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CLEMENTI

Muzio Clementi (Mutius Philippus Vincentius

vardır. Clementi sonatinaları (küçük sonatlar)

Franciscus

halen

Xaverius

Clementi)(d. 23

tüm

dünyada

piyano

öğrencileri

Ocak 1752 - ö. 10 Mart 1832), modern piyano

tarafından çalınmaktadır. Etkisi, çağının çok

tekniğinin babası olarak anılan İtalyan asıllı

ötesine uzanmış bir sanatçıdır.

İngiliz besteci.

1779'da yayımladığı 6 piyano sonatı ile ün

Mozart ve Beethoven gibi büyük bestecilerin

kazanmıştır. Bu eserler müzik dünyasında

çağdaşı olması onun besteci olarak ününü

piyano sonatı ile klavsen sonatının birbirinden

gölgelemişse de piano müziği alanında özelikle

ayrılmasını sağlamıştır.

de sonat formunun gelişiminde büyük yeri

iki bölümlü olan klasik İtalyan sonatlarına

İngiltere'ye her gelişi, Clementi'nin müziğine

üçüncü bölümü ekleyecek sonat yazımına

olan ilgiyi azaltıyordu, yine de bestelemeyi

yenilik getirmiştir.

bırakmadı. Öte yandan yayımcılık ve piyano

Ününü duyuan İmparator 2. Josef, dönemin bir
başka

üstün

yetenekli

virtüöz-bestecisi

olan Mozart ile ikisi arasında bir yarışma
düzenledi. 24

Aralık 1781 günü

düzenlen

üretimi işi iyi gitmekteydi. Avrupa'yı gezerek
hem bestelerini hem de piyanolarını tanıtmaya
çalıştı

ve 1810 yılında

kadar

yeniden

İngiltere'ye dönüp yerleşmedi.

yarışta her iki sanatçı da kendi eserlerini
çalmış ve doğaçlama yapmıştı. Yarışın sonunda
bir galibi açıklanmadı ama bu hadise iki
sanatçıda iz bırakmıştı. Mozart, babasına
yazdığı mektuplarda Clementi'den "şarlatan"
diye bahsederken, Clementi hep Mozart'ı
övmüştür.

1807’de

kendisinin

bir

hayranı

olan

Beethoven, müziğinin İngiltere'deki tüm yayın
haklarını
tarihinde

ona

verdi.

Clementi'nin

müzik

bestecilik

özelliğinin

yanı

sıra Beethoven'ın eserlerinin yayımcısı ve
yorumlayıcısı olarak

da

yeri

önemlidir.

Beethoven'ın hayatının geri kalanında özellikle
Piyano öğretmenliğinden elde ettiği gelir ona

oda müziği alanında İngiliz pazarına yönelik

piyano yapımı işine girmek için gerekli

eserler üretmesinin nedeni yayımcısının orada

sermayeyi sağladı. Hayatının geri kalanında

bulunması ile açıklanabilir.

vaktinin büyük kısmını müzik yayımcılığı ve

1817'de Gradus ad Parnassum'u besteledi. Bu

piyano

eser, günümüzde halen piyanistler tarafından

üretimine

1794 yıllarında Franz
İngiltere'ye

gelişi

ayırdı. 1791Joseph

Haydn'ın

Clementi'yi

olumsuz

etkilemişti. Bir besteci olarak Haydn'ın müziği
ile

rekabet

edemiyordu

ve

Haydn'ın

egzersiz amacıyla kullanılmaktadır.
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