ΓΙΑΝΝΘ ΡΕΝΣΗΟ

Με ηο άγαλμα ως ηο δρόμο
προχωρήζαμε
Θ ΠΟΛΘ ΣΘ ΜΟΤΙΚΘ ΚΑΙ ΣΟ
ΕΛΑΦΡΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ - I

Να κυμθκοφμε μάλιςτα πωσ το ζργο ενόσ τουλάχιςτον μείηονα
δθμιουργοφ, ςτθν ψυχι του οποίου
«φώλιαηε θ φλόγα μιασ αδιάςπαςτθσ τζχνθσ που κα τθν αποτελοφςαν
θ μουςικι, θ ποίθςθ, θ φιλοςοφία, θ αρχιτεκτονικι και θ ςκθνοκεςία»
όπωσ ο Ριχάρδοσ Βάγκνερ, ςυνδζεται με μια αρχιτεκτονικιπολεοδομικι παρζμβαςθ ςτθν υπθρεςία τθσ μουςικισ.

Είναι

το Θζατρο του Φεςτιβάλ του Μπαϊρόιτ, ςτθ βαυαρικι αυτι
πόλθ των 70.000 κατοίκων.

Οι πόλεισ ςυμμετζχουν ςτο μελόδραμα ωσ χϊροι δράςθσ και
εξωςκθνικζσ αναφορζσ. Μαηί με τθν Κάρμεν θ εβίλλθ, με τθν
Τόσκα θ Ρϊμθ, με τθ Βιολζττα (Τραβιάτα) το Παρίςι. Η
τελευταία αυτι πόλθ είναι το κζντρο αναφοράσ τθσ λυρικισ
δθμιουργίασ αλλά και θ Βιζννθ και θ εβίλλθ είναι ευνοθμζνεσ.

Θ Σόςκα (από τθν οποία βλζπουμε πιο κάτω τθ Μαρία Κάλασ) ςυνδζεται με
μνθμεία τθσ Ρϊμθσ τζτοια όπωσ θ εκκλθςία του Sant'Andrea della Valle και
το Castello Sant' Angelo από το οποίο ρίχνεται ςτο κενό θ θρωίδα του ζργου.

τθν

πρϊτθ πράξθ ο φίλοσ τθσ Σόςκα που ηωγραφίηει ςτθν εκκλθςία ζνα
πορτρζτο τθσ Μαγδαλθνισ ςταματά για λίγο και κοιτάηει ζνα μενταγιόν με
τθν εικόνα τθσ Σόςκα και ςυγκρίνει με το πορτραίτο που ηωγράφιςε,
ανακαλφπτοντασ μια «κρυμμζνθ αρμονία» που εκφράηει με τθ γνωςτι άρια.

Πολφ λίγεσ πάντωσ, περίπου είκοςι, είναι οι πόλεισ, μαηί με τισ
φανταςτικζσ και τισ μυκικζσ, που βλζπει κανείσ ςε τίτλο όπερασ,
από 400 περίπου όπερεσ των τελευταίων 400 ετϊν.

…ενϊ οι ςκθνοκζτεσ πειραματίηονται πάντα με το πολεογραφικό
background που κα ηωντανζψει κλαςικά ζργα του ρεπερτορίου.
Πρόςφατο παράδειγμα (2010) ςτθν Ακινα ο Ριγολζττοσ.

…και ςτο Λονδίνο (2010) θ όπερα του Ντονιτςζτι "Σο ελιξιριο του ζρωτα" ςε
ςκθνοκεςία Jonathan Miller με φόντο το περιβάλλον μικρισ αμερικανικισ
πόλθσ τθσ δεκαετίασ του 1950 αντί για ιταλικό χωριό του 19ου αιϊνα.

Παράδειγμα επίςθσ λυρικισ «πολεογραφίασ» αποτελεί και θ όπερα Μπόρισ
Γκοντοφνοφ (БОРИС ГОДУНОВ) του Μουςόργκςκι όπου, ςτθν τρίτθ πράξθ,
γίνονται αναφορζσ των ρωςικϊν πόλεων πάνω ςτο χάρτθ που μελετά ο
διάδοχοσ (τςάρεβιτσ), ςτθ ςκθνι που ςυναντιζται με τον Σςάρο.

БОРИС ГОДУНОВ

Από το Berliner Ensemble, στην Αθήνα σε σκηνοθεσία Robert Wilson, Ιανοσάριος 2010

Εκείνθ τθν εποχι, λίγο αργότερα, οι ίδιοι δθμιουργοί ο Κουρτ Βάϊλ και
ο Μπζρτολτ Μπρεχτ δουλεφουν το ζργο

«Η Άλνδνο θαη πηώζε ηεο πόιεο Μαραγθόλη».
Θ φανταςτικι αυτι πόλθ αποτελεί μια ςυμβολικι καρικατοφρα τθσ
ςφγχρονθσ πόλθσ τθσ ελευκερίασ και τθσ κοινωνικισ αδικίασ.

Κατοικείται από τυχοδιϊκτεσ, δολοφόνουσ, μαςτροποφσ, πόρνεσ.
Κρίμα που οι δθμιουργοί αυτοί δεν ςυμπεριζλαβαν ςτισ εκδθλϊςεισ
τθσ «ελευκερίασ» τθ βαςιλεία του πανταχοφ παρόντοσ και τα πάντα
πλθροφντοσ αλλά και τόςο επικετικοφ κατά τθσ ηωισ τθσ πόλθσ
ιδιωτικοφ αυτοκινιτου.

Θα βρεκεί ζνασ ζλλθνασ Μπρεχτ να εμπνευςκεί από τθ βία ςτθ
ςφγχρονθ ελλθνικι πόλθ που προκφπτει από τθν ελευκερία του
δυνατοφ;…

Η Άλνδνο θαη πηώζε ηεο πόιεο Μαραγθόλη
Oh, show me the way to the next whiskey bar
Oh, don't ask why, oh, don't ask why!
For we must find the next whiskey bar
For if we don't find the whiskey bar
I tell you we must die
I tell you we must die
I tell you
I tell you
I tell you we must die!

Ω! Δείμε κνπ ην δξόκν γηα ην κπαξ κε νπίζθη
Ω!, Με ξωηάο γηαηί, κε ξωηάο!
Γηαηί πξέπεη λα βξνύκε ην θνληηλόηεξν κπαξ
Γηαηί αλ δε ην βξνύκε
νπ ιέω πξέπεη λα πεζάλνπκε
νπ ιέω πξέπεη λα πεζάλνπκε
νπ ιέω
νπ ιέω
νπ ιέω πξέπεη λα πεζάλνπκε!

Oh, moon of Alabama
We now must say good-bye
We've lost our good old momma
And must have whiskey, oh you know why!

Ω Φεγγάξη ηεο Αιακπάκα
Πξέπεη λα ζε απνραηξεηίζνπκε
Χάζακε ηελ θαιή καο κακά
Καη πξέπεη λα έρνπκε νπίζθη, μέξεηο γηαηί!

Oh, moon of Alabama
We now must say good-bye
We've lost our good old momma
And must have whiskey, oh you know why!

Ω Φεγγάξη ηεο Αιακπάκα
Πξέπεη λα ζε απνραηξεηίζνπκε
Χάζακε ηελ θαιή καο κακά
Καη πξέπεη λα έρνπκε νπίζθη, μέξεηο γηαηί!

Oh, show me the way to the next pretty boy
Oh, don't ask why, oh, don't ask why!
For we must find the next pretty boy
For if we don't find the next pretty boy
I tell you we must die
I tell you we must die
I tell you
I tell you
I tell you we must die!

Ω! Δείμε κνπ ην δξόκν γηα ην θνληηλόηεξν αγνξάθη
Ω!, Με ξωηάο γηαηί, κε ξωηάο!
Γηαηί πξέπεη λα βξνύκε ην θνληηλόηεξν αγνξάθη
Γηαηί αλ δελ βξνύκε ην θνληηλόηεξν αγνξάθη
νπ ιέω πξέπεη λα πεζάλνπκε
νπ ιέω πξέπεη λα πεζάλνπκε
νπ ιέω
νπ ιέω
νπ ιέω πξέπεη λα πεζάλνπκε!

Oh, moon of Alabama
We now must say good-bye
We've lost our good old momma…

Ω Φεγγάξη ηεο Αιακπάκα
Πξέπεη λα ζε απνραηξεηίζνπκε
Χάζακε ηελ θαιή καο κακά…

The Jet Song
When you're a Jet you're a Jet all the way

Όηαλ είζαη Σδεη είζαη Σδεη ζε όια

From your first cigarette
To your last dying day
When you're a Jet let them do what they can
You've got brothers around
You're a family man
You're never alone
You're never disconnected
You're home with your own
When company's expected
You're well-protected
Then you are set with a Capital J
Which you'll never forget 'till they cart you away
When you're a Jet you stay a Jet!
[…]

Από ην πξώην ηζηγάξν
Έωο ηελ ηειεπηαία ζνπ κέξα
Όηαλ είζαη Σδεη άζηνπο λα θάλνπλ ό,ηη κπνξνύλ
Έρεη νιόγπξα αδέιθηα
Είζαη παηδί ηεο νηθνγέλεηαο
Πνηέ δελ είζαη κόλνο
Πνηέ ρωξίο θνλέ
Είζαη ζε ζπηηηθό κε δηθνύο
Όηαλ πξνζκέλεηο ζπληξνθηά
Είζαη θαιά πξνθπιαγκέλνο
Σόηε είζαη βαικέλνο κε θεθαιαίν ΣΖ
Πνπ πνηέ δελ ζα μεράζεηο κέρξη πνπ λα θύγεηο καθξηά
Όηαλ είζαη Σδεη κέλεηο Σδεη!
[…]

When you're a Jet you're the top cat in town

Όηαλ είζαη Σδεη είζαη ε πην πάλω γάηα ζηελ πόιε

The Gold medal kid with the heavyweight crown
When you're a Jet you're the swingin'est thing
Little boy, you're a man, Little man you're a king!
The Jets are in gear
Our cylinders are clickin'
The sharks'll steer clear
'Cause every Puerto Rican's
A lousy chicken!

Σν παηδί κε ην ρξπζό κε ηε βαξηά θνξώλα
Όηαλ είζαη ηδεη είζαη ην πην εύζηξνθν πξάγκα
Ρε παηδί είζαη άληξαο, ξε αληξάθη είζαη βαζηιηάο!
Οη Σδεη βάδνπλ ηαρύηεηα
Οη θύιηλδξνη θιηθάξνπλ
Οη Καξραξίεο θάλνπλ πέξα
Αθνύ θάζε Πνξηνξηθαλόο είλαη
Έλα δεηιό θνηόπνπιν!

Buenos Aires
What's new, Buenos Aires?
I'm new,
I wanna say I'm just
A little stuck on you
You'll be on me too!

Σι νζα Μπουζνοσ Άιρεσ;
Είμαι καινοφρια
Θα πω πωσ είμαι μόλισ
Ζνα μικρό κάτι πάνω ςου
Και ςυ κα είςαι πάνω μου!

I get out here, Buenos Aires!
Stand back
You oughta know what'cha Gonna get in me
Just a little touch
Of star quality!

Θα βγω εδϊ, Μπουζνοσ Άιρεσ!
Μείνε πίςω
Πρζπει να ξζρεισ τι κα μου κάνεισ
Μόλισ ζνα ελαφρό άγγιγμα
Ποιότθτασ ςταρ!

Feel me up with your heat
With your noise
With your dirty
Overdo me
Let me dance to your beat
Make it loud
Let it hurt
Run it though me

Πλθμμφριςζ με με τθ ηζςτα ςου
Με τουσ κορφβουσ ςου
Με τθ βρόμα ςου
Λυϊςε με
Άςε να χορζψω ςτο ρυκμό ςου
Να γίνει δυνατά
Ασ με πονζςει
Να περάςει μζςα μου

And if I ever go too far
It's because of the things You are
Beautiful town
I love you

Και αν κάποτε πάω πολφ μακριά
Θα οφείλεται ςτα πράγματα που είςαι υ
Όμορφθ πόλθ
ε αγαπϊ

Εva and Magaldi / Eva Beware of the City
I wanna be a part of B.A. -Buenos Aires- Big Apple
Would I have done what I did if I hadn't thought
If I hadn't known, we would stay together?

Θζλω να είμαι κομμάτι του Β.Α. -Buenos Aires- Big Apple,
Μεγάλο Μιλο
Would I have done what I did if I hadn't thought
If I hadn't known, we would stay together?

Seems to me there's no point in resisting
She's made up her mind you've no choice
Why don't you be the man who discovered her?
You'll never be remembered for your voice

Seems to me there's no point in resisting
She's made up her mind you've no choice
Why don't you be the man who discovered her?
You'll never be remembered for your voice

The city can be paradise for those who have the cash
Θ πόλθ μπορεί να είναι παράδειςοσ για όςουσ ζχουν μετρθτά
The class and the connections what you need to make a Σθν τάξθ και τα κονζ ό,τι χρειάηεςαι να κάνεισ ζνα πλατάγθμα
splash
Οι όμοιοι ςου ςαρϊνονται το ξθμζρωμα με τα ςκουπίδια
The likes of you get swept up in the morning with the trash
Εάν είςαι πλοφςιοσ ι ςτθ μεςαία τάξθ…
If you were rich or middle class...
Screw the middle classes! I will never accept them!
Άσ τισ μεςαίεσ τάξεισ! Δεν κα τισ δεχτϊ ποτζ!
My father's other family were middle class and we were kept Σου πατζρα μου θ άλλθ οικογζνεια ιταν μεςαία τάξθ και μασ
out of Sight, hidden from view, at his funeral!
τραβοφςαν να μθ μασ δουν, να μασ κρφψουν ςτθν κθδεία του!
Do all your one night stands give you this trouble?

Do all your one night stands give you this trouble?

Eva beware of the city
It's hungry and cold, can't be controlled, it is mad
Those who are fools are swallowed up whole
And those who are not become
What they should not become
Changed in short they go bad

Ζβα πρόςεξε τθν πόλθ
Είναι πειναςμζνθ και κρφα, δεν μπορεί να μαηευτεί, είναι
τρελλι
Σουσ τρελοφσ του καταπίνει αμάςθτουσ
Και τουσ γνωςτικοφσ τουσ τρελαίνει
What they should not become
Changed in short they go bad

AFICHES Y CANCIONES DE
PELICULAS DE NUESTRA EPOCA

Cartazes de Filmes Antigos
Esta apresentação particular é dedicada aos amigos
da melhor idade, destinatários do e-mail a que é
anexa, que, como eu, curtiram sua adolescência e
juventude nas décadas de 1950 e 1960 e tiveram a
oportunidade de assistir, à época de seu
lançamento, aos filmes
desse período cujos
cartazes são exibidos.
LOS TEMAS MUSICALES DURAN EL TIEMPO DE EXHIBICION
DE LAS LAMINAS EN QUE ESTAN INSERTADAS, ES DECIR
HASTA HACER UN NUEVO CLICK
MUSICA - Tara’s Theme

Roma του Nino Rota

– Percy Faith

Amore in Città του Mario Nascimbene

H πνιενγξαθηθή εθδνρή ηνπ ηξαγνπδηνύ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί

ζαλ

κηα ζρνιαζηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο.

Αλαθέξεηαη

όηη ν Bob Dylan ηαμίδεςε ζηελ πόιε Οπίληπεγθ ηνπ
Καλαδά, όπνπ κεγάισζε ν ηξαγνπδνπνηόο Neil Young
(πνπ είλαη επεξεαζκέλνο, όπσο εθηηκνύλ κεξηθνί κνπζηθνιόγνη, από
ηνλ Dylan) γηα λα αμηνινγήζεη ηα ηνπία ‒θπζηθά θαη αζηηθά‒ πνπ
έβιεπε όηαλ ήηαλ απηόο λεαξόο.

Εμάιινπ, ε «αζηεαθή» κνπζηθή ‒όρη σο «κπνπξδνπάδηθε»
αιιά σο έθθξαζε ζπλαίζζεζεο θαη απεηθόληζεο ηνπ αζηηθνύ
ρώξνπ (urban)‒ απνηειεί κηα πηπρή ηεο κνπζηθήο
δεκηνπξγίαο.
Σε θξηηηθό ηεο ζεκείσκα γηα ζπλαπιία ηεο Χαξνύιαο Αιεμίνπ
(Ιαλνπάξηνο 2010) ε Ναηαιί Χαηδεαλησλίνπ γξάθεη:
«[Σηη ζςναςλία η] Χαπούλα Αλεξίος [ή]ηαν […] η γςναίκα πος
μεγαλώνει όμοπθα ζ' ένα πποάζηιο ηηρ μονηέπναρ Μηηπόποληρ
ειζπνέονηαρ ηοςρ ήσοςρ ηηρ και εκπνέονηαρ πιο τιθςπιζηά,
[…] μικπέρ σαπέρ, αλλά και […] μεγάλερ «αζηικέρ» λύπερ […].
Με [πολλά] από ηα ηπαγούδια [ηηρ …] έδυζε έμθαζη κςπίυρ
ζηο πεπεπηόπιο ηήρ, πιο αζηικήρ και εζυζηπεθούρ ηηρ, εκδοσήρ».

Οι καλλιτζχνεσ των μικρϊν χωρϊν ςυγκεντρϊνουν και αυτοί,
ςτισ μεγάλεσ ξζνεσ πόλεισ, τουσ ομοεκνείσ τουσ και τραγουδοφν
τισ δικζσ τουσ πόλεισ.

Τι ςθμαίνει «δικιά» μασ πόλθ;

Li Beyrout

Στη Βηρυτό

A

Έναρ
σαιπεηιζμόρ
από ηην καπδιά ηηρ
Βηπςηού
Φιλιά ζηη θάλαζζα και ζηα ζπίηια
ζε ένα βπάσο όμοιο με ηο ππόζυπο κάποιος
γεπο-ναύηη.
Δίναι καμυμένη με ηος λαού ηην τςσή… από
κπαζί
Δίναι καμυμένη από ηον ιδπώηα ηος… τυμί
και γιαζεμιά
Πυρ είναι λοιπόν η γεύζη ηηρ; Γεύζη θυηιάρ
και καπνού.
Γόξα από ηιρ ζηάσηερ ζηη Βηπςηό
Η πόλη μος έζβηζε ηο λςσνάπι ηηρ
Από ηο αίμα ενόρ παιδιού πος βπίζκεηαι ζηο
σέπι ηηρ
Έκλειζε ηην πόπηα ηηρ και μόναζε ζηον
οςπανό
Μόνη με ηη νύσηα
Δίζαι δική μος, είζαι δική μος
Αγκάλιαζέ με είζαι δική μος
Δίζαι η ζημαία μος, αςπιανή πέηπα
Και οι κςμαηιζμοί ενόρ ηαξιδιού
Οι πληγέρ ηος λαού μος άνθιζαν
Και οι μάνάδερ κλαίνε
Δίζαι δική μος, είζαι δική μος
Ασ αγκάλιαζέ με.

greeting from my heart to Beirut
kisses to the sea and to the houses
to a rock, which is like an old sailor’s
face
She is made from the people’s soul...
from wine
She is from his sweat…a bread and
Jasmines
So how does her taste become? A taste of
fire and smoke
Glory from the ashes to Beirut
My city has turned out her lamp
From the blood of a child carried upon
her hand
She shut her door, and became alone in
the sky
Alone with the night
You are mine, you are mine
Ah Hug me you are mine
You are my flag, tomorrow stone
And a travel’s waves
The wounds of my people have blossomed
And mothers tear
You are mine, you are mine
Ah Hug me.

Και το δθμοτικό μασ ελλθνικό τραγοφδι τθσ υπαίκρου υμνεί κάποιεσ ελλθνικζσ
πόλεισ, ασ ποφμε τθν Πόλθ, τθν Καλαμάτα και τθ Λειβαδιά, ενϊ το ρεμπζτικο,
βγαλμζνο από τα ςπλάχνα τθσ πόλθσ και τισ αγωνίεσ τισ καταφρονεμζνθσ
μερίδασ του πλθκυςμοφ τθσ, αποτελεί το «δθμοτικό τθσ πόλθσ».

Σθσ Πόλθσ, τθσ μφρνθσ, του Πειραιά, τθσ φρασ και των άλλων λιμανιϊν μασ
κακϊσ και των παράδρομων και των ςτενϊν που οδθγοφν ςε αυτά. Ή των άλλων
επικίνδυνων δρόμων που οδθγοφν ςτα «ςτενά». Σθσ φυλακισ.

