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Robert Schumann (1810-1856): Εισαγωγή ‘Μάνφρεντ’, έργο 115
Ο κόμης Μάνφρεντ είναι ο πρωταγωνιστής του ομώνυμου δραματικού ποιήματος του Λόρδου Βύρωνα,
το οποίο εμπνεύστηκε από τον Φάουστ του Γκαίτε και αποτελεί ένα αριστουργηματικό ψυχογράφημα μιας
σκοτεινής προσωπικότητας, που περνά μέσα από το καθαρτήριο του μαρτυρίου για τις αμαρτίες της. Ταυτόχρονα πρόκειται για μία έμμεση εξομολόγηση του ίδιου του ποιητή, που το έγραψε εξόριστος λόγω του
σκανδάλου που ξέσπασε στην Αγγλία για τις ανάρμοστες σχέσεις του με την ετεροθαλή αδερφή του Αυγούστα, αναζητώντας ίσως τη συγχώρεση ή απλά και μόνο την κατανόηση, αφού οι έντονες ‘φαουστικές’
επιρροές του έργου δεν δίνουν περιθώρια στη μετάνοια και αρνούνται την πολυπόθητη διέξοδο στις μεταφυσικές αναζητήσεις του καταραμένου ήρωα. Ο Σούμαν έγραψε 15 κομμάτια σκηνικής μουσικής για τον
Μάνφρεντ μεταξύ 1848-49, εκ των οποίων το πρώτο, η ‘Εισαγωγή’ ή αλλιώς η ‘Συμφωνία του Πόνου’ αποτελεί
ένα από τα ωραιότερα έργα του. Όταν το έγραφε, είχαν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται τα πρώτα κρούσματα
των ακουστικών παραισθήσεων που τον οδήγησαν σταδιακά στην παραφροσύνη. Ο Σούμαν κατάφερε να
διεισδύσει στο ψυχισμό του ήρωα και έδωσε μία νέα πνοή στο ποίημα, προσφέροντας επιπλέον στον Μάνφρεντ και τη διέξοδο που του απαρνήθηκε ο δημιουργός του. Η γεμάτη πάθος μουσική περιγράφει με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα έναν τόσο πολύπλοκο ήρωα. Δύο βασικά θέματα εμφανίζονται εξαρχής και χτίζουν
σταδιακά το δράμα. Το πρώτο, σκοτεινό και αγωνιώδες, συμβολίζει την τραγική μοίρα της Αστάρτης και το
δεύτερο, με τις χαρακτηριστικές συγκοπές του, συμβολίζει τη φλογερή προσωπικότητά του Μάνφρεντ. Το
Ρέκβιεμ στο τέλος της 'Εισαγωγής' δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη διέξοδο που προσφέρει ο Σούμαν
στον αμετανόητο κόμη, ο οποίος, αφού έχει δοκιμάσει τα πάντα στο κυνήγι της αθανασίας, οδηγείται ξεψυχώντας στην αγκαλιά του Θεού της αγάπης, που φιλοξενεί τους πάντες, ακόμη και τους αμαρτωλούς και
τους απίστους.
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Θεόδωρος Αντωνίου (1935-2018): Κομμός B’, για ορχήστρα
(‘Θρήνος για τον Μόρτον’)

Ζωή Τσόκανου
διεύθυνση ορχήστρας

Η Ελληνίδα αρχιμουσικός έχει αποσπάσει διακρίσεις σε διεθνείς
διαγωνισμούς νέων μαέστρων και συνεργαστεί με πολυάριθμες
ορχήστρες και λυρικά θέατρα στην Ευρώπη.
Από την καλλιτεχνική περίοδο 2014-2015 εργάζεται ως μόνιμη
αρχιμουσικός στο θέατρο της Ερφούρτης, διευθύνοντας πλήθος
παραστάσεων όπερας και συμφωνικών συναυλιών. Κατά την περίοδο 2011-2014, διετέλεσε μουσική διευθύντρια του οργανισμού μουσικού θεάτρου της Αρόζα, στο πλαίσιο του ομώνυμου
ελβετικού φεστιβάλ, ενώ ήταν μόνιμη φιλοξενούμενη αρχιμουσικός της Ορχήστρας της Δυτικής Βοημίας.
Έχει συνεργαστεί με σημαντικές ευρωπαϊκές ορχήστρες, ενώ
στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις με τις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες.
Είχε την τιμή να εργαστεί ως βοηθός του Bernard Haitink και την ορχήστρα Tonhalle της Ζυρίχης.
Ήταν φιναλίστ για τη θέση του βοηθού αρχιμουσικού στην Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ενώ επιλέχθηκε δύο συνεχόμενες χρονιές να συμμετάσχει στο Μaster Class διεύθυνσης ορχήστρας με τον Bernard
Haitink, όπως επίσης με τον David Zinman και την ορχήστρα Tonhalle.
Σπούδασε στην γενέτειρα της Θεσσαλονίκη πιάνο και ανωτέρα θεωρητικά. Είναι αριστούχος απόφοιτος
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., ενώ συνέχισε ανώτερες σπουδές πιάνου και διεύθυνσης
ορχήστρας στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ζυρίχης.
Από τον Ιούνιο του 2017 είναι η Διευθύντρια της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Αλεξάνδρα
Παπαστεφάνου
πιάνο

Η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου αποφοίτησε από το Ωδείο Αθηνών (τάξη Α. Βατικιώτη) και συνέχισε τις σπουδές της στο
Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, στην Ακαδημία F. Liszt της
Βουδαπέστης, κοντά στον P. Solymos και στο Bloomington
της Indiana, κοντά στον διακεκριμένο πιανίστα και δάσκαλο
G. Sebok. Έχει επίσης μελετήσει κοντά στον A. Brendel.
Υπήρξε φιναλίστ στους διεθνείς διαγωνισμούς Bach στο
Toronto και Clara Haskil. Διακρίθηκε στο Διεθνή Διαγωνισμό
πιάνου της Γενεύης με τα Βραβεία Liebstockl και Fazioli. Μελέτησε θεωρητικά και σύνθεση από μικρή ηλικία ήδη με τον Γ. Α. Παπαϊωάννου και στην Αμερική με το
Frederic Fox.
Έχει ερμηνεύσει ολόκληρο το έργο των J.S. Bach και R. Schumann και έχει ηχογραφήσει έργα Ελλήνων
συνθετών, την Μεγάλη Ελληνική Σονάτα του Δ. Μητρόπουλου, ολόκληρο το πιανιστικο έργο του Γ.Α. Παπαϊωάννου, με τον οποίον μελέτησε σύνθεση από πολύ μικρή ηλικία, καθώς και έργα των Κουμεντάκη,
Κούκου, Σισιλιάνου, Κατσούλη κ.α
Έχει τιμηθεί με το βραβείο Μοτσενίγου της Ακαδημίας Αθηνών.
Από την Βρετανική Εταιρεία ‘First Hand Records’κυκλοφορεί τετραπλό CD με ολόκληρο το Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο του J.S. Bach, καθώς και διπλό CD με τις Γαλλικές Σουίτες του Bach. Τις ηχογραφήσεις αυτές τις υποδέχτηκε ο διεθνής τύπος με διθυραμβικές κριτικές. Η Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και
Μουσικών Κριτικών της απένειμε για την ηχογράφηση του Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο του J.S.
Bach το ‘Βραβείο 2018 σε δισκογραφική εργασία ελληνικού ενδιαφέροντος’.
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‘Μία ώριμη καλλιτέχνης με βαθιά μουσικότητα’
Bernard Haitink

O Αθηναίος συνθέτης, μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Θεόδωρος Αντωνίου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της γενιάς του. Στα έργα του συνδυάζει τις πρωτοποριακές τάσεις του
περασμένου αιώνα με μελωδίες παλιότερων εποχών, ενώ κινείται μεταξύ τονικότητας και ατονικότητας με
έναν εντελώς προσωπικό τρόπο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου δεν κατάφερε ποτέ να γράψει ‘εύκολη
μουσική’. Ο Κομμός στην Αρχαία Τραγωδία είναι ένα θρηνητικό τραγούδι που άδεται από το χορό και τους
πρωταγωνιστές, με βασικό χαρακτηριστικό τη στροφή και την αντιστροφή, καθώς και την εναλλαγή αφηγηματικού λόγου και λυρικής ποίησης. Ο Αντωνίου έχει γράψει μία σειρά συνθέσεων, κυρίως μουσικής δωματίου, με αυτό τον τίτλο για διάφορους συνδυασμούς οργάνων. Ο Κομμός Β’ γράφτηκε το 1996, με αφορμή το
θάνατο του Αμερικανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Morton Gould και μετά τη σχετική προτροπή του
Lucas Foss προς το συνθέτη. Ο Αντωνίου χρησιμοποιεί την πρώτη φράση ενός ηπειρώτικου μοιρολογιού,
ενώ επιλέγει την ίδια ενορχήστρωση με την ‘7η Συμφωνία’ του Μπετόβεν, επειδή με αυτήν έκλεινε το πρόγραμμα της συναυλίας στην οποία θα παρουσιαζόταν για πρώτη φορά το έργο, υπό τη μουσική διεύθυνση
του Foss.

Robert Schumann (1810-1856): Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα
σε λα ελάσσονα, έργο 54
Ι. Allegro affettuoso II. Intermezzo III. Allegro vivace

Το ‘Κοντσέρτο για πιάνο’ του Σούμαν ξεκίνησε να γράφεται το 1841, μετά από σχετική επιθυμία της αγαπημένης του συζύγου Κλάρας Βηκ. Η σπουδαία πιανίστα αποτελούσε ανέκαθεν τον κυριότερο λόγο για να στρέφει ο Σούμαν την προσοχή του στο πιάνο, που του προκαλούσε δυσάρεστα συναισθήματα, λόγω της προ
δεκαετίας παράλυσης στο δεξί του χέρι. Αυτή η αρρώστια, που προήλθε από προσωπικά του λάθη, στάθηκε
η αιτία να διακόψει οριστικά τα μαθήματα με τον μετέπειτα πεθερό του Φρήντριχ Βηκ και να μην μπορέσει
να παίξει πιάνο ποτέ ξανά, ενώ του δημιουργούσε δυσκολίες στο να συνθέσει ένα δεξιοτεχνικό κοντσέρτο.
Το 1841 ήταν μία εξαίρεση στην κατά κανόνα δύσκολη ζωή του ιδιοφυούς συνθέτη, αφού ήταν πραγματικά
ευτυχισμένος και ένιωθε πληρότητα. Μόλις τον περασμένο χρόνο είχε παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς
του υπερπηδώντας κάθε εμπόδιο, που ύψωνε στη σχέση τους ο τέως δάσκαλός του και πατέρας της Κλάρας.
Σε αυτό του το έργο διοχετεύει τον έρωτά του για την Κλάρα και την ευφροσύνη που νιώθει μέσα του, ενώ
την ίδια περίοδο συνθέτει και τη ‘Συμφωνία της Άνοιξης’ στο ίδιο πνεύμα. Αρχικά είχε γραφτεί μόνο το πρώτο
μέρος του κοντσέρτου, ως ‘Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα’, αλλά ενώ το κοινό το υποδέχτηκε θετικά, δεν
βρέθηκε εκδότης να δημοσιεύσει το έργο απογοητεύοντας το διάσημο ζεύγος. Τέσσερα χρόνια μετά προστέθηκαν άλλα δύο μέρη, αφού οι Σούμαν ήταν βέβαιοι για την ποιότητα της πρώτης ύλης και επέμειναν
χτίζοντας πάνω της ένα κοντσέρτο, γεγονός που τους δικαίωσε απόλυτα.
Η πρεμιέρα του κοντσέρτου, με την τελική του τριμερή μορφή, πραγματοποιήθηκε την Πρωτοχρονιά του
1846, με την Κλάρα Σούμαν στο πιάνο και τον Φέρντιναντ Χίλερ στο πόντιουμ, στον οποίο και είχε αφιερωθεί η παρτιτούρα του έργου. Από την πρώτη στιγμή προκάλεσε τον ενθουσιασμό του κοινού και απέκτησε
πρωτεύουσα θέση στο διεθνές ρεπερτόριο του πιάνου.
Το πρώτο μέρος χαρακτηρίζεται από το λυρικό του κύριο μελωδικό θέμα, με το οποίο ο συνθέτης κάνει
μία νοσταλγική διαδρομή στο παρελθόν, αναπολώντας την εποχή της γνωριμίας του με την Κλάρα και την
απαρχή του έρωτά τους. Το κυρίως θέμα εισάγεται από τα ξύλινα πνευστά με επικεφαλής το όμποε, όταν
όμως ο έρωτας μεστώνει πια, η σκυτάλη παραδίδεται στο πιάνο. Κυριαρχεί μία αντίθεση στοιχείων με έντονη ρομαντική διάθεση και άλλων με καθαρά ρυθμικό χαρακτήρα, που πιθανόν να αντανακλά τις δυσκολίες
που συνάντησε το ζευγάρι, οι οποίες όμως δεν στάθηκαν ικανές να τους χωρίσουν. Πρόκειται συνολικά για
μία ονειροπόληση που καταλήγει σε μία γρήγορη απόδραση και στην ελπίδα οριστικής διαφυγής από τους
εσωτερικούς δαίμονες του συνθέτη.
Το δεύτερο μέρος χτίζεται πάνω στο ρομαντικό διάλογο του πιάνου με την ορχήστρα. Ο Σούμαν γράφει ένα τραγούδι χωρίς λόγια επιφυλάσσοντας ισότιμο ρόλο στην ορχήστρα σε σχέση με το σολιστικό όργανο,
θέλοντας να τονίσει την αρμονική συνύπαρξη του ζευγαριού. Η αυτοπεποίθηση του συνθέτη ξεχειλίζει, ενώ
ξεχωρίζει το παθιασμένο ξέσπασμα των τσέλων με το πιάνο να υφαίνει στολίδια γύρω του στο μέσο της κίνησης, θυμίζοντας χορό ζευγαριού.
Το συναρπαστικό φινάλε στηρίζεται σε ένα θέμα από την κύρια μελωδία του πρώτου μέρους και αφού περιπλανιέται ευχάριστα μέσα από ευρηματικά ρυθμικά περάσματα και καθηλωτικούς διαλόγους καταλήγει σε
ένα χείμαρρο χαράς και ευτυχίας.
Αξίζει να αναφερθούμε σε μία έκθεση του Σούμαν, το 1839, πάνω στο μέλλον των κοντσέρτων για πιάνο. Ο
Σούμαν έγραφε “Αναμένουμε όλοι μία ιδιοφυΐα που θα μας δείξει ένα νέο και πιο λαμπερό τρόπο συνδυασμού
της ορχήστρας με το πιάνο και το πώς ο σολίστ θα μπορεί να ξεδιπλώνει τον πλούτο του οργάνου και της τέχνης
του, παραμένοντας κυρίαρχος με το πληκτρολόγιό του, ενώ ταυτόχρονα η ορχήστρα δεν θα μένει απλός θεατής,
αλλά θα συνεισφέρει με δικές της ποικίλες ιδέες.” Λίγα χρόνια μετά απέδειξε πως η ιδιοφυΐα που όλοι ανέμεναν
να καταφέρει κάτι παρόμοιο, ήταν αυτός ο ίδιος.
Νίκος Κυριακού
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