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Καλοκαιριάτικη µουσική

Θερινή Ακαδηµία Μουσικής Παξών, 18ο Φεστιβάλ Ναυπλίου, 3ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ρόδου,
10ο Φεστιβάλ Γ. Α. Παπαϊωάννου στην Καβάλα, «Χωροτεχνίες» στη Νάξο και 30ο Φεστιβάλ
Μανόλη Καλοµοίρη στη Σάµο. Όπερα στην Ερµούπολη της Σύρου, θρησκευτική µουσική
στην Πάτµο, jazz στη Ζάκυνθο, αναγεννησιακή µουσική στο Ρέθυµνο. Φεστιβάλ Κέρκυρας
και Ionian Concerts. Και πάρα πολλά ακόµα που δεν έχουµε χώρο να τα αναφέρουµε.
...Ιούνιο και Ιούλιο ο Πολιτισµός “πάει εξοχή”... είχαµε γράψει στο  πέµπτο µας τεύχος,
τον Ιούλιο του 2004.

Πέντε χρόνια αργότερα µπορούµε να το επαναλάβουµε, βλέποντας παράλληλα τί έχει
αλλάξει: περισσότερες διοργανώσεις, µεγαλύτερες διάρκειες (η σαιζόν αρχίζει µέσα Ιου-
νίου και τελειώνει τέλος Σεπτεµβρίου), καλύτερα και πιο στοχευµένα προγράµµατα. Επι-
πλέον, όλο και περισσότερα φεστιβάλ περνούν το όριο της δεκαετίας, κάτι που µας επι-
τρέπει πλέον να τα αντιµετωπίζουµε ως θεσµούς.

Αφήσαµε τελευταία την συγκυρία: Η τρέχουσα οικονοµική δυσπραγία θα µπορούσε να
γίνει αφορµή  να ακυρωθούν ή να σταµατήσουν πολλές διοργανώσεις. Είναι λοιπόν πολύ
θετικό -  και ελπιδοφόρο -  το ότι συνεχίζουν χάρις στο µεράκι και τη γνώση των διοργα-
νωτών, την εµπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών και το ενδιαφέρον  τού κοινού. Είναι ακό-
µα θετικότερο το ότι «τα λεφτά δεν είναι πάντα αλλού». Μερικές φορές µπορεί να διατε-
θούν και για κάτι που αξίζει.

Στις επόµενες σελίδες µας διαβάστε για µερικά από αυτά, βρείτε τα υπόλοιπα  στο
Internet ή στα Κυριακάτικα ένθετα, βάλτε τα αν µπορείτε στο πρόγραµµά σας και περά-
στε  καλά.

Τελικά, µας αρέσει το ελληνικό καλοκαίρι !

Η Συντακτική Οµάδα
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Φεστιβαλικά «Προανακρούσµατα»

Από φίλο του περιοδικού λάβαµε δύο κείµενα του Γιώρ-
γου Μονεµβασίτη σχετικά µε το Ελληνικό Φεστιβάλ, τα
οποία αναρτήθηκαν ως «Προανακρούσµατα» στο ηλε-
κτρονικό περιοδικό του «Ηριδανού». Τα αναδηµοσιεύου-
µε, γιατί θεωρούµε ότι µε λιτό και σύντοµο τρόπο θέτει -
σχεδόν δύο χρόνια πριν - κάποια ζητήµατα γύρω από το
Ελληνικό Φεστιβάλ που τώρα πια έχουν γίνει πολύ εµφα-
νή: 

∆ιαδικτυακό Πολιτιστικό  Περιοδικό «Ηριδανός». 

Τεύχος 11 - Καλοκαίρι 2007  «Προανάκρουσµα»

Όταν ανακοινώθηκε η τοποθέτηση του Γιώργου Λούκου
επικεφαλής τού Φεστιβάλ Αθηνών, χαρήκαµε γιατί (ελπί-
σαµε ότι) επιτέλους θα καθόριζε τις τύχες του ιστορικού
θεσµού, κάποιος µε εγνωσµένες διοικητικές ικανότητες
και ταυτόχρονα επίγνωση του διεθνούς καλλιτεχνικού ι-
στού. ∆εν του κρατήσαµε κακία, όταν πέρυσι, µε την α-
νακοίνωση του προγράµµατος, διαπιστώσαµε µια σαφή
εύνοια προς τις τέχνες του θεάτρου και του χορού, µε α-
ντίστοιχη µειοδοσία - σε σχέση µε τα µέχρι τότε δεδοµέ-
να - στην  τέχνη των ήχων. Την περίοδο χάριτος την εδι-
καιούτο και δεν του την αρνηθήκαµε. Όταν όµως πληρο-
φορηθήκαµε τα προγράµµατα των εκδηλώσεων του
2007, διαπιστώσαµε ότι και τούτη τη χρονιά η µουσική ή-
ταν αδικηµένη. 

Για να τεκµηριώσουµε το χαρακτηρισµό µας αυτό, συ-
γκρίναµε τα νέα προγράµµατα του Φεστιβάλ, µε εκείνα
προηγούµενων χρόνων. Αυτών µάλιστα που προηγήθη-
καν του 1991. Οι συγκρίσεις - πάντοτε στον τοµέα της
µουσικής - για το παρελθόν αποδείχτηκαν δοξαστικές
και ουχί για το παρόν.

Γιατί πριν το 1991; Μα απλούστατα επειδή τότε δεν υ-
πήρχε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εποµένως το Φε-
στιβάλ «έπαιζε χωρίς αντίπαλο». Ενώ τώρα που υπάρχει
το Μέγαρο Μουσικής, το Φεστιβάλ µοιάζει να µην θέλει -
ή να µην µπορεί - να το ανταγωνιστεί, ως οφείλει. Ή ακό-
µη να το συµπληρώσει. Μια εξήγηση για αυτό από την η-
γεσία του Φεστιβάλ, είναι οπωσδήποτε αναγκαία. 

Τεύχος 12 - Φθινόπωρο 2007, «Προανάκρουσµα»

Το ανανεωµένο, υπό τον Γιώργο Λούκο, Ελληνικό Φεστι-

βάλ (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου) περάτωσε τη δεύ-
τερη περίοδό του. Πολλά περί αυτού λέγονται, γράφο-
νται αλλά και θρυλούνται. Εν πολλοίς θεωρείται επιτυχη-
µένο. Από ποιους όµως; Μήπως η επιτυχία αυτή δεν είναι
πραγµατική στο σύνολό της αλλά «κατασκεύασµα», µερι-
κώς,  των πολυδύναµων  - ου µη  και παντοδύναµων -
ΜΜΕ; Μας ξενίζει ο υπερβάλλων ζήλος οµάδας δηµοσιο-
γράφων να παρουσιάζουν άπαντα τα σχετικά τεκταινόµε-
να  σχεδόν αγιοποιηµένα. Ιδού µικρή αναφορά αποδεικτι-
κή του µη πειστικού: Αµέσως µετά τη λήξη των εκδηλώ-
σεων της περσινής χρονιάς, στις 7 Αυγούστου συγκεκρι-
µένα, δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία» έ-
ρευνα µε απολογιστικό χαρακτήρα και τίτλο «10 άνθρω-
ποι της τέχνης για το Ελληνικό Φεστιβάλ».

Τουλάχιστον αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι ου-
δείς από τους 10 αυτούς ανθρώπους της τέχνης - τώρα
βεβαίως πως κατονοµάζεται άνθρωπος της τέχνης ο κ.
Νίκος Λιακόπουλος, ιδιοκτήτης της γνωστής ταβέρνας
«Λεωνίδας» του Λιγουριού, αποτελεί άλλου είδους αξιο-
περίεργο  - υπηρετεί τη µουσική, ή προέρχεται από αυ-
τήν ή πρόσκειται τέλος πάντων σε αυτή. Όλοι έχουν άµε-
ση ή έµµεση σχέση µε το θέατρο και το χορό, τέχνες α-
ναµφίβολα ευνοηµένες από το νέο καθεστώς. Φυσικό ε-
ποµένως είναι να εγκωµιάζουν. Κάποιοι µάλιστα εµφανί-
ζονται χωρίς  γνώση ή µνήµη, µιας και επαινούν τη χρήση
νέων χώρων - κάτι που µε έµφαση συνεχίστηκε και φέ-
τος. Πού ζούσαν όλοι αυτοί όταν ο Μποµπ Ουίλσον και ο
Φίλιπ Γκλας παρουσίαζαν τα θεσπέσια Ουράνια τέρατά
τους (στην Πειραιώς επί θητείας Θάνου Μικρούτσικου
τους θυµίζουµε), ή όταν απολαµβάναµε βραδιές µουσι-
κής και  ποίησης, ή ποίησης και µουσικής, αν κάποιοι επι-
θυµούν, σε χώρους εκτός των παραδοσιακών του Φεστι-
βάλ; (Στην Πνύκα συνέβη αυτό).

Οι περί νέων χώρων τυµπανοκρουσίες µάλλον φαι-
δρές µοιάζουν. Μας ξένισε επίσης η άρνηση του διευθυ-
ντή του Φεστιβάλ να προβεί στον καθιερωµένο - και υπο-
χρεωτικό - πλήρη απολογισµό των πεπραγµένων της
περσινής χρονιάς. Η δικαιολογία µοιάζει έωλη: «Γιατί α-
ξιολογότατες παραστάσεις δεν είχαν πληρότητα». ∆εν έ-
χουν συνειδητοποιήσει φαίνεται εκεί, ότι το Φεστιβάλ δεν
είναι για λίγους και εκλεκτούς, αλλά για όλους. Για έναν
απλούστατο λόγο: Όλοι µας το πληρώνουµε. 

Γιώργος Μονεµβασίτης

Επιµέλεια - Σύνταξη: Κ. Α. Λυγνός
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ότι παρά τις επανειληµµένες υποσχέσεις του Υπουργεί-
ου, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες χρηµατοδότη-
σης της οριζόντιας δράσης των ακαδηµαϊκών βιβλιοθη-
κών, συµπεριλαµβανοµένων των συνδροµών στα ηλε-
κτρονικά περιοδικά για την τριετία 2009-2011. 

Ο ΣΕΑΒ συγκεντρώνει υπογραφές για άσκηση επι-
πλέον πίεσης προς το Υπουργείο, ώστε να ολοκληρω-
θούν το ταχύτερο οι διαδικασίες, ζητώντας άµεση εξα-
σφάλιση της χρηµατοδότησης και υπογραφή των συµβά-
σεων. Επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα για να ενη-
µερωθείτε και να υπογράψετε: http://www.heal-link.gr/

«Μουσική της καρδιάς»

∆ηµοσιεύτηκαν πρόσφατα στην ιστοσελίδα  του BBC τα
αποτελέσµατα έρευνας σύµφωνα µε την οποία η ακρόα-
ση κατάλληλης µουσικής µπορεί να χαλαρώσει τους κτύ-
πους της καρδιάς και να µειώσει την αρτηριακή πίεση. Οι
ίδια έρευνα ισχυρίζεται ότι η οπερατική µουσική µε έντο-
νες διακυµάνσεις έντασης (πολλά crescendi και
diminuendi), είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην αποθε-
ραπεία ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικά. Μουσι-
κή µε γρήγορο τέµπο και αυξανόµενη ένταση αυξάνει
τους παλµούς της καρδίας, επιταχύνει την αναπνοή και
ανεβάζει την πίεση, ενώ µουσική σε αργό τέµπο και
diminuendi έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα. Ιδιαίτερα ευ-
εργετικό ρόλο (πιθανά λόγω της παρουσίας της ανθρώ-
πινης φωνής;) µοιάζει να έχει η οπερατική µουσική. 

Tα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από τα πειράµατα
της οµάδας του καθηγητή Luciano Bernardi στο Πανεπι-
στήµιο της Pavia, όπου µελετήθηκαν οι σωµατικές αντι-
δράσεις 24 υγιών εθελοντών από την ακρόαση δηµοφι-
λών µουσικών κοµµατιών του ρεπερτορίου (Ένατη του
Beethoven, J. S. Bach, αριές Verdi και Puccini κ.α.).

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα η µουσική να χρησι-
µοποιείται «ολιστικά» σε πολλά νοσοκοµεία της Βρετα-
νίας, καθώς σύµφωνα µε τους ειδικούς «δεν είναι µόνο ό-
τι έχει ελάχιστο κόστος, αλλά επίσης παράγει παρατηρή-
σιµα αποτελέσµατα». «Η δύναµη της µουσικής είναι α-
πλώς απίστευτη,  προσθέτει  η Diana Greenman, Γενική
∆ιευθύντρια του προγράµµατος «Music in Hospitals».

Humoresque: «Η Μελωδία της ευδαιµονίας»

Η παράδοση του Ντίσνευ, εξαρχής στηρίχτηκε στις πα-
ραφράσεις γνωστών λέξεων, φράσεων και νοηµάτων. Για
παράδειγµα, η πρώτη µεγάλη (µουσικο-εικονική) κινηµα-
τογραφική επιτυχία µε τον Μίκυ Μάους, το Ατµόπλοιο
Γουίλλυ (Steamboat Willie, 1928) ονοµάστηκε µε βάση
την παράφραση ενός τίτλου ταινίας του Μπάστερ Κήτον:
Steamboat Bill Jr, της ίδιας χρονιάς.

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον στα ευ-
ρωπαϊκά εικονογραφηµένα. Να θυµίσουµε τα ονόµατα-
λογοπαίγνια που συνεχώς επινοεί ο Ρενέ Γκοσινί, αλλά
και τις δεκάδες ανάλογες ατάκες µε τις οποίες ο ίδιος
γεµίζει τις σελίδες του Αστερίξ, του Λούκυ Λουκ και φυ-
σικά του Ιζνογκούντ (is-no-good).

Σήµερα είναι πλέον κοινόχρηστη και στα κόµιξ του
«φρανσαίζ» Ντίσνευ. Έτσι, για παράδειγµα, στο ΚΟΜΙΞ
209 (Νοέµβριος του 2005), ο «Φρίξος Κουµπούρας» δίνει
διάλεξη στο «Κολέγιο του ΧάΛβαρντ» (σελ. 37). Τίποτα,
όµως, δεν φτάνει την επιτυχία της ελληνικής απόδοσης
του καρέ της σελ. 34 του ίδιου τεύχους: «Μερικές συγ-
χορδίες από µια Συµφωνία του Ανεπροκόφιεφ θα τους
καλµάρουν για τα καλά».

Για την επισήµανση: 
Κωστής ∆εµερτζής 
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Ολοκληρώνοντας το αφιέρωµα στον Ιάννη Ξενάκη, δηµο-
σιεύουµε ένα χρονολόγιο µουσικών έργων και θεωριών.
Ο Ξενάκης ήταν από τη φύση του άνθρωπος µε περιέρ-
γεια για όλα: για τον ήχο, τη φύση, τις τεχνολογικές εξε-
λίξεις, τη φιλοσοφία, τα µαθηµατικά, τη λειτουργία του
νου κλπ. Ήθελε να βρίσκει τις βαθύτερες αιτίες για όλα
και µετά να τις εφαρµόζει στη µουσική του. Η αναζήτηση
των πρωταρχικών δοµών και η τάση για καθολικότητα, α-
ποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της δουλειάς του. 

Στα θεωρητικά του κείµενα της δεκαετίας του '60, η
θεωρία των συνόλων οδήγησε στη θεωρία των οµάδων
και εκφράστηκε µε τα έργα που την υλοποιούν, ενώ από
το 1980 η θεωρία των κοσκίνων βάζει σε πρώτο πλάνο
την καθολικότητα. Η αναζήτηση των ελάχιστων απαραί-
τητων αρχών, ξεκινά από τη θεωρία των πιθανοτήτων
(1956) και εν συνεχεία περνά στην στοχαστική τού
Markov. Αποτελέσµατα αυτής της πορείας είναι το πρό-
γραµµα ST (stochastique) της δεκαετίας του 1960 και αρ-
γότερα, στη δεκαετία του 1990,  το GENDYN (Génération
dynamique du son: δυναµική γένεση του ήχου). Όραµά
του η «αυτογένεση της µουσικής»: η δηµιουργία της εκ
του µηδενός, µέσω ενός αυτορρυθµιζόµενου συστήµα-
τος. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι είναι πρακτικά αδύνα-
το να ξεχωρίσουµε επακριβώς «περιόδους» ή «θεωρίες».
Θα ήταν σα να θέλουµε να βρούµε την ακριβή  ηµεροµη-
νία που αρχίζει η περίοδος Baroque, ή τελειώνει ο ροµα-
ντισµός. Εντελώς συµβατικά και χάριν ευκολίας, µπορού-
µε να χωρίσουµε την δηµιουργική ζωή του συνθέτη σε
τέσσερις περιόδους: 1947 - 1953, 1953 - 1962,  1963 -
1977 και 1978 - 1997. (Ο Ξενάκης πεθαίνει το 2001).

1947- 53: Πρώιµα έργα - 
“«Μπαρτοκικό” σχέδιο

Έξι τραγούδια (1950-51, pf), ∆ιπλή Ζυγιά (1951 ή 52, vl,
vc), Zυγιά (1952, sopr, fl, pf), Τρία ποιήµατα, Η περιστέρα

Ειρήνη, Σταµάτης Κατωτάκης, Αναστενάρια1: Ποµπή στα
καθαρά νερά (1953, µικτή χορ., ανδρ. χορ., orch), Ανα-
στενάρια: Θυσία (1953, orch). 

1953 - 70: Έµφαση στην αταξία, την ασυνέχεια και τη µη
περιοδικότητα. 
1956 - 65: Απόπειρα θεµελίωσης της µουσικής (φιλοσο-
φία, τονικές δοµές, µαθηµατικά).

1956: Ο πιθανοτικός λογισµός ως µέθοδος ελέγχου των
ηχητικοτήτων και της σύνθεσης εν γένει. / 1957: Μουσική
δηµιουργία ex nihilo ή µε τις ελάχιστες αρχικές παραδο-
χές - τυποποίηση της σύνθεσης. / 1961: Στα πλαίσια της
τυποποίησης, ο Ι. Ξ. εισάγει τους Ηλεκτρονικούς Υπολο-
γιστές και τον αυτοµατισµό για πρώτη φορά στη µουσι-
κή, µε σκοπό τη δηµιουργία. / 1961: Εισαγωγή της συµ-
βολικής λογικής (θεωρία συνόλων). / 1963-64: Η συµβολι-
κή λογική οδηγεί στη θεωρία των οµάδων. / 1964-65:
Χρήση της θεωρίας των οµάδων (σύνολα στοιχείων που
διαθέτουν δοµή οµάδας). 

1953 - 57: Πιθανοτικός λογισµός - Μάζες ήχου (µοντέλο
του ήχου)
Μεταστάσεις (1953 - 54, orch (61)), Πιθοπρακτά2 (1956,
46 εγχ., 2 tb, perc), Αχορρίψεις (1957, 21 oργ.).

1957 - 62: Συγκεκριµένη µουσική (ηλεκτροακουστική3) 
∆ιαµορφώσεις (1957, µαγν/ταινία), Concret PH (1958, µα-
γν/ταινία), Αναλογικό Β (1959, µαγν/ταινία), Orient-
Occident (1960, µαγν/ταινία), Bohor (1962, µαγν/ταινία). 
[Vasarely (1960), Formes rouges (1961): έχουν αποσυρ-
θεί από τον συνθέτη]

Στοχαστική Markoff (πιθανοτικός λογισµός)
Συρµός (1959, 18 ή 36 εγχ.) Αναλογικό Α (1959, 9 εγχ.)

Θεωρία παιγνίων
Duel (1959, orchΉ2 (56)), Στρατηγία (1962, orchΉ2 (82)).

Ελεύθερη στοχαστική - Αυτοµατισµός - Αξιωµατικοποίη-

µουσικά έργα
και 

θεωρίες
του 

Ι. Ξενάκη
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Κ. Λ. Μπορείτε να µας πείτε λίγα λό-
για για τις πρώτες σας εµπειρίες στη
µουσική;

Κ. P. Ήµουνα τυχερός. Μεγάλωσα
σε µία µικρή πόλη κοντά στην Κρα-
κοβία. Ο πατέρας µου, αν και ερασι-
τέχνης (το επάγγελµά του ήταν δικη-
γόρος)  ήταν παθιασµένος µουσικός.
Έπαιζε κάθε µέρα πιάνο και βιολί,
και σε πολύ µικρή ηλικία (ίσως στα έ-
ξη ή τα επτά) µε έπεισε να αρχίσω να
παίζω, πρώτα πιάνο και µετά βιολί.
Ύστερα από ένα χρόνο - ίσως και λι-
γότερο - άρχισα να συνθέτω. Θυµά-
µαι ότι ήµουνα οκτώ όταν έγραψα το
πρώτο µου κοµµάτι για τα γενέθλια
του παππού µου, µία πολωνέζα.

Συνέχισα να συνθέτω ενώ πα-
ράλληλα µελετούσα το βιολιστικό
ρεπερτόριο του 19ου αιώνα, βιρτου-
όζικα κοµµάτια τα οποία λάτρευα.
Σχεδίαζα να γίνω βιολιστής και επει-
δή στην πόλη µας δεν ήτανε εύκολο
να βρίσκουµε τις νότες και τις ασκή-
σεις (το '39 στον Πόλεµο είχαµε χά-
σει τα πάντα), άρχισα να συνθέτω δι-

κές µου ασκήσεις για να έχω να µε-
λετώ.

Στα δεκαεπτά µου, ο πατέρας
µου µε έστειλε στην Κρακοβία για να
αποφασίσω τί θα κάνω. Σκεπτόµου-
να αν θα γίνω µουσικός, ή αν θα
σπούδαζα αρχιτεκτονική, που ήταν
µία ιδέα του πατέρα µου. Ωστόσο,
κανόνισε να έχω ένα καθηγητή για
το βιολί και   έναν για τη θεωρία της
µουσικής, για την οποία µέχρι τότε
δεν είχα ιδέα.  Σιγά - σιγά άρχισα να
στρέφοµαι όλο και περισσότερο
προς τη σύνθεση. Ο καθηγητής µου
στην Αρµονία και στην Αντίστιξη µου
είπε ότι είµαι συνθέτης, έχω ταλέντο
και αυτό το δρόµο θα έπρεπε να α-
κολουθήσω. 

Κ. Λ. Έτσι αφήσατε το βιολί, επειδή
έπρεπε να ασχοληθείτε στα σοβαρά
µε τη σύνθεση;

Κ. P. Ακριβώς.  Θεωρούσε ότι το
βιολί ήταν χάσιµο χρόνου. Όταν πή-
γα στην Κρακοβία είχα µαζί µου µία
ολόκληρη βαλίτσα µε συνθέσεις: Κο-

ντσέρτα για βιολί, Κουαρτέτα, κ.λ.π.,
πιθανόν όχι και τόσο άρτια γραµµέ-
να, αλλά σίγουρα ήταν πολλή µουσι-
κή. Στην Κρακοβία έπρεπε να προε-
τοιµαστώ για να µπω στη Μουσική
Ακαδηµία, έτσι για δύο χρόνια φοίτη-
σα στη Μέση Μουσική Σχολή. Όταν
µπήκα στην Ακαδηµία ακολούθησα
κατ' ευθείαν τη σύνθεση.

Κ. Λ. Ζήσατε πολλά αρκετά δύσκολα
χρόνια. Με ποιο τρόπο νοµίζετε ότι
τα ιστορικά γεγονότα επηρέασαν τη
µουσική παραγωγή της Πολωνίας;

Κ. P. Στην εργογραφία µου θα δείτε
ότι υπάρχουν κοµµάτια που συνδέο-
νται µε τον Πόλεµο και µετά µε τα
πολύ σκοτεινά χρόνια της Ρώσικης
κατοχής. Τυπικά βέβαια ήµασταν
ανεξάρτητοι, αλλά στην πράξη πολύ
εξαρτηµένοι. Υπήρχε και ο διωγµός
της εκκλησίας... 

Κ. Λ. Από δασκάλους µου που υπήρ-
ξαν µαθητές του συναδέλφου και φί-
λου σας Witold Lutoslawski έχω α-

Για την πλειοψηφία των µουσικόφιλων, αλλά και των ειδικών, 
ο Penderecki είναι ένας από τους συνθέτες 

που όπως, ο Boulez, ο Stockhausen, ο Cage και ο Ξενάκης, 
εκτοξεύτηκε στην κορυφή, 

την εποχή της παντοκρατορίας της διεθνούς πρωτοπορίας. 
Ακόµα και σήµερα, έργα του εκείνης της εποχής, 

όπως το «Threnody for the Victims of Hiroshima» και το «De Natura Sonoris», 
αποτελούν σηµεία αναφοράς στην ιστορία της µουσικής του 20ου αιώνα 

και αντιµετωπίζονται µε ανάλογο πνεύµα στα βιβλία, 
στις πανεπιστηµιακές τάξεις ανάλυσης και στα σεµινάρια σύνθεσης.

Λιγότερο γνωστή παραµένει η µετέπειτα πορεία του 
και τα πολύ περισσότερα έργα που γράφτηκαν από τότε.

Είναι γεγονός, ότι η µετέπειτα «στροφή» του επικρίθηκε έντονα από πολλούς, 
ενώ άλλοι είδαν µία φυσική εξέλιξη της ροής των πραγµάτων. 

Αυτό που µάλλον είναι πέρα από κάθε αµφισβήτηση είναι η βαθιά γνώση, 
η τεχνική, η µουσικότητα, αλλά και η εξαιρετική αισθητική που διαπερνάει 

ολόκληρο το έργο του, ανεξάρτητα από το ιδίωµα στο οποίο είναι γραµµένο. 

Η συνέντευξη δόθηκε µε την ευκαιρία της συναυλίας που πραγµατοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

29
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Φιτσιώρης (Κουαρτέτο εγχόρδων Κ. 421: ένα παιχνίδι µε
τις λειτουργικές δυνατότητες µίας συνήχησης), Νίκος
Μαλιάρας (Το θέατρο στη µουσική. «Σκηνοθετικές οδη-
γίες» µέσα από τις νότες στις όπερες του Mozart. Le
Nozze di Figaro, αρ. 1), Χαράλαµπος Σπυρίδης (Μουσική
από το ρίξιµο ζαριών του Mozart), Αναστασία Γεωργάκη -
Χριστίνα Αναγνωστοπούλου (Η ανασύσταση της «42ης
συµφωνίας» του Mozart µέσω υπολογιστή: προβλήµατα
τεχνητής νοηµοσύνης και µουσικής δηµιουργίας), Σµα-
ράγδα Χρυσοστόµου (Η σηµασία του «Mozart Effect» στη
µουσική διδασκαλία και µάθηση).

Απόστολος Τσαρδάκας
ΤΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ
Εκδόσεις: fagotto books
Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 
ΤΕΙ Ηπείρου
Σελίδες 211

Το κανονάκι είναι ένα όργανο του οποίου ο ρόλος στην
ελληνική µουσική παραµένει αδιερεύνητος και η παρου-
σία του σ' αυτή υπήρξε επί δεκαετίες υποβαθµισµένη. Το
συγκεκριµένο βιβλίο επιχειρεί να σκιαγραφήσει τη θέση
του οργάνου στη νεότερη ελληνική µουσική, µέσω της
συµµετοχής του στη δισκογραφία των 78 στροφών, η ο-
ποία αποτελεί το παλαιότερο ηχογραφηµένο τεκµήριο.
Μετά από µια σύντοµη θεωρητική εισαγωγή, ακολου-
θούν 90 τραγούδια µεταγραµµένα για κανονάκι, τα οποία
ανήκουν στη λεγόµενη «Σµυρναίικη Σχολή», η οποία θεω-
ρείται ως µια βασική περίοδος του ρεµπέτικου, είτε ο
προποµπός του. Πιο συγκεκριµένα, τα τραγούδια χωρί-
ζονται σε τρεις κατηγορίες: Πρωτότυπες δηµιουργίες
κυρίως προσφύγων της Μ. Ασίας και της Κων/πολης.
∆ιασκευές κλασικών πειραιώτικων ρεµπέτικων και κοµ-
µατιών της στεριανής ελληνικής παράδοσης (κυρίως από
ηχογραφήσεις της Ρόζας Εσκενάζυ) και τέλος, ανώνυµες
δηµιουργίες από την παράδοση της ευρύτερης περιοχής
της Μ. Ασίας και τραγούδια από την κοινή παράδοση
Ελλήνων και Τούρκων.

Η σηµειογραφία βασίζεται στην καθιερωµένη τουρκι-
κή (µε χρήση πενταγράµµου), η οποία όµως είναι ε-

µπλουτισµένη µε αριθµούς, ώστε να γίνουν πιο κατανοη-
τές οι «έλξεις» και πιο σαφής η χρήση των µανταλιών στο
κανονάκι. Για κάθε τραγούδι υπάρχουν: το µουσικό κεί-
µενο, οι στίχοι, τροπική και ρυθµική ανάλυση και τέλος ο-
νόµατα δηµιουργών, εκτελεστών και πληροφορίες για τις
δισκογραφικές επανεκδόσεις. Το υλικό, στην περιποιηµέ-
νη αυτή έκδοση, µπορεί να έχει τριπλή χρήση. Για µουσι-
κή εκτέλεση, για µελέτη - ανάλυση, αλλά και για εκπαι-
δευτική χρήση. Ο συγγραφέας έχει µια πλούσια ερµη-
νευτική και διδακτική δραστηριότητα µε το κανονάκι. 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ CON FUOCO
Τεύχος 1 
Σελίδες 74

Το ∆ηµοτικό Ωδείο Θέρµης είναι γνωστό για τις σηµαντι-
κές διοργανώσεις του «Συνθέρµεια», δηλαδή το «∆ιεθνές
Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής» και τον «∆ιεθνή ∆ιαγωνι-
σµό Σύνθεσης». Αυτή τη φορά µε πρωτοβουλία του «Συλ-
λόγου Καθηγητών ∆ηµοτικού Ωδείου Θέρµης» εκδίδεται
ένα εξαµηνιαίο περιοδικό για την ποιοτική µουσική µε α-
φορµή τα 15 χρόνια λειτουργίας του Ωδείου. Κυκλοφο-
ρεί σε 10.000 αντίτυπα και διανέµεται δωρεάν (free
press). Η αισθητική του εντύπου είναι σύγχρονη, πολύ
καλλιτεχνική και προσεγµένη. 

Στο πρώτο τεύχος (Χειµώνας - Άνοιξη) περιλαµβάνο-
νται συνεντεύξεις µε τους: Ερατώ Αλακιοζίδου (καλιτ. δι-
ευθύντρια του Ωδείου), Θόδωρο Αντωνίου, Γιώργο Κου-
ρουπό, Γιώργο Κωνσταντινίδη και Στέλιο Μούστο. Γίνεται
ένα ευρύ αφιέρωµα στην Ορχήστρα των Χρωµάτων και
περιλαµβάνονται άρθρα µε θέµατα, όπως: «O µουσικός
αθλητής» (από τον Χ. Νούλη). «Giacomo Puccini» (από
την Ευαγ. Κατέλη). «Ελλάς Ελλήνων Εµπειροτεχνών» (α-
πό τον Θ. Σωτηριάδη). «Ο άνθρωπος που ηµέρεψε τον
ζουρνά» (για τον Β. Ψαθά). «Η µουσική 'µεγαλώνει σω-
στά παιδιά'» (από τον Τ. Τατάρογλου). Επίσης, θα βρείτε
αντζέντα εκδηλώσεων, στήλη βιβλιοπαρουσίασης και δι-
σκοπαρουσίασης κ.ά. Όσοι επιθυµείτε να λαβαίνετε το
περιοδικό, επικοινωνήστε µε το Ωδείο στο τηλ.: 2310
463423 και στο Email: cofumag@thermi.gr. Ευχόµαστε
κάθε επιτυχία.
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Η δισκογραφική “Alpha productions” κυκλοφόρησε
πρόσφατα, την όπερα “Dido & Aeneas” του Henry

Purcell σε  µια παραγωγή µε ελληνικές παρουσίες.
Για ένα έργο, το οποίο χαίρει πολλών εκτελέσεων

και δισκογραφικής παρουσίας δεν χρειάζεται να γίνει
ιδιαίτερη αναφορά. Η συγκεκριµένη παραγωγή όµως,
φιλοξενείται από την στήλη µας, λόγω της ποιότητάς
της και των συντελεστών της. Ο Θεόδωρος Κουρεντζής
διευθύνει το φωνητικό σύνολο “The New Siberian
Singers” (χορωδίας του Novoosibirsk State Academic
Opera and Ballet Theatre) και την ορχήστρα “Music
Aeterna”.

Τους βασικούς ρόλους έχουν οι Simone Kermes -
Dido, Deborah York - Belinda και ∆ηµήτρης Τηλιακός -
Αeneas. 

Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου

ακροάσεις
ο
π
τι
κ
ές

για όπερα

Nέες παραγωγές

Σε πρόσφατη παραγωγή της ΕΜΙ ο φλαουτίστας
Emmanuel Pahud ερµηνεύει κονσέρτα των Marc-Andre
Dalbavie, Michael Jarell και Matthias Pintscher. 

Την Φιλαρµονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφω-
νίας  διευθύνουν  αντίστοιχα, οι Peter Eotvos, Pascal
Rophe και ο  Matthias Pintscher.

HENRY PURCELL
Dido & Aeneas

TERRA E ARIA
flute - harp

για φλάουτο
EMMANUEL PAHUD
Flute Concertos

Μουσική για φλάουτο και άρπα ερµηνεύουν η Ναταλία
Γεράκη - φλάουτο και η Ulrike Neubacher - άρπα. 

Με έργα των  C. Debussy, G. Faure, G. F. Handel,
C. Gluck, W. Mozart, J.S. Bach, Α. Ρ. Ortiz, M. Ravel και
J. Ibert, οι ερµηνεύτριες, µας παρουσιάζουν τον συν-
δυασµό των δύο οργάνων σε διαφορετικές εποχές και
αλλά και συνθετικά ιδιώµατα. 

Την παραγωγή υπογράφει η νέα δισκογραφική εται-
ρία Spectral Records.
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