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Σπύρος Δεληγιαννόπουλος, Ιόνιο Νυχτερινό Νο 4 (Η Ξανθούλα) 2017 
  Το έργο αποτελεί µεταγραφή για το quartetto contraVento crossOver του οµώνυµου σόλο πιανιστικού 
νυχτερινού, µέρους της Μετα-Επτανησιακής-σύµφωνα µε τον συνθέτη-πιανιστικής συλλογής Ιόνια 
Νυχτερινά. Γράφτηκαν µεταξύ 2006-2010 και είναι εµπνευσµένα από παραδοσιακά τραγούδια ή/και λόγιες 
άριες της περιόδου της Επτανησιακής Σχολής. Ως Παράφραση πάνω στην Ξανθούλα παραπέµπει στην 
οµότιτλη καντάδα του Μάντζαρου ή Καρρέρ(;) µε το χαρακτήρα πλέον του δηµoτικού τραγουδιού. H βασική 
µύχια και µειλίχια µελωδία, δηλωτική της µελαγχολίας για την αναχώρηση της  Ξανθούλας, µεταφέρεται µε 
ένα είδος γλωσσικο-ρυθµικών πειραµατισµών παραπέµποντας στο ύφος του νεανικού λυρικού ποιήµατος 
του Ζακυνθινού Δ. Σολωµού (1798-1857). Η αρµονική δόµηση των παραλλαγών της σε πληθωρικές τζαζ 
αρµονίες ή σε ελάχιστη λιτή καταβολή περιγράφει προγραµµατικά τόσο τις εικόνες της επιβίβασης στη 
βάρκα µε τα κάτασπρα πανιά, τον αποχαιρετισµό των φίλων µε το µαντίλι, τη σταδιακή αποµάκρυνση και 
εξαφάνιση της µορφής στην απέραντη θάλασσα, την ένωση του πανιού µε τον αφρό του πελάγου, τη 
µελαγχολία του αποχωρισµού, τη θλίψη της απώλειας, αλλά και την αισιοδοξία της ελπίδας µιας καλύτερης 
τύχης.

Σπύρος Δεληγιαννόπουλος, Notturno 2018 α΄εκτέλεση 
    Με τον τίτλο Notturno διακρίνει ο συνθέτης το οµότιτλο αυτοτελές πιανιστικό έργο, που ανέπτυξε 
µεταγράφοντάς το για το quartetto contraVento crossOver, από την προαναφερθείσα Μετα-Επτανησιακή 
του συλλογή. Το ειρηνικό νυχτερινό ηχοτοπίο απηχεί αρχικά στο πιανιστικό πρελούδιο του Μolto Αdagio 
(Peaceful and very calm throughout) στη φόρµα του 8µετρου blues, την τολµηρή jazz αρµονική βάση,  τον 
χαρακτηριστικό ρυθµικό ιστό και τον εκφραστικό µελωδικό πυρήνα. Συνοψίζει έτσι την εσωστρεφή 
εξοµολογητική ανα-ονειροπόληση, που αναπτύσσεται στο συνακόλουθο δηλωτικό 12µετρο, διανθισµένο 
µε τα ηχοχρώµατα των µελών του κουαρτέτου και τους αυτοσχεδιαστικού ύφους σχηµατισµούς. Την 
ανάπτυξη της διαλογικής jazz φλυαρίας του µεσαίου allegro ανακόπτει a tempo η έµµονη πυρηνική ιδέα 
του µελωδικού τσέλο, ενώ η αναδροµική παρεµβολή ενός Jazz Choral, εξισορροπεί την εξωστρεφή 
κορύφωση του υφολογικά εντονότερα δραµατικού επόµενου allegrο, στο οποίο το κοντραµπάσο 
αναδεικνύει το σκοτεινό µυστηριακό θεµέλιο της νύχτας, πριν την επιστροφή στον επίλογο της θεµελιακής 
αρχικής εσωστρέφειας.
   O Σπύρος Δεληγιαννόπουλος από τη Ζάκυνθο, σπούδασε Μουσικολογία σύνθεση, sound designer στα: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Goldsmiths College, University of London, Internationales 
Musikinstitut Darmstadt, Πιάνο και Ανώτερα Θεωρητικά στο Σύγχρονο & Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, 
υπό τους: R. Redgate, B. Ferneyghouh, H. Lachenmann, P. Billone, Μ. Λαπιδάκη, Γ.  Χατζηνίκο, Γ. Θυµή, 
Π. Δηµητριάδη, Κ. Γριµάλδη, Κ. Σιέµπη, Γ. Απέργη, Α. Μούζα.  Έλαβε Α΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισµό Σύνθεσης Γ. Παπαϊωάννου-Ε.Ε.Μ. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Έχει δηµοσιεύσεις: δισκογραφικές, µουσικολογικές και πολυάριθµες εµφανίσεις ως πιανίστας 
µε πρώτες εκτελέσεις. Είναι Δρ. Σύνθεσης του Α.Π.Θ. και µέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. 
Διδάσκει στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

Claude Bolling, Σουίτα για Βιολοντσέλο και Τζαζ Πιάνο Τρίο 1984
Baroque In Rhythm, Concertante, Gallop, Ballade, Romantique, Cello Fan
   Με αφετηρία τις Κάννες (γεν. 1930) και µετέπειτα το Παρίσι, ο πολυβραβευµένος Γάλλος τζαζ 
πιανίστας, συνθέτης, δηµιουργός πιάνο τρίο, συνόλων combo, διευθυντής µεγάλης µπάντας και 
διασκευαστής Claude Bolling σπούδασε πιάνο, κλασική και τζαζ αρµονία, αντίστιξη και σύνθεση. 
Εµπνεύστηκε ιδιαίτερα και συνεργάστηκε µε τον Duke Ellington, αλλά και τους O. Peterson, 
L. Hampton, St. Grappelli, και διεθνείς κλασικούς σολίστες, συµβάλλοντας στην αναγέννηση της 

παραδοσιακής jazz του 1960, χωρίς να προσχωρήσει στην avant garde. Σηµαντική θέση µεταξύ των 
πολυάριθµων διασκευών και συνθέσεων για γαλλικές ταινίες, τηλεόραση, κατέχουν τα 11 cross-
over έργα που συναρµόζουν δυτικοευρωπαϊκά µε τζαζ στοιχεία, διαµέσου διαλόγων ή και 
αντιπαράθεσης σόλο οργάνων µε το Τζαζ Πιάνο Τρίο, δηµιουργώντας ένα νέο κουαρτέτο. Αφετηρία 
στάθηκε ο διάλογος µεταξύ κλασικού και τζαζ πιανίστα στη Σονάτα για δύο πιάνα Νο.1 του 1972. 
   Η Σουίτα για Βιολοντσέλο και Τζαζ Πιάνο Τρίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το 1984 από τον συνθέτη και 
τον τσελίστα Yo-Yo Ma. Η έννοια και η σύλληψη της εκτεταµένης µορφής προδίδει τις µπαρόκ καταβολές 
της, ενώ οι τίτλοι των έξι επεισοδίων της υποδεικνύουν και παραπέµπουν σε αναδροµικό ταξίδι στην 
ιστορία της δυτικοευρωπαϊκής µουσικής που, µε τη ρυθµική µατιά της jazz, µεταπλάθεται σε ποικιλία 
µεταιχµιακών στιλ. Η ηχητική πρόταση που εισάγεται στο Baroque In Rhythm συναρµόζει τη µπαρόκ 
κοµψότητα µε το µοντέρνο swing, ενώ αποδέχεται τις παρεµβολές του αφροαµερικανικού χορευτικού 
boogie-woogie στα συγκοπτόµενα ragtime ρυθµικά µοτίβα του θεµατικού υλικού, που παρουσιάζεται σε 
αντιστικτικό ύφος µε συχνές εναλλαγές των 5/4 και 10/8 στη µετρική αγωγή. Οι υποψίες των 
αυτοσχεδιαστικών τµηµάτων εκπλήσσουν εισβάλλοντας απρόσµενα και προαναγγέλλουν την ανάπτυξη 
µιας άλλης δοµικής και στιλιστικής πτυχής στο µακροσκελές Concertante. Στις εµπνευσµένες 
ατµοσφαιρικές µελωδικές ονειροπολήσεις µε τις ιµπρεσσιονιστικές αρµονίες της blues µελαγχολίας σε 
αργό tempo, παρεισφρύουν τυπικά τζαζ ρυθµικά αυτοσχεδιαστικά δεξιοτεχνικά µέρη, αντιπαραθέτοντας ή 
αναπτύσσοντας το εκφραστικό dolce τσέλο των δυτικών συλλογισµών µε δραστήρια αναπτυσσόµενη jazz 
swing και blues ρεµβασµoύς, ωσότου επιτευχθεί συγχώνευση. Ο σκοπός των αυτοσχεδιαστικών 
παρεµβολών, ωστόσο, ανιχνεύεται στην επίτευξη jazz ατµόσφαιρας, παρά στην επέκταση ρυθµικών 
αναζητήσεων. Η ρυθµική ενάργεια του γρήγορου χορευτικού Gallop επιτείνεται από το στοµφώδες ύφος 
και οφείλει στις εναλλαγές του µέτρου 3/4 µε αυτό 2/4 της ιστορικής καταβολής του, καθώς και τις 
παρεµβολές τµηµάτων µε συνοδευτικές φιγούρες που παραπέµπουν σε µινιµαλιστικό περιβάλλον. Την 
πυκνή δραστηριότητα του αυτοσχεδιασµού ανακόπτει το cantabile τσέλο πάνω στην τύπου alberti συνοδεία 
και την rubato cadenza πριν την ανάκτηση της ορµής του τέλους. Στην ιδιαίτερη ροµαντική µελωδία στο 
σταθερό παλµό των 4/4 της Ballade αντιπαρατίθενται η χορευτική αίσθηση του swing µε την έµφαση στους 
ασθενείς παλµούς, αλλά και µη χορευτικοί ρυθµικοί θεµατοφύλακες, οργανικοί δεξιοτεχνικοί 
αυτοσχεδιασµοί που συνδυάζουν εµπλουτισµένη αρµονική δοµή, ταχείς φθογγικούς σχηµατισµούς και 
λυρικές µελωδικές αναφορές, ως εισβολή του νεότερου bebop στιλ του 1960.  Στις συνδιαλλαγές των µελών 
του πιάνο τρίο εσωκλείονται αυτοσχεδιαστικές γραµµές του µπάσου και επεισοδιακές αποκρίσεις των 
ντραµς. Οι ρυθµικοί τονισµοί της swing 1,3, εναλλάσσονται αυτούς της bebop 2, 4. To δυτικότροπο 
ονειροπόλο λυρικό τραγούδι του πιάνου, στη µελαγχολική Romantique της σολ ελάσσονα ζωντανεύει 
από συγχορδίες στο στιλ του Brubeck και το swing στα δυο µεγάλα ρυθµικά αυτοσχεδιαστικά τµήµατα. 
Σε αντίθεση µε την bebop που απέρριπτε κάθε είδος εκλεκτισµού, ο Βolling τον χρησιµοποιεί 
ενσωµατώνοντας και επεκτείνοντας τον διαµέσου των blues. Ο θαυµαστής του τσέλου εγκαταλείπει το 
δυτικότροπο ύφος του στο παιγνιώδες Cello Fan και το ενσωµατώνει στο πιάνο τρίο καθιστώντας το νέο 
κουαρτέτο ως αντιπρόταση στο κλασικό combo της bebop του 1940, µε αναγνωρίσιµα υφολογικά 
χαρακτηριστικά χωρίς λυρικές παρακάµψεις, µιµητικούς διαλόγους τσέλου-πιάνου, τµήµα 2/4 που 
ανακαλεί την επιρροή ήχου της Βig Band του 1920, διπλασιασµό φθόγγων ως εµπλοκή του τσέλου στο 
χαρακτηριστικό ρόλο του µπάσου, και ελευθερία αυτοσχεδιασµού µε στοιχεία swing, bebop και blues. Ο 
θριαµβευτικός επίλογος δηλώνει τη συναρµογή των αισθητικών κοσµο-ιδεών της δυτικοευρωπαϊκής και 
της jazz σε ενιαίο ηχοτοπίο.
                                                                                                                     
Χριστίνα Σιδηροπούλου 

Τις µουσικολογικές αναλύσεις των έργων του κύκλου «Μουσική Δωµατίου» έχει επιµεληθεί το Εργαστήριο Έρευνας 
Σύγχρονης Μουσικής, Σύνθεσης, Ερµηνείας & Αυτοσχεδιασµού (ΕΡ.Ε.ΣΥ.Σ.) του Τ.Μ.Ε.Τ. του ΠΑ.ΜΑΚ.

  To quartetto contraVento crossOver δηµιουργήθηκε στα τέλη του 2015 από µέλη του quintetto 
contraVento µε στόχο να διερευνήσει ευρύτερες περιοχές ρεπερτορίου µε αφετηρία το χώρο της 
κλασικής crossover jazz µουσικής δωµατίου, αλλά και να προκαλέσει το δηµιουργικό ερέθισµα 
Ελλήνων συνθετών µε αναθέσεις νέων έργων. Αποτελείται από καταξιωµένους µουσικούς της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και διδάσκοντες του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, που έχουν αναπτύξει πολυδιάστατη καλλιτεχνική δραστηριότητα ως 
σολίστες, µέλη συνόλων µουσικής δωµατίου και ορχηστρών σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχουν λάβει 
βραβεία και διακρίσεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν έντονη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα. 

   Βιολοντσέλο: Ο Ντµίτρι Γκουντίµοβ έχει στο ενεργητικό του αριστεία και διακρίσεις σε Κρατικά Ιδρύµατα 
της Ρωσίας, Khachaturian, Ανώτερο Μουσικό Κολέγιο Gnessin (τάξη  Α. Benditski), Ανώτατο Δίπλωµα 
(τάξη Β. Scoblo) και Μεταπτυχιακό (τάξη V. Tonha/ ερευνητή I. Schehovtsova) στην οµώνυµη Ακαδηµία 
και διεθνείς επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Υπήρξε κορυφαίος στην Όπερα και τη Συµφωνική Ορχήστρα 
Μόσχας, δίδαξε στο Moscow State Regional College of Arts, το Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης και την Κρατική 
Ακαδηµία Καλών Τεχνών Αιγύπτου. Από το 1998 είναι Α΄ κορυφαίος στην Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης. Είναι Δρ. του Κρατικού Ινστιτούτου Μουσικολογίας της Μόσχας.

  Πιάνο: Η Χριστίνα Σιδηροπούλου είναι κάτοχος Μaster of Music του London College of Music του 
Πανεπιστηµίου Τhames Valley, τάξεις Ι. Kennaway και R. Terroni και διατριβή στην Ψυχολογία της 
Μουσικής Εκτέλεσης, Διπλωµάτων Licentiateship in Piano Performance του ΤVU και Πιάνου του 
Σ.Ω.Θ.,τάξη Π.Δηµητριάδη, Ανώτερων Θεωρητικών και Πτυχιούχος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει συναρµόσει τη συναυλιακή δραστηριότητα µε τη 
διδασκαλία, την επιστηµονική έρευνα µε δηµοσιεύσεις, και την προβολή έργων Ελλήνων συνθετών. Είναι 
διδάσκουσα και Υ.Δ. στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών και Τεχνών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

   Κοντραµπάσο: O Eυγένιος Πολίτης Διπλωµατούχος Κοντραµπάσου της Ανώτατης Σχολής Μουσικής και 
Παραστατικών Τεχνών Βιέννης υπό τον καθηγητή Heinrich Schneikart, τίτλου Magister der Künste του 
οµώνυµου Πανεπιστηµίου και Δρ. του Τ.Μ.Σ. του Ιόνιου Πανεπιστηµίου. Υπήρξε κορυφαίος και ιδρυτικό 
στέλεχος της Σ.Ο.Θ., δίδαξε στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Από το 2003 διδάσκει κοντραµπάσο και 
µουσική δωµατίου  ως καθηγητής στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Τεχνών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, του οποίου διατελεί πρόεδρος.

   Κρουστά: Ο Δηµήτριος Βίττης γεννήθηκε στην Αθήνα. Παρακολούθησε µαθήµατα drums και κλασικών 
κρουστών στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης  στο Δηµοτικό Ωδείο Bochum στη Γερµανία και αποφοίτησε 
µε δίπλωµα κλασικών κρουστών από την Ανώτατη Ακαδηµία Μουσικής του Essen. Έχει λάβει µέρος σε 
σηµαντικό αριθµό µουσικών συνόλων. Δίδαξε σε Ωδεία, στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου,  και στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Κατέχει τη θέση του Κορυφαίου Α΄ στα τύµπανα στην 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης από το 1996.


