
ALEKSANDR ZABOLOTKOV

Aleksandr  Zabolotkov  1960  yılında  Kırım’da  doğdu.  Eğitimini  sırasıyla  Yevpatoria  Müzik
Okulunda,  Severodonetsk  S.  Prokofyev  Devlet  Müzik  Koleji  (keman  performans  ve  müzik
eğitimi diploması)  ve Donetsk S.  Prokofyev Devlet Konservatuarı’nda (üstad solist  ve sahne
performans eğitimcisi) tamamladı.  

Ukrayna  devlet  konser  ve  filarmoni  organizasyonlarında  birçok  müzik  ve  sanat  toplulukları
yönetimi  görevlerinde  yer  aldı,  performans  kayıtları  yaptı.  Ayrıca  klasik,  halk  ve  elektronik
müziği  eserlerinin  modern  aranjman  yarışmasında  da  1’ncilik  ödülü  aldı  ve  1980
Olimpiyatlarında kültürel etkinliklerinde sahne aldı. 

1993 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi ve birkaç yıl Bayrak Radyo ve Televizyon
Kurumu’nda  yönetmen  ve  programcı  Hakan  Çakmak  ile  birlikte  “Sanat  Güncesi”  haftalık
programında yer  aldı,  aynı  zamanda BRT yabancı  diller  haber bölümünde tercüman-muhabir
olarak çalıştı. Ek olarak, Lefkoşa Güzel Sanatlar Ortaokulu’nda keman ana dal eğitmeni olarak
çalıştı.  Tüm öğrencileri  Haccettepe Üniversitesi  Devlet  Konservatuarı’nı  kazanarak başarı  ile
mezun oldu ve halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda görev alıyorlar. 

Zabolotkov,  1999  yılından  itibaren  Doğu  Akdeniz  Üniversitesi’nde  çalışmaktadır.  Farklı
dönemlerde 2 kez Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca, DAÜ Uluslararası Merkezi’nde
(International  Center)  üniversitenin  tanıtım  etkinlikleri  kapsamında  bir  çok  ülkede  eğitim
fuarlarına katıldı.  2012 yılında,  gitar ve kompozisyon Öğretim Görevlisi  Özer Hekimoğlu ile
birlikte  Kamran  Aziz'in  "Kıbrıs  Bir  Ada  Mıdır"  ve  SILA 4  ile  merhum  Raif  Denktaş'ın
"Köprüden Geçemedim" şarkılarını senfonik ve çok sesli olarak birleştirerek yeniden düzenledi.
Bu eserler KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin jenerik müziği olarak kullannmaktadır. 

KKTC, Bahreyn, Almanya ve Türkiye’de bir  çok solo resitaller  ifa eden Zabolotnov, CAKA
Projesi (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) ile Türkiye’nin çeşitli illerde konser ve eğitimler
verdi.  DAÜ-İTÜ  ortak  oda  orkestrasını  oluşturdu  ve  iki  büyük  konser  organizasyonu
gerçekleştirdi. Genç yetenekler yetiştirmek amacıyla DAÜ’de “Allegro Gençlik Müzik Okulu”nu
kurdu ve “Children 4 Children” projesi kapsamında kıbrıslı çocuklar ile Türk-Alman gençlik
orkestası  birlikte  kimsesiz  çocuklar  yararına  müzik  festivali  yaptı.  Ayrıca,  KKTC  Kanser
hastaları yararına “Helping Hands” ve birçok diğer sosyal etkinlikte aktif rol aldı. 

Aleksandr Zabolotkov Rusça, Ukraynaca, İngilizce, Almanca ve Türkçe bilmektedir.


