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“VİYOLA VE PİYANODAN 
DÜETLER” 

Tatjana Masurenko viyola 

Boris Kusnezow 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



ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Viyola ve Piyano için Adagio ve Allegro, La Bemol Majör, Op. 70 
(viyola ve piyano) –SÜRE: 9 dakika 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Viyola ve Keman için 4 Şarkı –SÜRE: 16 dakika 

Widmung, Du, Ring, Er, der herrlichste ve Stille Tränen 

DIMITRI TERZAKIS (1938)  

“Lieder ohne Worte“ (viyola solo) –SÜRE: 9 dakika  

İlk Aşk Rüyâsı, Peri Masalı ve Kartal 

A R A 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)  

Viyola ve Piyano için Fa minör Sonat, No. 1, Op. 120 
SÜRE: 23 dakika  

ALEKSANDR GLAZUNOV (1865-1976)  

Viyola ve Piyano için Re Majör, Op. 32, “Meditasyon”  
SÜRE: 4 dakika 

MIKHAIL GLINKA (1804-1857)  

A. Aljabiev’in “Bülbül” adlı şarkısı üzerine Viyola ve Piyano için 
Çeşitlemeler –SÜRE: 9 dakika 

P R O G R A M

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





TATJANA MASURENKO viyola

Caz müzisyeni bir ailenin kızı olan Tatjana, 5 yaşında keman, 10 yaşında viyola 

öğrenmeye başlamış; St. Petersburg’da özel yetenekli çocuklar için açılan 

bir müzik okulunda, sonra da Leningrad Devlet Konservatuvarı’nda eğitim 

görmüştür. 1991’de gittiği Almanya’da Kim Kashkashian’ın ustalık sınıflarına 

katılıp, Detmold Müzik Konservatuvarı’nda Nobuko Imai’nin öğrencisi 

olmuştur. Boris Pergamenschikow, György Kurtag ve Brigitte Fassbaender 

ile çalışan sanatçı, Almanya’da Markneukirchen, İngiltere’de Lionel Tertis 

ve Moskova’da Yuri Bashmet yarışmalarının ödüllerini kazanmıştır. Avrupa, 

Asya ülkeleri ve Rusya’da; NDR Radyo Filarmoni, Leipzig Gewandhaus, Berlin 

Radyo Senfoni, St. Petersburg Filarmoni, Hong Kong Senfoni ve Leipzig 

St. Thomas Korosu gibi topluluklarla; Marek Janowski, Eiji Oue, Herbert 

Blomstedt, Georg Christoph Biller ve Peter Oundjan gibi saygın şeflerin 

yönetiminde solist olarak çalmıştır. Lars Vogt, Christian Tetzlaff, Steven 

Isserlis, Jörg Widmann, Heinrich Schiff, Gidon Kremer ve Vogler Quartet gibi 

seçkin solist ve oda müziği sanatçılarıyla düzenli konserler vermektedir. 

Avusturya, Almanya, ABD, İrlanda, İsveç ve Türkiye’de pek çok oda müziği 

festivalinin konuğu olan Masurenko, gerçekleştirdiği Hartmann Viyola 

Konçertosu kaydıyla Deutschen Schallplattenkritik, Supersonic ve Diapason 

découverte ödüllerini kazanırken; İngiliz viyola konçertolarını kaydettiği 

albümünden Strad, Das Orchester ve Frankfurter Allgemeine Zeitung dergilerinde 

büyük övgüyle bahsedilmiştir. Westdeutscher Rundfunk, Deutschlandradio 

Kultur, Deutschlandfunk, BBC ve Rus Klasik Radyosu’nda sıkça kayıtları 

çalınan ve EMI Classics, SONY Classical ve Wergo şirketleriyle çalışan 

sanatçının St. Petersburg’dan viyola eserlerini kaydettiği son albümü Beyaz 

Geceler büyük başarı elde etmiştir. 

Almanya’nın en eski müzik konservatuvarı Leipzig-Felix Mendelssohn 

Bartholdy Müzik ve Tiyatro Konservatuvarı’nda ders veren Masurenko, 

Leipzig başta olmak üzere dünyanın birçok kentinde ustalık sınıfları açmakta; 

İznik’teki Uluslararası Viyola Ustalık Sınıfını ve Leipziger Viola Ensemble’ı 

yönetmektedir. Masurenko 1750 P. A. Testore yapımı bir viyola ile çalmaktadır. 



BORIS KUSNEZOW piyano

Moskova’da doğan ve 8 yaşında Almanya’ya taşınan piyanist Boris Kusnezow 

müzik öğrenimine Gnessin Müzik Akademisi’nde başlayıp Hannover’de 

Prof. Bernd Goetzke ile devam etti. 2009 Alman Müzik Yarışması Ödülü’nü 

kazanarak dikkatleri üzerine çekti ve çok geçmeden Carnegie Hall sahnesinde 

New York Times’ta övgüyle bahsedilecek bir konser verdi. Bunu Laeiszhalle 

Hamburg, Prinzregententheater, Gasteig Munich ve Berlin Philharmonie 

performansları izledi. Bugüne dek İngiliz Borletti-Buitoni Trust’ın 

desteklediği bir isim ve Deutsche Stiftung Musikleben ile Studienstiftung 

des Deutschen Volkes’in bursiyeri olan Kusnezow, solistliğin yanı sıra oda 

müziği ve lied eşliği alanında da kendini geliştirmiştir. Şu anda Hannover 

Müzik Üniversitesi, Hannover Drama & Medya ve Berlin Hanns Eisler Müzik 

Okulu’nda eğitmenlik yapmaktadır. 



ROBERT SCHUMANN   
1685-1750

“Romantiklerin en romantiği” olarak 

tanımlanan Robert Schumann, özel anlatımı, 

düş gücü, piyanonun olanaklarını ustaca 

kullanışı, orkestra paletinin zenginliği, 

simgeleri ve betimleyici özelliği ile 

Romantizmin hem ince duyarlılığını hem de 

ele avuca sığmayan fırtınasını duyurmuştur. 

Besteciliğinin yanı sıra, usta bir piyanist, 

orkestra şefi ve müzik eleştirmenidir. 

Bestecinin en verimli yılı olan 1849’da yazdığı 

Adagio ve Allegro’nun ilk başlığı Romance 

ve Allegro’dur ve viyola yerine, o zamanlar 

yeni yeni çalınmaya başlayan valflı korno için 

tasarlanmıştır. Ev dinletilerinde çalınması için 

yazılan parçanın Adagio bölümünde kornonun 

yarım ses aralıkları için düşünülmüş marifet 

isteyen şiirsel bir yapı vardır. Kornonun tüm 

ses skalasını kullanan rondo formundaki ateşli 

Allegro bölümü parlak ve kuvvetlidir. Eserin 

kazandığı başarı besteciyi daha sonra 4 Korno 

için Konzertstück Op. 86’yı yazmaya teşvik 

etmiştir.

“Widmung” (İthaf) sözleri ünlü ozan 

Friedrich Rückert’in Liebesfrühling (Aşkın 

İlkbaharı) adlı 400 aşk şiirinin yer aldığı 

koleksiyonundan alınmıştır. Schumann’ın eşi 

Clara’ya düğün günlerinde hediye edeceği Op. 

25 şarkı serisinin ilk parçasıdır. İçli ve canlı 

seslendirilmesi öngörülen şarkıda duyguların 

dışavurumundaki sabırsızlık tempoda 

sıkıştırmasız ama güzel bir akışla kendini 

göstermelidir. 

“Du Ring an meinem Finger”de (Op. 42, 

No. 4) âşık olduğu adama rüyasında ya da 

belki de gerçek hayatta kavuşan kızın sonsuz 

aşkın simgesi nişan yüzüğünü takışını anlatır. 

Mutluluğu veren ana melodinin altında 

yumuşak, şefkatli, aşk dolu duyguları besleyen 

bir eşlik akar. Kendisini sevdiği adama 

adamaya hazır oluşun heyecanıyla tatlı melodi 

bir ara yükselir. 

Yine Op. 42 serisinden olan “Er, der herrlichste 

von allen”de genç kız sevdiği adamı, ona 

duyduğu hayranlıkla göklere çıkarır. O 

erişilemeyen yüce bir varlıktır, onu tanrılaştırır. 

Canlı bir tempo ve görkemli bir melodi 

duygulara tercüman olur. 

“Stille Tränen” (Sessiz Göz Yaşları) 

Schumann’ın mutluluk dolu evliliğinin ilk 

dönemlerinde bestelediği Op. 35 serisine aittir. 

Besteci bu seriyi Kerner’in 12 şiiri üzerine 

yazmıştır ve mutluluğun yanı sıra, bu başlıktan 

da anlayacağımız gibi, hüzün ve hüsrandan da 

bahseder. 



DIMITRI TERZAKIS    
1938

Terzakis Lieder ohne Worte’yı (Sözsüz 

Şarkılar), 1994-1996 yılları arasında, sadece 

şan için, adından da anlaşılacağı üzerine 

sözsüz olarak yazmıştır. Bunu yaparken 

amacı tüm anlamı melodiye yüklemektir. 

Melizmalarla süslü pasajlar mikrotonal 

adımlarla ilerleyip esere elastik bir yapı 

kazandırırken, antik makam sistemine 

de gönderme yapar. Bu akşam Tatjana 

Masurenko eserin viyola yorumunu Türkiye’de 

ilk kez seslendirilecek.

 

JOHANNES BRAHMS   
1833-1897

19. yüzyılda, Romantik dönemin altın 

günlerinde yaşayan Brahms, romantik 

duygularla bezeli içeriğine karşın Klasik 

dönemin biçimlerine bağlı kalışıyla dikkat 

çekmiştir. Müziğinin çoğu ciddi senfoniler ve 

oda müziklerinden örülü olduğu halde halk 

ezgilerinden tabloları, Macar müziğinden 

kaynaklanması onun kıvrak, neşeli deyişlerle 

zamanının hafif müziğine de örnekler 

verdiğini gösterir. 

Brahms’ın 1894’te 61 yaşındayken yazdığı 

Fa minör Sonat bestecinin son oda müziği 

eserlerinden birisidir. Klarinet ve piyano 

için yazılan eser ilk kez özel bir dinletide 

Meiningen Dükü ve Düşesi’ne sunulmuştur. 

Halk prömiyeri ise ertesi yıl Viyana’da 

gerçekleşmiştir. Daha sonra ince bir 

çalışmayla eseri viyola ve piyano için yeniden 

şekillendirmiş, klarinet melodisini viyola 

için pese kaydırmakla kalmamış eserin bazı 

yerlerini yeniden bestelemiştir. O güne dek 

Glinka’nın bitmemiş sonatı ve Schumann ile 

Joachim’in bir iki lirik parça denemesi dışında 

viyola ve piyano ikilisi için pek oda müziği 

eseri yazılmamış olduğundan, Brahms bu 

adaptasyonuyla oda müziği repertuvarına 

yeni bir soluk getirmiştir. Fırtına ve tutkunun 

hâkim olduğu ama alttan alta şiirsel bir 

havaya sahip olan sonat, iki çalgı arasındaki 

kontrastlar üzerine derinlemesine bir 

çalışmadır. 



ALEKSANDR GLAZUNOV  
1865-1976

St. Petersburg doğumlu Aleksandr Glazunov, 

Çaykovski’den sonra çağının en önemli 

senfonik bestecilerindendir. Annesinin 

hocası Mily Balakirev’in tavsiyesi üzerine 

Nikolay Rimsky-Korsakov ile çalışmıştır. 

17 yaşında yazdığı ilk senfonisini Balakirev 

bizzat yönetmiştir. Kariyerinin ilerleyen 

yıllarında ulusalcı çizgide ilerleyen Glazunov, 

aynı zamanda Weimar’da tanışma şansı 

bulduğu Franz Liszt’ten de çok şey almıştır. 

Besteciyi etkileyen diğer isimler arasında 

Wagner ve elbette Çaykovski’yi sayabiliriz. 

Üretmeye devam etmiş, St. Petersburg 

Konservatuvarı’nda hem hocalık yapmış, hem 

de konservatuvarın müdürü olmuştur. 1928’de 

ülkeyi terk etmiş, başarısız bir ABD turnesinden 

sonra Paris’e yerleşmiş, hayatının sonuna dek 

burada yaşamıştır. 

Glazunov’un 1891’de bestelediği “Meditasyon” 

20. yüzyıl konserlerinin popüler bis parçası 

olmuş yalın şiirsel bir parçadır. Eserin 

başlangıçta duyulan romantik melodisi ince bir 

dere gibi viyolanın tüm perdelerinde huzurlu 

bir güzellikle akar. 

MIKHAIL GLINKA  
1804-1857

Napolyon’un Rusya seferi ve ülkenin geçirdiği 

ekonomik krizlerden sonra ülkede milliyetçilik 

alevlenmişti. İşte tam bu dönemde zengin 

bir aristokratın oğlu olan Glinka, Rus halk 

ezgilerini Batı’nın polifonik yöntemleriyle 

işledi. Glinka, İtalya’da Rossini’nin opera 

müziğine hayran kalmış, Milano’da 

Mendelssohn ve Hector Berlioz’la tanışmış; 

Viyana ve Berlin’de klasik müzik üzerine bilgi 

ve görgüsünü arttırmıştı. Rus halkının müzik 

zevklerine doğrudan seslenmeyi başaran 

Glinka, Rusya'da adını duyuran ilk Rus asıllı 

klasik müzik bestecisidir ve kendisinden sonra 

gelen Rus Beşleri’ne büyük bir öncü olmuştur. 

Alyabyev en ünlü eseri olan Bülbül’ü 1825’te 

hapis yatarken Rus şair Anton Delvig’in dizeleri 

üzerine bestelemiştir. Bu akşam dinleyeceğiniz 

düzenleme Mikhail Glinka’nın parça üzerine 

yazdığı piyano çeşitlemelerinden ortaya 

çıkmıştır.  





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



BİLGİ İÇİN

Çiğdem Babayiğit  
Klasik Müzik Koordinatörü

cigdem.babayigit@boun.edu.tr 
T: 0212 359 66 48 

e-posta: klasikmuzik@boun.edu.tr 
www.klasikmuzik.boun.edu.tr 

/albertlonghall 
/alhclassicalmusic




