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ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Στα θετικά στοιχεία xns διαδικτυα- 
κήε παρουσίαε ins Κρατικήε Ορ- 
χήστραε Θεσσαλονίκηε προσμε- 
τρείται το ότι οι παραγωγέε τηε 
παραμένουν διαθέσιμεε για αρ
κετό χρονικό διάστημα. Μπορεί 
κανείε να τιε χαρεί και πολύ με
τά την ημερομηνία τηε αρχικήε 
ανάρτησηε, αλλά και να επανελθεί 
σε αυτέε. Ετσι και με τη συναυλία 
που πραγματοποιήθηκε στιε 14 
Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικήε 
Θεσσαλονίκηε υπό τη μουσική δι
εύθυνση του Διονύση Γραμμένου. 
Περιλάμβανε τη Σουίτα για βιολί 
και μικρή ορχήστρα του Νίκου 
Σκαλκώτα και την Τέταρτη Συμ
φωνία του Μπετόβεν.

Η Σουίτα ολοκληρώθηκε το 
1929 και παραπέμπει στη μαθη
τεία του Σκαλκώτα πλάι στον Σέν- 
μπεργκ στο Βερολίνο, αλλά και 
σε επιρροέε από συνθέτεε όπωε 
ο Στραβίνσκι και ο Χίντεμιτ. Ερ- 
χόμενοε το 1933 στην Αθήνα, ο 
Σκαλκώταε άφησε την παρτιτού
ρα στη Γερμανία μαζί με ακόμη 
εβδομήντα έργα του, θεωρώνταε 
ότι σύντομα θα επέστρεφε. Το έρ
γο εθεωρείτο χαμένο, μέχρι που 
το 2010 ο μουσικολόγοε Γιάννηε 
Τσελίκαε εντόπισε αναγωγή του
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για βιολί και πιάνο στο Μπάφαλο 
(ΗΠΑ). Χάρη σε ενέργειεε του Συλ
λόγου «Οι Φίλοι τηε Μουσικήε», 
τηε Μουσικήε Βιβλιοθήκηε «Λί- 
λιαν Βουδούρη» και προσωπικά 
τηε διευθύντριάε τηε Στεφανίαε 
Μεράκου, εξασφαλίστηκαν αντί
γραφο του έργου, όπωε επίσηε και 
τα πνευματικά δικαιώματα για την 
εκτέλεσή του. Το ενορχήστρωσε ο 
μουσικολόγοε Γιάννηε Σαμπροβα- 
λάκηε με βάση ιδιόχειρη σημείω
ση του Σκαλκώτα για τη διανομή 
των οργάνων στο εξώφυλλο του 
μέρουε για το βιολί και κάποιεε 
ακόμη σημειώσειε του συνθέτη 
στο μέροε του πιάνου. Αυτό σε 
ό,τι αφορά τα τέσσερα από τα πέ
ντε μέρη τηε Σουίταε, καθώε για 
το πέμπτο και τελευταίο σώζεται

Ακρίβεια και λυρισμός 
ήταν τα βασικά στοιχεία 
της ερμηνείας 
του Γιώργου Δεμερτζή.
μόνο το μέροε του βιολιού. Κά
θε προσπάθεια ανασύστασηε του 
μέρουε του πιάνου, άρα και τηε 
ορχήστραε, θα ήταν παρακινδυ

Ο Διονύσης Γραμμένος απέδωσε με ενέργεια και δυναμισμό ιην Τέταρτη Συμφωνία του Μπετόβεν.

νευμένη. Το αποτέλεσμα πρωτο- 
παίχτηκε στιε 13 Φεβρουάριου 
2018 με σολίστ τον Γιώργο Δεμερ- 
τζή και τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα

Αθηνών και στη συνέχεια ηχογρα- 
φήθηκε από τουε ίδιουε (βλ. «Κ» 
31/3/2020). Στη συναυλία τηε Θεσ
σαλονίκηε σολίστ ήταν εκ νέου ο

Δεμερτζήε. Η εξοικείωσή του με 
την ιδιαίτερα πυκνή γραφή του 
Σκαλκώτα επιτρέπει στον βιολο
νίστα, πέρα από την καθαρότητα

και την ακρίβεια, να αναδεικνύει 
τον λυρισμό και την εκφραστικό
τητα τηε μουσικήε ακόμη και στα 
εδάφια με την περισσότερο γωνι
ώδη γραφή. Ο Διονύσηε Γραμμέ- 
νοε ανέδειξε τη δραματουργία του 
έργου οργανώνονταε με σαφήνεια 
τιε παραγράφουε και διευθύνο- 
νταε τη μουσική με πλαστικότητα.

Ο Μπετόβεν κύλησε με αναμε
νόμενα μεγαλύτερη αυτοπεποίθη
ση, καθώε αυτό που επιζητεί να 
εκφράσει ο συνθέτηε και ο τρόποε 
με τον οποίο το κάνει είναι απο- 
λύτωε σαφή. Είναι επίσηε κτήμα 
τηε μουσικήε παράδοσηε τηε Δύ- 
σηε εδώ και περίπου δύο αιώνεε 
και είναι ευτύχημα που ελληνικέε 
ορχήστρεε και Ελληνεε αρχιμου
σικοί αποδίδουν πλέον τη μουσι
κή του με τόση επάρκεια. Η κα
θαρότητα στα έγχορδα, παρά την 
ταχύτητα στο τελευταίο μέροε, οι 
επιτυχημένεε εναλλαγέε δυναμι- 
κήε, το χτίσιμο των κορυφώσε
ων και η αποφόρτισή τουε ειδικά 
στο πρώτο μέροε, οι έντονα δρα- 
ματικέε χειρονομίεε στο δεύτερο 
και η σβελτάδα στο τρίτο μέροε 
προσδιόρισαν την ερμηνεία του 
Γραμμένου και φώτισαν τον χα
ρακτήρα τηε μουσικήε.
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