Μερικές ζκέψεις για ηο κσπριακό ηραγούδι
ζηο διαγωνιζμό ηης Eurovision 2005
Αθνύζακε κε πνιιή ραξά ηε λίθε ηεο Διιάδαο ζην δηαγσληζκό
ηεο Eurovision 2005. Όλησο ηεο αμίδνπλ ηα ζπγραξεηήξηα, δηόηη ην
ηξαγνύδη ηεο ήηαλ από θάζε άπνςε άςνγν. Ήηαλ όκσο αλακελόκελν όηη
ην ηξαγνύδη ηεο Κύπξνπ ζα έπαηξλε κηα από ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζην
δηαγσληζκό. Καη εμεγνύκαη:
Κάπνηνο πνπ γλσξίδεη θαιά κνπζηθή, μέξεη όηη γηα λα θαηαζηεί
επηηπρία έλα ηξαγνύδη πξέπεη ν ζπλζέηεο λα αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλα
ξπζκηθά, κεισδηθά θαη αξκνληθά κνηίβα. Γπζηπρώο ην θππξηαθό
ηξαγνύδη δελ πιεξνύζε νύηε θαλ ζηνηρεησδώο ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο,
γηα λα κπνξνύζε λα επηηύρεη κηα από ηηο πξώηεο ζέζεηο ζην δηαγσληζκό.
Έπξεπε όκσο απηνί πνπ επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνύδη γηα λα
εθπξνζσπήζεη ηνλ ηόπν καο λα γλώξηδαλ κεξηθά απαξαίηεηα πξάγκαηα
πεξί κνπζηθήο θαη ζπλζέζεσο.
Έλαο ζπλζέηεο κπνξεί θάπνηεο ζηηγκέο λα γξάςεη ηξαγνύδηα πνπ
λα κπνξνύλ λα γίλνπλ επηηπρίεο ελώ θάπνηεο άιιεο ζηηγκέο λα γξάςεη
ηξαγνύδηα πνπ λα είλαη θαηαδηθαζκέλα ζε απνηπρία. Γελ ζπλεπάγεηαη
όκσο όηη πξέπεη απαξαίηεηα όια ηα ηξαγνύδηα ηνπ λα είλαη ηθαλά λα
γίλνπλ επηηπρία. Πξέπεη όκσο λα έρεη ην «γλώζη ζ’ απηόλ» θαη ε θξηηηθή
επηηξνπή λα κπνξεί λα δηαθξίλεη, από κνπζηθήο πάληα απόςεσο, πόηε έλα
ηξαγνύδη κπνξεί λα ζηεθζεί κε επηηπρία ή πόηε έλα ηξαγνύδη είλαη
θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία.
Σίγνπξα όινη νη παξάγνληεο, ζηίρνο, ρνξνγξαθία, πξνβνιή ηνπ
ηξαγνπδηνύ θιπ. παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν θαη πξέπεη λα ηνπο δίλνπκε ηελ
αλάινγε ζεκαζία αιιά, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλώκε, ην ζεκαληηθόηεξν
ξόιν ηνλ παίδεη ε κνπζηθή θαη ε δνκή, όζνλ αθνξά ηε ζύλζεζε, ηνπ
ηξαγνπδηνύ.
Δάλ παξαθνινπζήζεη θαη κειεηήζεη θάπνηνο ηα πιείζηα ησλ
ηξαγνπδηώλ, ηα νπνία έρνπλ επηηύρεη, όρη κόλν ζηε Eurovision αιιά
γεληθόηεξα ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο, ζα δηαπηζηώζεη όηη όια είλαη πνιύ
θαιά κειεηεκέλα θαη εκπλεπζκέλα από απόςεσο ζπλζέζεσο αιιά θαη
εκπλεπζκέλα ώζηε λα γίλνληαη απνδεθηά ζηηο θαξδηέο ηνπ αθξναηεξίνπ.
Καη αθνινπζνύλ, πάληνηε κέζα ζηελ ειεπζεξία πνπ έρεη ν ζπλζέηεο,
ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαη δνκέο, νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα
πξνδηαγξάςνπλ ηελ επηηπρία ηνπ ηξαγνπδηνύ.
Απηά ηα ιίγα γξάθνληαη θαιόπηζηα θαη πξνο πξνβιεκαηηζκό ησλ
αξκνδίσλ.
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