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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 1 . Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς Ε . Ε . Μ .

1 2 . Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ

1 4 . Ε ι δ ή σ ε ι ς - Σ χ ό λ ι α

2 2 . Μ ο υ σ ι κ ο λ ο γ ι κ ή έ ρ ε υ ν α

2 4 . Ν έ ε ς ο ρ χ ή σ τ ρ ε ς

2 6 . Ι α π ω ν ι κ έ ς Ο ρ χ ή σ τ ρ ε ς

3 0 . Τ ά κ η ς Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ς

3 2 . ∆ η µ ή τ ρ η ς Μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς

3 8 . Φ α σ µ α τ ι κ ή µ ο υ σ ι κ ή

4 2 . Π ο λ ι τ ι σ µ ι κ ό ∆ ι ο ι κ ε ί ν

4 4 . Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς j a z z

4 7 . Ε λ ε ύ θ ε ρ ο β ή µ α

4 8 . Μ ο υ σ ι κ έ ς ε π ι ρ ρ ο έ ς

5 0 . Σ ε µ ι ν ά ρ ι α - ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ί

5 3 . Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

5 4 . Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

5 7 . Μ ο υ σ ι κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

6 0 . Ο π τ ι κ έ ς α κ ρ ο ά σ ε ι ς
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The end is where we star t f rom.. .
Είθισται, ο πρώτος µήνας της χρονιάς να περιέχει ευχές για τα καλύτερα που
πιστεύουµε ότι θα έρθουν. Όµως, αφού «ζωή είναι αυτό που συµβαίνει όσο
εσύ κάνεις σχέδια για το µέλλον», και στην αρχή του καινούργιου χρόνου
πολλοί συνάδελφοι και φίλοι δεν βρίσκονται πλέον µαζί µας, ας θυµηθούµε
για λίγο το συµβολισµό του πρώτου µήνα του έτους.

Ιανουάριος λοιπόν. Εκ του Ιανού, του θεού µε τα δύο πρόσωπα, που το
ένα βλέπει προς τα πίσω, ενώ το άλλο προς τα εµπρός. Αφού λοιπόν βρι-
σκόµαστε στο µεταίχµιο αντικρίζοντας από τη µια το παρελθόν, και από την
άλλη το µέλλον, ας προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε και τη σηµασία του.

Συνηθίζεται να λέγεται πώς ο κόσµος γίνεται φτωχότερος όταν πεθαίνει
κάποιος µεγάλος καλλιτέχνης ή οραµατιστής. Είναι όµως έτσι ; Ο καλλιτέχνης
έχει ήδη προσφέρει µε το ταλέντο του και τη δουλειά του, και µένει στις επό-
µενες γενιές να µελετήσουν το έργο του και να µάθουν µέσα από αυτό, ώστε
κάποια στιγµή να γεννηθεί ο επόµενος που θα προσθέσει το όνοµά του στην
µακριά λίστα αυτών, που µε το ταλέντο και το µεράκι τους, κάνουν τη ζωή
όλων πιο συναρπαστική.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση ενός οραµατιστή, αλλά µε µία
ειδοποιό διαφορά. Εδώ καλούµαστε όλοι να κατανοήσουµε - και στη συνέχεια
να κάνουµε µε τη σειρά µας και εµείς πράξη-, πώς βήµα - βήµα συλλαµβάνε-
ται, σχεδιάζεται, και υλοποιείται, µία αξιόλογη πολιτιστική παρέµβαση σαν
αυτή που έκανε ο Τάκης Καλογερόπουλος µε το Λεξικό της Ελληνικής Μουσι-
κής, ή ο Χρήστος Λαµπράκης µε το Μέγαρο Μουσικής.

Θα πρέπει δηλαδή να αποτελέσει η απώλεια τού οραµατιστή, αφορµή και
πρόκληση για πιο τολµηρή και ενδιαφέρουσα συνέχεια σε οποιοδήποτε
τοµέα αυτή αφορά.

Έτσι, γι’ αυτόν το µήνα του Ιανού, δε θα επιλέξουµε το «τέλος εποχής»
που τόσο ακούστηκε και γράφτηκε το τελευταίο διάστηµα, αλλά το στίχο του
αγαπηµένου και σοφού ποιητή T. S. Elliot:

T h e e n d i s w h e r e w e s t a r t f r o m …
Γιατί το µέλλον µας, σήµερα το χτίζουµε.

Η Συντακτική Οµάδα
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για το Χρήστο Λαµπράκη

∆εν είναι πια µαζί µας ένας µεγάλος προστάτης τής

Τέχνης και του Πολιτισµού. Η αγάπη και η εργατικό-

τητα του να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις τής παρου-

σίας και της διάδοσης όλων των εκφάνσεων της

Τέχνης και ιδιαίτερα της Μουσικής, οι επιλογές του, η

αισθητική του, είναι αξιοθαύµαστες, φωτεινό ορόσηµο

υψηλότατου επιπέδου.

Το πάθος του, τόσο σαν πρόεδρος του Οργανισµού

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όσο και του Συλλόγου

των Φίλων τής Μουσικής, ανέβασε τον πήχη και τους

έκανε να λάµπουν µε τις υψηλότερες προδιαγραφές

διεθνούς επιπέδου. Η φροντίδα και η αγάπη του, έδω-

σε µε διοργανώσεις µεγαλεπήβολων µουσικών γεγονό-

των αλλά και µε υποτροφίες, απεριόριστες

δυνατότητες σε νέους Έλληνες καλλιτέχνες.

Οι σπουδαιότεροι µουσικοί, συνθέτες, µαέστροι,

χορευτές, χορογράφοι, µε τη φροντίδα του τοποθέτη-

σαν τον τόπο µας στην υψηλότερη βαθµίδα διεθνώς.

Η προσφορά του ανυπολόγιστη και αναντικατάστατη.

Εύχοµαι, οι συνεργάτες του µε οδηγό το παράδειγµά του, να συνεχίσουν επιτυχώς το έργο του.

Θόδωρος Αντωνίου

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών

για το Γιάννη Μόραλη

Ο ευπατρίδης τής Ζωγραφικής, Γιάννης Μόραλης, δεν είναι

πια µαζί µας. Όσοι τον γνώρισαν από κοντά, οι µαθητές του

αλλά και όσοι συνεργάστηκαν µαζί του στο θέατρο, έτρεφαν

πάντα έναν απέραντο θαυµασµό για την υψηλή του Τέχνη, το

ήθος του και το µεγαλείο ενός µεγάλου καλλιτέχνη, ενός

µεγάλου ανθρώπου.

Ακούραστος δηµιουργός τής Υψηλής Τέχνης. Φωτεινό

παράδειγµα ήθους και ανθρωπιάς.

Θόδωρος Αντωνίου

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών

«Αυτοπροσωπογραφία», 1938

13ος ∆ιαγωνισµός
«∆ηµήτρης Μητρόπουλος 2009»
για σύνθεση

Με κίνδυνο να γίνουµε µονότονοι θα πούµε και πάλι ότι ο
∆ιαγωνισµός «∆ηµήτρη Μητρόπουλου» έχει αποκτήσει
πλέον το κύρος ενός διεθνούς θεσµού. Το αντικειµενικό
στοιχείο που τεκµηριώνει τη διαπίστωση αυτή, είναι οι 75
συµµετοχές από 27 χώρες που υποβλήθηκαν στο φετινό
διαγωνισµό σύνθεσης συµφωνικού έργου. Το «υποκειµενι-
κό», στο βαθµό που δεν µπορεί να ελεγχθεί από όσους δεν

παρακολούθησαν την τελική φάση την Παρασκευή 6 Νο-
εµβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είναι η ποιότητα
της εκτέλεσης. ∆ίκαια, ένα από τα πιο θερµά χειροκροτή-
µατα της βραδιάς το απέσπασαν τα «Ορχήστρα των Χρω-
µάτων» και ο Μίλτος Λογιάδης για τη δουλειά τους.

Όπως πάντα, ολόκληρη η συναυλία µαγνητοσκοπείται
και αναµεταδίδεται από την ΕΤ, πράγµα που σηµαίνει ότι
στους επόµενους µήνες κάποιοι θα έχουν την ευκαιρία να
την ακούσουν, έστω και σε κάποιες - τυχαίες - µεταµεσο-
νύκτιες ώρες...

Όµως, ακόµα και έτσι, τα έργα έχουν µία ευκαιρία «να
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∆ηµήτρης Μητρόπουλος

έτος Μητρόπουλου
του Απόστολου Κώστιου
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Στις 2 Nοεµβρίου 1960, ο
Mητρόπουλος πέθανε πάνω σε
µια δυσπρόσιτη κορυφή, πάνω
στο πόντιουµ, κατά τη διάρκεια
δοκιµής τής Tρίτης Συµφωνίας
του Γκούσταβ Mάλερ, µε την
Oρχήστρα τού Θεάτρου τής
Σκάλας τού Mιλάνου.

∆εν είναι καθόλου παράξενο,
ότι η µνήµη του παραµένει ολο-
ζώντανη, σ’ εκείνους από τους
συγχρόνους του που είχαν την
τύχη να τον γνωρίσουν και να
ακούσουν τις ερµηνείες του.
Kάνει όµως ιδιαίτερη εντύπωση,
το γεγονός ότι στα πενήντα χρό-
νια που µεσολάβησαν από τον
θάνατό του έως σήµερα, το
ενδιαφέρον γύρω από τον
άνθρωπο, τον καλλιτέχνη και το
έργο του, όχι µόνο αυξάνεται και
ευρύνεται για να περιλάβει
δραστηριότητές του λιγότερο
γνωστές, αλλά κατακτά όλο
και µεγαλύτερο κοινό.

Tο φαινόµενο δεν είναι ανεξή-
γητο. O Mητρόπουλος έζησε και
έδρασε σε µια εποχή που το star
system είχε τη δυνατότητα να
προτείνει, αν όχι να επιβάλλει,
ονοµαστικές αξίες χωρίς αντίκρι-
σµα σε χρυσό, σε µια εποχή που
η µουσική αντιµετωπιζόταν σαν
εµπορεύσιµο αγαθό, η κατανάλω-
ση του οποίου διέπονταν σε
µεγάλο βαθµό από τους νόµους
τής αγοράς.

Όµως, η φήµη του δεν οφείλει
τίποτε στους διαφηµιστικούς
µηχανισµούς. Γεννήθηκε απ’ την
πλατιά αναγνώριση του κοινού
και εδραιώθηκε στη συνείδηση
της σοβαρής κριτικής αλλά και
των πιο δύσκολων κριτών: των
µουσικών των µεγαλύτερων

ορχηστρών τού κόσµου.
Ήταν επόµενο να επιζήσει µια

τέτοια φήµη και µετά το θάνατό
του, κι όταν ακόµη τα άµεσα
οικονοµικά οφέλη όσων εµπορεύ-
ονται την τέχνη ελαττώθηκαν
σηµαντικά. Bέβαια, αυτό δεν θα
ήταν αρκετό για να δικαιολογήσει
την συνεχή αύξηση του ενδιαφέ-
ροντος, αν οι εκτελέσεις του δεν
εξακολουθούσαν ακόµη και σή-
µερα να αποτελούν εξαιρετικά
δείγµατα αναδηµιουργικής τέ-
χνης.

Kαι τούτο, όχι µόνο γιατί
φέρουν τη σφραγίδα τής γνησιό-
τητας µιας απόλυτα προσωπικής
αντίληψης, αλλά διότι ως ερµη-
νείες έχουν κάτι το κλασικό, µε
την έννοια ότι αντέχουν στο χρό-
νο και αποκαλύπτονται τόσο
πολυπρισµατικές, ώστε να µην
χάνουν τίποτε από την πρώτη
τους λάµψη, καθώς αλλάζει η
προοπτική τής θεώρησής τους
ανάλογα µε τις ακροαµατικές
συνήθειες και τις αισθητικές τά-
σεις τής κάθε εποχής.

Eξάλλου, το καθαρά δηµιουρ-
γικό έργο τού Mητρόπουλου,
παρόλο ότι δεν περιλαµβάνει
µεγάλο αριθµό συνθέσεων (αφού
παραιτήθηκε µε τα χρόνια από
κάθε άλλη ασχολία, για να
αφοσιωθεί στη διεύθυνση ορχή-
στρας), αποδεικνύεται τόσο αξιό-
λογο, ώστε επάξια µπορεί να
κατακτήσει µια σηµαντική θέση
όχι µόνο στην ελληνική αλλά και
στην παγκόσµια µουσική ιστορία.
Απόδειξη το γεγονός ότι δεν ανα-
καλύπτεται µόνο από τους µουσι-
κολόγους, αλλά και από τους
εκτελεστές και το κοινό.

O συγγραφέας αυτού του

κειµένου προχωρεί στη διατύπω-
ση µιας τέτοιας άποψης – χωρίς
να παραβλέπει το ενδεχόµενο να
θεωρηθεί υποκειµενικός ή υπερ-
βολικός – µε τη σκέψη ότι σε αρ-
κετές περιπτώσεις, και όταν η
πραγµατικότητα φαινόταν να
ξεπερνά κάποια «παραδεδεγµέ-
να» όρια, η αλήθεια θυσιάστηκε
στο βωµό της επιδίωξης για την
κατάκτηση του ευσήµου του αντι-
κειµενικού κριτή.

Για παράδειγµα:
Ποτέ δεν λέχθηκε, ότι ο

Mητρόπουλος απέκτησε, ύστερα
από σκληρή και µακρόχρονη
προσπάθεια, τέτοια ικανότητα
αποµνηµόνευσης όση κανείς από
τους οµότεχνους της γενιάς του
και όλων των προηγούµενων
εποχών.

Ότι οι επιδόσεις του στον
τοµέα αυτό παραµένουν ακόµη
και σήµερα αξεπέραστες, παρόλο
που η Ψυχολογία έχει αναπτύξει
νέες µεθόδους άσκησης της
µνήµης και αποµνηµόνευσης,
στις οποίες καταφεύγουν οι σύγ-
χρονοι διευθυντές ορχήστρας.

Πολύ σπάνια αµφισβητήθηκε
η τεχνική του κατάρτιση στη
διάρκεια της τριανταπεντάχρο-
νης σταδιοδροµίας του. Αλλά και
δεν επαινέθηκε ανάλογα µε τα
αποτελέσµατα, και πολλές φορές
η κριτική απέδιδε σε «θαύµα» την
πραγµατοποίηση άψογων τεχνικά
εκτελέσεων, ύστερα από ελάχι-
στες, αν το επιβάλανε οι συνθή-
κες, δοκιµές.

Aν και το όνοµά του αναφέρε-
ται ανάµεσα σ’ εκείνα συναδέλ-
φων του που ήταν σε θέση να
επωµίζονται τον διπλό ρόλο τού
σολίστ και του µαέστρου, παίζο-

33

Γυρίζοντας κάποτε ο Mητρόπουλος από µια ορειβατική εξόρµηση
- αγαπούσε τη φύση όσο και τη µουσική -

εκµυστηρεύτηκε στον φίλο του αµερικανό µουσικοκριτικό Jay Harrison:

Όταν φτάνω σε µ ια υψηλή κορυφή ,
α ισθάνοµα ι γεµάτος από τη χαρά τής ζωής

κα ι συγχρόνως ν ιώθω πόσο κοντά βρ ίσκοµα ι στο θάνατο .
Σαν έρθε ι η στ ι γµή ,

ελπ ίζω να πεθάνω πέφτοντας από την κορυφή ενός βουνού .
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Από συνέντευξη που δηµο-
σιεύτηκε σε αθηναϊκή εφη-
µερίδα το 1937

∆εν σκέπτοµαι να ξαναδιευθύνω την
ορχήστρα στο ύπαιθρο. H κίνηση αυ-
τή είναι ένας συνδυασµός πολλών
διαφορετικών πραγµάτων: καλλιτε-
χνία, τουρισµός, φυσιολατρία, αξιο-
ποίηση των αρχαίων µας µνηµείων.
Eίναι µια ωραία προσπάθεια θερµών
νέων ιδεολόγων. Ωστόσο, εµένα ατο-
µικά ενδιαφέρει - και πρέπει να ενδια-
φέρει - ειδικά η καλλιτεχνική άποψη,
[και] πρέπει να σας πω ότι η αξία τής
υψηλής µουσικής υφίσταται µια
κάποια µείωση όταν η εκτέλεση γίνε-
ται σε ανοιχτό χώρο. Xάνονται µερικά
πράγµατα ενώ στη µουσική δεν
πρέπει να χάνεται τίποτε. Έργα
γραµµένα για να εκτελούνται σε
κλειστό χώρο, χάνουν αρκετά από
την έκφρασή τους στο ύπαιθρο.
Tο αρχαίο θέατρο δεν «σονάρει».

Bέβαια, ο περισσότερος κόσµος
δεν αντιλαµβάνεται τι χάνει η απόδο-
ση κάτω από τις συνθήκες αυτές.
Mένει µε µια γενική εντύπωση, µπορώ
να πω ακόµη ότι δοκιµάζει ορισµένα
ικανοποιητικά συναισθήµατα, γιατί αν
η εκτέλεση τέτοιων µουσικών έργων
σε κλειστό χώρο εξασφαλίζει την
καλλιτεχνική πληρότητα, η µείωση της
αποδόσεως που συντελείται στο
ύπαιθρο έχει αξιοσηµείωτο αντάλ-
λαγµα το εξαιρετικό φυσικό περιβάλ-
λον. H µουσική, όµως, δεν πρέπει να
κάνει καµία συγκατάβαση. Ύστερα,
µη ξεχνάτε ότι και οι αρχαίοι έδιναν
στα θέατρα µόνον παραστάσεις· τα
ωδεία της ρωµαϊκής εποχής ήταν
στεγασµένα.

Nα δίδονται συστηµατικά [στα
αρχαία θέατρα] παραστάσεις τραγω-
διών σε καλές µεταφράσεις και από
καλούς ηθοποιούς, χωρίς µεγάλα
σκηνικά µέσα. Φτάνω στο σηµείο να
πω ακόµη και χωρίς ειδικές ενδυµα-

σίες. Kαλοί ηθοποιοί, που θα έχουν
νιώσει τα έργα, θα τα ερµηνεύουν
µπροστά στο κοινό ντυµένοι µε τα
καθηµερινά τους ρούχα. Aς δώσουν
περισσότερη, ολοκληρωτική προσοχή
στην απαγγελία, έτσι ώστε ο θεατής
να µην είναι κυριολεκτικά θεατής,
αλλά ένας άνθρωπος που υποβάλλε-
ται και αισθάνεται το κείµενο.

Oι ηθοποιοί δεν θα απευθύνονται
στο βλέµµα του αλλά στην ψυχή του,
στην φαντασία του. Mε την ένταση
της εκφράσεως η σκηνή θα αποκτά
περισσότερο, βαθύτερο ρεαλισµό.
Aν π.χ. βγει ένας ηθοποιός και πει «Μ’
αυτό εδώ το σπαθί θα σε σκοτώσω»,
ο θεατής δεν θα ιδεί σπαθί παρά µε
την φαντασία του και, ίσως, το απο-
τέλεσµα να είναι πιο γόνιµο. Θα
ζωντανέψει στο νου του την αληθινή
σκηνή. Ενώ, αν ένας ηθοποιός χωρίς
αληθινή υποκριτική δύναµη κρατούσε
σπαθί, ίσως, ο θεατής να σκεφθεί
εκείνη τη στιγµή ότι το σπαθί είναι
ψεύτικο και δεν τρυπάει.

Tο ίδιο, ένας ηθοποιός µπορεί να
πει «κοίταξε τις σάρκες µου τις µατω-
µένες» και να είναι ντυµένος· µπορεί
καλύτερα να το αισθανθεί ο θεατής
παρά αν ένας ηθοποιός που υποκρί-
νεται αίφνης έναν πολεµιστή είναι
γυµνός στο στήθος, γιατί αν δεν είναι
αληθινά δυνατός ηθοποιός, ίσως τό-
τε ο θεατής εντοπίσει τη σκέψη του
στο ότι οι κόκκινες κηλίδες δεν είναι
αίµα αλλά από µπογιά.

Πολλές φορές η προσέγγιση προς
την πραγµατικότητα µας αποµακρύνει
από αυτή, ενώ η φαντασία µας φέρνει
ασφαλέστερα κοντά της. Nοµίζω ότι
αν η συνέχιση των καλλιτεχνικών εορ-
τών γίνει στον θεατρικό τοµέα, µπορεί
να φέρει καλύτερα αποτελέσµατα.
Aυτό έχω να προτείνω. Eίναι ευκολότε-
ρο. Kαι χρησιµότερο. Γιατί ο Λόγος κα-
τανοείται ευκολότερα από τη µουσική.

Tόσοι κόποι, τόσες θυσίες, και για
ποιόν γίνονται όλα αυτά; Για ορισµένο

κύκλο. H Tέχνη, γενικά, απευθύνεται
στους ολίγους. Kατά ένα µοιραίο
τρόπο είναι αριστοκρατική.H Mουσική
κατανοείται δυσκολότερα [από τον
Λόγο]. Eίναι µια ιδιαίτερη γλώσσα που
πρέπει να τη γνωρίζει κανείς βαθιά.
O άνθρωπος µπορεί να καταλάβει
εύκολα µια µικρή µελωδία, γιατί το
είδος αυτό της µουσικής τον τέρπει.
H ανώτερη όµως µουσική είναι µια
αρχιτεκτονική ήχων. Πρέπει να κατέ-
χει κανείς τα στοιχεία της για να την
αισθάνεται και να εκτιµά ακριβώς τα
αισθήµατα που δοκιµάζει.

Aκούς µια Συµφωνία. ∆εν αρκεί.
Όπως δεν αρκεί να βλέπεις τον Παρ-
θενώνα και να αναρωτιέσαι πώς
ανέβασαν εκεί πάνω τα µάρµαρα.
Πρέπει να συλλαµβάνεις το νόηµα της
αρχιτεκτονικής. Όπως ο καλλιτέχνης
καταβάλλει κόπο, πρέπει και το κοινό
να µη ζητεί µια εύκολη τέρψη, αλλά να
κοπιάσει, και όταν κατανοήσει, θα
νιώσει την απόλαυση που προσφέρει
η µεγάλη τέχνη. Yπάρχουν, όµως,
µυστικά τής τέχνης που πρέπει να τα
γνωρίζει κανείς. Πρέπει µε τρεις
λέξεις: να είναι µυηµένος.

O κόσµος που έχει σχηµατίσει
πάνω απ’ το αµφιθέατρο µια µακριά
και πολυάριθµη γιρλάντα, τι αισθάν-
θηκε από το νόηµα των συµφωνιών;
Kαι ο άλλος κόσµος που δεν τον
άγγιξε η προσπάθειά µας ούτε µε την
περιέργεια; Aν είναι κάτι που µου φέρ-
νει απελπισία όταν το σκέπτοµαι,
είναι η απόσταση που µε χωρίζει από
το κοινό. Aγαπώ τον λαό. Tον καταλα-
βαίνω αλλά δεν µε καταλαβαίνει.
H µεγάλη δυστυχία τής ζωής µου
είναι αυτή.

Kαι ερωτώ τον εαυτόν µου: Τι προ-
σφέρεις στην ανθρωπότητα; Έρχο-
νται στιγµές που σκέπτοµαι ότι θα
ήταν προτιµότερο για µένα να κάνω
κάποιο άλλο έργο, που να το καταλα-
βαίνει όλος ο κόσµος. Aίφνης να
σκάβω τη γη...
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Σηµείωση:
Ευχαριστούµε τον κο Στάθη Αρφάνη, που γενναιόδωρα µας διέθεσε φωτογραφικό υλικό από το πλούσιο αρχείο του, για τις ανάγκες του αφιερώµατος.

...∆εν αρκεί να βλέπεις τον Παρθενώνα...
∆ηµήτρης Μητρόπουλος

POLYTONON 38:Layout 1 1/4/10 8:05 PM Page 37



44

Λίγες σκέψεις ως προλεγόµενα

Ο εικοστός αιώνας υπήρξε αναµφισβήτητα το θέατρο των
σηµαντικότερων γεγονότων ευρείας κλίµακας, που δια-
µόρφωσαν την εικόνα τού σύγχρονου κόσµου.

Παγκόσµιοι πόλεµοι, κοινωνικοοικονοµικές συγκρού-
σεις και ανακατατάξεις, πρωτόγνωρα τεχνολογικά και επι-
στηµονικά επιτεύγµατα, οδήγησαν στην δηµιουργία
καινούργιων νοοτροπιών και αισθητικών αντιλήψεων. Οι
τέχνες και ειδικότερα η µουσική - ως εκδηλώσεις τής
ανθρώπινης δηµιουργικότητας απόλυτα εξαρτώµενης από
τις υπόλοιπες παραµέτρους τού ιστορικού γίγνεσθαι - δεν
θα µπορούσε να απουσιάζει από το προσκήνιο των γεγο-
νότων.

Οι πρωτοποριακές και επαναστατικές τάσεις τής µου-
σικής τού εικοστού αιώνα, αποτελούν πλέον ένα καινούρ-
γιο και σηµαντικό κεφάλαιο έρευνας και µελέτης, τόσο από
καθαρά µουσικό, όσο και από µουσικολογικό, ιστορικό και
κοινωνιολογικό ενδιαφέρον.

Το σπουδαιότερο µουσικό κληροδότηµα του αιώνα που
έφυγε, είναι η δηµιουργία ενός νέου κώδικα µουσικής επι-
κοινωνίας, ενός καινούργιου µουσικού είδους εντελώς δια-
φορετικού από ότι γνωρίζαµε µέχρι τότε.

Γύρω στις αρχές τού χίλια εννιακόσια, άρχισε να γρά-
φεται στις ΗΠΑ το ξεχωριστό κεφάλαιο τής ιστορίας τής
µουσικής που φέρει τον τίτλο «Jazz».

Η Jazz και τα «σκοτάδια µας»

Στη χώρα µας η Jazz ήταν ανέκαθεν µία µουσική που αφο-
ρούσε λίγους, πολύ λίγους. ∆υστυχώς, µε την πάροδο του
χρόνου, αυτοί οι λίγοι έγιναν ακόµα λιγότεροι, πολύ λιγό-
τεροι, σε βαθµό που στις διάφορες συναυλίες να έχεις την
αίσθηση ότι συναντάς διαρκώς τα ίδια πρόσωπα. Ίσως σε
βάθος χρόνου - όχι πολύ µακριά από το σήµερα - οι ελάχι-
στοι εναποµείναντες ενδιαφερόµενοι να είναι µόνο κάποι-
οι λίγοι µουσικοί, και κάποιοι λίγοι συλλέκτες c.d.'s και
παλαιών δίσκων jazz.

Καθόλου ευχάριστη προοπτική. Η αλήθεια όµως είναι
ότι η jazz αποτελούσε πάντα ξένο σώµα µέσα στο ελληνι-
κό µουσικό τοπίο, ισορροπώντας ανάµεσα στην περιθω-
ριακή και την ελιτίστικου τύπου ακαταλαβίστικη τέχνη.

Οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που έδωσαν την
ώθηση για την γέννηση, την ανάπτυξη, αλλά και την απο-
δοχή της εντός και εκτός Ηνωµένων Πολιτειών, είναι
γεγονός ότι απειροελάχιστα έµοιαζαν µε αυτές της χώρας

της jazz
ισ

το
ρ
ία

του Άγγελου Γαβριήλ

1o Μέρος

Η άκρη του νήµατος
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Καθώς ο υπολογιστής αντιλαµβάνεται µόνο ψηφιακά
δεδοµένα (data 0/1), οι κάρτες ήχου αναλαµβάνουν για λο-
γαριασµό του, την µετατροπή του αναλογικού ήχου σε ψη-
φιακή πληροφορία (Analog to Digital, AD). Μόνο σε
τέτοια µορφή ο ήχος µπορεί να εισαχθεί, να καταγραφεί
στον σκληρό δίσκο και να επεξεργαστεί από τον υπολογι-
στή. Καθώς µάλιστα ο άνθρωπος δεν µπορεί να ακούσει
ψηφιακά, η κάρτα ήχου αναλαµβάνει και την αντίστροφη
διαδικασία. µετατρέποντας τα ψηφιακά δεδοµένα σε ανα-
λογικό σήµα, που µέσω του ενισχυτή και των ηχείων µας,
γίνεται αντιληπτό από την αίσθηση της ακοής µας (Digital
to Analog, DAC). Ουσιαστικά, χωρίς την κάρτα, δεν συ-
νεργαζόµαστε ακουστικά ή δεν έχουµε ακουστική επαφή
µε τον υπολογιστή µας. Η ποιότητα της, (που σηµαίνει κυ-
ρίως ποιότητα των µετατροπέων που διαθέτει, AD/DA),
έχει άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του ήχου που εγγρά-
φεται ή αναπαράγεται από τον υπολογιστή. Σας θυµίζω
όµως, οτ εκτός ειδικών περιπτώσεων, η κάρτα δεν επεµ-
βαίνει στην επεξεργασία του ήχου εντός του υπολογιστή
και δεν συµµετέχει στην ποιότητα του αποτελέσµατος. σε
αυτό το στάδιο.

Το hardware της κάρτας διαθέτει εισόδους / εξόδους
του ήχου διαφόρων ειδών (αναλογικές ή ψηφιακές) και
απαιτείται να διαθέτουµε τα ανάλογα καλώδια και βύσµα-
τα για κάθε περίπτωση.

Πολλές κάρτες διαθέτουν ενσωµατωµένες midi in-out ει-

σόδους / εξόδους, γεγονός πολύ βοηθητικό στον χρήστη,
καθώς συνυπάρχουν όλα στην ίδια συσκευή, και για τις
ανάγκες τουλάχιστον ενός απλού studio, πολύ οικονοµικό,
αφού δεν χρειάζεται να αγοραστεί επιπλέον midi interface.

Στις φτηνές, ερασιτεχνικές κυρίως περιπτώσεις, οι κάρ-
τες διαθέτουν δικές τους τράπεζες ήχων, µια εκ των οποί-
ων οπωσδήποτε General Midi. Οι ήχοι αυτοί, παρόλο που
δεν φηµίζονται για την εξαιρετική τους ποιότητα, µπορούν
να αξιοποιηθούν στη µουσική µας µέσα από το sequencer.
Η συνηθέστερη όµως και πλέον επαγγελµατική εκδοχή εί-
ναι οτι οι κάρτες ήχου µπορούν να αναπαράγουν τον ήχο
είτε από τα virtual synthesizers του υπολογιστή, είτε τον
ηχογραφηµένο ήχο των µουσικών προγραµµάτων.

Σε ακριβότερες περιπτώσεις, οι κάρτες µπορούν να
διαθέτουν δικούς τους επεξεργαστές, ώστε να είναι δυ-
νατή η διαχείριση και επεξεργασία του ηχητικού σήµατος
on board, χωρίς την επέµβαση του κεντρικού επεξεργα-
στή του υπολογιστή. Οι κάρτες αυτές ονοµάζονται DSP
κάρτες (DSP: Digital Signal Processing).

Άλλες δυνατότητες διασύνδεσης είναι θύρες USB
ή Firewire, ψηφιακοί είσοδοι SPDIF, AES/EBU και ADAT
Optical, World Clock, κλπ.

Ας δούµε αναλυτικά τις διαφορετικές περιπτώσεις καρ-
τών. Όσον αφορά στην έρευνα αγοράς σας, να έχετε υπό-
ψη, οτι όλες οι εταιρίες, διαθέτουν κάρτες σχεδόν για κάθε
περίπτωση και προϋπολογισµό.

κάρτες
ήχου

η φωνή

του

υπολογιστή

σας

2o Μέρος
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Το dvd µε τίτλο “Xenakis - electronic music 1”, είναι το τρίτο της σειράς της εταιρείας “Mode” που παρουσιάζoυµε
στις οπτικές ακροάσεις. Η παραγωγή είναι µεν παλαιότερη, του 2009, οι θεµατικές ανάγκες όµως των προηγούµε-
νων άρθρων της στήλης, δεν µας επέτρεψαν την παρουσίασή του νωρίτερα. Μια παραγωγή εικόνας και ήχου υψη-
λών προδιαγραφών µε έργο Ξενάκη, δεν µπορεί να µας αφήνει αδιάφορους, σε καµµία χρονική περίοδο.

Το “La legende D’Eer” είναι µια ηλεκτροακουστική σύνθεση για επτακάναλη µαγνητοταινία, που παρουσιάστη-
κε το 1978 στο Centre Georges Pompidou στο Παρίσι για το “Diatope”. Ο Ξενάκης συνέθεσε τη µουσική για να
ακούγεται playback στο οµώνυµο κτίριο, σε αρχιτεκτονικό σχέδιο του ίδιου, µε την ύπαρξη 1680 λαµπτήρων, 4
lasers και 400 κατόπτρων. Περισσότερες από 350 εικόνες από την πρώτη παράσταση, παρουσιάζονται σε φωτο-
γραφίες και slides του Bruno Rastoin. Υλικό ιδιαίτερης αξίας, µιάς και είναι το µόνο που έχει αποµείνει από εκείνη
την περίοδο. Το οπτικό αυτό υλικό έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία σηµερινών προδιαγραφών. Το δε αναλογικό
ηχητικό υλικό, επεξεργάστηκε µε νέες surround και stereo µίξεις από τον Gerard Pape, διευθυντή του CCMIX. Ο
Bruno Rastoin δηµιούργησε ένα εκπληκτικό film διάρκειας 47 λεπτών. Η χρήση δε, 2.30 λεπτών, από την πρωτότυ-
πη µαγνητοταινία, µας µεταφέρει µαγικά στην εποχή του 1978, που γράφτηκε του έργο. Στη δηµιουργία του ηχη-
τικού υλικού ο συνθέτης χρησιµοποίησε εκτός άλλων και διάφορα αφρικανικά και ιαπωνικά όργανα.

Το δεύτερο µέρος της παραγωγής έχει τίτλο “Iannis Xenakis and Harry Halbreich in conversation”. Πρόκειται για
µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση του συνθέτη, µε τον µουσικολόγο και πολύ καλό γνώστη του έργου τού
συνθέτη, Harry Halbreich. Η ηχογράφηση έγινε στο εργαστήριο του Ξενάκη στο Παρίσι το 1995 και παρότι δεν εί-
ναι επαγγελµατική, παραµένει ιστορικής αξίας.

60

Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου

Οπτικοακουστικές παραγωγές
σύγχρονων έργων

XENAKIS
ELECTRONIC MUSIC 1

Εταιρεία: Μode
Format: NTSC,
high definition
υπότιτλοι: Αγγλικά,
Γερµανικά, Γαλλικά,
Ισπανικά.
Ήχος: 96khz/ 24-bit
pcm, 5.1 surround,
dts, dolby diigital
∆ιάρκεια: 1hr 55 min.
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