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Bir saz semaisi ..
Sanki Borodin! ..

ANKARA yardımcımız Serpil Gogen Istan-
bul'un bu yıl çok uzun süren yazını nihayet bitir-
di. Tuzla'dan başkente döndü" Döner dönmez
de kollan sıvadı.. Işte bir güzel konseri bakın na-
sıl anlatıyor.,

***
Keşke, Türk Sanat

Müziği çok seslendiril-
se .. Ehil ellerde du-
zenlense., Çahnsa..
Söylense.,

Geçen akşam, Ankara Resim Heykel Müze-
si'ndeydik .. Isterseniz Türk Ocağı, Halkevi. veya
üçüncü Tiyatro deyin.. Varaklı bezemelerine
bakmaya kıyamadığımlZ, o görkemli kurt başlı
salonda..

Konser, bir saz se- ~AR
maisiyle başladı.. Çok ,
sesli müziğe uyarlerı- Milletvekillerine
rnış bir semaiyie.. dizCıstü bilgisayar

alınmış.
Sanki Boredin .. Sanki Mesliste şekerleme
Haçatuıyan .. öyle bir yapanlar için de s,rtustü
00" Ankara Devlet bilııisayar ahnsın.,
Opera ve Balesi Or- ~nal Turgut
kestrası Romen Şef
Bujor Hoinic yönetiminde çalıyor.. Düzenleme-
leri de o yapmış zaten.. Daha sonra bir Rast saz
eseri .. Inanılır gibi değil .. Soprano Leyla Çolakoğ-
lu.T enor Hakan Aysev, Bes Bariton Deva Çola-
koğlu ve Orfeon oda Korosu'nun seslendirdikleri
16 yapıt. Aldımdan bale müzikleri geçiyor .. Türk
Klasik Müziği böylesine uyarlansa .. Sahnede dans
edenleri görüyorum adeta ..

Eserlerin bestedsı bir kadın" Pınar Köksal
Narin, duygusaL. sevecen ama cesur, atak, ka-

rarlı bir kadın .. YıUar önce birlikte spor yapardık.
Meğerse, ayni aileden dersler de almışız .. Konser
sırasında öğlendim .. Ben, baba NimetuUah Gera-
sim'den resim dersleri alırken, o, oğııl VellGera-
sim'den piyano dersleri almış .. Türk Sanat MllZigi
sim'den piyano dersleri almış .. Türk Sanat Müziği
çalışrtıalarıria--satli ffö$SeS'fe baŞlayıp ?'ilmaz Pa-
kalınlar'la surdürmuş .. 60 tanesi TRT repertuann-
da olmak üzere 9O'a yakın bestesi var .. Yani,
1700'lerden bu yana gelmiş geçmiş 184 kadın
besteel arasında üretkenlik bakımından ilk üçün
içinde .. Keman, akerdeon, piyano ve lavta ça!ıyor.

Ayoca, basarılı bir iş kedmı., Avrupa, Asya,
hatta Amerika' ya uzanan çeşitli (aaliyetleri çatısı
altında toplayan bir holdingin yönetiminde eşinin
sa§ kolu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.. Ec-
7.aCl.. Birçok sosyal demek üyesi.. Egitim Vakfı
Başkanı.. Iki pınl pırıl gençkızın da annesi.

Konser, Cumhurweı'in 80. Yılı anısına, Pet
Holding'in kuruluşunun 30,YıIı kültür ve sanat et-
kinlikleri kapsamında verildi, Sunucu ise, güzel
Türkçesi ve zaraletiyle yıllann ardından bir yüz,
Aytaç Kardüz'dü ..

, Başarısızlık, daha
akıllıca başlamak ıçin

bir fırsattır. ,
Henry Ford
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