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ORKESTRA
YÖNETEN
■

EÇEN yıl ekim
ayında dünyanın
gözleri R ea g a n -G orb a ç o v ’un zirve toplantısı
nedeniyle küçük bir
ülkeye, İzlanda’ya çevril
diğinde başkent Reykja
vik' de hayat canlanmış,
sanat hareketleri de yo
ğunlaştırılmıştı. Bu ara
da V erdi’nin “II Travatore’ operasının ek
temsilleri için de orkest
ranın şef bageti, İstanbul
Devlet Operası’ndan 28
yaşında genç bir şefe
teslim edildi: Cem Man-

G

■

sur’a.
Cem Mansur, İzlanda’
ya davet edilişini şöyle
anlatıyor
“ Konserden 24 saat
önce telefonla çağrı
aldım. İstanbul’dan İz
landa’ya direkt uçak sefer
leri olmadığı için, ertesi
gün birkaç uçak değiştire
rek Reykjavik’e ulaşabil
dim. Alandan, doğrudan
temsile yetiştim ve kim
seyi görmeden, tanıma
dan orkestra çukuruna
girdim. Üç temsil için
çağrılmıştım, fakat beş

temsil yönettim. Provasız
orkestra yönetmek sık sık
başıma gelen bir olaydır.”
Çok genç yaşta eline
bageti alıp İngiliz Krali
yet Filarmoni Orkest
rası, İngiliz Oda Orkest
rası gibi dünyaca ünlü
orkestraları yöneten,
1982’de Los A ngeles
Filarmoni Enstitüsünde
L e o n a r d B e r n s te in
gibi büyük bir ustayla
çalışan Cem Mansur, çok
kısa bir zamanda uzun
bir yol kat etmesini
bugün İngiltere’de orta- ►

Cem Mansur, 13. Uluslararası İstanbul Festivali’nde İngi
liz Kraliyet f Harmoni Orkestrası nı yönetti (üstte).

1957’de doğan Cem Mansur, 1979’da
bir yıllık hazırlık çalışmasından
sonra
İngiltere Kraliyet Müzik
Okulunun piyano ve teori sınavla
rını vererek, City Üniversitesi Müzik
Fakültesi ile Gulldhall School of
M u sic’e kabul edildi. Üç yıllık şeflik
eğitimi yanında genel müzik eğitimi
gördü. Halen İstanbul Devlet Ope
rası orkestra şefidir. Yurtdışı çalış
maları da ya z aylarında devam
ediyor.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sanatçı çifti Cem Mansur ve La
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le Mansur 1984 yılında evlendiler.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde sahnelenen Kuğu Gölü’nde 1976’dan beri baş balerin
olan Lale Mansur dans etti (üstte).
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mın müsait olmasına
bağlıyor. Ancak eğitimi,
yeteneğin yanı sıra,
azmin ve kararlılığın
önemli rol oynadığını
gösteriyor.
Cem Man sur İngilte
re’ye elektrik mühendisi
olmak için gitmiş, kısa
bir süre sonra, imkânlar
dan yararlanarak müzis
yen olmaya karar ver
mişti. Ancak önünde
zorlu bir yol vardı.Doğal
olarak çok küçük yaş
larda müzik eğitimine
başlayıp, belli yaşlarda
ustalaşan bir yolu izle
memişti. Bir yıl piyano
ve teori dallarında dip
loma topladı. Zira üniver
sitede ve konservatuvarda müzik sınıflarındaki
yerler için bir yarışma
ortamına girmek zorun
daydı. Sınavlarda başa
rılı olur ve 1979 yılında
bir yıllık eğitimden sonra
City Üniversitesi Müzik
Fakültesi ile Gulldhall
School of Music’e kabul
edilir. Aynı yıl üniversite
orkestrasını yönetme
imkânı çıkar ve asıl yete
neğinin o yönde gelişti
ğini anlayarak eğitimine
orkestra şefi olmak üzere
devam eder, bu arada
müziğin estetik yönüne
de ağırlık verir, genel
müzik eğitimi görür. Bu
çalışmaları sürerken Cem
Mansur St. James Oda
Orkestrası'm kurar, üni
versite ve konservatuvar
orkestralarıyla çalışma
ları devam eder. Üniver
site öğreniminden sonra
da, konservatuvarın yük
sek şeflik bölümünde açı
lan yarışmayı kazanarak
özellikle opera ve çağdaş
müzik şefliği üzerine ihti
sas yapar. 1981-82 Ricordi
Şeflik Ödülü’nü kazanan
Cem Mansur, 1981’de
Uluslararası Londra Şe-

hir Festivali’nde avangard müzik tiyatrosu
eserlerinin, 1986’da da
E lgar’ın bitiremediği bir
operasından fragmanla
rın ilk seslendirilişini
yönetti
Dört yıldır Devlet
Operası orkestra şefi
olan Cem Mansur, 19831985 yıllan arasında da
İstanbul’da Filarmoni
Oda Orkestrası’nı kurup
yönetti, 13. Uluslararası
İstanbul Festivali’nde,
ardından İngiltere’de
İngiliz Kraliyet Orkest
rasını yönetti. Halen yaz
aylarında Londra ve

Fransa’ daki Akdeniz
Gençlik Orkestralarını
da yönetiyor.
“ Bana göre, bütün
sanat dallarına olan
merakım, onların nasıl
algılandığı konusunda
belli bir bilinçte olmam,
benim müzisyenliğimi
etkileyen unsurlardır.
Doğrusu klasik müziğin
çerçevesi içinde kalına
rak iyi bir orkestra şefi
olunabileceğine inanmı
yorum. Diğer sanatların
ve sanatın, güzelliğin ne
olduğu, ne anlama gel
diği, ne gibi bir işlevi
olduğu konusunda sanat

İlk kez 23 yaşında davet edilerek geldiği Türkiye’de profes
yonel olan Mansur, 1983’te Oda Orkestrası’nı kurdu.

“K a t edilen yolu n uzunluğu ve za
m anın kısalığı, kendi çalışm am
sa yesin d e ortaya çıkm ış olabilir
ama, onu sağlayacak eğitim sis
tem i olm asaydı, yetenekli de
olsam , bazı şeyleri yapa m a zd ım

çının kesin fikirleri
olmalıdır.”
29 yaşında olan Cem
Mansur, kendisi gibi Dev
let Opera ve Balesi’nde
görevli, baş balerin Lale
Mansur ile evli.
Lale Mansur, orkest
ra şef eşinden farklı ola
rak, mesleğini sekiz
yaşında iken seçmiş,
ailesi de kendisini destek
leyince konservatuvar
eğitimine başlamış. O
yıllarda balerin kadro
sundaki eksiklik nede
niyle öğrencilik yılların
da sahne deneyimi kaza
nan Lale Mansur, 1976
yılında mezun olduktan
sonra, günümüze kadar
baş balerin olarak Devlet
Opera ve Balesi’ndeki
görevine getirilmiş. Lale
Mansur’u ‘Carmen’, ‘Hürrem Sultan’, ‘Giselle’,
‘Kuğu Gölü ’ ve ‘Şehrazat ’
‘Mavi Tuna’, ‘Oluşum’
gibi birçok eserde izledik.
Sanatçı aynca 1980 yılı
ve 1984 yılında yaz
ayları süresince İngilte
re’de Kraliyet Balesi ile
çalışmalarda da bulun
muş.
AKM’de çay içerken
tanıştıkları günden sonra
başlayan beraberlikleri
24 Mayıs 1984 yılında
evlilikle noktalanan çift
halen Devlet Opera ve
Balesi’ndeki görevlerini
sürdürüyorlar.
“ Âşık olup evlendik
ten sonra, her ikimiz de
sanatçı olduğumuz için
aym dilden konuşuyoruz,
birbirimizi manen destek
leyebiliyoruz. Bu da bize
çok doğal geliyor.”
Lale Mansur, prova
ları devam eden ‘Kamelyalı Kadın’da dans eder
ken, Cem Mansur’u da
son olarak Offenbach’ın
‘Paris Hayatı ’nda şef ola
rak izledik.
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