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Υπεύθυνη Ροής Προγράµµατος:
∆ηµόσιες Σχέσεις:
Σχεδιασµός Αφίσσας:
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∆. Πατρίκιος,
Γ. Παστρικός, Μ. Φούτας.
Σ. Λάσκαρης, Μ. Καραβά, Χ. Μακρής
Ν. Βασιλείου, Γ. Μαραγκουδάκης
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Ευχαριστούµε πολύ τους συναδέλφους:
Χ. Χουσίδη, ∆. Ξενικάκη, Τ. ∆ιαµαντόπουλο, Χ. Αλεξανδράκη, Σ. Πασχαλίδου, Ν. Σταυρόπουλος
Ευχαριστούµε για την προσφορά σε ηχητικό εξοπλισµό τους:
Μ. Γραµµατικάκη, Μ. Καραβά, Γ. Παστρικό, Β. Σαρηγιάννη, Κ. Τζεδάκη, Ν. Βαλσαµάκη
Ευχαριστούµε πολύ τους σπουδαστές για τη βοήθειά τους:
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Ηµέρες Ηλεκτροακουστικής Μουσικής 2005 – Ρέθυµνο 28/29/30.10
Εργαστήριο Μουσικής Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης, ΜΤΑ – Ελληνικός Σύνδεσµος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής

Ενότητα 1η

|

Έναρξη 18:30

. Πασούλας Άκης
. Ζάχος Χρήστος
. ∆ρυγιαννάκης Κωστής
. Βελιανίτης Παναγιώτης

Ενότητα 2η

|

Κα – Μπουµ!
Σπουδή 8 για τζουρά
Λαθών ετέχθης
Ηλεκτρονικό Κουαρτέτο

Έναρξη 19:30

. Βαλσαµάκης Νικόλας
Τατζίδης Πλούταρχος – Midi Ηλεκτρική κιθάρα
. Λέκκας Μάρκος
. Σταυρόπουλος Νίκος
. Καραγεώργος ∆ηµήτριος

Ενότητα 3η

|

|

Ενότητα 5η

|

Maigua

10’

Χρονογραφία Άλφα
Επίταξη
Video and Prepared Piano No.101

5’ 47
16’ 46
11’ 45

Παρασκευή, 28/10
2ος Όροφος

17’

Traindreap
Anechoic Pulse
Sibylla's Voice

12’
9’ 40
15’

Έναρξη 21:30

. Καµαρωτός ∆ηµήτρης
. Ρούπας Βασίλης
Γκακίδης Κάρολος, Λάσκαρης Σωτήρης
. ∆αούτης Άκης
Κόλιος Γιάννης - Εικαστικά
Γκρέκας Γιώργος - Εικαστικά
Παπαπαναγιώτου Κώστας - Εικαστικά
. Στρατουδάκης Κώστας

Παρασκευή, 28/10
Re : Beat
Ελεγεία
Αποδιέγερση
The diary of detective Trash

15’
11’ 22
12’
4’

NOHMO+e

7’

Έναρξη 22:30

. Αρβανίτης Σοφοκλής
. Μνιέστρης Ανδρεας
Sarchi Simona - Εικαστικά

14’ 07
3’ 34
6’
6’50

Παρασκευή, 28/10

Έναρξη 20:30

. Γιαννουλάκης Στέλιος
Γιανναρέας Νικόλας - κοντραµπάσο.
. Καραβά Μαρία
. Κόκορας Παναγιώτης
. Λώτης Θοδωρής

Ενότητα 4η

Παρασκευή, 28/10

Παρασκευή, 28/10
Tartarus
Αόρατες πόλεις

-1-

10’
31’
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Ενότητα 1η

|

Έναρξη 18:00

. Audiovisual Conspiracy
Χρίστου Σωτήρης
Χριστοφίδης Γιάννης
Νεοκλέους Αντρέας
. Αποστολίδης Αλέξανδρος
. ∆ικτυόπουλος Ανδρέας
. Κόλλιας Φοίβος – Άγγελος
. Πολυχρονόπουλος Σπύρος
Ενότητα 2η

|

|

|

|

|

. Χρυσάκης Θάνος
. Γρίβας Αναστάσης
. Σακελλαρίου Γιώργης

7’ 47
7’
7’ 42
8’
Σάββατο, 29/10

Life+Youth=Thirst
Varius Unkown Tales (op.23)
Brain disorder
Intera
Son-ata (alpha version)
Mozamvique
281005

5’ 40
11’ 25
5’ 32
5’ 45
6’ 45
5’
5’ 30
Σάββατο, 29/10

Pandanguin 2Ο
in–s–cape II
Αντιπαραστάσεις Α,Β,Γ
Παρεµβολές 2

10’
9’ 30
6’
7’ 50

Σάββατο, 29/10
Τρίµµατα 1β

10’

"Ψαλµός"΄Ν.1
Eusebius FM Florestan
Τhe Garden (#3)
Black Siba

5’
10’
12’
5’

Έναρξη 22:00

. Μόσχος Κώστας
Daniel Kientzy - σαξόφωνο
. Stabler Gerhard
. Shim Kunsu
. Αδάµ ∆ηµήτρης
Νίκος Τζαφερίδης - εικαστικά
Ενότητα 6η

junk2e (“residues”)
Life
Ασφαθέριος
Εthic music cleanclencing

Έναρξη 21:00

. Θεοχαρίδης Φίλιππος
Καζαντζής Θάνος – κρουστά
. Μπούρα Βασιλεία
. Κόκκας Βασίλης
. ∆ενιόζος Ανάργυρος
. Μανουσάκης Μανώλης
Ενότητα 5η

15’

Έναρξη 20:00

. Ζάννος Γιάννης
. Τζεδάκη Κατερίνα
. Καλαντζής Γιάννης
. Απόστολος Λουφόπουλος
Κορκοκίου Μυρτώ - φλάουτο
Ενότητα 4η

Untitled III

Έναρξη 19:00

. Μακρής Χριστόφορος
. Στεφάνου Γιώργος
. ∆ούσης Γιώργος
. Στεφάτος Γιώργος
. Χατζόγλου Ηλίας
. Μαντζώρος Κωστας
. ∆ιαµαντόπουλος Ταξιάρχης
Ενότητα 3η

Σάββατο, 29/10

Σάββατο, 29/10
Ex-audi VI

12’

elements (acute)
cretan chamber piece, no. 1
Dog Universe

12’
0’ 28
17’

Έναρξη 23:00

Σάββατο, 29/10
Inscape 5
Ξυλουργείο
mecha/orga
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7’
9’30
18’
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Πρόγραµµα Οµιλιών

Οµιλία 1η | Έναρξη 12:00

Παρασκευή, 28/10

“Πολιτισµοί της Media Art”
(Ι.Ζάννος – Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Β.Κόκκας)
Περίληψη
Θα εξετάσουµε παραδείγµατα έργων Media Art µε σκοπό να δείξουµε τις σχέσεις µεταξύ τεχνικών µορφών παρουσίασης και
πολιτιστικού / κοινωνικού πλαισίου. ∆ιακρίνουµε έναν αριθµό διαφορετικών κατηγοριών όπου εµφανίζονται µορφές Media Art. Σαν
ενδεικτικούς άτυπους χαρακτηρισµούς τέτοιων κατηγοριών αναφέρουµε εδώ, "urban", "alternative", "experimental", "pop",
"technological", "virtual", "academic". Αυτοί οι όροι θα χρησιµεύσουν ως αφετηρία για µια ανάλυση των µορφών και των λειτουργιών
του Media Art σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Επίσης θα εξετάσουµε τη θέση της ηλεκτροακουστικής µουσικής και του
computer music ως προς τις µορφές Media Art.

Οµιλία 2η | Έναρξη 13:00

Παρασκευή, 28/10

“∆ιαδραστικά συστήµατα επεξεργασίας ήχου ακουστικών οργάνων σε πραγµατικό χρόνο”
(Κ.Μόσχος - Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής Ακουστικής)
Περίληψη 1
Παρόλο που είχα ξεκινήσει να γράφω αρκετά έργα για µαγνητοταινία, στα µέσα τις δεκαετίας του ’80 µε προβληµάτιζαν τα
παρακάτω ζητήµατα: α) να παράγεται η ηλεκτρονική µουσική ζωντανά επί της σκηνής και να µην αναπαράγεται απλά, β) να υπάρχει
διαλεκτικός συνδυασµός µε ακουστικά όργανα και γ) να ενεργοποιούνται οι εκτελεστές δηµιουργικά και όχι µόνο ερµηνευτικά.
Έτσι το 1985 προέκυψε ο κύκλος έργων EX-AUDI (αργότερα και EX-MACHINA και ΕΧ-EQUO), που προσέφερε λύσεις στα τρία
θέµατα αυτά. Σύντοµα ανακάλυψα ότι οι προβληµατισµοί αυτοί υπήρχαν την εποχή εκείνη και σε άλλους συνθέτες όπως ο David
Weasel, ο Mesias Maiguashka και αργότερα η Kaija Saariaho.
Στα EX-AUDI στη σκηνή βρίσκεται ένας εκτελεστής ακουστικού οργάνου και ένας εκτελεστής-διαµορφωτής ηλεκτρονικής µουσικής.
Ο εκτελεστής του ακουστικού οργάνου καλείται να αυτοσχεδιάσει επί σκηνής πάνω σε συγκεκριµένα δοµικά, µελωδικά και τροπικά
µοντέλα, ενώ ο ήχος που παράγει διαµορφώνεται ζωντανά από ηλεκτρονικά µηχανήµατα και έτσι προκύπτει ένας one-off
δηµιουργικός διάλογος.
Όταν ξεκίνησα τον κύκλο η ζωντανή επεξεργασία γινόταν από αυτόνοµα µηχανήµατα εφφέ γιατί οι Η/Υ δεν ήταν σε θέση να
επεξεργαστούν ζωντανά επί σκηνής τον ήχο. Με την ανάπτυξη των υπολογιστών και τη δηµιουργία προγραµµατιστικών
περιβαλλόντων όπως το MAX/MSP, η επεξεργασία πια ήταν εφικτή µε έναν κοινό προσωπικό υπολογιστή προσφέροντας µάλιστα
πολύ περισσότερες δυνατότητες. Έτσι ξαναπρογραµµάτισα το EX-AUDI µε τις δυνατότητες αυτές.
Στην διάλεξη θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες αυτές, πολλές από τις οποίες χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη εκδοχή του EXAUDI, δίνοντας µια αφορµή για µελέτη γενικότερα των δυνατοτήτων ζωντανής δηµιουργικής επεξεργασίας ήχου σε συναυλίες.
Περίληψη 2
Το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής ιδρύθηκε το 1989 µε στόχο να αναπτύξει την έρευνα στη µουσική και το ήχο
κάνοντας εκτεταµένη χρήση των νέων µεθοδολογιών και της σύγχρονης τεχνολογίας. Στην παρουσίαση θα επιδειχτεί επιλογή των
δράσεων του Ινστιτούτου µε ιδιαίτερο βάρος σε αυτές που σχετίζονται µε τη µουσικής τεχνολογία.

Οι οµιλίες θα γίνουν στο φοιτητικό πολιτιστικό κέντρο “Ξενία”, Νίκου Ψαρού 46, Ρέθυµνο. Ώρα έναρξης 12:00.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Ενότητα 1η

|

Έναρξη 19:00

Παρασκευή, 28/10

. Πασούλας Άκης

Κα – Μπουµ!

14’ 07

. Ζάχος Χρήστος

Σπουδή 8 για τζουρά

3’ 34

. ∆ρυγιαννάκης Κωστής

Λαθών ετέχθης

6’

. Βελιανίτης Παναγιώτης

Ηλεκτρονικό Κουαρτέτο

6’50

. Πασούλας Άκης
O Άκης Πασούλας εκπονεί την διδακτορική του διατριβή
στην η/α σύνθεση στο πανεπιστήµιο City του Λονδίνου.
Είναι υπότροφος του Ερευνητικού Συµβουλίου Τεχνών
και Ανθρωπιστικών Επιστηµών (AHRC) της Μεγάλης
Βρετανίας και η έρευνα του επικεντρώνεται στην
αντίληψη και δοµή του χρόνου, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
ιδιότητες των µικροήχων και στην εξερεύνηση και
επεξεργασία του ηχοχρώµατος. Έχει γράψει πάνω από 260
συνθέσεις για ακουστικά µουσικά όργανα, αντικείµενα,
ηχογραφηµένους και ηλεκτρονικούς ήχους, στίχους σε
περίπου 200 τραγούδια, πολλά ποιήµατα και µια σειρά από
σουρεαλιστικά συγγράµµατα. Έχει πάρει µέρος σε πολλές
συναυλίες και έχει συνθέσει µουσική για το θέατρο και για
πειραµατικές ταινίες µικρού µήκους. ∆ιδάσκει η/α
σύνθεση στο LCC (University of the Arts, Λονδίνο).

Σπουδή 8 για τζουρά
Το κοµµάτι αποτελεί τµήµα ενός µεγαλύτερου έργου που
φιλοδοξώ να συνθέσω µε υλικό ήχους από ελληνικά
παραδοσιακά όργανα. Είναι µία σύνθεση που δεν κρύβει την
απαισιοδοξία µου για τη λειτουργική συνέχεια της
παραδοσιακής µουσικής στη σύγχρονη κοινωνία όπως και για
τις ανεκµετάλλευτες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία
και οι οποίες θα µπορούσαν πιθανώς να δώσουν µία κάποια
προοπτική εξέλιξης στην παραδοσιακή µουσική.
. ∆ρυγιαννάκης Κωστής
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 ηλεκτρακουστικού πειραµατισµού. Παρά
το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της «οµάδας» αυτής
ανακόπηκαν πολλές φορές, κυκλοφόρησε δύο άλµπουµ, 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. Εκτός από τη δισκογραφία, έχει κάνει επίσης µουσική
για θεατρικές παραστάσεις και για ντοκυµαντέρ.

Κα - Μπουµ!
Το Κα - Μπούµ! βασίζεται σε έναν συνδυασµό
ηχογραφηµένων πυροτεχνηµάτων και ανθρώπινης φωνής
που τα µιµείται. Η δοµή της σύνθεσης επιχειρεί να κάνει
παραλληλισµό µε την µέθοδο επεξεργασίας πληροφοριών
του ανθρώπινου εγκεφάλου, όπου ο ακροατής δέχεται και
απορροφά πληροφορίες απλοποιώντας περίπλοκες µορφές
στα σηµαντικά τους στοιχεία και αποθηκεύοντάς τα στη
µνήµη. Στην σύνθεση υπάρχει µια σαφής αίσθηση αρχής
και τέλους ενός πραγµατικού γεγονότος, ενώ ενδιάµεσα
υπάρχουν κοµµάτια πληροφοριών. Ηχητικά γεγονότα
προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις, σχηµατίζοντας
αλληλοσυνδεόµενα τµήµατα στην δοµή της σύνθεσης.
Κάθε ένα από αυτά τα τµήµατα έχει ένα υπερισχύον
χαρακτηριστικό που µπορεί να δηµιουργήσει µία
διαφορετική νοηµατική µορφή στην µνήµη.

Λαθών ετέχθης
Προέρχεται από τον κύκλο "Χριστός γεννάται δοξάσατε",
γραµµένο στα τέλη του 1998
. Βελιανίτης Παναγιώτης
Γεννήθηκε το 1963. 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. Έχει γράψει µουσική για
πολλές θεατρικές παραστάσεις. Είναι µόνιµος συνεργάτης του
Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ). Το 1996
εισηγήθηκε την ειδικότητα της Μουσικής Τεχνολογίας στον
ΟΕΕΚ. Συνεργάστηκε στην έκδοση βιβλίων Μουσικής και
έγραψε το «Λεξικό Μουσικής» έκδοση «Πατάκης –
Conceptum». Επιµελήθηκε την έκδοση του δίτοµου έργου του
Γ. Γ. Παπαϊωάννου για το Νίκο Σκαλκώτα. Είναι καθηγητής
µουσικής στην Α’ βάθµια εκπαίδευση.

. Ζάχος Χρήστος
Γεννήθηκε το 1980 στην Κέρκυρα. Μελέτησε κλασσικά
κρουστά και τροµπέτα, στην Παλιά Φιλαρµονική
Κερκύρας όπως και ελληνικά παραδοσιακά όργανα στην
τάξη του Σ. Μερτύρη µέχρι την ηλικία των 18. Στη
συνέχεια σπούδασε στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο οργανική
σύνθεση µε τον Ιωσήφ Παπαδάτο, ∆ηµήτρη
Μαραγκόπουλο και ηλεκτρονική σύνθεση µε τον Αντρέα
Μνιέστρη. Αυτή τη στιγµή ολοκληρώνει το µεταπτυχιακό
πρόγραµµα στην ηλεκτρονική µουσική στο τµήµα του
Ιονίου Πανεπιστηµίου.
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αντικαταστήσει τη µοναξιά µας µε αυτή του ίδιου του Ήλιου.
Το έργο είναι γραµµένο σε δύο εκδοχές. Η πρώτη είναι για
κουαρτέτο εγχόρδων, video και ηλεκτρακουστικό υλικό ενώ η
δεύτερη που θα ακουστεί σ' αυτή τη συναυλία είναι για video
και ηλεκτρακουστικό υλικό.

Ηλεκτρονικό Κουαρτέτο
Είναι συγκλονιστικό αν αναλογιστούµε τι καταστρέφουµε
για να δηµιουργήσουµε κάτι που µε τη σειρά του
καταστρέφει και υποκαθιστά. Η τόσο δραστήρια όσο και
άβουλη φύση που κρύβουµε µέσα στο προσωπικό για τον
καθένα µας κελί, αναπτύσσεται από το αυτιστικό σπέρµα
της αποµόνωσης, κύριο γνώρισµα του συνόλου µας, για να
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Ενότητα 2η

|

Έναρξη 20:00

Παρασκευή, 28/10

. Βαλσαµάκης Νικόλας
Τατζίδης Πλούταρχος – Midi Ηλεκτρική κιθάρα

Maigua

10’

. Λέκκας Μάρκος

Χρονογραφία Άλφα

5’ 47

. Σταυρόπουλος Νίκος

Επίταξη

16’ 46

. Καραγεώργος ∆ηµήτριος

Video and Prepared Piano No.101

11’ 45

Χρονογραφία Άλφα
Η Χρονογραφία Άλφα ξεπηδάει από την έµφυτη ορµή
αψήφησης του δόγµατος και πραγµατοποίησης της πιο
βαθιάς επιθυµίας για τη δηµιουργία του τελικού έργου
τέχνης: να το σκάσουµε κρυφά από την πίσω πόρτα,
παίρνοντας µαζί µας τους ήχους, τις λεύκες, το φολκλόρ της
φεµινίστριας και την πλαστική καρδιά της αστικής τάξης,
προτού χαράξει η µέρα της Εαρινής Ισηµερίας. Στη µουσική
της διάσταση, η Χρονογραφία Άλφα αναπαριστά νυχτερινές
συζητήσεις µε τα Bytes στις οποίες προσπάθησα να τα
πείσω να αρνηθούν το στέρνο του motherboard και να
µετουσιωθούν σε εξπρεσιονιστικά τέρατα.

. Βαλσαµάκης Νικόλας
Σπούδασε Μουσική Τεχνολογία µε τον Simon Emmerson
στο Πανεπιστήµιο City του Λονδίνου. Στη µουσική
ενδιαφέρεται κυρίως για τις κατευθύνσεις: αλγοριθµική
σύνθεση, µικροδοµική σύνθεση, non-standard synthesis και
διαδραστικά συστήµατα. Εργάζεται ως Καθηγητής
Εφαρµογών στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης στο Ρέθυµνο, όπου διδάσκει
Τεχνικές Σύνθεσης Ήχου.
Maigua
Μία στιγµή µπορεί να είναι παράδοξη και εκείνος που τη
βιώνει να πλήττεται από τη δύναµη µίας αποκάλυψης. Τα
γεγονότα προσλαµβάνονται ως µίας άλλης τάξης και ο
γνωστός κόσµος καταλύεται. Το έργο παρακινείται από τις
τελευταίες τραγικές στιγµές της ζωής του J.Ch. de Menezes
που δολοφονήθηκε από τη Βρετανική Αστυνοµία στις 22
Ιουλίου 2005. Η επεξεργασία του ήχου ελέγχεται από MIDI
κιθάρα και γίνεται σε πραγµατικό χρόνο απο ειδικά
σχεδιασµένο αλγόριθµο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. MIDI
κιθάρα παίζει ο Πλούταρχος Τατζίδης.

. Σταυρόπουλος Νίκος
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 ∆ρ. Andrew Lewis, to 2001. Αυτή την εποχή
σπουδάζει µε υποτροφία κάνοντας το διδακτορικό του στο
Πανεπιστήµιο του Sheffield µε καθηγητή το ∆ρ. 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 αποσπάσει διακρίσεις
και βραβεία σε διεθνείς διαγωνισµούς (Bourges 2000,
Metamorphose, Brussels 2002, SCIRME, Bordeaux 2003,
MUSICA MISO Πορτογαλία 2004).

Τατζίδης Πλούταρχος - Ηλεκτρική κιθάρα
Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1979. Έχει
σπουδάσει Ανώτερα Θεωρητικά (Αρµονία, Αντίστιξη) και
είναι κάτοχος πτυχίου κλασσικής κιθάρας. Είναι
σπουδαστής στο τελευταίο έτος του Τµήµατος Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής. Ασχολείται µε τη σύνθεση
οργανικής µουσικής. Έχει παρακολουθήσει το σεµινάριο
«Ερµηνεία ηλεκτροακουστικής µουσικής µε τη χρήση
συστηµάτων τρισδιάστατης ηχητικής αναπαραγωγής» µε
τον Jonty Harrison και σεµινάριο – εργαστήριο πάνω στο
σύστηµα ψηφιακής παραγωγής ήχου και µουσικής «Kyma»
στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο.

Επίταξη
Η αύξηση του αριθµού κρυστάλλων ενός υλικού στην
κρυσταλλική πρόσοψη ενός άλλου, έτσι ώστε το
κρυσταλλικό υπόστρωµα των δύο υλικών να έχει τον ίδιο
δοµικό προσανατολισµό. Μια επιτακτική, εγκυµονούσα
δοµή που καθορίζεται από τα υλικά που την αποτελούν. Τα
ηχητικά γεγονότα που διαδραµατίζονται σε αυτό το έργο
είναι φανταστικά και οποιαδήποτε οµοιότητα µε την
πραγµατικότητα είναι τελείως συµπτωµατική αλλά πολύ
πιθανή.

. Λέκκας Μάρκος
Σπούδασε Σύνθεση στο Royal Conservatory of Music, στο
πανεπιστήµιο του York και στο πανεπιστήµιο του Toronto.
∆ούλεψε στο ηλεκτρονικό εργαστήρι UTEMS µε τον
Gustav Ciamaga. Έχει γράψει µουσική δωµατίου,
ηλεκτρονική µουσική, µουσική για ορχήστρα, καθώς και
µουσική για το θέατρο.

. Καραγεώργος ∆ηµήτριος
Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά µε τους Στ. Βασιλειάδη, Α
Αµαραντίδη και Χάρη Ξανθουδάκη, και Πιάνο µε τη Ν.
Νικολάεβνα. Επίσης τελείωσε το τµήµα Ηλεκτροακουστικής
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Μουσικής του Ωδείου Athenaeum µε τους καθηγητές: Στ.
Βασιλειάδη, Χάρη Ξανθουδάκη και ∆ηµήτρη Καµαρωτό.
Πήρε µαθήµατα σύνθεσης από τον Ιάννη Ξενάκη και τον
Θεόδωρο Αντωνίου. Συνεργάζεται από το 1986 µε το
Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (Κ.ΣΥ.Μ.Ε.) του Ι.
Ξενάκη, Εργάστηκε στην Κρατική Τηλεόραση ΕΤ2, &
ΝΕΤ. Έχει λάβει µέρος στη Biennale της Θεσσαλονίκης
1986 (µε την οµάδα Τεχνογενές), και της Βαρκελώνης 1987
(µε την ‘’ΟΜΑ∆Α Ε∆ΑΦΟΥΣ’’ του ∆ηµήτρη

Παπαϊωάννου). Γράφει ηλεκτροακουστική µουσική και έργα
για µικτά µέσα στα οποία συχνά συµµετέχει και ως σολίστ.
Είναι µέλος του EΣΣΗΜ.
Video and Prepared Piano No.101
Video and Prepared Piano No.101 (2005)
Το ηχητικό µέρος αποτελείται από Προετοιµασµένο Πιάνο
και ηλεκτρονικούς ήχους.
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Ενότητα 3η

|

Έναρξη 21:00

Παρασκευή, 28/10

. Γιαννουλάκης Στέλιος
Γιανναρέας Νικόλας - κοντραµπάσο.

2ος Όροφος

17’

. Καραβά Μαρία

Traindreap

12’

. Κόκορας Παναγιώτης

Anechoic Pulse

9’ 40

. Λώτης Θοδωρής

Sibylla's Voice

15’

µεταµορφώθηκαν στα αυτιά µου σε απίστευτα ηχητικά
τοπία. Ηχογράφησα αυτούς τους ήχους, τους επεξεργάστηκα
και επιχείρησα για πρώτη φορά να δηµιουργήσω ένα ταξίδι,
σαν εκείνα που έζησα µέσα από τους ‘θορύβους’ της πόλης.
Μία άλλη αντιµετώπιση της πραγµατικότητας. Ένα τραίνο
φτάνει στον υπόγειο της Οµόνοιας, οι πόρτες ανοίγουν.
καλό ταξίδι.

. Γιαννουλάκης Στέλιος
γ. 1971, Αθήνα. Σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΕΜΠ. MA Digital Music
Technology, Keele University. PhD Electroacoustic
Composition, University of Wales Bangor, U.K., µε
υποτροφία του συµβουλίου έρευνας του Bangor University.
∆ιδάσκει µουσική τεχνολογία και σύνθεση στο ΙΕΚ Όµηρος.
Μουσική για πολλά ηχεία, χορό, θέατρο και multimedia
projects. Ηχητικές εγκαταστάσεις, συστήµατα για
αυτοσχεδιασµό, διάφορες συνεργασίες µε εικαστικούς.
Συµµετοχή στις καλλιτεχνικές οµάδες 14η Μέρα, ΖΑΠ,
Απευθείας Σύνδεση, Personal Cinema, MobilPlay, IMP.
Αναθέσεις για τη δηµιουργία ηλεκτροακουστικών έργων
(BBC, Cesare Studio de creation musicale, Bangor New
Music Festival). Βραβεία σε διεθνείς διαγωνισµούς (CEC
Jeu de Temps 2003, Bourges 1999, 2002).

. Κόκορας Παναγιώτης
Ο Παναγιώτης Κόκορας (1974) ολοκλήρωσε µουσικές
σπουδές στην Αθήνα µε δίπλωµα σύνθεσης και πτυχίο
κλασικής κιθάρας και ακολούθως Μάστερ και ∆ιδακτορικού
στη σύνθεση στο πανεπιστήµιο του Γιορκ (Αγγλία). Έχει
λάβει παραγγελίες από το Fromm (Χάρβαρντ), IRCAM,
MATA (Νέα Υόρκη), Spring Festival (Γιορκ), Gaudeamus.
Έργα του συχνά παρουσιάζονται σε Φεστιβάλ ενώ έχουν
πετύχει διακρίσεις σε 23 διεθνείς διαγωνισµούς µεταξύ
άλλων Bourges Residence Prix, Insulae Electronicae, Noroit,
Luigi Russolo, Miso Musica, CIMESP, Metamorphosés.
Είναι ιδρυτικό µέλος του ΕΣΣΗΜ όπου και κατέχει τη θέση
του προέδρου. Έχει διδάξει στο Τµήµα Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής - ΤΕΙ Κρήτης ενώ από τον
Οκτώβριο του 2005 διδάσκει στο Τµήµα Μουσικών
Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Εν Έργα του κυκλοφορούν σε CD από τους NOR, Miso
Records, CEC, Independent Opposition Records,
ICMC2004, Musica Viva.

Νικόλας Γιανναρέας - κοντραµπάσο.
γ. 1978, Αθήνα. Απόφοιτος ΕΠΛ Κλάδος Εφαρµοσµένων
Τεχνών. Σπουδαστής του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, µε τον
Σ. Κλάψη. Αυτοσχεδιασµός, µουσική παιδαγωγική.
Συµµετοχές: ΖΑΠ, Yellow Youkali Orchestra, ∆ρυός Τόποι,
Ήχω εν Ηχώ, PerTheaterFormance, Mobil Play, κ.α.
2ος Όροφος
Αυτοσχεδιασµός µε synthesizers, κοντραµπάσο και live
electronics. Στο κοντραµπάσο ο Νικόλας Γιανναρέας.
Πολλές συζητήσεις, τεχνική ικανότητα, γνώση των
ηχητικών δυνατοτήτων των οργάνων και µια στοιχειώδης
συµφωνία, σχετικά µε την ενεργειακή τροχιά του
κοµµατιού, µας επιτρέπουν να πλάσουµε διαισθητικά έναν
πηγαίο µουσικό ειρµό που παίζει µε ηχοχρώµατα, ρυθµούς,
υφές, κινήσεις, ψυχοακουστικά φαινόµενα και στυλιστικές
αναφορές - ακρότητες και ισορροπίες.

Anechoic Pulse
Η σύλληψη του έργου Anechoic Pulse ξεκίνησε στο Γιορκ
στην Αγγλία το καλοκαίρι του 2003. Εκεί, στον ανηχοϊκό
θάλαµο του Πανεπιστηµίου του Γιορκ ηχογραφήθηκε το
µεγαλύτερο µέρος του ηχητικού υλικού. Μερικούς µήνες
αργότερα επέστρεψα στην Ελλάδα και συνέχισα να δουλεύω
το υλικό στο προσωπικό µου στούντιο. Ωστόσο µια νέα
µετακίνηση διέκοψε την ολοκλήρωση του έργου. Τελικά, το
έργο µπήκε σε πρώτη προτεραιότητα περίπου ένα χρόνο
µετά το καλοκαίρι του 2004 όπου και ολοκληρώθηκε στο
στούντιο του Mastering στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας
και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης. Το Anechoic Pulse είναι
ένα ταξίδι ήχων και συµβολισµών, µια ιστορία µέσα σε µια
άλλη ιστορία. Είναι ένα κράµα µνήµης, αλλά και
ενατένισης. Μια ενατένιση προς το µέλλον εκεί όπου ο
καθένας µπορεί να δει τον δικό του προορισµό.

. Καραβά Μαρία
Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1981. Είναι σπουδάστρια του
Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ
Κρήτης. Αυτή την εποχή ολοκληρώνει την πτυχιακή της
εργασία στην Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής µε
θέµα σχετικό µε τον θόρυβο και τα ηχητικά τοπία.
Traindreap
Κάνοντας καθηµερινά τις ίδιες διαδροµές στην Αθήνα,
διαπίστωσα πως οι ήχοι που κάποτε µε κούραζαν
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. Λώτης Θοδωρής
Σπούδασε κιθάρα, φλάουτο, και σύνθεση στην Ελλάδα,
Βέλγιο και Αγγλία. Συναυλίες και συµµετοχές σε φεστιβάλ
στην Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και βόρεια και νότια
Αµερική. Έλαβε πρώτα, δεύτερα βραβεία και διακρίσεις
στους διαγωνισµούς σύνθεσης Time Play – Jeu de Temps
2003 (Αγγλία-Καναδάς), Métamorphoses 2000 και 2002
(Βέλγιο), Luigi Russolo 2000 και 2002 (Ιταλία), CIMESP
2001 (Βραζιλία), Sculpted Sound Composers Competition
(Αγγλία), Bourges 2000 (Γαλλία), Louvain-La-Neuve 1994
(Βέλγιο). Το 2002 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον
∆εύτερο ∆ιαγωνισµό Εκτέλεσης Ηλεκτροακουστικής
µουσικής, στις Βρυξέλλες, από το Fonds Européen des
Sociétés d'Auteurs pour la Musique. Έχει δεχτεί αναθέσεις
για σύνθεση έργων από τους οργανισµούς Musiques et
Recherches, το Υπουργείο Πολιτισµού της Βαλλονίας και
τον οργανισµό CERA (Βέλγιο 2000 και 1997), τον Sculpted
Sound Composers Competition και The Trustees of the
Estorick Foundation (Αγγλία 2000-2001) και τον Amici
della Musica di Cagliari (Ιταλία 2000). Αφού συνέθεσε έργα
για οργανικά σύνολα και κυρίως για το θέατρο (µουσική για
11 θεατρικά από το 1993 µέχρι το 1997), οι πρόσφατες
ερευνητικές του δραστηριότητες στον τοµέα της σύνθεσης
εστιάζουν στο ηχητικό φάσµα, το ηχόχρωµα, τον ηχητικό
χώρο και τις σχέσεις του µε το φως. Το 2003 ολοκλήρωσε
τις διδακτορικές του σπουδές µε καθηγητή τον Denis
Smalley στο Πανεπιστήµιο City του Λονδίνου και µε
υποτροφίες από τη Βρετανική Ακαδηµία (Arts and
Humanities Research Board) και το Ίδρυµα Α. Ωνάσης.
∆ίδαξε σύνθεση ηλεκτρονικής µουσικής στο Goldsmiths
College, Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, στο ΤΕΙ Κρήτης και
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, ενώ τώρα διδάσκει στο
Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστήµιου.

Sibylla's Voice
Στην κλασσική µυθολογία, αλλά και σε αρχαιότερους
µύθους, οι σίβυλλες ήταν γυναίκες προφήτες, των οποίων οι
εκστατικές κραυγές εµπνέονταν από τον Απόλλωνα.
Σύµφωνα µε αυτούς τους µύθους, οι σίβυλλες µπορούσαν να
ερµηνεύσουν όνειρα και να επικοινωνούν τις προφητείες
τους σε πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή. Οι
προφητείες τους γίνονταν δεκτές µε προσοχή και σεβασµό.
Ο Βιργίλιος στην ‘Αινειάδα’ (βιβλίο 6, 42-51), περιγράφει
τη σίβυλλα µε τα εξής λόγια: ‘αλλάζει εκφράσεις και
χρώµατα στις όψεις της, τα µαλλιά της είναι άγρια, το
στήθος της φουσκώνει, η άγρια καρδιά της χτυπά βίαια,
αφρός µαζεύεται στο στόµα της και η φωνή της είναι
τροµακτική’. Οι σίβυλλες πρόφεραν τα λόγια τους µε
περίτεχνες εκστατικές κραυγές. Κατά συνέπεια, ήταν πολύ
δύσκολο για κάποιον να καταλάβει το νόηµα των
προφητειών τους. Το ‘Φωνή της Σίβυλλας’ ασχολείται µε
την ιδέα της απόκρυψης απλών µουσικών ιδεών πίσω από
πολύπλοκες και αδιαφανείς ηχητικές µορφολογίες και µε το
πώς απλά µουσικά στοιχεία, το διάστηµα µίας δεύτερης για
παράδειγµα, συµπεριφέρονται κάτω από διαφορετικά και
συνεχώς µεταβαλλόµενα και αντιτιθέµενα ηχητικά
περιβάλλοντα. Όπως τα λόγια της Σίβυλλας, αυτά τα
στοιχεία καλύπτονται συχνά από συµπαγείς ή και
αδιαφανείς ακόµα ηχητικές υφές. Το έργο προβάλει κυρίως
τη συνύπαρξη διαφορετικών ηχητικών χώρων και όχι τόσο
τη µετατόπιση ήχων από ηχείο σε ηχείο. Το έργο είναι
ανάθεση του οργανισµού Musiques et Recherches µε
χορηγία της CERA Foundation και δηµιουργήθηκε στο
στούντιο του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο και στο
Métamorphoses d'Orphée, στο Βέλγιο.
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Ενότητα 4η

|

Έναρξη 22:00

Παρασκευή, 28/10

. Καµαρωτός ∆ηµήτρης

Re : Beat

15’

. Ρούπας Βασίλης

Ελεγεία

11’ 22

Γκακίδης Κάρολος, Λάσκαρης Σωτήρης

Αποδιέγερση

12’

. ∆αούτης Άκης
Κόλιος Γιάννης - Εικαστικά
Γκρέκας Γιώργος - Εικαστικά
Παπαπαναγιώτου Κώστας - Εικαστικά

The diary of detective Trash

4’

. Στρατουδάκης Κώστας

NOHMO+e

7’

. Ρούπας Βασίλης
O Bασίλης Ρούπας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.
Σπούδασε σύνθεση (απόφοιτος Ελληνικού Ωδείου). Είναι
από τα ιδρυτικά µέλη του ΕΣΣΗΜ.

. Καµαρωτός ∆ηµήτρης
Ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ελλάδα µουσική και
οικονοµικά και συνέχισε στη Γαλλία, σύνθεση, κλαρινέτο,
µουσικολογία και µουσική µε υπολογιστές, µε τους Daniel
Charles, H. Vaggione και Ι. Ξενάκη. Εργάσθηκε σαν
συνθέτης και ερευνητής στο IRCAM και στην αρχική
ανάπτυξη του συστήµατος «Πολυαγωγία» του CeMaMu.
Συνεχίζει να εργάζεται σαν ερευνητής σε κοινοτικά έργα µε
αντικείµενο την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών ήχου
στην παραγωγή και την εκπαίδευση. Παράλληλα µε την
ηλεκτρονική µουσική εργάζεται συστηµατικά για την
µουσική στο θέατρο. Από το 1988 έχει δηµιουργήσει την
µουσική και προτείνει µουσική λειτουργία σε πολλές
παραστάσεις πειραµατικών θιάσων και σε ιδιαιτέρων
απαιτήσεων φεστιβαλικές παραστάσεις Αρχαίου ∆ράµατος
και διεθνείς παρουσίες του Εθνικού Θεάτρου και του
ΚΘΒΕ. Είναι µόνιµος µουσικός συνεργάτης στο Θέατρο
«Θησείον». Είναι από τα ιδρυτικά στελέχη και έχει
διατελέσει πρόεδρος του ΕΣΣΗΜ.

Ελεγεία
Το έργο αρχίζει µε την τελευταία φράση του 6ου µέρους του
κουαρτέτου εγχόρδων αρ. 11 του Σοστακόβιτς (1966). Το
µέρος αυτό τιτλοφορείται "Ελεγεία", τίτλο που κράτησα και
στη δική µου εργασία. Ελεγεία σηµαίνει θρήνος, µοιρολόι.
. Γκακίδης Κάρολος, Λάσκαρης Σωτήρης
Λάσκαρης Σωτήρης: Γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Είναι
σπουδαστής του Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής. Συνθέτει Ηλεκτροακουστική Μουσική από το
2003, και έχει παρουσιάσει και live performances.
Γκακίδης Κάρολος: Γεννήθηκε στο ∆ιδυµότειχο το 1983.
Σπουδάζει στο τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής. Συνθέτει Ηλεκτροακουστική µουσική για
µαγνητοταινία και live electronics.

Re : Beat
Ένα πεδίο στο χρόνο όπου συναντούνται δυο ηχητικές
ενότητες. Η µια προέρχεται από το νυχτερινό ηχητικό τοπίο
της πόλης και η άλλη από το γεµάτο ηχητική ενέργεια χώρο
ενός club. Η οµάδες ήχων από αυτούς τους χώρους δεν
προέρχονται από ηχογραφήσεις αλλά έχουν δηµιουργηθεί
για να ανα-συνθέσουν µια υποκειµενική εικόνα τους. Οι
ήχοι είναι πολλές φορές χρησιµοποιηµένοι «ανάστροφα»:
ήχοι που παρουσιάζονται σαν φυσικού τοπίου είναι
συνθετικοί ενώ άλλοι που χρησιµοποιούνται οργανικά είναι
µικρά µέρη φυσικού, αλλά όχι µουσικού ήχου. Όλα µαζί
ακολουθούν µια διαδροµή από την πόλη, σε ένα χώρο µε
διάσπαρτα κερµατισµένα beats και ξανά έξω στην πόλη µε
αναπόφευκτες συναντήσεις µε στιγµές σιωπής. Τα
θραύσµατα σαν µέρη µνήµης, αναδιατάσσονται και
φθείρονται από την διαβρωτική δύναµη του κενού. Έγινε µε
Max (oι συνθετικοί ήχοι) και PD (η αλγοριθµική διάλυση
µονάδων ρυθµού). Οι µίξεις έγιναν µε Pro Tools και Logic.

Αποδιέγερση
Η ''Αποδιέγερση'' είναι µια σύνθεση για δύο Η/Υ η οποία
δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας όργανα σχεδιασµένα σε
περιβάλλον ΜΑΧ/MSP. Οι δύο Η/Υ αλληλεπιδρούν µέσω
του πρωτοκόλλου OSC (Open Sound Control).
. ∆αούτης Άκης
Άκης ∆αούτης: Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1960.
Ασχολείται µε την ηλεκτρακουστική µουσική και την
µουσική για κινηµατογράφο.
Γιάννης Κόλιος - Εικαστικά
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στην Ακαδηµία
Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας και στην ΑΣΚΤ Αθήνας.
Γιώργος Γκρέκας - Εικαστικά
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ
Αθήνας και συνεχίζει ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.
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φιλµ) σαν σκηνοθέτης (ΕΤ1, ΝΕΤ και ιδιωτικά κανάλια).
Από τους πρωτοπόρους της multimedia art, έχει
παρουσιάσει δουλειά του (µουσική, video ή multimedia) σε
πολλές διοργανώσεις στη Ελλάδα και το εξωτερικό.
∆ιδάσκει στην σχολή κινηµατογράφου Σταυράκου την
δεκαετία 1989 - 1999. Tο 1999 οργανώνει σύγχρονο
στούντιο πολυµέσων και ερευνά τις εφαρµογές της νέας
τεχνολογίας στην τέχνη.

Κώστας Παπαπαναγιώτου - Εικαστικά
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981, όπου και σπούδασε
φωτογραφία. Συµµετείχε µε διάκριση σε Biennale νέων
καλλιτεχνών.
The diary of detective Trash
Το video έχει ως αφορµή µια εγκατάσταση µε πρόθεση την
αξιοποίηση 'πεταγµένων' αντικειµένων.
. Στρατουδάκης Κώστας
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε µουσική (πιάνο και
κιθάρα) στα ωδεία Εθνικό και Απολλώνιο, σκηνοθεσία
κινηµατογράφου στη σχολή Σταυράκου και πληροφορική
στο ΕΛΚΕΠΑ και στην Control Data. Συνέχισε τις σπουδές
του στο Λονδίνο (Goldsmith’s college, Morley college) και
αργότερα στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (µεταπτυχιακό).
Εργάστηκε σαν συνθέτης (έργα για µικρά σύνολα,
ηλεκτροακουστική µουσική τραγούδια και µουσική για

NOHMO+e
THE NIGHT (DESERT LIGHTS 2005)
Ένα ηλεκτροακουστικό video ποίηµα. Ολικό remake του
έργου desert lights του 1993. Πρωταγωνιστούν η Μαριάνθη
Σοντάκη και ο Βασίλης Κούκουρας. Μία κραυγή φτιαγµένη
στο στούντιο για την σηµασία του πόνου στα τρία
αναπόφευκτα γεγονότα της ζωής. Της γέννησης, του έρωτα
και του θανάτου.
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Ενότητα 5η

|

Έναρξη 23:00

Παρασκευή, 28/10

. Αρβανίτης Σοφοκλής

Tartarus

10’

. Μνιέστρης Ανδρεας
Sarchi Simona - Εικαστικά

Αόρατες πόλεις

31’

. Αρβανίτης Σοφοκλής
Ο Σοφοκλής Αρβανίτης γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα.
Είναι σπουδαστής του Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας &
Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης. Από το 2001 συνθέτει
µουσική µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ‘κλέβει’ ιδέες
από τα διάφορα ηχητικά τοπία που µπορεί κανείς να
συναντήσει γύρω του. Τον Οκτώβριο του 2003 εκλέχθηκε
ως νέο µέλος από τη συνέλευση του Ε.Σ.Σ.Η.Μ. Έχει
παρακολουθήσει σεµινάριο µε τον Jonty Harrison:
“τρισδιάστατη αναπαραγωγή και διάχυση του ήχου”, καθώς
και σεµινάριο µε την Carla Scaletti και τον Kurt Hebel για
τον σταθµό “KYMA”. Μουσική του έχει διακριθεί : ΙResidence au 31e Concours International de Musique et
d’Art Sonore Electroacoustiques, Burges 2004.

Αόρατες πόλεις
Tο 1999 πραγµατοποιήθηκε στην Kέρκυρα µια έκθεση µε
εικόνες που είχε επεξεργαστεί η Σιµόνα µε βάση
φωτογραφίες από ρεπορτάζ που είχε πραγµατοποιήσει σε
συνεργασία µε τον Giorgio Bondi. Oι εικόνες αυτές,
επηρεασµένες, άλλες περισσότερο άλλες λιγότερο, από τις
"Aόρατες Πόλεις", όπως τις αφηγείται ο Ίταλο Kαλβίνο
αποτελούν ένα
φανταστικό ταξείδι µε αφορµή την
περιήγηση σε κάποιους πραγµατικούς τόπους και την
συνάντηση µε τους ανθρώπους που τους κατοικούν. Για την
έκθεση αυτή είχα οργανώσει µια ηχητική εγκατάσταση, για
τη σύνθεση του ηχητικού υλικού της οποίας
χρησιµοποιήθηκαν ήχοι περιβάλλοντος, ήχοι διαφόρων
αντικειµένων καθώς και αποσπάσµατα απο ηχογραφήσεις
των: Munir Bashir, Bismillah Khan, Khabi Abou-Khalil,
Anouar Brahem, Belfast Harp Orchestra, Ali Akbar Khan,
Hussein El Asry, Muhamad Qadri Dalal, Nusrat Fateh Ali
Khan, Muddy Waters καθώς και λαϊκή και θρησκευτική
µουσική από την Iνδία, την Λιβερία και την Aιθοπία.
Στόχος ήταν η δηµιουργία ενός µη ρεαλιστικού ηχητικού
περιβάλλοντος που να περνά τόσο απαρατήρητο όσο και το
πραγµατικό καθηµερινό ηχητικό περιβάλλον µας και να
συνοδεύει την περιπλάνηση των θεατών των εικόνων της
έκθεσης. Tο βίντεο που παρουσιάζουµε σήµερα βασίζεται
στις εικόνες και τους ήχους της έκθεσης αυτής και προτείνει
ένα παρόµοιο φανταστικό ταξίδι µόνο που τώρα είναι αυτά
που κινούνται και οι θεατές / ακροατές που είναι ακίνητοι.

Tartarus
Με βάση την περιγραφή του Οµήρου, o Τάρταρος απέχει
από την επιφάνεια της Γης όσο η Γη απέχει από τον
Ουρανό, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Κίρκης στον
Οδυσσέα για το που βρίσκεται ο τόπος αυτός και σύµφωνα
µε τα λόγια του Οδυσσέα για αυτόν τον τόπο και την
διαδροµή ως εκεί. Χρησιµεύει για φυλακή των ηττηµένων
Τιτάνων και τόπος µαρτυρίου εκείνων που σήµερα κάποιοι
θα ονόµαζαν “εγκληµατίες”. Γενικά, ο Τάρταρος θεωρείται
τόπος διαµονής όλων των “ασεβών” κι όλων των “ενόχων”,
µια αληθινή “κόλαση”.
.Μνιέστρης Ανδρέας
Συνθέτει µουσική για εγγράψιµα µέσα. ∆ιδάσκει στο Iόνιο
Πανεπιστήµιο, στο Tµήµα Mουσικών Σπουδών
στην
Kέρκυρα όπου ζει µόνιµα από το 1995.

Sarchi Simona - Εικαστικά
Γεννήθηκε στο Mιλάνο όπου και σπούδασε γραφιστική και
φωτογραφία. Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε µε το ρεπορτάζ
φωτογραφίζοντας σε διάφορα µέρη του κόσµου. Aπό το
1998 ζει και εργάζεται, κυρίως σαν γραφίστρια, στην
Kέρκυρα.
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Οµιλία 1η | Έναρξη 11:30

Σάββατο, 28/10

“Η νέα ηλεκτροακουστική µουσική σκηνή στην Ελλάδα και οι σειρήνες της τεχνολογίας: τάσεις και προβληµατισµοί”
(Αναστασία Γεωργάκη – Πανεπιστήµιο Αθηνών)
Περίληψη
Η Νέα Ηλεκτροακουστική Μουσική σκηνή στην Ελλάδα, αναπτύσσεται µε σταθερούς ρυθµούς τα τελευταία δέκα χρόνια
ακολουθώντας τις ευρύτερες τάσεις σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης θα παρουσιάσω µέσα από µια σύντοµη
αναδροµή στις απαρχές της ηλεκτροακουστικής µουσικής στην Ελλάδα την διαµόρφωση του σηµερινού τοπίου µέσα από την
συνεχή µετασχηµατισµό του δίπολου: ηλεκτροακουστική µουσική και mixed media arts. Θα επικεντρώσω επίσης στην µετάβαση
από τη παραδοσιακή διαδικασία σύνθεσης στις νέες προκλήσεις του «µέσου» και θα αναφερθώ στο τρίπτυχο συνθέτης-τεχνολόγοςεκτελεστής που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των Ελλήνων Συνθετών ΗΜ. Οι προβληµατισµοί θα τεθούν σχετικά µε τον τρόπο
χρήσης των νέων τεχνολογικών µέσων για την δηµιουργία ενός έργου, τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις και το µουσικό οπλοστάσιο
των συνθετών καθώς επίσης για την διαµόρφωση των νέων τάσεων σε αυτό το χώρο. Τέλος, θα αναφερθούµε εν συντοµία στο
επίπεδο των σπουδών της Ηλεκτροακουστικής µουσικής και την αναγκαιότητα ανάπτυξης µιας παιδαγωγικής και ερευνητικής
µουσικολογικής κατεύθυνσης σε συνδυασµό µε την µουσική δηµιουργία για την αρχειοθέτηση, αξιολόγηση σε µουσικό-κοινωνικό
πλαίσιο, συντήρηση και προβολή των έργων της Ελληνικής ηλεκτροακουστικής µουσικής.

Οµιλία 2η | Έναρξη 12:15

Σάββατο, 28/10

“Εκπαίδευση και ηλεκτροακουστική µουσική σύνθεση”
(Ν.Σταυρόπουλος – Sheffield University, Α.Μνιέστρης – Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Β.Μπούρα – ΤΕΙ Κρήτης)
Μέθοδοι εκπαίδευσης στην ηλεκτροακουστική µουσική σύνθεση. Στόχοι και κριτήρια σχεδιασµού των προγραµµάτων σπουδών.
Πώς αυτά εφαρµόζονται στην ανώτατη Τεχνολογική και Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα και πια η παρούσα κατάσταση σε
αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού;

Οµιλία 3η | Έναρξη 13:00

Σάββατο, 28/10

“Υπάρχει ηλεκτρονική µουσική σήµερα?”
(∆.Καµαρωτός , Θ.Λώτης - Ιόνιο Πανεπιστήµιο)
Περίληψη
Είναι ένα ερώτηµα που µοιάζει να είναι περιττό ή και παράλογα προκλητικό την στιγµή που ακόµα και η µουσική µε φυσικά όργανα
έχει υποστεί, σε πολλές περιπτώσεις βαριά ηλεκτρονική επεξεργασία, ακούγονται µουσικές κάθε ύφους µε ηλεκτρονικά όργανα,
αλγόριθµοι παράγουν ρυθµούς που µε αυτούς χορεύουµε και άλλα που θα έφτιαχναν έναν µάλλον µεγάλο κατάλογο.
Ωστόσο αν γυρίσουµε πίσω σε αυτό που πολλές φορές απλουστευτικά ονοµάζουµε “ηλεκτρονική µουσική”, απαρχή όλων των
ρευµάτων της που διαπέρασαν και επηρέασαν ακόµα και την οργανική µουσική του προηγούµενου αιώνα, ήταν µια συγκεκριµένη
ανθρώπινη ανάγκη: να ξεπεραστούν κάποια όρια. Κάποια όρια που ένας ή οµάδες έθεσαν κατά καιρούς, κάποια όρια κοντινά και
µικρά ή µακρινά και απρόσιτα. Γιατί αυτός ο κόσµος της µουσικής, είναι ταυτόχρονα ο πλέον ανθρώπινος αλλά και ο πλέον
αναίµακτος – αν και όχι τελείως – όπου µπορούµε να παίξουµε, να πειραµατιστούµε, να δούµε κάποια όρια και δυνατότητές µας όχι
µόνο σαν µεµονωµένα πρόσωπα αλλά και σαν είδος, χωρίς να προκαλούµε καταστροφές και πολέµους.
Αυτή η βασική κινητήρια δύναµη έχει σήµερα διαχυθεί σε πάρα πολλά παράγωγα. Τα παλιά όνειρα των µουσικών του
προηγούµενου αιώνα είναι σηµαντικό να κρατηθούν ζωντανά ενώ οι τρόποι για να παράγουµε ήχους και να τους οργανώνουµε
µέσα στον χρόνο έχουν αλλάξει, όπως έχει αλλάξει ακόµα και ο τρόπος που ακούµε τους ήχους.
Η ανάγκη να διασχίσουµε µε τη δηµιουργία ή την ακρόαση µιας µουσικής κάποιο λεπτό, ανεπαίσθητο σύνορο δε µπορεί να χαθεί.
Αν πάλι το µέσο από µόνο του δεν είναι αρκετό για να µας οδηγεί σε αυτό το δρόµο, η ηλεκτρονική µουσική έχει αλλάξει κατηγορικά
και πρέπει να εννοούµε κάτι αντίστοιχο µε την “µουσική για χάλκινα” ή “µουσική για κρουστά”. Κάτι δηλαδή που περιγράφει και
περιγράφεται µόνο από το µέσο χωρίς την δυναµική των στόχων.
Σε αυτό το σήµερα όπου η ηλεκτρονική µουσική είναι παρούσα πανταχού και τα ερωτήµατα για την ύπαρξή της γίνονται ίσως πιο
έντονα ο Ελληνικός Σύνδεσµος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (ΕΣΣΗΜ) έχει θέσει αυτό τον προβληµατισµό από την
ίδρυσή του. Το γεγονός ότι αποτελείται από Έλληνες συνθέτες όλων των ηλικιών και διασπαρµένων σε όλη την γήινη σφαίρα
βοηθάει ώστε στις εκδηλώσεις του ανταλλάσσονται ιδέες και ακούγεται µουσική ενώ γίνεται µια προσπάθεια να απαντηθούν τέτοια
ερωτήµατα.
Οι οµιλίες θα γίνουν στο φοιτητικό πολιτιστικό κέντρο “Ξενία”, Νίκου Ψαρού 46, Ρέθυµνο. Ώρα έναρξης 12:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το
κοινό.
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Ενότητα 1η

|

Έναρξη 18:00

. Audiovisual Conspiracy
Χρίστου Σωτήρης
Χριστοφίδης Γιάννης
Νεοκλέους Αντρέας
. Αποστολίδης Αλέξανδρος

Σάββατο, 29/10
Untitled III

junk2e (“residues”)

15’

7’ 47

. ∆ικτυόπουλος Ανδρέας

Life

7’

. Κόλλιας Φοίβος – Άγγελος

Ασφαθέριος

7’ 42

. Πολυχρονόπουλος Σπύρος

Εthic music cleanclencing

8’

µουσική και τον αυτοσχεδιασµό. Το εργαστήριο
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την κρατική ορχήστρα
Κύπρου. Ήταν µέλος της οµάδας καλλιτεχνών «alien artists»
µε δράση στη Λευκωσία. Το 2005 σε συνεργασία µε την
Μελισσάνθη Σαλίµπα ολοκλήρωσαν τις ταινίες µικρού
µήκους Μπολιβάρ και HotelmineLand.

. Αποστολίδης Αλέξανδρος
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974. Σπούδασε στο
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης πιάνο και θεωρητικά όπου
είναι τελειόφοιτος σύνθεσης στην τάξη του Λεόντιου
Χατζηλεοντιάδη. Το διάστηµα 1996-2000 παρακολουθεί
κύκλους µαθηµάτων µουσικής πληροφορικής µε την
Κατερίνα Τζεδάκι στο υπό ίδρυση τότε Πρόγραµµα
Ψυχοαουστικής του ΑΠΘ. Η καλλιτεχνική του
δραστηριότητα µοιράζεται στην παρουσίαση και διάδοση
της σύγχρονης - πειραµατικής µουσικής και τη σύνθεση. Ως
εκτελεστής έχει κάνει πολλές πρώτες παρουσιάσεις έργων
συνθετών της γενιάς του. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στη
Θεσσαλονίκη και σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα. Το 2001
το έργο του “Untitled: John Cage” για δύο πιάνα και υλικό
πραγµατοποιηµένο σε Η/Υ απέσπασε το 1ο βραβείο στο
διαγωνισµό σύνθεσης Opera Prima Europa στη Ρώµη της
Ιταλίας.

Νεοκλέους Αντρέας: Γεννήθηκε στη Λάρνακα της Κύπρου
το 1984. παρακολούθησε µαθήµατα κιθάρας και
σαξοφώνου. Το 2002 συµµετείχε σε µουσικό εργαστήριο µε
θέµα την jazz µουσική και τον αυτοσχεδιασµό. Το
εργαστήριο πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την
κρατική ορχήστρα Κύπρου. Ήταν µέλος της οµάδας
καλλιτεχνών «alien artists» µε δράση στη Λευκωσία.
Εργάστηκε ως µουσικός (σαξόφωνο) σε γνωστές µουσικές
σκηνές στην Λευκωσία. Εργάστηκε ως βοηθός ηχολήπτη
και ως ηχολήπτης σε κινηµατογραφικές παραγωγές. Το 2003
παρακολούθησε θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα
κινηµατογράφου στην FAMU στην Πράγα, όπου
βραβεύτηκε µε το πρώτο βραβείο animation ταινίας µικρού
µήκους.

junk2e (“residues”)
To 2ο κοµµάτι του τριπτύχου junk.
υπόλειµµα το [ipόlima] O49: µικρό και ασήµαντο
υπόλοιπο, ό,τι αποµένει ύστερα από χρήση, κατανάλωση,
καταστροφή, διάλυση κτλ. ενός πράγµατος, ενός συνόλου•
αποµεινάρι.
[Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Ιδρύµατος Μανόλη
Τριανταφυλλίδη]

Untitled III
Αυτοσχεδιαστικό µέρος για τρεις µουσικούς. Το κοµµάτι
εξερευνά τις εκφραστικές δυνατότητες που προσφέρει η
επεξεργασία ήχου φυσικών οργάνων σε πραγµατκό χρόνο,
µε ηλεκτρονικά µέσα.

. Audiovisual Conspiracy
Χρίστου Σωτήρης: Γεννήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου
το 1980 και είναι αυτοδίδακτος µουσικός. Από το 1996
ασχολείται εκτεταµένα µε τον αυτοσχεδιασµό και την
δηµιουργία µουσικής µε την χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Έχει διοργανώσει και έχει λάβει µέρος σε
εκδηλώσεις που αφορούν τα πιο πάνω είδη µουσικής σε
συνεργασία µε φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς
οργανισµούς τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

. ∆ικτυόπουλος Ανδρέας
Γεννήθηκε στο Darmstadt της Γερµανίας το 1983. Είναι
φοιτητής στο τµήµα πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Συνεχίζει τις κλασικές µουσικές σπουδές µε την Μαρία
Αλούπη στα Ανώτερα Θεωρητικά – Σύνθεση και πιάνο και
στο βιολοντσέλο µε τον Κωστή Θέο. Παράλληλα
παρακολουθεί µαθήµατα Ηλεκτροακουστικής Μουσικής
Σύνθεσης µε τον Tim Ward.

Χριστοφίδης Γιάννης: Γεννήθηκε στη Λευκωσία της
Κύπρου το 1985. Παρακολούθησε µαθήµατα κλασσικού
πιάνου, θεωρίας και αρµονίας της µουσικής. Παρακολουθεί
µαθήµατα σύνθεσης µε τον Νίκο Παναγιωτάκη. Το 2002
συµµετείχε σε µουσικό εργαστήριο µε θέµα την jazz

Life
Η πολυπλοκότητα των εσωτερικών διεργασιών ενός
ζωντανού οργανισµού µας εµποδίζει να κατανοήσουµε τον
τρόπο λειτουργίας του. Παρατηρώντας προσεκτικά την
κατανοµή των διεργασιών-γεγονότων στο εσωτερικό του
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οργανισµού, εµβαθύνουµε και γινόµαστε µάρτυρες µίας
δοµικής τελειότητας.

έργο γράφτηκε και παρουσιάστηκε το 2003 για τέσσερα
ηχεία, περιφερόµενα από εκτελεστές, και ένα µαέστρο.

. Κόλλιας Φοίβος – Άγγελος
Ο Φοίβος-Άγγελος Κόλλιας γεννήθηκε στη Ρόδο το 1982.
Σε ηλικία 8 χρόνων ξεκίνησε τις µουσικές σπουδές του στο
∆ωδεκανησιακό Ωδείο (πιάνο, Θεωρία, Αρµονία). Επίσης
παρακολούθησε ιδιαίτερα µαθήµατα ηλεκτρικής κιθάρας και
φωνητικής. Το 2000 εισήχθη στο A.P.U. στο Cambridge
όπου το 2003 πήρε πτυχίο µε έµφαση στην Ακουστική και
Ηλεκτροακουστική Σύνθεση µε επιβλέπων καθηγητή τον
Dr. Richard Hoadley. Αµέσως µετά ξεκίνησε το
µεταπτυχιακό του στο City του Λονδίνου µε επιβλέπουσα
καθηγήτρια τη Professor Rhian Samuel. Το 2004 πήσρε το
µεταπτυχιακό του µε ειδίκευση στην οργανική µουσική. Το
τελευταίο ακαδηµαϊκό έτος βρίσκεται στην Αθήνα κάνοντας
ιδιαίτερα µαθήµατα σύνθεση µε την Αθανασία Τζάνου.

Πολυχρονόπουλος Σπύρος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και άρχισε να ασχολείται µε
ηλεκτρονική µουσική και σύνθεση το 1993. Έχει
συµµετάσχει σε διάφορα projects για ήχο, παραγωγή
(mastering) και σύνθεση µουσικής. Έχει πραγµατοποιήσει
αρκετές live εµφανίσεις στη Ελλάδα και Αυστραλία.
∆ισκογραφία:
Demon Tea records (Αυστραλία), Devic Craft Cordings
(Αγγλία – Ελλάδα), Vibrant (Ελλάδα), Giwa Records
(Αυστραλία), LoopSnoo Records (Ελλάδα),Tempest
(Αυστραλία), Freese magazine (Ελλάδα), Online Label
(Φιλανδία),Z.M.A. (Ελλάδα).
Εthic music cleanclencing
Σε αυτό το έργο παρουσιάζεται η τελευταία δουλειά σε
συνεργασία µε τον Γιάννη Μουρτζόπουλο (αναπ. καθηγητή
στο τµήµα Ηλεκτρ. Μηχανολόγων). Σε αυτή τη δουλειά θα
υπάρχουν και προηχογραφηµένα φυσικά όργανα όπως
σαξόφωνο (Φλώρος Φλωρίδης) και πιάνο (Μεταξάς).

Ασφαθέριος
Η ανάπτυξη του έργου βασίζεται σε ένα µικρό ηλεκτρονικό
µοτίβο το οποίο συνεχώς µετασχηµατίζεται, ενώ τα τέσσερα
ηχεία έχουν, µέχρι κάποιο βαθµό, το ρόλο τεσσάρων
εκτελεστών. Στην αρχή του έργου το µοτίβο παρουσιάζεται
στην απλή του µορφή από τα τρία ηχεία. Η πρόσθεση του
τετάρτου ηχείου σηµάνει την έναρξη της ανάπτυξης και της
αλλοίωσης του βασικού µοτίβου, µέχρι ότου οι νέες
διακλαδώσεις να µην θυµίζουν είναι ξένες προς αυτό. Στα
ηλεκτρονικά στοιχεία προστίθενται σταδιακά πιο «απτά»
στοιχεία (ακουστικοί ήχοι).
Ο Ασφαθέριος, λέξη πλαστή, δεν είναι τίποτα παραπάνω,
τίποτα λιγότερο, από την ίδια την εµπειρία του έργου. Το
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Ενότητα 2η

|

Έναρξη 19:00

Σάββατο, 29/10

. Μακρής Χριστόφορος

Life+Youth=Thirst

5’ 40

. Στεφάνου Γιώργος

Varius Unkown Tales (op.23)

11’ 25

. ∆ούσης Γιώργος

Brain disorder

5’ 32

. Στεφάτος Γιώργος

Intera

5’ 45

. Χατζόγλου Ηλίας

Son-ata (alpha version)

6’ 45

. Μαντζώρος Κωστας

Mozamvique

5’

. ∆ιαµαντόπουλος Ταξιάρχης

281005

5’ 30

και τον τίτλο του έργου, αυτό, όµως, σε καµία περίπτωση
δεν αποκλείει άλλα νοήµατα πέραν αυτό του τίτλου.

. Μακρής Χριστόφορος
Γεννήθηκε το 1981 στην Θεσσαλονίκη. Είναι σπουδαστής
στο τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ
Κρήτης και έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα
πάνω στην σύνθεση ήχου και τη δηµιουργία νέων µουσικών
οργάνων. Συνθέτει ηλεκτρονική µουσική εδώ και τρία
χρόνια, έχει παρακολουθήσει µαθήµατα βυζαντινής
µουσικής για πέντε χρόνια και ασχολείται ερασιτεχνικά µε
τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, το µοντάζ, καθώς και µε την
αναρρίχηση και την σπηλαιολογία. Είναι µέλος της οµάδας
µελέτης του ηχητικού περιβάλλοντος του Τµήµατος και
ασχολείται µε την δηµιουργία αλγορίθµων και συστηµάτων
για live electronics. Μουσική του έχει παρουσιαστεί µεταξύ
άλλων και στο Μικρό Μουσικό Θέατρο στην παράσταση
"Ηλεκτρονικά σε ∆ράση" τον Μάρτιο του 2005.

. ∆ούσης Γιώργος Γεννήθηκε το 1975 στην Τρίπολη. Το
1993 ξεκίνησε σπουδές Μουσικολογίας στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών. Είναι διπλωµατούχος πιανίστας και σπούδασε
Ανώτερα Θεωρητικά µε τους Β. ∆έλλιο και Ν. Ξανθούλη,
ενορχήστρωση µε τον Κ. Κλάββα και σύνθεση µε τον Θ.
Αντωνίου. Το ακαδηµαϊκό έτος 2000 - 2001 σπούδασε µε
υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
«Σύνθεση Μουσικής για τον κινηµατογράφο, το θέατρο και
την τηλεόραση» στο Πανεπιστήµιο του Μπρίστολ, (MA
with commentation). Ως ενορχηστρωτής και πιανίστας
συνεργάζεται µε τις Ορχήστρα των Χρωµάτων, Καµεράτα,
Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής, Feminarte, ενώ έχει
συνεργαστεί µε καλλιτέχνες όπως Μ. Φραγκούλης, Σ.
Θεοδωρίδου, Ν. Λωτσάρη, Έ. Πασπαλά, Γ. Συλλαίου, Μ.
Πολυχρόνου,
Λ.
Αγγελοπούλου,
Σ.
Μπερής,
Α.Καγιαλόγλου, Μ. Μητσιάς, Ά. Βίσση κ.α.

Life+Youth=Thirst
Το έργο έχει τίτλο "Life+Youth=Thirst" και αφορά τη δίψα
των νέων για ζωή, που αποδίδεται µέσω κατάλληλων ήχων
οι οποίοι επεξεργάζονται real time από µηχανή ήχου που
έχω φτιάξει στην Max/MSP και βασίζεται πάνω στην FM
και Granular σύνθεση. Συνοδεύεται από προβολή video.

Brain disorder
Το έργο επιχειρεί µια ηχητική προσέγγιση των ανώτερων
και
διαδικασιών
που
εγκεφαλικών
λειτουργιών
συντελούνται στον ανθρώπινο εγκέφαλο υπό συνθήκη, όπως
αυτές γίνονται "αντιληπτές" από τον δηµιουργό. Πρόκειται
για µια αυθόρµητη αλλά πάντα ελεγχόµενη ηχητική
έκφραση που χειραγωγείται µέσα από την οργανωτική
διαδικασία της σύνθεσης.

. Στεφάνου Γιώργος
Ο Γιώργος Στεφάνου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 6
∆εκεµβρίου 1982. Αποφοίτησε από το λύκειο το 1998. Τα
τελευταία τρία χρόνια σπουδάζει στο ΤΕΙ Μουσικής
Τεχνολογίας & Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης. Από το 2002
παρακολουθεί µαθήµατα κλασσικού πιάνου και ασχολείται
µε την σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής.

. Στεφάτος Γιώργος
O Στεφάτος Γιώργος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Από
το 2002 είναι φοιτητής του ΤΕΙ Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής στο Ρέθυµνο. Συµµετέχει σε ερευνητικό
πρόγραµµα ‘Αρχιµήδης 2’ µε αντικείµενο την
κατηγοριοποίηση και ανασύνθεση φωνής Από το 2005 είναι
µέλος του ΕΣΣΗΜ.

Varius Unkown Tales (op.23)
Το έργο αυτό αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά από ένα
σύνολο τεσσάρων συνθέσεων που σαν στόχο είχαν την
αναζήτηση του "αρµονικού". Σε αυτό το µέρος όπως και στα
άλλα τρία η µόνη πληροφορία που έχει ο ακροατής, είναι ο
τίτλος του έργου και το ίδιο το µουσικό υλικό. Ο συνθέτης,
δηλαδή, έχει γράψει τα έργα αυτά µε γνώµονα ότι ο
ακροατής θα έχει σαν "καθοδήγηση" µόνο το µουσικό υλικό
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ανάσες. ∆εν εµφανίστηκε τάση να χρησιµοποιηθούν οι
δυνατότητες των εφέ σε υπερβολική χρήση, χάρη της
συνθετικής ανάγκης για λιτότητα, στη δεδοµένη στιγµή.

Intera
Το κοµµάτι Ιntera έχει δοµηθεί σε περιβάλλον
προγραµµατισµού C sound. ∆ύο αλγόριθµοι που
αποτελούνται από σύνθετα ψηφιακά φίλτρα αλληλεπιδρούν
µέσω convolution δηµιουργώντας τα ηχητικά γεγονότα. ∆εν
έχει χρησιµοποιηθεί προηχογραφηµένο υλικό.

. Μαντζώρος Κωστας
Γεννήθηκε το 1960

. Χατζόγλου Ηλίας
Παίζω και µαθαίνω καθηµερινά. ∆ηµιουργώ απορίες για
όσα συµβαίνουν γύρω µου. Αναρωτιέµαι, εκπλήσσοµαι,
θαυµάζω. Άλλοτε ζητώ από το Θεό να µου δώσει γνώσεις
για να κατανοήσω εκ βαθέων εκείνα που δηµιούργησε,
άλλοτε η περιέργεια µε κουράζει. Τότε, απλά, Τον
ευχαριστώ.

Mozamvique
. ∆ιαµαντόπουλος Ταξιάρχης
Μηχανικός Πληροφορικής - Σύνθεσης Ήχου. Ασχολείται µε
τη Μουσική Πληροφορική από τα τέλη της δεκαετίας του
'80. ∆ηµιουργεί αλγοριθµικές δοµές σύνθεσης ήχου, όπου
επεµβαίνει σε πραγµατικό χρόνο στις παραµέτρους
σύνθεσης. Έχει πραγµατοποιήσει µία σειρά από liveperformances και sound installations (ενδεικτικά:
'Ηλ.Νύχτες', Φούρνος, 1993 - Medieterra 01,Λαύριο, 2001 Forteza, Ρέθυµνο, 2003 - Synch, Λαύριο, 2005). Από τον
Φεβρουάριο του 2000 διδάσκει στο τµήµα Μουσικής
Τεχνολογίας & Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Son-ata (alpha version)
Οι απορίες του mr. Grammer
Ιδέα: Μέσα από επείγουσες και βιωµατικές διαδικασίες ο
mr. Grammer αναρωτιόταν καθηµερινά: Ο ήχος είναι γήινο
φαινόµενο; Είναι γεγονός; Μοιάζει µε κάτι άλλο;
Παρεκτρέπεται; Έχει την ικανότητα να αµφισβητεί;
Ξοδεύεται σε λογισµούς; Είναι σκέψη; Μορφώνεται;
Επικοινωνεί µε άλλους ήχους; Ξελογιάζει; Αγαπά;
Ξεγλιστρά; Ηχητικό υλικό: Ο πρωταγωνιστής ήχος είναι ένα
πλαστικό µπουκάλι και τα ρυθµικά του παιξίµατα. Η
ηχητική επεξεργασία µε µονάδες εφέ (Software plugins), το
κάνουν να ακούγεται βαρύ σφυρί που χτυπά κάτι ή
στρατσόχαρτο που λειαίνει κάποια επιφάνεια. Στο τέλος του
έργου, ο µη επεξεργασµένος ήχος του µπουκαλιού, θυµίζει

281005
Installation για αµφιθέατρο. Οι αλγόριθµοι σύνθεσης καθώς
και η πολυκάναλη διάχυση γίνονται σε πραγµατικό χρόνο
µέσω του SuperCollider. Το οπτικό υλικό επιµελήθηκε ο
Ανδρέας Παπαδόπουλος.
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Ενότητα 3η

|

Έναρξη 20:00

Σάββατο, 29/10

. Ζάννος Γιάννης

Pandanguin 2Ο

10’

. Τζεδάκη Κατερίνα

in–s–cape II

9’ 30

. Καλαντζής Γιάννης

Αντιπαραστάσεις Α,Β,Γ

6’

. Απόστολος Λουφόπουλος
Κορκοκίου Μυρτώ - φλάουτο

Παρεµβολές 2

7’ 50

πληροφορικής σύνθεσης. Πήρε Μάστερ στην Σύνθεση
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής από το City University
(Λονδίνο -2002). Εργάζεται σαν εργαστηριακός συνεργάτης
στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ενώ
παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές της για την απόκτηση
διδακτορικού στην σύνθεση στο De Montfort University µε
τον Simon Emmerson. Έχει γράψει µουσική κυρίως αλλά
όχι και αποκλειστικά για ηλεκτροακουστικά µέσα. Έργα της
έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες πόλεις, χώρες και
ευκαιρίες. Είναι µέλος του Sonic Arts Network, της ICMA
και ιδρυτικό µέλος του ΕΣΣΗΜ.

. Ζάννος Γιάννης
Ο Γιάννης Ζάννος σπούδασε σύνθεση στο City University
του Λονδίνου µε τον Simon Emmerson, µουσικολογία στο
Πανεπιστήµιο του Αµβούργου µε τον Κωνσταντίνο Φλώρο
και τον Albrecht Schneider, και Πληροφορική µε µουσικές
εφαρµογές στο Πανεπιστήµιο του Τόκυο µε τον Setsuo
Ohsuga. Έχει µελετήσει τόσο δυτικές και ανατολικές
µουσικές παραδόσεις όσο και σύγχρονες τάσεις στις τέχνες
του ήχου και των µέσων, και έχει δηµοσιεύσει εργασίες σε
αυτούς τους τοµείς. Από την δεκαετία του 90 έχει
πειραµατιστεί µε σειρά νέων τεχνολογιών για διάδραση
στην µουσική και σε µεικτά είδη τέχνης. Στην πορεία αυτή
έχει συνεργαστεί µε άλλους καλλιτέχνες στον ήχο, την
εικόνα και την κίνηση για την παραγωγή έργων που
συνδυάζουν πολλές µορφές τέχνης.

in–s–cape II
Ο τίτλος in-s-cape είναι µία συντοµογραφία του innersound –scape και είναι το δεύτερο από µία σειρά έργων που
ασχολούνται µε την σχέση εσωτερικού και εξωτερικού.
Όταν µε κάποιο τρόπο συµβαίνει ο εσωτερικός ηχητικός
κόσµος να ηχεί στο φυσικό επίπεδο τότε, γίνεται µέρος του
εξωτερικού ηχητικού τοπίου (outer-soundscape) και
επιστρέφει έτσι µεταλλαγµένος στο άχρονο, ασύγχρονο και
απρόβλεπτο του εσωτερικού ηχητικού κόσµου.

Pandanguin 2Ο
Το Pandanguin 28 είναι µιά πολυκάναλη ζωντανή εκτέλεση
αναφερόµενη αφ' ενός στην µυθολογία και βιολογία της
χίµαιρας - της δηµιουργίας νέων φανταστικών όντων από
τον συνδυασµό ετερόκλητων ειδών - και αφ' ετέρου στην
από αρχαίους χρόνους γνωστή κίνηση των ουρανίων
σωµάτων. (28 έτη = περιφορά του Κρόνου. Πολλές
παραδόσεις θεωρούν ότι ο κύκλος αυτός συµπίπτει µε τις
σηµαντικότερες φάσεις εξέλιξης στην ζωή ενός ανθρώπου,
και αντικαθρεφτίζουν τέτοια σύµβολα στην δόµηση έργων
τέχνης, όπως είναι η µετρική και ρυθµική δοµή ανατολικών
τελετουργικών ύµνων και χορών. Η χίµαιρα από την άλλη
µπορεί να σηµαίνει τόσο επανασύνδεση του ανθρώπου µε
τις ζωικές ρίζες του όσο και επέµβαση σ' αυτές, ή την
απόπειρα µετάβασης - την δηµιουργία του "Άλλου". Tο
Pandanguin είναι χορός ήχων που µεταµορφώνονται στο
χώρο.

. Καλαντζής Γιάννης
Γεννήθηκε στη Χαλκίδα. Παρακολούθησε µαθήµατα αν.
θεωρητικών και σύνθεσης µε τον Γιάννη Ιωαννίδη καθώς
και ηλεκτροακουστική µουσική µε τον Henri Kerkomard.
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του µε δίπλωµα σύνθεσης και
µουσικής πληροφορικής απο το Conservatoire National
Supèrieur de Musique της Λυόν, µε καθηγητές τους Philippe
Manoury, Marco Stroppa, Robert Pascal και Dennis Lorrain.
Έχει λάβει διακρίσεις και βραβεία στους διαγωνισµούς:
CIMESP’97, Παπαϊωάννου ‘99, Pierre Schaeffer ‘99,
Grame/EOC 2002. Έργα του έχουν εκτελεστεί σε διεθνή
Φεστιβάλ παγκοσµίως. Έχει δεχτεί αναθέσεις έργων µεταξύ
άλλων, από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Εθνικό
Κέντρο Μουσικής ∆ηµιουργίας της Γαλλίας και το Γαλλικό
Υπουργείο Πολιτισµού. Η µουσική του κυκλοφορεί σε CD
από τις εταιρίες UNESP/FASM και PeP/CEC.

. Τζεδάκη Κατερίνα
Ξεκίνησε τις µουσικές της σπουδές στο Ρέθυµνο µε την
Φωφώ ∆ασκαλάκη και την Ρούλα Χριστοδούλου. Συνέχισε
στην Αθήνα (1984-1993) θεωρητικά της µουσικής µε τον
Γιάννη Ιωαννίδη και τεχνικές της ηλεκτροακουστικής
µουσικής και µουσική πληροφορική σύνθεση µε τους
Στέφανο Βασιλειάδη, ∆ηµήτρη Καµαρωτό και Θανάση
Ρικάκη. Από το 1993 µέχρι το 2000 εργάστηκε στο
Πρόγραµµα Ψυχοακουστικής του Α.Π.Θ., συµµετείχε σε
ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε την µουσική αντίληψη,
ενώ παράλληλα δίδαξε στα σεµινάρια µουσικής

Αντιπαραστάσεις Α,Β,Γ
Τρεις ηλεκτροακουστικές µινιατούρες. Απόσπασµα του
ηλεκτροακουστικού µέρους από το κουαρτέτο εγχόρδων και
‘µαγνητοταινία’, Αντιπαραστάσεις. Το έργο αυτό
διαπραγµατεύεται µία κοινή οµολογία δύο διαφορετικών
γλωσσών, της οργανικής και της ηλεκτροακουστικής, οι
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οποίες άλλοτε συγκρούονται και άλλοτε συµβαδίζουν.
Επίσης εκφράζεται µία δηµιουργία εικονικών οργανισµών,
οι οποίοι µέσα από την ασυνήθιστη κίνηση και λογική τους,
µας οδηγούν σε µία ιδιότυπη απόδοση ενέργειας.

Κορκοκίου Μυρτώ
Eίναι απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστηµίου. Το µεταπτυχιακό της (Mmus in
Performance) µε έµφαση στις σύγχρονες τεχνικές του
φλάουτου πραγµατοποιήθηκε στο London College of Music
and Media (Λονδίνο). Έχει κάνει µαθήµατα φλάουτου µε
τους Ian Clarke, Robert Dick και Chris-Hyde Smith. Έχει
παρακολουθήσει σεµινάρια φλάουτου (Peter Lloyd, Wissam
Boustany , Robert Dick, Wil Offermans, Susan Milan) στην
Αγγλία, στο Βέλγιο, στη Σκωτία και στις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής. Έχει συµµετάσχει σε συναυλίες
ηλεκτρονικής και σύγχρονης µουσικής στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Από το 2000 ασχολείται µε τον αυτοσχεδιασµό
και την σύνθεση και συνεργάζεται µε τον Απόστολο
Λουφόπουλο για τη δηµιουργία έργων για φλάουτο και
ηλεκτρονικά µέσα. Το έργο τους ’59 Winds’ για φλάουτο,
µπάσο φλάουτο και µαγνητοταινία έχει διακριθεί στο
παγκόσµιο διαγωνισµό ‘Music Nova’ στην Τσεχία. Έργα
τους έχουν παρουσιαστεί στο Λονδίνο, στην Πράγα, στο
πανεπιστήµιο του Buffalo και στο ICMC 2005. Η Μυρτώ
Κορκοκίου διδάσκει φλάουτο στο Μουσικό Γυµνάσιο του
Ιλίου και στο ωδείο Σύγχρονης Μουσικής.

. Λουφόπουλος Απόστολος
Σπούδασε ηλεκτροακουστική
µουσική στο
Ιόνιο
Πανεπιστήµιο (πτυχίο Μουσικών Σπουδών, 1999) και στο
Πανεπιστήµιο CITY του Λονδίνου (διδακτορικό στην
Ηλεκτροακουστική Σύνθεση, 2004). Έχει παρακολουθήσει
σεµινάρια σύγχρονης σύνθεσης και µουσικής τεχνολογίας
στο IRCAM (Paris, Academie d’ete, 1998). Έχει
συµµετάσχει σε γνωστά διεθνή φεστιβάλ και διοργανώσεις
περί
της
ηλεκτροακουστικής
µουσικής,
συµπεριλαµβανοµένων των ICMC, ‘Cinema for the Ear’ /
DIEM,
Festival
l’Espace
Du
Son
κ.α.,
και
ηλεκτροακουστικά
του
έργα
έχουν
εκτελεστεί
επανειληµµένως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αγγλία,
Γαλλία, Ουγγαρία, Βέλγιο, ∆ανία, Αυστρία, Γερµανία,
Τσεχία, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ, Καναδά, Χιλή, Αργεντινή),
καθώς επίσης έχουν εµφανιστεί στο ραδιόφωνο (ΑγγλίαΓαλλία-Καναδάς) και στο διαδίκτυο. Επιπλέον, έργα του
έχουν βραβευτεί σε παγκόσµιους διαγωνισµούς σύνθεσης
και ερµηνείας, όπως MUSICA NOVA 2004 (ΠράγαΤσεχία), 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). Από το 2003 είναι ιδρυτικό µέλος του διεθνούς
project ‘Itinerant’ που αποσκοπεί στην παραγωγή και τη
διεθνή προώθηση της ηλεκτροακουστικής µουσικής. Επίσης
συχνά συνεργάζεται µε τη Μυρτώ Κορκοκίου για τη
σύνθεση και εκτέλεση µουσικής για φλάουτο και
ηλεκτρονικά µέσα. Είναι ιδρυτικό µέλος του ΕΣΣΗΜ και
εγγεγραµµένο µέλος του Sonic Arts Network. Από το 2005
διδάσκει µουσική πληροφορική στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Παρεµβολές 2
Το ‘Παρεµβολές 2’ είναι ένα ηλεκτροακουστικό έργο για
φλάουτο και µαγνητοταινία. Είναι βασισµένο στο
‘Παρεµβολές 1’ αλλά το ηλεκτρονικό µέρος είναι
διανθισµένο µε περισσότερα ηχητικά στοιχεία. 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.
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Ενότητα 4η

|

Έναρξη 21:00

Σάββατο, 29/10

. Θεοχαρίδης Φίλιππος
Καζαντζής Θάνος – κρουστά

Τρίµµατα 1β

10’

. Μπούρα Βασιλεία

"Ψαλµός"΄Ν.1

5’

. Κόκκας Βασίλης

Eusebius FM Florestan

10’

. ∆ενιόζος Ανάργυρος

Τhe Garden (#3)

12’

. Μανουσάκης Μανώλης

Black Siba

5’

ασχολήθηκε
5
χρόνια
µε
έρευνα
πάνω
σε
ηλεκτροακουστικές συνθετικές τεχνικές στο πανεπιστήµιο
της Γλασκώβης, στη Σκωτία. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του
Ιόνιου Πανεπιστηµίου. Οργάνωσε και διδάσκει τα τελευταία
5 χρόνια το µάθηµα της ηλεκτροακουστικής σύνθεσης στο
ΤΕΙ Κρήτης, στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής. Ασχολείται µε θέµατα αισθητικής, φιλοσοφίας
και δοµής της ηλεκτροακουστικής µουσικής.

. Θεοχαρίδης Φίλιππος
Γεννήθηκε το 1974 στη Θεσσαλονίκη. Το 1993 πήγε στη
Μεγάλη Βρετανία για σπουδές Ηλεκτρονικής Μουσικής και
Ηλεκτρονικών 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 και διδάσκει τεχνικές
επεξεργασίας ήχου στο πρόγραµµα CDP. Από το 2000
διδάσκει ηλεκτρονική µουσική και MIDI στο τµήµα
Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης στο Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας και δουλεύει ως µηχανικός ήχου. Παράλληλα
εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Ιόνιο πανεπιστήµιο µε
τους ∆ηµήτρη Μαραγκόπουλο και Ανδρέα Μνιέστρη µε
θέµα τη σύνθεση και εκτέλεση ηλεκτροακουστικής
µουσικής για διαδραστικά µέσα. Έργα του έχουν παιχτεί στη
Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα.

"Ψαλµός"΄Ν.1
Ο "Ψαλµός" Ν.1 είναι το πρώτο από τα τρία µέρη ενός
αναγεννησιακού ύφους θρησκευτικού χορικού. Αποτελεί µια
προσπάθεια µελοποίησης του "ύµνου της αγάπης" του
Αποστόλου Παύλου µε ηλεκτρονικά µέσα. Στο πρώτο αυτό
µέρος ακούγονται οι τρεις πρώτες στροφές του ύµνου της
αγάπης, από τις σοπράνο Ελίνα Νικολίτσα και Μαριµέλ
Χρύση. Για τη βασική ενορχήστρωση του έργου
χρησιµοποιήθηκε ένα κουαρτέτο εγχόρδων (τσέµπαλο,
τσέλο, βιολί και κιθάρα). Ο αναγεννησιακός ήχος
παντρεύεται µε το ηλεκτρονικό στοιχείο. Τα συµβατικά
όργανα και οι φωνές επεξεργάζονται ηλεκτρονικά
µεταλλάσσοντας κατά περιόδους εντελώς το ηχόχρωµά τους
και επιστρέφουν σταδιακά στην αρχική τους µορφή. Ο
ηλεκτρονικός ήχος άλλοτε διακριτικός και άλλοτε
επικρατείς προσδίδει στον "Ψαλµό" µια τελετουργική
ατµόσφαιρα.

Θάνος Καζαντζής
Γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη. Σπούδασε τύµπανα και κρουστά
στο παράρτηµα της σχολής Agostini µε τον Τάκη Μπάρµπα
καθώς και µε τους Νίκο Ψοφογιώργο και Νίκο
Φουντουκίδη. Τα τελευταία χρόνια παίζει µε διάφορα
σχήµατα από πειραµατικά µέχρι pop και punk και
ασχολείται µε την ηχοληψία.
Τρίµµατα 1β
Είναι το πρώτο µιας σειράς έργων για διάφορα κρουστά ή /
και αντικείµενα, ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενίοτε άλλα
µουσικά όργανα, που σαν αφετηρία έχουν τον
αυτοσχεδιασµό (ελεύθερο ή πιο δοµηµένο) και µερικές
φορές στην πορεία παίρνουν µια πιο συγκεκριµένη µορφή.

. Κόκκας Βασίλης
Ελληνογερµανός συνθέτης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965.
Σπουδές πιάνου και ανώτερων µουσικών θεωρητικών στην
Αθήνα, σύνθεσης και ηλεκτροακουστικής µουσική στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Βερολίνο. ∆ιακρίθηκε το
2000 µε υποτροφία από το Γερµανικό Πολιτιστικό Ίδρυµα.
Έχει γράψει και παρουσιάσει έργα πειραµατικής, κυρίως
ηλεκτροακουστικής µουσικής. Το 2004 συµµετείχε µε την
οµάδα Personal Cinema στην επίσηµη ελληνική
εκπροσώπηση στην διεθνή έκθεση ARCO στη Μαδρίτη, και
εκπροσώπησε την Ελλάδα συνεργαζόµενος µε τον εικαστικό
Χ.Κοντοσφύρη στην 26η εικαστική µπιενάλε του Σάο
Πάολο. Έχει, επίσης, πραγµατοποιήσει συνεργασίες µε
εικαστικούς, µουσική για πειραµατικές κινηµατογραφικές
ταινίες,
καθώς
και
ηλεκτροακουστικές
µουσικές
εγκαταστάσεις σε δηµόσιους χώρους, όπως το Μαύρο Κουτί

. Μπούρα Βασιλεία
H Κα Βασιλεία Μπούρα ξεκίνησε σπουδές πιάνου και
θεωρητικών στο Ολυµπιακό Ωδείο Αθηνών το 1980.
Απέκτησε πτυχίο Ωδικής (1991), Αρµονίας (1993),
Αντίστιξης (1995), Ενοργάνωσης Πνευστών και Κρουστών
Οργάνων (1994), Μαντολίνου Παραδοσιακού και
Κλασσικού (1993). Παρακολούθησε για 6 χρόνια τη σχολή
µονωδίας. Απέκτησε το πτυχίο B.Mus. Honours από το
Πανεπιστήµιο της Ουαλίας στο Bangor µε εξειδίκευση στην
ηλετροακουστική σύνθεση. Ολοκλήρωσε το M.Phil. και

- 21 -

Ηµέρες Ηλεκτροακουστικής Μουσικής 2005 – Ρέθυµνο 28/29/30.10
Εργαστήριο Μουσικής Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης, ΜΤΑ – Ελληνικός Σύνδεσµος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής

Morton Feldman και την Εννοιακή Τέχνη. Ζει και εργάζεται
στην Αθήνα.

της Επικοινωνίας (2001) στα µηχανοστάσια του Θωρηκτού
Γ.Αβέρωφ, κ.α.
Έδωσε διαλέξεις και δίδαξε Πράξη και Αισθητική Ψηφιακής
Ακουστικής Τέχνης στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών
Βερολίνου και Αθήνας, στο Πάντειο και στο Ιόνιο
Πανεπιστήµιο καθώς και στο Καθολικό Πανεπιστήµιο του
Σάο Πάουλο. ∆ιδάσκει ηλεκτροακουστική µουσική και
ακουστική τέχνη στο εργαστήριό του στην Αθήνα. Είναι
ιδρυτικό µέλος του ΕΣΣΗΜ.

Τhe Garden (#3)
Μάζες χρωµατισµένου θορύβου, clusters, γραµµές και
(ηχητικά) αντικείµενα επιλεγµένα µε την µέθοδο του
Bricolage που συνυπάρχουν σε έναν χώρο χωρίς χρόνο... (Ή
µήπως το αντίθετο;) Το πρωτότυπο ηχητικό υλικό έχει
δηµιουργηθεί κατευθείαν στον υπολογιστή από µικροεφαρµογές βασισµένες στα fractals. Πρόκειται για την
υλοποίηση τον Οκτώβρη του 2005 ενός Θεωρητικού έργου
(concept), της τελευταίας 4ετίας. Σε εντελώς διαφορετική
µορφή έχει υλοποιηθεί σαν σκηνή της όπερας για ηθοποιούς,
"7 ηµέρες Καλοσύνης" εµπνευσµένης από την τελευταία
νύκτα της ζωής του ποιητή Georg Trakl, και σαν έργο
σκηνικής µουσικής δωµατίου για φλάουτο, κρουστά (ή
προετοιµασµένο πιάνο) και διάσπαρτα στην αίθουσα
προηχογραφηµένα όργανα ή / και ήχους.

Eusebius FM Florestan
Το έργο αντηχεί τα εσωτερικά αποτυπώµατα µιας σύντοµης
επίσκεψης (χάρη σε πρόσκληση του Υπουργείου
Πολιτισµού το 2004) στη Βραζιλία. Η ζωηρή διάχυτη
αίσθηση της βιολογικής αναπαραγωγιµότητας και
γονιµότητας σε όλα τα επίπεδα – αφού γέννησε σε πρώτη
φάση από πρόθεση την εγκατάσταση αναγέννηση από
κωδικοποίηση/rebirth de chiffre, µια ηλεκτροακουστική
προσοµοίωση του ηλιακού µας συστήµατος και των
αναλογιών του για το Ευγενίδειο Πλανητάριο,
µετουσιώθηκε χωρίς πρόθεση στο αλγοριθµικό σύµπλεγµα
La Floresta. Το έργο βασίζεται σε σύνθεση FM και σε ένα
συνδυασµό δύο µαθηµατικών µοντέλων, χαοτικής
γραµµικής κίνησης Brown αφενός, και κυκλικών
συναρτήσεων σε σχήµατα λουλουδιών αφετέρου, που
ελέγχουν εν µέρει την κίνηση του ήχου στο χώρο. Στον
"ακουστικό βιότοπο" του προγράµµατος La Floresta, η
συµπεριφορά της σύνθεσης FM ελέγχεται σε διάδραση µε
έναν ή περισσότερους ανθρώπινους µουσικούς εκτελεστές
από ένα στοχαστικό σύστηµα µε ράµπες, τεθλασµένες
συνεχείς πορείες τιµών στο χώρο των υψών, που
δηµιουργούν χαρακτηριστικά glissandi αλλά και ήχους που
προσοµοιάζουν σε κελαηδίσµατα πουλιών και ζουζουνητά
εντόµων. Πρώτη δηµόσια εκτέλεση στον Μαραθώνιο
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής του ΕΣΣΗΜ στο Ινστιτούτο
Γκαίτε της Αθήνας στις 8-10-2005.

. Μανουσάκης Μανώλης
Σπούδασε σύνθεση και σκηνοθεσία στο Columbia College
στο Chicago. Έχει συνθέσει µουσική για Θεατρικά Έργα,
χοροθέατρο, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιµαντέρ, µικρού
µήκους ταινίες. Επίσης έχει ασχοληθεί µε την παραγωγή και
σκηνοθεσία θεατρικών έργων. Έχει συνεργαστεί µε
µουσικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τους οποίους
έχει συνθέσει έργα που έχουν παρουσιαστεί σε
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και σε αίθουσες συναυλιών.
Ενδεικτικά αναφέρουµε τους – Θανάση Ζέρβα, Μακεδονικό
Kουαρτέτο, Θεόφιλο Σωτηριάδη, Άννα ∆ερµάνη, Θοδωρή
Ζιούτο, Γιώργο Φαρουγκια, Λορέντα Ράµου, ∆ήµητρα
Χόνδρου, κ.α. 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. Είναι µεταπτυχιακός φοιτητής στο
Ιόνιο Πανεπιστήµιο.

. ∆ενιόζος Ανάργυρος
Γεννήθηκε στην Ζυρίχη το 1962. Συνθέτης και
µουσικολόγος. Η µουσική του αντλεί από ένα αριθµό από
πηγές όπως τα καλλιτεχνικά κινήµατα της Τέχνης του 20ου
αιώνα, η Εθνοµουσικολογία και τα σύγχρονα Μαθηµατικά fractals και Χαοτικές δοµές. Θεωρεί ότι η προσέγγιση του
έχει ισχυρές πνευµατικές συγγένειες µε τους John Cage,

Black Siba
Στην σηµερινή συναυλία θα παρουσιαστεί η εκδοχή αυτού
του έργου για βίντεο και surround ήχο. Στα φωνητικά
ακούγεται η Lilianne Siba, στο σοπράνο σαξόφωνο ο
Θεόφιλος Σωτηριάδης και στο Βαρύτονο σαξόφωνο ο Νίκος
∆ιµινάκης. Το µέρος του video έχει συνθέσει ο Γιάννης
Λόλης.
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Ενότητα 5η

|

Έναρξη 22:00

Σάββατο, 29/10

. Μόσχος Κώστας
Daniel Kientzy - σαξόφωνο

Ex-audi VI

12’

. Stabler Gerhard

elements (acute)

12’

. Shim Kunsu

cretan chamber piece, no. 1

0’ 28

. Αδάµ ∆ηµήτρης
Νίκος Τζαφερίδης - εικαστικά

Dog Universe

17’

πολλούς συνθέτες από όλα τα µέρη της γης και µε τελείως
διαφορετικές αισθητικές, στην παραγωγή περισσότερων
από 300 έργα. Θεωρείται ένας από τους πιο καταξιωµένους
εκτελεστές και πολύ συχνά µιλάει κάποιος για το σαξόφωνο
πριν και µετά από αυτόν. Συχνά συµπεριλαµβάνει στην
εκτέλεση του ηλεκτροακουστικές τεχνικές. Η σύγχρονη
µουσική είναι για αυτόν κάτι απόλυτα φυσικό για αυτό και
συχνά κάτι που µπορεί να φαίνεται σαν πείραµα στο χαρτί,
είτε απλό είτε σύνθετο, µεταµορφώνεται στα χέρια του σε
ένα αυθεντικό έργο τέχνης.

. Μόσχος Κώστας
Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά στην Αθήνα, διεύθυνση
Ορχήστρας στη Γαλλία και σύνθεση, ηλεκτρονική και
σύνθεση, ηλεκτρονική µουσική, µουσική πληροφορική,
µουσική φαινοµενολογία και µουσικολογία στη Γερµανία.
Από το 1989 ζει στην Ελλάδα όπου διευθύνει το Ινστιτούτο
Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής και συνεργάζεται µε το
ΥΠΠΟ και το ΥΠΕΠΘ. Μέλος της οµάδας σχεδιασµού του
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Παν/µίου, του
∆ικτύου Πόλεων του ΥΠΠΟ, µέλος της Επιτροπής
Μουσικής της Επικράτειας Πολιτισµού του ΥΠΠΟ και
µέλος της Κ.Ε. στο Πρόγραµµα Μελίνα. Παράλληλα
ασχολείται µε τη µουσική παιδαγωγική έχοντας εκπονήσει
πολλές έρευνες και µελέτες, ενώ συνέγραψε µουσικό
εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραµµα Μελίνα, τα Σ∆Ε και
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ∆ίδαξε στις Μουσικές
Ακαδηµίες της Κολωνίας, του Έσεν, της Βασιλείας και στη
Θερινή Ακαδηµία του Darmstadt και σε σχολές ήχου στην
Ελλάδα, πραγµατοποίησε σεµινάρια στην Αρχιτεκτονική
ΕΜΠ, το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, και στο
Πρόγραµµα «Μελίνα». ∆ιδάσκει «Μουσική και Εικόνα»
στον µεταπτυχιακό κύκλο της ΑΣΚΤ και «Μουσική
Τεχνολογία» στο Ωδείο Αθηνών. Έχει γράψει 60 έργα για
διάφορους τύπους συνόλων, Θέατρο, Παιδικό Θέατρο,
Χορό, Κινηµατογράφο, performances και installations, που
έχουν εκτελεστεί και διακριθεί σε πολλές διοργανώσεις στην
Ευρώπη και Αµερική.

Ex-audi VI
To EX-AUDI είναι ένα έργο για έναν εκτελεστή ακουστικού
οργάνου και ένα χειριστή που κάνει τη ζωντανή
επεξεργασία
ήχου. Το αρχικό ηχητικό αποτέλεσµα
παράγεται από τον εκτελεστή ενώ η ψηφιακή επεξεργασία
γίνεται σε πραγµατικό χρόνο χωρίς να υπάρχει
προηχογραφηµένο υλικό. Έχει αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα
(µε προκαθορισµένη µακροδοµή και µελοτροπικό υλικό),
όπου οι δύο εκτελεστές λειτουργούν διαλεκτικά
αντιδρώντας
στο
εκάστοτε
παραγόµενο
ηχητικό
αποτέλεσµα.
. Gerhard Stabler
Ο Gerhard Stabler (1949) είναι ένας από τους
σηµαντικότερους συνθέτες της γενιάς του. Χαρακτηρίζεται
από αντισυµβατική σκέψη, τεχνική δεξιότητα και εξαιρετικό
πλούτο φαντασίας και πάθους. Έργα του για ορχήστρα,
όπερα, µουσική δωµατίου, και solo όργανα έχουν διακριθεί
διεθνώς. Συνθέσεις του έχουν παρουσιασθεί στην Ευρώπη,
την Νότιο και Βόρειο Αµερική, την Μέση και Άπω
Ανατολή. Παράλληλα, έχει οργανώσει διάφορα φεστιβάλ
παγκοσµίως. Έχει προσκληθεί ως συνθέτης από διάφορα
ερευνητικά κέντρα και οργανισµούς (Djerassi Artist-inResidence, Deutsche Oper am Rhein, CCRMA Stanford
University, ZKM.). ∆ίδαξε σύνθεση σαν προσκεκληµένος
καθηγητής στο Folkwang Hochschule Essen, στο
Northwestern University Chicago και στο Evergreen State
College. Πρόσφατα εργάζεται για µια παραγγελία απο την
Saarlandische Rundfunk Saabruucken και την φιλαρµονική
ορχήστρα του Duisburg. Ζεί στο Duisburg της Γερµανίας
και στη Μαριού στην Κρήτη.

Daniel Kientzy
Γεννήθηκε το 1951 στο Perigueux. Σπούδασε σαξόφωνο,
κοντραµπάσσο, viola da gamba, crumhorns, cornamusen,
recorders, ακουστική, τεχνικές ηχογράφησης και ψηφιακής
επεξεργασίας σήµατος, ενώ ολοκλήρωσε τη διδακτορική
του έρευνα στον ενδιάµεσο χώρο που συναντούνται η
αισθητική, η επιστήµη και η τεχνολογία της τέχνης. Η
εκπαίδευση του στην σύγχρονη µουσική συντελέστηκε µέσα
από την συνεργασία του µε τους ίδιους τους συνθέτες. Όταν
αισθάνθηκε την εσωτερική παρόρµηση (1978/79) να
αφιερώσει τον εαυτό του στην σύγχρονη µουσική, επέλεξε
το σαξόφωνο σαν σολιστικό µουσικό όργανο. Έχει
επισταµένα µελετήσει και εξερευνήσει και τα επτά µέλη της
οικογένειας του σαξοφώνου και αυτή του η προσπάθεια
οδήγησε σε νέες τεχνικές και ήχους καθώς και στο
µνηµειακό έργο Saxologie. Παράλληλα έχει συνεργαστεί µε
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ποσότητες όπως είναι η διάρκεια. Κατά την διαµονή µου
στην Κρήτη ηχογράφησα διάφορους ήχους περιβάλλοντος
οι οποίοι µε εκπλήσσουν και ανοίγουν τις αισθήσεις µου και
οι οποίοι αποτελούν την κύρια πηγή για αυτή τη σειρά
συνθέσεων.

elements (acute)
Το έργο αυτό αποτελείται από τέσσερα µουσικά µέρη: 1.
breathing, 2. blazing, 3. flowing, 4. grounded που
υλοποιήθηκαν στο Κέντρο Art and Media Technology της
Καλσρούης, στην Γερµανία και χρησιµοποιήθηκαν σε µία
ηχητική εγκατάσταση και σε ένα κύκλο έργων για
ακουστικά µουσικά όργανα, φωνές, χορό, θεατρικά δρώµενα
και µυρωδιές. Στην σηµερινή συναυλία θα παρουσιαστεί µία
συντοµότερη εκτέλεση του έργου, που έγινε από την
Κατερίνα Τζεδάκη, µετά από οδηγίες του συνθέτη.

. Αδάµ ∆ηµήτρης
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 την σύγχρονη και την ηλεκτρονική µουσική
(Internationales Musikinstitut Darmstadt - IRCAM Paris Πρόγραµµα Ψυχοακουστικής A.Π.Θ.). Aπο 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 Nέo Ωδείο Θεσ/νίκης και
διδάσκει home studio και MIDI σε σχολές µουσικής
τεχνολογίας και ηχοληψίας. Kατά καιρούς έχει συνθέσει
µουσική για διαφηµίσεις, θέατρο, ραδιόφωνο, παραγωγές
CDrom και παραστάσεις πολλαπλών µέσων.

. Shim Kunsu
Γεννήθηκε στο Πουσάν στην Νότιο Κορέα το 1958.
Σπούδασε σύνθεση µουσικής στην Κορέα και στην
Γερµανία µε τους Inyong La, Helmut Lachenman και
Nicolaus Huber. Η µουσική του έχει βραβευτεί σε διεθνείς
διαγωνισµούς και έχει παρουσιαστεί σε πολλές χώρες της
Ευρώπης, της Ασίας και της Αµερικής. Είναι
συνδιοργανωτής του φεστιβάλ «Active Music» στο Έσεν
της Γερµανίας (από το 1992) και µέλος της οµάδας
συνθετών
«walderweiser»
µε
κοινές
αισθητικές
κατευθύνσεις την απλότητα και την σιωπή. ∆ιδάσκει στο
Folkwang –Hochschule στο Έσεν. Το 2000 µαζί µε τον
φίλο του Gerhard Staebler ίδρυσαν το EarPort, ένα
οργανισµό που διοργανώνει κοντσέρτα σύγχρονης µουσικής
και µουσικές παραστάσεις βασισµένες στην συνεργασία
καλλιτεχνών διαφόρων τεχνών. Ζει το µισό χρόνο στην
Γερµανία και ταξιδεύοντας στον κόσµο και τον άλλο µισό
στην Κρήτη στη Μαριού.

Νίκος Τζαφερίδης
Έχει Masters Degree από το Central Saint Martins (London).
Έργα του έχουν συµµετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ τόσο
στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό (one dot zero, British
short film festival, Τate modern, Film and Video Umbrella,
Strange Screen). Αυτή την περίοδο ζει και εργάζεται στη
Θεσσαλονίκη σαν σκηνοθέτης, Art Director και Designer.
Dog Universe
Είναι ένα οπτικοακουστικό έργο διάρκειας 17 λεπτών που
την δηµιουργία του video έκανε ο Νίκος Τζαφερίδης και της
µουσικής ο ∆ηµήτρης Αδάµ. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε
στα πλαίσια της πολιτιστικής ολυµπιάδας στο λιµάνι της
Θεσσαλονίκης στις 11 Αυγούστου 2004 και πήρε το πρώτο
βραβείο συµµετοχής στο οπτικοακουστικό φεστιβάλ
“παράξενη οθόνη” (21-25 Σεπτεµβρίου 2005 – Μουσείο
κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης)

cretan chamber piece, no. 1
"cretan chamber piece" είναι µια σειρά από σύντοµες
συνθέσεις, µικρότερες των 30 δευτερολέπτων. Εδώ και 10
χρόνια, έχω γράψει διάφορα έργα πάνω στην ίδια ιδέα: κάτι
συµβαίνει στο οποίο δεν µπορεί να υπολογισθεί ο χρόνος.
Συχνά ονειρεύοµαι ότι γράφω µουσική χωρίς διάρκεια. Η
µουσική µε κάνει ευτυχισµένο και η ευτυχέστερη στιγµή
είναι όταν αισθάνοµαι τις αισθήσεις µου ανοιχτές και
συµµετέχω σε ότι βλέπω. Αυτό δεν έχει να κάνει µε
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Ενότητα 6η

|

Έναρξη 23:00

Σάββατο, 29/10

. Χρυσάκης Θάνος

Inscape 5

7’

. Γρίβας Αναστάσης

Ξυλουργείο

9’30

. Σακελλαρίου Γιώργης

mecha/orga

18’

ηχογραφήσεις).Έχει συµµετάσχει στο Φεστιβάλ 2:13
(Αθήνα)- 2002/2003, Offene Music (Αµβούργο)- 2002,
Klappstuhl (Wuppertal) - 2002, Hetzoscopio (Βαρκελώνη) –
2003, Irtijal (Βηρυτός) - 2004, Sync (Λαύριο).

. Χρυσάκης Θάνος
Παρακολούθησε για τέσσερα χρόνια µαθήµατα Κλασσικών
Τυµπάνων & Κρουστών µε τον ∆ηµήτρη Τζαφέστα, -καθώς
επίσης και κλασσικά θεωρητικάενώ παράλληλα
εργάστηκε για µικρό χρονικό διάστηµα ως µουσικός σε
θέατρα. Στη συνέχεια σπούδασε Sonic Arts και ηλεκτρονική
µουσική στο Πανεπιστήµιο του Middlesex στο Λονδίνο. Ο
Hugh Davies ήταν ανάµεσα στους διδάσκοντες. Αυτή τη
χρονική περίοδο έχει ξεκινήσει ένα MPhil/PhD στη σύνθεση
στο Goldsmiths College στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου µε
τους Michael Young και John Drever ενώ παράλληλα έχει
ξεκινήσει να παρακολουθεί sessions µε τον Roger Redgate.
To µουσικό και ηχητικό του έργο εστιάζει κυρίως σε
µικροακουσµατικές/microsound
συνθέσεις,
ενόργανη
µουσική + live electronics, και γενεσιουργές εγκαταστάσεις
/ περιβάλλοντα σε χώρους. Η διασταύρωση δηµιουργικών
πεδίων αποτελεί το κυρίως καλλιτεχνικό του εφαλτήριο.

Ξυλουργείο
Το "Ξυλουργείο" βασίζεται σε προηχογραφηµένο υλικό από
οργανωµένη δειγµατοληψία - εγγραφή ήχων ξυλουργικών
µηχανηµάτων σε ελεγχόµενη λειτουργία (αριθµός στροφών,
διάµετρος δίσκων, σύγχρονη λειτουργία. κ.τ.λ.) και στη
συνέχεια επεξεργασµένου µε Η.Υ. Το κοµµάτι εκτυλίσσεται
µε τη βαθµιαία συγκέντρωση του υλικού σε συχνοτικά πεδία
που αποφασίζονται επί τόπου ενώ επιχειρείται η ισορροπία
µεταξύ αφαίρεσης και άµεσου συνειρµού µε σκοπό την
αποφυγή δραµατοποίησης. Το έργο θα ερµηνευτεί ζωντανά
σε laptop µε το πρόγραµµα Ableton Live.
. Σακελλαρίου Γιώργης
Κρυµµένος πίσω από το ψευδώνυµο mecha / orga o Γιώργης
Σακελλαρίου ηχογραφεί και παρουσιάζει ζωντανά τα
κοµµάτια
του.
Συχνότητες,
παράσιτα,
επιτόπιες
ηχογραφήσεις επιστρατεύονται µε σκοπό την ψηφιακή
αναπαράσταση των αστικών ήχων αλλά και τη δηµιουργία
εικονικών κόσµων. Έχει παίξει σε φεστιβάλ όπως το 2:13
(Mικρό Mουσικό Θέατρο),το Electrograph (µουσείο
Μπενάκη) και το Φεστιβάλ Εναλλακτικής Σκηνής (θέατρο
Εντροπία). Συµµετέχει στις συλλογές "ΜηχανόργιοΠολυτέκνιο"(1000+1 ΤilT recordings),"Civil Cinder
Regalia" (Tobruk recs/Ektopia). Είναι υπό έκδοση και η
πρώτη επίσηµη δισκογραφική του δουλειά. Έχει γράψει
µουσική για ταινίες µικρού µήκους. Μουσική του έχει
µεταδοθεί από το τρίτο πρόγραµµα του BBC και τον
Resonance 104.4 FM στο Λονδίνο.

Inscape 5
Μέρος του έργου του έχει εκδοθεί, παρουσιαστεί σε
ανεξάρτητα labels, ανεξάρτητους ραδιοφωνικούς σταθµούς
και έχει εµφανιστεί σε events όπως το CYNETart - Dresden
(Γερµανία), HyperKult - Lűneburg (Γερµανία), Complexitės
- Chateâu de Linardie (Γαλλία), Bourges (International
Competition
de
Musique
et
d'
Art
Sonore
Electroacoustiques, Γαλλία). Το έργο Inscape 5 ήταν
ανάµεσα στα επιλεγµένα έργα του ∆ιεθνή διαγωνισµού de
Musique et d'Art Sonore Electroacoustiques de Bourges
2005 στην κατηγορία ::oeuvre d' art sonore
ėlectroacoustique.
. Γρίβας Αναστάσης
Ο Αναστάσης Γρίβας γεννήθηκε το 1966. Έχει σπουδάσει
Στατιστική και Πληροφορική στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.H αναζήτηση νέων ηχοχρωµάτων τον οδήγησε στην
κατασκευή µιας µοναδικής ηλεκτροακουστικής κιθάρας.
Συνδυάζοντας
εφαρµογές
και
φαινόµενα
της
ηλεκτροακουστικής (µαγνήτες, phasing, feedback), µε
τεχνικές της σύγχρονης µουσικής (προετοιµασµένα µουσικά
όργανα) έχει αναπτύξει δεξιοτεχνία στο όργανο αυτό που
του επιτρέπει τη συµµετοχή σε εκτελέσεις (συναυλίες –
ηχογραφήσεις ) έργων σύγχρονης µουσικής καθώς και την
σύµπραξη σε αυτοσχεδιαστικά event (συναυλίες –

mecha/orga
Ισορροπία και αντίθεση ανάµεσα στους νόµους των
µηχανών και του ανθρώπινου πνεύµατος... Η "φόρµα" του
κοµµατιού αναπτύσσεται πάντα σε πραγµατικό χρόνο - ότι
κι αν σηµαίνει "πραγµατικός χρόνος"-... Με το κοµµάτι έχει
εξερευνηθεί η αίσθηση της σιωπής και του θορύβου σε πολύ
διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό ενός µουσείου, µιας
µουσικής σκηνής αλλά και ενός ανενεργού βιοµηχανικού
χώρου...
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