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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ 
Δλληνικό Τμήμα Γιεθνούς Οργανιζμού Σύγτρονης Μοσζικής –  ISCM Greek Section 
c/o Μέγαρο Μοσζικής Αθηνών, Βαζ. Σοθίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα 
Τηλ./Fax 210-7256607, ηλεκηρονικό ηατσδρομείο: gcu@otenet.gr,  

Ιζηοζελίδα: http://www.eem.org.gr, www.gcu.org.gr, www.iscm.gr  

 
Ακινα 4 Φεβρουαρίου 2016 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΡΑ ΓΕΦΥΡΕΣ  

 

υμπαραγωγι με τθν Ζνωςθ Ελλινων Μουςουργών 

 
Σθ ςειρά Γζφυρεσ διευκφνει ο Δθμιτρθσ Μαραγκόπουλοσ 

Μια αλλιϊτικθ, γοθτευτικι και ανατρεπτικι προςζγγιςθ τθσ ςφγχρονθσ μουςικισ  
μασ προτείνουν ο Ακαδθμαϊκόσ - υνκζτθσ και Μαζςτροσ Θόδωροσ Αντωνίου και ο 
υνκζτθσ Χρίςτοσ Παπαγεωργίου ςτο ολοιμερο αφιζρωμα του Μεγάρου Μουςικισ 
Ακθνϊν τo άββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 και ϊρα 20:30 

 

Αίκουςα Δθμιτρθσ Μθτρόπουλοσ: 

 
12:30 
Ανοιχτι ςτο κοινό πρόβα τθσ βραδινισ ςυναυλίασ 

20:30 
Music Plus 

Σο Ελλθνικό υγκρότθμα φγχρονθσ Μουςικισ (ζτοσ ίδρυςθσ 1967), ςτο πλαίςιο τθσ 
πολυετοφσ του παρουςίασ ςτο χϊρο τθσ Λόγιασ φγχρονθσ Μουςικισ υπό τθ 
μπαγκζτα του διαπρεπι αρχιμουςικοφ, ςυνκζτθ και ακαδθμαϊκοφ Θόδωρου 
Αντωνίου, και ςε ςυνεργαςία με το Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών και τθν Ζνωςθ 
Ελλινων Μουςουργών δίνει τθ ςυναυλία με τίτλο Music Plus 
 τθ ςυναυλία, που πραγματοποιείται κα παρουςιαςτοφν ζργα και ςυνκζτεσ 
που ανικουν ςε ετερόκλθτα είδθ μουςικισ του πολυπράγμονοσ παρελκόντοσ 20ου 
αιϊνα ςε ςυνδυαςμό με νεϊτερεσ εκφράςεισ και τάςεισ που προδιαγράφουν τθν 
εμφανϊσ ανατρεπτικι πορεία του διανφοντοσ 21ου αιϊνα.  
    

υγκεκριμζνα κα παρουςιαςτοφν οι κατθγορίεσ μουςικισ δθμιουργίασ:  

 

mailto:gcu@otenet.gr
http://www.gcu.org.gr/
http://www.iscm.gr/
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1. IMPROVISATION_____________________________________________________ 

 

 Θόδωροσ Αντωνίου  Improvisation 

 

Σο Ελλθνικό υγκρότθμα φγχρονθσ Μουςικισ ςε ζναν περίτεχνο αυτοςχεδιαςμό 

του μαζςτρου του Θόδωρου Αντωνίου κα μασ ταξιδζψει ςτο χϊρο του... λόγιου 

αυτοςχεδιαςμοφ με ζντονα δραματικά κι εκφραςτικά ςτοιχεία, τεχνικζσ και 

ςφγχρονεσ δεξιοτεχνικζσ διαδρομζσ μιασ ςφγχρονθσ μουςικισ γλϊςςασ χωρίσ 

κϊδικεσ.   

Ι.Κ. 

 

 

2. CHANCE MUSIC______________________________________________________ 

 

 John Cage  Theatre Piece (1960) 

 

"Σο ζργο γράφτθκε τον Ιανουάριο του 1960 και θ παγκόςμια πρεμιζρα του ζγινε 

ςτισ 7 Μαρτίου 1960 ςτο Square Theatre τθσ Νζασ Τόρκθσ από τουσ Merce 

Cunningham και Caroline Richards (χορευτζσ), Arline Carmen (φωνι) και 3 άλλουσ 

μουςικοφσ, ζνασ εκ των οποίων ιταν ο David Tudor.  

 Σο Theatre Piece είναι μια ςφνκεςθ με ακακόριςτο τρόπο εκτζλεςθσ. 

Πρόκειται για ζνα από τα πρϊτα ζργα που χρθςιμοποιοφν χρονικζσ παρενκζςεισ. Οι 

χρονικζσ αυτζσ παρενκζςεισ υποδεικνφουν μια περίοδο χρόνου, μζςα ςτθν οποία 

πρζπει να πραγματοποιθκεί μια δράςθ. Οι δράςεισ επιλζγονται από μια γκάμα 20 

ουςιαςτικϊν / ρθμάτων, από τα οποία διαλζγει ο εκτελεςτισ και γράφει ςε μία 

κάρτα. Οι κάρτεσ αυτζσ τοποκετοφνται ανάποδα ςε ςτιλεσ, ϊςτε να είναι 

ευδιάκριτοσ ο αρικμόσ που φζρουν ςτθ μια πλευρά.  

 Ο κάκε εκτελεςτισ διατθρεί τθν ιδιότθτά του (για παράδειγμα μουςικόσ, 

χορευτισ, τραγουδιςτισ), αλλά εκτελεί παράλλθλα ζνα κομμάτι κεατρικισ 

μουςικισ. Η μουςικι κατανοείται εδϊ ωσ θ παραγωγι ιχων. Ζτςι θ απόφαςθ του 

εκτελεςτι, ωσ προσ το τί κα κάνει, κακορίηεται ςυχνά από το αν κα παράγει κάποιον 

ιχο". 

Σο ζργο ερμθνεφουν μζλθ από το 

ΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΤΝΘΕΗ & ΕΚΣΕΛΕΗ  

του Αλζξανδρου Καλογερά.   
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3. MINIMALISM________________________________________________________ 

 

 Steve Reich  Clapping music (1972) 

    για δφο κρουςτοφσ 

  

"Ο αμερικανόσ ςυνκζτθσ τθβ Ράιχ και το μουςικό ιδίωμα του μινιμαλιςμοφ 

αποτελοφν μζρθ που ςυνδυαηόμενα μεταξφ τουσ παράγουν μια ςυνολικι εικόνα. Ο, 

ουςιαςτικά, πειραματικόσ χαρακτιρασ τθσ μουςικισ του αλλά και οι ιδζεσ που 

διζπουν όλθ τθ δθμιουργικι του διάκεςθ καταγράφονται με ποικίλουσ τρόπουσ. Ο 

Ράιχ ζχει αςχολθκεί επιςταμζνωσ με τισ χρονικζσ αντιμετακζςεισ, τισ 

επαναλαμβανόμενεσ μελωδίεσ, τθν δθμιουργία προτφπων που επαναλαμβάνονται, 

ενϊ δεν διςτάηει να χρθςιμοποιιςει τθν τεχνολογία, πάντοτε με ςκοπό να επιτφχει 

το επικυμθτό αποτζλεςμα. 

 το ζργο Clapping music, το οποίο γράφτθκε το 1972, χρθςιμοποιείται θ 

τεχνικι του phasing. Οι εκτελεςτζσ χρθςιμοποιοφν τα χζρια τουσ (όπωσ άλλωςτε 

υποδθλϊνει και ο τίτλοσ του ζργου) ωσ μοναδικό μουςικό όργανο. Ο Ράιχ 

χρθςιμοποιεί μια παραλλαγι του αφρικάνικου ρυκμοφ 12/8 κρατϊντασ τθν μια 

ρυκμικι γραμμι ςτακερι, ζνα οςτινάτο δθλαδι, και τθν άλλθ να υπολείπεται κατά 

ζνα όγδοο κάκε φορά, μζχρι να βρεκοφν και πάλι να χτυποφν το ίδιο ςχιμα μετά 

από 13 μζτρα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο ςυνκζτθσ ςτισ οδθγίεσ για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου ηθτά να υπάρχει μικροφωνικι εγκατάςταςθ όταν το κομμάτι παίηεται ςε 

χϊρο με περιςςότερουσ από 200 ακροατζσ, ενϊ ηθτά από τουσ εκτελεςτζσ να 

ςτζκονται όςο πιο κοντά γίνεται ο ζνασ με τον άλλο ζτςι ϊςτε ο ιχοσ να παραμζνει 

όςο πιο ςυμπαγισ γίνεται". 

 

Σο ζργο ερμθνεφουν οι:  

Μαξίμ Μακόβςκι, 1οσ Κρουςτόσ  

Θόδωροσ Μιλκόβ, 2οσ Κρουςτόσ 

 

 

 

4. FUSION_____________________________________________________________ 

  

 Gunther Schuller   Conversations (1959) 

     για τηαη κουαρτζτο και κουαρτζτο εγχόρδων 

 

"Πρόκειται  για  ζνα από τα πρϊτα και πολφ ςθμαντικά ζργα  του λεγόμενου Σρίτου 

Pεφματοσ, μιασ κατεφκυνςθσ που ειςιγαγε ο Gunther Schuller και τθσ οποίασ θ 

ακμι διιρκεςε από τo 1957 ωσ το 1970 περίπου (ο όροσ πρωτοδιατυπϊκθκε από 

τον Schuller ςε μία διάλεξι του ςτο πανεπιςτιμιο Brandeis το 1957). θμαντικζσ 
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μορφζσ του χϊρου που ακολοφκθςαν τα διδάγματα του Schuller ιςαν οι πιανίςτεσ-  

ενορχθςτρωτζσ John Lewis, George Russell,  Ran Blake κ.α. Η επίδραςθ του 

ιδιϊματοσ ςυνεχίςτθκε και κατά τισ επόμενεσ δεκαετίεσ, ακόμθ και ςτθν Ευρϊπθ 

(Carla Bley, Michael Mantler, Vienna Art Orchestra, Jan Garbarek κ.α.). 

 O Schuller ορίηει το ιδίωμα ωσ μία προςπάκεια που αποςκοπεί ςτο να 

ςυνδυαςκεί «θ ηωντάνια και θ φρεςκάδα του τηαη αυτοςχεδιαςμοφ με τισ 

κατακτθμζνεσ τεχνικζσ και πρακτικζσ τθσ λόγιασ ςφνκεςθσ». Tο «Tρίτο Pεφμα» 

ςυνδυάηει ζτςι ςυνκζςεισ με καταγραμμζνα μζρθ και τηαη αυτοςχεδιαςμοφσ, ενϊ 

περιλαμβάνει ςυνικωσ ςυμφωνικι ορχιςτρα ι ςφνολο κλαςικισ μουςικισ (εδϊ 

κουαρτζτο εγχόρδων) και ςυγκρότθμα τηαη ταυτόχρονα επί ςκθνισ.    

 Η πρϊτθ παρουςίαςθ του ζργου ζγινε ςτο Town Hall τθσ Ν. Τόρκθσ ςτισ 

25.09.1959 από το Modern Jazz Quartet και το Beaux Arts String Quartet, με 

διευκυντι τον ίδιο το ςυνκζτθ".  

Μ. Ι. Αλ. 

 

Σο ζργο παρουςιάηεται από το  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 
 

 

 

 

5. BIO MUSIC__________________________________________________________ 

 

 Λεόντιοσ Χατηθλεοντιάδθσ   Brainswarm ζργο 88 (2013) 

      για βιομαζςτρο ςολίςτ, πραγματικό  

      & εικονικό ςφνολο, βιοαιςκθτιρεσ 

      (EMOTIV, Kinect) και Η/Τ.  

 

"Σο ζργο ανικει ςε μία ςειρά ζργων που αντλοφν το περιεχόμενό τουσ από το χϊρο 

τθσ βιομουςικισ (biomusic), ςυνδυάηοντασ πλθροφορία ςε πραγματικό χρόνο από 

τον μαζςτρο (τόςο από τον εγκζφαλό του, όςο και από τισ κινιςεισ του-gestures) με 

τον ιχο των φυςικϊν οργάνων.  

 το ζργο αυτό, επιχειρείται θ ταυτόχρονθ ςφνδεςθ του πραγματικοφ με τον 

εικονικό χϊρο, όπου κάκε πραγματικό όργανο αντιςτοιχίηεται ςε ζνα εικονικό, ςτο 

οποίο «ηει» ζνα ςμινοσ (swarm). Παρόμοια, θ χωρικι κατανομι τθσ 

δραςτθριότθτασ του εγκεφάλου του μαζςτρου (όπωσ αυτι καταγράφεται από 14 

κανάλια EEG), αντιςτοιχίηεται ςε ζνα ςμινοσ που κακοδθγεί τθ ςυμπεριφορά των 

άλλων ςμθνϊν, τοποκετϊντασ τουσ εμπόδια ι/και κθράματα, μετατρζποντάσ τουσ, 

ενίοτε, ςε ανιχνευτζσ, κθρευτζσ και κυρίαρχουσ ςτο περιβάλλον τουσ.  

 Οι χωρικζσ μεταβολζσ τουσ αντιςτοιχίηονται ςε μεταςχθματιςμοφσ ςτο 

θχθτικό πεδίο, ςε μια προςπάκεια ςφηευξθσ τθσ βιωματικισ ςυμπεριφοράσ με 

θχθτικζσ δομζσ.  

 Ο βιομαζςτροσ, διευκφνει τόςο τα πραγματικά όςο και τα εικονικά όργανα, 
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ενεργοποιϊντασ βιωματικζσ (δραςτθριότθτα του εγκεφάλου) και γνωςτικζσ 

(χειρονομίεσ) διαδικαςίεσ, που του προςδίδουν τον ρόλο του πρωταγωνιςτι 

(ςολίςτ) και ςτουσ δφο χϊρουσ.  

 Σο ζργο αναπτφςςεται με άξονα τθ ςυμπεριφορά ςε μια ςυμβίωςθ τόςο 

ςτον πραγματικό όςο και ςτον εικονικό χϊρο, που τείνει από τθν ατομικότθτα ςτθν 

κοινωνικι ενςωμάτωςθ, με όλεσ τισ εν δυνάμει ςυνζπειεσ τθσ πορείασ αυτισ".      

Λ. Χ.  

Σο ζργο παρουςιάηεται από το  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 
 
ςολίςτ Βιομαζςτροσ: Θόδωροσ Αντωνίου  

 

 

 

6. GRAPHIC MUSIC_____________________________________________________ 

 

 Ανζςτθσ Λογοκζτθσ   Οδύςςεια (1963) 

     για ενόργανο ςφνολο 

 

"Από το 1959 ο Ανζςτθσ Λογοκζτθσ παρουςίαςε το δικό του ςφςτθμα 

«ολοκλθρωτικισ ςθμειογραφίασ». Με κακοριςμζνα ςφμβολα ς’ ζνα μόνο φφλλο 

χαρτιοφ, τθν παρτιτοφρα, αποβλζπει ςτο να μεταδϊςει εικόνεσ για τθν 

πραγματοποίθςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του ιχου, αφινοντασ ςτθν 

αυτοςχεδιαςτικι διάκεςθ του εκτελεςτι παραμζτρουσ, όπωσ τονικά φψθ, χρονικζσ 

διάρκειεσ, μορφι, διανομι και ςυνδυαςμοφσ οργάνων".  

 
Σο ζργο παρουςιάηεται από το  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 

 

 

  

 

7. MUSIC SURREALISM__________________________________________________   

 Γιάννθσ Χριςτου   Αναπαράςταςισ Ι - Ο Βαρύτονοσ (1968) 

     για θκοποιό, χορό και ενόργανο ςφνολο 

 

"Σο ζργο ανικει ςτθν Σρίτθ περίοδο του ςυνκζτθ, κατά τθν οποία παρατθροφμε τθν 

αγωνία του ςυνκζτθ για τον κάνατο και τθ ηωι ζπειτα από αυτόν.  

 Η εναρκτιρια φράςθ - ερζκιςμα, που αποτελεί και το κείμενο του 

βαρφτονου, είναι μία ςτροφι από τον Αγαμζμνονα του Αιςχφλου:  

 

Θεοφσ μζν αιτϊ των δ’ απαλλαγιν πόνων 
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φρουράσ ετείασ μικοσ, θν κοιμϊμενοσ 

ςτζγαισ Ατριδϊν άγκακεν, κυνόσ δίκθν, 

άςτρων κάτοιδα νυκτζρων ομιγυριν 

και τουσ φζροντασ χείμα και κζροσ βροτοίσ 

λαμπροφσ δυνάςτασ, εμπρζποντασ αικζρι 

αςτζρασ, όταν φκίνωςιν, αντολάσ τε των… 

  

Σισ λζξεισ αυτζσ οφείλει να «εκφράςει» ο βαρφτονοσ. Όμωσ δεν μποροφν να βγουν 

από το ςτόμα του. χεδόν «πολτοποιθμζνεσ», εμφανίηονται μ’ ζναν τρόπο 

ακατανόθτο, γφρω από μια φράςθ κλειδί: άςτρων κάτοιδα νυκτζρων ομήγυριν, 

κακϊσ και γφρω από μια λζξθ κλειδί: απαλλαγή. Οι λζξεισ αυτζσ ςυνοδεφονται από 

μια αλλόκοτθ μιμικι, από χειρονομίεσ, μορφαςμοφσ, τρεμουλιάςματα κτλ. 

Πρόκειται λοιπόν για μία παράςταςθ που, όπωσ ςτθν Κυρία με τη Στρυχνίνη και 

ςτθν Αναπαράςταςη ΙΙΙ, αποκτά τθ μορφι ψυχοδράματοσ και ξετυλίγεται μζςα ςε 

μία κεατρικι ατμόςφαιρα τελετουργίασ. Ζνα είδοσ απογφμνωςθσ τθσ ανκρϊπινθσ 

ψυχισ που πραγματϊνεται μζςα από μία κίνθςθ και μία φωνι.  

 Αυτζσ οι ςκθνικζσ τελετουργίεσ μποροφν να προκαλζςουν ςτον κεατι ζνα 

αίςκθμα φόβου. Είναι όμωσ ζνασ ιερόσ φόβοσ, παράλλθλοσ μ’ εκείνον που 

προκαλοφςε θ διαδικαςία τθσ κάκαρςθσ ςτο αρχαίο ελλθνικό κζατρο. Ή ακόμα, ο 

κεατισ μπορεί να προβάλει τον εαυτό του ςτο κφριο πρόςωπο του ζργου ς’ ζνα 

είδοσ αυτοανάλυςθσ.  

 Όπωσ και ςτα άλλα ζργα, οι κζςεισ κάκε μουςικοφ - θκοποιοφ (που, εκτόσ 

από τθ μουςικι που εκτελεί, δθμιουργεί και καταςτάςεισ μετάπραξησ), όπωσ και 

του ςολίςτ και του αρχιμουςικοφ, είναι προςεκτικότατα προκακοριςμζνεσ και 

ρυκμιςμζνεσ. Ωςτόςο θ «μουςικι» περιορίηεται ςε μία λιτότατθ παρουςία: το 

ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτο κφριο πρόςωπο, πλαιςιωμζνο από ζνα 

κοντίνουουμ, θχογραφθμζνο ςε μαγνθτοταινία".  

 

Ηκοποιόσ: Σθλζμαχοσ Κρεβάικασ 

το Χορό ςυμμετζχουν μζλθ από το 

ΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΤΝΘΕΗ & ΕΚΣΕΛΕΗ  

του Αλζξανδρου Καλογερά. 

 

Παίηει το 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 

 

Μουςικι Διεφκυνςθ: ΘΟΔΩΡΟ ΑΝΣΩΝΙΟΤ 

 

Τπεφκυνοσ υγκροτιματοσ: Ιάκωβοσ Κονιτόπουλοσ  

 

 

_____________________________________________________________________ 
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ΕΙΙΣΗΡΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Εκδοτιρια:  

 

Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών 

Βας. οφίασ & Κόκκαλθ, Ακινα 

Ομιρου 8, Ακινα 

 

Tθλ 210 7282333 

 

ΟΜΑΔΙΚΕ ΚΡΑΣΗΕΙ 

 

Σθλ 210 7282367 

 

  

 

ΣΙΜΕ: 

Ενιαίο ειςιτιριο για όλεσ τισ εκδθλώςεισ: 

 

Φοιτθτζσ, νζοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, πολφτεκνοι, 65+: € 8 

 

Γενικι είςοδοσ : € 15  

Αγορά Ειςιτθρίων Online 

 

Πλθροφορίεσ: Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών, 

  

τθλ. 2107282333 

 

Ζνωςθ Ελλινων Μουςουργών, 

  

τθλ. 2107256607 

 

  

 

ΠΗΓΕ:  

 

Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν,  

 

Ζνωςθ Ελλινων Μουςουργϊν, 

New York Public Library online catalog; Paul van Emmerik: Thema's en Variaties; Richard 

Kostelanetz: John Cage: Writer - Previously uncollected pieces; David Revill: The Roaring 

Silence,  

Anna - Martine Lucciano, Γιάννησ Χρήςτου. Έργο και προςωπικότητα ενόσ Έλληνα ςυνθζτη 

τησ εποχήσ μασ, Ακινα 1987 

https://webtics.megaron.gr/sell.php?showid=3094

