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ΜΌΥΣΙΚΌΙ Κ.Ό.Θ. 
Α’ Βιολιά (Εξάρχοντες) Σ. Παπάνας, Α. Σουσάμογλου / (Κορ. Α) Γ. Πετρόπουλος, Θ. Πατσαλίδης / (Tutti) 
Ε. Παπαδημήτρης, Ε. Δελφινοπούλου, Κ. Αρχοντής, Γ. Κανδυλίδης, Γ. Παπά, Μ. Σπανού, Ε. Ταλακούδη, Χ. 
Λαζαρίδου, Γ. Γαρυφαλλάς, Έ. Λάππας, Σ. Κακάμπουρας, Κ. Καμπάνταης, Κ. Παυλάκος /   Β’ Βιολιά (Κορ. Α) 
Α. Τζίμα, Α. Παπανικολάου / (Κορ. Β) Α. Τζιαφέρης, Ν.Μπόγκοραντ / (Tutti) Μ. Τοπτσίδης, Θ. Θεοδωρίδης, Δ. 
Παπαστεργίου, I. Both, Ε. Κουζώφ, Π. Μυλαράκη, Ε. Αδαμόπουλος, Μ. Εκλεκτού, Γ. Κουγιουμτζόγλου, Μ. Μι-
χαηλίδης, Ί. Σελαλμαζίδης, Ί. Συμονίδου, Α. Μισυρλή, Ν. Τσανακάς, Ι. Τοπούρια   /   Βιόλες (Κορ. Α) Ν. Νικολα-
ΐδης, Χ. Σειρά / (Κορ. Β) Α. Πορίχης, Α. Βόλτση / (Tutti) Φ. Ποπίκα, Ε. Παραλίκα, Χ. Βλάχος, Κ. Μητροπούλου, Β. 
Θεοδωρίδου, Δ. Δελφινόπουλος, Ρ. Τερζιάν, Δ. Φωτιάδης, Π. Μεταξάς, Θ. Σουργκούνης /   Βιολοντσέλα (Κορ. 
Α) Β. Σαΐτης, Α. Χανδράκης, Ν. Γκουντίμοβ /  (Κορ. Β) Λ. Μανώλα / (Tutti) Β. Δάβαρης, Δ. Πολυζωίδης, Γ. Στέ-
φος, Χ. Γρίμπας, Μ. Ανισέγκου, Δ. Αλεξάνδρου, Ι. Κανάτσου, Ζ. Στέπιτς / Κοντραμπάσα (Κορ. Α)  Χ. Χειμαριός 
/ (Κορ. Β) Γ. Χατζής, Η. Σουμελίδης / (Tutti) Ε. Μπουλασίκη, Ε. Παντελίδου, Μ. Σαπουντζής, Γ. Πολυχρονιάδης, 
Μ.Μ. Μπουκόβιαν  /  Φλάουτα (Κορ. Α) Ν. Δημόπουλος, Ό. Γκόγκας / (Κορ. Β) Γ. Ανισέγκος, Μ. Χατζή / (Tutti) 
Ν. Κουκής / Όμποε (Κορ. Α)  Δ. Καλπαξίδης, Δ. Κίτσος / (Κορ. Β) Γ. Τσόγιας-Ραζάκοβ, Π. Κουγιουμτζόγλου / 
Κλαρινέτα (Κορ. Α) Κ. Παπαδόπουλος, Χ. Γραονίδης  /  (Κορ. Β) Α. Σταυρίδης, Α. Μιχαηλίδης  /  (Tutti) Β. Κα-
ρατζίβας / Φαγκότα (Κορ. Α)  Γ. Πολίτης, Κ. Βαβάλας / (Κορ. Β) Μ. Πουλιούδη / (Tutti) Μ. Ηλιοπούλου / Κόρ-
να (Κορ. Α) Τ. Ελευθεριάδης, T. Παπαδόπουλος / (Κορ. Β) Β. Βραδέλης, Π. Φεϊζός / (Tutti) Δ. Δεσποτόπουλος, 
Ε. Γκρούνης /  Τρομπέτες (Κορ. Α)  Γ. Νέτσκας / (Κορ. Β) Γ. Λασκαρίδης / (Tutti) Δ. Κουρατζίνος /   Τρομπόνια 
(Κορ. Α)  Φ. Στεφανίδης, Α. Ντώνες / (Κορ. Β) Φ. Δράκος, Γ. Κόκκορας / (Tutti) Ε. Μπαλτάς / Τούμπα (Κορ. Β) 
Π. Γεωργιάδης /   Τύμπανα (Κορ. Α) Δ. Βίττης, Β. Αφανάσιεβ / Κρουστά / (Tutti) Ε. Αγγουριδάκης, Ν. Μιχαη-
λίδου / Άρπα  (Κορ. Α) Κ. Γίμα / Πιάνο (Κορ. Α)  Μ. Λιακοπούλου 

Έφορος Κ.Ο.Θ.  Απόστολος Χανδράκης Αναπληρωτής Έφορος Δημοσθένης Φωτιάδης

ΔΙΌΙΚΗΤΙΚΌ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌ Κ.Ό.Θ.
Μ. Νιμπή (Γραμματεία), Μ. Παπακωνσταντίνου (Συνεργάτιδα Καλλ. Διεύθυνσης), 
Φ. Χατζησίμου (Υλοποίηση Καλλ. Προγραμματισμού), Ν. Κυριακού (Προβολή & Επικοινωνία), 
Θ. Καραμανίδου (Μουσική Βιβλιοθήκη - Αρχείο), Μ. Αδάμος, Έ. Τερζή (Λογιστήριο), 
Ό. Αϊλαρούδη (Γραμματεία), Δ. Ασλάνογλου (Εκπαιδευτικά & Κοινωνικά Προγράμματα), 
Έ. Παράσχου (Ταμείο), Π. Γιάντσης, Γ. Νιμπής (Φροντιστές), Ν.Κάκογλου (Κλητήρας)

Erik Schumann 
ΒΙΌΛΙ

O Erik Schumann, γεννημένος στην 
Κολωνία το 1982 από Γερμανο-Ρου-
μάνο πατέρα και Γιαπωνέζα μητέρα, 
έχει ήδη εμφανιστεί με πολλές ορ-
χήστρες σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α.. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 
NDR Συμφωνική Ορχήστρα του Αμ-
βούργου, η Gewandhausorchester 
της Λειψίας, η Συμφωνική του Μπά-
μπεργκ, η WDR Συμφωνική  της 
Κολωνίας, η Tonhalle-Orchester 
της Ζυρίχης, η Orchestre de Paris, 
η Orchestre National de France, η Sinfonia Varsovia, η BBC 
Philharmonic, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ελσίνκι, η NHK Ορ-
χήστρα του Τόκυο και στις Η.Π.Α. η Εθνική Συμφωνική Ορχή-
στρα της Ουάσιγκτον και η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου.
Μεταξύ των μαέστρων με τους οποίους έχει συνεργαστεί πε-
ριλαμβάνονται οι Christoph Eschenbach, Gianandrea Noseda, 
Jiří Bělohlávek, Muhai Tang, Vassily Sinaisky, Günther Herbig, 
Marin Alsop, Howard Griffiths, Toshiyuki Kamioka, Juanjo Mena, 
Michael Sanderling, David Afkham και Leoš Svárovský.
Έχει ερμηνεύσει το κοντσέρτο για βιολί Mar‘eh του Matthias 
Pintscher’s με την BBC Scottish Symphony, υπό τη διεύθυνση 
του συνθέτη, στο Huddersfield Contemporary Music Festival 
του 2012.
Τα ντούο ρεσιτάλ με τον Henri Sigfridsson τον οδήγησαν σε αί-
θουσες μουσικής δωματίου όπως της Philharmonie Berlin και το 
Louvre Paris μεταξύ άλλων.
Είναι τακτικός προσκεκλημένος σε φεστιβάλ όπως τα Lucerne 
Festival, Kissinger Sommer, Rheingau Musik Festival, Salzburg 
Easter Festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein Music Festival, Mozartfest Schwetzingen, 
Pacific Music Festival και Ravinia Music Festival Chicago. 
Στη μουσική δωματίου ο Erik Schumann συνεργάζεται με καλ-
λιτυέχνες όπως Tokyo String Quartet, Daniel Müller-Schott, Alisa 
Weilerstein, Anna Vinnitskaya, Martin Fröst, Nils Mönkemeyer, 
Danjulo Ishizaka,Tsuyoshi Tsutsumi, Reto Bieri, Ralp Manno, José 
Gallardo, Viviane Hagner, Daniel Hope και Κυπριανός Κατσαρής. 
Στην Kronberg Academy έχει παίξει με τους Juri Bashmet και 
Gidon Kremer. Έχει παρουσιάσει δύο ρεσιτάλ με τον Christoph 
Eschenbach στο Ooji Hall του Τόκυο. Μαζί με τα αδέρφια του 
Ken και Mark και την Liisa Randalu έχουν σχηματίσει ένα κου-
αρτέτο εγχόρδων.
Το CD του Erik Schumann περιέχει δύο ντούο σονάτες του Σερ-
γκέι Προκόφιεφ (στο πιάνο ο Henri Sigfridsson) και έχει λάβει δι-
θυραμβικές κριτικές από τον Τύπο, χαρακτηριζόμενο ως ένα ε-
ξαιρετικό ντεμπούτο. Η πρόσφατη ηχογράφηση περιλαμβάνει 
τη συναρπαστική ερμηνεία του Erik Schumann στο μνημειώδες 
‘Κοντσέρτο για βιολί’ του Γιοχάνες Μπραμς, υπό τη διεύθυνση 
του Alexander Shelley. 
Στην καλλιτεχνική του ανάπτυξη έχει επηρεαστεί σημαντικά 
από τον Zakhar Bron. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει master 
classes με τους Pinchas Zukerman, Miriam Fried, Shlomo Mintz, 
Hermann Krebbers και György Pauk.
Ο Erik Schumann παίζει σε ένα βιολί κατασκευασμένο από τον 
G.F. Pressenda το 1830, που γενναιόδωρα του έχει δανείσει ένας 
ιδιώτης χορηγός. 

www.erikschumann.com.

Ζωή Τσόκανου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΌΡΧΗΣΤΡΑΣ

‘Μία ώριμη καλλιτέχνης με βαθιά μουσικότητα’
Bernard Haitink

Η Ελληνίδα αρχιμουσικός, με σπουδές στην γενέτειρά 
της Θεσσαλονίκη και στη Ζυρίχη της Ελβετίας, έχει απο-
σπάσει διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς νέων μαέ-
στρων και συνεργαστεί με πολυάριθμες ορχήστρες και 
λυρικά θέατρα στην Ευρώπη. 
Από την καλλιτεχνική περίοδο 2014-2015 εργάζεται 
ως μόνιμη αρχιμουσικός στο θέατρο της Ερφούρτης, 
πρωτεύουσας του γερμανικού κρατιδίου της Θουριγ-
γίας, διευθύνοντας πλήθος παραστάσεων όπερας και 
συμφωνικών συναυλιών. Στο ρεπερτόριο της περιλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων, έργα όπως ‘Τόσκα’, ‘Οθέλλος’, 
‘Μάκβεθ’, ‘Φάουστ’, ‘Πουλημένη Μνηστή’, ‘Ριγκολέτ-
το’, ενώ η παραγωγή ‘Ορφέας και Ευριδίκη’ του Γκλουκ 
ψηφίστηκε ως η καλύτερη παράσταση της περιόδου 
2015-2016. Κατά την περίοδο 2011-2014, διετέλεσε 
καλλιτεχνική διευθύντρια του οργανισμού μουσικού 
θεάτρου της Αρόζα, στο πλαίσιο του ομώνυμου ελβε-
τικού φεστιβάλ, ενώ ήταν μόνιμη φιλοξενούμενη αρχι-
μουσικός της Ορχήστρας της Δυτικής Βοημίας. 
Έχει συνεργαστεί με σημαντικές ευρωπαϊκές ορχή-
στρες όπως την Ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνί-
ας στη Μαδρίτη, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της 
Λιλ, τα Festival Strings της Λουκέρνης, τη Συμφωνική 
Ορχήστρα της Σιλεσίας, την Ακαδημαϊκή Ορχήστρα 
της Ζυρίχης, τις Φιλαρμονικές Ορχήστρες της Βρέμης, 
της Ερφούρτης, του Ρέγκενσμπουργκ και του Χάγκεν 
κ.α. Στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις με 
την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονικης, την Κρατική Α-
θηνών, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., την 
ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και τη Συμφωνι-
κή Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
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 
στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Λουκέρνης, 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 συνέ-
χισε ανώτερες σπουδές πιάνου και διεύθυνσης ορχή-
στρας στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ζυρίχης.
Από τον Ιούνιο του 2017 είναι η Διευθύντρια της Κρατι-
κής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Επιμέλεια εντύπου - κείμενα: 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

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

www.tsso.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μπερντ Αλόις Τσίμερμαν (1918-1970): 
Impromptu, για ορχήστρα    (Α' πανελλήνια εκτέλεση) 9’

Μαξ Μπρουχ (1824-1896): 
Κοντσέρτο για βιολί αρ.1 σε σολ ελάσσονα, έργο 26  24'

      διάλειμμα

Ρόμπερτ Σούμαν (1810-1856): 
Συμφωνία αρ.3 σε μι ύφεση μείζονα (‘του Ρήνου’)  32’

Η Θεσσαλονίκη έχει αδελφοποιηθεί με την Κολωνία από τον Σεπτέμ-
βριο του 1988 και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τιμά αυτή την 
επέτειο με έργα δύο επιφανών Κολωνών συνθετών, την πανελλήνια 
πρεμιέρα του Impromptu του Τσίμερμαν και το πλέον διάσημο έργο 
του Μπρουχ. Ακολουθεί η ‘Συμφωνία του Ρήνου’ του Σούμαν, ένας 
ύμνος στον επιβλητικό αυτόν ποταμό που είναι το σήμα κατατεθέν της 
Κολωνίας. Με την Κ.Ο.Θ. συμπράττει ένα ακόμη τέκνο της αδερλής-
πόλης, ο βιολονίστας Έρικ Σούμαν. 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΝ ΥΠΟΣΤΤΗΤΗΝ ΙΞΗΙΞΗΥΠΟΜΕ ΤΜΕ Τ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΛΩΝΙΑ

Bernd Alois Zimmermann (1918-1970): 
Impromptu, για ορχήστρα    

Ο Μπερντ Αλόις Τσίμερμαν είναι μία από τις σημαντικότε-
ρες προσωπικότητες της μουσικής του περασμένου αιώνα. 
Γεννημένος στην Κολωνία, δίδαξε μουσικολογία στο Πα-
νεπιστήμιο της γενέτειράς του και σύνθεση στην Ανώτατη 
Σχολή Σύνθεσης, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του γερμανικού 
τμήματος της Διεθνούς Κοινότητας για τη Νέα Μουσική. Οι 
συνθέσεις του χαρακτηρίζονται από εκφραστικότητα και ένα 
ιδιαίτερο προσωπικό ύφος, που ξεκίνησε μεν από το νεοκλα-
σικισμό, αλλά εξελισσόμενο προχώρησε στην ενσωμάτωση 
όλων των πρωτοποριακών ρευμάτων της εποχής, όπως την 
ατονικότητα και το δωδεκαφθογγισμό, χωρίς πάντως να 
μπορεί να καταταχθεί αποκλειστικά σε κάποια σχολή, ανήκο-
ντας γενικά στις μεταπολεμικές σχολές σειραϊκής μουσικής. 
Ο ίδιος χαριτολογώντας περιέγραφε τον εαυτό του ως ‘τον 
γηραιότερο των νέων συνθετών’, συγκρινόμενος με την οργι-
σμένη γενιά των Stockhousen και Boulez, με τους νεότερους 
συναδέλφους του να ανταπαντούν με σεβασμό πως είναι ‘ο 
τελευταίος άνθρωπος που γνώριζε τα πάντα’. 
Η σύντομη ορχηστρική σύνθεση ‘Impromptu, για ορχήστρα’ 
γράφτηκε το 1958, στην κατάληξη μίας οκταετίας που ο Τσί-
μερμαν άλλαζε το στυλ του από νεοκλασικό σε αβάν-γκαρντ 
και έτσι αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, προοίμιο των αρι-
στουργηματικών του έργων που θα ακολουθούσαν, όπως η 
όπερα ‘Οι Στρατιώτες’ που ξεκίνησε να γράφει εκείνο το διά-
στημα, αλλά και τα μετέπειτα ριζοσπαστικά ορχηστρικά του 
έργα.

Max Bruch (1824-1896): 
Κοντσέρτο για βιολί αρ.1 σε σολ ελάσσονα, 
έργο 26

I. Prelude: Allegro moderato   II. Adagio   III. Allegro energico

Το ‘Κοντσέρτο για βιολί’ του Μπρουχ είναι ένα άψογο δείγμα 
του γερμανικού ρομαντισμού, γραμμένο με βαθιά γνώση των 
δυνατοτήτων του οργάνου. Ο πολυγραφότατος συνθέτης 
αντλούσε έμπνευση από τον Μπραμς και τις παραδοσιακές 
λαϊκές μελωδίες, ενώ η γραφή του εμπεριέχει και υστερο-ρο-
μαντικά στοιχεία, με προσήλωση πάντως στα κλασικά πρό-
τυπα. Το πρώτο του κοντσέρτο για βιολί έχει όλες αυτές τις 
σταθερές της γραφής του, αλλά και διάφορες άλλες επιρροές, 
όπως στοιχεία από συμφωνικούς χορούς και τεχνικές του Μέ-
ντελσον. Ξεκίνησε να το γράφει το 1857 και χρειάστηκε εννιά 
ολόκληρα χρόνια για να το ολοκληρώσει. Ακόμη και μετά την 
πρεμιέρα όμως δεν ικανοποιήθηκε πλήρως και το επεξεργά-
στηκε ξανά, ώσπου ικανοποιημένος τελικά από το αποτέλε-
σμα μίας δεκαετούς προσπάθειας το αφιέρωσε στον Γιόζεφ 
Γιοακίμ. Αυτός ο σπουδαίος βιολονίστας το χαρακτήρισε, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, ως «το πλουσιότερο και σαγηνευτικότερο 
κοντσέρτο για βιολί που έχει γραφεί ποτέ», τοποθετώντας το 
έτσι πάνω από τα αντίστοιχα των γιγάντων του παρελθόντος. 
Το έργο είναι πολύχρωμο, γεμάτο ζωντάνια, με διάχυτο ρο-
μαντισμό και έντονα συναισθήματα, ενώ τα δεξιοτεχνικά του 
περάσματα εντυπωσιάζουν. 
Στο μελωδικό πρώτο μέρος δοκιμάζεται η δεξιοτεχνία του 
βιολονίστα, με τα μέρη της ορχήστρας να ρέουν απλά και στα-
θερά δίπλα του, ώστε ακόμη και οι περιστασιακές αναλαμπές 
τους να χρησιμοποιούνται για να αναδείξουν περισσότερο 
το ρόλο του, που απαιτεί πάθος και ζωντάνια. Ο υπότιτλος 
Πρελούδιο αποκαλύπτει την αρχική πρόθεση του Μπρουχ να 
γράψει μία ο Φαντασία, παρά ένα Κοντσέρτο. Το λυρικό δεύ-
τερο μέρος αποτελεί την καρδιά του κοντσέρτου και φέρνει 
στο προσκήνιο πλήθος έντονων συναισθημάτων, μέσα από 
τρία διαφορετικά θέματα που διασταυρώνονται μεταξύ τους 
δημιουργώντας ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Το φινάλε 
έρχεται ορμητικό και δυναμικό, βασισμένο σε ένα λαϊκό χορό 
με κάποιες πινελιές ρομαντισμού που προκύπτουν από μία 
αργά εξελισσόμενη μελωδία, μέχρι που αποφασίζουν η ορ-
χήστρα με το σολίστα να φωτίσουν τον ουρανό με μουσικά 
πυροτεχνήματα μέσα από εκρηκτικές συγχορδίες, γεμάτες 
φλόγα και πάθος.

Robert Schumann (1810-1856): 
Συμφωνία αρ.3 σε μι ύφεση μείζονα 
(‘του Ρήνου’)

Ι. Lebhaft   II. Scherzo. Sehr mässig   III. Nicht schnell   IV. Feierlich   
V. Lebhaft

Η ‘Συμφωνία του Ρήνου’ γράφτηκε το 1850, όταν ο Σούμαν 
διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής στη Μουσική Ακαδη-
μία του Ντύσελντορφ και η πρεμιέρα της έγινε το Φλεβάρη 
του επόμενου χρόνου, υπό τη διεύθυνση του ίδιου. Πρόκειται 
για την τελευταία συμφωνία του Σούμαν, γιατί η τέταρτη είχε 
γραφτεί στην πραγματικότητα δέκα χρόνια πριν. Ο συνθέτης 
εμπνεύστηκε το έργο κατά την ενθρόνιση του πρίγκιπα-αρχι-
επισκόπου von Geissel, που παρακολούθησε στην Κολωνία. 
Εκεί δίπλα στον ποταμό Ρήνο σκέφτηκε να εκφράσει κάθε 
γερμανική παράδοση που συνδέεται με τον επιβλητικό αυτό 
ποταμό. Βέβαια, στα ημερολόγια του ζεύγους Σούμαν μπο-
ρεί να ανακαλύψει κανείς και βαθύτερες αιτίες. Κάποια άβολα 
συναισθήματα και μία έντονη εσωτερική ταραχή που είχε αρ-
χίσει να κάνει την εμφάνισή της στη Λειψία, είχαν προσωρινά 
παραμεριστεί με την μετακόμιση στο Ντύσελντορφ. Σαν η 
ορμή του ποταμού να είχε επιφέρει μία κάθαρση από κάθε 
σκοτεινή σκέψη. Η ευτυχία του Σούμαν του δημιούργησε την 
ανάγκη να γράφει συνεχώς μουσική έχοντας πολλές φρέ-
σκιες συνθετικές ιδέες.
Η φωτεινή και αισιόδοξη ΄Συμφωνία του Ρήνου’ είναι ακρι-
βώς αποτέλεσμα όλων αυτών των συναισθημάτων που βί-
ωνε ο συνθέτης νιώθοντας ότι απέδρασε οριστικά από τους 
προσωπικούς του δαίμονες. Δυστυχώς επρόκειτο για ένα 
σύντομο διάλειμμα, αφού (τραγική ειρωνεία) τρία χρόνια αρ-
γότερα έκανε τη βουτιά αυτοκτονίας στον ίδιο ποταμό, για να 
ακολουθήσει ο διετής εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και τελικά 
ο θάνατος.
Το πρώτο μέρος ξεκινά, χωρίς αργή εισαγωγή, απευθείας με 
το κύριο θέμα, που έχει χαρακτήρα ηρωικό, ενώ συχνά γίνε-
ται δραματικός με τις συνεχείς ‘συγκοπές’. Όταν το παραλαμ-
βάνει ολόκληρη η ορχήστρα η ατμόσφαιρα γίνεται φωτεινή. 
Το δεύτερο θέμα είναι λυρικό και ήρεμο με πρωταγωνιστές 
τα ξύλινα πνευστά, όμως η γενικότερη τάση είναι να προβάλ-
λεται ο ηρωικός χαρακτήρας του πρώτου θέματος και έτσι 
υπάρχει μία συνεχής αίσθηση ώθησης.
Το δεύτερο μέρος είναι το σκέρτσο της συμφωνίας, όπου με-
λωδικά δεσπόζει ένα γνωστό της εποχής δημοτικό τραγούδι 
του Ρήνου, με την παραλλαγή του να θυμίζει τον παραδοσι-
ακό γερμανικό χορό Ländler, πρόδρομο του βαλς. Ο Σούμαν 
είχε σημειώσει στην παρτιτούρα τον τίτλο ‘Πρωινό στο Ρήνο’ 
για το μέρος αυτό, αλλά τελικά τον αφαίρεσε, μη θέλοντας να 
προκαταβάλλει τον ακροατή. Άλλωστε γενικά ήταν της άπο-
ψης πως δεν πρέπει ο δημιουργός να ανοίγει την καρδιά του 
και να αποκαλύπτει τα πάντα στον κόσμο, προτιμώντας να 
δημιουργείται μία γενική εντύπωση που, τουλάχιστον, δεν θα 
προκαλεί παράλογες συγκρίσεις, όπως έλεγε.
Το τρίτο μέρος είναι το αργό της συμφωνίας και πρόκειται 
για μία τρυφερή ρομάντζα, που διαχέει ένα αίσθημα γλυκιάς 
προσμονής, χωρίς να επιδιώκει να δημιουργήσει βαθύτερες 
αναζητήσεις, παρά παρεμβαίνει ως μία όαση ανάπαυσης.
Το τέταρτο μέρος είχε αρχικά υπότιτλο ‘μουσική συνοδεία 
για την τελετή ενθρόνισης του αρχιεπισκόπου’ αποκαλύπτο-
ντας την πηγή της έμπνευσής του, που οδήγησε και στον με-
γαλοπρεπή και επιβλητικό χαρακτήρα του. 
Το φινάλε αντίθετα είναι μία έκρηξη συναισθημάτων χαράς 
και ευθυμίας, με ιδιαίτερα ζωηρό χαρακτήρα που σε ορισμέ-
να σημεία γίνεται πανηγυρικός. Μόνο προς το τέλος επα-
νεμφανίζεται το επίσημο θέμα της τελετής στον Καθεδρικό 
Ναό του προηγούμενου μέρους, για να καταλήξει μέσα από 
τις αντιπαραθέσεις σε ένα λαμπρό κλείσιμο. Η γενικότερη 
διάθεση που προκαλείται, κυρίως από την αντιδιαστολή των 
συναισθημάτων των δύο τελευταίων μερών, μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως ‘χαρά και ευγνωμοσύνη μετά από μία καταιγίδα’.

Νίκος Κυριακού



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟ Κ.Ο.Θ.
Λ. ΝΙΚΗΣ 73, Τ. 2310 236990 & www.tsso.gr

www.tsso.gr

Πρόγραµµα:
Μπερντ Αλόις Τσίµερµαν: Impromptu, για ορχήστρα    
Μαξ Μπρουχ: Κοντσέρτο για βιολί αρ.1 σε σολ ελάσσονα, έργο 26
Ρόµπερτ Σούµαν: Συµφωνία αρ.3 σε µι ύφεση µείζονα (‘του Ρήνου’)

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


