Αναλυτική προσέγγιση στο έργο του Αθανάσιου Ζέρβα, RITUALS
for Viola
του Ανδρέα Γεωργοτά
Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει το έργο RITUALS for Viola
αποτελώντας φύσει λεπτομερή προσέγγιση του έργου του Αθανάσιου Ζέρβα
για σόλο βίολα.
Ο συνθέτης στην αρχή του έργου του αναφέρει σχετικά
“Rituals for viola (2015) is based on borrowed material from a former composition for
solo cello titled Manipulations I, and few motivic cells from Ralph Shapey’s “Mother
Lode”, which is his bank of pitch, intervallic, and rhythmic materials. All borrowed
materials are personalized, transformed and further developed in the course of the
composition in a ritualistic manner. The subsections of Rituals are sub‐titled in order to,
perhaps, hint a mood and/or motivate a state of mind for the soloist. The composition can
be loosely considered as a Rondo‐ Variations form and explores the idea of two rotating
textures: monody vs‐ chordal.”*

Επιχειρείται στο έργο αυτό ουσιαστικά να αξιολογηθεί αρχικά η τεχνική της
βιόλας και συνεπώς του τρόπου ανάδειξης από τον συνθέτη των ηχητικών
δυνατοτήτων του οργάνου, καθώς και να διερευνηθούν οι τεχνικές και τα
ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Επιπροσθέτως, γίνεται αποτίμηση της σημασίας
του έργου αυτού από εκπαιδευτική άποψη ως προς τον τρόπο και το βαθμό
συνεισφοράς του στην εκπαιδευτική προσπάθεια που καταβάλλουν οι
εκτελεστές βιόλας ενώ παράλληλα παρουσιάζεται η πρόταση ενός
τεκμηριωμένου τρόπου μελέτης.
Η σύνθεση για την οποία γίνεται λόγος δημιουργήθηκε το 2015 μετά
από ανάθεση του γράφοντα την παρούσα μελέτη στοχοθετώντας στην
παραγωγή νέων έργων της μορφής etude για βιόλα με απώτερο στόχο την
κατά συνέπεια διεύρυνση του ρεπερτορίου που ενδείκνυται για την
εκπαίδευση εκτελεστών προχωρημένου ή υψηλού επιπέδου.
Η σύνθεση αυτή διαρκεί περίπου 5 με 6 λεπτά. Το έργο
χαρακτηρίζεται από εναλλαγή στην ένταση, τη ρυθμική αγωγή και από
διαφοροποιήσεις στο ηχοχρωματικό πλαίσιο, στοιχεία που παρουσιάζονται
με τρόπο προοδευτικό ή απότομο. Πρόκειται αδιαπραγμάτευτα για ένα
δεξιοτεχνικό έργο, ιδιαίτερα ως προς την τεχνική του αριστερού χεριού,
καθώς και ως προς την επιλογή των θέσεων παιξίματος.
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως η σύνθεση αυτή
χρησιμοποιεί πολλές ηχητικές δυνατότητες της βιόλας και πολλά στοιχεία
της τεχνικής της. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την τεχνική του αριστερού
χεριού παρατηρείται μεγάλη ποικιλία εκτεταμένης χρήσης συγχορδιών και
κατ' επίπτωση έντονη δυσκολία στη δακτυλοθεσία, αλλά η ύπαρξη των
συγχορδιών αυτών στο έργο επιτρέπει την ακριβή τους εκτέλεση. Οι

συγχορδίες που αφορούν στα μέτρα είναι δυνατόν να εκτελεστούν και με τη
μορφή αποτζιατούρας (α') και με τη μορφή αρπισμού (β').
(α')
8-10

(β')

Αρμονικοί
Στο έκτο μέτρο ο συνθέτης αναζητά αρμονικές νότες σι και ντο. Ο
εκτελεστής έχει σε κάθε περίπτωση τον απαιτούμενο χρόνο για να
προετοιμαστούν οι αρμονικοί, οι οποίοι παράγονται ως εξής:

Vibrato
To vibrato στο τρίο μέτρο φαίνεται να σχετίζεται με το “στόλισμα”
του ηχητικού αποτελέσματος και φέρει την ένδειξη slow vibrato. Το ίδιο και
στο μέτρο 120.

Νύξη των χορδών με τα δάχτυλα (pizzicato) ως μέρος της
τεχνικής του δεξιού χεριού.
Η τεχνική της νύξης των χορδών με τα δάχτυλα (pizzicato),
παρουσιάζεται στη σύνθεση με δύο μορφές: normal pizz (μέτρα 107-115,
117-118, 120 και 126-127) και snap (Bartok) pizz στα μέτρα 64-65. Στην
πρώτη περίπτωση, η υπάρχουσα δυσκολία εντοπίζεται στην τεχνική του
αριστερού χεριού εξαιτίας της δύσκολης μετάβασης στη θέση παιξίματος,
δυσκολία που όμως δεν επηρεάζει το pizz.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο συνθέτης ζητά freely and fast. Εδώ βέβαια
ο εκτελεστής έχει ανάγκη πολύ περισσότερο χρόνο από εκείνον που του
δίνει η αξία του 16ου, ώστε να πραγματώσει με τρόπο ακριβή και καθαρό το
pizz. Ο συνθέτης ωστόσο το έχει προβλέψει αυτό με την ένδειξη freely. H
δυσκολία του εκτελεστή στην παρούσα περίπτωση είναι η πραγματοποίηση
του pizz, με well balanced ff. Αυτό το καταφέρνει με τη χρήση ως ένδειξης
της μεγαλύτερης έντασης που μπορεί να παραχθεί στη νότα λα (μέτρο 64,
δεύτερο 16ο).

Sul tasto
H συγκεκριμένη τεχνική παιξίματος στην ταστιέρα (sul tasto)
υποδεικνύεται στον εκτελεστή στα μέτρα 116-119. Η επιλογή του
ρετζίστρου όπως και η ταυτόχρονη εναλλαγή arco και pizz, αποφέρουν ένα
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ηχητικό αποτέλεσμα.

Τεχνική Sul Ponticello
H τεχνική παιξίματος πολύ κοντά στον καβαλάρη (Sul Ponticello)
ακολουθείται από τον εκτελεστή στο έκτο μέτρο. Η τεχνική αυτή
αναδεικνύεται από άποψη ηχητικού αποτελέσματος στις χαμηλότερες φωνές
της βιόλας, η επιλογή των οποίων γίνεται από τον συνθέτη με στόχο να
αναδειχθεί η συγκεκριμένη τεχνική.

Glissando
H τεχνική glissando χρησιμοποιείται εκτεταμένα στο έργο,
συγκεκριμένα στα μέτρα 2 και 90-105. Ειδικότερα στα μέτρα 90-105
παρατηρείται η χρήση του ηχητικού εφέ του διπλού glissando από τον
συνθέτη σε μια νότα κατάληξης. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική,
αλλά εφικτή, και αποδίδει ένα έξοχο ηχητικό αποτέλεσμα.

Col legno tratto
H τεχνική col legno tratto γίνεται στα μέτρα 122-125. Πρόκειται για
μια τεχνική στην οποία δεν εντοπίζεται δυσκολία στην εκτέλεση και
αποδίδει έναν ιδιαίτερο ήχο στο συγκεκριμένο ρετζίστρο.

Υπόδειγμα μελέτης και εκτέλεσης
Το έργο ξεκινά στην τρίτη θέση και παρατηρείται μεταφορά στην
πρώτη στο μέτρο 4.
Σχετικά με τα μέτρα 8-14, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως,
χαρακτηρίζονται από ποικιλία μελωδικών διαστημάτων που καθιστούν την
εκτέλεση απαιτητική εξαιτίας της δυσκολίας στη δακτυλοθεσία. Ο
παρακάτω τρόπος παιξίματος αποτελεί υπόδειγμα με στόχο την εύρεση μιας
ευνοϊκότερης θέσης των δακτύλων και την επίτευξη της εκτέλεσης με τον
πιο ακριβή και πιστό εν δυνάμει τρόπο, τηρώντας το tempo και το
φραζάρισμα της σύνθεσης.

Στα μέτρα 15-28, εντοπίζονται εναλλαγές πρώτης, δεύτερης και
τρίτης θέσης (με κάποιες προεκτάσεις τετάρτου δακτύλου).

Αναφορικά με τα μέτρα 30-42:

Στα μέτρα 43-89, υπάρχουν εναλλαγές πρώτης, δεύτερης, τρίτης και
τέταρτης θέσης (καθώς και προεκτάσεις τετάρτου δακτύλου), οι οποίες
όμως δεν καθιστούν τη μελέτη πιο δύσκολη.

s

Στα μέτρα 90-106, όπως προαναφέρθηκε, παρατηρείται η ύπαρξη του
ηχητικού εφέ του διπλού glissando σε μια νότα κατάληξης. Για την
απαιτητική αυτή τεχνική παιξίματος, της οποίας όμως το ηχητικό
αποτέλεσμα ενέχει μεγάλο ενδιαφέρον, ενδείκνυται ο παρακάτω τρόπος
εκτέλεσης.

Για τα μέτρα 107-113 και 130-135 προτείνονται οι παρακάτω τρόποι
εκτέλεσης αντίστοιχα:

Για τα μέτρα 116-128 ο ακόλουθος τρόπος:

Κλείνοντας, σημαντικό είναι να ειπωθεί πως η γραφή του συνθέτη για
τη βιόλα είναι καθολικά και κατά γράμμα προσαρμοσμένη στη φυσιογνωμία
του παιξίματος του οργάνου και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η σαφής
ανάδειξη των ηχητικών γνωρισμάτων του. Αυτή η ιδιότητα του έργου
επομένως το καθιστά απολύτως κατάλληλο στην εκπαίδευση των
εκτελεστών της βιόλας.
* Το έργο Rituals for Viola (2015) είναι βασισμένο σε δανεισμένο υλικό από προηγούμενο
έργο για solo cello με τίτλο Manipulations I, καθώς και σε κάποια στοιχεία που προέρχονται
από το “Mother Lode” του Ralph Shapey (“M. L.”: τράπεζα δομικών στοιχείων δηλ. σειρά
φθόγγων-διαστημάτων και ρυθμικού υπόβαθρου). Όλα τα δάνεια στοιχεία εξατομικεύονται
(προσωποποιούνται), προσαρμόζονται και αναπτύσσονται περαιτέρω στην πορεία της
σύνθεσης με τελετουργική διάθεση. Οι υποενότητες του έργου φέρουν υπότιτλους προκειμένου
-πιθανώς- να υπαινιχθούν τη διάθεση που τις χαρακτηρίζει και να κινητοποιήσουν, ή να
προδιαθέσουν, την πνευματική κατάσταση του εκτελεστή. Η γενική δόμηση του έργου μπορεί να
υπονοήσει τη μορφή Ροντό & Παραλλαγές. (Ροντό: μουσική μορφή με επάλληλα
επαναλαμβανόμενο θέμα (ritornello)˙ η συγκεκριμένη μορφή χρησιμοποιείται από το Μπαρόκ
και ύστερα ενώ συναντάται συχνά στο τέλος σονάτας ή κοντσέρτου). Οι διαρκείς παραλλαγές
στο έργο κινητοποιούν την διάδραση μεταξύ μονωδικής και συγχορδιακής υφής.

