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Critics Point
2018

―――――――――
Ἀπολύτως ἐξαγώγιµο πολιτιστικὸ
προϊὸν ἡ Μπάντα (145 µέλη!) τῆς
Φιλαρµονικῆς Ἑταιρείας Κερκύρας!
――――――

Μιὰ ἄλλη προσέγγιση στὴν Ἔντεχνη
Μουσική―γιὰ µᾶς νέα!
48/2018.

――――――
τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.

ΤΟ «ΠΡΩΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» Νοεµβρίου 2017, πρωτάκουσα τὴ Μπάντα τῆς
Φιλαρµονικῆς Ἑταιρείας Κερκύρας (ἱδρ. 12 Σεπτ. 1840), ἐξ' ἴσου
γνωστῆς καὶ ὠς Παλαιᾶς (ἐνν. Φιλαρµονικῆς), ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ νῦν
ἀρχιµουσικοῦ της Σπύρου Προσωπάρη (γ. 1979), µαζὶ µὲ τὶς 4
ἄλλες ἐπιφανέστερες τοῦ νησιοῦ. Ὅλες µετεῖχαν λιτανείας, ποὺ κατὰ
κάποιο τρόπο, ἀποτελεῖ προοίµιο τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου Κερκύρας Ἁγ.
Σπυρίδωνος (12 Δεκεµβρίου) καὶ τὶς συνταρακτικὲς ἐντυπώσεις µου ἀπὸ
τὴν ἐµπειρία-ἀποκάλυψη τῆς ἰδιαιτερότητος τοῦ Ἑπτανησικοῦ Πολιτισµοῦ, Μουσικοῦ ἀλλ' ὄχι µόνο, κατέγραψα στὸ Critics-Point ἀρ
38/2017. Ἐδῶ ἑστιάζω τὸ φακὸ τῆς κριτικῆς στὴν πάνσεπτη «Πα-
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λαιὰ» Φιλσρµονικὴ, ποὺ προσωπικὰ, εἶχα πολὺ καιρὸ νὰ ἀκούσω σὲ
µεµονωµένη συναυλία καὶ ποὺ τὸν 21ο αἰ., ὑπερδραστηριοποιούµενη,
γνωρίζει θριάµβους ἀναλόγους µἐ ἐκείνους ποὺ σηµάδεψαν τὴν ἱστορία της
ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της, ὁλόκληρο τὸ 19ο αἰ.
Ἡ ἐντυπωσιακὴ ποιοτικὴ ἄνοδός της, ἡ διεύρυνση τοῦ ρεπερτορίου
της, συνδέονται καὶ µὲ τὸν διορισµὸ (Ὀκτώβριος 2010) τοῦ ἀρχιµουσικοῦ
καὶ συνθέτου Σπύρου Προσωπάρη ὡς Διευθυντοῦ Σχολῶν καὶ
Ἀρχιµουσικοῦ τῆς Μπάντας τῆς ΦΕΚ. Μουσικὸς µέχρι µυελοὺ ὀστέων
καὶ ἐπὶ πλέον µαθητὴς ἑνὸς Λουκᾶ Καρυτινοῦ. Κατ' ἀρχὴν (βλ.
πρόγραµµα), κρίνουµε ἀπαραίτητη τὴν καθ' ὁµάδες ὀργάνων σύνθεση
τοῦ σώµατος: 11 φλάουτα, 3 ὄµποε, 33 κλαρινέτα, 1 κλαρινέτο µπάσο,
1 ἄρπα, 6 σαξόφωνα-ἄλτο, 3 σαξόφωνα-τενόροι, 1 σαξόφωνο-βαρύτονος,
15 κόρνα, 22 τροµπέτες, 4 φαγκότα, 8 εὐφώνια-βαρύτονα, 12 τροµπόνια,
ἐξ' ὧν 2 µπάσα, 9 τοῦµπες καί...16 κρουστὰ, διαδραµατίσαντα σὲ κάποια
ἔργα καὶ ρόλο...µουσικοσκηνικὸ, θά λέγαµε. Σύνολο: 145 µουσικοί! Καταγράφουµε ἐντυπώσεις, µὲ τὴ σειρά τῶν ἔργων τοῦ προγράµµατος, ὅπως
τὶς ζήσαµε: Μ έ ρ ο ς Α´.
1. ΣΤΡΑΟΥΣ, ΡΙΧΑΡΝΤ [Strauß, Richard, 1864-1949]:
Βασιλικὸ Ἐµβατήριο [Königsmarsch]. Μεταγραφή: Roger Barret
Πρέπει νὰ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ πρωτοεκτελέσθηκε, διευθύνοντος τοῦ συνθέτου, σὲ ἀνακτορικὴ συναυλία, (Βερολίνο, 1907) παρουσίᾳ τοῦ Κάϊζερ
Γουλιέλµου Β´, στὸν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωµένο. Τὸ 1904, κατ' ἄλλους τὸ
1907, ὁ Κάϊζερ ἀγόρασε τὸ Ἀχίλλειο, κτισµένο ἀπὸ τὴν αὐτοκράτειρα
Ἐλισσάβετ τῆς Αυστρίας (1837-1898), καὶ περνοῦσε τακτικὰ ἐκεῖ τὶς
θερινὲς δια-κοπές του. Προσήκουσα «εἰσαγωγή», ὄχι µόνο γιὰ λόγους
ἱστορικοὺς ἀλλὰ καὶ ὡς «προθέρµανση».
2. ΠΑΔΟΒΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ [1817-1892]: εἰσαγωγὴ [sinfonia],
ἀπὸ τὴν ὄπερα Δίρκη, κόρη τοῦ Ἀριστόδηµου (Kέρκυρα, θέατρο San
Giacomo, 1857). Μεταγραφή: Σπ. Προσωπάρη, Κατὰ τὸ πρόγραµµα
(καὶ τὴ Βικιπαίδεια), ἡ ὄπερα τῆς ὁποίας σώζεται πλήρως ἐνορχηστρωµένη µόνον ἡ εἰσαγωγή, εἶναι 3πρακτη. Ὅµως στὸ Μουσικὸ Ἀρχεῖο Γ.Λ.
σώζεται ἀπὸ τὸ 1985, διά χειρὸς ἀντιγραφέως ἐποχῆς, σπαρτίτο φωνῶν
καὶ πιάνου δίπρακτο. Τὸ θέµα δὲν εἶναι τῆς παρούσης. Ἀπὸ τὰ πρῶτα
µέτρα, ἀντιληφθήκαµε ὅτι ἀντιµετωπίζαµε ἕναν ἰδεώδη ἀρχιµουσικὸ ποὺ
ἔκανε 145 µουσικοὺς ἰδίως πνευστῶν, νὰ κινοῦνται ἄκρως εὐέλικτα σὲ
εὑρύτατη γκάµµα δυναµικῆς, µὲ θεῖα ἁπαλόηχα φορτισίσσιµι. Ἀκόµη
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ἀδυνατοῦµε νὰ καταλάβουµε πῶς ἀρχιµουσικὸς ἐνδιατρίβων ἐν Ἀθήναις,
ἐλέῳ τῆς ἀπελθούσης ἀµουσοτάτης ὑπουργοῦ Πολιτισµοῦ, κάνει τὸ... 15ο
τῶν πνευστῶν συµφωνικῆς ὀρχήστρας νἀ ὀρύονται τόσο ὥστε νὰ µᾶς
ὠθεῖ νὰ ζητοῦµε πανικόβλητοι ...ὠτοασπίδες! Ἐδῶ, σὲ κλειστὴν αἴθουσα, ὁ ἦχος παρέµενε ἁπαλότατος, τὸ φραζάρισµα πλαστικότατο, ἐνῶ ἡ
τέλεια δουλεµένη κινησεολογία τοῦ µαέστρου, ἀπέσπασε ἀπὸ τὸν Παδοβᾶ,
µοτσάρτειες ἠχητικότητες.
3. ΞΥΝΔΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ [1817-1896]: Χωριάτικος Χορός, σὲ
θέµατα άπὸ τὴ β´ πράξη τῆς ἀριστουργηµατικῆς ὄπερας Ὁ ᾽Υποψήφιος
Βουλευτής, ποὺ χάρη στή ΦΕΚ, ξαναεῖδε τὸ προσκήνιο, ὕστερα ἴσως καὶ
ἀπὸ ἕναν αἰώνα, στὸ Δηµοτικὸ Θέατρο Κερκύρας, σὲ διδασκαλία ἀπὸ
κάθε πλευρᾶς ἀξέχαστη (βλ. κριτικές µας Critics-Point ἀρ 34/2017
καὶ 9/2018 ). Ἐδῶ πάντα ὁ Σπύρος Προσωπάρης, µὲ τὴν ἐπεξεργασία
καὶ µεταγραφή του, µετέφερε θαυµαστὰ σὲ µέσον ἄλλο τῆς ἀρχικῆς
ἐνορχηστρώσεως, τὴ χαριέστατη, ἀπέριττη γι' αὐτὸ ἴσως καὶ τόσο ἀπέριττα πρωτότυπη µουσικὴ γλῶσσα τοῦ Ξύνδα, µὲ τὰ ἀνάγλυφα θέµατα.
4. ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (1861-1917): Χορὸς τῶν Ξωτικῶν [Danza dei Gnomi] ἀπὸ τὴ β´ πράξη τῆς ὄπερας Φλόρα µιράµπιλις [Flora
mirabilis] παγκ. α´ ἐκτ. Μιλάνο, θέατρο Carcano, 16 Μαΐου 1886],
ἴσως ἡ πιὸ ἄµεσα ἀποµνηµονεύσιµη σελίδα ὅλης τῆς δηµιουργίας Σαµάρα. Μεταγραφὴ Σπύρου Προσωπάρη,
5. ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ (1795-1872):
Ὕµνος εὶς τὴν Ἐλευθερίαν, ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὴν α´ γραφὴ (1828),
ἐπιλογὴ καί µεταγραφή Σπύρου Προσωπάρη.
Μὲ τὰ 4 ἑπτανησιακὰ, τόσο διαφορετικὰ µεταξύ των σὲ ὕφος καὶ
γραφή, ὁ Σπ. Προσωπάρης, ὡς ἐπεξεργαστὴς καὶ ἀρχιµουσικός, ἔστησε
ἕνα µεγαλειώδους ἐπιβολῆς µνηµεῖο, ἀναδεικνύοντας τὴν Ἔντεχνη
Ἑλληνικὴ Μουσικὴ τοῦ 19ου αἰ., σὲ ὅλο τὸ διαµέτρηµά της, ἀγνοούµενο
ἀπὸ τοὺς ἀποβλακωµένους Ἀθηναίους φιλοµούσους, ποὺ δὲν ἀπασχολοῦνται µὲ τὸ ποιοί καὶ πῶς «διοικοῦν» καὶ προγραµµατίζουν τὶς
συναυλίες του.
6. ΜΠΟΓΚΝΕΡ, ΓΚΕΡΝΤ (Bogner, Gerd): Χyloclassics [ἑλλ.
Ξυλοκλασσικά], γιὰ δύο ξυλόφωνα µὲ σκληρὴ µπαγκέττα (ἀπολαυστικότατοι οἱ Μάριος Μουζακίτης καὶ Νίκος Μεταλληνός) καὶ µπάντα...
Στὸ Διαδίκτυο δύο ἰστότοποι ἀναφέρουν µόνον τὸ ὄνοµα (τίποτε ἄλλο!
εἶναι λ.χ. Γερµανὸς ἢ Αὐστριακὸς;) καὶ τό τερπνότατο ἔργο του: ἐπιτυ-
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χηµένη συρραφὴ µελῳδιῶν 1. ἀπὸ Κάρµεν (εἰσαγωγή) τοῦ Μπιζέ· 2. τὸ
πασίγνωστο Rondo alla turca, γ´ µέρος (φινάλε) τῆς Σονάτας γιὰ
πιάνο, λα µείζ., ἔργο Κ. 331 τοῦ Μότσαρτ· 3. τὴν Τσάρντας [Czardas,
1904], τοῦ Ναπολιτάνου συνθέτου, βιολιστοῦ, µαντολινιστοῦ καὶ
ἀρχιµουσικοῦ Vittorio Monti (1868-1922), σπουδασµένου ὅπως τόσοι
Κερκυραῖοι στὸ ναπολιτάνικο ᾠδεῖο San Pietro a Majella. καὶ 4. Τὸ
Allegro τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ροσσίνειου Γουλιέλµου Τέλλου. Πάντως καὶ
µόνον ο Monti δικαίωνε τὴν τοποθέτηση ὅλου τοῦ κοµµατιοῦ στὸ τέλος
τοῦ α´ µέρους, µετὰ τοὺς µεγάλους Κερκυραίους).
Μ έ ρ ο ς Β´.
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ, νοµίζω ἐπαρκῶς, ὡς ἄριστο συνθέτη, µὲ δική του ἐκφραστικὴν ἄρθρωση, εὗρος ἀκροαµατικῆς ἐµπειρίας καὶ στερεότατη τεχνικὴν ὑποδοµή τὸ Σπύρο Προσωπάρη, ἐνθουσιάστηκα µὲ τὸ στήσιµο
προγράµµατος (τέχνη καθ"εαυτή), ἀλλὰ δὲν ἀπόρησα, µὲ τὴν πρὸς µεῖζον
ὄφελός της ἰδεώδη σύνδεση, στὸ β´ µέρος, τῆς Ἔντεχνης Νεοελληνικῆς
Μουσικῆς µὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα (2 ἔργα) καὶ τὴν παγκοσµίως κατακυρωµένη κλασσικὴ µουσικὴ (2 ἔργα).
7. ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (γ. 1979): Μυθόραµα, ἐπιστροφὴ στὴν
ὁµηρικὴ Σχερία (Κέρκυρα), 2017. Λιτὲς, ἐπιβλητικὲς συγχορδίες, χαλκίνων, ἀρχαϊκὴ µελωδία (φλάουτα, κλαρινέτα), σὲ ἀσύµµετρο, ἂν δὲν
σφάλλω, ρυθµό, ἡδύµολπες παρεµβάσεις τρυφερόηχων κόρνων, κάποιες
συγκοπὲς (τοῦµπες), συνδυάζονται ἀριστοτεχνικὰ σὲ µιά σύντοµη χειρονοµία, ἀπάγουσα σὲ ἕνα ὀνειρικὸ, πιά, ἱστορικὸ παρελθόν.
8. ΣΜΙΘ, ΡΟΜΠΕΡΤ [Smith, Robert, W. γ. 1958 ]: «Ιλιάδα»,
στὸ 10ο χρόνο τοῦ Τρωϊκοῦ Πολέµου, ἀπὸ τὴ Συµφωνία ἀρ. 2., «Ὀδύσσεια». Ἀµερικανὸς συνθέτης, ἀρχιµουσικὸς µπάντας, διασκευαστὴς-ἐνορχηστρωτὴς καὶ παιδαγωγός. Βλακωδέστατα ὁ συντάκτης τοὺ λήµµατὸς
του στὴ Βικιπαίδεια, παραθέτει, ἀχρονολόγητες ἀλφαβητικὰ (κατὰ
τίτλους) περίπου 190 συνθέσεις του + 3 συµφωνίες του. Ἡ ἀρ. 1, 4
µέρη, ἐµπνευσµένη ἀπὸ τὸ Ντάντε, ὀνοµάζεται Θεία Κωµωδία, στὴν ἀρ.
2, ἐπίσης 4 µέρη, ἐµπνευσµένη ἀπὸ τὸν Ὅµηρο, ὀνοµάζεται Ὀδύσσεια
καὶ ὅ,τι ἀκούσαµε εἲναι τὸ α´ µέρος της. Ὑψίστης ποιότητος οἰονεὶ «κινηµατογραφικὴ» µουσική ἀρχίζει µὲ ὑποβλητικότατα πιανισσίσιµι (φλάουτο
σόλο, τροµπέτες), καὶ συνεχίζεται σὲ εὑρηµατικότατη «ἀναπόληση» ὅσων
ὑπαινίσσεται ὁ τίτλος, ποὺ ἀξιοποιεῖ συναρπαστικὰ τὰ ξυλόφωνα. Τὰ δύο
τελευταῖα ἄγνωστά µας ἔργα, εἶναι ἀπ' ἐκεῖνα ποὺ θέλεις νά ξανακούσεις
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ἀµέσως µόλις σβήσει ἡ τελευταία νότα, ἰδίως ὅταν ἐκτελοῦνται τόσο
ἀξιοθαύµαστα,
9. ΜΠΕΡΛΙΟΖ, ΕΚΤΩΡ [Berlioz, Hector, 1803-1869]: Πορεία
πρὸς τὸ ἰκρίωµα [γαλλ. IV. Marche au supplice], 4ο ἀπὸ τὰ πέντε
µέρη τῆς Φανταστικῆς Συµφωνίας (1830). Μεταγραφή: Σπ. Προσωπάρη].
10. ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ, ΠΙΟΤΡ ΙΛΥΙΤΣ [ρωσ. Пётр Ильич Чайковский, 1840-1893]: Αllegro con fuoco, 4ο µέρος (Φινάλε) τῆς Συµφωνίας ἀρ. 4, φα ἐλ., ἔργο 36 (1877-78). Μεταγραφή: Kenneth Singleton. Οἱ ἀρ. 9 καὶ 10, πασίγνωστα ἀκούσµατα τοῦ παγκόσµιου
ρεπερτορίου, δὲθηκαν τέλεια µἐ ὅλο τὸ ὑπόλοιπο πρόγραµµα, σὲ ἑρµηνεῖες
ποὺ σίγουρα θὰ ἔκαναν κάποιους ἐπιβήτορες ἑλληνικῦ,ν ὀρχηστρῶν νὰ
σκάσουν ἀπὸ τὴ ζήλεια τους.
11. ΧΙΜΕΝΕΘ, ΧΕΡΟΝΙΜΟ [Gimenez, Geronimo, 1854-1923]:
Ὁ Γάµος τοῦ Λουΐς ᾽Αλόνσο [La boda de Luis Alonso, 1897], ἰντερµέδιο ἀπὸ τὴν ὁµώνυµη θαρθουέλα [ἱσπ. zarzuela, ἱσπανικὸ «ἀντίστοιχο»
περίπου τῆς ὀπερέτας, δηµοφιλέστατο στὴν Ἱσπανία ἤδη ἀπὸ τὸ 18ο αἰ.
ἀλλὰ φυσικὰ ἥσσονος ἐξαγωγιµότητος·―κυρίως στὶς τέως ἱσπανικὲς
ἀποικίες]. Νὰ ὄψεται ἡ κιθάρα ποὺ µοῦ δίδαξε νἀ...ἀπωθῶ τὸ λεγόµενο
«ἱσπανικὸ» φολκλόρ, ἡ «ἱσπανιολάδα» αὐτή, δὲν ἐξάρθηκε στὰ ὑψόµετρα
τοῦ ὑπολοίπου θαυµασίου προγράµµατος. Μᾶς ἐνθουσίασε ὅµως τὸ µπὶς
16 φορητῶν µεµβρανοφώνων µὲ µπαγκέτες τῆς ΦΕΚ, σὲ ἕνα ἀµίµητο
µουσικὸ σκέτς συλλογικῆς ὑπερδεξιοτεχνίας. Συµπέρασµα: Ἀπολύτως
ἐξαγώγιµο πολιτιστικὸ προϊόν ἡ Μπάντα τῆς Φ.Ε.Κερκύρας. Τὰ
ἀκοῦνε αὐτὰ οἱ...ξινοµανταρίνοι τοῦ ΥΠΕΞ καὶ τοῦ ΥΠΠΟ; (Σκοπίµως
περιφρονῶ τὸ νῦν ἀρκτικόλεξο, ὅποιο νἆναι, τοῦ τελευταίου). (ΚΠΙΣΝ,
Μεγάλη Αἴθουσα, 26.10.2018).
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Λέξεις: 1248.

