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επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας

της Συντακτικής Οµάδας ή του ∆.Σ. της
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.
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2 4 . O l i v i e r M e s s i a e n

2 8 . Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Μ υ ρ ά τ

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

3 7 . R o b e r t S c h u m a n n

4 0 . Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς j a z z
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5 2 . Ο π τ ι κ έ ς α κ ρ ο ά σ ε ι ς

5 4 . Τ ε χ ν ο γ ρ α φ ή µ α τ α
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Οι «καλές» σχολές

«Μα καλά σε κοτζάµ Σορβόννη µπήκες και αυτό βρήκες να κάνεις;»
Με αυτά τα λόγια απάντησε παρέα δεκαεφτάχρονων στην γεµάτη χαρά συνοµήλικη
τους ελληνογαλλίδα, όταν τους είπε ότι µπήκε στη Σορβόννη για σπουδές φωτογρα-
φίας. Εκεί, εκτός των καθιερωµένων εξετάσεων, έπρεπε να παρουσιάσει και µία ται-
νία µικρού µήκους, που είχε φτιάξει στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

Μας διηγήθηκε το συµβάν αρκετά πικραµένη και προβληµατισµένη, κάνοντας
συγχρόνως τη διαπίστωση, ότι ένας καλλιτέχνης θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να
ζήσει και να δηµιουργήσει στην Ελλάδα. Η λέξη που χρησιµοποίησε ήταν «frustre» που
κυριολεκτικά σηµαίνει “µαταιωµένοι”.

Έτσι απλά ένα δεκαεφτάχρονο παιδί συλλαµβάνει την αλήθεια και εµείς ακόµα
ψάχνουµε να βρούµε ποιός και τί µας φταίει...

Ξέρουµε βέβαια γιατί η παρέα τής κοπέλας αντέδρασε έτσι. Η Σορβόνη έχει τη
φήµη καλής σχολής και καλές σχολές είναι αυτές στις οποίες κάνεις «καλές» σπου-
δές. Οι οποίες καλές σπουδές, σε οδηγούν στα καλά επαγγέλµατα: Γιατρός, µηχανι-
κός, δικηγόρος (µε όποια σειρά θέλετε), τα tops of the tops. Και µετά, θα έχετε όλα
τα καλά. Καλά λεφτά, καλό σπίτι, καλό αυτοκίνητο, καλές κοινωνικές διασυνδέσεις,
καλή ζωή.

Μην ξεγελιόµαστε. Ως εκπαιδευτικοί «περιθωριακού» µαθήµατος, είτε σε σχολείο
είτε σε ωδείο, σχεδόν όλοι έχουµε αντιληφθεί πως λειτουργεί το δόλωµα της «καλής
σχολής» στα περισσότερα παιδιά, από τις µικρές ήδη ηλικίες. Το λαµπερά δηµιουργι-
κό τους κοµµάτι αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί, ώσπου στο τέλος σχεδόν απαξιώνεται.
Γιατί πού καιρός για Τέχνη, όταν πρέπει να µπεις στο Γυµνάσιο και µετά στο Λύκειο
και να έχεις τους πιο ψηλούς βαθµούς για να µπεις σε µια «καλή» σχολή και να εξα-
σφαλίσεις το µέλλον σου;

Υπάρχουν βέβαια πολλοί έφηβοι που η κλίση τους τούς οδηγεί στα παραπάνω επαγ-
γέλµατα, όµως θεωρούµε πολύ επικίνδυνη τη συµπεριφορά πολλών γονιών και
δασκάλων, που εξακολουθούν να πιέζουν, πιστεύοντας ότι στην Ελλάδα του 2010,
υπάρχει απόλυτα εξασφαλισµένο µέλλον µόνο µέσα από τις «καλές» σχολές.

Εµείς αντίθετα πιστεύουµε ότι οι ιδιαίτερα ρευστές και δύσκολες συνθήκες που
σήµερα βιώνουµε, δηµιουργούν το κατάλληλο έδαφος για µία επανατοποθέτηση εφ'
όλης τής ύλης, που θα αφορά στον τρόπο που αξιοποιούµε µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το δυναµικό και τα ταλέντα των παιδιών µας.

Υπάρχουν λοιπόν καλές σχολές; Και βέβαια υπάρχουν! Είναι αυτές που εµείς θα
επιλέξουµε, επειδή πιστεύουµε ότι θα µας βοηθήσουν να είµαστε δηµιουργικοί σε
αυτό που ο καθένας µας θέλει να κάνει, έχοντας περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας
σε ένα ανοικτό και όχι προστατευόµενο περιβάλλον. Σχολές που ίσως θα διαθέτουν
έστω και µία µικρή γωνιά για να αποθέσουµε τα παιδικά και νεανικά µας όνειρα.

Η Συντακτική Οµάδα

Υ. Γ. H κοπέλα της ιστορίας µας αποφοίτησε φέτος και µας εκµυστηρεύτηκε ότι ΤΩΡΑ θα θεωρούσε

µεγάλη πρόκληση, πηγαίνοντας ενάντια στο ρεύµα, να έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα, προσθέτοντας:

«Εξ' άλλου, έχω ένα µεγάλο ατού. Έχω τελειώσει τη Σορβόννη εγώ!».
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επιµέλεια: Κωνσταντίνος Λυγνός

Η αποχώρηση του Γιώργου Κουρουπού από την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ορχήστρας των Χρωµάτων, κλείνει ένα
µεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς ανέλαβε µετά το θάνατο του Μάνου Χατζιδάκι, παραµένοντας στη θέση αυτή
17 σχεδόν από τα 21 χρόνια λειτουργίας του σχήµατος, διάστηµα κατά το οποίο πολλά άλλαξαν τόσο στην Ορχήστρα,
όσο και στα µουσικά πράγµατα της χώρας. Όταν του ζητήσαµε να µας πει δυο λόγια για την παραίτησή του, απάντησε
πως ότι είχε να πει το είπε τις ηµέρες της ανακοίνωσης και ότι δεν έχει νόηµα να συντηρείται ένα θέµα τεχνητά. «Αυτό που
θα ‘θελα», συµπλήρωσε, «είναι να γραφτούν κάποια πράγµατα για το τί πετύχαµε όλο αυτό το διάστηµα».

Χωρίς υπερβολή, η πρώτη επιτυχία είναι ότι η Ορχήστρα επιβίωσε! Θα ‘πρεπε ίσως αυτό να θεωρείται αυτονόητο και
να συζητάµε από τα εκεί και πέρα, αλλά στην Ελλάδα ζούµε... Επίσης, όταν ο ίδιος λέει πως η Ορχήστρα επιβίωσε
γιατί «έκανε όσα δεν έκαναν οι άλλοι», µάλλον υποτιµά και την δική του προσπάθεια (πολλές φορές πέρα και από τα όριά
του), για να γίνει αυτό εφικτό.

Εδώ πρέπει να πούµε ότι η αποχώρηση, που για λόγους σαν τον παραπάνω κάποτε θα ερχόταν, γίνεται τη στιγµή που
τα «Χρώµατα» αντιµετωπίζουν τα λιγότερα δυνατά προβλήµατα. Η τρέχουσα επιχορήγηση έχει εξασφαλιστεί και η -
πολλά υποσχόµενη - συνεργασία µε τη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση ξεκινάει.

Από εκεί και πέρα, αυτά που θεωρούµε εµείς ως τα σηµαντικά αυτής της πορείας, είναι τα ευφάνταστα «άλλου τύπου»
τολµηρά προγράµµατα, ο διάλογος µε τις άλλες τέχνες και τέλος η σηµαντικότατη προσφορά στην παρουσίαση ελληνι-
κών έργων, παλιότερων ή και εντελώς νέων. Όπως χαρακτηριστικά µας είπε κάποτε ο Θ. Αντωνίου: «Η Ορχήστρα των
Χρωµάτων έχει παίξει περισσότερα ελληνικά έργα απ’ ότι όλοι οι άλλοι εµείς µαζί».

Από τα παραπάνω, κάποια ξεκινούν ως κληρονοµιά της εποχής Χατζιδάκι, για να εξελιχθούν στη συνέχεια, ενώ κάποια,
όπως η λειτουργία της Ορχήστρας σε µικρότερα σχήµατα και τα προγράµµατα που βασίστηκαν σε αυτό, απετέλεσαν
νέες ιδέες. Το γεγονός είναι, ότι και η εξέλιξη των µουσικών πραγµάτων της χώρας µας (ευτυχώς προς το καλύτερο), κα-
θόρισε και επέτρεψε πολλές από αυτές τις επιλογές. Ένα παράδειγµα: ο Μ. Λογιάδης µας είπε πώς όταν ο Χατζιδάκις ίδρυ-
σε την Ορχήστρα, ζητούµενο ήταν ακόµα οι στοιχειωδώς καλές εκτελέσεις, του παραδοσιακού ρεπερτορίου.
Πρόκειται για κάτι που µε τα χρόνια κατακτήθηκε γενικότερα, αφήνοντας έτσι στα «Χρώµατα» το πεδίο ελεύθερο για να
στραφούν σε άλλου είδους προγραµµατισµούς και πειραµατισµούς. Σε αυτούς τους νέους τοµείς, η προσφορά του Γιώρ-
γου Κουρουπού υπήρξε καθοριστική.

Η Συντακτική Οµάδα

Ορχήστρα των Χρωµάτων: νέα σελίδα

Και τώρα τί;

Άγνωστο είναι προς το παρόν ποιός θα αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση. Ονόµατα διάφορα ακούγονται, αλλά
τίποτα δεν είναι σαφές ή συγκεκριµένο. Το πρώτο προς επίλυση θέµα είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της χρηµατοδό-
τησης από το Υπουργείο. Οι υποσχέσεις µεν έχουν δοθεί αλλά πρέπει και να υλοποιηθούν. Προς ρύθµιση είναι και το
καθεστώς εργασίας αρκετών µελών της ορχήστρας που παράλληλα εργάζονται και στα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ.
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λαµβάνουν ενδιαφέρον, γνώση αλλά και αγάπη για το ελληνικό έργο. Όλα αυτά τα χρόνια, η Ένωση Ελλήνων Μου-
σουργών και η Ορχήστρα των Χρωµάτων είχαν µία εξαιρετικά γόνιµη συνεργασία που πρέπει να συνεχιστεί. (Η γνώση
του ευρύτερου σύγχρονου ρεπερτορίου αλλά και των διαφόρων νέων τάσεων πρέπει να είναι αυτονόητη.)

Εκτός από τις καλλιτεχνικές, σηµαντικότατες είναι οι διοικητικές ικανότητες, που περιλαµβάνουν τη δυνατότητα
βραχυχρόνιου αλλά και στρατηγικού σχεδιασµού µέσα σε δύσκολες και µεταβαλλόµενες συνθήκες. Στην τρέχουσα
συγκυρία, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής θα κριθεί κυρίως από το πόσο καλά θα καταφέρει να συνεχίσει µε επιτυ-
χία τα ήδη υπάρχοντα, παρά από τις καινούργιες ιδέες και σχέδια που θα εφαρµόσει. Στους δύσκολους καιρούς
εκτός από τη φαντασία, εξ ίσου σηµαντικός είναι και ο ρεαλισµός.

Με όλα τα παραπάνω, αυτό που σίγουρα ∆ΕΝ χρειάζονται τα «Χρώµατα» είναι κάποιος πολυάσχολος και επιτήδειος
«πολυθεσίτης»! Είναι τουλάχιστον παρήγορο ότι τέτοιο όνοµα – προς το παρόν – δεν ακούσαµε...

Η Συντακτική Οµάδα

Και ο Βάγκνερ θύµα της οικονοµικής κρίσης;

Πολλοί ακροατές του Τρίτου Προγράµµατος της ΕΡΑ, παρακο-
λουθούσαµε κάθε χρόνο, από τα τέλη Ιουλίου ως τα µέσα περί-
που Αυγούστου, το ετήσιο φεστιβάλ του Μπαϋρόιτ µε ζωντανές
αναµεταδόσεις, µε την υπεύθυνη και επιµεληµένη παρουσίαση
του Κυριάκου Λουκάκου. Εφέτος, χωρίς καµία σχετική ειδοποίη-
ση, ούτε καν από τις σελίδες του περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση»,
η αναµετάδοση δεν έγινε. Έτσι, δεν µπορέσαµε να παρακολου-
θήσουµε ραδιοφωνικά το κορυφαίο αυτό γεγονός, που φέτος
είχε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς νωρίτερα µέσα στη χρονιά, πέθα-
νε, πλήρης ηµερών, ο εγγονός του µεγάλου συνθέτη, ο Βόλ-
φγκανγκ Βάγκνερ, γενικός κληρονόµος και επί πολλές δεκαετίες
διευθυντής του φεστιβάλ, που περνά σε νέα διοίκηση µε διάφο-
ρα ανακύπτοντα προβλήµατα. Επιπλέον, στην πρεµιέρα πρωτο-
εµφανιζόταν ως «Λόενγκριν» ο Γιόνας Κάουφµαν.

Από έρευνα που κάναµε, προκύπτει ότι σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες ορισµένες σε σαφώς χειρότερη οικονοµική κατάσταση, όπως
η Πολωνία, Ρουµανία και Ουγγαρία, ουδείς διανοήθηκε να «κόψει»
τη ραδιοφωνική µετάδοση ενός τόσο σηµαντικού γεγονότος.

Βέβαια, στις χώρες αυτές υπάρχει µουσική παιδεία και οι κρατικές ραδιοφωνίες δεν αναστέλλουν τις συµβάσεις των
συνεργατών τους για το καλοκαίρι, όπου και εφέτος βοµβαρδιστήκαµε µε αλλεπάλληλες επαναλήψεις εκποµπών, που
φυσικά σε µερικές από αυτές δεν διορθώθηκαν χοντρά λάθη, όπως για παράδειγµα η κατά συρροήν µετάδοση της 5ης
Συµφωνίας του Μέντελσσον ως … 5ης του Σούµπερτ και η µετάδοση του «Λυπητερού βαλς» (Valse triste) του Σιµπέλιους
ως … «Αντάντε φεστίβο» !

Τονίσαµε και άλλοτε ότι το Τρίτο Πρόγραµµα επιτελεί ρόλο κοµβικό για τη διάδοση της µουσικής παιδείας στον τόπο
µας. (Τουλάχιστον έτσι θέλουµε να ελπίζουµε...) Είναι πια καιρός να επιδείξει περισσότερη υπευθυνότητα και να προχω-
ρήσει σε ρηξικέλευθες καινοτόµες λύσεις βελτίωσής του. Το χρωστάει στους πιστούς ακροατές του, αλλά πάνω απ’ όλα
στην ίδια την υπερπενηντάχρονη ιστορία του! Όσον αφορά στο φετινό Μπαϋρόιτ, ελπίζουµε ότι τουλάχιστον θα υπάρξει
µέριµνα παραγγελίας των ηχογραφηµένων παραστάσεων, έτσι ώστε να µεταδοθούν έστω και ετεροχρονισµένα, όταν το
Τρίτο ανανεώσει τις συµβάσεις των συνεργατών του, γεγονός που ελπίζουµε ολόψυχα, έτσι ώστε να επανέλθουν οι πε-
ρισσότερες από τις ενδιαφέρουσες εκποµπές.

Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης

Ανταπόκριση από το Μπαϋρόιτ

Πριν τέσσερα χρόνια δέχτηκα µία πρόσκληση από τον
Βόλφγκανγκ και την Γκούντρουν Βάγκνερ, για συνάντη-
ση στο διάλειµµα των «Αρχιτραγουδιστών της Νυρεµ-
βέργης», που είχαν κάνει πρεµιέρα εκείνη τη χρονιά σε
σκηνοθεσία της Καταρίνα Βάγκνερ. Σε εκείνη την µονα-
δική συνάντηση - που πραγµατοποιήθηκε στα παρασκή-
νια του θεάτρου - είχαµε µία ιδιαίτερη συζήτηση µε την

Γκούντρουν Βάγκνερ για τη σχέση των «πρωτοποριακών
σκηνοθεσιών» και την µουσικής αρτιότητας. Στην παρα-
τήρησή µου πως η απόδοση της µουσικής στους Αρχι-
τραγουδιστές ήταν στα όρια της τελειότητας µας
απάντησε απόλυτα: «…γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά σε
αυτό το θέατρο πως όσο ποιο “ακραία” είναι µία σκηνο-
θεσία τόσο περισσότερο πρέπει να στηρίξουµε τη µου-
σική της πλευρά. Αν και ποτέ δεν κάνουµε παραχωρήσεις
στην απόδοση της παρτιτούρας, κάθε φορά που η σκη-
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«Αντιδρούµε σε µία κατάσταση φτιάχνοντας µία ορχήστρα η οποία ζει τη ζωή
της πραγµατικά καλλιτεχνικά και όχι ως ένα δηµοσιοϋπαλληλικό σχήµα.

Συζητάµε τώρα σχετικά άνετα για κάποια πράγµατα, που όµως τότε,
το ’93 και το ’94, δεν ήταν καθόλου δεδοµένα...

Μην ξεχνάµε ότι το επάγγελµα του µουσικού ορχήστρας στην Ελλάδα, αρχίζει
ουσιαστικά από τη µονοθεσία και ότι πιο πριν υπήρχε ένα χάος, όπου ένα µι-

κρό πακέτο ανθρώπων έκαναν τρεις – τέσσερις δουλειές ταυτόχρονα.
Όταν µία ορχήστρα αρχίζει και παίζει παντού στην Ελλάδα, δηµιουργούνται

επιπτώσεις που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει. Έτσι αρχίζει να χτίζεται µία
κανονική πυραµίδα που έχει βάση από κάτω προς τα πάνω και σιγά – σιγά

φτιάχνεις πολίτες µε άλλες απαιτήσεις.
Στον πολιτισµό το θέµα δεν είναι να ξέρω τον Bach,

τον Brahms ή τον Joyce. Το θέµα είναι να τους αγαπώ.
Να ζω µαζί τους και να τους έχω ανάγκη.»

Μία συζήτηση µε τον Κωνσταντίνο Λυγνό

Αλέξανδρος
Μυράτ
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Επιλεγµένα αποσπάσµατα από ένα κείµενο του ∆ηµήτρη Μητρόπουλου

Τίποτε και κανείς δεν θα µε εµποδίσει να διακηρύττω προς κάθε κατεύθυνση τις ιδέες µου, ακόµη και να
αναγνωρίσω πως η Pωσία αποµονώθηκε από τον υπόλοιπο κόσµο ακολουθώντας ένα συγκεκριµένο σχέδιο
ανα-διαπαιδαγώγησης των πολιτών της.

Aναµφίβολα, η προσπάθεια των Pώσων να παρέµβουν µε τη λογοκρισία στο δηµιουργικό έργο των συν-
θετών τους, είναι ένα πλήγµα κατά της ελευθερίας της τέχνης. Aν, όµως, η Pωσία αποσκοπεί στην καλ-
λιέργεια του λαού της, τότε αυτή η κατευθυνόµενη δηµιουργία παύει να είναι πλήγµα της καλλιτεχνικής
ελευθερίας και απορρέει απλά από την θεώρηση του καλλιτέχνη ως εργάτη που υπηρετεί τον λαό µε συν-
θέσεις που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον του και παράλληλα - θα τον καλλιεργούν. Στο κάτω - κάτω,
όσο και να φαίνεται παράξενο, αυτή η παρέµβαση της Σοβιετικής κυβέρνησης στην καλλιτεχνική δηµιουρ-
γία, δεν αποτελεί µια διαδικασία ενάντια στην οποία θα είχαµε το δικαίωµα να «βάλλωµεν πρώτοι τον λί-
θον», όταν εµείς που έχουµε ως ιδανικό την δηµοκρατική αρχή της ελευθερίας της σκέψης, καταδικάζουµε
σε λιµοκτονία εκείνους που έχουν προηγµένη µουσική σκέψη, είτε γιατί δεν µας αρέσει η σκέψη τους,
είτε γιατί δεν την κατανοούµε για να µην αναφερθώ σ εκείνους τους ακροατές που πεισµατικά αρνούνται
να καλλιεργηθούν.

Eµείς, ως γνήσιοι καλλιτέχνες και διανοούµενοι, σπεύσαµε να κατακρίνουµε τον Σοστακόβιτς και τον Προ-
κόφιεφ, ότι κάνανε παραχωρήσεις στα έργα τους, αποβλέποντας στο να γίνονται κατανοητοί από το ευρύ
κοινό και στοχεύοντας στην άµεση επιτυχία. Aλλά υπάρχουν εδώ στις Hνωµένες Πολιτείες µουσικοί που συµ-
βιβάζονται, επίσης, προκειµένου να πετύχουν προβολή και χρήµα. Aν, από την άλλη, ο Ρωσικός λαός δεν
έχει προχωρήσει αρκετά για να µπορεί να παρακολουθήσει τα έργα συνθετών, όπως αυτοί που ανέφερα
προηγούµενα, παρά τους συµβιβασµούς που έχουν κάνει, διερωτώµαι βέβαια, αν η πολιτική του σοσιαλι-
στικού ρεαλισµού δικαιώνεται ως µέσον του επιδιωκόµενου σκοπού.

Oφείλω, πάντως, να πω µε ευθύτητα το εξής: Ως τίµιος καλλιτέχνης και µουσικός ανήκω µε το πνεύµα
µου στην αριστοκρατία την αφοσιωµένη στην τέχνη καθαυτή ή για να το πω ρωσικά στους µπουρζουά.
H ψυχή µου όµως, η καρδιά µου, η αγάπη µου για τον πλησίον, για τους ανθρώπους, µε αναγκάζουν να
κάνω παραχωρήσεις, µε την ελπίδα και το πάθος του ιεραπόστολου που πιστεύει πως τελικά θα κερδίσει
τους ανθρώπους, µε σκοπό να τους οδηγήσει σε υψηλότερα πνευµατικά και καλλιτεχνικά ιδεώδη.

Σηµείωση:
Το πλήρες κείµενο σχολιασµένο βρίσκεται στο: Κείµενα ∆. Μητρόπουλου Σχόλια Απ. Κώστιου, Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ, 1996

έτος Μητρόπουλου
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για το σοσιαλιστικό ρεαλισµό
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έτος Robert Schumann
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-Από το πλούσιο ορχηστρικό έργο του Σούµαν µόνον οι
τέσσερεις συµφωνίες και το Κοντσέρτο για Πιάνο έχουν
καθιερωθεί στο ρεπερτόριο. Σε αντίθεση µε τα εξαιρετικά
δηµοφιλή πιανιστικά κοµµάτια και lieder του, η συµφωνική
του µουσική βρίσκει σχετικά µικρή αποδοχή στο κοινό. Εί-
ναι γεγονός ότι η συνθετική του µέθοδος δεν υπήρξε στέ-
ρεα και αποτελεσµατική για τη δηµιουργία µεγάλης
κλίµακας έργων. Ακολουθώντας το παράδειγµα του Σού-
µπερτ, ο Σούµαν έγραφε µε το ένστικτο της στιγµής. Τα
ξεσπάσµατα πυρετώδους δραστηριότητας, ωστόσο, δεν
επέτρεπαν στις ιδέες του χρόνο για να ωριµάσουν. Η κα-
θυστερηµένη έναρξη των µουσικών του σπουδών – άρχισε
να µελετά σύνθεση στα εικοσιένα του – προφανώς τού
στέρησε την αναγκαία πειθαρχία για τη σύνθεση συµφω-
νικών έργων.

Επιπλέον, αφιέρωσε την πρώτη του δεκαετία ως συν-
θέτης στο πιάνο και τη φωνή. Ευλόγως λοιπόν εξοµολο-
γήθηκε στον Heinrich Dorn, σε επιστολή της 14ης Απριλίου
1839: «έχω ακόµα τόσο λίγη πείρα µε την ορχήστρα». (1)
Η ενορχηστρωτική του απειρία εξηγεί επίσης το βάρος
που έδωσε στην ακρόαση της Πρώτης Συµφωνίας, δηλώ-
νοντας ότι «ένα τέτοιο έργο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί
τελείως µέχρι να το ακούσει κανείς». (2) Τα σηµαντικά
όµως προβλήµατα στο ορχηστρικό του γράψιµο (π.χ. ο
πλεονασµατικός διπλασιασµός φωνών) οδήγησαν αργό-
τερα τον Μάλερ να επανορχηστρώσει και τις τέσσερις
συµφωνίες.

Η κάποτε αυστηρή κριτική διάθεση απέναντι στα συµ-
φωνικά έργα του Σούµαν, ιδιαίτερα στο παρελθόν, βασι-
ζόταν σε συγκρίσεις µε το αντίστοιχο ρεπερτόριο άλλων
συνθετών του Ροµαντισµού. Στο δοκίµιό του για το ορχη-
στρικό έργο του Σούµαν ο Brian Schlotel επισηµαίνει ότι
τέτοιου είδους συγκρίσεις, ιδιαίτερα µε τον Βάγκνερ και
τον Μπερλιόζ, λειτουργούν σπανίως σε όφελός του. Αντι-
θέτως, η αυτοτελής θεώρηση του έργου του αποκαλύπτει
«many wonders and beauties». (3) Κοινός τόπος σε όλες
τις αποτιµήσεις της συµφωνικής του µουσικής είναι βε-
βαίως ο ποιητικός τους οίστρος, που χρίζουν τον δηµι-
ουργό τους συνεχιστή του Σούµπερτ. Είναι σχεδόν βέβαιο
µάλιστα ότι στη Συµφωνία σε Ντο µείζονα του τελευταίου
ο Σούµαν είδε την εκπλήρωση του ονείρου του για τον συ-
γκερασµό του ροµαντικού πνεύµατος µε την κλασσική
φόρµα.

Ο Σούµαν ως συµφωνιστής

Θα ήταν ωστόσο λάθος ο ισχυρισµός ότι η συµφωνική πεί-
ρα του Σούµαν άρχισε στα τριάντα του χρόνια. Το Κουαρ-

τέτο µε Πιάνο από το 1829 ήδη µαρτυρεί το ενδιαφέρον
του για εκτεταµένες φόρµες. Η δε ηµιτελής Jugend Sym-
phonie σε Σολ ελάσσονα αποτελεί το πρώτο του συµφωνι-
κό δοκίµιο. Γραµµένη το 1832, η πρώτη της κίνηση
παρουσιάστηκε στο Zwickau στις 18 Νοεµβρίου της ίδιας
χρονιάς, ενώ ένα άλλο µέρος της ερµηνεύτηκε από την ορ-
χήστρα Gewandhaus τον Απρίλιο του 1833 και επανεκτε-
λέστηκε τον προσεχή Ιούνιο. Παρά τις τυπικές αδυναµίες
ενός πρωτόλειου, το έργο προϊδεάζει για τα χαρακτηρι-
στικά του όψιµου Σούµαν. Και φυσικά ο συνθέτης είχε
ενεργό ρόλο στην πρεµιέρα της Συµφωνίας σε Ντο µείζο-
να του Σούµπερτ στη Λειψία από την ορχήστρα Gewand-
haus το 1839. Η ίδια ορχήστρα, από τις πλέον φηµισµένες
στην Ευρώπη χάρη στις προσπάθειες του Μέντελσον, ερ-
µήνευε τα κορυφαία έργα του συµφωνικού ρεπερτορίου.
∆εν πρέπει, τέλος, να παραληφθεί η συγγραφική δραστη-
ριότητα του Σούµαν στο Neue Zeitschrift für Musik, όπου
τακτικά παρουσίαζε τη συµφωνική παραγωγή άλλων συν-
θετών.

Οι κύριες επιρροές στη συµφωνική του µουσική είναι
ασφαλώς ο Μπετόβεν και ο Σούµπερτ. Από τον πρώτο ο
Σούµαν δανείζεται τη βασική µορφή της συµφωνίας: τα πέ-
ντε µέρη της Συµφωνίας του Ρήνου ακολουθούν, για πα-
ράδειγµα, την Ποιµενική, ενώ οι δύο κεντρικές τους
κινήσεις είναι πάντοτε Αντάτζιο και Σκέρτσο. Από τον Σού-
µπερτ παίρνει τη διάχυση ποιητικού οίστρου στη συµφω-
νική φόρµα. Επίσης, η προσπάθεια θεµατικής σύνδεσης
όλων των κινήσεων υποδηλώνει πιθανή επίδραση από τη
Symphonie Fantastique του Μπερλιόζ. (4)

Παρόλα αυτά, οι συµφωνίες του Σούµαν έχουν τα δικά
τους γνωρίσµατα. Τα πιο σηµαντικά στοιχεία του ορχη-
στρικού του γραψίµατος είναι µια περίπλοκη ρυθµική και
αρµονική δοµή που εκδηλώνεται ως υπέρβαση της µετρι-
κής διαίρεσης µε συγκοπές και ως διάχυση της αρµονίας
µε προηχήσεις και καθυστερήσεις στις εσωτερικές φωνές
.(5) Τα Αντάντε του αποτελούν εκτεταµένα κοµµάτια συµ-
φωνικού χαρακτήρα. (6) Είναι ακριβώς τούτος ο εµβολι-
σµός ποιητικών ιδεών που δίνει στο συµφωνικό του έργο
την ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της µετα-µπετοβενικής
συµφωνίας. (7) Μολονότι είναι δύσκολο να καθορίσει κα-
νείς το βαθµό επίδρασης των συµφωνιών του, είναι βέβαιο
ότι οι πρακτικές του έγιναν κοινός τόπος στο έργο πολλών
µεταγενέστερων συµφωνιστών. (8)

Η Συµφωνία αρ. 1, έργο 38

Το 1841 µπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί το «συµφωνικό
έτος» του Σούµαν.(9) Στη διάρκειά του συνέθεσε πέντε ορ-

Η Συµφωνία αρ.1,
έργο 38

του Ηλία Χρυσοχοϊδη

1o Μέρος
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Βασιλική Παππά & Νικόλαος Παππάς
ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΙΝΙ∆ΗΣ
“Ανατολίζοντες γλυκασµοί”
Ανεξάρτητη έκδοση
(vasnikpapyahoo.gr)
Σελίδες 214, περιλαµβάνεται CD

Οι συγγραφείς ως ενθουσιώδεις µουσικόφιλοι και θαυµα-
στές τού Ν. Αστρινίδη επιχείρησαν µε επιτυχία µια έρευνα
και παρουσίαση της ζωής και του έργου τού Θεσσαλονι-
κέα συνθέτη και πιανίστα, µε βασικό στόχο να κάνουν το
έργο του ευρύτερα γνωστό. Θα µπορούσε να θεωρηθεί
ένα είδος αυτοβιογραφίας, διότι οι πληροφορίες δόθηκαν
από τον ίδιο τον συνθέτη σε ευρύ διάστηµα τεσσάρων
ετών. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ν. Αστρινίδης αυτοπροσδιορίζε-
ται ως ανήκων στην Εθνική Σχολή.

Η Β. Παππά σπούδασε Ποιµαντική και Κοινωνική Θεο-
λογία και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στην
Εκκλησιαστική Ιστορία. Ο δε αδελφός της Ν. Παππάς είναι
αρχαιολόγος και κάτοχος δύο µεταπτυχιακών διπλωµάτων:
στην κλασική αρχαιολογία και στη βυζαντινή αρχαιολογία.

Στο πρώτο µέρος τού βιβλίου περιλαµβάνονται, µε γλα-
φυρό τρόπο, βιογραφικά στοιχεία µε τους εξής σταθµούς:
Τα νεανικά χρόνια στη Ρουµανία. Η ενδιαίτησή του στην
Αίγυπτο. Παρίσι: µεγάλος σταθµός στη ζωή του. Η παρα-
µονή του στη Μαρτινίκα. Η εγκατάστασή του στη Θεσσα-
λονίκη και η ∆ιεύθυνση της Φιλαρµονικής Ορχήστρας κ.ά.

Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται τα (χαρακτηριζό-
µενα) σπουδαιότερα έργα του, µε διάφορες πληροφορίες,
αναλύσεις, κριτικές κ.ά. Τα ορατόρια: «Άγιος ∆ηµήτριος
και Κύριλλος Μεθόδιος», «Ψαλµοί», «Τα νεανικά χρόνια του
Μεγάλου Αλεξάνδρου». «Η συµφωνία 1821». «Η Κυπριακή
ραψωδία». Το συµφωνικό διήγηµα «Στον Χριστό στο Κά-
στρο». Το Κοντσέρτο-ραψωδία για βιολί και ορχήστρα. Η
Σονάτα κοντσέρτου για βιολοντσέλο και πιάνο. Παραλλα-
γές κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα κ.ά.

Περιλαµβάνονται επίσης: το πλήρες έργο του µε χρο-
νολογική σειρά, οι τιµητικές διακρίσεις, συνεντεύξεις κλπ.
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό εµπλουτίζει την ύλη τής προ-
σεγµένης και πολύ πρόσφατης έκδοσης (2010). Το cd πε-
ριέχει οκτώ επιλογές από ζωντανές ηχογραφήσεις.

Randall McClellan
ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Εκδόσεις: fagotto books
Σελίδες 200. Έκδοση 3η

Ο συγγραφέας είναι διευθυντής του Center of Sacred
Sound (Woodstock, New York), διδάκτορας Σύνθεσης και
Μουσικολογίας µε µεταδιδακτορικές σπουδές στον τοµέα
τής Μουσικής Ανθρωπολογίας. Εκτός τών άλλων, σπού-
δασε και ερµηνεύει τραγούδια της Βόρειας Ινδίας.

Στο βιβλίο του εξερευνά τις θεραπευτικές πρακτικές
τού ήχου και της µουσικής από την αρχαιότητα έως σήµε-
ρα. Μας εισάγει στις βασικές έννοιες της ακουστικής, εξη-
γεί τον τρόπο που ακούµε και αναλύει τη δονητική φύση
τού ανθρώπινου σώµατος. Παρουσιάζει τη θεραπευτική
µέθοδο της ηχοκυµατικής, καθώς και διάφορα συστήµατα
θεραπείας µε χρώµα και ήχο, φωνή και µάντρα, καθώς και
ταντρικές θεραπείες µε την ενεργοποίηση των τσάκρας.

Από τα περιεχόµενα ενδεικτικά αναφέρουµε τα επόµε-
να ζητήµατα: Η φυσιολογική και ψυχολογική λειτουργία
της ακοής. Εγκεφαλικά κύµατα. Σχέση σώµατος, νου και
πνεύµατος. Το αιθερικό, το συναισθηµατικό και το νοητικό
σώµα. Αρχές, µέθοδοι και τεχνικές της Ηχοθεραπείας.
Αξιοποίηση της αναπνοής, ανατοµία τού τραγουδιού και
διεύρυνση της φωνητικής γκάµας. Η σωµατική και συναι-
σθηµατική επίδραση της µουσικής και συσχετισµοί της µε
τις ψυχικές διαθέσεις. Επίδραση τού µουσικού συντονι-
σµού. ∆ιανοητική και πνευµατική επίδραση της µουσικής
και ο ρόλος τού εγκεφάλου στην κατανόησή της. Μουσική
κοσµολογία, εσωτερικός ήχος και συσχετισµός µε την
αρµονική στήλη. Μέθοδοι της Μουσικοθεραπείας, σχετι-
κές έννοιες της Κινεζικής Φιλοσοφίας και πρόσφατες νεω-
τερικές προσεγγίσεις κ.ά.

Περιλαµβάνονται χρήσιµοι πίνακες και διαγράµµατα,
καθώς και πλούσια βιβλιογραφία. Την µετάφραση υπο-
γράφει η Εύη Πέππα. Το αξιόλογο αυτό βιβλίο συνδυάζει
την παράδοση της Ανατολής µε το αναλυτικό πνεύµα της
∆ύσης, προσφέροντας µία διαπολιτισµική µελέτη της
φιλοσοφίας και µεθοδολογίας της χρήσης του ήχου. Πρω-
τοκυκλοφόρησε στις Η.Π.Α. το 1991.

νέες εκδόσεις
β
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του Λεωνίδα Κανάρη
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Με τη σειρά “musica viva” της Wergo κυκλοφόρησε µια
οµάδα τεσσάρων έργων του Ιάννη Ξενάκη.

Το πρώτο έργο Syrmos για 18 έγχορδα, ερµηνεύεται
από το Ensemble Resonanz και τον µαέστρο Johannes
Kalitzke. Στη συνέχεια, ο πιανίστας Hiroaki Ooi,
η ορχήστρα Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks και ο µαέστρος Arturo Tamayo, ερµηνεύουν
το έργο Synaphai. O κοντραµπασίστας Frank Reinecke
µε τη σειρά του δίνει ξεχωριστή διάσταση στο σολιστι-
κό έργο Theraps. Τέλος, για µικτή χορωδία και ορχή-
στρα είναι γραµµένο το Nekuia, του οποίου την
εκτέλεση αναλαµβάνουν η Xορωδία και η Συµφωνική
Ορχήστρα “Bayerischen Rundfunks” υπό τη διεύθυνση
του Rupert Huber.

Παρουσιάζουµε συχνά παραγωγές µε έργα του
Ξενάκη, πολλές εκ των οποίων αποτελούν πρωτότυπες
εκδόσεις. Η συγκεκριµένη έκδοση χαρακτηρίζεται από
µια πολύµορφη και σύνθετη παρουσίαση των έργων του
Ιάννη Ξενάκη. Οι πρωταγωνιστές του dvd, µαέστροι
Johannes Kalitzke, Arturo Tamayo, Rupert Huber και κο-

Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου

IANNIS
XENAKIS

Mythos
und
Technik

ντραµπασίστας Frank Reinecke µε τα σχόλιά τους πα-
ρουσιάζουν τα έργα µέσα απο διαφορετικές οπτικοα-
κουστικές γωνίες δηµιουργώντας για κάθε έργο, ένα
φιλµ - ντοκυµαντέρ επενδεδυµένο µε τη µουσική των
συνθέσεων της ραδιοφωνικής µετάδοσης από τη
BR-alpha. Η δεύτερη εκδοχή παρουσίασης των έργων
είναι το φίλµ µε την ερµηνεία τους.

Αυτή ακριβώς είναι η ενδιαφέρουσα πολυµορφία
της παραγωγής αυτής, που η σκοπιµότητά της είναι η
διαφορετική προσέγγιση των έργων.

Παραγωγός και σκηνοθέτης των video είναι ο Peider
A. Defilla. Σηµαντικό σηµείο αναφοράς αποτελεί και η
αποκλειστική συνέντευξη του Ιάννη Ξενάκη στην οποία
αναφέρει στοιχεία για το έργο του.

Επιπλέον, περιλαµβάνονται χρήσιµες πληροφορίες
για τον συνθέτη, τους εκτελεστές και τις εκδόσεις των
έργων του. Πρωτότυπο στοιχείο για ένα dvd είναι η
αναφορά σε συνδέσεις διαδικτύου µε τις οποίες ολο-
κληρώνεται το φάσµα των στοιχείων που µπορούµε να
αποκτήσουµε για τα έργα.

Εταιρεία: Wergo
Format: Pal, 4:3,
data division for PC & MAC
Yπότιτλοι: Αγγλικά, Γερµανικά,
Ήχος: dolby digital
∆ιάρκεια: 130 min.
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