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Camille Saint-Saëns (1835-1921): Φαέθων, έργο 39                           
    Το συµφωνικό ποίηµα Φαέθων (1873) του Σαιν-Σανς είναι βασισµένο πάνω στον οµώνυµο ελληνικό µύθο για το γιο του Ήλιου και 
της Κλυµένης. Ο Φαέθων ζήτησε την άδεια από τον πατέρα του να οδηγήσει το άρµα του για να αποδείξει σε όλους πως είναι γιος 
του. Παρά τον έντονο προβληµατισµό του ο Ήλιος δέχεται, όµως ο Φαέθων δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και χάνει τον 
έλεγχο των άγριων αλόγων όταν τροµάζει από το φοβερό Σκορπιό, µε αποτέλεσµα να προκαλέσει καταστροφές στη γη και να την 
απειλήσει µε αφανισµό. Ο Δίας για να σώσει τον πλανήτη τον σκοτώνει µε έναν κεραυνό ρίχνοντάς τον στο Ηριδανό ποταµό. Οι 
Ηλιάδες θρηνούν για το χαµό του αδερφού τους και οι θεοί τις µεταµορφώνουν σε λεύκες γύρω από τον υγρό τάφο του Φαέθοντα.
    Η σύνθεση του Σαιν-Σανς ακολουθεί την πλοκή της ιστορίας. Μετά από µία σύντοµη εισαγωγή, τα έγχορδα αρχίζουν ένα ρυθµικό 
µοτίβο που παραπέµπει στον καλπασµό των αλόγων. Οι τροµπέτες συνεπικουρούν µε ένα µεγαλοπρεπές και γεµάτο λαµπρότητα 
θέµα. Τροµαχτικοί ήχοι ακολουθούν µετά από λίγο και η µουσική γίνεται ολοένα και πιο ανήσυχη. Στην ατµόσφαιρα πλανάται η 
αίσθηση του κινδύνου για µία επικείµενη καταστροφή. Τότε τα κόρνα εισάγουν ένα δεύτερο θέµα που δίνει µία αχτίδα ελπίδας πως 
µπορεί τελικά ο Φαέθων να σώσει την κατάσταση. Αυτό όµως διαρκεί ελάχιστα, αφού επανερχόµαστε στην πρότερη αγωνία που 
κορυφώνεται µε τον κεραυνό του Δία, την οποία αναπαριστούν τα φλάουτα. Ο Φαέθων έχει πλέον πέσει νεκρός και το κλίµα γίνεται 
ολοένα και πιο βαρύ για το άδοξο τέλος του οδηγώντας σταδιακά στο θρήνο των νυµφών. Το κοµµάτι κλείνει µε µία υπενθύµιση του 
αρχικού θέµατος, απογυµνωµένου όµως από κάθε πρότερη γενναιότητα και µεγαλοπρέπεια.

Camille Saint-Saëns (1835-1921): Κοντσέρτο για βιολί αρ.3 σε σι ελάσσονα, έργο 61                                                    
Ι. Allegro non troppo   II. Andantino quasi allegretto   III. Molto moderato e maestoso
    Ο Σαιν-Σανς έγραψε το τρίτο και τελευταίο κοντσέρτο του για βιολί µεταξύ 1879-80 αφιερώνοντάς το στον καλό του φίλο, συνθέτη 
και µεγάλο βιρτουόζο Pablο de Sarasate, τον κορυφαίο Ισπανό βιολιστή του αιώνα του, ο οποίος και το ερµήνευσε στην πρεµιέρα 
του τον Οκτώβριο του 1880. Παρά το γεγονός πως το κοντσέρτο γράφτηκε για έναν τόσο σπουδαίο δεξιοτέχνη, ο συνθέτης δεν 
επιδιώκει να θέσει περισσότερες τεχνικές απαιτήσεις στον ερµηνευτή από ότι στα δύο προηγούµενα αντίστοιχα έργα του. Αυτό το 
είχε κάνει ήδη για τον Σαρασάτε στο πρώτο του κοντσέρτο για βιολί. Εδώ επιλέγει να επικεντρώσει στο µελωδικό πλούτο µε τη 
χαρακτηριστική του ιµπρεσιονισµού λεπτότητα, θέτοντας µε ανεξάντλητη εφευρετικότητα προκλήσεις ως προς την ανάδειξη αυτών 
των στοιχείων. Χαρακτηριστικά σηµεία αυτής της επιδίωξης αποτελούν το δεύτερο µέρος και ο χορός του φινάλε. Αυτό δεν σηµαίνει 
ότι λείπουν οι τεχνικές προκλήσεις και από αυτό το κοντσέρτο, για το οποίο έχει γραφτεί πως χρειάζεται αρκετή γενναιότητα ώστε να 
αντιµετωπιστεί τεχνικά. Παρόλα αυτά η εκλεπτυσµένη µουσικότητα είναι αναµφισβήτητα η πρωταγωνίστρια του έργου.
    Το πρώτο µέρος ξεκινά χωρίς ορχηστρική εισαγωγή, αλλά µε ένα σχεδόν εµµονικό ήρεµο παίξιµο, που παρέχει το ηχητικό 
υπόβαθρο για µία δυναµική είσοδο του σολίστα, αλλά και την απαραίτητη αντίθεση µε τη µάλλον άγρια αρχική του διάθεση. Το 
κοµµάτι εξελισσόµενο παίρνει ένα δραµατικό τόνο, όµως οι αντιθέσεις στο γενικό αυτό κλίµα είναι συνεχείς και γίνονται είτε µε 
παθιασµένα περάσµατα, είτε µε πιο ήπια διαλείµµατα. Μέσα σε αυτό το κλίµα αποπροσανατολισµού γίνεται µία αγωνιώδης 
προσπάθεια να βρεθεί κάποια κατεύθυνση. Ο συνεχής διάλογος µε την ορχήστρα ενδυναµώνει τη λαχτάρα διαφυγής από το 
αδιέξοδο, ενώ το µέρος ολοκληρώνεται µε µία υπόσχεση λύτρωσης.
    Για το δεύτερο µέρος του κοντσέρτου ο συνθέτης έγραψε µία βαρκαρόλα, όπου το βιολί συνδιαλέγεται µε τα ξύλινα πνευστά, τα 
οποία θυµίζουν αεράκι γύρω από τη γόνδολα. Οι κοµψές ιταλικές µελωδίες απαιτούν µεγάλη εκφραστικότητα από τον ερµηνευτή, µε 
τη γενική διάθεση να είναι µελαγχολική. Προχωρώντας προς το τέλος εξαπλώνεται η µαγεία όταν το βιολί επιβάλλει τη σιωπή 
τριγύρω του ανεβαίνοντας όλο και πιο ψηλά, ώσπου έρχεται το κλαρινέτο να το συντροφεύσει σε έναν καθηλωτικό διάλογο, που 
σβήνει σταδιακά µε τα δύο όργανα να χάνονται µαζί κάπου µακριά.
    Το φινάλε αρχίζει µε µία αργή εισαγωγή που θα έλεγε κανείς πως ξέφυγε από την αρχή του κοντσέρτου και κατέληξε εδώ. Σε όλη 
τη διάρκεια αυτού του µέρους βρίσκουµε την ορχήστρα να συµµετέχει περισσότερο στους διαλόγους από ότι συνέβαινε έως τώρα, 
διεκδικώντας σε κάποια σηµεία και ηγετικό ρόλο, όχι µε τη δύναµή της, αλλά µε όπλο την κοµψότητα. Εκεί είναι που το βιολί 
επιστρατεύει κάποια δικά του µυστικά όπλα για να επικρατήσει, όπως π.χ. ένα σπανιόλικο θέµα (φόρος τιµής στον Σαρασάτε) και 
κάποια ταχύτατα δεξιοτεχνικά περάσµατα, µέχρι να φτάσουµε στο φανταχτερό τελικό αποτέλεσµα όλων µαζί. 
    
Albert Roussel (1869-1937): ‘Βάκχος και Αριάδνη’ σουίτα αρ.2, έργο 43                                                                             
Ι. Andante   II. Adagio   III. Allegro   IV. Andante   V. Andante    VI. Moderato pesante   VII. Allegro brillante  VIII. Allegro molto        
    Ο Ρουσέλ έγραψε το µπαλέτο ‘Βάκχος και Αριάδνη’ το 1930 πάνω σε κείµενο του Abel Hermant. Δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε η 
τελευταία φορά που ο συνθέτης θα έστρεφε το ενδιαφέρον του σε θέµατα από την Αρχαία Ελλάδα. Τέσσερα χρόνια πριν είχε γράψει 
σκηνική µουσική για τη ‘Γέννηση της Λύρας’, ενώ µία πενταετία αργότερα θα έγραφε τη µουσική του µπαλέτου ‘Αινείας’.
    Η πολύχρωµη, λαµπερή και ρυθµική µουσική του µπαλέτου ‘Βάκχος και Αριάδνη’ αποτελεί πιθανότατα την κορυφαία στιγµή του 
συνθέτη έχοντας έντονη τη σφραγίδα του προσωπικού ενορχηστρωτικού του στυλ και άφθονα ιµπρεσιονιστικά στοιχεία. Έκανε 
πρεµιέρα τον Μάη του 1931 στο Παρίσι. Το 1933 ο Ρουσέλ έγραψε την πρώτη του ορχηστρική σουίτα από τις µελωδίες του 
µπαλέτου και ένα χρόνο αργότερα τη δεύτερη. Χαρακτηριστικό τους είναι πως η καθεµιά τους αναλογεί στις δύο πράξεις του 
µπαλέτου. Και οι δυο γνώρισαν επιτυχία, αλλά η δεύτερη εξ αυτών τη µεγαλύτερη, λόγω του διονυσιακού της αισθησιασµού και του 
εκπληκτικού της φινάλε, µε την οργιαστική bacchanale να πανθοµολογείται πως αποτελεί ένα από τα πιο έντονα φινάλε στην ιστορία 
της γαλλικής µουσικής.
    Τα µέρη ακολουθούν συγκεκριµένες σκηνές της ιστορίας, µε τη µουσική να τις περιγράφει γλαφυρά. Το πρώτο µέρος ξεκινά µε 
την Αριάδνη να κοιµάται στη Νάξο. Ξυπνώντας αρχίζει να ψάχνει τον Θησέα. Στο δεύτερο µέρος καταλαβαίνει πως ο Θησέας την 
εγκατέλειψε και µέσα στην απελπισία της πέφτει από το γκρεµό στη θάλασσα. Ο θεός Διόνυσος όµως που είχε γίνει εσκεµµένα η 
αιτία να φύγει ο Θησέας, ώστε να την παντρευτεί ο ίδιος, την πιάνει στα χέρια του. Στο σκέρτσο ο Βάκχος χορεύει µόνος του 
ευτυχισµένος. Ο Ρουσέλ τον περιγράφει γοητευτικό και δυναµικό. Ακολουθεί το φιλί του Βάκχου και το ξόρκι του, που ζωντανεύει 
την κοπέλα για να καταλήξουν σε µία διονυσιακή γιορτή. Στο πέµπτο µέρος η Αριάδνη πίνει κρασί και συνοδεύει τον Βάκχο στο χορό. 
Ακολουθεί ο χορός τους, που παρασέρνει τους πάντες γύρω τους, µέχρι την κορύφωση στο έβδοµο µέρος. Στο τέλος ο Βάκχος 
στεφανώνει την Αριάδνη µε µία κορώνα από αστέρια και την κάνει αθάνατη σύζυγο θεού. 

Maurice Ravel (1875-1937): La Valse, χορογραφικό ποίηµα για ορχήστρα                                                                        
    Η σύνθεση ‘La Valse’ του Μωρίς Ραβέλ κυκλοφόρησε το 1920, όµως είχε πίσω της µία σχεδόν δεκπενταετή ιστορία. Ήδη από το 
1906 ο Ραβέλ είχε ξεκινήσει κάποια προσχέδια για µία σύνθεση σχετική µε το βαλς, που για διάφορους λόγους ανέβαλε συνεχώς. 
Ένα µέρος αυτών των θεµάτων χρησιµοποίησε στα ‘Ευγενικά και συναισθηµατικά βαλς’, που εξέδωσε για πιάνο τέσσερα χρόνια 
αργότερα και για ορχήστρα αµέσως µετά, µε τον τίτλο να παραπέµπει στα βαλς του Σούµπερτ, τον οποίο ήθελε ο Ραβέλ να τιµήσει. 
Βέβαια στην αναβλητικότητα του να προχωρήσει εκείνα τα προσχέδια ίσως να κρύβεται η αληθινή του γνώµη για την αξία του βαλς, 
που την προδίδει και η αφιέρωση στην έκδοση των έργων για πιάνο δια χειρός του κορυφαίου συµβολιστή ποιητή Henri de Régnier 
«η απολαυστική και πάντα νέα ευχαρίστηση που σου προσφέρει µία άχρηστη ενασχόληση».
    Από εκείνα τα προσχέδια ξεκίνησε και µία ακόµη συνθετική προσπάθεια το 1914, όταν ξαναπιάστηκε µε αυτά σκοπεύοντας να 
αποτίνει φόρο τιµής στη µνήµη του βασιλιά του βαλς Γιόχαν Στάους του νεότερου. Ξεκίνησε να γράφει ένα σχετικό έργο µε το γενικό 
τίτλο ‘Βιέννη’, όµως ούτε αυτή τη φορά επρόκειτο να προχωρήσει. Ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος διέκοψε την όποια προσπάθεια, έως 
και το 1919, όταν ο Ραβέλ θα επανέρχονταν σε αυτά τα προσχέδια για να ολοκληρώσει ένα χορευτικό έργο, κατόπιν σχετικής 
παραγγελίας του Ντιαγκίλεφ για τα µπαλέτα του. 
    Ο νέος τίτλος θα ήταν ‘La Valse’ και έτσι έµελλε να ολοκληρωθεί εκείνη η νεανική προσπάθεια, αρκετά χρόνια αργότερα και, ως 
µία ειρωνεία της τύχης, να αποτελέσει έναν ύµνο για το βαλς από έναν τουλάχιστον αδιάφορο συνθέτη για το είδος αυτό στο 
παρελθόν, όπως οµολόγησε αργότερα και ο ίδιος. 
    Ξεκινώντας το έργο γίνεται µία αναφορά στα βαλς του Γιόχαν Στράους του νεότερου, αλλά πολύ γρήγορα όλα εξελίσσονται σε κάτι 
πολύ πιο σκοτεινό. Ο πόλεµος έχει σβήσει την ανεµελιά του χορού στα αριστοκρατικά σαλόνια. Μόνο θολές αναµνήσεις θυµίζουν 
εκείνο τον καιρό. Ο συνθέτης περιγράφει την ατµόσφαιρα της Βιέννης µε ένα σηµείωµα πάνω στην παρτιτούρα: «Σύννεφα 
στροβιλίζονται από πάνω. Μερικές στιγµές χωρίζονται και µας επιτρέπουν να ρίξουµε µία µατιά σε ζευγαράκια που χορεύουν βαλς. 
Καθώς διαλύονται τα σύννεφα διακρίνουµε µία γιγάντια αίθουσα γεµάτη χορευτές. Η σκηνή φωτίζεται βαθµιαία και όταν λάµψουν οι 
πολυέλαιοι ξεσπά το φορτίσιµο. Όπως πρέπει για ένα σωστό βιεννέζικο βαλς προχωράµε µε µία ποικιλία θεµάτων, αλλά καθώς ο 
χορός αγριεύει συνεχώς, καταλήγει σε µία ρυθµική και δυναµική κορύφωση. Οι µελωδίες χάνονται µέσα σε µία όλο και µεγαλύτερη 
περιστρεφόµενη δίνη, ώσπου οι χορευτές χάνουν τον έλεγχο. Πλανάται µία τροµαχτική, θανάσιµη απειλή, που τη διαλύει στο τέλος η 
δύναµη της αστραπής.» Ο Ντιαγκίλεφ που είχε παραγγήλει αρχικά το έργο το απέρριψε ως ‘πορτραίτο ενός µπαλέτου και όχι 
κανονικό µπαλέτο’, κάτι που προσέβαλλε το συνθέτη και οδήγησε στη διακοπή της συνεργασίας του µε τα ρωσικά µπαλέτα. Έτσι το 
εξέδωσε ως ‘La Valse, ένα χορογραφικό ποίηµα για ορχήστρα’. Η πρεµιέρα έγινε τον Δεκέµβριο του 1920 στο Παρίσι. Έξι χρόνια 
µετά παρουσιάστηκε και χορογραφικά από την Ida Rubinstein, για την οποία ο Ραβέλ συνέθεσε αργότερα το πασίγνωστο Boléro.  
                                   

                                                                                                                                                                                                                      Νίκος Κυριακού

Ο Philippe Forget είναι αναγνωρισµένος µαέστρος, διευθυντής 
χορωδιών, αλλά και συνθέτης.
Πραγµατοποίησε το ντεµπούτο του, ενώ σπούδαζε ακόµη, µε τον 
Philippe Cambreling και στη Βουδαπέστη µε τον Wolfgang Harrer. 
Στη συνέχεια συµµετείχε στις παραγωγές του James Conlon µε την 
Όπερα της Βαστίλης για δύο σεζόν.

Διευθύνει κάθε χρόνο την Εθνική Όπερα της Λυών, ενώ έχει εµφανιστεί σε αίθουσες όπως Athenee Theatre, Rouen’s Opera και 
Besancon’s Opera-Theatre. Πρόσφατα έχει προσκληθεί να διευθύνει την Campinas Symphony Orchestra στη Βραζιλία, την 
Orchester National de Lorraine και την Orchester National de Lyon.
Ως συνθέτης και αρχιµουσικός, ο Philippe Forget δηµιούργησε την «Awatsihu», µία παιδική όπερα µε τη χορωδία Solistes de 
Lyon/Bernard Tétu. Συνέθεσε και τη µουσική και το λιµπρέτο και βραβεύτηκε από το Ίδρυµα Beaumarchais. Το 2011 διηύθυνε το 
Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας του Μπορντώ στον 'Μεσσία' του Χέντελ, σε χορογραφία του Mauricio Wainrot. Έχει παρουσιάσει 
την όπερα-δωµατίου 'Μάκβεθ' µε την Compagnie de l'Opéra Théâtre και τους σολίστ της Εθνικής Ορχήστρας της Λυών.
Ο Philippe Forget υπηρέτησε την Καµεράτα της Βουργουνδίας ως αναπληρωτής µαέστρος, ενώ διορίστηκε µόνιµος 
προσκεκληµένος µαέστρος στην Περιφερειακή Ορχήστρα της Bayonne Cote Basque, όπου διηύθυνε πολλές συµφωνικές 
παραγωγές. 
Υπήρξε βοηθός των James Conlon, Kazushi Ono, Johannes Debus, Gerard Korsten και Stefano Montanari.
O Philippe Forget έχει ιδιαίτερη σχέση µε το ρεπερτόριο της γαλλικής µουσικής και συχνά διευθύνει έργα των Ravel, Debussy, 
Milhaud, Poulenc, Berlioz, Bizet, Fauré, αλλά και των Sauguet, Duruflé, Pierné, Emmanuel, Jolivet και Le Flem. Επίσης 
παρουσιάζει σύγχρονα έργα των Greif, Combier, Fénelon, Hersant και Connesson.
Η σταδιοδροµία του περιλαµβάνει επίσης συµµετοχές σε διάφορα φεστιβάλ, στη Γαλλία και το εξωτερικό, καθώς και εκποµπές σε 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς σε Λίβανο και Βραζιλία.

"Πολίτη του Κόσµου" θα µπορούσε να τον χαρακτηρίσει κανείς. 
Γεννηµένος στις Βρυξέλλες το 1985 από µητέρα Ελληνίδα και 
πατέρα Ιάπωνα ζει στο Ντύσελντορφ της Γερµανίας από το 2006. 
Ως σολίστας ο Νώε παίζει µε γνωστές ορχήστρες σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες και αίθουσες όπως το Beethovenhaus στη 
Βόννη, το Tonhalle στο Ντύσελντορφ,  η Philarmonie στην Κολωνία, 

το Gasteig στο Μόναχο, το Muziektheater στο ΄Αµστερνταµ, το Bozar στις Βρυξέλλες, το Μέγαρο στην Αθήνα και το Palau de la 
Musica στη Βαρκελώνη.  
Από το 2011 και µετά ο Νώε κάνει δυό φορές το χρόνο τουρνέ στην Ιαπωνία είτε ως σολίστας, είτε δίνοντας ρεσιτάλ και 
συµµετέχοντας σε φεστιβάλ.
Στην Ευρώπη συνεργάζεται µε ορχήστρες όπως η Braunschweiger Staatsorchester και η Stuttgarter Kammerorchester της 
Γερµανίας, η Orquesta Ciudad de Granada της Ισπανίας, η Κ.Ο.Α., η Κ.Ο.Θ., η Het Balletorkest της Ολλανδίας και µε διευθυντές 
όπως οι Alexander Lazarev, Alexander Joel, Daniel Inbal, Paul Meyer, Dennis Russell Davies, Pablo Gonzalez, Ken-David Masur 
και Nikolai Alexeev. 
Στη Μουσική Δωµατίου ο Νώε έπαιξε µε µουσικούς όπως η Martha Argerich κι ο Λεωνίδας Καβάκος. Στο πλαίσιο των 
συναυλιών της οργάνωσης Young Concert Artists Series εµφανίστηκε σε µεγάλες αίθουσες της Αµερικής όπως το Merkin Hall 
στη Νέα Υόρκη, το Kennedy Center στην Ουάσιγκτον και το Boston-Isabella Stewart Gardner Museum στη Βοστώνη. Το 2013 ο 
Νώε έκανε το ντεµπούτο του στο φεστιβάλ του Verbier της Ελβετίας.
Έχουν κυκλοφορήσει 7 δίσκοι του µεταξύ άλλων µε τους πιανίστες Βασίλη Βαρβαρέσο και Mario Häring. 
Ο Νώε παίζει σε βιολί του Tomasso Balestrieri (1764 Μάντοβα Ιταλίας).
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