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Τέχνη…αυτή η άυλη µαγική έννοια, παίρνει σάρκα και οστά µέσα από την ψυχή του

καθενός που θέλει να εκφραστεί µέσα από αυτή. Είναι η δύναµη της έκφρασης και

το εργαλείο για να επικοινωνήσεις και να εκφράσεις αυτό που νιώθεις.Είναι η

έκφραση της ίδιας της ζωής.

Εµείς συναντήσαµε µία γυναίκα, έµπνευση, που µας ταξιδεύει µέσα από τις

µουσικές της, µία γυναίκα που είναι η ίδια τέχνη από µόνη της.

Μαζί µας η πολυβραβευµένη Ελληνίδα µαέστρος και καλλιτεχνική διευθύντρια της

Ευρωπαϊκής Καµεράτας/Camerata Europaea µε έδρα το Βερολίνο, Μαρία Μακράκη.

Είναι σηµαντικό να πούµε ότι δρα ως πρέσβειρα του ελληνικού πολιτισµού στην

Ευρώπη και βραβεύτηκε το 2019 µε το βραβειο «Exaleiptron». για την συµβολή

της αυτή.
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Μαρία µου, αυτή τη περίοδο έχουµε όλοι στερηθεί το κοµµάτι της τέχνης

και της µουσικής, αυτό δεν πάει να πει όµως ότι δεν την αγαπάµε. Πες µας

όµως λίγα λόγια για εσένα, γνώρισε µας λίγο την Μαρία πρώτα ως

άνθρωπο και µετά ως µουσικό.

Η µεγάλη αγάπη µου για τη µουσική συνδέεται µε τις πρώτες µου αναµνήσεις γιατί

διαπίστωσα από πολύ νωρίς ότι ο ήχος και οι µελωδίες µε συγκινούσαν βαθύτατα.

Μια τέτοια φυσική έλξη ήταν πηγαία και αναπόφευκτη. Οι σπουδές µου στη

µουσική ξεκίνησαν από την ηλικία των τεσσάρων ετών µε εκπόνηση πολλών

χρόνων. Μετά το δίπλωµά µου στο πιάνο και στα ανώτερα θεωρητικά η σύνδεση

της επιστήµης µε την τέχνη αποτέλεσαν ένα κεντρικό προβληµατισµό για τη

διαµόρφωσή µου, µε αποτέλεσµα την ολοκλήρωση των σπουδών µου στο Φυσικό

τµήµα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το πάθος µου όµως

για τη µουσική µε ώθησε να συνεχίσω τις σπουδές µου στη διεύθυνση ορχήστρας

στο Πανεπιστήµιο Kαλών Tεχνών του Βερολίνου και αργότερα µεταπτυχιακές

σπουδές στα Πανεπιστήµια Hanns Eisler του Βερολίνου και της Ζυρίχης. Η φυσική

και η µουσική συνδέονται απόλυτα, τα συστήµατα ενοποιούνται και διακρίνω τις

εκφάνσεις τους σε ένα ευρύ φάσµα διαδράσεών µου µε την ορχήστρα.



Πως αποφάσισες να διαλέξεις το κοµµάτι του µαέστρου? Αντιµετώπισες

δυσκολίες ως γυναίκα?

Ήταν το πρώτο σκίρτηµα, η πρώτη αίσθηση µε την ορχήστρα που µε αφόπλισε.

Συνειδητοποίησα άµεσα τη µεγάλη εσωτερική ικανοποίηση να επικοινωνώ και να

εκφράζω τη µουσική µου αντίληψη µέσα από αυτόν τον τοµέα ενώ το συναίσθηµα

της αρµονίας, της πληρότητας και της ενότητας ήταν καθοριστικό. Η δυεισδυτική

επικοινωνία µε το ορχηστρικό σύνολο και η όλη διαδικασία της µεταµόρφωσης του

ήχου σε αυθεντικά συναισθήµατα είναι κάτι ιδιαίτερο που µε γοητεύει. Το να

καθιερωθεί µια γυναίκα σε µια τέτοια θέση δεν είναι εύκολο αλλά µε σκληρή

δουλειά, πειθαρχία, µεράκι, αγάπη για το αντικείµενο και προσήλωση στο στόχο,

καλλιεργώντας ανθεκτικότητα, επιµονή και υποµονή, διαµορφώνει κανείς τις

καταστάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε µε συνέχεια και διεισδυτικότητα να

πραγµατοποιεί τα όνειρά του.

Υπάρχουν ακόµη ταµπού σε ανδροκρατούµενες θέσεις?

Σίγουρα το ανδρικό φύλο επικρατεί σε ηγετικές και καίριες θέσεις, κάτι που

οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις ακόµα ισχύουσες κοινωνικές δοµές εφόσον η

οικογενειακή συνοχή βασίζεται κυρίως στη µητρική οντότητα. Όµως η µουσική και

γενικότερα η τέχνη δεν έχει σχέση µε το φύλο, επικεντρώνοµαι µε αγάπη στον

πυρήνα του αντικειµένου και όλα τα άλλα φαντάζουν ασήµαντα.

Έχεις άλλα κρυφά ταλέντα που θα ήθελες κάποια στιγµή να ακολουθήσεις?



Η φυσική, η µεταφυσική και η φιλοσοφία είναι αντικείµενα που διεγείρουν το

ενδιαφέρον µου για τα θεµελιώδη υπαρξιακά προβλήµατα της ζωής που µε

απασχολούν. Η επιστηµονική προσέγγιση προσφέρει κατά τη γνώµη µου

πεπερασµένες απαντήσεις στα εσαεί ερωτήµατα που τίθενται ενώ ο πνευµατικός

λόγος και η µεγάλη τέχνη αποτελούν διεξόδους προς εξερεύνηση.

Με τα χρόνια πως βλέπεις το κοινό να αντιλαµβάνεται το κοµµάτι της

µουσικής?

Μέσα από διαδραστικά προγράµµατα συµβάλλουµε στο να διευρυνθεί ο αισθητικός

ορίζοντας του ακροατηρίου µας. Στόχος της Ευρωπαϊκής Καµεράτας είναι η

επεξεργασία και η ανάπτυξη καινοτόµων θεµάτων όπου οι τέχνες να συνδυάζονται

µε τη µουσική σε µια ευρύτερη οπτική διεγείροντας έτσι το ενδιαφέρον του κοινού

για τον πολιτισµό µέσα από τη διεθνή γλώσσα της µουσικής.

Μένεις µόνιµα στην Γερµανία, θα ήθελες να γυρίσεις κάποια στιγµή πίσω

στην Ελλάδα? Σου έχει λείψει?

Την Ελλάδα τη νοσταλγώ και την αγαπώ ιδιαίτερα αφού τα νεανικά µου χρόνια

είναι γραµµένα ανεξίτηλα στη µνήµη µου και τα κουβαλώ πάντα ως παρακαταθήκη.

Η επαφή µε τις ρίζες είναι για µένα επιτακτική ανάγκη και ελπίζω στο µέλλον να



επιστρέψω στα πάτρια εδάφη. Η αίσθηση του φωτός, της θάλασσας, των

αρωµάτων και χρωµάτων µε γοητεύει και µου προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια

για να µπορώ να συνεχίζω την πορεία µου.

Που σε βρήκε η καραντίνα και πως διαχειρίστηκες όλο αυτό το κοµµάτι του

εγκλεισµού?

Ήµασταν λίγο πριν τον κύκλο συναυλιών µας στο Βερολίνο όταν ξέσπασε η

πανδηµία. Ήταν αρκετά επίπονο να ανασχεδιάσουµε το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής

Καµεράτας και τις συµπράξεις µου µε διεθνή ορχηστρικά σύνολα για µετά το

καλοκαίρι. Είµαι όµως πεπεισµένη ότι µέσα από αρνητικές καταστάσεις µπορούµε

να έχουµε ωφέλιµο έργο µια και προσφέρονται για τοµές που υπό άλλες συνθήκες

θα φάνταζαν απρόσιτες.

Πιστεύεις ότι αλλάξαµε µετά από όλο αυτό σαν άνθρωποι?

Μέσα από πρωτόγνωρες καταστάσεις είδαµε να καλλιεργείται η κοινωνική

αλληλεγγύη, η οποία εστιάζει σε ανθρωποκεντρικές αξίες και αναβαθµίζει τα

πρότυπα. Η αποµόνωση και ο εγκλεισµός δηµιουργούν ικανές συνθήκες ώστε οι

σχέσεις να γίνουν δυεισδυτικότερες, τα συναισθήµατα πλουσιότερα και να

απελευθερωθούν νέες δυνάµεις που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν εγκλωβισµένες

σε µαρασµό και αφάνεια.

Πες µας για το φετινό σου πρόγραµµα που είναι η Οδύσσεια και πως

γεννήθηκε η ιδέα αυτή.

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράµµατος 2020 η Ευρωπαϊκη Καµεράτα θα

παρουσιάσει τον κύκλο συναυλιών µε θέµα την «Οδύσσεια» δίνοντας στο κοινό την

ευκαιρία να ανακαλύψει και να βιώσει τη µουσική, την τέχνη και τον πολιτισµό µε

έναν πολυδιάστατο τρόπο. 

Η Οδύσσεια είναι ένα διαχρονικό θέµα που πάντα µε ενέπνεε γιατί επεξεργάζεται το

βαθύτερο νόηµα της ανθρώπινης ζωής. Είναι το εσωτερικό ταξίδι της ανακάλυψης

του Εγώ, το ταξίδι αυτογνωσίας στο κέντρο της σκιώδους ύπαρξης και της

συνειδητοποίησης ιδανικών και αξιών. Είναι η αναζήτηση του χαµένου χρόνου, η

περιπλάνηση, η αµφιβολία, η επιστροφή στο σπίτι, η πληρότητα, η αλληγορία.

Η εύθραυστη κατάσταση που βιώνουµε σήµερα σε αφυπνίζει και σε κάνει να



επικεντρώνεσαι στην ουσία, στο εσωτερικό κατάρτι που σε κρατά όρθιο όταν

έρχεσαι αντιµέτωπος µε τις ξαφνικές ανατροπές και τις µεγάλες δοκιµασίες της

ζωής µέχρι να επιστρέψεις στην Πηνελόπη ψυχή σου.

Ποιο είναι το πιο αγαπηµένο σου έργο?

Είναι ευρύ το φάσµα των έργων που µε αγγίζουν. Με δελεάζουν τα δοµηµένα

έργα, µε µεγάλα τόξα στα οποία αποσαφηνίζεται το πνεύµα του συνθέτη ενώ η

ορχηστρική φόρµα αναδεικνύεται περίτεχνα. Από που να πρωταρχίσω!

Έχεις καιρό για χόµπυ?

Ναι, αθλούµαι τακτικά και προσπαθώ να έχω χρόνο για διάβασµα, φίλους, ταξίδια

και κυνήγι έµπνευσης…

Μια ευχή που θα ήθελες να στείλεις σε όλο τον κόσµο?

Ηρεµία, αρµονία και ποιοτικό χρόνο για ουσιαστικότερες σχέσεις και προσωπικές

αναζητήσεις που οδηγούν σε ανάταση και συγκίνηση ψυχής εύχοµαι για όλους.

Όσοι από εσάς αγαπάτε την µουσική και θέλετε να ενηµερώνεστε ακολουθείστε την

Μαρία Μακράκη στο facebook.

https://www.facebook.com/camerata.eu/
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