
Ρωσική υπόθεση ο τελικός του 6ου Διεθνούς 
Διαγωνισμού Πιάνου «Γιώργος Θυμής»

Της ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΒΑΣΒΑΝΗ

«Πέρα από το ταλέντο τους φαίνεται ότι  έφεραν και το κρύο της χώρας τους, της 
Ρωσίας». Αυτό δήλωσε χαριτολογώντας ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 
6ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου «Γιώργος Θυμής» κ. Bernard Ringeissen χθες 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε με αφορμή την ανακοίνωση των 
ονομάτων των διακριθέντων στον τελικό του διαγωνισμού.

Οι τρεις Ρώσοι φιναλίστ που προκρίθηκαν είναι κατά σειρά εμφάνισης:

•ο 25χρονος Aleksandr Shaikin που θα ερμηνεύσει  Γ. Μπραμς: Κοντσέρτο για 
πιάνο αρ.1 σε Ρε-ελάσσονα, έργο 15,

•ο 31χρονος Evgeny Starodubtsev που θα ερμηνεύσει  Σ. Προκόφιεφ: Κοντσέρτο 
για πιάνο αρ.3 σε ΝΤΟ-Μείζονα, έργο 26,

•και  ο 25χρονος Rustam Muradov που θα ερμηνεύσει  Π.Ι. Τσαϊκόφσκι: 
Κοντσέρτο για πιάνο αρ.1 σε Σι-ελάσσονα, έργο 23.
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Και  στον αυριανό τελικό του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί  στις 21:00, στην 
Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη συνοδεία 
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του Jean-Christophe 
Charron θα δώσουν μια ακόμη μάχη με όπλο τους τη μουσική.

Στο τέλος της συναυλίας θα απονεμηθούν τα βραβεία των διαγωνιζομένων από την 
Κριτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι  καλλιτέχνες απ’ όλο τον 
κόσμο: οι  κ.κ. Bernard Ringeissen-πιανίστας, Jerome Rose-πιανίστας, Gabriel 
Tacchino-πιανίστας, Θεόδωρος Αντωνίου-συνθέτης, Γιώργος Κωνσταντινίδης-
πιανίστας, Νόρα Λουκίδου-πιανίστρια και Αλέξανδρος Μυράτ-αρχιμουσικός.

«Είναι  πολύ σημαντικό ότι  μόλις στην έκτη διοργάνωση αυτού του διαγωνισμού 
υπάρχει  αυτό το υψηλό επίπεδο στους συμμετέχοντες», σημείωσε ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής της ΚΟΘ και  μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού κ. 
Αλέξανδρος Μυράτ.

«Ο Θυμής ήταν ένας σεμνός και  εξαίρετος καλλιτέχνης και  είμαι  σίγουρος ότι  αν 
ζούσε θα ήταν περήφανος για αυτό το διαγωνισμό», σημείωσε ο κ. Θεόδωρος 
Αντωνίου.

Μια σύντομη αναδρομή της πορείας του θεσμού έκανε ο πρόεδρος του Ε.Τ.Ο.Σ. 
της ΚΟΘ κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας ενώ υπογράμμισε πως είναι  πλέον μια 
παρακαταθήκη για την τέχνη του πιάνου αλλά και για τη μουσική στην πόλη μας.

Στο υψηλό επίπεδο των διαγωνιζόμενων και στο γεγονός ότι φέτος υπήρξε ρεκόρ 
συμμετοχών εστίασε από την πλευρά του ο Γιώργος Κωνσταντινίδης.

Τα τρία βραβεία του διαγωνισμού είναι  και  χρηματικά (6.000, 4.000 και 2.000 
ευρώ). Ανάλογα αποδίδεται  και  βραβείο καλύτερου ΈΈλληνα πιανίστα του 
διαγωνισμού (αυτό πήγε στον 28χρονο πιανίστα Τριαντάφυλλο Λιώτη και 
αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ).

Να σημειώσουμε ότι  τον 6ο Διεθνές Διαγωνισμό Πιάνου «Γιώργος Θυμής», 
συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Φίλων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, η 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Τιμές εισιτηρίων για τον τελικό: 9€ - 14€ - 18€, Μειωμένο 9€ Ειδικό εισιτήριο 5€

Οικογενειακό 18€ - 28€ - 36€. Ισχύει  Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων - Δεκτές και 
πιστωτικές κάρτες (ενημερωθείτε για τους δικαιούχους Μειωμένων και  Ειδικών 
Εισιτηρίων από το Ταμείο της Κ.Ο.Θ.)

Προπώληση:

•Εκδοτήριο ΚΟΘ, Πλατεία Αριστοτέλους, τηλ.: 2310 236990
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Δευτέρα, Τετάρτη και  Σάββατο 10:00 – 15:00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
10:00-14:00 & 17:00-21:00

•Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 241007, Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-20:00 και 
Σάββατο 8:00-14:00

•Χ.Α.Ν. Καλαμαριάς, Μουρουζηδών 12, 55132, τηλ.: 2310 454700, Δευτέρα-
Παρασκευή 9:00-13:00.
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