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Μεγάλη Εβδομάδα με το Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης
Με μεταδόσεις πρωτότυπου καλλιτεχνικού υλικού

g νέες παραγωγές μουσικών
εκδηλώσεων προχώρησε το 

▼ Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο- 
f _/τκης κρατώντας μας συντρο- 

^■^■φια με μουσική τις ημέρες της 
Μεγάλης Εβδομάδας. Συγκεκριμένα κά- 
λεσε σημαντικούς καλλιτέχνες στη σκηνή 
«Αιμίλιος Ριάδης» για να παρουσιάσουν 
έργα απόλυτα εναρμονισμένα με το κατα- 
νυκτικό πνεύμα των ημερών. Οι παραγω
γές μεταδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Μεγάλης Εβδομάδας. Οι δύο πρώτες δρά
σεις της σειράς αυτής έγιναν σε συνεργα
σία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλο
νίκης (ΚΟΘ).

| «Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, τόσο 
διαφορετική από όλες τις προηγούμενες, 
το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης εί
ναι παρόν και θέλει να στείλει ένα ισχυρό 
μήνυμα: ότι ο φόβος και η απομόνωση 

| δεν μπορούν να νικήσουν την ανάγκη του 
ανθρώπου για συγκίνηση και ψυχική ανά
ταση μέσω της τέχνης», αναφέρει το 
ΜΜΘ σε μήνυμά του.

Στο πρακτικό κομμάτι, οι μεταδόσεις, 
που διαρκούν περίπου 40 λεπτά, θα γίνον
ται κάθε μέρα στις 19:00 μέσα από το κα- 

„ νάλι του ΜΜΘ στο Youtube 
(https://www.youtube.com/user/Tch- 
greece), αλλά και από τη σελίδα του στο 

\ facebook.
Να σημειωθεί πως όλη δράση έχει την 

υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού,

το οποίο το προηγούμενο διάστημα οργά
νωσε δύο τηλεδιασκέψεις με τους πολιτι
στικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και 
χρηματοδοτεί αυτή την πρωτοβουλία για 
να ενισχύσει την καλλιτεχνική δημιουργία 
και να στηρίξει τους καλλιτέχνες σ’ αυτές 
τις δύσκολες για όλους συνθήκες.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του δ.σ. 
του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Βασίλης Γάκης: «Μετά από παρότρυνση 
της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώ- 
νη, και θέλοντας αυτή τη δύσκολη ώρα να 
στηρίξουμε αφενός τους πολίτες και αφε
τέρου τους καλλιτέχνες, το Μέγαρο Μου
σικής Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει την 
πρωτοβουλία πραγματοποίησης καλλιτε
χνικών δράσεων -σε συνεργασία και με 
άλλους φορείς- στέλνοντας το μήνυμα 
‘μένουμε ενεργοί, μένουμε σπίτι’. Αποδει- 
κνύσυμε μ’ αυτό τον τρόπο ότι οι φορείς 
του πολιτισμού της Θεσσαλονίκης και ο 
καλλιτεχνικός της κόσμος είναι όρθιοι, 
δημιουργικοί και ανταποκρίνονται στις 
περιστάσεις. Στο Μέγαρο θα ακολουθή
σουν και άλλοι κύκλοι δράσεων που θα

ανακοινωθούν σύντομα. Όλες οι δράσεις 
υλοποιούνται με την υποστήριξη του 
υπουργείου Πολιτισμού».

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση 
των δράσεων τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα 
ενδεδετγμένα από τον ΕΟΔΥ μέτρα ασφα
λείας και αποστάσεων, τόσο για τους καλ
λιτέχνες όσο και για το προσωπικό που 
εργάστηκε. Για τον ίδιο λόγο τα γυρίσμα
τα πραγματοποιήθηκαν με χρήση ειδικής 
τεχνολογίας.

Την Μεγάλη Δευτέρα μεταδόθηκε Συ
ναυλία μουσικής δωματίου (Παραγωγή: 
ΟΜΜΘ, Σε συνεργασία με την ΚΟΘ) με 
τη Μαρία Ανισέγκσυ (τσέλο) και τον Νίκο 
Κυριόσογλσυ (πιάνο), την Μεγάλη Τρίτη 
Συναυλία μουσικής δωματίου (Παραγω
γή: ΟΜΜΘ, Σε συνεργασία με την ΚΟΘ) 
με τον David Bogorad (βιολί) και τον Βα
σίλη Βαρβαρέσο (πιάνο).

Οι επόμενες συναυλίες έχουν ως εξής:

-Μεγάλη Τετάρτη 15/4
Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας με 

τους πρωτοψάλτες-μουσικοδιδασκάλους

Πάρη Γκούνα και Γιώργο Φανάρα και 
αφηγητή τον Χρυσόστομο Σταμούλη, κα
θηγητή Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ.

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται.../ Τον Νυμ
φώνα σου βλέπω.../ Ερχόμενος ο Κύριος 
προς το εκούσιον πάθος.../ Κύριε, ερχό
μενος προς το πάθος.../ Εν ταις λαμπρό- 
τησι των αγίων σου.../ Η πόρνη εν 
κλαυθμώ ανεβόα... Πόρνη προσήλθε 
σοι.../ Σε, τον της παρθένου Υιόν.../ Ότε 
η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον.. ./Οτε 
οι ένδοξοι μαθηταί.../ Ο τρόπος σου δο- 
λιότητος γέμεμ παράνομε Ιούδα.../ Μυ
σταγωγούν σου, Κύριε.../ Άρχοντες λα
ών..., Τας αισθήσεις ημών..., 'Εδραμε λί
γων ο Ιούδας..., Εις τριάκοντα αργύρια... 
, Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια..., Αντί 
αγαθών.../ Εξηγόρασας ημάς.../ Σήμε
ρον κρεμάται επί ξύλου.../ Εξέδυσάν με 
τα ιμάτιάμου.../Επίξύλουβλέπουσα.../ 
Εγκώμια/ Αναστάσιμα ευλογητάρια/ Ανά
στα ο Θεός.../ Χριστός ανέστη εκ νε
κρών...

Παραγωγή: ΟΜΜΘ.

-Μεγάλη Πέμπτη
Προβολή της βωβής ταινίας La Vie et 

la passion de Jesus Christ (Passion and 
Death of Christ) (1903), με υπόκρουση 
ζωντανής μουσικής. Με τον Θανάση 
Μπιλιλή (σύνθεση, πιάνο).

Η ταινία, γαλλικής παραγωγής από την 
πρωτοπόρο κινηματογραφική εταιρεία 
Pathe Freres και σκηνοθετημένη από τους 
Lucien Nonguet και Ferdinand Zecca, 
αφηγείται τη ζωή του Χριστού και είναι 
από τις πρώτες ταινίες με μεγάλη διάρ
κεια, ενώ θεωρείται επίσης και από τις 
πρώτες που παρουσιάστηκαν με χρώμα 
(χρωματισμένη με τη μέθοδο

«Pathechrome»).
Παραγωγή: ΟΜΜΘ.

-Μεγάλη Παρασκευή 17/4
«Ααϊκοί Επιτάφιου) - ένα μικρό αφιέ

ρωμα σε δύο από τους σημαντικότερες 
συνθέτες του λαϊκού μας τραγουδιού, τον 
Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Κσυγι- 
ουμτζή, οι οποίοι σε συνεργασία με εμ- 
βληματικούς ποιητές εξέφρασαν τη δική 
τους βιωματική και υπαρξιακή προσέγγι
ση για τον Επιτάφιο και την Ανάσταση. 
Με τον Ανδρέα Καρακότα (φωνή) και τον 
Θανάση Μπιλιλή (πιάνο).

Μίκης Θεοδωράκης - Γιάννης Ρίτσος
- από τον «Επιτάφιο»
Βασίλεψες αστέρι μου/ Πού πέταξε τ’ 

αγόρι μου/ Μέρα Μαγιού/ Χείλι μου μο- 
σχομυριστό/ Στο παραθύρι/ Ήσουν κα
λός/ Να ’χα τ’ αθάνατο νερό

Σταύρος Κουγισυμτζής
- από το έργο «Ύμνοι αγγέλων σε ρυθ

μούς ανθρακιών» (βασισμένο σε κείμενα 
του Ευαγγελίου)

Κύριε εκέκραξρ/ Θεός Κύριος/ Ιδού ο 
νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός

- από το έργο «Ηλιοσκόπιο» σε ποίηση 
Γιώργου Θέμελη

Πρώτο περιστέρι/ Πώς να σε πάρω/ 
«Χασάπικο»/ Η πρώτη Ανάσταση/ Πάσχα 
των Ελλήνων

- από το έργο «Μικρές πολιτείες»
Τα πρώτα λόγια του Χριστού (εβραϊκό 

τραγούδι σε πρώτη διασκευή Σταύρου 
Κσυγιουμτζή, ποίηση Μάνος Ελευθερίου)

Τώρα που θα φύγεις (ποίηση Μάνος 
Ελευθερίου)

- Όταν ανθίζουν πασχαλιές (στίχοι 
Σταύρος Κουγισυμτζής)

Παραγωγή: ΟΜΜΘ.
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