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ρωδία Arnold Schoenberg έχει διδάξει ο Jordi Casals.
Η σκηνοθεσία της ταινίας είναι του Stephane Metge. 

Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε το bonus track,
µέσω του οποίου έχουµε τη δυνατότητα να παρακολου-
θήσουµε τις πρόβες κατά τη προετοιµασία του έργου.

Α.Κ.
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Η δισκογραφική εταιρεία “Naxos” εµπλουτίζει µε µια α-
κόµη παραγωγή τη σειρά “Greek Classics” µε έργα του
Αλέξανδρου Μούζα. 

Τα πέντε ορχηστρικά έργα του δίσκου κρατώ-
ντας τη δική τους ξεχωριστή υπόσταση δηµιουργούν
µια συµπαγή ενότητα µε τίτλο Music for an Imaginary
Film. Ο τίτλος προέρχεται από το πρώτο έργο της πα-
ραγωγής, το οποίο µας µεταφέρει ένα “αόρατο” σενάριο
προσαρµοσµένο σε µια “φανταστική ταινία”. 

Ακολουθεί το Prima Materia, ένα ορχηστρικό έρ-
γο - παραγγελία του Τρίτου Προγράµµατος. Με το τσέλο
να παίζει σε αρκετά σηµεία του έργου το ρόλο σόλο ορ-
γάνου, κινείται ανάµεσα σε συµβολισµούς από το σκοτάδι
στο φως, διαµορφώνοντας στην πορεία αυτή τρία µέρη. 

Το κοντσέρτο Monologue έρχεται να δώσει
πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο τεχνικά, όσο και µελωδικά
στο cor anglais µε ερµηνεύτρια τη Χριστίνα Παντελίδου. 

Ακολουθούν δύο έργα για ορχήστρα εγχόρ-
δων:  το Thought Forms ως µια σπουδή και το Lucid
Dream ως δίπολο ρυθµού και µελωδίας.Εδώ τα µουσικά
ιδιώµατα είναι διαφορετικά από εκείνα των πρώτων έρ-

Είναι η 2η φετινή παραγωγή της Deutsche
Grammophon µε έργα του Τσέχου συνθέτη Leos
Janacek. Πρόκειται για την πρώτη παγκόσµια παρου-
σίαση της τελευταίας όπερας του συνθέτη (1927) µε
τίτλο From the house of the dead.

Έργο, άγνωστο στο ευρύ κοινό, που όµως
πραγµατικά αξίζει τη προσοχή µας, µιας και δεν στερεί-
ται ποιότητας, αλλά και πλαισιώνεται από δηµιουργούς
των οποίων η αξία δύσκολα αµφισβητείται. 

Το λιµπρέτο της όπερας είναι βασισµένο στο
έργο του Dostoyevsky Memories of the house of the
dead, στο οποίο ο συγγραφέας διηγείται τις προσωπι-
κές του εµπειρίες από τη φυλακή. Η σκηνοθεσία του έρ-
γου είναι του Patrice Chereau.  

“Άµεση, δυνατή και γοητευτική” χαρακτηρίζει
τη µουσική του Leos Janacek, ο Pierre Boulez, που  εδώ
διευθύνει την Ορχήστρα ∆ωµατίου Mahler, ενώ τη Χο-

Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου

Αλέξανδρος Μούζας  
Music for an Imaginary Film

Janacek 
From the house of the dead

Εταιρεία: Deutsche Grammophon
Υπότιτλοι: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά 
Format: ΝTSC - aspect ratio: 16:9 
Ήχος: pcm stereo, dts 5.1 

Πρώτες κυκλοφορίεςΠρώτες κυκλοφορίες
Eλληνικές παρουσίες Eλληνικές παρουσίες 
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Χρήστος Μεντής-Το Μουσικό Κουτί

γων της παραγωγής. 
Η Φιλαρµονική Ορχήστρα της Σόφιας µε µαέ-

στρο το Μίλτο Λογιάδη ερµηνεύει όλα τα έργα. Εκτός
από την άψογη ερµηνεία των συντελεστών, αξίζει να ση-
µειωθεί και η άριστη ηχογραφική πλευρά των έργων, η
οποία έχει αναδείξει τόσο τις πτυχές της δυναµικής
τους όσο και την αίσθηση του χώρου, κατορθώνοντας
να µας µεταφέρει καθ’όλη τη διάρκειά της ακρόασης σε
µια κινηµατογραφική διάσταση. Σηµειώνουµε ότι τις µέ-
ρες που γράφτηκε το άρθρο, ο δίσκος βρισκόταν στην
5η θέση των πωλήσεων δίσκων µε έργα για ορχήστρα. 

Η Ελληνική δισκογραφική Subways Music κυκλοφόρησε
πρόσφατα τρείς αξιόλογους δίσκους συνεχίζοντας ε-
νεργά τις προσπάθειες προβολής έργων κυρίως Ελλή-
νων συνθετών.

∆ίσκο - προσωπογραφία αποτελεί το άλµπουµ
One night when... µε έργα του Λεωνίδα Κανάρη. Έχουν
ήδη προηγηθεί άλλες δύο συνεργασίες του συνθέτη µε
τη Subways Music. 

Η ακρόαση ξεκινά µε τρία µελοποιηµένα τρα-
γούδια σε ποίηση του συµβολιστή ποιητή Charles
Baudelaire, ένα εκ των οποίων δίνει και τον τίτλο του
στο άλµπουµ. Ακολουθούν τέσσερα ακόµη τραγούδια
βασισµένα σε ποίηση Θέµη Τασούλη. Και τους δύο κύ-
κλους ερµηνεύουν η σοπράνο ∆άφνη Πανουργία και η
πιανίστα Νικόλ Καραλή. 

Οι δύο ερµηνεύτριες, πλαισιωµένες από τη
Στέλλα Τσάνη στο βιολί, τη Λευκή Κολοβού στο τσέλο
και  τον  Μιχάλη Τρανουδάκη στην αφήγηση ερµηνεύ-
ουν ένα κύκλο τριών τραγουδιών σε ποίηση Κωνσταντί-
νου Καβάφη. Τέλος το φωνητικό σύνολο “Εµµέλεια”, σε
διεύθυνση του Valery Oreshkin ερµηνεύει δύο τραγού-
δια σε ποίηση Κώστα Καρυωτάκη. 

Ανάµεσα σε αυτές τις ενότητες παρεµβάλλο-
νται τρεις πιανιστικές Βagatelles, το έργο People - τρίο
µε τους Στέλλα Τσάνη στο βιολί, Έλενα Χούντα στη βιό-
λα και Νικόλ Καραλή στο πιάνο - και το έργο Elegiaco, έ-
να κουιντέτο που ερµηνεύεται από το “Slowind Wind
Quintet”. Μέσω αυτής της εναλλαγής έργων, η ακρόασή
τους µας κρατά διαρκώς σε ενδιαφέρον.

Ο δεύτερος δίσκος είναι µια ζωντανή ηχογρά-
φηση ένος ρεσιτάλ βιολιού της Στέλλας Τσάνη µε τον
Καναδό πιανίστα Stephen Ham. Μετατράπηκε σε δίσκο,
για να µας µεταφέρει τη δική τους άποψη για τη Σονάτα
αρ.1, op.78 του Johannes Brahms και τη Σονάτα για βιο-
λί και πιάνο του Claude Debussy. Την παραγωγή κλείνει
η ερµηνεία της σονάτας αρ.1 του ∆ηµήτρη ∆ραγατάκη,
της πρώτης εκ των δύο που έχει γράψει ο συνθέτης. 

Η τρίτη κυκλοφορία της Subways είναι ανέκδο-
τη µουσική και τραγούδια του συνθέτη και ενορχηστρω-
τή Χρήστου Μεντή. Με χαρακτηριστικά ροµαντικής µου-
σικής συνδυασµένα µε στοιχεία jazz, οι συνθέσεις χωρί-
ζονται σε τρεις ενότητες. Η µια µε δεκαπέντε µικρά κοµ-

Στέλλα Τσάνη - Stephen Ham
Live in Athens

Λεωνίδας Κανάρης  
One night when...

Παραγωγές της Subways Music

µάτια για πιάνο, η δεύτερη µε τέσσσερις οργανικές συν-
θέσεις και η τρίτη µε κύκλο τριών τραγουδιών σε στί-
χους Βασίλη Ρώτα και Γιάννη Αργύρη.

Ερµηνευτές είναι η πιανίστα Μαρία Παπαπε-
τροπούλου, η σοπράνο Θεοδώρα Μπάκα, η φλαουτίστα
Βίκη Βασιλειάδη, ο τσελίστας Νικόλας Καβάκος και ο
τροµπονίστας Σπύρος Φαρούγγιας. 
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Η δισκογραφική εταιρεία “Empreintes Digitales” παρου-
σιάζει σε πρόσφατη κυκλοφορία της, τον συνθέτη Θο-
δωρή Λώτη. 

Τα έργα Arioso Dolente, A South Wind will Bring
the Sand, Underwater Theories, Sibylla’s Voice, Shadows
και La mer που περιλαµβάνονται σε αυτόν το δίσκο,
έχουν δηµιουργηθεί στο στούντιο του συνθέτη και σε
στούντιο, όπως του City University στο Λονδίνο και το
στούντιο Metamorphoses d’ Orphee στο Ohain του Βέλ-
γιο. Έχουν εκτελεσθεί σε φεστιβάλ και διαγωνισµούς
και  έχουν αποσπάσει διάφορα βραβεία. 

Ως υλικό έχουν χρησιµοποιηθεί ηχογραφήσεις
πιάνου από τη Μαρία Μεταξάκη, η φωνή της Ελένης
Μπράτσου, το κοντραµπάσο από τoυ Rupert Dejonge και
προγράµµατα όπως το Max/Msp. H επεξεργασία των δειγ-
µάτων σε συνδυασµό µε τη συνθετική τεχνική δηµιουρ-
γούν εξαιρετικά έργα, όχι µόνο για το χώρο της ηλεκτρο-
νικής µουσικής, αλλά και του σύγχρονου ρεπερτορίου.
Όλες οι συνθέσεις κρατούν το ενδιαφέρον του ακροατή,
ακόµη και σε όσους δεν έχουν µυηθεί σε αυτό το είδος. 

Η αγορά του δίσκου συνοδεύεται µε µια προ-
σωπική παραγωγή του συνθέτη µε τίτλο Ecolapsis:
music for dance µε µουσική για χορό (όπως υπονοεί ο

Παναγιώτης Θεοδοσίου
From a diary of a child

τίτλος), η οποία  έχει δηµιουργηθεί για την οµώνυµη πα-
ράσταση σε µορφή οκτακάναλης σύνθεσης. Τη στερεο-
φωνική εκδοχή της ακούµε σ’αυτό το cd. 

H Wind Orchestra του Sheffield Univerity ερµηνεύει έργα
του Charles Camilleri, για σύνολα πνευστών σε παραγω-
γή του Πανεπιστηµίου. 

Ο δίσκος περιλαµβάνει σε πρώτη ηχογράφηση
το τελευταίο έργο του συνθέτη µιας και έχει αποσυρθεί
από τη δηµιουργία για λόγους υγείας. Η µουσική του
συνθέτη χαρακτηρίζεται από στοιχεία της µεσογειακής
µουσικής µε δείγµατα αυτοσχεδιασµών.

Στις αρτιότατες ερµηνείες των έργων συµµετέ-
χει ο κλαρινετίστας Σπύρος Μαρίνης.

Θοδωρής Λώτης
Epoque de l’eau
Ecolapsis: music for dance

Προσωπική παραγωγή του Παναγιώτη Θεοδοσίου απο-
τελεί ο δίσκος µε τίτλο From a diary of a child. Μια συλ-
λογή τριάντα κοµµατιών για πιάνο που αποτυπώνουν τη
ζωή, τα συναισθήµατα, ήχους και βιώµατα του κόσµου
ενός παιδιού. Τα κοµµάτια εκτελεί ο ίδιος ο συνθέτης
σε midi επεξεργασµένο πιάνο.

Τη συλλογή µπορεί κανείς να αποκτήσει µέσω
της ιστοσελίδας www.ptheodosiou.gr, ενώ εκεί µπορεί
παράλληλα να πληροφορηθεί για τις προηγούµενες πα-
ραγωγές του, όπως τα: Σε άσπρο και Μαύρο µε έργα
για πιάνο Ελλήνων Συνθετών, Το ιπτάµενο καπέλο µε
σκηνές παραµυθιού για ορχήστρα κ.ά. 

Charles Camilleri
Wind Works 
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