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―――――――――

Βasta, basta e basta
πιὰ µὲ τὰ ἐξοντωτικῆς διαρκείας
διαλείµµατα+συνεντεύξεις!
――――――

Τὸ ποτῆρι (πάντοτε «Μέτ») ξεχείλισε
µὲ τὸ Κορίτσι τῆς Δύσης τοῦ Πουτσίνι
49/2018.

――――――

τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ὅλου τοὺ ἔργου 2 ὧρες καὶ 20´, ἐλεγµένη ἀπό
ἀρκετές µεταδόσεις του στὸ Υοu Tube. Διάρκεια ἀπ' εὐθείας µεταδόσεώς του ἀπὸ Νέα Ὑόρκη: 4 ὧρες παρὰ πέντε λεπτά. Ὁ πρῶτος ἦχος τὴς
παρτιτούρας, ἀκούστηκε στὶς 20.05´ ἀκριβῶς καὶ ἡ αὐλαία ἔπεσε
ἀκριβῶς 00.00´. Ἱδοὺ πῶς µιὰ ὄπερα διαρκείας 135´, κράτησε 245,
πάντα...ἀκριβῶς. Δηλαδὴ, ἕνα δίωρο παρὰ 10´ περισσότερο τοῦ φυσιολογικοῦ. Κάνεις ἢ ὄχι φόνο ἐν ἀγριοτάτῳ βρασµῷ ψυχῆς, κατεβάζεις ἤ ὄχι
«κανδήλια ἑξαπτέρυγα καὶ ἄλλα ἱερὰ τῆς Ἐκκλησίας σκεύη», ὅπως
ἔλεγε ἀλησµόνητος φίλος τὴς δεκαετίας 1980, ποὺ ἔχασα τὰ ἴχνη του;
Τὰ βλακωδέστατα, στερεότυπα διαλείµµατα (ἀποθέωση ἀµερικάνικου
kitzsh) λὲς καὶ διαρκοῦν χιλιετίες φωτός: ἐµφανίζεται ἐπὶ τῆς ὀθόνης,
µεσόκοπη, εὐειδὴς ξανθοκουτσουλιὰ συνήθως, (στὸν Πουτσίνι, ἐκτάκτως,
τεχνητὴ κοκκινοµάλλα) ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀτελείωτες συνεντεύξεις µέ
ὅλους, µά ὅοοολους νὰ σᾶς χαρῶ, τούς συντελεστές τῆς παραστάσεως:
ἀρχιµουσικό (γιατὶ ἄφησε τελευταῖο τὸν Ἀρµιλιάτο ἡ κοκκινοµάλλα;),
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σκηνοθέτη, σκηνογράφο-ἐνδυµατολόγο (ἄτοµα ἄλλοτε δύο, ἄλλοτε ἕνα),
καὶ ὅλα τὰ µέλη τῆς διανοµῆς― συµφορά µας ἂν ἡ ὄπερα εἶναι πολυπρόσωπη, ὅπως τὸ Κορίτσι τῆς Δύσεως. Οἱ ὁποῖοι µιλοῦν γιὰ τὸ ἔργο,
γιὰ τὰ προβλήµατα διδασκαλίας του (τῆς συγκεκριµένης ἢ γενικῶς), γιὰ
τοὺς ρόλους τους, γιὰ «γραφικὲς» (κατὰ τὰ ἀµερικανικὰ γοῦστα) ἀλλά
πάντα «πολιτικῶς ὀρθὲς» λεπτοµέρειες τῆς διδασκαλίας, χωρὶς φυσικὰ
λέξη ἀρνητικὴ, ἄσχετο ἂν στὰ παρασκήνια λ.χ. ξεµαλλιάζονται ὑψίφωνος
καὶ µεσόφωνος, ἡ γρονθοκοποῦνται τενόρος καί βαρύτονος. Φυσικά,
µεγάλη µερίδα τοῦ λιβανωτοῦ ἔχουν ὁ συνθέτης καὶ ὁ λιµπρετίστας
―πράγµατα γνωστότατα ἀκόµη καὶ εἰς τοὺς Μεγαραµούσους ποὺ
ξετρελλαίνονται γι' αὐτὲς τὶς ἀναµεταδόσεις (ποτὲ ἄλλοτε δὲν τοὺς
βλέπεις στὸ ΜΜΑ). Καὶ σκέφτεσαι: πῶς εἶναι δυνατὸν να κακολογήσει
λ.χ. τό ρόλο ἢ συναδέλφους ἤ συνεργάτες του ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ συνεντευξιαζόµενος; Καὶ νὰ ἦταν µόνο οἱ συνεντεύξεις; ὧρες ἀτέλειωτες παρακολουθοῦµε τοὺς «Νέγρους», µεταφορικῶς, τῶν παρασκηνίων νὰ συναρµολογοῦν κοµµατάκι-κοµµατάκι καί νὰ τσουλᾶνε (ὅπως θὰ γινόταν καὶ
τὸ 18ο αἰώνα, ἐπὶ Χαῖντελ καὶ Γκλούκ) πελώρια σκηνικά.
Μάταια σπάζω τὸ κεφάλι µου νὰ κατανοήσω µὲ τί «σκεπτικὸ» συνέλαβε τὸ θανατερὸ τελετουργικὸ αὐτῆς τῆς τρισηλίθιας φιέστας, τὸ κνώδαλο ποὺ τὴ συνέλαβε. Διότι τὸ 95% ὅσων λένε οἱ συνεντευξιαζόµενοι
εἶναι πασίγνωστα, ἢ...εὐκολοµάντευτες µποῦρδες, ἐνῶ τὸ ἀτελείωτο
σούρτα-φέρτα τῶν παρασκηνιακῶν ἀχθοφόρων, ἕνα µόνο µᾶς δείχνει, ὅτι
ἀγνοεῖται ἡ νεότερη τεχνολογία καὶ ὅτι τὰ πάντα στὴ Μετροπόλιταν
γίνονται µὲ τὸ χέρι, ὄχι βέβαια στὸ πόδι. Ἐκτὸς πιὰ καὶ ἂν τὰ διαλείµµατα παρατραβᾶν, γιὰ νὰ κάνει τὴ µέγιστη δυνατὴ ξόδεψη στὰ προϊόντα
του τὸ κυλικεῖο. Προσωπικά θὰ ἤµουν κατενθουσιασµένος ἂν ἔβλεπα τὶς
ἴδιες αὐτὲς παραστάσεις σὲ βίντεο, λίγες µέρες ἀργότερα καὶ ὄχι τὴ
στιγµὴ ὅπου γίνονται. Ποιὰ ἡ διαφορά; Καµµία. Χωρὶς τὰ ψυχοκτόνα
«διαλείµµατα». Ποιὸς µοῦ πληρώνει τὰ 110´ (χρόνο πολυτιµότατο!))
ποὺ µοῦ φάγατε; Ἐλόγου σας ἄλλωστε δυνάστες λαῶν, δὲν ἐπινοήσατε,
τροµάρα σας, τὸ Time is money ;
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*

*

ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟ σιχτὶρ-πιλάφι πρὸς τοὺς ἔνθεν κακεῖθεν τοῦ Ἀτ-

λαντικοῦ, ἐµπόρους θεάµατος, αὐτὴ τὴ φορὰ ὄντως µεγαλειώδους, ἡ
ταυτότητα τοῦ ἔργου, ποὺ πάντοτε προτάσσουµε τῆς κριτικῆς:
ΠΟΥΤΣΙΝΙ, ΤΖΙΑΚΟΜΟ [Puccini, Giacomo, 1857-1924]: Tὸ
Κορίτσι τῆς Δύσης [La fanciulla del West], ὄπερα, 3 πράξεις, ἰταλ.
κείµ. Guelfo Civinini καὶ Carlo Zangarini, κατὰ τὸ θεατρικὸ ἔργο
The Girl of the Golden West [ Τὸ Κορίτσι τῆς Χρυσῆς Δύσης] τοῦ
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ἀµερικανοῦ θεατρικοῦ συγγραφέως Νταίηβιντ Μπελάσκο [David Belasco, 1853 – 1931], ἤδη πασίγνωστου στὶς τότε Η.Π.Α. καὶ ὄχι µόνο
ἐπειδὴ διασκεύασε στὸ ὁµότιτλο µονόπρακτο θεατρικὸ ἔργο τὸ διήγηµα
Madame Butterfly τοῦ John Luther Long (1861-1927)― τὸ ἔργο
τοῦ Μπελάσκο εἶχε ἐµπνεύσει στὸν Πουτσίνι καὶ στὴ Μπαττερφλάϋ
(1904). Παγκ. α´ ἐκτ. τοῦ Κοριτσιοῦ τῆς Δύσης, Νέα Ὑόρκη, Μετροπόλιταν Ὄπερα, 10 Δεκ. 1910· Ἐκπληκτικὴ ἡ τότε διανοµή:
ἀρχιµουσικὸς; Ἀρτοῦρο Τοσκανίνι [Arturo Toscanini, 1867-1957],
Μίνι, ἡ ὑψίφωνος Emmy Destinn (1878-1930), Τζόνσον, ὁ µεγάλος
Ἑνρίκο Καροῦζο [Εnrico Caruso, (1873-1821) καὶ σερίφης Ράνς, ὁ
βαρύτονος Πασκουάλε Ἀµάτο [Pasquale Amato, 1878-1942].
Σὲ ἀντίθεση µὲ τὴ δηµοφιλέστερα ἀριστουργήµατα τοῦ Πουτσίνι,
συµπεριλαµβανοµένης καὶ τῆς ἠµιτελοῦς Τουραντότ, τό Κορίτσι τῆς
Δύσης, ποὺ ὁ πρῶτος διδάξας, Τοσκανίνι, παροµοίασε µὲ ἐκτενὲς συµφωνικὸ ποίηµα (πρᾶγµα ποὺ σίγουρα ξενίζει), δὲν εἶναι ἀπὸ τὶς ὄπερές του
ποὺ οἱ µελῳδίες τους σοῦ ἀποτυπώνονται ἀνεξίτηλα. Τίποτε τὸ εὐαποµνηµόνευτο, ἀλλ᾽ ἀντίθετα, ἀπ' ἀρχῆς µέχρι τέλους ἕνα ἀκαταµάχητο
δραµατικὸ καὶ ψυχολογικὸ suspense. Καὶ νιώθεις πὼς ἡ Μίνι, ὁ ρόλος
της, ἡ µορφή της, εἶναι µιὰ ἀπὸ τἰς ὡραιότερες «προσωπογραφίες» τοῦ
Πουτσίνι στὴν ἀνεπανάληπτη πινακοθήκη τῶν ἡρωΐδων του, Μανόν
Λεσκώ, Μιµὴ καὶ Μουζέττα, Φλόρια Τόσκα, Τσὸ-τσὸ-σάν, καὶ τελευταία
ἀλλ' ὄχι ἔσχατη ἡ µοναδικὴ Λιοῦ, µόνο ἀνθρώπινο πλάσµα στὸν τερατόκοσµο τῆς Τουραντότ. Ἐξ' ἄλλου, καµµιὰ ἄλλη παρτιτούρα του ἴσως δὲν
ὑπαινίσσεται πόσο στενὰ ἴσως παρακολουθοῦσε ὁ συνθέτης (µὴν ξεχνοῦµε
πὼς µόλις κατὰ τὸν Α´ Παγκόσµιο Πόλεµο τὸ ἀεροπλάνο ἐγκαινιάσθηκε
ὡς... συσκευή ὀλέθρου) τὸ σύγχρονο µουσικὸ γίγνεσθαι.
Λ.χ. βρισκόταν στὸ Παρίσι, κατὰ τὴ σκανδαλώδη παγκόσµια
πρώτη (Θέατρο Ἡλυσίων Πεδίων 29 Μαΐου 1913) τῆς στραβίνσκειας
Ἱεροτελεστίας τῆς Ἀνοίξεως καὶ ἔγραφε σχετικὰ στὸν ἐκδότη του
Ricordi: Ἡ χορογραφία (τοῦ Νιζίνσκυ) εἶναι γελοία, ἡ µουσικὴ σκέτη
κακοφωνία (...) Ὡστόσο ὑπάρχει κάποια πρωτοτυπία, καὶ ὀρισµένη
ποσότητα ταλέντου. Στὸ σύνολό της ὅµως, θά µποροῦσε νὰ εἲναι
δηµιουργία παράφρονος. Λίγο πρὶν τὴν ἐκδηµία του, ἀρχὲς δεκαετίας
1920, ὁ Πουτσίνι γνώρισε τὸ Schœnberg καὶ παρακολούθησε µιὰν ἐκτέλεση τοῦ Φεγγαρίσιου Πιερρότου 1 Μετὰ τὸ θάνατο του, ὁ Schœnberg

1

Παγκόσµια πρώτη: Βερολίνο, Choralion-Saal, 16 Ὀκτ. 1912.
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ἔγραψε: Ὁ µεγάλος αὐτὸς ἄνθρωπος...Εἶµαι περήφανος ποὺ ἐνδιαφέρθηκε
γιὰ µένα..2
Γενικὰ, στὸ Κορίτσι τῆς Δύσης, ἡ φωνητικὴ γραφὴ ἀποκτᾶ
ψυχογραφικὴν ἀµεσότητα καὶ δραµατικὴν ἔξαρση, τόσο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου
ποὺ νὰ κινδυνεύει νὰ περάσει ἀπαρατήρητη, ὅσο ὀξύµωρο καὶ ἂν ἀκούγεται αὐτό. Φυσικὰ πλαισιώνεται ἀπὸ µιὰ θεία ἐνορχήστρωση, φευγαλέα καὶ
σποραδικότατα πρόδροµο ἑνὸς Κούρτ Βάϊλ (δεκάχρονου τότε!), ἐκθαµβωτικὴ σύντηξη µιᾶς κάποτε ἐξπρεσσιονιστικῆς ἀρθρώσεως καί... ἑνὸς
ἐµπρεσσιονισµοῦ τόσο προσωπιικοῦ ὥστε νὰ ἀποκλείει κάθε συσχετισµὸ
µὲ Ραβέλ, Ντεµπυσσὺ καὶ Γάλλους.Τὸ ἔργο πρωτάκουσα ἀπὸ τὴ ΕΛΣ
στὰ Ὀλύµπια, κατὰ τὴν περίοδο 1985-86, µᾶλλον α´ τρίµηνο 1986: σὲ
σκηνοθεσία Mario Corradi, σκηνικὰ-κοστούµια Νίκου Πετρόπουλου καὶ
(β´) διανοµή: Ἀλέκα Δρακοπούλου (καταµελάχροινη Μίνι!), Θάνο Πετράκη (Τζόνσον), Ἀνδρέα Κουλουµπῆ (Ράνς). Πρέπει νὰ τὸ εἶδα... µεταξὺ
τῶν ἐφηµερίδων Ἐλεύθερης Γνώµης, ποὺ ἔκλεισε Νοέµβριο(;) 1984, καἰ
Πρώτης (ἀπογευµατινῆς τοῦ ΚΚΕ), ὅπου ξαναβρῆκα στήλη, Ἀπρίλιο
1986. Ἐκει, ἔστω καθυστερηµένα τοῦ ἀφιέρωσα σηµείωµα ―
παραθέτω µία µόνο φράση του, «Τὴν ἐνδιαφέρουσα παρτιτούρα ἰσοπέδωσε
ἡ κυκλοθυµικὴ «διεύθυνση» τοῦ Ἀνδρέα Παρίδη (1910-2000...)
περνώντας ἀπὸ γνωστὲς ἐκκωφαντικὲς ἐντάσεις στὴν πλήρη ἐκφραστικὴν
ἀποδυνάµωση ἑνὸς ἔργου ποὺ χρειαζόταν δηµιουργικὸν ἀρχιµουσικὸ καὶ
ὄχι τὸν ἐπί χούντας διευθυντὴ τῆς ΚΟΑ ποὺ φωτογραφιζόταν ἀγκαζὲ µὲ
τὸ Γεώργιο Παπαδόπουλο». Ὀπτικοακουστικὰ, ἂν καλοθυµοῦµαι, τὸ
ἔργο «ἀποκατέστησε πλήρως» µέσα µου τὸ DVD (κυκλοφ. 1993) πάλι
τῆς Μέτ (Πλάθιντο Ντοµίνγκο―Τζόνσον, Μπάρµπαρα Ντάνιελς―Μίνι,
ἀρχιµουσικὸς: Leonard Slatkin. Ἠ φετινὴ αὐτὴ διδασκαλία τῆς Μέτ,
βρίσκεται εὐτυχῶς στοὺς ἀντίποδες τῆς (σχετικὰ πρόσφατης), ἐµετικά
«ἐκσυγχρονισµένης», τῆς Ὄπερας τῆς Βιέννης, ὅπου τὸ σαλοὺν «Πόλκα» εἶναι...µία µοντέρνα καντίνα-αὐτοκίνητο, ἡ δὲ Μίνι, σύγχρονη τεχνητῶς κοκκινοµάλλα µὲ κοντὰ µαλλιά.
Εὐτυχῶς, τίποτε ἀπὸ τέτοια βδελύγµατα στὴ Μέτ. Μὲ εὐαίσθητους συνεργάτες τοὺς Michael Scott (ἰδεώδη σκηνικὰ-κοστούµια ἐποχῆς 1850) καὶ Gil Wechsler, ἀριστοτέχνη λεπτοτάτων φωτιστικῶν
ἀποχρώσεων, ὁ σκηνοθέτης Giancarlo del Monaco, κράτησε ὅλο τὸ
2

Ἡ τελευταία παράγραφος ἀπὸ Patrick O'' Connor: Puccini at 150, περιοδ.
Gramophone τεῦχος Φεβρουαρίου 2008. Στὸ Διαδίκτυο: https://www.
gramophone.co.uk//content/ giacomo-puccini-behind-the-bohemans.
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ἔργο σὲ χαµηλοὺς, βαρυχειµωνιάτικους φωτισµοὺς ἐσωτερικῶν χώρων
ἐποχῆς. Ἀκόµη καὶ ἡ ἐν ὑπαίθρῳ γ´ πράξη (τοῦ ἀποσοβουµένου
ἀπαγχονισµοῦ τοῦ ἡρωος) ἐκτυλίσσεται πρὶν ἀπὸ τά χαράµατα. Μιὰ
«ἀκίνητη», ἔστω, φωτογραφία οἱουδήποτε στιγµιοτύπου, µαρτυροῦσε
βαθύτατη ἀφοµοίωση ὑψηλῶν ζωγραφικῶν προτύπων ἐποχῆς.
Σηµαντικότατο ὅµως ἐπίτευγµα τοῦ del Monaco, ἦταν ἡ θαυµαστὴ, σὲ
ἀγαστὴ σύµπνοια καὶ µὲ τὰ ὑπέροχα φωνητικὰ τίµπρα καθενός,
ἐξατοµίκευση, µέσα ἀπὸ τὴ µάζα, κάθε χρυσωρύχου. Προσέγγιση φυσικότατα δικαιούµενη ὅταν ἀναδύεται ἡ ἔµφυτη ἀνθρωπιά τους καὶ, συγκινηµένοι ἀπὸ τὴν ἀποστροφὴ τῆς Μίνι, γλυτώνουν ἀπὸ τὴν κρεµάλα τὸν
ἀγαπηµένο της.Πρωτεργάτης θριάµβου, στοὺς ἀντίποδες...Παρίδη,
ἀρχιµουσικὸς Marco Armiliato καταύγασε καὶ ἀξιοποίησε ἐκφραστικὰ
καὶ τὸν ἔσχατο φθόγγο παρτιτούρας µεγαλειώδους.
Ἀντέχοντας σύγκριση µὲ ἕνα κολοσσό ὅπως ὁ Ντοµίνγκο, ὁ τενόρος Jonas Kauffman, µὲ τίµπρο λίγο σκοτεινότερο καὶ φωνὴ αἰχµηρότερη ὅ,που χρειαζόταν, ἀπὸ ὅτι τὸν ἀκούσαµε σχετικὰ πρόσφατα στὸ
Μέγαρο, προφανῶς γιὰ λόγους δραµατουργίας, ἦταν ἕνας άξέχαστος
Τζόνσον. Συνοµήλικος σχεδὸν, .ἴσως καὶ µικρότερος, µὲ τὴν ἀκαταµάχητα ἑλκυστικὴ σὰν ἀνθρώπινη, γυναικεία, ὑπόσταση ὑψίφωνο EvaMaria Westbrœk (Μίνι): φωνὴ, φωτεινή, λεπτὴ σὲ ὄγκο, στέρεη ὅµως
σὰ µατιέρα, σ`ἕνα τραγοῦδι πλαστικότατο σὲ ἐλεγµένους ἐκφραστικοὺς
κυµατισµούς, ἁπλωµένους σὲ µεγάλη τεσσιτούρα καί... ἑλκυστικότατη
ἐµφανισιακὰ ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὰ ρόδα τῆς πρώτης νιότης στὸ πρόσωπό
της ἄρχιζαν νὰ ξεθωριάζουν. Τέλειος συνδυασµὸς µουσικοφωνητικῶν
χαρισµάτων καὶ ὑψηλῆς ὑποκριτικῆς ὁ ἀµετακίνητα σκληρὸς καὶ κυνικὸς σερίφης, βαρύτονος Željko Lučić. Ὁµοίως ἄξιοι ἀκριβῶς ἀναλόγων
ἐγκωµίων καὶ οἱ Carlo Bosi (τενόρος· Νίκ, µπάρµαν), Michael Todd
Simpson (θείας ἁπαλότητας τίµπρο βαρυτόνου· Σονόρα), Matthew
Ross (βαθύφωνος, πράκτορας τῆς ἑταιρείας Wells Fargo) καί Oren
Gradus (βαρύτονος· Τζὰκ Οὐώλλας, πλανόδιος «τροβαδοῦρος» Φυσικὰ
καὶ 11 µικροτέροι ρόλοι ποὺ καίτοι διεκδικοῦν γιὰ λίγο τὸ προσκήνιο,
ἀποσιωπῶνται ἀνηλεῶς, στὶς δεκάδες ἰστοσελίδων ποὺ ἀφιερώνει σ' αὐτὴ
µόνο τὴ διδασκαλία ἡ Μέτ. Τοὺς ζητοῦµε συγγνώµη, ἀλλ φταίει ἡ
ἐργοδοσία τους, ἀνηλεὴς καὶ µὲ τὸ χρόνο µας: ποὺ δὲν σπαταλοῦµε γιὰ
σαχλοδιαφηµίσεις. (Αἴθουσα Τριάντη, Σάβ. 27.10.2018).
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Λέξεις: 1389.

