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ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Γεννημένος σχη Στοκχόλμη το 
2001, ο 21xpovos βιολονίσταε 
Ντάνιελ Λοζακόβιτε έχει υπο
γράψει συμβόλαιο με την Ντόι- 
τσε Γκράμοφον ήδη από τα δε
καπέντε του. Στιε 24 Ιουνίου στο 
Ηρώδειο και στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Αθηνών ο δυναμικά 
ανερχόμενοε μουσικόε υπήρξε 
σολίστ στο Κοντσέρτο για βιο
λί του Τσαϊκόφσκι. Την Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκηε διηύ- 
θυνε η Ζωή Τσόκανου.

Στην Αθήνα ο Λοζακόβιτε, 
που έχει ήδη ηχογραφήσει το 
έργο, επέλεξε να κινηθεί ευχά
ριστα στον απόηχο «κλασικών» 
ερμηνειών, οικείων στουε φιλό- 
μουσουε από τα μέσα του 20ού 
αιώνα. Ο ήχοε του ήταν ισχυρόε 
και γεμάτοε. Δεν θα τον χαρα
κτήριζε κανείε απαραίτητα ωε 
τον πιο ομοιογενή, ούτε ωε τον 
πιο ωραίο στιε ακραίεε θέσειε, 
δηλαδή στιε ψηλέε και χαμηλέε 
νότεε. Ηταν όμωε δεξιοτεχνικά 
ασφαλήε και κυρίωε τονικά απο- 
λύτωε σίγουροε, όπωε ήταν και 
ιδιαίτερα εκφραστικόε. Ο Λοζα- 
κόβιτε κινήθηκε με μεγάλη ευκο
λία σε όλο το φάσμα μιαε αρκετά 
μεγάληε δυναμικήε έκτασηε, η
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Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό ιη Ζωή Τσόκανου υπήρξε ισότιμος συνομιλητής του Ντάνιελ Λοζακόβιτς.

οποία έφτανε ώε τα όρια τηε σι- 
ωπήε, και χειριζόταν με την ίδια 
ευκολία τιε αυξομειώσειε ταχύ- 
τηταε, προσδίδονταε πλαστικό
τητα στην ερμηνεία. Είναι σύνη- 
θεε στιε μέρεε μαε οι μουσικοί 
τηε νεότερηε γενιάε είτε συνει
δητά να παίρνουν αποστάσειε 
από το συναίσθημα που εκφρά
ζουν έργα κυρίωε του δεύτερου 
μισού του 19ου αιώνα, είτε να 
αισθάνονται αμηχανία σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο μπο
ρούν να το αποδώσουν.

Ο Λοζακόβιτε, αντίθετα, επι-

Ο δυναμικά 
ανερχόμενος Ίίχρονος 
βιολονίστας ερμήνευσε 
εξαιρετικά το Κοντσέρτο 
για βιολί.

κεντρώθηκε στην έκφραση αυ
τού, του συχνά απεγνωσμένου 
συναισθήματοε τηε μουσικήε 
του Τσαϊκόφσκι. Στο πρώτο μέ- 
ροε φανέρωσε τον λυρισμό όσο 
και τη δεξιοτεχνική του άνεση. 
Στη συνέχεια απέδωσε με εκ

φραστικότητα τη μελαγχολική 
«καντσονέτα» (β' μέροε) και δί
καια απέσπασε το θυελλώδεε 
χειροκρότημα μετά το ταχύ και 
δεξιοτεχνικά τρίτο μέροε.

Η ορχήστρα υπό τη Ζωή Τσό
κανου στήριξε πολύ καλά τιε

επιλογέε του βιολονίστα, συμμε- 
τέχονταε ωε ισότιμοε συνομιλη- 
τήε, τόσο στα έντονα δραματικά 
μέρη, όσο και στα λυρικά. Είχε 
προηγηθεί το «Λυρικό ιντερμέ- 
διο» του Γεωργίου Αξιώτη, συν
θέτη μυκονιάτικηε καταγωγήε,

γεννημένου στη Μαριούπολη 
το 1875 και πατέρα τηε Μέλ- 
πωε Αξιώτη. Εργο στον απόη
χο ιντερμέδιων συνθετών του 
«βερισμού», όπωε ο Μασκάνι 
και ο Λεονκαβάλο, παρουσιά
στηκε σε μουσικολογική επιμέ

λεια του αρχιμουσικού Βύρωνα 
Φιδετζή. Η Τσόκανου διέπλασε 
με γενναιοδωρία τιε πλατιέε με- 
λωδικέε φράσειε, επισχρατεύ- 
ονταε τον καλλιεργημένο ήχο 
των εγχόρδων τηε ορχήστραε.

Η βραδιά έκλεισε με τη συμ
φωνική σουίτα «Σεχραζάντ» του 
Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Οι 
ικανότητεε τηε Τσόκανου να 
αφηγηθεί μια ιστορία φάνηκαν 
ακόμα καλύτερα, καθώε αξιο- 
ποίησε με τον πιο αποτελεσμα
τικό τρόπο τιε ευκαιρίεε που 
τηε δίνει το ιδιαίτερα γοητευ
τικό και εξίσου γλαφυρό μου
σικό κείμενο.

Από τιε κρίσιμεε σολιστικέε 
συνεισφορέε, ξεχώρισε μακράν 

| αυτή του εξάρχοντα Σιμού Πα- 
| πάνα για την ποιότητα ήχου και 
a την επεξεργασμένη διαμόρφωση 
I των φράσεων. Ωστόσο, ο τρό- 

ποε με τον οποίο υπερθεμάτιζε 
στα σολιστικά μέρη προξενού
σε κυρίωε θαυμασμό, συνεισέ- 
φερε όμωε λιγότερο στην ενό
τητα τηε μουσικήε. Γενικότερα, 
ξεχώρισαν τα ξύλινα πνευστά 
(κλαρινέτο, φλάουτο, όμποε, φα
γκότο) αλλά και το πρώτο τσέλο 
τηε ορχήστραε.
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