
Ο Karl Amadeus Hartmann(1905-1963) είναι γερµανός συνθέτης µε επιρροές από την σχολή του Schoenberg,γνωστός
για την αντιναζιστική του στάση κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.

Η όπερα Simplicius Simplicissimus γράφτηκε το 1935. Παρουσιάστηκε στο κοινό όµως, µετά το τέλος του πολέ-
µου, µιάς και ο συνθέτης κατά τη διάρκειά του είχε αποσυρθεί οικειοθελώς από τα µουσικά δρώµενα. Πρόκειται για έ-
να αντιπολεµικού περιεχοµένου έργο, το οποίο µε πρωταγωνιστή τον Simplicius Simplicissimus, έναν αγνό και ανεπι-
τήδευτο νέο, περιγράφει τη φρίκη του πολέµου.

Η συγκεκριµένη παραγωγή παρουσιάζει την εκτέλεση του έργου όχι µε συµφωνική αλλά µε ορχήστρα δωµατίου,
που ήταν και η πρώτη επιλογή του συνθέτη. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Christof Nel, ενώ την χορωδία και ορχήστρα
δωµατίου της Στουτγάρδης διευθύνει ο Kwame Ryan. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερµηνεύει η Claudia Mahke η οποία
πλαισιώνεται από τις εξαιρετικές ερµηνείες των: Frank van Aken, Heinz Gohrig, Michael Ebbecke, Mark Munkittrick,
Helmut Berger-Tuna και Marcia Haydee. 

Αν και η παραγωγή δεν συνοδεύεται από ένθετο που θα αντλούσαµε περισσότερες πληροφορίες, µας αποζηµιώ-
νει µε την οπτική ακρόαση και την σύγχρονης αντίληψης απόδοση του έργου.

Karl Amadeus Hartmann  
Simplicius - Simplicissimus

∆ιεθνείς παραγωγές όπερας∆ιεθνείς παραγωγές όπερας

Εταιρεία: ArtHaus Music
Υπότιτλοι: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά, Ισπανικά 
Format: ΝTSC - aspect 
ratio: 16 : 9 
Ήχος: pcm stereo, 
∆ιάρκεια: 85 min.

Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου
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H Decca συνεχίζει την κυκλοφορία dvd  µε την πρόσφατη παραγωγή  της όπερας του Bela Bartok Bluebeard’s Castle.
Ο συνθέτης έγραψε την µοναδική του όπερα το 1911, αλλά την παρουσίασε στο κοινό αρκετά χρόνια αργότερα, το
1918. Το λιµπρέτο γράφτηκε από τον Bela Bazals, ποιητή, συµπατριώτη και φίλο του συνθέτη. 

Είναι όπερα σε µία πράξη, διαρκεί λιγότερο από µία ώρα, µε µόνο δύο πρόσωπα επί σκηνής, τον Bluebeard και την
γυναίκα του Judith. Η πλοκή εκτυλίσσεται σ'ένα σκοτεινό πύργο µε επτά κλειδωµένες πόρτες οι οποίες ανοίγουν µία
µία µετά από επίµονες προσπάθειες της Judith και παρά της αντιρρήσεις του Bluebeard. Μιας και πρόκειται για την κι-
νηµατογραφική απόδοση της όπερας, οι σκηνές είναι εντυπωσιακές, µερικές φορές και τροµακτικές. Η παρουσία του
αίµατος και η έλλειψη φωτός κυριαρχούν µε τη µουσική του Bartok να εντείνει ακόµη περισσότερο το κλίµα απόγνω-
σης και φόβου που είναι διάχυτο σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Την Φιλαρµονική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο Sir Georg Solti, ενώ την κινηµατογραφική µεταφορά σκηνο-
θετεί ο Miklos Szinetar. Τους δύο ρόλους ερµηνεύουν ο Kolos Kovats και η Sylvia Sass.

Συνεχίζουµε παρουσιάζοντας παραγωγές που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα 
από τη διεθνή και ελληνική δισκογραφία.

Έλληνες σολίστ ερµηνεύουν ρεπερτόριο µουσικής δωµατίου 
Ελλήνων και ξένων συνθετών 

διαφορετικών στυλ του 20ου και 21ου αιώνα.  

Bartok
Bluebeard΄s Castle

Εταιρεία: Decca
Υπότιτλοι: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά, Ισπανικά 
Format: ΝTSC - aspect 
ratio: 4 : 3 
Ήχος: upcm mono, dts 5.1 
∆ιάρκεια: 56 min.

Έλληνες σολίστ Έλληνες σολίστ 
µουσικής δωµατίουµουσικής δωµατίου
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Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για µας, η παρουσίαση παρα-
γωγών ελληνικών εταιρειών ή φορέων, πολύ δε περισ-
σότερο όταν συµπράττουν όλοι µαζί. Η παρούσα κυκλο-
φορία µε τίτλο Σύγχρονη Ελληνική µουσική για φλάουτο
και πιάνο αποτελεί µια σύµπραξη της Irida Classical και
του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης µε την στήριξη της
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Ο φλαουτίστας Νικολός ∆ηµόπουλος και ο πιανί-
στας ∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος αναλαµβάνουν να ερµη-
νεύσουν έργα  Ελλήνων συνθετών σε διαφορετικά στυλ
γραφής αλλά και αισθητικής. Συµµετέχουν µαζί τους οι
φλαουτίστες Πέτρος Παππάς, Λυδία Κοκόρια και Γιώρ-
γος Ξανθόπουλος.

Αναλυτικότερα, η συλλογή περιλαµβάνει τα έργα
Lament for Michelle του Θόδωρου Αντωνίου, Τρεις Οµι-
λίες του ∆ηµήτρη ∆ραγατάκη, Σονατίνα του Κώστα Νι-
κήτα και Styx του Παναγιώτη ∆ηµόπουλου, για σόλο
φλάουτο, Πέντε Παραλλαγές του Γιώργου Ζερβού,
Ντούο του  Κώστα Τσούγκρα και Σονατίνα του Χρήστου
Σαµαρά, για φλάουτο και πιάνο, και  Πέντε σκίτσα του
Λεόντιου Χατζηλεοντιάδη για τρία φλάουτα. 

Η “Puzzlemusic” ανέλαβε την κυκλοφορία της πρώτης
δισκογραφικής δουλειάς του Duo Choriambus. Η αρπί-
στα Γεωργία Ξαγαρά και ο φλαουτίστας Νίκος Νικόπου-
λος ως ντούο Χορίαµβος ερµηνεύουν τρία έργα Γάλλων
και τρία Ελλήνων συνθετών γεφυρώνοντας µουσική δια-
φορετικών γενεών και στυλ της σύγχρονης µουσικής µε
δύο όργανα που έχουν αρχαίες ρίζες αλλά µε ιδιαίτε-
ρους ηχοχρωµατικούς συνδυασµούς. 

Τα έργα Fantaisie op.124 του Camille Saint-Saens
και La Fille Aux Cheveux de Lin και Arabesque no 1 του
Claude Debussy είναι µεταγραφές για τα συγκεκριµένα
όργανα από το ντούο. Έργο γραµµένο για φλάουτο
αποτελεί το Trois pieces του Pierre Octave Ferroud.

Το ελληνικό ρεπερτόριο αντιπροσωπεύεται από τα
έργα Dialogues για φλάουτο - άρπα και Lamment for
Michelle για φλάουτο του Θόδωρου Αντωνίου (δεύτερη
δισκογραφική παρουσία του έργου σε αυτή την στήλη),
Little Prayer για φλάουτο - άρπα του Νέστορα Ταίηλορ
και Elpinor II για φλάουτο - άρπα του Απόστολου
Ντάρλα.

Η JMK Media-Solutions κυκλοφορεί την τρίτη δισκογρα-
φική παραγωγή µε έργα του Γιώργου Καζάσογλου. Με-
τά το πρώτο cd µε έργα µουσικής δωµατίου και το δεύ-
τερο µε έργα για βιολί και πιάνο έρχεται η συλλογή µε
έργα για φωνή και πιάνο. 

Πρόκειται για είκοσι τρία τραγούδια σε ποίηση
∆. Σολωµού, Κ. Παλαµά,  Λ. Μαβίλη, Γ. Αθάνα, Α. Τερζά-

Σύγχρονη Ελληνική µουσική 
για φλάουτο και πιάνο.

Νίκος Νικόπουλος - Γεωργία Ξαγαρά
Duo Choriambus Dialogues

Γεώργιος Καζάσογλου
23 τραγούδια
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Η νέα γερµανική δισκογραφική εταιρεία Spectral-
Records κυκλοφορεί δίσκους µε ρεπερτόριο τόσο κλα-
σικής και jazz µουσικής, όσο και σύγχρονης του 20ου
και 21ου αιώνα. Η πιό πρόσφατη κυκλοφορία της έχει
τίτλο Breatlhless µε έντονη την ελληνική παρουσία.

Η γνωστή πια σε όλους µας για την ερµηνεία της τό-
σο στο σύγχρονο ρεπερτόριο όσο και στα έργα Σκαλκώ-
τα, πιανίστα Λορέντα Ράµου συνεργαζόµενη µε την Γερ-
µανίδα φαγκοτίστρια Stefanie Liedtke δηµιούργησαν το
Duo Palmos to 1999. To ντουέτο υποστηριζόµενο συχνά
από ιδρύµατα όπως το Gaudeamus και το Ελληνικό
Ίδρυµα Πολιτισµού, έχει παρουσιάσει πληθώρα έργων
συνθετών του 20ου και 21ου αιώνα σε αίθουσες  συναυ-
λιών  Ελλάδας, Ολλανδίας, Γερµανίας, Γαλλίας και Αµε-
ρικής. 

Στην παρούσα κυκλοφορία ερµηνεύονται τέσσερα
έργα του εικοστού αιώνα που αποτελούν σταθµό στο
ρεπερτόριο του φαγκότου. Έργα που απαιτούν ιδιαίτε-
ρη τεχνική τόσο στα ηχοχρώµατα, όσο στη δυναµική και
την άρθρωσή τους. 

Το πρώτο έργο του δίσκου είναι το Sonata
Concertante για φαγκότο και πιάνο του Νίκου Σκαλκώτα
και αποτελεί την πρώτη σονάτα του συνθέτη σε ατονικό
ύφος, γραµµένη το 1943. Ακόµη ένα έργο Έλληνα συν-
θέτη είναι το PNEuma του Γιάννη Κυριακίδη, γραµµένο
το 1999 για το Duo Palmos και µε κύρια ιδέα την έννοια
της αναπνοής. 

Το έργο Monolog του Κορεάτη συνθέτη Isang Yun
αποτελεί µια νεότερη έκδοση του οµότιτλου έργου του
συνθέτη για µπάσο κλαρινέτο, γραµµένο ένα χρόνο νω-
ρίτερα (1983/1984).

Όπως είναι γνωστό ο Luciano Berio έγραψε δεκα-
τέσσερα έργα για διαφορετικά σόλο όργανα µε τίτλο
Sequenza. H Sequenza XII γράφτηκε το 1995 αρχικά για
τον φαγκοτίστα Pascal Gallois. Ένα έργο µε ιδιαίτερες
τεχνικές απαιτήσεις ερµηνευµένο στον δίσκο αυτό από
την Stefanie Liedtke. 

Ας ελπίσουµε σε τέτοιας ποιότητας συνεργασίες
και δισκογραφικές παρουσίες  τόσο του ντούο Παλµός
όσο και άλλων συνόλων.

Μία ακόµη πρόσφατη κυκλοφορία της δισκογραφικής
εταιρείας Irida Classical αποτελεί ο δίσκος µε πρωταγω-
νιστές το πιανιστικό ντούο Pincetic - Σακελλαρίδης. 

Αν και το ντούο έχει αποδείξει ότι ερµηνεύει έργα
για δύο πιάνα κάθε περιόδου και µουσικού στυλ, στον
δίσκο αυτό επέλεξαν την ερµηνεία έργων ή µεταγρα-
φών για δύο πιάνα, συνθετών  του 20ου αι. που είναι µεν
σπουδαία αλλά παίζονται σπάνια, ή παραµένουν ξεχα-
σµένα, ή ερµηνεύονται από άλλο συνδυασµό. 

Αναλυτικότερα ο δίσκος περιλαµβάνει τα έργα
Libertango, Adios Nonino του Α. Piazzolla, 3 πρελούδια
του Gershwin, Paganini Variations του Lutoslawsky,
5 κοµµάτια από τον Μικρόκοσµο του Β. Bartok, Σουίτα
για 2 πιάνα του Ν. Σκαλκώττα και Junction του Adams -
Hallelujah. 

Duo Palmos
Breathless

Pincentic - Sakellaridis
Piano Duo

κη, Κ. Ζαµπαθά, Λ. Κουκούλα, Στεφ. Μόρφη και Ν. Με-
σηνέζη. Αν και έχουµε µελοποίηση των στίχων, ο ρόλος
της µουσικής γενικά αλλά και του πιάνου δεν χαρακτηρί-
ζονται ως συνοδευτικός. Αντίθετα, αναδεικνύει τη δύνα-
µη της ποίησης. 

Τα τραγούδια ερµηνεύουν η µεσόφωνος Αγγελική
Καθαρίου, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος και
ο πιανίστας Θανάσης Αποστολόπουλος. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η  JMK  Media-Solutions,
όπως  µας  πληροφορεί ο Θωµάς Ταµβάκος, ανήκει
στον  εγγονό του συνθέτη, Γιώργο - Μάρκο Καζάσογλου
µε   έδρα το Μάρξτσελ της Γερµανίας. Όσοι δυσκολευ-
τούν να αποκτήσουν τον δίσκο µέσω της ελληνικής αγο-
ράς µπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα
www.kasassoglou.de 
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Μάνος Χατζιδάκις
24 

Ο δίσκος µε τίτλο “Πες το µε µια κιθάρα” µε έργα του
συνθέτη και κιθαρίστα Βαγγέλη Μπουντούνη είναι η τρί-
τη παραγωγή της δισκογραφικής Irida Classical.

Πρόκειται για µια σειρά συνθέσεων για κιθάρα που
αποτυπώνουν προσωπικές στιγµές του συνθέτη και ξε-
κινούν µε τα On the Rocks και Οut of blue της εποχής
του 1980.  

Η κατάθεση ψυχής του Βαγγέλη Μπουντούνη συνο-
δεύεται από ανάλογη ευαισθησία και ερµηνεία των έρ-
γων  τόσο της δικής του όσο και του Κωνσταντίνου Κων-
σταντόπουλου στο µαντολίνο που τον συνοδεύει στο
έργο  Βαθύ  µπλε, αλλά  και των  κιθαριστών  Χάρη
Κανελλίδη, Ανδρέα Καρακατσάνη, Γιώργου Μουλουδά-
κη, Μαίρης Νικολάου, Έλενας Παπανδρέου και της
Μάρως Ραζή στις υπόλοιπες συνθέσεις του δίσκου. 

Μια προσωπική παραγωγή  του κιθαρίστα Γιώργου Αθα-
νασακόπουλου ως µια αποτύπωση σε δίσκο µιας παρά-
στασης. Συµµετέχουν µαζί του οι Π. Γάκης και Β. Ιβανόβ
- βιολί, Ν. Μπαρτζελά - φλάουτο, Α. Μποτίνης - τσέλο,
Σ. Γασπαρινάτου - κρουστά και Γ. Αλεξοπούλου, Μ. Γα-

Βαγγέλης Μπουντούνης
Πες το µε µια κιθάρα

Γεώργιος Αθανασακόπουλος
Γαλήνη

Σοφία Καµαγιάννη
Στων άστρων την άλω 

σπαρινάτου, Β. ∆αλδάκη και Α. Θεοδωρακοπούλου φω-
νές. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
www.vibratostring.gr

H γνωστή µας πλέον από προηγούµενες παρουσιάσεις ελ-
ληνική δισκογραφική “64millimetres”, κυκλοφόρησε δίσκο
µε τίτλο Στων άστρων την άλω της Σοφίας Καµαγιάννη. 

Τα έργα σε ποίηση Γ. Σαραντάρη, Ν, Εγγονόπουλου,
Μ. Πολυδούρη, Κ. Καρυωτάκη, Κ. Παλαµά κ.α. ερµηνεύο-
νται από τους ∆. Πετρίδη, Ά. Ονουφρίου, Η. Βαµβακούση
και σύνολο σολίστ: Ε. Χαλκιά - φλάουτο, Χ. Γεωργάκη -
κλαρινέτο, Ι. Σαλένκοβα βιολί, Β. Λύκο - τσέλο, Β. Ζωγρά-
φο - µπάσο, Χ. Ζερµίνο - ακκορντεόν και άλλους καθώς
και τη συνθέτρια στο πιάνο. Απαγγέλουν η Κική ∆ηµουλά
και ο Αιµίλιος Χειλάκης.

Μια παραγωγή της δισκογραφικής εταιρείας “Σείριος”
που κυκλοφορεί παράλληλα µε το βιβλίο “24 τραγούδια
του Μάνου Χατζιδάκι” των εκδόσεων Fagotto books. (βλ.
“Πολύτονον” τεύχος 32). Πρόκειται για µεταγραφές τρα-
γουδιών του συνθέτη από τον πιανίστα Τάκη Φαραζή. 
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