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Ό0 Αλένα Μπάεβα
ΤΟ ΒΗΜΑ

Η διάσημη ρωσίδα βιολονΐστρια που συμπράττει 
με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλοviicns μιλάει 
για τη ζωή τηε και για την τέχνη τηε

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΒΙΔΟ

Δ
εν είναι η πρώτη φορά που 
θα την ακούσουμε στην Ελ
λάδα, όμως κάθε εμφάνισή 
της αποτελεί αξιοσημείωτο 
γεγονός καθώς η Αλένα Μπάεβα είναι 
μια από τις σημαντικότερες σολίστ της 

νέας γενιάς μουσικών, καλλιτέχνις με 
δυνατή προσωπική υπογραφή. Γεννη
μένη το 1985 σε μουσική οικογένεια, 
πήρε τα πρώτα της μαθήματα βιολιού 
σε ηλικία πέντε ετών. Στα δεκάξι της 
χρόνια κέρδισε το Grand Prix στον 
12ο Διεθνή Διαγωνισμό «Χένρικ Βι- 
ενιάφσκι». Ακολούθησαν και άλλες 
σημαντικές διακρίσεις. Συνεργάστη
κε με κορυφαίες ορχήστρες όπως οι 
London Philharmonic, ΝΗΚ Symphony 
Orchestra Tokyo, Orchestra della 
Svizzera Italiana, Royal Philharmonic 
Orchestra, Russian National Orchestra, 
Giirzenich-Orchester Koln κ.ά. Η ρωσί
δα δεξιοτέχνις του βιολιού συμπράττει 
τώρα εκ νέου με την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης (είχε εμφανιστεί με το 
σύνολο και πριν από τέσσερα χρόνια) 
για να ερμηνεύσει το απαιτητικό Κο- 
ντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ. 2 
σε σολ ελάσσονα, έργο 63 του Προκό- 
φιεφ. Και λίγο πριν ανέβει στη σκηνή 
του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
απαντά σε μερικές ερωτήσεις μας γύρω 
από τη ζωή της στον υπέροχο αλλά και 
τόσο απαιτητικό, ανταγωνιστικό και 
σκληρό κόσμο της τέχνης.

Σας επαινούν ιδιαίτερα για το 
παίξιμό σας. Τι είναι εκείνο 
που, κατά τη γνώμη σας, 
ξεχωρίζει έναν πραγματικά 
μεγάλο βιολιστή από έναν καλό 
βιολιστή;

«Ενας καλός βιολιστής κάνει καλή δου
λειά (κάτι που είναι ούτως ή άλλως 
αρκετά δύσκολο), ενώ ο μεγάλος βιο
λιστής είναι περισσότερο σπουδαίος 
μουσικός “καταργώντας”, με έναν τρό
πο, τα όρια του οργάνου του: δημιουρ
γώντας νέα κανάλια επικοινωνίας μετα
ξύ ανθρώπων και μουσικής, χαρίζοντας 
στο κοινό μια μοναδική εμπειρία μέσα 
από το κομμάτι που ερμηνεύει, έχοντας 
μεγάλη μουσική διαίσθηση και αίσθηση 
γούστου, πάντα ειλικρινής, έτοιμος να 
εξερευνήσει τη στιγμή και να την εκ- 
φράσει μέσα από το παίξιμό του - αυ

πρόσφατα. Πρότεινε να εξασκούμαι για 
2-3 λεπτά, μετά να κάνω μια παύση για 
40 δευτερόλεπτα, μετά να επαναλαμ
βάνω και ούτω καθεξής. Αυτός ήταν 
ακριβώς ο τρόπος εξάσκησής μου όταν 
ήμουν παιδί! Δούλευα κάποια φράση 
ή απόσπασμα, έπειτα απλώς καθόμουν 
και περίμενα για μερικά λεπτά (η μα
μά μου έπρεπε να μου το υπενθυμίσει 
αρκετές φορές για να το παίξω ξανά) 
και ύστερα από αυτή τη σύντομη παύση 
ένιωθα πως όλα έμπαιναν πιο καλά στη 
θέση τους και συγχρονίζονταν, χωρίς 
ουσιαστικά να έχω επαναλάβει το κομ
μάτι πολλές φορές. Υπάρχει η άποψη 
ότι κάποιος πρέπει να εξασκείται πολύ 
καλά (πιστεύω 3-4 ώρες καλής πρακτι
κής την ημέρα είναι ιδανικές για να πε- 
τύχει το καλύτερό του) πριν φτάσει τα 
25 χρόνια. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα 
γίνονται κυρίως χάρη στη μυϊκή μνή
μη και στη νοητική εξάσκηση - με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει μια καλή βά
ση και ότι γνωρίζεις τα “μπορώ” σου. 
Ολο αυτό λειτουργεί, είναι επιστημονι
κούς αποδεδειγμένο, και στους αθλητές, 
όταν είναι συγκεντρωμένοι, χαλαροί 
και φαντάζονται ότι προπονούνται. 
Ετσι και οι μουσικοί όταν προσπαθού
με να αναδημιουργήσουμε στο μυαλό 
μας τη διαδικασία και τα συναισθήματα 
που μας προκαλεί ένα έργο... Το πώς 
κινούνται ακριβώς τα χέρια και τα δά
χτυλα... Οταν ακούμε τη μουσική μέσα 
στο κεφάλι μας, έχοντας ξεκάθαρη ιδέα 
για το τι θέλουμε να ακούσουμε - ο

εγκέφαλός μας στέλνει μηνύματα και 
ενισχύει τα μονοπάτια που θα χρησι
μοποιεί στη συνέχεια όταν θα παίζουμε 
κανονικά το έργο».

Είναι όμως τελικά διασκεδαστική
διαδικασία η εξάσκηση;

«Μα είναι τόσο διασκεδαστικό να παί
ζεις βιολί! Η εξάσκηση είναι είδος δι
αλογισμού, είναι αθλητισμός (πόσες 
φορές στη σειρά μπορώ να χτυπήσω 
αυτή την υψηλή νότα σωστά;), είναι 
όνειρα, αναζήτηση, προσπάθεια και 
επιλογή, θαυμασμός για τις πιο όμορ
φες δημιουργίες της ανθρωπότητας. 
Και μερικές φορές είναι επίσης ένα μά
θημα συμπόνιας για τον ίδιο τον εαυτό 
σου, η συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν 
κάποια φυσικά εμπόδια που σε εμπο
δίζουν να ακούγεσαι ακριβώς όπως θα 
φανταζόσουν.
Η συνειδητοποίηση πως δεν υπάρχουν 
όρια αλλά και πως ούτε τελειότητα στη 
μουσική υπάρχει. Και για να επιστρέψω 
στο πόσες ώρες μελετώ, μάλλον χρειά
ζομαι 20-40 λεπτά για να νιώσω καλά 
με το βιολί μου αν ξέρω το κομμάτι. 
Μπορώ να μάθω καινούργια μουσική 
αρκετά γρήγορα, αν και προτιμώ να 
έχω περισσότερο χρόνο για να νιώσω 
έρωτα με το νέο κομμάτι. Υπάρχει επί
σης πάντα κάτι ωραίο στο να αφήνεις 
χώρο για ένα φρέσκο, σχεδόν αυθόρ
μητο αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της 
παράστασης, αρκεί να έχεις εμπιστο
σύνη στον εαυτό σου».

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Διευθύνει η Ζωή Τσόκανου. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τα έργα 
«Παν ο μέγας τέθνηκε!» του Τάσου 
Ρωσόπουλου, Κοντσέρτο για βιολί 
και ορχήστρα αρ. 2 σε σολ ελάσσονα, 
έργο 63 του Σεργκέι Προκόφιεφ 
και Συμφωνία αρ. 5 σε ρε ελάσσονα, 
έργο 47 του Ντμίτρι Σοστακόβιτς.

τά παραμένοντας ένας επαγγελματίας 
που δεν αφήνει το κοινό ούτε καν να 
υποψιαστεί τις τεχνικές δυσκολίες πίσω 
από όλη αυτή τη μαγεία. Μια μαγεία 
που είναι χτισμένη με επιμέλεια, είναι 
μια διαδικασία χειροποίητη».

Από τπ μεγάλη ποικιλία του 
ρεπερτορίου για το βιολί, πώς 
αποφασίζετε ποια κομμάτια θα 
δουλέψετε και θα παρουσιάσετε;

«Μου αρέσει να ανακαλύπτω μουσική 
που δεν έχω παίξει ακόμα. Η πλειονό
τητα του κοινού αγαπά και γνωρίζει 
ελάχιστα μερικά πολύ συγκεκριμένα 
κοντσέρτα για βιολί. Υπάρχουν όμως 
και εκείνα του Σούμαν, του Ντβόρζακ, 
του Νίλσεν και πολλών άλλων που, αν 
και δεν είναι ακόμα στο DNA των ακρο
ατών, είναι διαμάντια και η ακρόασή 
τους δίνει μεγάλη χαρά! Ερωτεύομαι 
κατά καιρούς κάποια κομμάτια και αν 
περιλαμβάνουν βιολί σκέφτομαι πού 
μπορώ να τα παίξω και ζητώ από τον 
μάνατζέρ μου να τα προτείνει σε ορχή
στρες και σε αίθουσες όταν λαμβάνω 
πρόσκληση για συνεργασία».

Ανήκετε στους καλλιτέχνες που 
μελετούν καθημερινά; Περνάτε 
πολλές ώρες με το βιολί σας;

«Εκανα εξάσκηση τρεις με τέσσερις 
ώρες καθημερινά (μερικές φορές πέντε 
ώρες αν έπρεπε να μάθω κάτι γρήγορα) 
όταν ήμουν έφηβη. Εντυπωσιάστηκα 
πολύ όταν άρχισα να εξασκούμαι με τη 
βοήθεια μιας εφαρμογής που κατέβασα
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Οι καλλιτέχνες επιδιώκουν να 
κάνουν δισκογραφία. Εχουν 
εξάλλου και την εμπορική αξία 
τους οι ηχογραφήσεις. Εσάς σας 
αρέσει η διαδικασία;

«Οι δίσκοι γενικά δεν φέρνουν χρήμα
τα εκτός κι αν είναι νούμερο ένα στα 
τσαρτ για εβδομάδες και βραβευτούν 
με Grammy. Ομως οι ηχογραφήσεις 
δεν παύουν να είναι ακόμα ένα μέσο 
για να μοιράζεσαι μουσική, επομένως 
είναι υπέροχες. Κατά κάποιον τρόπο, 
είναι ένα μήνυμα, μια δήλωση. Είναι 
μια μηχανή του χρόνου».

Παίζετε διαφορετικά για το 
μικρόφωνο από ό,τι όταν 
βρίσκεστε μπροστά στο κοινό;

«Εξακολουθώ να εξελίσσω τη σχέση 
μου με το μικρόφωνο. Μέχρι πρόσφα
τα προσπαθούσα να το αγνοήσω και 
να φαντάζομαι έναν ενεργό ακροατή.

Επιτυχία είναι 
η ελευθερία να έχεκ 
την ευκαιρία να παίξεκ 
αυτό που θέλεκ, 
με Tot's σύνεργάtcs 
που επιθυμεί, 
όταν θέλεκ 
και ούτω καθεξής

«Μου αρέσει να ανακαλύπτω μουσική 
που δεν έχω παίξει ακόμα» λέει η 
Αλένα Μπάεβα

Μερικές φορές με το μικρόφωνο είναι 
πιο δύσκολο να αποκτήσεις αυτή την 
αίσθηση “πετάγματος” όπως κατά τη 
διάρκεια ζωντανής συναυλίας, αλλά 
σου επιτρέπει να πειραματιστείς πε
ρισσότερο με τους ήχους».

Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι
στη μουσική βιομηχανία, ποιο θα
ήταν αυτό;

«Ποιοι είναι αλήθεια οι στόχοι; Οπως 
το βλέπω εγώ, είναι να αφήσουμε πε
ρισσότερους ανθρώπους με διαφορετι
κά backgrounds να βιώνουν την κλασι
κή μουσική ως πηγή χαράς, έμπνευσης, 
συμφιλίωσης και να συνειδητοποιή
σουν πως μπορεί να υποστηρίξει και 
να εμπλουτίσει τη ζωή τους. Θα ήθελα 
πολύ να βλέπω πιο συχνά παιδιά σε 
πρόβες ορχήστρας με ένα επιλεγμέ
νο και ελκυστικό ρεπερτόριο που να 
προκαλεί την περιέργειά τους. Θα δι
εύρυνα την παραδοσιακή μορφή των 
συναυλιών, θα πρόσθετα περισσότερες 
επιλογές για διαφορετικούς ανθρώπους 
με διαφορετικούς τρόπους ζωής. Θα 
ήθελα περισσότερες συναυλίες και πα
ραστάσεις σε απροσδόκητες και συναρ
παστικές τοποθεσίες, σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. Περισσότερη 
σύνδεση των τεχνών με την κοινότητα, 
βάζοντας τη μουσική σε νοσοκομεία και 
κοινωνικά ιδρύματα. Φυσικά οι ομιλίες 
πριν από τις συναυλίες είναι η γέφυρα 
και είναι εξαιρετικά χρήσιμες και εν
διαφέρουσες για το κοινό. Θα ήθελα 
πολύ να δω επίσης περισσότερες συ
ναυλίες μουσικής δωματίου. Θυμάμαι 
πόσο εντυπωσιάστηκα όταν έμαθα ότι 
στην αρχαία Ελλάδα η επίσκεψη στο 
θέατρο για τους πολίτες μετρούσε ως 
αμειβόμενη εργάσιμη ημέρα. Αυτή δεν 
θα ήταν μια σωστή προσέγγιση για την 
καλλιέργεια του πολιτισμού στην κοι
νωνία μας;».

Ποια είναι π ρουτίνα σας πριν
από μια παράσταση;

«Από την εφηβεία μου προσπαθούσα 
να μην ακολουθώ συγκεκριμένες δι
αδικασίες για να μπορώ να κάνω το 
καλύτερο δυνατό σε διαφορετικές πε
ριστάσεις. Ο ύπνος (κατά προτίμηση 
περισσότερο από 7 ώρες το βράδυ πριν 
από μια εμφάνιση), το φαγητό και το 
άφθονο νερό είναι καλές βάσεις για 
να βρίσκομαι σε καλή κατάσταση. Η 
σοκολάτα που με περιμένει στο καμα
ρίνι είναι ένα μπόνους».

Ποιους βιολιστές θαυμάζετε
περισσότερο;

«Μου αρέσει το καλό βιολί και εκτιμώ 
όποιον ξεκίνησε αυτό το εξαιρετικά 
απαιτητικό ταξίδι! Θαυμάζω επίσης 
καλλιτέχνες που δεν είναι απλώς ερ
μηνευτές αλλά και δημιουργοί. Που 
έχουν το θάρρος να ακολουθήσουν τον 
δικό τους δρόμο. Η Πατρίτσια Κοπα- 
τσίνσκαγια είναι σίγουρα μια τέτοια. 
Θαυμάζω τους βιολιστές που μιλούν με

μαεστρία τη δική τους μουσική γλώσ
σα, όπως ο Λεωνίδας Καβάκος, η Λίζα 
Μπατιασβίλι, η Βίλντε Φραγκ, ο Κρί- 
στιαν Τέτσλαφ, η Αλίνα Ιμπραγκίμοβα 
(μπορώ να συνεχίζω και να συνεχίζω...), 
καλλιτέχνες που φέρνουν γούστο και 
ποικιλία σε αυτό που παίζουν, που δι
ατηρούν τον ενθουσιασμό τους για την 
τέχνη τους. Θαυμάζω επίσης τους ερα
σιτέχνες - νομίζω ότι είναι καταπληκτι
κό να παίζεις απλώς για διασκέδαση, 
με παιδική χαρά».

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της 
πανδημίας COVID-19 στη ζωή και 
στην καριέρα σας;

«Μου δόθηκε περισσότερος χρόνος με 
την οικογένειά μου και αυτό μου έδωσε 
χαρά. Επίσης αποφασίσαμε να κάνουμε 
ένα μωρό, πράγμα που ως την περίοδο 
του lockdown έμοιαζε αδύνατο λόγω 
των επαγγελματικών υποχρεώσεων και 
εμένα και του άνδρα μου (σ.σ.: του Ου
κρανού πιανίστα Βαντίμ Χολοντένκο). 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που από τον 
Φεβρουάριο του 2021 έχουμε στη ζωή 
μας την κόρη μας Αλεξάνδρα».

Ως μουσικός, ποιος είναι ο 
ορισμός σας για την επιτυχία;

«Δεν άλλαξε πολύ για εμένα από την 
αρχή της καριέρας μου: επιτυχία είναι 
η ελευθερία να έχεις την ευκαιρία να 
παίξεις αυτό που θέλεις, με τους συνερ
γάτες που επιθυμείς, όταν θέλεις και 
ούτω καθεξής. Θα πρόσθετα επίσης το 
να μπορείς να προσδιορίσεις τι είναι 
ισορροπία στη ζωή σου (ακόμα και αν 
δεν την έχεις απαραίτητα επιτύχει) και 
να καταλαβαίνεις τη σημασία της ζωής 
σε όλες τις όψεις της. Και αυτό συμ
βάλλει στο να νιώθεις επιτυχημένος».

Τι σας δίνει χαρά; Ποια είναι 
τα όνειρα της ζωής σας που θα 
μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί 
μας;

«Τα παιδικά χαμόγελα με κάνουν χα
ρούμενη! Οι νέες ανακαλύψεις, ένα 
καλό βιβλίο, οι νέες δεξιότητες, ένας 
παλιός φίλος, οινέες μαθηματικές έν
νοιες που μοιράζεται μαζί μου ο σύζυ
γός μου και τις οποίες τώρα αρχίζω να 
καταλαβαίνω. Ο περίπατος στη φύση, 
το καλό φαγητό, ο ήρεμος ουρανός. Το 
όνειρο της ζωής μου; Οτι περισσότεροι 
άνθρωποι θα πίστευαν περισσότερο 
στον ανθρωπισμό, θα εκτιμούσαν την 
επιστήμη και τους νόμους και θα σέ
βονταν τις διαφορές. Προς το παρόν, 
προσεύχομαι κάθε μέρα ώστε το εγκλη
ματικό καθεστώς στη Ρωσία να κατα
σπαράξει τον εαυτό του και να πεθάνει 
και η Ρωσία να είναι ξανά ελεύθερη, 
να σταματήσει τον αδιανόητο πόλε
μο, τα εγκλήματα που διέπραξε στην 
Ουκρανία και να κάνει τη ζωή όλων 
των ανθρώπων στη Γη ξανά υποφερτή. 
Δείχνοντας ότι ο πολιτισμός και ο αν
θρωπισμός δεν μπορεί παρά να είναι 
η επιλογή και το μέλλον μας».
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