
The Legend among Icons.

               Portugieser Perpetual Calendar. 
Ref. 5034: The moon has always exercised 
an inexpl icable power of at traction over 
 human beings. In the case of the  Portugieser 
Perpetua l Ca lendar, th is is more than 
understandable. Its fascination lies in the 
moon phase display, which shows the two 
faces of the moon in the nor thern and 
southern  hemispheres s imul taneous ly. 
Combined wi th the watch’s t ime less ly 
elegant design, its powers of attraction are 

 almost self- explanatory. After all, legends 
are simply  irresistible. 

iwc. engineered for men. 

Mechanical movement, Pellaton automatic winding, 

IWC-manufactured 52615 calibre, 7-day power  

reserve, Power reserve display, Perpetual calendar  

with displays for the date, day, month, year in  

four digits and perpetual moon phase for the northern 

and southern hemispheres, Sapphire glass, See- 

through sapphire-glass back, Water-resistant 3 bar, 

Diameter 44.2 mm, Alligator leather strap by Santoni

IWC Schaffhausen Boutique İstanbul: Mim Kemal Öke Cad. Altın Sokak 4/A Nişantaşı Tel: (212) 224 4604

İstanbul: Arte Gioia, İstinye Park Tel: (212) 345 6506 - Greenwich, Zorlu Center Tel: (212) 353 6347 - Unifree Duty Free, Ataturk International Airport Tel: (212) 465 4327

Ankara: Greenwich, Armada Tel: (312) 219 1289 - Next Level Tel: (312) 219 9315 I Bursa: Permun Saat, Korupark AVM Tel: (224) 241 3131 I İzmir: Günkut Saat, Alsancak Tel: (232) 463 6111

Iwc.com
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entrée

MÜZIKLE HAYAT BULMAK
SPRING TO LIFE WITH MUSIC

DÜNYANIN EN ÖNEMLI PIYANISTLERINDEN BIRI 
OLARAK KABUL EDILEN VE  OSCAR ÖDÜLLÜ 
SHINE FILMI ILE HAYATI BEYAZPERDEYE 
AKTARILAN, BIR DÖNEM ŞIZOFRENI TEDAVISI DE 
GÖREN DAVID HELFGOTT, 2 ARALIK’TA IZMIR’DE, 
4 ARALIK’TA ISE ANKARA’DA SAHNE ALIYOR.

 DAVID HELFGOTT, A SCHIZOPHRENIC PATIENT WHO
 IS REGARDED AS ONE OF THE MOST IMPORTANT
 PIANISTS IN THE WORLD AND WHOSE LIFE WAS
 PORTRAYED IN THE OSCAR-WINNING DRAMA
 SHINE, PERFORMS IN IZMIR ON DECEMBER 2 AND IN
ANKARA ON DECEMBER 4.
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Klasik müzik ve piyano nasıl hayatınızın anlamı 
haline geldi?
Yaklaşık dört yaşımdan beri müzik hep hayatımın 
aşkı oldu. Müzikle yaşıyor ve nefes alıyorum. Piyano 
çalmak için doğmuşum.

Birçok başarıya imza attığınızı biliyoruz ancak 
bizce bunların en büyüğü Rachmaninov’un üçüncü 
piyano konçertosunu muhteşem bir şekilde 
çalmanız. Sizce en büyük başarınız nedir?
1961’de, 14 yaşımda ABC State Concerto Final’i 
ve daha birçok yarışmayı kazanışım… 1967’de 
Londra’daki Royal College of Music’ten kazandığım 
ödüller de çok önemliydi ve o sene benim için başarılı 
bir yıldı. Sonrasında da 1997 yılında sizin de dediğiniz 
gibi Royal Albert Hall’da Rachmaninov’un üçüncü 
piyano konçertosunu sahnelememdi. Shine filminin 
tüm dünyada gösterime girmesi de bu dönemdeydi.

Oscar ve daha birçok ödülle taçlandırılan Shine 
filmiyle hayatınızı beyaz perdede izledik. Bu filmi 
ve bir oyuncu tarafından canlandırılan hayatınızı 
izlemek nasıl bir duygu?
Tüm film boyunca hem güldüm hem ağladım.  Çok 
gurur verici bir filmdi. Scott Hicks hayatımın özünü çok 
başarılı bir şekilde anlattı. Hem ona hem de Geoffrey 
Rush’a ve Lynn Redgrave’e hayatlarımızı bu kadar iyi 
yansıttıkları için minnettarım. Harika bir performanstı.

How did classical music and piano become your life’s 
main purpose?
All my life music has been my main love since I was 
about four years old. I live and breathe music and felt I 
was born to play the piano.

One of the most important things that you are known 
for is your triumphant performance of Rachmaninov’s 
third piano concerto. What was your biggest triumph 
in your opinion?
Winning the ABC State Concerto Final in 1961 when I 
was fourteen and many more competitions. Also the 
awards I won at the Royal College of Music in London 
from 1967, which was a vintage year. Then performing 
the Rachmaninov third piano concerto in the Royal 
Albert Hall in 1997, which saw the world release of the 
movie Shine.

We’ve seen your life on the silver screen with the 
movie Shine and the movie won an Oscar and many 
other awards. What did you feel about watching your 
life performed by other people?
I laughed and cried all the way through the film and 
was so proud of it. Scott Hicks did a wonderful job of 
portraying the truce essence of my life and I am so 
grateful to him and Geoffrey Rush and Lynn Redgrave 
for capturing our lives so wonderfully. They were 
exceptional performances.
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12 yıl boyunca bir akıl hastanesinde şizofreni 
tedavisi gördünüz. Tekrar piyano çalmaya başlayacak 
durumda olduğunuzu ne zaman hissettiniz?
Uzun bir süre hiçbir şey yapmadım. Profesyonel konser 
vermedim ve etrafımda bana destek olabilecek çok az 
insan vardı. Müzik olmayınca kaybolmuştum. Eşim 
Gillian’la tanıştığımda zihnim ve kalbimdeki sis dağıldı 
ve hayatım bir anda muhteşem bir hâl aldı. Profesyonel 
olarak çalmaya başlamıştım ve hayatımda daimi bir sevgi 
kaynağı vardı. Tabii ki müziğim, yeni özgürlüğüm ve 
mutluluğumun bir yansımasıydı.

Müzik sizin için bir iletişim yöntemi. Birkaç kelimeyle 
kendi bakış açınızdan müziği tanımlayabilir misiniz?
Müzik, ruhumu dolduruyor. Benim için büyük bir tutku 
ve çok yakın bir dost gibi. Müzisyen olduğum için çok 
mutluyum.

You received a treatment for 12 years in a mental 
hospital. When was the moment you felt you are 
going back to play music again? 
I had nothing for so long, no professional concerts 
and very little loving support. I was lost without my 
music. When Gillian, my wife, came into my life, the 
fog in my head and heart lifted and my life opened 
out in a wonderful way with performing again 
professionally and having constant love in my life. 
My music of course reflected my new freedom and 
happiness.

Music is your way of talk. Can you define music 
from your point of view with a few words? 
Music fills my soul and is my great passion and 
friend. I am so grateful to have a life of performing.

Video için | For the video




