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Σύγχρονες παραγωγές

ακροάσεις

Η σοπράνο Tiziana Scandaletti και ο πιανίστας Ricardo
Piacentini αποτελούν τo “Duo Alterno”. Το ντουέτο δηµι-
ουργήθηκε το 1997 µε σκοπό την προώθηση ρεπερτορίου
για φωνή και πιάνο του 20ού αιώνα, µε µια ιδιαίτερη όµως
έµφαση στους Ιταλούς συνθέτες. Στην δεκαετία που πέ-
ρασε έχουν δώσει µια σειρά ρεσιτάλ σε 22 χώρες ενώ πολ-
λοί διάσηµοι συνθέτες τους έχουν αφιερώσει έργα τους. 

Στην συγκεκριµένη δισκογραφική παραγωγή το  duo
ερµηνεύει έξι σκηνές από το έργο “Epitaffi sparsi” του
Ennio Moricone και δύο σκηνές από το έργο “Liriche su
Verlaine” του Bruno Maderna. 

Αφιερεωµένο στο “Duo Alterno” είναι το έργο “La
giornata di Betty Boop” της Ada Gentile. Ένα έργο που κι-
νείται σε ατονικά στοιχεία συνδυαζόµενα µε γνωστά ρυθ-

STRADIVARIUS δισκογραφική εταιρεία

Συνεχίζουµε την παρουσίαση δίσκων της σειράς “times future” της  ιταλικής εταιρείας: “Stradivarius”. Η επιλογή δίσκων µε

έργα για κιθάρα του προηγούµενου τεύχους  αποτελεί  τον συνδετικό  κρίκο  για την  αναφορά στα κιθαριστικά  έργα των

Maderna και Boulez  του τρέχοντος. Με αφορµή δε, τον συνθέτη Maderna παρουσιάζουµε παραγωγές της δισκογραφικής

εταιρείας  µε έργα σύγχρονων Ιταλών συνθετών. Για να είναι  εφικτή η έγκαιρη ενηµέρωσή σας, η παρουσίαση αυτή θα είναι

µεν σύντοµη αλλά κατατοπιστική, ελπίζοντας ότι µέσα από τον µεγάλο αριθµό  των τίτλων, θα µπορέσετε να βρείτε τους τίτ-

λους που σας ενδιαφέρουν. 
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µικά σχήµατα από valse, rock, και κείµενα µε κωµικό χαρα-
κτήρα. 

H παραγωγή  περιλαµβάνει   δύο τραγούδια από το  έρ-
γο “12 Canzoni piemontesi” του Carlo Mosso  και το έργο
“Four Folk Songs” του Luciano Berio. 

Τέλος η βιολοντσελίστα Madeleine Shapiro, συµπράτ-
τει µε το “Duo Alterno” στο έργο “Vanitas” του Salvatore
Sciarrino.

Το ένθετο της παραγωγής αναφέρει επίσης και τους εκ-
δοτικούς οίκους µέσω των οποίων κυκλοφορούν οι παρτι-
τούρες των έργων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους ενδια-
φερόµενους να έχουν πλήρη άποψη αυτών των συνθέσεων.

Bruno Maderna - 
Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi

της Ελένης Σκάρκου



Bruno Maderna - 
Musica Elettronica

Συνεχίζουµε  την αναφορά µας σε έργα για φωνή και πιά-
νο  και  παράλληλα  ξεκινάµε  την  παρουσίαση  αυτής   της
δισκογραφικής παραγωγής µε το έργο “Liriche su
Verlaine” του  Bruno Maderna, ερµηνευµένο από τους
Alda Caiello - σοπράνο και Maria Grazia Bellocchio - πιάνο.

Ο δίσκος περιλαµβάνει αποκλειστικά έργα του Ιταλού
συνθέτη. 

Η γνωστή µας από το προηγούµενο τεύχος κιθαρίστα
Elena Cazoli, ερµηνεύει το έργο “Y Despues” για 10χορδη
κιθάρα. 

Ακολουθούν  δύο κονσέρτα  σε ζωντανές εκτελέσεις.
Το πρώτο είναι για πιάνο και ορχήστρα και το δεύτερο για
όµποε και ορχήστρα. Ερµηνεύονται  από την “Orchestra
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi”,  την  πιανίστα Maria
Grazia Bellocchio και τον οµποΐστα Omar Zoboli. Την  δι-
εύθυνση της ορχήστρας έχει ο Sandro Gorli. 

Μια ακόµη δισκογραφική παραγωγή µε έργα του Bruno
Maderna  είναι αυτή µε τίτλο “Musica Elettronica”

Περιλαµβάνει τα έργα “Notturno”, “Syntaxis” και
“Musica su due Dimensioni” µε τη συµµετοχή του φλαου-
τίστα Renato Rivolta. Ακολουθεί το έργο “Dimensioni II -
Invenzione su una voce” µε τη συµµετοχή της σοπράνο
Cathy Berberian. Ο συνδυασµός της φωνής µε το ηχογρα-
φηµένο υλικό είναι τόσο άρτιος, που παρακινεί τον ακρο-
ατή να προσέξει όλα τα τεχνικά εφέ, τόσο της ηλεκτρονι-
κής µουσικής, όσο και της φωνής, µέχρι το τελευταίο δευ-
τερόλεπτο. Η ακρόαση κλείνει µε τα έργα “Serenata III”
και “Le Ripe”.

Το ηχητικό υλικό επεξεργάστηκαν ο συνθέτης Bruno
Maderna και ο γνωστός παραγωγός Marino Zuccheri. Όλο
το υλικό του δίσκου βασίστηκε στο αρχείο του στούντιο
της “Fonologia Musicale di Milano della RAI”, ενώ επανε-
πεξεργάστηκε και ψηφιοποιήθηκε από την “Agon -
acustica informatica musica.

Όλα τα έργα του δίσκου κυκλοφορούν σε παρτιτούρα
από τον εκδοτικό οίκο “Edizioni Zerboni -Milano”.






