Γιατί παίζουµε Μουσική ?
Θυµάµαι την πρώτη φορά που έπαιξα πιάνο, όταν είχα
ακούσει την αδελφή µου να παίζει και κάθισα και εγώ στο πιάνο
και άρχισα να πατώ διάφορες νότες. Είχα την αίσθηση ότι είχα
βγάλει τις νότες από κάποιο παιδικό τραγούδι και φώναξα τη
µαµά µου να τις ακούσει για να την πείσω ότι πρέπει κι εγώ να
µάθω οπωσδήποτε γιατί είµαι σχεδόν έτοιµος.
Ήµουν γοητευµένος από το όργανο και ήξερα ότι ήµουν ήδη
µουσικός. Έτσι το µόνο που έµενε ήταν να περιµένω µε αγωνία
τον πατέρα µου να του το ανακοινώσω για να ξεκινήσω κι εγώ
πιάνο.
Αλήθεια τι είναι αυτό που µας οδηγεί να ακολουθήσουµε το
µαζοχιστικό δρόµο του µουσικού. Άλλωστε δεν θα έλεγε κανείς
ότι είναι ό,τι καλύτερο στην κοινωνία που ζούµε κάποιος να είναι
καλλιτέχνης.
Τι είναι αυτό λοιπόν που µας σπρώχνει να
προσπαθήσουµε;; Το αγαπάµε και δεν µπορούµε να το
αφήσουµε, αν και πολλές φορές δεν είµαστε ικανοποιηµένοι από
τις απολαβές του κόπου µας.
Γιατί το κάνουµε;; Πηγαίνετε πίσω σε αυτήν την πρώτη
φορά και προσπαθήστε να θυµηθείτε αυτήν την παρθενική σας
εµπειρία. Όλα ακουγόντουσαν υπέροχα, εντυπωσιαζόσασταν µε
το παραµικρό. Ο ήχος ήταν µαγευτικός. Δηµιουργούσατε
συνέχεια και νιώθατε ότι ήσασταν ελεύθεροι να πατάτε ό,τι
θέλατε µε οποιαδήποτε σειρά µε οποιδήποτε δάχτυλα. Δεν
υπήρχε τίποτα να σας σταµατήσει σε αυτό το δηµιουργικό σας
ταξίδι. Λαχταρούσατε να ανοίξετε το καπάκι του πιάνου ή να
πάρετε όποιο όργανο παίζατε και να βγάλετε µία νέα µελωδία
που ακούσατε, ένα τραγούδι που σας άρεσε, µία µουσική από την
τηλεόραση, να παίξετε έστω µία δύο νότες και αυτό αρκούσε σα
να είχατε παίξει όλο το κοµµάτι και µάλιστα τέλεια.
Αρχίζατε να συνθέτετε τραγούδια, παίζατε σε όποια οκτάβα
θέλατε, πειραµατιζόσασταν µε τις νότες, µαύρες άσπρες, σιγά
δυνατά, µε ένα δάχτυλο, µε όλα τα δάχτυλα, ανάποδα µε ό,τι
ρυθµός νάναι, δηµιουργούσατε και όταν η σύνθεση κάποια στιγµή
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τελείωνε ήσασταν έτοιµοι να την παρουσιάσετε στο κοινό σας.
Φωνάζατε τους δικούς σας ή ένα φίλο ή οποιονδήποτε βρισκόταν
εκείνη τη στιγµή στο σπίτι, παίρνατε ύφος και παίζατε τη
σύνθεση σας.
Νοµίζω όλοι έχουµε περάσει από αυτήν τη δηµιουργία στις
αρχές της επαφής µας µε το µουσικό όργανο στο οποίο
προτιµούσαµε ή στο οποίο είχαµε πρόσβαση. Όλοι παίξαµε δύο
νότες από την 5η συµφωνία του Beethoven µε το αυτί, ή το θέµα
από τους δρόµους της φωτιάς του Παπαθανασίου, ή το smoke on
the water στην κιθάρα, ή τα κάλαντα και τόσα άλλα.
Έτσι ξεκινάει αυτό το καλλιτεχνικό ταξίδι, γεµάτο
ευχαρίστηση και δηµιουργικότητα και αν µας άφηναν ίσως να
συνεχίζαµε και να βρίσκαµε πολλούς τρόπους να παίζαµε
µουσική, θα αναζητούσαµε και θα εφευρίσκαµε συνεχώς νέες
τεχνικές, νέους τρόπους παιξίµατος και θα προσπαθούσαµε να
ακούµε και να δηµιουργούµε συνεχώς, µεγαλώνοντας την αγάπη
µας και τη λαχτάρα µας να παίζουµε.
Όµως πάντα έρχεται κάποιος στην αρχή και σου κόβει τα
φτερά, βάζοντάς σε σ’ ένα δρόµο διαφορετικό. Αρχίζουν και
µπαίνουν τα «πρέπει». Πρέπει να κάνεις µάθηµα µε ένα δάσκαλο,
πρέπει να µελετάς, δεν µπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς εξάσκηση
και η χαρά µετατρέπεται σε έναν αναγκαστικό µονότονο
περιορισµό µελέτης στο σπίτι. Αρχίζει η µαγεία και χάνεται και
διαπιστώνεις µε λύπη ότι πολλοί από αυτούς που ξεκίνησαν
µουσική σε µικρή ηλικία στην εφηβεία τα παράτησαν. Συναντάς
ανθρώπους που σου λένε µε στενοχώρια ότι είχαν ξεκινήσει
πιάνο, έκαναν 5-10 χρόνια αλλά µετά δυστυχώς τα παράτησαν.
Γιατί τα παράτησαν;; Τα παράτησαν γιατί δεν έπαιρναν
ευχαρίστηση από αυτό που έκαναν. Γιατί κουράστηκαν να είναι
αποµονωµένοι και να µην διασκεδάζουν παίζοντας µουσική. Σε
αυτό βέβαια δεν φταίνε αυτοί, αλλά κάποιοι καθηγητές µουσικής
που ο τρόπος και η πίεση που ασκούν στα παιδιά τα οδηγούν στο
να εγκαταλείψουν αυτό το καλλιτεχνικό ταξίδι. Η µουσική αρχίζει
και µπαίνει µόνο σε κανόνες και ξεχνάµε αυτήν την ελευθερία και
τη διασκέδαση που µας δίνει. Και σίγουρα, για να µην
κατηγορηθώ, για να γίνει κάποιος µουσικός χρειάζεται να
εκπαιδεύεται από ένα δάσκαλο και σίγουρα χρειάζεται
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πειθαρχία και µελέτη, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που πρέπει
ένα παιδί να ακούσει από την αρχή.
Σε αυτό φταίει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα το οποίο δεν
έχει υπηρετήσει τη δηµιουργικότητα µας πολύ καλά. Η
εκπαίδευση πολλές φορές δεν γίνεται σωστά µε αποτέλεσµα να
σταµατάνε πολλοί που ξεκίνησαν µε πάθος και να χάνουν την
αγάπη τους για τη µουσική. Πολλές φορές ακούω κάποιους µετά
από χρόνια να λένε «µακάρι να µην είχα σταµατήσει τότε το
πιάνο» και να έχουν ξανακερδίσει την αγάπη τους για τη µουσική
µε το ρόλο του ακροατή και πραγµατικά να νιώθουν και οι ίδιοι
αυτήν την στενοχώρια που εγκατέλειψαν αυτό το ταξίδι.
Σε όσους βέβαια µπαίνει καλά το µικρόβιο της µουσικής και
έχουµε την τύχη να συνεχίσουµε, µαζί µε την αγάπη µας για τη
µουσική, αρχίζουν και µπαίνουν και άλλα συναισθήµατα και
κίνητρα. Το συναίσθηµα της αυτοεκτίµησης. Αρχίζουµε να µην
µας αρέσει τίποτα από αυτό που παίζουµε και να µπαίνουµε σε
µία παγίδα που να µην µας ικανοποιεί τίποτα. Να έχουµε συνέχεια
την αίσθηση ότι δεν είµαστε τόσο καλοί όσο πρέπει και να
οδηγούµαστε πάλι σε λάθος δρόµους χαµηλής αυτοεκτίµησης. Δεν
σταµατάµε να σκεφτόµαστε έτσι και µετά φοβόµαστε την
αποτυχία και ο φόβος αυτός σίγουρα δεν είναι το καλύτερο
κίνητρο για να συνεχίσουµε. Έτσι συνεχίζουµε πάλι χωρίς πάθος
αλλά ακούµε πολλούς να λένε «µιάς και έφτασα ως εδώ, να
πάρω ένα πτυχίο να ολοκληρώσω» και µετά τα παρατάνε και δεν
ξαναπαίζουν ποτέ. Επίσης µπαίνει το κίνητρο, να γίνω σταρ, να
γίνω διάσηµος. Αυτός βέβαια είναι πάλι ένας λάθος δρόµος.
Πόσοι νοµίζετε από αυτούς που ασχολούνται µε τη µουσική
σύγχρονη ή κλασική θα γίνουν διάσηµοι;; Η δουλειά ενός
µουσικού είναι ίσως από τις πιο ασταθείς δουλειές στον πλανήτη.
Εάν είστε επαγγελµατίας µουσικός, υπάρχουν τρεις
πραγµατικοί λόγοι που σας βοηθάνε να συνεχίσετε :
1.έχετε βαθειά ριζωµένη την ανάγκη έκφρασης µέσω της
µουσικής,
2.αγαπάτε πολύ τη µουσική και διασκεδάζετε πραγµατικά
µέσα από αυτήν,
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3. αναγκάζεστε να δουλεύετε διότι δεν έχετε κάτι άλλο να
κάνετε αυτήν τη στιγµή.
Βέβαια, αν υποκινείστε από τον 1ο ή το 2ο λόγο, τότε αξίζει
να συνεχίζετε και να αγωνίζεστε στο χώρο της µουσικής. Εάν
όµως το κάνετε για τον 3ο θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε.
Ο Miles Davis έγραψε : «προσπαθήστε να φανταστείτε τον
πρώτο µουσικό. Δεν έπαιζε για ένα ακροατήριο ή για µια αγορά ή
για µια ηχογράφηση ή για να προβάλει σε µια περιοδεία τη
δουλειά του. Έπαιζε µόνο από ανάγκη για να εκφραστεί µε τη
µουσική».
Πολλές φορές ξεχνάµε το λόγο που παίζουµε µουσική και
αυτήν µας την ανάγκη. Μην ξεχνάτε ότι σε όλες τις θρησκείες, η
µουσική είναι το µέσο επικοινωνίας του ανθρώπου µε το θείο. Οι
ψαλµωδίες είναι τα τραγούδια των αγγέλων. Στην αρχή της
ανθρώπινης δηµιουργίας δεν υπήρχε καµιά γλώσσα και ο
άνθρωπος επικοινωνούσε µε τη µουσική, µε ήχους, µε κραυγές.
Έκφραζε όλα του τα συναισθήµατα και τις ανάγκες του µε τη
µουσική. Ουσιαστικά λοιπόν οι γλώσσες προέρχονται από τη
µουσική. Ο Keith Jarrett έγραψε ότι η µουσική µπορεί να
νανουρήσει ένα µωρό ή να εµπνεύσει ένα στρατιώτη στον
πόλεµο.
Η φυσική µας τάση είναι να παίζουµε µουσική. Τα µωρά
το πρώτο πράγµα που κάνουν είναι να κουνάνε ρυθµικά χέρια
πόδια και να αποδεικνύουν ότι ο ρυθµός είναι σύµβολο ζωής. Η
µουσική προέρχεται από τους ήχους και τους κραδασµούς. Η
µουσική είναι µια πρωτόγονη έκφραση. Όλοι οι πολιτισµοί από
την αρχαιότητα µέχρι σήµερα έχουν δικές τους µουσικές και
εκφράζονται µέσα από αυτές.
Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάµε αυτήν την ελευθερία, αυτήν
τη χαρά που µας δίνει η µουσική. Παίζουµε για να νιώθουµε όλοι
αυτά τα συναισθήµατα, για να εκφραστούµε, για να
επικοινωνήσουµε.
Αυτές οι ανάγκες είναι βαθειά ριζωµένες µέσα µας και
πρέπει να µην το ξεχνάµε ποτέ. Σίγουρα η λαχτάρα µας να
παίζουµε καλύτερα και να µπορέσουµε να εκφράσουµε όσο πιο

K5

πολλά µπορούµε µέσω της µουσικής, µας ωθεί στο να
εκπαιδευόµαστε να µελετάµε για να ανεβάζουµε το επίπεδο µας
και να συνεχίζουµε το καλλιτεχνικό µας ταξίδι. Η οµορφιά είναι
ότι αυτό το ταξίδι είναι ατελείωτο και µας δίνει συνέχεια την
δυνατότητα να νιώθουµε ελεύθεροι για έκφραση, δηµιουργία και
ευτυχία.
Η εκπαίδευση, οι κανόνες, η µελέτη είναι συνταξιδιώτες σε
αυτό το πραγµατικά όµορφο ταξίδι και δεν πρέπει ποτέ να
ξεχνάµε τους πραγµατικούς λόγους που το κάνουµε.
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