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Βίοι & Πολιτείες

του ’40 είναι µια φρικτή περίοδος στην ιστορία της µουσικής. Μιλάµε για δύο εγκληµατίες, δύο δικτάτορες
που µε έναν τρόπο πράγµατι
αγαπούσαν τη µουσική, κάτι
που οπωσδήποτε είναι δυσάρεστο. Ειδικά στην περίπτωση του Χίτλερ, το κριτήριό
του όσον αφορά τη µουσική
που προτιµούσε, δεν ήταν απαραιτήτως για τα σκουπίδια.
Oταν διατύπωνε απόψεις για
τους συνθέτες που του άρεσαν, όπως ο Βάγκνερ, ήξερε
τι έλεγε. Eτσι τα πράγµατα ήταν πολύ επικίνδυνα για τους
µουσικούς. Στο µεταξύ, όµως,
εκείνη η περίοδος ήταν δύσκολη και για έναν ακόµη
λόγο: η Iστορία έτρεχε πιο
γρήγορα στη διάρκεια του
20ού αιώνα, η ανάδυση της
µαζικής κουλτούρας δεν ευνοούσε την κλασική µουσική, οι συνθέτες αισθάνονταν
πως η εποχή τούς ξεπερνάει,
αισθάνονταν απειληµένοι
–και ξαφνικά έχεις τον Ρίχαρντ Στράους να διευθύνει
στο Μπαϊρόιτ και ο Χίτλερ
τον προσεγγίζει, του λέει
πως θέλει να συµµετέχει στη
µουσική ζωή της Γερµανίας
και ο Στράους κολακεύεται.
Eπειτα ο Σοστακόβιτς στη
Σοβιετική Eνωση είχε µια
πολύ περίεργη σχέση µε τον
Στάλιν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να µιλήσουµε µε βεβαιότητα για το τι συνέβαινε.
Aλλοτε ο Σοστακόβιτς έµοιαζε να δουλεύει για το σύστηµα, άλλοτε έµοιαζε να το
πολεµάει. Του Στάλιν άλλο-

τε του άρεσε η µουσική του
Σοστακόβιτς, άλλοτε τον εξόργιζε, άλλοτε αδιαφορούσε εντελώς. Γενικά οι συνθέτες στη Σοβιετική Eνωση ποτέ δεν ήξεραν πού στέκονταν.
Τη µια στιγµή τους θεοποιούσαν, την επόµενη τους κατέστρεφαν. Αυτό µπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην
τρέλα, και πρέπει να παραδεχτούµε πως ήταν θαύµα που
κάτω από τέτοιες συνθήκες
συνέχιζαν να εργάζονται και
να δηµιουργούν. Μπορεί όλα
τα έργα που έγραψαν εκείνα
τα χρόνια να µην είναι σηµαντικά, αλλά συνέθεσαν και αριστουργήµατα. Μερικές φορές καταδικάζουµε τη στάση
τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν µπορούµε πραγµατικά
να φανταστούµε πώς πρέπει
να ήταν να προσπαθείς να
ζήσεις σαν καλλιτέχνης εκείνα τα χρόνια».

«™Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ™ÙfiÎ¯·Ô˘˙ÂÓ,
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ˜»

ªÁÈÔÚÎ

«∫¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ªÁÈÔÚÎ, Radiohead ‹ Sonic
Youth, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Ê¤ÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ Û˘Óı¤ÙÂ˜. ∞Ó ÙÔ Ì¿ıÂÈ,
ÌÔÚÂ› Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜», Ï¤ÂÈ Ô ƒÔ˜. ∆È Â›‰Ô˘˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹Ûˆ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ
Radiohead; «O ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, Ô ∆˙fiÓÈ °ÎÚ›ÓÁÔ˘ÓÙ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ê·Ó ÙÔ˘ ªÂÛÈ¿Ó, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÂÈ.
∂›ÛË˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÚÚÔ‹ Û˘ÓıÂÙÒÓ ÙË˜ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ·‚¿Ó ÁÎ·ÚÓÙ, fiˆ˜ Ô ¶ÂÓÙÂÚ¤ÙÛÎÈ. ∫È fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ
ªÁÈÔÚÎ, ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ∫¤ÈÙ˙ Î·È ™ÙfiÎ¯·Ô˘˙ÂÓ». AÚ·, ÂÊfiÛÔÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙË˜, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ‹‰Ë Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ™ÙfiÎ¯·Ô˘˙ÂÓ; «∞ÎÚÈ‚Ò˜».

√ ∆Û¿ÚÏÈ ¶¿ÚÎÂÚ
‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜
ı·˘Ì·ÛÙ‹˜
ÙÔ˘ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ,
Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿
ÙÔ˘ ·Á·Ô‡ÛÂ ÙË
ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ Bird

H ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡ Î·È Ë
ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘
ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌÔ‡
ÊÚ¤Ó·Ú·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË
ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË,
Â›¯·Ó fiÌˆ˜ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ÔÏÏÔ› ∂˘Úˆ·›ÔÈ
Û˘Óı¤ÙÂ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÈ˜ ∏¶∞.

«Hταν τεράστιο δώρο ο ερχοµός τόσων ταλαντούχων
ανθρώπων, οι οποίοι έγραψαν µουσική εδώ, δίδαξαν
και µετέδωσαν την πείρα
τους σε νέους συνθέτες. Η
παρουσία και η δουλειά τους
συνδέεται άµεσα µε τον
πλούτο της αµερικανικής

∏ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Â˘ÓÔÂ›
ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹;

µουσικής µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Και δεν ήταν
πάντα εύκολη η ζωή γι’ αυτούς στην Αµερική. Oταν έφτασε ο Μπάρτοκ στη Νέα
Υόρκη ήταν πάµφτωχος, ο
Σένµπεργκ ποτέ δεν ένιωσε

«£˘Ì¿Ì·È Î¿ÙÈ Ï›Á·
·fi ÙÔ ¶¿ÙÂÚ ∏ÌÒÓ»

άνετα, ο Στραβίνσκι τα κατάφερε πολύ καλύτερα – εξελίχτηκε σε ένα είδος ποπ ινδάλµατος. Hταν πολύ καλός
στην επικοινωνία, ευπροσάρµοστος, µε έναν τρόπο αµερικανοποίησε τον εαυτό

«Νοµίζω πως διανύουµε
µια καταπληκτική εποχή όσον αφορά τόσο τη σύνθεση
έργων κλασικής µουσικής όσο και τη διάδοσή τους. Περισσότεροι άνθρωποι από οποιαδήποτε άλλη στιγµή
στην ιστορία του κόσµου ακούνε, γνωρίζουν και αγαπούν την κλασική µουσική.
Μπορεί τα µέσα ενηµέρωσης
να µην αφιερώνουν τόσο χώρο όσο παλιότερα στην κλασική µουσική, αλλά αυτό δεν
σηµαίνει πως έχει πάψει να
είναι δηµοφιλής. Ακριβώς το

αντίθετο συµβαίνει. Στις
ΗΠΑ έχουµε περισσότερες
συναυλίες, όπερες και ορχήστρες από ποτέ. Κι έπειτα, εκτός από το ευρωπαϊκό και το
αµερικανικό κοινό, υπάρχουν η Κίνα και άλλες χώρες
της Ασίας, όπου το ενδιαφέρον για την κλασική µουσική
είναι τεράστιο.
Eχουµε συνηθίσει να βλέπουµε τον 19ο ως τον χρυσό
αιώνα της κλασικής µουσικής, αλλά ξεχνάµε πως τότε
ελάχιστοι άνθρωποι είχαν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν συναυλίες και οι περισσότεροι από αυτούς ζούσαν στην Ευρώπη και λιγότεροι στην Αµερική. Συντελείται µια τεράστια αλλαγή.
Νοµίζω πως στον αιώνα µας
θα δούµε να αναδύονται
σπουδαίοι συνθέτες από
χώρες εκτός της Ευρώπης
και των ΗΠΑ».
katoiko@enet.gr

∆Ô playlist ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·

O

AÏÂÍ ƒÔ˜, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «New Yorker», ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ê·Ó·ÙÈÎ¿
Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹. «HÌÔ˘Ó ÂÚ›ÙˆÛË», ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ
Ã¿Ú‚·ÚÓÙ ‹Ù·Ó ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÌÈ·˜ ÂÎÔÌ‹˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜
ÛÙÔÓ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Ú·‰ÈÔÊˆÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. «∆fiÙÂ ¿Ú¯ÈÛ· Î·È Ó· ·ÓÔ›ÁÔÌ·È ÛÂ ¿ÏÏ· ‹‰Ë. •ÂÎ›ÓËÛ· ÌÂ free jazz Î·È ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÓÒÚÈÛ· ÙËÓ ·ÓÎ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹. ∆· ÚÒÙ· ¿ÏÌÔ˘Ì
Ô˘ ·ÁfiÚ·Û· ‹Ù·Ó ÙˆÓ Sonic Youth Î·È ÙˆÓ Pere Ubu». ¶ÔÏÏ¿
¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Â›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÂ Â·Ê‹ Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜: «OÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ·È‰›, ¤„ÂÏÓ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛ›·. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ Â›Ó·È ∂ÏÏËÓ›‰·, ÎfiÚË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ», ÌÂ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ. «EÏÏËÓÈÎ¿ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ, ·ÏÏ¿ ı˘Ì¿Ì·È Î¿ÙÈ Ï›Á· ·fi ÙÔ ¶¿ÙÂÚ ∏ÌÒÓ».

του. Κι έπειτα υπάρχουν άλλοι, όπως ο Κουρτ Βάιλ, που
έγραψε µουσική για το
Μπρόντγουεϊ. Φτάνοντας εδώ ακολούθησαν διαφορετικούς δρόµους και η επιρροή
τους άγγιξε πολλούς µουσικούς και πολλούς χώρους».

∫¿ÚÏ¯·˚ÓÙ˜ ™ÙfiÎ¯·Ô˘˙ÂÓ

πÁÎfiÚ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ

➊ Schoenberg, Berg, and Webern, «Pieces for Orchestra», Levine/Berlin Philarmonic
(DG/ArkivMusik.com)
➋ Stravinski, «Rite of Spring», «Petrushka», Stravinski/Columbia Symphony (Sony)
➌ Bartok, «Concerto for Orchestra and music for Strings, Percussion, and Celesta»,
Reiner/Chicago Symphony (RCA)
➍ Sibelius, Symphonies Nos. 4- 7, Karajan/Berlin Philarmonic (DG)
➎ Britten, «Peter Grimes», Davies/Royal Opera House (Philips)
➏ «Copland the Populist», Tilson Thomas/San Fransisco Symphony (RCA)
➐ Shostakovich, Symphonies Nos. 5 and 9, Bernstein/New York Philarmonic (Sony)
➑ Messiaen, «Quartet for the End of Time», Tashi (RCA)
➒ Ligeti, «Atmospheres» and «Lontano», Nott / Berlin Philarmonic (Teldec)
➓ Reich, «Music for 18 Musicians» (ECM)

