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Το ταµπού... κρατάει µπαγκέτα! 

Όταν οι γυναίκες ανέβηκαν στο πόντιουµ 

Οι γυναίκες στο πόντιουµ 

 

Του  ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΑΝΝΙ∆Η 

 

«Μαµά, µαµά, µπορούν και οι άνδρες να γίνουν διευθυντές ορχήστρας;». Το κοριτσάκι 

τραβάει τη µητέρα του από το µανίκι, την ώρα που εκείνη συγχαίρει τη µαέστρο Άπο Σου, 

διευθύντρια της Φιλαρµονικής Ορχήστρας Γυναικών. Είναι η πρώτη του συναυλία και το 

εξάχρονο κορίτσι έχει µαγευτεί από τη γυναίκα µε το φράκο. Η έκπληξη, από την αυθόρµητη 

ερώτηση, στα πρόσωπα των δύο γυναικών  όπως θυµάται η Άπο Σου  δίνει τη θέση της σε 

ένα πονηρό χαµόγελο: «Ναι, µωρό µου, αν είναι τόσο καλοί»...  

Το κοριτσάκι θεωρούσε ως δεδοµένη την εικόνα µιας γυναίκας µουσικού στο 

πόντιουµ µιας ορχήστρας. ∆εν είχε, άλλωστε, άλλη εικόνα. Το ίδιο ίσως θα 

συνέβαινε εάν, µη έχοντας ποτέ του δει αστροναύτη, έβλεπε για πρώτη φορά µία 

γυναίκα αστροναύτη. Μόνο που για τον κόσµο των «µεγάλων», µε δεδοµένη την 

εικόνα της κοινωνίας µας, η γυναίκα µαέστρος είναι µεγαλύτερο ταµπού ακόµη 

και από τη γυναίκα αστροναύτη, όπως λέει η µαέστρος της Συµφωνικής 

Ορχήστρας του Σεν Λούις, Μάριν Άλσοπ.  

«Η γυναίκα αστροναύτης είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Ενώ η γυναίκα 

µαέστρος έχει κληρονοµήσει το βάρος µιας κοινωνικής ιστορίας, που είναι πολύ 

δύσκολο να ξεπεραστεί», προσθέτει  και επαυξάνει  ο Έλληνας µαέστρος Νίκος 

Τσούχλος, διευθυντής καλλιτεχνικού προγραµµατισµού του Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών.  
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Μια κοινωνική ιστορία που ξεκίνησε µε ένα... άλλοθι. Η 

πρώτη γυναίκα που έχει καταγραφεί ότι διηύθυνε µουσικό 

σχήµα ήταν η «Σίβυλλα του... Ρήνου» ή Αγία Χίλντεγκαρντ 

(φον Μπίνγκεν).  

Γύρω στο 1100! Μόνον που η  όµορφη, κατά τις πηγές  

Χίλντεγκαρντ, η οποία συνέθεσε ύµνους και το θαυµαστό 

µουσικό δράµα, και λειτουργία, «Ordo virtutum» και διηύθυνε 

τα πολυφωνικά σχήµατα της εποχής της, είχε κατά κάποιον 

τρόπο µεταθέσει το «πρόβληµα» ως γυναίκα µαέστρος και 

συνθέτις, αναφερόµενη πάντοτε στα οράµατα θρησκευτικού 

χαρακτήρα που την ενέπνεαν.  

Το «άλλοθι» αυτό όχι απλώς την έσωσε από την κοινωνική 

προκατάληψη, αλλά έφερε στα πόδια της βασιλείς, 

αρχιεπισκόπους, ακόµη και τον Πάπα. Βεβαίως, η νεώτερη έρευνα έχει αποδείξει ότι 

τα οράµατά της οφείλονταν σε χρόνια ηµικρανία!  

Κωνσταντία Γουρζή 

Στη νεώτερη ιστορία και τις ηµέρες µας, οι γυναίκες στη µουσική στάθηκαν µόνον ως 

συγγενείς µεγάλων ανδρών (όπως η Κλάρα Σούµαν και η Φάνι Μέντελσον) ή µέσα 

σε αµιγώς γυναικεία σχήµατα. Λειτούργησαν κυρίως ως σύµβολα της γυναικείας 

χειραφέτησης  από την εποχή της σουµπρέτας  και όχι ως «ισάξιες» των ανδρών.  

«Πολλοί κριτικοί προσβάλλονται γιατί είµαι µαέστρος και γυναίκα και µε κρίνουν ως 

παραγωγό και όχι ως διευθύντρια της ορχήστρας. Θα ήθελα να εκτιµηθεί, επιτέλους, 

κάποτε ως καλό ή κακό το έργο µου», έλεγε χαρακτηριστικά σε µία συνέντευξή της, 

το 1978, η Ιβ Κουίλερ (η οποία ίδρυσε το Εργαστήρι Όπερας της Νέας Υόρκης, το 

οποίο µετεξελίχθηκε στην ενεργό Ορχήστρα Όπερας της Νέας Υόρκης). Και αυτό 

ακριβώς είναι το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες µαέστροι.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο διάσηµος µουσικοκριτικός Βίρτζιλ Τόµσον, σε άρθρα του 

στην «Herald Tribune», ελάχιστες φορές έγραψε για µαέστρους του «ασθενούς 

φύλου» και γυναικείες ορχήστρες. Η µόνη του δε αναφορά στην Ορκεστρέτ Κλασίκ 

της Φρεντερίκε Πετρίδη ήταν για το «εν γένει έξυπνο πρόγραµµα των συναυλιών 

της».  
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Είναι το βάρος της κοινωνικής ιστορίας που εµποδίζει τους 

κριτικούς µουσικής και το κοινό να κρίνουν το αποτέλεσµα 

και το µουσικό όραµα  ανεξαρτήτως φύλου  ή πράγµατι οι 

γυναίκες δεν διαθέτουν τη φυσική αντοχή, όπως παρατηρεί 

η συγγραφέας και δηµοσιογράφος Έλενα Ματθαιοπούλου 

(που έχει στο ενεργητικό της και την έκδοση, στα αγγλικά, 

του βιβλίου «Maestro», µε συνεντεύξεις και στοιχεία από τη 

ζωή των µεγάλων αρχιµουσικών της εποχής µας). Είναι το 

ταµπού ή η µετριότητα;  Λίζα Ξανθοπούλου 

«Υποθέτω πως µπορούν να υπάρχουν γυναίκες µαέστροι. Πάντως, εγώ δεν έχω 

ακούσει καµία πολύ καλή. Μόνο µία αρκετά καλή, τη Σιµόν Γιάνγκ, που διευθύνει 

όπερα. Έχω διακρίνει ένα τροµερό σφρίγος στις ερµηνείες της», λέει η Έλενα 

Ματθαιοπούλου. «Υπάρχει το ταµπού, όπως και για τις γυναίκες ιερείς. Όµως, δεν 

µας αρέσει να τις βλέπουµε, ίσως, γιατί οι κινήσεις του µαέστρου στο πόντιουµ είναι 

άχαρες για µία γυναίκα. Που δεν έχει και την αναγκαία αντοχή.  

«Η γυναίκα µαέστρος ξεπερνά σιγά σιγά το "ταµπού" και γίνεται, απλώς, κάτι 

παράξενο», παρατηρεί η Ελληνίδα µαέστρος Λίζα Ξανθοπούλου, η οποία ζει στη 

Γερµανία και πρόσφατα διηύθυνε στην Αθήνα τη Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ (µε 

σολίστ στο µπουζούκι τον Θανάση Πολυκανδριώτη).  

«Σήµερα, όµως, εκεί που υπάρχει θέµα  και, εν τέλει, 

γίνεται πλεονέκτηµα το να είσαι γυναίκα µαέστρος  

είναι στον κυκεώνα των δηµοσίων σχέσεων. Γιατί 

αυτό το "παράξενο" σε βγάζει από την ανωνυµία και 

έχεις µεγαλύτερες ελπίδες να ακουστεί το όνοµά 

σου».  

«Η γυναίκα δεν έχει κάποια αναπηρία, ώστε να µην 

µπορεί να γίνει µαέστρος. Μάλιστα έχει και 

περισσότερες ευκαιρίες, λόγω της σπανιότητας του 

είδους», συµφωνεί ο µαέστρος και πιανίστας Ντάνιελ Μπάρενµποϊµ.  

Κέρι Λιν Γουίλσον 

Κατά κάποιον τρόπο, η µαέστρος σπάει και το «κατεστηµένο». «Το κοινό έχει 

συνηθίσει σε άνδρες µαέστρους, δικτάτορες ή µη», παρατηρεί η Ελληνίδα συνθέτις 

και µαέστρος Κωνσταντία Γουρζή, η οποία ζει στο Βερολίνο (πρόσφατα κατέκτησε 
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θέση λέκτορα στην εκεί Ακαδηµία Μουσικής, είναι η πρώτη Ελληνίδα που διηύθυνε 

πέρυσι τη «δύστροπη» Φιλαρµονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης και έχει εµφανιστεί 

στο Μέγαρο Μουσικής).  

«Όλοι αισθάνονται έκπληξη µε τη γυναίκα στο πόντιουµ, θέλουν να την πλησιάσουν, 

αλλά δεν ξέρουν πώς. ∆εν έχει ακόµη περάσει στη συνείδηση του κοινού η εικόνα. 

Με τη στάση µου, πρέπει να τους "αναθρέψω". ∆εν έχω, τελικά, την ιστορία, την 

κατεστηµένη εικόνα πίσω µου, την τραβάω πάνω στην καµπούρα µου. Κι αυτό 

χρειάζεται µεγάλη ψυχική δύναµη. Να φθάσουν να µη µε βλέπουν ως γυναίκα, αλλά 

ως στρατιώτη της µουσικής».  

Η εικόνα της γυναίκας στο πόντιουµ 

συµπαρασύρει και µία διαφορετική άποψη 

για την ίδια τη δουλειά του µαέστρου, 

προσθέτει ο Νίκος Τσούχλος. «Είναι ένα 

επάγγελµα που έχει υποφέρει από το σταρ 

σύστεµ, το οποίο έχει αποβεί τελικά 

βλαπτικό για τη δουλειά του µαέστρου. Ο 

διευθυντής ορχήστρας είναι κατ' ουσίαν 

ένας εξειδικευµένος ακροατής. Επειδή η 

εικόνα της γυναίκας µαέστρου είναι τόσο 

"εξωτική", συµβάλλει στο να σπάσει η δεδοµένη εικόνα του σταρ και το κοινό να 

συγκεντρωθεί στην ουσία»!  

Ένα χειροφίληµα του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν για 

την «ιέρεια» του πόντιουµ, αλλά και τη γνωστότερη 

ίσως συνθέτιδα του αιώνα µας, Νάντια Μπουλανζέ

Το «εξωτικό» στοιχείο  όταν δεν µένει στην ατραξιόν, την οποία εσκεµµένα 

προβάλλουν κάποια µουσικά σχήµατα γυναικών  δίνει τη δυνατότητα στις µουσικούς 

να ανοίξουν νέους δρόµους. Η έκπληξη του φύλου, άλλωστε, επισκιάζει την έκπληξη 

από κάθε νεωτερισµό...  

Η Ορχήστρα ∆ωµατίου Κινέζων Γυναικών «Άι Γιούε Νου», µε τη µαέστρο της Ζενγκ 

Ζιάογινγκ που προώθησε τα έργα του Μότσαρτ στη µακρινή Κίνα, είναι το 

χαρακτηριστικό παράδειγµα. Προτού διαλυθεί (πρόσφατα), έδωσε 220 συναυλίες  και 

σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα  µύησε 200.000 ακροατές και έφθασε να διδάξει όλες τις 

ορχήστρες του υπουργείου Πολιτισµού της Κίνας.  

Τι οδηγεί τις γυναίκες µουσικούς στο πόντιουµ; Ό,τι και τους άνδρες, εν τέλει. Οι 

επιθυµίες δεν έχουν φύλο.  
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«Ένα εσωτερικό όραµα», λέει η Κωνσταντία Γουρζή. «Αν δεν υπάρχει αυτό ούτε τον 

εαυτό σου τον ίδιο δεν µπορείς να διευθύνεις».  

«Ήµουν προορισµένη γι' αυτό. Ήταν κάτι σαν πεπρωµένο», λέει η Λίζα 

Ξανθοπούλου, η οποία εξωτερίκευσε πρώτη φορά το «θέλω» της µπροστά στον 

καθρέφτη, στα 

δεκατρία της χρόνια.  

Οδηγός, κυρίως, 

είναι η αγάπη για τη 

µουσική. Αυτή 

οδήγησε την 

ιµπρεσάριο και 

σκηνοθέτιδα Σάρα 

Κάλντγουελ, για 

πρώτη φορά, το 

1976, στο πόντιουµ 

της Μετροπόλιταν 

Όπερα της Νέας 

Υόρκης  και άνοιξε 

δρόµο για τη 

νεώτερη Κέρι Λιν 

Γουίλσον. Η ίδια αγάπη έφερε τη Βερόνικα Ντουντάροβα στη θέση της διευθύντριας 

της Συµφωνικής Ορχήστρας της Μόσχας, τη Σούζαν Χέιγκ στη Συµφωνική 

Ορχήστρα του Γουίντσορ ή τη Βερονίκ Λακρουά στο πόντιουµ πέντε Ορχηστρών του 

Καναδά. Κόντρα και ανεξάρτητα προς την προκατάληψη, που µπορεί εν τέλει να 

είναι και άλλοι.  

Λίγες γυναίκες µαέστροι είχαν και έχουν ακόµη και σήµερα τη δυνατότητα, ή και 

το προνόµιο, αν θέλετε, να διευθύνουν µεικτές ορχήστρες. Εδώ, η Αµερικανίδα 

Κέιτ Ταµάρκιν διευθύνει σε πρόβα, τη Συµφωνική Ορχήστρα του Βερµόντ, της 

οποίας τη διεύθυνση ανέλαβε εδώ και εννέα χρόνια 

«Ίσως µου δόθηκαν ευκαιρίες, γιατί ο κόσµος είναι περίεργος να δει πώς είµαι. Όπως 

µου έκλεισαν και πολλές πόρτες για τον ίδιο λόγο», έλεγε στους «Seattle Times» η 

πρώτη έγχρωµη µαέστρος Μάρσα Μάµπρι, διευθύντρια της Φιλαρµονικής του Σιάτλ. 

«Ως µουσικοπαιδαγωγός, ως µουσικός και ως µαέστρος, όµως, είµαι ένα κοµµάτι από 

το µέλλον»... 

Η «ιέρεια» Μπουλανζέ και το µανιφέστο της Φρεντερίκε Πετρίδη  
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Εννέα αιώνες κοινωνικής ιστορίας αριθµούν ήδη οι γυναίκες µουσικοί, αν ως σηµείο 

«µηδέν» δεχτεί κανείς τη δραστηριότητα της πρώτης καταγεγραµµένης στην ιστορία 

της δυτικής µουσικής µαέστρου και συνθέτιδος Χίλντεγκαρντ φον Μπίνγκεν.  

Μέχρι τον περασµένο αιώνα όµως οι περισσότερες δηµιουργοί, όπως η µαθήτρια του 

Χάιντν, ισπανικής καταγωγής συνθέτις Μάριαν Μαρτίνεζ, έµειναν στη σκιά.  

Τα τέλη του 19ου αιώνα βρίσκουν τις γυναίκες να ηγούνται κάποιων, λίγων, 

µουσικών σχηµάτων (τις λεγόµενες Damenorchester), συνήθως σε σκηνές του 

βοντβίλ. Επιφανέστερη εκπρόσωπος η Ορχήστρα Fadette's (ιδρύθηκε το 1888) της 

Κάρολαϊν Νίκολς. Για «σοβαρή» συµφωνική µουσική και αίθουσες συναυλιών ούτε 

λόγος.  

Χρειάστηκε να αναγνωρισθούν 

ως εξαιρετικό φαινόµενο οι 

Γαλλίδες αδελφές Νάντια και 

Λιλί Μπουλανζέ, την εποχή 

των µαχών για τη γυναικεία 

χειραφέτηση, για να φθάσουν 

γυναίκες µαέστροι στο 

πόντιουµ µεγάλων συµφωνικών 

ορχηστρών.  

Η Νάντια Μπουλανζέ (η µόνη 

ίσως αναγνωρισµένη σήµερα συνθέτις µαζί µε τη Ρωσίδα Σοφία Γκουµπαϊντούλινα) 

διηύθυνε έργα της σε ολόκληρη την Ευρώπη και έφθασε το 1937 στο πόντιουµ της 

Βασιλικής Φιλαρµονικής Ορχήστρας του Λονδίνου (πρώτη, στα 126 χρόνια ιστορίας 

της) και τη Συµφωνική της Βοστώνης. Καλυµµένη πάντα πίσω από τη δηµόσια 

εικόνα που της προσέδωσαν τα µέσα ενηµέρωσης της εποχής. Οι κριτικοί µουσικής 

δεν ασχολήθηκαν µε την ουσία των συνθέσεων ή των ερµηνειών της, αλλά κυρίως µε 

τη λιτή εµφάνισή της... Η «ιέρεια της µουσικής», όπως την ονόµασαν, ήταν ιέρεια 

µόνον ως προς το τελετουργικό!  

Η µαέστρος Άπο Σου, που διευθύνει τη δραστήρια Φιλαρµονική Ορχήστρα 

Γυναικών 

Και όταν κάποτε κρίθηκε η Μπουλανζέ, ήταν σε σύγκριση µε τους άνδρες, καθώς 

θεωρήθηκε ότι της έλειπαν τα δικά τους χαρακτηριστικά: «η δύναµη και η φλόγα».  

Στο «κέντρο» της γυναικείας χειραφέτησης, τη Βόρεια Αµερική των αρχών του 

αιώνα, εντοπίζεται το κρεσέντο στην ιστορία των γυναικών µαέστρων. Που άρχισε να 

φθίνει µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν οι άνδρες γύρισαν πια από το µέτωπο  
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όπως παρατηρεί και ο διευθυντής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» κ. 

Κρίστοφ Στρουκς.  

Η Άλις Φίσερ (µετά το 1924), η Έθελ Σταρκ (που το 1940 ίδρυσε τη Συµφωνική 

Ορχήστρα Γυναικών του Μόντρεαλ και έφθασε ως το Τόκιο και την Ιερουσαλήµ), η 

Φρίντα Μπελινφάντε (το 1930 ίδρυσε µικρή ορχήστρα στο Άµστερνταµ) είναι 

µερικές από τις µαέστρους, που πέρασαν µάλλον 

στα «ψιλά» της ιστορίας.  

Μέχρι τότε, όµως, οι γυναίκες στο πόντιουµ είχαν 

πάντοτε κάτω, στην ορχήστρα, επίσης γυναίκες. 

Ένας µουσικός κόσµος αυτόνοµος και 

αποκλεισµένος...  

Ώσπου η Αντόνια Μπρίκο κατάφερε στα 28 της να 

διευθύνει, πρώτη, την περίφηµη Φιλαρµονική του 

Βερολίνου, το 1939 (είχε στο µεταξύ ιδρύσει και τη 

Συµφωνική Ορχήστρα Γυναικών της Νέας Υόρκης) 

και να προσκληθεί από πολλές  ανδρικές  

ορχήστρες.  

Ήδη όµως µεσουρανούσε το άστρο της Φρεντερίκε 

Πετρίδη. Της, γεννηµένης στην Αµβέρσα, Βελγίδας πιανίστας, µουσικοπαιδαγωγού 

και µαέστρου, που παντρεύτηκε στη Νέα Υόρκη τον Έλληνα εκδότη  και µόνιµο 

υποστηρικτή της  Πέτρο Πετρίδη. Το «φαινόµενο» Πετρίδη, όπως την ονόµασαν, είχε 

ιδρύσει το 1923 τη (γυναικεία) Ορκεστρέτ Κλασίκ και από το 1935 έως το 1940 

κατέγραψε τη δραστηριότητα των γυναικών µαέστρων στις Ηνωµένες Πολιτείες, το 

Λονδίνο, το Παρίσι και τη Βιέννη, σε ενηµερωτικά δελτία, που έφθασαν στα χέρια 

κάθε ενδιαφερόµενου (µαέστροι, ορχήστρες, βιβλιοθήκες, Πανεπιστήµια). Τα δελτία-

µανιφέστα υπέρ των «Γυναικών στη Μουσική» υπέδειξαν και την ανάγκη 

δηµιουργίας «µεικτών» ορχηστρών.  

Η Έθελ Σταρκ, µία από τις πρωτοπόρους 

του πόντιουµ στον αιώνα µας, ίδρυσε το 

1940, τη Συµφωνική Ορχήστρα 

Γυναικών του Μόντρεαλ 

Ένθερµη θαυµάστρια του ∆ηµήτρη Μητρόπουλου («είναι η µεγάλη µου έµπνευση», 

έλεγε), παρακολουθούσε τις πρόβες του µε τη Φιλαρµονική της Νέας Υόρκης, όπως 

κι εκείνος άκουγε τις µουσικούς της ορχήστρας της. [Ειδικά στην οµποΐστα Λόις 

Γουόν, ο Μητρόπουλος είχε πει «τι κρίµα που δεν είσαι άνδρας, για να σε πάρω στην 

ορχήστρα»].  
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«Η ιστορία των γυναικών µουσικών ξεκινά από την αρχαία Αίγυπτο», έλεγε σε µία 

συνέντευξή της, το 1940, η Πετρίδη. «Ήθελα να εµφυσήσω στις γυναίκες ένα 

αίσθηµα υπερηφάνειας γι' αυτή τη µεγάλη τους παράδοση».  

Τα «µανιφέστα» της µας δίνουν στοιχεία για τη Γυναικεία Ορχήστρα του Λονγκ 

Μπιτς (υπό την Έβα Άντερσον, η οποία συµµετείχε σε 1.000 προγράµµατα 

συναυλιών έως το 1930!), τη Γυναικεία Συµφωνική Ορχήστρα του Σικάγο (υπό τις 

Έµπα Σάντροµ και Έθελ Λεγκίνσκα, που «πέρασε» και στις ραδιοφωνικές 

µεταδόσεις) και άλλες, οι οποίες διαλύθηκαν µετά τον πόλεµο  όπως και η Ορκεστρέτ 

(το 1943).  

Όµως, άνοιξαν τον δρόµο στους επιγόνους τους. Ακόµη και στην Ελλάδα, όπου τις 

τελευταίες δεκαετίες δρα η µαέστρος Λούλη Ψυχούλη (ίδρυσε και διευθύνει το 

∆ιεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum). Και όπου ακόµη και στον τελευταίο 

∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό ∆ηµήτρης Μητρόπουλος για διεύθυνση ορχήστρας ανάµεσα 

στους υποψήφιους ήταν και µια γυναίκα, η Μαρία Μακράκη.  

 

 

Το 1943 υπήρχαν στην Αµερική 140 γυναίκες 

µαέστροι, το 1994 µόνον 70. Το 1998 στις 609 

καταγραµµένες επαγγελµατικές ορχήστρες των 

ΗΠΑ, µόνον 55 (κάπου 9%) είχαν γυναίκες στη 

µουσική τους διεύθυνση. Τα στοιχεία δεν αλλάζουν 

τα δεδοµένα. Ίσως, απλώς, οι γυναίκες µουσικοί 

πρέπει να θυµούνται τα λόγια τής Φρεντερίκε 

Πετρίδη: Οι γυναίκες δεν αρκεί, όπως φαίνεται, να 

είναι εξίσου καλές µε τους άνδρες. Πρέπει να είναι 

καλύτερες για να ξεπεράσουν το φράγµα...  

 

Η Κάρεν Κέλτνερ, που εµφανίζεται 

τακτικά στο πόντιουµ της όπερας του 

Σαν Ντιέγκο, της Πόλης της Νέας 

Υόρκης, της Καρολίνας, του Σινσινάτι, 

του Πίτσµπουργκ και του Σιάτλ 
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Τα Νέα 23/8/2005 

 

MAEΣTPΟI ΓENΟYΣ ΘHΛYKΟY 

 

Γυναικεία επανάσταση στο πόντιουµ 

 

Οι άνδρες µουσικοί δεν δέχονται οδηγίες από την µπαγκέτα µίας γυναίκας. Kαι όµως 

οι γυναίκες µαέστροι (και Eλληνίδες) καταφέρνουν να επιβάλλονται  

 

Της ΕΦΗΣ ΦΑΛΙ∆Α 

 

 

Το γυάλινο ταβάνι για τις γυναίκες µαέστρους 

έγινε θρύψαλα. H Μαρίν Όλσοπ έσπασε µε 

την µπαγκέτα της το ανδρικό κατεστηµένο, 

ανεβαίνοντας στη θέση της µαέστρου στη 

Συµφωνική Ορχήστρα της Βαλτιµόρης.  

Η µουσική χρονιά άρχισε ευνοϊκά για τις 

γυναίκες αρχιµουσικούς. Η Κρατική Όπερα 

του Αµβούργου ανέθεσε τη µουσική 

διεύθυνση στη Σιµόν Γιανγκ. H Φινλανδέζα 

Σουζάνα Μάαλκι, µαέστρος στο Σχήµα 

Σύγχρονης Μουσικής του Μπέρµιγχαµ, πήρε 

µεταγραφή για το Παρίσι, στο Ensemble Intercontemporaine. Ενώ η φήµη της 

Εµανιέλ Χάιµ ως ειδικής στο µπαρόκ ρεπερτόριο εξαπλώνεται.  

Ο διορισµός όµως της Αµερικανίδας µαέστρου Μαρίν Όλσοπ ως της πρώτης 

γυναίκας στο πόντιουµ µιας µεγάλης και σηµαντικής ορχήστρας προκάλεσε 

αντιδράσεις στα µέλη του διάσηµου µουσικού σχήµατος, µε πολλούς µουσικούς να 

ζητούν από το διοικητικό συµβούλιο να αναθεωρήσει την απόφασή του και να 

συνεχίσει την έρευνα για νέο µουσικό διευθυντή. Και γι' άλλη µία φορά άνοιξε τη 

συζήτηση γύρω από την άρνηση του κόσµου της κλασικής µουσικής να δεχθεί το 

γεγονός ότι και οι γυναίκες µπορούν να διευθύνουν µια συµφωνική ορχήστρα.  

 

«Θέλω να φθάσουν οι µουσικοί να µη µε βλέπουν 

ως γυναίκα αλλά ως στρατιώτη της µουσικής», 

λέει η Κωνσταντία Γουρζή, η Ελληνίδα συνθέτις 

και µαέστρος, η οποία τον Ιούλιο διηύθυνε στο 

Ηρώδειο τη Συµφωνική Ορχήστρα του 

Βερολίνου 
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Μπορεί οι κριτικές για τη Μαρίν Όλσοπ να είναι θερµές, τόσο για τις ερµηνείες της 

όσο και για τις CD-ηχογραφήσεις της, όµως η άρνηση αποδοχής της από τους 

µουσικούς της αµερικανικής ορχήστρας αποδεικνύει ότι οι γυναίκες έχουν ακόµα να 

διανύσουν µεγάλο δρόµο µέσα στον συντηρητικό κόσµο των µουσικών µε το σµόκιν 

σακάκι. Και είναι πράγµατι γεγονός ότι οι γυναίκες είναι λιγότερες συγκριτικά µε 

τους άνδρες που εκπαιδεύονται για διεύθυνση ορχήστρας.  

«Οι γυναίκες στον χώρο της µουσικής εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν πολλή 

τεστοστερόνη γύρω τους και να δέχονται την αντίσταση των δεινοσαύρων στις 

ορχήστρες. Είναι ένα επάγγελµα του 19ου αιώνα, µε συµπεριφορές που δεν ξέφυγαν 

από εκείνη την εποχή. Οι γυναίκες που εκπαιδεύονται για να γίνουν µαέστροι πρέπει 

να είναι χοντρόπετσες, περισσότερο και από τους άνδρες», υποστηρίζει ο Μπάλντουρ 

Μπρένιµαν καθηγητής στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής, στο Μάντσεστερ.  

Παρά το γεγονός δε ότι οι δάσκαλοι της µουσικής έχουν ξεχωρίσει στις γυναίκες την 

αρετή του πνεύµατος συνεργασίας και αναγνωρίζουν ότι δεν διακατέχονται από 

δικτατορική συµπεριφορά, προσθέτουν ότι τα προβλήµατα αποδοχής θα µειώνονται 

καθώς περνάει ο καιρός και αποχωρούν οι πιο ηλικιωµένοι µαέστροι. «Έχω ακούσει 

σχόλια ότι η θέση των γυναικών δεν είναι στο πόντιουµ. Και δεν µπορείς να 

αποφύγεις τις απαρχαιωµένες αντιλήψεις κάποιων ανθρώπων που δεν θέλουν τις 

γυναίκες να διευθύνουν την ορχήστρα», σηµειώνει η Ρεµπέκα Μίλερ, η οποία 

διατηρεί τη θέση του βοηθού διευθυντή ορχήστρας στη Συµφωνική Ορχήστρα της 

Ιερουσαλήµ. 

Από το ταµπού στο «παράξενο»  

«Το κοινό έχει συνηθίσει σε άνδρες µαέστρους, δικτάτορες ή µη. Όλοι αισθάνονται 

έκπληξη µε τη γυναίκα στο πόντιουµ, θέλουν να την πλησιάσουν, αλλά δεν ξέρουν 

πώς, δεν έχει περάσει ακόµη στη συνείδηση του κοινού η εικόνα. Με τη στάση µου, 

πρέπει να τους "αναθρέψω". ∆εν έχω την ιστορία, την κατεστηµένη εικόνα πίσω µου. 

Την τραβάω πάνω στην καµπούρα µου. Κι αυτό χρειάζεται µεγάλη ψυχική δύναµη. 

Να φθάσουν να µη µε βλέπουν ως γυναίκα αλλά ως στρατιώτη της µουσικής», είπε 

στα «ΝΕΑ» η Κωνσταντία Γουρζή, η Ελληνίδα συνθέτις και µαέστρος, η οποία τον 

Ιούλιο διηύθυνε στο Ηρώδειο τη Συµφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου και στο 

ενεργητικό της έχει καταγράψει το πέρασµά της και από το πόντιουµ της 

«δύστροπης» Φιλαρµονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης.  
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Η γνώµη της Λίζας Ξανθοπούλου, η οποία επίσης ζει στη Γερµανία και διηύθυνε 

στην Αθήνα τη Συµφωνική Ορχήστρα της EPT, για τη θέση των γυναικών στο 

πόντιουµ έχει να κάνει - όπως είπε στα «ΝΕΑ» - µε το ότι «η γυναίκα µαέστρος 

ξεπερνά σιγά σιγά το "ταµπού" και γίνεται, απλώς, κάτι παράξενο».  

 


	00_Gunaikes_Maestroi
	Η «ιέρεια» Μπουλανζέ και το μανιφέστο της Φρεντερίκε Πετρίδη

	01_Kaili_Minog
	02_Maestroi_genous_thilikou

