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Οι Χορευτές του Βορρά 
χορογραφούν Σοστακόβιτς
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ΑΠΕ-ΜΠΕ »
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 

(ΚΟΘ) συνεχίζει τις διαδικτυακές συναυλίες 
της και συμπράττει με τους Χορευτές του 
Βορρά, οι οποίοι χορογραφούν ένα εμβλη- 
ματικό έργο του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, αφιε
ρωμένο στα θύματα του φασισμού και του 
πολέμου.

Το έργο "Συμφωνία Δωματίου, έργο 
110a", ερμηνεύει, υπό τπ μουσική διεύθυνση 
τπς Ζωής Τσόκανου, η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης και θα μεταδοθεί την Κυ
ριακή, 28 Φεβρουάριου 2021 στις 19:00, 
δωρεάν από το κανάλι της ΚΟΘ στο 
Youtube (TheTSSO) και τη σελίδα της στο 
Facebook.

FI αφιέρωση προς τα "θύματα του φασι
σμού και του πολέμου" είναι γραμμένη

πάνω στην παρτιτούρα και οφείλεται στην 
επίδραση που είχε στοπ Σοστακόβιτς π πα
ρακολούθηση του φιλμ "Five Days, Five 
Nights", σχετικά με το βομβαρδισμό που κα
τέστρεψε την Δρέσδη, κατά τη διάρκεια του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο γιος του, Μαξίμ, 
αποκάλυψε αργότερα ότι στην πραγματικό
τητα ο πατέρας του αφιέρωσε το έργο στα 
θύματα κάθε ολοκληρωτικού καθεστώτος 
και ότι επρόκειτο για μία ακόμη κρυπτο- 
γραφημένη κατηγορία προς τον Στάλιν. Ο 
Σοστακόβιτς το συνέθεσε με σκοπό να απο- 
τελέσει το κύκνειο άσμα του, αφού εκείνο 
το διάστημα φλέρταρε με την ιδέα της αυ
τοχειρίας. Έχει χαρακτηριστεί ως "μουσικό 
Blitzkrieg" και από άλλους ως το "sound
track της ζωής του". Ο Σοστακόβιτς έκλαιγε 
όσο το έγραφε, αλλά και στην πρεμιέρα του

έργου, όταν παρακολούθησε, ως θεατής 
πλέον. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, τον Αύ
γουστο του 1975, το έργο αυτό παίχτηκε 
στην κηδεία του μεγάλου συνθέτη. Ο 
Ρώσος μαέστρος και βιολονίστας Rudolf 
Barshai μετέγραψε το έργο για μικρή ορ
χήστρα, εκδοχή που ονομάστηκε ‘Chamber 
Symphony "in C minor, Op. 110a", την 
οποία παρουσιάζει η Κ.Ο.Θ. στη συγκεκρι
μένη συναυλία.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη χορο
γραφία υπογράφει η Τατιάνα Παπαδοπού- 
λου, με βοηθό χορογράφου τον Αλέξανδρο 
Σταυρόπουλο, τη δραματουργία η Κατερίνα 
Διακουμοπούλου, τη σκηνοθεσία ο Μάριος 
Σπύρογλου και ενδυματολόγος είναι ο Αθα
νάσιος Κολαλάς. Χορεύουν οι: Δέσποινα 
Λαγουδάκη, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος.
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