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επιµέλεια - σύνταξη: Κ.Α. Λυγνός

Η 67η καλλιτεχνική περίοδος της ΚΟΑ, αρχίζει µε πο-
λύ καλούς οιωνούς. «Ανοίγουµε τα φτερά µας», είπε ο
Βύρων Φιδετζής στη συνέντευξη τύπου που έγινε στις 25
Σεπτεµβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το πλήρες πρόγραµµα της φετινής περιόδου µε όλες
τις σχετικές πληροφορίες, υπάρχει σε έντυπο µικρού
σχήµατος µε 84 σελίδες, που βρίκσεται στα γραφεία της
ΚΟΑ (τηλ. 210 72 82 333, email: koa@otenet.gr) και
στους χώρους των συναυλιών. Εκεί βρίσκονται λεπτοµε-
ρείς πληροφορίες για τα προγράµµατα, τα έργα, τους
σολίστ που συµπράττουν, τα ειδικά αφιερώµατα, τους
χορηγούς, τις πολλές συνεργασίες -συµπαραγωγές µε
άλλους φορείς, και τους χώρους που εµφανίζεται η
Ορχήστρα. Στον ιστότοπο www.koa.gr υπάρχουν πληρο-
φορίες για τις συναυλίες που γίνονται στο αµέσως προ-
σεχές διάστηµα. 

«Εξαιρετικά πολύπλευρο, ενδιαφέρον και προσεκτικά
φτιαγµένο» χαρακτήρισε το πρόγραµµα ο Νίκος Τσού-
χλος. Είναι αδύνατο να καλύψουµε, έστω και συνοπτικά,
όλες τις δραστηριότητες στη σύντοµη αυτή παρουσίαση.
Στεκόµαστε σε κάποια µόνο σηµεία που δείχνουν µία σα-
φή, όπως πιστεύουµε, αλλαγή σελίδας σε σχέση µε το
πρόσφατο παρελθόν.

Ακόµα και το χρονίζον ζήτηµα της αίθουσας δοκιµών,
βαίνει προς λύση µετά την παραχώρηση αίθουσας από
τον ΟΜΜΑ. Υπάρχουν ακόµα εκκρεµότητες καθώς, σύµ-
φωνα µε πολλούς από τους µουσικούς, η αίθουσα πα-
ρουσιάζει προβλήµατα αερισµού. Αισιοδοξούµε ότι και
αυτό θα ρυθµιστεί. ∆εν είναι τυχαίο πάντως ότι για πρώ-
τη φορά σε ανάλογη συνέντευξη ακούστηκε η φιλόδοξη
ευχή «να αποκτήσει κάποτε η ΚΟΑ δικό της κτίριο». 

Ένας από τους βασικούς φετινούς άξονες είναι, ό-
πως είπε ο Βύρων Φιδετζής: «να απλωθεί η Ορχήστρα».
Έτσι φέτος, εκτός από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και
το Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η Ορχήστρα παίζει στο Μου-
σείο Μπενάκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Βυζαντινό

Μουσείο και από το νέο χρόνο, στην ανακαινισµένη αί-
θουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Σε αρ-
κετές από αυτές τις συναυλίες εµφανίζεται µε µικρότερη
σύνθεση από αυτή της πλήρους συµφωνικής ορχήστρας,
µε ανάλογο βέβαια ρεπερτόριο. Εκτός Αθηνών η Ορχή-
στρα θα εµφανιστεί στις Σέρρες και στο Φεστιβάλ του
Kissingen στην Γερµανία.

Θα υπάρξουν 25 πρώτες εκτελέσεις ελληνικών έρ-
γων και 25 ξένων. Πολλές από τις ελληνικές είναι ουσια-
στικά «πρώτες παγκόσµιες» και αυτό δεν περιλαµβάνει
µόνο έργα πρόσφατα γραµµένα, αλλά και πολλά παλαιό-
τερα που είτε έµειναν θαµµένα για χρόνια σε συρτάρια,
είτε είχαν εντελώς ξεχαστεί καθώς παίχτηκαν (όπως παί-
χτηκαν...), πριν πολλά χρόνια. Τα περισσότερα από ελλη-
νικά έργα περιλαµβάνονται στις «Ελληνικές Μουσικές
Γιορτές», που συνεχίζονται για 5η χρονιά.

Με έκπληξη είδαµε ανάµεσα στα σύγχρονα ξένα έρ-
γα να υπάρχουν πρώτες εκτελέσεις Mozart και
Beethoven! Σπεύδουµε να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν επικρί-
νουµε το καλλιτεχνικό προγραµµατισµό ή την σηµερινή
ΚΟΑ. Επισηµαίνουµε κάτι που δείχνει το βάθος και το εί-
δος της δουλειάς που πρέπει ακόµα να γίνει για τη διά-
δοση της µουσικής στη χώρα µας...

Βήµατα προς τη κατεύθυνση αυτή είναι και τα πολλά
αφιερώµατα που γίνονται φέτος. Κάποια είναι ειδικές συ-
ναυλίες, όπου ΚΟΑ τιµά  τα ιστορικά µέλη της, Τ. Απο-
στολίδη - βιολί, Χ. Φαραντάτο -κλαρινέτο, Σ. Ταχιάτη -
τσέλο και Ν. Κορατζίνο - κόρνο. Τέλος, επισηµαίνουµε
και την έκδοση ενός διπλού cd, που φτιάχτηκε από το υ-
λικό που διαθέτει το πλουσιότατο ηχογραφικό αρχείο της
Ορχήστρας: «Φιλοκτήτης Οικονοµίδης». Μία συλλογή µε
ιστορικές ηχογραφήσεις της ΚΟΑ και της Συµφωνικής
Ορχήστρας του Ε.Ι.Ρ, έργων των Καλοµοίρη, Καρρέρ,
Κουνάδη, Λαµπελέτ, Λαυράγκα, Σκλάβου και Σπάθη (βλ.
και Οπτικές Ακροάσεις σ.60).

Περισσότερα στις αίθουσες συναυλιών! 

Το φετινό πρόγραµµα της Το φετινό πρόγραµµα της 
Κρατικής Ορχήστρας ΑθήνώνΚρατικής Ορχήστρας Αθήνών
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Τα ∆έκα Κοµµάτια για Κουϊντέτο Πνευστών, σχεδιάστη-
καν ως ακολουθία «µικροκοντσέρτων» κατά σειρά, για
κλαρινέτο, φλάουτο, όµποε, κόρνο, και φαγκότο, πλαι-
σιωµένων από κοµµάτια συνόλου (ensemble).  Μπορεί το
τελικό αποτέλεσµα να µη µεταφράζει την αρχική σύλλη-
ψη του συνθέτη, προσφέρει ωστόσο στοιχεία για την ανί-
χνευσή της.  Είναι εµφανές για παράδειγµα, ότι το τρίτο
κοµµάτι («Lento») ανήκει στην κατηγορία του συνόλου,
τόσο υφολογικά (απουσία µελωδικής ανεξαρτησίας) όσο
και ενορχηστρωτικά (συµµετέχουν όλα τα όργανα).

Το «Lento» συνιστά µια ευδιάκριτη διµερή φόρµα
(µµ. 1-9, 9-16) και πειραµατίζεται, στη βάση της εξειδί-
κευσης που χαρακτηρίζει όλο το έργο,  µε την ελαστικό-
τητα του χρόνου αλλά και - σε λιγότερο ίσως βαθµό- την
κίνηση ηχητικών µαζών. Τούτη η διαδικασία είναι και ο-
πτικά εµφανής στα δύο µέρη της παρτιτούρας (βλ. παρά-
δειγµα).

Το πρώτο µέρος ξεκινά σε στάση, µε ολόκληρα
φθογγόσηµα σε τρία από τα πέντε όργανα (φλάουτο,
κλαρινέτο, και φαγκότο). Το ηχητικό τοπίο εµπλουτίζεται
στα επόµενα µέτρα µε την προσθήκη των υπόλοιπων δύο
πνευστών. Οι ατάκες πυκνώνουν δηµιουργώντας ένα η-
χητικό καλειδοσκόπιο,  ή καλύτερα µια ψευδαισθητική ε-
πιφάνεια, η σταθερότητα της οποίας εξασφαλίζεται µε
παλινδροµική κίνηση σε στενό τονικό διάστηµα.

Η δραστηριότητα αυτή γίνεται εντονότερη στο πέ-
µπτο και έκτο µέτρο, όπου το φλάουτο επεκτείνει την η-
χητική στήλη προς τα πάνω. Η επακόλουθη τονική συ-
στολή (µ. 7) καταλήγει στο στροβιλισµό των µέτρων 8-9.
Τα φθογγόσηµα εδώ εµφανίζονται να ακολουθούν µια
πτωτική πορεία, σα να υπόκεινται σε βαρυτική πίεση
(βλέπε τον αυξανόµενο αριθµό ατάκων ανά µέτρο στο
κλαρινέτο). Με την άφιξη στον πυρήνα της δίνης (µ. 9), η
ενέργεια αυτή απελευθερώνεται, ή µε όρους φυσικής, η
κινητική ενέργεια µετατρέπεται σε δυναµική στη µορφή
µιας τρίλλιας.  Τούτη η µετατροπή καθιερώνει ένα νέο ά-
ξονα για το δεύτερο µέρος του κοµµατιού.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κοµβικό σηµείο που δηµι-
ουργούν το κλαρινέτο και το κόρνο χρησιµοποιεί το pitch
class set [0,1,2], που έχει µισή αξία από το αντίστοιχο
στην πρώτη συνήχηση του κοµµατιού [0,2,4]. Εξίσου εν-
διαφέρουσα είναι η σύγκριση του κλαρινέτου στις δύο
περιπτώσεις: το σετ [0,1,2] εµφανίζεται στα µέτρα 1-3 ως
µελωδική γραµµή, ενώ στο µέτρο 9 και έπειτα ως περί-
γραµµα της τρίλλιας. Οι παρατηρήσεις αυτές στοιχειο-
θετούν εύλογο σκεπτικισµό για το αν η αρχή του δεύτε-
ρου µέρους ορίζεται από τη µελωδία σε διπλή οκτάβα (µ.
10), όπως προτείνει ο Charles Morrison (στη βάση της
µαθηµατικής σχέσης χρυσής τοµής που δηµιουργεί µε
τον συνολικό αριθµό χτύπων στο κοµµάτι). 

Όπως και στο πρώτο µέρος, έτσι και στο δεύτερο
συναντάµε τη διερεύνηση των ιδιοτήτων της συστολής
και διαστολής. Αν όµως πριν υπήρχε υφολογική οµοιογέ-
νεια, τώρα βρίσκουµε αντίθεση. Το κλαρινέτο και το κόρ-
νο δηµιουργούν µια βάση ισοκράτη για την σολιστική
γραµµή, η οποία ωστόσο εκτελείται από όλα τα υπόλοι-
πα όργανα. Τα τρία µέτρα που φιλοξενούν το γεγονός
αυτό προσφέρουν µια συνοπτική εκδοχή του σχήµατος
«συστολή-διαστολή». Το αρχικό τρίηχο (µ. 10) οδηγείται
σ' ένα σηµείο ανάπαυσης ύστερα από δύο ανοδικά πηδή-
µατα. Ακολουθεί επιτάχυνση (7 και 6 νότες ανά χτύπο)
και εκτασιακό άνοιγµα. Ρυθµικά η συστολή αρχίζει ήδη
στον τρίτο χτύπο του µέτρου 11 αλλά η επόµενη στιγµή
ανάπαυσης (Φα) διακόπτει την κανονική της κατάληξη.
Στο τρίτο στάδιο, ωστόσο, η επιβράδυνση είναι οριστική.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τρία σετ [0,3,6] σε κάθε έ-
να από τα αντίστοιχα στάδια (Σολ-Ντο#-Μι, Σολ#-Σι-Φα,
Ντο-Μιb-Λα), τα οποία φαίνεται να επιβεβαιώνουν την
τριµερή εξέλιξη του γεγονότος.

Καθώς το πρώτο αυτό γεγονός εξαντλείται στο µέ-
τρο 13, ο Ligeti το κλείνει µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που
άρχισε το δεύτερο µέρος, την τρίλλια. ∆εν θα πρέπει να
υποτιµήσουµε την απόφασή του να εξερευνήσει δοµικά
µια παραδοσιακή διακοσµητική φιγούρα. Στη µουσική

του Ηλία Χρυσοχοΐδη

Zehn Stücke 
für

Bläserquintett 
(1968)
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πέντε χρόνιαπέντε χρόνια

Στέργιος Ζυγούρας
Μουσικός, ∆ιδάσκων του Μουσικού
Σχολείου Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί φίλοι
Χρόνια Πολλά! Καλή συνέχεια!
Θα αδικήσω το περιοδικό αν κάνω
την όποια κριτική από την ειδική θέ-
ση που έχω στο χώρο της µουσικής.

Κάθε φωνή, σε κάθε τοµέα, µπο-
ρεί να προσφέρει ευρύτερα στη µου-
σική και στον πολιτισµό (όπως έχου-
µε συνηθίσει να λέµε).

Συνεχίστε µε ζωντάνια!

Μαρία Χναράκη
Μουσικολόγος 
Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

Το περιοδικό σας είναι αξιολογότατο
και η προσπάθεια που κάνετε αξιέ-
παινη.

Θα πρότεινα λίγο περισσότερο...
τόνο στον παραδοσιακό ελληνικό

Γενικά σχόλια

Παναγιώτης Αδάµ
Συνθέτης, Θεωρητικός, 
µέλος της ΕΕΜ

Το θετικότερο και εντυπωσιακότερο
για µένα είναι ότι καταφέρατε να το
κάνετε βιώσιµο (ενώ παλιότερη προ-
σπάθεια απεβίωσε µετά το πρώτο
τεύχος).

Το αρνητικότερο είναι η µορφή
του (µορφή περιοδικού σαν κι αυτά
που κρεµιούνται µε µανταλάκια στα
περίπτερα), τόσο ως προς το σχήµα
όσο και ως προς την εσωτερική εικό-
να, µε την πληθώρα µικρών σχολίων
και διακοσµητικών φωτογραφιών.
Προσωπικά θα προτιµούσα να εκ-
προσωπεί την ΕΕΜ ένα περιοδικό ό-
πως τα σοβαρά µουσικολογικά (ό-
πως π.χ. ο τόµος µε τα πρακτικά του
περσινού συνεδρίου, για την έκδοση
του οποίου καταχάρηκα και έστειλα

τα συγχαρητήριά µου).

Θέµης Ζαφειρόπουλος
Φυσικός, Μηχανικός ήχου

Με πολλές - πολλές ευχές για πολύ
περισσότερα χρόνια από τα 5 που
γιορτάζει το «ΠΟΛΥΤΟΝΟν», οι άν-
θρωποί του και εµείς οι αναγνώστες
του. Είναι από τα πιο πολύτιµα και α-
ποτελεσµατικά που έχουν συµβεί
στην Ελληνική µουσική ζωή και δηµι-
ουργία.

Θα ήθελα να βλέπω περισσότε-
ρες συνεντεύξεις από ζώντες Έλλη-
νες συνθέτες, µε γνώµες για το έργο
τους και την αντιµετώπισή τους της
σύγχρονης µουσικής σύνθεσης. Και
µία, κατά το δυνατόν, πιο όµορφη
εµφάνιση στο layout.

Συγχαρητήρια σε όσους αγωνί-
ζονται και παλεύουν για το
«ΠΟΛΥΤΟΝΟν».

Να µας ζήσει!

Οι αναγνώστες σχολιάζουνΟι αναγνώστες σχολιάζουν

«Καλά... Θα βγάλετε δυό-τρία τεύχη, και µετά θα σταµατήσετε». Ήταν η
πρώτη «ρεαλιστική» πρόβλεψη που αφορούσε στην έκδοση ενός περιοδικού
της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, που ευτυχώς διαψεύστηκε. Συµπληρώνο-
ντας αισίως µε το τεύχος αυτό πέντε χρόνια, και έχοντας παρ' όλες τις αντίξοες
συνθήκες, αµείωτο κέφι για συνέχεια, ζητήσαµε από τους αναγνώστες µας γνώ-
µες, σκέψεις, διαφωνίες, αντιρρήσεις και προτάσεις, θέτοντας τους παράλληλα
και µερικά ενδεικτικά ερωτήµατα.

* Τί νοµίζετε ότι πρόσθεσε (αν πρόσθεσε) αυτό το περιοδικό στο δύσκολο
και απρόβλεπτο puzzle της πολιτιστικής µας ζωής;

* Τί γνώµη έχετε για τον τρόπο που εξετάζει και παρουσιάζει τη µουσική
ζωή της Ελλάδας;

* Τί πιστεύετε για την ύλη του;
* Πόσο έχει κάνει γνωστό το έργο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών;
Στόχος µας ήταν η ζωντανή επικοινωνία µε αναγνώστες, φίλους και συναδέλ-

φους µουσικούς. Όλους εσάς που µας στηρίζετε, έχετε κάτι να µας πείτε και
σας ενδιαφέρει η µουσική µας πραγµατικότητα.

Οι απαντήσεις δηµοσιεύονται µε χρονολογική σειρά σε δύο ενότητες. Στην
πρώτη δηµοσιεύονται όσες περιέχουν γενικά σχόλια και παρατηρήσεις, ενώ
στη δεύτερη όσες απαντούν στις ερωτήσεις που θέσαµε.
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µουσικό τοµέα και λαογραφικά δρώ-
µενα. Επίσης, σκεφτείτε την προκή-
ρυξη κάποιου διαγωνισµού, π. χ. φοι-
τητικού για κάποιο θέµα, µέσω του
περιοδικού σας. Αλλά και να βάζετε
συχνότερα... χιούµορ (µουσικά κόµιξ
και ανέκδοτα).

Ενδεχοµένως µία ψηφιοποίησή
του και αποστολή µε συνδροµή στο
εξωτερικό να έπιανε τόπο στους «µη
εν οίκω και δήµω».  

Να 'στε καλά!

∆ρ. Θεόδωρος Λώτης
Λέκτορας Τµήµατος Μουσικών Σπου-
δών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα,
πριν από οποιαδήποτε κριτική ή σχό-
λιο για την πεντάχρονη παρουσία
σας, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ. Έχω την εντύπωση
πως πρόκειται για ένα περιοδικό που
στόχο έχει όχι µόνο την ενηµέρωση
αλλά και τη συσπείρωση όλων των
µουσικών που εργάζονται στο δύσκο-
λο και συχνά απρόσιτο κοµµάτι της
λόγιας µουσικής δηµιουργίας και την
αναζήτηση νέων δηµιουργών και νέ-
ων απόψεων. Από αυτήν την άποψη
νοµίζω πως πετυχαίνει µια σφαιρική
παρουσίαση της µουσικής ζωής της
χώρας.

Με ύλη που εστιάζει όχι µόνο
στην παρουσίαση γεγονότων αλλά
και στην κριτική ανάπτυξη σκέψεων
και προτάσεων, το ΠΟΛΥΤΟΝΟ είναι
µια δυναµική παρουσία στο χώρο
µας. Καλή συνέχεια!   

Μιχάλης Κεφάλας
Συνθέτης, µέλος της ΕΕΜ

Το περιοδικό εξυπηρετεί κυρίως τις
«εσωτερικές» ανάγκες ενηµέρωσης
του κύκλου των συνθετών γύρω από
την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών
και είναι απαραίτητο. Η ύλη του γίνε-
ται όλο και περισσότερο ενδιαφέρου-
σα από άποψη ευρύτητας θεµάτων
και βάθους ενατένισης. Συνολικά, το
περιοδικό αντικατοπτρίζει τα προτε-
ρήµατα και τα ελαττώµατα των προ-
σωπικοτήτων που το εκδίδουν.

Το φαινόµενο της αδιαφορίας
(«αφασίας», εάν θέλετε) των συνθε-
τών, το οποίο µάλλον συχνά καταγ-
γέλλεται µέσα από τις σελίδες του,
έχει να κάνει µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις συµµετοχής τους

στην Ένωση -και το περιοδικό της-
και όχι µε την δική τους ενδεχόµενη
ανεπάρκεια.

Εάν έπρεπε οπωσδήποτε να προ-
τείνω ορισµένες ιδέες, θα διεκδικού-
σα περισσότερη ειλικρίνεια και θάρ-
ρος στην διατύπωση γνώµης και ο-
πτικής. Πάνω από όλα: εµείς «στα δι-
κά µας χωράφια» τουλάχιστον, να ε-
πιλέγουµε τους κατάλληλους ανθρώ-
πους στις κατάλληλες θέσεις, όσο
αυτό είναι δυνατόν. Έτσι κι αλλιώς,
πάντως, οι δυνατότητες µιας µαζικής
παρέµβασης της Ένωσης στην κοι-
νωνία, µέσα ή έξω από το περιοδικό
της είναι από περιορισµένες έως α-
νύπαρκτες, κυρίως εξαιτίας των πολι-
τιστικών, εκπαιδευτικών δοµών αλλά
και της γενικότερης κρίσης που µα-
στίζει την χώρα µας.

Ανδρέας Γ. Τσιλίρας
Υπεύθυνος εκδόσεων ΤΟ ∆ΟΝΤΙ

Αγαπητοί φίλοι,
Από τις εκδόσεις ΤΟ ∆ΟΝΤΙ, τις κα-
λύτερες ευχές µας για τα γενέθλια
και τις... αντοχές του ΠΟΛΥΤΟΝΟΥ. 

Αυτό το «δύσκολο και απρόβλε-
πτο puzzle της πολιτιστικής µας ζω-
ής», δεν θα ήταν ούτε δύσκολο, ούτε
απρόβλεπτο, αν δεν υπήρχαν παρέες
που θα δηµιουργούσαν µε µεράκι,
επιµονή και πάθος. Θα ήταν απλώς
ένα puzzle, πιθανότατα όχι τόσο πο-
λύχρωµο όσο τώρα, που θα έδινε
ανέµπνευστες συνταγές καλλιτεχνι-
κής επιτυχίας και κατευθυνόµενες
λύσεις στις µουσικές και όχι µόνο ε-
πιλογές µας.

Εποµένως, είναι δεδοµένο ότι
προσπάθειες σαν το «ΠΟΛΥΤΟΝΟν»
όχι µόνο χρειάζονται, αλλά είναι πο-
λύτιµες προσφέροντας σηµαντικό
εκπαιδευτικό έργο. Επιπλέον συµ-
βάλλουν ώστε να απαλλαγούµε επι-
τέλους από το σύνδροµο του πένθι-
µου ακούσµατος της «κλασικής»
µουσικής, και να συνειδητοποιήσου-
µε πως η σύγχρονη µουσική είναι ζω-
ντανή, βραβεύεται, ξεχωρίζει και α-
ναπνέει µαζί µε όλους µας… Και πά-
νω απ' όλα είναι ενιαία, ξέρει να δια-
σπά τις διαχωριστικές γραµµές και
τις ετικέττες, όπως ακριβώς το κάνει
και η ύλη του περιοδικού.

Με το «ΠΟΛΥΤΟΝΟν», η Ένωση
Ελλήνων Μουσουργών έχει βρει τον
ιδανικότερο τρόπο να κάνει γνωστό
το έργο της, δηµιουργώντας ένα πο-
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Θέλω κατ' αρχήν  να τονίσω  ότι η µουσική µέσα στο
ηχητικό σώµα µιας ταινίας, δεν είναι ένας ακόµα ήχος
ανάµεσα σε όλους τους άλλους. Είναι, λόγω της φύ-
σης της, ένας ειδικός ήχος µε ξεχωριστή λειτουργία
και σηµασία: ένας ήχος µε ιδιαίτερη δραµατουργική
αξία για το αισθητικό αποτέλεσµα της ταινίας.

Αν θέλαµε να κάνουµε κινηµατογράφο µόνο και
µόνο για να απεικονίσουµε την πραγµατικότητα, µόνο
και µόνο για να αναπαραστήσουµε την καθηµερινότη-
τα, οι ήχοι που υπάρχουν παντού γύρω µας θα ήταν
αρκετοί.

Η καθηµερινή ζωή µας, έτσι κι αλλιώς, είναι γεµά-
τη από ήχους, όχι όµως και από µουσική. Το ερώτηµα
λοιπόν είναι αν η τέχνη - ο κινηµατογράφος εν προκει-
µένω- γίνεται και υπάρχει µόνο και µόνο για την ανα-
παράσταση της πραγµατικότητας, για την απεικόνιση
της καθηµερινής ζωής. Είναι προφανές όµως ότι η τέ-
χνη είναι η υπέρβαση της ζωής. Αυτό ακριβώς επιτυγ-
χάνει η µουσική, η οποία βοηθάει την εικόνα να ξεπε-
ράσει τη ρεαλιστικότητά  της.

Η πραγµατικότητα, που είναι αποτέλεσµα των ει-
κόνων της ταινίας, ακόµα και αν είναι αντικειµενική
και αυστηρά αυθεντική, δεν µπορεί ως αισθητικό γε-
γονός ν' ανυψωθεί χωρίς ένα εξωπραγµατικό συντε-
λεστή που είναι η µουσική. Ίσως το πιο σοβαρό µέλη-
µα της µουσικής του κινηµατογράφου, είναι ότι πρέ-
πει να δίνει στην ταινία κάτι παραπάνω από αυτό που
δίνουν οι εικόνες. Να προσθέτει δηλαδή στο οπτικό
µέρος ένα στοιχείο που δεν περιέχεται, σ' αυτό και να

Λειτουργία και τρόποι χρήσης Λειτουργία και τρόποι χρήσης 
της κινηµατογραφικής µουσικήςτης κινηµατογραφικής µουσικής
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εκφράζει κάτι που οι εικόνες από µόνες τους δεν µπο-
ρούν να το εκφράσουν. Για παράδειγµα, συναισθήµα-
τα  τα οποία θα ήταν αδύνατον να φανούν αποκλειστι-
κά και µόνο µε τα οπτικά µέσα.

Ρεαλισµός και λυρισµός 

Μπορούµε, λοιπόν, θέτοντας τις αρχές που διέ-
πουν τη λειτουργία της µουσικής στον κινηµατογρά-
φο να ξεκινήσουµε από µια βασική, η οποία είναι α-
ναµφισβήτητη: η εικόνα, ο λόγος, οι φυσικοί ήχοι, οι
θόρυβοι από διάφορα αντικείµενα, µετέχουν στο ρεα-
λισµό αποτελούν την απεικόνιση της πραγµατικότη-
τας. Η µουσική µετέχει στο λυρισµό είναι το στοιχείο
εκείνο που συντελεί στην υπέρβαση  αυτής της πραγ-
µατικότητας.

Η µουσική σε µια ταινία µπορεί να κάνει µοναδικό
το πιο ασήµαντο γεγονός, µπορεί να καταδείξει τις
καθολικές διαστάσεις µιας ατοµικής ιστορίας.

Μια άλλη βασική, επίσης, αρχή της κινηµατογρα-
φικής µουσικής είναι ότι: η ύπαρξή της στην ταινία
δεν είναι αυτοσκοπός, Η µουσική µπαίνει για να υπη-
ρετήσει την  ταινία. ∆εν πρέπει να είναι φλύαρη, να
κάνει επίδειξη, να καλύπτει τα πάντα, αλλά να συντε-
λεί στο τελικό αισθητικό αποτέλεσµα.

Άλλη βασική αρχή είναι ότι: δεν πρέπει να επεµ-
βαίνει αυτόµατα και χωρίς λόγο. ∆εν πρέπει να  υπα-
κούει αναίτια σε κάποια καθιερωµένη επιταγή, που
κατάντησε να είναι η συνταγή του κοµπογιαννίτη ο ο-
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Στο τεύχος 22 η εκλεκτή τσεµπαλίστα Γ. Βεντούρα έγραψε
ένα αφιέρωµα  για το τσέµπαλο. Με αφορµή το ρεσιτάλ
που θα δώσει στις 27 Νοεµβρίου  (συναυλία της Ε. Ε. Μ.
στο Ωδείο Φ. Νάκας) µε έργα Ελλήνων συνθετών, επανερ-
χόµαστε για να ολοκληρώσουµε την αναφορά µας στο εν-
διαφέρον αυτό όργανο, γνωστό και ως Harpsichord
(Αγγλικά) και Clavecin (Γαλλικά).

Τσέµπαλο -
πιάνο: διαφορές

Όπως είναι
γνωστό, στο πιάνο
οι χορδές κρούο-
νται από τον πο-
λύπλοκο µηχανι-
σµό των
marteaux,  ενώ
στο τσέµπαλο οι
χορδές νύσσονται
από ένα απλό µη-
χανισµό που κατα-
λήγει σε ειδικές α-
κίδες. ∆ηλαδή το
πιάνο είναι όργα-
νο κρουστό, ενώ
το τσέµπαλο νυ-
κτό. Το δεύτερο
ανήκει στην κατη-
γορία των οργά-
νων που έχουν
sauterau  (ένα µι-
κρό κοµµάτι ξύλο)
στο οποίο στηρί-
ζεται και ένα
plectre (δηλαδή η
µικρή ακίδα). Η
τελευταία νύσσει
τη χορδή όπως
περίπου το νύχι
του κιθαριστή. 

Συγγενικά - προγονικά όργανα του τσέµπαλο είναι
τα: clavicytherium,  σπινέττα, βίργιναλ, muselaar και
ottavino, ενώ του πιάνου είναι τα: clavicorde και
pianoforte. Οι χορδές του τσέµπαλου είναι από µαλακό
σίδηρο και ορείχαλκο, ενώ του πιάνου από χάλυβα και

φωσφορικό ορείχαλκο. 
Η έκταση του τσέµπαλου είναι 5 οκτάβες από το φα

(κλειδί φα, 4 βοηθ.) έως το σολ (κλειδί σολ 4 βοηθ.). Τα
πλήκτρα του είναι κοντίτερα και λίγο λεπτότερα από αυ-
τά του πιάνου. Το βύθισµα  - αντίσταση των πλήκτρων
του τσέµπαλου είναι µικρότερα από αυτά του πιάνου. Η
αίσθηση των πλήκτρων είναι µαλακότερη και το παίξιµο

δεν χρησιµοποιεί
το βάρος του σώ-
µατος, παρά µόνο
τη δύναµη των δα-
κτύλων.

Μία ακόµη
διαφορά των δύο
οργάνων είναι η ύ-
παρξη ενός δεύ-
τερου κλαβιέ στο
τσέµπαλο και η
έλλειψη των πε-
ντάλ. Στα ιταλικά
όµως όργανα έ-
χουµε 1 πληκτρο-
λόγιο. Η έλλειψη
του δεξιού πιανι-
στικού pedal αντι-
καθίσταται µόνο
µε τη διατήρηση
της πίεσης των
δακτύλων στα
πλήκτρα. 

Ηχόχρωµα
και ρετζίστρα

Το ηχόχρωµα
επηρεάζεται από
το σηµείο νύξης
της χορδής σε
σχέση µε την από-
σταση από τον κα-
βαλάρη. Όσο το

σηµείο νύξης είναι πλησιέστερα στον καβαλάρη, τόσο
πιο οξύς είναι ο ήχος, ενώ όσο µακρύτερα, τόσο πιο γε-
µάτος (περισσότερες αρµονικές). Σε κάθε πλήκτρο του
κάτω (πρώτο - Ι) κλαβιέ αντιστοιχούν 3 χορδές, (πλην των
ιταλικών οργάνων). Οι δύο από τις τρείς χορδές είναι

µια συνεργασία µε τη Γιούλη Βεντούρα

τ ο  τ σ έ µ π α λ οτ ο  τ σ έ µ π α λ ο
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