Efsane piyanist Martha Argerich
ilk kez Türkiye’de
Finansbank’ın ana sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi tarafından
düzenlenen Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri yeni yıla
Martha Argerich ve Arkadaşları ile başlıyor. Türk hayranlarıyla ilk
kez buluşacak olan ünlü piyanist Argerich, eşsiz performansıyla
İstanbulluları büyüleyecek.
Efsane piyanistler listesine adını altın harflerle yazdıran Arjantinli Martha Argerich, on
dört yıldır düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri’ne
19 ve 20 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek oda müziği dinletisiyle katılıyor. Finansbank’ın
ana sponsorluğunda gerçekleşecek “İlkbahar Konserleri” dizisinin bu ilk dinletisinde
Argerich’e katılacak diğer sanatçılar; ünlü kemancı Ayla Erduran, Argerich’in viyolacı kızı
Lyda Chen, Cenevre Konservatuvarı öğretim üyesi, kemancı Ömer Sipahi ve günümüzün
parlayan çellistlerinden Jing Zhao…
“Masal Resimleri” başlığını taşıyan programı boyunca piyanosunun başında yer alacak olan
Martha Argerich, Beethoven, Franck, Chopin ve Schumann’ın yapıtlarını arkadaşlarıyla
birlikte seslendirecek.

Arjantin’den Yükselen Güneş: Martha Argerich
1941’de Buenos Aires’de dünyaya gelen Martha Argerich, 12 yaşından itibaren Avrupa’da,
Lipatti, Magaloff, Michalengeli, Askenase ve Gulda gibi çağın ünlü piyanist ve
pedagoglarının öğrencisi oldu. 1966’da Lincoln Center’ın “Büyük Yorumcular Serisi’nde”
çalınca Amerika’nın bütün büyük orkestraları ve bütün konser organizasyonları onun
peşinden koşmaya başladı. Argerich’in kendi özgü ateşli yorumu, piyanonun derininden gelen
anlatımı onu konser salonlarının kraliçesi haline getirdi.
Sanatçının kayıtları arasında Bartók, Beethoven, Brahms, Chopin, Falla, Franck, Haydn,
Liszt, Lutoslawski, Mozart, Prokofiev, Rachmaninoff gibi bütün çağlardan besteciler
bulunuyor.
Argerich, 1980li yılların başından itibaren oda müziğine ağırlık vermeye başladı. Bu ortamı
paylaştığı sanatçılar arasında çok ünlü isimler kadar onun desteklediği gençler de yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Martha Agerich ve Arkadaşları konseri iki kez tekrarlanacak.
Konser biletleri, Biletix’ten temin edilebiliyor.
ALH Konserler serisinin ana sponsoru Finansbank, ulaşım sponsoru THY’dir. Açılış
konserine katkıda bulunan diğer sponsorlar ise Cola Cola ve Enka Vakfı…

Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri hakkında
Bu yıl Finansbank ana sponsorluğunda düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Klasik Müzik Konserleri, on dört yıldır her Çarşamba gecesi saat 19.30’da okulun Albert
Long Hall adlı tarihi binasında öğrencisi, öğretim üyesi ve İstanbullu müzikseverleri bir araya
getiriyor.
Albert Long Hall, fevkalade akustiği, 120 yıllık dev orgu, son derece nitelikli iki Steinway
marka konser piyanosu ve seçkin dinleyicisiyle yurt dışından gelen bütün sanatçıların
belleklerinde özel bir yere sahip.

