PIOTR ANDERSZEWSKI
“DIABELLI ÇEŞİTLEMELERİ”
“DIABELLI VARIATIONS”

Sanatçı, film yapımcısı Bruno Monsaingeon’un çeşitli belgesellerine de konu
oldu. 2001 tarihli, Piotr Anderszewski plays Diabelli Variations (Piotr Anderszewski
Diabelli Çeşitlemeleri’ni Çalıyor) adlı belgesel, piyanistin Beethoven’ın ünlü yapıtı
ile özel ilişkisine odaklanır. 2008 tarihli Unquiet Traveller (Huzursuz Gezgin)
ise Anderszewski’nin müziğe, icraya ve Polonya-Macaristan kökenlerine ilişkin
düşüncelerini ekrana taşıyan sıradışı bir sanatçı portresidir. 2016 yılında
Anderszewski kamera arkasına geçti ve Varşova ile ilişkisini anlatan Je m’appelle
Varsovie (Benim Adım Varşova) isimli filmi çekti.

PIOTR ANDERSZEWSKI piyano piano

21.06.2019 Süreyya Operası
cu fr 20.00 Süreyya Opera House
Johann Sebastian Bach

İyi Düzenlenmiş Klavye, II. Kitap’tan seçilmiş Prelüd ve Fügler:
A selection of Preludes and Fugues of the Well-Tempered Clavier,
Book II:
– BWV 876, 886, 887
süre duration: 20’
Robert Schumann

Fughetta Formunda Yedi Piyano Parçası, Op. 126
Seven Piano Pieces in Fughetta Form, Op. 126

süre duration: 15’

Ara Interval
Ludwig van Beethoven

Anton Diabelli’nin Bir Valsi Üzerine 33 Çeşitleme, Op. 120
33 Variations on a Waltz by Anton Diabelli, Op. 120

© simon fowler @ warner

– Nicht schnell, leise vorzutragen, La minör A minor
– Mässig, Re minör D minor
– Ziemlich bewegt, Fa Majör F Major
– Lebhaft, Re minör D minor
– Ziemlich langsam, empfindungsvoll vorzutragen, La minör A minor
– Sehr schnell, Fa Majör F Major
– Langsam, ausdrucksvoll, La minör A minor

süre duration: 50’
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ with interval.
Alkış için eserlerin sonunu beklemenizi rica ederiz.
We kindly request you not to applaud in between movements.
konsere doğru pre-concert talk*
19.00-19.30 balo salonu ballroom
feyzi erçin’in “tersyüz edilmiş yücelik” başlıklı konuşması
feyzi erçin on ‘sublıme ın reverse’
* türkçe ın turkısh

PIOTR ANDERSZEWSKI
▪▪ Piotr Anderszewski kendi kuşağının önde gelen müzisyenlerinden biri; Viyana
Konzerthaus, Berlin Filarmoni, Wigmore Hall, Carnegie Hall, Champs-Elysées
Tiyatrosu, Amsterdam Concertgebouw dahil, önemli salonlarda resitaller veriyor
ve Berlin Filarmoni Orkestrası, Berlin Staatskapelle, Londra Senfoni Orkestrası,
Philharmonia Orkestrası ve NHK Senfoni gibi orkestralara konuk oluyor. Hem
çalıp hem yönetmeye de özel önem veren sanatçı, bu alanda İskoç Oda Orkestrası,
Avrupa Oda Orkestrası ve Camerata Salzburg gibi topluluklarla çalışıyor.

Piotr Anderszewski 2018–2019 sezonunda birlikte çaldığı orkestralar arasında
Sinfonia Varsovia, NDR Elb Filarmoni Orkestrası, İsveç Radyo Senfoni Orkestrası,
Londra Senfoni Orkestrası ve Leipzig Gewandhaus Orkestrası sayılabilir. Paris,
Belgrad, Prag, Lizbon, Budapeşte, Floransa, Münih, Viyana, Londra, Varşova ve
Amsterdam’da resitaller veren sanatçı, ABD’de de bir resital turnesine çıktı; ayrıca
Gulbenkian Orkestrası ile Birmingham Şehri Orkestrası’nı piyanodan yönettiği
konserler verdi; 2019 baharında da Belcea Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile bir oda müziği
programı için tekrar buluştu.
Albümlerini 2000’den bu yana Warner Classics/Erato (eski Virgin Classics)
etiketiyle kaydeden sanatçı, bu etiket altında ilk kaydı olan Beethoven’ın Diabelli
Çeşitlemeleri ile birçok ödül kazandı. Bach’ın 1, 3 ve 6 numaralı Partitalar’ı ve
Szymanowski’nin solo piyano yapıtlarını kaydettiği albümleri Grammy’ye aday
gösterildi; Szymanowski albümü ayrıca 2006 Gramophone Ödülü’nü aldı, Robert
Schumann’ın yapıtlarına adadığı albümü de BBC Music Magazine 2012 “Yılın
Albümü” ödülünü kazandı. Anderszewski’nin Kasım 2014’te yayınlanan, Bach İngiliz
Süitleri No. 1, 3 ve 5 albümü 2015 yılında hem Gramophone hem de ECHO Klassik
Ödülü ile taçlandırıldı. En son Ocak 2018’de Avrupa Oda Orkestrası ile geç dönem
Mozart konçertoları kaydettiği albüm piyasaya çıktı.
Yorumlarının yoğunluğu ve özgünlüğü ile tanınan Piotr Anderszewski, Gilmore
Ödülü, Szymanowski Ödülü ve Kraliyet Filarmoni Cemiyeti’nden bir ödül ile
onurlandırıldı.

▪▪ Piotr Anderszewski is regarded as one of the outstanding musicians of his
generation.
He appears regularly in recital at such concert halls as the Vienna Konzerthaus,
Berlin Philharmonie, Wigmore Hall, Carnegie Hall, Théâtre des Champs-Élysées,
and the Concertgebouw Amsterdam. His collaborations with orchestra have
included appearances with the Berlin Philharmonic and Berlin Staatskapelle
orchestras, the London Symphony and Philharmonia orchestras, and the NHK
Symphony Orchestra. He has also placed special emphasis on playing and
directing, working with orchestras such as the Scottish Chamber Orchestra,
Chamber Orchestra of Europe, and Camerata Salzburg.
In the 2018/19 season Anderszewski has appeared with (among others) the
Sinfonia Varsovia, NDR Elbphilharmonie Orchester, Swedish Radio Symphony
Orchestra, LSO, and the Gewandhausorchester Leipzig. He has also given recitals
in Paris, Belgrade, Berlin, Prague, Lisbon, Budapest, Florence, Munich, Vienna,
London, Warsaw, Amsterdam, and a US recital tour. Gulbenkian Orchestra and the
CBSO joined with him for play-direct projects. In spring 2019 he also resumed his
collaboration with the Belcea Quartet for a chamber music programme.
Piotr Anderszewski has been an exclusive artist with Warner Classics/Erato
(previously Virgin Classics) since 2000. His first recording for the label was
Beethoven’s Diabelli Variations, which went on to receive a number of prizes. He
has also recorded Grammy-nominated discs of Bach’s Partitas 1, 3, and 6 and
Szymanowski’s solo piano works, the latter also receiving a Gramophone award
in 2006. His recording devoted to works by Robert Schumann received BBC
Music Magazine ‘Recording of the Year’ award in 2012. Anderszewski’s disc of
Bach’s English Suites nos. 1, 3, and 5, released in November 2014, went on to win
both a Gramophone award and an ECHO Klassik award in 2015. His most recent
recording of two late Mozart concertos with the Chamber Orchestra of Europe was
released in January 2018.
Recognised for the intensity and originality of his interpretations, Piotr
Anderszewski has been a recipient of the Gilmore Award, the Szymanowski Prize,
and a Royal Philharmonic Society award.
He has also been the subject of several documentaries by the filmmaker Bruno
Monsaingeon. Piotr Anderszewski plays Diabelli Variations (2001) explores
Anderszewski’s particular relationship with Beethoven’s iconic work. Unquiet
Traveller (2008) is an unusual artist portrait, capturing Anderszewski’s reflections
on music, performance and his Polish-Hungarian roots. In 2016 Anderszewski
got behind the camera himself to explore his relationship with his native Warsaw,
creating a film entitled Je m’appelle Varsovie.

PROGRAM NOTLARI
Johann Sebastian Bach
Prelüd ve Füg, Mi bemol Majör, BWV 876
Prelüd ve Füg, La bemol Majör, BWV 886
Prelüd ve Füg, Sol diyez minör, BWV 887
Bach kendi zamanında bulunan klavsen, klavikord, şpinet, fortepiyano ve org gibi
tüm klavyeli çalgıları kullanmıştı. Sonradan öğrencilerini ve bu arada oğullarını da
eğitebilmek için bestelediği bu klavyeli çalgı parçalarını en sonunda İyi Düzenlenmiş

Klavye (Eşdüzenli Klavye) başlıklı dizisini, iki kitaptan oluşan 48 prelüd ve fügle
sonuçlandırmıştır. Komadan –yani keman gibi yaylı çalgılarda, si natürel ile do
bemol seslerin aynı olmayışından– uzaklaşılarak akord edilen klavyeli çalgılarda
bu iki ses aynı olmuş; böylece eş düzene ulaşılmıştır. Bach 1. Kitap’taki bazı
parçaları da oğlu Wilhelm Friedemann Bach için yazdığı Klavier Büchlein’dan
(Klavye Kitapçığı) almıştır. 1722’deki 24 Prelüd ve Füg’den sonra Bach, 2. Kitap’ı
da oluşturmuştur. Yapıt besteci hayattayken basılmamış, ancak kopya edilerek
çoğaltılmıştır.
İlerde Chopin ve diğer piyanist bestecilere örnek olan bu prelüd ve füglerin
önsözünde Bach, “ses ve yarım seslerin tümünün majör ve minör tonda yazılarak
öğrenme heveslisi gençlerin yararına ve kullanımına sunulduğunu” belirtir. Böylece
her iki kitap da, do’dan başlayarak, gamdaki tüm notalar tam ses ve diyez ya da
bemollü yarım seslerdeki tonalitelerdeki parçalardan oluşur. (Süre 20’)
— irkin aktüze
Robert Schumann
Fughetta Formunda Yedi Piyano Parçası, Op. 126
– Nicht schnell, leise vorzutragen, La minör
– Mässig, Re minör
– Ziemlich bewegt, Fa Majör
– Lebhaft, Re minör
– Ziemlich langsam, empfindungsvoll vorzutragen, La minör
– Sehr schnell, Fa Majör
– Langsam, ausdrucksvoll, La minör
Robert Schumann, her zaman Bach’ı en büyük otorite kabul etti ve ona olan
saygısını çok çeşitli yollarla gösterdi.
“Bach’ın İyi Düzenlenmiş Klavye’si benim dilbilgisi kitabım ve olabilecek en iyisi de
o. Fügleri tek tek, en ufak parçalarına kadar ayırıp inceledim; son derece faydalı
oldukları gibi insanın tüm varlığını manevi olarak güçlendirme etkisine sahipler.
Zira Bach’ta yarım yamalak, marazlı hiçbir şey yok; her şey sanki ebediyete yazılmış
gibi.” (1832)
“Bach’ın füglerinin çoğu en üst seviyede karakter parçaları, bazıları gerçekten
şairane yaratılar ve her biri kendine özgü bir ifade, özel ışık ve gölge nüansları
gerektiriyor.” (1838)
Genç Schumann kendi kendini eğitirken beste yapmada ustalık anlayışını Bach’ta
keşfettiği kriterler üzerine kurmuştu. Bu anlayış, polifonik bir yazış tekniğinden
fazlasını içeriyordu. “En üst seviyede karakter parçaları” dediği fügler, kısa ve öz
tasvirleri açısından Schumann’ın romantik piyano parçalarına model oluşturdular.
Schumann olgunluk döneminde ise düzenli olarak yinelenen psikolojik krizleri
sırasında Bach’a sığınıyordu: İlhamına ve akli dengesine tekrar kavuşmak umuduyla
kendini kontrpuan çalışmalarına veriyordu. Bach, Schumann için hayatı boyunca
hem bir meydan okuma hem de yaşam iksiri oldu.
1853 tarihli opus 126, Fughetta Formunda Yedi Piyano Parçası, bestecinin füg
formunu son ele alışıdır. Yapıtın başlığı, Schumann’ın piyano parçası ile fügü tek
bir kimlikte buluşturduğunu hissettirir. Kuşkusuz bu sebepledir ki 1, 2, 3, 5 ve
7 numaralı yavaş parçalar, füg olarak fonksiyonlarını inkâr edercesine cantabile
ezgiler üzerine kuruludur. Schumann yoğun bir kontrpuan dokusu örse de sessiz
melankoli havasının bozulmaması için bunu yüzeye çıkarmamaya özen gösterir.
Tamamlayıcı ritimlerin düzenli akışını tekrar tekrar keserek durma noktasına getirir.
Bu enerji kaybı anları, bu uysal duraksamalar çarpıcı bir etki yaratır. Diğer yandan,
canlı tempodaki 4 ve 6 numaralı fughettalar neredeyse bire bir barok stilde başlasa
da giderek kökenlerinden belirgin biçimde ayrılır: 4 numaralı parça bir marşa
dönüşürken, 6 numara hazırlıksız disonanslarla abartılı bir etüt haline gelir. 3.
fughettada yumuşak açılışın ardından tam crescendo başlangıcında gelen motifteki
B-A-C-H göndermesi de dikkat çekicidir. (Süre 15’)

Ludwig van Beethoven
Anton Diabelli’nin Bir Valsi Üzerine 33 Çeşitleme, Op. 120
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Konser öncesinde cep telefonlarının (ve diğer elektronik cihazların) kapatılması
veya sessiz duruma alınması önemle rica olunur. Konser sırasında fotoğraf çekilmesi,
video ya da ses kaydı yapılması yasaktır.
Please turn off your mobile phone (and other electronic devices) or turn it to silent mode,
prior to the start of the performance. Taking photos and video or audio recordings are not
permitted during the performance.
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Mart 1819’da Viyanalı müzik yayımcısı Anton Diabelli, Avusturyalı 50 besteciyi kendisinin
yazdığı kısa bir dans ezgisi üzerine birer çeşitleme yazmaya davet etti. Bunların hepsini
bir arada basmayı planlarken niyeti “vatansever bir antoloji” oluşturmak olduğu kadar
ticariydi de: Ünlü besteciler ve piyanistlerin isimleriyle ön plana çıkacak böyle bir kitap,
Viyana’da sayıları giderek artan amatör piyanistlere çekici gelecekti.
Diabelli tabii ki Viyana’daki en ünlü besteciden de bir çeşitleme istedi, fakat o sırada
48 yaşında ve tümüyle sağır olan Beethoven bununla ilgilenmedi. Diabelli’nin
temasını zevksiz ve belirli notaların amaçsız tekrarından ibaret bulmuştu. Ancak bu
küçük ezgiye baktıkça olanakları görmeye başladı. O sırada üzerinde çalıştığı Missa
Solemnis’e ara vererek, temaya sadece bir değil, tam 20 çeşitleme yazdı ve Mayıs
1819’da bir kenara kaldırdı. Bundan üç yıl sonra, 1822’nin sonbaharında, Beethoven
bu çeşitlemelere geri döndü. Kış boyunca çalışarak Diabelli’nin teması üzerine 33
çeşitlemeyi Nisan 1823’te, 9. Senfoni’sine başlamadan hemen önce tamamladı. Bu
Beethoven’ın piyano için yazdığı son beste ve başyapıtlarından biri oldu. Diabelli,
çeşitlemeler kitabını iki cilt halinde yayımladı: İlk cilt Beethoven’ın çeşitlemeleri ve
ikincisi diğer 50 bestecininkilerdi. Czerny, Schubert, Liszt gibi bestecilerin de yer
aldığı ikinci cilt bugün neredeyse tamamen unutulmuştur.
Beethoven, ilk başta küçümsediği tema hakkında fikrini hangi noktada değiştirdi
bilinmemektedir ama bilinen şudur ki Beethoven, on altı ölçülük iki cümleden
oluşan do majör tonda yavan bir vals ezgisini alıp melodik, ritmik ve armonik
bileşenlerine ayırmış ve temanın durgun yüzeyi altında saklı kalmış olanakları keşfe
koyulmuştur. Yapıtta Beethoven bir ritim detayını veya cümle dönüşünü yakalayıp
onu çeşitlemenin temeli haline getirirken orijinal tema çoğunlukla ortadan yok olur.
Bu çeşitlemelerden bazıları saniyeler içinde geçerken bazıları uzundur ve 33
çeşitlemenin toplamı 50 dakikayı bulur ki bu da Eroica Senfonisi’ne yakın bir
süredir. Orijinal tema etrafında dönüp durması beklenen çeşitleme formu için bu
olağandışı bir süredir ama Diabelli Çeşitlemeleri’nin bir başarısı da Beethoven’ın
bunları, dinleyicinin yapıt boyunca müzikal ve duygusal bir yolculuğa çıkabileceği
şekilde düzenlemiş olmasında yatar. Açılış çeşitlemelerinin çoğu hafiftir ve aynı
duygusal kalıba sahiptir. 29. çeşitlemeye kadar biri hariç hepsi do majör tondadır.
Yol boyunca Diabelli’nin orijinal teması dönüşüme uğrar: Beethoven onu hem
üçlü hem ikili ölçülerde ele alır ve çeşitlemeler kimi zaman bildirimsel, kimi zaman
arzulu, heyecanlı, güçlü veya dans eder gibidir.
Karşımıza bazı sürprizler de çıkar: 22. çeşitleme, Mozart’ın Don Giovanni operasının
başlarındaki, Leporello’nun “Notte e giorno faticar” aryasının temasını bünyesine
katmıştır ve 24. çeşitleme yavaş bir fughettadır (genellikle katı geliştirim kuralı
olmayan küçük füg). Beethoven bu çeşitlemeler dizisinin “doruk noktasına” doğru
ilerler: 29-31. çeşitlemeler daha yavaş bir tempodadır ve do minöre taşınır; bunların
sonuncusu temanın 9/8’lik ölçüde, süslü, genişletilmiş halidir. Bu noktada, çok
enerjik bir füg olan 32. Çeşitleme adeta patlar. Baş döndürücü enerjisi ve parlak mi
bemol majöre ani atlayışı, Beethoven’ın tüm yapıt boyunca varmaya çalıştığı yeri
işaret ediyor gibidir ama öyle olmaz. Füg kapanışa ulaşır ve Beethoven son çeşitleme
için do majöre dönerek tam bir sürpriz yapar: Bu, yeni ufuklara açılmak yerine
geçmiş yüzyılın müziğini hatırlatan dengeli bir menuet’tir. Bu dengeli menuet’le,
Diabelli Çeşitlemeleri şaşırtıcı derecede sakin kapanışına kavuşur. Öncesinde gelen
şiddetten sonra bu biraz garip olsa da yapıtı mükemmel şekilde bütünler. (Süre 50’)

