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ΠΑ 9/3/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ENAΡΞH 20:30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Άρνολντ Σαίνµπεργκ (1874 -1951): 
Εξαϋλωµένη Νύχτα’ για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 4

διάλειµµα

Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (1840 - 1893): 
Σερενάτα για έγχορδα σε ντο µείζονα, έργο 48

Arnold Schoenberg (1874-1951): ‘Εξαϋλωµένη Νύχτα’ για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 4  30’

Ι. Sehr Langsam ΙΙ. Breiter III. Schwer betont ΙV. Sehr breit und langsam V. Sehr ruhig 

Ο Άρνολντ Σαίνµπεργκ είναι ένας συνθέτης που επηρέασε όσο κανείς άλλος τις µουσικές εξελίξεις του 
20ου αιώνα, προσφέροντας διέξοδο στη µουσική δηµιουργία µε τις ανακαλύψεις του, όταν αυτή 
έφτασε σε αδιέξοδο µε τους µεγάλους ροµαντικούς, οι οποίοι εξάντλησαν κάθε εκφραστικό µέσο. Ο 
Σαίνµπεργκ άνοιξε νέους δρόµους βγαίνοντας έξω από το πλαίσιο της κλασικής αρµονίας, µε την 
αποκήρυξη της τονικότητας και των περιορισµών στη θεµατική ανάπτυξη. Το αποκορύφωµα της 
προσφοράς του αποτέλεσε η ανακάλυψη του δωδεκάφθογγου συστήµατος, που προσέφερε ένα ανεξε-
ρεύνητο ως τότε και χωρίς περιορισµούς δηµιουργικό πεδίο, αν και οι επικριτές του επιµένουν ότι αυτό 
το σύστηµα δεν µπορεί να παράξει µεγαλόπνοα έργα. Βεβαίως πλήρωσε το τίµηµα των νεωτερισµών 
του µε την απαξίωση και σε κάποιες περιπτώσεις τη χλεύη των συγχρόνων του, µέχρι να αναγνωριστεί 
ευρέως η µουσική του ιδιοφυΐα. 

Η Εξαϋλωµένη Νύχτα είναι ένα σεξτέτο εγχόρδων σε υστερο-ροµαντικό ύφος, µε έντονες εξπρεσιονι-
στικές πινελιές. Συνδυάζει το πάθος και τον πλούσιο χρωµατισµό του ύστερου ροµαντισµού µε τις σκλη-
ρές συνηχήσεις και τις αλλόκοτες αποσπασµατικές µελωδικές πινελιές του εξπρεσιονισµού. Γραµµένο 
στο πρώτο στάδιο της καριέρας του Σαίνµπεργκ (1899), αποτελεί τη σηµαντικότερη τονική δηµιουργία 
του πρωτοπόρου συνθέτη, πριν προχωρήσει στις προαναφερόµενες συνθετικές καινοτοµίες. Είναι 
εµπνευσµένο από το οµώνυµο ποίηµα του Ρίχαρντ Ντέµελ και προδίδει τα φλογερά αισθήµατα του 
νεαρού, τότε, Σαίνµπεργκ, για την αδερφή του δασκάλου του και µετέπειτα σύζυγό του Ματίλντ φον 
Ζεµλίνσκι. Αποτελείται από πέντε ενότητες σε αντιστοιχία µε τις πέντε στροφές του ποιήµατος και η 
µουσική του µεταφέρει το νόηµα των στίχων, αποτελώντας ένα εξαίσιο πρώιµο δείγµα προγραµµατικής 
µουσικής. Το ποίηµα περιγράφει δύο εραστές που περπατάνε µία νύχτα µέσα στο παγωµένο δάσος. Η 
γυναίκα εξοµολογείται στον αγαπηµένο της πως κουβαλά το παιδί ενός άλλου, που όµως δεν τον 
αγαπά πια. Αυτός της υπόσχεται πως θα σταθεί δίπλα της και θα το µεγαλώσει σαν δικό του. Στο τέλος 
φιλιούνται παθιασµένα και αφήνουν πίσω τους το παγωµένο δάσος, ατενίζοντας αισιόδοξα το µέλλον 
κάτω από τη λαµπρότητα του έναστρου ουρανού µε το ολόγιοµο φεγγάρι.

Το κοινό απαξίωσε το έργο στην πρεµιέρα του (1902) και αντέδρασε οργισµένα στην πολύ προχωρηµέ-
νη για την εποχή αρµονική του γλώσσα, αλλά και στις σεξουαλικές αναφορές του. Η κυριότερη 
αντίδραση είχε να κάνει µε τη χρήση µίας "ανύπαρκτης" ενάτης συγχορδίας, που την ονόµασαν έτσι γιατί 
δεν είχε κατηγοριοποιηθεί ακόµη, οπότε απορρίφθηκε ως απαγορευµένη. Η αντίδραση του Σαίνµπεργκ 
ήταν σκωπτική: «Κι έτσι το έργο µου δεν µπορεί να παιχτεί, αφού κανείς δεν µπορεί να εκτελέσει κάτι 
που δεν υπάρχει». Ο Γκούσταβ Μάλερ, αντίθετα, καλός φίλος του Σαίνµπεργκ, ήταν από τους ελάχι-
στους που εκτίµησαν τις καινοτοµίες της Εξαϋλωµένης Νύχτας, επευφηµώντας στην πρεµιέρα του 
έργου το νεαρό συνθέτη, µέσα σε µία σοκαρισµένη αίθουσα, όπου εκτοξεύονταν πανταχόθεν ύβρεις και 
ανταλλάσσονταν ως και γρονθοκοπήµατα µεταξύ των θεατών! Ο Μάλερ τον εµψύχωσε µε το µότο που 
χρησιµοποιούσε συνέχεια και για τον εαυτό του: «Θα έρθει κάποτε ο καιρός σου».

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): Σερενάτα για έγχορδα σε ντο µείζονα, έργο 48 32’

Ι. Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo - Allegro moderato ΙΙ. Valse: Moderato - Tempo di valse III. 
Élégie: Larghetto elegiaco  IV. Finale (Tema russo): Andante - Allegro con spirito

Η 'Σερενάτα για έγχορδα σε ντο µείζονα, έργο 48', γραµµένη το φθινόπωρο του 1880, είναι ένα κλασι-
κό δείγµα του ύστερου ροµαντισµού, που καθηλώνει µε το µελωδικό και συναισθηµατικό της πλούτο, 
αποτελώντας δικαίως µία από τις αγαπηµένες δηµιουργίες του Τσαϊκόφσκι. Τη συνέθεσε σκεπτόµενος 
το ίνδαλµά του, τον Μότσαρτ, και σκοπεύοντας να γράψει κάτι τόσο µελωδικό και άρτιο, που να τον 
θυµίζει. Κυρίως ήταν η γοητεία που άσκησε πάνω του ο ‘Μαγικός Αυλός’, για άλλη µια φορά µετά από 
χρόνια, όπως έγραψε σε επιστολές του. Για να πετύχει το στόχο του βασίστηκε στη φόρµα της κλασικής 
σονάτας, ενώ σηµείωσε στην παρτιτούρα πως ‘όσο µεγαλύτερος ο αριθµός των εγχόρδων, τόσο το 
καλύτερο’. Ο τίτλος και η δοµή του έργου βασίστηκε στις σερενάτες που τελειοποίησε ως είδος ο 
Μότσαρτ κατά τα πρώτα χρόνια διαµονής του στο Σάλτσµπουργκ, µε τον Τσαϊκόφσκι όµως να κάνει 
αναφορές και σε πιο σύγχρονες σερενάτες µε έναν δικό του τρόπο.

Το πρώτο µέρος είναι γραµµένο σε µορφή σονατίνας, κατά την έκφραση του δηµιουργού του, και 
ξεκινά µε µία αργή εισαγωγή φτάνοντας σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Τσαϊκόφκσι µιµείται εσκεµµένα το στυλ 
του Μότσαρτ ή, σύµφωνα µε µία άλλη άποψη, απλά φαντάζεται πώς θα έγραφε ο ίδιος αν ζούσε 
εκείνη την εποχή. Η αργή εισαγωγή είναι ένα υπέροχο chorale που παρασύρει όλη την ορχήστρα. Το 
πρώτο θέµα του µέρους αναπτύσσεται µε γρήγορα περάσµατα από τα τσέλα πάνω σε ένα υπόστρωµα 
πιο αργών µερών από τα βιολιά και τις βιόλες. Το δεύτερο θέµα είναι µία συνεχής µουσική κίνηση µε 
γρήγορα ανεβοκατεβάσµατα, που επαναλαµβάνονται µε µικρές διακοπές. Το chorale επανέρχεται στο 
τέλος µε όλη του τη δύναµη για να κλείσει µεγαλοπρεπώς αυτό το µέρος.

Το διάσηµο δεύτερο µέρος είναι ένα χαρακτηριστικό βαλς του Τσαϊκόφκσι µε µία από τις πλέον όµορ-
φες µελωδίες που έχει γράψει ποτέ. Έτσι προσθέτει στη σερενάτα του τον απαραίτητο χορό στο έργο, 
που στην εποχή του Μότσαρτ θα γινόταν µάλλον µε ένα αριστοκρατικό µινουέτο. Ο Τσαϊκόφσκι απαιτεί 
από την ορχήστρα ευκινησία και κοµψότητα χρησιµοποιώντας πολυάριθµες και ξαφνικές αρµονικές 
µετατοπίσεις, µε µία αξιοθαύµαστη ενορχηστρική µαεστρία. 

Το βαθιά εκφραστικό τρίτο µέρος είναι µία ελεγεία µε σκοτεινές µελωδίες που προκαλούν έντονα 
συναισθήµατα στηριζόµενες πάνω σε ένα σταθερό αρµονικό υπόβαθρο. Ξεκινά θυµίζοντας το προη-
γούµενο βαλς, ενώ προς το τέλος ο ήχος ‘ξεθωριάζει’ σταδιακά, µέχρι που η τελική συγχορδία πλανά-
ται στην ατµόσφαιρα σαν αερικό.  

Το φινάλε ξεκινά αργά και υποτονικά παραπέµποντας σε ένα λαϊκό ρωσικό τραγούδι, όµως εξελίσσε-
ται µε φρενήρη ρυθµό στην πορεία, θυµίζοντας αυτή τη φορά ένα λαϊκό ρωσικό χορό. Ο στροβιλισµός 
αυτού του χορού υποχρεώνει την ορχήστρα να ακολουθήσει µία ολοένα πιο επίπονη διαδικασία, 
καθώς το κοµµάτι χτίζεται συνεχώς και γίνεται όλο και πιο γρήγορο, µε τον Τσαϊκόφσκι να καταφέρνει 
να φτάσει τον Μότσαρτ σε εφευρετικότητα και να γίνεται τελείως απρόβλεπτος. Εκεί που το κοµµάτι 
φαίνεται να κορυφώνεται, ο συνθέτης επαναφέρει το γλυκόπικρο chorale της εισαγωγής, σε µια 
στιγµή που κόβει την ανάσα. Ο Τσαϊκόφσκι δεν επιθυµεί να τελειώσει έτσι, αλλά χρησιµοποιεί αυτή τη 
στιγµή ως µία µικρή παύση πριν το τελικό ξέσπασµα, που έρχεται µε την ολική επαναφορά των ξέφρε-
νων λαϊκών χορών. Έτσι αποκαλύπτει µία βαθύτερη σχέση µεταξύ του πληθωρικού λαϊκού χορού και 
του αριστοκρατικού θέµατος της εισαγωγής.

 Νίκος Κυριακού

ΕΡΓΑ ΣΑΙΝΜΠΕΡΓΚ, ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

Ο Βασίλης Χριστόπουλος συνεργάζεται 
τακτικά µε την Κ.Ο.Θ. από το 1998.

Ως ∆ιευθυντής της Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών από το 2011 έως το 
2014 πιστώθηκε την πανθοµολογούµε-
νη άνοδο του καλλιτεχνικού επιπέδου 
της Ορχήστρας, η οποία, σε συνδυασµό 
µε έναν καινοτόµο προγραµµατισµό, 
οδήγησε στον διπλασιασµό των εσόδων 
από τα εισιτήρια µέσα σε µία τριετία 
δριµείας οικονοµικής κρίσεως.

Ως Κορυφαίος Αρχιµουσικός της 
Φιλαρµονικής της Νοτιοδυτικής 
Γερµανίας στην Κωνσταντία (Kon-
stanz) από το 2005 έως το 2015 ανα-
γνωρίστηκε επίσης καθολικά για την 
σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του 
συνόλου. Υπό την διεύθυνσή του, η 
Ορχήστρα ξεπέρασε για πρώτη φορά 
στην ιστορία της τους 2.500 συνδροµη-
τές (σε µία πόλη 85.000 κατοίκων).

Το ρεπερτόριό του στην όπερα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα από το µπαρόκ έως τον 21ο αιώνα. To 
2016, διηύθυνε µε µεγάλη επιτυχία την «Ηλέκτρα» του Ρίχαρντ Στράους στην Κρατική Όπερα της 
Έσσης, στο Βισµπάντεν της Γερµανίας. Συνεργάζεται τακτικά µε την Ε.Λ.Σ. από το 1999.

Στις ορχήστρες που έχει διευθύνει συγκαταλέγονται η Φιλαρµόνια του Λονδίνου, η Φιλαρµονική της 
Ραδιοφωνίας του Ανοβέρου, η Κρατική Φιλαρµονική της Νυρεµβέργης, η Νέα Φιλαρµονική της Ιαπω-
νίας, η Φιλαρµονική της Βρέµης, η Εθνική Ορχήστρα των Χωρών του Λίγηρα (Γαλλία), η Συµφωνική 
Ορχήστρα του Κουήνσλαντ (Αυστραλία), η Ορχήστρα Μοτσαρτέουµ του Ζάλτσµπουργκ και η Φιλαρ-
µονική της Γερµανικής Ραδιοφωνίας.

Στην δισκογραφία του συµπεριλαµβάνεται η πρώτη ηχογράφηση κοντσέρτων του Νίκου Σκαλκώτα µε 
την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που κυκλοφόρησε από την εταιρεία BIS το 2008. Ο δίσκος του, 
«Άριες Μότσαρτ», µε την Γαλλίδα υψίφωνο Ζεραλντίν Καζέ και την Φιλαρµονική της Νοτιοδυτικής 
Γερµανίας, απέσπασε έναν χρυσόν Ορφέα από την διεθνή ακαδηµία λυρικού δίσκου στο Παρίσι, ως η 
καλύτερη ηχογράφηση Μότσαρτ του 2009.

Το 2013, η Γαλλική ∆ηµοκρατία απένειµε στον Βασίλη Χριστόπουλο τον τίτλο του Ιππότη των Τεχνών 
και των Γραµµάτων.

φωτογραφία: Patrick Pfeiffer
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