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“Σύγχρονες”  παραγωγές

Ελληνικές παρουσίες 
στη δισκογραφία

ακροάσεις

Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ - The Land and The Sea of Greece 

Συνεχίζοντας ακάθεκτη την ενασχόληση της µε τον Σκαλ-
κώτα η BIS κυκλοφόρησε (από το τέλος Αυγούστου) τον
δέκατο έκτο (!)  δίσκο της εξαιρετικής της σειράς,  αυτή τη
φορά µε έργα αποκλειστικά για σόλο πιάνο. Σηµειώνουµε
πως, εκτός από ένα, όλα ηχογραφούνται για πρώτη φορά.
Πιανίστα η Λορέντα Ράµου, που µαζί µε τον Γιάννη  Σα-
µπροβαλάκη (µουσικολογική επιµέλεια της παραγωγής),
ασχολήθηκαν περίπου για µία δεκαετία µε την εύρεση, α-
νάσυρση, ανασύσταση και προώθηση µερικών από αυτά.
Έτσι ο δίσκος προσθέτει µία ακόµα πολύτιµη ψηφίδα στην
(ως πρόσφατα ελλιπέστατη) εικόνα που είχαµε για τον
συνθέτη. 

χουσες συνθέσεις του,  εµπλουτίζει  µε νέες  ηχητικές επι-
στρωµατώσεις.  Οι  δύο συνθέσεις του δίσκου αυτού ανή-
κουν στο  ίδιο  σύµπλεγµα  έργων. 

Το “Frage” (1999/2000) για µέτζο σοπράνο και ορχή-
στρα, είναι το προτελευταίο κοµµάται της σειράς, παραγ-
γελία της  Westdeutschen Rundfunk Koln.  Το έργο είναι α-
φιερωµένο από τον συνθέτη στη µνήµη του φίλου του Αυ-
στριακού ζωγράφου Kurt Kochersheidt και ερµηνεύτηκε
για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2000. ∆οµηµένο  πάνω
σε κείµενο µε συνεχείς και απρόσµενες αλλαγές, αποτε-
λείται από πέντε µέρη που παίζονται χωρίς διακοπή µετα-
ξύ τους.  Αποτελεί δε, ένα είδος µοντάζ από µια γραµµένη
σύνθεση προσαρµοσµένη µε νέα συνθετικά στοιχεία.   

Ο τίτλος του έργου “Sphare um sphare” για ορχήστρα
είναι δανεισµένος από ένα  άλλο έργο του συνθέτη για πιά-
νο και ορχήστρα,  το “sphere”(1994). Χρησιµοποιείται  το ί-
διο υλικό όχι µόνο στο έργο που ακούµε αλλά και στο  έρ-
γο  “Sphare nach Studie” γραµµένο ένα χρόνο νωρίτερα
για  µικρότερο σύνολο.  Η πρεµιέρα του έργου “Sphare um
sphare” έγινε τον Οκτώβριο του 2003.

To “Ensemble recherche”, που ειδικεύεται στην εκτέ-
λεση σύγχρονων συνθέσεων από το 1985, ερµηνεύει και
τα δύο έργα.  Τη διεύθυνση στη παραγωγή έχει ο µαέ-
στρος  Lucas Vis, πρύτανης του Ωδείου του Άµστερνταµ,
µουσικός µε αξιόλογη διεθνή καριέρα.

WOLFANG RIHM
“sphare um sphare - frage”

Η δισκογραφική εταιρία “Wergo” κυκλοφόρησε πρόσφατα
τα έργα του Wolfang Rihm, “Spare um sphare” και “Frage”.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο  Rihm περνάει
σε µια νέα φάση χρήσης  συνθετικού υλικού που το χρησι-
µοποιεί  σε όλα του τα έργα µέχρι σήµερα. Τις ήδη υπάρ-
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