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της Ελένης Σκάρκου

Σύγχρονες παραγωγές

ακροάσεις

Έχουµε παρουσιάσει και σε προηγούµενα τεύχη παραγω-
γές της σειράς «juxtapositions” της εταιρείας “Ideale
Audience”. H τελευταία κυκλοφορία είναι αυτή µε έργα
του Γιώργου Aπέργη. 

O συνθέτης αποτελεί έναν από τους εκφραστές του
σύγχρονου µουσικού θεάτρου στη Γαλλία. Mε µια σχολα-
στική αντιµετώπιση και µε µια «ισχυρή δόση» χιούµορ, έχει
δηµιουργήσει  µια νέα σχέση µεταξύ κειµένου, ήχου  και
παραστατικών στοιχείων δίνοντας παράλληλα ένα  “µεσο-
γειακό”  τόνο στο είδος. 

Το dvd χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο  πρώτο µέ το  φιλµ
«Storm Beneath a Skull» η παραγωγή προσπαθεί να δώσει,
µέσω έρευνας, την  προσωπική καλλιτεχνική προσέγγιση
όλης της ποικίλης δηµιουργίας του συνθέτη από το 1974
ως και το 2005. Τη σκηνοθεσία του φιλµ έχει κάνει η
Catherine Maximoff. Παρουσιάζονται αποσπάσµατα έρ-
γων όπου οι  µουσικοί γίνονται ηθοποιοί , ή οι  ηθοποιοί  γί-
νονται  τραγουδιστές εκδηλώνοντας στην διαδικασία αυ-
τή κάθε καλλιτεχνική τους πλευρά. Παρεµβάλλονται δε,
κατατοπιστικές διευκρινίσεις του συνθέτη δίνοντάς µας
πλήρη άποψη για την προσωπικότητά του. 

Στο δεύτερο φιλµ «The Little Red Riding Hood»,  σε
σκηνοθεσία Jean-Baptiste Mathieu, χρησιµοποιoύνται κεί-
µενα διηγήµατος του 17ου αιώνα  του Charles Perrault.
Οι έξι σολίστ του συνόλου «Ensemble Reflex»  ενσωµατώ-
νονται µε τα όργανά τους (χρησιµοποιώντας τα τεχνικά ε-
φέ) και αφήνουν τους εαυτούς τους  ελεύθερους σε   ένα
παιχνίδι του συνθέτη και του σκηνοθέτη.  ∆ηµιουργούν έ-
τσι ένα show  προσιτό σε όλους κάνοντας τον θεατή, να
παρακολουθεί µε κοµµένη την ανάσα, τους µουσικούς µε

GEORGES APERGHIS: 
STORM BENEATH A SKULL  - 
THE LITTLE RED RIDING HOOD

Τεχνικά χαρακτηριστικά: διάρκεια: 102’- region code: όλες οι ζώνες -
Ήχος: lpcm stereo, dolby digital 5.1 languages: αγγλικά,γερµανικά -
υπότιτλοι: γαλλικά,  ισπανικά.

Αριστερά:  Η σκηνή µε την ορχήστρα.  Εµφανής ο πλούσιος εξοπλισµός τόσο σε ήχο όσο και σε εικόνα.  ∆ιακρίνο-
νται οι γιγαντοοθόνες οι οποίες δείχνουν κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Συνδυάζονται όµως κατά τέτοιο τρόπο ού-
τως ώστε να δίνουν µια τρισδιάστατη άποψη. Προφανώς σε ζωντανή εκτέλεση θα δίνουν στον θεατή την αίσθηση
της δικής του συµµετοχής στη σκηνή.
∆εξιά: Λεπτοµέρειες των σκηνικών και µερικοί από τους εκτελεστές
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τις εντυπωσιακές και εκκεντρικές µάσκες ανάµεσα  σε εκ-
θαµβωτικούς φωτισµούς. 

Oι µουσικοί - εκτελεστές - ηθοποιοί, αποτελούν  πλέον
µια οµάδα αφοσιωµένων οπαδών του συνθέτη, και κατορ-
θώνουν να συµβάλλουν µε τη παρουσία τους στην επιτυχή
ερµηνεία των έργων του. Είναι  δύσκολο  να παραθέτει κα-
νείς µια σειρά ονοµάτων γιατί τις περισσότερες φορές τα
προσπερνάµε. Στην προκειµένη περίπτωση όµως, ο πει-
ρασµός της παράθεσης θα υπερισχύσει, προς ένδειξη - α-
πόδειξη της επιτυχίας του αποτελέσµατος της συλλογικό-
τητας, προς µίµηση και παραδειγµατισµό. 

Αναλυτικότερα  λαµβάνουν µέρος ανά  έργο οι µουσικοί: 
“Profils” (2001): Sonia Wieder - Atheton - τσέλο, Francoise

Rivalland - ζαρµπ.
“Quatorze jactations” (2002):  Lionel Peintre - βαρύτονος
“Recitations” (1982): Donatienne Michel - Dansac - σο-

πράνο 
“Zig Bang”(2004): Francoise Rivalland, Pierre Baux,

Helene Schwaρtz, Violaine Schwartz.
“Le corps a corps” (1979): Francoise Rivalland - ζαρµπ

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί  η ερµηνεία του έργου
για δύο πιάνα: “Alter - face” (2004) µε  τους  πιανίστες  Jean
Luc Fafchamps και Jean - Luc  Plouvier να δίνουν “ρεσιτάλ
ερµηνείας” σε όλες τις πτυχές τους - µουσικής, ηθοποιίας.
Η  ιδιόµορφη τοποθέτηση των δύο πιάνων  διευκολύνει
τους πιανίστες να είναι σε µια αντικριστή αλλά και κοντινή
θέση,  βοηθώντας  παράλληλα στο να “εισχωρεί” η ερµη-
νεία του ενός στην ερµηνεία του άλλου.

Το  έργο “Avis de  tempete” (2004) βασίζεται σε  λι-
µπρέτο των   Peter Szendy και  Γ. Απέργη, µε ερµηνευτές
τους Donatienne Michel-Dansac - σοπράνο, Lionel Peintre
και Romain Bischoff - βαρύτονος, Paul Declerck - βιόλα,
Francois Deppe - βιολοντσέλλο. Συµπράττουν επίσης οι:
Dirk Descheemaeker - κλαρινέτο, Jean-luc Faafchamps
και Jean - Luc Plouvier - συνθετητές, Philippe Ranallo - τρο-
µπέτα,  Michael Schmid - φλάουτο. Η χορογραφία είναι
του Johanne Saunier. Αποτελεί  συµπαραγωγή των “Opera
de Lille”, “Opera de Nancy” και “Ircam”. 

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείµενο, ίσως κα-
ταφέρουν  να αποτυπώσουν µια µικρή εντύπωση των σκη-
νών που θα απολαύσει ο θεατής από την προβολή του
video στην οθόνη του. Όσο όµως καλό εξοπλισµό και να
διαθέτει κανείς, η ζωντανή  παρακολούθηση των  έργων
αυτών  θα  αποτελεί  µια  πρόκληση.  Ας ελπίσουµε ότι θα
τα απολαύσουµε κάποια στιγµή στο µέλλον και εµείς. 

Άποψη µέρους video µιας εκ των οθονών.

61

tel 21b  3/26/07  22:55  ™ÂÏ›‰·61



62

ο
π
τι
κ
ές

 
ακροάσεις

IΩΣHΦ MΠENAKHΣ
Συνθέσεις για πιάνο - Γαλαξίας Nο 6

O συνθέτης Iωσήφ Mπενάκης κυκλοφόρησε πρόσφατα
τον 6ο κατά σειρά προσωπικό του δίσκο µε έργα για πιάνο.   

H ακρόαση ξεκινά µε τα έργα «Iσπανική Pαψωδία», «Λυ-
ρισµός», «Eυαισθησία». Mια έκφραση “της συγκίνησης και
των αισθηµάτων” του συνθέτη, για την “τραγωδία της Kύ-
πρου” αποτελεί, η σύνθεση «Kυπριακή Pαψωδία».  H δε
σύνθεση  «O άνθρωπος στο διάστηµα»  αποτελεί σύµφω-
να µε τον ίδιο, «...µια φαντασία εµπνευσµένη  από τις εκ-
πληκτικές σκηνές που παρουσίασε η Τηλεόραση για τον
άνθρωπο που περπατούσε στη Σελήνη». Τέλος, ο Iωσήφ
Mπενάκης αναφέρει για το «Kονσέρτο για πιάνο σε σολ ε-
λάσσων»: «...στην ατονική ατµόσφαιρα εκφράζεται η αγ-
χώδης σύγχρονη κοινωνία όπου όλες οι ετερόκλιτες τά-
σεις προβάλλουν παντού...».

Tα έργα ερµηνεύουν οι πιανίστες  Mιµή  Pουφογάλη και
Bασιλική Tσιµπούκη. Συµπράττει η «Oρχήστρα Σύγχρο-
νης Mουσικής» της  EPT µε διευθυντές τους Aνδρέα  Πυ-
λαρινό και Γιώργο ∆εσποτίδη. 

MΠEΣΣY ∆IAΓΩMA:
H. Villa Lobos, A. Piazzola, R. Dyens.

Oι εταιρείες “Aρκύς” και “ErosMusic” κυκλοφόρησαν  την
πρώτη δισκογραφική παρουσία της κιθαρίστριας Mπέσ-
συς ∆ιαγωµά.

O δίσκος περιλαµβάνει  πρωτότυπα έργα και µετα-
γραφές για σόλο κιθάρα  που έχουν γίνει από τον κιθαρί-
στα - συνθέτη Roland Dyens.  Σε µεταγραφή  ακούγονται
τα κοµµάτια “Verano Porteno”, “Milonga del Angel” και
“Primavera Portena” του Astor Piazzola, η “Aria de la
Bachianas Brasileiras No 5” του  H. Villa Lobos, το  “Ile de
Re” του Claude Nougaro, το “Revoir Paris” του Charles
Trenet και τέλος το “La Foule” των E. Dizeo-A. Cadral.            

Ο Dyens εκπροσωπείται και ως συνθέτης µε τα έργα
του “Songe Capricorne” και “Libra Sonatine”. Περιλαµβά-
νεται επίσης άλλο ένα έργο γραµµένο για κιθάρα: το
“Suite Populaire Brasiliene” του H. Villa Lobos.

Σε  ένα ρεπερτόριο, γνωστό στο κιθαριστικό κοινό,
κατάλληλο να αναδείξει τις τεχνικές πτυχές του oργάνου
αλλά και τη χρήση της κλασικής κιθάρας σε διαφορετικά

στυλ του 20ου αιώνα, η Mπέσσυ ∆ιαγωµά καταθέτει τη δι-
κή της ερµηνευτική άποψη.  Τον   δίσκο  προλογίζει ο
Ευάγγελος Ασηµακόπουλος.

YIORGOS PSIHOGIOS: 
“Resurrection”  a jazz sensation

Aπό την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία «Polytropon»
και την “Artway - Tεχνότοπον” κυκλοφόρησε το CD µε τίτ-
λο “Resurrection” a jazz sensation… 

O δίσκος περιλαµβάνει οκτώ συνθέσεις του πρωτοεµ-
φανιζόµενου στην δισκογραφία Γιώργου Ψυχογιού και
δύο διασκευές των γνωστών τραγουδιών «Scarborough
Fair» του Paul Simon και “Beautiful Love” του Johnny
Mercer.  Εκτός από συνθέτης και  διασκευαστής ο  Γιώρ-
γος Ψυχογιός παρουσιάζεται στον δίσκο και ως σολίστ,
στο πιάνο και το ακορντεόν µε χαρακτηριστικά του παιξί-
µατός του τον  jazz αυτοσχεδιασµό και την τεχνική  κλασι-
κή του κατάρτιση. 

Mαζί του συµµετέχουν οι µουσικοί: A. Tσάµης και Σ.
Mπαρκής - τύµπανα, κρουστά, N. Xατζόπουλος - ηλεκτρι-
κό κοντραµπάσο, Γ. Ξανθάκος - τενόρο σαξόφωνο, R.
Hofmann - κιθάρες και το κουαρτέτο εγχόρδων
«Resurrection». Τον δίσκο  προλογίζει ο  Μίµης Πλέσσας.

ΚΩΣΤΑ ΜΥΛΩΝΑ: 
“Mέρες Φθινοπώρου”

Oι  εκδόσεις  δίσκων «Kαθρέπτης» κυκλοφόρησαν µία
συλλογή κοµµατιών για κλασική κιθάρα του συνθέτη και
συγγραφέα  Kώστα  Mυλωνά.  Ως συγγραφέας ο  συνθέ-
της έχει ασχοληθεί διεξοδικά µε το ελληνικό τραγούδι, τό-
σο από πλευράς µουσικής όσο και από πλευράς στίχου,
καθώς και µε την κινηµατογραφική µουσική έχοντας γρά-
ψει πολλά  βιβλία και  άρθρα πάνω σε αυτά τα δύο  θέµατα.   

H παραγωγή έχει τίτλο «Mέρες Φθινοπώρου»  αν και
σύµφωνα µε την άποψη του ίδιου συνθέτη θα µπορούσε να
της έχει δωθεί ο τίτλος «Mουσικές Στιγµές». Oι συνθέσεις
είναι  λιτές και σύντοµες, σε µορφή  τραγουδιών για κιθά-
ρα και παραπέµπουν συχνά στο ύφος των  ελληνικών τρα-
γουδιών παλαιοτέρων εποχών. Ερµηνεύονται από τον κι-
θαρίστα  Σπύρο Xριστόγλου. Τον δίσκο  προλογίζουν οι
Κώστας Κλάβας και Μίµης Πλέσσας.

Eίναι αισιόδοξο το γεγονός ότι οι παραγωγές  στην  Ελληνική δισκογραφία συνεχώς αυξάνουν. Αυτό κατ'
αρχήν οφείλεται σε  στροφή των δισκογραφικών εταιρειών, καθώς επιζητούν να προσεγγίσουν και να  αναδεί-
ξουν  τις  ελληνικές δηµιουργίες και ερµηνείες, και  παράλληλα στις πολλές ανεξάρτητες παραγωγές. Το πε-
ριοδικό προσπαθεί και συµβάλλει στην ενθάρυνση αυτών των προσπαθειών παραθέτοντας τους τελευταίους
δίσκους που έλαβε. 

Ελληνική δισκογραφία
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