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Μουσική

Ή Κρατική ’Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
στό Ήρώδειο

Κ Ή Ζωή Τσόκανον

ΠΑΡΑ τά περιοριστικά μέτρα, ή Κρα
τική ’Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, πι
στή στήν ετήσια συμμετοχή της στό 
Φεστιβάλ Αθηνών, παρουσίασε πρό 
ολίγων ήμερων στό Ωδείο Ήρώδου 
του Αττικού ένα πρόγραμμα δύο 
μόνον έργων άλλά πολύ διαφορε
τικών ώς πρός τήν έποχή πού συνε- 
τέθησαν καί τήν σχολή στήν όποια 
άνήκουν.

Τό πρώτο έργο άνήκε στόν δι
άσημο Ούγγρο συνθέτη Μπέλα 
Μπάρτοκ (1881-1945). Πρόκειται γιά 
τό «Ντιβερτιμέντο γιά ’Ορχήστρα 
Εγχόρδων» τό όποιο ό συνθέτης 
έγραψε τό 1939, έργο άπό τά πλέ
ον έλκυστικά καί εύληπτα τών συν- 
θέσεών του. Νέος άκόμη, ό Μπάρ
τοκ άνεκάλυψε τήν λαϊκή μουσική 
τής πατρίδος του, καί ή μελέτη σέ 
σχέση μέ αύτήν τόν έκανε νά δια
σκευάζει λαϊκά τραγούδια μέ μεγά
λη άρμονική τόλμη ώστε νά έγγίζει 
τήν πρωτοποριακή μουσική. Στά τε
λευταία του έργα, καί ιδίως κατά τήν 
τελευταία δεκαετία τής ζωής του, οι 
μελωδίες του έγιναν πιό άπλές καί 
πιό μελωδικές όπως τό «Ντιβερ- 
τιμέντο γιά ορχήστρα έγχορδων» 
πού άκούσαμε, μέ τήν καταξιωμέ
νη άρχιμουσικό στό πόντιουμ Ζωή 
Τσόκανου.

Τό «ντιβερτιμέντο», άπό τήν 
γαλλική λέξη divertissement δηλ. δια
σκέδαση, είναι μία ένόργανη φόρμα

τής κλασσικής περιόδου, συνδυάζο
ντας τά χαρακτη ριστικά τής συ μφω- 
νίας μέ τά χαρακτη ριστικά τής σουί
τας. Συνήθως άποτελεϊται άπό τρία 
μέρη άλλά πολλές φορές καί περισ
σότερα. Συνθέτες τού 20ού αίώνος, 
όπως ό Μπάρτοκ, χρησιμοποιούν 
τόν όρο γιά νά δηλώσουν ένα έργο 
όχι πολύ σοβαρό άλλά μάλλον δια- 
σκεδαστικό.

Στό «ντιβερτιμέντο» τού Μπάρ
τοκ πού άκούσαμε, χωρισμένο σέ

τρία μέρη allegro ma non troppo, molto 
adagio καί allegro assai, παρατηρή
σαμε έναν συνδυασμό νεοκλασ- 
σικοϋ ύφους μέ πολλά πρωτοπο
ριακά στοιχεία τού μοντερνισμού, 
όπου μικρές μελωδίες χωρίς επε
ξεργασία, διακόπτονταν άπό πολ
λά άτονικά μέρη, μέ πολλές ρυθμι
κές έναλλαγές. Άρίστη ή άπόδοσις 
τής ορχήστρας στόν οργανικό διά
λογο καί στούς συνεχώς έναλλασ- 
σόμενους ρυθμούς.

Ή συναυλία έκλεισε μέ τά τέσσε
ρα γνωστότατα κοντσέρτα γιά βιολί 
καί ορχήστρα έγχορδων μέ τόν τίτ
λο «01 τέσσερεις έποχές» τού Άντό- 
νιο Βιβάλντι (1678-1741) μέ τά όποια 
καί κατακυρώθηκε ώς πρωτοπόρος 
τής προγραμματικής μουσικής. Τής 
μουσικής γιά τήν όποια ό συνθέτης 
έμπνέεται άπό φιλολογικά έργα, ή 
άπό εικόνες ή θορύβους προερχό
μενους άπό τήν φύση. Στά τέσσε
ρα κοντσέρτα του μέ τούς άντίστοι- 
χους τίτλους τών τεσσάρων έποχών, 
τήν περιγραφική μουσική τήν άνα- 
λαμβάνουν κυρίως τά βιολιά, διότι 
ό 'ίδιος ό Βιβάλντι, άριστος βιολονί
στας, γνώριζε άριστα νά έκφράζεται 
μέσω τού γοητευτικού αύτοϋ έγχορ
δου. Ό βιολονίστας Σίμος Παπάνας 
έξάρχων τής ορχήστρας άλλά καί 
διεθνούς φήμης βιολονίστας, ύπό 
τήν διττή ιδιότητα τού μαέστρου 
καί σολίστα, μάς άπεικόνισε παρα
στατικότατα τίς τέσσερεις έποχές 
τού έτους μέ τά τέσσερα κοντσέρ
τα πού κάθε ένα χωρίζονταν, όπως 
όλα τά κοντσέρτα, σέ τρία μέρη. Σάν 
ένεργοί άκροατές, ό Παπάνας μάς 
μετέφερε μέ πρωτόγνωρη ζωντάνια 
καί δεξιοτεχνία, μεσοϋντος τού θέ
ρους, σέ όλες τίς ύπόλοιπες έποχές 
τού έτους, μέ μία σπάνια μετάλλαξη 
τού ήχου σέ πολύχρωμες πινελιές 
έργων μεγάλων ζωγράφων.
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