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της Ελένης Σκάρκου

Σύγχρονες παραγωγές

ακροάσεις

H παρουσίαση της σειράς ξεκινά µε έργα του συνθέτη
Brian Ferneyhough ερµηνευµένα από το “Ensemble
Recherche”, ένα από τα πιο φηµισµένα σύνολα που ειδι-
κεύεται στην ερµηνεία της σύγχρονης µουσικής.

Ο συνθέτης γεννήθηκε στο Coventry το 1943 και ολο-
κλήρωσε τις σπουδές του στη “Royal Academy of Music”
στο Λονδίνο. Συνέχισε τις σπουδές του στο Άµστερνταµ
µε τον Ton de Leeuw και κατόπιν µε τον Klaus Huber στη
Βασιλεία. Το 1984 χρήστηκε ως “Chevalier de l’Orde des
Arts et des letters” και το 1998 ως “Fellow of the Royaal
Academy of Mysic”. Από το 1997 είναι µέλος της “Berlin
Akademie der Kuenste”. 

τα έργα του έχουν  παρουσιαστεί  παγκοσµίως, ενώ έ-
χει λάβει µέρος στα µεγαλύτερα φεστιβάλ της σύγχρονης
µουσικής. Την περασµένη χρονιά πραγµατοποιήθηκε η
πρεµιέρα της πρώτης του όπερας “Shadowtime” κατόπιν
παραγγελίας του “Munich Biennele”. To έργο είναι βασι-

STRADIVARIUS
δισκογραφική εταιρεία

Από το τεύχος αυτό, θα ξεκινήσουµε
την παρουσίαση δίσκων της  σειράς
“times future” της ιταλικής εταιρείας:
“Stradivarius”. Ο µεγάλος αριθµός

των τίτλων, παράλληλα µε τον χώρο που διάθέτει η στήλη,
µας υποχρεώνει  να  αναφερόµαστε κάθε φορά σε µερικά
cd της σειράς ώστε για να υπάρχει η δυνατότητα παρου-
σίασης και του καθιερωµένου πλέον σε περιεχόµενο υλικού
της στήλης.

Μια σύντοµη γνωριµία όµως µε την εταιρεία θα βοηθή-
σει την καλύτερη προσέγγιση των τίτλων που παράγει. Η
“Stradivarius” ιδρύθηκε το 1988 και εξειδικεύεται σε κατα-
γραφές  της “rinascimentale-baroque” µουσικής και του
σύγχρονου ρεπερτορίου. Η κατεύθυνση της παραγωγής
χαρακτηρίζεται από την πολικότητα των επιλογών  της,  τό-
σο στο  ρεπερτόριο όσο και στη συνεργασία της µε κατα-
ξιωµένους µουσικούς της κοσµικής, φωνητικής, οργανικής,
των µεγάλων ορχηστρών αλλά και των νέων ταλαντούχων
καλλιτεχνών. Για παράδειγµα, η σειρά “a homme de
concert” έχει δηµιουργηθεί  µε τη συνεργασία του
Sviatoslav  Richter.

Η “θυγατρική” της, “Edizioni Musicalli  Nuova
Stradivarius” γεννήθηκε περίπου δύο χρόνια πριν. Ο κατά-
λογός της αριθµεί 450 τίτλους αφιερώνεται στον 20ο αιώνα
και έχει πρόθεση να χαρακτηρίσει το µουσικό µέλλον. Έτσι
δικαιολογείται ο  τίτλος “times future”. Η σειρά περιλαµβά-
νει τα έργα σηµαντικών συνθετών όπως: όπως Petrassi,
Maderna, Sciarrino, Dallapiccola, Donatoni, ο Fedele,
Nono, de Pablo, Hosokawa, Ferneyhough, Solbiati,
Francesconi και καλύπτει χρονικά την περίοδο 70 χρόνων.    

Η ελλειπής παρουσία ανάλογου ρεπερτορίου στον δι-
σκογραφικό χώρο, ώθησε την εταιρεία να θέσει ως βασικό
της στόχο να γνωστοποιήσει στο ακροατήριό της έργα και
νεώτερων µουσικών που δεν προέρχονται  µόνο από την
Ιταλία αλλά και από χώρες όπως Κίνα, Αργεντινή, Γαλλία,
Ιταλία,  Ισπανία, Αλβανία. Η  βασική επιλογή  βασίζεται  επί-
σης, από τη σύσταση δασκάλων των masterclasses από:
Ντάρµσταντ, Acanthes, Στρασβούργο, Royaumont κ.α.

Οι  τίτλοι αυτής της  δισκογραφικής  εταιρείας,   εισά-
γονται στην Ελλάδα  από τον  Μουσικό Οίκο “Παπαγρηγο-
ρίου - Νάκας”. 

BRIAN FERNEYHOUGH- 
Ensemble recherche
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σµένο στη ζωή και το έργο του Walter Benjamin.
Στην παραγωγή αυτή παρουσιάζονται τα έργα του:

“Flurries”, για πίκολο, κλαρινέτο, κόρνο, πιάνο, τσέλο.
Γράφτηκε το 1997 ενώ η πρεµιέρα του δόθηκε το 1998 στο
San Diego από το “Sonor Ensemble”. Βασισµένο στο ποί-
ηµα του A.R. Ammons. Ακολουθεί το έργο “String Trio”
γραµµένο το 1995  για βιολί, βιόλα και τσέλο. Νεότερο έρ-
γο (2001) αποτελεί το “In Nomine a 3”, για πίκολο, όµποε,
και κλαρινέτο, βασισµένο σε αντιφωνία. Έργο του 1994 εί-
ναι το “Streichtrio” το οποίο είναι βασισµένο σε
“patchwork” το οποίο δηµιουργήθηκε στα στούντιο του
Ircam. Ως τελευταίο έργο του δίσκου παρουσιάζεται το
“Incipits” για βιόλα.

Τα έργα της παραγωγής, όπως προαναφέρθηκε, έ-
χουν ερµηνευτεί από το “Ensemble Recherche”.Ένα σύ-
νολο που ιδρύθηκε το 1985.  Στην δισκογραφία του περιέ-
χονται περίπου 40 τίτλοι.Το  ρεπερτόριό του περιλαµβάνει
έργα του 19ου αι., Γάλλων ιµπρεσσιονιστές, τη ∆εύτερη
Σχολή της Βιέννης, τη Σχολή του Ντάρµσταντ έως και τη
σηµερινη avantgarde. 

Τα  έργα  κυκλοφορούν σε παρτιτούρα από την “Peters
Edition London”

IANNIS XENAKIS - 
Demoe percussion Ensemble 
Daniele Vineis 

Μια άλλη δισκογραφική παραγωγή της σειράς περιέχει τα
έργα του Ξενάκη: “Psappha”, “Okho”  και “Persephassa”.    

Για τον συνθέτη και τα συγκεκριµένα  έργα του έχουµε
ασχοληθεί σε  παλαιότερα τεύχη. Άλλωστε είναι  πλέον
εύκολο να  βρεί  κανείς ενηµερωτικό υλικό  που θα τον βοη-
θήσει να  προσεγγίσει και να κατανοήσει το συνθετικό έρ-
γο του δίσκου. Παρ’ όλα αυτά το ένθετο παρέχει πλούσιο
υλικό. 

Την ερµηνεία των έργων έχει το σύνολο “Demoe
percussion Ensemble”. Τα µέλη του συνόλου ερµηνεύουν
και έργα ως σολίτ και είναι οι:   Daniele Vineis (και διευθυ-
ντής του συνόλου) Mauro Gino, Matteo Cigna, Lorenzo
Fioravanzo, Marco Giovinazzo, Edoardo Gioachino. (ση-
µειώστε  τους, είναι σίγουρο ότι θα τους συναντήσουµε
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ξανά).  Ως σύνολο,  ειδικεύεται στην  ερµηνεία    σύγχρο-
νου ρεπερτορίου.

Για τους λάτρεις του hi end συστήµατος ακρόασης,
να σηµειωθεί ότι η  ηχογραφική παραγωγή είναι βασισµέ-
νη  στο σύστηµα AVS. 

CHRISTOS HATZIS: awakening - 
st lawrence string quartet 

Μια παραγωγή της δισκογραφικής εταιρείας “EMI
Classics” αποτελεί ο δίσκος µε έργα του Χρήστου Χατζή. 

Για τον Έλληνα συνθέτη του εξωτερικού έχει κάνει
αφιέρωµα παλαιότερα ο Θωµάς Ταµβάκος, στη στήλη:
“Έλληνες της διασποράς”. Ο συγκεκριµένος δίσκος ανα-
φέρεται στο συγκεκριµένο άρθρο, αλλά δυστυχώς δεν
υπήρξε δυνατότητα να βρεθεί στην αγορά. Λίγους µήνες
πριν ξεκίνησε και πωλείται στα δισκοπωλεία και το παρου-
σιάζουµε, αν και πρόκειται για παλαιότερη παραγωγή.

Ο δίσκος περιλαµβάνει τά έργα: “string quartet no1”
και “string quartet no1”, µε αντίστοιχους τίτλους
“awakening” και “the gathering”. Τα έργα ερµηνεύει το σύ-
νολο “st lawrence string quartet”, αποτελούµενο από τους
Geoff Nuttall και Barry Shiffman - βιολί, Lesley Robertson -
βιόλα και Christopher Costanza - τσέλο.

FERGUS CURRIE -
music for strings

Σειρά  έχει η παρουσίαση δίσκου της ελληνικής  δισκο-
γραφικής εταιρείας “track7music”. 

Η παραγωγή παρουσιάζει δύο έργα του συνθέτη
Fergus Currie. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τα έργα:
“sinfonietta” και “Serenade for strings”  αποτελούµενα από
τέσσερα µέρη το καθένα. 

Για να κατανοήσουµε τη µουσική του συνθέτη, είναι
χρήσιµο να αναφερθούµε στις ιδιότητές του ως κλασσι-
κός µουσικός ορχήστρας, µπασίστας της jazz, ενορχή-
στρωτής, διασκευαστής και µαέστρος. Ο ίδιος θεωρεί
όλες αυτές τις µουσικές του δραστηριότητες, ίσης σπου-
δαιότητας. Αν ακούσουµε προσεκτικά το έργο του θα κα-
ταλάβουµε, ότι οι ιδιότητες αυτές, αποτυπώνονται στο
συνθετικό του έργο. 

Ως ατµόσφαιρα, η µουσική του σε αρκετά σηµεία πα-
ραπέµπουν στα χαρακτηριστικά Βρετανικής µουσικής. Η
τεχνική που έχει εφαρµόσει στο εκτελεστικό µέρος των
έργων αποδεικνύει την εµπειρία του ως µέλος ορχήστρας,
“αφιερώµενη” θα λέγαµε στους σολίστ ορχήστρας. 

Παρ’ όλο που  τα ηχοχρώµατα  οργάνων περιορίζονται
σε αυτά των εγχόρδων κατορθώνει να παρουσιάζει µια
ποικιλία ηχοχρωµατικών συστατικών.

Το  έργο “Serenade for strings”, ηχογραφήθηκε τον
Αύγουστο του 2005 στο “Henry Wood Hall” του Λονδίνου
και τo έργο “sinfonietta”, στο “Cadogan Hall”. Και τα δύο
έργα ερµηνεύονται από  την “London Chamber Orchestra”
υπό τη διεύθυνση του µαέστρου Christopher Warren-
Green. 
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