
POLYTONON 36:Layout 1 9/2/09 9:52 AM Page 1



Bi-monthly magazine of the
Greek Composers’ Union.

V.Sofias av. & Kokkali str. 115 21 Athens
Tel. & fax +30 210 72 56 607.

http://www.eem.org.gr
e-mail: gcu@otenet.gr

∆ιµηνιαία έκδοση της Ε.Ε.Μ.
Τεύχος 36, Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2009

Ιδιοκτήτης
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη,
115 21 Αθήνα

τηλ./fax: 210 7256607

Συντακτική οµάδα
Εκδότης

Κωνσταντίνος Α. Λυγνός*
∆ηµοσιογραφική έρευνα

Λεωνίδας Κανάρης*
Συντονισµός ύλης

Μαρία-Χριστίνα Κριθαρά*
Τεχνική επεξεργασία

Ελένη Σκάρκου*
Καλλιτεχνική επιµέλεια

Μαρία-Χριστίνα Κριθαρά*
Ελένη Σκάρκου*

Οικονοµικά & επικοινωνία
Μαρία-Χριστίνα Κριθαρά*

Μόνιµοι συνεργάτες
Έφη Αγραφιώτη

Γεωργία Καλοδίκη
Άση Κονδυλίδου

Χρήστος Μητσάκης
Αλέξανδρος Μούζας*

Νίκος Ροδίτης
Λορέντα Ράµου

Θωµάς Ταµβάκος*
Κωνσταντίνος Φλεριανός*

Συνεργάτες τεύχους
Αρίων, Ανδρέας ∆ικτυόπουλος

Θανάσης Κουµεντέρης*,
Ντάνα Παπαχρήστου,

Αλέξιος Γ. Σαββίδης, Μάρκος Τσέτσος,
Αλέξανδρος Χαρκιολάκης

Εξώφυλλο
Ελένη Σκάρκου*

Φωτογραφικό υλικό
Αρχεία: Κ.Κλάββα, Κ.Α. Λυγνού,

Γλωσσική επιµέλεια
Μίρκα Κακαδέλλη, Λεωνίδας Κανάρης*

Γιώργος Χατζηµιχελάκης*

Γραµµατεία
Ν. Μεταξά 29, 104 39 Αθήνα

τηλ./fax: 210 8824983
email: lkanaris@otenet.gr

Συνδροµές - ∆ιαφηµίσεις
Χανιώτου 17, 154 52 , Ψυχικό

Μ. Χ. Κριθαρά: 210 6713086
Υπεύθυνος Οικονοµικών

Αλέξανδρος Μούζας*
Νοµικός Σύµβουλος

Κατερίνα Συγγενιώτου
Εκτύπωση - Παραγωγή

ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥPICON A.E.
∆ηµαράκη 20, 11855 Αθήνα

τηλ. 210 3470808, email: fotolio@typicon.gr

(* µέλη της Ε.Ε.Μ.)

Η αναδηοσίευση κειµένων και υλικού
επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας

της Συντακτικής Οµάδας
ή του ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.

Τα άρθρα του περιοδικού
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
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Οι επιλογές του περιοδικού αποτελούν

ευθύνη της Συντακτικής Οµάδας.
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν

απόψεις των συντακτών µας.
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Αισιόδοξος Σεπτέµβρης

O Σεπτέµβρης µοιάζει λίγο µε τον Γενάρη. Περιέχει απολογισµούς και σχεδια-
σµούς.Έτσι, αποφασίσαµε και εµείς να σας παρουσιάσουµε µέσα από το Πολύτο-
νον, που είναι η φωνή της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, όλα όσα χρωµατίζουν
τον πρώτο φθινοπωρινό µήνα.

Έχουµε επισηµάνει πολλές φορές ότι ο πολιτισµός αναπτύσσεται όχι µόνο µε
βαθιές τοµές, αλλά και µε την βήµα – βήµα πραγµατοποίηση µικρών στόχων, που
ανοίγουν δρόµο σε µεγαλύτερες κατακτήσεις.

Ο απολογισµός µας είναι θετικός. Όχι µόνο γιατί σε µία ιδιαίτερα δύσκολη
χρονιά πραγµατοποιήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις και συνδιοργανώσεις της Ε.Ε.Μ.,
αλλά και για έναν ακόµη λόγο: Χάρη στο «κυνήγι» και την ιδιαίτερη επιµονή και υπο-
µονή του προέδρου, αλλά και πολλών µελών της Ένωσης, µπορέσαµε να πετύχου-
µε πολλούς ενδιάµεσους στόχους που µας επιτρέπουν να αντικρίζουµε τη
καινούργια περίοδο µε µεγαλύτερη αισιοδοξία

Αναφέρουµε πρώτα την «πολυπόθητη» επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. που λάβα-
µε ύστερα από παρέµβαση του Υπουργού κυρίου Αντώνη Σαµαρά, χάρη στην
οποία θα µπορέσουµε να ξεπληρώσουµε πολύχρονα χρέη προς άξιους αλλά και...
υποµονετικούς µουσικούς.

Φέτος ξεκινούν πάλι οι συναυλίες στο Ινστιτούτο Γκαίτε που θα πραγµατοποιη-
θούν χάρη στην αποκλειστική χορηγία του Ιδρύµατος «Στ. Νιάρχος».

Οι δύο διαγωνισµοί σύνθεσης «∆. ∆ραγατάκης» και «Γ. Α. Παπαϊωάννου» που
προκυρήσσει η Ε.Ε.Μ., θα γίνονται πλέον µε τη στενή συνεργασία του Ωδείου
«Φίλιππος Νάκας», που θα αθλοθετεί και τα βραβεία.

Η Ελληνοαµερικανική Ένωση και το Ηellenic American University θα συνεχί-
σουν να µας συµπαραστέκονται ηθικά αλλά και υλικά κατά την επόµενη περίοδο.

Θα πραγµατοποιήσουµε για τρίτη συνεχή χρονιά τις συναυλίες στο Αετοπούλειο
Πολιτιστικό Κέντρο Χαλανδρίου, χάρη στη συνεχή υποστήριξη τού ∆ήµου.

Επίσης συνεχίζεται η συνεργασία µας µε το Πολιτιστικό Κέντρο Ηλιούπολης
και τον κύκλο συναυλιών «Ήχων ακρΌασις»

Το Ελληνικό Ωδείο φιλοξενεί ξανά τις βραδιές µε τα πορτραίτα Ελλήνων
συνθετών.

Χάρη στην ευγενική χορηγία της Α.Ε.Π.Ι. µόλις κυκλοφόρησε το dvd για τα 75
χρόνια της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Επιπλέον, συνεχίζεται και φέτος ο
θεσµός των υποτροφιών σε Έλληνες σπουδαστές σύνθεσης για σπουδές εκτός
Ελλάδας.

Αφήσαµε τελευταίο το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πέρα από την πολύχρονη,
πολύτιµη και πολυεπίπεδη υποστήριξή του, που θα συνεχιστεί και αυτή τη χρονιά,
µέσα στο 2008 έδωσε επιτέλους λύση στο χρόνιο πρόβληµα της στέγασης των
γραφείων και αρχείων της Ένωσης.

Και ας µην ξεχνάµε και το Πολύτονον που συνεχίζει χάρη σε όλους εσάς:
Τους συνδροµητές, τους διαφηµιζόµενους και τους χορηγούς.

Από βάθους καρδιάς ευχαριστούµε!

Η Συντακτική Οµάδα
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Η ανάλυση του τεχνοκράτη
και το σχόλιο του καλλιτέχνη

Πριν ακριβώς δύο χρόνια, θεωρώντας αδιανόητο να µην πούµε κάτι για τις
φωτιές, αλλάξαµε εξώφυλλο και κύριο άρθρο. ∆εν µπορούµε να επαναλά-
βουµε το ίδιο. Όµως δεν µπορούµε και να αφήσουµε να περάσει ασχολία-
στη αυτή η - απίστευτα θλιβερή - da capo επανάληψη των ίδιων γεγονότων
και όλων των παρεποµένων.

Παραθέτουµε λοιπόν δύο σύντοµα σχόλια. Το πρώτο από τον κ. Κ. Κα-
λαµποκίδη, αναπληρωτή καθηγητή Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών
στο Πανεπιστήµιο του Αιγαίου (από συνέντευξη στο capital.gr):

«Τα τελευταία 20 -30 χρόνια είµαστε µάρτυρες των ίδιων συµβάντων. Η
πυρκαγιά είναι πολιτικό και κοινωνικοοικονοµικό ζήτηµα. ∆εν θα πρέπει δη-
λαδή να αναζητούµε το πρόβληµα σε «στρατηγούς ανέµους», σε «ασύµµε-
τρες απειλές» ή εµπρηστές. Εµπρηστής είναι η ίδια η Πολιτεία που θεσπίζει
δασοκτόνους νόµους και δεν επιβάλει την εφαρµογή των νόµων. Με τις πυρ-
καγιές στη Β. Α. Αττική δηµιουργούµε πλέον χώρους στο δάσος για την ανά-
πτυξη της επόµενης γενιάς αυθαίρετων κτισµάτων. Νοµίζω έχουµε το
περιβάλλον που µας αξίζει.»

Το δεύτερο σχόλιο, από το συνάδελφο Αναστάση Φιλιππακόπουλο, (από
σχόλιο στην mail list της ΕΕΜ):

«Αγαπητοί φίλοι, Είµαι και γω από κείνους που γενικά πιστεύουν πως δεν πρέπει να λέµε «αυτή η χώρα δεν αξίζει» και ότι
«ως λαός είµαστε άχρηστοι», γιατί έτσι διασπείρουµε µία µιζέρια που δεν κάνει καλό σε κανέναν. Υπάρχουν µάλιστα στιγ-
µές που πείθοµαι ότι κάποια πράγµατα πάνε - έστω και µε αργά βήµατα - προς το καλύτερο στη χώρα µας, για παράδειγ-
µα στον χώρο που αφορά στη µουσική µας. Όµως... γεγονότα σαν αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες µέρες δεν µπορούν
παρά να µε θυµώνουν βαθύτατα.

Γιατί... πώς µπορεί ένας λαός να αγαπήσει την τέχνη όταν δεν αγαπά τη φύση;»
Η Συντακτική Οµάδα

Προτοµή του ∆ηµήτρη ∆ραγατάκη στην Πλατανούσα

Στις 8 Αυγούστου, 37 χιλιόµετρα βόρεια τής Άρτας, στην Πλατανούσα τής Ηπείρου, τιµήθηκε η µνήµη του ∆. ∆ραγατά-
κη µε τα αποκαλυπτήρια της προτοµής του στην κεντρική πλατεία του χωριού όπου γεννήθηκε. Το έργο φιλοτέχνησε ο
επίσης Ηπειρώτης, Θόδωρος Παπαγιάννης. καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών. Η τελετή είχε ενταχθεί στο πλαίσιο
των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων «Εορτές Λόγου και Τέχνης». Τελικά, µετά τις οµιλίες το υπόλοιπο πρόγραµµα συ-
νεχίστηκε µέσα στην παρακείµενη εκκλησία τής Ζωοδόχου Πηγής, χάρη στην συγκατάθεση τού εφηµερίου της.

Μιλώντας ο ∆ηµάρχος κ. Χήτας, ανακοίνωσε ότι το όνοµα του ∆. ∆ραγατάκη θα δοθεί σε αίθουσα τού νέου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου. Ο Θόδωρος Αντωνίου αναφέρθηκε στο ήθος και τη σεµνότητα του τιµωµένου, ως ανθρώπου και ως µου-
σικού, καθώς και στην συµβολή του στην Ένωση, όχι µόνο ως µέλος του ∆. Σ. αλλά και µετά. Άλλοι οµιλητές ήταν η
µουσικολόγος Μαγδαληνή Καλοπανά µελετήτρια του έργου του ∆ραγατάκη, η Βάλια ∆ραγατάκη - Κορωνίδη κόρη τού µου-
σουργού, ο γλύπτης Θόδωρος Παπαγιάννης και η η προέδρος του συλλόγου «Αγία Παρασκευή» Παρθενία Λυντέρη -Ανα-
γνώστου. Χαιρετισµό απηύθυνε και ο αντινοµάρχης κ. Καραµπίνης.

Στο µουσικό πρόγραµµα που ακολούθησε ακούστηκαν το έργο
τού Θ. Αντωνίου, For D.D, για σόλο φωνή, αφιερωµένο στη µνήµη τού
∆ραγατάκη, σέ στίχους Τούλας Τόλια. Ερµηνεύτικαν επίσης τραγού-
δια τού ίδιου τού ∆ραγατάκη: Ταξίδι σε στίχους Γ. Κοτζιούλα, Μάνα σε
στίχους Β. Θεοδώρου, Τσέλιγκας σε στίχους Κ. Κρυστάλλη και Να-
νούρισµα σε στίχους του συνθέτη. Τα έργα ερµήνευσαν οι: Μαργαρί-
τα Συγγενιώτου – µέτζο σοπράνο, Φίλιππος Τσαλαχούρης – φλάουτο,
Αντώνης Ρεµούνδος – βιόλα και Αµαλία Γιαννοπούλου – τσέλο. Υπεύ-
θυνος του προγράµµατος ήταν ο Φίλιππος Τσαλαχούρης που είχε επί-
σης κάνει και τις µεταγραφές των έργων για το συγκεκριµένο σύνολο.
Η ακουστική τής εκκλησίας και η έξοχη ερµηνεία των µουσικών, εν-
θουσίασαν τους παριστάµενους, ανάµεσα στους οποίους ήταν αρκε-
τοί επισκέπτες από την Αθήνα, στενοί συνεργάτες, φίλοι και πρώην
µαθητές του ∆ραγατάκη.

Τέτοιες «Εορτές» δηµιουργούν µιαν αντίσταση στα σηµερινά νο-
σηρά φαινόµενα και διδάσκουν τούς νεώτερους πώς να τιµούν εκεί-
νους πού έκαναν γνωστό το όνοµα τής ιδιαίτερης πατρίδας τους ακόµα
και έξω από τα σύνορα της χώρας.

Κωνσταντίνος Φλεριανός
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Τιµούµε και φέτος την προσφορά σηµαντικών µουσικών
τής τζαζ µε την συµπλήρωση δεκαετιών από τον θάνατό
τους, συµβάλλοντας έτσι στην διατήρησή τους στην µνή-
µη τών φίλων τής µουσικής αυτής.

Το 1939 πεθαίνει σε ηλικία µόλις 30 χρονών ο Chick
Webb, ικανότατος τυµπανιστής και ιδρυτής µίας δυναµι-
κής ορχήστρας σουίνγκ, µε την οποία συνεργάστηκε το
1934 η µόλις δεκαεξάχρονη τότε Ella Fitzgerald. Η ορχή-
στρα του υπήρξε πολύ αγαπητή στο κοινό της εποχής και
κλασικός παραµένει ο δίσκος της «Stompin’ at the Savoy».

Το 1959 η τζαζ χάνει τρία µεγάλα αστέρια της: Ο Sid-
ney Bechet που γεννήθηκε το 1897, υπήρξε αρχικά κλαρι-
νετίστας στο στυλ τής Νέας Ορλεάνης, κατόπιν ο πρώτος
σπεσιαλίστας στο σοπράνο σαξόφωνο και µάλλον ο πρώ-
τος άξιος σολίστας τής τζαζ. Μουσικός µε φλογερό τα-
µπεραµέντο και πλούσιο µελωδικό παίξιµο, εκπλήσσει
πάντοτε µε την κυρίαρχη παρουσία του, όπου και αν ακού-
γεται.

Την ίδια χρονιά φεύγει και ο γεννηµένος το 1909 Lester
Young. Ο Young έφερε στο τενόρο σαξόφωνο έναν δια-
φορετικό ήχο από τον καθιερωµένο τρόπο παιξίµατος που
είχε ως τότε καθιερώσει ο Coleman Hawkins (για τον οποίο
γράφουµε πιο κάτω). Η συγκρατηµένη προσέγγιση στο
παίξιµό του, επηρέασε αργότερα γόνιµα το νέο στυλ τής
κουλ τζαζ, που άρχισε να επικρατεί από τα µέσα της δε-
καετίας του ’50, µετά το πιο «σκληρό» και άγριο µπίµποπ.
Αν και σήµερα πια αναγνωρίζεται γενικότερα ως ένας από

τους µεγάλους µουσικούς του είδους, δεν είναι πολύ γνω-
στός ακόµα και σε αρκετούς φίλους της τζαζ.

Για την τραγουδίστρια Billie Holiday (γεν. 1915), γνω-
στότατη και δηµοφιλέστατη παντού στον κόσµο αλλά και
στην Ελλάδα, σηµειώνουµε µόνον ότι το προσωπικό στυλ
της έχει σχεδόν την απόλυτη αποδοχή, ενώ οι ερµηνείες
των ελαφρών τραγουδιών που τραγούδησε φέρουν την ιδι-
αίτερη σφραγίδα της. Πρέπει όµως να σηµειώσουµε ότι η
Holiday δεν ήταν τραγουδίστρια των µπλουζ όπως την πα-
ρουσιάζουν πολύ συχνά. Ασφαλώς µπορούσε να τα τρα-
γουδήσει, αλλά στην µεγάλη δισκογραφία της τα µπλουζ
είναι σπάνια, κάτι που βέβαια δεν µειώνει καθόλου την
αδιαµφισβήτη αξία της.

Το 1969 πεθαίνει ο σαξοφωνίστας Coleman Hawkins
(1904 -1969) που από νωρίς υπήρξε ο κυρίαρχος τού τε-
νόρου σαξοφώνου. Χαρακτηρίστηκε από ένα άµεσο, δυ-
ναµικό και εκφραστικό στυλ και ένα ήχο που βρισκόταν σε
απόλυτη αντίθεση µε αυτόν τού Lester Young που ακο-
λούθησε. Τελικά, ο Hawkins επηρέασε την πλειονότητα
των µουσικών που ασχολήθηκαν µε το τενόρο σαξόφωνο
µέχρι και σήµερα.

Το 1979 έρχεται η απώλεια δύο πολύ διαφορετικών
µουσικών: του Stan Kenton (γεν. 1912) και τού Charles Min-
gus (γεν. 1922). O Kenton υπήρξε πιανίστας, συνθέτης και
ενορχηστρωτής µεγάλης ορχήστρας, µε φιλοδοξίες πρω-
τοπορίας, πειραµατισµών και τελειότητας. Όλα αυτά τα
τίµησε, όµως όχι πάντα µε επιτυχία. Η αστοχία και το αδιέ-

ρεύµατα
µ
ο
υ
σ
ικ
ά γράφει ο Αρίων

Μνήµες Μουσικών της jazz
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Μικρή Εισαγωγή

Από τα µέσα κυρίως του προηγούµενου αιώνα, το ηχόχρωµα είτε δια µέσου των νέων τεχνικών των ορ-

γάνων, είτε µέσα από την αποτύπωσή του στη µουσική γραφή, είτε µε την ανάλυσή του και επεξεργα-

σία του δια µέσου των ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρουσιάστηκε σε όλο το εύρος της µουσικής σκηνής

σαν ένα απο τα κυρίαρχα µέσα της µουσικής γλώσσας.

Η πορεία του ηχοχρώµατος κατά ένα µεγάλο µέρος, καθοδηγεί και σχηµατοποιεί τη µουσική του δεύ-

τερου κυρίως µισού του 20ου αιώνα µε τρόπο καθοριστικό ιδίως µετά τη κατάρρευση του τονικού συ-

στήµατος και την κατά πολλούς αδυναµία εξέλιξης του σειραϊσµού.

Ιστορικά για τον A. Schoenberg, αποτέλεσε τη θεωρητική κορύφωση στο έργο του Harmonielehre

(διδασκαλία της αρµονίας), όπου αφού τοποθετεί το ηχόχρωµα σαν ένα απο τα κυρίαρχα συστατικά του

µουσικού ήχου, καταλήγει στην ανάγκη ενός νέου µουσικού κόσµου: Μιας διαδοχής ηχοχρωµάτων, την ηχο-

χρωµατική µελωδία (Klangfarbennmelodie), µία αδιάκοπη εξέλιξη και ταυτόχρονα συγχώνευση ηχοχρωµά-

των.

Στο έργο του Farben από τα 5 κοµµάτια για ορχήστρα (FUNF ORCHESTERSTUKE, op.16), ο Schoen-

berg δηµιουργεί, µε µοναδική εκφραστική για την εποχή του ελευθερία, ηχοχρωµατικό διάλογο ανάµεσα

στα όργανα της ορχήστρας. Αν αυτή θεωρείται η αφετηρία της αποτύπωσης του ηχοχρώµατος στη µου-

σική γραφή, στην άλλη άκρη, του χρονικού ορίζοντα, πιο κοντά σε µας, βρίσκεται η ονοµαζόµενη Φασµατική

µουσική.

Η εποχή γέννησης του µουσικού χώρου των φασµατιστών (spectralistes), απορρέει από τον προβλη-

µατισµό των ετών 1950-70 και είχε άµεση σχέση µε τον χειρισµό και την κυριαρχία πάνω στα νέα κα-

τασκευαστικά υλικά που απέρρρεαν απο τις νέες τεχνολογίες και την αλµατώδη τους εξέλιξη. Η µικρή

αυτή εισαγωγή δεν επιτρέπει εκτενή αναφορά στους συνθέτες που µε τα έργα τους, τους προβληµατι-

σµούς τους και τις αισθητικές αναζητήσεις τους οδήγησαν στην ανάγκη γέννησης της Φασµατικής µου-

σικής. Εντελώς επιγραµµατικά αναφέρουµε τον Edgar Varese (1883-1965), κυρίως µε τα έργα, Arcana,

Ameriques, Ιonizations και D serts.

Πιστεύοντας ότι το ηχητικό φάσµα και οι νότες, είναι ένα αδιαχώριστο σύνολο, ο Varese προσπαθού-

σε να πραγµατοποιήσει στα έργα του την επιθυµητή προτεραιότητα του συνολικού οργανικού ήχου σε σχέ-

ση µε τό τονικό ύψος. Λίγο αργότερα Olivier Messiaen χρησιµοποιεί τη «συγχορδία της αντήχησης», η

οποία αποτελείται από ήχους, που διά µέσου της Ακουστικής ανάλυσης, βρίσκονται στην ανώτερη πε-

ριοχή των αρµονικών συνιστωσών της θεµελιώδους νότας. Επίσης ο Ιταλός Giacinto Scelsi (1905-

1988), κυρίως µε το έργο Quatre pieces sur une seule note (Tέσσερα κοµµάτια πάνω σε µία µόνο νότα)

του 1959, όπως και µε τα: Aion,Pfhat,Konx-Om-Pax, αλλά και τα κουαρτέτα εγχόρδων αριθ. 2,3 και 4,

εδραιώνει τη χρησιµοποίηση του φάσµατος στην οργανική µουσική µε έργα που επικεντρώνονται στη χρή-

ση ενός µόνον ήχου, ή εστιάζοντας σε ηχητικές οµάδες, µε σκοπό τον ηχοχρωµατικό διάλογο.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν επίσης οι Monte Young, Karlheinz Stockhausen (1928 2007),

και πολλοί άλλοι, αλλά κυρίως ο Gyorgy Ligeti (1923-2006), του οποίου τη µουσική γλώσσα οι πρώτοι

φασµατιστές συνθέτες προσπάθησαν να κωδικοποιήσουν και να εξελίξουν.

του Θανάση Κουµεντέρη

Φασµατικήµουσική
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Χ. Μ. Από τις πολλές και διαφορετι-
κές µουσικές δραστηριότητές να ξε-
κινήσουµε από τη δουλειά για το
σινεµά;

Κ. Κ. Η απασχόλησή µου µε το σινε-
µά είναι ένα πολύ µικρό µέρος ανά-
µεσα σε όλα τα άλλα. (από τα
τραγούδια, τη διδασκαλία, µέχρι και
τα κέντρα διασκέδασης). Ξεκίνησα
σχεδόν αυθόρµητα, χωρίς κανόνες
και χωρίς σπουδές ειδικές για τον κι-
νηµατογράφο.

Χ. Μ. Εκείνη την εποχή κανένας δεν
είχε ειδικές σπουδές. Άλλωστε, αρχι-
κά δεν έγραφαν ούτε καν τα ονόµατα
των συνθετών. Τότε περίπου ήταν που
άρχισαν να τα γράφουν...

Κ. Κ. Για µένα ήταν µία έµφυτη προ-
διάθεση. Τελικά, δουλεύοντας για µία
δεκαετία, απέκτησα σιγά-σιγά κάποια
εµπειρία...

Χ. Μ. Όµως, πρώτα δεν ξεκίνησε το
ελαφρό τραγούδι και µετά ήρθε ο κι-
νηµατογράφος;

Κ. Κ. Ήταν σχεδόν συγχρόνως. Το
’59 έγραψα το πρώτο µου τραγούδι,
το «Ένα γράµµα», σε στίχους Γιώρ-
γου Οικονοµίδη, για το φεστιβάλ του
τότε Ε.Ι.Ρ., το οποίο πήρε έπαινο. Μά-
λιστα, ήταν εκεί ο Κώστας Γιαννίδης
- ο γνωστός Γιάννης Κωνσταντινίδης
- και ο Άκης Σµυρναίος, που θεώρη-
σαν ότι ήµουνα σε θέση να κάνω την
ενορχήστρωση του τραγουδιού µου.
Όπως ίσως ξέρετε, οι ενορχηστρώ-
σεις συχνά γίνονταν από άλλους.

Το ‘63 ήταν που πήρα πρώτο βραβείο
στη Θεσσαλονίκη και ένα χρόνο πριν,
το ’62, άρχισε ο κινηµατογράφος. Ξέ-
ρεις ποια ήτανε η πρώτη ταινία µου;
«Αγάπη γραµµένη µε αίµα», που γυ-
ρίστηκε στο φαράγγι της Σαµαριάς,
κάτι που µε ενέπνευσε πολύ. Είναι η
µόνη µου κινηµατογραφική δουλειά
από την οποία έχω κάνει και σουΐτα.
Από τις περισσότερες άλλες δεν έχω
καν κρατήσει το υλικό.

Χ. Μ. Πώς ακριβώς µπήκες στο χώρο
του σινεµά;

Κ. Κ. Μάλλον µέσω των τραγουδιών,
αλλά δεν θυµάµαι ακριβώς. Ήρθε ο
Ντίµης ∆αδήρας, που ήταν ο σκηνο-
θέτης, και µου ζήτησε να γράψω τη
µουσική. ∆ουλεύαµε στην ορχήστρα
της ραδιοφωνίας, θα είχαν ακούσει
και τα τραγούδια, που τότε όλα ήταν
γνωστά... Μπορεί και να ήµουνα τυ-
χερός. Ποιος ξέρει; Η αλήθεια είναι
πως µου ήρθε κάπως ξαφνικά.

Χ. Μ. Έκτοτε υπήρχε κανένα πρότυ-
πο; Ο [Κώστας] Καπνίσης για παρά-
δειγµα µας έχει πει ότι είχε πάντα ως
πρότυπο τους Αµερικάνους.

Κ. Κ. Όχι, γιατί δεν έβλεπα κινηµατο-
γράφο. ∆εν µε ενδιαφέρει. Έχω να
πάω κινηµατογράφο τριάντα ή σαρά-
ντα χρόνια.

Χ. Μ. ∆ηλαδή οι κανόνες και οι λύσεις
έβγαιναν µέσα από τη δουλειά;

Κ. Κ. Και µε τί συνθήκες ! Μέσα σε
δέκα µέρες. Μας φωνάζανε τελευ-

ταία στιγµή και βλέπαµε τις εικόνες
στη µουβιόλα «Σε δέκα µέρες πρε-
µιέρα στον τάδε κινηµατογράφο».
Υπάρχουν περιπτώσεις που έφτιαξα
µία µουσική για δύο ταινίες και ο σκη-
νοθέτης την χρησιµοποίησε σε άλλες
τρεις ή τέσσερις. Μου έλεγε «Φτιάξε
τίτλους», ή οτιδήποτε άλλο, και µετά
τα χρησιµοποιούσε, χωρίς να µε φω-
νάξει για να δούµε τί θα βάλουµε και
πού..

Στο βιβλίο του ο Κώστας Μυλω-
νάς γράφει ότι υπάρχουν πολύ καλές
µουσικές αλλά και µερικές απαράδε-
κτες. Φυσικά και είναι απαράδεκτες,
αφού είναι άλλα αντ’ άλλων! Κάποια
στιγµή τού το είπα και µου απάντησε
ότι αν το ήξερε θα είχε γράψει ότι αυ-
τό γινότανε.

Θα σας πω άλλη µία ιστορία: Ηχο-
γραφούσαµε την µουσική για το «Αυ-
τό το κάτι άλλο». Το στούντιο είχε ένα
σχήµα σαν «Γ». Επειδή οι µουσικοί
ήτανε πάρα πολλοί ανοίξαµε τις εν-
διάµεσες πόρτες και χρησιµοποιού-
σαµε όλο το χώρο. Παίζοντας µετά
την ηχογράφηση ξαφνικά ακούµε
οµιλίες από το λογιστήριο που ήταν
δίπλα ! Όµως µας είπε να το αφή-
σουµε γιατί δεν θα ακουστεί! Κατα-
λαβαίνεις; ∆εν ήθελε να πληρώσει
ξανά την ηχογράφηση.

Χ. Μ. Αλήθεια, αυτές τις τεράστιες
ορχήστρες ποιος τις πλήρωνε;

Κ. Κ. Κουτσοπληρώνανε µε χίλια ζό-
ρια. Με τους µουσικούς είχα συνε-
χώς προβλήµατα: «Παιδιά, ελάτε.
Γράφουµε». «Και πότε θα πληρωθού-
µε;». «Απόψε», τους έλεγα. Και βέ-

29

Με τον Κώστα Κλάβα αισθάνεσαι άνετα και φιλικά από την πρώτη στιγµή.
Αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του µπορεί να είναι και ο λόγος που
κινήθηκε µε τόση άνεση σε χώρους τόσο ετερόκλητους µεταξύ τους:

Από τα τραγούδια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,
την κινηµατογραφική µουσική για τις ταινίες των αρχών του ’60

και τα νυκτερινά κέντρα, ως τη διδασκαλία, τη συγγραφή βιβλίων
και τη σύνθεση έργων.

Κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα παραπάνω, είναι ότι αντιµετώπισε
την κάθε διαφορετική δουλειά µε ανάλογη σοβαρότητα

και επαγγελµατική επάρκεια.
∆είγµατα αυτής της στάσης αποτελούν - εκτός από το έργο -
οι αρκετοί και δραστήριοι συνάδελφοι της επόµενης γενιάς

που υπήρξαν µαθητές του,
καθώς και το εξαιρετικό και πληρέστατο βιβλίο Αρµονίας

που πρόσφατα κυκλοφόρησε.
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Το sequencer είναι πρόγραµµα υπολογιστή, που µπορεί να
εγγράψει, επεξεργαστεί και αναπαράγει midi και audio
πληροφορίες. Με απλά λόγια, σας δίνεται η δυνατότητα
να γράψετε µια µουσική σύνθεση ή ενορχήστρωση στον
υπολογιστή σας, να την επεξεργαστείτε µέχρι τελευταίας
λεπτοµέρειας, να κάνετε µίξη των ήχων από όλα τα όργα-
να, να εξάγετε το τελικό αποτέλεσµα σε αρχείο ήχου και να
το γράψετε σε CD για ακρόαση. 

Το sequencer δεν είναι ένας απλός ψηφιακός εγγρα-
φέας, αλλά ένας ολοκληρωµένος σταθµός εργασίας, που
δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα απόλυτου ελέγχου του
αποτελέσµατος µέσω ιδιαίτερα εντυπωσιακού γραφικού
περιβάλλοντος και πλήθος ενσωµατωµένων δυνατοτήτων.
Το γεγονός της ύπαρξης του υπολογιστή δεν σηµαίνει οτι
εµπλέκεστε απαραίτητα µε την ηλεκτρονική µουσική. Αντί-
θετα, σαν απαραίτητο εργαλείο πλέον για τον σύγχρονο
συνθέτη, χρησιµοποιείται από τους επαγγελµατίες σε όλο
τον κόσµο ανεξάρτητα του µουσικού είδους ή τεχνοτρο-
πίας: από απλά τραγούδια και στούντιο ενορχηστρώσεις,
µέχρι συµφωνικά έργα ή µουσική κινηµατογράφου. 

Σαν πρώτη γνωριµία, θα θέλαµε να σας παρουσιάσου-
µε τα σηµαντικότερα του είδους, κάνοντας µε µια µικρή,
ενδεικτική περιγραφή των δυνατοτήτων τους.

LOGIC STUDIO (Apple)

Θεωρείται, από πολλούς, το
κορυφαίο sequencer. Ανήκει
στο οπλοστάσιο της Apple που
συµπλήρωσε έτσι µε τον καλύ-
τερο τρόπο την γκάµα των
οπτικο - ακουστικών της
software υψηλού επιπέδου.
Συγχρόνως, έκανε την µεγάλη
διαφορά, µειώνοντας δραστικά
την τιµή (από 1000 σε 500),
ενώ ενσωµάτωσε στο πακέτο
πολλά βοηθητικά προγράµµα-
τα και δυνατότητες. Όµως,
άφησε πολλούς χρήστες στα
κρύα του λουτρού όταν απο-
φάσισε να εγκαταλείψει τα PC
και να υποστηρίξει µόνο την
πλατφόρµα των MAC. ∆ηµι-

ούργησε έξυπνα ένα πολύ δυνατό και φτηνό πρόγραµµα,
που χρειάζεται να αγοράσεις MAC για να το «τρέξεις», πο-
ντάροντας φυσικά στην αγορά των υπολογιστών. 

Το πακέτο θεωρείται πλήρες εφόσον θεωρητικά περιέ-
χει τα πάντα. Υπάρχουν synthesisers, sampler (EX24),
Drum machine (Ultrabeat), Effects, κλπ, το Mainstage για
Live παίξιµο, το πρόγραµµα Soundtrack (ειδικό για µουσι-
κή κινηµατογράφου) και τον εντυπωσιακό αριθµό των 30
GB µε βιβλιοθήκες ήχων µε όργανα και ηχητικά εφέ. Φυσι-
κά µπορεί να δεχθεί plug ins (επεκτάσεις) τρίτων κατα-
σκευαστών, ώστε να το προσαρµόσετε και να το
κατευθύνετε στο επίπεδο και τον τοµέα που σας ταιριάζει. 
Έκδοση: Logic 9. Mainstage2, Soundtrack Pro3 (Mac only)
http://www.apple.com/logicstudio

CUBASE/ NUENDO (Steinberg)

Ένα από τα πρώτα sequencer της ιστορίας. Από τα «βά-
θη» της ιστορίας και το Pro24 για τον ATARI ST µε µόνο

του Αλέξανδρου Μούζα

SEQUENCER 
Το απαραίτητο 

µουσικό εργαλείο
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