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ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τις καθιερωμένες «πρωτοχρονιά
τικε» συναυλίεε τουε πραγμα
τοποίησαν σε Αθήνα και Θεσσα
λονίκη οι αντίστοιχεs κρατικέε 
ορχήστρεε, καθεμιά με το δικό τηε 
ξεχωριστό προφίλ.

Στην Αθήνα στιε 30 Δεκεμβρί
ου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
σε συνεργασία με το Μέγαρο Μου- 
σικήε μετέδωσε από την αίθουσα 
«Φίλων τηε Μουσικήε» στο Διαδί
κτυο ένα εορταστικό γκαλά όπε- 
ραε. Τρειε έμπειροι λυρικοί καλ- 
λιτέχνεε, η υψίφωνοε Χριστίνα 
Πουλίτση, ο βαρήτονοε Τάσηε 
Χριστογιαννόπουλοε και ο βαθΰ- 
φωνοε Χριστόφοροε Σταμπόγληε, 
υπό τη διεύθυνση του Κορνήλιου 
Μιχαηλίδη, ερμήνευσαν άριεε και 
ντουέτα από ιταλικέε και γαλλικέε 
όπερεε. Η επιτυχημένη επιλογή 
των αποσπασμάτων έκανε να ξε- 
χαστεί η απουσία τενόρου, ο οποί- 
οε κατεξοχήν συνδυάζεται με τιε 
υπόλοιπεε φωνέε, συνηθέστερα 
ωε εραστήε με την υψίφωνο, αλ
λά και ωε ο ερωτικόε αντίζηλοε με 
τον βαρύτονο. Η βραδιά, που πε
ριλάμβανε εξίσου δραματικά και 
κωμικά αποσπάσματα, ξεκίνησε 
με την εισαγωγή από τη «Δύνα
μη του πεπρωμένου» του Βέρντι, 
όπερα που μόνον αισιόδοξη ή ελ
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- Σταμπόγληε) και τον «Ντον Πα- 
σκουάλε» του ίδιου συνθέτη (Χρι- 
στογιαννόπουλοε - Σταμπόγληε), 
καθώε στουε τραγουδιστέε δόθηκε 
η ευκαιρία να ξεδιπλώσουν ακό
μη περισσότερεε όψειε του ταλέ
ντου τουε.

Κοιτώνταε πιο πολύ προε την 
περίφημη πρωτοχρονιάτικη συ
ναυλία τηε Βιέννηε, η Ζωή Τσό- 
κανου, καλλιτεχνική διευθύντρια 
τηε Κρατικήε Ορχήστραε Θεσσα- 
λονίκηε, πρότεινε το βράδυ τηε 
Πρωτοχρονιάε ένα πρόγραμμα 
αποτελοΰμενο κυρίωε από βιεν
νέζικα βάλε και αποσπάσματα από 
ελληνικέε και βιεννέζικεε οπερέ- 
τεε. Η συναυλία πραγματοποιήθη
κε στο Μέγαρο Μουσικήε τηε πό- 
ληε απ’ όπου και μεταδόθηκε από 
την ΕΡΤ3. Σολίστ ήταν η υψίψω- 
νοε Αννα Στυλιανάκη και η νεαρή 
βιολονίστρια Αιμιλία Γκασπαριάν. 
Παρότι στο χαρτί το πρόγραμμα 
έμοιαζε πιο ανάλαφρο και αισιό
δοξο από αυτό τηε Αθήναε, εστι- 
όζονταε σε έργα Στράουε, Λέχαρ, 
Σαμόρα και Σακελλαρίδη, το κέφι 
πήγασε κυρίωε από τη Στυλιανά- 
κη, η οποία τραγούδησε με υγιή 
φωνή και εκφραστική γενναιοδω
ρία. Ποιοε είπε ότι το βάλε είναι 
εύκολη υπόθεση;

πιδοφόρα δεν μπορεί να χαρακτη
ριστεί. Η «Εισαγωγή» τηε, όμωε, 
αποτελεί πρόκληση για τον εκά- 
στοτε αρχιμουσικό και ο Μιχαηλί- 
δηε ανταποκρίθηκε με δραματική 
ένταση και ενέργεια, έστω και κά- 
πωε αδρό στα πιο ζωηρό τμήματά 
τηε. Οι ικανότητέε του φάνηκαν 
και στη συνέχεια, σε σελίδεε όπωε 
η λαμπερή εισαγωγή στην οπερέ
τα «Καντίντ» του Μπέρνστα'ΐν, ο

Δύο συναυλίες 
με διαφορετικό προφίλ 
7ΐρότετναν οι κρατικές 
ορχήστρες Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης.

«Χορόε», τελευταίο από τα μέρη 
τηε σουίταε «Παιδικό παιχνίδια» 
που ο Μτπζέ συνέθεσε αρχικά για 
πιάνο - τέσσερα χέρια και ο «Ισπα- 
νικόε χορόε» από την όπερα «Σύ
ντομη ζωή» του Ντε Φάγια, που η 
Εθνική Λυρική Σκηνή επί Στέφα
νου Λαζαρίδη είχε παρουσιάσει 
σε συναρπαστική σκηνοθεσία του 
Κρίστοφερ Ολντεν.

Οι μονωδοί απέδωσαν άριεε 
από τιε όπερεε «Ρωμαίοε και Ιου-

λιέτα» του Γκουνό, «Κόρμεν» του 
Μπιζέ, «Πουριτανοί» του Μπελίνι, 
«Σικελικόε εσπερινόε» του Βέρντι 
και από την οπερέτα «Καντίντ»

του Μπέρνσταϊν. Απολαυστικό 
ήταν προ πάντων τα ντουέτα από 
τουε «Πουριτανούε» του Μπελίνι 
(Χριστογιαννόπουλοε - Σταμπό

γληε), τον «Κουρέα τηε Σεβίλληε» 
του Ροσίνι (Πουλίτση - Χριστο- 
γιαννόπουλοε ), το «Ελιξίριο του 
έρωτα» του Ντονιτσέτι (Πουλίτση

Με ένα κεφάτο απόσπασμα από χο μιούζικαλ «Αννυ, πιάσε χο όπλο σου» ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα σχην Αθήνα.
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