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ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που 
αναδεικνύουν την μπαρόκ μουσική 
σε πρωταγωνίστρια των Χριστου
γέννων. Αρχικά είναι το πλήθοε 
των ενόργανων και φωνητικών 
έργων aums ms εποχήε που είναι 
αφιερωμένα στη γέννηση του Χρι
στού. Κατόπιν είναι οι περιορισμοί 
που τίθενται λόγω ms πάνδημέ 
και οι οποίοι υποχρεώνουν τα συμ
φωνικά σύνολα σε συναυλίεε με 
περιορισμένο αριθμό μουσικών. 
Ετσι, το μπαρόκ αποδεικνύεται 
λύση xcopis ανάγκη εκπτώσεων.

Στιε 20 Δεκεμβρίου, η Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκη ή, ορθό
τερα, ένα αρκετά περιορισμένο 
υποσύνολό ms πραγματοποίησε 
συναυλία, η οποία μεταδόθηκε δι
αδικτυακά από την αίθουσα «Σό
λων Μιχαηλίδη3». Ο Μόρκελλθ5 
ΧρυσικόπουλοΒ διηύθυνε από το 
τσέμπαλο με ενέργεια και φαντα
σία ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα 
Kupiais με έργα του Βιβάλντι, τα 
οποία όμοιε δεν είχαν σχέση με 
τα Χριστούγεννα. Αρχή έγινε με 
το «Κοντσέρτο για τη γιορτή του 
Αγίου Λαυρέντιου», αυγουστιάτι
κη γιορτή, που διαθέτει πόντοι
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τον αναμενόμενο εορταστικό τόνο 
χάρη στη φαντασμαγορική, έντο
να δεξιοτεχνική γραφή του για το 
σόλο βιολί: την απέδωσε εξαιρετι
κά ο Σίμο5 nan0vas, εξάρχων ms 
ορχήστραε. Ανάλογα επιτυχημένη 
υπήρξε η απόδοση του Κοντσέρ- 
του για βιολοντσέλο RV 409. Σο- 
λίστ ήταν ο τσελίστα5 A0pos Γκου- 
νταρούλη3, ο onoios συνομίλησε 
δημιουργικά με τον Γιώργο Πολίτη 
στο φαγκότο. Ο Γκουνταρούληε 
υπήρξε επίσηε σολίστ στο δεξιο- 
τεχνικό Κοντσέρτο για τσέλο RV

Πρωταγωνίστριες 
των εορτών αποδείχθη
καν οι βραδιές μπαρόκ 
μουσικής λόγω 
της πανδημίας.

419, με την υποβλητική, εξαιρε- 
mais καλαισθησία3 χαμηλόφωνη 
κατάληξή του.

Στη συναυλία συμμετείχε ακόμα 
η μεσόφωνοε Θεοδώρα Μπάκα. Με 
θεατρικότητα και τη γνωστή μουσι-

κότητά ms απέδωσε την άρια ms 
Αβρα5 από το δεύτερο μέροε του 
ορατορίου «Ο Θρίαμβ03 ms Ιου- 
δήθ» και μία άρια από τον ψαλμό 
«Nisi Dominus» («Ektos εάν ο Κύ- 
pios»), oncos τον μελοποίησε ο Βι-

βάλντι (RV 608). Ερμήνευσε επίσηε 
το μόνο έργο ms βραδιά3 από χέρι 
άλλου συνθέτη, την άρια «Μοιάζω 
με κουρασμένο προσκυνητή» από 
τη Β' πράξη ms όπερα5 «Αριάδνη 
στην Κρήτη» του Χέντελ, που η ίδια

είχε αποδώσει, άλλωστε, στο πλαί
σιο ms εξαιρετική5 πλήρου5 ηχο
γράφησή ms όπερα3 το 2005 υπό 
τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.

Ο ίδιθ5 ο Πέτρου, ταυτισμένοε 
με την άνθηση ms μπαρόκ μουσι-

Ο Γιώργος Πέτρου διηύθυνε χην Καμεράχα σε ένα πρόγραμμα με έργα αποκλειστικά γραμμένα για τα Χριστούγεννα.

ims στην Ελλάδα, διηύθυνε am 23 
Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Mououais 
Αθηνών την Καμεράτα σ’ ένα πρό
γραμμα που μεταδόθηκε διαδικτυ
ακά και περιλάμβανε αποκλειστικά 
χριστουγεννιάτικα έργα pias πλει- 
άδαε συνθετών ms i6ias εποχή3. 
Ακούστηκαν συνθέσει του Κο- 
ρέλι, του Σαμαρτίνι, του Μανφρε- 
ντίνι, του Τορέλι και του Βιβάλντι. 
Στο έργο σε μι μείζονα με τίτλο «Η 
ανάπαυση» αυτού του τελευταίου, 
σολίστ ήταν ο Σέργκιου Ναστάζα, 
εξάρχων ms ορχήστρα5. Λόγω του 
θέματο5 των έργων αλλά και του 
γεγονότοΒ ότι o'kts οι συνθέσει 
ήταν αποκλειστικά για ορχήστρα 
εγχόρδων, η βραδιά είχε μεγαλύτε
ρη ομοιογένεια διάθεσή από αυ
τήν ms Θεσσαλονίκη. Παρ’ όλα 
αυτά διέθετε ποικιλία, λόγω ms 
σχετικά διαφορετικήΒ προσέγγι- 
ons του θέματοε από κάθε συνθέ
τη. Ακριβόν αυτήν αναδείκνυε ο 
Πέτρου, μέσα από μια διεύθυνση 
η οποία διασφάλιζε tis αναμενό- 
μενεε εναλλαγέ5 6uvapums, αλλά 
διέθετε εξίσου ευαίσθητε5 διαβαθ
μίσει που φώτιζαν τη διακριτή 
γραφή κάθε δημιουργού.
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