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İstanbul'a dünyanın dört bir yanından büyük ustalar geliyor... Klasik müziğin 
uluslararası büyük ustaları yine dünya salonları ile aynı takvimlerde İstanbul 
Resitalleri'nde sahneye çıkıyor. Yeni sezonda İstanbul Resitalleri’nde 
bundan önceki sezonlarda olduğu gibi yine 9 büyük sanatçı sahneye çıkıyor. 
6 Ekim 2010’da başlayan resitaller, 9 Haziran 2011'de sona erecek. MKM 
Mustafa Kemal merkezi’nde başlayan sezon, ocak 2011’den itibaren 
Beşiktaş Belediyesi FULYA SANAT konser salonunda gerçekleşecek. 
 
Ünlü piyanist Rustem Hayroudinoff resitali ile açılan sezon, Kasım ayında 
Ophélie Gaillard'ın 300 yıllık çellosuyla Bach'ın çello süitlerini 
seslendireceği muhteşem resitali ile devam etti. 
 
Aralık resitali öncesinde ise İstanbul Resitalleri’nin İngiltere'den özel bir 
konuğu vardı. Bu özel konuk BBC Young Musician 2010 yarışması birincisi 
genç Türk müzisyen Lara Ömeroğlu idi. Ömeroğlu, büyük zaferini kendi 
yurttaşları ile paylaşmak üzere İstanbul Resitalleri Aralık resitali öncesinde 
İstanbul izleycisine yaklaşık 45-50 dakikalık tek bölümden oluşan bir özel 
resital verdi. Claire-Marie Le Guay resitali bilet sahipleri de aynı akşam Lara 
Ömeroğlu resitalini ayrı bir bilete gerek olmaksızın izlediler. Sezonun 2010 
yılı Claire Marie Le-Guay'ın İstanbul'daki ilk resitali ile tamamlandı.  
 
Yeni yılı Ocak ayında üç büyük ustayı parmaklarında taşıyan Edna Stern'in 
fırtına gibi bir dinletisi ile karşılayacağız. Şubat ayındaki konuğumuz ise 
klasik müziğin en prestijli üç yarışmasından da ödülle dönen tek piyanist Sa 
Chen olacak.  
 
Ustalar geçidi Mart ayında romantik repertuarın dünya çapındaki bir kaç 
isminden biri olan İtalyan virtüöz Paolo Restani ile devam edecek. Nisan 
ayının bahar rüzgarları ise Royal Academy'nin genç profesörü, klasik gitarın 



       

Çinli imparatoriçesi Xuefei Yang'ı getirecek İstanbul'lu müziseverlerin 
karşısına. Mayıs ayının sanatçısı, klasik müziğin seçkin prensesi Laure 
Favre-Kahn. 2010-2011 resitalleri , 2010 Beethoven Ring ödülüne layık 
görülen Deutsche Grammophon sanatçısı genç usta Teo Gheorghiu'nun 
büyük finali ile noktalanacak. 
 
Sezonu günümüz piyanizminin Rachmaninov'u Rustem Hayroudinoff 
açtı: Chicago Resitali aynı anda üçyüzden fazla radyoda canlı yayınlanınca 
bu alandaki en büyük rekorun sahibi olarak klasik müzik tarihine adını 
yazdırdı. Rustem Hayroudinoff, Rachmaninov albümü ile BBC Music 
Ödülleri "Yılın albümü" kategorisinde Mitsuko Uschida ve Steven Isserlis 
ile finale kaldı. BBC Radio 3 bu albümü "Bulunabilecek en başarılı 
Rachmaninov kaydı" olarak tanıttı.  
 
Ophélie Gaillard 300 yıllık çellosuyla 2. kez İstanbul'da: Başlıcaları 
arasında Bach Uluslararası Çello Yarışması'nın da bulunduğu sayısız 
yarışma ve festivalde kazanmış olduğu birincilikler, Gaillard'a dünyanın en 
büyük konser salonları ve orkestralarıyla yıllar içinde gittikçe büyüyerek 
pekişen başarı serüveninin kapılarını açtı... Ophélie Gaillard, Fransa'nın en 
büyük bankalarından CIC tarafından yaşamı boyunca kendisine emanet 
edilmiş bulunan 1 milyon $ değerinde Francesco Goffriller (1737) yapımı bir 
çello çalıyor. 
 
BBC Young Musician 2010 Birincisi Lara Ömeroğlu. 2010 yılı genç bir 
Türk müzisyenin olağanüstü başarısına sahne oldu. İngiltere ve dünyanın en 
prestijli yarışmalarından BBC Young Musician of the Year yarışmasını genç 
bir Türk müzisyen, piyanist ve viyolacı Lara Ömeroğlu kazandı. Ömeroğlu, 
bu büyük ödüle BBC National Symphony Orchestra of Wales eşliğinde 
seslendirdiği Camille Saint Saens'ın 2 numaralı piyano konçertosu ile ve en 
önemlisi jürinin oy birliği ile aldığı karar sonucu ulaştı. İstanbul Resitalleri, 
bu genç müzisyene büyük başarısını kendi insanları ile paylaşma olanağı 
vermek ve İstanbullulara bu gurur duyduğumuz genç müzisyeni yüz yüze 
kutlamak için bir fırsat yaratmak üzere özel bir resital düzenledi.  
 



       

Fransız piyano ekolünün en önemli isimlerinden Claire-Marie Le Guay 
ilk İstanbul Resitali'ni verdi: "Ünlü Fransız piyanist Claire-Marie le Guay 
son derece başarılı albüm çalışmalarının yanısıra büyük ve önemli 
orkestralar ile verdiği konserler ve fırtına gibi resitalleri ile ünlü.  
 
Piyanonun üç büyük ustası Edna Stern'in parmaklarında: "O'nun 
Piyanosu, Argerich, Fleisher ve Zimerman'ın sentezi!” diyor Diapason 
dergisi Edna Stern için. Daha ilk albümüyle 2005 yılında ödüller almaya 
başlayan sanatçının 2. ve 3. albümleri de geniş yankılar uyandırdı; Bach'ın 
Prelüd ve Füglerinden oluşan son albümüne ise 2009 Mart ayında Diapason 
d’Or verildi. Royal College of London öğretim üyesi Edna Stern Paris'te 
yaşıyor.  
 
Sa Chen, piyano tarihinin üç önemli yarışmasından ödülle dönen ilk 
piyanist. L’OFFICIEL dergisi Sa Chen'i "2009'un en önemli 10 Çin'li kadın 
sanatçısından biri" olarak seçti. İlk ödülünü 1994 yılında Çin Uluslararası 
Piyano Yarışmasında kazanan sanatçı aynı zamanda Piyano tarihinin en 
önemli üç yarışmasından Leeds Uluslararası Piyano Yarışması (1996) 
Uluslararası Frederick Chopin Piyano Yarışması (1996) ve Van Cliburn 
Piyano Yarışması'ndan (2005) ödülle döndü. �  
 
Riccardo Muti ekibi olarak bilinen küçük ve seçkin müzisyenler 
çevresinin üyesi Paolo Restani İstanbul Resitali'nin tamamını Liszt'e 
ayırdı. Romantik Repertuarın İtalyan ustası 1967 doğumlu virtüöz Paolo 
Restani, 25 yıllık kariyeri boyunca dünya çapında önemli merkezlerde 
konserler verdi. Özellikle romantik repertuardaki mükemmel 
performansları ve üstün yeteneği onun piyano alanında dünya çapındaki 
önemli birkaç isimden biri yaptı. �  

7 yaşında gitar çalmaya başlayan Çin'in uluslararası ilk kadın 
gitaristi Xuefei Yang: 2005 yılnda EMI ile kontrat imzalayan Xuefei 
Yang aynı yıl olağanüstü başarıları nedeniyle Royal Academy of Music 
üyeliğine kabul edildi. Yang, Londra'da yaşıyor ve dünyanın en prestijli 
salonlarında ,Wigmore Hall, Queen Elizabeth Hall, Royal Festival Hall, 
Musikhalle, Concertgebouw, Hong Kong City Hall, Lincoln Center'da 
resitaller veriyor. �  

 



       

Klasik müziğin seçkin prensesi Laure Favre-Kahn yine geliyor.: 2008 
yılında ilk İstanbul resitalini veren Laure Favre-Kahn klasik müziğin 
seçkin prensesi olarak adlandırılıyor. Bu ender müzisyeni 2011 yılında 
İstanbul resitalleri’nde ikinci kez dinleyeceğiz. �  

"Dahi Çocuk" Teo, bu kez Beethoven yüzüğüyle İstanbul'a dönüyor. 
'Bürger for Beethoven Society' tarafından Beethoven'ı en iyi yorumlayan 
solist veya orkestra şeflerine verilen ve daha önce Gustavo Dudamel'in de 
aldığı 'Beethoven Ring', 2010 yılında Deutsche Grammophon sanatçısı Teo 
Gheorghiu'ya verildi. � 
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