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Θριαµβεύύτρια ἡ αἰώώνια Κίίνα (κιν.中国)
στὸν 4ο Διεθνῆ Διαγωνισµὸ Πιάάνου
Ch.-V. Alkan - P.J.G. Zimmermann!

―――――

Διοργανωτὴς τὸ Διεθνὲς (πλὴν ἑλληνικόότατο)
Μουσικὸ Σωµατεῖο Τζίίνα Μπαχάάουερ, ἱδρυτὴς καὶ
ψυχήή του ὁ φίίλτατος Κωνσταντίίνος Π. Καράάµπελας-Σγούύρδας, ναίί, καὶ τοῦ Critics-Point

―――――
21/2018.
τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.
ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΙΑΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ τῶν προσωπικῶν µου
ἀπόόψεων περὶ Διεθνῶν Μουσικῶν Διαγωνισµῶν (βραχυγρ. ΔΜΔ), ὅσο
καὶ ἂν ἐγὼ ὁ ἴδιος, µὲ τὰ χρόόνια, θεωρῶ (µόόνον γιὰ µέένα) ἀσυγχώώρητη
σπατάάλη χρόόνου τὴν παρακολούύθηση ἀφεύύκτως πασίίγνωστων σελίίδων
γιὰ πιάάνο ἢ φωνήή: αὐτοὶ οἱ δύύο διαγωνισµοὶ (ἴσως καὶ κιθάάρας;) γίίνονται
λίίγο-πολὺ τακτικὰ στὴν Ἑλλάάδα, ἀφ' ὅτου ἡ ἀλησµόόνητη Ὀρχήήστρα τῶν
Χρωµάάτων δολοφονήήθηκε ἰταµόότατα ἀπὸ τὸ καταραµέένο ἑλληνικὸ ντοβλέέτι. Ἄν θυµᾶστε, ὀργάάνωνε κάάθε χρόόνο τοὺς ΔΜΔ Δηµήήτρης
Μητρόόπουλος (ἐναλλάάξ συνθέέσεως καὶ διευθύύνσεως ὀρχήήστρας). Σὲ τόόπο
ἀνιάάτως φυγόόµουσο, ἀλλὰ µὲ πλήήθη προικισµέένων µουσικῶν κατὰ 50%
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ἐκπατριζοµέένων, ὅπου ἡ µουσικὴ παραµέένει ἐµπροθέτως ἀθεσµοθέτητη, ἕρµαιο στὰ χέέρια Μαικήήνων (ἀπὸ καταβολῆς Ἀνδρέέα Συγγροῦ [1830
-1899]), ποὺ τὴ χρησιµοποιοῦν ὡς µέέσον γιὰ τὴν προώώθηση ἀνοµολόόγητων σκοπῶν, εἶναι δραµατικὰ ἀναγκαία. Ὄχι µόόνο γιὰ νὰ παρακολουθοῦν διεθνεῖς ἐξελίίξεις στὸ παιδαγωγικὸ τοµέέα, ἀλλὰ καὶ γιὰ συνειδητοποιοῦν τὶς γιγαντιαῖες, ἐλπιδοφόόρα ποιοτικὲς, µεταβολὲς στὸν Μουσικὸ
Χάάρτη τῆς Ὑδρογείίου: τὸ 1900 ὁ πληθυσµόός τις ὑπολογιζόόταν στὰ 2
δὶς, ἐνῶ τὸ 2018, ἴσως ἔχει φτάάσει τὰ 6,5 ! Στὸ µουσικὸ στίίβο µπῆκαν
δυναµικὰ ἡ Ἄπω Ἀσίία (χρονολογικάά: Ἰαπωνίία, Κορέέα, Κίίνα καὶ ἕπονται
Μογγολίία, ἴσως Ταϋλάάνδη καὶ τελευταῖα οἱ µουσικὰ ὑπερανεπτυγµέένως
τέέως σοβιετικὲς δηµοκρατίίες τῆς Γεωργίία, Ἀρµενίίας καίί ἄλλων χωρῶν
τῆς τέέως ΕΣΣΔ). Ἡ ἄλλοτε «ἀποµονωµέένη» Ἀλβανίία, ἔχει ἐξελειχθεῖ
σὲ ἐξαγωγέέα ἀηδονιῶν ἀµφοτέέρων τῶν φύύλων στὰ µεγαλύύτερα ξέένα λυρικὰ θέέατρα καὶ σολὶστ (πιάάνου, βιολιοῦ, βιολοντσέέλου κ.ἄ.). Γιὰ νὰ µὴν
ἀναφέέρουµε τὴ Φιλαρµονικὴ τῆς Prishtina, πρωτεύύουσας τοῦ πλαϊνοῦ
µας Κοσόόβου, ποὺ πρόόσφατα περιόόδευσε τὴν...Ἰαπωνίία (ἐνῶ ἡ ΚΟΑ―
ξέέχασα ἂν καὶ πότε ξεµύύτισε ἀπὸ τὸ Ἑλλαδιστάάν)... Τῶν λόόγων µου τὸ
ἀσφαλὲς ἐπικύύρωσαν οἱ 4 διακρίίσεις του 4ου ΔΜΔ πιάάνου Τζίίνα Μπαχάάουερ: τὶς δύύο ἀπέέσπασαν νεαρόότατοι Κινέέζοι, ποὺ γιὰ µᾶς ἁπλῶς κατοικοῦν ἐκτὸς Λαϊκῆς Δηµοκρατίίας τῆς Κίίνας.

*

*

*

ΤΟΝ 4ο ΔΜΔ πιάάνου Τζίίνα Μπαχάάουερ, ποὺ φέέρει τὰ ὀνόόµατα δύύο
περιφήήµων πιανιστῶν τοῦ 19ου αἰ., τοῦ Charles-Valentin Alkan (1813
-1888) καὶ τοῦ δασκάάλου του Pierre-Joseph-Guillaume Zimmerman
(1785-1853), ἐξ' ὧν τοὐλάάχιστον ὁ πρῶτος ὑπῆρξε καὶ µέέγιστος
συνθέέτης (ἔργων γιὰ πιάάνο, κυρίίως): ἀπὸ τὰ λίίγα ἀλλὰ σηµαντικόότατα
ἔργα του ποὺ ἔχω ἀκούύσει. κινεῖται σὲ ὑψόόµετρα µόόλις χαµηλόότερα
ἐκείίνων τῶν Σοπέέν καὶ Λίίστ. Καὶ σηµαντικὸς λόόγος παρακολουθήήσεώώς
µου τῆς τελικῆς συναυλίίας τοῦ ΔΜΔ ἦταν ἡ ἀκρόόαση ἔργων του, πολυ-τιµόότατη διεύύρυνση τῶν ὅποιων µουσικῶν µου γνώώσεων.
Ἀρχίίζουµε ἀπὸ τὰ τετελεσµέένα γεγονόότα: α) Σύύνθεση τῆς 5µελοῦς
κριτικῆς ἐπιτροπῆς. Πρόόεδρος: Κωνσταντίνος Π. Καράµπελας-Σγούρδας: Μέέλη: Constantino Mastroprimiano (Ἰταλίία), Ὀρέστης
Μπαζός, Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαµάντη, Ἑλένη ΛέττηΠαππᾶ. β) Ἡ κρίίση της: Α Βραβεῖο....δὲν δόόθηκε, γύύρευε γιατίί (σχόόλιο
γράάφοντος). Β´ʹ΄´ Βραβεῖο, ex aequo: Cowley Fu (Κινἐζος, κάάτοικος
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Αυστραλίίας· ἐπώώνυµο: Fu, γ. 6.11.1995) καὶ Federico Crema ('Iταλίία.
γ. 11.2.1999) Γ´ʹ΄´ Βραβεῖο: Ἐλευθέέριος Μισιργῆς (Ἑλλάάδα, γ. 25.5.
1987). Εἰδικὸ Βραβεῖο: Chia-yu Chsu (Κίίνα· ἐπώώνυµο Chsu, 28.5.
1989).
Τῆς µοίίρας µου νὰ διαφωνῶ, συχνόότατα καθέτως, µὲ τὶς κρίίσεις
τῶν ἐπιτροπῶν κάθε ΔΜΔ. Εἶναι τῶν ἀδυνάάτων ἀδύύνατον στὴν καθεµιὰ
νὰ µὴ ὑπάάρχουν ἕνα-δυὸ ἀγύύριστα µυαλάά, ἕρµαια ἐµµονῶν καὶ προκαταλήήψεων. Παραθέέτω τὶς κρίίσεις µου γιὰ τὸν καθέένα τῶν 4 ποὺ ἔφθασαν
ὡς τόόν τελικόό, κατὰ σειρὰ ἐµφανίίσεώώς του. Ἐν συνεχείίᾳ θὰ ἀπονείίµω
...δικάά µου ἔπαθλα.
1. C r e m a, F e d e r i c o (Ἰταλίία, ἐτῶν 18 καὶ 2 µηνῶν):
Σὲ ὅλα τὰ ἔργα, ἐντυπωσίίασαν ὁ καθάάριος, φωτεινόός (δίίχως
ὑπερβολικὴ στίίλβη) ἦχος του χάάρη σὲ δεξιοτεχνικόότατη καὶ εὐφυᾶ
οἰκονοµίία τοῦ πεντάάλ, ἕνα καθολικὸ ὅραµα, ἄνετα καὶ ὔστροφα
προσαρµόόζον τὰ ἐπίίκτητα (τεχνικὰ) χαρίίσµατα τοῦ νέέου στὰ
φυσικάά: κοντολογὶς στὴν ἀνάάδειξη τὼν ἰδιαιτεροτήήτων κάάθε ὕφους.
ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ [Beethoven, Ludwig van, 1770 1827]: Σονάάτα ἀρ. 7, ἔργο 10, ἀρ. 3, ρε µείίζ. (1798). Καταγοήήτευσε ἡ λεπτουργηµέένη καὶ ρέέουσα στὶς ἐναλλαγὲς δυναµικὴ
στὸ α´ʹ΄´ τῶν τεσσάάρων µερῶν Presto, ἀλλα καὶ ἡ ἔκπαγλη ὡριµόότητα, κατάάδυση στὰ µύύχια τῆς µουσικῆς στὸ β´ʹ΄´, ἐξαίίσιο Largo
e mesto, 6/8, ρε ἐλ. Τὰ ὑπόόλοιπα δύύο µέέρη, Scherzo, 3/4, ρε ἐλ.
ὁλοκλήήρωσαν τὴν ποιοτικὴν ἀνιοῦσα πρὸς τὸ ὅραµα ποὺ ὑποσχέέθηκαν τὰ δύύο ἀρχικάά.
ΜΠΡΑΜΣ, ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ [Brahms, Johannes, 1833 -1897]: 11 Παραλλαγὲς πάάνω σὲ ἕνα πρωτόότυπο θέέµα, ἔργο 21, ἀρ.1, ρε µείίζ.
Μὲ ἐντυπωσιασίίσε πὼς τόό ΕΓΩ τοῦ νέέου ὑποχώώρησε ἐντελῶς,
ἀνάάξοντας σὲ ἀπόόλυτη, ὑπὸ ἀνάάδειξιν ἀξίία, τόό ὕφος τοῦ συνθέέτου
καίίτοι τὸ ἔργο, ἀπὸ τὰ λιγόότερα ἐλκυστικὰ τοῦ Μπρὰµς, ἀκούύγεται µᾶλλον σπάάνια.
ΑΛΚΑΝ, ΣΑΡΛ-ΒΑΛΑΝΤΕΝ [ Alkan, Charles-Valentin, 1813-1888]:
Σονατίίνα, λα ἐλ., ἔργο 61 (1861), 4 µέέρη: i. Allegro vivace ii.
Allegramente, φα µείίζ. iii. Scherzo-Minuettο, ρε ἐλ. iv. Tempo giusto , λα ἐλ. Παρὰ τὸ οἰονεὶ «ὑποκοριστικόό» τοῦ τίίτλου
(Σονατίίνα, ὄχι Σονάάτα), µεγάάλης γραµµῆς καὶ ὑψηλῆς πνοῆς
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σύύνθεση, συγκρίίσιµη µὲ ὥριµο Λίίστ. Τὸ ἔργο ἀποδόόθηκε µὲ
σφριγηλόότατη ρυθµικὴ καὶ παίίξιµο ἀναλυτικόότατο θεµατικῆς τε
ἐπεξεργασίίας καὶ συνθετικῆς µορφοπλασίίας. Καὶ πάάλι τέέλεια
προσαρµογὴ στὸ ὕφος, σὰν νὰ µὴν προηγήήθηκαν...Μπετόόβεν καὶ
Μπράάµς.
ΣΟΠΕΝ, ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ [Chopin, Frédéric, 1810-1849]: Σκέέρτσο ἀρ. 3,
ἔργο 39, ντο# ἐλ. (1839, Valldemossa [νῆσος Μαγιόόρκα, Βαλεαρίίδες]). Παρ' ὅλο τὸ συχνὸ πέέρασµάά του ἀπὸ τὴ ντο# ἐλ. στὴ µείίζ.
ἐναρµόόνιο, ρεb , ἐλάάχιστα θυµίίζει τὸ Πρελούύντιο ἀρ. 15, (ἀπὸ τὰ
24) στὴν ἴδια τονικόότητα, ἀλλ' ἀντιστρόόφως, ἀπὸ ρεb µείίζ. σὲ ντο#
ἐλ., ποὺ γράάφηκε ἴδιαν ἐποχὴ στὴ Μαγιόόρκα. Ἔµεινα ἄναυδος
διαβάάζοντας τὸν ἀνώώνυµο συντάάκτη τοῦ ἀγγλικοῦ λήήµµατος τῆς
Βικιπαίίδεια γιὰ τὸ ἔργο. Ἐξέέφραζε ἀπαράάµιλλα ὅ,τι δὲν συνειδητοποιοῦσα ἀκούύγοντας τὴ µοτορικήή, συναρπάάζουσα πλὴν διαυγέέστατη ἑρµηνείία τοῦ ἰταλοῦ ἐφήήβου, µὲ τὴν ἄνεση γρήήγορης πινελλιᾶς
δεξιοτέέχνου κινεζικῆς ἢ ἰαπωνικῆς καλλιγραφίίας: «Ἀπὸ τὰ 4
Σκέέρτσι (Σ.Σ. τοῦ Σοπέέν) εἲναι τὸ πιὸ συνοπτικόό, εἰρωνικὸ καὶ
πυκνοχτισµέένο: ἔργο σχεδὸν µπετοβενικοῦ µεγαλείίου».
2. Μ ι σ ι ρ γ ῆ ς, Ἐ λ ε υ θ έ ρ ι ο ς (Ἑλλάάδα, ἐτῶν 31):
ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ [Beethoven, Ludwig van, 17701827]: ἡ πασίίγνωστη Ὑπὸ τὸ Σεληνόόφως (γερµ. Monsdscheinsonate) «Σονάάτα ἀρ. 14, Σὰν Φαντασίία», ντο# ἐλ., ἔργο 27, ἀρ.
2 (1801). Παιγµέένη ἀπὸ τὸν πρῶτο ὡς τὸν τελευταῖο φθόόγγο µὲ
ἀνεπίίληπτη δακτυλικὴ τεχνικήή. Ἀναζητήήσαµε καὶ στὰ τρίία µέέρη
τέέµπι ἀνεπαισθήήτως ἀργόότερα―κυρίίως ὅµως στὸ α´ʹ΄´ τὸ περίίφηµο
Adagio sostenuto καὶ περισσόότερη συγκίίνηση.
ΑΛΚΑΝ, ΣΑΡΛ-ΒΑΛΑΝΤΕΝ [ Alkan, Charles-Valentin, 1813-1888]:
Le Festin d' Ésope [γαλλ. Τὸ Συµπόόσιο τοῦ Αἰσώώπου], ἀρ. 12,
ἔργο 39, κατακλεῖδα γιγαντιαίίου οpus περιλαµβάάνοντος 7
συνθέέσεις, δεξιοτεχνικόότατης πλήήν ἐκχειλίίζουσες ἀπὸ οὐσίία µουσικήή, ἐν αἷς καὶ ἡ Συµφωνίία, σὲ 4 µέέρη (βλ. κατωτέέρω), ποὺ
καθέένα τους ἀριθµεῖται χωριστὰ: γι' αὐτὸ καὶ τὸ Συµπόόσιο τοῦ Αἰσώώπου, κατακλεῖδα τοῦ ἔργου, φέέρει αὔξοντα ἀρ. 12. Πρόόκειται
γιὰ µεγάάλης γραµµῆς σύύνθεση, παραλλαγὲς σὲ ἕνα θέέµα, ἀντιλη-
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πτὸ σὲ κάάθε µιάά τους, σαγηνευτικὰ διαφορετικῆς τῶν ἄλλων. Ἐδῶ
ὁ Μισιργῆς, ξετύύλιξε ὁµολογουµέένως ἀπροσδόόκητο φάάσµα ἑρµηνευτικῶν δυνατοτήήτων, (λάάµψεις, ἠχοχρώώµατα, φωτοσκιάάσεις
κ.λπ.) κάάνοντάάς µας νὰ παρακολουθοῦµε µὲ suspense κάάθε νόότα!
Ἡ ὡραιόότερη στιγµήή του.
ΣΟΠΕΝ, ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ [Chopin, Frédéric, 1810-1849]: Σονάάτα ἀρ. 3,
ἔργο 58, σι ἐλ. (1844-45). Γενικὰ, παραπέέµπουµε κυρίίως στὸ
ἀρχικὸ σχόόλιόό µας γιὰ τὸ Μπετόόβεν. Ὑπερβολικάά «ἀστραφτερὴ»
προσέέγγιση τοῦ α´ʹ΄´ µέέρους, µὲ κάάποιο ἔλλειµµα νοηµατικῆς συνέέχειας, ἐπιφανειακόότητα στὸ β´ʹ΄´, Scherzo (σὰν αὐτάάρεσκα παιγµέένη ἄσκηση), πρὸς Θεοῦ, περισσόότερο cantabile καὶ legato,
στὸ γ´ʹ΄´ µέέρος (οὐράάνιες µελῳδίίες ποὺ µεταφέέρουν σὲ µαγικὰ πάάρκα
γαλλικῶν πύύργων) καὶ...µπετοβενικόότατο prestissimo (ἀντὶ Presto non tanto), στὸ φινάάλε (δ´ʹ΄´ µέέρος).Ὀ Ἀλκὰν του, ὅµως, (τὸν
ὑπερευχαριστοῦµε γι᾽᾿ αὐτόν), µᾶς ἔπεισε ὅτι µπορεῖ τὰ βέέλτιστα.
Τὰ ἄλλα θεωροῦµε ἀναγκαστικὰ καταγραπτέέες στιγµιαῖες συγκυρίίες.
3. F u C o w l e y [ἐπώώνυµο: Fu· Κίίνα, κάάτοικος Αὐστραλίίας, ἐτῶν
22½]: ἔπαιξε ἕνα «µόόνον» ἔργο, ἀλλὰ κολοσσὸ τῆς παγκόόσµιας
πιανιστικῆς (καὶ ὄχι µόόνον) φιλολογίίας: τὸ ἴδιο ἔπαιξε καὶ ἡ
συµπατριώώτισσάά του Chsu Chia-yu.
ΑΛΚΑΝ, ΣΑΡΛ-ΒΑΛΑΝΤΕΝ [ Alkan, Charles-Valentin, 1813-1888]:
Συµφωνίία γιὰ σόόλο πιάάνο, ἀπὸ τὸ δεινοσαυρικῶν διαστάάσεων ἔργο 39, σὲ
4 µέέρη. Γενικὴ αἴσθηση: διαυγέέστατο toucher, ρωµαλέέο καὶ πλαστικόό,
δίίχως τὴν ἀπειροελάάχιστη ἔκπτωση στὴ νοηµατι-κὴ διαφάάνεια, στὸ ἐκ
βαθέέων cantabile, καὶ στὴ στέέρεη δοµικὴ κοµψόότητα. Τελικάά, πόόρρωθεν
ὁ ἄριστος i. Allegro, ντο ἐλ: ὑπέέ-ροχο phrasé, συναρπαστικὰ
κορυφούύµενη ἀνάάπτυξη, ὄχι δίίχως ἀλαργινὲς ἀποχρώώσεις...τζάάζ, εὐφυῶς
σποραδικέές! ιι. Marche Funèbre (Πέένθιµο ἐµβατήήριο), Allegretto, φα ἐλ.
Θεῖα τραγουδη-µέένο! ιιι. Menuet, σιb ἐλ., σὲ ἀποκαλυπτικὰ «γοργόό»
τέέµπο. ιv. Finale, µιb ἐλ. Ὅλα αὐτὰ κορυφώώθηκαν σὲ µιὰ µεγαλειώώδη
χειρονοµίία, µὲ ἐκπληκτικὸ τόόξο δυναµικῆς παροιµιάάσιµο µὲ τὶς ἄνετες
πινελλιὲς συµπατριώώτη του µεγάάλου «µαίίτρ» τῆς καλλι-γραφίίας. Ὁ
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δεύύτερος µεγάάλος Κινέέζος πιανίίστας µὲ τὸ ἐπώώνυµο Fu. Ὁ πρῶτος ἦταν
ὁ µέέγιστος Fu Ts'ong [κιν. 傅聰, γ. Σαγγάάη, 10 Μαρτ. 1934), στὶς
ἀρχὲς τῆς σταδιοδροµίίας µου!
	
  

4.

	
  

C h s u C h i a - y u. [ἐπώώνυµο: Chsu ·

Τάάϊγουαν (στὰ νιάάτα µας
τὴ δίίδασκαν ὡς Φορµόόζα!) κάάτοικος Παρισίίων, ἐτῶν 29]: ἔπαιξε
τὸ αὐτὸ ἔργο, µὲ τὸν Fu. Ἂν ἐκεῖνος ὅµως ἐξ' ἀρχῆς ἀναδείίχθηκε
σὲ ὑπέέροχο sprinter, ἡ Chsu ἀναδείίχθηκε σὲ ἐξ' ἴσου ἀξιόόλογο
stayer (γιὰ νὰ ἀξιοποιήήσουµε τὴν παραστατικόότητα τῆς γλώώσσης
των ἱπποδροµιῶν). Ἄρχισε µὲ σαφῶς χαµηλόότερη, «ὑποταγµέένη»
δυναµικὴ στὰ δύύο πρῶτα µέέρη―στὸ ιι. Marche Funèbre ὑπαινίίχθηκε τὸ ἀντίίστοιχο «ἀργόό µέέρος», Allegretto, τῆς Συµφωνίίας
ἀρ. 7, λα µείίζ, ἔργο 92, τοῦ Μπετόόβεν. Τὸν πλοῦτο τὼν ἑρµηνευτικῶν της δυνατοτήήτων ἀνάάδειξε κυρίίως στὰ δύύο τελευταῖα µέέρη
(ὑπέέροχα ppp στὸ ιιι. Menuet, σιb ἐλ.) καὶ στὰ ὁποῖα. Ὑπῆρξε ἡ
µεγάάλη ἀδικηµέένη τῆς βραδιᾶς. Δὲν ἔπρεπε δύύο συµµετέέχοντες
στὸν τελικὸ νὰ παίίξουν «µοναναπνιᾶς» κατὰ Καζαντζάάκην, τὸν
ἴδιο πιανιστικὸ κολοσσόό, ὁ ἕνας ἀµέέσως µετὰ τὸν ἄλλον. Κανεὶς δὲ
σκέέφτηκε πῶς ἔνιωσε αὐτὴ ἡ συµπαθέέστατη κοπέέλλα ἀκούύγοντας τὸ συµπατριώώτη της;	
  

Τέέλος, ἡ δικήή µας ἐτυµηγορίία: Κάκιστα δὲν δόόθηκε Α´ʹ΄´. βραβεὶο. Συνυπολογίίζοντας καὶ τὴν ἀτυχέέστατη σειρὰ ἐµφανίίσεων τῶν 4 νέέων, πιστεύύουµε ὅτι τὸ Α´ʹ΄´. βραβεῖο πήήγαινε δικαιωµατικὰ στὸν Fu Cowley,
κατὰ παραχώώρησιν ex aequo µὲ τὸ Crema, Federico. Ὅµως ἁπλᾶ
πράάγµατα: Α´ʹ΄´ Βραβεῖο: Fu Cowley. Β´ʹ΄´ Βραβεῖο: Federico Crema. Γ´ʹ΄´
Βραβεῖο: Chsu Chia-yu. Εἰδικὸ Βραβεῖο (ἀλήήθεια, τὶ σηµαίίνει;)
Ἐλευθέέριος Μισιργῆς. Καὶ last but not least: Oἱ δύύο νέέοι Κινέέζοι δὲν
ἀδικήήθηκαν µόόνο ἀπὸ τὴ σειρὰ ἐµφανίίσεώώς της, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν
τοὺς δόόθηκε ἡ εὐκαιρίία νὰ ἀκουστοῦν καὶ σὲ ἕναν ἄλλο µεγάάλο συνθέέτη
πλὴν τοῦ Ἀλκάάν. Ὁ Ἰταλὸς καὶ ὁ Ἕλληνας, εἶχαν εὐκαιρίίες ἐπιδείίξεως
δυνατοτήήτων σὲ πρόόγραµµα πολὺ εὑρύύτερο. (Πολυχῶρος ΜΜΒΕ Λίίλιαν
Βουδούύρη,, Σάάβ. 31- Μαρτ. 2018.)

――――――――――――
.―Λέξεις: 1580.―.

