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ORFEUS’UN ACILARI” 
LES PALADINS TOPLULUĞU ÜYELERİ 

Jérôme Correas klavsen 

Solist: Jean-François Lombard tenor



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

Ana Destekçi

Ulaşım Destekçisi



"Les Chants d'Orphée" 

HENRY PURCELL (1659-1695)   
Orpheus Britannicus’tan alınmış 3 parça 
"Come all ye Songsters of the sky" 
"I attempt from love's sickness" 
"Here the deities approve" 
    

HENRY PURCELL (1659-1695)  
Yeni bir İrlanda Ezgisi  / Yeni Bir İskoç Ezgisi 
Air / Marş / Rigadoon 

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) 
"Celle qui fait mon tourment" 
"Auprès du feu l'on fait l'amour" 

MARIN MARAIS (1656-1728) 
“Les Folies d'Espagne” 

A R A 

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) 
“Les Stances du Cid” 

JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687) 
Armide’den Passacaille 
(Klavsen için transkripsiyon: J. H. d’Anglebert) 

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) 
Orfeus’un Cehenneme Düşüşü’nden "Effroyables enfers" 

MARIN MARAIS (1656-1728) 
Les Voix humaines 

HENRY PURCELL (1659-1695) 
Orpheus Britannicus’tan alınmış 4 parça 
“Strike the viol, touch the lute” 
"Their looks are such that mercy flows from thence" 
"Wake! Quivera. Our soft rest must cease!"
"Music for a while"

P R O G R A M

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



LES PALADINS 
2001 yılında klavsen sanatçısı Jérôme Correas tarafından kurulan topluluk 

ilhamını Jean-Philippe Rameau’nun 1760’ta bestelediği hülyalı Barok 

başyapıtı Les Paladins’den alıyor. Şan ve çalgılardan oluşan ekip 17. ve 18. 

yüzyıl Fransız ve İtalyan dramatik sahne eserlerinin müzikal izlerini sürüyor. 

Klavsenin yanı sıra aldığı şan öğreniminin de katkısıyla, Correas, sunduğu 

konser projelerinde rubato (serbest tempo) ve doğaçlamanın olanaklarını, dili 

ve konuşma ritmini ve de ses renklerinin yansımalarını araştırarak, ortaya 

özgün tiyatral yorumlar koyuyor. 

Théâtre des Champs Elysées, Théâtre du Châtelet, Philharmonie, Théâtre de 

l'Athénée, Nice Operası, Reims, Rennes, Metz, Massy, Fondation Royaumont, 

Festival de La Chaise-Dieu ve Ambronay’da düzenli konserler veren topluluk, 

ayrıca ABD, Japonya ve Avrupa’nın seçkin müzik festivallerinde yer alıyor. 

Les Paladins üyeleri Massy Operası ve Perreux-sur-Marne’deki Centre des 

Bords de Marne’nin yerleşik grubu olup, Fondation Singer-Polignac’ın 

anlaşmalı sanatçılarıdır.



JÉRÔME CORREAS klavsen

Jérôme Correas 5 yaşında piyano öğrenmeye başladı; çok geçmeden klavsene 

ilgi duydu. Fransa’nın saygın klavsen sanatçısı ve müzikolog Antoine 

Geoffroy-Dechaume’un öğrencisi oldu. Hocasından müzikte doğaçlamayı 

ve ritmik esnekliği öğrendi. Daha sonra Paris Konservatuvarı’nda şan okudu. 

Burada Xavier Depraz’ın lirik şan ve William Christie’nin Barok şan sınıflarını 

birincilikle bitirdi. Studio Versailles Opéra’da René Jacobs ile çalıştı ve Paris 

Operası Şan Okulu’na devam ederek repertuvarını geliştirdi.

William Christie’nin yönetiminde Aix-en-Provence Festivali’nde Purcell’in 

The Fairy Queen adlı eserini seslendirerek sahne hayatına ilk ciddi adımını 

attı. 1989-1993 yılları arasında Arts Florissants’ın üyesi oldu. William Christie, 

Sylvain Cambreling, Christophe Coin, Michel Corboz, Philippe Entremont, 

Marco Guidarini, Emmanuelle Haim, Jean-Francois Heisser, Sigiswald 

Kuijken, Marek Janowski, Jesus Lopez-Cobos, Jean-Claude Malgoire, Hervé 

Niquet, Donato Renzetti, François-Xavier Roth, Christophe Rousset, Jean-

Christophe Spinosi ve Arie Van Beek gibi şeflerin yönetiminde lirik ve Barok 

eserler seslendirdi. Özellikle Fransız repertuvarına yoğunlaştı. Avrupa ve 

ABD’de Jean-Claude Pennetier, Claude Lavoix, Philippe Bianconi, Jean-

Francois Heisser, Marie-Josèphe Jude, Jeff Cohen ve Philippe Cassard gibi 

isimlerle aynı sahneyi paylaştı. 

2001’de Les Paladins’i kurarak şef oldu. Çalgıları şan ile birleştiren bu ekiple 

17. ve 18. yüzyıl operalarını ele alarak Monteverdi’den Mozart’a doğru uzandı. 

Bu ekiple Dan Jemmett, Christophe Rauck, Vincent Tavernier, Vincent Vittoz, 

Irene Bonnaud, Mireille Larroche ve Jean-Denis Monory gibi direktörlerle 

iş birliği yaparak; Monteverdi, Cavalli, Rossi, Marazzoli, Haydn ve Paisiello 

operalarını sahneye koydu. Ayrıca, Purcell, Marin Marais, Destouches, 

Rameau ve Gretry’yi pas geçmedi. Bu çalışmalarının ürünü Fransa ve 

çevresinde verilmiş pek çok konser ve 30’a yakın CD kaydı oldu.

Bir klavsenci ve şancı olarak tecrübelerini Les Paladins’i yönetirken 

birleştiren sanatçı, İtalyan operasında ve 17. yüzyıl Fransız komik operasında 

rastlanan konuşur gibi söyleme sanatının (Parlé-Chanté) derinlerine inerek 

ortaya son derece özgün bir icra stili koydu. Ayrıca, Rouen Opera Orkestrası, 

İsrail Camerata Oda Orkestrası, Moskova Oda Orkestrası, St. Petersburg Barok 

Orkestrası, Balear Senfoni Orkestrası, Katanya Opera Orkestrası, Paris CNSM 

Orkestrası, Maîtrise of Notre-Dame de Paris ve Namur Oda Korosu’nu yönetti. 



JEAN-FRANÇOIS LOMBARD  tenor

Müzisyen bir ailede büyüyen Jean-François Lombard ilk temsilini 10 yaşında 

Rouen Opera Evi’nde Tosca söylerek verdi. Rouen Müzik Akademisi’ne 

katıldı, burada şarkı söylemenin yanı sıra müzik tarihi öğrenimi gördü. Erken 

dönem müziğine ilgisi artınca, Versailes’daki Maîtrise du Centre de Musique 

Baroque’a devam etti. 

Fransız kontrtenor sesi olarak tanımlanabilecek zarif tenor sesiyle dikkat 

çekti. Le Poème Harmonique, Les Paladins, La Petite Bande, La Grande Ecurie 

and la Chambre du Roy, Le Concert Spirituel, La Risonanza, the Vocal and 

Musical Ensemble Lausanne, La Chapelle Rhénane, La Symphonie de Marais 

ve Les Arts Florissants gibi pek çok Barok oda müziği grubunda söylemeye 

başladı. Fransa’nın saygın opera evlerinde Rameau, Monteverdi, Lully, 

Pagliardi’den opera eserleri seslendirdi. Champs-Elysées Tiyatrosu, Santa 

Cecilia Akademisi ve Franz Liszt Akademisi’nde Cavalli, Rameau ve Liszt 

eserlerinden roller canlandırdı. 

Fransız Barok repertuvarının yanı sıra, romantik eserlere de ilgisi olan 

Lombard, Paris’teki Théâtre des Bouffes du Nord’da Accentus Oda Korosu 

ve piyanist Alain Planès ile birlikte Schubert lied’leri seslendirdi. İçinde DVD 

kayıtların da yer aldığı büyük bir diskografiye sahip olan Lombard, bugün 

Fransa’da Paris ve Toulouse Bölge Müzik Akademilerinde, Almanya’da 

Karlsruhe Uluslararası Haendel Akademisi ve Çek Cumhuriyeti’nde Barok 

Holešov Akademisi’nde şan teknikleri ve enterpretasyon üzerine dersler 

vermektedir. 



HENRY PURCELL  
1659-1695

İngiltere’de yeni bir müzik çığırı açan, Bach ve 

Handel’in öncülüğünü yapan Henry Purcell, 

bir saray müzikçisinin oğlu olarak Londra’da 

doğmuştur. Müziğe krallık kilisesi çocuk 

korosunda başlamış, önceleri koro kopisti, çalgı 

bakımcısı ve org akortçusu olarak yaşamını 

kazanmıştır. Ardından sırasıyla Westminster 

Kilisesi orgcusu, krallık orgcusu ve saray 

bestecisi olmuştur. Kısa yaşamında 50’yi aşkın 

–yarı opera (semi opera) adı verilen– sahne 

yapıtı, kantatlar, şarkılar, klavsen için 40’a 

yakın parça, yaylı çalgılar için 22 kadar yapıt ve 

ünlü operası Dido ve Aeneas’ı bestelemiştir. 36 

yaşında öldüğünde, 15 yıl boyunca orgculuğunu 

yaptığı kilisenin orgunun altına gömülmüştür. 

Purcell’in şarkı derlemesi Orpheus 

Britannicus, bestecinin ölümünden sonra, 

Londra’da 1698 ve 1702’de iki cilt halinde 

basılmıştır. Büyük ilgi çeken bu derlemeden 

Benjamin Britten bazı şarkıları seçip, Peter 

Pears’ın da yardımıyla bu eserleri solo şan ve 

piyano eşlikli şan için düzenlemiştir. “Come 

all ye Songsters of the sky" Henry Purcell’in 

William Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyâsı 

adlı oyunundan yola çıkarak yazdığı 5 perdelik 

yarı-operası Fairy Queen’in ikinci perdesine ait 

bir şarkıdır (yarı-operalar tür olarak günümüz 

müzikallerine daha yakın olduğundan içinde 

“aryalar” yerine, “şakılar”, “danslar” ve 

“ezgiler” bulunurdu). "I attempt from love's 

sickness" bestecinin tamamlanmamış yarı 

operası The Indian Queen’in 3. perdesindendir. 

Bu yarı opera İspanya istilası öncesi Meksika 

ve Peru krallıkları arasındaki çatışmayı konu 

almaktadır. "Here the deities approve", 

Purcell’in The Musical Society’nin verdiği 

sipariş üzerine, patronu Aziz Cecilia şerefine 

yazdığı Welcome to All Pleasures adlı Barok 

eserinin 3. bölümüdür. Yaylı çalgılar dörtlüsü, 

sürekli bas ve şan için kurgulanmıştır. 

Yeni bir İrlanda Ezgisi ve Yeni Bir İskoç 

Ezgisi Purcell’in ülkedeki kraliyet rejimini 

eleştirdiği, alay dolu bestelerindendir. Marş 

Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için yazılmıştır. 

Purcell’in 1687’de yazdığı Rigadoon ise başta 

piyanistler ve çellistler olmak üzere pek çok 

müzisyenin sevgisini kazanmış popüler bir 

parçadır. 

Purcell’in İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 

1694’teki son yaş günü onuruna yazdığı “Come 

Ye Sons of Art” adlı methiyesinde yer alan 

“Strike the viol, touch the lute” adlı parçası 

kontrtenor solo ve bir ritornello’dan, yani 

nakarattan oluşmaktadır. "Their looks are 

such that mercy flows from thence" ile "Wake! 

Quivera Our soft rest must cease!" The Indian 

Queen’in birinci perdesinden Kızılderili kız 

ile oğlan karakterlerinin söylediği iki şarkıdır. 

"Music for a while", bestecinin John Dryden 

ile Nathaniel Lee’nin Sophocles’in Oedipus 

adlı oyunundan yaptıkları sahne uyarlaması 

için şan ve sürekli bas için yazdığı ve 1679’da 

yayınlanan parçasıdır. 



MARC-ANTOINE CHARPENTIER     
1643-1704

Roma’da Giacomo Carissimi ile çalıştığı 

düşünülen Fransız besteci Charpentier yurda 

dönüşte bir süre veliahtın kapelmaysterliğini 

yapmıştır. Molière’in oyunları için müzikler 

yazmış ve 1685’e kadar Fransız Tiyatrosu’ndaki 

görevine devam etmiştir. 1693’te Thomas 

Corneille’in metni üzerine yazdığı Medea en 

büyük sahne eseridir. 1670-1688 yılları arası 

Mademoiselle de Guise olarak bilinen Marie 

de Lorraine’in hâmiliğinde müzik üretmeye 

devam etmiş, 1679’dan itibaren veliahtın 

şapelindeki görevine geri dönmüştür. Fransız 

Cizvit cemaati için yazdığı Filius Prodigus, 

Sacrificium Abrami ve başyapıtı sayılan 

Le Reniement de Saint Pierre gibi dinî 

trajedileriyle Carissimi İtalyan stilini Fransız 

stiliyle birleştirmiş, Fransız oratoryosuna 

özgünlük kazandırmıştır. Bu oratoryolara 

ek olarak, 16 opera ve pastoraller yazan 

Charpentier’in eserleri şiirselliği, usta polifoni 

işçiliği ve duyarlı armonik yapısı ile seçkinleşir. 

"Celle qui fait mon tourment", her mezürün 

üçüncü vuruşunda aksan yaparak akan kırsal 

bir Fransız gavot dansıdır. Eserin güftesi ilk 

kez 1695’te Le Mercure galant adlı edebiyat 

dergisinde yayınlanmıştır. Aynı dergide 

yayınlanan bir başka eseri ise "Auprès du feu 

l'on fait l'amour" adlı chansonette, yani kısa 

şarkıdır. “Les Stances du Cid”, Corneille’in 1637 

tarihli ünlü oyunundan esinle yazılmış bir air 

sérieux’dür. 

Orfeus’un Cehenneme Düşüşü (Orphée 

Descendant Aux Enfers), Fransız oratoryosu 

ile İtalyan armonisinin buluştuğu tipik 

Charpentier eserlerinden birisidir. İki keman, 

blokflüt, yan flüt ve bas viola de gamba’dan 

oluşan eşlik partisi eserin zengin ve özgün 

dokusunun kaynağıdır. Diğer uyarlamaların 

aksine Orfeus hikâyesinin hüzünlü boyutuna 

odaklanır. "Effroyables enfers" (Korkutucu 

Cehennem)’de kullanılan akorlar perişanlığı, 

yaylılar ve üflemeliler iç çekişleri duyUrur. 

MARIN MARAIS  

1656-1728

Fransız besteci ve viola de gamba üstadı Marin 

Marais, Jean-Baptiste Lully’den kompozisyon, 

Monsieur de Sainte-Colombe’dan ise viola 

de gamba eğitimi almış; Versailles Sarayı’nda 

müzisyen olarak görev yapmış; Lully’nin pek 

çok operasının temsillerini yönetmiştir. Aynı 

zamanda besteci Roland Marais’nin babasıdır. 

Lully’nin 1650’de yazdığı ve 1672’de 

yayınladığı “Les Folies d'Espagne” sonraları 

çok meşhur olmuştur ve melodisi üzerine 

sayısız çeşitleme yazılmıştır. Bunlardan 

en bilineni Corelli’nin 1700’de yayınlanan 

versiyonudur. Corelli’yi bu akşam 

dinleyeceğiniz Marin Marais adaptasyonu 

takip eder. Melodi ayrıca Liszt’in İspanyol 

Rapsodisi’nde ve Rahmaninof’un Bir 

Corelli Teması Üzerine Çeşitlemeleri'nde 

alıntılanmıştır. 

Les Voix humaines Marin Marais’nin viola de 

gamba için yazdığı ve 5 cilt halinde yayınladığı 

ünlü süitlerinden üçüncüsünün sondan bir 

önceki bölümüdür. Dinleyiciyi karanlık ve 

düşünceli bir dünyaya sürükler. 



JEAN-BAPTISTE LULLY  
1632-1687

Lully, Fransız saray müziğine yön vermiş 

–hattâ birçok tarihî kaynağın anlattığına 

göre zorla el koymuş– İtalyan asıllı bir 

opera bestecisidir. Saray için önceleri bale 

müzikleri yazmış ve bir yandan Molière ile 

ortak çalışmalarda bulunmuştur. Kariyerinin 

altın yıllarında yazdığı opera ve baleler 

için hep Philippe Quinault adlı libretto 

yazarı ile çalışmıştır. Operalarının çoğunda 

tragedyalarden ve Francesco Cavalli ile Luigi 

Rossi gibi İtalyan Barok bestecilerinden esin 

almıştır. Ancak resitatifleri (konuşur gibi 

söylenen kısımları) İtalyan stilinden uzak, daha 

serbest ve sözcüklere tek tek vurgu yapan bir 

yapıya kavuşturmuştur. Balelerinde ise daha 

önce kullanılmayan bourrée, gavotte ve gigue 

gibi daha hızlı danslara yer vererek bir ilke 

imza atmıştır. Dönemin Stuart İngiltere’sinde 

pek moda olan trompet ve yaylı süitlerinden 

yazmış, bunlara motet’ler ve farklı çalgılar için 

danslar eklemiştir. Üzerine şef değneği düştüğü 

için yaralanan ayağı enfeksiyon kapınca –ki 

o zamanlar değnekler bugünkülerden çok 

daha ağırmış– talihsiz bir şekilde hayata veda 

etmiştir. 

Armide, Lully’nin Torquato Tasso'nun La 

Gerusalemme liberata adlı şiiri üzerine trajik 

stilde bestelediği en ünlü operasıdır. Düşmanı 

Hıristiyan Haçlı şövalyesi Renaud’a, tam onu 

öldürmek üzereyken âşık olan ve intikam ile aşk 

arasında bocalayan Armide karakterinin sancılı 

psikolojik gelişimini konu alır. 





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

GÜLSİN ONAY  
ÇALIYOR 06

M A R T
Ç A R Ş A M BA

1 9 : 3 0 Gülsin Onay  piyano
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