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Απαγορεύεται η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της συναυλίας
Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των έξι ετών

Antonín Dvořák (1841-1904): Κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε σι ελάσσονα, έργο 104, Β.191
Ι. Allegro   II. Adagio, ma non troppo   III. Finale: Allegro moderato

Το ‘Κοντσέρτο για τσέλο σε σι ελάσσονα’ του Ντβόρζακ ανήκει στη λεγόμενη Αμερικανική Περίοδο του συνθέτη. Ξεκίνησε να 
το γράφει το Νοέμβριο του 1894 και το ολοκλήρωσε στις αρχές του 1895, λίγο πριν εγκαταλείψει οριστικά τις Η.Π.Α. από 
νοσταλγία για την πατρίδα του, διάθεση που είναι διάχυτη σε ολόκληρο το έργο. Το κοντσέρτο στο σύνολό του είναι ένα 
μελαγχολικό αριστούργημα με ιδιαίτερα υψηλές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως ο ‘βασιλιάς των 
κοντσέρτων για τσέλο’. Το σολιστικό όργανο και η ορχήστρα συνδιαλέγονται με ίσους όρους, ενώ αξιοπρόσεχτη είναι η έντεχνη 
και ηχητικά διαφοροποιημένη χρήση των χάλκινων πνευστών. 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει δύο από τα πιο γνωστά μελωδικά θέματα του Ντβόρζακ. Αρχικά τα κλαρινέτα, με τη συνοδεία 
των φαγκότων, εισάγουν το πρώτο μελωδικό θέμα, πριν το παραλάβει ολόκληρη η ορχήστρα και το αναπτύξει μεγαλοπρεπώς. 
Ένα δεύτερο θέμα γεμάτο λυρισμό εμφανίζεται από τα κόρνα, ενώ το αρχικό θέμα θα επανέλθει αργότερα στο προσκήνιο 
δημιουργώντας έτσι μία κυκλική δομή. Όταν εμφανίζεται το σόλο τσέλο μετά την πρώτη μας γνωριμία με τα δύο κύρια 
μελωδικά θέματα, τα επαναπροσδιορίζει με ένα νέο δικό του τρόπο απαιτώντας πλήρη αξιοποίηση των τεχνικών δεξιοτήτων 
του σολίστα. Όλοι μαζί τελικά, ορχήστρα και σολίστ, καταλήγουν στο αρχικό θέμα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο με 
ενθουσιώδεις φανφάρες.

Το δεύτερο μέρος είναι ένα μακρόσυρτο μελαγχολικό αντάτζιο που στο τέλος τρεμοσβήνει. Ο συνθέτης συνεχίζει να 
εκμεταλλεύεται τη βιρτουοζιτέ του σολίστα, αλλά πλέον απαιτεί και συναισθηματική εμπλοκή. Ξεκινά με ηρεμία, αλλά ένα 
ορχηστρικό ξέσπασμα φέρνει το κύριο μελωδικό θέμα, που είναι βασισμένο στο τραγούδι του συνθέτη ‘Leave me alone’, 
αγαπημένο της κουνιάδας του Τζοζεφίνας, με την οποία ήταν ερωτευμένος όταν ήταν νέος και της έκανε μαθήματα πιάνου. 
Όταν αυτή τον απέρριψε στράφηκε στη μικρότερη αδερφή της Άννα, την οποία τελικά παντρεύτηκε. Τριάντα χρόνια μετά, στη 
μακρινή Νέα Υόρκη, καθώς ο Ντβόρζακ συνθέτει το κοντσέρτο του για τσέλο πληροφορείται πως η Τζοζεφίνα είναι βαριά 
άρρωστη. Βρισκόμενος σε συναισθηματική έξαρση διοχετεύει σε αυτό το αντάτζιο όλα του τα συναισθήματα για τον 
ανεκπλήρωτο νεανικό του έρωτα.

Το φινάλε είναι ένα ροντό γεμάτο κομψότητα, ζωντάνια, πλούτο μελωδιών και αντικρουόμενα συναισθήματα. Το κύριο 
μελωδικό του θέμα είναι ζωηρό και θυμίζει εμβατήριο. Η αγάπη για την πατρίδα και η λαχτάρα του νόστου είναι διάχυτες και 
προκαλούν άλλοτε ευχάριστες αναμνήσεις και άλλοτε πίκρα και αναπόληση. Η Τζοζεφίνα πέθανε τον Μάιο του 1895, ένα μήνα 
μετά τον επαναπατρισμό του Ντβόρζακ, γεγονός που οδήγησε το συνθέτη στην αναθεώρηση του φινάλε γράφοντας μία 
ελεγειακή κόντα στη μνήμη της, αντλώντας υλικό από τον κύκλο ποιημάτων του Gustav P�eger-Moravský ‘Κυπαρίσσια’, που 
είχε μελοποιήσει ο ίδιος σε ηλικία 24 ετών, βαθιά συντετριμμένος από την απόρριψη της Τζοζεφίνας. Πάνω σε αυτό το υλικό ο 
συνθέτης δημιουργεί έναν καταιγισμό αντικρουόμεων συναισθημάτων, που καταλήγουν διφορούμενα. Όπως ο ίδιος 
περιγράφει ‘...κλείνει σιγά σιγά με ένα ντιμινουέντο, σαν αναστεναγμός... και μετά έρχεται το κρεσέντο και τα τελευταία μέτρα 
ακούγονται από ολόκληρη την ορχήστρα, καθώς ολοκληρώνεται σαν θύελλα’. 

Ίσως αποτελεί σύμπτωση το γεγονός πως η πρώτη απόπειρα του Ντβόρζακ να γράψει ένα κοντσέρτο για τσέλο έγινε την ίδια 
χρονιά που έγραφε τα ‘Κυπαρίσσια’, έχοντας σκοπό να περιγράψει μέσα από αυτό τα συναισθήματά του για την Τζοζεφίνα. 
Όμως ό,τι και να είχε ξεκινήσει να γράφει δεν το ενορχήστρωσε ποτέ (ίσως λόγω της απόρριψης) και στη συνέχεια αρνούνταν 
πεισματικά να καταπιαστεί με ένα αντίστοιχο έργο, υποστηρίζοντας ότι το τσέλο είναι ένα υπέροχο όργανο ορχήστρας, 
ανεπαρκές όμως για σόλο κοντσέρτο. Κάτι που διαψεύστηκε στην πράξη από το ίδιο το δημιούργημά του, κάνοντας ακόμη και 
τον μέντορά του Μπραμς να αναρωτηθεί: «Γιατί να μη γνωρίζω από πριν ότι κάποιος θα μπορούσε να γράψει ένα κοντσέρτο για 
τσέλο όπως αυτό; Αν το ήξερα, θα είχα προλάβει να γράψω ο ίδιος ένα, πολύ καιρό πριν».

Béla Bartók (1881-1945): Κοντσέρτο για ορχήστρα (1943)
I. Introduzione: Andante non troppo   II. Presentando le coppie: Allegro scherzando   III. Elegia: Andante non troppo   IV. 
Intermezzo Interrotto: Allegretto   V. Finale: Pesante-Presto 

Το 'Κοντσέρτο για ορχήστρα' του Μπάρτοκ γράφτηκε στα τέλη του 1943 και αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς συνθέσεις 
του περασμένου αιώνα. Έργο ιδιαίτερα απαιτητικό, που χρησιμοποιεί σολιστικά όλα τα όργανα της ορχήστρας στη διάρκειά 
του, δίνοντας έτσι ένα νέο νόημα στην έννοια του κοντσέρτου, κάτι που ξεκίνησε πρώτος ο Χίντεμιτ το 1925 και στη συνέχεια 
ακολούθησαν πολλοί κορυφαίοι δημιουργοί του περασμένου αιώνα. Ο Μπάρτοκ συνδυάζει ευφυώς στοιχεία από τον Μπαχ 
έως τον Σαίνμπεργκ, προσθέτοντας όπως πάντα και αρκετή παραδοσιακή ουγγρική μουσική, αλλά αυτή τη φορά μαζί με 
μελωδίες και άλλων ανατολικοευρωπαϊκών λαών. Αυτό το ιδιότυπο μείγμα επιρροών, σε συνδυασμό με τις τεράστιες δυσκολίες 
της εκτέλεσής του, έχουν συντελέσει στο να τοποθετείται ψηλά το έργο στην ιεραρχία των αριστουργημάτων του 20ου αιώνα. 
Ο φαινομενικά αντιφατικός του τίτλος, αφού δεν υπάρχει ένα σόλο όργανο με συνοδεία ορχήστρας και ίσως θα ταίριαζε 
καλύτερα ο όρος συμφωνία, οφείλεται ακριβώς στην πρόθεση του συνθέτη να χρησιμοποιήσει με σολιστικό τρόπο όλα τα 
όργανα της ορχήστρας και να τονίσει αυτό το γεγονός με τον τίτλο που επέλεξε. 

Το πρώτο μέρος είναι αυστηρό και εισάγει το στυλ της ‘νυχτερινής μουσικής’, όπως ονόμασε ο ίδιος ο Μπάρτοκ το μουσικό 
στυλ που καθιέρωσε κατά την ώριμη συνθετική του περίοδο και με το οποίο, επί της ουσίας, κάλυπτε με ένα πέπλο μυστηρίου 
διάφορους ήχους της φύσης, μέσω ‘απόκοσμων παραφωνιών’. Ο ακροατής νιώθει σαν να βρίσκεται τη νύχτα μέσα σε ένα 
σκοτεινό δάσος προσπαθώντας να κατανοήσει τους ήχους γύρω του, χωρίς να μπορεί να δει γύρω του, νιώθοντας έτσι και 
κάποιον φόβο. Ο συνθέτης εισάγει πολλά και ενδιαφέροντα λαϊκά μουσικά θέματα.

Το δεύτερο μέρος ονομάζεται ‘Παιχνίδια ζευγαριών’ και εμπεριέχει πέντε διαφορετικές θεματικές ενότητες, τις οποίες 
εκτελούν διαφορετικά ζεύγη οργάνων. Φαγκότα, όμποε, κλαρινέτα, φλάουτα και τρομπέτες, αναλαμβάνουν, κατά σειρά, το 
ρόλο του πρωταγωνιστή, ενώ τα κρουστά κατέχουν ξεχωριστό ρόλο καθόλη τη διάρκεια. Σύμφωνα με το συνθέτη, αυτό το 
μέρος αποτελεί μία κωμική παρένθεση στο υπόλοιπο έργο, η οποία δεν έχει σχέση με όλη την εξέλιξή του, που σκοπό έχει να 
οδηγήσει προς το φόβο του θανάτου αρχικά, πριν στραφεί θριαμβευτικά προς τη χαρά της ζωής.

Το τρίτο μέρος είναι ένα πένθιμο τραγούδι θανάτου. Πρόκειται για μία ελεγεία που είναι επίσης στο στυλ της ‘νυχτερινής 
μουσικής’ του Μπάρτοκ, ενώ αναπτύσσεται γύρω από τρία θέματα που τα ακούσαμε ήδη στο πρώτο μέρος, όμως εδώ η 
μελαγχολία ενισχύεται με το κατέβασμα του ρυθμού και ο φόβος δυναμώνει από την ένταση.

Το τέταρτο μέρος διακόπτει αυτό το βαρύ κλίμα φέρνοντας ένα δροσερό μελωδικό θέμα που περιπλέκεται με το τραγούδι "Da 
geh' ich zu Maxim" από την οπερέτα του Λέχαρ ‘Η Εύθυμη Χήρα’. Ο Μπάρτοκ δεν ασχολείται εδώ με την οπερέτα, αλλά 
διακωμωδεί το διάσημο εμβατήριο της Έβδομης Συμφωνίας του Σοστακόβιτς, το οποίο βασίστηκε στο συγκεκριμένο τραγούδι 
και σύμφωνα με την έκφρασή του τον εξόργιζε. Αντίδραση μάλλον φυσιολογική από έναν άνθρωπο που για πολιτικούς λόγους 
είχε αναγκαστεί να μεταναστεύσει στις Η.Π.Α., απέναντι σε έναν συνάδερφο που φαίνεται να υποκύπτει και να εξυμνεί το 
καθεστώς του Στάλιν. Ξεχωρίζει το σημείο που απαιτούνται 10 διαφορετικά χτυπήματα στο τύμπανο μέσα σε διάστημα 20 
δευτερολέπτων.

Το φινάλε είναι γεμάτο ζωντάνια και εξελίσσεται σαν ανεμοστρόβιλος που σκορπά γύρω του μουσικά πυροτεχνήματα και 
χαρούμενες λαϊκές μελωδίες. Ο Μπάρτοκ υμνεί τη ζωή που νικά το θάνατο, αλλά και άφοβα τον περιπαίζει.

Το έργο στο σύνολό του αποτελεί ένα πραγματικό μουσικό διαμάντι, που ο Μπάρτοκ έγραψε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο της 
ζωής του, με τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα υγείας. Αξιοσημείωτο είναι πως η ανάθεση 
της συγκεκριμένης σύνθεσης έγινε από τον Serge Koussevitzky ως πράξη φιλανθρωπίας. Δεν ήταν παρά ένα πρόσχημα για να 
πάρει ο χρεοκοπημένος Μπάρτοκ χίλια δολάρια, ώστε να επιβιώσει. Έτσι στοίχισε αρκετά φθηνά το 'καλύτερο κομμάτι για 
ορχήστρα των τελευταίων 25 χρόνων', όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος ο Koussevitzky, μετά την πρεμιέρα του έργου με την 
Συμφωνική της Βοστόνης, υπό τη δική του διεύθυνση. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός πως ο συνθέτης το έγραψε για να 
πάρει δύναμη, ώστε να αντιμετωπίσει τις συνεχείς καταπτώσεις της υγείας του, που κανείς γιατρός δεν έβρισκε την αιτία τους. 
Αμέσως μετά την ανάθεση έμαθαν οι οικείοι του τη διάγνωση για προχωρημένη λευχαιμία, η οποία και λίγο καιρό αργότερα του 
στέρησε τη ζωή, αλλά δεν του είπε κανείς τίποτα. Ευτυχώς δεν το έκαναν και έτσι έμεινε ως κληρονομιά στην ανθρωπότητα ένα 
έργο από το οποίο μπορεί ο καθένας να αντλήσει δύναμη για να υπερκεράσει κάθε δυσκολία.

Νίκος Κυριακού

Johannes Schlae�i

Ο Johannes Schlae�i είναι ο Μουσικός Διευθυντής της Ορχήστρας Δωματίου 
του Μάνχαϊμ, Μουσικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας ‘Collegium 
Musicum’ στη Βασιλεία και καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο 
Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ζυρίχης.
Ως ένας από τους πλέον περιζήτητους δασκάλους διεύθυνσης ορχήστρας 
ανά τον κόσμο, ο Schlae�i καλείται συχνά για συνεργασία με ινστιτούτα 
όπως τα Sibelius Academy Helinski, Juilliard School New York, the City of 
Birmingham Symphony Orchestra, ενώ επιπλέον υπηρετεί ως Διευθυντής

∆ημήτρης Καραγιαννακίδης, βιολοντσέλο

Ο ∆ημήτρης Καραγιαννακίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος 
διπλώματος βιολοντσέλου από το Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης (τάξη Russi 
Dragnev) και Bachelor of Music με εξειδίκευση στην ορχηστρική μουσική από 
την Ακαδημία του Saarbrücken της Γερμανίας (τάξη Ulrich Voss). Έχει 
παρακολουθήσει σπουδές πάνω στο Κουαρτέτο Εγχόρδων στο Conservatorium 
van Amsterdam και την Ολλανδική Ακαδημία Κουαρτέτων Εγχόρδων, κατά τη 
διάρκεια των οποίων έλαβε μαθήματα από διεθνώς αναγνωρισμένες 
προσωπικότητες της μουσικής δωματίου, όπως οι Marc Danel, Sven Arne Tepl, 
Stefan Metz, Eberhard Feltz κ.ά.. Υπήρξε ταυτόχρονα μαθητής του Michael 
Stirling.  Από το φθινόπωρο του 2016, σπουδάζει στην Ακαδημία του Münster 
της Γερμανίας, στην τάξη του Matias de Oliveira Pinto. 

Έχει δώσει ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου σε Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Βραζίλία, Ελβετία, Γαλλία, 
Βέλγιο, Ουγγαρία και Αίγυπτο. Έχει, επίσης, επανειλημμένα δουλέψει με συνθέτες και έχει ερμηνεύσει πρώτες 
εκτελέσεις έργων. Από το 2011 είναι μέλος του „Duo Plegma“ με τον πιανίστα Αλέξιο Λίζο. 
Έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ, όπως τα: „Janine Jansen and Friends“ στην Ολλανδία, „ProQuartet“, „Saoú 
chante Mozart“ και „Cordes en Ballade“ στη Γαλλία, „Tatai Barokk Fesztivál“ και „Concerto Tata“ στην Ουγγαρία, 
„SAX15“ στο Άμστερνταμ, “∆ημήτρια” στη Θεσσαλονίκη και το „Μεσογειακό Φεστιβάλ“ στην Αλεξάνδρεια και 
το Κάιρο. Το 2017 πραγματοποίησε περιοδεία συναυλιών μουσικής δωματίου στη Βραζιλία, όπου και δίδαξε 
βιολοντσέλο στο φεστιβάλ Semana da Música de Ouro Branco. 
Συνεργάζεται τακτικά, ενίοτε και ως κορυφαίος στα βιολοντσέλα, με την ορχήστρα Kölner Symphoniker, με την 
οποία πραγματοποίησε πρόσφατα περιοδεία στην Κίνα. Συμμετέχει συχνά σε συναυλίες των ορχηστρών 
Kamerata Zuid και Het Promenade Orkest στην Ολλανδία. Επίσης, έχει συνεργαστεί με το σύνολο νέας 
μουσικής Ensemble Grenzpunkt του πανεπιστημίου του Saarbrücken και έχει συμμετάσχει σε συναυλίες της 
ορχήστρας Kammerphilharmonie Bad-Nauheim. 
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Γιώργο Χατζηνίκο, Valeri Aimard, Marcio Carneiro, Martin Osten, Mario 
Blaumer, Dmitry Ferschtman, Fabio Soren Presgrave, Ran Varon, Karoly Botvay, Tatevik Mokatsian, Stefan Litwin 
και Theo Brandmueller. Ως μέλος κουαρτέτου εγχόρδων έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια με τους: Quatuor 
Danel, Quatuor Debussy, Cuarteto Quiroga, Vera Martinez (Cuarteto Casals) και Luc-Marie Aguera (Quatuor 
Ysaÿe). 
Από τις αρχές του 2015, έχει αναλάβει καθήκοντα καλλιτεχνικού διευθυντή του PelionFestival (www.pelionfes-
tival.com). 
Κατά την περίοδο 2010-2013, υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 

στην Gstaad Menuhin Festival Conducting Academy. Ως προσκεκλημένος καθηγητής έχει διδάξει σε όλη 
την Ευρώπη σε Πανεπιστήμια Μουσικής σε Βιέννη, Βερολίνο, Λειψία, Αμβούργο και Μάντσεστερ. 
Επιπλέον, μία μόνιμη συνεργασία ως λέκτορα και εισηγητή τον συνδέει με το υψηλού κύρους  ‘Dirigenten-
forum’ του Γερμανικού Μουσικού Συμβουλίου.
Πριν αναλάβει τη θέση του Μουσικού Διευθυντή στο Μάνχαϊμ, ο Johannes Schlae�i κατείχε κάποιες θέσεις 
τόσο στην ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας, όσο και στην ορχήστρα δωματίου της Βέρνης. Επί του 
παρόντος, είναι επίσης επικεφαλής της Alumni-Sinfonieorchester Zürich και της Academic Chamber 
Orchestra Zürich. Ως προσκεκλημένος μαέστρος, έχει διευθύνει ορχήστρες όπως οι Tonhalleorchester 
Zürich,  Hong Kong Sinfonietta, Indianapolis Chamber Orchestra, Zurich Chamber Orchestra, Munich 
Radio Orchestra και Orchestra della Svizzera Italiana μεταξύ άλλων.

www.tsso.gr
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Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Αντονίν Ντβόρζακ (1841-1904): 
Κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε σι 
ελάσσονα, έργο 104, Β.191

διάλειμμα

Μπέλα Μπάρτοκ (1881-1945): 
Κοντσέρτο για ορχήστρα (1943)

40’

40’

Master Class: Johannes Schlae�i 
Τάξη διεύθυνσης ορχήστρας Πανεπιστημίου 

Τεχνών Ζυρίχης

Delyana Lazarova, Βουλγαρία
Johanna Malangré, Γερμανία

Luis Toro Araya, Χιλή
Johannes Zahn, Γερμανία

Adomas Markunas, Λιθουανία

Ταλαντούχοι μαέστροι της τάξης διεύθυνσης ορχήστρας του 
Johannes Schlae�i συμπράττουν με την Κ.Ο.Θ., σε μία συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ζυρίχης. Ο γνωστός μαέστρος και 

καθηγητής έχει διδάξει πλήθος σπουδαίων αρχιμουσικών που 
σήμερα διαπρέπουν παγκοσμίως.

Βιολοντσέλο: Δημήτρης Καραγιαννακίδης
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