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Η σχέση της ερµηνείας µε την τεχνική στο πιάνο 

 

∆ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης 
 

Το κεφάλαιο «ερµηνεία» καθώς και το κεφάλαιο «τεχνική» είναι ίσως από τα 

δυσκολότερα κεφάλαια στο χώρο της µουσικής και ιδιαίτερα στο χώρο του πιάνου. 

Πολλοί καθηγητές του πιάνου και πιανίστες δίνουν υπερβολικό βάρος στην ερµηνεία και 

παραθεωρούν την τεχνική ενώ άλλοι υπερτιµούν την τεχνική σε µεγάλο βαθµό και 

υποτιµούν την έννοια της ερµηνείας. 

 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να πούµε ότι τόσο η τεχνική όσο και η ερµηνεία είναι δύο 

κεφάλαια στο χώρο της µουσικής και πιο ειδικά του πιάνου, τα οποία είναι και τα δύο 

ουσιώδη. ∆εν µπορεί κάποιος καθηγητής να δίνει βαρύτητα σε ένα από τα δύο αυτά 

στοιχεία και να µη διδάσκει το άλλο. ∆εν µπορεί να έχεις σωστή ερµηνεία αν δεν έχεις 

σωστή τεχνική, ούτε µπορείς να έχεις σωστή τεχνική αν δεν έχεις σωστή ερµηνεία. 

 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ερµηνεία δεν διδάσκεται ενώ η τεχνική µπορεί να 

διδαχθεί. Η ερµηνεία ουσιαστικά είναι κάτι που φέρει από µέσα του ενδογενώς ο 

καλλιτέχνης. Γι’ αυτό και µπορεί κάποιος να έχει «καλή τεχνική» αλλά στην ερµηνεία να 

υστερεί. Ασφαλώς µπορεί να υπάρχουν στοιχεία της ερµηνείας, τα οποία να µπορούν να 

διδαχθούν από ένα έµπειρο καθηγητή του πιάνου. Αυτά τα στοιχεία µπορεί να 

εντοπιστούν από τον καθηγητή ανάλογα µε το είδος του κοµµατιού, το οποίο θα 

εκτελέσει, ανάλογα δηλαδή µε τον αιώνα, που έχει γραφτεί το κοµµάτι (αν δηλαδή είναι 

γραµµένο στην µπαρόκ, κλασσική, ροµαντική περίοδο ή είναι σύγχρονο), τον συνθέτη 

και το είδος του κοµµατιού (αν δηλαδή είναι σονάτα, ροντό, κονσέρτο, σουίτα κλπ.). Ο 

έµπειρος καθηγητής µπορεί να διακρίνει µέσα στα κοµµάτια αυτά τα στοιχεία, τα οποία 

θα βοηθήσουν στο να ερµηνεύσει σωστά ο µαθητής το συγκεκριµένο κοµµάτι. Έτσι π.χ. 

µπορεί να διδαχθεί ο µαθητής πώς να εκτελεί τα µουσικά στολίδια, ανάλογα µε τον 

αιώνα και τον συνθέτη. Ακόµη µπορεί να διδαχθεί το ύφος του κοµµατιού, αν δηλαδή 

είναι χαρµόσυνο, πένθιµο, εµβατήριο, χορός, βαλς κλπ. Όµως δεν θα µπορούσε ποτέ να 

διδαχθεί την ουσία της ερµηνείας, δηλαδή το πώς θα ερµηνεύσει ένα κοµµάτι. Αυτό είναι 

κάτι εντελώς προσωπικό και γι’ αυτό αφορά αποκλειστικά τον ερµηνευτή. 

 

Ο µαθητής ασφαλώς µπορεί να πάρει ιδέες, ακούγοντας άλλες εκτελέσεις του ιδίου 

κοµµατιού από διακεκριµένους πιανίστες. Μπορεί ακόµη να βοηθηθεί ακούγοντας αυτές 

τις εκτελέσεις, µελετώντας πώς ο συγκεκριµένος πιανίστας ερµηνεύει το κοµµάτι αυτό. 

Είναι γνωστό ότι κάθε πιανίστας έχει τη δική του ερµηνεία στο συγκεκριµένο κοµµάτι 

και είναι χρήσιµο ο µαθητής να µελετήσει αυτή την ερµηνεία, έτσι ώστε να µπορέσει να 

µαζέψει χρήσιµες πληροφορίες για το πώς ερµηνεύουν διάφοροι πιανίστες το 

συγκεκριµένο κοµµάτι. Όσοι είναι οι πιανίστες άλλες τόσες ερµηνείες υπάρχουν. Έτσι 

σταδιακά θα αποκτήσει και την δική του ερµηνεία, η οποία θα είναι µοναδική. Όµως ο 

µαθητής πρέπει να προσέξει να ακούει διάφορες εκτελεσεις όχι προτού µάθει το κοµµάτι 

αλλά µετά, αφού έχει ολοκληρώσει την µελέτη του στο συγκεκριµένο κοµµάτι. ∆εν 

ενδείκνυται να ακούει µια εκτέλεση προτού µάθει το κοµµάτι, διότι τότε θα αντιγράψει 

ακριβώς όλα όσα εφαρµόζει ο πιανίστας, τον οποίο ακούει. Επί πλέον ο µαθητής πρέπει 

να µάθει να βλέπει την παρτιτούρα και να εκτελεί το κοµµάτι, όχι να ακούει το ψηφιακό 
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δίσκο και να εκτέλει το κοµµάτι. Πολλοί µαθητές καταφεύγουν στην εύκολη λύση και 

ακούνε πολλές φορές τα κοµµάτια που θα µάθουν και έτσι τα µαθαίνουν µε πιο πολλή 

ευκολία. Όµως αν πράττουν έτσι δεν θα µάθουν ποτέ να βλέπουν και να διαβάζουν. 

∆υστυχώς υπάρχουν ακόµη και στο εξωτερικό φηµισµένες σχολές µουσικής, στις οποίες 

βάζουν τους µαθητές και ακούνε το κοµµάτι προτού το µάθουν. 

 

Πριν πολλά χρόνια παρακολούθησα masterclasses στο Royal Academy of Music µε τον 

διακεκριµένο πιανίστα Tamas Vasary. Μας είπε και την ακόλουθη ιστορία. Κάποια φορά 

είχε παρευρεθεί σε µια συναυλία. Όταν τελείωσε η συναυλία πήγε να συγχαρεί τον 

πιανίστα. Ο πιανίστας τότε τον ρώτησε αν του άρεσε η ερµηνεία που έδωσε στα 

κοµµάτια. Ο Tamas Vasary τότε του απάντησε ειλικρινά και του είπε ότι δεν του άρεσε. 

Ο πιανίστας απόρησε διότι όλα τα στοιχεία που είχε υιοθετήσει στην ερµηνεία του ήταν 

από ηχογράφηση του Tamas Vasary. Τότε κατάλαβε και ο Tamas Vasary ότι ούτε και η 

δική του ερµηνεία στα κοµµάτια αυτά του άρεσε! Γι’ αυτό είναι σηµαντικό αφού κάποιος 

µελετήσει τις διάφορες ερµηνείες, που δίνουν οι πιανίστες στο συγκεκριµένο κοµµάτι, 

τελικά να υιοθετήσει τη δική του προσωπική ερµηνεία. 

 

Όσον αφορά την τεχνική, θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών 

τεχνικές που προέρχονται από διαφορετικές σχολές καθώς και διαφορετικούς πιανίστες. 

Κατ’ ουσία όσοι είναι και οι πιανίστες υπάρχουν και τόσες τεχνικές. Κάθε πιανίστας έχει 

την δική του προσωπική τεχνική, καθώς και τη δική του προσωπική ερµηνεία. Ασφαλώς 

κάθε πιανίστας ακολουθεί κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες προσδιορίζουν κάποια 

σχολή, αλλά στη λεπτοµέρειά τους ο πιανίστας είναι που διαµορφώνει την δική του 

τεχνική. 

 

Γι’ αυτό δεν µπορούµε να παραθεωρούµε τη ερµηνεία σε βάρος της τεχνικής ούτε την 

τεχνική σε βάρος της ερµηνείας. Υπάρχουν πολλών ειδών ασκήσεις σε ποικίλα βιβλία, 

µέσω των οποίων µπορεί κάποιος να αποκτήσει σωστή τεχνική. Ασφαλώς τη σωστή 

τεχνική πρέπει ένας µαθητής να την διδαχθεί ζωντανά από έµπειρο δάσκαλο του πιάνου. 

Ασφαλώς και την ερµηνεία πρέπει να διδαχθεί ο µαθητής, όσο µπορεί να διδαχθεί, κοντά 

σε έµπειρο δάσκαλο του πιάνου. Ένα ουσιώδες µέρος της ερµηνείας είναι και ο σωστός 

ήχος, που πρέπει να παράγεται από τον πιανίστα, ανάλογα ασφαλώς µε το χώρο στον 

οποίο βρίσκεται. ∆ιαφορετικός είναι ο ήχος, που θα παράξει ο πιανίστας αν βρίσκεται σε 

ένα µικρό δωµάτιο, ή σε µια µικρή αίθουσα συναυλιών ή σε µια µεγάλη αίθουσα 

συναυλιών. 

 

Τόσο ο καθηγητής του πιάνου όσο και ο µαθητής, όταν µάθουν ένα συγκεκριµένο 

κοµµάτι, πρέπει να εισέλθουν µέσα στο πνεύµα, στο οποίο διακατεχόταν ο συνθέτης, 

όταν συνέθετε το κοµµάτι. Ο συνθέτης, γράφοντας ένα έργο, θέλει να στείλει κάποια 

µηνύµατα προς τους ακροατές. Μερικές φορές το κοµµάτι είναι ροµαντικό, δηλαδή 

εκφράζονται κάποια συναισθήµατα απέναντι σε ένα πρόσωπο ή µία κατάσταση  ή 

περιγραφικό (βλ. προγραµµατική µουσική). Κάποιες άλλες φορές ο συνθέτης θέλει να 

τονίσει κάποιες ιδέες και ιδανικά, τα οποία είναι διαχρονικά και παραµένουν αναλλοίωτα 

στο χρόνο. Είναι σηµαντικό ο πιανίστας να µελετήσει το κοµµάτι σε βάθος και να βρει 

αυτά τα συναισθήµατα και ιδέες, µε τα οποία ο συνθέτης ήταν διαποτισµένος, όταν 

έγραφε το συγκεκριµένο κοµµάτι. Αν ο πιανίστας δεν µπορέσει να κάνει αυτή την 
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εµβάθυνση, δεν θα µπορέσει ποτέ να ερµηνεύσει σωστά το συγκεκριµένο κοµµάτι. Θα 

εκτελεί απλά νότες χωρίς κανένα περιεχόµενο. 

 

Τελικά πιστεύω ότι ο κάθε µαθητής του πιάνου και ο κάθε πιανίστας, αφού µάθουν το 

κοµµάτι ή ακόµη και κατά τη διάρκεια της εκµάθησης του, πρέπει να µπορέσουν να 

διαµορφώσουν τη σωστή, όσο γίνεται, ερµηνεία του κοµµατιού έτσι ώστε να µπορέσει 

και το ακροατήριο να εισέλθει µέσα στο πνεύµα του κοµµατιού. Αν δεν µπορέσει ο 

πιανίστας να διαµορφώσει µια συγκεκριµένη ερµηνεία, τότε ούτε και το ακροατήριο του 

θα µπορέσει να κατανοήσει το τι θέλει να µεταδώσει τόσο ο συνθέτης όσο και ο 

ερµηνευτής. Ο πιανίστας απλά θα εκτελεί νότες, σωστές µεν αλλά χωρίς νόηµα και 

περιεχόµενο. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο αρκετές φορές το ακροατήριο 

δυσφορεί ακούγοντας µια κακή εκτέλεση. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο ο συνθέτης όσο και ο ερµηνευτής έχουν εξίσου 

σηµαντικό ρόλο. Ο συνθέτης πρέπει να µπορέσει να εξωτερικεύσει σωστά το εσωτερικό 

του κόσµο και ο ερµηνευτής να ερµηνεύσει σωστά τα όσα ο συνθέτης έχει καταγράψει. 


