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  Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης φέρνει μουσική
στο σπίτι μας

Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.: 1,16 Ημερομηνία
έκδοσης:

17-04-2020

Επιφάνεια: 760.35 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Μέγαρο 
έρχεται στο 
σπίπ μας

Αυτό το Πάσχα είναι διαφο
ρετικό λόγω τής πανδημίας του 
κορωνοΐού. Κι αν οι αίθουσες 
είναι κλειστές για το κοινό, το 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί
κης έφερε στις οθόνες των υπο
λογιστών, κινητών και τάμπλετ 
νέες παραγωγές μουσικών εκ
δηλώσεων. ΣΕΛ 16
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Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
φέρνει μουσική στο σπίτι μας
Προχώρησε σε νέες παραγωγές εκδηλώσεων με αφορμή την Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ θα συνεχίσει και με άλλες προτάσεις

Α
υτό το Πάσχα είναι δια
φορετικό λόγω της παν
δημίας του κορωνοϊού. 
Κι αν οι αίθουσες είναι 
κλειστές για το κοινό, το 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
έφερε στις οθόνες των υπολογιστών, 

κινητών και τάμπλετ νέες παραγωγές 
μουσικών εκδηλώσεων. Κάλεσε ση
μαντικούς καλλιτέχνες στη σκηνή 
«Αιμίλιος Ριάδης» για να παρουσιά
σουν έργα απόλυτα εναρμονισμένα με

| το κατανυκτικό πνεύμα των ημερών.
| Συναυλίες μουσικής δωματίου με τη 
ΐ Μαρία Ανισέγκου (τσέλο) και τον Νί- 
I κο Κυριόσογλου (πιάνο), και με τον 

David Bogorad (βιολί) και τον Βασίλη 
I Βαρβαρέσο (πιάνο), Ύμνοι της Μεγά

λης Εβδομάδας με τους πρωτοψάλτες- 
μουσικοδιδασκάλους Πάρη Γκούνα 
και Γιώργο Φανάρα και αφηγητή τον 
καθηγητή Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ 
Χρυσόστομο Σταμούλη, προβολή της 
βωβής ταινίας La Vie et la passion de 
Jesus Christ (1903), με υπόκρουση 
ζωντανής μουσικής με τον Θανάση 
Μπιλιλή (σύνθεση, πιάνο) αλλά και 
ένα μικρό αφιέρωμα στους συνθέτες 
του λαϊκού μας τραγουδιού, Μίκη Θε- 
οδωράκη και Σταύρο Κουγιουμτζή, 
πάνω στην προσέγγισή τους στον Επι
τάφιο και την Ανάσταση, με την συμ
μετοχή του Ανδρέα Καρακότα (φωνή) 
και του Θανάση Μπιλιλή (πιάνο) 
απαρτίζουν το πρόγραμμα.

Κάθε μέρα στις 19:00 μεταδίδεται 
από το κανάλι του ΜΜΘ στο Youtube 
(https ://www.y outube. com/user/Tch- 
greece), αλλά και από τη σελίδα του 

! στο facebook, και μία διαφορετική,

I
 πρωτότυπη παραγωγή, η οποία παρα

μένει διαθέσιμη για 48 ώρες. Οι μετα
δόσεις διαρκούν περίπου 40 λεπτά.

«Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με 
παρότρυνση της κυρίας Μενδώνη και

είναι προϊόν δύο τηλεδιασκέψεων με 
άλλους πολιτιστικούς φορείς που είναι 
εποπτευόμενοι του υπουργείου Πολιτι
σμού. Κάθε φορέας θα κάνει και δικές 
του πρωτοβουλίες, αλλά και συνέργει
ες. Έτσι κι εμείς έχουμε μια δράση σε 
συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινημα
τογράφου Θεσσαλονίκης και το Κρα
τικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (σημ. το 
πρότζεκτ «Πάθη - Πλανήτης - Άγγιγ
μα»), στις δύο πρώτες συναυλίες της 
Μεγάλης Εβδομάδας συνεργαστήκαμε 
με την Κρατική Ορχήστρα (συναυλίες 
μουσικής δωματίου), ενώ έχουμε προ
γραμματίσει και άλλες δράσεις για αρ
γότερα», δήλωσε στον «Τύπο Θεσσα
λονίκης» ο πρόεδρος του δ.σ. του Με
γάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Βασί
λης Γάκης. Υπογράμμισε πως: «Κατά 
την υλοποίηση των δράσεων τηρήθη
καν αυστηρά όλα τα ενδεδειγμένα από 
τον ΕΟΔΥ μέτρα ασφαλείας και απο
στάσεων, τόσο για τους καλλιτέχνες 
όσο και για το προσωπικό που εργά
στηκε. Για τον ίδιο λόγο τα γυρίσματα 
πραγματοποιήθηκαν με χρήση ειδικής 
τεχνολογίας. Θέλουμε να μεταδώσου
με το μήνυμα: Μένουμε ενεργοί, μέ
νουμε σπίτι».

Εστιάζοντας για τις προτάσεις για 
την Μεγάλη Εβδομάδα τόνισε: «Πρό
κειται για παραγωγές που ανήκουν σε 
διαφορετικά είδη μουσικής. Μπαρόκ,

βυζαντινή, έντεχνη, αλλά και με υλικό 
από εκπροσώπους του λαϊκού τραγου
διού όπως οι συνθέτες Μίκης Θεοδω- 
ράκης και Σταύρος Κουγιουμτζής 
στην παραγωγή “Λαϊκοί Επιτάφιοι” 
που θα μεταδοθεί την Μεγάλη Παρα
σκευή».

Και stand up comedy

Εξάλλου αποκάλυψε στον «Τύπο 
Θεσσαλονίκης» πως αυτό το διάστημα 
17 διαφορετικοί καλλιτέχνες που κά
νουν stand up comedy ετοιμάζουν κεί
μενα για ένα φεστιβάλ stand up come

dy. Τα σχετικά βίντεο θα ανεβούν την 
ερχόμενη εβδομάδα στο κανάλι του 
Μεγάρου Μουσικής στο youtube.

«Φυσικά έπονται και άλλες εκδηλώ
σεις, ενώ παράλληλα το Μέγαρο Μου
σικής θα αξιοποιήσει και το υλικό που 
έχει από δικές του παραγωγές και κυ
ρίως από εμφανίσεις που έχει κάνει η 
MOYSA», σημείωσε ο κ. Γάκης.

Υπογράμμισε πως σε όλες τις δρά
σεις που γίνονται ήταν σημαντική η 
στήριξη από το Υπουργείο Πολιτι
σμού. «Από την πρώτη στιγμή στήριξε 
τον πολιτισμό. Για τον καλύτερο συν
τονισμό γίνονται οι τηλεδιασκέψεις

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή
«Λαϊκοί Επιτάφιου) - ένα μικρό αφιέ

ρωμα σε δύο από τους σημαντικότερες 
συνθέτες του λαϊκού μας τραγουδιού, 
τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο 
Κουγιουμτζή, οι οποίοι σε συνεργασία 
με εμβληματικούς ποιητές εξέφρασαν 
τη δική τους βιωματική και υπαρξιακή 
προσέγγιση για τον Επιτάφιο και την 
Ανάσταση. Με τον Ανδρέα Καρακότα 
(φωνή) και τον Θανάση Μπιλιλή (π«χ- 
νο).

Μίκης Θεοδωράκης - Γιάννης Ρίτσος

- από τον «Επιτάφιο»
Βασίλεψες αστέρι μου/ Πού πέταξε τ’ 

αγόρι μου/ Μέρα Μαγιού/ Χείλι μου 
μοσχομυριστό/ Στο παραθύρι/ Ήσουν 
καλός/Να’χα τ’αθάνατο νερό

Σταύρος Κουγιουμτζής
- από το έργο «Ύμνοι αγγέλων σε 

ρυθμούς ανθρώπων» (βασισμένο σε κεί
μενα του Ευαγγελίου)

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

- από το έργο «Ηλιοσκόπιο» σε ποί-

ενώ φυσικά στο τελικό αποτέλεσμα 
έχει βοηθήσει το γεγονός πως υπάρχει 
καλή συνεργασία με τους άλλους φο
ρείς πολιτισμού για τις συμπαραγω
γές», συμπλήρωσε.

Πηγή έμπνευσης 
για καλλιτέχνες 
και φορείς πολιτισμού

Όσον αφορά στην επόμενη μέρα με
τά την άρση των μέτρων ο κ. Γάκης 
δήλωσε: «Ελπίζουμε να έρθει το συν
τομότερο και με δεδομένη την ασφά
λεια όλων μας.

Θα είναι δύσκολη η επόμενη μέρα 
για την χρήση κλειστών χώρων και για 
ψυχολογικούς λόγους. Όμως πλησιά
ζει το καλοκαίρι, οπότε το τμήμα πα
ραγωγών μας θα αξιοποιήσει την πλα
τεία που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο 
κτήρια του Μεγάρου Μουσικής και 
την οροφή του M2. Το πιο πιθανό εί
ναι να φιλοξενηθούν μουσικές συναυ
λίες και να λειτουργήσει ο θερινός κι
νηματογράφος.

Η επόμενη μέρα θα είναι ιδιαίτερη 
και ξεχωριστή. Σε κάθε περίπτωση αυ
τό που ζούμε τώρα με τον κορωνοϊό 
θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για 
τους καλλιτέχνες και για τους φορείς 
πολιτισμού της πόλης για την συμμε
τοχή και ενεργή παρουσία τους».

ηση Γιώργου Θέμελη
Πρώτο περιστέρι/ Πώς να σε πάρω/ 

«Χασάπικο»/ Η πρώτη Ανάσταση/ Πά
σχα των Ελλήνων

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

κό τραγούδι σε πρώτη διασκευή Σταύ
ρου Κουγιουμτζή, ποίηση Μάνος Ελευ
θερίου)

Τώρα που θα (φύγεις (ποίηση Μάνος 
Ελευθερίου)

- Όταν ανθίζουν πασχαλιές (στίχοι 
Σταύρος Κουγιουμτζής)

Παραγωγή: ΟΜΜΘ.
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