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Γιάννου Περλέγκα (κ.ἄ.)―Ἰάννη Ξενάκη:

«Β ά κ χ ε ς»

οὐρανόπεµπτο ἀριστούργηµα µὲ
εὐριπίδειες...ρίζες!
――――――
Ἡ τελευταία σηµαντικότατη πρόταση τῆς
Ἐναλλακτικῆς Σκηνῆς (Ἐθνικὴ Λυρικὴ
Σκηνή)
――――――
40/2018.

τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.

ΕΞΗΓΟΥΜΕΘΑ ΕΞ' ΑΡΧΗΣ: Τὸ ἀριστούργηµα ὀφείλεται στὸ Γιάννο
Περλέγκα (καὶ στοὺς ὑπερπροικισµένους συνεργάτες του―βλ, κατωτέρω: Ὁ Ξενάκης, πιστώνεται, πρὸς τὸ παρὸν τοὐλάχιστον, µὲ τὴ µουσική,
ἐφαλτήριο τῆς ὅλης συλλήψεως). Ἀλλὰ κυρίως πιστώνεται ἡ οἰονεὶ
«παραγωγὸς» Ἐναλλακτικὴ Σκηνὴ τῆς Λυρικῆς, ποὺ γιὰ µία ἀκόµη
φορὰ σὲ συντοµότατο χρονικὸ διάστηµα πλούτισε τὴ νεότατη µουσικοσκηνικὴ µας φιλολογία µὲ ἐπίτευγµα ἀσφαλῶς διεθνοῦς βεληνεκοῦς. Γιὰ
τὴν κριτικὴ ἀποτίµηση τῆς ὅλης ἐµπειρίας εἶναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ὅµως τὸ
λεπτοµερέστατο χρονικὸ µιᾶς µουσικῆς πού, ὅπως µᾶς πληροφόρησε ὁ
καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τῆς Λυρικῆς κ. Γιῶργος Κουµεντάκης, ὡς
σήµερα δὲν εἶχε κἂν ἠχογραφηθεῖ! Λοιπὸν:
ΞΕΝΑΚΗΣ, ΙΑΝΝΗΣ (Xénakis, Iannis,1922-2001): µουσικὴ γιὰ
τὶς Βάκχες (Bacchae) τοῦ Εὐριπίδου, γιὰ βαρύτονο (Διόνυσος), δύο
γυναῖκες ἠθοποιοὺς (Ἀγαύη, Σεµέλη), 9 µουσικοὺς (πίκκολο, ὄµποε, κόν-
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τρα φαγκότο, κόρνο, τροµπέτα, τροµπόνι καὶ τρεῖς ἐκτελεστές κρουστῶν)
καὶ γυναικεία χορῳδία―ἀνά 8 ὑφίφωνοι καὶ µεσόφωνοι, ποὺ ὅλες ὅµως
ἔσειαν σφαιρικὲς µαράκες). Τὸ ἔργο, κατὰ τὸ πρόγραµµα, «ἐπανεγγράφει» ὁ Ξ, τὸ 1993, κατὰ παραγγελία τοῦ λονδίνειου συνόλου Operafactory ποὺ τὸ πρωτανέβασε στὴν Queen Elizabeth Hall (Αἴθουσα Βασιλίσσης Ἐλισσάβετ) τὴν 1η Σεπτεµβρίου 1993, γιὰ ἀριθµὸ παραστάσεων
ἀγνοούµενο µέχρι στιγµῆς, ὅπως καὶ τὸ ὅτι ἂν τὸ θέαµα-ἀκρόαµα, ναί µὲν
δὲν ἠχογραφήθηκε, ἴσως ὅµως µαγνητοσκοπήθηκε, βιντεοσκοπήθηκε, κινηµατογραφήθηκε κ.ο.κ.
Ὡστόσο, ἀνακαλύψαµε στὸ Διαδίκτυο, µὲ τὸν ὑπότιτλο Description by James Harley (Περιγραφή: Τζαίηµς Χάρλεϋ, ξενάκειου βιογράφου) µιὰν ἀναφορὰ στὸ σκηνικὸ µέρος, ποὺ προφανῶς δὲν εἶχε (εὐτυχῶς)
τὴν παραµικρὴ σχέση µὲ τὴ σύλληψη τοῦ κ. Περλέγκα: ὁ Χάρλεϋ, ἀφοῦ
περιγράφει τὸ διαµελισµὸ τοῦ Πενθέα ἀπὸ τὶς Βάκχες καὶ τὴ µάνα του
Ἀγαύη συνεχίζει: Ὁ Εὐριπίδης, πρὸς ἔπαινόν του, ἀποδίδει τὴν ἀγριότητα, µὲ ἀπαγγελλόµενες περιγραφές, µὴν ἐκθέτοντάς τες σὲ κοινή θέα.
Ἐν τούτοις ἡ νέα διδασκαλία, πλήρως συνάδουσα µὲ τὶς νεοβαρβαρικὲς
εὐαιθησίες τοῦ τέλους τοῦ 20οῦ αἰ., οὐσιαστικὰ µᾶς ἔδειξε τὸ κάθε τι
ὅπως (ὄντως) συνέβη. Ἂν µη τι ἄλλο, αὐτὸ πρόσφερε στὸν Ξενάκη τὴ
δραµατικὴν εὐκαιρία νὰ προσδόσει στὴ µουσικὴ του µεγάλη συγκινησιακὴν (;) ἔνταση. Κατόπιν ὁ Χάρλεϋ, περιγράφει µὲ τὸν τρόπο του τὴ
µουσική καὶ θυµίζει τὴ διάδοση τῆς παρτιτούρας Ξενάκη (1966) γιὰ τὴν
αἰσχύλεια Ὀρέστεια (γνωστή µας), χάρη στὴ συναυλιακὴ διασκευή της
σὲ σουΐτα ὀρχήστρας, καταλήγοντας: Καὶ οἱ «Βάκχες» ἐπίσης µποροῦν
νὰ ἐκτελεσθοῦν συναυλιακὰ καὶ δὲν ὑπάρχει ἀµφιβολία ὅτι ἔτσι θὰ γίνουν
γνωστότερες. 1 Ἴσως ὁ κ. Περλέγκας, ἀγνοεῖ τὴν σύντοµην αὐτὴ περιγραφὴ τῆς διδασκαλίας.

*

*

*

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΩΡΩ κατ ἀρχὴν µιὰ προεπισκόπηση τῆς µουσικῆς,
ἐντελῶς ὅπως βγῆκε ἀπὸ τὴν πένα (ἢ ὅποιο ὑποκατάστατό της) τοῦ
Ξενάκη, συνθέτη συνηθέστατα ἀχώνευτο (βέβαια ὄχι τόσο ὅσο ὁ ἀρχια1

Πληκτρολογῆστε στό Google Les Bacchantes d'Euripide, Description

by James Harley, allmusic.com.
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τάλαντος βρεταννὸς ΣΕΡ ΜΑΪΚΛ ΤΙΠΠΕΤ, [Sir Michael Tippett,
1903-1998]). Ὅσο λίγο ὅµως γνώρισα ἀπὸ κοντὰ τὸν Ξενάκη ἄρκεσε
γιὰ νὰ τὸν βιώσω ὡς τὸ παγερότερο καὶ ἀλιµπιντικότερο πλάσµα ποὺ
συνάντησα ποτέ. 90% προϊὸν τοῦ πολιτιστικοῦ marketing ποὺ ὀργιάζει
ἀπὸ τὸν 1950 καὶ µετά, ὁ... Ἰάννης εὐνοήθηκε ἰδιαίτερα καὶ ἀπὸ τὸν
ἀλησµόνητο φίλο µου γάλλο µουσικολόγο καὶ µουσικοκριτικὸ Maurice
Fleuret (1932-1990). Πάντως περὶ τὸ 1970-80, ἐγκατέλειψε παλαιότερες µαθηµατικὲς νεφελοκοκκυγίες καὶ ἀρχιτεκτονικοὺς «ὀραµατισµούς» του ποὺ θὰ συγκέντρωναν, λέει ὅλο τὸ γήϊνο πληθυσµό σὲ
πόλεις-οὐρανοξύστες ὕψους 5-10 χιλιοµέτρων (σὲ τὶ βάθος, βρέ―κι'
ἤσουν λέει καὶ ἀρχιτέκτονας!― ἔπρεπε νὰ σκάψουν γιὰ νὰ τοποθετήσουν
τὸ...θεµέλιο λίθο τέτοιων ἀποκυηµάτων νοσηρῆς φαντασίας; καὶ ἡ
ἀτµοσφαιρικὴ πίεση σὲ τέτοια ὑψόµετρα;) καὶ κατέληξε σὲ µιὰν συχνὰ
ὁπωσδήποτε ἀνεκτὴ µανιέρα, πάντα µὲ µοναδικά εὐφάνταστους τίτλους,
ὅπως Troorkh (1991), πρῶτα γράµµατα τῶν λέξεων τροµπόνι καὶ
ὀρχήστρα, 6λεπτο κοµµάτι... γιὰ τροµπόνι καὶ ὀρχήστρα!
Ἂς περιγράψουµε τὴ µουσικὴ, ὡς αὐτόνοµη ὀντότητα, ἀνεξάρτητα
ἀπὸ ὁποιαδήποτε σκηνικὴ ἀξιοποίηση. Τὰ 6 πνευστὰ κινοῦνται εὐδιάκριτα σὲ τρεῖς περιοχὲς τοῦ ἠχητικοῦ φάσµατος: α) πολύ ψηλὴ µὲ
πρωταγωνιστὴ τὸ πίκκολο, σὲ διάρκειες τόσο µεγάλες ὥστε νὰ ἀπειλοῦν
τούς πνεύµονες τοῦ ἐκτελεστοῦ µὲ ρήξη. Εὐθέως θύµιζε τὸ φλάουτο
nohkan (ἰαπ. 能管) τοῦ ἰαπωνικοῦ παραδοσιακοῦ θεάτρου Νό (ἰαπ. 能)
β) Πολὺ βαθειά (κοντραφαγκότο, τροµπόνι), ποὺ πολὺ λιγότερο, εἶναι ἡ
ἀλήθεια, θύµιζε πάντως τὰ βαθύηχα, µακρύτατα κέρατα τῆς θιβετανικῆς
(βουδδιστικῆς) λειτουργικῆς µουσικῆς καὶ γ) µεσαία. Ἡ γυναικεία
χορῳδία διάβασε τὸ εὐριπίδειο πρωτότυπο σὲ...ἐρασµιακή προφορά. Ἔτσι,
ἂν κάποιος πάντως µεγάλης ἠλικίας ἀκροατὴς, διδαχθεὶς ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στὸ τότε γυµνάσιο (σήµερα λύκειο), κάτι ψιλόπιανε ἀπὸ τὸ κείµενο
διαβασµένο σὲ..φυσιολογικὰ ἑλληνικά, ἔµεινε καὶ αὐτὸς ἐκτὸς νυµφῶνος.
Ἦταν «τραγούδι» κινούµενο σὲ ἐλάχιστους φθόγγους µπροστὰ στὴν
ὁποία τὸ γρηγοριανὸ µέλος, ἀκούγονταν ὡς λυρικότατη καντιλένα. Πολὺ
πιὸ «ταραχῶδες» ὅµως τὸ σύντοµο µέρος τοῦ βαρυτόνου (Διόνυσος) ποὺ
κινεῖται ἀνάµεσα σὲ ἰλιγγιώδη falsetti ψηλά καὶ στοὺς βαθύτερες
φθόγγους τῆς σχετικῆς τεσσιτούρας. Παραθέτουµε ὡς ἄκρως ἐπιτυχῆ
περιγραφὴ τῆς µουσικῆς ἀπὸ κάπως διαφορετικὴ φυσικὰ ὀπτικὴ γωνία,
ἀπόσπασµα τοῦ σηµαντικοῦ κειµένου τοῦ ἠλεκτρονικοῦ Δελτίου Τύπου
τῆς ΕΛΣ (ἡµεροµ.: Τετάρτη, 27 Ἰουν. 2018):
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Ἀνυπέρβλητο ἐµπόδιο γιὰ τὴ σκηνικὴ τύχη τοῦ συγκεκριµένου ἔργου 2 εἶναι
ἡ τερατώδης δυσκολία τῆς φωνητικῆς καὶ µουσικῆς ἐκφορᾶς τοῦ ἐρασµιακοῦ κειµένου 3 ποὺ ἐπιβάλλει ὁ συνθέτης στὶς γυναῖκες χορῳδοὺς τῶν
Βακχῶν. Ὁ (Ξενάκης) γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ ζητάει ἀπὀ τοὺς ἑρµηνευτές του
τὸ ἀδιανόητο: νὰ ἐννοήσουν, µέσα ἀπό ἕνα τελείως ἀµοτιβικὸ µουσικὸ
κείµενο στὰ ἐρασµιακά 4, µὲ θανάσιµη κυριολεξία τὸν λόγο τοῦ Εὐριπίδη. Σε
ἕναν γλωσσικὸ κώδικα, δηλαδή, που δυσκολεύει ἀπίστευτα τοὺς
ἑλληνόφωνους, πόσο µᾶλλον τοὺς ἀγγλόφωνους τραγουδιστές! Ἐπὶ πλέον
ἐπιβάλλει στοὺς πνευστοὺς ὀργανοπαῖκτες µιὰν ἐξαντλητικὴ διαδικασία: τὸ
µουσικὸ κείµενο τῶν πνευστῶν ἀποτελεῖται ἀπό ἀτελείωτους κρατηµένους
φθόγγους (τενοῦτες), πού, ὅσο µεγάλη καὶ ἂν εἶναι ἡ ἀναπνευστικὴ
ἐκγύµναση τῶν µουσικῶν, ἡ ἀπόδοση τοῦ ἔργου δὲν παύει νὰ ἀποτελεῖ γιὰ
αὐτοὺς µιὰν ὁριακὴ βιολογικὴ δοκιµασία.

Κάποιες δηµοσιευόµενες «ἐπεξηγήσεις» δὲν πολυαποσαφήνισαν γιατὶ ὁ
Ξενάκης, ἀπὸ ὅλο τὸ εὐριπίδειο κείµενο, µελοποίησε (µὲ τὸν τρόπο του
φυσικά) µόνον τὰ χορικὰ καὶ τὴν ἀποστροφή τοῦ Διονύσου: ὑπῆρχαν
σηµεῖα ἀντισκηνικῶς σχοινοτενῆ, πάνω στὰ ὁποῖα ὁ κ. Περλέγκας θαυµα-τούρ-γη-σε κυριολεκτικά! Παρακολουθώντας τὸν ἡρωϊκὸ ἀρχιµουσικὸ κ. Νίκο Βασιλείου, µείναµε ἐξ' ἄλλου µὲ τὴν ἔντονη ἐντύπωση ὅτι
τὸ µέρος τῆς χορωδίας, ἐδῶ ἀπέφευγε τὶς συνήθεις ξενάκειες σηµειογραφικὲς ἐπιτηδεύσεις ἀκολουθώντας τοὐλάχιστον κατὰ 90% ἕνα µέτρο
2/4. Καὶ µέσα ἀπ' αὐτὸ τὸ ἄχαρο καὶ ἀλιµπιντικὸ σύµπαν (πενθεϊκὸ
1000% ὅπως ὀρθότατα εἶχα προβλέψει πρὶν ἀπὸ τὴν παράσταση:
περιµένατε δηλαδὴ τίποτε ἄλλο ἀπὸ Ξενάκη;) ξεπήδησε τὸ ΘΑΥΜΑ.
Περνῶ ἔτσι στὴν παράσταση.

*
2

*

*

Φυσικὰ τοῦ Ξενάκη, ὄχι, πρὸς Θεοῦ τοῦ Εὐριπίδου (Σ,Σ.)
Αὐτὸς ἦταν ὁ µακαρίτης Ξενάκης! (Σ,Σ.)
4
Ὀρθότατα! Τὰ ἐρασµιακὰ ἁπλῶς δὲν εἶναι ἑλληνικά, οὐτε νέα, οὔτε ἀρχαῖα!
Γνωρίζετε ἴσως τὸ ἀνέκδοτο «Ἑλληνοµαθοῦς» γερµανοῦ φιλολόγου, ποὺ πρωτοεπισκεπτόµενος τὴν Ἑλλάδα, «διορθώνει» τὸν Ἕλληνα ξεναγό του προσπαθώντας
νὰ τοῦ µάθει τὴ... γλῶσσα του: «Ξενοδοχέϊον ἀϊ Πάτραϊ, ὄχι Ξενοδοχεῖον αἱ
Πάτραι. «Ἑε πλατέϊα Χοµονόϊας» ὄχι Ἡ πλατεῖα Ὁµονοίας» Αὐτὸ συνεχίζεται
ἐπὶ µακρὸν ὁπότε ὁ ἀπαυδηµένος ξεναγὸς τοῦ ἀπαντᾶ καὶ αὐτὸς µὲ... ἀριστοφάνεια
βωµολοχία ἀλλ' εἰς ἄπταιστον ἐρασµιακήν! Κρίµα ποὺ ἡ βωµολοχία παραεἶναι
«χοντρή» καὶ «χορταστικὴ» γιὰ νὰ τὴν παραθέσουµε.
3
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ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΕΣ τὶς ἀγριότατες καὶ πολυαίµακτες Βάκχες
(407 π.Χ.) τελευταῖο ἀπὸ τὰ 19 σωζόµενα πλήρη ἔργα τοῦ Εὐριπίδου
(480-406 π.Χ.) ἀποφεύγω ἀναφορὲς στὴν «πλοκή». Τὸ ἐξωτερικὰ ἐµφανέστερο γνώρισµα τῆς διδασκαλίας ἐνὸς νέου ἀριστουργήµατος, πάνω
σὲ µεταµόρφωση καὶ ἐπαναξιοποίηση προϋπαρχόντων ὑλικῶν (νά µιλήσω
γιὰ νέο εἶδος τέχνης;), ἦταν τὸ ὅτι ὅλοι οἱ ἐπὶ σκηνῆς, µηδ' ἑνὀς
ἐξαιρουµένου, ἦσαν ταυτόχρονα καὶ ἠθοποιοί-ἑρµηνευτές, συµµετέχοντες
µὲ ζωηρότατη κίνηση ἀπὸ τὸν ὑπερβάντα κατὰ παρασάγγες τὸν µέχρι
στιγµῆς γνωστό µας ἑαυτό του Νίκο Βασιλείου (ὑποδυόταν καὶ τὸν
Πενθέα) καὶ τοὺς 9 µουσικοὺς ποὺ και διηύθυνε, καίτοι πολὺ συχνὰ ἄλλαζαν θέσεις, κουβαλώντας καὶ τὰ ἀναλόγιά τους, µέχρι τὶς χορωδοὺς τὴ
Σεµέλη, τὴν Ἀγαύη καὶ τὸ Διόνυσο.
Στὸ προσκήνιο τῆς Ἐναλλακτικῆς, δύο ἀνισοµεγέθεις χωριζόµενοι
ἀπὸ λωρίδα διαδρόµου, σχετικῶς ἀβαθεῖς «λάκκοι», φιλοξενοῦν ὁ
µεγαλύτερος (ἀριστερᾷ), ἀρχικὰ τὸ χορό (Άσιάτιδες ἀκόλουθοι Διονύσου,
ἀρχικὰ ξαπλωµένες στριµωχτἀ πλάϊ-πλάϊ), ἐνῶ ὁ µικρότερος τὴ δράση
ποὺ θἀ ἀκολουθήσει. Στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου, νεάνις βικτωριανῆς
περιβολῆς µὲ πλατύγυρο καπέλλο ἀ λὰ Τουλούζ-Λωτρέκ, κάνει µερικὰ
βήµατα (ὁ παλαιὸς «κατεστηµένος» κόσµος τοῦ Πενθέα;). Λίγο
ἀργότερα, τὴν ἀπόκοσµη µαγεία τῶν περιβολῶν τῶν ἀκολούθων τοῦ νέου
Θεοῦ, θρυµµατίζουν ἐναγωνίως, ἐκτενῆ διαστήµατα θεατρικότατης...
σιγῆς, (ἐκτὸς παρτιτούρας;) ἔντονα ὅµως φορτισµένης δραµατικά. Οἰ
Ἀσιάτιδες φοροῦν πελώρια σαρίκια, σὰν τυλιγµένα ὄστρακα πελώριων
ἀποβροχάρικων τροπικῶν σαλιγκαριῶν, ἤ...σὰν κοµµώσεις Μαρίας
Ἀντουανέτας, µὲ ποδήρη φορέµατα σὲ ἀπειρία λεπτότατων ἀποχρώσεων
τοῦ...λευκοῦ, ἀπὸ rose-saumon σὲ ἀνοικτὸ γκρὶ ἀσηµί―ἄπειρα εὖγε
στὴν κ. Λουκία Χουλιάρα (σκηνικἀ-κοστούµια), ἀλλὰ καὶ στὴν
ἀποσιωπούµενη maquilleuse ποὺ µεταµόρφωσε τὰ πρόσωπα τῶν
χορῳδῶν σὲ ἀψόγως χρυσίζοντα προσωπεῖα ἰαπωνικοῦ Νό. Ὁµοίως καὶ
στοὺς λοιποὺς συντελεστὲς κ.κ. Δήµητρα Εὐθυµιοπούλου (δραµατουργία, κίνηση) καί Μάγδα Καυκούλα (δραµατουργία-Σεµέλη). Παρὰ
τὸν εὑρηµατικότατο πλοῦτο τῆς σκηνικῆς κινήσεως (κ. Δήµητρα
Εὐθυµιοπούλου, ὑπεύθυνη κινήσεως καί... Ἀγαύη!) εἴχαµε ἤδη µεταστεῖ
στοὺς ἀπόκοσµους µυστηριακῆς τελετουργίας, ἀσφαλῶς συσχετίσιµης µὲ
τὸ εὐριπίδειο κείµενο ποὺ, ὅµως σαφῶς ὁδηγοῦσε σὲ ἕνα ἐπέκεινά του
(γαλλ. au delà du texte). Ὅσα βλέπαµε καὶ ἀκούγαµε προέρχονταν ἀπὸ
ὄνειρο ποὺ ἄµποτε νὰ διαρκοῦσε µιὰν Αἰωνιότητα: ἡ συχνὰ µονότονη-
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µονόφθογγη χορῳδία, µὲ τὶς τόσο εὔγλωττες µυστηριώδεις παύσεις της,
ἡ λευκοντυµένη κοπέλλα (Σεµέλη, µητέρα Διονύσου;) ποὺ ἔχυνε γάλα
στὰ στήθη της, οἱ µετακινήσεις τοῦ πίκκολο καὶ τοῦ τροµπονιοῦ, ὁ
µαέστρος ποὺ ξαφνικὰ πέταξε τὴν παρτιτούρα καταγῆς, καὶ µπῆκε στὸ
δεξὶ λάκκο, ρουφώντας ἄπληστα κρασί, οἱ αἰώνιες, γεµάτες θαρρεῖς
«ἀόρατη» κίνηση σιγές, κάποια συντοµότατατα εὔστοχα µουσικὰ σχόλια
µεταξύ τῶν ὁποίων ἐµφανίζεται ξανθός, καρηκοµόων καὶ κυανοχίτων ὁ
Διόνυσος ('Aρκάδιος Ρακόπουλος): θὰ ἐπιδοθεῖ σὲ µιὰν ἐκπληκτικὴ
τιράτα, ὅπως εἴπαµε ὰπὸ πανύψηλο falsettο ὡς νότες ἴσως καὶ
βαθυφώνου (τὰ ἴδια ἔκανε ὁ Ξενάκης καὶ στὸ Ἄϊς, 5 γραµµένο γιὰ τὸ
βαρύτονο Σπύρο Σακκᾶ). Τὴν αἴσθηση τελετουργίας ἐνδυναµώνουν δύο
λευκοντυµένες γυναῖκες σὰν ἄγγελοι καλλιπτέρυγοι, µιὰ ἔξοχη κορύφωση, πάντα µεταξὺ παύσεων, χορῳδίας καὶ κρουστῶν, τὸ παράξενο
παιχνίδι πελώριας γκρίζας «ὑδρογείου» µεταξύ µαέστρου-Πενθέα καὶ µιᾶς
χορῳδοῦ καὶ τέλος κάτι ποὺ µᾶς φάνηκε «διπλῆ ἔξοδος», ἀσφαλῶς
αὐξηµένου µουσικοῦ ἐνδιαφέροντος (ἐδῶ ὁ διαµελισµὸς τοῦ Πενθέως,
«ἀναπαρίσταται» µὲ λευκὸ γυναικεῖο φόρεµα, µατοβαµµένο µὲν ἀλλὰ
πολὺ λιγότερο ἐκείνου τῆς κατὰ Katie Mitchell Λουτσία, πρόσφατα
στὴ µεγάλην αἴθουσα). Νέα µαγεία µὲ ἐφαλτήριο Εὐριπίδη καὶ Ξενάκη.
Τολµηρότερο συµπέρασµα; Κυριευµένος ἀπὸ τὸ διονυσιακὸ πνεῦµα ἑνὸς
Γιάννη Χρήστου (1926-1970), ὁ σκηνοθέτης κατέβαλε τὸν πενθεϊκὸ
Ξενάκη, ἀξιοποιώντας ὅµως τὴ µουσική του γιὰ ὅ,τι ἀκριβῶς ἀντιπροσώπευε. Ἀγαπηµένη Ἀριστούλα Ἑλληνούδη ποὺ τόσο σύντοµα µᾶς
ἔφυγες, σὲ εὐγνωµονοῦµε βαθύτατα γιὰ τὸ γιὸ ποὺ µᾶς ἄφησες: τὸ
Γιάννο Περλέγκα. Μποροῦµε πιὰ νὰ ποῦµε πὼς ἴσως κάτι σοβαρότερο
οἰουδήποτε προσδοκωµένου ἀρχίζει νὰ µορφοποιεῖται στὴν Ἐναλλακτικιὴ
Σκηνὴ (ΚΠΙΣΝ., Ἐν. Σκ. 11 Ἰουλ. 2018).
――――――――――――
Λέξεις: 1508.
―――――――
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Ἄϊς = ᾍδης (ἀρχαῖα ἑλλ.) Διάρκεια: περ. 17´. Παγκ, α´. ἐκτ., Μόναχο, 13
Φεβφ. 1981, ἀπὸ τὴ Συµφωνικὴ τῆς Βαυαρικῆς Ραδιοφωνίας ὑπὸ τὸν Michel
Tabachnik . Σολίστ Σπύρος Σακκᾶς (βαρύτονος), Silvio Gualda (κρουστά)

