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Με σολίστ τον τενόρο Αντώνιο Κουτρουπή και τη συμμετοχή της χορωδίας και ορχήστρας του, το 
Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας» παρουσιάζει, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Σόλωνα Κλαδά, σε πρώτη παγκύπρια εκτέλεση, το γνωστό έργο του Arial Ramirez “Misa Criolla”. 

 
O Arial Ramirez (1921-2010) είναι Αργεντινός συνθέτης, πιανίστας και μαέστρος. Θεωρείται ο πιο 
σημαντικός «πρεσβευτής» της αργεντίνικης παραδοσιακής μουσικής, την οποία και ανέδειξε μέσα από 
το μεγαλειώδες έργο του. Έγραψε το έργο του «Misa Criolla» το 1964, εργο το οποίο τον έκανε 
ευρύτερα γνωστό και τον οδήγησε σε όλη την Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Κατά τη διάρκεια της 
καριέρας του έγραψε περισσότερα από 300 έργα και οι δίσκοι του πουλήθηκαν σε εκατομμύρια 
αντίτυπα. Μέχρι το θάνατο του, είχε αποκτήσει παγκόσμια φήμη. Ο Placido Damingo, ο  Jose 
Carreras και ο Mercedes Sosa είναι μόνο μερικοί από τους ερμηνευτές που ηχογράφησαν τα έργα 
του. 
 
Από το 1954, ο Arial Ramirez, ήθελε να γράψει λειτουργία σε παραδοσιακό ιδιώμα. Συνάντησε όμως 

την άρνηση των κληρικών, καθότι μέχρι τότε απαγορευόταν η χρήση  οποιασδήποτε άλλης γλώσσας 
πέραν της Λατινικής κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας. Όταν το 1963 η Δεύτερη Βατικάνεια 
Σύνοδος επέτρεψε τη χρήση όλων των γλωσσών,ο Ramirez είχε σχεδόν ολοκληρώσει τη λειτουργία 
Misa Criolla. 
 
Όπως δήλωσε σε συνέντευξη του, το έργο Misa Criolla είναι εμπνευσμένο από μια επίσκεψη του στη 
Γερμανία μετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Εκεί συνάντησε δύο μοναχές οι οποίες, στη 
διάρκεια του πολέμου διέθεταν τρόφιμα για τους αιχμαλώτους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Η 
ιστορία τους συγκίνησε τον  Ramirez και τον ώθησε να γράψει ένα «θρησκευτικό έργο». Το έργο 
παρουσιάστηκε ζωντανά  για πρώτη φορά το 1967 στο Dusseldolf της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια 
περιοδείας του συνθέτη στην Ευρώπη. Τόση απήχηση είχε η παρουσίαση της Misa Crιolla, που 
προκάλεσε τον έντονο ενδιαφέρον ακόμα και του Πάπα Παύλου ΣΤ΄, ο οποίος και προσκάλεσε τον 

Ariel Ramirez στο Βατικανό. 
 
 
*Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 


