
60

ο
π
τι
κ
ές

 
της Ελένης Σκάρκου

Σύγχρονες παραγωγές

ακροάσεις

Το έργο για τέσσερις µουσικούς “El Cimaron” γρά-
φτηκε από τον Hans Werner Henze το 1969 και βασίζεται
στην αυτοβιογραφία του σκλάβου Esteban Montejo. Ένα
έργο, το οποίο  έχει αρκετές εκτελέσεις αλλά και σηµαντι-
κές ερµηνείες στην δισκογραφία. Ξεχωρίζουµε την παρα-
γωγή της Deusche Grammophon,  η οποία αποτελεί και
την πρώτη εκτέλεση, µε ερµηνευτές τον βαρίτονο William
Pearson ως Montejo και τους Karlheinz Zoller - φλάουτο,
Leo Brouwer - κιθάρα και Stomu Yamash’ta - κρουστά.   

∆έκα χρόνια αργότερα ακολούθησε µια διασκευή του
έργου από τον µπάσσο Paul Yoder και την  Mircea
Ardeleaunu, η οποία απέδωσε τα υπόλοιπα όργανα σε ένα
σύνολο 50 κρουστών οργάνων. Μια επίσης αξιόλογη ερ-
µηνεία - διασκευή αποτελεί αυτή για δύο κιθάρες µε εµη-
νευτές τους Jurgen Ruck και Elena Casoli.  

STRADIVARIUS
δισκογραφική εταιρεία

Συνεχίζουµε την παρουσίαση δίσκων της σειράς “times future” της  ιταλικής εταιρείας: “Stradivarius”. Για να είναι  εφικτή η
έγκαιρη ενηµέρωσή σας, η παρουσίαση αυτή θα γίνεται µεν σύντοµη αλλά κατατοπιστική, ελπίζοντας ότι µέσα από τον µε-
γάλο αριθµό  των τίτλων, θα µπορέσετε να βρείτε τους τίτλους που σας ενδιαφέρουν. 

Hans Werner Henze - 
El Cimaron

Η πιό πρόσφατη παραγωγή είναι αυτή της “Stadivarius”,
µε ερµηνευτές τον µπάσο Nicholas Isherwood και τους
Magnus Andersson - κιθάρα, Mario Caroli - φλάουτο και
Rodolfo Rossi - κρουστά. Η ερµηνεία του Isherwood είναι
πιό λυρική από τις προηγούµενες ηχογραφήσεις και ταυ-
τόχρονα ριζοσπαστική.  Ο συνδυασµός δε, της απόδοσης
αυτής και της άριστης  και σαφούς ισορροπίας της µε το υ-
πόλοιπο σύνολο µεταµορφώνει την παραγωγή σε µια άξια
συνέχεια των υπολοίπων ηχογραφήσεων. Ο δίσκος είναι
µια  αξιόλογη αγορά ανεξάρτητα από το αν κάποιος είναι
κάτοχος άλλων παραγωγών, έχει δε ξεχωρίσει ως πρότα-
ση, στο περιοδικό Gramophone (Ιούνιος 2007)

Άλλος ένας δίσκος µε έργα του Hans Werner Henze.
Περιλαµβάνει  τις δύο σονάτες για κιθάρα µε τίτλο“Royal

Hans Werner Henze - 
Royal Winter Music
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Cage, Carter, Riley - 
Changes Chances

Winter Music”. Βασισµένες και οι δύο πάνω σε χαρακτή-
ρες  του Shakespear, η πρώτη είναι γραµµένη την περίοδο
1975 - 76 και η δεύτερη την περίοδο 78-79. H πρώτη εκτέ-
λεση των έργων έγινε από τον Julian Bream. Σολίστ σε αυ-
τόν τον δίσκο είναι ο David Tanenbaum, ο οποίος παρου-
σιάζει στη δισκογράφία τα έργα για δεύτερη φορά. (Η
πρώτη είναι παραγωγή της εταιρείας “Florida Audiofon”,
1985). 

Ένας κιθαρίστας που ειδικεύεται στην  ερµηνεία έργων
του 20ου αιώνα και στον οποίο έχουν αφιερώσει έργα
τους συνθέτες της σύγχρονης συνθετικής τεχνικής, είναι
σίγουρο ότι µε την εκτέλεση αυτή δίνει την πιό σαφή άπο-
ψη του έργου.  Όπως µάλιστα αναφέρει κι ο ίδιος, στον
χρόνο που µεσολάβησε από την πρώτη εκτέλεση του έρ-
γου έως την παρούσα,  ανακάλυψε καινούργια στοιχεία
ερµηνείας στο έργο.

Μια παραγωγή µε ενδιαφέρον όχι µόνο κιθαριστικό  εί-
ναι  αυτή µε έργα των Αµερικανών συνθετών Cage, Carter,
Riley. Ερµηνεύτρια των έργων είναι η Elena Casoli. 

Πρώτο έργο του δίσκου είναι το “Changes”(1983) του
Elliott Carter. Η πρώτη εκτέλεση του έργου έγινε από τον
David Starobin αλλά σαφώς η Casoli δίνει την δική της ά-
ποψη αρκετά χρόνια µετά από την πρώτη. 

Στην παραγωγή  ακολουθεί  ένα από τα τελευταία έρ-
γα του John Cage, το “Four” (1992). 

Το τρίπτυχο των συνθετών κλείνει µε τα έργα
“Ascencion” (1993), “Barabas” (1995) και “Piedad” (1995)
του Terry Riley. 

Αν προσπαθήσουµε να βρούµε κοινό στοιχείο σε όλα
αυτά τα έργα του δίσκου είναι η µη χρήση του παραδοσια-
κού ηχοχρώµατος της κιθάρας. Η  Elena Casoli έπαιξε µε
διαφορετικά είδη κιθάρας όπως ηλεκτρικής, δύο διαφο-
ρετικά µοντέλα ακουστικής Martin, διαφορετικής χρονο-
λογίας και κατασκευής κλασσικές κιθάρες όπως Fritz
Ober του 1998, Louis Panormo του 1846 και άλλες.  Επί-
σης χρησιµοποίησε εξαρτήµατα όπως blade solid body,
δοξάρι  εγχόρδου, ποτήρι, διάφορα slide σύµφωνα µε τις
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