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Αντιπαραστάσεις
Τρία αποσπάσµατα σόλο µαγνητοταινίας από το έργο «Αντιπαραστάσεις» για κουαρτέτο εγχόρδων και µαγνητοταινία (2003).
Αντιπαραστάσεις Α
1’10”
Αντιπαραστάσεις Β
1’37”
Αντιπαραστάσεις Γ
1’42”
∆ίπλωµα σύνθεσης και µουσικής πληροφορικής µε διάκριση, απο το Conservatoire National Supèrieur de Musique της Λυόν, µε καθηγητές τους Philippe
Manoury, Marco Stroppa, Robert Pascal και Dennis Lorrain. ∆ιακρίσεις και βραβεία στους διαγωνισµούς: CIMESP’97 (Σάο Πάολο, Βραζιλία), «Παπαϊωάννου» 1999, Pierre Schaeffer 1999 (Πεσκάρα, Ιταλία), Grame/EOC 2002 (Λυόν, Γαλλία). Εκτελέσεις έργων σε διεθνείς διοργανώσεις και Φεστιβάλ
στην Ευρώπη, Λατινική Αµερική, Αυστραλία, Η.Π.Α. και Ασία, µεταξύ των οποίων στο παγκόσµιο συνέδριο µουσικής πληροφορικής (ICMC’99, 2001,
2003) στο Πεκίνο, Αβάνα και Σιγκαπούρη. Αναθέσεις έργων µεταξύ άλλων, από το Μέγαρο µουσικής Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Μουσικής ∆ηµιουργίας
της Γαλλίας (Grame) και το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισµού. Ραδιοφωνικές µεταδόσεις έργων του στο εξωτερικό, καθώς και αναφορές από τον Ελληνικό και ξένο τύπο. Έργα του στην Ελλάδα έχουν παιχτεί στο Μέγαρο µουσικής Αθηνών, Ηρώδειο, Ινστιτούτο Goethe, Ίδρυµα Μελίνα Μερκούρη, Ιόνιο
Πανεπιστήµιο και Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Η µουσική του κυκλοφορεί σε CD από τις εταιρίες UNESP/FASM στη Βραζιλία και PeP/CEC στον Καναδά. ∆ιδάσκει µουσική τεχνολογία στο Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ.

Ορίζοντας Γεγονότων
8'
… 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
Από σελίδα του Scientific American, Ιούλιος 2003
Lawrence Livermore.

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ µÂÏÈ·Ó›ÙË˜

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.

Elia Marios Joannou
... mainly a lot of wounds, mother! (2004)
3’5”
after the poem of the cypriot poet C. Montis (1914-2004) "Second letter to mother" (1972). With the verse "mainly a lot of
wounds, mother! ends C. Montis his "Second letter to mother". At his early 12th year Monti’s mother is on the deathbed. His
father takes him to Nicosia so that he want see his mother die. More than 45 years had Montis waited to write this letter to
his mother. It is sure that the beginning of this letter didn’t start after so many years, but soon as his mother left. Each verse
was built step by step in his heart, until there was not any more space to stay in it. It came out on a piece of paper overfilled
with pain and tears.
Elia Marios Joannou was born 1978 in Cyprus. While and after absolving high school with distinction (1996), he began studying at the European
Conservatory in Pafos (classical guitar) and the New Conservatory of Cyprus in Nicosia (music theory) absolving both with distinction (1996, 1998). After
succeeding the last exams in music theory and classical guitar from the Assoc. Board of the Royal Schools of Music London, begun 1998 his studies
at the University Mozarteum Salzburg by A. Hoelszky / B. Schaeffer in composition and in the guitar class of M. Seidel / M. D. Tamayo as well as his
music education study. In the academic year 2001/02 Elia Marios Joannou was announced as the best student of the University for which he received
a scholarship from the Austrian Federal Ministry of Education and Art. At the moment he is a scientific and artistic Assistant in the composition department
of the University Mozarteum. His work contains more than fifty compositions of all music genres, as well as theater, literature, poetry und researches.

°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÙÔ˜

Intera
6’
Το κοµµάτι Ιntera δηµιουργήθηκε µε βάση την ανάπτυξη δύο αλγορίθµων σε περιβάλλον Csound. Ο ένας αλγόριθµος είναι
βασισµένος στην εµπρόθετη παραγωγή ψηφιακών ηχητικών σφαλµάτων (peaks, aliasing) και ο άλλος στη κατασκευή σύνθετων ψηφιακών φίλτρων. Τα ηχητικά υλικά προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των δύο αλγορίθµων µέσω convolution
Ο Γιώργος Στεφάτος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουλίου του 1981. Από το 2002 σπουδάζει στο Τ.Ε.Ι. Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στο
Ρέθυµνο. Τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάπτυξη αλγορίθµων για τη δηµιουργία καινούριων ηχητικών µορφωµάτων.
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Σονάτα του Σεληνόφωτος, Ποίηση στη µουσική*
Με τη "Σονάτα του Σεληνόφωτος" του Γ. Ρίτσου ως πρώτο υλικό, απέφυγα να προσαρµόσω µουσική στα λόγια. ∆ηµιούργησα ένα ποίηµα ζυµωµένο από το ποίηµα. Η πράξη αυτή συγγενεύει µε τον τρόπο που περιέγραψα µε ήχους την "Ενδοχώρα" του Α.Εµπειρίκου. Μόνο που αυτή τη φορά το βασικό υλικό που χρησιµοποιώ είναι λόγια και όχι ήχοι.. Στη σονάτα, όσοι
ήχοι υπάρχουν είναι καθαρά συνοδευτικοί. Ο ακροατής θα µπορούσε να τους σιγάσει. Να κρατήσει µόνο τα λόγια. Είναι η ακροαµατική πράξη στον ποιητικό λόγο. Ακροαµατική και όχι συνθετική γιατί η βασική δύναµη της πράξης µετατοπίζεται από
το συνθέτη στον ακροατή µε όχηµα το λόγο. Ακούγονται οι: ∆ηµήτρης ∆ακτυλάς: σκηνοθέτης-ηθοποιός, Οι ηθοποιοί: ∆ήµητρα Κυρατσούδη, Ελένη Καββαδία, Φαίδρα Κορµανού, Ηλέκτρα Καραµιχάλη.

∏Ï›·˜ Ã·Ù˙ﬁÁÏÔ˘

Ο Ηλίας Χατζόγλου γεννήθηκε το 1972. Παίζει και διαµορφώνει προσωπικό ήχο στο πιάνο. Μαθητεύει στη Βυζαντινή, κλασσική, jazz, ηλεκτρονική µουσική, στην παρατήρηση των φυσικών και τεχνικών ήχων. Γράφει και παρουσιάζει ποιητική µουσική, για µικρά σύνολα, θεατρική µουσική. Χρησιµοποιεί τεχνολογικά µέσα για να ανασυνθέτει ήχους και µουσικές, έργα µη επανεκτελέσιµα. Η "Ενδοχώρα" -ένα ποιητικό σάουντρακ- κυκλοφορεί σε CD
(∆ίσκοι Εδώ Ε-08) και προσκλήθηκε το 2003 να παρουσιαστεί στην 11η Biennale νέων δηµιουργών της Αθήνας.

™ˆÙ‹ÚË˜ ∫ˆÛÙÔ‡ÚÔ˜
Αναµνήσεις
15’
Στο έργο «Αναµνήσεις» απεικονίζονται αναµνήσεις µου από τα πέντε χρόνια της φοιτητικής µου ζωής στο Τµήµα Μουσικών
Σπουδών της Κέρκυρας. Η µουσική που συνέθεσα λοιπόν αποτελεί ένα µέσο έκφρασης των εµπειριών και των συναισθηµάτων των χρόνων των πανεπιστηµιακών µου σπουδών. Η µορφή του έργου είναι πενταµερής. Κάθε ενότητα αντιστοιχεί στο
κάθε ένα έτος σπουδών από τα πέντε συνολικά.
Ο Κωστούρος Σωτήριος γεννήθηκε στη Τρίπολη το 1980. Ξεκίνησε τις σπουδές του στη µουσική σε ηλικία 9 ετών. Το Σεπτέµβρη του 2004 αποφοίτησε από το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου ενώ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004 – 2005 παρακολουθεί το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών στις τέχνες και τεχνολογίες του ήχου του Τµήµατος µουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Είναι κάτοχος πτυχίου Φούγκας
ενώ, έχει παρακολουθήσει σεµινάρια σύνθεσης µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και σεµινάρια πάνω στον τοµέα της µουσικής τεχνολογίας και ακουστικής.

untuned
7’
Βασισµένο σε ήχους που δηµιουργήθηκαν από το εσωτερικό ενός ξεχασµένου παλιού πιάνου , το κοµµάτι αναδύει την ανάσα του , πώς µέσα από το ξύλινο κουφάρι του, σε µια γωνία ενός φανταστικού και άφωτου σκηνικού , γίνονται αντιληπτές
οι δονήσεις του ίδιου του του Σώµατος αλλά και του χρόνου που φεύγει. Μια εφτάλεπτη ( λίγo φλύαρη ίσως ) επιλεκτική ανάµνηση ήχων φιλτραρισµένων από την προσωπική ιστορία του οργάνου.

∞Ó‰Ú¤·˜ ªÔÓﬁˆÏË˜

Ο Α. Μονόπωλης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1976. Εκτός από την µουσική, η καλλιτεχνική του παρόρµηση διαλέγει πότε την εικόνα ή την ύλη για να
εκφραστεί ασχολείται µε την φωτογραφία -ιδιαίτερα µε το ασπρόµαυρο φιλµ, αλλά και τις κατασκευές. ∆ιοργανώνοντας διάφορες µουσικές εκδηλώσεις
η παίζοντας dj set σε διάφορους χώρους, έχει καταφέρει να εξωτερικεύσει ατµοσφαιρικές εναλλαγές σε ακουστικά ιδιώµατα καθώς και σε οπτικά.Τα
κύρια ερεθίσµατα που δέχεται προέρχονται τόσο από το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον του, όσο και από ταξιδιωτικές περιηγήσεις.…Στον κόσµο
των ήχων µην έχοντας κατασταλάξει, µε µουσικά δρώµενα να συσσωρεύονται συνεχώς, έχει ως απώτερο στόχος να φτιάξει κάτι ταυτόσηµο τις µουσικής και των αισθήσεων δηµιουργώντας έτσι έναν γεµάτο µάζα ασκό για την προσωπική πια ωδή..www.monopolis.gr

Atropos
11’
Οι ήχοι του έργου προκύπτουν αρχικά από σύντοµες µεταλλικές ατάκες. Αυτές χρησιµοποιήθηκαν για να συνθέσουν µια
ποικιλία ηχητικού υλικού, αντιπαραθέτοντας αέρινες µάζες µε ξηρές αρθρώσεις και ρευστά µοτίβα. Η Άτροπος, µία από τις
τρεις Μοίρες, χαρακτηριζόταν για την άκαµπτη θέλησή της, ως «Άφευκτος» και ήταν αυτή που έκοβε το νήµα της ζωής
των ανθρώπων.

¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘ÚﬁÔ˘ÏÔ˜

Ο Νίκος Σταυρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε πιάνο, αρµονία και αντίστιξη στην Ελλάδα και στη συνέχεια πήρε το πτυχίο του,
πάνω στη σύνθεση, στο Πανεπιστήµιο της Ουαλίας, όπου και συνέχισε λαµβάνοντας µεταπτυχιακό τίτλο στην ηλεκτρακουστική σύνθεση µε καθηγητή
το Dr. Andrew Lewis, to 2001. Αυτή την εποχή σπουδάζει µε υποτροφία κάνοντας το διδακτορικό του στο Πανεπιστήµιο «Sound Studios» του Sheffield
µε καθηγητή το Dr. Adrian Moore. Οι µουσικές του συνθέσεις ποικίλουν από ορχηστρικές, σε tape και σε mixed media. Έχει συνθέσει για video και
χορό και η µουσική του έχει βραβευτεί µε διακρίσεις και βραβεία σε διεθνείς διαγωνισµούς (Bourges 2000, Metamorphose, Brussels 2002, SCIRME,
Bordeaux 2003, MUSICA MISO Πορτογαλία 2004).

Ανάσα live electronics για δύο Η/Υ
7’30”
Το κοµµάτι έχει στηριχθεί σε δύο όργανα προγραµµατισµένα σε περιβάλλον Max/MSP. Οι παράµετροι των οργάνων αυτών
ελέγχονται σε πραγµατικό χρόνο από τους δύο εκτελεστές. Το ένα όργανο χρησιµοποιεί granular synthesis και το άλλο βασίζεται στην FM synthesis. Η φόρµα του κοµµατιού βασίζεται σε δοµηµένο αυτοσχεδιασµό.

∫¿ÚÔÏÔ˜ °Î·Î›‰Ë˜ - ™ˆÙ‹ÚË˜ §¿ÛÎ·ÚË˜

Ο Κάρολος Γκακίδης Γεννήθηκε το 1983 στο ∆ιδυµότειχο Έβρου. Από τον Σεπτέµβρη του 2000 σπουδάζει στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής όπου και πρώτη φορά ήρθε σε επαφή µε την σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής. Ενδιαφέρεται για τον προγραµµατισµό
και την ανάπτυξη µουσικών αλγορίθµων και την χρήση αυτών για την σύνθεση µουσικής. Ο Σωτήρης Λάσκαρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Από
τον Φεβρουάριο του 2001 σπουδάζει στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τον ίδιο χρόνο άρχισε µαθήµατα µουσικού
προγραµµατισµού και αργότερα µαθήµατα σύνθεσης ηλεκτροακουστικής µουσικής.
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Θοδωρής Ζιούτος
Μανώλης Μανουσάκης
Αναστάσης Γρίβας
Σοφοκλής Αρβανίτης
Π.Φραγκίστας-Π.Τσαγκαράκης
Κώστας Μαντζώρος
Μάρκος Λέκκας

1
2
3
4
5
6
7

FBK
Sickert_taping
Synch 1
ιΝCΛιΝΑΤιΟΝ
∆εν µ’αρέσει έτσι όπως φαίνεται
Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπω λαλώ
Νόστος ΙΙ

FBK
10’
Το FBK είναι ένα concept – σειρά κοµµατιών που στηρίζονται στη χρήση δειγµάτων κλαρινέτου και διαµορφώνονται από αναδράσεις (feedback) και εκτελούνται live από υπολογιστή. Ο εκτελεστείς διαµορφώνει ζωντανά το τελικό αποτέλεσµα , παίζοντας µε την ακουστική του χώρου εκτέλεσης και µε τα ακουστικά φαινόµενα που δηµιουργούνται. To FBK σε πλήρη ανάπτυξη διαρκεί 42 λεπτά. Στην συναυλία του του ΣΣΗΜ θα παιχθεί το δεύτερο µέρος διάρκειας 10 λεπτών.
Κλαρινέτο: Στυλιανός Τζιρήτας.

∑ÈÔ‡ÙÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜

Γεννήθηκε στο Βόλο. Σπουδές στη µουσική και προγραµµατισµό H/Y. Από το 1996 διδάσκει Μουσική Τεχνολογία. Ασχολείται µε την σύγχρονη σύνθεση (ηλεκτρονική – ηλεκτροακουστική – πειραµατική µουσική) και τον αυτοσχεδιασµό χρησιµοποιώντας συνθεσάιζερ, υπολογιστές αλλά και φυσικά
όργανα. Έχει δηµιουργήσει κατά καιρούς συγκροτήµατα µε πιο πρόσφατα και δραστήρια τα: "Archery Target", "Madder", "Epsilon Edeca" και είναι µέλος των "postblue" και "lost bodies". Έχει συµπράξει σε συναυλίες και ηχογραφήσεις αυτοσχεδιασµού και σύγχρονης µουσικής µε έλληνες και ξένους
µουσικούς (Μανώλης Μανουσάκης, David Grubbs, Νίκος Βελιώτης, Jerome Noetinger, Christoph Irmer, Martin Kuchen, Αντώνης Λιβιεράτος, Αλέκος Χρηστίδης, ∆ηµήτρης Καµαρωτός, Σωτήρης ∆εµπόνος, Βασίλης Παπαβασιλείου, Blain Reineger, Κωστής ∆ρυγιανάκης, Bohman brothers, Coti K, Rhodri
Davies, Ankharad Davies, Mark Wastell και Αndrea Neuman και άλλοι). Είναι µέλος του «213 Ensemble». Είναι µέλος του Συλλόγου Συνθετων Ηλεκτροακουστικής Μουσικής. Έχει επιµεληθεί µουσικά θεατρικές παραστάσεις και έχει συνθέσει µουσική για 25 θεατρικά έργα, ταινίες και ντοκυµαντέρ.
∆ιδάσκει µουσική τεχνολογία από το 1996 (δηµοτικό Ωδείο Βόλου, Ωδείο Μουσικής Πράξης). Το ∆εκέµβριο 2004 θα συµµετάσχει στο 5ο Φεστιβάλ
πειραµατικής µουσικής 2:13 παρουσιάζοντας το δίσκο «Nigthsift» που έχει δηµιουργήσει µε AS11. Αναµένεται η κυκλοφορία του έργου του feedbacking

ª·ÓÒÏË˜ ª·ÓÔ˘Û¿ÎË˜
Sickert taping
6’
To sickert taping είναι µια διαφορετική εκδοχή του sickert, µόνο για µαγνητοταινία, όπου χρησιµοποιούνται µικρά κοµµάτια από την ηχογράφηση του µέρους του φαγκότου και εν συνεχεία επεξεργάζονται – αναπτύσσονται µε τεχνικές granular synthesis.
Sickert Η σύνθεση Sickert είναι εµπνευσµένη από το έργο και την ζωή του Άγγλου Ζωγράφου Sickert. Το έργο είναι παραγγελία του φαγκοτίστα Γιώργου Φαρούγκια και ηχογραφήθηκε τον Νοέµβρη του 2004 για να συµπεριληφθεί σε συλλογή έργων γραµµένα για σόλο όργανο και µαγνητοταινία.
Ο 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 ι
δρύµατα και σε αίθουσες συναυλιών. Ενδεικτικά αναφέρω τους – Θανάση Ζέρβα, Μακεδονικό Kουαρτέτο, Θεόφιλο Σωτηριάδη, Γιώργο Φαρουγκια, Λορέντα Ράµου, ∆ήµητρα Χόνδρου κα Στο εξωτερικό µε τους – Stephanie Lidtke, Duo Palmos, The Fry String Quartet, Issa boulos etc.
Έχουν εκδοθεί δύο cd µε δουλειές του από την SONY music και την SAMA music. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.

∞Ó·ÛÙ¿ÛË˜ °Ú›‚·˜
SYNCH1
7’
Το κοµµάτι βασίζεται στην επεξεργασία ηχητικών δειγµάτων που προέρχονται αποκλειστικά από την ιδιοκατασκευασµένη κιθάρα που χρησιµοποιώ σε συναυλίες αυτοσχεδιαζόµενης µουσικής. Ενισχυµένος ο ήχος από την ταλάντωση των χορδών µε
διαφορετικά µέσα καθώς και από την ταλάντωση του ίδιου του µεταλικού σκάφους της και τη δηµιουργία ελάχιστης διάρκειας ηχητικών events, έχουν παραχθεί βρόχοι (loops), οι οποίοι στη συνέχεια έχουν διαρθρωθεί και διαταχτεί στο χρόνο. Η τελική σύνθετη κυµατοµορφή έχει επεξεργαστεί σε υπολογιστή µε τη χρήση GRM TOOLS σε µια ελικοειδή ανάπτυξη ενός κατά τα άλλα ambient κοµµατιού.
Ο Αναστάσης Γρίβας γεννήθηκε το 1966. Έχει σπουδάσει Στατιστική και Πληροφορική στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εργάστηκε για σειρά ετών ως προγραµµατιστής/ πωλητής/ χρήστης Η / Υ και ως εκπαιδευτής σε επιδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιµορφωτικά σεµινάρια. Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα ολοκληρώθηκε επί του παρόντος στη Σχολή Κινηµατογράφου,Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Μέσων, «Λυκούργου Σταυράκου» όπου δίδαξε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και Ιστορία των Σύγχρονων Μουσικών Ρευµάτων. ∆ιατηρώντας πάντοτε το ενδιαφέρον του για τη
πρωτοποριακή µουσική και εξειδικεύωντας την ενασχόλησή του µε τον Ελεύθερο Αυτοσχεδιασµό και τη Πειραµατική ∆ηµιουργία ξεκίνησε το 1995 το
mail order Contra Music µε σκοπό τη διανοµή ανεξάρτητων εταιρειών από τα πεδία της Ηλεκτροακουστικής, Αυτοσχεδιαζόµενης και Πειραµατικής µουσικής ενώ παράλληλα εργαζόταν στη «Λέσχη του ∆ίσκου» (εξειδικευµένη εταιρεία / κατάστηµα δίσκων σε ρεπερτόριο Προκλασσικής, Κλασσικής και
Σύγχρονης Μουσικής ). Μελετώντας ιστορία και κοινωνιολογία της Σύγχρονης Μουσικής, παρακολουθώντας τη διεθνή δισκογραφία και υπό την επιρροή µουσικών όπως όπως οι Derek Bailey, Keith Row, Fred Frith, άρχισε να πειραµατίζεται πάνω στον ήχο της ακουστικής κιθάρας.
Το 2000 ιδρύει την πολιτιστική εταιρεία «Εκτοπία» και το Μικρό Μουσικό Θέατρο, που έµελλε σύντοµα να εξελιχτεί σε σηµείο αναφοράς για την αυτοσχεδιαζόµενη, ηλεκτρονική και πειραµατική µουσική στην Αθήνα. Σε συνεργασία µε το δίκτυο ευρωπαίων µουσικών «2:13», διοργανώνονται Φεστιβάλ, Μηνιαίες Συναυλίες, πρωτότυπες παραγωγές µε τη σύµπραξη ελλήνων και ξένων µουσικών. Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του έχει φιλοξενήσει
καλλιτέχνες όπως οι: Evan Parker (Αγγλία) , John Butcher (Αγγλία) , Fred Van Hove (Βέλγιο), Peter Kowald (Γερµανία) , Barry Guy, Gunter Sommer
(Γερµανία) , Jerome Noetinger (Γαλλία) , Koji Asano (Ιαπωνία) , Luc Hutcamp (Ολλανδία) , Giuseppe Ielasi (Ιταλία) , Σαβίνα Γιαννάτου, Φλώρος Φλωρίδης, Σάκης Παπαδηµητρίου, Kim Cascone (Η.Π.Α.) κ.άλ.

™ÔÊÔÎÏ‹˜ ∞Ú‚·Ó›ÙË˜

ιΝCΛιΝΑΤιΟΝ

10’33”

Τρεις µέρες σκοτάδι ανέχεται η Σελήνη πριν αρχίσει να ξαναβγαίνει αργά, το φως που θα µεταµορφώσει τον κόσµο.
Ο Σοφοκλής Αρβανίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Μελέτησε πιάνο, Μουσική Θεωρία και Αρµονία. Από το 1999 είναι σπουδαστής του Α. Τ. Ε.
Ι. Κρήτης , παράρτηµα Ρεθύµνου, τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Από το 2001 συνθέτει µουσική µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και α                             
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πό το 2003 συµµετέχει σε συναυλίες ηλεκτροακουστικής µουσικής.
Μέρος από το έργο ιΝCΛιΝΑΤιΟΝ έχει διακριθεί στον 31ο Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό "Concours International de Musique et d’Art Sonore Electroacoustiques",
Bourges 2004.

¶.ºÚ·ÁÎ›ÛÙ·˜-¶.∆Û·ÁÎ·Ú¿ÎË˜
∆εν µ’ αρέσει έτσι όπως φαίνεται
9’
Μουσική για την παράσταση: «∆εν µ’ αρέσει έτσι όπως φαίνεται» για το Χοροθέατρο «Μετ’ εµποδίων» που παρουσιάστηκε
στο Θέατρο ∆ανδουλάκη στα πλαίσια του «Μήνα Χορού», Ιούνιος 2004.
Ι. Εισαγωγή
ΙΙ. Ιντερµέδιο
Ο Πέτρος Φραγκίστας παρακολούθησε ανώτερα θεωρητικά µε τους Στέφανο Βασιλειάδη Παναγιώτη Αδάµ και Μichel Bichel. Πιάνο µε τον Michel Bichel
και Κίµωνα Μαραγκουδάκη. Συµµετείχε στο τµήµα ηλεκτρονικής και σύγχρονης µουσικής µε τον Στέφανο Βασιλειάδη ( Συνθέτη, Μουσικοπαιδαγωγό,
Καθηγητή Πανεπιστηµίου ) και Γιάννη Παπαϊωάννου ( Αρχιτέκτονα, Μουσικολόγο ). Συνεργάζεται από το 1987 µε το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας στον τοµέα εκπαιδευτικών προγραµµάτων και από το 1999 µε το Ίδρυµα Χουρµουζίου Παπαϊωάννου. Συνεργάστηκε µε την Ελληνική Ραδιοφωνία
και το Α’ Πρόγραµµα (1995-1999 ). Είναι µέλος των επιτροπών του Ο.Ε.Κ. στο τµήµα Πιστοποίησης Πτυχίων. Έχει γράψει µεταξύ άλλων έργα για µαγνητοταινία : ∆οκίµιο, Αθήνα, Γκαλερί Εύµαρος, Θεσσαλονίκη, ∆ηµήτρεια 1990. For Spring, Kanissin, Ηρώδειο 1994, σε συνεργασία µε Κύπριους Συνθέτες. Αδιαλείπτως, (µουσική για το βίντεο) της Πανδώρας Μουρίκη, Ιόνιο Πανεπιστήµιο 2002, Βουκουρέστι. Πάντα, βασισµένο σε ταφικά επιγράµµατα - µεταξοτυπίες του Μιχάλη Αρφαρά, Ιόνιο Πανεπιστήµιο 2003. Συµµετείχε στο αφιέρωµα για τον Κ. Καβάφη ¨ Κατά τις συνταγές αρχαίων ελληνοσύρων µάγων, Γκαλερί Αλεκτον 2003. Επίσης έχει γράψει µουσική για την οµάδα χορού ΄΄ µετ’εµποδιων ΄΄ που παρουσιάστηκε στο θέατρο ∆ανδουλάκη στα πλαίσια του µήνα χορού τον Ιούνιο του 2004.
Ο Παναγιώτης Τσαγκαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.Εχει σπουδές στον χώρο της µουσικής τεχνολογίας και ακουστικής. Συνεργάζεται µε το
Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Έχει συνεργασθεί µε τον Στέφανο Βασιλειάδη σε µουσικές παραγωγές. Επίσης έχει γράψει µουσική για θεατρικές παραστάσεις.
‘Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ’ 8’

∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÙ˙ÒÚÔ˜
(Α’ Προς Κορινθίους ΙΓ’ 1-13)
Για µαγνητοταινία.
Βίντεο: Μαρία Μιτζάλη.
∆ιαβάζει η Γεωργία Τσαγκαράκη.

M¿ÚÎÔ˜ §¤ÎÎ·˜
Νόστος II
7’
O Νόστος II δεν ξέρει τίποτα για τα πρωϊνά δελτία τύπου, τις ευγενείς ιδιοµορφίες των σοφών και το νοητό κόσµο των γενναίων. Ξέρει µόνο πως πρέπει να δανειστεί τη φωνή του από τη βιοµηχανία και γι' αυτόν το λόγο δέν πιστεύει σε κανένα
θεό, πατέρα παντοκράτορα. Πιστεύει µόνο στον εαυτό του και στα εφτά λεπτά της ύπαρξής του καθώς περιµένει µέσα στο
σκοτάδι της ψηφιακής ταινίας για την επόµενη ενσάρκωσή του.Καί τότε, καθώς ο ποιητής εξακολουθεί να ζητάει από τα όνειρα να πάρουν εκδίκηση και ο καθρέφτης αδυνατεί να αντανακλάσει το πρόσωπο του κοινού ανθρώπου, ο Νόστος II σηκώνεται κι ανάµεσα σε σκιές µακρυνών πατρίδων, αρχίζει να τραγουδά το τραγούδι του καιρού του, το τραγούδι µιας ατέλειωτης και καλά προβαρισµένης έκστασης...
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.
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Ν. Βαλσαµάκης - Π.Κόκορας
Βασίλης Ρούπας
Χρήστος Ζάχος
Tim Ward
Απόστολος Λουφόπουλος
¡ÈÎﬁÏ·˜ µ·ÏÛ·Ì¿ÎË˜ - ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫ﬁÎÔÚ·˜

1
2
3
4
5

v%ic_a
My name is Mumia Abu Jamal
The companions of me
He is, As yet, Unnamed
Έρεβος
v%ic_a

8’

Το"v%ic_a" είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας του Ν.Βαλσαµάκη και του Π.Κόκορα στη µουσική δηµιουργία και πράξη µε
µουσικά όργανα, ηχητικά αντικείµενα και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση όλο το ηχητικό υλικό προέρχεται αποκλειστικά από ήχους βιολιού και πολλαπλή ηχητική επεξεργασία µέσα από σύνθετους αλγόριθµους σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Οι αλγόριθµοι διαµορφώνουν και δοµούν το ηχητικό υλικό σε πραγµατικό χρόνο και ελέγχονται ζωντανά από τους
δύο µουσικούς.
Ο Νικόλας Βαλσαµάκης συνθέτει ηλεκτροακουστική µουσική και µουσική µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αναπτύσσει τα δικά του προγράµµατα σύνθεσης
και επεξεργασίας ήχου, τα οποία χρησιµοποιεί στις µουσικές συνθέσεις και τις performance του. Το µουσικό-ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις κατευθύνσεις: αλγοριθµική σύνθεση, µικροδοµική σύνθεση, live electronics και διαδραστικά συστήµατα. Έργα του έχουν παρουσιασθεί σε διαφορετικούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάζεται ως Καθηγητής Εφαρµογών στο τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στο ΤΕΙ Ρεθύµνου, όπου διδάσκει Τεχνικές Σύνθεσης Ήχου.
Ο Παναγιώτης Κόκορας σπούδασε µουσική στην Αθήνα ολοκληρώνοντας µε δίπλωµα Σύνθεσης και πτυχίο κλασικής κιθάρας. Στη συνέχεια µε υποτροφίες από την Βρετανική Ακαδηµία (AHRB) και το Σύλλογο οι Φίλοι της Μουσικής (Μουσική υποτροφία Αλεξάνδρας Τριάντη) πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές και ακολούθως διδακτορικού στο πανεπιστήµιο του Γιορκ στην Αγγλία. Έχει λάβει παραγγελίες από το Fromm (πανεπιστήµιο
του Χάρβαρντ), IRCAM, MATA (Music at the Anthology), Spring Festival (πανεπιστήµιο του Γιορκ), Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Gaudeamus ενώ έργα του συχνά µεταδίδονται από το ραδιόφωνο και παρουσιάζονται σε Φεστιβάλ στην Ευρώπη, Ασία και Αµερική. Στο συνθετικό του έργο ενδιαφέρεται για τη µορφολογία του ήχου και την ψυχοακουστική του αντίληψη ενώ περιλαµβάνει συνθέσεις οργανικές για Η/Υ και µικτά µέσα. Έργα του έχουν
πετύχει σηµαντικές διακρίσεις σε 19 διεθνείς διαγωνισµούς µεταξύ άλλων, Bourges Residence Prix 2004, Gaudeamus Prix 2003 και 2004, Insulae
Electronicae 2003, ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Σύνθεσης της Σεούλ 2003, Toru Takemitsu 2002, Prix Noroit 2002, Luigi Russolo 2001 και 2002, Miso Musica,
CIMESP, Metamorphoses.Αυτήν την περίοδο διδάσκει στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης. Έργα του κυκλοφορούν σε
CD από τις δισκογραφικές εταιρίες NOR, Miso Records, CEC, Independent Opposition Records και διανέµονται σε περιορισµένες εκδόσεις από τους
ICMC2004, Host Artists Group και Musica Viva.
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µ·Û›ÏË˜ ƒÔ‡·˜
My name is Mumia Abu Jamal
13’
Πρόκειται για ψηφιακή επεξεργασία και µίξη του 2ου µέρους της 5ης συµφωνίας του Mahler µε το έργο Arcana του Varese.
To έργο περιέχει επίσης ένα ηχητικό κλιπ µε τη φωνή του Μούµια Αµπού Τζαµάλ.
Ο Μούµια Αµπού Τζαµάλ είναι µαύρος δηµοσιογράφος και ακτιβιστής.
Έχει καταδικαστεί σε θάνατο στις Η.Π.Α. µε την κατηγορία ότι σκότωσε λευκό αστυνοµικό. Βρίσκεται στη φυλακή εδώ και 20
χρόνια.
Ο Βασίλης Ρούπας γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε σύνθεση στο Ελληνικό Ωδείο και είναι µέλος του ΕΣΣΗΜ.
The companions of me

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑¿¯Ô˜

He Is, As Yet, Unnamed
13’20”
Το σηµείο εκκίνησης για αυτό το κοµµάτι ήταν η επιθυµία να εξετάσω το πώς η στίξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο πολύ
ώστε να καταστρέψει τη γλώσσα που θα έπρεπε κανονικά να αρθρώνει. Το τελικό αποτέλεσµα είναι µάλλον κάτι διαφορετικό.
O Tim Ward, σπούδασε µουσική στο Πανεπιστήµιο του York. Είναι συνθέτης ηλεκτροακουστικής µουσικής και έργων για όργανα και ζωντανή ηλεκτρονική επεξεργασία. Ενδιαφέρεται επίσης για την προσαρµογή κλασσικών έργων ηλεκτρονικής µουσικής και της τεχνολογίας τους στα σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα

Tim Ward

Έρεβος (2002)

∏ Ï Â Î Ù Ú Ô · Î Ô ˘ Û Ù È Î Ë ˜

∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ §Ô˘ÊﬁÔ˘ÏÔ˜

∏ Ì Â Ú Â ˜

10'

"Συµµετρικά στο χρόνο ηχητικά στιγµιότυπα χαρτογραφούν τον εσωτερικό ορίζοντα."
Είµαι πτυχιούχος του ΤΜΣ Ιονίου Πανεπιστηµίου και συνεχίζω τις σπουδές µου σε µεταπτυχιακό επίπεδο στη σύνθεση ηλεκτρονικής µουσικής.

11’05”

Το Έρεβος στην αρχαία Ελληνική και τη Ρωµαϊκή (Erebus) µυθολογία αναφέρεται ως ένας µυθικός τόπος µεταξύ της γης και
του κάτω κόσµου, ένας τόπος όπου η νύχτα και η µέρα κατέφευγαν µε τη σειρά.
Το κοµµάτι αποκαλύπτει έναν φανταστικό ηχητικό κόσµο, ένα ταξίδι µεταξύ δύο διαστάσων, του ‘φυσικού’ και του ‘υπερφυσικού’, το οποίο παρουσιάζεται µέσα απο τη σύµµειξη αναγνωρίσιµων και µή-αναγνωρίσιµων ήχων. Στο Έρεβος η φύση αποκτά διαφορετικά χρώµατα, χαρακτήρες και συµπεριφορές: τα ηχηρά στοιχεία της τοποθετούνται σε άγνωστα ηχητικά περιβάλλοντα και συνδυάζονται αποκαλύπτοντας υβριδικές µορφές ύλης και ζωής.
Το Έρεβος δηµιουργήθηκε στο προσωπικό στούντιο του συνθέτη και στα στούντιο ηλεκτροακουστικής µουσικής του Πανεπιστηµίου CITY στο Λονδίνο. ∆ιακρίθηκε µε τιµητικό έπαινο στον διεθνή διαγωνισµό σύνθεσης Bourges 2003 (Bourges-Γαλλία)
και συµµετείχε στους τελικούς του διεθνούς διαγωνισµού σύνθεσης Metamorphoses 2004 (Βρυξέλλες-Βέλγιο).
Ο Απόστολος Λουφόπουλος είναι απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, όπου σπούδασε ως το 1999. ‘Εχει παρακολουθήσει σεµινάρια σύγχρονης σύνθεσης και µουσικής τεχνολογίας στο IRCAM (Paris, Academie d’ete, 1998). Στο παρόν ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή του στην ηλεκτροακουστική σύνθεση στο Πανεπιστήµιο CITY του Λονδίνου, µε τον Denis Smalley. ‘Εχει συµµετάσχει σε γνωστά διεθνή
φεστιβάλ και διοργανώσεις περί της ηλεκτροακουστικής µουσικής, συµπεριλαµβανοµένων των ICMC (2003), ‘Cinema for the Ear’ / DIEM (2002), Festival
l’Espace Du Son (2002-03-04) κ.α., και ηλεκτροακουστικά του έργα έχουν εκτελεστεί επανειληµµένως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία,
Ουγγαρία, Βέλγιο, ∆ανία, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ, Καναδά, Χιλή, Αργεντινή), καθώς επίσης έχουν εµφανιστεί στο ραδιόφωνο (Αγγλία-Γαλλία) και στο διαδίκτυο. Επιπλέον, έργα του έχουν βραβευτεί σε παγκόσµιους διαγωνισµούς σύνθεσης και ερµηνείας, όπως Space of Sound 2004 (Βρυξέλλες–Βέλγιο),
Bourges 2003 (Bourges–Γαλλία), Prix SCRIME 2003 (Bordeaux–Γαλλία), Concours ‘Metamorphoses’ 2002-2004 (Βρυξέλλες–Βέλγιο), Prix Noroit - Leonce
Petitot 2002 (Arras–Γαλλία), και έχουν συµπεριληφθεί σε διαφορετικές δισκογραφικές συλλογές (INA-GRM, Musiques & Recherches, INA-GRM/Noroit,
Ιόνιο Πανεπιστήµιο, City University). Απο το 2003 είναι ιδρυτικό µέλος του διεθνούς project ‘Itinerant’ που αποσκοπεί στην παραγωγή και τη διεθνή
προώθηση της ηλεκτροακουστικής µουσικής. Επίσης συνεργάζεται µε τη Μυρτώ Κορκοκίου για τη σύνθεση και εκτέλεση µουσικής για φλάουτο και ηλεκτρονικά µέσα. Είναι ιδρυτικό µέλος του ΕΣΣΗΜ και εγγεγραµένο µέλος του Sonic Arts Network.
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Κατερίνα Τζεδάκη
∆ηµήτρης Καµαρωτός
Γεωργία Σπυροπούλου
Χάρης Ξανθουδάκης

1
2
3
4

in-s-cape (version 1.2)
Step into my cave
Saksti
Aναµορφώσεις

in-s-cape (2004)-version 1.3
15’36”
Το κοµµάτι αυτό ασχολείται µε µορφολογίες του περιβάλλοντος όπως αποτυπώνονται και µεταλλάσονται όταν µετατρέπονται
σε νοητικές ηχητικές καταγραφές. Η ανάσυρση τους από την µνήµη µπορεί συχνά να προκαλέσει την δηµιουργία φανταστικών ηχητικών τοπίων, τα οποία µε την σειρά τους συνδιαλλέγονται µε το ηχητικό περιβάλλον του κάθε 'τώρα'.
Στην σύνθεση αυτή έχουν χρησιµοποιηθεί ηχογραφήσεις από την άφιξη του καραβιού στο λιµάνι στο Ρέθυµνο,το ξύπνηµα
των πουλιών στο Wiesbaden της Γερµανίας, αυτοκίνητα και µηχανάκια στην Ρόδο, το Ρέθυµνο, την Αθήνα και το Λονδίνο, οι
καταράχτες στο Κουρταλιώτικο φαράγγι της επαρχίας Αγ. Βασιλείου στο Ρέθυµνο,
τα κουδούνια από τα κοπάδια προβάτων στις Αραβάνες στους πρόποδες του Ψηλορείτη και επίσης πολλοί συνθετικοί ήχοι.
Μιά πρώτη πειραµατική µορφή αυτού του υλικού παρουσιάστηκε στις εκδηλώσεις στο Θέατρο Θησείο, µιά δεύτερηστο City
University στο Λονδίνο τον Ιούλιο στις συναντήσεις συνθετών ενώ αυτή είναι η τρίτη παραλλαγή του.
Γεννήθηκε στο Ρέθυµνο και ασχολείται µε τη σύνθεση µουσικής. ∆ιδάσκει στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές της. Συνθέσεις της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

∫·ÙÂÚ›Ó· ∆˙Â‰¿ÎË

Step Into My Cave 2004
10’
Το έργο έγινε το 2004 στο εργαστήριο του HUT (Τµήµα Ακουστικής του Παν/µίου του Ελσίνκι) όπου ο συνθέτης ήταν προσκεκληµένος. Ο τίτλος έχει διπλή αναφορά: στο περιεχόµενο του έργου που είναι δοµηµένο από πλευράς της φόρµας του
προγραµµατικά, στηριγµένο στο µέρος της Οµηρικής Οδύσσειας για την περιπέτεια του Οδυσσέα στο νησί του Κύκλωπα και
στον τρόπο κατασκευής του έργου που έγινε µε την χρήση συνθετικών ήχων µε έλεγχο 3D µέσω του συστήµατος CAVE του
εργαστηρίου multimedia του HUT.
Ο ∆ηµήτρης Καµαρωτός σπούδασε κλασσική σύνθεση και ηλεκτροακουστική µουσική. Είχε δασκάλους Γ. Ξενάκη, M. Battier, H. Vaggione στο πανεπιστήµιο και το Ircam και τον Maurice Jarre στην Ecole Normale.Έχει παράγει έργα για οργανικά σύνολα, ηλεκτρονικά και µικτά. Εργάσθηκε για 10
χρόνια στο ΚΣΥΜΕ σαν υπεύθυνος ερευνητικών προγραµµάτων και εξακολουθεί να συµµετέχει σαν ερευνητής σε έργα µε αντικείµενα σχετικά µε την

¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ì·ÚˆÙﬁ˜
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µουσική και την επεξεργασία σήµατος, όπως και σαν independent expert της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχετικά θέµατα. Η κύρια µουσική δουλειά του
τα τελευταία 15 χρόνια γίνεται στο θέατρο.

°ÂˆÚÁ›· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘
SAKSTI για σαξοφωνο τενορο και live electronics (2001)
∞Ó‰Ú¤·˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜ , Σαξόφωνο º›ÏÈÔ˜ £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜ Ηλεκτρονικά

7’

Το SAKSTI δουλευτηκε κατα τη διαρκεια των σπουδων Συνθεσης και Μουσικης Πληροφορικης στο IRCAM (Ινστιτουτο Ερευνας Μουσικης και Ακουστικης στο Παρισι). Παρουσιαστηκε για πρωτη φορα στο φεστιβαλ Agora 2002 απο τον Vincent David,
στον οποιο και ειναι αφιερωµενο. Το ηχητικο υλικο που χρησιµοποιηθηκε για το SAKSTI αποτελειται απο ηχους διαφορων
σαξοφωνων, φωνητικους ηχους (ανασες, φωνηµατα, οµιλιες-ψιθυροι) και ηχους µεικτους (που παιζονται και τραγουδιουνται
ταυτοχρονα). Βασικος αξονας οργανωσης του SAKSTI ειναι ο χρονος και η θεωρηση του σα µια συνεχης και παραλληλη ροη
ηχητικων γεγονοτων, οπου το καθενα εχει τα δικα του ιδιαιτερα χαρακτηριστικα. Θα µπορουσε λοιπον κανεις να "φιλτραρει"
αυτο το "µαγµα" ηχητικων γεγονοτων προσδιοριζοντας τις διαρκειες τους και τα σηµεια εκκινησης τους µεσα στη ροη του χρονου . Αυτη η διαδικασια οργανωσης αφορα τοσο τη µακρο-φορµα οσο και την συνθεση ηχου της ηλεκτρονικης παρτιτουρας
, χωρις ωστοσο να επιβαλλει στο εργο µια ολοκληρωτικη δοµη. Μεσα απο ενα αφηρηµενο τροπο οργανωσης των µουσικων
παραµετρων, εξω απο το χρονο, µπορει κανεις να µπει στο εσωτερικο ενος ηχητικου γεγονοτος (προηχογραφηµενου η οχι)
και να επιλεξει ψειγµατα του προσδιοριζοντας οστοσο µε ακριβεια το σηµειο εκκινησης, τη διαρκεια, την ταχυτητα/υψος και
την ενταση. Με τον τροπο αυτο µπορουν να δηµιουργηθουν αυτοµατα µονοφωνικες γραµµες η/και πολυφωνικα πλεγµατα. Ο
υπολογισµος αυτων των δεδοµενων και η εφαρµογη τους στον ηχο εγιναν µε τη βοηθεια της µουσικης πληροφορικης.
Η Γεωργια Σπυροπουλου σπουδασε Πιανο, Αρµονια, Αντιστιξη και Φουγκα στο Ορφειο _δειο Αθηνων µε τον Αµαραντο Αµαραντιδη και τον Βαγγελη
Κοκκορη και Τζαζ αυτοσχεδιασµο µε τον Μαρκο Αλεξιου. ∆ουλεψε ως µουσικος και ενορχηστρωτης στο χωρο της ελληνικης προφορικης µουσικης παραδοσης µε κυριο συνεργατη την ερµηνευτρια Κατερινα Ξηρου. Το 1996 εγκαθισταται στο Παρισι οπου σπουδασε Συνθεση και Ηλεκτροακουστικη
Μουσικη µε τον Philippe Leroux (Conservatoire Eric Satie), Συνθεση µε τον Jacques Charpentier (CNR de Paris), Αναλυση Φορµας µε τον Michaël
Lévinas (CNSM de Paris) και συµµετειχε στις masterclasses των Georges Crumb και Günter Kahowez. Το 2000-01 παρακολουθει στο IRCAM (Ινστιτουτο Ερευνας Ακουστικης και Μουσικης, Παρισι) το ετησιο Προγραµµα Συνθεσης και Μουσικης Πληροφορικης και δουλευει µε τους συνθετες Jonathan
Harvey, Tristan Murail, Brian Ferneyhough, Marco Stroppa, Philippe Hurel, Ivan Fedele και Alejandro Vinao. Εργα τής εχουν ανατεθει απο το IRCAM Centre Pompidou, το Γαλλικο Υπουργειο Πολιτισµου, το Υπουργειο Πολιτισµου του Baden-Wûrttemberg, τη Γαλλικη Ραδιοφωνια, την Ariam-Ile de France,
τις χορωδιες "Accentus" και "Jeune Chœur de Paris", το φωνητικο συνολο "Les Cries de Paris", το συνολο "L'Itinéraire", το συνολο "Νικος Σκαλκωτας",
το κουαρτεττο σαξοφωνων "Habanera", το συνολο "Diffraction" και τον σαξοφωνιστα Claude Delangle. Το 2002 κερδισε το βραβειο "VILLA MÉDICIS
HORS LES MURS" για τις ΗΠΑ (AFAA - Γαλλικο Υπουργειο Εξωτερικων) και το 2004 δουλεψε ως συνθετης - ερευνητης στην Νεα Υορκη και τη Βοστωνη µε αντικειµενο ερευνας τα διαδραστικα συστηµατα που σχετιζονται µε την διευθυνση ορχηστρας. Ειναι µελος της επιτροπης του IRCAM για τα
Εκπαιδευτικα Προγραµµατα Συνθεσης και Μουσικης Πληροφορικης 2005.

∞ÓÙÚ¤·˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜
Σπούδασε κλασικό σαξόφωνο στο Ωδείο Φ.Νάκας απ’όπου αποφοίτησε µε άριστα από την τάξη Ευσταθίου Κιοσόγλου. Επίσης σπούδασε Αρµονία
και Ενοργάνωση στο ∆ηµοτικο Ωδειο Πατρών, Αντίστοιξη στο Ελεύθερο Ωδείο Αθήνας και σαξόφωνο, πρακτική αυτοσχεδιασµού και αρµονία τζάζ
στο ίδιο Ωδείο. Είναι καθηγητής σαξοφώνπυ και θεωρητικών αστο ∆ηµοτικό Ωδείλο Πατρών, είναι µέλος των µουσικών συνόλων του ∆ήµου Αθηναίων, συνεργάζεται στενά σαν σολίστ µε την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών· συνεργάζεται επίσης µε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Ορχήστρα Ποικίλης Μλουσικής της ΕΡΤ κ.ά.

º›ÏÈÔ˜ £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜

Γεννήθηκε το 1974 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ηλεκτρική κιθάρα και τζαζ στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσ/νίκης ενώ έπαιζε σε διάφορα συγκροτήµατα. Το
1993 πήγε στη Μεγάλη Βρετανία για σπουδές Ηλεκτρονικής Μουσικής και Ηλεκτρονικών (BSc hons) στο Πανεπιστήµιο του Keele µε τους Mike Vaughan
και Rajmil Fishman. Το 1997 συνεχίζει τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο του Newcastle–Upon-Tyne µε τους Agustin Fernandez και Douglas Doherty
(MA in Music Technology) όπου συνθέτει ηλεκτροακουστική µουσική, µουσική/sound art, για σύγχρονο µπαλέτο και διδάσκει τεχνικές επεξεργασίας ήχου στο περιβάλλον του CDP. Από το 2000 και µέχρι σήµερα διδάσκει ηλεκτρονική µουσική και MIDI στο τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης στο
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και δουλεύει ως µηχανικός ήχου, ενώ από το 2003 είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Έργα του έχουν παιχτεί στη Μεγάλη Βρετανία, στην Κέρκυρα και στη Θεσσαλονίκη.

Aναµορφώσεις
14’
Το έργο αυτό ανήκει σε µία οµάδα συνθέσεων, που τοποθετούνται στην τριετία 1985-1988.
Πρόκειται για µία σπουδή στη διαδοχική συσσώρευση πρωταρχικού ηχητικού υλικού µε τη µέθοδο της "ανατροφοδότησης"
που εξασφαλίζει ταυτόχρονα µία σταδιακή πύκνωση κι ένα χαρακτήρα µινιµαλιστικό.
Το πρώτο υλικό του έργου προέρχεται από ήχους που παρήχθησαν στο στούντιο της Vierzon (Γαλλία).
Ο τίτλος αναφέρεται τόσο στη διαδικασία της ανατροφοδότησης, όσο και στην εκ νέου επεξεργασία του παλιότερου βασικού
υλικού.

Ã¿ÚË˜ •·ÓıÔ˘‰¿ÎË˜

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.
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Νίκος Χαριζάνος
Στέλλιος Γιαννουλάκης
Κώστας Στρατουδάκης
Α.∆αούτης-Σ.∆αλιάνης

1
2
3
4

Concerto Grosso op. 44
A beautiful dream
Noηµο+e
Μαραθώνιος

¡›ÎÔ˜ Ã·ÚÈ˙¿ÓÔ˜
Concerto Grosso op. 44 Έργο για µαγνητοταινία και προβολή
3’
Το έργο αποτελεί µια µινιατούρα – παράφραση – του αναγεννησιακού κονσέρτου όπου ορχηστρικές οµάδες µε «οµογενή» ηχοχρώµατα εκτελούν περιοδικά τα σολιστικά µέρη τους, υπακούοντας βέβαια στον σχηµατισµό µιας µεγαλύτερης φόρµας.
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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 των ∆ιεθνών Οργανισµών Living Composer Project (U.S.A), Cadenza Music Organization (U.K.) και της
Ενωσης Ελλήνων Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (ΕΣΣΗΜ). Έργα του κυκλοφορούν από τον µουσικό οίκο Da Capo Music Ltd. (U.K.).

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆Û¿ÁÎ·˜
Σπούδασε φωτογραφία και κινηµατογράφο. 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. Έκανε επίσης την παραγωγή στο interactive multimedia έργο "Tavern" των Τάκη Ζερδεβά και Μάκη Φάρου για την Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004. Ήταν καθηγητής στην Ανωτέρα Σχολή Κινηµατογράφου Ευγενίας Χατζίκου και σε σεµινάρια φωτογραφίας. Έχει συνεργαστεί µε σηµαντικούς εικαστικούς καλιτέχνες (Κωνσταντίνος Τσόκλης, Μάνθος Σαντοριναίος, Μάκης
Φάρος). Έχει συνεργαστεί επίσης µε σηµαντικές χορευτικές οµάδες όπως την Εθνική Σχολή Χορού.

A Beautiful Dream

™Ù¤ÏÏÈÔ˜ °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÎË˜

8’50”

Digital animation video: Jung Chul Hur
Audio composition: Stelios Giannoulakis
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 υπέροχο όνειρο…
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Βιοϊατρική Τεχνολογία στο Πανεπιστήµιο
Πατρών, ενώ παράλληλα έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα σε διάφορα συγκροτήµατα. Κλασική κιθάρα στο Απολλώνιο Ωδείο, ηλεκτρική κιθάρα και τζαζ στο
Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής Γιώργου Φακανά. Ηλεκτροακουστική µουσική, τεχνικές στούντιο και µουσική πληροφορική στο ΚΣΥΜΕ µε τους Στ.
Βασιλειάδη, ∆. Καµαρωτό και Anry Kerkomaad καθώς και στο ΙΕΜΑ µε τον Κώστα Μόσχο. Το 1998 πηγαίνει στην Μεγάλη Βρετανία για σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας και Σύνθεσης στο Πανεπιστήµιο του Keele µε τους Mike Vaughan και Rajmil Fishman. Παίρνει Masters of Arts µε διάκριση. Κερδίζει υποτροφία για διδακτορικό στην Ηλεκτροακουστική Σύνθεση στο πανεπιστήµιο του Bangor της Ουαλίας µε τον Andrew Lewis. Εκεί ζει και δουλεύει για πέντε χρόνια συνθέτοντας και διδάσκοντας ηχοληψία και επεξεργασία ήχου. Το 2004 ολοκληρώνει το διδακτορικό του και επιστρέφει στην Ελλάδα. Σήµερα, µεταξύ άλλων, διδάσκει µουσική τεχνολογία στο ΙΕΚ Όµηρος και παίζει µε το αυτοσχεδιαστικό σύνολο ΖΑΠ και το ηλεκτρονικό dub σχήµα Απευθείας Σύνδεση. Χρησιµοποιεί υπολογιστές και το σύγχρονο µουσικό στούντιο για να εντάσσει κάθε είδους ηχητικό υλικό στα έργα του, που
χαρακτηρίζονται από πολυµορφία και έντονο προσωπικό ύφος. Μουσική για µαγνητοταινία, βίντεο, ηχητικές εγκαταστάσεις, θέατρο, µοντέρνο χορό, ελεύθερο αυτοσχεδιασµό, διάφορες συνεργασίες µε εικαστικούς και µουσικά συγκροτήµατα. Τα έργα του παίζονται σε διεθνή φεστιβάλ και συνέδρια
καθώς και στο ραδιόφωνο. Αναθέσεις για τη δηµιουργία έργων ηλεκτροακουστικής µουσικής (BBC, Cesare Studio de creation musicale, Bangor New
Music Festival). Μέλος του ΤΕΕ και του Sonic Arts Network. ∆ιακρίσεις στο διεθνή διαγωνισµό ηλεκτροακουστικής µουσικής της Bourges (1999, 2002).
Shortlisted composer από την Society for Promotion of New Music (SPNM) για το The Maze και µε το συγκρότηµα αυτοσχεδιασµού IMP.

Noηµο+e
6’
O Kώστας Στρατουδάκης σπούδασε µουσική, σκηνοθεσία κινηµατογράφου και πληροφορική. Εχει εργαστεί στους παραπάνω τοµείς δηµιουργώντας
έργα ενόργανης και ηλεκτροακουστικής µουσικής, ντοκιµαντέρ, Video Art , τηλεοπτικές εκποµπές και πολύτεχνες παραστάσεις. Την δεκαετία 1989-1999
δίδαξε στην σχολή Κινηµατογράφου / τηλεόρασης Λ. Σταυράκου. Είναι από τους πρώτους που ασχολήθηκαν µε τα πολυµέσα και την Multimedia Art
στην Ελλάδα και το έργο του έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις. Τα τελευταία 2 χρόνια δηµιουργεί µικτά έργα για video, live electronics, tape κλπ
υπό τον τίτλο NOHMO+e (νοηµοσύνη).

KÒÛÙ·˜ ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË˜

ÕÎË˜ ¢·Ô‡ÙË˜ - ™ˆÙ‹ÚË˜ ¢·ÏÈ¿ÓË˜
Μαραθώνιος
Αυτοσχεδιασµός µε βάση ηχητικά υλικά από την οµόνυµη ταινία του Α. Κόκκινου.
Άκης ∆αούτης:live electronics
Σωτήρης ∆αλιάνης: V.J.

10’

Γιός του ιατρού Βασιλείου ∆αούτη απο το Πελόπιο της Αρχαίας Ολυµπίας και της Μαρίας το γένος Αρώνη απο την Αθήνα. Σε ηλικία 15 ετών άρχισε
µαθήµατα κλασικης κιθάρας. Απεφοίτησε απο το Κολλέγιο Αθηνών το 1979. Το 1980 πηγε για πανεπιστηµιακές σπουδές στις Η.Π.Α.(πτυχιο φυσικοχηµείας,1983,College of Wooster,Ohio). Παράλληλα σπούδασε ηλεκτρονικούς υπολογιστές,µαθηµατικά,θεωρία µουσικής τζαζ και πήρε µαθήµατα κλασικής κιθάρας απο τον Αντρέϊ Μεντζούκωφ. Το 1984 εγγράφηκε στο Πανεπιστηµιο του Οχάιο όπου παράλληλα µε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στη
φυσικοχηµεία, µελέτησε σύνθεση ηλεκτρονικής µουσικής µε τον Μαρκ Φιλιπς. Απο το 1986 εργάζεται στο σύστηµα της Πολυαγωγίας.Το πρώτο του έργο,Crystal Forest(Κρυσταλινο δασος)για µαγνητοταινία ειναι φτιαγµένο στο σύστηµα της πολυαγωγίας(UPIC) του ΚΣΥΜΕ και εχει ως αρχική πηγή ήχους κρυστάλλων. Η επόµενη σύνθεση του,Solar Rain(Ηλιακη βροχη,1987) παρουσιαστηκε στο 15ο Φεστιβαλ ηλεκτρονικής µουσικής, στην Μπουρζ(Bourges)
της Γαλλιας και το 1988 το εργο του Into the Light προκρίθηκε απο την διεθνή επιτροπή για τις Παγκοσµιες Μουσικες Ηµερες 1988 του Χονγκ-Κονγκ.Παράλληλα µε την ηλεκτρονική µουσική εχει γράψει τραγούδια σε υφος φανκ,ροκ και ρεγκε αλλά και µουσική για θέατρο και κινηµατογράφο (Από
τήν άκρη της πόλης, ∆εκαπενταύγουστος του Κωνσταντίνου Γιάνναρη και Μάτια από νύχτα του Περικλή Χούρσογλου).

∂ ¡ √ ∆ ∏ ∆ ∞ 6Ë
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Στέφανος Βασιλειάδης
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ (1933 – 2004)
µ·Û›ÏË˜ ¶··‚·ÛÈÏÂ›Ô˘ κοντραµπάσο

Εν πυρί
Εν πυρί για µαγνητοταινία και κοντραµπάσο

~20’

Ένα µικρό σηµείωµα για τον Στέφανο:

Συνθέτης, µουσικολόγος, διευθυντής χορωδιών, συγγραφέας, µουσικοπαιδαγωγός. Επίσης φίλος, δάσκαλος και συνεργάτης πολλών µελών του ΕΣΣΗΜ.
Ο Στέφανος Βασιλειάδης που ήταν τόσο γνωστός σαν συνιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, αγωνίστηκε σε όλη του
τη ζωή και µε όλη του την ενέργεια για την επικράτηση των δηµιουργικότερων δυνάµεων στη µουσική. Αυτή η ενεργή παρουσία του εκφράσθηκε εξίσου µέσω των θεσµικών και οργανωτικών του δράσεων όσο και µε το πολύ εκτεταµένο µουσικό του έργο.
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Η συµµετοχή και πρωτοβουλία του στο πλαίσιο της µουσικής εκτείνεται από τον Ε.Σ.ΣΥ.Μ. και τον Ελληνικό Μουσικό Κύκλο, την δηµιουργία του πρώτου Μουσικού Γυµνασίου και την συγγραφή των σχολικών βιβλίων για την µουσική, µέχρι την διοργάνωση σεµιναρίων, ερευνητικών προγραµµάτων
και πολύ µεγάλου αριθµού συναυλιών.
Σε διάφορες περιόδους της ζωής του διασταυρώθηκε, επηρεάσθηκε και επηρέασε µεγάλους δηµιουργούς του 20ου αιώνα όπως ο Γιάννης Χρήστου
και ο Γιάννης Ξενάκης. Παράλληλα σαν µουσικοπαιδαγωγός διαµόρφωσε την πρώτη σχέση µε την µουσική πολλών παιδιών που είχαν την τύχη να
τον έχουν δάσκαλο αλλά και πολλών µουσικών που τον συνάντησαν και συνεργάστηκαν µαζί του. ∆ηµιούργησε ένα µοναδικό αρχείο ήχων. Εργάσθηκε επίσης στο θέατρο και ιδιαίτερα στην διερεύνηση της µουσικής για την Αρχαία Τραγωδία.
Το έργο του που περιλαµβάνει από παιδικά τραγούδια µέχρι ηλεκτρονικά έργα, βραβεύτηκε, παίχτηκε και παίζεται, συνδυάζει την ταυτότητα µιας χώρας, µιας ιστορίας, ενός τοπίου, µε µια ευαισθησία που ταυτόχρονα αντλεί από το συλλογικό και το προσωπικό.
Το έργο αυτό αποτελεί ήδη αντικείµενο έρευνας και το µικρό αυτό σηµείωµα δεν µπορεί να αναφερθεί σε µέρη του χωρίς να αδικήσει άλλα.
Η σηµερινή απλή αναφορά στον Στέφανο µέσω της µουσικής του, είναι κάτι πολύ µικρότερο από µια συναυλία αφιερωµένη στο µεγάλο έργο του και
γίνεται µεταξύ φίλων, µαθητών, συναδέλφων του µε το έργο «Εν Πυρί».
Το έργο αυτό του 1973 µε διάρκεια περίπου 20’, συνδέθηκε µε τον θάνατο του Γιάννη Χρήστου και δηµιουργήθηκε µε αφορµή το ατύχηµα και τα ιδιαίτερα γεγονότα που προηγήθηκαν. Ένα συµβάν ιδιαίτερα φορτισµένο για τον συνθέτη αφού ήταν προσωπική εµπειρία συνδεδεµένη µε την απώλεια
της συζύγου του καθώς και του ζεύγους Χρήστου .
Το έργο συνδέει µε έναν τρόπο σχεδόν ανιµιστικό τα στοιχεία της φύσης που εκφράζονται ηχητικά, την σχέση µε το µοιραίο που εκφράζεται από την
αναφορά στα γεγονότα που προηγήθηκαν και τα µετουσιώνει σε µια µουσική φόρµα απλή και πλήρη.
Τα µέσα που χρησιµοποιεί είναι τα ηλεκτρονικά της εποχής (µαγνητοταινίες, αναλογικό συνθεσάιζερ) που ο συνθέτης έχει αναπτύξει ήδη πλήρως την
χρήση τους και ένα σόλο όργανο (κοντραµπάσο). Είναι ένα έργο που, εκτός των άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, αναφέρεται και στο έργο του
Γιάννη Χρήστου ενώ αποτελεί και µια συµπυκνωµένη µορφή του ήθους του έργου του Στέφανου Βασιλειάδη.
Η ιδιαίτερη οργανική τεχνική απαίτηση σε συνδυασµό µε έναν απόλυτο τρόπο σε σχέση µε τον χειρισµό του ήχου που πάντα ήθελε ο ΣΒ (πολύ µεγάλη δυναµική έκταση και φασµατική πυκνότητα) δίνουν σαν αποτέλεσµα ένα εξαιρετικό συναυλιακό έργο που όµως είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί από δισκογραφική ηχογράφηση και ακρόαση εκτός συναυλιακού χώρου.
Αυτή η παρατήρηση έκανε τον υπογράφοντα να ξεκινήσει το 2003 το εγχείρηµα µιας παραγωγής του έργου στηριγµένη στα αρχικά υλικά της πολυκάναλης µαγνητοταινίας µε σκοπό να γίνει µε την βοήθεια του συνθέτη και µια νέα ηχογράφηση του οργανικού µέρους σε συναυλία ώστε να µπορεί
να αποδοθεί το έργο και σε ένα σηµερινό CD.
Αυτό το εγχείρηµα µε µια περίεργη έκβαση της τύχης, συνδέθηκε δυστυχώς χρονικά µε την απώλεια του Στέφανου.
Αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα και η συλλογή του υλικού, έγινε αναλυτικά και µε οδηγίες του συνθέτη που ηχογραφήθηκαν, παρατηρήσεις σχετικά µε
την παραγωγή του έργου και την µουσική ερµηνεία του οργανικού µέρους από τον Βασίλη Παπαβασιλείου.
Η ηχογράφηση του οργανικού µέρους έγινε στις 20 Μαΐου 2004 στο Μικρό Μουσικό Θέατρο µε ένα µικρό και πολύ συγκινηµένο κοινό και σε συνθήκες που βοηθούσαν περισσότερο την καταγραφή παρά την ακρόαση. Ο Στέφανος αν και προσπάθησε δεν κατάφερε να νικήσει τον έντονο σωµατικό
πόνο και να παραστεί και πριν περάσουν δυο εικοσιτετράωρα έφυγε.
Αµέσως µετά και κάτω από την φορτισµένη ατµόσφαιρα που έφερε η πρόσφατη απώλεια του συνθέτη το έργο πέρασε όλες τις διαδικασίες remix και
mastering στο Studio 19 και ολοκληρώθηκε σε δυο µορφές : µια µίξη στέρεο για το CD παραγωγής που ανέλαβε ο ΕΣΣΗΜ σε συνεργασία µε το Τµήµα Μουσικών Σπουδών και µία µίξη που χρησιµοποιεί το φορµά ήχου DVD. Αυτό το δεύτερο είχε προτείνει και ο ίδιος ο συνθέτης για µελλοντική συναυλιακή χρήση. Αυτή την πολυκαναλική µορφή θα ακούσουµε σήµερα. Τα αρχικά 8 κανάλια (πρώτα ανεξάρτητων στερεοφωνικών µαγνητόφωνων και
κατόπιν αναλογικού πολυκάναλου) αποδόθηκαν στα 4 του συστήµατος αναπαραγωγής όχι µε οδηγίες του συνθέτη αλλά µε οδήγηση ήχου που έκανε
ο ίδιος και καταγράφηκε ψηφιακά τον Μάρτιο του 2004.
Ο Στέφανος δεν θα είναι σήµερα στην κονσόλα του ήχου, µας αφήνει την ευθύνη να κάνουµε µια ενεργητική, εν πυρί ακρόαση του έργου του.
∆ηµήτρης Καµαρωτός 19/11/2004

Vassilis Papavassiliou
He was born in Piraeus in 1961. A musician of great energy and a particular commitment to contemporary music, his concerts cover works ranging from
concertos, solo pieces and chamber music works to experimental compositions and music theatre.
He has a rich teaching activity and is ever in search of new methods for advancing double- bass playing techniques. He is a professor at the Hellenic
Conservatory in Athens and the Municipal Conservatory of Lamia, through which he organizes international meetings and seminars.
Since 1993 he has been principal double-bass player in the orchestra of the National Opera of Greece.
.STUDIES
-1986: He graduates from the Hellenic Conservatory in Athens (First Prize).
-1987-1990: Studies with Klauss Stoll (Karl Flesch Academy).Participation in musical seminars with J. M. Rollez, F. Rabbath and Duncan McTier.
-1990-1992: Postgraduate studies at the Guildhall School of Music under Thomas Martin.

                                                                          

Γενικός Συντονισµός: Aντρέας Mνιέστρης
Οργάνωση Συναυλιών και Επιµέλεια Προγράµµατος: Θόδωρος Λώτης
Ήχητική Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη: Φίλιππος Θεοχαρίδης
Ήχoγραφήσεις: ∆ιονύσης Μπατζάκης
Οργάνωση και ∆ηµόσιες Σχέσεις: Γεωργία Ζερβού
Σχεδιασµός Αφίσας, Προγράµµατος, Ιστοσελίδων: Simona Sarchi

Eυχαριστούµε
-- όλους τους εκτελεστές και συνθέτες που συµµετείχαν στη σειρά αυτών των εκδηλώσεων, για την αφιλοκερδή τους συµµετοχή στις
εκδηλώσεις αυτής της διοργάνωσης
-- τον κ. Γιάννη Σφήκα, φύλακα της Ιονίου Ακαδηµίας, για την βοήθειά του στην προετοιµασία και την υλοποποίηση των συναυλιών
-- τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τ.Μ.Σ. για τη συµµετοχή τους στην µεταφορά του εξοπλισµού, στην τοποθέτηση
και λειτουργία του ηχητικού συστήµατος και γενικά στην εκτέλεση του προγράµµατος των δοκιµών και των συναυλιών. Ειδικότερα ευχαριστούµε τους Χρήστο Ζάχο, Σωτήρη Κωστούρο, Αρχοντή Θεογιάννη, Στέλιο Ζουµαδάκη, Γιώργο Πετρά και Παναγιώτη Τσαγκαράκη
-- τον κ. Μαρτζούκο της 4-A Computers για την υποστήριξη του ΕΡ.Η.Μ.Ε.Ε.
Τις εκδηλώσεις “Μέρες Ηλεκτροακουστικής Μουσικής, Κέρκυρα 2004” που οργανώνει το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής
Ερευνας και Εφαρµογών (ΕΡ.Η.Μ.Ε.Ε.) του Τήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, υποστηρίζουν επιπλέον:
Η εταιρεία 4Α-COMPUTERS µε ευγενική της χορηγία και
Το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ στο πλαίσιο της ∆ράσης “Αναβάθµιση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών”
                         

∫∂ƒ∫Àƒ∞, π√¡π√™ ∞∫∞¢∏ªπ∞ 20 ¡√∂ªµƒπ√ Y 2004

                       

