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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.
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4 4 . Σ ε µ ι ν ά ρ ι α - ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ί

4 6 . Ε π ι σ τ ο λ έ ς

4 8 . Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

4 9 . Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

5 2 . Ο π τ ι κ έ ς α κ ρ ο ά σ ε ι ς
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Προλογίζοντας πριν λίγο καιρό µία συναυλία
στο Μουσείο Μπενάκη, ο Βύρων Φιδετζής, είπε
περίπου τα εξής: «Σήµερα όλοι µιλάµε για την
κρίση και για το τί φταίει. Όµως, πολύ πριν
έρθει η οικονοµική κρίση, είχε ήδη ξεκινήσει η
πολιτιστική».

Είχε απόλυτο δίκιο! Μια κοινωνία που επικε-
ντρώνεται στο άµεσο, το αρεστό, σ’ αυτό που
πετυχαίνει γρήγορα και «πουλάει», χάνει σιγά –
σιγά τη δυνατότητα να σταµατήσει και να σκε-
φτεί. Οι λίγοι ροµαντικοί που επιµένουν να
υπηρετούν στόχους και ιδέες αταίριαστους
προς την περιρρέουσα ατµόσφαιρα, συναντάνε
κλειστές πόρτες και βουλωµένα αυτιά.

Είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι µέσα σ’αυτές
τις συνθήκες, η ελληνική µουσική δηµιουργία
προχώρησε παραπέρα. Ναι, είναι αλήθεια.. .
Παρακολουθώντας από καιρό πολλές από τις
όλο και περισσότερες συναυλίες που γίνονται,
συστηµατικά διαπιστώνουµε καλύτερο επίπεδο
εκτελέσεων, πιο ενδιαφέροντα προγράµµατα
και µεγαλύτερη προσέλευση κοινού.

Και δεν µιλάµε µόνο για τα µεγάλα συµφωνικά
σύνολα της χώρας, αλλά και για τα δεκάδες
µικρότερα νέα σχήµατα ή σολίστ που εµφανίζο-
νται στις πολλές πλέον αίθουσες της Αθήνας και
άλλων ελληνικών πόλεων.

Την ίδια βελτίωση διαπιστώνουµε και στα νέα
έργα που γράφονται. Αψευδής µάρτυρας τα
χειροκροτήµατα στο τέλος των συναυλιών αλλά
και τα ευχαριστηµένα πρόσωπα των εκτελε-
στών. Κάτι συνέβαινε υπογείως όλα αυτά τα
χρόνια, που όπως φαίνεται αρχίζει να αποδίδει
καρπούς.

Παρότι η µουσική εξακολουθεί να είναι
ο «φτωχός συγγενής» του πολιτιστικού µας χώ-
ρου, σήµερα βλέπουµε κάποια από τα προβλή-
µατα που παλαιότερα διαπιστώναµε σιγά – σιγά
να εκλείπουν. Κι αυτό έγινε χάρη στο πείσµα και
τη δουλειά των ανθρώπων που την υπηρετούν.

Αυτό που δεν µπορούµε να προβλέψουµε,
είναι το πώς οι σκληρές συνθήκες που έρχο-
νται, θα επηρεάσουν τις δυνατότητές µας από
’δω και πέρα. Όµως εδώ έχουµε ένα συγκριτικό
πλεονέκτηµα: Έχουµε µάθει πλέον να πορευό-
µαστε µε «ελαφριές αποσκευές»!

Η Συντακτική Οµάδα

6
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Ένας µουσικός ουροβόρος
ή το «∆αχτυλίδι» των φτωχών

Σε ένα καµπαρέ τής Μονµάρτης, το Auberge du Clou, ο
Eric Satie συνάντησε τη Γαλλίδα ζωγράφο Suzanne
Valadon στις αρχές τού 1893. Τους συνέδεσε ένας θυελ-
λώδης έρωτας, που κράτησε µόλις έξη µήνες αποτελώντας
τη µοναδική γνωστή ερωτική σχέση που έκανε ποτέ ο συν-
θέτης. Όταν εκείνη αποφάσισε να διαλύσει τη σχέση,
ο Satie πέρασε ένα δύσκολο ψυχολογικά διάστηµα αναζη-
τώντας να αδειάσει την ψυχή και το µυαλό του από εύλο-
γα συναισθήµατα βαθύτατου πόνου και εγκατάλειψης.
Εκείνη λοιπόν την εποχή, συνέθεσε το «Vexations», ως ένα
µέσο αυτοτιµωρίας αλλά και ιδιότυπης αυτοψυχοθεραπεί-
ας, έργο που δεν εξέδωσε ποτέ κατά τη διάρκεια της
ζωής του.

Το έργο βασίζεται σε ένα σύντοµο θέµα χωρίς µέτρα
(γεγονός πρωτόγνωρο για την εποχή) στο µπάσο, το οποίο
κατόπιν επιδέχεται µίας τρίφωνης εναρµόνισης, που επα-
ναλαµβάνεται αλλά µε αντιστροφή τής κίνησης των δύο
ψηλότερων φωνών. Πριν από κάθε παρουσίαση των δύο
εναρµονίσεων, ο Satie ζητά την παρουσίαση του θέµατος
µόνου του, µε αποτέλεσµα η συνολική δοµή τού έργου να
διαµορφώνεται ως εξής: θέµα – εναρµόνιση 1 – θέµα –
εναρµόνιση 2. Η ένδειξη «Très Lent» υποδεικνύει σαφώς
ένα αργό tempo, βάσει τού οποίου το έργο διαρκεί κατά
προσέγγιση λίγο παραπάνω από ένα λεπτό. Ωστόσο, η
προµετωπίδα τού κοµµατιού ζητά την επανάληψή του 840
φορές δίνοντας µάλιστα και συγκεκριµένες οδηγίες: «Για
να παίξει κανείς αυτό το µοτίβο 840 φορές, θα ήταν
σωστό προηγουµένως να προετοιµαστεί, και µάλιστα µέσα
στη µεγαλύτερη δυνατή σιωπή, µε σοβαρές ακινησίες».
Έτσι, η συνολική εκτέλεση εκτείνεται σε ένα χρονικό
διάστηµα, που υπερβαίνει τις 14 ώρες.

Βλέποντας κανείς την εναρµόνιση που έχει κάνει ο
Satie, παρατηρεί άµεσα πως χρησιµοποιούνται ευρέως
διαστήµατα τέταρτης αυξηµένης, τα οποία εµφανίζονται
χωρίς καµία τονική λογική αλλά στο πλαίσιο µίας σκοτει-
νής, µυστηριώδους και έντονα χρωµατικής γραφής, που
περισσότερο θυµίζει –οπτικά και ακουστικά- δωδεκαφθογ-
γικές συνθέσεις. Το γεγονός τής προκλητικά συχνής χρή-

του Τίτου Γουβέλη

VEXATIONS
του Erik Satie
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«Το διαδίκτυο στην Ελλάδα στο χώρο
της τέχνης, είναι ακόµα υποβαθµισµένο.

Οι πιο αξιόλογοι άνθρωποι δεν έχουν
ακόµα µπει σοβαρά µέσα. Ωστόσο µε το

να γκρινιάζουµε πάνω σ’ αυτό, δεν βγαίνει
τίποτα. Το θέµα είναι ότι πρέπει όλοι να

παρέµβουµε δηµιουργικά.»

Κώστας Γρηγορέας

Τρία χρόνια
δι@δικτυακό

TaR

σ
υ
ν
έν

τε
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ξ
η

Μία συζήτηση µε τον Κωνσταντίνο Λυγνό

Όταν πριν τρία χρόνια το διαδικτυακό TaR
ξεκινούσε ήταν από κάθε άποψη, ένας κατ’
ευθείαν απόγονος του εντύπου που κυκλο-
φόρησε το 1982. Η ταχύτητα µε την οποία
αυτό άλλαξε είναι πραγµατικά εντυπωσιακή
και σίγουρα η νέα διαδικτυακή µορφή έπαιξε
καταλυτικό ρόλο σ’ αυτό. Όµως, τα µέσα
είναι εργαλεία σε χέρια ανθρώπων και τίπο-
τα δεν γίνεται από µόνο του. Την τελική µορ-
φή κάθε προσπάθειας την καθορίζουν οι
αποφάσεις που παίρνονται και η δουλειά που
τις υποστηρίζει. Στην περίπτωση του TaR και
τα δύο λειτούργησαν επιτυχώς. Συζητώντας
µε τον Νότη Μαυρουδή, τον Κώστα Γρηγορέα
και την Έφη Αγραφιώτη, επιχειρούµε έναν
απολογισµό και ανιχνεύουµε τις δυνατότητες
που ανοίγονται από εδώ και πέρα.
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σµίου πολέµου, ο Μητρόπουλος κατάφερε ν’ αναδείξει τη
Συµφωνική Oρχήστρα τής Mιννεάπολης (Σ.Ο.Μ.) σε ένα από
τα καλύτερα και γνωστότερα συµφωνικά συγκροτήµατα της
Aµερικής. Mαζί της, πραγµατοποίησε περισσότερες από τρια-
κόσιες “συναυλίες συνδροµητών”, µεγάλο αριθµό “λαϊκών”,
συναυλίες για τους σπουδαστές, (στο πλαίσιο των οποίων συ-
νήθιζε να κάνει και αναλυτικές εισηγήσεις για τους συνθέτες
και τα έργα του προγράµµατος), δεκαπέντε περιοδείες σε πό-
λεις των Hνωµένων Πολιτειών και του Kαναδά.

Εµφανίστηκε, επίσης, ως προσκεκληµένος µαέστρος µε
τη Συµφωνική Oρχήστρα τού NBC, τη Φιλαρµονικής Nέας
Yόρκης, την Oρχήστρα της Φιλαδέλφειας κ.ά. Συµµετείχε ως
πιανίστας σε συναυλίες Mουσικής δωµατίου µε το ensemble
που είχε ιδρύσει ο περίφηµος βιολονίστας Louis Krasner
(εξάρχων της Συµφωνικής Oρχήστρας της Mιννεάπολης).

Παράλληλα, από τη σεζόν 1944 - 45, δέκατη έκτη τού θε-
σµού των θερινών συναυλιών που οργανώνονταν από τη µου-
σική εταιρεία Robin Hood Dell και δίδονταν στο πάρκο
Fairmount της Φιλαδέλφειας, ο Μητρόπουλος ανέλαβε τα κα-
θήκοντα του Kαλλιτεχνικού ∆ιευθυντή και αρχιµουσικού τής
Robin Hood Dell Symphony Orchestra, που δεν ήταν άλλη από
την Oρχήστρα της Φιλαδέλφειας.

Στη διάρκεια της παραµονής του στη Μιννεάπολη δεν
εγκατέλειψε το διδακτικό του έργο. ∆ίδαξε Mορφολογία και
Eρµηνεία σε σεµινάρια αποφοίτων τής Mουσικής Σχολής τού
Πανεπιστηµίου τής Mιννεζότα.

Οι συναυλίες τού Έλληνα αρχιµουσικού µεταδίδονταν από
τα µεγαλύτερα ραδιοφωνικά δίκτυα των Η.Π.Α., ενώ πολλά
έργα καθιερωµένων ή αγνώστων συνθετών παίχτηκαν σε πρώ-
τη παγκόσµια εκτέλεση υπό τη δική του διεύθυνση, ώστε η
Μιννεάπολη αναδείχτηκε σε “προπύργιο της συγχρόνου
µουσικής”.

ΙV. H ΠEPIO∆OΣ THΣ NEAΣ YOPKHΣ

Tο 1949 ο Mητρόπουλος ανέλαβε ως συνδιευθυντής τής Φι-
λαρµονικής Oρχήστρας τής Νέας Yόρκης, µαζί µε τον Λεο-
πόλδο Στοκόφσκι. Toν επόµενο χρόνο ο Στοκόφσκι
αποσύρθηκε. Aπό το 1951 η Φιλαρµονική ανέθεσε στον
Mητρόπουλο τα καθήκοντα του Aρχιµουσικού και
Kαλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, που άσκησε έως το 1957. Xωρίς κα-
µιά προσπάθεια ξένη και ασυµβίβαστη προς την καλλιτεχνική
του ιδιότητα, µε σκληρή δουλειά και αυτοκριτική, και παρ’ όλα
τα εµπόδια που όρθωναν στο διάβα του οι συνάδελφοι, χω-
ρίς διαφηµιστικά τεχνάσµατα, πέτυχε µε την αξία του να του
εµπιστευτούν τις τύχες τής κορυφαίας αµερικάνικης ορχή-

Οι δύο προηγούµενες ενότητες των βιογραφικών: Ι. Παιδικά
χρόνια – Σπουδές, ΙΙ. Η Ελληνική περίοδος, δηµοσιεύτηκαν στο
προηγούµενο τεύχος. Στο παρόν τεύχος ολοκληρώνουµε µε τις
ενότητες ΙΙΙ. και ΙV. Το αφιέρωµα στον ∆ηµήτρη Μητρόπουλο
θα συνεχιστεί µε ενότητες, όπως: Ο Ερµηνευτής, Ο Συνθέτης
κ.ά. Χρησιµοποιείται φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία Από-
στολου Κώστιου και Στάθη Αρφάνη.

ΙΙΙ. H ΠEPIO∆OΣ THΣ MINNEAΠOΛHΣ

Tα χρόνια τού B' Παγκοσµίου πολέµου, που συµπίπτουν µε τα
πρώτα χρόνια τής ζωής και της δράσης τού Mητρόπουλου
στην Aµερική, αποτέλεσαν γι’ αυτόν µια περίοδο βαθειάς κρί-
σης που σηµάδεψε την ανθρώπινη και την καλλιτεχνική του
υπόσταση. Aν πριν από τον πόλεµο ένιωθε ένα χάος να τον
χωρίζει απ’ όλον τον κόσµο, έτσι ώστε ήταν και έµενε π ά ν τ
α µόνος, και όταν ακόµα βρισκόταν κοντά µε εκείνους που
τον αγαπούσαν –είναι τα δικά του λόγια– τώρα πια απο-
κοµµένος από τον φυσικό του περίγυρο, µακριά από τους δι-
κούς του, ανίκανος να προσαρµοστεί στο νέο του περιβάλλον,
όχι µόνο θα αποδεχθεί, αλλά και θα αναζητήσει ο ίδιος τη µο-
ναξιά. Kι ενώ για πολλά χρόνια ταλαντευόταν ανάµεσα στις
ιδέες τής τέχνης ως αυτοσκοπού και της τέχνης ως παιδαγω-
γικού µέσου, τα γεγονότα τού πολέµου θα ενισχύσουν φυ-
σικές του καταβολές και επίκτητες διαθέσεις, ώστε ποτέ πια
δεν θα δει τη µουσική έξω από µια γενικότερη ωφελιµιστική
φιλοσοφία.

Mέσα στο διάστηµα των έντεκα χρόνων, και παρ’ όλες τις
δυσκολίες και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις τού B’ Παγκο-

έτος Μητρόπουλου
α
φ
ιέ
ρ
ω

µ
α

2o Μέρος

Σύντοµα
βιογραφικά

του Απόστολου Κώστιου
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Εισαγωγή

Η νεότερη γενιά τής φασµατικής «σχολής» έχει σαν ιδια-
τερότητα, το ότι εµφανίζεται χωρίς αισθητή απόσταση,
χρονικά και αισθητικά, απο τους πρώτους συνθέτες, ακο-
λουθώντας κατ’αρχήν τις µουσικές αναζητήσεις των πρώ-
των φασµατιστών. Αν όµως αφετηρία των νέων συνθετών
είναι η ανάλυση-σύνθεση του ηχητικού υλικού µέσω της
επεξεργασίας των φασµατικών δεδοµένων, η διαφορετι-
κότητα της συνθετικής πορείας πολλών από αυτούς οφεί-
λεται και στην τεχνολογική εξέλιξη και πρόοδο µε άµεση
επιρροή στην αισθητική τους εξέλιξη, και στον τρόπο χρή-
σης τής πληροφορικής.

Ορισµένοι συνθέτες χρησιµοποιούν την εξελισσόµενη
γλώσσα τής πληροφορικής σε συνδυασµό µε µία γενικό-
τερης αντίληψης σειραϊκή οργάνωση, ενώ άλλοι οργανώ-
νουν το µουσικό υλικό τους µε βάση, είτε τον συνδυασµό
παραδοσιακής – ψηφιακής ενορχήστρωσης, είτε µε βάση
αυτές καθ’εαυτές τις νέες τεχνολογίες, που αποτελούν τον
κύριο παράγοντα, την κύρια έµπνευση της οργάνωσης της
µουσικής τους φόρµας.

Τα λίγα αυτά παραδείγµατα παρουσιάζονται όχι µε τη
προσέγγιση της «αισθητικής» τους αξίας, (αυτό άλλωστε
αφορά τους µελλοντικούς ερευνητές), αλλά µε βάση τη
«διαφορετικότητα» της µουσικής γλώσσας, και τον διαφο-
ρετικό τρόπο «εφαρµογής» των φασµατικών µοντέλων.

Μεταβατικότητα των ηχητικών πεδίων

Η ιδέα µιάς εξαιρετικά έντονης διαδικασίας επιβράδυνσης,
θέτει προβλήµατα που επιλύονται µε τη βοήθεια της πλη-
ροφορικής. Η «µικροσκοπική» προσέγγιση των πεδίων εκεί-
νων στα οποία πραγµατώνονται οι ηχητικές διαδικασίες
µετάβασης από µία ηχητική περιοχή σε µία άλλη, απασχο-
λεί την Φιλλανδή συνθέτρια Kaija Saariaho στο έργο της

«Προς το λευκό» ( Vers le blanc 1982). Η βασική αρχή που
διέπει τη µουσική φόρµα τού έργου, είναι το επιδιωκόµενο
αδιάσπαστο σύνολο που η συνθέτις επιδιώκει, µεταξύ
φόρµας και περιεχοµένου. Η αντίστοιχη εφαρµογή αυτής
της σκέψης είναι το πέρασµα από µία συγχορδία σε µία
άλλη, χρησιµοποιώντας glissandi τόσο µεγάλης βραδύτη-
τας, ώστε κατ’ουσίαν οι αλλαγές-µεταβάσεις του µουσικού
ύψους δεν γίνονται αντιληπτές από το αυτί. Η πραγµάτω-
ση αυτή γίνεται µέσω του Η.Υ.

Η διάρκεια των glissandi διαρκούν όσο και το ίδιο τό
έργο: 15 λεπτά. Ολόκληρο το µουσικό υλικό, κινείται προς
διαφορετικές διευθύνσεις, παράγοντας µιά αρµονική
δοµή που βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση.

Ενώ στο παράπλευρο σχήµα είναι σαφής ο αρµονικός
προσανατολισµός, στην πραγµατικότητα ο ακροατής δεν
εκλαµβάνει τό ηχητικό αποτέλεσµα σαν σειρά αλλαγής
συγχορδιών, αλλά σαν ένα ηχητικό συνεχές, µία συγχορ-
δία συνεχή που υφίσταται µιά διαρκή µεταβατική διαδικα-
σία. Σε ορισµένα σηµεία του έργου, όπου τα glissandi
συναντώνται και δηµιουργούν τις αναγκαίες συχνοτικές και
διαστηµατικές διαδικασίες, δηµιουργείται µιά πιό «οικεία»
ακουστική αίσθηση πολυτονικού ή τονικού χαρακτήρα.
Η ηχητική οργάνωση µε αυτή τη σφαιρική ακουστική αντί-
ληψη που δηµιουργείται, οδηγεί στον αδιάσπαστο χώρο,
φόρµας-περιεχοµένου.

Το τεχνικό µέρος αυτής της διαρκούς µεταβατικότη-
τας, πραγµατοποιείται µε τον έλεγχο των κεντρικών
συχνοτήτων των περιοχών των στοιχείων διαµόρφωσης
(synthèse formantique), ταυτόχρονα µε τον έλεγχο των πα-
ραµέτρων του χρόνου, όπως και µε τη δηµιουργία ηχητι-

του Θανάση Κουµεντέρη

Φασµατικήµουσική

Παραδείγµατα από έργα τής νεώτερης
γενιάς των Φασµατιστών

θέµατα

4o Μέρος

POLYTONON 39:Layout 1 3/4/10 8:40 AM Page 35



36

κών παραλλαγών, δια µέσου της διαδικασίας παρεµβολής
(intrerpolation).

Από την πλευρά τής ηχοχρωµατικής σύλληψης, η συν-
θέτις αναφέρει τον σκοπό δηµιουργίας µιάς φωνής αν-
θρώπινης µεν, αλλά µε έντονο τον χαρακτήρα τής «έλειψης
αναπνοής», και την ηχητική αποµάκρυνση ενίοτε από το
φυσικό µοντέλο τής φωνής.

Πολυδιαστατική ηχητική οργάνωση

Στο έργο τής Kaija Saariaho Amers 1992 (solo βιολο-
ντσέλο, ορχηστρικό σύνολο, συστήµατα πληροφορικής,
και µετατροπές - µεταβάσεις του ηλεκτρονικού ήχου σε
πραγµατικό χρόνο), η συνθέτις εφαρµόζει µιά συνθετική
µέθοδο που προέρχεται, αφ’ ενός από τις βασικές «παρα-
δοσιακές» αρχές τής δυτικής συνθετικής σκέψης, αφ’ ετέ-
ρου από τις «συνέπειες» που δηµιουργούνται από τις
τεχνικές και τις τεχνολογίες τής εποχής µας. Η «συνοχή»
των διαφορετικών ηχητικών παραµέτρων τού έργου, δη-
λαδή ο χειρισµός τής ηχοδιαλεκτικής ανάµεσα στα ακου-
στικά όργανα και τα ηλεκτρονικά, ανάµεσα στα συστήµατα
της πληροφορικής και τις διαδικασίες - µεταβατικότητες
σε πραγµατικό χρόνο, είναι προβλήµατα που συνθέτουν
ένα νέο πολυδιαστατικό χώρο µουσικής σκέψης.

Το έργο είναι ένα είδος κοντσέρτου για βιολοντσέλο
και σύγχρονη ορχήστρα, αφού απουσιάζουν τα έγχορδα,
ενώ τη θέση τους παίρνουν τα ηλεκτρονικά όργανα και τα
συστήµατα επεξεργασίας - µετατροπής τού ήχου σε πραγ-
µατικό χρόνο, δηµιουργώντας το ακόλουθο ορχηστρικό
πλάνο: Το σόλο όργανο, το οργανικό σύνολο (ξύλινα, χάλ-
κινα, άρπα, πληκτροφόρα τα οποία περιλαµβάνουν πιάνο-
Midi πλήκτρα-συνθετητές µε πλήκτρα, όπως το Yamaha
SY99, σύνολο κρουστών), και ηλεκτροακουστικές συσκευ-
ές που µεταβάλουν τον ήχο του σολίστα, όπως και συνθε-
τητές µε προηχογραφηµένους ήχους. Ιδιαίτερα σηµαντική
είναι η επεξεργασία σε πραγµατικό χρόνο τού ήχου τού
σολίστα (ειδικό µικρόφωνο κατασκευασµένο από τον
Franck William Fromy στο Ircam). Η χρησιµοποίησή του εί-
ναι επιλεκτική την ώρα τού έργου.Το µικρόφωνο αποτε-
λείται απο ένα σύστηµα προσαρµοσµένο στο καβαλάρη
του οργάνου, περιλαµβάνοντας στην ουσία µικρόφωνα για
κάθε µία από τις χορδές. Αυτό το σύστηµα επιτρέπει τις
ηλεκτροακουστικές µετατροπές ξεχωριστά γιά τον ήχο τής
κάθε χορδής, όπως και την επιλεκτικά διαφορετική «χω-
ροθέτηση» των ήχων αυτών στην αίθουσα.

Έτσι, η συνθέτις µέσω των δεδοµένων υπαρχουσών
σχέσεων που αφορούν την συνοχή αρµονίας - ηχοφάσµα-
τος και των παραµέτρων των βασικών συστατικών τού
ήχου, οργανώνει τη δοµή τού έργου µε αφετηρία τους ηχη-
τικούς χειρισµούς, αντικαθιστώντας έτσι την οργανωτική
δύναµη του τονικού συστήµατος µε αυτούς τής οργάνω-
σης - επεξεργασίας του ηχοχρώµατος.

Συνθετική αλγοριθµική διαδικασία

Η συνθετική γλώσσα του Michael Jarrell, σηµαντική στη
δεύτερη γενιά των φασµατιστών ενσωµατώνει τις αρχές
τής πληροφορικής επιστήµης στην πολυφωνική - αντιστι-
κτική επεξεργασία.

Οι τρόποι ανάπτυξης τών µουσικών ιδεών στο έργο του
Μισέλ Ζάρελ Congruences 1988-89 για φλάουτο Midi,
όµποε ορχηστρικό σύνολο και ηλεκτρονικά, πραγµατοποι-
ούνται µέσω τού προγραµµατισµού.

Ο Μ. Ζάρελ χρησιµοποιεί την πληροφορική για τη δη-
µιουργία των φωνών µε σκοπό την πολυφωνική τους εξέ-
λιξη. Μουσική πρόθεση, η ένταξη κάθε φωνής σε µία
παλµική δοµή, που θα θεωρείται σαν «οριζόντια λίστα το-
νικών υψών». Η κεντρική πολυφωνική ιδέα αφορά στην
ανάπτυξη των φωνών µε σκοπό την ενσωµάτωσή τους σε
µία διαστηµατική ένταξη της µίας φωνής στην άλλη, και µε
αποτέλεσµα τον µελωδικό διαχωρισµό σε έναν συγκεκρι-
µένο αριθµό γκρουπ, έτσι ώστε να προκύπτουν καινούρ-
γιες µελωδίες που να περιέχουν τα ίδια διαστήµατα µε τον
ακόλουθο τρόπο:

1) ∆υνατότητα µεταλλαγής των γκρουπ σε οποιαδήπο-
τε σειρά.

2) Οι τέσσερεις τρόποι αντιστικτικής επεξεργασίας των
φωνών (ευθεία, ανάστροφη, αντίθετη, καθρέφτης) για κά-
θε γρούπ, είναι εκ των προτέρων δυνατές και καθορισµέ-
νες.

3) Μέσα στις προκύπτουσες µελωδίες, τα ύψη που προ-
έρχονται από κάθε γκρουπ, είναι καθορισµένα µε τρόπο
ώστε να διαµορφώνονται σε κάθε αποτέλεσµα συγκεκρι-
µένο ποσοστό αριθµού των φθόγγων που ανήκουν σε κά-
θε γκρούπ «γεννήτορα»:

Από το αρχικό µελωδικό υλικό προκύπτουν τα ακόλου-
θα δύο µελωδικά σχήµατα:

Σχέδιο τής συσκευής ηχητικής επεξεργασίας τού βιολοντσέλου.
Απόσπασµα απο τις σηµειώσεις τού έργου: Notice technique d’Amers
de Kaija Saariaho (σ.11). Ircam-Centre Georges-Pompidou.

1. Αρχική µελωδία

2. Οι δύο προκύπτουσες µελωδίες

1,2 Francis Courtot: Entre le decompose et l’ incomposable
La composition assistee par ordinateur σ.6
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Η ∆υτική Αφρική είναι η πατρίδα των περισσότερων
νέγρων, που έφτασαν στον Νέο Κόσµο για να πουληθούν
σαν δούλοι στους λευκούς γαιοκτήµονες. Είναι γνωστό ότι
η Jazz δεν γεννήθηκε στην ∆υτική Αφρική και είναι πολύ
πιθανόν, αν οι ∆υτικοαφρικανοί ακούσουν jazz, κάποιοι από
αυτούς ούτε θα την καταλάβουν, ούτε θα τους αρέσει.
Αντιστοίχως και η παραδοσιακή µουσική της ∆υτικής Αφρι-
κής θα πρέπει να είναι το ίδιο ακατανόητη και ξένη για τους
περισσότερους Αφροαµερικάνους.

Ο λόγος για τον οποίον το ενδιαφέρον των ερευνητών
τής ιστορίας τής jazz, επικεντρώνεται καταρχάς στην
∆. Αφρική, έχει να κάνει µε τα στοιχεία µουσικών και άλλων
πολιτισµικών παραδόσεων των λαών αυτής της περιοχής,
που µεταφέρθηκαν προφορικά στην Αµερική από τους
σκλάβους. Τα στοιχεία αυτά κατόρθωσαν, κάτω από εξαι-
ρετικά αντίξοες συνθήκες, να επιβιώσουν άλλες φορές
αυτούσια και άλλες φορές συγκαλυµµένα και να αναµι-
χθούν µε τις µουσικές και τις πολιτισµικές παραδόσεις των
Ευρωπαίων αποίκων. H ανάµιξη αυτή αποτέλεσε µια
µακροχρόνια και πολύπλοκη διαδικασία πολιτισµικών και
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, ζυµώσεων και µεταλλάξε-
ων, που πολλές φορές ο ρόλος τους, ο βαθµός τους και
τελικά η επίδρασή τους να είναι πολύ δύσκολο να εξακρι-
βωθούν µε βεβαιότητα. Ωστόσο, τα σπέρµατα του ∆υτικο-
αφρικανικού πολιτισµού έπαιξαν τελικά καθοριστικό ρόλο
στην δηµιουργία, ταυτότητα και εξέλιξη της jazz.

Γενικές πληροφορίες

Ο γεωγραφικός χώρος που εννοούµε ως ∆υτική Αφρική,
είναι η έκταση των δύο εκατοµµυρίων - περίπου - τετρα-

γωνικών µιλίων, που οριοθετείται από την χερσόνησο του
Ντακάρ ( βορειοδυτικό άκρο της Σενεγάλης ), την λίµνη
του Τσαντ και τις ακτές τού Κονγκό. Σε αντίθεση µε ό, τι νο-
µίζει ο περισσότερος κόσµος, οι κάτοικοι της περιοχής αυ-
τής είναι ένα µωσαϊκό φυλών µε ξεχωριστές γλώσσες και
ανοµοιογενείς πολιτισµικές παραδόσεις, που ζούνε σε πε-
ριοχές µε εντελώς διαφορετικές κλιµατολογικές και γεω-
λογικές συνθήκες.

Έτσι λοιπόν συναντάµε κοινωνίες που η διαβίωση τους
βασίζεται στην αλιεία, στην αγροτική καλλιέργεια, στην
κτηνοτροφία, στο κυνήγι, αλλά και νοµάδες που διασχίζουν
τεράστιες εκτάσεις µε σκοπό την ανταλλαγή αγαθών.
Κατά καιρούς εµφανίστηκαν βασίλεια, όπως του Μαλί, της
∆αχοµέης και της Γκάνας, που ανέπτυξαν αξιόλογους πο-
λιτισµούς και δηµιούργησαν ακόµη και αυτοκρατορίες.
Πολλά µέλη µικρών φυλών αιχµαλωτιζόντουσαν και που-
λιόντουσαν σαν σκλάβοι στους λευκούς δουλέµπορους.

Οι πολιτισµικές παραδόσεις των λαών τής ∆υτικής
Αφρικής είναι προφορικές. Το 639 µ. Χ. άρχισε η κατάκτη-
ση της βόρειας Αφρικής από τους Άραβες. Είναι πιθανόν –
όπως υποστηρίζουν ορισµένοι ερευνητές - κάποια στοι-
χεία τού αραβικού πολιτισµού να ενσωµατώθηκαν στις ∆υ-
τικοαφρικανικές παραδόσεις. Οι Ευρωπαίοι εξερευνητές –
όπως ο Βάσκο ντε Γκάµα – άρχισαν να ανακαλύπτουν την
∆. Αφρική το 1433.

Γλώσσα

Στις Αφρικανικές φυλές, το ύψος και ο τόνος µιας λέξης
είναι φορείς σηµασίας. Κάτι τέτοιο συµβαίνει βέβαια στα
Ελληνικά, καθώς και σε άλλες γλώσσες του ∆υτικού κό-
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του Άγγελου Γαβριήλ
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∆υτική Αφρική
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στο έργο τού Webern και της δωδεκάφθογγης µουσικής
γενικότερα. Το βιβλίο διατίθεται από τα καταστήµατα: «Πα-
παγρηγορίου – Νάκας», «Φ. Νάκας» και «Λέσχη του ∆ί-
σκου».

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαµε να συγχαρούµε την
συγγραφέα για την πρωτοβουλία της να προχωρήσει στην
έκδοση της πρωτότυπης αυτής εργασίας της, ακόµη και
µε δικούς της πόρους.

Νίκιας Λούντζης
Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ...
Εκδόσεις: «Οι Φίλοι τού Μουσείου Σολω-
µού και Επιφανών Ζακυνθίων»
Σελίδες 469

Ο συγγραφέας είναι νοµικός, αλλά παράλληλα ασχολείται
µε την Επτανησιακή ιστορία και τέχνη. Έχει δηµοσιεύσει
σχετικά δοκίµια και έχει εκδώσει πολλά σχετικά βιβλία.
Υπήρξε επίσης µουσικός παραγωγός τού Γ’ Προγράµµα-
τος. Στο παρόν και πιο πρόσφατο βιβλίο του (εκδόθηκε το
2009) καταπιάνεται µε την ιστορία τής έντεχνης µουσικής
τής Ζακύνθου από τις αρχές τού 19ου έως τα µέσα του
20ου αιώνα. Το βιβλίο αναπτύσσει το θέµα κοινωνικά και
πολυδιάστατα, µε πολυποίκιλες αναφορές, προσφέροντας
ταυτόχρονα πολλά στοιχεία και ντοκουµέντα, καθώς και
πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Οι επιρροές από την Βενε-
τσιάνικη και την Ευρωπαϊκή µουσική γενικότερα και οι σχέ-
σεις µε τα υπόλοιπα Επτάνησα βρίσκονται σε πρώτο
πλάνο. Το υλικό παρουσιάζεται σε τρεις ενότητες:
1. Μουσική «ἐν θεάτρῳ»: το ζακυνθινό θέατρο, η όπερα,
vaudeville και κωµειδύλλιο κλπ.
2. Μουσική κατ’ οίκον: η µουσική δωµατίου, η µονωδία, η
πιανιστική ροµάντσα, οι καλλιτεχνικές εσπερίδες κλπ).
3. Μουσική καθ’ οδόν, κυρίως «ἐν τῷ φόρῳ» (αγορά): οι
φιλαρµονικοί σύλλογοι, η ενόργανη µουσική κλπ.
4. Μουσική «ἐν λιµένι»: τέσσερεις ζακυνθινές «Ενετικές
Εορτές» κλπ.
Ακολουθούν αναφορές για όλες τις λυρικές περιόδους
(ανά έτος) από το 1813 έως το 1920 µε άξονα τα θέατρα:
«Απόλλων» και «Φώσκολος» καθώς επίσης και στοιχεία για

Μαρία Σουρτζή - Χατζηδηµητρίου
ANTON WEBERN
Εισαγωγή στο έργο του.
Ανάλυση της Συµφωνίας op. 21 και
του Κουαρτέτου Εγχόρδων op. 28
Ανεξάρτητη Έκδοση
Σελίδες 118

Η συγγραφέας είναι απόφοιτος του τµήµατος Μουσικής
Θεωρίας και διδάκτωρ (µε θέµα από το ύστερο έργο του
A. Webern), αµφότερα από το Μουσικό Πανεπιστήµιο της
Βιέννης. Έχει ήδη εκδοθεί το βιβλίο της «Groβe C-Dur-
Sinfonie D 944 von F. Schubert» (ανάλυση και πλάνο µα-
θήµατος) από τις Γερµανικές εκδόσεις «Grin». ∆ίνει
διαλέξεις, και άρθρα της δηµοσιεύονται σε επιστηµονικά
περιοδικά. Εργάζεται στο Μουσικό Σχολείο Παλλήνης.

Το πρώτο µέρος τού βιβλίου έχει έναν εισαγωγικό χα-
ρακτήρα, αφού προσεγγίζει συνοπτικά τη µουσική τής 2ης
Σχολής τής Βιέννης (τονική, ατονική και δωδεκάφθογγη
περίοδος) και κατόπιν ασχολείται µε το έργο τού Webern
στο σύνολό του, αλλά µε έµφαση στην ύστερη δηµιουργι-
κή του περίοδο, στην οποία µάλιστα ανήκουν και τα έργα
που αναλύονται. Για την ύστερη περίοδο περιλαµβάνονται
δύο ενότητες. 1. Συνθετική – φιλοσοφική αντίληψη: η αρ-
χή τής αντιληπτικότητας, η αρχή τής µεταµόρφωσης, το
µαγικό τετράγωνο (εµφανίσθηκε το 79 µ.Χ. στην Ποµπηία
και είναι µια λατινική φράση πέντε λέξεων µε πέντε γράµ-
µατα καθεµία, οι οποίες διαβάζονται και από τις τέσσερεις
κατευθύνσεις). 2. Μουσική γλώσσα: διάταξη των οργάνων
- ενορχήστρωση, δυναµική, άρθρωση, κίνηση των φωνών,
µέτρο - ρυθµός, µοτίβα, δοµή – σύνταξη, tempo.

Στο δεύτερο µέρος τού βιβλίου αναλύεται η Συµφωνία
op. 21, και στο τρίτο µέρος το Κουαρτέτο Εγχόρδων op.
28. Και για τα δύο έργα αναφέρονται αρχικά: ιστορικά
στοιχεία, η δωδεκάφθογγη σειρά, και ακολουθεί λεπτοµε-
ρής ανάλυση µε πολλά παραδείγµατα και πίνακες. Η ανά-
λυση ξεκινά µακροδοµικά, και στη συνέχεια προχωρά σε
µικρότερα τµήµατα των έργων.

Πρόκειται για µία σοβαρή και προσεγµένη εργασία,
απαραίτητη σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν
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