
 
Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (ΕΣΣΗΜ)  

και η Εταιρεία «Εικονοστοιχείο» παρουσιάζουν την παράσταση  

 

«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ»  

 

στο Θέατρο  «ΦΟΥΡΝΟΣ» - Μαυροµιχάλη 168  

την ∆ΕΥΤΕΡΑ  11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρα 22.15 
 
 

Θα παρουσιαστούν έργα για µαγνητοταινία – υπολογιστή και video προβολές των :  
 
 
 

Τίτη  Αδάµ – Στέλλα Αρκέντη – Λεώνη,  Νίκου Χαριζάνου – Παναγιώτη Τσάγκα,  

Μάκη Φάρου -  Σπύρου  Φάρου, Κώστα Μαντζώρου – Μαρίας Μιτζάλη 

Άκη ∆αούτη - Γιάννη Κολιού -  Γιώργου  Γκρέκα -  Κώστα Παπαπαναγιώτου,  

Πέτρου Φραγκίστα – Πανδώρας Μουρίκη, Στέλιου Γιαννουλάκη – Jung Chul Hur 

∆ηµήτρη Καµαρωτού – Μάνθου Σαντοριναίου – Βασίλη Παπαβασιλείου,  

Κώστα Βαρναβόπουλου, Οµάδας Ήχου Studio 19 – Οµάδα 219 

Μανώλη Μανουσάκη – Παναγιώτη Γουµπούρου – Αστέριου Λάσκαρη – Χρήστου Λάσκαρη, 

Παναγιώτη Βελιανίτη – Βαγγέλη Κατσιγιάννη 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 



1. « Greece”                                                   8’ 10”  
 
∆ηµήτρης Καµαρωτός : Μουσική  
Μάνθος Σαντοριναίος : Video 
Βασίλης Παπαβασιλείου : Κοντραµπάσο  
 
Μάνθος Σαντοριναίος : Σπούδασε ζωγραφική στην Ecole Nationale Supιrieure des Beaux-Arts στο Παρίσι, κινηµατογράφο και βίντεο στο Πανεπιστήµιο Paris VIII, και 
µεταπτυχιακά στο ίδιο Πανεπιστήµιο Maitrise µε θέµα "Η θέση του καλλιτέχνη στην κοινωνία σε σχέση µε την τεχνολογική εξέλιξη". Έχει σκηνοθετήσει έργα για τον 
κινηµατογράφο και προγράµµατα για την τηλεόραση και έχει µία έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα παγκοσµίως, µε εκθέσεις, πολυθεάµατα, µε εκθέσεις πολυθεάµατα και 
δράσεις στο διαδίκτυο. Έχει  ασχοληθεί  δυναµικά µε την προώθηση του χώρου της Τέχνης και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Είναι ιδρυτής και Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Κέντρου για τον Ψηφιακό Πολιτσµό ΦΟΥΡΝΟΣ και του διεθνούς Φεστιβάλ για την Τέχνη και την Τεχνολογία  Medi@terra.   
Από το 2000 είναι Λέκτορας καθηγητής στο τµήµα Πολυµέσων - Υπερµέσων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.         
∆ηµήτρης Καµαρωτός : Σπούδασε µουσική και computers στην Αθήνα και αργότερα Σύνθεση, κλαρινέτο και ηλεκτρονική µουσική στο Παρίσι µε τους D.Charles, M.Battier, 
I.Xenakis και H.Vaggione. Από το 1986 εργάζεται σαν research manager σε πολλά projects σε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήµιο της Αθήνας και το Κέντρο 
Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Είναι ο ιδρυτής και  ο διευθυντής πολλών µουσικών συνόλων που εργάζονται σε project χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνικές της µουσικής 
γλώσσας καθώς και αυτοσχεδιαστικά στοιχεία και ηλεκτρονικά µέσα («Pros» Ensemble, «Α music» Ensemble, «Intermediary Space», «Five Freud and Two», «Electric Breath». 
Έχει επίσης συνεργαστεί σε πολλά έργα που ανέβασε το Εθνικό Θέατρο. 
 
2. Χ pcs                             5’ 21’’ 
 
Σπύρος Φάρος : Μουσική 
Μάκης Φάρος : Βίντεο 
 
Εικόνες µέσα από την αρρώστια. Γεγονότα/εικόνες που επανεγράφονται ανασυρόµενες από την µνήµη και το υποσυνείδητο µέσω άλλων εικόνων, ολότελα ξένων, που από εκεί 
και πέρα παραµένουν αδιαχώριστες σαν ενιαίος οργανισµός. (Από τις ιδιότητες που προκύπτουν από την συναρµογή τους διαπιστώνουµε πράγµατι ότι το όλο είναι µεγαλύτερο 
από το άθροισµα των µερών του). Αντικαταστάσεις, αποκαταστάσεις. Το ιστορικό, η ταυτότητα του ασθενούς οφείλει να περιλαµβάνει και την ιστορία του : τις συσσωρευµένες 
εµπειρίες του, οι οποίες ή του προκάλεσαν ή τον βοηθούν να αντιµετωπίσει την ασθένειά του. 
Σπύρος Φάρος. Συνθέτης σύγχρονης µουσικής. Έχει διδάξει στο ΚΣΥΜΕ και στο South Eastern College. To 1989 απέσπασε διάκριση στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ της Bourges. Έχει 
συνθέσει την µουσική για πλήθος πολύτεχνων έργων καθώς και έργων για το θέατρο και την τηλεόραση. Έχει συνθέσει την µουσική σε έργα των video artist Κ.Θωµαδάκη, 
Κ.Κλωνάρη, Μάκη Φάρου, Μ.Σαντοριναίου. Υπήρξε µέλος των συγκροτηµάτων This Fluid, Spy F & the Zakulas, Raw, Spider’s Web, Yell-O-Yell, Rehearsed, Headleaders. 
Μάκης Φάρος. Multimedia artist, καλλιτέχνης, σκηνοθέτης και συνθέτης σύγχρονης µουσικής. Έχει δηµιουργήσει έργα Bίντεο, Εγκαταστάσεις, έργα στο διαδίκτυο. Πρόσφατα 
µαζί µε τον Τάκη Ζερδεβά δηµιούργησαν την υπαίθρια interactive βιντεοεγκατάσταση “Taverna” στην οµαδική έκθεση “catch the light”. Είναι σύµβουλος οπτικοακουστικών 
εγκατα-στάσεων του Ε.Μ.Σ.Τ. Έχει διδάξει ως εξωτερικός συνεργάτης στο Μεταπτυχιακό της Α.Σ.Κ.Τ. και στην φωτο-γραφική σχολή FOCUS. Είναι συνεργάτης της οµάδας 
σύγχρονου χορού «Χορευτές». Έχει σκηνοθετήσει για την Κρατική Τηλεόραση το TV magazine για την Video Art “Video Gallery”. 
 
3. «Αδιαλείπτως»                       7’ 06’’ 
 
Πέτρος Φραγκίστας, µουσική 
Πανδώρα Μουρίκη, βίντεο 
 
Πέτρος Φραγκίστας. Παρακολούθησε ανώτερα θεωρητικά µε τους Στ. Βασιλειάδη και  Μ. Bichsel. Πιάνο µε τον M. Bichsel και  Κ. Μαραγκουδάκη. Συνεργάζεται από το  1987 µε 
το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Έχει γράψει µεταξύ  άλλων έργα για µαγνητοταινία: ∆οκίµιο, Γκαλερί “Εύµαρος”, Θεσσαλονίκη, «∆ηµήτρια». For Spring, Kanissin, 
Ηρώδειο 1994, σε συνεργασία µε Κύπριους Συνθέτες. Αδιαλείπτως, (µουσική για το βίντεο) της Πανδώρας Μουρίκη, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Βουκουρέστι. Συµµετείχε στο αφιέρωµα 
για τον Κ. Καβάφη ¨ Κατά τις συνταγές αρχαίων ελληνοσύρων µάγων ¨ Γκαλερί Άλεκτον 2003. Μουσική για την οµάδα χορού « µετ’εµποδίων » που παρουσιάστηκε στο θέατρο 
∆ανδουλάκη στα πλαίσια του µήνα χορού τον Ιούνιο του 2004. Μουσική για το θεατρικό έργο « προ των πυλών »  σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου, Μάρτιος 2005.        
Πανδώρα Μουρίκη Έχει αποκτήσει Πτυχίο  Ανωτάτων  σπουδών  (Diplome  National  Superieur  d Expression  Plastique)  µε  ειδικότητα Τέχνη  του Γαλλικού Yυπουργείου  
Πολιτισµού και Επικοινωνίας, Πτυχίο τηs  Ανωτάτης  Σχολής  Καλών Τεχνών τηs  Toulouse καθώς και Πτυχίο σκηνοθεσίας , 3ετους φοίτησης , της Ανωτέρας σχολής Ε. Χατζίκου 
, µε δάσκαλο τον ∆ήµο Θέο. Έχει βταβευτεί :  Για την ταινία ''ΧΕΡΜΑΝ  ΜΠΛΑΟΥΤ, καταγραφή συµβάντος που ενισχύει την ελπίδα  "  το  Α' Κρατικό βραβείο ντοκιµαντέρ ΥΠΠΟ 
1990"  και την   Α'  τιµητική  διάκριση στο  φεστιβάλ ∆ράµαςs 1989 για το σενάριο,  τη σκηνοθεσία  και την  παραγωγή  της ταινίας και για την ταινία   " ΜΙΧΑΛΗΣ  ΑΡΦΑΡΑΣ , το 
ταξίδι "   στα Κρατικά βραβεία 1996 , έλαβε  την  ''τιµητική διάκριση  ποιότητος'',  για  την σκηνοθεσία, ενώ η παραγωγή ανήκε στην ΕΤ1. Οι ταινίες αυτές , έχουν προβληθεί   σε 
φεστιβάλ  και τηλεοπτικά κανάλια στην Γαλλία και την Γερµανία. -Video art  " A pied " στο φεστιβάλ  video art  στο Βερολίνο το 1991. Εργασίες για την τηλεόραση : ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ,ντοκιµαντέρ υµπαραγωγή των  ΕΡΤ - ΑRTE - RAI το 2004 -CHANGES - ντοκιµαντέρ για παιδιά συµπαραγωγή  των ΕΡΤ - EBU  ( ευρωπαϊκά κρατικά κανάλια ) 
το 2004 -ANT AYTOΥ -  πολιτιστική σειρά  (87 επεισόδια ) σε συνεργασία  µε την  δηµοσιογράφο Εύη Κυριακοπούλου -'' ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ - ατενίζοντας την νέα 
χιλιετία" µε την δηµοσιογράφο Νάσια Μιχαλοπούλου, -ΣΥΝΕΙΚΟΝΕΣ - σειρά (142 επεισόδια)  πολιτιστική εβδοµαδιαία εκποµπή της ΕΤ1 -ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ  (13 επεισόδια)  µε 
την Εύη Κυριακοπούλου . Εικαστικά video : -ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ , εικαστικό video για τον ζωγράφο  Ανδρέα Βουσούρα. -ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2000 , καταγραφή 
εγκατάστασης του γλύπτη  ΝίκουΤζιώτη. -TA 700 ONOMATA TOY ΘΕΟΥ,  καταγραφή  κατασκευής της  εγκατάστασης του καλλιτέχνη  Μάριου Σπηλιόπουλου. -Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΩΣ , 
video-art σε συνεργασία µε τον  µουσικό Πέτρο Φραγκίστα και το ΚΣΥΜΕ. Ταινίες ντοκιµαντέρ µεγάλου µήκους : -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ,ντοκιµαντέρ  
80'  µε θέµα,την ιστορία και σηµαντικές στιγµές ,από τα 44 χρόνια της ύπαρξης του φεστιβάλ κινηµατογράφου ,  παραγωγή  2003 -ΘO∆ΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΛΟΓΙΑ Ι -
Το λιβάδι που δακρύζει -  making off της ταινίας σε συνεργασία µε τον δηµοσιογράφο  Κώστα Κωβαίο,  παραγωγή  2004. Παρουσίαση  στο φεστιβάλ  ντοκιµαντέρ  
Θεσσαλονίκης  και επίσηµη συµµετοχή στο 31o φεστιβάλ Τtelluride Κολοράντο, ΗΠΑ το Σεπτέµβρη  του 2004. Σχεδιασµός , οργάνωση και επιµέλεια παιδικών  και νεανικών 
παραγωγών , όπως π.χ : -"ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ" εκπαιδευτική σειρά (26 επεισόδια)  για τα εικαστικά για παιδία µε  Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες -παραγωγή της ΕΤ2 
το 1987. -"ΣΑΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι" (26 επεισόδια)  µουσική για παιδία. παραγωγή ΕΤ2 1988-89 -"ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΟΥ ΚΛΟΟΥΝ" για προσχολική ηλικία (13 
επεισόδια). -"ΠΑΜΕ ΕΤ2"  (26 επεισόδια) πολιτιστικό και οικολογικό µαγκαζίνο για παιδιά σχολικής ηλικίας Εργάσθηκα για το  Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη το 1991-93  σαν  
σκηνοθέτης - παραγωγός  για τιs εκπαιδευτικέςs ταινίες : "H ΠΟΛΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ" µε τον καθηγητή αρχαιολόγο  Κον ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ  
και"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ"    µε τον αρχαιολόγο ΝΙΚΟΛΑΟ  ΓΙΑΛΟΥΡΗ . 
 
4. Middle East Of Eden                        6’00 
Μουσική/Concept – Μανώλης Μανουσάκης, πιάνο – Λορέντα Ράµου, Φαγκότο – Γιώργος Φαρούγγιας Video Art Animation – Παναγιώτης Γουµπούρος, Εικαστικό Υλικό - 
Χρήστος Λάσκαρης, Surround Mix – Studio 19 Κώστας Μπώκος 
 
5. Big Talk                       0’33’’ 
Μουσική/Concept – Μανώλης Μανουσάκης, πιάνο – Λορέντα Ράµου, Φαγκότο – Γιώργος Φαρούγγιας Video Art Animation – Παναγιώτης Γουµπούρος, Εικαστικό Υλικό - 
Χρήστος Λάσκαρης, Surround Mix – Studio 19 Κώστας Μπώκος 
 
6. U.N Resolution                      2’ 15’’ 
Μουσική/Concept – Μανώλης Μανουσάκης, πιάνο – Λορέντα Ράµου, Φαγκότο – Γιώργος Φαρούγγιας Video Art Animation – Παναγιώτης Γουµπούρος, Εικαστικό Υλικό - 
Χρήστος Λάσκαρης, Surround Mix – Studio 19 Κώστας Μπώκος 
 
7. World Trade                      1’ 48’’ 
Μουσική/Concept – Μανώλης Μανουσάκης, πιάνο – Λορέντα Ράµου, Φαγκότο – Γιώργος Φαρούγγιας Video Art Animation – Παναγιώτης Γουµπούρος, Εικαστικό Υλικό - 
Χρήστος Λάσκαρης, Surround Mix – Studio 19 Κώστας Μπώκος 
 
8. The End                       1’ 17’’  
Μουσική/Concept– Μανώλης Μανουσάκης, πιάνο – Λορέντα Ράµου, Φαγκότο – Γιώργος Φαρούγγιας Video Art Animation – Παναγιώτης Γουµπούρος, Εικαστικό Υλικό - 
Χρήστος Λάσκαρης, Surround Mix – Studio 19 Κώστας Μπώκος 
Η οµάδα Stench On A White Shirt πρωτοπαρουσίασε έργα της στην συναυλία του Μανώλη Μανουσάκη «22 Μινιατούρες και 1 θεατρικό Σκέρτσο» στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας 
τον Απρίλιο του 2004. Αποτελείται από τους Mανώλη Μανουσάκη, Παναγιώτη Γουµπούρο και Χρήστο Λάσκαρη.   



Μανώλης Μανουσάκης. Σπούδασε σύνθεση και σκηνοθεσία στο Columbia College στο Chicago.   Έχει συνθέσει µουσική για Θεατρικά Έργα (Κατά Φαντασία Ασθενής του 
Μολιέρου σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαίδη – Πολύ κακό για το τίποτα του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Θανάση Θεολόγη - Ενός πουλιού µόνο η φωνή του Γιάννη Παπαδόπουλου σε 
σκηνοθεσία Μελίνας Μάσχα – 8 Γυναίκες κατηγορούνται του Robert Tomas σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη, Ερωτικό Σκάκι του Νίκου Κορογιάννη σε σκηνοθεσία 
Αλέξανδρου Λιακόπουλου κ.α), χοροθέατρο ( Κάθαρση-Intact Performance Group), τηλεοπτικές σειρές ( Έρωτας Κλέφτης, Για µια Γυναίκα και ένα Αυτοκίνητο, Αθώος η 
Ένοχος), ντοκιµαντέρ (∆ήµος Οινούντος, Σπάρτη, Σελλασία), µικρού µήκους ταινίες (Παιχνιδούπολη, Fixed, Μεγάλωσα). Επίσης έχει ασχοληθεί µε την παραγωγή και 
σκηνοθεσία θεατρικών έργων. Έχει συνεργαστεί µε µουσικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τους οποίους έχει συνθέσει έργα που έχουν παρουσιαστεί σε πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα και σε αίθουσες συναυλιών.  
Παναγιώτης  Γουµπούρος. Σπούδασε στην Αθήνα (BA Graphic Design) και στο Λονδίνο (MA in digital moving image). Έχει εργαστεί ως γραφίστας και ως animator ενώ 
πρόσφατα προσελήφθη από την πολιτιστική ολυµπιάδα. Τελευταία του δουλειά ήταν η επεξεργασία του Video στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΗΣ ΛΩΡΕΝΗΣ σε σκηνοθεσία Θωµά 
Μοσχόπουλου τον ενδιαφέρει κυρίως το πειραµατικό animation και το video art. Πιο συγκεκριµένα η οπτικοποίηση µουσικών θεµάτων µε στόχο την εικαστική προσέγγιση των 
συναισθηµάτων που πηγάζουν από ένα κοµµάτι µουσικής και υλοποιείτε µέσω της κινούµενης εικόνας.Χρήστος Λάσκαρης γεννήθηκε στη Λάρισα το 1976. Την περίοδο των 
λυκειακών του χρόνων παίρνει µαθήµατα ακαδηµαϊκού σχεδίου στο εργαστήρι του Νίκου Σαµαρά. Το 1996 αποφασίζει να σπουδάσει στην Καλών Τεχνών του Λέτσε της Ιταλίας 
από όπου αποφοιτεί το 2000. Την περίοδο εκείνη παίρνει µέρος σε διαγωνισµούς κερδίζοντας βραβεία και παράλληλα γίνεται µέλος της οµάδας χαρακτών της Πούλιας “Ex-
Libris”. Το 1998 αρχίζει την συνεργασία του µε την γκαλερί “Studio d’arte Cannaviello”, του Μιλάνο, µε τον οποίο συνεργάζεται έως το 2001. Από το δεύτερο χρόνο των σπουδών 
του έως σήµερα πραγµατοποίησε διάφορες οµαδικές και προσωπικές εκθέσεις.. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα 
 
9. «∆ι΄εσόπτρου»                     8’ 20’’ 
 
Κώστας Μαντζώρος : Μουσικής 
Μαρία Μιτζάλη : Βίντεο 
Μαρία Τσαγκαράκη : Φωνή 
 
Βασισµένο στο κείµενο του αποστόλου Παύλου από την «προς Κορινθίους» ιγ’ 1-13. ∆ηµιουργηµένο στο εργαστήρι του Κ.ΣΥ.Μ.Ε – Νοέµβριος 2004 
 
10. The diary of detective Trash                                                                   7’ 26’’  
 
Ακης ∆αουτης  : µουσική 
Γιάννης Κολιός, Γιώργος  Γκρέκας :σχεδιασµός χώρου 
Κώστας Παπαπαναγιώτου : λήψη video 
 
Το video  έχει ως αφορµή µια εγκατάσταση µε πρόθεση την αξιοποίηση ‘πεταγµένων’ αντικειµένων (trash). 
Άκης  ∆αούτης. Σπούδασε χηµεία στο College of Wooster,Ohio). Επίσης πήρε µαθήµατα κλασικής κιθάρας. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Οχάιο 
(φυσικοχηµεία) καθώς και σύνθεση ηλεκτρονικής µουσικής .Η σύνθεση του, Solar Rain διακρίθηκε στο 15ο Φεστιβάλ ηλεκτρονικής µουσικής, στην Bourges της Γαλλίας και το 
έργο του Into the Light  προκρίθηκε από την διεθνή επιτροπή για τις  Παγκόσµιες Μουσικές Ηµέρες 1988 του Χονγκ-Κονγκ. Παράλληλα µε την ηλεκτρονική µουσική έχει γράψει 
τραγούδια σε ύφος φανκ, ροκ και ρέγκε αλλά και µουσική για θέατρο και κινηµατογράφο (Κ. Γιάνναρη, From the edge of the city,One day in August, Π. Χούρσογλου, Eyes of 
night). 
Γιάννης Κολιός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.  Σπούδασε στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας (1983 – 1988) και στην Α.Σ.Κ.Τ  Αθήνας (2001-..). 
 Συµµετείχε σε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στην Αθήνα και το εξωτερικό. 
Γιώργος  Γκρέκας. Γεννήθηκε στην  Θεσσαλονίκη. Σπούδασε  στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών  Αθήνας  και συνεχίζει ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. 
 Κώστας Παπαπαναγιώτου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε φωτογραφία   στην   Αθήνας. 
 Συµµετείχε µε διάκριση σε Βiennal νέων καλλιτεχνών (Γαλλία –φωτογραφία & Ρουµανία – video). 
 
11. Λειψυδρία                          11’ 15’’ 
 
Νίκος Χαριζάνος  : µουσική - concept 
Παναγιώτης Τσάγκας :video  

Νίκος Χαριζάνος.Σπούδασε Ανώτερα Θεωρητικά αρχικά στο Εθνικό Ωδείο µε τον Σπύρο Κλάψη και αργότερα µε τον Χρήστο Λαµπριανίδη.Παράλληλα σπούδαζε κλασσική 
κιθάρα µε την Εύα Φάµπα και κιθάρα Φλαµένκο µε τον Πάρι Πλιάκα. Στην συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Σύνθεση (MusM) από το Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ 
µε καθηγητές τους Prof. John Casken και Reader Geoffrey Poole. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη (Αγγλία, Ουαλία, Ρουµανία, Ουκρανία, Ελλάδα) 
και έχουν βραβευτεί σε ∆ιεθνείς, Ευρωπαϊκούς και Κρατικούς ∆ιαγωνισµούς. Έχει επίσης συνθέσει µουσική για θέατρο στην Ελλάδα και στην Αγγλία καθώς και µουσική για 
ντοκυµαντέρ. Έργα του έχουν παρουσιαστεί από την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση. Είναι µέλος του Ελληνικού Συνδέσµου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής 
(ΕΣΣΗΜ) του  Living Composer Project (U.S.A) και Cadenza Music Organization (U.K.). Έργα του κυκλοφορούν από τους µουσικούς οίκους Da Capo Music Ltd. (Αγγλία), Gold 
Branch Inc. (Η.Π.Α.) και Φίλιππο Νάκα (Ελλάδα). 
Παναγιώτης Τσάγκας. Σπούδασε φωτογραφία και κινηµατογράφο. Έχει συνεργαστεί µε την M.Williams, την Κρατική Σχολή Χορού και το Βρετανικό Συµβούλιο στο Σεµινάριο 
«Video Dance». Συνεργάτης της παράστασης «Sudden Space» βασισµένη σε τρισδιάδαστο video για το project της Ευρωπαικής Ένωσης «Holodrama» - Χορός και Πολυµέσα 
από την Οµάδα «Χορευτές». Έχει δηµιουργήσει τα video για την παράσταση «Modus Vivendi» από την οµάδα «Χορευτές», καθώς και τα Video για την παράσταση και το cd rom 
«Transformation of movemenets» της οµάδας «Alter Art». Έχει υπογράψει τη διεύθυνση φωτογραφίας σε ταινίες µικρού µήκους, τηλεοπτικές σειρές, ντοκυµαντέρ, video art, 
θέατρο και χορό. Είναι τακτικός συνεργάτης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ήταν παραγωγός στην σειρά 13 επεισοδίων της ΕΡΤ3 “Video Art Gallery” (2002) για την 
τέχνη του βίντεο. Ήταν καθηγητής στην Ανωτέρα Σχολή Κινηµατογράφου Ευγενίας Χατζίκου και σε σεµινάρια φωτογραφίας.  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α 
 
 
 
12. Ορίζοντας Γεγονότων                          8’ 40’’ 

Παναγιώτης Βελιανίτης : Μουσικής 
Ευάγγελος Κατσιγιάννης : Video 
 
… Στις εικόνες των βιβλίων για τις µαύρες τρύπες, βλέπουµε γύρω τους τον ορίζοντα γεγονότων. Ο ορίζοντας γεγονότων δεν είναι µια φυσική επιφάνεια, αλλά µια υποθετική. Αν 
και αυτή σηµαδεύει το όριο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή για την ύλη που έλκεται προς την ανωµαλία στο κέντρο της τρύπας. Η σχετικότητα µας λέει ότι τίποτα το 
ιδιαίτερο δεν συµβαίνει εκεί. Οι νόµοι της φυσικής στον ορίζοντα είναι οι ίδιοι όπως και σε κάθε άλλο σηµείο. Για την κβαντοµηχανική όµως ο ορίζοντας γεγονότων εµφανίζει 
µεγάλη παραδοξότητα. Επιτρέπει στην πληροφορία να χάνεται από τον κόσµο µας, πράγµα που απαγορεύεται στην κβαντοµηχανική. "Όσα µάθαµε στις σπουδές µας είναι 
σχεδόν λανθασµένα, γιατί ο χωροχρόνος µιας κλασσικής µαύρης τρύπας δεν είναι συνεπής µε την κβαντοµηχανική" λέει ο φυσικός George Chapline του εργαστηρίου Lawrence 
Livermore.  
Παναγιώτης Βελιανίτης. Σπούδασε σύνθεση και ηλεκτρακουστική µουσική µε τους Θ. Αντωνίου, Στ. Βασιλειάδη και Χ. Ξανθουδάκη. Παράλληλα σπούδασε Οικονοµικά και 
Στατιστική ως ειδίκευση στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Από το 1986 συµµετέχει ως συνθέτης µε έργα πολύτεχνα, ηλεκτρονικά, µικτά (για όργανα και ηλεκτρονικά µέσα) σε διοργανώσεις 
συναυλιών σύγχρονης µουσικής  όπως στο Φεστιβάλ «Πάνεµος» στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ∆ηµήτρια, ξενόγλωσσα Ινστιτούτα (Γκαίτε, Γαλλικό Ινστιτούτο), φεστιβάλ 
πολύτεχνης έκφρασης στο θέατρο «Αιξωνή», στις γκαλερί σύγχρονης τέχνης Ι. Τούντα και Εύµαρος, στις συναυλιακές εκδηλώσεις του συλλόγου συνθετών ηλεκτρακουστικής 
µουσικής στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, στο Πολυτεχνείο σε συνεργασία µε την Α.Σ.Κ.Τ., στο Πανεπιστήµιο Αθηνών στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ολυµπιάδας Πληροφορικής, στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ελφών, στις Παγκόσµιες Ηµέρες Μουσικής στη Bourge καθώς και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συµµετείχε στο MusICA’s Festival στο 
Λονδίνο µε το έργο του «Λογιάς» ειδικά γραµµένο για τον τροµπονίστα – performer και συνθέτη J. Kenny και την πιανίστα Ι. Χαρατσάρη καθώς και στο Πανεπιστήµιο του 
Norwich. Ασχολήθηκε µε την αυτοσχεδιαζόµενη µουσική σε συνεργασία µε µουσικούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (Περίπτερο Εναλλακτικής Μουσικής της ∆.Ε.Θ.) και 
συµµετείχε σε διάφορες δισκογραφικές παραγωγές. Έχει γράψει µουσική για πολλές θεατρικές παραστάσεις µεταξύ των οποίων οι: Αισχύλου «Πέρσες» - σκην. Θ. Τερζόπουλου, 
Αισχύλου «Επτά επί Θήβας» - σκην. Ν. Αρµάου, Ευριπίδη «Ηρακλής Μαινόµενος» - σκην. Θ. Τερζόπουλου, Ευριπίδη «Βάκχαι» - σκην. Θ. Τερζόπουλου (παραγωγή του 
Shauspielhaus του Düsseldorf), Ο. Ουάιλντ «Ο Εγωιστής Γίγαντας» - παραγωγή θιάσου «Οι Παραµυθούδες της Πόλης» κ.λ.π. Είναι µόνιµος συνεργάτης του Κέντρου Σύγχρονης 
Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ) και ειδικεύτηκε και δίδαξε σύνθεση στο σύστηµα της Πολυαγωγίας (UPIC) του Γ. Ξενάκη καθώς και µουσικές εφαρµογές και επεξεργασία ήχου σε 
Η/Υ. Το 1996 εισηγήθηκε την ειδικότητα της Μουσικής Τεχνολογίας στον ΟΕΕΚ ως πρόγραµµα σπουδών στα ΙΕΚ. Συνεργάστηκε στην έκδοση των βιβλίων Μουσικής του ΟΕ∆Β 



και έγραψε το «Λεξικό Μουσικής» έκδοση «Πατάκης – Conceptum». Επιµελήθηκε την έκδοση του δίτοµου έργου του Γ. Γ. Παπαϊωάννου: «Νίκος Σκαλκώτας µια προσπάθεια 
είσδυσης στο Μαγικό κόσµο της ∆ηµιουργίας του» εκδ. Παπαγρηγορίου – Νάκα. Το 2004 συµµετείχε στη δηµιουργία εκπαιδευτικού CD rom για τη µουσική στην Α’ βάθµια 
εκπαίδευση στα πλαίσια συνεργασίας του ΚΣΥΜΕ µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από το 2003 διορίστηκε καθηγητής µουσικής στην Α’ βάθµια εκπαίδευση. 
Βαγγέλης Κατσιγιάννης. Σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηµατογράφου – Τηλεόρασης του Λυκούργου Σταυράκου και εργάστηκε στο χώρο των οπτικοακουστικών µέσων 
µε διάφορες ειδικότητες. Από το 2000 εργάζεται ως σκηνοθέτης. 
 
 
13. «Ύε-Kύε»                              10’ 51’’ 
Σωτηρία Aδάµ : Μουσική 
Στέλλα Aρκέντη-Λεώνη : Εικόνα 
Kουαρτέtτο εγχόρδων: Hρώ Σειρά, Wendy Clark, Patrick Evans, Susan Norton 
 
Tο έργο αυτό είναι εµπνευσµένο από τα Eλευσίνια µυστήρια. 
«Η τελευταία ηµέρα των Μεγάλων Μυστηρίων στην Ελευσίνα ήταν αφιερωµένη στην αφθονία υπό την υγρή µορφή της.Ήταν η ηµέρα των Πληµοχοών, των «χοών της 
πλησµονής». Τοποθετούσαν το ένα αγγείο στη δυτική και το άλλο στην ανατολική πλευρά και αναποδογύριζαν τις πληµοχοές σε ένα χάσµα στη γη. Απήγγειλαν έναν µυστικό τύπο 
(ρήσις µυστική) «Ύε-Kύε», τον οποίο µπορούµε να το µεταφράσουµε ως «Βρέχε Κυοφόρησε!». Ο ιερουργός πρόφερε δυνατά την πρώτη λέξη «Ύε», κοιτώντας προς τον ουρανό, 
και την άλλη «Kύε », κοιτώντας προς τα κάτω στο έδαφος». Το Ύε-Kύε δηµιουργεί ένα ηχητικό τοπίο α-χρονίας, το οποίο εµφανίζεται αιθέριο και διάφανο από µακριά και την ίδια 
στιγµή, όταν το πλησιάζουµε και παρατηρούµε τις λεπτοµέρειές του, βρισκόµαστε σε µια δίνη πυκνών καταιγιστικών γεγονότων. Η νηφαλιότητα και η α-κινησία του ουράνιου 
θόλου, κρύβει χιλιάδες µικροκινήσεις, των οποίων η ισορροπία αποδίδει ουσιαστικά µια α-χρονία. Η µουσική είναι ψυχή και η ψυχή εναποθέτει τις εµπειρίες της (=µνήµη) µέσα 
σε έναν κυκλικό χρόνο, τον οποίο η µουσική καλείται να αναδείξει. Όπως ακριβώς η µνήµη και η ψυχή δεν ακολουθούν τον γραµµικό χρόνο (παρελθόν, παρόν, µέλλον), έτσι και 
η µουσική επιδιώκει να πραγµατοποιήσει ηχητικά γεγονότα σε µια διάσταση α-χρονίας ή αλλιώς κυκλικού χρόνου. 
Σωτηρία Αδάµ. Σπούδασε µουσικολογία, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά, µουσική πληροφορική και ηλεκτρονική µουσική.  
Έχει παρακολουθήσει επί διετία µαθήµατα εκκλησιαστικού οργάνου, βιολιού και βυζαντινής µουσικής. Έχει γράψει έργα για µουσικά σύνολα και για υπολογιστές. Έργα της έχουν 
παρουσιαστεί στο ∆ιεθνές Συνέδριο-Φεστιβάλ Μουσικής Πληροφορικής (∆ελφοί 1993), στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού (Φεστιβάλ Αθηνών 1994), στο ∆ιεθνές Συνέδριο Μουσικής 
Πληροφορικής ICMC 1997, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 1999 (βραβείο σύνθεσης) κ.α. Έχει γράψει µουσική για το θέατρο και τον κινηµατογράφο. 
Στέλλα Αρκέντη-Λώνη. Σπούδασε κινηµατογράφο στην Αθήνα και στο Παρίσι. Aσχολείται µε την σκηνοθεσία στο κινηµατογράφο και στο θέατρο καθώς και µε τη συγγραφή και 
µετάφραση θεατρικών έργων. Έχει σκηνοθετήσει ταινίες µικρού και µεγάλου και µήκους, οι οποίες έχουν παιχθεί σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ. Εχει σκηνοθετήσει επίσης 
«Πέρσες» του Αισχύλου στο Φεστιβάλ Αθηνών και έχει γράψει θατρικά έργα. 
 
14. A Beautiful Dream                  8’10’’ 
 
Στέλιος Γιαννουλάκης : Μουσική 
Jung Chul Hur : Video 
 
Το κοµµάτι αναφέρεται σε µια ροµαντική ιστορία αγάπης. Ανακαλύπτουµε την ηρωίδα µέσα από καλειδοσκοπικές εικόνες και ηχητικές µάζες.Για λίγο η εικόνα της είναι σαφής και 
υπέροχη. Σύντοµα θα σβήσει σαν ένα όνειρο… 
Στέλιος Γιαννουλάκης. Συνθέτης και sound designer που ζει και δεργάζεται στην Αθήνα. 
Jung Chul Hur. Αnimator και video artist που έχει έδρα το Hong Kong. 
 
 
15. « ΨΑΡΙ »  - µια φανταστική µπλε ιστορία                                         10’ 27”  
 
Οπτικό-ακουστικό εισαγωγικό κοµµάτι µιας µεγάλης ενότητας που αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό οπτικών, ηχητικών και µουσικών υλικών της οµάδας παραγωγής του 
Studio 19. Βασική πηγή έµπνευση αυτής της ενότητας αποτελεί το περιβάλλον που αντικρίζει ο προσωρινός επισκέπτης κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι εικόνες που 
µεταφέρονται µετά από ένα σύντοµο ταξίδι σε αυτόν τον διαφορετικό κόσµο, δηµιουργούν συνειρµούς που συνδυάζονται παράξενα µε την δική µας καθηµερινότητα και 
ταυτίζονται άµεσα µε την ζωή µας, εµπλουτίζοντας τις αντιληπτικές µας ιδιότητες.  
Σύνθεση ήχου-µουσικής & ηχητικός σχεδιασµός: οµάδα ήχου του Studio 19 
Οπτική σύνθεση: Οµάδα 219, Ηχογράφηση, µίξη, stereo & surround mastering: Studio 19 
Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας: Vidicon – MMT19, Υποβρύχιες λήψεις: Β.Κουντούρης – Κ.Μπώκος 
DVD Sound construction: Κ.Μπώκος, Digital video transfers-mpeg files-DVD authoring:Κ. Κουντούρης 
Παραγωγή: S19 Production Team 2004  
Studio 19, Βασίλης Κ. Κουντούρης – Κώστας Ι.Μπώκος  
Οµάδα Ήχου που ασχολείται µε την σύνθεση, ηχογράφηση, το σχεδιασµό, την επεξεργασία και την παραγωγή µουσικών και ηχητικών υλικών για παραστάσεις, δισκογραφία, 
πολυµέσα (multimedia), ηχητικές εγκαταστάσεις. Χρησιµοποιεί το στούντιο ηχογράφησης ως βασικό όργανο για την σύνθεση ήχου και µουσικής. Συνεργάζεται µε συνθέτες, 
µουσικούς, σκηνοθέτες, εικαστικούς καλλιτέχνες χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε τεχνολογία µπορεί να συνεισφέρει στην δηµιουργική διαδικασία Έχει συνεργαστεί µε διάφορους 
φορείς σε ερευνητικά προγράµµατα και ειδικές ηχητικές εφαρµογές όπως: Παγκόσµιο Συνέδριο Μουσικής Πληροφορικής (I.C.M.C '97), Εκθεση “Ωρες Βυζαντίου” (Βυζαντινό 
Μουσείο Αθήνας 10/2001-1/2002) κ.α. Έχει κάνει ηχητικούς σχεδιασµούς σε παραστάσεις όπως "Ενός λεπτού σιγή", "Τα παραµύθια των αδελφών Γκρίµ",  "∆ΡΑΚΟΥΛΑΣ" της 
Οµάδας Εδάφους, "ΑΙΑΣ" Σοφοκλή µε το  Κ.Θ.Β.Ε., “Οιδίπους Τύραννος” Σοφοκλή µε το Εθνικό Θέατρο. Έχει κάνει µουσική και ηχητικές συνθέσεις για πολυµέσα (multimedia), 
εικαστικές εγκαταστάσεις όπως εγκατάσταση “Breathe…”. (∆.Στράτου) «Valencia Biennial» (13/6/2001), «Κόρες του Ρήνου» (Β Τσεκούρα) στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης (18/6/2002). Εγκατάσταση στην 8η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (8/9/2002) Ελληνική συµµετοχή µε τίτλο «Αθήνα 2002: Απόλυτος ρεαλισµός». Εγκατάσταση 
ήχου και βίντεο «Rivers of Life» (∆.Στράτου) “∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ” Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Αθήνα-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών- Πολιτιστική Ολυµπιάδα- 6/7/2004-
31/12/2004). Εχει κάνει µουσική και ηχητικές συνθέσεις για παραστάσεις όπως: "Τα παραµύθια  Γκρίµ" σε συνεργασία µε τον Γ.Κουµεντάκη και την Οµάδα Εδάφους, "Κοκτώ-
Ντίκινσον-Μπέκετ" 3 µονόπρακτα µε την Αννα Κοκκίνου, σκηνοθεσία Κ. Γιάνναρης (Θέατρο Σφενδόνη Μάιος 1999), "Καλιγούλας", Α.Καµύ, µε την οµάδα "ηθικόν 
ακµαιότατον",(Θέατρο Νέου Κόσµου Ιανουάριος 2000), "Ρηγµίνα" σε συνεργασία µε τον Θ.Αµπαζή και την Οµάδα χορού Ανάλια, σκηνοθεσία Μ.Τσούτη (Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών Μάρτιος 2000 “Κιθαιρώνας” σε συνεργασία µε τον ∆.Κουρτάκη, χορογραφία Κ. Ρήγος Κ.Θ.Β.Ε. (10-11/2002 Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Χαιδελβέργη). σε συνεργασία µε τον 
Θ.Αµπαζή, χορογραφία Ι. Πορτόλου οµάδα χορού “griffon” ( Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-πολιτιστική Ολυµπιάδα-9/2004 ). Επίσης έχει κάνει ειδικό ηχητικό σχεδιασµό, σύνθεση 
ήχου και µουσικής σε συνεργασία µε τον Γ.Μουλουδάκη για την ταινία «ΦΑΟΥΣΤ» του Φ.Β.Μουρνάου (1926), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Greece in Britain”, πρώτη ζωντανή 
εκτέλεση από το Studio 19 και τον Γ.Μουλουδάκη στο «Royal Festival Hall-Purcell Room- London»  τον ∆εκέµβριο του 2000. 
 
16. Concerto Grosso αρ. 44                     3’ 00’’  
Νίκος Χαριζάνος  : µουσική - oncept c
Παναγιώτης Τσάγκας :video  
 
 
17. Today                       4’ 00’’ 
Κώστας Βαρναβόπουλος : video 
 
Χρησιµοποιώντας αναφορές του χτες και του σήµερα προσπαθούµε να ανακαλύψουµε / αποκαλύψουµε την πραγµατικότητα. Θέλουµε να δούµε που ανταποκρίνονται οι έννοιες 
όπως έχθρα, φιλία, κίνδυνος, σωτηρία, εξουσία στον σηµερινό κόσµο. Ένα κολάζ εικόνων που προσπαθεί να προσδιορίσει την κατάσταση των πραγµάτων: « Πρέπει να γίνεις 
ένας από εµάς πριν καταστρέψουµε το µυαλό σου». 
Κώστας Βαρναβόπουλος : Εργάζεται για την τηλεόραση εδώ και 14 χρόνια. Έχει σπουδάσει σκηνοθεσία στην Σχολή Σταυράκου ενώ η ενασχόλησή του µε την εικόνα και όλες 
τις πτυχές της είναι συνεχής τα τελευταία 15 έτη. Του αρέσει να δηµιουργεί «εν θερµώ» και έτσι διαθέτει στο συρτάρι του πολλά ηµιτελή έργα. Άλλωστε είτε µας αρέσει είτε όχι ο 
καλλιτέχνης δηµιουργεί για να ικανοποιήσει τον εαυτό του πρωτίστως 
  
18. Jungle                       5’ 00’’  
Μουσική/Concept – Μανώλης Μανουσάκης, Σαξόφωνο – Θεόφιλος Σωτηριάδης, Video Art Animation – Παναγιώτης Γουµπούρος, Εικαστικό Υλικό - Αστέριος Λάσκαρης, 
Surround Mix–Studio 19 Κώστας Μπώκος 
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