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MOZART IN THE JUNGLE
D z ye lham kaynağı olan k tap!

BLAIR TINDALL

KİTAP HAKKINDA

Amerikalı yetenekli obua sanatçısı Blair Tindall’ın aşkla adandığı
müzik endüstrisinde yaşadığı acı-tatlı anıları açık sözlü ve
‘sansürsüz’ bir üslupla anlattığı Mozart in the Jungle (Balta
Girmemiş Ormanda Mozart) 2005 yılında yayımlandığında müzik
dünyasında tam bir şok etkisi yaratmıştı. Amazon Video 2014
yılında kitapta anlatılan öykülerden ilham alarak çekilen aynı adlı
diziyi yayına soktuğunda ise kitaptan sadece müzik çevresi değil
tüm dünya haberdar oldu. Dizinin gösterimde olduğu 2014-2018
yılları arasında tam anlamıyla bir ‘Mozart in the Jungle patlaması’
yaşandı. Bu da elbette klasik müziğe yönelik ilginin artması
sonucunu doğurdu. Blair Tindall’ın kıvrak zekâsı ve kaleminin gücü
bir araya geldiğinde ortaya çıkan baştan çıkartıcı metin, klasik
müzik profesyonellerinin dışarıya sımsıkı kapalı dünyasına yakıcı
bir bakış sunma fırsatı veriyor. Tindall, sadece uzun yıllar çalışkan
bir üyesi olarak görev yaptığı ABD’nin ‘balta girmemiş bir orman’ı
andıran klasik müzik ve müzikal dünyasıyla ilgili ‘içerden’ bilgiler
vermekle kalmıyor, sanat dünyasının 80’li ve 90’lı yıllarda yaşadığı
dönüm noktaları ve sıkıntılar konusunda da araştırma ürünü
bilgilerini okurlarıyla paylaşıyor.

KİTABA ÖVGÜLER
“Aşırı yüceltilmiş bir dünyayla ilgili taptaze, son derece okunabilir
ve yakıcı bir bakış açısı.”
Publishers Weekly
“Genç klasik müzik öğrencilerinin ebeveynleri dikkat. Mozart in the
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Jungle adlı bu kitabı okuduktan sonra, çocuklarınızı bir speed
metal grubunda davul çalmak gibi daha erdemli uğraşlara
yöneltmeyi tercih edebilirsiniz.”
Jacob Slichter
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“Tindall klasik müzik sanatçılarının resmi giyimli, aşırı bilgili
züppeler oldukları şeklindeki stereotipi darmadağın ettiği kitabında
seks hayatını içtenlikle ve şehvet dozu yüksek bir üslupla
anlatıyor…”
John Fleming, St. Petersburg Times
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“Tindall’ın yazarlığı mükemmel ve dolambaçsız; cümleleri ve öykü
akışında yaptığı zekice manevralarla okuyucunun ilgisini üzerinde
tutmayı başarıyor…”
Mick Scott, Winston-SalemJournal
“Klasik müzik dünyasının perde arkasına dair pek çok şeyin
anlatıldığı bu anı kitabı profesyonel senfoni orkestralarının şaşırtıcı
boyutlardaki şehvetli ve sefil dünyasını ifşa ediyor. Kim tahmin
ederdi ki?”
Jennifer Ceaser, Hamptons

