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Ε.Ε.Μ. Τα άρθρα του περιοδικού
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις

του ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.. Οι επιλογές του περιο-
δικού αποτελούν ευθύνη της Συντακτικής
Οµάδας. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφρά-

ζουν απόψεις των συντακτών µας.

Σ ’ αυτό το τεύχος
6 . + θ ε σ ι ς

7 . Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο

1 0 . Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς Ε . Ε . Μ .

1 1 . Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ

1 3 . Ε ι δ ή σ ε ι ς - Σ χ ό λ ι α

2 0 . Θ έ µ α τ α π ο λ ι τ ι σ µ ο ύ

2 1 . Γ ι ά ν ν η ς Χ ρ ή σ τ ο υ

2 4 . O l i v i e r M e s s i a e n

2 8 . Γ ι ώ ρ γ ο ς Λ ε ω τ σ ά κ ο ς

3 3 . ∆ η µ ή τ ρ η ς Μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς

3 7 . Κ ω ν σ τ ά ν τ ι α Γ ο υ ρ ζ ή

4 0 . Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς j a z z

4 2 . Λ ό γ ι α α π λ ά

4 4 . Σ ε µ ι ν ά ρ ι α - ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ί

4 6 . Ε π ι σ τ ο λ έ ς

4 7 . Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

4 8 . Θ έ σ ε ι ς & α π ό ψ ε ι ς

5 0 . Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

5 2 . Ο π τ ι κ έ ς α κ ρ ο ά σ ε ι ς
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για δυνατούς λύτες. . .

Είναι πολλά τα ζητήµατα που όσοι υπηρετούν την τέχνη πρέπει να λύνουν µε καινούργιο
τρόπο κάθε εποχή. Πρωταρχικό ανάµεσά τους, οι υλικοί όροι για την ύπαρξη καλλιτεχνικής
δηµιουργίας. Πόσο και τί κοστίζει; Ποιος και γιατί πληρώνει;

Τα τελευταία χρόνια τα παραπάνω ερωτήµατα εκφράστηκαν συχνά µε την έννοια της
«ανταποδοτικότητας» και συχνά εκτίθενται σε τεχνοκρατικές αναλύσεις «κόστους - ωφελεί-
ας». Θα µας πούνε πολλοί: «Μα είναι τρόπος αυτός να συζητάµε τέτοια ζητήµατα;»
Πιστεύουµε πως ναι. Γιατί, όσο σίγουρο κι’ αν είναι πως τα πολλά λεφτά, δεν παράγουν
αναγκαστικά καλή τέχνη, άλλο τόσο είναι σαφές ότι χωρίς κάποιες minimum υλικές
συνθήκες, τίποτα δεν µπορεί να ευδοκιµήσει. Μπορεί δηλαδή η συνθήκη να µην είναι
ικανή, είναι όµως αναγκαία.

Σε εποχές µεγάλης κρίσης όπως η σηµερινή, όταν οι παλιές βεβαιότητες διαλύονται
και οι κληρονοµηµένες αδράνειες γίνονται βαρίδια, το σταυρόλεξο επανασχεδιάζεται.
Τα προβλήµατα της Λυρικής, της Ορχήστρας των Χρωµάτων και του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης οι περικοπές στο θέατρο και τον κινηµατογράφο, ο µειωµένος προϋπολογι-
σµός του φετινού Ελληνικού Φεστιβάλ και οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Πο-
λιτισµού, είναι απλώς η κορυφή τού παγόβουνου. Επιπλέον δεν γνωρίζουµε αν η κοινωνία
θα θεωρήσει την τέχνη ως περιττή πολυτέλεια ή διαφυλάξιµη ανάγκη.

Μιας και τα δύσκολα αρχίζουν τώρα, καλό είναι να ανοίξει συγχρόνως και η συζήτηση.
Εφ’ όλης της ύλης.

Η Συντακτική Οµάδα

6
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επιµέλεια: Κωνσταντίνος Λυγνός

6ες Ελληνικές Μουσικές Γιορτές

Το ότι η ανοιξιάτικη διοργάνωση της ΚΟΑ έχει γίνει πλέον θεσµός είναι ένα αδιαµφισβήτητο γεγονός. Όµως η φετινή
διοργάνωση παρουσίασε ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς εστίασε σε µία εποχή αλλά και σε συνθέτες για τους οποίους
πολλά ακούµε και διαβάζουµε, αλλά πολύ λίγο ξέρουµε τη µουσική τους .

Το φετινό πρόγραµµα παρουσίασε Επτανησιακή µουσική τού 19ου και του 20ου αιώνα, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε
στην Όπερα και το µουσικό θέατρο, έως και το 1953. Υπήρξαν εκτενή αφιερώµατα στο Νικόλαο Μάντζαρο και στο
Σπυρίδωνα Σαµάρα, ενώ ανάλογο ήταν και το θέµα τού µουσικολόγικού συνεδρίου που έγινε παράλληλα µε τις «Γιορτές»,
το οποίο είχε ως θέµα την Επτανησιακή Όπερα και το Μουσικό θέατρο.

Ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι σε πολλές από τις συναυλίες η προσέλευση του κοινού ήταν
σηµαντικά µεγαλύτερη απ’ ότι τις προηγούµενες χρονιές.

Την ώρα που γράφεται αυτό το σηµείωµα οι Γιορτές µόλις έχουν τελειώσει. Ελπίζουµε να µπορέσουµε να επανέλ-
θουµε στο επόµενο τεύχος µε µία κατά το δυνατόν αναλυτικότερη παρουσίαση µερικών από τα έργα που ακούστηκαν.

Η µουσική στο φετινό
Ελληνικό Φεστιβάλ: Χωρίς Μητρόπουλο

Περιµέναµε τα χειρότερα... Όµως αυτό δεν σηµαίνει
ότι θα πρέπει να είµαστε και ευχαριστηµένοι. Είναι αλή-
θεια, ότι σε αντίθεση µε το χορό και το θέατρο, στο
φετινό –αρκετά περιορισµένο - Ελληνικό Φεστιβάλ, η
µουσική δεν περικόπηκε αντίστοιχα. Αλλά αυτό είναι
µόνο µέρος τής αλήθειας. Στην πραγµατικότητα η µου-
σική παρέµεινε λίγο – πολύ, στα ίδια ενώ περιορίστη-
καν αρκετές από τις άλλες εκδηλώσεις. Έτσι, η
ποσόστωση µπορεί να διατηρήθηκε ή και να αυξήθηκε,
αλλά τα προγράµµατα της µουσικής εξακολουθούν να
είναι λίγα και να στερούνται κεντρικού άξονα.

Φυσικά, υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσες συναυ-
λίες. Ιδιαίτερα επισηµαίνουµε την µετάκληση της
Ορχήστρας Νέων «Σιµόν Μπολιβάρ» της Βενεζουέλας
(δείτε το επόµενο σχόλιο). Κατά τα άλλα οι γνωστοί και
από προηγούµενη µετάκληση, «Les Arts Florissants»,

παρουσιάζουν τον «Πυγµαλίωνα» του Ραµώ, ενώ ο εξαίρετος Κωνσταντίνος Καρύδης µε την Ορχήστρα δωµατίου
Μάλερ και τον δαιµόνιο Τούρκο πιανίστα και συνθέτη Fazil Say, παρουσιάζουν ένα δικό του κοντσέρτο, καθώς και Μπε-
τόβεν. Η Ορχήστρα των Χρωµάτων θα ερµηνεύσει Ligeti, Berg, Henze και Lutosławski, ενώ ενδιαφέρον έχει και η εµ-
φάνιση της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων, υπό τη διεύθυνση του Isin Metin, µε την τροµπετίστα Alison Balsom.

Από ‘κει και πέρα πολλά θα µπορούσανε να είναι διαφορετικά. Λίγο πιο κάτω κάνουµε µερικές προτάσεις.
Όχι γιατί θεωρούµε ότι θα µπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψη, αλλά γιατί πιστεύουµε ότι κριτική χωρίς προτάσεις,
λίγη αξία έχει.

Όµως τώρα πάµε στο µείζον: Είναι δυνατόν να διανύουµε «έτος Μητρόπουλου» και το Ελληνικό Φεστιβάλ να µην έχει
ούτε µία εκδήλωση προς τιµήν του; Ως και η Σκάλα τού Μιλάνου ετοιµάζει εκδήλωση για το Φθινόπωρο. Ακόµα και µε
τα (ιδιαίτερα προσφιλή στον κ. Λούκο), κριτήρια τής «αναγνωσιµότητας» ή της «σύνδεσης ενός ονόµατος µε το διεθνή
χώρο», ο Μητρόπουλος κερδίζει. Τόσο η Κρατική Θεσσαλονίκης (η οποία - άγνωστο γιατί - φέτος δεν εµφανίζεται), όσο
και η ΚΟΑ, εύκολα θα µπορούσαν να παρουσιάσουν ένα σχετικό πρόγραµµα.
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Ορχήστρα Νέων «Σιµόν Μπολιβάρ» της Βενεζουέλας

∆εν ξέρουµε κατά πόσον «είναι η ορχήστρα που όλοι θέλουν να
καλέσουν», όµως σίγουρα πρόκειται για εγχείρηµα που γράφει, από
πολιτική και καλλιτεχνική άποψη, ιστορία. Η ορχήστρα «Σιµόν Μπο-
λιβάρ» αποτελεί το τελικό προϊόν ενός τεράστιου και φιλόδοξου
οράµατος που ξεκίνησε πριν 30 και κάτι χρόνια στη Βενεζουέλα,
όταν ένας ερασιτέχνης µουσικός, ο José Antonio Abreu, αποφάσι-
σε να εκπαιδεύσει µουσικά, παιδιά που προέρχονταν από τις φτω-
χότερες, πιο αποµακρυσµένες και προβληµατικές περιοχές τής
χώρας και από τις φτωχογειτονιές των πόλεων.

Αυτή υπήρξε η αρχή του El Sistema (Fundación del Estado para
el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de

Venezuela). Η προσπάθεια προχώρησε σιγά – σιγά, µε ελάχιστα χρήµατα και σε εθελοντική βάση, αλλά τελικά άρχισε να
αποδίδει καρπούς. Με τα χρόνια, συνολικά 250.000 παιδιά έµαθαν µουσική, ενώ άρχισαν να φτιάχνονται σχολικές ορχή-
στρες. Σήµερα οι ορχήστρες σε όλη τη χώρα έχουν ξεπεράσει τις 100 και οι 90 από αυτές είναι συµφωνικές!

Οι καλύτεροι από αυτούς τους νεαρούς µουσικούς µαζεύονται σε κεντρικές ορχήστρες. Στην κορυφή αυτής της
τεράστιας πυραµίδας βρίσκεται η Ορχήστρα «Σιµόν Μπολιβάρ», που αυτή την εποχή διευθύνει ένας µαέστρος που και
ίδιος ξεκίνησε µέσα από το El Sistema: Ο 28χρονος Gustavo Dudamel, που εδώ και λίγους µήνες είναι επίσης ο νέος
µαέστρος και της Φιλαρµονικής τού Λος Άντζελες και τον οποίο ο πολύς Simon Rattle θαυµάζει ανεπιφύλακτα.

Αναµένουµε µε ανυποµονησία την «Ιεροτελεστία» που θα παίξουν όταν µας επισκεφτούν! Στο µεταξύ µπορείτε
να πάρετε ένα δείγµα της ορχήστρας στις διευθύνσεις: www.youtube.com/watch?v=zKIChxFCGn4 και
www.youtube.com/watch?v=amSqQ5XNaGE

Και κάτι ακόµα: Στις 22 Ιουνίου θα γίνει παρουσίαση της µεθόδου τού El Sistema, από τον Gustavo Dudamel και τους
νεαρούς συνεργάτες του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η είσοδος είναι ελεύθερη µε δελτία προτεραιότητας.

Ιδέες χαµηλού κόστους

Είναι προφανές ότι το βασικό ζητούµενο του φετινού Φεστιβάλ, ήταν
ο περιορισµός των εξόδων. Από την άλλη, συχνά –πυκνά έχουµε
ακούσει τον κ. Λούκο να λέει – διάφορα - τόσο για την προβολή τής
ελληνικής δηµιουργίας, όσο και για την παρουσίαση της µουσικής µε
νέους τρόπους. Επισηµαίνουµε λοιπόν ότι υπάρχει πληθώρα µουσι-
κών προγραµµάτων που καλύπτουν τις τρεις ή έστω τις δύο, παρα-
πάνω προϋποθέσεις. Φτάνει να το ψάξει λίγο κανείς...

Ξεκινάµε από την εξαιρετική και πολύ πετυχηµένη σειρά τής
Ορχήστρας των Χρωµάτων «Πέµπτη Εποχή», που είναι ηµισκηνο-
θετηµένες βραδιές λογοτεχνίας και µουσικής. Ένας αφηγητής δια-
βάζει τα κείµενα τα οποία σχολιάζονται από εµβόλιµα µουσικά µέρη
ή µουσική υπόκρουση. Tο µουσικό σύνολο αποτελείται από τρία έως
τέσσερα όργανα ή και ηλεκτρονικούς ήχους. Προγράµµατα σαν
αυτά θα ταίριαζαν ωραιότατα σε ένα χώρο όπως το «Σχολείο».

Ύστερα από έξι χρόνια συνεχούς παρουσίας οι «Ελληνικές Μου-
σικές Γιορτές» της ΚΟΑ, έχουν συσσωρεύσει αρκετή πείρα και
αρκετά έργα που θα µπορούσαν να δοκιµαστούν πιο πέρα. Ειδικό-
τερα η φετινή διοργάνωση, µε την έµφαση στην Επτανησιακή µου-
σική και την Όπερα, έδινε και τη δυνατότητα σύνδεσης της µουσικής
µε το θέατρο.

Ακόµα δεν έχουµε καταλάβει γιατί - για µία ακόµη χρονιά - το
Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο παραµένει αποκλεισµένο ή γιατί τα Typana
του ∆ηµήτρη ∆εσύλλα, που το 2007 µας χάρισαν ένα εξαίρετο
Drumming του Steve Reich, δεν ξαναεµφανίστηκαν. Το ίδιο ισχύει
και για πολλά από τα προγράµµατα του Ελληνικού Συγκροτήµατος
Σύγχρονης Μουσικής που χρησιµοποιούν video ή έχουν απλή σκη-
νική δράση.

Γιατί λοιπόν; Μα όλα αυτά – όπως και πολλά άλλα - συµβαίνουν
στην Αθήνα το χειµώνα. Εποµένως «ο αρµόδιος» πρέπει κατ’ αρχήν
να είναι εδώ τριγύρω ώστε τουλάχιστον να µάθει ότι συµβαίνουν.
Πρέπει επίσης πρώτα να καταλαβαίνει και µετά να ενδιαφέρεται. Αν
συµβαίνουν όλα τα παραπάνω, ας αποφασίσει µετά ότι δεν είναι κα-
λά ή ότι δεν του κάνουν.

Ντρίνγκι - ντρίνγκι µάνα µου...

Αυτό ήταν πράγµατι που έλειπε απ’ το πρό-
γραµµα του «εµβληµατικού» Ηρωδείου!
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώθηκε ότι:
«Η νέα παγκόσµια περιοδεία του Ντέµη Ρούσ-
σου ξεκινάει µε πρώτο σταθµό το Ωδείο Ηρώ-
δου του Αττικού όπου: «Μετά από δεκαετίες
επιτυχίας ... ο Ντέµης Ρούσσος θα παρουσιά-
σει τραγούδια από το νέο του άλµπουµ και θα
κάνει µια πλούσια αναδροµή στο µουσικό
ρεπερτόριο (κλπ. κλπ...). Παράλληλα µας
υπόσχεται και µια µεγάλη έκπληξη...»

Η έκπληξη θα είναι αν ο υπερεξηκοντού-
της διεθνής έλληνας rocker τραγουδιστής και
πρώην µπασίστας, µπορεί πλέον να φτάσει
έστω και µία από τις χαρακτηριστικές εκείνες
ψηλές του νότες που κάποτε τον έκαναν
διάσηµο.

Τί λέτε «εκδροµείς του ‘60» θα πάµε; - Άσε
καλύτερα...

Gustavo Dudamel
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Στην αρχή τού έτους που διανύουµε
συµπληρώθηκαν 40 χρόνια από τον
θάνατο του Έλληνα συνθέτη Γιάννη
Χρήστου. Με την ευκαιρία αυτής της
τραγικής επετείου µας δίνεται η δυ-
νατότητα να σκιαγραφήσουµε τον
άνθρωπο και να µελετήσουµε τον
καλλιτέχνη και στοχαστή, προβάλλο-
ντας αφ' ενός τους σηµαντικότερους
σταθµούς της σύντοµης ζωής του
(44 χρόνια) και αφ' ετέρου τα συνθε-
τικά χαρακτηριστικά που τον έκαναν
τόσο ξεχωριστό.

Λίγα βιογραφικά

Ο Χρήστου γεννήθηκε στις 8 - 1 -
1926 στο Κάιρο1 από γονείς κυπρια-
κής καταγωγής µε ισχυρή οικονοµική
επιφάνεια και σηµαντική καλλιτεχνική
συγκρότηση. Έκανε ολόκληρη την
εκπαίδευσή του σε αγγλικό σχολείο
(στην αγγλική γλώσσα), έµαθε γαλλι-
κά και εν γένει µπορούµε να πούµε
πως γαλουχήθηκε σε ένα αριστοκρα-
τικό περιβάλλον, µεγαλώνοντας στην
Αίγυπτο µε κεντροευρωπαϊκή παι-
δεία. Στη συνέχεια σπούδασε στο
King’s College του Cambridge µε
καθηγητές τους Ludwig Wittgenstein

(γλωσσολογική λογική) και Bertrand
Russell (συµβολική λογική), δύο κο-
ρυφαίους φιλοσόφους τού 20ου αι-
ώνα.

Όσον αφορά στη µουσική, ο Χρή-
στου ξεκίνησε µαθήµατα πιάνου σε
ηλικία 5 χρονών και από τα 13-14
συνέχισε τα µαθήµατα µε την σπου-
δαία ελληνίδα πιανίστα Gina
Bachauer. Στη συνέχεια σπούδασε
θεωρητικά (αρµονία, αντίστιξη & σύν-
θεση) µε τον Hans Ferdinand Redlich
(µαθητή του Alban Berg), στο Letch-
worth, κατά την παραµονή του στην
Αγγλία. Έπειτα παρακολούθησε τα
µαθήµατα του Vito Frazzi και του
Francesco Lavagnino στην Ιταλία.

Το 1951 επέστρεψε στην Αίγυπτο,
δηµιούργησε το προσωπικό του
στούντιο και έπειτα (1956) παντρεύ-
τηκε τη Θηρεσία (Σία) Χωρέµη2 µε
την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Το
1960 εγκαταστάθηκε µόνιµα στην
Ελλάδα. Ο επίσηµος λόγος ήταν ότι
οι µετατροπές τού Νάσερ στον ιδιω-
τικό τοµέα επηρέασαν τη βιοµηχανία
τού πατέρα του (εργοστάσιο σοκο-
λάτας). Παρ'όλα αυτά ο γιος Χρή-
στου δεν ασχολούνταν µε τη δουλειά

τού πατέρα του. Ο πραγµατικός λό-
γος µάλλον βρίσκεται σ'αυτό που
µας λέει η Νέλλη Σεµιτέκολο3: Ήταν
πεπεισµένος ότι εδώ (στην Ελλάδα)
θα γινόταν µια αναγέννηση. Ότι η
µουσική θα ξαναγεννιόταν εδώ επει-
δή είµασταν πιο "παρθένοι" από άλ-
λους εκείνη την εποχή.

Ακολούθησε µια δεκαετία κατά
την οποία ο Χρήστου αρχικά µοίρασε
τη ζωή του ανάµεσα στη Χίο4 και την
Αθήνα, έως ότου εγκαταστάθηκε µό-
νιµα στην πρωτεύουσα.

Ένα πνεύµα πολύπλευρο

Ο Γιάννης Χρήστου υπήρξε ένα πνεύ-
µα ανοιχτό σε µια πληθώρα θεµάτων
τα οποία, άλλωστε, µελετούσε µε
φροντίδα, προσοχή και συνέπεια.
Η τεράστια ιδιωτική βιβλιοθήκη του
περιελάµβανε έργα µε θέµατα που
σχετίζονταν µε την φιλοσοφία, την
ψυχολογία, τη µαγεία και τον απο-
κρυφισµό, τις ανατολικές θρησκείες,
την κοινωνική ανθρωπολογία, την
προϊστορία και τις πρωτόγονες κοι-
νωνίες, την ιστορία, τη µουσική, την
ιστορία της τέχνης. Η ποικιλία και ο
πλούτος τής καλλιέργειας που είχε,
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του Σπύρου Μπονέλη

1ο µέρος

ΓΓιιάάννννηηςς
ΧΧρρήήσσττοουυ

((11992266  --  11997700))
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Ο Olivier Messiaen
ως παιδαγωγός

του Γιώργου Κουρουπού

Εξηνταεννέα χρόνια από την 1η εκτέλεση του «Κουαρτέ-
του για το τέλος του χρόνου» στο γερµανικό στρατόπεδο
συγκέντρωσης Stalag VIII A, εξνταένα χρόνια από την 1η
εκτέλεση της «Turangalila Συµφωνίας» στην Βοστόνη,
εικοσιεπτά χρόνια από την πρεµιέρα της όπερας «Ο Άγιος
Φραγκίσκος τής Ασίζης» στην Όπερα των Παρισίων, δεκα-
οκτώ χρόνια από τον θάνατο του συνθέτη, δύσκολα κανείς
θ’ αµφισβητήσει την άποψη του Claude Samuel ότι «το
έργο του Messiaen, σε αντιστοιχία µε το έργο τού Stravin-
sky και του Bartόk αναδεικνύεται κλασσικό , σηµείο ανα-
φοράς εκτός χρόνου, σε µια εποχή σύγχυσης» (1)

Είναι όντως εντυπωσιακός ο αριθµός των ανά τον

κόσµο εκτελέσεων έργων του, των δισκογραφικών εκδό-
σεων, των πάσης φύσεως εκδόσεων, βιογραφιών, µελετών
και σχολίων για το έργο του και την συµβολή του στην εξέ-
λιξη της µουσικής.

Ο Olivier Messiaen δεν ήταν ωστόσο µόνον ένας µε-
γάλος συνθέτης, αλλά κι ένας σπουδαίος παιδαγωγός, που
από το 1941 έως το 1978, στο Conservatoire National Su-
perieur de Musique, απέκτησε τέτοια φήµη, ώστε µαθητές
να συρρέουν από παντού: Από την Ιαπωνία έως τον Κανα-
δά κι από το Ιράν έως την Αργεντινή.

Γενιές ολόκληρες συνθετών ανά τον κόσµο θεωρούν
ότι έµµεσα ή άµεσα επηρεάστηκαν από τον Messiaen , ενώ

1ο µέρος
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δεν είναι λίγοι αυτοί που παραδέχονται µε ευγνωµοσύνη
ότι η επιρροή του στη διαµόρφωση της δικής τους προ-
σωπικότητας υπήρξε καθοριστική. Μεταξύ αυτών, ονόµα-
τα όπως ο Ξενάκης, ο Boulez, ο Stockhausen, αλλά και
πολλοί νεώτεροι, όπως ο Gerard Grisey, o Tristan Murail
και o George Benjamin.

Είναι κατά συνέπεια πολύ σωστή η παρατήρηση του
µουσικολόγου και µουσικοκριτικού Harry Halbreich που
παροµοιάζει τον Messiaen µε τον Schoenberg, λέγοντας
ότι κι ο ένας κι ο άλλος, µε διαφορετικό τρόπο, είναι: «οι
µεγαλύτεροι γεννήτορες δηµιουργικών µουσικών ταλέ-
ντων που γνώρισε ο 20ος αιώνας».(2) Υπάρχει ωστόσο,
µια διαφορά:

Ο Messiaen,σε αντίθεση µε τον Schoenberg, δεν δίδα-
ξε µε βάση ένα καθορισµένο µουσικό σύστηµα ή ιδίωµα,
δεν δίδαξε την «µία και µοναδική αλήθεια της µουσικής» -
την δική του δηλαδή αλήθεια - αλλά προσπάθησε να µε-
ταφέρει στους µαθητές του ό,τι ο ίδιος θεωρούσε ου-
σιώδες µέσα από την µακραίωνη εξέλιξη της µουσικής. Υπ’
αυτήν την έννοια, η µατιά του ήταν ταυτόχρονα υποκειµε-
νική και οικουµενική: Υποκειµενική ως προς την επιλογή
των «µοντέλων», αλλά και οικουµενική λόγω της µεγάλης
ευρύτητας των επιλογών του. Αυτή η αντίληψη διδασκα-
λίας τής σύνθεσης αποδείχτηκε ιδιαίτερα ευεργετική για
την προστασία και καλλιέργεια της διαφορετικότητας των
µαθητών του και τον αποκλεισµό τής αναπαραγωγής µι-
µητών – επιγόνων.

Όµως, αυτή η ιδιοµορφία τού µαθήµατος του Messi-
aen κάνει πολύ δύσκολη –για να µην πω αδύνατη- την ακρι-
βή µετάδοση της παιδαγωγικής ευφυΐας τού Messiaen,
µιας και αυτή διαχέεται σε χιλιάδες παρατηρήσεις και συ-
σχετισµούς που είναι αδύνατον κανείς να περιγράψει, για
να µην εισέλθουµε και στον χώρο της διαισθητικής αντι-
µετώπισης του κάθε µαθητή, η οποία είναι εξ’ ίσου σοβα-
ρή αλλά άπιαστη.

Από τη στιγµή που τα ηχητικά ή οπτικά ντοκουµέντα
είναι σπάνια, ο µόνος τρόπος να προσεγγίσει κανείς το ζή-
τηµα είναι τα κείµενα του ίδιου του Messiaen, που καλύ-
πτουν το θεωρητικό µέρος της διδασκαλίας του. Το
ογκώδες επτάτοµο σύγγραµµα «Traité de rythme, de
couleur et d’ornithologie» (Εditions Alphonse Leduc), που
ο ίδιος ο συνθέτης άρχισε να δουλεύει µέσα στη δεκαετία
του’50 και που η Yvonne Loriod, µετέπειτα δεύτερη σύζυ-
γός του και σπουδαία ερµηνεύτρια των έργων του για πιά-
νο, συµπλήρωσε µετά τον θάνατό του, είναι ιδιαίτερα
κατατοπιστικό.

Ωστόσο ο καλύτερος τρόπος για να πλησιάσει κανείς
την ουσία τού µαθήµατος είναι να βασιστεί στα σχόλια του
ίδιου και - πολύ περισσότερο - στις µαρτυρίες και τα σχό-
λια των µαθητών του. Αυτό ακριβώς κάνουν άλλωστε τα
λιγοστά συγγράµµατα που καταπιάνονται σοβαρά µε το
παιδαγωγικό έργο του Messiaen.

Προσωπικά είχα το προνόµιο να ζήσω ο ίδιος επί τέσ-
σερα έτη (1968 µε1972), την µοναδική εµπειρία τού µαθη-
τή τού Messiaen στο Conservatoire, στην τάξη τής
σύνθεσης: Τρία τετράωρα την εβδοµάδα, ανελλιπώς!

Με βάση τις σηµειώσεις µου, αλλά κυρίως µε την επί-
κληση της µνήµης µου, θα προσπαθήσω να προσθέσω το
δικό µου κοµµατάκι στο ούτως ή άλλως ατελές puzzle τής
εικόνας τού Messiaen δασκάλου.

Το ξεκίνηµα

Η παιδαγωγική σταδιοδροµία τού Messiaen αρχίζει επισή-
µως µε τον διορισµό του ως καθηγητή τής Αρµονίας στο
Conservatoire National Superieur de Paris το1941, αµέσως
µετά την επιστροφή του από το γερµανικό στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης. Η Yvonne Loriod, θυµάται το πρώτο µάθηµα
αρµονίας που έδωσε ο νεαρός δάσκαλος στο Conserva-
toire, µπροστά στα έκπληκτα µάτια των νεαρών µαθητών -
κοριτσιών

Κυρίως - λόγω του πολέµου:
«.... και να που ο νέος καθηγητής κάθεται στο πιάνο και
βγάζει από την τσέπη του µια µικρή παρτιτούρα τσέπης το
«Πρελούδιο στο απόγευµα ενός Φαύνου» του Debussy. Μι-
κρά κορίτσια την εποχή εκείνη, δεν είχαµε ποτέ ξαναδεί
παρτιτούρα τσέπης. Το 1941, να παίζει κάποιος πιάνο από
µια τόσο µικρή παρτιτούρα ορχήστρας, ήταν αληθινά πο-
λύ σπάνιο, και αυτό προκάλεσε έναν θαυµασµό χωρίς
όρια. Μας ανέλυσε το «Πρελούδιο στό απόγευµα ενός
Φαύνου» µε τόση ευφυΐα...», κλπ, κλπ. (3)

Αυτήν την ικανότητα να γοητεύει άµεσα τους µαθητές
του µε τα φυσικά µουσικά του χαρίσµατα, που µεθοδικά
είχε τόσο πολύ καλλιεργήσει, είναι κάτι που ο Messiaen -
δάσκαλος διατήρησε µέχρι το τέλος της καριέρας του. Ως
προς την ουσία του µαθήµατος της αρµονίας, το µικρό
εδάφιο της µαρτυρίας της Loriod είναι ήδη αποκαλυπτικό.

Ο Messiaen δεν δίδαξε την «σχολική»Αρµονία των
Ωδείων. Το µάθηµά του ήταν ένα µάθηµα ιστορίας τής αρ-
µονίας, βασισµένο σε συγκεκριµένα έργα απ’ όλη την µου-
σική φιλολογία: Monteverdi,Rameau,Bach,Gluck, Mozart,
Schumann, Franck, Chabrier, Massenet, Fauré, Debussy.
Ευτυχώς το περιεχόµενο των µαθηµάτων της αρµονίας
διασώζεται, ως έναν βαθµό, στο πρώτο θεωρητικό εγχει-
ρίδιο, που ο συνθέτης είχε ήδη εκδώσει το 1939, πριν δη-
λαδή τον διορισµό του στο Conservatoire, µε τίτλο «Είκοσι
µαθήµατα αρµονίας πάνω στο στυλ µερικών σηµαντικών
συνθετών τής αρµονικής µουσικής ιστορίας, από τον Mon-
teverdi έως τον Ravel» (Editions Leduc).

Ο Messiaen είχε διδακτική δραστηριότητα και πριν τον
πόλεµο (Ecole Normale de musique, Schola Cantorum και
ιδιωτικά µαθήµατα). Όταν τον ρωτούσαν πώς ξεκίνησε το
πάθος του για την διδασκαλία, απαντούσε µε αφοπλιστική
εντιµότητα ότι στην αρχή το έκανε για να ζήσει. Λίγο - λί-
γο µετατράπηκε σε πάθος και ιεραποστολή.

Παράλληλα µε την τάξη τής αρµονίας στο Conserva-
toire, από το 1943 έως το 1947, έδωσε ιδιωτικά µαθήµατα
µουσικής ανάλυσης σε οµάδα επίλεκτων µαθητών στο δια-
µέρισµα του µουσικολόγου Guy Bernard-Delapierre. Με-
ταξύ των επίλεκτων µαθητών, η Yvonne Loriod φυσικά,
αλλά και ο Pierre Boulez, ο οποίος έχει δώσει αρκετές µαρ-
τυρίες για το περιεχόµενο και τον τρόπο διδασκαλίας µέ-
σα στο πλαίσιο αυτών των οµαδικών ιδιωτικών µαθηµάτων.

Συγκεκριµένα αναφέρεται σε αναλύσεις των έργων
«Ma mère l’Oye» του Ravel, «Petrouchka»του Stravinsky,
τη «Μουσική για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα» και τα
Κουαρτέτα εγχόρδων του Bartok, την «Λυρική σουΐτα» του
Berg, το «Pierrot Lunaire» του Schoenberg, την «Ιεροτε-
λεστία της Άνοιξης» του Stravinsky καθώς και το «Vingt
regards sur l’Enfant-Jésus» που έγραφε ο ίδιος ο Messiaen
την εποχή εκείνη.
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Η Μ. Χ. Κριθαρά και ο Κ. Α. Λυγνός συζητούν µε τον Γιώργο Λεωτσάκο.

Η µουσική
σε εποχές κρίσης
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Κ. Λ. Όχι υπάρχει και η ∆ικτατορία...

Μ. Χ. Κ. Η Χούντα δεν είναι το ίδιο
πράγµα, ήταν άλλο το κλίµα Στη ∆ι-
κτατορία µπαίνουνε και τα θέµατα της
λογοκρισίας. Εδώ µιλάµε για άλλου εί-
δους κρίσεις.

Γ. Λ. Στη ∆ικτατορία είχαµε την τε-
λευταία µαζική προσέλευση του κοι-
νού στο χώρο τής τέχνης.

Κ. Λ. Εποµένως από πού ξεκινάµε;

«∆υστυχώς επτωχεύσαµεν»

Γ. Λ. Από το 1893. Θεωρώ (και είναι
κάτι που λέω στην ανακοίνωσή µου
στο επικείµενο συνέδριο των Ελληνι-
κών Μουσικών Γιορτών), ότι δεν έχει
γίνει πρωτογενής έρευνα στο µεγα-
λύτερο µέρος τής ιστορίας τής ελλη-
νικής µουσικής.

Μπορώ να φανταστώ ότι το 1893
δεν πρέπει να επηρεάστηκε πολύ η
ελληνική µουσική ζωή τής πρωτευ-
ούσης. Οι αφίξεις ή µετακλήσεις ξέ-
νων θιάσων όπερας και οπερέτας,
είχαν γίνει µόνιµος θεσµός από
20ετίας περίπου.

Υπήρχε τεράστιο κοινό. Υπήρχε
το ξύλινο ανοιχτό θέατρο του Νέου
Φαλήρου µε 2000 θέσεις και υπήρχε
ο σιδηρόδροµος, το γνωστό «Θηρίο»,
όπου αγόραζες το εισιτήριο για την
όπερα και µε µειωµένη τιµή το εισι-
τήριο για το τραίνο, το οποίο περίµε-
νε το τέλος τής παραστάσεως για να
ανεβάσει πάλι τον κόσµο στο «κο-
νιορτοβριθές άστυ», όπως το έλεγαν,
στο Σταθµό Λαρίσης, και από εκεί
έπαιρνε καθένας το δρόµο µε τα πό-
δια, εκτός αν είχε την τύχη να βρεί
κανένα αµάξι.

Όλα αυτά συµβαίνουν από το
1874-75, αρκετά πριν το «δυστυχώς
επτωχεύσαµεν». Υπήρχε κοινό στην
Αθήνα των 80.000 κατοίκων, που
µέχρι το 1900 έχουν γίνει 100.000
(µία φυσιολογική αύξηση του πληθυ-
σµού). Μπορούµε να φανταστούµε
λοιπόν ότι θα εξακολούθησαν να
έρχονται κάποιοι θίασοι και το 1893
τού «δυστυχώς επτωχεύσαµεν».

Επιπλέον, δεν ξέρουµε πώς συ-
γκρίνεται µε τα σηµερινά δεδοµένα
αυτό το «δυστυχώς επτωχεύσαµεν».
Μην ξεχνάµε ότι την εποχή εκείνη
στην Ελλάδα ήταν πανίσχυρος ο Συγ-
γρός. Το1891 διόρισε τον άνθρωπό
του το Νάζο, στο Ωδείο Αθηνών, ενώ
το 1888 είχε εγκαινιάσει το ∆ηµοτικό
Θέατρο. Οι τιµές των εισιτηρίων ήταν
εξωφρενικές - µια θέση πλατείας ένα
ασηµένιο πεντόφραγκο. Άρα υπήρχε
και ενδιαφέρον, και κοινό που πλή-
ρωνε.

Ο Συγγρός ήταν ένας µέγιστος
δραχµοφονιάς, ήξερε να βγάζει από
τη µύγα ξύγκι... Συνεπώς, δεν µπορώ
να φανταστώ ότι το ∆ηµοτικό Θέατρο
θα διέκοπτε τις παραστάσεις του,
αλλά – επαναλαµβάνω - αυτό παρα-
µένει προς διερεύνηση.

Κ. Λ. Το ίδιο ισχύει και για την Κέρκυ-
ρα;

Γ. Λ. Βεβαίως υπάρχει µουσική ζωή
και στην Κέρκυρα στο Σαν Τζιάκοµο,
αλλά περιέργως όσο προχωρούµε
στο 19ο αιώνα τόσο αραιώνουν τα
στοιχεία που έχουµε. Η Κέρκυρα
είναι θέµα υπό συνεχή διερεύνηση.

Κ. Λ. Εκτός από την Κέρκυρα, ίσως
κάτι να συνέβαινε στην Πάτρα...
Γενικά πάντως η έρευνα µάς λείπει

από παντού.

Γ. Λ. Από παντού. Την έρευνα εγκαι-
νίασε η εµή ταπεινότης, αλλ᾽ ευτυ-
χώς πέρασε σε θαυµάσια χέρια.

Μ. Χ. Κ. Πάντως και από φίλους ηθο-
ποιούς ακούω ότι σε καιρούς δύσκο-
λους ο κόσµος πήγαινε πολύ στο
θέατρο. Άρα κάτι αντίστοιχο πρέπει
να συνέβαινε και στην όπερα.

Γ. Λ. Από εκεί και πέρα, µπορούµε να
φανταστούµε ότι το 1897, όπου όλος
κι όλος ο πόλεµος βάστηξε ένα
µήνα, πως κατά το διάστηµα αυτό
δεν θα υπήρχε καµία µουσική κίνηση.
Αυτό που ξέρω για τότε, είναι ότι είχε
εξαφανιστεί από την Ευρώπη ο
Σαµάρας και πολλές Ιταλικές και Γαλ-
λικές εφηµερίδες γράφανε ότι ανη-
συχούσανε µήπως είχε σκοτωθεί
στον ελληνοτουρκικό πόλεµο.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο
Σαµάρας ήτανε µία χαρά. Είχε µείνει
στην Αλεξάνδρεια, όπου η Μάρτυς εί-
χε ανεβεί στο θέατρο Ζιζίνια στις
19.12.1896, και περνούσε πολύ καλά.

Κ. Λ. Αυτό τού το ανεβάζει η ελληνική
κοινότητα;

Γ. Λ. Όχι! Η Αλεξάνδρεια είχε ζωηρό-
τατη καλλιτεχνική ζωή. Όπως ξέρου-
µε η Όπερα στο Κάιρο εγκαινιάζεται
µε την Αΐντα. Στην Αλεξάνδρεια
υπήρχε, φαίνεται, ζωηρή θεατρική
κίνηση, παράδειγµα το «Ζιζίνια» και
ίσως όχι µόνο. Τότε, το Κάιρο και η
Αλεξάνδρεια ήτανε Ευρώπη µέσα
στην Ανατολή.

Εν πάση περιπτώσει, ο Σαµάρας
δεν κινδύνευε, αλλά έκανε τον περί-
πατό του στις λεωφόρους τής Αλε-
ξάνδρειας...

...Θέµα µας λοιπόν είναι το πώς λειτούργησε η τέχνη κατά τους δύο αιώνες που
υπάρχει το ελληνικό κράτος, σε εποχές µεγάλων κρίσεων. Μετά από τις προκα-
ταρκτικές µας συνοµιλίες, κάθισα και σκέφτηκα για να θυµηθώ κατ’ αρχήν ποί-
ες ήτανε αυτές οι περίοδοι.

Ο νους µου πηγαίνει, πρώτον στο 1893, στο «∆υστυχώς επτωχεύσαµεν» του
Τρικούπη, εν συνεχεία στο 1897 µε τον καταστρεπτικό ελληνοτουρκικό πόλεµο,
που βάστηξε ένα µήνα, από εκεί και πέρα στο 1916 µε ‘17, την εποχή τού ∆ι-
χασµού και των περιφήµων επιστράτων (που ήτανε παραστρατιωτικές οργανώ-
σεις) και στη Μικρασιατική Καταστροφή, τον Σεπτέµβριο 1922. Εν συνεχεία,
πηγαίνουµε στην Κατοχή και από εκεί νοµίζω φτάνουµε πια στο σήµερα.

Γιώργος Λεωτσάκος
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3o Μέρος

O ∆ηµήτρης
Μητρόπουλος

ως ερµηνευτής

του Απόστολου Κώστιου

Eκείνος, που – όπως εγώ – περιπλανιέται χρόνια και χρόνια
µέσα στο δάσος τής µουσικής,

και που του δόθηκε το προνόµιο να υπηρετεί
σαν φύλακας των γιγαντιαίων δέντρων,

έχει χρέος όχι µόνο να φροντίζει για τα δέντρα αυτά,
αλλά επίσης να αφιερώνει χρόνο, προσπάθειες και στοργή

για εκείνα που ακόµη αγωνίζονται να βρουν τη θέση τους κάτω από τον ήλιο.
Eίναι ένα καθήκον που πρέπει να αναλαµβάνει κανείς µε ενθουσιασµό,

µερικές φορές ακόµη και ενάντια στην κοινή επίκριση.

∆ηµήτρης Μητρόπουλος

«ΠΠρρόόββλληηµµαα  δδιικκττααττοορρίίααςς»

O διευθυντής µιας ορχήστρας είναι ο µόνος πνευµατικός ηγέτης, που συγχρόνως επιβάλλει τη θέλησή του
τη στιγµή τής δηµιουργίας. Aυτό ασφαλώς τού δίνει την εντύπωση πως είναι Θεός, και αυτός είναι ο λόγος
που πολλοί µαέστροι διέπραξαν το αµάρτηµα να επιτρέψουν στον εαυτό τους την τροµερή αυτή ιδέα. Kαι το
τραγικό µέρος αυτής της απόλαυσης είναι ότι η δικτατορία τους είναι εφήµερη και πολύ λίγο αποµένει µετά
τον θάνατό τους. 

Προφανώς τίποτε άλλο, παρά µερικές χλωµές ανατυπώσεις σε δίσκους δεν αποµένει από τις δηµιουργίες
τους,  οι οποίες εδώ που τα λέµε, δεν είναι καν δικές τους. Aυτοί πάντοτε αναζωογονούν τις ιδέες κάποιου
άλλου και απολαµβάνουν αυτή την ηδονή, ενόσω ο πραγµατικός δηµιουργός, ο συνθέτης, αν είναι καλός
απολαµβάνει την αιωνιότητα.

Aλήθεια, έχω ιδεί µαέστρους που παριστάνουν τον Θεό, και πραγµατικά, είναι µια αξιοθρήνητη και
γελοία κατάσταση, σε βαθµό που ν’αµαυρώνει την καλλιτεχνική προσφορά.

Όσον αφορά τη δική µου στάση, απλούστατα πιστεύω ότι είµαι ένα µέλος αυτού του συγκροτήµατος από
εκτελεστές, που αναλαµβάνει τη δύσκολη εντολή να µελετήσει ολόκληρο το έργο, να το συναρµολογήσει και
σαν τροχονόµος να επιβλέπει την κίνηση παρέχοντας στο κάθε άτοµο την ελευθερία να παίξει το µέρος του
σύµφωνα, βέβαια, µε κάποιο υπόδειγµα, αλλά επιτρέποντας ωστόσο στην προσωπικότητά του, αν έχει, να
εκδηλωθεί.

Γι’ αυτό, ούτε µου έρχεται καν στο νου ότι υφίσταται ζήτηµα ή πρόβληµα δικτατορίας. Eίναι απλούστατα
ένα πρόβληµα συνεργασίας και δεν έχει κανείς παρά να χρησιµοποιεί τη δέουσα ψυχολογία και κατανόηση
για να κάνει αυτή τη συνεργασία µε τόσο πολλά ανθρώπινα όντα, δηλαδή, µε τόσες πολλές ανθρώπινες
διάνοιες, εφικτή, και όλα αυτά µε την υπέρτατη δυνατή ανιδιοτέλεια και ταπεινοφροσύνη και µε σκοπό την
εξυπηρέτηση της ιδέας τού δηµιουργού.   

Επιστολή  ∆ηµήτρη Mητρόπουλου προς την  Κ. Κατσογιάννη,  Νέα Υόρκη, 24.3.1953.
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Το φαινόµενο της πειραµατικής µουσικής, σαν συνέπεια
της εξελικτικής πορείας τής µουσικής τέχνης στα τελευ-
ταία µεταπολεµικά χρόνια, είναι αποτέλεσµα της γενικότε-
ρης εξέλιξης και µεταβολής τής σύγχρονης κοινωνίας σε
νέες µορφές, κυριαρχούµενες από τη µηχανιστική αντίλη-
ψη, την αγωνία και το άγχος τού καιρού µας.

Σαν φυσική ίσως συνέπεια της ατονικής τεχνικής, που
από µισό αιώνα κυριαρχεί στα έργα των πιο πολλών συν-
θετών τής εποχής µας, η συγκεκριµένη και η ηλεκτρονική
µουσική, οι δύο σηµαντικότερες εξελίξεις τής σύγχρονης
µουσικής, «οι άλλες τάσεις γραφικής, στοχαστικής, αλεα-
τορικής κλπ. µουσικής βρίσκονται στο ξεκίνηµά τους κι
είναι άγνωστες η τελική εξέλιξη και διαµόρφωση τους», για
τη δηµιουργία τού ηχητικού αποτελέσµατος: στηρίζονται
στο συγκεκριµένο και ηλεκτρονικό υλικό σαν βάση τής
δοµής τους.

Αν και ο ρόλος τής κάθε µιας από τις τάσεις αυτές
είναι ξέχωρος, συγκλίνουν ωστόσο σ’ ένα κοινό σηµείο,
στην ενσύνειδη ή όχι εκµηχάνιση του ηχητικού υλικού και
παράλληλα στον ενσύνειδο ή όχι παραµερισµό τού συγκι-
νησιακού στοιχείου. Η παραδοσιακή αντίληψη για τη φόρ-
µα, τη µελωδία, την αρµονία και το στυλ, αναθεωρηµένη
βασικά, προχωρεί σε πραγµατοποιήσεις κι ενέργειες
µηχανιστικού χαρακτήρα «ηλεκτρονική µουσική» και η ανα-
πόφευκτη επίδραση του παντοδύναµου µηχανοκρατισµού
τής εποχής µας στη µουσική, προσδίνει σ’ αυτήν χαρα-
κτήρα θα λέγαµε πιότερο τεχνικό, δοµικό, λιγότερο καλλι-
τεχνικό, και «κατ’ ουσίαν» µουσικό.

Έτσι, πολλά νέα εξωµουσικά στοιχεία τής «µουσικής»
ζύµης στη συγκεκριµένη µουσική, όπως το σχίσιµο του
χαρτιού, το σπάσιµο του γυαλιού, το ανάποδο ξετύλιγµα
µιας µαγνητοφωνικής ταινίας, ή ακόµα ο θόρυβος της µη-
χανής, ο κρότος τού πυροβόλου κι ίσως ορισµένα φυσικά
στοιχεία, το πάφλασµα του νερού, το σφύριγµα του ανέ-
µου, δίνουν νέες και πολύ ενδιαφέρουσες, πρωτόφαντες
ηχητικές εντυπώσεις. Ωστόσο, φαίνεται ν’ αφαιρούν
σηµαντικά στοιχεία τής εσώτερης ενδοµουσικής έκφρασης.

Στην συγκεκριµένη µουσική ο πρωτοποριακός συνθέτης
προβληµατίζεται επάνω σε προκαθορισµένα, συγκεκριµένα
στοιχεία, που είναι στοιχεία και αιχµές τής σύγχρονης
ζωής, για να δώσει έργο τέχνης µε δέκτη τον απλό ή και
εξοικειωµένο ακροατή, και το έργο τούτο µόνο του, αυτό-
τελο, δίχως τη µεσολάβηση ή τη συνεργασία άλλης τέχνης,
πρέπει να εκπληρώνει κάποιο σκοπό ή µία ανάγκη, να µε-
ταδίδει ίσως ένα µήνυµα. Στην πραγµατικότητα έχουµε
νέες ηχητικές δοµές σε συνδυασµό µε κρότους και θορύ-
βους της σύγχρονης καθηµερινής ζωής, µηχανιστικής προ-

έλευσης, που µας δίνουν νέα ακουστικά φαινόµενα, άγνω-
στα µέχρι τώρα, σε νέες εντάσεις και ηχητικές αιχµές.

Στην ηλεκτρονική µουσική, όπου τα εναλλασσόµενα
ρεύµατα που παράγονται µε παλµικές κινήσεις, µε ειδική
επεξεργασία και τη βοήθεια ειδικών συσκευών, που έχου-
µε κατά βούληση µεγάλη ποικιλία ηχοχρωµάτων, η µουσι-
κή σκέψη τού συνθέτη δεν φαίνεται να υπακούει στις
άµεσες προσταγές µιας βαθύτερης εσωτερικής ανάγκης.
Η πολύπλοκη τεχνική διαδικασία δια µέσου των ηλεκτρο-
νικών συσκευών κι η τετραγωνισµένη λογική µιας ηλε-
κτρονικής σύνθεσης, µας εισάγουν στον κόσµο τής
µηχανοκρατικής αντίληψης των µουσικών φαινοµένων.

Ο µηχανιστικός συντελεστής στερεί, κατ’ ανάγκη, το
πηγαίο εσωτερικό κέντρισµα του µουσικού δηµιουργού, γί-
νεται όργανο ανάσχεσης της αβίαστης κι αγνής µουσικής
έκφρασής του.

Η ηχητική δοµή στηρίζεται στους πιο πολύπλοκους
υπολογιστικούς συνδυασµούς τής ηλεκτρονικής ενέργει-
ας, το µουσικό υλικό υφίσταται µεταµορφώσεις από την
ηλεκτρονική επέµβαση, αναλύεται ή συµπυκνώνεται.. Όµως
σε τελευταία ανάλυση ο χαρακτήρας τού ακουστικού φαι-
νοµένου στέκει εντυπωσιακός, διακοσµητικός θα λέγαµε.

Όλα τούτα που δείχνουν σαν αρνητικές πλευρές ενός
καλλιτεχνικού κινήµατος, γίνονται οι θέσεις για το ξεκίνηµα
µιας τέχνης νέας, απόλυτα εναρµονισµένης µε το πνεύµα και
τις τάσεις µιας εποχής, γεµάτης ανησυχία, άγχος κι αβε-
βαιότητα. Κι από την άποψη τούτη, οι σκοποί της εκπλη-
ρώνονται ως ένα σηµείο, κατευθυνόµενοι σε στόχους
συγκεκριµένους, που είναι η απεικόνιση εντυπώσεων ή ιδιόρ-
ρυθµων ψυχολογικών καταστάσεων, που µπορεί να ξετυλί-
γονται πάνω στη θεατρική σκηνή ή την οθόνη. Κι ακόµα είναι
η έκφραση και η ενσάρκωση µαζί των ακραίων τάσεων της
εποχής µας. Παράλληλα, ο εµπλουτισµός και η ανανέωση
των εκφραστικών µέσων, όπως κι οι νέες αισθητικές αντι-
λήψεις, γίνονται τα ‘στάτους κβο’ τής τέχνης αυτής.

Στο σηµείο τούτο, όπου τα ακουστικά αυτά φαινόµενα
µας δίνουν νέες και πρωτόφαντες µουσικές εντυπώσεις,
διαγράφεται εντονότερα ο ρόλος που µέχρι στιγµής
δείχνει να παίζει η πειραµατική µουσική, δηλαδή ο ρόλος
που διαµοιράζεται µε άλλες τέχνες, ο υποκρουστικός,
συνοδευτικός, θα λέγαµε, ρόλος που της ταιριάζει πιότε-
ρο, από τον κύριο ρόλο µιας ανεξάρτητης και απόλυτης
τέχνης.

Και, δικαιολογηµένα ίσως, προβάλλει το ερώτηµα, ποια
η απήχηση ενός αυτοτελούς, αυθύπαρκτου έργου συγκε-
κριµένης ή ηλεκτρονικής µουσικής στο σύγχρονο ακροατή.
Τα καθιερωµένα από την παράδοση ακουστικά φαινόµε-

του Ιάκωβου Χαλιάσα Ακραίες θέσεις
στη σύγχρονη µουσική

Το κείµενο που ακολουθεί µάλλον γράφτηκε γύρω στο 1980. Στα περισσότερα χειρόγραφα του Ιάκωβου Χα-
λιάσα υπάρχει ηµεροµηνία γραφής, όµως αυτό δεν έχει. Η χρονολογία αυτή εικάζεται από την κα Τέρψη Χα-
λιάσα η οποία και µας το έδωσε για δηµοσίευση. Θεωρούµε ότι έχει ενδιαφέρον καθώς θέτει κάποια ζητήµατα
µουσικής πρακτικής, που από τότε αποτελούσαν πεδίο αντιπαράθεσης και εξακολουθούν να µας απασχολούν
ακόµα.

Η Συντακτική Οµάδα
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