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Η αναδηµοσίευση κειµένων και υλικού

επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας
της Συντακτικής Οµάδας ή του ∆.Σ. της

Ε.Ε.Μ. Τα άρθρα του περιοδικού
δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις

του ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.. Οι επιλογές του περιο-
δικού αποτελούν ευθύνη της Συντακτικής
Οµάδας. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφρά-

ζουν απόψεις των συντακτών µας.

Σ ’ αυτό το τεύχος
6 . + θ ε σ ι ς

8 . Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο

1 3 . Ε ι δ ή σ ε ι ς - Σ χ ό λ ι α

2 0 . Π ο λ ι τ ι κ ή & Π ο λ ι τ ι σ µ ό ς

2 2 . Μ ο υ σ ι κ ή τ ο υ 2 0 ο υ α ι ώ ν α

2 6 . Μ ο υ σ ι κ ά ρ ε ύ µ α τ α

2 8 . Τ έ χ ν η & χ ώ ρ ο ς

3 2 . G a u d e a m u s

3 5 . E a s t - W e s t

4 0 . Y o r i - A k i M a t s u d a i r a

4 4 . Φ α σ µ α τ ι κ ή µ ο υ σ ι κ ή

4 8 . Ι α π ω ν ι κ έ ς Ο ρ χ ή σ τ ρ ε ς

5 1 . Σ η µ α ν τ ι κ ο ί ε ρ µ η ν ε υ τ έ ς

5 4 . Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά θ έ µ α τ α

5 6 . Σ υ ν θ έ τ ε ς τ η ς ∆ ι α σ π ο ρ ά ς

5 8 . Λ ό γ ι α α π λ ά

6 0 . Σ ε µ ι ν ά ρ ι α - ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ί

6 3 . Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

6 4 . Σ ύ γ χ ρ ο ν η Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

6 8 . Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

7 2 . Μ ο υ σ ι κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

7 4 . Ο π τ ι κ έ ς α κ ρ ο ά σ ε ι ς
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Το «ανέφικτο»

Ξεφυλλίζοντας το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, µπήκαµε στο πειρασµό να
ονειρευτούµε το ανέφικτο και να το µοιραστούµε µαζί σας. Ναι. Θα θέλαµε το
ΠΟΛΥΤΟΝΟν να είχε περισσότερες σελίδες, για να µπορούσε να φιλοξενήσει πιο
πολλούς αρθρογράφους και να επεκτείνει τη θεµατολογία του. Όχι µόνο σε θέµα-
τα που αφορούν στα δικά µας µουσικά πεδία, αλλά και σε διαφορετικά αισθητικά
ζητήµατα που πιστεύουµε ότι τα έχουµε όλοι ανάγκη. Να µη ξεχνάµε άλλωστε, ότι
η ανταλλαγή πληροφοριών και αισθητικών απόψεων µεταξύ των τεχνών, είναι ένα
µεγάλο ζητούµενο για τον 21ο αιώνα.

Θα θέλαµε να ήταν ολόκληρο το τεύχος έγχρωµο, ώστε να µπορείτε και εσείς
να χαίρεστε το εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό που πολλές φορές φθάνει στα
χέρια µας.

Θα θέλαµε να έχουµε τον χρόνο να σχεδιάζουµε µε άλλους αξιόλογους συνερ-
γάτες θεµατικούς άξονες, µεγάλα αφιερώµατα, παράλληλη θεµατολογία, ανταπο-
κρίσεις από µεγάλα µουσικά γεγονότα του εξωτερικού, δυνατότητα ισχυρής
ηλεκτρονικής παρουσίας.

Θα θέλαµε δεκαπλάσιο tirage, ισχυρό σύστηµα διανοµής και δίγλωσση εκτύπω-
ση, που θα µας έδινε τη δυνατότητα να έχουµε και πολλούς συνεργάτες εκτός
Ελλάδας.

Τα όνειρά µας πάντως, δεν µας εµποδίζουν από το να πατάµε γερά στη γη και
να χαιρόµαστε αυτό, που πιστεύουµε ότι ήταν για µας, το καλύτερο δώρο για τα
έκτα γενέθλια του περιοδικού µας:

H έκδοση αυτού του τεύχους, δεύτερη σηµαντική συνεργασία µας µε το Μέγα-
ρο Μουσικής Αθηνών επ’ ευκαιρία τής Ιαπωνικής Εβδοµάδας, έφερε το ανέφικτο,
ένα βήµα πιο κοντά.

Η Συντακτική Οµάδα
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Λίγα λόγια για τη “Γιαπωνέζικη Εβδοµάδα”
και όχι µόνο...

Κ. Λ. Τί ακριβώς είναι Γιαπωνέζικη Εβδοµάδα.

Ν. Τ. Είναι η επίσηµη επέτειος για τα 110 χρόνια από τό-
τε που υπογράφτηκε η πρώτη σύµβαση φιλίας, εµπορίου
και ναυτιλίας. Αυτή είναι η αφορµή για να παρουσιάσουµε
ευρύτερα τη σύγχρονη Ιαπωνία, µία χώρα, που µε εξαίρε-
ση τα βιοµηχανικά της προϊόντα τα οποία καταναλίσκουµε,
είναι - κυρίως από πλευράς πολιτισµού - τελείως άγνωστη.

Έχει όµως ένα τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς και η Ια-
πωνία είναι µία χώρα µε πολύ παλιά και δυνατή παράδοση.
Επίσης, παλεύει µε τα διλήµµατα του πώς συντηρεί και τί
κάνει αυτή την παράδοση µέσα σε ένα κόσµο που τείνει
προς την οµοιοµορφία.

Κ. Λ.. Ποιές θα είναι οι εκδηλώσεις; Τί θα έχει το πρόγραµ-
µα;

Ν. Τ. Συµβαίνουν πολλά που έχουν σχέση µε τη µουσική,
κυρίως τη σύγχρονη ελληνική και ιαπωνική, όπως συναυ-
λίες, εργαστήρια και διαλέξεις. Είναι µία ευκαιρία γνωρι-
µίας τού ελληνικού κοινού, των µουσικών αλλά και των
συνθετών, µε τους σύγχρονους ήχους που έρχονται από
‘κει.

Επίσης, θα δούµε ένα από τα σηµαντικότερα σύγχρο-
να χοροθεατρικά συγκροτήµατα της Ιαπωνίας, το dumb
art, θα ακούσουµε µία διάλεξη για το σύγχρονο γιαπωνέ-
ζικο θέατρο και θα γνωρίσουµε παραδοσιακές τέχνες,
όπως το κουκλοθέατρο, το Ικεµπάνα και τη γιαπωνέζικη
κουζίνα. Θα µάθουµε για τη χρήση τού ποτού σακέ και τη
γιαπωνέζική ζαχαροπλαστική, αλλά και το πώς φτιάχνεται
µία σύνθεση φυτών στην παραδοσιακή τέχνη τού Ικεµπά-
να, που θα µας το δείξει ένας µετρ τού είδους που έρχε-
ται από το Παρίσι.

Θα γνωρίσουµε πράγµατα που έχουν πολύ ενδιαφέρον
και που ίσως µπορούν να λειτουργήσουνε διεγερτικά, τό-
σο για το κοινό, όσο και για τους έλληνες δηµιουργούς.

ΝΝίίκκοοςς  ΤΤσσοούύχχλλοοςς

Ανοίξτε τ’ αυτιά σας 
και ακούστε!

Δεν πρόκειται 
να χάσετε...

Κ. Λ. Ως Μέγαρο, ξεκινήσατε παλιά µε τους κύκλους συ-
ναυλιών, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Η Εβδοµάδα εντάσσε-
ται σε µία ευρύτερη ιδέα που έχετε. Είναι ανάλογη µε το
«Αθήνα –Βερολίνο» ή τη Μεγάλη Νύχτα τής Τζαζ.

Ν. Τ. Φιλοδοξούµε να λειτουργούµε σαν ένα παράθυρο
επικοινωνίας µε άλλους πολιτισµούς αλλά και µε άλλα εί-
δη µουσικής, τα οποία ίσως δεν ανήκουνε στο στενά νο-
ούµενο «κλασικό».

Θα υπάρξουν και άλλες ανάλογες διοργανώσεις στο
µέλλον, µε ανοίγµατα όχι µόνο προς «εθνικές» κατευθύν-
σεις αλλά και προς διάφορα είδη µουσικής. Τον Απρίλιο
θα έχουµε µία µεγάλη νύχτα αφιερωµένη στην Αβάνα µε
παραδοσιακές µουσικές και χορό. 

Κ. Λ. Σας απασχολεί πολύ η ανάπτυξη του κοινού; 

Ν. Τ. Είναι ένα θέµα ευρύτατο και µπορεί κανείς να το δει
προς δύο κατευθύνσεις: Πρώτη, η προσέλκυση εκείνων
που δεν έχουν ακόµα τολµήσει να πατήσουν στο Μέγαρο.
Υπάρχουν πολλοί δυστυχώς. Η δεύτερη (και αυτό είναι το
πιο σηµαντικό): η ανάπτυξη κοινού µέσα στα νέα παιδιά,
που σήµερα είναι έκθετα σε ένα απίστευτο σκουπίδι και
στα οποία προσπαθούµε να δώσουµε την επιλογή, τα ερε-
θίσµατα, ή έστω την πληροφορία, ότι ο χώρος της µουσι-
κής δηµιουργίας είναι κάτι ανοιχτό, φιλόξενο και εξαιρετικά
ενδιαφέρον.

Πέρσι είχαµε µία εξαιρετική εµπειρία, όταν η Καµερά-
τα επισκέφτηκε πολλά Γυµνάσια. Για πρώτη φορά αποφύ-
γαµε την ακαδηµαϊκή παρουσίαση: «ελάτε να ακούσετε τα

Σύνταξη - Επιµέλεια: Κ.Α. Λυγνός
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Η ιδέα τού εξωτικού στη δυτική µουσική είναι παλιά.
Η Alla turca τού Μozart και η γοητεία που ασκούσε στους
Ευρωπαίους η ζωή στο Σεράι, η µουσική παράδοση των
µαγιάρων στον Schubert και τον Brahms, η κινέζα
Τurandot, η γιαπωνέζα Butterfly και «Το κορίτσι της ∆ύσης»
του Puccini, τα «ισπανικά» κοµµάτια των Glinka, Chabrier
και Rimsky - Korsakoff, ακόµα και η Κάρµεν, είναι µερικά
παραδείγµατα των µακρινών κόσµων που γοήτευαν και
ενέπνεαν συνθέτες και κοινό. Όµως, όλα αυτά δεν ξεπερ-
νούσαν τη γοητεία ενός φολκλόρ. Ο 20ος αιώνας δηµι-
ούργησε µια ολόκληρη παράδοση, µε σχολές
επεξεργασίας κι ενσωµάτωσης τέτοιων εξωγενών στοιχεί-
ων στην δυτική µουσική, που στη σηµερινή εποχή τού πα-
γκόσµιου πολιτισµού αποτελεί πολύτιµη παρακαταθήκη
για τις επόµενες γενιές και για το µέλλον της µουσικής
τέχνης.

Ως οργανωµένη τάση, η ιδέα του «εξωτισµού» ανιχνεύ-
εται για πρώτη φορά στα τέλη τού 19ου αιώνα, εποχή που
οι συνθέτες µπορούσαν να είναι εθνικιστές αλλά και κο-
σµοπολίτες. Η ανάπτυξη των µεταφορικών µέσων και της
επικοινωνίας, που µπήκαν στην καθηµερινότητα του δυτι-
κού ανθρώπου, αναπόφευκτα επηρέασαν και την αισθητι-

κή της τέχνης συνολικά. Ο εξωτισµός, ως απόηχος µακρι-
νών κόσµων, που ασκούσαν ακαταµάχητη έλξη στον δυτι-
κό άνθρωπο άρχισε να επηρεάζει καθοριστικά τη σκέψη,
την ανθρωπολογία, την τέχνη και την αισθητική της.

Η µουσική, που δεν µπορούσε να µείνει αµέτοχη σ’ αυ-
τή τη διαδικασία, άρχισε νωρίς να αφοµοιώνει χαρακτηρι-
στικά µουσικών πολιτισµών από χώρες τής Αφρικής, της
Αµερικής, της Μέσης και της Άπω Ανατολής. Στους νέους
συνθέτες η αίσθηση της εξάντλησης των εκφραστικών µέ-
σων της µουσικής τους κληρονοµίας είχε αρχίσει να γίνε-
ται πια έντονη και η ανάγκη να καταπολεµήσουν την
πολιτιστική εσωστρέφεια µεγάλη. Το πρωτόγνωρο εξωτι-
κό στοιχείο των µακρινών πολιτισµών τούς προσέφερε µία
νέα µορφή «αυθεντικότητας», µία διέξοδο στους προβλη-
µατισµούς τους και την ανασφάλειά τους που µεγάλωνε.
Παράλληλα νέες κοινωνικές και πολιτικές τάσεις είχαν αρ-
χίσει να εµφανίζονται: ο κοµµουνισµός, ο φασισµός, η µαύ-
ρη κουλτούρα, οι πρώτες περιβαλλοντικές αναζητήσεις,
που σε συνδυασµό µε την µαζικοποίηση της εκπαίδευσης
και της ανάγνωσης, την ανάπτυξη του κινηµατογράφου,
της βιοµηχανίας δίσκων και το ραδιόφωνο, έδωσαν νέα
ώθηση στη µουσική παραγωγή.

της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου

το εξωτικό στοιχείο
στη µουσική

του 20ου αιώνα

Stockhausen: Stimmung
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Το ιαπωνικό Μουσείο Τέχνης Μόρι, που εγκαινιάστηκε τον
Οκτώβριο 2003 στο Τόκιο µε την έκθεση «Ευτυχία», απο-
τελεί σήµερα, στους λόφους τού Ροπόνγκι και συγκεκρι-
µένα στον 52ο και στον 53ο όροφο ενός δαιδαλώδους
κτηριακού συγκροτήµατος, τον αντιπροσωπευτικό εκείνο
«τόπο» όπου σκηνοθετείται µια ευτυχής συνάντηση των
µαζών µε τη σύγχρονη τέχνη. Περαστικοί και περίεργοι,
τουρίστες και αγοραστές συρρέουν ανά εκατοντάδες στα
νεόδµητα αρχιτεκτονήµατα του Ροπόνγκι που είναι στηµέ-
να «σαν πόλη µέσα στην πόλη». Σαν «Αρτέλιτζεντ Σίτι»
(Artelligent City), αφού η αρτ φτιάχνει µε την ιντέλιτζενς µια
νέα, πλαστή πραγµατικότητα, όπως συµβαίνει και στον
νεολογισµό που χρησιµοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει
αυτή τη συγκεκριµένη πολεοδοµική και µουσειολογική εκ-
δοχή του καιρού µας.

Οι επισκέπτες συνεργούν στη σκηνοθεσία τους ανε-
βαίνοντας 250 µέτρα πάνω από το έδαφος για να αντικρί-
σουν µε κοµµένη την ανάσα το συγκλονιστικό πανόραµα
της ιαπωνικής πρωτεύουσας, αλλά και για να συνδυάσουν
στο Μουσείο Μόρι τη σηµερινή καλλιτεχνική δηµιουργία
µε τη ζωή τους. Καταστήµατα και εστιατόρια, σηµεία
συνάντησης αφιερωµένα σε οπτικοακουστικές ατραξιόν,
επί µέρους κέντρα για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και παι-
δαγωγικές δραστηριότητες, ένα ατελείωτο σουπερµάρκετ
τής κουλτούρας και της ψυχαγωγίας, των αγορών και του
ντιζάιν, πλαισιώνουν το Μουσείο Μόρι, που δείχνει τελικά
µε τον πιο δυναµικό τρόπο το πώς τα καινούργια υπερθε-
αµατικά µουσεία λειτουργούν σαν σκηνές θεάτρου. Πάνω
στις σκηνές αυτές σκηνοθετούνται όχι µονάχα τα ίδια τα
έργα τέχνης, αλλά και η σχέση τού επισκέπτη µε τις απε-

ριόριστες δυνατότητες για κατανάλωση, µε την εµπειρία
τής περιπλάνησης από τη µία απόλαυση στην άλλη, µε το
τώρα που έχει αναχθεί σε υπέρτατη αξία εκτοπίζοντας
όλους τους άλλους χρόνους.

Οι σκηνοθεσίες µέσα στα µουσεία συναγωνίζονται τις
σκηνοθεσίες των κτηρίων µέσα στην πόλη, µε τις οποίες οι
αρχιτέκτονες δηλώνουν προσανατολισµένοι σε ακραίες
εµπειρίες χώρου. H σηµερινή αρχιτεκτονική σκηνοθετεί
«τόπους» για την τέχνη µε ιδιαίτερες ατµόσφαιρες και συγ-
χρόνως υπογραµµίζει ότι το αρχιτεκτόνηµα είναι και αυτό
ένα έργο τέχνης.

Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις µε νέα υλικά αλλά και µε
περίεργες φόρµες, τολµηρά σχήµατα σαν αρχιτεκτονικά
καπρίτσια, εκφράζουν το όραµα µιας νέας αρχιτεκτονικής
για τα µουσεία, ικανής να γοητεύσει και να καθηλώσει τον
σύγχρονο άνθρωπο της µεγαλούπολης, της τηλεόρασης,
του υπολογιστή. Πρόκειται για µια αρχιτεκτονική φαντασία
χωρίς όρια, που σκηνοθετεί το βλέµµα τού επισκέπτη
µέσα και έξω από το µουσείο, µε το περιβάλλον του άστε-
ως, ή µε τη γύρω φύση. Ο θεατής µαγνητίζεται µε τις δια-
φορετικές προοπτικές και οπτικές γωνίες, µε τα ίχνη τού
φωτός πάνω στα σκληρά υλικά µε τον συνδυασµό τής
ιαπωνικής παράδοσης και του high tech.

Η σύγχρονη ιαπωνική αρχιτεκτονική ενσωµατώνει τα
κληροδοτήµατα της παραδοσιακής, ψάχνει για το «όκου»
συµβολικό, ιδεατό «εσωτερικό χώρο» στα ιδιωτικά σπίτια ή
τα δηµόσια κτήρια, και ανακαλεί τη φύση στο µηχανοποιη-
µένο περιβάλλον των «µίντια». Εµπεριέχει µια άκρως θεα-
τρική συνθήκη που προκύπτει από τη συνάντηση των
µοντέρνων υλικών µε στοιχεία πλαστικής από το παρελθόν.

Θεατρικότητα και Ιαπωνικά τοπία
της Ελένης Βαροπούλου
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Από τις αρχές του 2008, όπως έχουµε είδη αναφέρει στο
τεύχος 29 του περιοδικού µας, το Gaudeamus Foundation
έχει πλέον ενταχθεί στο M.C.N.(Music Center the Nether-
lands). Στο M.C.N. υπάγονται επίσης διάφοροι προηγού-
µενα ανεξάρτητοι οργανισµοί, όπως οι Donemus, Dutch
Rock and Pop Institute, De Kamervraag και άλλοι.

H εξέλιξη αυτή προβληµάτισε πολλούς σχετικά µε την
απρόσκοπτη συνέχεια ενός τόσο προβεβληµένου διεθνώς
φεστιβάλ, αφού ήταν πλέον σαφές ότι τα κονδύλια που η
Oλλανδική κυβέρνηση σκόπευε να διαθέσει για τη σύγ-
χρονη µουσική θα ήταν αρκετά περιορισµένα. Eυτυχώς,
οι φόβοι αυτοί δεν επαληθεύτηκαν και άλλη µία εβδοµάδα
Gaudeamus ξεκίνησε στις 7 και έληξε µε επιτυχία στις 12
Σεπτεµβρίου. Μεγάλο ρόλο σ’ αυτό έπαιξε και η µακρά
παράδοση του Φεστιβάλ που παραθέτουµε εν συντοµία
παρακάτω και που δείχνει την συνεχή ισχυροποίηση του
θεσµού.

Tο Gaudeamus ξεκίνησε στη δύσκολη δεκαετία 1940 –
1950 στο Bilthoven από τον Walter Maas, ένα Γερµανό
υφαντουργό που κατέφυγε στην Oλλανδία το 1933, και
θέλησε να βοηθήσει στην πολιτιστική επανόρθωση της χώ-
ρας, που είχε πληγεί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσµιου
Πολέµου. Έτσι, το Nοέµβριο του 1949, ίδρυσε το Gaudea-

mus Foundation, για να προωθήσει τη σύγχρονη µουσική.
Αν και ο ίδιος δεν ήταν µουσικός, τα εξαιρετικά οργανω-
τικά και επικοινωνιακά του χαρίσµατα συνέβαλαν ώστε να
κάνει το Walter Maas House πόλο έλξης για όλο τον τότε
µουσικό κόσµο. Συνθέτες όπως οι Louis Andriessen, John
Cage, Tonde Leeuw, Olivier Messiaen, Gyorgy Ligeti, Karl-
Heinz Stockhausen και πολλοί άλλοι, αλλά και πολλοί εξαι-
ρετικοί µουσικοί, θεώρησαν πολύ σύντοµα την αγροικία
τού Bilthoven «σπίτι» τους. Ήδη από εκείνα τα χρόνια, το
σηµαντικότερο γεγονός των µουσικών δραστηριοτήτων
ήταν οι ∆ιεθνείς Eβδοµάδες Gaudeamus, που συνεχίζο-
νται µέχρι σήµερα, σε άλλους βέβαια χώρους.

Στις µέρες µας, το Walter Maas House συνεχίζει τη µα-
κρά του παράδοση, χρησιµεύοντας ως χώρος διεξαγωγής
σεµιναρίων, εργαστηρίων και πρωτοποριακών καλλιτεχνι-
κών εκδηλώσεων πολύ υψηλού επιπέδου. Tα τρία τελευ-
ταία χρόνια γενική συντονίστρια των εργαστηρίων
σύνθεσης και εκτέλεσης ήταν η συνθέτρια και µέλος της
Ένωσης Eλλήνων Mουσουργών Aσπασία Nασοπούλου, η
οποία και µας πληροφόρησε ότι για την περίοδο 2009 –
2010, το πρόγραµµα composers – performers, έχει προ-
σωρινά σταµατήσει λόγω αναδιοργάνωσης του σχεδια-
σµού του.

επικαιρότητα
µ
ο
υ
σ
ικ
ή

της Μαρίας-Χριστίνας Κριθαρά

Gaudeamus Muziekweek
Muziekgebouw
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∆ύο ηχογραφήσεις από τη δεκαετία τού ’70, και ένα (για πολύ καιρό χαµένο) soundtrack, περιέχει το dvd “elec-
tronic music 2”. Πρόκειται για τα έργα του Ιάννη Ξενάκη:

“HIBIKI HANA MA”, (1969-70): Η πρεµιέρα τού έργου έγινε στην Expo 1970, στην Οσάκα τής Ιαπωνίας, µετά από
παραγγελία τού Toru Takemitsu. Η εκτέλεση του έργου έγινε στην τελευταίας τεχνολογίας αίθουσα συναυλιών τής
έκθεσης, σχεδιασµένη από τον αρχιτέκτονα Kunio Maekawa. Η ιδιαίτερη ακουστική της, µε ένα πρωτοποριακό
σύστηµα πάνω από 800 ηχεία, κατανεµηµένων στον χώρο και κάτω από το έδαφος, ήταν πηγή έµπνευσης για τον
Ξενάκη, ο οποίος εκµεταλλεύτηκε στο έπακρο τις δυνατότητές της.

Το έργο δηµιουργήθηκε µε το σύστηµα UPIC, µια γραφική συσκευή εισαγωγής που εφευρέθηκε από τον συν-
θέτη, µε ηχογραφήσεις ορχήστρας, ένα biwa και ένα snare drum.

“POLYTONE DE CLUNY”, (1972-74), για 8κάναλη ταινία. Γράφτηκε για το πρώτο Festival d'Automne που έγινε
στο Παρίσι το 1972. Η ανάθεσή του έγινε από τον Γάλλο Υπουργό Πολιτισµού, Michel Guy.

Και τα δύο είναι έργα για 8κάναλες ηχογραφήσεις, οι οποίες είναι εκ νέου ψηφιακά επεξεργασµένες.
“NEG-ALE”, (1960), για φλάουτο πίκολο, κόρνο, βιολοντσέλο και κρουστά. Το 1960 ο Ιάννης Ξενάκης συνέθεσε

τη µουσική για την ταινία τού P. Kassovitz, “Vassarely”, αφιερωµένη στις δηµιουργίες του “πατέρα” τής op art, Vic-
tor Vasarely.

Εδώ, παρουσιάζεται µετά από εκ νέου επεξεργασία, η πρώτη κυκλοφορία τής ταινίας και του soundtrack.
Όλα τα έργα έχουν µιξαριστεί για 5.1 surround και στέρεο, από τον συνθέτη Gerard Pape, o οποίος δούλεψε µα-

ζί µε τον Ξενάκη και είναι διευθυντής τού “Xenakis’ CCMIX studio in Paris”.

ακροάσεις
ο
π
τι
κ
ές

Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου

ΙΙααππωωννιικκήή  μμοουυσσιικκήή  
σσττηη  δδιισσκκοογγρρααφφίίαα

XENAKIS
ELECTRONIC MUSIC 2

Με την ευκαιρία τού αφιερώµατος στην Ιαπωνική εβδοµάδα, παρουσιάζουµε νέες κυκλοφορίες
τής διεθνούς δισκογραφίας µε έργα που είναι εµπνευσµένα από την ιαπωνική µουσική, αλλά και
Ιαπώνων συνθετών.

Εταιρεία: Μode
Format: NTSC
aspect ratio: 4:3, 
color and black & white
Ήχος: 24-bit dts 
5.1 surround sound
∆ιάρκεια: 51 min.
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