
Άπνηα Μανηικιάν (1924-2009): 20 σπόνια ζηα βπεηανικά 

λςπικά θέαηπα 

Θα ήζεια λα μεθηλήζσ απηή ηελ ζχληνκε αλαδξνκή ζηε δσή αιιά θαη ην αξρείν ηεο 'Αξληαο Καληηθηάλ 
πνπ βξίζθεηαη ζηε Βηβιηνζήθε, επραξηζηψληαο ηνλ θχξην Ινπθάθν γηα ηηο ζεκαληηθέο θαη πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδσζε. Ν Πχιινγνο Νη Φίινη ηεο Κνπζηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Πσκαηείν 

πνηξνθίεο Καξία Θάιιαο εηνηκάδνπλ ηελ έθδνζε ηεζζάξσλ CD, ηα νπνία ζα θπθινθνξήζνπλ εληφο 
ηνπ 2011 ππφ ηελ επηκέιεηα ηνπ θπξίνπ Ινπθάθνπ. Ζ έθδνζε απηή ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα εθηελέο 

θείκελν γηα ηελ Καληηθηάλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ πηζηεχσ φηη ε εξκελεπηηθή δεηλφηεηα αιιά θαη ε 

ζπνπδαία θαιιηηερληθή ππφζηαζε ηεο Καληηθηάλ ζα θαηαγξαθεί νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα.  
 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εθ κέξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο ηελ θπξία Λεβάξη Ρζαιηάλ γηα ηελ 
επγεληθή παξαρψξεζε ηνπ πνιχηηκνπ αξρείνπ ηεο 'Αξληαο Καληηθηάλ ψζηε απηφ λα θαηαζηεί κέξνο ηνπ 

Αξρείνπ Διιεληθήο Κνπζηθήο ηεο Βηβιηνζήθεο. Κε ηελ πξνζθνξά απηή ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη 

άιιν έλα ελδηαθέξνλ θαη πνιχπιεπξν αξρείν ζηελ δηάζεζή ηεο, ην νπνίν ειπίδνπκε λα γίλεη αληηθείκελν 
έξεπλαο γηα πνιινχο.  

 
Ζ 'Αξληα Καληηθηάλ γελλήζεθε ζηε Πκχξλε ην 1924. Ζ νηθνγέλεηά ηεο κεηαθηλήζεθε ζηελ Αζήλα φηαλ 

εθείλε ήηαλ ζε κηθξή ειηθία. Μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζην Ωδείν Αζελψλ φπνπ είρε ηελ ηχρε λα 

καζεηεχζεη δίπια ζηελ ζπνπδαία Διβίξα ληε Ηληάιγθν (εηθφλα 2). Ζ ληε Ηληάιγθν είρε εγθαηαζηαζεί 
ζηελ Αζήλα ην 1932 θαη είρε αλαιάβεη λα δηδάζθεη θσλεηηθή ζην Ωδείν απφ ην 1934 κέρξη ην 1947, 

νπφηε θαη κεηέβε ζηελ Ρνπξθία απνδερφκελε ηελ ζέζε ηεο θαζεγήηξηαο θσλεηηθήο ζην Θξαηηθφ Ωδείν 
ηεο 'Αγθπξαο. Ζ Διβίξα ληε Ηληάιγθν ππήξμε, σο γλσζηφλ, δαζθάια ηεο Καξίαο Θάιιαο. Αξγφηεξα, ε 

Καληηθηάλ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο κε κία αθφκε ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο 

δσήο, ηελ Αιεμάλδξα Ρξηάληε, ε νπνία ήηαλ ζεκαληηθή εξκελεχηξηα έληερλνπ ηξαγνπδηνχ αιιά θαη 
θηλεηήξηνο δχλακε ηνπ Ππιιφγνπ νη Φίινη ηεο Κνπζηθήο.  

 

Πηε δεθαεηία ηνπ ’40 ε Καληηθηάλ μεθηλά ζπνξαδηθέο εκθαλίζεηο ζηελ Αζήλα (εηθφλα 3), φπνπ ζε 
κεξηθέο απφ απηέο ζπκπξάηηεη θαη κε ηελ Καξία Θάιιαο. Ν Ράθεο Θαινγεξφπνπινο ζην Ιεμηθφ ηεο 

Διιεληθήο Κνπζηθήο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ ζχκπξαμε Θάιιαο-Καληηθηάλ ζην Πηάκπαη Κάηεξ 
ηνπ Ξεξγθνιέδη ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην ην 1943. 

     

εηθφλα 2 εηθφλα 3 εηθφλα 4 εηθφλα 5 εηθφλα 6 

Ρν 1948 κεηαβαίλεη ζηελ Αγγιία φπνπ ζπλαληά ηνλ απζηξηαθφ κνπζηθνιφγν θαη ζπλζέηε Έγθνλ Βέιεο. 
Ν Βέιεο ζπλδχαδε ηελ ζπλζεηηθή ηνπ θαξηέξα κε εθείλε ηνπ κνπζηθνιφγνπ. Ήδε απφ ην 1913 ν Βέιεο 

αζρνινχληαλ ελεξγά κε ηε βπδαληηλή κνπζηθνινγία. Ήηαλ απφ ην 1932 έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο 

ζεηξάο εθδφζεσλ Monumenta Musicae Byzantinae θαζψο θαη ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε 
Βπδαληηλή κνπζηθή ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Απζηξίαο. Κεηά ηελ άλνδν ηνπ Σίηιεξ θαη ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Απζηξίαο απφ ηνπο γεξκαλνχο, ν Βέιεο κεηέβε ζηελ Αγγιία θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ 

Νμθφξδε. Ρν 1943 έγηλε ιέθηνξαο θαη κεηέπεηηα θαζεγεηήο Βπδαληηλήο Κνπζηθήο, κηα ζέζε πνπ 
δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα εθείλνλ, ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Νμθφξδεο.  

 
Κε ηελ παξφηξπλζε θαη ηελ βνήζεηα ηνπ Βέιεο, ε 'Αξληα Καληηθηάλ πξαγκαηνπνίεζε ην 1949 έλα 

ξεζηηάι ζην Θνιιέγην Κφξιευ ζην Ινλδίλν κε ηίηιν «21 αηψλεο ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ» (εηθφλεο 4-5-

6). Πην πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαλ ζπλνιηθά έμη έξγα αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο (Ξξψηνο θαη 
Γεχηεξνο Γειθηθφο Όκλνο, Όκλνο ζηηο Κνχζεο, Δπηηάθηνο ηνπ Πείθηινπ, Όκλνο ζηε Λέκεζε, Όκλνο ζηνλ 

Ήιην), βπδαληηλνί χκλνη (χκλνο ησλ Σξηζηνπγέλλσλ, χκλνο ηεο Αλαζηάζεσο), ηξαγνχδηα ηεο δεκνηηθήο 
καο παξάδνζεο (ε πεξδηθίηζα, θνηκάηαη ην κσξνχηζθν κ’, αρ κάλα κνπ θη αλ είδα κηα -απφ ηελ ζπιινγή 

ηνπ Ξαρηίθνπ ηνπ 1905-, βιαρνπνχια, ε γεξαθίλα, νη αλδξνχηζνη, ηξία παηδηά βνιηψηηθα -απφ ηε 

ζπιινγή ηνπ Ξαπαζππξφπνπινπ ηνπ 1947-, ην ιελ νη θνχθνη ζηα βνπλά, θείλν η’ αζηέξη ην ιακπξφ, 
παληξεχνπλ ηελ αγάπε κνπ, ην ιαγηαξλί) θαη ηξαγνχδηα απφ ζπλζέηεο έληερλεο κνπζηθήο (Γξηά Εσή 

ηνπ Καλψιε Θαινκνίξε, ε Αρηίδα ηνπ Ξέηξνπ Ξεηξίδε, Αξρατθή Κηληαηνχξα θαη Βξπζνχια ηνπ 

Θαδάζνγινπ, Θνηκεηήξη θαη Θξήλνο απφ ηελ Αληηγφλε ηνπ Κελέιανπ Ξαιιάληηνπ). Ζ επηηπρία ηεο 
ζπλαπιίαο νδήγεζε ζηελ επαλάιεςή ηεο ζην παλεπηζηήκην ηεο Νμθφξδεο (εηθφλα 7), ζηελ αίζνπζα 

ζπλαπιηψλ Wigmore (εηθφλα 8) ζην Ινλδίλν αιιά θαη αιινχ (εηθφλεο 9-10) θαζψο θαη ζηελ κεηάδνζή 
ηεο απφ ην Ρξίην Ξξφγξακκα ηνπ BBC. Νη αλαβηψζεηο ησλ αξραηνειιεληθψλ αζκάησλ πξνέξρνληαη απφ 
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ηηο κεηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζην βηβιίν ηνπ Θίνληνξ Οάηλαρ γηα ηελ Διιεληθή Κνπζηθή (εηθφλα 11). 

Ξξάγκαηη, ε Καληηθηάλ είρε δσξίζεη ζηε Κνπζηθή Βηβιηνζήθε έλα ζπάλην αληίηππν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
βηβιίνπ φπσο κνπ ππέδεημε ν θχξηνο Θξηζηφθ Πηξνπμ, πξνεγνχκελνο δηεπζπληήο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνλ 

νπνίν επραξηζηψ γη’ απηή ηελ ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία.   

 

  

 

 

εηθφλα 7 εηθφλα 8 εηθφλα 9 εηθφλα 10 εηθφλα 11 

Ζ ζρέζε ηεο Καληηθηάλ κε ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή δελ πεξηνξίζηεθε ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαπιίαο. Ιίγν θαηξφ κεηά ερνγξάθεζε θαη ηα έμη ηξαγνχδηα ζην αξραίν ζέαηξν ησλ 

Γειθψλ. Γχν απφ ηηο ερνγξαθήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ζηε ζεηξά 
Histories of Singing ηεο δηζθνγξαθηθήο εηαηξείαο His Master’s Voice, νη νπνίεο θπθινθφξεζαλ ζε 

δίζθνπο 78 ζηξνθψλ. πσο κάιηζηα κνπ επηζήκαλε θαη πάιη ν θχξηνο Πηξνπμ, ε Βηβιηνζήθε δηαζέηεη 
ζηε ζπιινγή ηεο κηα ζεηξά δίζθσλ 33 ζηξνθψλ κε ηίηιν History of Music in Sound (εηθφλεο 12-13), ε 

νπνία πξνέξρεηαη νπζηαζηηθά απφ ηηο ίδηεο εθείλεο ερνγξαθήζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν θάζε δίζθνο 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα κηθξφ ηφκν. Ν ηφκνο πνπ αθνξά ηελ αξραία κνπζηθή ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
Έγθνλ Βέιεο θαη ζηνλ δίζθν πεξηέρνληαη δχν απφ ηνπο έμη αξραηνειιεληθνχο χκλνπο ηνπο νπνίνπο 

εξκελεχεη ε 'Αξληα Καληηθηάλ. 
 

Κεηά ηηο εκθαλίζεηο ηεο ζην Ινλδίλν θαη ηελ Νμθφξδε, ε Καληηθηάλ θιήζεθε απφ ηνλ καέζηξν θαη 

κνπζηθνιφγν Jack Allan Westrup, ν νπνίνο εθηφο απφ θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηεο Νμθφξδεο ήηαλ 
θαη κνπζηθφο δηεπζπληήο ηνπ Νκίινπ πεξαο αιιά θαη πξφεδξνο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Music and Letters. Θιήζεθε ινηπφλ λα ζπκπξάμεη ζην αλέβαζκα ηεο φπεξαο Νη Ρξψεο ηνπ 

Δθηφξ Κπεξιηφδ ζην ξφιν ηεο Γηδνχο (εηθφλα 14). Απφ απηέο ηηο εκθαλίζεηο δηαζψδνληαη νη εξκελείεο 
ηεο Καληηθηάλ ζε κε-εκπνξηθνχο δίζθνπο 78 ζηξνθψλ, ελψ ην ίδην έξγν θπθινθφξεζε ζε δίζθν LP ππφ 

ηε δηεχζπλζε ηνπ Σέξκαλ Πέξρελ θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Καληηθηάλ (εηθφλα 15). 

 

 

 

 

 

εηθφλα 12 εηθφλα 13 εηθφλα 14 εηθφλα 15 εηθφλα 16 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε θαξηέξα ηεο απνγεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 θαζψο 

εκθαλίζηεθε ζε κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζθελέο ηεο Δπξψπεο. Ρν 1951 εκθαλίζηεθε ζην Mermaid 
Theatre σο πξψηε κάγηζζα ζην έξγν Γηδψ θαη Αηλείαο ηνπ Σέλξπ Ξέξζει κε ηελ Θίξζηελ Φιαγθζηαλη 

σο Γηδψ (εηθφλα 16). Αξγφηεξα, ε Καληηθηάλ ερνγξάθεζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαη κάιηζηα δχν 

θνξέο, παίδνληαο θαη ηηο δχν θνξέο ηνλ ξφιν ηεο Αξρηκάγηζζαο (Sorceress). Ζ δεχηεξε απφ απηέο ηηο 
ερνγξαθήζεηο έγηλε ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Κπέληδακηλ Κπξίηελ, ελφο ζπλζέηε πνπ έκειιε λα παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαξηέξα ηεο. Ρνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1951, ε Καληηθηάλ παίξλεη κέξνο ζηελ 

ερνγξάθεζε ηνπ πξνιφγνπ απφ ηελ φπεξα ηνπ Καλψιε Θαινκνίξε Μσηηθά Λεξά, ζε κηα παξαγσγή ηνπ 
BBC ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 'Αιεθ Πέξκαλ, ζπδχγνπ ηεο γλσζηήο ειιελίδαο πηαλίζηαο Ρδίλαο 

Κπαράνπεξ. 
 

Ρν θζηλφπσξν ηνπ ίδηνπ έηνπο εκθαλίζηεθε ζηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηεο λέαο φπεξαο ηνπ Έγθνλ 

Βέιεο κε ηίηιν Incognita ζε παξαζηάζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Νμθφξδε (εηθφλα 17). Ρν 1952 εκθαλίζηεθε 
ζην Wigmore Hall σο Έκκα Σάκηιηνλ ζηελ φπεξα ηνπ Ιέλνμ Κπέξθιεπ Λέιζσλ (εηθφλα 18) ε νπνία 

παξνπζηάζηεθε κε ζπλνδεία πηάλνπ, ελψ ην θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο εκθαλίζηεθε ζην Φεζηηβάι ηνπ 
Δδηκβνχξγνπ ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Ρφκαο Κπίηζακ ζην έξγν ηνπ Δθηψξ Κπεξιηφδ Ζ παηδηθή ειηθία  ηνπ 

Σξηζηνχ. (εηθφλα 19) 
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εηθφλα 17α εηθφλα 17β εηθφλα 18 εηθφλα 19α εηθφλα 19β 

Ζ πξψηε εκθάληζή ηεο ζηε Βαζηιηθή φπεξα ηνπ Θφβελη Γθάξληελ ηνπ Ινλδίλνπ δελ ζα θαζπζηεξήζεη 
πνιχ θαη ζα ζπληειεζηεί ην 1953 ζηελ φπεξα ηνπ Κπέληδακηλ Κπξίηελ Ξήηεξ Γθξάηκο. Ρν 1954 ζα 

αλαιάβεη λα ελζαξθψζεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ φπεξα ηνπ Ληθνιάη Οίκζθπ-Θφξζαθσθ Σξπζφο 

Ξεηεηλφο, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ πεξίθεκνπ Ίγθνξ Καξθέβηηο. (εηθφλα 20) 
 

πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ε γλσξηκία ηεο κε ηνλ Κπξίηελ θαη ε ακνηβαία εθηίκεζε πνπ 

αλαπηχρζεθε ζα επηζηεγαζηεί θαη απφ κηα ζεηξά ζπλεξγαζηψλ. Έηζη, ε Καληηθηάλ είρε ηελ ηχρε λα 
εκθαληζηεί ζην Φεζηηβάι ηνπ ιληκπνξν (Aldeburgh) πνπ είρε ηδξχζεη θαη δηνξγάλσλε ν Κπξίηελ απφ 

ην 1948 ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξήηεξ Ξίαξο θαη ηνλ Έξηθ Θξφδηεξ.  

 

 

   

εηθφλα 20 εηθφλα 21α εηθφλα 21β εηθφλα 21γ εηθφλα 22 

 
Μερσξηζηή ζέζε ζην ξεπεξηφξην ηεο Καληηθηάλ είρε ν ξφινο ηεο Κηο Ρδέζζει απφ ηελ φπεξα ηνπ 

Κπέληδακηλ Κπξίηελ Ρν ζηξίςηκν ηεο βίδαο (εηθφλα 21). Ρν έξγν βαζίδεηαη ζηελ νκφηηηιε λνπβέια ηνπ 
Σέλξπ Ρδέεκο θαη ε επίζεκε πξεκηέξα δφζεθε ζην Θέαηξν «Ια Φελίηζε» ζηηο 14 Πεπηεκβξίνπ 1954, ζηα 

πιαίζηα ηεο Κπηελάιε ηεο Βελεηίαο, νη ηζχλνληεο ηεο νπνίαο είραλ παξαγγείιεη ην έξγν. Δπηζήκσο, ε 

βξεηαληθή πξεκηέξα ηνπ έξγνπ δφζεθε ζηηο 6 Νθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζην ζέαηξν ηνπ Πάληιεξο 
Γνπέιο (εηθφλα 22), φκσο φπσο απνθαιχπηεη ε ίδηα ε Καληηθηάλ ζε κηα ζπλέληεπμή ηεο ζηελ Ίζκα 

Ρνπιάηνπ γηα ηελ εθεκεξίδα ην Βήκα ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2002: «επί έλα κήλα πήγακε ζην ρσξηφ 

ηνπ, ην ιληκπνξν, φπνπ θάλακε πξφβεο. Ζ πξψηε παξάζηαζε κάιηζηα δφζεθε εθεί γηα ηνπο ληφπηνπο, 
ηνπο νπνίνπο αγαπνχζε πνιχ. Ξάληνηε ην έθαλε απηφ φηαλ ζπλέζεηε κηα θαηλνχξγηα φπεξα. 

Αηζζαλφηαλ, ζα έιεγα, έλα είδνο αζθάιεηαο, ηνπ άξεζε λα παίξλεη εθεί ‘ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο’». Πηελ 
ηζηνξηθή πξεκηέξα ηνπ έξγνπ ηνπο ξφινπο εξκήλεπαλ νη: Ξήηεξ Ξήαξο, Ρδέληθεξ Βίβηαλ, Ληέεβηλη 

Σεκηλγθο, ιηβεξ Ληάηεξ, Ρδφαλ Θξνο θαη θπζηθά ε 'Αξληα Καληηθηάλ. Ρν έξγν ερνγξαθήζεθε ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζπλζέηε ηελ ίδηα ρξνληά.  

 

  

 

 

εηθφλα 23 
εηθφλα 
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εηθφλα 24β εηθφλα 25α εηθφλα 25β 
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Ζ θαξηέξα ηεο Καληηθηάλ ζηελ Βξεηαλία αιιά θαη αιινχ δείρλεη λα βξίζθεηαη ζε κηα ζηαζεξή αλνδηθή 

πνξεία. Γελ παξαιείπεη λα επηζθέπηεηαη θαη ηελ Διιάδα φηαλ ηεο δίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα γηα κεξηθέο 
εκθαλίζεηο κε ηελ Θξαηηθή Νξρήζηξα Αζελψλ. (εηθφλεο 23-24-25 Les Illuminations ηνπ Κπέληδακηλ 

Κπξίηελ) 
 

Ζ κεγάιε ηνκή ζηελ θαξηέξα ηεο γίλεηαη φηαλ εθείλε επηιέγεη λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα ψζηε λα 

βξίζθεηαη θνληά ζηελ άξξσζηε κεηέξα ηεο θαη λα ηελ θξνληίζεη. Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα νη 
εκθαλίζεηο ηεο Καληηθηάλ αλαγθαζηηθά πεξηνξίδνληαη. Ρν δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ησλ Απξηιηαλψλ 

θαζηζηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηεο δχζθνιεο, ελψ εθείλε δελ δηζηάδεη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ λεθξνινγία 

ηεο απφ ηελ εθεκεξίδα The Telegraph ζηηο 23 Λνεκβξίνπ 2009, «λα κηιήζεη ελαληίνλ ηεο Σνχληαο θαη 
λα αξλεζεί λα ηξαγνπδήζεη δσληαλά δηακαξηπξφκελε κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ θαηάιπζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Απηφ είρε ζαλ λα απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ππφ παξαθνινχζεζε θαη λα 
κελ ηνικά λα απνδερζεί πξνζθιήζεηο απφ ην εμσηεξηθφ, ππφ ην θφβν φηη ζα ηεο αξλνχληαλ ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ηεο».  

Κεηά ηελ πηψζε ηεο Σνχληαο, ε Καληηθηάλ αλαιακβάλεη κηα ζέζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δζληθήο 
Ιπξηθήο Πθελήο (εηθφλεο 26-27). Απφ εθεί θαη πέξα, ε πξνζνρή ηεο αθνζηψλεηαη ζηα θαζήθνληά ηεο 

ζηελ Ιπξηθή Πθελή θαη αξγφηεξα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ππιιφγνπ Νη Φίινη ηεο Κνπζηθήο, ελψ 
ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα ε πξνζσπηθή ζθξαγίδα πνπ άθεζε ζην Πσκαηείν πνηξνθίεο Καξία 

Θάιιαο, ηνπ νπνίνπ δηεηέιεζε πξφεδξνο. Κεξηθνχο απφ ηνπο ππνηξφθνπο ηνπ Πσκαηείνπ «πνηξνθίεο 

Καξία Θάιιαο» αιιά θαη ηνπο ππνηξφθνπο «Αιεμάλδξα Ρξηάληε» ηνπ Ππιιφγνπ Νη Φίινη ηεο Κνπζηθήο 
είρακε ηελ ηχρε λα απνιαχζνπκε ζηε ζπλαπιία πνπ δφζεθε ζηηο 2 Απξηιίνπ 2011 ζην Κέγαξν 

Κνπζηθήο Αζελψλ. Ρν παηδεπηηθφ έξγν ηεο θαιιηηέρληδνο αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ κε ην νπνίν 
παξαθνινπζνχζε ηελ εμέιημε ησλ λέσλ θαιιηηερλψλ είλαη θάηη πνπ ην γλψξηδαλ φινη.  

 

Ζ 'Αξληα Καληηθηάλ έθπγε απφ ηε δσή ζηηο 8 Λνεκβξίνπ 2009 ελψ ην αξρείν ηεο πεξηήιζε ζηε ζπιινγή 
ηεο Βηβιηνζήθεο ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα κεηά απφ ηελ παξαρψξεζε ηνπ απφ ηελ αληςηά ηεο, Λεβάξη 

Ρζαιηάλ. Ρν αξρείν απνηειείηαη απφ πνηθίιν πιηθφ, πεξηέρνληαη απνθφκκαηα ηχπνπ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνξεία ηεο θαξηέξαο ηεο Καληηθηάλ, πξνγξάκκαηα ζπλαπιηψλ θαη παξαζηάζεσλ απφ δηάθνξα κέξε ηνπ 
θφζκνπ, θσηνγξαθίεο ηεο απφ παξαζηάζεηο αιιά θαη πξνζσπηθέο, επαγγεικαηηθή αιιεινγξαθία, 

παξηηηνχξεο απφ έξγα πνπ είρε εξκελεχζεη ή είρε κειεηήζεη αιιά θαη κηα ζεηξά δίζθσλ θπξίσο 78 
ζηξνθψλ κε ερνγξαθήζεηο πνπ δελ έρνπλ θπθινθνξήζεη επξέσο ή είλαη ερνγξαθήζεηο εθηφο εκπνξίνπ. 

Θάπνηεο απφ απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ηεζζάξσλ CD πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ 

πξνζερψο απφ ηνλ Πχιινγν Νη Φίινη ηεο Κνπζηθήο θαη ην Πσκαηείν πνηξνθίεο Καξία Θάιιαο, 
ερνγξαθήζεηο πξαγκαηηθά ζπάληεο πνπ ρξσκαηίδνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο θσλεηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο 

Καληηθηάλ. 

 

   

εηθφλα 26 εηθφλα 27 εηθφλα 28α εηθφλα 28β 

Αλάκεζα ζηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα επξήκαηα βξίζθνληαη θαη κεξηθά πνπ ζίγνπξα ζπγθηλνχλ φπσο 

είλαη απηφ ην απηφγξαθν κε πξνζσπηθή αθηέξσζε ηνπ Αξάκ Θαηζαηνπξηάλ (εηθφλα 28).  

 
Ζ ζρέζε ηεο Καληηθηάλ κε ηελ ειιεληθή κνπζηθή πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ κηα ζρέζε απφκαθξε. Πην 

αξρείν ηεο αλαθαιχπηνπκε κηα ρεηξφγξαθε παξηηηνχξα ηνπ Αξγχξε Θνπλάδε (εηθφλα 29) απφ ην 
γλσζηφ έξγν ηνπ Πρέδηα γηα έλα θαινθαίξη, ην νπνίν θέξεη πξνζσπηθή αθηέξσζε ηνπ ζπλζέηε πξνο ηελ 

Καληηθηάλ, ελψ ππάξρνπλ ελδηαθέξνπζεο παξηηηνχξεο κε ζπλζέζεηο ηνπ Κελέιανπ Ξαιιάληηνπ. Αθφκε, 

ζην αξρείν πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο δίζθνο 45 ζηξνθψλ φπνπ πεξηέρνληαη ηξαγνχδηα απφ ηνλ έξγν ηνπ 
Κίθε Θενδσξάθε Θχθινο ηνλ νπνίν είρε ερνγξαθήζεη ε Καληηθηάλ (εηθφλα 30). 
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εηθφλα 29 εηθφλα 30 εηθφλα 31α εηθφλα 31β 

 
 

Αδηακθηζβήηεηα φκσο ε ζρέζε ηεο κε ηνλ Κπέληδακηλ Κπξίηελ απνηέιεζε αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ 
θαξηέξα ηεο. Ζ εκθάληζε ηεο ζην Πηξίςηκν ηεο Βίδαο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο κε ην ζπγθξφηεκα πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη ν Κπξίηελ, ην English Opera Group, ηεο έδσζε ηελ επθαηξία λα αλαδείμεη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηεο. Ζ ζρέζε απηή φκσο ήηαλ ακθίδξνκε: ν Κπξίηελ έγξαςε ην ξφιν ηεο Κηο Ρδέζει πάλσ ζηε θσλή 
ηεο Καληηθηάλ, επεηδή αληηιήθζεθε φηη κπξνζηά ηνπ ππήξρε κηα θαιιηηέρληδα πςειήο ζηάζκεο ηελ 

νπνία άμηδε λα εκπηζηεπηεί. 

 
Αλέξανδπορ Χαπκιολάκηρ 

Κείμενο από ηη διάλεξη ζηη Μοςζική Βιβλιοθήκη ηηρ Ελλάδορ "Λίλιαν Βοςδούπη" 
ζηιρ 4 Μαΐος 2011. 
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