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ΜΟΥΣΙΚΗ

Από πάνω αριστερά και δεξιόστροφα Όλη η μουσική 
κληρονομιά του Δημήτρη Μητροπάνου σε μια συναυλία 
στο Ηρώδειο (2/10). Στον ίδιο χώρο (27/9), πάνω από 
δέκα τραγουδιστές θα μας θυμίσουν το σπουδαίο έργο 
της Αρλέττας. Στο θέατρο Βράχων (10/9), πάλι, θα γίνει 
η συναυλία προς τιμήν του Μάριου Τόκα.
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Η προπώληση για τις 
φθινοπωρινές παραγωγές 

Λυρικής ξεκίνησε

από τον Γιώργο Χαρωνίτη gcharonitis@athinorama.gr

5 μεγάλα μουσικά αφιερώματα του φθινοπώρου
Η δύσκολη περίοδος μετά το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται πόντο οπό μεγάλο ουναυλιακά events 
ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Φέτος όμως θα εμπλουτιστεί και με μερικό ιδιαίτερα tributes 
οε ανθρώπους των οποίων π φυσική απουσία μεταφράζεται εύκολα σε διαχρονική καλλιτεχνική
Παρουσία. Από τον Γιώργο Χαρωνίτη

ι διανοούμενοι της με
ταπολεμικής γενιάς μάς 
έχουν δώσει με την ποί
ηση και το λόγο τους 
ένα νόημα πάντα επίκαι

ρο και μια τραγουδοποιία που περι
γράφει απόλυτα και αληθινά τον ψυ
χικό και τον αισθηματικό κόσμο μιας 
ολόκληρης (ηττημένης;) γενιάς. Το 
μουσικό όχημα αυτής της ποίησης 
αναπόφευκτα οδηγεί ο Μίκης θε- 
οδωράκης και μας έχει δώσει τρα
γούδια τα οποία χαρακτηρίζουν κά
ποιες από τις καλύτερες μουσικές 
μας στιγμές. Είναι ποιήματα που 
έχουν γράψει ο Μανώλης Αναγνω- 
στάκης, ο Γ ιάννης θεοδωράκης (ο 
αγαπημένος αδερφός του Μίκη) και 
οΤάσοςΛειβαδίτης. «Κρατώντας 
μια σπίθα τρεμόσβηστη...», ο Γ ιάν
νης Μπέζος παρουσιάζει ένα αφιέ
ρωμα σε αυτούς, τους Ποιητές της 
Ήττας, που εξακολουθούν να βρί
σκονται στην πρώτη γραμμή. Μαζί 
με τον σπουδαίο τραγουδιστή Γιώρ- 
γο Μεράντζα και την Ηρώ Μπέζου, 
μας δίνουν τη μουσική εικόνα του 
ιδιαίτερού τους κόσμου στο θέα
τρο Βράχων (6/9).
Ο Μάνος Λοίζος, πάλι, είναι ένας 
από τους πιο σπουδαίους συνθέ
τες τής μετα-θεοδωρακικής και με- 
τα-χατζιδακικής περιόδου. Με τα 
τραγούδια του κυριολεκτικά έχει 
ζωγραφίσει τα αισθήματα, τους πό
θους και τις αγωνίες των σύγχρο
νων Ελλήνων. Τα ΘΟχρονα αυτού 
του σπουδαίου συνθέτη τιμά η Κρα
τική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με 
ένα πρόγραμμα που εμπεριέχει όλα 
τα μεγάλα τραγούδια του αλλά και 
προσεγγίσεις κι ενορχηστρώσεις 
συμφωνικού χαρακτήρα, σε εκλε- 
κτικές συγγένειες με άλλους συν

θέτες. Η Δήμητρα Γ αλάνη, μία από 
τις βασικές του ερμηνεύτριες, ο 
Φοίβος Δεληβοριάς, ένας ιδιαίτε
ρος «ψάχτης» του ρεπερτορίου, και 
η Γ ιώτα Νέγκα, μια ουσιώδης φω
νή, είναι οι ερμηνευτές της βραδιάς 
στο Ηρώδειο (8/9). Τότε θα πα
ρουσιαστεί και η συμφωνική σουίτα 
«Loizos recomposed» του Αντώνη 
Σουσάμογλου, βασισμένη σε μουσι
κά θέματα του συνθέτη.
Είναι δέκα χρόνια τώρα που έχει 
φύγει ο Μάριος Τόκας, όμως έχει 
μείνει «Για πάντα εδώ». Αυτός εί
ναι ο σχεδιασμός -και ο τίτλος- της 
μεγάλης συναυλίας που θα πραγ
ματοποιηθεί στο θέατρο Βράχων 
(10/9). Ο Μάριος Τόκας είναι ένας 
πανάξιος συνεχιστής της ιστορί
ας της ελληνικής τραγουδοποιητι- 
κής εντεχνοσύνης, ένας ευαίσθη
τος συνθέτης που έχει γεμίσει με 
πραγματικές επιτυχίες την ελληνι
κή δισκογραφία από τη δεκαετία 
του ’80 και μετά, ενώ έχει δώσει και 
κάποιες λόγιες μουσικές σελίδες με 
αφετηρία την κυπριακή του κατα
γωγή. Όλα αυτά τα επιμέρους ξετυ
λίγονται στην εν λόγω συναυλία με 
ερμηνευτές τον Γιάννη Κότσιρα, τη 
Γ ιώτα Νέγκα, τον Μίλτο Πασχαλίδη 
και τον Μπάμπη Στόκα και τη συμ
μετοχή του Βασίλη Σκουλά.
Την Αρλέτα δεν μπορεί να τη σκε- 
φτεί κάποιος με όρους ιδιωματι
κούς, με βάση χρονολογίες, μόδες 
ή στιλ. Την αισθάνεται περισσότε
ρο σαν μια ονειρική ύπαρξη που 
διαπερνά το χρόνο, με μοναδικό 
όχημα το -απαλό σαν αεράκι- τρα
γούδι της, το οποίο έρχεται να σου 
προσφέρει μόνο συγκίνηση. Δια
χρονική και άφθαρτη συγκίνηση. 
Ένα χρόνο μετά την οριστική έξοδό

της στο σύμπαν η Αρλέτα επανέρχε
ται με την παρουσία της να ενσαρ
κώνεται από μια μεγάλη -και άκρως 
ενδιαφέρουσα- ομάδα καλλιτεχνών 
όπως η Φωτεινή Βελεσιώτου, η Παυ- 
λίνα Βουλγαράκη, ο Βαγγέλης Γερ- 
μανός, ο Χρήστος Θηβαίος, η Βίκυ 
Καρατζόγλου, η Ντόρα Μηακοπού- 
λου, η Sunny Μπαλτζή, ο Μίλτος 
Πασχαλίδης, ο Μπάμπης Στόκας, η 
Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιώργης Χρι
στοδούλου, η Angelika Dusk και οι 
Them There (ο Craig Walker των 
Archive και η Phoebe Killdeer των 
Nouvelle Vague). Η γιορτή/συναυλία 
με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις» θα 
λάβει χώρα στο Ηρώδειο (27/9).
Αν μια απουσία γίνεται σχεδόν κα
θημερινά αισθητή, αυτή είναι σίγου
ρα του Δημήτρη Μητροπάνου.
Ο κορυφαίος τραγουδιστής έχει 
γράψει τη δική του ιστορία στο μου
σικό μας πολιτισμό και ως ερμηνευ
τής είναι πρακτικά αναντικατάστα
τος. Όμως η φωνή και η παρουσία 
του μεταφέρουν μια μοναδική κλη
ρονομιά που σίγουρα περνάει στην 
επόμενη γενιά, η οποία εδώ εκπρο
σωπείται από τους Φοίβο Δεληβο- 
ριά, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Γιάννη 
Κότσιρα, Κώστα Μακεδόνα, Κωστή 
Μαραβέγια, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, 
Πάνο Μουζουράκη, Δημήτρη Μπά- 
ση, Γ ιώτα Νέγκα, Μίλτο Πασχαλίδη, 
Κάτια Πάσχου και Κώστα Τριαντα- 
φυλλίδη. Το πώς ακριβώς θα το 
δούμε στη μεγάλη συναυλία «Η επό
μενη γενιά» στο Ηρώδειο (2/10), 
στην οποία συμμετέχουν τιμητικά και 
οι Χάρις Αλεξίου, Στέφανος Κορ- 
κολής, Λάκης Παπαδόπουλος και 
Φωτεινή Βελεσιώτου. Τα εισιτήρια 
έχουν ήδη εξαντληθεί, αλλά πάντα 
ελπίζουμε σε μια επανάληψη... ©
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