ve dinleyicilerle daha yakın ilişkilerin pe-
şindeki genç müzisyenlerden oluşan profesyonel bir oda müziği topluluğu-
dur; en saf ve en sade yolla fakat aynı zamanda müziğin sunduğu derinlikleri 
belirginleştiren biçimde dinleyiciye ulaşma niyetindedir. Topluluğun reper-
tuvarı bu doğrultuda Barok dönemden 21. yüzyıla, tangodan geleneksel İs-
panya müziğine dek uzanır.

Cultural Tabarca Association, University of Alicante ve Alicante Şehir Konse-
yi’nin destekleriyle 2013 yılında kurulan topluluk, Nueva Tabarca Kilisesi’n-
de düzenli olarak konserler vermekte, İspanya dışındaki önemli kurumlar ve 
organizasyonlar tarafından davet edilmektedir. 



TAI LIN CHIN keman

Tayvan doğumlu Tai Lin Chin, kemana 7 yaşında başladı. Sadece birkaç yıl 
sonra SooChow Üniversitesi’ne birincilikle girdi. Buradaki 4 yıllık eğitimi 
boyunca devlet orkestrasının başkemancılığı görevini yürüttü; ayrıca Taipei 
Ulusal Orkestrası’nda yer aldı ve pek çok önemli toplulukla oda müziği çalış-
maları yaptı. Uluslararası yarışmalarda birincilikleri bulunan ve solist olarak 
da kariyerine devam eden Chin, 2013 yılında Robert Schumann Müzik Üni-
versitesi’nin lisans programından mezun oldu; doktorasını ise 2018 yılında 
David Grimal ile çalışarak tamamladı. Tai Lin Chin’in çalıştığı önemli isim-
ler arasında Ida Bieler, Vasselin Paraschkevov, Lewis Kaplan, Ingolf Turban, 
Zakhar Bron ve Ulf Hoelscher de bulunmaktadır.

ISIDRO RISTORI keman

Madrid’de doğan Isidro Ristori, kemana 4 yaşında başladı. Concervatorio Su-
perior de musica de Aragon’da Enrique Palomares Chofre ile keman, Cuarte-
to Quiroga ve Kennedy Moretti ile yaylı dörtlü ve oda müziği çalıştı. Ardından 
Hollanda’daki CODARTS’da Gordan Nikolic ile keman, Gijs Kramer ile viyola, 
Jeroen den Herder ve Tommi Shimon ile yaylı dörtlü çalışarak yüksek lisan-
sını tamamladı.

BENJAMIN VERBRUGGEN viyola

Benjamin Verbruggen, Elda-Alicante’de doğdu. Eğitim yaşamı boyunca pek 
çok ulusal ve uluslararası yarışmada solistlik ve oda müziği alanlarında 
dereceler kazandı. Alicante’deki Conservatorio Superior de musica Oscar 
Esplá’ya girdikten sonra Weimar’daki Franz Liszt Müzik Yüksekokulu’na da 
burslu olarak kabul edildi. Göttingen Symphonie Orchester, Bayerischer Sy-
mphoniker ve Deutsche Oper Berlin gibi profesyonel orkestralarda yer aldı.

ANTONIO PÉREZ viyolonsel

Antonio Pérez, Alicante’de doğdu. Viyolonsel eğitimine burada başladı ve 
Conservatorio Superior de musica Oscar Esplá’da lisans eğitimini tamamla-
dı. Mezuniyetinin ardından Herre Jan Stegenga ile yüksek lisans çalışmasını 
sürdürmek üzere Hollanda’daki CODARTS’a girdi. Burada ayrıca Jeroen den 
Herder, Tommi Shimon, Henk Guittart, Goran Gribajcevic ve Gordan Nikolic 
ile oda müziği çalıştı. Pérez, pek çok festival tarafından konser vermek üzere 
davet edilmektedir.



A. GRANADOS REGUILLÓN: UNFOLDING EMPTINESS

Alberto Granados Reguillón’un dans ikilisi için bestelediği Unfolding Empti-
ness, martıların Tabarca Adası ile Alicante arasındaki denizde yaptıkları sey-
rüseferden ilhamını alır. Eserin ismi ise bir yön bulmaya duyulan ihtiyaca ve 
aranılan şeyin bulunmasına referans verir. Eser, Türkiye’de ilk kez icra edil-
mektedir. 

I. ALBÉNIZ: ASTURIAS

Özgün başlığı Preludio / Prélude olan Asturias, Katalan besteci ve piyanist 
Isaac Albéniz’in gitarı çağrıştıran akorları ve tınıları içeren solo piyano ese-
ridir. Kuzeybatı İspanya’daki Asturias bölgesinden adını alan eser, Flamenko, 
İspanyol çingene müziği ve Endülüs müziğinden etkiler içerir. 1892’de bes-
tecinin Chants d’Espagne (İspanya Şarkıları) başlıklı üç bölümlü süitinin pre-
lüdü olarak yayınlanan esere “Asturias” başlığı, Albéniz’in ölümünden sonra 
Alman yayıncı Hofmeister tarafından verilmiştir. Asturias, esas olarak piyano 
için yazılmış olmasına rağmen efsanevi gitarcı Andrés Segovia’nın da etki-
siyle İspanyol gitar müziğinin de en temel eserlerinden biri haline gelmiştir. 
Bestecinin en sık icra edilen eserlerinden biri olan Asturias, biri canlı ve ener-
jik, diğeri melankolik olmak üzere iki karakter üzerine kuruludur. Albéniz’in 
ülkesinden ayrı olduğu ve muhtemelen Londra’dayken yazdığı eserdeki bu iki 
farklı karakteri, bestecinin Endülüs müziğiyle ilgili imgelemi olduğu kadar oto-
biyografik bir anlatım olarak da görmek mümkündür. 

L. BOCCHERINI: MUSICA NOTTURNA DELLA STRADE DI MADRID, OP. 30 NO. 6

La Musica Notturna della Strade di Madrid, İtalya doğumlu olmasına rağmen 
eğitimini ve yaşamını 1776’dan sonra İspanya’da geçiren Boccherini’nin yaz-
dığı iki programlı eserden biridir ve adından da anlaşılabileceği gibi besteci 
eserde geceleri Madrid sokaklarında duyulan müzikleri tasvir eder. Şehrin 
ana kilisesinden yükselen çan sesleri, askeri bando, kör dilenciler, gitar sesle-
ri ve sokak şarkıcılarının -Los Manolos’un- söylediği şarkılar... Hepsi, besteci-
nin 1780’de yazdığı La Musica Notturna della Strade di Madrid’de kendine yer 
bulur. Boccherini’nin yayıncısına İspanyol olmayan dinleyicilerin eseri büyük 
oranda anlamayacağını söylemesi, eserin yayınlanmasını geciktirir. Nitekim 
Boccherini yaşarken İspanya’da çok sevilen, pek çok farklı çalgı topluluğu için 
düzenlemeleri yapılan eser, ancak bestecinin ölümünden ancak birkaç yıl son-
ra yayınlanır. Bu düzenlemeler arasında en nadir çalınanı ve müzisyeni en faz-
la zorlayanı, ilk kez 1822’de Berlin’de Bachmann tarafından yayınlanan yaylı 
dörtlü düzenlemesidir.



I. ALBÉNIZ: TANGO 

Albéniz’in Tango’su, özgün olarak bestecinin 1890’da yazdığı piyano için Es-
paña başlıklı süitinin ikinci parçasıdır. İlk kez besteci tarafından Londra’daki 
Steinway Hall’de icra edilen eser, sadeliği ve romantik cazibesi nedeniyle kon-
ser salonlarında en sık çalınan ve en iyi bilinen tangolardan biridir. Tango’da 
-Albéniz’in pek çok eserinde olduğu gibi- günümüzde küreselleşmiş olmakla 
birlikte Arjantin’le özdeşliğini koruyan tangonun İspanyol kökenlerini hissede-
riz. Eserin, Miguel Llobet’in gitar düzenlemesi başta olmak üzere eserin pek 
çok farklı düzenlemesi vardır. 

P. SARASATE: ROMANZA ANDALUZA, OP. 22 NO. 1

Kendisi de virtüoz bir kemancı olan Pablo de Sarasate’nin keman ve piyano 
için yazdığı ve 1879’da yayınladığı Danzas Españolas (İspanyol Dansları, Op. 
22) başlıklı eserinin birinci parçası olan Romanza Andaluza, adını Endülüs’ten 
alır; yine de eserde kullanılan temalar, otantiklik iddiasını taşımaz. Besteci 
burada daha çok soyutlama olarak adlandırılabilecek bir yol izlemiş, özgün 
temalarını yaratırken Endülüs halk ezgilerinin karakterini temel almıştır. Ben-
zer bir yaklaşımla gitarı ve böylece yine ülkesinin halk müziğinin üslubunu 
çağrıştıran pizzicato’lar kullanmıştır.

G. BIZET: CARMEN

İspanya’ya hiç gitmemiş olan Fransız besteci Georges Bizet, 1820’lerde Sevil-
la’da geçen 4 perdelik operası Carmen’de müziksel açıdan İspanyol karakterini 
yakalayabilmek için ulaşabildiği kaynaklara yönelmişti. Örneğin operanın ünlü 
“Habanera”sı, otantik bir ezgiye değil, İspanyol besteci Sebastián Yradier’in “El 
Arreglito” adlı şarkısına dayanıyordu. Nitekim pek çok uzman Carmen’in te-
melde bir İspanyol operası değil, bir Fransız operası olduğu görüşünü paylaşır. 
Bizet, sonraları oryantalist olmakla ve hatta daha sert şekilde “İspanyol mü-
ziğinin parodisini yapmakla” eleştirilse de günümüz dinleyicileri için Carmen, 
İspanyol müziğinin tipik pek çok özelliğini barındıran bir özet niteliğindedir. 
Hangi konumda yer alırsak alalım, Bizet ve Carmen bize bu dışarıdan bakışın 
da İspanyol müziğinin ne olduğuyla ilgili tartışmanın içinde olduğunu gösterir. 



J. TURINA: LA ORACIÓN DEL TORERO, OP. 34

Joaquín Turina, La Oración del Torero’yu (Matadorun Duası) 1925 yılında bir lav-
ta topluluğu olan Quarteto Aguilar için bestelemiş, bir yıl sonra da piyanolu üçlü, 
yaylı orkestra ve yaylı dörtlü düzenlemelerini yapmıştı. Turina’nın ilham kayna-
ğı arenadaki gürültü, şamata ve heyecanla matadorların ölümle yüzleşmeden 
önce şapele gidip kendilerini korumaları için Tanrıya dua edişlerindeki arasın-
daki sıra dışı kontrasttı. Besteci için matador, dinsel, geleneksel ve ulusal tema-
ların bir araya gelişinin kahramanıydı. Dolayısıyla eserde müziksel olarak da bu 
temaları çağrıştıran ve temsil eden etkiler kullandı. Pizzicato’larla gitarı, viyo-
lonsel ile matadoru, viyolonsel ve paso doble teması arasında kurduğu karşılıklı 
ilişki ile arenayı; yaklaşık 10 yılını geçirdiği Paris’te özümsediği izlenimci stildeki 
bölmelerle ise matadorun ve izleyicilerin yükselen duygularını tasvir etti. 

J. RODRIGO: CONCIERTO DE ARANJUEZ

İlk gitar konçertoları, Mauro Giuliani ve Ferdinando Carulli gibi icracıların yete-
neklerini ve çalgının olanaklarını sergilemek amacıyla 19. yüzyılın başlarında 
bestelendi. Joaquín Rodrigo gitar konçertosu Concierto de Aranjuez’i bestele-
diğinde önünde bir yüzyıl boyunca oluşmuş bir konçerto repertuvarı ve gele-
neği vardı. İspanyol gitarcı Regino Sainz de la Maza’nın ise Rodrigo’dan isteği, 
klasik gitarı 20. yüzyıla taşıyacak, onu modern orkestra ile bir araya getirecek 
bir konçerto yazmasıydı. Besteci bu isteği 1939 yılında, İspanyol İç Savaşı he-
nüz sona ermişken yerine getirdi. Ortaya, kuşkusuz Rodrigo’nun en iyi bili-
nen ve sadece klasik gitarı değil bir besteci olarak Rodrigo’yu da 20. yüzyıla 
dâhil eden bu konçerto çıktı. İlk kez icra edildiği 1940 yılından beri Concierto 
de Aranjuez, hem klasik gitar repertuvarının hem de İspanyol bestecilerinin 
eserlerinden oluşan repertuvarın en önemli eserlerinden biri haline geldi. 
Her ne kadar besteci ilhamını II. Philip tarafından inşa ettirilen Palacio Real 
de Aranjuez’in bahçelerinden aldığını açıklamış olsa da konçertonun “Adagio” 
bölümünde 1937’deki Guernica Bombardımanı’ndan  esinlendiğine dair popü-
ler kabul, eserin geniş kitleler tarafından da sevilmesinde önemli rol oynadı. 

M. FALLA: LA VIDA BREVE

Manuel de Falla, librettosunu Carlos Fernández-Shaw’un yazdığı iki perdelik 
operası La vide breve’yi (Kısa Hayat), 1904-1905 yıllarında maddi destek ve 
eserinin Madrid’de icra edilmesi umuduyla katıldığı bir kompozisyon yarışma-
sı için besteledi. Falla yarışmayı kazandı ancak eser, ne Madrid’de ne de bes-
tecinin yaşadığı Paris’te sahnelendi. La vide breve bazı revizyonların ardından 
ancak 1913 yılında Nice’de dinleyicilerin karşısına çıkabildi. Günümüzde de 
oldukça nadir olarak sahnelenen bir saatlik bu operanın “Interludio y Danza” 
ve “Danza Espagñole” bölümleri ise özellikle İspanyol müziğine odaklanan 
konserlerin vazgeçilmez eserlerinden biri olarak popüler oldu. 



A. PIAZZOLLA: LA MUERTE DEL ÁNGEL

New York’ta yaşayan ve Mar del Plata doğumlu bir göçmen olan Astor Piazzol-
la’nın tango müziğinde yaptığı devrimin, zamanın ve mekânın ötesine geçtiğini 
söylemek yanlış olmaz. Piazzolla ve onun yolundan yürüyen diğer besteciler, tan-
goyu yaratan koşulları ve tangoya içkin özellikleri dışlamadan onu sanatsal bir 
üretim haline getirdi ve oldukça “korunaklı” olan en köklü konser salonlarına soktu. 

Besteci, La Muerto del Ángel’i (Meleğin Ölümü) Alberto Rodriguez Muñoz’un 
Buenos Aires’te bıçakla öldürülmüş olan ruhları kurtaran bir meleğin anlatıl-
dığı üç perdelik El tango del Ángel isimli oyunu için besteledi. Oyunun sonla-
rında kullanılan bu tango, üç partili bir fügle başlar; onu takip eden ağır tem-
podaki bölmedeki lirik ezgiyle meleği, yeniden gelen füg ise meleğin ölümüyle 
sonuçlanacak şeytan ile melek arasındaki savaşı tasvir eder.

A. PIAZZOLLA: LIBERTANGO

Piazzolla’nın en popüler eserlerinden biri olan Libertango’nun sayısız çalgı ve 
çalgı toplulukları için yapılmış düzenlemeleri vardır. Bu durum, Piazzolla’nın 
eserde müzisyenlere özgürlük alanı sağlama, dışarıdan herhangi bir baskı ol-
maksızın kendi sınırlarını keşfetmelerine olanak tanıma arzusuyla da uyumlu-
dur. Gerçekten de Piazzolla’nın kendi topluluğu Octeto Nuevo de Buenos Aires 
için bestelediği Libertango’nun, tangonun müziksel özelliklerini içermekle bir-
likte gelenekselleşmiş kalıpların dışına çıkmak bakımından oldukça akışkan bir 
stili vardır. 1974 yılında Milano’da ilk kez icra edilen ve yayınlanan eser, Piaz-
zolla’nın besteciliğinde de  klasik tangodan nuevo tango’ya geçişinin, başka bir 
deyişle kendi kalıplarının dışına çıkışının işaretlerinden biri olarak kabul edilir.

M. PONCE: ESTRELLITA

İspanya’ya hiç gitmemiş olan Fransız besteci Georges Bizet, 1820’lerde Sevil-
la’da geçen 4 perdelik operası Carmen’de müziksel açıdan İspanyol karakterini 
yakalayabilmek için ulaşabildiği kaynaklara yönelmişti. Örneğin operanın ünlü 
“Habanera”sı, otantik bir ezgiye değil, İspanyol besteci Sebastián Yradier’in “El 
Arreglito” adlı şarkısına dayanıyordu. Nitekim pek çok uzman Carmen’in te-
melde bir İspanyol operası değil, bir Fransız operası olduğu görüşünü paylaşır. 
Bizet, sonraları oryantalist olmakla ve hatta daha sert şekilde “İspanyol mü-
ziğinin parodisini yapmakla” eleştirilse de günümüz dinleyicileri için Carmen, 
İspanyol müziğinin tipik pek çok özelliğini barındıran bir özet niteliğindedir. 
Hangi konumda yer alırsak alalım, Bizet ve Carmen bize bu dışarıdan bakışın 
da İspanyol müziğinin ne olduğuyla ilgili tartışmanın içinde olduğunu gösterir. 

Program notları

Doç. Dr. Müzikolog Elif Damla Yavuz tarafından hazırlanmıştır.



06KASIM
ÇARŞAMBA

19:30
BAUDELAIRE
QUARTET

MAÏLIS BONNEFOUS keman

EYTAN EDRİ viyola

NİL KOCAMANGİL viyolonsel

KEVIN FAN YU piyano

F. Bridge: Piyanolu Dörtlü için Fa Diyez minör Fantezi, H 94

J. Brahms: No. 3 Do minör Piyanolu Dörtlü, Op. 60 

G. Fauré: No. 1 Do minör Piyanolu Dörtlü, Op. 15  
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