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PlayS 
διαβάζοντας Σάμουελ Μπέκετ 
(2016-2017)

Μπέκετ. Γιατί Μπέκετ; Γιατί απλά - και πέρα από κάθε προ-
σπάθεια εκλογίκευσης - μου αρέσει, μου αρέσει πολύ.  Αρχικά 
επιχείρησα να μεταφράσω σε μουσική την ουσία ή τουλά-
χιστον αυτό που θεωρώ εγώ ουσία του έργου του Μπέκετ.  
Απέτυχα.  Δεν απαγοητεύτηκα διότι εξάλλου, ever tried, ever 
failed, no matter, try again, fail again, fail better.  Ο Μπέκετ 
δεν μεταφράζεται σε μουσική.  Είναι, από ηχητική άποψη, αυ-
θύπαρκτος.  Έτσι αποφάσισα να αποτυπώσω σε μουσική τις 
αισθήσεις, τα συναισθήματα που μου προκάλεσε η ανάγνωση 
έργων του Μπέκετ.  
Αυτό που με γοητεύει στον Μπέκετ είναι η χρήση του βασικού 
του υλικού: των λέξεων. οι λέξεις που διαδέχονται η μία την 
άλλη ακατάσχετα δίδοντας νόημα ύπαρξης στους πρωταγω-
νιστές του, λέξεις που μέσα στην αέναη ροή τους μετατρέπο-
νται σε «βωβούς» ήχους.  Επιπλέον, η αναντιστοιχία μεταξύ 
μιας ακραία περίτεχνης δόμησης του λόγου (μορφή) και ενός 
περιεχομένου που κινείται στα όρια του τίποτα, στο μεταίχμιο 
της ύπαρξης και της ανυπαρξίας, όπου κυριαρχούν κουβέντες 
περιττές, σκέψεις εμφανώς παράλογες, αναφορές σε αναίτιες 
βίαιες πράξεις, όντα αποκρουστικά που είναι και δεν είναι αν-
θρώπινα όντα.  
Στο PlayS (διαβάζοντας Σάμουελ Μπέκετ) οι πρωταγωνιστές 
είναι τα τρία σολιστικά όργανα: η ηλεκτρική κιθάρα, το βαρύ-
τονο σαξόφωνο και το ακκορντεόν.  Είναι οι τρεις πρωταγω-
νιστές που συνυπάρχουν μεν, αλλά δεν επικοινωνούν μεταξύ 
τους - η επικοινωνία για τον Μπέκετ είναι αδύνατη. Λένε το 
ίδιο πράγμα o καθένας με τον δικό του ήχο.  
Στο πρώτο μέρος, το Play on Words, οι τρεις σολίστες παρου-
σιάζουν ο καθένας διαδοχικά το σόλο τους – τους εσωτερι-
κούς τους μονολόγους - μέσα σε τρία διαφορετικά ηχητικά 
περιβάλλοντα που διαμορφώνονται από την ορχήστρα. 
Στο Play on Play, που βασίζεται στο θεατρικό του Μπέκετ 
Play, οι τρεις σολίστες παίζουν μαζί, αλλά δεν συνδιαλέγονται 
μεταξύ τους. ο καθένας εκφέρει - διακεκομμένα, αποσπασμα-
τικά - τον μονόλογό του, ένα μονόλογο κοινό και στους τρεις, 
παιγμένο σε τέτοια ακραία ταχύτητα που καταλήγει να ακού-
γεται (φθογγικά) ακατάλυπτος - ο λόγος γίνεται ήχος.  

Τέλος, στο Play on Rockaby, τα τρία σολιστικά όργανα παί-
ζουν ομόφωνα.  Και πάλι όμως δεν επικοινωνούν, απλά απορ-
ροφώνται από τον συνολικό αρμονικό ήχο του έργου.
Το έργο τελειώνει με τα τρία σολιστικά όργανα - τους τρεις 
πρωταγωνιστές - να εκφέρουν παράλληλους μονολόγους.  
Όλα σιγά-σιγά σβήνουν, απορροφώνται από τον ήχο των 
«μουρμουρητών», έναν αρχετυπικό ήχο στον κόσμο του Μπέ-
κετ.  

PlayS 
(διαβάζοντας Σάμουελ Μπέκετ)

Εισαγωγή

Play on Words
 Play on Words I (σαξόφωνο)
 Play on Words II (ακορντεόν)
 Play on Words III (ηλ. κιθάρα)
Interlude Ι 
Play on Play
Interlude ΙΙ
Play on Rockaby
Eπίλογος

Μιχάλης Λαπιδάκης

Patrick Stadler 
βαρύτονο σαξόφωνο
Ο Γερμανός σαξοφωνίστας Patrick Stadler είναι απόφοι-
τος του Πανεπιστημίου της Μουσικής της Βασιλείας (Καθ. 
Marcus Weiss) και ακολούθησε συμπληρωματικές σπου-
δές στο Παρίσι (Καθ. Jean - Michel Goury) και στη Λω-
ζάννη (Καθ. Pierre - Stephane Meuge). Έχει εμφανιστεί σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στη Μαλαισία, την 
Ταϋλάνδη, το Ισραήλ, τη Ρωσία, την Αργεντινή, τη Νέα 
Ζηλανδία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Ως σολίστ εμφα-
νίζεται με ορχήστρες όπως οι Kammerorchester Basel, 
Sinfonieorchester Basel, Philharmonie Zentralschweiz 
and L’Orchestre Tibor Varga. Ως μέλος των Ensemble 
Nikel, Ensemble Inverspace και Issaz-saxophone duo, 
συνεργάζεται με νέους και περίφημους συνθέτες από ό-
λο τον κόσμο εκτελώντας σε παγκόσμια πρώτη τα έργα 
τους. Επίσης, με το σύνολο ORGANisedSAX επικεντρώνε-
ται στην αρχαία μουσική και σε μεταγραφές συνδυασμών 
της για το ντούο αυτό. Ο Patrick Stadler είναι μόνιμος κα-
λεσμένος σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως Wien Modern, 
Maerzmusik Darmstädter Ferienkurse, Donaueschinger 
Musiktage, adevantgarde Munich, Tzlil Meudcan, 
Ars Musica Brussels, Davos Festival, Lucerne Festival, 
Klangspuren Schwaz και Schwetzinger Festspiele. Tο 
πρόσφατο πρότζεκτ του συνδυάζει την αυτοσχεδιαστι-
κή μουσική με έργα που περιλαμβάνουν γραμμένη μου-
σική, αυτοσχεδιασμούς και ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, 
εμφανίζεται τακτικά με το σουηδικό σύνολο Νέας Μου-
σικής, Collegium Novum Zurich. Για τις δράσεις και το 
έργο του έχει λάβει πολλά βραβεία και υποτροφίες, ανά-
μεσα στα οποία είναι τα Dienemann-Stiftung Lucerne, 
Kunststiftung Baden-Württemberg, Concours Nicati, 
Deutscher Musikwettbewerb  και Nicati de Luze. 
Οι συναυλίες του συχνά ηχογραφούνται και μεταδίδο-
νται από ραδιοφωνικούς σταθμούς του Βελγίου, της Αυ-
στρίας, της Ελβετίας και της Γερμανίας. Με το σύνολο 
Nikel, με αφορμή τη δέκατη επέτειο τους, θα κυκλοφο-
ρήσει μια συλλογή που περιλαμβάνει τέσσερα CD’s κι έ-
να DVD.
Ο Patrick Stadler έχει προσκληθεί για να δώσει 
masterclasses σε ιδρύματα της Ευρώπης, της Ρωσίας, 
των ΗΠΑ και της Μαλαισίας, όπου παραθέτει επίσης δια-
λέξεις για τη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό. Από το 
2013 έως το 2016 ήταν επίκουρος στο τμήμα σαξοφώ-
νου στο Πανεπιστήμιο της Μουσικής στη Βασιλεία. Την 
άνοιξη του 2017 του προτάθηκε να αντικαταστήσει τον 
Καθηγητή Marcus Weiss στο Πανεπιστήμιο της Μουσι-
κής και να αναλάβει τα τμήματα σαξοφώνου στα ιδιαί-
τερα μαθήματα, αλλά και στη μουσική δωματίου. Από το 
2015 διδάσκει κλασικό σαξόφωνο και μουσική δωματί-
ου στο Πανεπιστήμιο της Μουσικής στο Φράιμπουργκ 
(Γερμανία). 

Yaron Deutsch
ηλεκτρική κιθάρα
Ο Yaron Deutsch, γεννημένος το 1978 στο 
Τελ Αβίβ, είναι κιθαρίστας και καλλιτεχνικός 
διευθυντής του “Ensamble Nikel”. 
Σε ηλικία δεκαοχτώ χρονών ίδρυσε και 
ηγήθηκε του πρώτου του συγκροτήματος - 
Ofek III - ένα σύνολο τρίο που παίζει τις δι-
κές του συνθέσεις. Το 1999 εγγράφηκε στο 
“Rubin Academy of music and dance” της 
Ιερουσαλήμ και σπούδασε υπό την καθο-
δήγηση των κιθαριστών Steve Paskof και 
Yossi Levi. Το 2006 ίδρυσαν από κοινού με 
το σαξοφωνίστα Gan Lev το ΝΚΕL (Σύνο-
λο Σύγχρονης Μουσικής του Τελ Αβίβ). Συ-
νεργάζεται συχνά και με καθιερωμένους, 
αλλά και νέους συνθέτες, είτε σολιστικά, εί-
τε με το σύνολο ΝΚΕL, έχοντας στο ενεργη-
τικό του πολλές παγκόσμιες πρεμιέρες έρ-
γων. Καλείται συχνά για εμφανίσεις με το 
Ensemble Klangforum της Βιέννης. Έχει 
εμφανιστεί επίσης με το Ensemble Ascolta 
(Στουτγάρδη), το Ensemble Court Circuit 
(Παρίσι), το Ensemble Ictuus (Βρυξέλλες), 
το Ensemble Phace (Βιέννη), το Ensemble 
musikFabrik (Κολωνία), τη Συμφωνική Ορ-
χήστρα της Βρέμης, τη Φιλαρμονική Ορ-
χήστρα του Ισραήλ, την ορχήστρα της RAI 
(Τορίνο), τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρα-
διοφωνίας της Βιέννης, τη Συμφωνική Ορ-
χήστρα του Bayerischen Rundfunks, τη 
Φιλαρμονική του Λος Άντζελες και τη Συμ-
φωνική Ορχήστρα της Λουκέρνης, συνερ-
γαζόμενος με μαέστρους όπως οι Luzerner 
Sinfonieorchester, Sylvain Camberling, Titus 
Engel, Peter Eötvös, Johannes Kalitzke, 
Zubin Mehta, Emilio Pomarico, Pascal 
Rophé, Steven Slone και Mario Venzago. 
Επιπλέον, είναι μέλος του τρίο ελεύθερου 
αυτοσχεδιασμού ‘Ministry of Bad Decisions’, 
μαζί με το ντράμερ Brian Archinal και τον 
συνθέτη - αυτοσχεδιαστή, Stefan Prins.  
Εκτός από τα εκτελεστικά του καθήκοντα, 
ο Deutsch διδάσκει στα τμήματα κιθάρας 
στην ακαδημία IMPULS του Γκρατς (2015) 
και στη Διεθνή Θερινή Ακαδημία για τη Νέ-
α Μουσική του Ντάρμστατ (2016). Από το 
2010 είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 
“Tzlil Meudcan” (στα Εβραϊκά «ανανεωμέ-
νος τόνος»), τη σειρά Διεθνών Θερινών Μα-
θημάτων και Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσι-
κής, που λαμβάνουν χώρα στο Τελ Αβίβ.
  

Μίλτος Λογιάδης
διεύθυνση ορχήστρας
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε θεωρητικά και πιάνο στο 
Εθνικό Ωδείο Αθηνών και Χαλανδρίου, αποσπώντας το πρώ-
το βραβείο και αριστείο εξαιρετικής επίδοσης. Με υποτροφί-
α του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, συνέ-
χισε τις σπουδές του με καθηγητές τους Fritz Schieri, Max Frei, 
Hermann Michael, στη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου, απ’ 
όπου αποφοίτησε με διπλώματα διεύθυνσης χορωδίας και ορ-
χήστρας και δίπλωμα Meisterklasse, επιτυγχάνοντας τον υψη-
λότερο βαθμό που είχε δοθεί ποτέ από την Ακαδημία.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διορίστηκε επίκουρος κα-
θηγητής στη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου, ενώ παράλλη-
λα ανέλαβε τη διεύθυνση της Χορωδίας των Μαδριγαλιστών, 
καθώς και τη διεύθυνση της χορωδίας και της ορχήστρας της 
καθολικής κοινότητας του πανεπιστημίου (KHG). Στη συνέχει-
α, εργάστηκε ως μόνιμος μαέστρος για δύο χρόνια στην όπε-
ρα του Ulm.
Το 1992 επέστρεψε στην Ελλάδα, ύστερα από πρόσκληση του 
Μάνου Χατζιδάκι, για να συνεργαστεί με την Ορχήστρα των 
Χρωμάτων, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές συναυλίες και 
παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Έχει πραγματοποιήσει σημαντικές πρώτες πανελλήνιες εκτε-
λέσεις έργων Eλλήνων και ξένων συνθετών όπως την πρώ-
τη πανελλήνια εκτέλεση της όπερας του Debussy ‘Πελλέας 
και Μελισσάνθη’, τη ‘Θάλασσα’ του Σκαλκώτα, το συμφωνικό 
έργο ‘Οι Πλανήτες’ του Holst, τη Συμφωνία ‘Turangalila’ του 
Messiaen, τα Κοντσέρτι για πιάνο και ορχήστρα ‘Atmosphères’ 
και ‘Lontano’ του Ligeti, αφιέρωμα με έργα του Lutoslawski, 
την όπερα ‘Θαϊς’ του Massenet,  καθώς και πολλά άλλα σημα-
ντικά έργα του εικοστού αιώνα. Η δισκογραφία του συμπε-
ριλαμβάνει έργα των Σκαλκώτα, Ξενάκη, Χρήστου, Πετρίδη, 
Κωνσταντινίδη, Piazzolla, Xατζιδάκι, Θεοδωράκη, Κουρουπού 
και άλλων Ελλήνων και ξένων συνθετών.
Εκτός από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, έχει διευθύνει επί-
σης την Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, τη Βασιλική 
Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, την Ορχήστρα της Ό-
περας του Αμβούργου, την Ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας 
της Δανίας, την Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης, τη Συμφω-
νική Ορχήστρα του Μονάχου, την Ορχήστρα της Όπερας της 
Σόφιας, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας, την Ορχήστρα 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 
την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Κρατική Ορχή-
στρα Θεσσαλονίκης, την Καμεράτα κ.ά.
Ηχογράφησε για λογαριασμό του ‘Αθήνα 2004’ το μεγαλύτε-
ρο μέρος των μουσικών έργων που παρουσιάσθηκαν στις τε-
λετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων με τη Βασι-
λική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου και τη Συμφωνική 
Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ. και συμμετείχε στις τελετές διευθύνοντας 
τον Ολυμπιακό Ύμνο του Σπύρου Σαμάρα.
Είναι καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου στο μάθημα Διεύθυνσης Ορχήστρας.

Krassimir Sterev 
Ακορντεόν
Ο Krassimir Sterev γεννήθηκε στη Βουλγαρία, 
όπου ξεκίνησε τη μουσική του εκπαίδευση στη 
Φιλιππούπολη. Συνέχισε τις σπουδές του στο 
Universität für Musik und darstellende Kunst 
του Γκρατς, καθώς και στη Δανία, όπου και υ-
πήρξε  υπότροφος από τη Βασιλική Δανέζικη 
Ακαδημία Μουσικής, αποφοιτώντας ως σολί-
στας του ακορντεόν. Η μουσική εξέλιξή του 
είναι έντονα επηρρεασμένη από καθηγητές 
όπως οι Mogens Ellegaard, James Crabb και 
Georg Schulz. Ο Krassimir Sterev εμφανίζεται 
διεθνώς ως σολίστας και μέλος σχηματισμών 
μουσικής δωματίου, ensembles και ορχήστρας 
συμμετέχοντας σε πολλά περίφημα φεστιβάλ. 
Οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν εμφανίσεις 
σε παραγωγές διαφόρων θεάτρων και χορευ-
τικών θεάτρων, καθώς και σε προγράμματα ει-
δικά διαμορφωμένα για παιδιά. 
Ο Krassimir Sterev έγινε μέλος του Klangforum 
Wien το 2003. Συνεργάστηκε, επίσης, με τη Φι-
λαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης (υπό τη δι-
εύθυνση του Pierre Boulez και του Daniel 
Barenboim), τη Γερμανική Συμφωνική Ορχή-
στρα του Βερολίνου (υπό τη διεύθυνσης της 
Susanna Malkki), τη Φιλαρμονική του Λος Ά-
ντζελες (με τη Mirga Gražinytė-Tyla), τη Φιλαρ-
μονική Ορχήστρα του Βερολίνου και τη Συμ-
φ ωνική Ορχ ήσ τρα της  Ραδιοφ ωνίας  της 
Βιέννης, μαζί με τα σχήματα Kontrapunkte, 
musikFabrik και Ensemble Phace, το σχήμα 
EXXJ και το τμήμα του από το Τρίο Amos. Από 
τον Οκτώβριο του 2015, ο Krassimi Sterev δι-
ευθύνει τα τμήματα ακορντεόν στο Hochschule 
für Musik und Theater του Μονάχου. 
Επιπλέον, επικεντρώνεται στην εξέλιξη του ει-
δικού ρεπερτορίου του ακορντεόν. Πολλοί 
συνθέτες έχουν γράψει καινούργια έργα για 
αυτόν - μεταξύ άλλων οι Μιχάλης Λαπιδάκης, 
Ζήσης Σέγκλιας, Ορέστης Τουφεξής, Chaya 
Czernowin, Bernhard Gander, Bernhard Lang, 
Pierluigi Billone, Peter Ablinger, Klaus Lang, 
Olga Neuwirth, Aureliano Cattaneo, Simeon 
Pironkoff και Hannes Kerschbaumer - με απο-
τέλεσμα να 
έχει πολλές παγκόσμιες πρεμιέρες στο ενερ-
γητικό του. 

Επιμέλεια εντύπου: Νίκος Κυριακού
Σχεδιασμός: Fast Forward

Εκτύπωση: Σχήμα & Χρώμα

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

ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Η Κ.Ο.Θ. επιχορηγείται και εποπτεύεται 
από το Υ.ΠΟ.A.
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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

PlayS, διαβάζοντας 
Σάµουελ Μπέκετ   

∆ιεύθυνση ορχήστρας Μίλτος Λογιάδης  
Ηλεκτρική κιθάρα Yaron Deutsch
Βαρύτονο σαξόφωνο Patrick Stadler      
Ακορντεόν Krassimir Sterev  

Μιχάλης Λαπιδάκης: Plays (2016)

ώρα 20:30
Βασιλικό Θέατρο

19.5.2017

Με την ευγενική υποστήριξη
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 


