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Μπαριοκ και Βιβάλντι 
με... ροκάδικη ένταση

Τα έγχορδα ins Kpamns Opxnaipas Θεσσαλονίκη συνοδεύουν τον βιολιστή Σι'μο Παπά να am «Τέσσερα Εποχέε» του Βιβάλντι

► Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΒΩΛΟΥ

Σ
τις 24/7/2020, στο Ηρώδειο, ήταν 
σαν ν’ ακούσαμε δύο διαφορετι
κά σύνολα το ίδιο βράδυ! Τόσο 
πολύ διέφεραν οι ερμηνείες των 
έργων στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος 
της συναυλίας που έδωσαν τα έγχορδα 

της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Η συ
ναυλία δόθηκε ενώπιον αναγκαστικά πε
ριορισμένου ακροατηρίου, με τους απα
ραίτητους περιορισμούς υγειονομικής 
δεοντολογίας: αραιή διάταξη των μουσι
κών, ακόμη αραιότερη διάταξη θεατών, 
προσέλευση αρκετή ώρα νωρίτερα, χρή
ση μάσκας κατά την είσοδο και έξοδο, ενώ 
τα έργα παίχτηκαν δίχως διάλειμμα και 
με φανερή χρήση ηχητικής ενίσχυσης.

Η βραδιά ξεκίνησε με το «Ντιβερτιμέ- 
ντο για ορχήστρα εγχόρδων» του Μπέλα 
Μπάρτοκ, παραγγελία του Πάουλ Ζάχερ 
για την Ορχήστρα Δωματίου της Βασι
λείας. Ολοκληρωμένο τον Αύγουστο του 
1939, ούτε έναν μήνα πριν ξεσπάσει ο Β’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν το τελευταίο 
έργο που έγραψε Ούγγρος συνθέτης επί 
ευρωπαϊκού εδάφους, για τον καλό συ
νεργάτη και χορηγό του, λίγο πριν εγκα
ταλείψει οριστικά τη γηραιά ήπειρο για 
τις ΗΠΑ. Την ημίωρης διάρκειας σύνθεση 
χαρακτηρίζουν αφ’ ενός η νεοκλασικίζου- 
σα αναφορά στις φόρμες του μπαρόκ και 
τις παλίμψηστες μνήμες του ουγγρικού 
φολκλόρ, αφ’ ετέρου οι δυσοίωνες φορτί
σεις που εισπράττει από την επερχόμενη 
θύελλα της σύρραξης που θ’ αλλάξει ορι
στικά την ιστορική Ευρώπη του Μεσο
πολέμου.

Δίχως να υπονομεύεται από λάθη ή τε
χνικές αστοχίες, η ερμηνεία υπό τη Ζωή

Τσόκανου έπασχε κυρίως από ατολμία και 
άνευρο, χαλαρό ειρμό. Ενώ όλα αποδό
θηκαν κατά το γράμμα σωστά (άρθρωση, 
παραγραφοποίηση, ταχύτητες, λεπτομέ
ρειες, δυναμικές), η σπαρασσόμενη από 
αντιφατικά συναισθήματα δραματουρ
γία της μουσικής (νοσταλγία, ευφορία, 
άγχος, απελπισία) αποδόθηκε χλομά, 
αμέτοχα, διατακτικά, δίχως συναίσθηση 
της αιχμηρότητας των μεταπτώσεων και 
του ψυχολογικού βάρους των φορτίσεων. 
Κυρίως, όμως, ήταν η ανεπαρκής στήρι
ξη της συνοχής του μουσικού ειρμού που 
επέφερε τη διάλυση του ούτως ή άλλως 
«δύσκολου» ακροάματος σε απλή παράτα
ξη ασυσχέτιστων μουσικών επεισοδίων.

Τελείως διαφορετική ήταν η ερμηνεία 
των πασίγνωστων και δημοφιλών «Τεσ
σάρων εποχών» (1717/25) του Βιβάλντι 
που ακολούθησαν. Αντιπροσωπευτικά 
ολόκληρου του ρεπερτορίου του μπα
ρόκ στη συνείδηση του μεγάλου κοινού 
τα φερώνυμα κοντσέρτα για βιολί του 
«Κόκκινου παπά» πρωτοέγιναν γνωστά 
στα νεότερα χρόνια κατά τη δεκαετία του 
'50 μέσα από τις ερμηνείες των Ιταλών 
«I Musici»' έκτοτε αποτελούν πεδίον 
δόξης λαμπρόν -αλλά και δοκιμασίας- 
για τους ανά τον κόσμο θεράποντες της 
ιστορικής ερμηνευτικής. Στο Ηρώδειο 
τα έπαιξε -και διηύθυνε- ο βιολιστής Σι
μός Παπάνας, μόνιμος εξάρχων της ΚΟΘ. 
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε 
τον ταλαντούχο Θεσσαλονικιό μουσικό 
- είχε παίξει αυτό το έργο πέρυσι, με την 
ΚΟΑ στο Μέγαρο (21/3/2019). Αριστος, 
ταλαντούχος σολίστας, με αντίληψη του 
στίγματος και του ύφους της μουσικής, ο 
Παπάνας έσυρε την ερμηνεία πέρα από 
τα όρια της στενά εννοούμενης ιστορικής 
στιλιστικής ορθότητας, διαστέλλοντας το

εύρος των αυτοσχεδιαστικών παρεμβάσε
ων πέρα από κάθε όριο, δίχως, ωστόσο, 
να φαίνεται ότι βιάζει τη δημοφιλή, χιλι- 
οπαιγμένη παρτιτούρα του Βιβάλντι. Αλ
λωστε αυτό ακριβώς το παιχνίδι του χειρι
σμού των συναισθημάτων και της τέρψης 
του πνεύματος αποτελεί την πεμπτουσία 
του μπαρόκ! Το πώς θα το αναβιώσει ο 
ερμηνευτής κάθε φορά στο παρόν έχει 
να κάνει με το βάθος της μουσικής καλλι
έργειας, της τεχνικής επάρκειας και της 
σύνολης μουσικής ευαισθησίας του.

Ακραίες διακυμάνσεις ταχυτήτων και 
δυναμικής, ευφάνταστα πλούσιες, ενίοτε 
και ερεθιστικά ριψοκίνδυνες διανθίσεις, 
συναρπαστικά ζωντανοί, αθλητικού σφρί
γους διάλογοι με το σύνολο των εγχόρδων 
αλλά και με τους επικεφαλής εκάστης 
υποομάδας (Σουσάμογλου, Α’ τσέλο) στοι
χειοθέτησαν ένα ακρόαμα ακραία ιδιοσυ- 
γκρασιακό, σπινθηροβόλα πνευματώδες, 
παλλόμενο από νεανική ζωντάνια, μονα
δικά γοητευτικό. Προφανώς απαραίτητη 
λόγω υπαίθριου χώρου και αραιής διά
ταξης, η στήριξη από ηχητική ενίσχυση 
υπήρξε διακριτική στην αρχή αλλά όσο 
το ακρόαμα προχωρούσε δυνάμωνε, για 
να εκτροχιαστεί στο τέλος σε παρ’ ολίγον... 
ροκάδικη ένταση. Αναμφίβολα κάποιοι θα 
διατύπωναν εδώ ενστάσεις για εκτροπή 
και υπέρβαση ορίων, αλλά ο διονυσιακός 
οίστρος που ανέδυε το παίξιμο των Θεσ- 
σαλονικιών μουσικών κατέστησε κάθε 
επιφύλαξη ή αντίρρηση... άνευ σημασίας. 
Στις σπάνιες συναυλίες, όπου η μουσική 
αναφλέγεται, προσλαμβάνοντας (παρά 
την ανελέητα επαναληπτική χρήση της 
και τους αιώνες της ηλικίας της!) μεθυστι
κή παροντική ζωντάνια, κάποιος απλώς 
αφήνεται στο θαύμα και αισθάνεται ευ
γνώμων.

Φ
ω

ι: 
θω

μό
ϊ Δ

ασ
κα

λά
κπ

ε


	ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	 Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΡΟΔΕΙΟ


