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CumaErtesi

Klasik besteleri görsel hikâyelere çeviriyor

Kaliforniya'da yaşayan gitar virtüözü Mesut Özgen, geçen hafta
Cemal Reşit Rey'de bir konser verdi. Kaliforniya Santa Cruz
Üniversitesi Müzik Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Mesut
Özgen, aynı zamanda kemençe üstadı İhsan Özgen'in yeğeni.

Asıl mesleği ise doktorluk.
Siirt'in Sason ilçesinde 2
yıl zorunlu hizmet yapan
sanatçının hayatı bir
konser için gittiği
İspanya'da değişmiş.
Cordoba kentindeki Paco
Pena gitar festivaline
katılan Amerikalı
sanatçıların davetiyle Yale
Üniversitesi Sanat
Kürsüsü'nde çalışmaya
başlamış.

Özgen’in ‘Klasik Gitarda Yeni Boyutlar’ projesi oldukça ilginç. Hazırladığı
görsel tasarımlar spesifik olarak parçalara yönelik. Parçanın müziksel
yanının geçmişi, görsel sanatçıların ellerinde soyut bir hikâyeye
dönüşüyor ve adeta postmodern zaman masallarını andırıyor. Özgen ve
arkadaşlarının hazırladığı dijital görüntüler, ışık ve sahne tasarımları ile
müziği görsel açıdan besleyen, zenginleştiren multimedya performanslar
da ilginç. Mesut Özgen, sese dayanan bu sistemin sanatsal anlamda
büyük bir resim olarak okunabileceğini aktarıyor. Görsel sanat
eserlerinin müzikal performansla eşgüdümlü sergilenmesi Özgen'in Batı
sanatında tanıştığı bir deneyim. Özgen'in 2006 yapımı ‘Troubadour’
albümü birçok ilginçlikler barındırıyor. Mesela albümünün ilk parçası olan
Âşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım’ında da hem geçmişle hem de
çağıyla bağlantılar kuruyor sanatçı. Albümde yer alan parçaların her biri
klasik gitar besteleri; ancak farklı kültürleri çağrıştırıyor. Bununla birlikte
ozan manasına gelen Troubadour adıyla bir çağrışım da kurulmuş oluyor.
Çalışmalarına ara vermeksizin devam eden Mesut Özgen, bugünlerde
klasik gitar ve Hindistan halk enstrümanı olan ‘bansuri'yi aynı
bestelerde buluşturma projesine hazırlanıyor. Oldukça marjinal bir
noktadan yola çıkan Özgen, her iki enstrümanın kendi formlarının dışına
çıkmadan, var olan makam ve perde dizgelerini koruyarak yepyeni
parçalar ortaya koymayı amaçladığını belirtiyor. ZAMAN
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- 66 bin TL'ye lüks konut! - Sıfır peşinatlı yazlık ev!

- 625 TL taksitle lüks konut! - 44 bin TL'ye lüks konut!

- TOKİ'de bu hafta 4 kampanya! - Emlak Konut'tan 510 TL taksitle!
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CumaErtesiBölümündeki Diğer Başlıklar

 Kardeşini tekvando kursuna götürürken kendini şampiyonada buldu
 Kebapçı Yılmaz Cannes'da ödül peşinde
 Hüzünlü kelimeleri seviyorum
 Tesettür fuarında son gün
 Avazeyi bu âleme yardım için saldılar
 Düdüklü tencere 20'lik dişlerin kökünü kuruttu!
 Uçurdu, uçurdu müzesini kurdu
 Haydarpaşa'dan Hicaz'a tren gider
 Tiyatrocular ekranlara demir attı
 Sınav öncesi beslenme alışkanlıklarınızın dışına çıkmayın
 Klasik tarzı seven erkekler de artık spor kıyafetler giyiyor

- 66 bin TL'ye lüks konut!

- Sıfır peşinatlı yazlık ev!

- 625 TL taksitle lüks konut!

- 44 bin TL'ye lüks konut!

- TOKİ'de bu hafta 4
kampanya!

 Bölümün en çok okunan
haberleri  

Kardeşini tekvando kursuna
götürürken kendini
şampiyonada buldu

Düdüklü tencere 20'lik
dişlerin kökünü kuruttu!

Ayasofya'dan daldık

Uykuda solunum durması
sendromu

Yılların Ardından Yedikule

Amirine öykünme

Tesettür fuarında son gün

Uçurdu, uçurdu müzesini
kurdu

Hüzünlü kelimeleri
seviyorum

Tiyatrocular ekranlara demir
attı

 En çok okunan 10 haber  
Köşe yazarları öfkeli: Bu
kaçıncı oldu?

Polonya yasta: Devletin
zirvesi aynı uçakta öldü

Bu kitap İş dünyasını
karıştıracak

Darbe mağduru
ülkücülerden ortak
deklarasyon: Reformu
destekliyoruz

Başsavcı bu sefer farklı
şeyler söylüyor

Arabanızı çiziklerden nasıl
kurtarırsınız?

[HABER ANALiZ]
Genelkurmay, 'mayınları
teröristler döşedi'
açıklamasını niçin yaptı?

Nuray Hanım'dan kâinat
güzeli, Tayyip Bey'den
diktatör olur da kimse
demez "niye"?

Real Madrid'i 'Barça'ladı

Esnafa vergi affı ve kredi
desteği geliyor

 HAVA DURUMU     İL SEÇ ▼

 İstanbul
Bugün Pazartesi Salı

8 7/16 8/18

İmsak 04:53
Güneş 06:25
Öğle 13:12

İkindi 16:51
Akşam 19:48
Yatsı 21:12
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