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“HÜZÜNLÜ VE NEŞELİ  
EZGİLER” 

PETROF PİYANOLU TRIO 

Jan Schulmeister keman 

Kamil Žvak viyolonsel 

Martina Schulmeisterová piyano



Albert Long Hall  Klasik Müzik Konserlerinin gerçekleşmesini mümkün kılan 
ana destekçimiz  T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz.

Ana Destekçi

Ulaşım Destekçisi



JOSEPH HAYDN (1732-1809)   

Do Majör Piyanolu Trio, Hob. XV / 27 –SÜRE: 20 dakika

Allegro Moderato / Andante / Presto     

SERGEY RAHMANİNOF (1873-1943) 

Trio élégiaque, Sol minör, No. 1, Op. 9 –SÜRE: 11 dakika  

A R A 

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)  

Op. 90, “Dumky” Trio –SÜRE: 32 dakika   

Lento / Adagio/ Andante / Andante moderato / Allegro/ Lento-Vivace

Uyarı: İlk üç bölüm birbirine bağlı çalınıyor.

P R O G R A M

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





PETROF PİYANOLU TRIO 
2009’da Wihan Kuvartet’in kemancısı Jan Schulmeister tarafından, Petrof 

Piyano Şirketi’nin hâmiliğinde kurulan Petrof Piyanolu Trio, tanınmış oda 

müziği sanatçıları ve arkalarındaki 60 yıllık konser deneyimine dayanıyor. 

Üçlünün Mendelssohn’dan triolar seslendirdikleri ve NIMBUS etiketiyle 

çıkarttıkları son kayıt Strad dergisi tarafından eserin duygusal çalkantılarını 

büyük bir zarafetle dengeleyişleri açısından övüldü. Grup Kasım 2014’te 

Prag’daki St. Vavrinek Kilisesi’nde Janáček’in Kreutzer Sonatı’nın dünyadaki 

ilk seslendirisini gerçekleştirdi. Eser Çek müzikolog Miloš Štědroň’un 

düzenlemesiyle sunuldu. 

2011’den beri Çek Cumhuriyeti’ndeki Uluslararası Oda Müziği Kursu’nun 

üyesi olan trionun üyeleri aynı zamanda bu eğitim kurumunda öğretmenlik 

yapmaktadır. 





JAN SCHULMEISTER  keman

1964 Moravya doğumlu Schulmeister, Dvořák ile dostluk bağları olan, 

kuşaklardır müzisyen bir aileden geliyor. Büyük dayısı Váša Černý, ünlü 

Janáček Kuvartet’in kurucusu ve Çek Filarmoni’nin birinci viyolonselcisi. 

Schulmeister, Kroměříž Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra Prag 

Akademisi’ne gelmiş ve Wihan’ın kurucu üyesi olmuş. Ailesinden ona 

miras kalan engin müzik bilgisini bugün Trinity Müzik Koleji öğrencileri 

ve Pro Corda’daki ustalık sınıfı öğrencileriyle paylaşıyor. 

KAMIL ŽVAK viyolonsel

1981 Vsetín doğumlu Kamil Žvak viyolonsel çalmaya 6 yaşında Zdenka 

Pimkova ile başladı. Çalışmalarını Kroměříž Konservatuvarı’nda ve P. J. 

Vejvanovský, Performans Sanatları Akademisi’nde Miroslav Petráš ile 

ilerletti. Valtice’te Prof. Irmtraud Hubarschk ile, Semmering Uluslararası 

Yaz Akademisi’nde Prof. Tobias Kuhne ve Prof. Tomasz Strahly ile dönem 

müziği çalıştı. Anner Bylsma, Peter Wispelwey ve Lubomir Georgiev’in 

ustalık sınıflarına katıldı. Avrupa’da solist olarak konserlerine devam eden 

Žvak 2010’dan beri Kroměříž’deki P. J. Vejvanovský Konservatuvarı’nda 

viyolonsel dersleri vermekte. 

MARTINA SCHULMEISTEROVÁ  piyano

1978 Havlíčkův Brod doğumlu Martina Schulmeisterová, Çek Cumhuriyeti, 

Almanya, İtalya ve Danimarka’da düzenlenen piyano yarışmalarında 

kazandığı başarılarla dikkat çekti. Şimdiye dek Çek Cumhuriyeti, Polonya, 

İngiltere, İspanya, Fransa Hollanda, İtalya, Slovakya, Danimarka, Çin ve 

Tayvan’da konserler veren sanatçı Kroměříž Konservatuvarı’nda piyano 

profesörü olarak görev yapmakta. 



JOSEPH HAYDN    
1732-1809

Avusturya’nın Rohrau bölgesinde doğan 

Joseph Haydn, küçük yaşta güzel sesinden 

dolayı dahil edildiği St. Stefan Kilisesi çocuk 

korosunda keman ve org çalmayı öğrenir. 

İlk bestelerini, diğer pek çok dâhi çocuğun 

aksine 29-30 yaşlarında, Kont Morzin’in 

Bohemya’daki şatosunda müzik yönetmenliği 

yaparken, yazmaya başlar. En çok beste ürettiği 

zamanlar Prens Nikolaus için çalıştığı yıllardır. 

Yaşamı boyunca yazdığı 25 operanın çoğunu, 

107 senfonisinden 85’ini, 83 yaylı çalgılar 

dörtlüsünün çoğunu bu döneme (1761-1790) 

aittir. Müzik tarihinin en uzun yaşayan 

bestecilerinden olduğu için “Baba Haydn” 

olarak anılan Haydn, Klasik Dönem’in senfoni 

ve yaylı çalgılar dörtlüsü geleneğini yerleştiren, 

büyük koral yapıtlarıyla her dönemde ölçüt 

olmuş bir sanatçıdır. 

Haydn’ın piyanolu trioları daha az bilinmekle 

birlikte, yazdığı büyük çaplı eserlerin eskizi 

olmaktan çok ötedir. Hattâ bazıları yaylı 

dörtlüleri ve senfonilerinden daha iddialıdır. 

Değişik armoni arayışları ve alışılmadık 

formlarıyla ise C.P.E. Bach’ın klavye için yazdığı 

eserleri hatırlatır, ayrıca piyanoyu ön plana 

çıkarır. Bu akşam dinleyeceğiniz Hob. XV / 

27’nin Haydn’ın ikinci Londra döneminin 

(1794-95) son zamanlarında yazıldığı 

düşünülmektedir. Bestecinin yetenekli öğrencisi 

Therese Jansen Bartolozzi’ye ithaf edilmiştir. 

SERGEY RAHMANİNOF     
1873-1943

Zengin bir ailenin çocuğu olarak yetişen ve 12 

yaşında Moskova Konservatuvarı’nda piyano 

öğrenimine başlayan Sergey Rahmaninof 

yorumcu olarak çağın en iyi piyanistlerinden 

biri, besteci olarak da geç Rus Romantik 

müziğinin en önemli temsilcisi sayılır. Yazdığı 

birçok orkestra yapıtı, koral parça ve piyano 

konçertosuyla Rus müzik tarihinde ayrıcalıklı 

bir yer tutar. İlk eserlerinde Rimsky-Korsakov 

ve Çaykovski gibi bestecilerin etkisinde kalan 

besteci, 1892’de yazdığı Do Diyez minör 

Prelüd ile bir anda ün kazanmıştır. En ses 

getiren eserleri piyano konçertoları ve Paganini 

Çeşitlemeleri’dir. Eserlerindeki girift teknikle 

piyaniste ustalık sergileme imkânı yaratır. 

Rahmaninof’un gençlik yıllarında bestelediği 

ağıt havasındaki iki piyano triosundan 

ilki olan tek bölümlük Sol minör tondaki 

Trio élégiaque, No. 1, son derece derin bir 

melankoliye sahiptir. Tremololar (çok hızlı 

tekrarlar) üzerinde yürüyen bir Slav ezgisiyle, 

Lento lugubre (ağır ve kasvetli) tempoda 

açılır; bir cenaze marşıyla kapanır. Fakat bu 

ikisi arasında son derece canlı, tutkulu bir 

appassionato yer almaktadır. Eser, teması 

ve motifleri açısından, Çaykovski’ni Nikolai 

Rubinstein’ın anısına yazdığı yas dolu piyano 

triosundan esinlenmiştir. 



ANTONÍN DVOŘÁK     
1841-1904

Bohemya’nın yetiştirdiği en büyük besteci olan 

Dvořák, 19. yüzyıl senfoni ve oda müziğinin 

başlıca temsilcilerindendir. Hemen her yapıtına 

kendi folklorik renklerini katması, o zamana 

dek Alman-Avusturya kültürü egemenliğindeki 

senfonik müzik dünyasına yeni bir soluk 

getirmiştir. Bestelerinde taze, canlı ve 

dinleyiciyi hemen kavrayıveren bir coşku vardır. 

İlk kez 1891’de Prag’da seslendirilen 

“Dumky” Trio, adını ballad tarzındaki Slav 

şarkılarından, yani Dumka’lardan almıştır. Altı 

değişik Dumka’dan oluşan eserin her bölümü 

tematik olarak birbirine bağlı, ağır ve çabuk 

iki ayrı tempodan oluşur. İlk üç bölüm, çok kısa 

eslerle, birbirine bağlı seslendirildiği için eser 

dört bölümden oluşuyormuş gibi algılanır. İlk 

Dumka’da viyolonselin resitatifiyle yürüyen 

hüzünlü ve ciddi melodi önce hızlı, neşeli bir 

dansa dönüşür, ardından tutukulu minör 

tonlarla söner.İkinci Dumka’nın sürdinli 

kemanda yankılanan ağıtı, hızlı bir kontrastla 

dizginlenmeye çalışılan tutku, şiddet ve öfkeye 

dönüşür. Üçüncü Dumka, şiirselliği, güzel 

sonoritesi ve piyanosunun tane tane yorumuyla 

renklenir. Dördüncü Dumka alışılmışın dışında, 

rondo formunda bir marş temposu gibi gelişir, 

yer yer neşeli küçük danslarla rahatlar. Scherzo 

tarzındaki beşinci Dumka kesintisiz bir canlılık 

içindedir. Altıncı ve son Dumka ise ilk Dumka 

gibi ağıt şeklinde açılır, kısa ve güçlü senfonik 

bir finale bağlanır. 





G E L E C E K  P R O G R A M
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