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Το ΒΗΜΑ, 28/04/2002 

 

Τζόαν Σάδερλαντ 

Υψίφωνος (1926 - ) 

 

Της ΙΣΜΑ ΤΟΥΛΑΤΟΥ  

 

 «Θα µπορούσατε να τραγουδήσετε µια όπερα µε τρόπο συµβατικό, αποστασιοποιηµένο, 

µόνο και µόνο γιατί αυτό είναι το επάγγελµά σας;» ρώτησαν κάποτε την Τζόαν Σάδερλαντ. 

«Μα φυσικά» απάντησε εκείνη. «Με ένα πιστόλι στον κρόταφό µου». Μολονότι 

ανακάλυψε τους κωµικούς ρόλους µάλλον αργά, όταν είχε πια καθιερωθεί στο διεθνές 

στερέωµα, το χιούµορ υπήρξε ανέκαθεν αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της διάσηµης 

ντίβας. Αναντίρρητα µια από τις κορυφαίες ερµηνεύτριες του 20ού αιώνα, η φωνή της 

Σάδερλαντ «στοίχειωσε» κάποιες από τις σηµαντικότερες ηρωίδες του belcanto 

φέρνοντάς τες στο προσκήνιο ύστερα από χρόνια λησµονιάς. Έχοντας στο ενεργητικό της 

περισσότερα από 40 χρόνια λαµπρής σταδιοδροµίας, σήµερα, στα 76 της πια, η παρουσία 

της ως θεατή σε κάποιο µεγάλο λυρικό θέατρο προκαλεί συχνά περισσότερα 

χειροκροτήµατα από την ίδια την ερµηνεία των πρωταγωνιστών.  
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Κόρη µιας «ευέλικτης µεσοφώνου» και ενός επιτυχηµένου ράφτη, η Τζόαν Σάδερλαντ 

γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας στις 7 Νοεµβρίου 1926. Πρώτη της δασκάλα στο 

τραγούδι υπήρξε η µητέρα της. Χρόνια αργότερα ωστόσο η ίδια η διάσηµη ντίβα 

διατύπωνε τη σκέψη της λίγο διαφορετικά: «∆εν θα το έλεγα ακριβώς διδασκαλία. Απλώς, 

από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου δεν έκανα τίποτε άλλο από το να ακούω τη µητέρα 

µου να τραγουδά και να προσπαθώ να τη µιµηθώ». Τελειώνοντας το σχολείο η Τζόαν 

Σάδερλαντ δούλεψε αρχικά ως γραµµατέας. Το όνειρο του τραγουδιού εν τούτοις δεν την 

εγκατέλειψε ποτέ. Όταν σε ηλικία 19 ετών κέρδισε σε ένα διαγωνισµό µια σειρά δωρεάν 

µαθήµατα φωνητικής, η «αντίστροφη µέτρηση» άρχισε. Το 1951 έχοντας ήδη κερδίσει 

ως µεσόφωνος κάποιους από τους σηµαντικότερους διαγωνισµούς όπερας στην 

Αυστραλία  ταξίδεψε στο Λονδίνο µε στόχο την πραγµάτωση µιας από τις µεγαλύτερες 

φιλοδοξίες της: να τραγουδήσει στο περίφηµο Κόβεντ Γκάρντεν, ένα από τα γνωστότερα 

λυρικά θέατρα του κόσµου. Την ίδια περίπου περίοδο «άνθησε» η φιλία της µε ένα νεαρό 

αυστραλό πιανίστα, τον Ρίτσαρντ Μπονίν, τον οποίον παντρεύτηκε λίγα χρόνια 

αργότερα, τον Οκτώβριο του 1954.  

«Είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο για µια γυναίκα µε µεγάλη καριέρα, και ιδιαίτερα στην 

όπερα που απαιτεί συνεχείς µετακινήσεις, να ισορροπήσει ανάµεσα στις απαιτήσεις της 

επαγγελµατικής και της προσωπικής της ζωής» δήλωνε χρόνια αργότερα η Τζόαν 

Σάδερλαντ. «Γι' αυτό τόσο πολλές από εµάς καταντούν νευρωτικές, τόσοι γάµοι διαλύονται 

και τόσοι σύζυγοι σπουδαίων πραγµατικά ερµηνευτριών αποφασίζουν να γίνουν 

ατζέντηδες, πολύ συχνά χωρίς καµιά γνώση να καθοδηγήσουν επαγγελµατικά µια λυρική 

φωνή». Η ίδια πάντως υπήρξε πολύ τυχερή στον τοµέα αυτόν. Πέρα από πολύτιµος 

σύντροφος, ο Μπονίν επηρέασε δραµατικά την καριέρα της. Πεπεισµένος ότι η Τζόαν 

ήταν φτιαγµένη για υψίφωνος, συχνά τη συνόδευε στο πιάνο παίζοντας πολύ υψηλότερα 

από ό,τι συνήθως προκειµένου να την πιέσει να τον ακολουθήσει φωνητικά.  

Το ντεµπούτο της Σάδερλαντ στο Κόβεντ Γκάρντεν έγινε το 1952 µε την Πρώτη Κυρία 

από τον «Μαγικό αυλό» του Μότσαρτ. Λίγο αργότερα ο ρόλος της Κλοτίλδης στη 

«Νόρµα» του Μπελίνι έγινε αφορµή να γνωρίσει τη Μαρία Κάλλας, η οποία στην ίδια 

παράσταση ερµήνευε την οµώνυµη ηρωίδα. Παρακινηµένη από τις υποδείξεις του 

συντρόφου της, ρώτησε τη θρυλική ντίβα αν κατά τη γνώµη της θα µπορούσε και η ίδια 

να τραγουδήσει ρόλους κολορατούρας. «Απαιτεί σκληρή δουλειά αλλά ναι, γιατί όχι;» της 

απάντησε η Κάλλας. Λίγα χρόνια αργότερα η διεύθυνση του Κόβεντ Γκάρντεν 
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αναγνώρισε τη δυνατότητά της αυτή και της εµπιστεύθηκε τους πρωταγωνιστικούς 

ρόλους στην «Εµίλια ντι Λίβερπουλ» του Ντονιτσέτι και στην «Αλτσίνα» του Χέντελ.  

Στις 17 Φεβρουαρίου 1959 ωστόσο η Τζόαν Σάδερλαντ καθιερώθηκε εν µια νυκτί 

κυριολεκτικά θριαµβεύοντας στην πρώτη της «Λουτσία ντι Λάµερµουρ» του Ντονιτσέτι. 

Καθώς η καριέρα της απογειώθηκε, αναµετρήθηκε µε ρόλους που έµελλαν να 

σφραγιστούν από τη φωνή της: Ελβίρα στους «Πουριτανούς» του Μπελίνι (Μάιος του 

1960) και Νόρµα (Οκτώβριος του 1963). Το 1961, και πάλι µε τον ρόλο της Λουτσία, η 

Σάδερλαντ «υπέταξε» δύο ακόµη λαµπρές λυρικές σκηνές: τη Σκάλα του Μιλάνου και τη 

Μητροπολιτική Οπερα της Νέας Υόρκης. Πέρα από τις αξεπέραστες ερµηνείες της σε 

καταξιωµένα αριστουργήµατα του λυρικού ρεπερτορίου, η ίδια και ο σύζυγός της έγιναν 

γνωστοί για τις προσπάθειές τους να επαναφέρουν στο προσκήνιο ξεχασµένα οπερατικά 

έργα.  

Η Τζόαν Σάδερλαντ αποσύρθηκε από τη σκηνή το 1990 έχοντας τραγουδήσει περίπου 60 

διαφορετικούς ρόλους, έχοντας αποσπάσει πάµπολλες τιµητικές διακρίσεις και έχοντας 

τροφοδοτήσει τις σελίδες πάµπολλων βιβλίων που γράφτηκαν γύρω από τη ζωή και την 

καριέρα της. Όσο για την ίδια έχει κατ' επανάληψη δηλώσει «γεµάτη» από όλα όσα 

έκανε. ∆εν θα ήθελε πάντως να είναι αθάνατη. «Μια σπιθαµή ζωής είναι ό,τι 

χρειαζόµαστε για να αφήσουµε το στίγµα µας» δήλωνε στο παρελθόν. Το δικό της πάντως 

παραµένει ανεξίτηλο.  
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ΤΟ ΒΗΜΑ, 07/11/2004 

Μάρτα Άργκεριχ 

Η «ιέρεια» του πιάνου στο Μέγαρο 

 

Της ΙΣΜΑ M. ΤΟΥΛΑΤΟΥ 

 

Με αφορµή την επικείµενη σύµπραξή της µε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 

µια σύντοµη αναδροµή στους σηµαντικότερους σταθµούς της ζωής και της 

σταδιοδροµίας της θρυλικής αργεντινής ερµηνεύτριας  

 

Λίγο παλαιότερα, αναφερόµενο στους µεγαλύτερους πιανίστες του 20ού αιώνα, 

το έγκυρο γαλλικό περιοδικό «Diapason» τη χαρακτήρισε «Κλάρα Σούµαν της 

εποχής µας». Όπως και αν ηχεί η φράση αυτή, δεν χωρεί αµφιβολία ότι η Μάρτα 

Άργκεριχ συγκαταλέγεται µεταξύ των ερµηνευτών οι οποίοι «σφράγισαν» τη 

σύγχρονη ιστορία του πιάνου. Από τους ελάχιστους, πραγµατικά, καλλιτέχνες 

που κατάφεραν να επιβάλουν τους όρους τους στη δισκογραφική αγορά, γνωστή 

για το εκρηκτικό ταµπεραµέντο της - στοιχείο αναγνωρίσιµο τόσο στην καριέρα 

όσο και στην προσωπική της ζωή -, πολυβραβευµένη ανά τον κόσµο, η 63χρονη 

σήµερα αργεντινή πιανίστρια θα βρεθεί στη χώρα µας για µία και µοναδική 

εµφάνιση στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου. Πλαισιωµένη από 

την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, θα ερµηνεύσει το Πρώτο Κοντσέρτο για πιάνο 

και ορχήστρα σε ρε ύφεση µείζονα, έργο 10 του Προκόφιεφ, ενώ σε σύµπραξη µε 

τη «δική µας» Ντόρα Μπακοπούλου - µε την οποία άλλωστε έχει συνεργαστεί 

ξανά στο παρελθόν- θα παρουσιάσουν το Κοντσέρτο για δύο πιάνα και ορχήστρα 

σε ρε ελάσσονα του Πουλένκ.  
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Η Μάρτα Άργκεριχ θα πραγµατοποιήσει µία και µοναδική εµφάνιση στην Αθήνα 

 
H πρώτη επαφή της κορυφαίας σήµερα ερµηνεύτριας µε το πιάνο οφείλεται σε ένα... 

παιδικό πείσµα. Ήταν µόλις δύο ετών η Μάρτα Αργκεριχ όταν κάποιος λίγο 

µεγαλύτερος σύντροφός της στο παιχνίδι την «προκάλεσε» λέγοντάς της πως δεν 

µπορεί να παίξει πιάνο γιατί είναι µικρή. Εκείνη κατευθύνθηκε τότε προς το όργανο 

που διέθετε ο παιδικός σταθµός και έπαιξε µε το ένα δάχτυλο το τραγούδι που είχε 

µόλις ακούσει από την παιδαγωγό της. Έκτοτε τα πράγµατα πήραν τον δρόµο τους, 

αν και, όπως εξοµολογούνταν η ίδια πολύ αργότερα, το στοιχείο αυτό του χαρακτήρα 

της, η επιθυµία της δηλαδή να αποδείξει ότι µπορεί να κάνει κάτι, δεν την 

εγκατέλειψε ποτέ. «Ακόµη και σήµερα αυτός είναι ο τρόπος που αντιδρώ στις 

προκλήσεις» δήλωνε χαρακτηριστικά, για να συνεχίσει αµέσως µετά: «Πολλές φορές 

πιάνω τον εαυτό µου κυριολεκτικά να υποφέρει προκειµένου µόνο και µόνο να 

αποδείξω ότι είµαι ικανή να κάνω κάτι. Και αναρωτιέµαι για ποιον λόγο. Έχει άραγε 

νόηµα να ανεχόµαστε κάτι που µας βασανίζει;».  

 

Γεννηµένη το 1941 στο Μπουένος Αϊρες, η Μάρτα Αργκεριχ έδωσε την πρώτη της 

συναυλία σε ηλικία µόλις οκτώ ετών. Περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα και έχοντας 

ήδη εµφανιστεί στο θέατρο Colon της γενέτειράς της, ο τότε ηγέτης της χώρας Περόν 

ζήτησε να τη συναντήσει στην προεδρική κατοικία. «Πού θέλεις να πας για σπουδές;» 
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τη ρώτησε. «Στη Βιέννη, να µελετήσω δίπλα στον Γκούλντα» του απάντησε η νεαρή 

πιανίστρια και σύντοµα το όνειρό της έγινε πραγµατικότητα.  

 

Παρά το ότι µαθήτευσε δίπλα σε σπουδαίους πιανίστες (µεταξύ άλλων τον Αρτούρο 

Μπενεντέτι Μικελαντζέλι και τον Νικίτα Μαγκάλοφ), η Αργκεριχ αναγνωρίζει τον 

Φρίντριχ Γκούλντα ως πραγµατικό µέντορά της. «Ήταν επαναστάτης, αλλά αυτό µου 

ταίριαζε απολύτως» θυµόταν αργότερα η ερµηνεύτρια. Σηµαντική επιρροή στην 

καριέρα της ωστόσο υπήρξε και ο πιανίστας Στέφαν Ασκενάζε. Ο ίδιος και η σύζυγός 

του Αννι - µία από τις τρεις κόρες της Αργκεριχ έχει σήµερα το όνοµά της - ήταν οι 

άνθρωποι που κατόρθωσαν να την κάνουν να ξεπεράσει την κατάθλιψη από την 

οποία υπέφερε για δύο χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του '60, και να επιστρέψει 

στις αίθουσες συναυλιών. «Είχα ήδη αποκτήσει την πρώτη µου κόρη και θυµάµαι ότι 

σκεπτόµουν: "Ηµουν πιανίστρια αλλά δεν είµαι πια. Τώρα έχω ένα παιδί, γνωρίζω 

ξένες γλώσσες, θα µπορούσα ίσως να εργαστώ ως γραµµατέας". H µητέρα µου 

τηλεφώνησε στον Ασκενάζε, ο οποίος µε είχε ακούσει να παίζω στην Αργεντινή. Αυτός 

και η γυναίκα του µε έκαναν να νιώσω την ασφάλεια που χρειαζόµουν προκειµένου να 

επιστρέψω στο πιάνο. Θυµάµαι ότι συναντηθήκαµε Μάιο και τον Σεπτέµβριο είχα 

κιόλας δώσει την πρώτη µου - ύστερα από την περίοδο της κατάθλιψης - συναυλία» 

δήλωνε αργότερα η ίδια.  

 

Παρά το ότι έγινε γνωστή κυρίως για τις ερµηνείες της σε έργα του 19ου και του 

20ού αιώνα, το ρεπερτόριο της Αργκεριχ εκτείνεται από τον Μπαχ ως τον Μπάρτοκ, 

ενώ η δεκαετία του '80 τη βρίσκει να στρέφει το ενδιαφέρον της στη µουσική 

δωµατίου συνεργαζόµενη µε καλλιτέχνες όπως ο Νέλσον Φρέιρε, ο Στίβεν 

Κοβάσεβιτς, ο Γκίντον Κρέµερ και ο Μίσα Μάισκι.  

 

H στήριξη των νέων καλλιτεχνών  

Καλλιτέχνις η οποία, όπως έχει δηλώσει, φοβάται τη µοναξιά τόσο επάνω όσο και 

κάτω από τη σκηνή, ταλαιπωρηµένη από προβλήµατα υγείας και µε συναισθηµατική 

ζωή την οποία η ίδια παλαιότερα χαρακτήριζε «καταστροφή», η Μάρτα Αργκεριχ 

ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την υποστήριξη νέων καλλιτεχνών. Τον Σεπτέµβριο του 

1999 ο πρώτος διεθνής διαγωνισµός πιάνου που έφερε το όνοµά της διεξήχθη στη 
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γενέτειρά της µε την ίδια πρόεδρο της κριτικής επιτροπής. «Τα πράγµατα σήµερα 

έχουν αλλάξει σε σχέση µε την εποχή που ξεκινούσα εγώ, και το να κάνει ένα νέο παιδί 

καριέρα είναι πολύ δύσκολο» αναγνώριζε η ίδια σε δηλώσεις της. «Υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο σηµαντικοί. Ένα πρόβληµα πάντως 

που εντοπίζω συχνά στους διαγωνισµούς στους οποίους συµµετέχω ως µέλος της 

κριτικής επιτροπής είναι αυτό της µνήµης. Παλαιότερα νοµίζαµε ότι είναι θέµα ηλικίας, 

αλλά τώρα το βλέπω σε πολλούς νέους ανθρώπους. Ίσως φταίει η τηλεόραση. Οι νέοι 

σήµερα αδυνατούν να εστιάσουν την προσοχή τους για πολλή ώρα σε ένα µόνο 

πράγµα...».  
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Το ΒΗΜΑ, 02/06/2002 

 

Ουµ Καλσούµ 

Τραγουδίστρια (1906-1975) 

 

Της ΧΑΡΑΣ ΝΕΖΕΡ 

 

 

«Πάνω από την Ουµ Καλσούµ είναι µόνο ο Θεός» είναι η κλασική φράση που 

χρησιµοποιούν οι Άραβες όταν µιλούν για την αγαπηµένη τους τραγουδίστρια. Ο 

δικός µας Μάνος Χατζιδάκις τη θεωρούσε µία από τις πέντε καλύτερες φωνές στον 

κόσµο. Ο πατέρας της, ένας πάµπτωχος µουζιντάν (αναγνώστης του Κορανίου και 

ψάλτης), έδωσε στην κόρη του το όνοµα µιας από τις κόρες του Μωάµεθ, 

προκειµένου να εξασφαλίσει την εύνοιά του («Ουµ» σηµαίνει µητέρα και 

«Καλσούµ», «Κούλθουµ» στα αραβικά, σηµαίνει «αυτή µε το µικρό, καλογραµµένο 

στόµα»).  

Η άσχηµη οικονοµική κατάσταση της οικογένειας ανάγκασε τον πατέρα της να 

τραγουδάει σε γιορτές και πανηγύρια, παίρνοντας µαζί του και τον γιο του Χάλεντ. 

Κάποια στιγµή, επιστρέφοντας σπίτι του, άκουσε κάποιον να τραγουδάει και 

κατάλαβε ότι δεν ήταν ο γιος του. Μόλις η Ουµ Καλσούµ είδε τον πατέρα της, έβαλε 

τα κλάµατα, γιατί εκείνη την εποχή το να τραγουδάει γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας 

ήταν επιλήψιµο. Αυτός όµως, ενθουσιασµένος από τη φωνή της, όχι µόνο δεν την 

µάλωσε αλλά την προέτρεψε να τραγουδήσει ξανά και ξανά. Η έλλειψη χρηµάτων 
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ήταν και ο λόγος που ο πατέρας της ξεπέρασε τις προκαταλήψεις της εποχής και 

άρχισε να παίρνει µαζί του την κόρη του σε κάθε είδους εκδηλώσεις. Στις δεξιώσεις 

όπου τραγουδούσε γνώρισε πολλούς επιφανείς ανθρώπους της εποχής, που την 

προέτρεπαν να εγκατασταθεί στο Κάιρο και να ασχοληθεί σοβαρά µε το τραγούδι.  

Στις 15 Σεπτεµβρίου του 1923 η Ουµ Καλσούµ, πασίγνωστη πλέον, εγκαταστάθηκε 

στο Κάιρο και όταν το 1924 γνώρισε τον µεγάλο ποιητή Αχµάντ Ράµι και της ζήτησε 

τη διεύθυνσή της, εκείνη απορηµένη του απάντησε: «Μα πώς; ∆εν ξέρετε το σπίτι 

µου, κύριε Ράµι; Αφού ακόµη και εκείνοι που στέλνουν επιστολές στον βασιλέα Φουάντ 

γράφουν έξω από το γράµµα, κάτω από τη διεύθυνση: δίπλα στο σπίτι της Ουµ 

Καλσούµ».  

Βαθιά θρησκευόµενη, κοµψή και καλλιεργηµένη, δεν άργησε να γίνει ένα από τα 

επιφανέστερα µέλη της κοινωνίας του Καΐρου. Αυτό και φυσικά το εκπληκτικό της 

ταλέντο (τραγουδούσε και στις τρεις φωνητικές κλίµακες και οι παλµικές δονήσεις 

της φωνής της έφθαναν τις 4.000 το δευτερόλεπτο) έκαναν τους µεγαλύτερους 

ποιητές και συνθέτες της εποχής της να τις εµπιστεύονται τις δηµιουργίες τους. 

Τραγουδούσε κυρίως την αγάπη και τον έρωτα, αλλά παράλληλα την απασχολούσαν 

έντονα και τα πολιτικά προβλήµατα της πατρίδας της. Θερµή υποστηρίκτρια του 

Νάσερ, στάθηκε στο πλευρό του και τον ενίσχυσε µε την επιρροή της. Και ήταν δίπλα 

του το 1956, όταν ο Νάσερ εθνικοποίησε τη διώρυγα του Σουέζ, µε ένα τραγούδι 

αφιερωµένο ειδικά σε αυτόν (Μαχλάκα για Μάσρι= ο γλυκύτερος Αιγύπτιος).  

Από το 1948 άρχισε να δίνει µια συναυλία την πρώτη Πέµπτη κάθε µήνα, από τον 

Οκτώβριο ως τον Μάιο, η οποία µεταδιδόταν ταυτόχρονα σε όλους τους αραβικούς 

σταθµούς· προκειµένου να την ακούσουν όλοι, σταµατούσαν όλες οι πολεµικές 

εχθροπραξίες στον αραβικό κόσµο.  

Το 1967 η Ουµ Καλσούµ κατέκτησε και την Ευρώπη µε ένα ρεσιτάλ τραγουδιού στο 

«Ολυµπιά» του Παρισιού. Πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου του 1975 από εγκεφαλικό, 

αφήνοντας µια ισχυρή παρακαταθήκη στον αραβικό κόσµο και γι' αυτό ακόµη και 

σήµερα εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Αράβων.  

 

 

 2


	00_Agni_Mpaltsa_Tragoudistria
	01_Joan_Saderlad_Ypsifonos
	Το ΒΗΜΑ, 28/04/2002
	Τζόαν Σάδερλαντ
	Υψίφωνος (1926 - )
	Της ΙΣΜΑ ΤΟΥΛΑΤΟΥ



	02_Marta_Argerix_Mousikos
	ΤΟ ΒΗΜΑ, 07/11/2004
	Μάρτα Άργκεριχ
	Η «ιέρεια» του πιάνου στο Μέγαρο
	Της ΙΣΜΑ M. ΤΟΥΛΑΤΟΥ
	Με αφορμή την επικείμενη σύμπραξή της με την Κρατική Ορχήστρ
	H στήριξη των νέων καλλιτεχνών


	03_Oum_Kalsoum_Tragoudistria
	Το ΒΗΜΑ, 02/06/2002
	Ουμ Καλσούμ
	Τραγουδίστρια (1906-1975)
	Της ΧΑΡΑΣ ΝΕΖΕΡ






