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12. Şarap üreticileri festivali Vevey'de gerçekleşti, 20 ile 25 yıl aralarla organizesi yapılan festival 3 hafta
süreyle, 18 temmuz - 11 ağustos 2019 tarihlerinde Vevey'de organize edildi, bir milyon'a yakın ziyaretçi
katıldı. İlk şarap üreticileri festivali 1797 yılı'nda Veveyde gerçekleşmiş'di, daha sonraları ortalama her 25
yıl aralarla organize edilebilindi, ilk festivalin ardından gerçekleşen Vevey şarap festivalerinin tarihleri,
yıllara göre şöyle sıralandı: 1797 - 1819 - 1833 - 1851 - 1865 - 1889 - 1905 - 1927 - 1955 - 1977 - 1999 2019
İsviçre'deki tüm kantonların davet edildiği ve her kantonun veya bölgenin günleri, stantları ve gösterileri
gerçekleşti. Aynı zamanda Konfederasyon Günü 1 Ağustos İsviçre Ulusal Günü vesilesiyle, şarap festivali
İsviçre Konfederasyonunun iki güçlü sembolünü davet eti : İsviçreli Muhafız ve İsviçreli Devriye, 1 ağustos
gösterileri Leman göl'ü üzerinde üçakların gösterileri ile coşkulandı. Vaud kanton'lu İsviçre'nin ilk kadın
pilot'u Fanny Chollet, F/A-18 uçakları'ile göklerde gösteriler gerçekleştirdi, Fanny Chollet, İsviçre
Ordusunun komutasındaki ilk kadın pilot unvanına'da erişti. "Shotty" lakabı ile tanınan İsviçrenin Sabiha
Gökçen'i göklerde adeta şov yaptı göl kenarında binlerce katılımcı tarafından zevkle izlenildi. İsviçre
Devriyesi'nden eskort SWISS'ten Airbus A320 pilot Yves Bachmann emekli olmadan önceki son uçuşunu
Şarap festivali için yaptı. İsviçre Devriyesi ve F-5 Tiger avcı uçağı kırmızıyla beyaz, isviçre bayrağının
üzerindeki artı ile süslenmişti. SWISS uçağı devriyeyesi olağanüstü bir şekilde katıldı: yaklaşık 5 dakikalık
bir gösteri için İsviçre devriyesi ile birlikte göl üzerinde gösteri yaptı. İkinci kez göründükten sonra, bu sefer
yalnız, SWISS uçağı arena (stadyum), göl ve Vevey'de bir dizi pasaj ve festival gösterisini başarıyla
tamamladı. İsviçre devlet başkanı Ueli Maurer de 1 ağustosta da festivali ziyaret eti. Festivalin son günü
Vaud kantonu 7 hükümet üyeleri ve hükümet başkanı Nuria Gorite de festivale katıldılar.
Festivalin organizasiyonunda başından beri yer alan başkan Françio Margot sizi tanıyabilirmiyiz?
Şarap imalatçılarının kardeşliği derneğinin 2012 den beri başkanlığını yapıyorum, Vevey'liyim, her yıl
düzenli çalışmalarımız oldu. Şarap üreticileri festivali Çalışma takımı ve sanatsal ekibin yardımcıları
Daniele Finzi Pasca • Hugo Gargiulo • Maria Bonzanigo • Jérôme Berney • Valentin Villard • Giovanna
Buzzi • Stephane Blok • Blaise Hofmann • Bryn Walters • Martin Reich • Alexis Bowles • Roberto Vitalini.
Bu çalışma ekipi ile birlikte festivali hazırladık.
Daha önceki Vevey Şarap üreticileri festivalereine katıldınızmı veya organizationlarından yer aldınızmı?
1953 doğumluyu, 1955 de gerçekleşen festivalde 2 yaşındaydım hatırlayamıyorum, ama 1977 ve 1999
festivalerine figüran olark katıldım ve kostümler gerçekleştirme komisyonunda'da yer aldım, 2019 bu yıl da
şarap imalatçılarının kardeşliği derneğinin başkanı olarak katılıyorum.
İzlenimlerimiz'de görebildiğimiz kadarıyla 1999 da ki fetivale göre tekknoloji olarak farklılıklar
gerçekleşmiş; ses,müzik, görüntü ve kostümler çok uyumlu olmuş, sizin bu konuda görüşleriniz?
Bunu öyle kısa zamanda görmemek gerekir, festivallerin her biri, zamanının bir evresi idi. 1955 de gece
gösterimi esnasında uçak savunmasında kulanılan projektörler kulanılarak geceyi aydınlatıyorduk, her
dönemin tekniklerinden en iyi bir şekilde yararlanılıyordu, yenilikler her dönem oluyordu.
4. gündür katılıyorum, şarap standlarının dışında; inek ahırı ve taze süt, peynir standları da
mevcuttu, bunlar niye sergileniyor şarap festivalinde?
20. yüz yılın ilk yarısında bu bölgedeki bağcılık ve tarım emekçileri birlikte olurdu örneğin Fireburg
kantonunda bağcılar yazın hayvanlarını yaylara tepelere çıkartırlardı aynı anda da bağ bakımı yaparlardı,
bu ilişkilerden dolayı inekler ve tartım üreticileri emekçileri de festivalimizde sergileniliyor.
İsviçredeki tüm kantonlar devet edildilermi, festivalde mevcut bulunuyorlarmı?
bazı kantonlar bolge olarak katıldılar, tüm kantonlar standlarıyla festivalimizde bulunuyorlar.
Bu kadar büyük bir organizasiyon için, belediyelerden, kantonlardan ve ulusal düzeyde madi
yardımlar aldınızmı? Organizasyonda bir takım zorluklar yaşadınızmı?
Hayır hiç madi yardım almadık, tüm organizasiyon bizler tarafından yapıldı. Ciddi bir sıkıntıyla
karşılaşmadık, emniyetli geçiyor ve bir kazayla karşılaşmadık, iki akşam yağmur oldu, açık hava'daki

gösteriler daha sonra katılımcıların göstrimine tekrardan sunuldu, bir kaç meteo ile ilgili sıkıntılar yaşadık,
onun dışında oldukça iyi yönetik.
Festival Arenası etrafında ve tüm göl kıyısında oldukça restaurantlar oluşturulmuş, bu
restaurantlar festivalden sonra kaldırılacak mı?
Esnafların oluşturduğu bu restarantlar geçici, hepsi kaldırılacak, göl kenerı eskisi gibi kalacak, sadece
şarap imalatçılarının kardeşliği derneğinin teraslı restaurantı birkaç hafta daha kalacak enson o yıkılacak.
UNESCO tarafında koruma altına alınan, bu bölgeyi iyi tanıyan biri olarak, hangi şarap'ı tercih
ediyorsunuz?
Lavaux bölgesinde üretilen Dezaley şaraplarından, Chasselas üzümünden yapılan şarap'a karşı zafım
var, tercihimdir. Şarap temsilcileri ve imalatçıları ile her yıl bir araya gelip şarap kalitesini ve gelişmesini
gözden geçiriyoruz.
Şarap üreticileri festivali, Neden ortalama sadece 20 yıl arayla gerçekleşiyor?
Tarihteki savaşlarla, zor durumlarda'ki açlıklarla ilintili. Örneğin 1797 - 1819 yıları arasında Napolyon'un
kampanyası vardı. Savaşlar, açlıklar ve zorluklar döneminde festival düzenleme geleneğimiz yoktur. Aynı
zamanda böyle büyük bir festivali düzenlemek güç ve çok kolektif emek ister, birikim ister, her yıl
düzenlenebilecek bir festival değildir.
Böyle büyük bir organizasiyonu devlet yardımı olmadan gerçekleştirmenizi anlamaktan zorluk
çekiyorum, bir iki dernekle olabilirmi? figüranlarınız ve gönülülerinizin sayısını verebilirmisiniz?
Kendimize sormaya başladık aslında bu festival için devlet'den enazında madi yardım almalımıyız diye?
5'500 fügüran ve 1'500 de destekleyici ortalama 7'000 gönüllü ile severek ve zevk'le çalışıyoruz, ben dahil
gönülüyüm.
Başka eklemek istedikleriniz?
Tarihi, birikimli kolektif, olağanüstü deneyimli bir proje etrafında bir araya gelen yığınlarca gönnülülerle
gerçekleşen bir çalışma. Röportaj'ınız için gazetenize ve size teşekkür ederiz.
Lavaux bölgesinin üzümleri ve şaraplarının kalitesinin sırrı: güneş, güneşin göl'e yansıması ve tekrardan
röfle yaparak ikinci bir ışık daha bağların üzerisine yansıtması ve toprak kaymasını da önlemek için
bağların aralarına örülmüş kalın taş duvarların yazın güneş'de ısınarak üçüncu bir ısı daha bağlara
vermesi sonucu üzümlerin daha da şekerlenmesini sağlayan bu etkenler kaliteli üzüm ve şarap olmasını
da sağlıyor.
Agos gazetesinden alıntı
ERMENİLERIN SURP ASDVADZADZNİ:HALK DİLINDE ÜZÜM BAYRAMI
..Ermeni Apostolik Kilisesi'nin beş büyük bayramından biri olan ve "Üzüm Bayramı" olarak da bilinen
'Verapokhum Surp Asdvadzadzni' yani "Meryem Ana'nın Göğe Alınışı Yortusu", bugün kutlanıyor.
Ermeniler Surp Asdvadzadzni'yi her yıl 15 Ağustos'a en yakın pazar günü kutluyor. Neden üzümle
anılıyor? Agos'ta kutlamanın "Üzüm Bayramı" olarak da anılması şöyle anlatılıyor:
"Bir kutlama veya anma gününün akılda kalması ve önem arz etmesi için bazı değer yargılarını ön planda
bulundurmaktayız. Kutlama veya anma somut bir şeylerle özdeşleşiyorsa, bilinmesi ve dikkate alınması
gereken asıl anlamı bir kenara bırakıp somut anlamlara sığınıyoruz. Bu nedenle 'Surp Asdvadzadzin'
(Meryem Ana Yortusu) 'Üzüm Bayramı' olarak anıla gelmiştir (Zadig/Paskalya, Khaçverats/Haç Bayramı
gibi). Üzümlerin kutsanmasını Meryem Ana ile dolaylı olarak ilişkilendirmek mümkündür tabii, ancak asıl
olan bu günün anlamının üzümden daha önemli değerlerle ilişkilendiğini kavrayabilmektir."Meryem
Ana'nın Göğe Alınışı'nın kutlandığı günün simgesi üzüm. Dünyanın dört bir yanındaki Ermeni kiliselerinde
olduğu gibi, İstanbul'daki Ermeni kiliselerinde de, yılın ilk hasadına ithafen Khaghoğorhnutyun (üzüm
okuma) töreni yapılıyor ve bereket için dua ediliyor. Meryem Ana'nın "göğe alınışı"Episkopos Sahak
Maşalyan ise 2014 Asdvadzadzin'i için Agos gazetesinden Aren Dadıroğlu'na verdiği röportajda "Meryem
Ana'nın Göğe Alınışı"nı şöyle aktarıyor:"İsa Mesih çarmıha gerildiğinde 48 yaşında olan Meryem Ana, 12

sene daha, Mesih'in öğrencileri Hovannes ve Yuhanna ile beraber kaldı, çünkü Mesih, annesini onlara
teslim etmişti."Meryem Ana 60 yaşında vefat etmeden önce, kendisine öleceği açıklanıyor. O da,
yakınlarına ve o sırada Kudüs'te bulunan öğrencilerine haber veriyor."Toplanıyorlar, ağlaşıyorlar ve
Meryem Ana, birkaç gün sonra gözlerini yumuyor. Meryem Ana'yı bir mağaraya koyuyorlar, girişini bir
kayayla kapatıyorlar, o kaya bugün hâlâ orada. İnsanlar oraya ziyarete gittiklerinde tuhaf sesler
duyuyorlar."Dört gün sonra, öğrencilerinden Partoğomeos geliyor, haberi alıyor ve çok üzülüyor. Mezarı
açıp, Meryem Ana'yı son bir kez ona göstermek istiyorlar. Mezar açıldığında bakıyorlar ki Meryem Ana'nın
cesedi yok. O zaman anlıyorlar ki Meryem Ana, oğlu Mesih tarafından göğe alındı, bir şekilde dirildi."
Ermenilerin Surp Asdvadzadzni Üzüm Bayramı Her yıl 15 Ağustos'a en yakın Pazar günü kutlanan Surp
Asdvadzadzni yani Meryem Ana'nın Göğe Alınışı Yortusu bu yıl 18 Ağustos'ta kutlanmıştı.
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