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Aχιλλέας Σούρλας
Pούπας Bασίλης
Iωσήφ Παπαδάτος
Γεωργία Σπυροπούλου
Λάµπρος Πηγούνης
Mάρκος Λέκκας
Άκης ∆αούτης

∞¯ÈÏÏ¤·˜ ™Ô‡ÚÏ·˜

Fractal Piece No.4 (Orange)
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Fractal Piece No.4 (Orange)
O ρυθµός της πόλης
Voix Celestes I
Paralogismes
Oρφικό Bλέµµα
Eπιστροφή
From the edge of the city, One day in August

(6:30)

µαγνητοταινία

Tο έργο Fractal Piece No.4 "orange" (2001) πραγµατοποιήθηκε µε
CSound και CMix σε περιβάλλον Linux µε χρήση αλγορίθµων fractal
σε ANSI-C
Ο Αχιλλέας Σούρλας γεννήθηκε το 1978 στη Λάρισα. Εκεί άρχισε τις σπουδές του
στη µουσική, τις οποίες συνέχισε στη Θεσσαλονίκη µε τους ∆ηµήτρη Αθανασιάδη (θεωρητικά) και Νικολό ∆ηµόπουλο (φλάουτο). Παρακολούθησε σεµινάρια µουσικής πληροφορικής στο Ινστιτούτο Ψυχοακουστικής του Α.Π.Θ. µε την Κατερίνα
Τζεδάκι και δίδαξε σε αυτά την περίοδο 2000-2001. Τώρα συνεχίζει τις σπουδές
του στη µουσική πληροφορική στο πανεπιστήµιο του Leeds και παράλληλα γράφει µουσική.
Α.Σ.

B·Û›ÏË˜ PÔ‡·˜

O ρυθµός της πόλης

(7:52)

µαγνητοταινία

Πρόκειται για αφηρηµένη απεικόνιση µιας καλοκαιρινής βραδιάς στη λεωφόρο Κηφισίας, µπροστά από το νοσοκοµείο
"Υγεία". Αυτοκίνητα περνούν σα βολίδες, τεράστια πούλµαν
κάνουν µανούβρες στη µέση του οδοστρώµατος σα να µη
συµβαίνει τίποτα, περαστικοί µε κουρασµένα πρόσωπα, και
µια απειλητική αίσθηση στην ατµόσφαιρα. Το βασικό υλικό
προέρχεται από ένα παλιό συνθεσάιζερ της sequential circuits
ενώ η επεξεργασία έγινε στον υπολογιστή.
Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε σύνθεση στο Ελληνικό Ωδείο. Με την ηλεκτρονική µουσική ασχολείται από τα µέσα της δεκαετίας του '80. Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεµινάρια και συνέδρια, έχει οργανώσει παραστάσεις µε πολυµέσα
και έχει παρουσιάσει έργα του σε διάφορους χώρους στην Αθήνα καθώς και στο
πλαίσιο του 2ου συµποσίου µουσικής πληροφορικής στην Κέρκυρα το 2000. Β.Ρ.

IˆÛ‹Ê ¶··‰¿ÙÔ˜
op. 47 (1991-1992)

Voix Céléstes I - Oυράνιες Φωνές I (15:43)

µαγνητοταινία

H ηλεκτρονική σύνθεση Voix Celéstes I (1991-1992) ηχογραφήθηκε στο studio ηλεκτρονικής µουσικής της Aνώτατης
Mουσικής Σχολής της Kολωνίας (διευθυντής H-U Humpert).
Eίναι το πρώτο έργο της σειράς Voix Celéstes. Tο πρωταρχικό ηχητικό υλικό περιορίστηκε σε ηχογραφηµένες γυναικείες φωνές, οι οποίες απετέλεσαν τη βάση της επεξεργασίας στο Fairlight series III. H σειρά έργων «Voix Celéstes»
είναι µία προσωπική δηµιουργική αντανάκλαση στο άκουσµα θρησκευτικής µουσικής παλαιότερων πολιτισµών. Σε όλα τα έργα της σειράς αναδύονται αναµνήσεις µε τη µορφή
«θολών» ηχητικών ντοκουµέντων.
Γεννήθηκε το 1960. Πήρε µαθήµατα αρµονίας από τον Ανδρέα Καρµπόνε και αργότερα σπούδασε µε το συνθέτη και διευθυντή Γιάννη Ιωαννίδη ανώτερα θεωρητικά, ενορχήστρωση και σύνθεση. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ανωτάτη Μουσική
Σχολή Robert Schumann στο Düsseldorf (Γερµανία) µε το συνθέτη Günther Becker.
Στην ίδια σχολή σπούδασε ηλεκτρονική µουσική, πιάνο και, επίσης, χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αλγοριθµική σύνθεση µε τον Clarence Barlow και

                                   

βυζαντινή µουσική µε τον ∆ηµήτρη Τερζάκη. (∆ίπλωµα Σύνθεσης 1985). Έχει σπουδάσει, συνθέσει και ηχογραφήσει ηλεκτρονική µουσική στο studio της Ανώτατης
Μουσικής Σχολής της Κολωνίας. (∆ίπλωµα Σύνθεσης Hλεκτρονικής Mουσικής 1995).
Έχει συνεργαστεί µε το Γ΄ πρόγραµµα της Eλληνικής Pαδιοφωνίας σαν παραγωγός µουσικών εκποµπών. H εκποµπή, που επιµελείται αυτή τη περίοδο µε τίτλο "H
Nέα Mουσική", παρουσιάζει τις νεότερες τάσεις της µουσικής δηµιουργίας. Έχει γράψει µέχρι στιγµής 77 συνθέσεις: έργα συµφωνικής µουσικής, µουσικής δωµατίου,
έργα για φωνές, για σόλο όργανα, ηλεκτρονικής µουσικής, µία µονόπρακτη όπερα,
ένα πολύτεχνο έργο αφιερωµένο στη µνήµη του Γιάννη Χρήστου, καθώς και µουσική για το θέατρο και το Αρχαίο ∆ράµα. Eκτελέσεις έργων του και ραδιοφωνικές
παρουσιάσεις σε όλη την Eυρώπη και τη Bόρειο Aµερική, πολυάριθµες παραγγελίες και αναθέσεις. Έχει δώσει διαλέξεις και σεµινάρια µε θέµατα, που αφορούν
στη σύγχρονη µουσική δηµιουργία. Tου έχουν απονεµηθεί υποτροφίες για τα θερινά τµήµατα Νέας Μουσικής του Darmstadt (1984), υποτροφία για το σεµινάριο Ξενάκη του Centre Acanthes (1985), υποτροφία της DAAD (1984-85). Του έχει απονεµηθεί το πρώτο βραβείο σύνθεσης του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού "Grammazio Metallo",
Avelino, Ιταλία (1984), το βραβείο του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Χάλκινων Philip Jones,
Βουδαπέστη-Barcs 88, Ουγγαρία (1988), καθώς και το βραβείο του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Σύνθεσης "∆ηµήτρης Mητρόπουλος", Aθήνα 1997. Eίναι καθηγητής ανωτέρων θεωρητικών και σύνθεσης στο Ωδείο Φίλιππος Nάκας. Aπό το ακαδηµαϊκό
έτος 2000-2001 διδάσκει ανώτερα θεωρητικά, σύνθεση και ενορχήστρωση στο Tµήµα Mουσικών Σπουδών του Iονίου Πανεπιστήµιου. Eίναι µέλος της Ένωσης Eλλήνων Mουσουργών και από τον Φεβρουάριο του 1999 Γενικός Γραµµατέας της. Ι.Π.

°ÂˆÚÁ›· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘

Paralogismes

(5:00)

µαγνητοταινία

Έργο ηλεκτροακουστικής µουσικής που χρησιµοποιεί σαν βασικό υλικό ήχους "συγκεκριµένης" φύσης: φωνή ηθοποιού (Έφη
Ξηρού), "προετοιµασµένη" κιθάρα και λίγα κρουστά. Οργανωµένο σε µορφή επεισοδίων τείνει προς ένα "θέατρο ήχων"
στο οποίο "συµπεριφορές" φωνητικές (φωνήµατα, ανάσες, γέλιο, ψίθυροι...) και οργανικές (παραγωγή ηχοχρωµάτων µε ανορθόδοξο τρόπο) αποσυντίθενται, µεταµορφώνονται, συνυφαίνονται και αλληλεπιδρούν.
Η Γεωργία Σπυροπούλου σπούδασε Πιάνο, Αρµονία, Αντίστιξη και Φούγκα στο
Ορφείο Ωδείο Αθηνών µε τους Αµάραντο Αµαραντίδη και Βαγγέλη Κοκκόρη και
Τζαζ αυτοσχεδιασµό µε τον Μάρκο Αλεξίου. Παράλληλα δουλεύει ως µουσικός
και ενορχηστρωτής στο χώρο της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής. Το 1996 εγκαθίσταται στο Παρίσι όπου και παρακολουθεί Σύνθεση και Ηλεκτροακουστική
Μουσική µε τους Philippe Leroux (Conservatoire Eric Satie), Jacques Charpentier
(CNR de Paris) και Ανάλυση Φόρµας µε τον Michaël Lévinas (CNSM de Paris).
Έργα της έχουν παιχτεί σε διεθνή Φεστιβάλ (Gegenwelten Festival, Futura, κ.α.)
ενώ εργάζεται πάνω σε έργα-παραγγελίες διαφόρων συνόλων όπως: Ensemble
Aventure, L’Instant Donné, το κουαρτέττο σαξοφώνων Habanera, κ.ά.). Σήµερα
παρακολουθεί το ετήσιο πρόγραµµα Σύνθεσης και Μουσικής Πληροφορικής του
ΙRCAM στο Παρίσι.
Γ..Σ.

§¿ÌÚÔ˜ ¶ËÁÔ‡ÓË˜

Oρφικό Bλέµµα

(10:58)

µαγνητοταινία

Το Ορφικό βλέµµα ή Orpheus’ Gaze είναι ένα στερεοφωνικό
tape κοµµάτι αποκλειστικά γραµµένο για να παιχθεί παράλ-
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ληλα µε τη χορογραφία της Hagit Bar στο Laban Centre του
Λονδίνου. Πηγές έµπνευσης αποτελούν το θέµα της ίδιας της
χορογραφίας αλλά και ο µύθος του Ορφέα στον κάτω κόσµο.
Η κινησιακή σύνθεση προτείνει ένα ταξίδι πάνω στις αδύναµες γέφυρες δυο σωµάτων, αφαιρώντας κοινωνικές επιφάνειες. Ο µύθος, και πιο συγκεκριµένα η φιλοσοφική του ανάλυση, µας παραπέµπει στο βάθος, το άρωµα αλλά και την ενεργειακή σηµασία της νύκτας. Το Ορφικό βλέµµα εµφανίζεται σαν µια στιγµή ανυποµονησίας η οποία όµως θα µετατραπεί σε πηγή έµπνευσης και αρετή. ∆εν µπορούµε να µετατρέψουµε το σκοτάδι και το βάθος του σε φως, αλλά είµαστε σε θέση να ερεθιστούµε από το άρωµα και την ενέργειά
του µε τρόπο έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε νέες φόρµες και
σχήµατα σε µια διαφορετική πραγµατικότητα. Η µουσική σύνθεση προσπαθεί να φέρει τις δυο αυτές ιδέες σε παράλληλους δρόµους χρησιµοποιώντας την ηχογράφηση της ανθρώπινης αναπνοής και την παραγωγή ήχου µέσα από ένα πνευστό. Μια διαδροµή ανάµεσα σε σύνορα και όρια δυο διαφορετικών σωµάτων που το βάθος και η έντασή τους ανακαλύπτει νέες δραστηριότητες.
1983-1991 Σπουδές βιολιού και θεωρίας της µουσικής στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών
µε καθηγητές τους Γιάννη Βατικιώτη, Μάκη Τσορουκογλου και Γαϊτάνο. 1998-2001---BSc στην Ηλεκτρονική Μουσική στο Hertfordshire University µε καθηγητές τους
Howard Burrell, Dave Smith, Johm Palmer, Paul Fretwell. Κατά την περίοδο αυτή,
µέλος της Φιλαρµονικής του Hertfordshire ως δεύτερο βιολί, της Gong-Chime Orchestra
και Steel Band of Trinidad στο πανεπιστήµιο του Hertfordshire. 2001-2003_Μεταπτυχιακές σπουδές στο City University του Λονδίνου. Από το έτος 2000, το ενδιαφέρον του στρέφεται στη σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής για µοντέρνο χορό
και χοροθέατρο. Στενή συνεργασία µε το Laban Centre του Λονδίνου από το 2001
και η εκπλήρωση δυο έργων. Το Ορφικό Βλέµµα είναι ΕΝΑ από αυτά µε συµµετοχή στο Laban Solstice Festival και στο Northern Exposure of Contemporary dance
film and video Festival. Τέλος, η παρακολούθηση εργαστηρίου αυτοσχεδιασµού χορού και µουσικής στο PIA Workshop το Magpie Music&Dance Co. στο Άµστερνταµ
µε διευθυντή µουσικής τη Mary Oliver το 2002.
Λ.Π.

M¿ÚÎÔ˜ §¤ÎÎ·˜

Eπιστροφή

ÕÎË˜ ¢·Ô‡ÙË˜

From the edge of the city, One day in August

(15:00)

Audio/ Video Παρουσίαση

Σωτήρης ∆αλιάνης, Computer

Αυτοσχεδιασµός µε µουσικά και οπικά θέµατα απο την ταινία
∆εκαπενταύγουστος του Κ. Γιάνναρη µε τα προγράµατα προγραµµάτων µουσικής σύνθεσης D-JAY και οπτικής σύνθεσης
V-JAY.
Γιος του ιατρού Βασιλείου ∆αούτη από το Πελόπιο της Αρχαίας Ολυµπίας και της
Μαρίας το γένος Αρώνη από την Αθήνα. Σε ηλικία 15 ετών άρχισε µαθήµατα κλασικής κιθάρας. Απεφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1979. Το 1980 πήγε για
πανεπιστηµιακές σπουδές στις Η.Π.Α. (πτυχίο φυσικοχηµείας, 1983, College of
Wooster, Ohio). Παράλληλα σπούδασε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, µαθηµατικά, θεωρία µουσικής τζαζ και πήρε µαθήµατα κλασικής κιθάρας από τον Αντρέι Μεντζούκωφ. Το 1984 εγγράφηκε στο Πανεπιστήµιο του Οχάιο όπου µελέτησε σύνθεση ηλεκτρονικής µουσικής µε τον Μαρκ Φίλιπς. Από το 1986 εργάζεται στο σύστηµα της Πολυαγωγίας. Το πρωτο του έργο, Crystal Forest (Κρυστάλλινο δάσος)
για µαγνητοταινία είναι φτιαγµένο στο σύστηµα της πολυαγωγίας (UPIC) του ΚΣΥΜΕ
και έχει ως αρχική πηγή ήχους κρυστάλλων. Η επόµενη σύνθεση του, Solar Rain
(Ηλιακή βροχή,1987) παρουσιάστηκε στο 15ο Φεστιβάλ ηλεκτρονικής µουσικής, στο
Bourges της Γαλλίας και το 1988 το έργο του Into the Light προκρίθηκε από τη 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.
Α.∆.

(7:20)

µαγνητοταινία

H Eπιστροφή γεννήθηκε στις ανατολικές συνοικίες, εκεί που
τις νύχτες του Σαββάτου αµετανόητοι µετανάστες θυµούνται
τον Aλέξανδρο πάντα να φεύγει πρoς το Νότο αφήνοντας πίσω του σκιές και αδιόρατες επιθυµίες χαραγµένες βαθειά µέσα στα µάτια των γυναικών της Φρυγίας.
Κι ύστερα στέλνουν µηνύµατα παλιννόστησης καθώς οι γιοι και
οι θυγατέρες τους βρίσκονται ξαπλωµένοι πάνω σε τραπέζια
συναλλαγών και οι πωλητές ονείρων, µε επαγγελµατική ευσυνειδησία, αλείφουν µε αρωµατικά λάδια τα ισχνά στήθια της αστικής τάξης.
H µουσική της Eπιστροφής δεν περιγράφει τίποτα ούτε προσπαθεί να διηγηθεί καµιά ιστορία γιατί όταν απόκτησε υπόσταση όλα είχαν κιόλας περιγραφεί κι όλες οι ιστορίες είχαν
ειπωθεί. Aπλώς, επιχειρεί να βοηθήσει τους εραστές της τέχνης να προσεγγίσουν το θάνατο µε όσο γίνεται περισσότερες αυταπάτες.
Σπούδασε Σύνθεση στο Royal Conservatory of Music, στο πανεπιστήµιο του York
και στο πανεπιστήµιο του Toronto. Έχει γράψει µουσική δωµατίου, ηλεκτρονική µουσική, µουσική για ορχήστρα, καθώς και µουσική για το θέατρο. ∆ιδάσκει στο Ιόνιο
Πανεπιστήµιο.
Μ.Λ.
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Kώστας Στρατουδάκης
Πέτρος Φραγκίστα
∆ηµήτρης Kαραγεώργος
Bασίλης Kόκκας
Kώστας Mαντζώρος
Σωτηρία-Tίτη Aδάµ
Tάκης Bελιανίτης
Στέφανος Bασιλειάδης
KÒÛÙ·˜ ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË˜

Fuzzy Logic 323

1
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Fuzzy Logic 323
Αδιαλείπτως
Pοήν Eδέχθην...
Felice - Mind Stills
Recuerdo
Dolly... you don't need your mirror any more
Κληδών
Μυστικά Τραγούδια της Νύχτας

(8:00)

ζωντανή ηλεκτροακουστική µουσική

Γεννήθηκε στην Aθήνα. Σπούδασε µουσική (πιάνο και κιθάρα) στα ωδεία Eθνικό και Aπολλώνιο, σκηνοθεσία στη σχολή κινηµατογράφου Σταυράκου και πληροφορική στο
ΕΛΚΕΠΑ και στην Control Data. Συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο. Eργάζεται σαν
συνθέτης (έργα για µικρά σύνολα, ηλεκτροακουστική µουσική τραγούδια και µουσική
για φιλµ) σαν σκηνοθέτης (ET1, NET και ιδιωτικά κανάλια). ∆ιδάσκει στη σχολή κινηµατογράφου Σταυράκου τη δεκαετία 1989-1999. Tο 1999 οργανώνει σύγχρονο στούντιο
πολυµέσων για τις εφαρµογές της νέας τεχνολογίας στην τέχνη. Έχει παράλληλα οργανώσει και πραγµατοποιήσει σεµινάρια πάνω στα πολυµέσα σε συνεργασία και µε επιδότηση της ευρωπαϊκής κοινότητας, αναπτύξει εφαρµογές λογισµικού και πολυµέσων
και συµµετάσχει και βραβευθεί σε διάφορες διοργανώσεις στην Eλλάδα και το εξωτερικό.
Κ.Σ.

Αδιαλείπτως

¶¤ÙÚÔ˜ ºÚ·ÁÎ›ÛÙ·˜

(6:30)

ηλεκτροακουστική µουσική και video

Πανδώρα Μουρίκη, video, Μοντέρ: Θοδωρής Μάτσκας

¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜

Pοήν Eδέχθην...

(5:00)

για Υπολογιστή και Κρουστά
(∆ηµήτρης Kαραγεώργος, Κρουστά)

Το βασικό υλικό του µέρους του Η/Υ αποτελείται από ήχους νερού, το µέρος των οργάνων (Αfrican water drum & κάλυκα) παίζει ζωντανά ο συνθέτης
Κατά την εφηβεία του, εγκατεστηµένος στα Γιάννενα, πήρε µαθήµατα πιάνου από τη Νίνα Νικολάεβνα. Αργότερα, πήγε στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε µαθήµατα θεωρητικών στο «Ορφείο Ωδείο» µε τον Αµ. Αµαραντίδη. Το 1986 συµµετείχε στο τµήµα ηλεκτρονικής µουσικής του Ωδείου «Αθήναιον» µε καθηγητές τους Στεφ. Βασιλειάδη, ∆. Καµαρωτό και Χ. Ξανθουδάκη, µε τον οποίο συνέχισε και µαθήµατα θεωρητικών. Ακόµη,
παρακολούθησε σεµινάρια µε τους Γ. Ξενάκη (∆ελφοί) και Θ. Αντωνίου (∆ήµος Αθηναίων).
Στα έργα του ερευνά τις δυνατότητες εφαρµογής σύγχρονων τεχνικών σε συνδυασµό µε
λαϊκά όργανα και ηλεκτρονική µουσική (Απόφαση Ι και ΙΙ, για µαντούρα και µαγνητοταινία, 1990_ Ήθος ανθρώπω δαίµων, για τσαµπούνα και ηλεκτρονική µουσική, 199091). Έχει λάβει µέρος στις Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (1986) και Βαρκελώνης (1987). Είναι τακτικός συνεργάτης και υπεύθυνος των µουσικών αρχείων του Κέντρου Σύγχρονης
Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ). Επίσης συνεργάτης της Κρατικής Τηλεόρασης (ΕΡΤ). Άλλα
έργα του: Τριάς, για 3 κρουστά, 1986_ Για τον Αγαµέµνονα, 1987_ ∆ιακυµάνσεις, µουσική για τον Η/Υ UPIC (Πολυαγωγία), 1988_ Luscinia Megarhynchos, για ηλεκτρικό πιάνο, 1989_ Ερίγηρυς (ερι-γηρύω: εκβάλλω φωνή δυνατά), για το πολύχορδο του γλυπτού
θεάτρου «Αιξωνή» της Ν. Γκόλαντα, 1993_ Επάργυρον, για 2 αφηγητές και κρουστά, Ηρώ∆.Κ.
δειο, 1994_ Όραµα, για βιολοντσέλο και ηλεκτρονική µουσική, 1995, κ.α.

Felice - Mind Stills8
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(1998)

ηλεκτροακουστική µουσική για ταινία 16mm
(regie Felicitas Wonnenberg/Antonio Panetta, Berlin 1998)

Recuerdo

KÒÛÙ·˜ M·ÓÙ˙ÒÚÔ˜

(6:00)

µαγνητοταινία και φωνή

Έβη Βασιλειάδη (Φωνή)
Recuerdo (Της Θύµησης του Έρωτα)
Τη θύµησή σου µην την παίρνεις.
Άστην στο στήθος µου µονάχα,

τρέµουλο κερασιάς άσπρης
στο µαρτύριο του Γενάρη.

Με χωρίζει απ’ τους νεκρούς
ένας τοίχος κακά όνειρα.

∆ίνω πόνο από δροσερό κρίνο
για µια καρδιά που ‘ναι από γύψο.

Όλη τη νύχτα στο περβόλι
τα µάτια µου, σαν δυο σκυλιά.

Όλη τη νύχτα, τριγυρνώντας
τις κυδωνιές µε το φαρµάκι.

Κάποιες φορές ο άνεµος
είναι ένα τουλπάνι φόβου,

είναι ένα άρρωστο τουλπάνι,
του χειµώνα το ξηµέρωµα.

Ένας τοίχος κακά όνειρα
µε χωρίζει απ’ τους νεκρούς.

Σιωπηλά καλύπτει η πάχνη
τη γκρι κοιλάδα του κορµιού σου.

Στης συνάντησης την πύλη
το κώνειο είναι που φυτρώνει.
του Βασίλη Λαλιώτη (εκδ. Παρουσία)

Μα τη θύµησή σου άστην, F. Garcia-Lorca
άστην στο στήθος µου µονάχα. Μετάφραση

™ˆÙËÚ›·-T›ÙË A‰¿Ì

Dolly... you don't need your mirror any more

(10:00)

µαγνητοταινία

Dolly you don’t need your mirror any more (Ντόλυ... δεν χρειάζεσαι πια τον καθρέφτη σου), για µαγνητοταινία. Aφιερωµένο στο
πιο διάσηµο κλωνοποιηµένο πρόβατο του κόσµου.
"...άλλ’ εκδιδάσκει πάνθ’ ο γηράσκων χρόνος."
Aισχύλος, Προµηθεύς ∆εσµώτης

                                   

Το έργο παρουσιάστηκε στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Πληροφορικής ICMC 1997. Πραγµατοποιήθηκε στο studio του προγράµµατος ψυχοακουστικής του Α.Π.Θ., σε υπολογιστή SGI,
Silicon Graphics Indigo / Indy Workstations µε Real Time CMix
(rt cmix) created at Princeton-Columbia U. και Granular 3.0,
created at the Electronic Studio at Technical University, Berlin.
Γεννήθηκε στην Aθήνα. Σπούδασε µουσικολογία στο Πανεπιστήµιο Aθηνών, πιάνο µε
τον Max Hallecker ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση µε τους Γ. Iωαννίδη, X. Ξανθουδάκη, computer music µε τον Θ. Pικάκη, και ηλεκτρονική µουσική µε τον Στ. Bασιλειάδη
στο KΣYME. Έχει παρακολουθήσει σεµινάριο σύνθεσης µε τον Θ. Αντωνίου, µαθήµατα βυζαντινής µουσικής, βιολιού και εκκλησιαστικού οργάνου. Έχει γράψει έργα για µουσικά σύνολα και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έργα της έχουν παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ
Mουσικής Πληροφορικής (∆ελφοί 1993), στο Ωδείον Hρώδου του Aττικού (Φεστιβάλ Αθηνών 1994), στο ∆ιεθνές Συνέδριο Mουσικής Πληροφορικής ICMC 1997 κ.α. H σύνθεσή
της Megan and Morag για µαγνητοταινία και πιάνο βραβεύθηκε στα Workshops Σύγχρονης
Mουσικής, Mέγαρο Mουσικής Aθηνών 1999. Έχει γράψει µουσική για το θέατρο: Πέρσες του Aισχύλου, Φεστιβάλ Aθηνών 1995 και O ∆ίκρανος Nτίσνεϋ, Φ. Pίντλεϋ, 1997
σε σκηνοθεσία Στ. Aρκέντη-Λώνη. Έχει γράψει µουσική για ντοκυµανταίρ µεγάλου µήκους, το οποίο παρουσιάστηκε στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Eυρώπης, Θεσσαλονίκη
1997 και για ταινίες µικρού µήκους. ∆ιδάσκει ψυχοακουστική, µουσική για το θέατρο και
τον κινηµατογράφο και µουσική πληροφορική. Eίναι µέλος της Ένωσης Ελλήνων ΜουΣ.Α.
σουργών.

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ BÂÏÈ·Ó›ÙË˜

Κληδών

(5:57)

µαγνητοταινία

Κληδών: οιωνός, σηµείο που περιέχεται σε φράση, λέξη, ήχο
προκειµένου να µας δηλώσει το µέλλον γενέσθαι. Ο µάντης–οιωνοσκόπος καταγίνεται µε την παρακολούθηση των ηχητικών
συµβάντων του περιβάλλοντος του προκειµένου να αποσπάσει την
πολύτιµη πληροφορία του εκάστοτε ενδιαφερόµενου. Οι µυστικοί
κώδικες και οι απόκρυφες τεχνικές του τον ανάγουν σε πρόσωπο
ιερό. Ο ηχητικός κόσµος του έργου αποτελεί µια πρόκληση για τον
ακροατή προκειµένου να δοκιµασθεί σε παρόµοιες τεχνικές αναγνώρισης σηµείων που πιθανόν θα του εγείρουν συνειρµικά αντίστοιχες πληροφορίες ενός προσωπικού του ζητούµενου. Το
έργο δηµιουργήθηκε το 1995 βασισµένο σε υλικό προερχόµενο από το σύστηµα της Πολυαγωγίας καθώς και ηχογραφηµένο υλικό (Samples). Η δοµή του βασίζεται σε µαθηµατικό µοντέλο γραµµικής ανάπτυξης ηχητικών καταστάσεων προερχόµενων από αντιστοίχισή τους µε τυχαία κατανοµή συχνοτήτων τόσο ως προς
το τονικό ύψος όσο και ως προς τις διάρκειες, µε τον έλεγχο εντοπισµένο στους χώρους ανάπτυξής τους που υπόκεινται σε εκθετική ανάπτυξη του όγκου τους. Όµως, η σύνθεση δεν είναι η απαρέγκλιτη πιστή εφαρµογή του παραπάνω µαθηµατικού µοντέλου αφήνοντας τις ελευθερίες να παρακολουθήσουµε το παιγνίδι
του «κληδονισµού».
Σπούδασε σύνθεση, ηλεκτροακουστική µουσική και computer music µε τους Θ. Αντωνίου, Στ. Βασιλειάδη και Χ. Ξανθουδάκη. Παράλληλα σπούδασε 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, 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 Bourges καθώς και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και
του εξωτερικού. Στα πολύτεχνα έργα του έχει συνεργαστεί µε καλλιτέχνες όπως ο Η. Ταµπακέας (Art video για το έργο «Πιθοίγια»), η Έρση Χατζηαργυρού (µουσική για το
mobile γλυπτό της «Λαύριο 2*2*2»). Συµµετείχε στο MusICA’s Festival στο Λονδίνο µε
το έργο του «Λογιάς» ειδικά γραµµένο για τον τροµπονίστα – performer και συνθέτη J.
Kenny καθώς και στο Πανεπιστήµιο του Norwitch. 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. Το έργο του «Κληδών» συµπεριλαµβάνεται στη συλλεκτική έκδοση της
ΕΤΕΒΑ: «Από την Ελληνική Μουσική Πρωτοπορία του 20ού αιώνα». Έχει γράψει µουσική για πολλές µουσικές παραστάσεις µεταξύ των οποίων οι: Αισχύλου «Πέρσες» σκην. Θ. Τερζόπουλου (σύνθεση, επιµέλεια), Αισχύλου «Επτά επί Θήβας» - σκην. Ν.
Αρµάου (διδασκαλία, εκτέλεση), Ευριπίδη «Ηρακλής Μαινόµενος» - σκην. Θ. Τερζόπουλου (σύνθεση), Ευριπίδη «Βάκχαι» - σκην. Θ. Τερζόπουλου (παραγωγή του
Shauspiel Haus του Düsseldorf - σύνθεση), Ο. Ουάιλντ «Ο Εγωιστής Γίγαντας» - παραγωγή θιάσου «Οι Παραµυθούδες της Πόλης» (σύνθεση) και πολλά άλλα. Από το 1993
συνεργάζεται ως συνθέτης και καθηγητής στο Θεατρικό Εργαστήρι του ∆ήµου Γλυφάδας και έχει συνθέσει και διδάξει τη µουσική σε 15 θεατρικές παραγωγές του θιάσου
του εργαστηρίου. Έχει συνθέσει τη µουσική στην ταινία µικρού µήκους «Monday» της
Στ. Καββαδάτου και στο ντοκυµαντέρ «Λαύριο» σε σκην. Ε. Κατσιγιάννη. Είναι µόνιµος συνεργάτης του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας και ειδικεύτηκε και δίδα-

K¤ÚÎ˘Ú· 2002

                                 



ª Ô ˘ Û È Î Ë ˜
∏ Ï Â Î Ù Ú Ô · Î Ô ˘ Û Ù È Î Ë ˜
∏ Ì Â Ú Â ˜

™À¡∞À§πA



¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘



21.00

                                                                               

ξε σύνθεση στο σύστηµα της Πολυαγωγίας (UPIC) του Γ. Ξενάκη καθώς και µουσικές
εφαρµογές και επεξεργασία ήχου σε Η/Υ. Είναι ο εισηγητής της ειδικότητας της Μουσικής Τεχνολογίας στον ΟΕΕΚ ως πρόγραµµα σπουδών στα Ι.Ε.Κ. Συνεργάστηκε
στην έκδοση των βιβλίων Μουσικής του Ο.Ε.∆.Β. και έγραψε το «Λεξικό Μουσικής» έκδοση Πατάκης – Conceptum. Επιµελήθηκε την έκδοση του έργου του Γ. Γ. Παπαϊωάννου για το Νίκο Σκαλκώτα που πρόκειται σύντοµα να εκδοθεί.
Π.Β.

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜
Μυστικά Τραγούδια της Νύχτας (10:00)
«Παραλλαγές και θέµα» για γυναικεία φωνή, εικαστική «δράση» και ηλεκτρονικούς µετασχηµατισµούς.
Είδα τις «παραλλαγές» ως τα θαύµατα και τα δεινά που δηµιουργεί, υφίσταται, παθαίνει και χαίρεται ο άνθρωπος και η ζωή.
Είδα τις «παραλλαγές» ως την αθέατη πλευρά του φωτός: τη νύχτα. Το «θέµα» το αποκαλύπτει ο θάνατος. Το έργο κινήθηκε σε
παράλληλες και αντίδροµες τροχιές στην εικαστική δηµιουργία του
Μιχάλη Αρφαρά «Προς το Φως» -θαυµάζω και χαίροµαι την ανεξάντλητη εικαστική του δηµιουργία, τη γεµάτη νέες, τολµηρές,
ελληνότροπες, ευφάνταστες, µε βαθείς και έξυπνους συµβολισµούς και υπαινιγµούς, ιδέες. Εδώ, χρησιµοποιείται η εκδοχή
παρουσίασης του έργου (48 πίνακες ? παραλλαγές ? µεταµορφώσεις από την ίδια αρχική λιθογραφία µε τίτλο «Προς το φως»).
Τις 16 βασικές παραλλαγές µετασχηµατίσαµε µε ειδική σάρωση
σε εντολές midi, µε την ευγενική βοήθεια του συνθέτη ∆ηµήτρη
Καµαρωτού, σε ένα από τα «εργαλεία» του εκπαιδευτικού προγράµµατος Υ.∆.Ε.Ε.Σ. ∆ική µου αρχική πηγή (το θέµα που θα ακουστεί µόνο στο «Τέλος») ήταν ένα τραγούδι από τη σκηνική µουσική µου στον «Βούδα» του Καζαντζάκη (Εθνικό Θέατρο, σκηνοθεσία Αλέξη Σολοµού). Οι παραλλαγές ? µετασχηµατισµοί έχουν προκύψει από τις «κλασικές» διαδικασίες της αντίστροφης
ή καρκινικής ανάγνωσης του θέµατος, από τον κατακερµατισµό
του σε φράσεις, σε µικροσκοπικά σπαράγµατα µελωδικών και ρυθµικών µορφωµάτων ή σε µεµονωµένους φθόγγους, πάντα από
το φωνητικό υλικό, και από ηχητικά αντίστοιχα που προέκυψαν
από τις φωνές, µε κινούσα, αθέατη δύναµη τις εικόνες ή από ήχους-λαϊκά µουσικά όργανα, κινηµένα από τις µελωδικές, ρυθµικές και δυναµικές ακολουθίες της φωνής. Ευχαριστώ τους συνεργάτες µου, συνθέτες, Κώστα Μαντζώρο και Πέτρο Φραγκίστα,
που σιωπηλά, υποµονετικά δούλεψαν τις ατέλειωτες µέρες και νύχτες που χρειάστηκαν για να δώσουν τα σύγχρονα µέσα του εργαστηριού του Κ.ΣΥ.Μ.Ε., αυτό που ακριβώς προσπάθησα να πετύχω. Ευχαριστώ την οµόψυχη Λαλούλα Χρυσικοπούλου για τη
σύλληψη της αµφίεσης της µόνης, και µοναδικής για µένα, ερµηνεύτριας, της Έβης Βασιλειάδη, της -καθόλου συµπτωµατικά- κόρης µου. Ευχαριστώ τον Τάσο Κυριαζή που πρόσφερε τη δυνατότητα ηχογράφησης στο studio του όλου του φωνητικού υλικού
του έργου.
Από τα παιδικά του χρόνια, στη ∆ράµα, µαθήτευσε στην ευρωπαϊκή (µε τον Γ. Ναλπαντίδη) και στην βυζαντινή µουσική (µε τον Αθ. Κωνσταντινίδη). Αργότερα ήρθε στην Αθήνα, όπου σπούδασε ανώτερα θεωρητικά και νεότερα συστήµατα σύνθεσης στο Ελληνικό Ωδείο µε την Ουρ. Ιωαννίδου (1951-1955, δυο πρώτα βραβεία µε ειδική διάκριση
και χρηµατικό έπαθλο) και στη συνέχεια µε τον Γ.Α. Παπαϊωάννου (1955-1962).
Η γνωριµία του µε το Γ. Χρήστου, του οποίου έγινε στενός συνεργάτης κατά τον τελευταίο χρόνο της ζωής του (1969-70), στάθηκε καταλυτική για τη µετέπειτα πορεία του. Εξίσου καθοριστικές στη διαµόρφωση των αισθητικών του αντιλήψεων και της µουσικής
του παιδείας υπήρξαν η συνεργασία και η φιλία µε το Μιχάλη Αδάµη, το Γ.Γ.Παπαϊωάννου και το Γιάννη Ξενάκη. Από το 1956 αρχίζει η µακρόχρονη θητεία του στο θέατρο
µε µουσική διδασκαλία και διεύθυνση των ορχηστρικών συνόλων σε αρχαίο δράµα και
νεώτερο δραµατολόγιο (υπεύθυνος µουσικός διευθυντής στο Κρατικό Θέατρο Βορ.
Ελλάδος [ΚΘΒΕ, 1961-67] και αργότερα, στο Εθνικό Θέατρο, 1968-78). Αυτή την περίοδο
ξεκινάει η δουλειά του ως συνθέτη για το θέατρο (18 αρχαίες τραγωδίες και 35 έργα του
κλασικού και νεώτερου δραµατολογίου). Από τη δεκαετία του ’70 επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ηλεκτροακουστική µουσική, διαµορφώνοντας µια δική του οπτική για
τη σύνθεση. Ονοµάζει τη µουσική του «ιδεογραφική», υπονοώντας ότι οι «ιδέες» (οι καταστάσεις, τα συναισθήµατα), που αποτελούν τον πρωταρχικό κόσµο, τη βαθύτερη
σκέψη του συνθέτη, πραγµατώνονται σε ηχητικά-µουσικά µορφώµατα (δίκην «ιδεογραµµάτων»-συµβόλων). Αυτά τα στοιχεία ωθούνται από µια δραµατική κινητήρια δύναµη, στην «περιπέτεια» των άπειρων συνδυασµών τους. Σ’ αυτό το πνεύµα γράφει 8
ηλεκτροακουστικά πολύτεχνα έργα. Η µουσική του παρουσιάστηκε σε µεµονωµένες
συναυλίες ή σε ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις (πολλές χώρες της Ευρώπης, Ιαπωνία, Αµερική). Επίσης έχει γράψει πάνω από 100 ?µε ελληνότροπα στοιχεία- παιδικά τραγούδια ( Το Γλυκό Τσαµπί Σταφύλι, σε στίχους Μ. Γουµενοπούλου, πήρε το
πρώτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισµό της UNICEF, 1979). H ενασχόλησή του από πολύ νωρίς µε τη µουσική εκπαίδευση τον οδήγησε στη συνειδητοποίηση των σοβαρών
προβληµάτων της µουσικής παιδείας στον τόπο µας, την οποία υπηρετεί µε πάθος από πλήθος θέσεων: 1953-68 σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία (8 δηµοτικά και 3 γυµνάσια),
1968-96 στο Kολλέγιο Αθηνών, 1969-96 στη ∆ραµατική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου,
1991-94 στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 1995 κ.ε. σύµβουλος στο Αρκάδειο δηµοτικό σχολείο στην Τρίπολη και στη Μουσική Σχολή «Ηχοχρώµατα» της Χίου, και από το 1991 έως 1995 στην «Ευµουσία». Εισηγητής του αναλυτικού προγράµµατος του Υπουργείου Παιδείας για τη µουσική εκπαίδευση στα Γυµνάσια και την Α τάξη του Λυκείου και επικεφαλής της οµάδας συγγραφής των τεσσάρων, αντίστοιχα, βιβλίων µουσικής του Ο.Ε.∆.Β. Βασικός εισηγητής του θεσµού των Μουσικών Σχολείων. Με εισηγήσεις σε συνέδρια και διδασκαλία σε σεµινάρια προσπαθεί
να συµβάλει στα θέµατα µουσικής εκπαίδευσης και πολύτεχνης αισθητικής παιδείας.
Από τα νεανικά του χρόνια µετείχε στην κίνηση των ελληνικών χορωδιών ως µέλος ή δι-

                                   

ευθυντής παιδικών και νεανικών χορωδιών και ορχηστρών και ως µέλος της Οµάδας
Εργασίας του ΥΠ.ΠΟ. για την Χορωδιακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τώρα είναι πρόεδρος
της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών. Έχει ασχοληθεί µε την ηχητική «χαρτογράφηση» της
Ελλάδας (καταγραφή ηχητικού και µουσικού υλικού ανά περιοχές). Από το 1956 ως το
1998 έκανε πολλές εκποµπές στην Ελληνική Ραδιοφωνία παρουσιάζοντας την έντεχνη
(κυρίως ελληνική) µουσική καθώς και θέµατα µουσικής παιδείας. ∆ιετέλεσε µέλος της
Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Μηνυµάτων του Προγράµµατος Μελίνα από το 1995, καθώς και προεδρεύων ή µέλος σε πολλές οµάδες εργασίας του ΥΠ.ΠΟ.
και του Υπουργείου Παιδείας. ∆ιευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας
(από το 1986) και πρόεδρος του Ιδρύµατος Χουρµουζίου ? Παπαϊωάννου (από το 2000).

Έβη Βασιλειάδη (Ηθοποιός)
Μεγαλωµένη σε µουσική οικογένεια, µελετά πιάνο από µικρή (µε τη Μαρίκα Παπαϊωάννου) και έχει λάβει µέρος επανειληµµένα σε φωνητικά σύνολα µε ρεπερτόριο κλασικής και σύγχρονης µουσικής. Σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν/µίου Αθηνών (1982-86) και θέατρο στη ∆ραµατική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (1986-89).
Στη συνέχεια συµµετείχε στο θεατρικό σεµινάριο της Μίρκας Γεµεντζάκη µε θέµα «Το
ανθρώπινο σώµα ως µουσικό όργανο» (1991), µελετώντας µαζί της και ιδιαιτέρως φωνητικά. Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί: Με το Θεσσαλικό Θέατρο (1990-91),µε την Μ.
Γεµεντζάκη (Φόνισσα του Παπαδιαµάντη ,1991), µε την «Ανάλια» της Μ. Τσούτη (1993),
µε το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (1990, 1994,1998 και 2000), µε το Γ_ Πρόγραµµα (1995), µε το «Αµφιθέατρο» του Σπ. Ευαγγελάτου (1996), µε τον Μιχ. Κακογιάννη
(1997), µε το Εθνικό Θέατρο [σε σκηνοθεσίες των Κ. Τσιάνου 1994,_Στ. Τσακίρη, Γιωργ.
Ζαµπουλάκη (1997-98), Άσπας Τοµπούλη (2000)] κ. ά. Παράλληλα ασχολήθηκε για αρκετά χρόνια (1991-1999) µε το θεατρικό παιχνίδι για παιδιά δηµοτικού (12ο, 13ο και 5ο
∆ηµ.Σχολεία Χαλανδρίου, Πνευµ. Κέντρο Κυψέλης Αίγινας και Παιδ. Χορωδία Χίου). Τα
δυο τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη του Αρχείου Αιµίλιου Χουρµουζίου.
Σ. Θ.Β.

Μιχάλης Αρφαράς (Εικαστικός)
Ο Μιχάλης Αρφαράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Το 1974 έφυγε στη ∆. Γερµανία
όπου άρχισε σπουδές πάνω στις τεχνικές της χαρακτικής και τον πειραµατικό κινηµατογράφο. Το 1985 ανακηρύχθηκε καθηγητής της χαρακτικής στο Πανεπιστήµιο της ιστορικής πόλης του Hildesheim Ανόβερου. Μέχρι σήµερα, και µε αφορµή τις εκθέσεις
του στην Ελλάδα, τη Γερµανία και την Κύπρο, έχουν εκδοθεί δυο κατάλογοι µε έργα ποικίλων εκτυπωτικών τεχνικών, δυο κατάλογοι µε συναρµολογηµένα έργα (ασαµπλάζ) που
ξεκίνησε το 1989, µια µελέτη σε συνεργασία µε τον Φράνκ Ράιµαν µε τίτλο Εισαγωγή
στην τεχνική της Χαρακτικής (1979). Ο ίδιος έχει εικονογραφήσει ποικίλες ελληνικές και
γερµανικές εκδόσεις. Σηµαντικό ρόλο στο έργο του κατέχει η παραγωγή φιλµς πειραµατικού κινηµατογράφου για πολλά από τα οποία έχει βραβευτεί στην Ευρώπη. Από το
1974 ζει στο Ανόβερο. Από το 1980 που ολοκληρώνει τις σπουδές του στη χαρακτική
µέχρι το 1989, χρησιµοποιεί κάθε γνωστή τεχνική της εκτύπωσης (βαθυτυπία, λιθογραφία,
υψοτυπία, τυπογραφία, µεταξοτυπία, στοιχειοθεσία, τσιγκολιθογραφία, και οφ-σετ) για
να δηµιουργήσει εικόνες που συχνά χρησιµοποιεί στην παραγωγή πρωτότυπων πειραµατικών φιλµς. Το 1989 αρχίζει να καταπιάνεται µε τη συναρµογή ετερόκλητων αντικειµένων, µαζεµένα από βιοµηχανικούς σκουπιδότοπους, που παρουσίασε στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 στις ενότητες Ειδώλια (1992) και Αγγελιοφόροι Ξεχασµένων
Χωρών(1995). Τα µικρού και µεγάλου µεγέθους συναρµολογηµένα έργα (ασαµπλάζ) του
Μιχάλη Αρφαρά µορφοποιούν αρχέτυπα του σύγχρονου πολιτισµού που χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρονική τεχνογνωσία.
Προς το φως
1. Η σειρά µε τίτλο «Προς το φως» βασίζεται στην οµώνυµη λιθογραφία. Κατά την εκτύπωση του
συγκεκριµένου λιθογραφικού έργου απέµειναν, εκτός αρίθµησης µια σειρά από κακοτυπωµένα δοκίµια. ∆εκαέξι από αυτά τα «σκάρτα» διαµορφώθηκαν από τον καλλιτέχνη µε το σκαρπέλο, µε έγχρωµα µολύβια και τέµπερες, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν ισάριθµες µοναδικές έγχρωµες εικόνες.
Κάθε µια αφηγείται τη δική της ιστορία. Αυτά τα έργα διαθέτουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και δε σχετίζονται µε τη λιθογραφία από την οποία προήλθαν
2. Οι έγχρωµες εικόνες, αρχικώς, φωτοτυπήθηκαν και µετατράπηκαν σε ασπρόµαυρες φωτοτυπίες.
Στη συνέχεια ο καλλιτέχνης, µε τη βοήθεια σκαρπέλου και ενός µαύρου µαρκαδόρου, τις µετέτρεψε
σε αφηρηµένες γεωµετρικές συνθέσεις. Τα ασπρόµαυρα σχέδια αποτέλεσαν τις µακέτες για να κατασκευαστούν οι µεταξοτυπικές µήτρες. Κατόπιν ακολούθησε η µεταξοτυπική εκτύπωση µε γαλάζιο
χρώµα σε λευκό χειροποίητο χαρτί της χαρακτικής. Έτσι, η νέα σειρά είναι αφηρηµένες συνθέσεις
που ξεχωρίζουν για το έντονο πλακάτο γαλάζιο χρώµα τους.
3. Ακολούθησε η καταγραφή των µεταξοτυπιών ως ψηφιακές εικόνες στη µνήµη ενός Η/Υ. Ο καλλιτέχνης, χρησιµοποιώντας ειδικά προγράµµατα, µετέτρεψε τις πλακάτες µονόχρωµες συνθέσεις σε
νέες πολύχρωµες ηλεκτρονικές εικόνες µε πολύ έντονα ζωγραφικά χαρακτηριστικά. Οι ηλεκτρονικές
συνθέσεις εκτυπώθηκαν σε ειδικό φωτογραφικό χαρτί.
4. Ο καλλιτέχνης, στην προσπάθεια να κάνει ορατή τη χρονική εξέλιξη της σειράς, δηµιούργησε ένα
ψηφιακό δίσκο στον οποίο καταγράφηκε µε ηλεκτρονικό τρόπο η προέλευση κάθε νέας εικόνας από την προηγούµενη. Έτσι, δηµιουργήθηκε ένα είδος ηλεκτρονικού φιλµ, το οποίο εµφανίζεται στην
οθόνη του Η/Υ.
(Σηµείωµα για το έργο του Μιχάλη Αρφαρά από τον ιστορικό τέχνης δρ. Γιάννη Κολοκοτρώνη.)

Λαλούλα Χρυσικοπούλου (Ενδυµατολόγος)
Γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πτυχιούχος του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου ∆οξιάδη
Α.Τ.Ι. (Τµήµα Σκηνογραφίας-ενδυµατολογίας) ’68.
Πτυχιούχος του τµήµατος σκηνογραφίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (τάξη Βασίλη Βασιλειάδη) ’72 Α.Σ.Κ.Τ. ∆ιπλωµατούχος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Φλωρεντίας U.S.F.I. ’77. Επίσης, παρακολούθησε κατόπιν εξετάσεων το τµήµα σκηνογραφίας (επί ένα έτος) της Academia di Belle Arti της Φλωρεντίας, καθώς και
διάφορες τεχνικές στη Σχολή Pele Santa Crocce. Σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου στην οποία και δίδαξε αργότερα. ∆ίδαξε σε διάφορα εργαστήρια και καλλιτεχνικές σχολές. Τελευταία δίδαξε σκηνογραφία στο πρόγραµµα επιµόρφωσης ενηλίκων
του Κολεγίου Αθηνών. ∆ιετέλεσε µέλος της Καλλιτεχνικής επιτροπής του Εθνικού Θεάτρου κατά την περίοδο 1985-1989. Μέλος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου κατά την περίοδο 1993-1994. Εν συνεχεία ανέλαβε αναπληρώτρια διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου και τέλος διευθύντρια µέχρι τέλους του 1994. Πρώτη εργασία παρουσίασε στο θέατρο ΚΑΒΑ µε το θίασο Νίκου Χατζίσκου, Τιτίκας Νικηφοράκη, στο έργο «Τσάι και συµπάθεια» του Άντερσον ’69. Από τότε µέχρι σήµερα έχει κάνει περισσότερες από 80
σκηνογραφικές συνθέσεις. Στα φεστιβάλ Αθηνών, Επιδαύρου, ∆ηµήτρια Θεσσαλονίκης,
στις Κρατικές Σκηνές (Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε., Εθνική Λυρική Σκηνή). Εργάστηκε µε
αγάπη στα ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. της ελληνικής περιφέρειας και σε πολλούς ιδιωτικούς θιάσους.
Ζει µόνιµα στην Αθήνα όπου εργάζεται αδιάλειπτα ως σκηνογράφος και διατηρεί ταυτόχρονα αρχιτεκτονικό γραφείο.

K¤ÚÎ˘Ú· 2002

                                 



ª Ô ˘ Û È Î Ë ˜
∏ Ï Â Î Ù Ú Ô · Î Ô ˘ Û Ù È Î Ë ˜
∏ Ì Â Ú Â ˜



™À¡∞À§πA

™¿‚‚·ÙÔ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘



19.00

                                                                               

∆ηµήτρης Mαρωνίδης
Bασιλεία Mπούρα
Άκης Πασούλας
Σώτος Χρυσαφόπουλος
Στέλιος Γιαννουλάκης
Aδάµης Γιώργος
Kώστας Mόσχος
     

Knots
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Chaotic Lucidity
Twisted Perspective

διάλειµµα: Kώστας Στρατουδάκης, Full circle part 1
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(6:00)

µαγνητοταινία

H σύνθεση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση στοχαστικών αλγορίθµων οι οποίοι δηµιουργήθηκαν σε περιβάλλον C-sound-Cecilia
2.4 ενώ για την επεξεργασία σηµάτων και την τελική µίξη χρησιµοποιήθηκαν τα προγράµµατα AudioSculpt, Sound Edit και Logic.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Ξεκίνησε τις µουσικές του σπουδές (πιάνο και θεωρητικά) στο Ωδείο Bορείου Eλλάδος. Tο 1998 συνέχισε τις σπουδές του στο Tµήµα
Mουσικών Σπουδών της Σχολής Kαλών Tεχνών του A.Π.Θ. ενώ από το 1999 είναι σπουδαστής του Kρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (τάξεις K. Σιέµπη & K. Tσούγκρα). Tο 200001 παρακολούθησε τα σεµινάρια µουσικής πληροφορικής του Προγράµµατος Ψυχοακουστικής (IPSA) του A.Π.Θ. υπό την επίβλεψη της K.Tζεδάκι. Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα-σεµινάρια για τη µουσική σύνθεση και ανάλυση µε τους K.Σιέµπη, M. Λαπιδάκη,
και D. Blake. Aσχολείται µε τη σύνθεση οργανικής και ηλεκτρονικής µουσικής και έργα
του έχουν παιχθεί στην Aθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Συνέδριο Mουσικής Aκουστικής
(2002) στην Πάτρα.
∆.Μ.

B·ÛÈÏÂ›· MÔ‡Ú·

Hµιτελής Mελωδία

(6:00)

µαγνητοταινία

Η ηµιτελής µελωδία αποτελεί ένα από τα έξι µέρη µιας µεγαλύτερης σύνθεσης (µε τον τίτλο ‘Rhetoric Cue’) που βασίζεται πάνω στη ρητορική, ως το πανάρχαιο πρότυπο δόµησης λόγου και
έκφρασης ιδεών, µε σκοπό τη µέγιστη αντίληψη και κατανόησή
τους από το κοινό, αλλά και την τέλεια επικοινωνία οµιλητή (και
κατ’ επέκταση συνθέτη) και κοινού. Στη σύνθεση αυτή οι τεχνικές
επεξεργασίας ήχου και σύνθεσης, όπως και η διαµόρφωση µιας
µακροδοµικής φόρµας λειτουργούν συνδυαστικά και µε µόνο στόχο την επίτευξη της µέγιστης µουσικής εκφραστικότητας. Όπως
και στη ρητορική, έτσι και σε αυτήν τη σύνθεση υποστηρίζεται το
γεγονός ότι όσο καλύτερα και εκφραστικότερα τεθεί µια ιδέα στον
ακροατή, τόσες περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να γίνει αυτή η ιδέα αντιληπτή και κατανοητή και κατά συνέπεια να περάσει
στη µνήµη του ακροατή.
Η Βασιλεία Μπούρα είναι καθηγήτρια µουσικής στη µέση εκπαίδευση. ∆ιδάσκει επίσης
και είναι υπεύθυνη του µαθήµατος Μουσικός Προγραµµατισµός και MIDI ∆ηµιουργία
Ι και ΙΙ στο ΤΕΙ Κρήτης, τµήµα Μουσική Τεχνολογίας και Ακουστικής, στο Ρέθυµνο. Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης όπου και έκανε τις πρώτες της σπουδές πάνω στην κλασική µουσική και σύνθεση παίρνοντας πτυχία Ωδικής, Αρµονίας, Ενοργάνωσης
Πνευστών και Κρουστών, Παραδοσιακού και Κλασικού Μαντολίνου, ενώ ταυτόχρονα
ενασχολήθηκε µε φωνητική και ορθοφωνία όπως επίσης και µε την εκµάθηση πιάνου
και σαξόφωνου. Πτυχίο ηλεκτροακουστικής σύνθεσης απέκτησε το 1997 από το Πανεπιστήµιο της Ουαλίας, Μπάγκορ. Το 1998, µετά την απόκτηση του M.Mus. (Master of
Music, έρευνα µε θέµα την ανεύρεση νέων πηγών ήχου και την ανάπτυξη νέων τεχνικών
για τη χρήση τους στην ηλεκτροακουστική σύνθεση), συνέχισε µε διδακτορική διατριβή, έρευνα που συνεχίζει έως και σήµερα στο Πανεπιστήµιο του Kingston στην Αγγλία.
Έχει λάβει µέρος σε διάφορα συνέδρια ηλεκτροακουστικής και σύγχρονης µουσικής στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό ως εισηγήτρια και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε συναυλίες στην Αγγλία, στην Αµερική και στην Ελλάδα.
Β.Μ.

ÕÎË˜ ¶·ÛÔ‡Ï·˜

one-way ticket

(7:52)

µαγνητοταινία

(for white goods and simulated percussions)

H σύνθεση αυτή είναι µια εξερεύνηση του πώς κάτι τι τόσο πεζό
-κατά τη γνώµη µου - όσο το περιβάλλον της κουζίνας, µπορεί να
διεγείρει τη φαντασία. Tο κοµµάτι ξεκινά µέσα από µία κουζίνα και
µε τη χρήση διαφόρων αντικειµένων και συσκευών οικιακής χρήσης σαν µέσο, συνεχίζει ένα φανταστικό ηχητικό ταξίδι. Oι ήχοι
που χρησιµοποιούνται είναι συγκεκριµένοι, ηχογραφηµένοι από
τον "πραγµατικό κόσµο" και επεξεργασµένοι παραπέρα στο ηλεκτρονικό εργαστήριο.
Α.Π.

™ÒÙÔ˜ ÃÚ˘Û·ÊﬁÔ˘ÏÔ˜

Eνιπήος

(2:20)

µαγνητοταινία

Tο έργο "Eνιπήος" (από την οµηρική συνεύρεση της Tυρούς µε
τον Ποσειδώνα) είναι µια µικρή σπουδή για εντάσεις κατά το ότι
φιλοδοξεί να προτείνει, σχετικά µε το αισθητικό πρόβληµα "αρχή-µέση-τέλος", µια λύση πέρα από το δίπολο Fade In/Fade out,
ως συνεισφορά στο γενικότερο ζητούµενο του σύγχρονου είδους.
Ως πηγές ήχου έχουν χρησιµοποιηθεί midi και µαγνητοταινία µε
ηχογραφήσεις από το περιβάλλον και απαγγελία. Για χάρη της ενότητας το midi αναπαρήγαγε µια εξ υπαρχής πλήρη σύνθεση (έ-

                                   

     

ναν Pοντέλους µε διαδικασίες ηµιολικού σειραϊσµού) µε συµβατική παρτιτούρα, του προγράµµατος Scorewriter της Cakewalk.
H τελική επεξεργασία του όλου υλικού έγινε µε τη βοήθεια του προγράµµατος Wave Studio της Creative και τις παραµέτρους της κάρτας ήχου Sound Blaster Live, σε προσωπικό υπολογιστή. Tο έργο αποτελείται από δύο ανισοβαρή µέρη µε το δεύτερο, που ακολουθεί µια µεγάλη παύση, να επέχει ρόλο... υστερόγραφου. H
κατανοµή του ήχου στα κανάλια είναι απλώς στερεοφωνική.
O Σώτος X.A. Xρυσαφόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1961. Aσχολείται µε τη µουσική από παιδί. Eίναι κιθαριστής, ενώ παρακολουθεί µαθήµατα πιάνου στην Aνωτέρα
Tάξη, µε τη Mαρία Eυστρατιάδη. Oλοκληρώνει τις σπουδές του στα Aνώτερα Θεωρητικά στο Ωδείο της Mουσικής Eταιρείας Aθηνών, µε καθηγητή τον Γιάννη Iωαννίδη, στον
οποίο οφείλει και τη σχέση του µε τη σύνθεση. Έχει συνθέσει έργα ηλεκτροακουστικής
µουσικής, άλλα και έργα για σόλο όργανα και για οργανικά σύνολα. Στις Hνωµένες Πολιτείες (St. Francis Xavier University) όπου σπούδασε Πολιτικές Eπιστήµες και Φιλοσοφία,
παρακολούθησε και µαθήµατα µουσικολογίας και ιστορίας της µουσικής (Edgecliff College).
Mεταπτυχιακά στη Φιλοσοφία συνέχισε στην Aγγλία (Essex University). Eίναι δηµοσιογράφος,
µέλος της Eνώσεως Συντακτών Hµερησίων Eφηµερίδων Aθηνών. Έχει εργασθεί σε Eφηµερίδες, Περιοδικά, στο Pαδιόφωνο και στην Tηλεόραση. Έχει δηµοσιεύσει επιστηµονικές µελέτες και λογοτεχνικά κείµενα στην Eλλάδα και στο εξωτερικό.
Σ.Χ.

™Ù¤ÏÈÔ˜ °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÎË˜

Chaotic Lucidity

(14:32)

µαγνητοταινία

Ένα παιχνίδι ανάµεσα σε οργανωµένα και χαοτικά µοντέλα συµπεριφοράς σωµατιδίων και µαζών. Tο κοµµάτι χρησιµοποιεί ηχογραφηµένους φυσικούς ήχους και ήχους κατασκευασµένους εξ
ολοκλήρου στο studio. Όλο αυτό το υλικό, µέσα σε µια συνεχή ροή
και σειρά πολύπλοκων διαδικασιών, δηµιουργεί απίστευτη λεπτοµέρεια
και δοµή µέσα στο χάος και αποκαλύπτει το χάος που κρύβεται
µέσα σε απλές και οργανωµένες µορφές... (∆ιάκριση στο διεθνή
διαγωνισµό ηλεκτροακουστικής µουσικής του Bourges 2002).
Γεννηµένος στην Aθήνα το 1971. Σπούδασε ηλεκτρολόγος µηχανικός στο Eθνικό Mετσόβειο
Πολυτεχνείο και Bιοϊατρική Tεχνολογία στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Σπουδές µε τους Kώστα Mόσχο, Xρήστο Bασιλειάδη, Anry Kerkomaad και Yuka Maki στο IEMA και το KΣYME.
MA στη µουσική τεχνολογία από το πανεπιστήµιο του Keele στη Mεγάλη Bρεττανία µε
το Rajmil Fishman και τον Mike Vaughan. Oλοκληρώνει το διδακτορικό του στη σύνθεση Hλεκτροακουστικής Mουσικής στο πανεπιστήµιο του Bangor στην Oυαλία µε τον Andrew
Lewis όπου διδάσκει ηχογράφηση και τεχνικές studio. Συνθέτει κυρίως έργα για µαγνητοταινία
και συνεργάζεται µε γλύπτες και video artists. Mουσική για το θέατρο και µοντέρνο χορό. Mουσικές παραγωγές. Eλεύθερος αυτοσχεδιασµός. Έχει συµµετάσχει σε πολλά µουσικά συγκροτήµατα στην Eλλάδα και στη Bρεττανία παίζοντας κιθάρα, κρουστά Didjeridoo
και synthesizers. Eπιλεγµένος συνθέτης από τη βρετανική SPNM για το 2001-2003. ∆ουλεύει µε την οµάδα multimedia αυτοσχεδιασµού IMP. Έργα του έχουν κερδίσει διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισµούς και η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε πάµπολλα festival
και συνέδρια καθώς και στο ραδιόφωνο ανά τον κόσµο.
Σ.Γ.

°ÈÒÚÁÔ˜ A‰¿ÌË˜

Twisted Perspective

(3:30)

µαγνητοταινία

Tο Twisted Perspective γράφτηκε την Άνοιξη του 2002 και χρησιµοποιήθηκε ως µουσική επένδυση για µια σκηνή του οµώνυµου θεατρικού έργου που ανέβηκε την ίδια εποχή στο
CALIFORNIA INSTITUTE FOR THE ARTS. Πρόκειται για ένα ηλεκτροακουστικό έργο διαρκείας 5 λεπτών. Aνήκει σε µια σειρά
έργων που έχουν ως κύριο χαρακτηριδστικό τη χρήση οργάνων
της ορχήστρας Gamelan από τη Java παιγνένα µε παραδοσιακό αλλά και µη τρόπο, µε σκοπό τη δηµιουργία µουσικής που διατηρεί ορισµένα χαρακτηριστικά στοιχεία της Gamelan αλλά ταυτόχρονα αποµακρύνεται από το παραδοσιακό ύφος αισθητά.
Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1974. ∆ιδάχθηκε θεωρητικά από τον Xάρη Ξανθουδάκη, έκανε
σπουδές στη σύνθεση, την εθνοµουσικολογία και τη µουσική εκτέλεση στο Πανεπιστήµιο
του York στην Aγγλία, πτυχίο B.A. το 1996, και µεταπτυχιακές στις σύγχρονες παραστατικές
τέχνες στο Πανεπιστήµιο του Leeds – Bretton Hall, πτυχίο M.A. το 1998. Από το 2001
κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στη σύνθεση στο California Institute of the Arts. Ως συνθέτης και ως συνθέτης-εκτελεστής χρησιµοποιεί στα έργα του και εκτελεί ο ίδιος προωθηµένες φωνητικές τεχνικές, ιδιαιτέρως για την παραγωγή των αρµονικών των φθόγγων, και πρωτότυπες πειραµατικές τεχνικές εκτελέσεως ενός ευρέως φάσµατος οργάνων από ποικίλες µουσικές παραδόσεις. Eπίσης ασχολείται µε τη σύνθεση έργων ηλεκτροακουστικής µουσικής καθώς και µε τον αυτοσχεδιασµό. Έργα του έχουν παρουσιασθεί
στην Aθήνα, την Kέρκυρα, την Oδησσό, την Aγγλία και το Los Angeles.
Γ.Α.

KÒÛÙ·˜ MﬁÛ¯Ô˜
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Aνδρέας Mνιέστρης
Mηνάς Eµµανουήλ
Mυρτώ Kορκοκίου , Aπόστολος Λουφόπουλος
Kώστας Kαραθανάσης
Aπόστολος Λουφόπουλος
     

AÓ‰Ú¤·˜ MÓÈ¤ÛÙÚË˜

1
2
3
4
5

Oι Παραλλαγές των Παραλλαγών
Auriphone
Παρεµβολές
Allegoriae Sonantes
Aύρα

διάλειµµα: Kώστας Στρατουδάκης, Full circle part 2

Oι Παραλλαγές των Παραλλαγών

(9:00)

µαγνητοταινία

Στις "Παραλλαγές Χάϋδν", ως γνωστόν, ο Brahms επεξεργάζεται ένα θέµα που είχε δουλέψει παλαιότερα ο Χάϋδν ο οποίος επίσης για τη σύνθεσή του αυτή είχε
χρησιµοποιήσει ένα παλαιό θρησκευτικό ύµνο. Για τη δική µου εργασία θεώρησα
τον ήχο από µια ηχογράφηση των "Παραλλαγών Χάϋδν" (op.56a) σαν πρωτογενές
υλικό και για την κατασκευή του κοµµατιού χρησιµοποιήθηκε ο ήχος καθαυτός µαζί µε διάφορες επεξεργασµένες παραλλαγές του. Μακροδοµικά το κοµµάτι είναι κατασκευασµένο -σε γενικές γραµµές- σύµφωνα µε τον τρόπο που είναι αρθρωµένο
και το ίδιο το θέµα των "Παραλλαγών..." συµπεριλαµβανοµένης και της coda. Οι
"Παραλλαγές των Παραλλαγών" ήταν παραγγελία της ένωσης "Αmici della Musica"
του Cagliari και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3/6/2001 στην πόλη αυτή. Από τότε έχει παιχτεί σε πολλές συναυλίες και έχει µεταδοθεί από το ραδιόφωνο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Γεννήθηκε στον Πειραιά. H σχέση του µε την ηλεκτροακουστική µουσική ξεκίνησε
µε τη µορφή συµµετοχής σε σεµινάρια και εργαστήρια που οργάνωσε –και σε µερικά από αυτά δίδαξε– ο Χ. Ξανθουδάκης. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του
στο Παρίσι και το Ώκλαντ της Καλιφόρνια. Συνθέτει ηλεκτρονική µουσική για µαγνητοταινία. Συνθέσεις του παίζονται σε συναυλίες και στο ραδιόφωνο στην Eλλάδα και στο εξωτερικό. Eιδικεύεται στη χωροθέτηση του µουσικού ήχου και έχει οργανώσει πολλές συναυλίες χρησιµοποιώντας ιδιοκατασκευασµένα συστήµατα µε
πολλά ηχεία τα οποία δηµιουργούν τρισδιάστατα ηχητικά περιβάλλοντα. Mία συλλογή από τα πρώτα του έργα έχουν εκδοθεί από τη Banff Music µε το γενικό τίτλο
"Some Pieces ". ∆ιδάσκει σύνθεση ηλεκτρονικής µουσικής στο Tµήµα Mουσικών
Α.Μ
Σπουδών του Iονίου Πανεπιστηµίου στην Kέρκυρα από το 1995.

MËÓ¿˜ EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï

Auriphone

(12:49)

µαγνητοταινία

Tο Auriphone είναι ένα τοπίο αντιθέσεων. Aνάµεσα στο µεγάλο και το µικρό, το µακρινό και το κοντινό, την οργάνωση και
την αταξία το Auriphone αναζήτα τον τρόπο να αποφύγει τη
ρήξη. Σύµφωνες και δειαφών αρµονικές σχέσεις καθώς και εναλλαγές από την ηρεµία στην αναταραχή φαίνεται πως ενισχύουν την διαφωνία. Mέσω αυτών των αντιθέσεων το Auriphone
προσπαθεί να αναπαραστήσει διεργασίες εσωτερικών αναζητήσεων. To Auriphone είναι ένας ενισχυτής της ψυχής.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1976. Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Aττικό Ωδείο και στη συνέχεια στο ωδείο ‘Pωµανός ο Mελωδός’. Tο 2000 αποφοίτησε
από το τµήµα Mουσικών Σπουδών του Iονίου Πανεπιστηµίου, όπου σπούδασε σύνθεση Hλεκτρονικής Mουσικής µε καθηγητή τον κ. Aνδρέα Mνιέστρη. Tον Σεπτέµβριο
του 2002 ολοκλήρωσε µε διάκριση τις µεταπτυχιακές του σπουδές στη σύνθεση
Hλεκτρονικής Mουσικής στο City University του Λονδίνου, µε καθηγητή τον κ. Denis
Smalley. Έργα του έχουν παιχτεί σε πολλές συναυλίες στην Eλλάδα και στο εξωΜ.Ε.
τερικό. Yπήρξε υπότροφος του ιδρύµατος ‘Λίλιαν Bουδούρη’.

M˘ÚÙÒ KÔÚÎÔÎ›Ô˘, AﬁÛÙÔÏÔ˜ §Ô˘ÊﬁÔ˘ÏÔ˜Παρεµβολές
(7:42)
για φλάουτο και µαγνητοταινία
(Mυρτώ Kορκοκίου, φλάουτο)

Η ιδέα του έργου αναφέρεται στις ανθρώπινες µνήµες και
σκέψεις, και είναι εµπνευσµένη από το περιεχόµενο της Ορέστειας. Το έργο αναφέρεται σε δύο διαστάσεις του ανθρώπινου νου, το ‘συνειδητό’ και το ‘υποσυνείδητο’, οι οποίες αντιστοιχούν στην ύπαρξη του ζωντανού οργάνου (φλάουτο)
και του ηλεκτρονικού υπόβαθρου (µαγνητοταινία). Τα δύο αυτά στοιχεία λειτουργούν ως δύο χρονικά αυτόνοµες οντότητες, οι οποίες συνδυάζονται ή αντιπαρατίθενται δηµιουργώντας ποικίλα ηχητικά τοπία.
Ο Απόστολος Λουφόπουλος γεννήθηκε το 1974. Σπούδασε στο Τµήµα Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, όπου πρωτοήρθε σε επαφή µε την ηλεκτρονική µουσική και πραγµατοποίησε τις πρώτες του συνθέσεις. ‘Έχει συµµετάσχει σε
διεθνή φεστιβάλ και διοργανώσεις περί της ηλεκτρονικής µουσικής και ηλεκτρονικά
του έργα έχουν εκτελεστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Βέλγιο, ∆ανία). ‘Έχει επίσης παρακολουθήσει σεµινάρια σύνθεσης και τεχνολογίας στο IRCAM (Paris, Academie d’ete, 1998). Πρόσφατα έλαβε διακρίσεις στους
διεθνείς διαγωνισµούς Prix Noroit 2002 de Composition Musicale Acousmatique,
(Αρράς-Γαλλία) και Concours de Composition Acousmatique ‘Métamorphoses’ 2002,
(Βρυξέλλες-Βέλγιο). Έργα του έχουν συµπεριληφθεί σε δύο παγκόσµιες δισκογραφικές συλλογές (Musiques & Recherches, Noroit) και έχουν επίσης παρουσιαστεί
στο ραδιόφωνο (F.R.A.N.F.- Γαλλία) και στο διαδίκτυο. Στο παρόν εκπονεί διδακτορική διατριβή στην ηλεκτροακουστική σύνθεση στο Πανεπιστήµιο CITY του Λονδίνου, ως µαθητής του Denis Smalley.

                                   

     

Η Μυρτώ Κορκοκίου σπούδασε φλάουτο στα ωδεία ‘Ελληνικό’ και ‘Μουσικοί Ορίζοντες’ µε τον Σπύρο Παπικινό. Eίναι απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου της Κέρκυρας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές
της σπουδές στη Σύγχρονη Μουσική Ερµηνεία (Φλάουτο) στο London College of
Music and Media. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια κλασσικού και σύγχρονου φλάουτου των Peter Lloyd (Σκωτία), Lisa Nelsen, Susan Milan, Jaime Martin (Αγγλία),
Wil Offermans (Βέλγιο) και Robert Dick (ΗΠΑ), και συνεχίζει τις σπουδές της µε τον
Ian Clarke και τον Robert Dick. Τον τελευταίο καιρό ασχολείται µε τον αυτοσχεδιασµό και συνεργάζεται για την δηµιουργία και την ερµηνεία ηλεκτροακουστικών
Μ.Κ., Α.Λ.
έργων.

KÒÛÙ·˜ K·Ú·ı·Ó¿ÛË˜

Allegoriae Sonantes

(8:00)

µαγνητοταινία

Aπό την πρώτη στιγµή, όταν ηχογραφούσα το υλικό για αυτό το κοµµάτι, είχα την αίσθηση ότι υπήρχε κάτι αλληγορικό
σε σχέση µε αυτό, κάτι πέρα από την ηχητική του φύση. Μετά τη µελέτη του βιβλίου του Έκο «Η Τέχνη και η Οµορφιά
στο Μεσαίωνα», κατάλαβα ότι οι πιθανές αλληγορικές προεκτάσεις ήσαν χαλαρά συναφείς µε τη µεσαιωνική πεποίθηση
ότι τα πάντα στη φύση φέρουν µία αλληγορική σηµασία πέρα από την υλικότητά τους. Το κοµµάτι βασίζεται σε ήχους
πιάνου που παρήχθησαν µε τη χρήση µιας µικρής χάλκινης
ράβδου. Οι ήχοι αυτοί χρησιµοποιούνται αυτούσιοι ή επεξεργασµένοι, από αλγόριθµους επεξεργασίας σήµατος που κατασκεύασα στο ΜΑΧ/MSP. Για την τελική µίξη χρησιµοποιήθηκε το Pro-Tools.
Ο Κωνσταντίνος Καραθανάσης είναι απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου της Κέρκυρας. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ µουσικής σύνθεσης και προεδρικός υπότροφος του Πανεπιστηµίου SYUNY ( Μπάφαλο, ΗΠΑ) µε
επιβλέποντα καθηγητή τον Cort Lippe. Οι συνθέσεις του έχουν βραβευθεί σε πολλούς διαγωνισµούς σε διάφορες χώρες όπως Bourges/Γαλλία 2000, L.Russolo/ΙταΚ.Κ.
λία 2001, SEAMUS-ASCAP/ΗΠΑ 2002, Βραζιλία και Ελλάδα.

∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ §Ô˘ÊﬁÔ˘ÏÔ˜

Aύρα

(12:46)

µαγνητοταινία

Το Αύρα ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2002. Το περιεχόµενο
του έργου µορφολογικά παραπέµπει σε ένα συγκεκριµένο είδος κίνησης, έναν ελαφρύ κυµατισµό, και µεταφορικά είναι
συνδεδεµένο µε τη γέννηση και την εξέλιξη της ζωής. Στο Αύρα συναντάµε δύο ηχητικούς κόσµους: στο µεγαλύτερο µέρος
του έργου το ηχητικό περιβάλλον εµφανίζεται ως ‘άγνωστο’,
χωρίς να παραπέµπει σε συγκεκριµένες ηχητικές πηγές, µολαταύτα συχνά µετατρέπεται σε ‘γνώριµο’, υποδεικνύοντας άλλοτε γνώριµους ήχους πουλιών και εντόµων και άλλοτε εικονικά φυσικά τοπία. Αυτή η ηχητική εξέλιξη (µη αναγνωρίσιµοιγνώριµοι ήχοι) υποδηλώνει την ύπαρξη ενός πολύπλοκου µικρόκοσµου, ο οποίος εξελίσσεται πίσω από το σκηνικό της
φύσης, στον πυρήνα ακόµη και της απλούστερης µορφής ζωής. Για τη σύνθεση του έργου έχουν χρησιµοποιηθεί κυρίως
ηλεκτρονικοί ήχοι, αλλά και ήχοι δανεισµένοι από τη φύση. Τα
ηχητικά γεγονότα αναδύονται µέσα από ένα αρµονικό ηλεκτρονικό υπόβαθρο µε το οποίο συχνά συνδυάζονται και δηµιουργούν διαφορετικούς ηχητικούς χώρους. Ο ηχογραφηµένος ήχος του γρύλου στο τελευταίο µέρος του έργου χρησιµοποιείται ως σύµβολο της φύσης, παρουσιάζοντας την απλότητα του ορατού φυσικού κόσµου που έρχεται σε αντίθεση µε την πολυπλοκότητα του αόρατου µικρόκοσµου που συχνά κρύβεται πίσω απ’ αυτόν.
Α.Λ.

KÒÛÙ·˜ ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË˜ Full circle part 1 και part 2

(1991)

(software controlled video+midi manupulated graphics)

To full circle δηµιουργήθηκε µε την βοήθεια προτότυπου λογισµικού (MidiVision) που αναπτύχθηκε απο τον Μ.Καντζό και
τον Κ.Στρατουδάκη και επιτρέπει την επέµβαση πάνω σε
computer graphics και Video µέσω Μιdi, µιά ιδέα που αναπτύχθηκε εµπορικά αρκετά αργότερα. Πρωτοπαρουσιάστηκε
στο θέατρο της Ελληνοαµερικανικής Ενωσης το 1992 στη σειρά συναυλιών millenium.

K¤ÚÎ˘Ú· 2002
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Kαλαντζής Γιάννης
Σταυρόπουλος Nίκος
Aδάµης Mιχάλης
Kόκορας Παναγιώτης
Λώτης Θόδωρος
Πνεύµων

°È¿ÓÓË˜ K·Ï·ÓÙ˙‹˜

1
2
3
4
5

Πνεύµων
Scenes from a memory
Ένδον
Aπόκρισης
Yποβρύχιες Θεωρίες

(17:06)

µαγνητοταινία

(περιβαλλοντικό ηλεκτροακουστικό έργο)

Tο «Πνεύµων» γράφτηκε για την έκθεση ζωγραφικής του Σταµάτη
Σαµακουρή στη Γκαλλερί Art Tower Agora. Eίναι ένα περιβαλλοντικό έργο, που έγινε κυρίως από τους ήχους των ξαρτιών των
πλοίων, κινούµενα από τον άνεµο, που ηχογραφήθηκαν στο λιµάνι του Λαυρίου, ένα Aυγουστιάτικο βράδυ του 2001. Σκοπός µου
ήταν να αποδώσω αυτούς τους ήχους, ως µια ζωντανή φυσική
φωνή/αναπνοή, δηµιουργώντας την αίσθηση ενός περιβαλλοντικού
πνεύµονα. Eξίσου µια παράλληλη σχέση της εσωτερικής αναπνοής
του ανθρώπινου πνεύµονα αναπτύσσεται. Eίναι µία ολέθρια σχέση αναπνοής/αποπνηξίας µεταξύ του ανθρώπου και ενός πλανήτη που ψυχορραγεί.
Ο Γιάννης Καλαντζής γεννήθηκε στη Χαλκίδα (6/1/1966). Σπούδασε κλασική κιθάρα µε
τόν Κυριάκο Τζωρτζινάκη καί Ευάγγελο Ασηµακόπουλο. Συγχρόνως παρακολούθησε
µαθήµατα σύνθεσης και ανώτερων θεωρητικών µε τον Γιάννη Ιωαννίδη καθώς καί ηλεκτροακουστική σύνθεση µε τον Ηenri Kergomard.
Συνέχισε σπουδές σύνθεσης και µουσικής πληροφορική στο Conservatoire National Superieur
de Musique de Lyon µε καθηγητές τους Philippe Manoury, Marco Stroppa, Dennis Lorrain
kai Robert Pascal. Έχει παρακολοθήσει master classes µε τους George Crumb, Klaus
Hubert, Peter Eotvos, Gerard Grissey, Ivan Fedele, Michael Levinas, Jonathan Harvey,
Gilbert Amy kai Francois Bayle. Έργα του έχουν παιχτεί στην Ευρώπη, Λατινική Αµερική, Αυστραλία και Ασία. Έργα του στήν Ελλάδα έχουν παιχτεί στο Ωδείο Ηρώδου του
Αττικού και στο Ινστιτούτο Goethe. Έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: Honorable mention
2nd International Electroacoustic Contest of Sao Paulo CIMESP’97 (Brazil) 2ο Βραβείο
στόν πανελλήνιο διαγωνισµό σύνθεσης Παπαϊωαννου’99. Finalist στον 2nd International
Computer Music Contest Pierre Schaeffer ’99 (Pescara Italy), GRAME/EOC2002(Lyon,
France) Έργο του παίχτηκε στην ICMC'99 (Beijing, China) καθώς και ICMC 2001 (Havana,
Cuba). Eπίσης έργα του έχουν εκτελεστεί σε αυµαντικές διεθνείς διοργανώσεις όπως
(BIMESP 2000, Sao Paulo, Brazil), (ACMC '98 Fitzroy, Australia), (Art's 2001 Valencia,
Spain), (CDAF '99 Cambridge, England), (FAI, "L' espace du Son" 2001, Bruxelles, Belgium),
)SICMF 2001, 2002 Seoul S.Korea), (FEMF 2002, Florida USA). Έχει λάβει χορηγίες απο το CNSM de Lyon, το Eλληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού και το Yπουργείο Πολιτισµού.
Eπίσης έχει δεχθεί ανάθεση έργου απο το Mέγαρο Mουσικής Aθηνών, το Eθνικό Kέντρο
Mουσικής ∆ηµιουργίας (GRAME) της Lyon και το Γαλλικό Yπουργείο Πολιτισµού. Συµµετοχή στο Cambrige Digital Arts Festival CDAF’99 (England) Επιλεγµένα έργα για εκτέλεση: Australian Computer Music Conference ACMA’98 (Fitzroy Australia) International
Computer Music Conference ICMC’99 (Beijing China) Biennial for Electroacoustic Music
of Sao Paulo (BIMESP 2000)
Γ.Κ.
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Scenes from a memory

(15:00)

µαγνητοταινία

Scene I Is the impression of a rural landscape and inner structure
as I experienced it. Cyclic seasonal rhythms, alive colour full waters,
the call of the forest.
Scene II The work explores the utterance of a group of people around
the dinner table. Gestures are engaged in a conversation in colour. There
is always an answer to a question and a reply to a statement. There
is no resolution as there is no argument. Scene II was awarded a prise
in Bourges international electroacoustic competition in France 2002.
Scene III Memories fade in to each other and reality is stretched.
The hidden sounds of the beach, the summer storm, grasshoppers
and the dry land of the island. Was I there? Scene III was awarded
a mention in the Metamorphose electroacoustic competition in
Brussels 2002.
N.S.
Nikos Stavropoulos was born in Athens in 1975. He studied piano, harmony and counterpoint
at the National School of Music and F. Nakas Conservatoire in Athens. In June 2000 he
graduated from the Music Department of University of Wales, Bangor, where the next year
he was awarded an Mmus in electroacoustic composition. He is currently reading towards
a PhD in SUSS under the supervision of Dr Adrian Moore. His music has been awarded
prizes and mention in Bourges electroacoustic competition in France and Metamorphose
in Belgium.
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Ένδον

(10:00)

για Σαξόφωνο Aλτο και Hλεκτροακουστική µουσική
(Θανάσης Ζέρβας, Σαξόφωνο)

Στο EN∆ON αξιοποιώ ηχητικό υλικό καταγεγραµµένο το 1972 στην
έκθεση µεταλλικών γλυπτών του Kλέαρχου Λουκόπουλου. Aπό
το ίδιο υλικό, που προκύπτει αποκλειστικά από ήχους τριβής και
κρούσης των εκθεµάτων, προήλθε το ηλεκτρονικό έργο Mεταλλικά Γλυπτά που συνόδευε την έκθεση. Στη σηµερινή εκδοχή, η
ηλεκτρονική επεξεργασία του ηχητικού υλικού έγινε µε τη χρήση
των σύγχρονων εφαρµογών της µουσικής τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και µε άλλη συνθετική πρόθεση:
το αποτέλεσµα, ενώ διατηρεί τη σχέση του µε το πρωτογενές άκουσµα που χαρακτηρίζει το δοµικό υλικό του, προβάλλει κυρίως
την εσωτερικότητα µιας διαδικασίας πνευµατικής εντάσεως που
εξελίσσεται χωρίς παραχωρήσεις στους εντυπωσιασµούς εξωτερικών
εκρήξεων και δίδει στη µορφή χαρακτήρα περισυλλογής και αυτο-συνειδησίας.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1929. Από µικρή ηλικία σπούδασε κλασική και βυζαντινή
µουσική στο Ωδείο Αθηνών και sτο Ωδείο Πειραιώς. Το 1950 ίδρυσε την Παιδική Χο-

                                   

ρωδία των Βασιλικών Ανακτόρων. Το 1954 απέκτησε πτυχίο Θεολογίας από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1958 ίδρυσε την Χορωδία ∆ωµατίου Αθηνών. Το 1959 απέκτησε δίπλωµα φούγκας και αντίστιξης ως µαθητής του Γ.Α.Παπαϊωάννου. Από το 1961 έως το 1965 σπούδασε σύνθεση µε τον Α. Μπέργκερ και βυζαντινή µουσικοπαλαιογραφία µε τον Κ. Λήβι στο Πανεπιστήµιο Μπράνταϊζ της Βοστώνης. Παράλληλα δίδαξε βυζαντινή µουσική και διηύθυνε τη χορωδία του θεολογικού κολλεγίου "Τίµιος Σταυρός" της Βοστώνης. Το 1965 ίδρυσε το πρώτο ηλεκτρονικό µουσικό εργαστήρι στην Αθήνα. Το 1968 ανέλαβε τη διεύθυνση του µουσικού τµήµατος και
της χορωδίας του Αµερικανικού Κολλεγίου Πήρς. Έχει διατελέσει διοικητικό στέλεχος
του Ελληνικού Συνδέσµου Σύγχρονης Μουσικής, της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών,
της Οµάδας Εργασίας του Υπουργείου Πολιτισµού για τη Χορωδιακή Ανάπτυξη και της
∆ιοικούσας Eπιτροπής του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Έχει επανειληµµένως δεχθεί τιµητικές αναθέσεις από διεθνή φεστιβάλ και οργανισµούς, ενώ τα έργα του παίζονται συχνά παγκοσµίως. Ο Μιχάλης Αδάµης θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ΈλληΜ.Α.
νες δηµιουργούς.

Θανάσης Ζέρβας
∆ιδάκτωρ Μουσικής (DMΑ Σύνθεση) Northwestern University. Master Μουσικής (MM-Σαξόφωνο) Northwestern University. Πτυχίο Μουσικής (BA-Jazz Σαξόφωνο, Σύνθεσης) Chicago
State University. ∆ίδαξε: Columbia College Chicago, Northwestern University, και Chicago
State University των Η.Π.Α. Είναι τακτικός µουσικός διευθυντής στο Σύνολο Σύγχρονης
και Κοµπιούτερ Μουσικής και τη Τζαζ Ορχήστρα (Big Band) του ∆ήµου Αθηναίων. Συνεργασίες: Chicago Symphonic Wind Ensemble, Chicago Jazz Ensemble, Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,
Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ. Σολιστικές εµφανίσεις: Μέγαρον Μουσικής Αθήνας, Παλλάς, Φεστιβάλ Πάτρας, Chicago Jazz Fest, Carnegie Hall New York, Pick Staiger
Concert Hall Chicago κλπ. ∆ιδάσκει: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (ανώτερα θεωρητικά).
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Aπόκρισης

(9:06)

µαγνητοταινία

Η σύνθεση «Απόκρισης» για µαγνητοταινία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2001 στα στούντιο "Métamorphose d’ Orphée" M&R,
Ohain/ Brussels και στο Στούντιο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής
(PEMUS) του πανεπιστηµίου του Γιορκ, Μεγάλη Βρετανία. Είναι
το δεύτερο έργο από ένα σχέδιο σε εξέλιξη µε τον τίτλο "Grand
Piano Trilogy". Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της τριλογίας είναι ότι όλο το ηχητικό υλικό προέρχεται από το πιάνο. Αποφάσισα να έχω ένα τόσο συµπαγές ηχητικό πυρήνα για να διεισδύσω όσο περισσότερο γίνετε στα χαρακτηριστικά του ήχου του πιάνου και τις εσωτερικές του δοµές. Να αποκαλύψω τις δικές του
έλξεις και απωθήσεις, να εξερευνήσω τη φαινοµενολογία του ίδιου του ήχου. Η φόρµα του έργου αναπτύσσεται µε µια συνεχή
µεταµόρφωση της αρχικής ιδέας. Μέρει µε αρµονικές αναφορές
ακολουθούνται από µέρει µη αρµονικά και ούτω καθ΄ εξής. Τα περισσότερα από τα δείγµατα είναι ηχογραφηµένα σε πολύ µικρά
τεµάχια δηµιουργώντας ένα είδος micro montage-mixage.
Ξεκίνησε τις µουσικές του σπουδές στην Κατερίνη το 1985. Συνέχισε και ολοκλήρωσε
στην Αθήνα µε πτυχίο στην κλασική κιθάρα (τάξη Ε. Ασηµακόπουλου) και δίπλωµα Σύνθεσης (τάξης Γ. Ιωαννίδη και Κ. Βαρότση). Παράλληλα παρακολούθησε µαθήµατα ηλεκτροακουστικής σύνθεσης µε τον Α. Κεργκοµάρ στο ΚΣΥΜΕ. Στη συνέχεια πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές Μαστερ στη σύνθεση στο πανεπιστήµιο της Υόρκης/
Αγγλία. Έχει συµµετάσχει σε workshops και φιλοξενηθεί σε στούντιο στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Έργα του συχνά µεταδίδονται από το ραδιόφωνο και παρουσιάζονται
σε Φεστιβάλ σε Ευρώπη, Ασία και Αµερική. Έχει λάβει υποτροφίες από τη Βρετανική
Ακαδηµία (AHRB), Πανεπιστήµιο της Υόρκης (Vinson Award), Ωδείο Athenaeum, Μουσικές υποτροφίες Αλ. Τριάντη –Σύλλογος Οι Φίλοι Της Μουσικής, Ίδρυµα Προποντίς.
Το δηµιουργικό του έργο περιλαµβάνει συνθέσεις οργανικές, για Η/Υ και για πολυµέσα. Πολλές από αυτές έχουν λάβει σηµαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισµούς, όπως: Ensemble Eleven 2002 (Φιναλίστας), Toru Takemitsu 2002 (Β’ βραβείο), Noroit Petitot
2002 (Β’ βραβείο), Musica Viva 2002 (Α’ βραβείο), VI CIMESP 2001 (τιµητικό έπαινο),
Musica Nova 2001 (φιναλίστας), XXIII Luigi Russolo 2001 (φιναλίστας), Metamorphosés
2000 (Β’ βραβείο). Η µουσική του εκδίδεται από το Tokyo Opera city Publications, NOR,
Miso Musica. Τέλος, ολοκληρώνει την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής στη Σύνθεση, στο Πανεπιστήµιο τις Υόρκης υπό την εποπτεία του Dr Tony Myatt.
Π.Κ.
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Yποβρύχιες Θεωρίες

(15:40)

µαγνητοταινία

"Όταν βλέπω µέσα από την πυκνότητα του νερού το πλακόστρωτο
στο βάθος µίας πισίνας, δεν το βλέπω παρά το ότι υπάρχει το νερό και οι αντανακλάσεις του. Το βλέπω ακριβώς µέσα απ' αυτές,
χάρη σ' αυτές. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι παραµορφώσεις, αυτές
οι ραβδώσεις του ήλιου, αν έβλεπα τη γεωµετρία του πλακόστρωτου
δίχως την παρέµβαση αυτής της σάρκας, τότε ακριβώς θα έπαυα
να το βλέπω όπως είναι, εκεί όπου πράγµατι είναι, δηλαδή: µακρύτερα από κάθε ταυτοτικό τόπο." Maurice Merleau-Ponty "L'Oeil et l' esprit"
Σπούδασα φλάουτο και σύνθεση στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Βρυξέλλες. Σηµαντικότερες ίσως στιγµές ήταν οι βραβεύσεις σε διαγωνισµούς (Bourges, Sculpted Sound Composers
Competition, Metamorphoses, Luigi Russolo, CIMSP, L'anneé nouvelle), τα χρόνια συνεργασίας µε θεατρικές οµάδες και το πήγαινε-έλα σε πόλεις που αγαπάω για συναυλίες (και για να βλέπω φίλους). Ανεκπλήρωτοι πόθοι, η οργάνωση συναυλιών στους πόλους της γης για να µελετήσω τη διάχυση του ήχου ανάµεσα στους πάγους και την αντίδραση των πιγκουΐνων. Επίσης, η οργάνωση υποθαλάσσιων συναυλιών µε συµµετοχή κωφών ακροατών που θα δώσει τη δυνατότητα σε µένα να µελετήσω την αντιληπτικότητα της µουσικής µέσω των δονήσεων του σώµατος και σε αυτούς να βρεθούν
επιτέλους σε µία συναυλία. Προς το παρόν, ολοκληρώνω το διδακτορικό µου στη σύνθεση στο City University του Λονδίνου µε χρηµατοδότηση της Βρετανικής Ακαδηµίας και
του ιδρύµατος Α.Σ. Ωνάσης και διδάσκω ηλεκτρονική σύνθεση στο Goldsmiths College
του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου.
Θ.Λ.
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Θανάσης Xονδρός, Aλεξάνδρα Kατσιάνη
Tim Ward
∆ηµήτρης Aδάµ
Στέλιος Eφεντάκης
Kατερίνα Tζεδάκη
Kωστής ∆ρυγιανάκης
£·Ó¿ÛË˜ XÔÓ‰Úﬁ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·ÙÛÈ¿ÓË
Σε δύο λεπτά
(2:00)
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Σε δύο λεπτά
Overture
String Thing No.2-3
E.0101
Wave
Aυτoσχεδιασµός

µαγνητοταινία

Tο κοµµάτι αυτό είναι προορισµένο να ανοίγει συναυλίες και είναι δεµένο µε την παρουσίασή του. O εκφωνητής λέει: «H συναυλία
θα ξεκινήσει µε ένα κοµµάτι του Θανάση Xονδρού και της Aλεξάνδρας Kατσιάνη: σε δύο λεπτά» προσέχοντας να µην αφήσει
κενό ανάµεσα στο «Kατσιάνη» και στο «δύο λεπτά», ώστε να µην
γίνεται αντιληπτό αν «σε δύο λεπτά» είναι ο τίτλος του κοµµατιού ή επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου, ότι η συναυλία
δηλαδή θα αρχίσει σε δύο λεπτά. H διάρκεια του κοµµατιού είναι
2:00. Στη διάρκεια αυτή συµπεριλαµβάνεται η εκφώνηση.
Ο Θανάσης Χονδρός γεννήθηκε το 1953 στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Κατσιάνη γεννήθηκε το 1954 στη Σιάτιστα. Η συνάντησή τους το 1973, όταν ήταν φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα στη διαµόρφωση της
συµπεριφοράς τους, την οποία συντονίζουν από το 1974. Έχουν µια κόρη κι ένα γιο.
Εργάζονται ως καθηγητές σε Γυµνάσιο. Το 1984, µε τον Ιορδάνη Τραγόπουλο, σχηµάτισαν την οµάδα "∆ηµοσιοϋπαλληλικό Ρετιρέ", ενώ το 1998, µε τους ∆ηµήτρη Λιολιόπουλο, Νίκο Κρυωνίδη, Έκτορα Μαυρίδη και Ιορδάνη Στυλίδη, την πολυώνυµη οµάδα Box Office Hit, Εταιρία Για Την Επιστροφή Της Βουστροφηδόν Γραφής, Θεσσαλονίκη Ι∆ΙΑ ΠΟΛΗ, Pixel Depth. Είναι µέλη του Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε. (Σύλλογος Καλλιτεχνών
Εικαστικών Τεχνών Βόρειας Ελλάδας). Το 1991 πήραν το βραβείο "καλύτερου µουσικού έργου του 1990 για το ραδιόφωνο" από το Ισπανικό Υπουργείο Πολιτισµού/CDMCRNE για το κοµµάτι τους "Αντίστιξη".
Θ.Χ., Α.Κ.

Tim Ward

Overture

(4:58)

µαγνητοταινία

Tο κοµµάτι αυτό είναι το εναρκτήριο µέρος µιας µεγαλύτερης σύνθεσης για µαγνητοταινία ο σχεδιασµός της οποίας βασίζεται στο
χαρακτηριστικό της αυτοδυναµίας των επιµέρους δοµικών τµηµάτων
ούτως ώστε το έργο να µπορεί να παρουσιαστεί είτε σαν ένας ενιαίος κύκλος είτε κατά µέρη. Όπως είναι αναµενόµενο από µία εισαγωγή µίας ηλεκτροακουστικής σύνθεσης, στο τµήµα αυτό εµφανίζονται πολλά από τα ηχοχρώµατα και τις υφές που έχουν σηµαντικό ρόλο στα µέρη που συναποτελούν αυτόν τον κύκλο.
Tο κύριο ενδιαφέρον του Tim Ward είναι η µουσική και οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη σύνθεση και την παρουσίαση έργων. H
συνθετική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε τρία σηµεία: την ηλεκτροακουστική µουσική, το συνδυασµό ακουστικών οργάνων µε ζωντανή ηλεκτρονική επεξεργασία και τη
δηµιουργία ηχητικών εγκαταστάσεων µέσω υπολογιστή. Στον τοµέα της µουσικής εκτέλεσης
στρέφεται ιδιαίτερα στη χρήση προηγµένων τεχνικών ηχητικής διασποράς (sound diffusion)
για την παρουσίαση ηλεκτροακουστικών έργων. O Tim Ward σπούδασε µουσική στο
πανεπιστήµιο του Γιορκ, M. Bρετανία (BA, MA, PhD) και εργάστηκε ως λέκτορας σε διάφορα πανεπιστήµια της Aγγλίας (Γιορκ, Mάντσεστερ, Λήντς). Eίναι µέλος του Sonic Arts
Network και ιδρυτικό µέλος του συνόλου ηλεκτροακουστικής µουσικής Nerve8. Τ.W.
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String Thing No.2-3

(10:30)

µαγνητοταινία

Tα κοµµάτια String Thing No.2 και String Thing No.3, είναι φτιαγµένα από ηχογραφηµένους ήχους χορδής Bιολοντσέλου. Eφαρµόζοντας τεχνική Granular synthesis και µε επεξεργασία και µείξη επιµέρους ήχων προέκυψε το υλικό για τη κατασκευή θεµάτων και φράσεων τοποθετηµένων στον ακουστικό χώρο έτσι ώστε να δίνεται στον ακροατή η αίσθηση της ακρόασης ενός ασυνήθιστου συνόλου εγχόρδων. Έχουν γραφεί το 1998 για παράσταση πολυµέσων µε τίτλο «Υλικό: Μήδεια».
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960 όπου και σπούδασε µαθηµατικά στο Aριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο. Έχει κάνει τις βασικές µουσικές σπουδές (αρµονία, ενοργάνωση, αντίστιξη, φούγκα) καθώς και σπουδές στη σύνθεση. Aσχολήθηκε µε τη σύγχρονη και την
ηλεκτρονική µουσική (Internationales Musikinstitut Darmstadt, IRCAM Paris, Πρόγραµµα Ψυχοακουστικής A.Π.Θ.) από το 1994 συµµετέχει στις δραστηριότητες του προγράµµατος
Ψυχοακουστικής του A.Π.Θ. όπου και συνεργάζεται µε την οµάδα ηχοκίνησης. Eίναι υπεύθυνος του τµήµατος Hλεκτρονικής Mουσικής στο Nέο Ωδείο Θεσσαλονίκης και διδάσκει home studio και MIDI σε σχολές µουσικής τεχνολογίας και ηχοληψίας. Κατά καιρούς έχει συνθέσει µουσική για διαφηµίσεις, θέατρο, ραδιόφωνο, παραγωγές CDrom
και παραστάσεις πολλαπλών µέσων. Έχει επίσης συνεργαστεί µε το Pαδιοφωνικό Σταθµό Mακεδονίας και το µουσείο Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.

™Ù¤ÏÈÔ˜ EÊÂÓÙ¿ÎË˜

Ε.0101

(15:00)

ζωντανή ηλεκτροακουστική µουσική

Το Ε.0101 εκτελείται µε τη βοήθεια του προγράµµατος Oscillating
Journal, το οποίο έχει δηµιουργηθεί εξ’ ολοκληρου από τον συνθέτη σε περιβάλλον MAX/MSP 4. Είναι βασισµένο στο Amplitude
Modulation, Frequency Modulation (Chowning FM) καθώς και µικτή AM&FM µε πέντε βασικές γεννήτριες για την παραγωγή ήχου.
Οι δύο από αυτές χρησιµοποιούν AM, η µία FM και οι τελευταί-

                                   

ες δύο µικτή AM&FM. Ο ήχος παράγεται σε πραγµατικό χρόνο
µε την εισαγωγή δεδοµένων αλλά και µε τη δυνατότητα αφαιρετικών διαδικασιών εάν και εφόσον το επιθυµεί ο χειριστής του. Το
πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί οκταφωνικά και το
συγκεκριµένο έργο έχει βασιστεί στη δηµιουργία µιας σύνθετης
πολυφωνικής πολυρρυθµίας.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε µουσική τεχνολογία µε τους Ν. Βαλσαµάκη
και Τ. Αδάµ. Το προσωπικό του ενδιαφέρον στη µουσική σύνθεση τον οδήγησε στη χρήση του προγράµµατος MAX/MSP µε το οποίο πλέον δηµιουργεί τα προσωπικά του εργαλεία. Στη µουσική του τον ενδιαφέρει να χρησιµοποιεί στοιχεία από τη granular σύνθεση όπως και από το Amplitude και Frequency Modulation. Αυτή τη στιγµή διδάσκει
µουσική και τεχνολογία στo S.A.E. (School of Audio Engineering) στην Αθήνα. Σ.Ε.

K·ÙÂÚ›Ó· T˙Â‰¿ÎË

Wave

(19:00)

µαγνητοταινία

Το έργο αυτό, πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια του Μουσικού
Τµήµατος του City University. Το βασικό ηχητικό υλικό του έχει προέλθει από ηχογραφήσεις ήχων πιάνου, θάλασσας και ανθρώπινης φωνής. Το κύµα σαν µορφολογία και σαν συστατικό οργανωµένων
ηχητικών περιβαλλόντων είναι η κεντρική ιδέα αυτής της σύνθεσης. Σε µια παράλληλη διάσταση το φανταστικό ταξίδι ενός οχήµατος
(πιάνο) σε µια υπερρεαλιστική θάλασσα περιγράφεται κατά τη διάρκεια του κοµµατιού.
Ασχολείται µε τη σύνθεση µουσικής από το 1989. Έργα της έχουν παιχτεί σε διάφορες
εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 1995 έως το 2001 εργάστηκε σαν επιστηµονική συνεργάτις, οργανωτικό στέλεχος και εισηγήτρια σεµιναρίων στο Πρόγραµµα
Ψυχοακουστικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα ολοκλήρωσε
µε επιτυχία κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών (MA) στη σύνθεση µουσικής (ηλεκτροακουστικής) στο Πανεπιστήµιο City του Λονδίνου µε καθηγητή τον Simon Emmerson. Κ.Τ.

KˆÛÙ‹˜ ¢Ú˘ÁÈ·Ó¿ÎË˜

Aυτoσχεδιασµός

(15:00)

ζωντανή διαδραστική µουσική
(Νίκος Βελιώτης, τσέλο)

Αυτοσχεδιασµοί του Νίκου Βελιώτη στο τσέλο ηχογραφούνται µε
παλιά µαγνητόφωνα και ανασυντάσσονται από τον Κωστή ∆ρυγιανάκη. Ο ζωντανός και ο ηχογραφηµένος αυτοσχεδιασµός σε
διάλογο επί σκηνής δηµιουργώντας νέους ηχητικούς κόσµους.
Ο Κωστής ∆ρυγιανάκης γεννήθηκε στο Βόλο το 1965 και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. Η µουσική του δραστηριότητα άρχισε να δηµοσιοποιείται το
1984 µε το σχηµατισµό της οµάδας Οπτική Μουσική, µιας οµάδας µε ανοιχτή σύνθεση που
συνέτηκε στοιχεία ελεύθερου αυτοσχεδιασµού και ηλεκτροακουστικού πειραµατισµού. Παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της "οµάδας" αυτής ανακόπηκαν πολλές φορές, κυκλοφόρησε δυο άλµπουµ (Οπτική Μουσική τόµος Ι, LP, 1987 και Τόµος ΙΙ, CD, 1994), ενώ πραγµατοποίησε λίγες ζωντανές εµφανίσεις, µε έντονα θεατρικά και εικαστικά στοιχεία. Στις αρχές του 1998 η δραστηριότητα της Οπτικής Μουσικής ανεστάλη οριστικά και
ο Κωστής ∆ρυγιανάκης ακολουθεί πλέον την προσωπική του πορεία (Ώρες και εποχές,
MC, 1993, Μεταοπτικά τοπία, CD, 1999, και εανταισγλωσσαιστωνανθρωπωνλαλωκαιτωναγγέλων, CD, 1999). Εκτός από τη δισκογραφία, έχει κάνει επίσης µουσική για θεατρικές παραστάσεις και για ντοκυµαντέρ. Η µουσική του Κωστή ∆ρυγιανάκη, συναρµολογηµένη συνήθως µε τη βοήθεια ηχοληπτικών µέσων (µαγνητόφωνα, υπολογιστές κ.τ.ό.)
κινείται στον ευρύτερο χώρο της ηλεκτροακουστικής µουσικής, αποφεύγοντας όµως τους
δογµατικούς περιορισµούς. Ακολουθώντας πολλές φορές ανορθόδοξες σχέσεις σύνθεσης
– εκτέλεσης – ανασύνθεσης, αξιοποιεί και τιθασεύει την τυχαιότητα και τον αυτοσχεδιασµό, καταφέρνοντας να ισορροπεί µεταξύ ατµοσφαιρικότητας και έκπληξης, να παραπέµπει χωρίς να ταυτίζεται και να αναζητάει χωρίς να λησµονεί στιγµή το συναισθηµατικό
της τόπο. O Nίκος Bελιώτης, τσελίστας γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Αρχικά σπούδασε πιάνο, αργότερα όµως αφοσιώθηκε αποκλειστικά στο τσέλο. Υπότροφος του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (Αθήνα) αποφοίτησε το 1997. Oλοκλήρoσε το πρώτο έτος µεταπτυχιακών σπουδών (1998) στο Trinity College of Music (Λονδίνο), ενώ τον αµέσως επόµενο χρόνο έλαβε υποτροφία για να συνεχίσει την έρευνά του µε θέµα “Μουσική σηµειογραφία
και αυτοσχεδιασµός” στο πλαίσιο του πτυχίου Master’s (Οκτώβριος 1999). Αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στη Biennale Νέων Καλλιτεχνών που πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη τον
Ιούνιο του 1999 µε το έργο του ΘΙΝΕΣ και στο Jazz Mediterranean Workshop υπό τη διεύθυνση του Furio di Castri (Τορίνο, Απρίλιος 2000). Σαν αυτοσχεδιαστής , έχει συµπράξει
µε αυτοσχεδιαστές µουσικούς της σύγχρονης αγγλικής σκηνής (Εvan Parker, Rhodri Davis,
John Butcher, Chris Burn, John Bisset, London Improvisers Orchestra κ.α.) ενώ έχει ερµηνεύσει έργα σύγχρονων συνθετών µε εκτεταµένα αυτοσχεδιαστικά µέρη (Cornelius Cardew,
Philip Corner, Michael Parsons,Daryl Runswick, Reynaldo Young κ.α.). Είναι ιδρυτικό µέλος του αυτοσχεδιαστικού τρίο CRANC (βιολί, τσέλο, άρπα) µε το οποίο έχει εµφανιστεί
στο Λονδίνο και στο Ντύσελντορφ. Στην Ελλάδα έχει εµφανιστεί σε συναυλίες µε τον Νίκο Τουλιάτο (Αθήνα και Κέρκυρα) τον Φλώρο Φλωρίδη, Σαβίνα Γιαννάτου, Luis Tillett, Giuseppe
Ielasi, κ.άλ. Σαν ερµηνευτής κλασσικής και σύγχρονης µουσικής έχει εµφανιστεί στη Southwork
Cathedral και στο Queen Elizabeth Hall του Λονδίνου, στο Barbican Center συµµετέχοντας στο John Cage Music Circus, στο Conway Hall σε συνεργασία µε το ριζοσπαστικό
Ensemble Appartment House καθώς και σε συναυλίες µουσικής δωµατίου στην Αθήνα και
την Πάτρα. Έχει επίσης συµµετάσχει στην Ορχήστρα των Χρωµάτων σε ερµηνείες έργων
σύγχρονης µουσικής. Το ρεπερτόριό του στη σύγχρονη µουσική περιλαµβάνει έργα για
τσέλο, συνθετών όπως Ξενάκης, Θεόδωρος Αντωνίου, Peter Schulthorpe, Ernst Krenek,
Helmut Lachenmann καθώς και έργα γραφικής µουσικής των Cornelius Cardew, Philip Corner,
Sylvano Bussoti κ.α.
Κ.∆.
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Biofighter 6
Xάρης Ξανθουδάκης
∆ηµήτρης Kαµαρωτός
Nικόλας Bαλσαµάκης
K. Coti
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παλµτοπ µιουζικ µπαϊ ναµπερ σικς
1...789
Op. 11-19-21-28
Παρνασσός
Texturizer

(15:00)

NÈÎﬁÏ·˜ B·ÏÛ·Ì¿ÎË˜

Παρνασσός

(16:00)

ζωντανή ηλεκτροακουστική µουσική

ζωντανή ηλεκτροακουστική µουσική

studio τσέπης.

Το έργο παρουσιάζεται ζωντανά µε χρήση του προγράµµατος Έλικα, δηµιουργηµένο από τον συνθέτη σε περιβάλλον Max/MSP. Γίνεται εκτενής εφαρµογή της granular
σύνθεσης µε χρήση στοχαστικών διαδικασιών για την επεξεργασία του ηχητικού υλικού σε πραγµατικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό, δηµιουργήθηκαν αρχικά επτά αρχεία ήχου που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές µουσικές καταστάσεις. Η σύνθεση των αρχείων ήχου έγινε σε περιβάλλον Csound όπου ένα κοινό όργανο εφαρµόζει τεχνική double-modulator FM. Τα αρχεία score της Csound παρήχθησαν αυτόµατα µέσω ειδικά σχεδιασµένου αλγόριθµου σε Max. Ο αλγόριθµος ‘έτρεξε’ επτά
φορές µε διαφορετικές τιµές κάθε φορά. Οι επτά ήχοι που δηµιουργήθηκαν, επικολλήθηκαν τελικά, ο ένας µετά τον άλλο, σε ένα κοινό αρχείο ήχου. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το τελικό αυτό αρχείο ήχου τεµαχίζεται σε αναρίθµητα κοµµάτια, υπόκειται σε πολλαπλή επεξεργασία, και αναδοµείται σε οκταφωνική χωροθέτηση.

number 6 is not a number.

X¿ÚË˜ •·ÓıÔ˘‰¿ÎË˜

1...789

(12:39)

µαγνητοταινία

Το κοµµάτι δηµιουργήθηκε τιο 1989 κατόπιν παραγγελίας του Γαλλικού κράτους
για τον εορτασµό των 200 χρόνων από τη Γαλλική Επανάσταση. Στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην ανάγνωση ενός ποιήµτος του Ζακύνθιου προσoλωµικού ποιητή Αντώνιου Μαρτελάου (1754-1819) και είναιένας ύµνος της εποχής στη γαλλική αιµατηρή εξέγερση που αποτέλεσε το πρόκριµα και πρότυπο όλων των απελευθερωτικών
και κοινωνικών κινηµάτων της Ευρώπης του 19ου αιώνα - µεταξύ αυτών και της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το κοµµάτι πραγµατοποιήθηκε στο στούντιο
του Βαγγέλη Κατσούλη µε χρήση ορισµένων λίγο-πολύ στεριότυπων ηλεκτρονικών
διαµορφωτών ήχου. Η αισθητική ράπ που υιοθετήθηκε είχε σκοπό να υπογραµµίσει τη χρονική και συναισθηµατική απόσταση του έργου από το εορταζόµενο γεγονός αλλά ταυτόχρονα και την επικαιρότητα του τελευταίου.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950. Μελέτησε αρµονία µε τον Μάριο Βάρβογλη (Ελληνικό Ωδείο 1964) και τον Γ.Α. Παπαϊωάννου (1965-71). Υπήρξε ένας από τους πρώτους συνθέτες ηλεκτρονικής µουσικής στην Ελλάδα, µαθητής στο προσωπικό εργαστήριο του Μιχάλη Αδάµη. Το 1971, σε νεαρή ηλικία, γνώρισε την πρώτη του
διάκριση µε το έργο Organum στον διαγωνισµό σύνθεσης του Ελληνικού Συγκροτήµατος Σύγχρονης Μουσικής. Από το 1979 έως το 1985 έζησε στη Γαλλία, όπου
σπούδασε σύνθεση µε τον Γ. Ξενάκη και µουσική πληροφορική στο CEMAMu και
GRM. Στο διάστηµα αυτό ασχολήθηκε εντατικά µε την ηλεκτρονική µουσική χρησιµοποιώντας τις νέες για την εποχή εκείνη ψηφιακές µεθόδους της µουσικής πληροφορικής. Το 1985 επέστρεψε στη Ελλάδα και εισήγαγε το σύστηµα "Πολυαγωγία" στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας στην Αθήνα. ∆ίδαξε στο Εθνικό
Ωδείο (1985-86) και το Ωδείο Ατενέουµ (1987-93) ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση. Έχει δεχθεί αναθέσεις από διάφορα ιδρύµατα και οργανισµούς και έχει συνεργαστεί στη διεύθυνση παραγωγής προγραµµάτων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
(Γ΄ Πρόγραµµα) και στο Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής. Είναι µέλος
της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και Καθηγητής ανώτερων Θεωρητικών και σύνθεσης στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Χ.Ξ.

¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ì·ÚˆÙﬁ˜

Op. 11-19-21-28

(14:00)

ζωντανή ηλεκτροακουστική µουσική

Πρόκειται για µια µελέτη µε συνθετικό ήχο στις δυνατότητες που δίνουν τα σύγχρονα µέσα σύνθεσης ήχου και διαµόρφωσης δοµών, µε κύριο θεµατικό υλικό που
προέρχεται από 4 γνωστά µουσικά έργα του 20ου αιώνα (τα op. 11 και 19 του A.
Schoenberg και 21 και 28 του A. Webern). Το αρχικό υλικό, σε παράλληλη ανάπτυξη, αιωρείται µεταξύ της διάλυσης σε πρώτες ύλες για ένα νέο έργο και της αυτόνοµης και παράλληλης συνέχισης ύπαρξής του. Σαν µέσο άµεσης διαµόρφωσης
του ήχου (controller) χρησιµοποιείται το D_eye, ένα νέος µετατροπέας φωτιστικής
σε ηχητική πληροφορία που έχει δηµιουργήσει ο συνθέτης και χρησιµοποιήθηκε
πρώτη φορά στο φεστιβάλ του Εδιµβούργου 2002. Το µέσο αυτό µετατρέπει τη φωτιστική ισχύ σε αριθµητική ποσότητα που τροφοδοτεί αλληλοσυνδεόµενες µουσικές
παραµέτρους. Εκτός του λογισµικού που γράφεται για κάθε µουσική εφαρµογή του
controller, χρησιµοποιείται και hardware που έγινε ειδικά για την εφαρµογή στα εργαστήρια του IRCAM τον Ιούλιο του 2002. Το έργο έχει δηµιουργηθεί για σύστηµα
µετάδοσης 8φωνικού ή 4φωνικού ήχου και διαρκεί 14 λεπτά.

Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Σπούδασε Μουσική Τεχνολογία στο Λονδίνο (MSc
Music Technology, City University). Στη µουσική ενδιαφέρεται κυρίως για τις κατευθύνσεις, αλγοριθµική σύνθεση, µικροδοµική σύνθεση ήχου, και live electronics. Στις
ζωντανές του εµφανίσεις χρησιµοποιεί εργαλεία κατασκευασµένα από τον ίδιο σε
περιβάλλον Max/MSP. Έργα του έχουν παρουσιασθεί σε διάφορα µέρη στην Ελλάδα (Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, Ινστιτούτο Γκαίτε, Αρχαίο Θέατρο ∆ελφών κ.α.).
Είναι ιδρυτικό µέλος της µη-κερδοσκοπικής εταιρίας θεατρικών και µουσικών παραστάσεων Prospecta (Παραστάσεις στο Θέατρο Αµόρε, Club 22, Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών κ.α). Από φέτος διδάσκει τεχνικές σύνθεσης ήχου στο τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Ρεθύµνου.
Ν.Β.

Coti K.

Texturizer

(15:00)

ζωντανή διαδραστική µουσική

Coti k., live electronics
Νίκος Βελιώτης, βιολοντσέλο
Aµοιβαία εξερεύνηση των ηχοχρωµατικών διακυµάνσεων µε στόχο τη διαµόρφωση
ενός υβριδικού µετα-ήχου µέσω µίας εν δυνάµει αέναης ανατροφοδότησης µεταξύ
ακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού. H εµµονή στους ηχητικούς όγκους και επιφάνειες (µε κάθε δυνατό µέσο όπως βόµβους, overtones, multiphonics κ.τ.λ.) εκφράζει
το πραγµατικό ηχητικό αποτέλεσµα του συνόλου της διαδικασίας.
Costantino Luca Rolando Kiriakos, born in Milan, Italy in 1966, moved to Greece
at the age of 6, where, better known simply as Coti, has been involved in various
Athens pioneering electronic bands since the mid eighties. He spent most of the
nineties working as a producer, sound engineer and pursuing his solo musical career.
He has released 4 records: ‘Theros’ (FM records 1994), ’Quasi’ (FM records 1997),
‘Lego’ (Studio2 records 1999) and ‘Metamemoria’ (Vibrant Music 2001). He has also
released material in various CD compilations (‘Random Relations’, ‘Crash’, ‘Micro
Beat’, ‘Lena Platonos Mixer’), written music for TV documentaries (Ex Omonias
1998), theatre (‘Bru Bra‘1999, ‘Exodos Anapnoon’ 2002) and film (‘Pinochets Children’
2002, ‘Uranisco Disco’ 2002) In collaboration with virtual architect Dimitris Charitos
he has done various audiovisual installations: ‘Lego Kit Box’ (Mylos Gallery,
Thessaloniki May 1999), ‘180 degrees’ ( Cappatos Gallery, Athens Feb. 2001),
"Pause" (Cheap Art Gallery, Athens May 2001), "Lego_Garden" (Bios 1, Athens Oct.
2001). A member of free improvisation club 2:13, he has played live electronics with
many music improvisers including Evan Parker, Phil Durrant, Nikos Veliotis, Rhodri
Davies and others.
C.K.

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ελλάδα µουσική, Οικονοµικά και Ηλ. Υπολογιστές. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία (σύνθεση, κλαρινέτο, µουσική µε υπολογιστές). Εργάσθηκε σαν προσκεκληµένος συνθέτης και ερευνητής στο IRCAM,
όπου συµµετείχε στην έρευνα για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοηµοσύνης για
χρήση στη µουσική σύνθεση. ∆ηµιούργησε και διηύθυνε µικρά µικτά µουσικά σύνολα στο χώρο της µουσικής του 20ου αιώνα µε ακουστικά όργανα και ηλεκτρονικά µέσα. Έχει διευθύνει και συµµετάσχει σαν ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν τη µουσική και ιδιαίτερα τη χρήση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση και τη σύνθεση. Ήταν υπεύθυνος ερευνητικών προγραµµάτων του
ΚΣΥΜΕ και συµµετείχε στην ίδρυση και τις δραστηριότητες του ΙΨΑ (Ιν. Ψυχοακουστικής) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Η κύρια συνθετική του δουλειά γίνεται
για το θέατρο. Έχει συνεργαστεί µε πολλούς σκηνοθέτες σε παραστάσεις που ανέβηκαν στην Επίδαυρο και το εξωτερικό και είναι µόνιµος συνεργάτης του Μιχαήλ
Μαρµαρινού. Ένα µέρος της µουσικής του βρίσκεται στα CD «Ιστορίες αποχαιρετισµού» (1997), «Ιβάνοφ» (1998), «Ophelia Act» (1999), «Φυγή» (2002).
∆.Κ.
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