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Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου
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Η Odense Symphoniorkester µε σολίστ τον Nelson
Goerner και διευθυντή ορχήστρας τον Paul Mann πα-
ρουσιάζουν το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Jon
Lord, πιο γνωστό ως οργανίστα των Deep Purple.

To έργο, που ήταν επιθυµία χρόνων του συνθέ-
τη, είχε πηγή  έµπνευσης την βαθειά αγάπη του για το
πιάνο καθώς και την “σχέση ζωής” του όπως την ονοµά-
ζει µε την ορχήστρα. Αφορµή για να γίνει η επιθυµία
πράξη, υπήρξε το ποίηµα του D.H Lawrence “The piano”
από το οποίο προέρχεται και ο τίτλος του έργου “Boom
of the tringling strings”, αποτελούµενο από τέσσερα µέ-
ρη.

Το δεύτερο έργο µε τίτλο “Disguises” είναι µια
σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων µε τρία µέρη. Είναι
αφιερωµένη στον συνθέτη και δάσκαλο του δηµιουρ-
γού, Sir Malcom Arnold.

Η νέα αυτή παραγωγή της EMI classics έχει α-
ποσπάσει πολύ καλές κριτικές, ενώ παράλληλα έχει φι-
λοξενηθεί από τον διεθνή περιοδικό τύπο. Συνέντευξη
του Jon Lord φιλοξενείται από το περιοδικό
Gramophone Magazine του Ιουλίου, µε τίτλο “from Deep
Purple to Disguises”.  

Jon Lord - 
Boom of the tringling strings

““Σύγχρονες παραγωγέςΣύγχρονες παραγωγές
και και 

ελληνικές παρουσίεςελληνικές παρουσίες””

Παραγωγή της DECCA είναι το “Works for violin and
piano”, µε έργα του Clauss Ogermann.

Το cd  περιέχει τα έργα “sarabande - fantasie”,
“duo lirico”, preludio and chant” και “nightwings” για
βιολί και πιάνο, µε ερµηνευτές τους Yue Deng στο βιολί
και Jean-Yves Thibaulet στο πιάνο.

Όπως υπογραµµίζει ο γερµανός συνθέτης,
σκοπός του είναι να αγγίξει το συναίσθηµα του ακροατή
και όχι να επιδείξει εξιδεικευµένες τεχνικές σύνθεσης.
Παρόλα αυτά, στο ένθετο του cd αναφέρονται αρκετά
λεπτοµερείς περιγραφές για τη δοµή, τα χαρακτηριστι-
κά αλλά και το ύφος κάθε έργου.

Clauss Ogermann - 
Works for violin and piano

Craig Armstrong - 
Memory takes my hand

Με το έργο “Immer”, ένα κοντσέρτο για βιολί ξεκινάει
αυτή η δισκογραφική δουλειά του Σκωτσέζου συνθέτη
Craig Armstrong. O  ίδιος το χαρακτηρίζει τονικό αλλά
στο ύφος του του 21ου αι., ενώ αναγκαία θεώρησε την
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Για πρώτη φορά αναφερόµαστε µέσα από τη στήλη αυ-
τή στην δισκογραφική εταιρεία “Hungaroton”. 

Πρώτη παρουσίαση αποτελεί ο δίσκος µε τίτλο
“Hungarian Electroacoustic research”, o οποίος περι-
λαµβάνει έργα Ούγγρων συνθετών.

Μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουµε τους
συνθέτες Janow Decsenyi (1927) µε το έργο “stones”
του 1987, Gyula Pinter (1954) µε µια “toccata” του 2001,
Miklow Sugar (1952) µε το έργο “Pages dessinees”
γραµµένο το 1992 και το “Birds of the Crater” του 2004,
Istvan Szigeti (1952) µε το “concertino aveirense” του
2002 και το “Hypostasis”, Bela Farago(1961) µε το έργο
“dirty works” του 1993 και Istvan Lang µε το έργο
“capriccio metronomico” του 2000.   

Για τους λάτρεις της ηλεκτροακουστικής µου-
σικής ο δίσκος είναι µια καλή γνωριµία τόσο µε συνθέ-
τες της Ουγγαρίας διαφόρων γενεών, αλλά και µε τους
δάφορους πειραµατισµούς που έχουν εφαρµόσει στα
παραπάνω έργα. Ίσως να µην είναι προσιτό για το ευ-
ρύτερο κοινό. Αξίζει όµως την προσοχή µας για την κα-
λή παραγωγή και καταγραφή σύγχρονων ρευµάτων.
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Μια ανάλογη παραγωγή της  “Hungaroton” είναι ο δί-
σκος “New music Studio” 

Παρουσίαση της συνθετικής δουλειάς έξι Ούγ-
γρων  συνθετών µέσω  τριών έργων!

Πρώτο έργο είναι το “undisturbed” για ορχή-
στρα δωµατίου, γραµµένο το 1974 από τους Zoltan
Jeney, Laszlo Sary και Laszlo Vidovszky. Ακολουθεί το
έργο “to the changing Moon” του Barnabas Dukay. Το
τελευταίο έργο του δίσκου είναι αφιερωµένο στον Ούγ-
γρο συνθέτη Kurtag, γραµµένο από τους Peter Eotvos,
Zoltan Jeney, Laszlo Sary, Laszlo Vidovszky και Zoltan
Kocsis.

Hungarian 
ElectroAcoustic Research

New Music Studio

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που πλαισιώνουν την
ορχήστρα.  Σολίστ στο βιολί είναι η Clio Gould η οποία
υπήρξε και πηγή έµπνευσης για τον συνθέτη.

Στη συνέχεια ακολουθεί το “one minute” που α-
ποτελείται από 15 κοµµάτια για ορχήστρα, ενός λεπτού
διάρκειας περίπου το καθένα. Το έργο γράφτηκε κατά
παραγγελία για τα εγκαίνεια της νέας αίθουσας συναυ-
λιών στο Perth της Σκωτίας.

Τελευταίο έργο του δίσκου είναι το “Memory
takes my hand”, για ορχήστρα, χορωδία και soprano σε
12 µέρη. Ένα ακόµη έργο γραµµένο κατά παραγγελία,
για την επαναλειτουργεία της αίθουσας τέχνης και του
µουσείου Kelvingrove. Σοπράνο είναι η ταλαντούχος
Lucy Ctowe ενώ τη χορωδία “Αpollo voices” διευθύνει ο
Stephen Betteridge.

Και τα τρία έργα της παραγωγής ερµηνεύει η
ΒΒC Symphony Orchestra µε διευθυντή τον Garry
Walker. 
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