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ΘΘ εε ρρ ιι νν όό   ηη λλ ιι οο σσ ττ άά σσ ιι οο

ΦΦττάάσσααµµεε  λλοοιιππόόνν  σσττηη  µµέέσσηη  ττοούύ  22001100..  KKααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  εεππεειισσοοδδιιαακκοούύ  ππρρώώττοουυ
εεξξάάµµηηννοουυ,,  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  ααπποογγοοηηττεευυττήήκκααµµεε,,  εεξξοορργγιισσττήήκκααµµεε,,  ππάάθθααµµεε  κκααττάάθθλλιιψψηη,,  κκααιι  εενν
ττέέλλεειι  ππρροοββλληηµµααττιισσττήήκκααµµεε  έέννττοονναα  γγιιαα  ττοο  πποοιιαα  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  εείίννααιι  ηη  σσττάάσσηη  µµααςς  ααππέέννααννττιι
σσεε  όόλλαα  τταα  ««ααδδιιέέξξοοδδαα»»  πποουυ  µµααςς  ππεερριικκύύκκλλωωνναανν  κκααιι  θθαα  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  όόππωωςς  φφααίίννεεττααιι  νναα  ττοο
κκάάννοουυνν  γγιιαα  πποολλύύ  κκααιιρρόό  αακκόόµµαα..

TTηη  λλέέξξηη  ααδδιιέέξξοοδδαα  ττηη  ββάάλλααµµεε  σσκκόόππιιµµαα  σσεε  εειισσααγγωωγγιικκάά,,  γγιιααττίί  ωωςς  κκααλλλλιιττέέχχννεεςς  ξξέέρροουυµµεε  όόττιι ,,
««άάµµαα  δδεε  σσοουυ  ββγγααίίννεειι ,,  ααππλλάά  ττοο  ππιιάάννεειιςς  ααππόό  ααλλλλοούύ»»..  ΈΈττσσιι  λλοοιιππόόνν  ξξεεκκιιννήήσσααµµεε  ααππόό  ττοο
ττεεύύχχοοςς  MMααρρττίίοουυ  µµεε  ττοο,,  ««HH  ΦΦττώώχχεειιαα  θθέέλλεειι  TTέέχχννηη»»  κκααιι  έέττσσιι  θθαα  ππρροοχχωωρρήήσσοουυµµεε  µµεε  σσυυννεε--
ννττεεύύξξεειιςς,,  ααννααλλύύσσεειιςς,,  ααππόόψψεειιςς  κκααιι  κκααττααγγρρααφφέέςς,,  γγιιααττίί  ππάάννττοοττεε  ππιισσττεεύύααµµεε  ((σσαανν  ααιιθθεερροοββάά--
µµοοννεεςς  πποουυ  εείίµµαασσττεε  άάλλλλωωσσττεε!! !!)),,  όόττιι  ττοο  ιισσχχυυρρόόττεερροο  χχααρρττίί  µµααςς  εείίννααιι  αακκόόµµαα  κκρρυυµµµµέέννοο..

ΜΜααζζίί  µµεε  ττοο  µµεεγγάάλλωωµµαα  ττηηςς  ηηµµέέρρααςς,,  άάρρχχιισσαανν  δδεειιλλάά  νναα  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  κκααιι  τταα  ππρρώώτταα
εεννθθααρρρρυυννττιικκάά  µµηηννύύµµαατταα..  ΞΞεεκκίίννηησσαανν  µµεε  ττηηνν  κκααττάά  πποολλύύ  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  κκοοιιννοούύ  σσττιιςς
ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  σσυυννααυυλλίίεεςς  ττοουυ  φφεεττιιννοούύ  χχεειιµµώώνναα::  ΣΣττηηνν  ΟΟρρχχήήσσττρραα  ττωωνν  ΧΧρρωωµµάάττωωνν  σσττοο
ΜΜοουυσσεείίοο  ΜΜππεεννάάκκηη,,  σσττιιςς  ΕΕλλλληηννιικκέέςς  ΜΜοουυσσιικκέέςς  ΓΓιιοορρττέέςς  ττήήςς  ΚΚρρααττιικκήήςς  κκααιι  ααλλλλοούύ..  ΜΜέέχχρριι  κκααιι
ssoolldd--oouutt  σσυυννααυυλλίίαα  σσύύγγχχρροοννηηςς  µµοουυσσιικκήήςς  εείίχχααµµεε  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ««∆∆..  MMηηττρρόόπποουυλλοοςς»»  ττοο  MMάάιιοο!!  

ΤΤοο  ααπποοκκοορρύύφφωωµµαα  ππρριινν  λλίίγγεεςς  µµέέρρεεςς,,  όότταανν  έένναα  ααππόόλλυυτταα  δδιιψψαασσµµέέννοο  κκοοιιννόό  κκααττέέκκλλυυσσεε
ττοουυςς  κκήήπποουυςς  ττοούύ  MMεεγγάάρροουυ  σσττιιςς  2222  κκααιι  ττοο  HHρρώώδδεειιοο  σσττιιςς  2233  IIοουυννίίοουυ  γγιιαα  νναα  αακκοούύσσεειι
µµοουυσσιικκήή**..  ΟΟιι  δδύύοο  ααυυττέέςς  ηηµµέέρρεεςς,,  ππααρρόόλλοο  πποουυ  εείίχχαανν  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα,,  εείίχχαανν  δδύύοο
κκοοιιννέέςς  σσυυννιισσττώώσσεεςς::  ααδδιιααµµφφιισσββήήττηηττηη  πποοιιόόττηητταα,,  ααλλλλάά  κκααιι  ααυυθθεεννττιικκόόττηητταα..

ΠΠοολλλλοοίί  ααννααρρωωττήήθθηηκκαανν  µµεε  έέκκππλληηξξηη::  ««ΜΜαα  πποούύ  ήήτταανν  όόλλοοςς  ααυυττόόςς  οο  κκόόσσµµοοςς  όόλλοονν  ααυυττόό  ττοονν
κκααιιρρόό;;»»  

ΕΕµµεείίςς  ααππααννττάάµµεε::  ΠΠάάνντταα  εεδδώώ  ήήτταανν,,  ααλλλλάά  όόλλεεςς  οοιι  σσυυσσσσωωρρεευυµµέέννεεςς  εεππιισσττρρώώσσεειιςς  ααδδέέξξιιωωνν
κκααιι  λλααθθεεµµέέννωωνν  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  εεππιιλλοογγώώνν,,  ααννοοηησσιιώώνν,,  ααδδρράάννεειιααςς  κκααιι  ααδδιιααφφοορρίίααςς,,  ττοονν  εείίχχαανν  γγιιαα
µµεεγγάάλλοο  δδιιάάσσττηηµµαα  κκαατταασσττήήσσεειι  ααόόρρααττοο..

ΕΕµµεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίσσοουυµµεε  νναα  ππρροοββάάλλλλοουυµµεε  όόλλαα  εεκκεείίνναα  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ααυυθθεε--
ννττιικκόόττηητταα  κκααιι  νναα  ζζηηττάάµµεε.... ..  αακκόόµµαα  ππεερριισσσσόόττεερραα!! !!  

ΗΗ  ΣΣυυνντταακκττιικκήή  ΟΟµµάάδδαα

**ΓΓιιαα  ττιιςς  2222  κκααιι  2233  IIοουυννίίοουυ  δδιιααββάάσσττεε  εεκκττεεττααµµέέννεεςς  ππααρροουυσσιιάάσσεειιςς  σσττιιςς  σσεελλίίδδεεςς  1100  &&  1111
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επιµέλεια: Κωνσταντίνος Λυγνός

Μουσική στον κήπο
Από την ∆ευτέρα 17 Μαΐου ο κήπος τού Μεγάρου Μουσικής είναι ανοιχτός για το κοινό κάθε µέρα, από τις 10 το πρωί έως
τη δύση τού ήλιου. Μέχρι τώρα, είναι η πιο απτή αλλαγή από τις πολλές που επιχειρούνται στο προφίλ τού Οργανισµού,
που στόχο έχει να προσελκύσει καινούργια ακροατήρια και να βγάλει το Μέγαρο «εκτός των τειχών του». Εκτός από
πάρκο, ο κήπος λειτουργεί πλέον και ως χώρος συναυλιών.

Η µεγάλη δοκιµή έγινε στις 22 Ιουνίου, όταν σε ζωντανή αναµετάδοση από την Αίθουσα «Χρήστος Λαµπράκης»,
παρουσιάστηκε από δύο γιγαντοοθόνες η συναυλία τής Φιλαρµονικής τής Βιέννης υπό τον Ρικάρντο Μούτι.

Όπως φαίνεται τα πάντα σχεδιάστηκαν προσεκτικά. Το έδαφος προετοιµάστηκε µε δύο προηγούµενα Σάββατα (5 και
19 Ιουνίου), όταν στον ίδιο χώρο εµφανίστηκε η µπάντα τού ∆ήµου Αθηναίων, σε συναυλίες που παρακολούθησαν συνο-
λικά περίπου 700 ακροατές. Η επιλογή αναµετάδοσης µίας τόσο προβεβληµένης συναυλίας, ήταν η καλύτερη δυνατή:
Εµβληµατική ορχήστρα, σταρ µαέστρος, προεξοφληµένη η ποιότητα της εκτέλεσης και ένα πρόγραµµα µε συνθέτες και
έργα απολύτως ασφαλή. Επιπλέον, η προβλεπόµενη εξάντληση των 2.000 εισιτηρίων (κάτι που έγινε), θα δηµιουργούσε
τον πρώτο αριθµό ακροατών - επισκεπτών.

Το αποτέλεσµα ξεπέρασε και τις προσδοκίες των πλέον αισιόδοξων. Ακόµα και ο φόβος πως η βραδιά κινδύνευε από
τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ελλάδας - Αργεντινής, αποδείχτηκε αβάσιµος. Περίπου 4.000 ακροατές, κάθε είδους και κάθε
ηλικίας, κατέκλισαν το χώρο επιδεικνύοντας, παρά τη χαλαρότητα του πλαισίου, ένα πρωτόγνωρο συνειδητό σεβασµό.
Είναι άραγε αλήθεια ότι δεν χτύπησε ούτε ένα κινητό, όπως γράφτηκε κατά κόρον; Πάντως και εµείς δεν ακούσαµε
κανένα.

Το άλλο πρωί βρήκε τον κήπο χωρίς την παραµικρή απώλεια ή φθορά. Τίποτα δεν πρόδιδε ότι λίγες ώρες πριν είχε
φιλοξενήσει όλον αυτόν τον κόσµο.

Ως προς το µουσικό µέρος, πολύ λίγα µπορεί να πει κανείς, καθώς µία µέτρια βραδιά τής Φιλαρµονικής τής Βιέννης,
εύκολα µπορεί να ξεπερνά πολλές από τις καλύτερες άλλων ορχηστρών. Η σχέση τού Ρικάρντο Μούτι µε την Ορχήστρα
είναι στενή, έχει να επιδείξει πολλές εξαιρετικά επιτυχείς συνεργασίες και χαρακτηρίζεται από αλληλοεκτίµηση και
αλληλοσεβασµό. Όλα τα παραπάνω ήταν εκεί, στον ήχο που ακούσαµε στις 22 Ιουνίου.

Η συνέχεια

Με µία εντυπωσιακή στροφή 180 µοιρών, η επόµενη συναυλία που θα γίνει το Σεπτέµβριο, είναι τρία rock συγκροτήµατα
από το Schoolwave. Και ο Θεός βοηθός για τον κήπο! (Σχολίασε κάποιος, µέσα από τον ΟΜΜΑ...)

Ωστόσο η βασική ιδέα φαίνεται να έχει µεγάλη δυναµική. Το βασικό είναι να εγκαθιδρυθεί «ο Κήπος» ως φιλόξενο και
ενδιαφέρον σηµείο αναφοράς για τους Αθηναίους και να γίνει γνωστός στους επισκέπτες τής πόλης. Όταν αυτό επιτευ-
χθεί, πολλά µπορούν να ακολουθήσουν. Ως οργανισµός το Μέγαρο, έχει ήδη συσσωρευµένη αρκετή πείρα και έµψυχο
δυναµικό που µπορούν να γίνουν µε βάση για την ανάπτυξη ευφάνταστων και χρήσιµων επιλογών. Εµείς µπορούµε να
φανταστούµε προγράµµατα ανάλογα τα Κυριακάτικα πρωινά τής Καµεράτα για τα παιδιά, που να απευθύνονται και σε
µεγαλύτερες ηλικίες. Ακόµα και η Κρατική µπορεί να παρουσιάσει – µε σωστά επιλεγµένα έργα - συναυλίες σαν αυτές που
γίνονται στις «Ελληνικές Μουσικές Γιορτές». Και πολλά άλλα...

Έχοντας παρακολουθήσει ανάλογες συναυλίες στο εξωτερικό, ρίχνουµε και µίαν ιδέα: Πόσο «ακραίο» (για τα ελληνι-
κά δεδοµένα), θα ήτανε, αν µπροστά από την γιγαντοοθόνη υπήρχε ένας περιφραγµένος χώρος µε καθίσµατα µε ένα –
έστω συµβολικό – εισιτήριο; Έστω και 2 ή 3 ευρώ. Ήδη ακούµε τις αντιρρήσεις και τον αντίλογο! Όµως στις εποχές που
ζούµε το κάθε έσοδο, όσο και µικρό, µετράει και βοηθάει...

Φώτο:Χ. Ακριβιάδη
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Μια µέρα µετά στο Ηρώδειο...

Ακούγοντας την Ορχήστρα Νέων της Βενεζουέλας «Σιµόν Μπολίβαρ», υπό τον εξαίρετο Γκουστάβο Ντουνταµέλ, σκε-
φτήκαµε τί είπε στο ΒΗMagazino ο Ρικαρντο Μούτι για τις σηµερινές ορχήστρες: «Σε γενικές γραµµές, σήµερα είναι
µάλλον καλύτερες τεχνικά. Αλλά οι περισσότερες έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Κάποτε άκουγες µια ορχήστρα
στο ραδιόφωνο και µπορούσες αµέσως να διακρίνεις αν είναι αµερικανική, ιταλική, γαλλική ή ρωσική. (...) Ελάχιστες
είναι αυτές οι οποίες έχουν αναγνωρίσιµο στίγµα».

∆εν είναι λίγοι η φίλοι της µουσικής που θα συµφωνήσουν µε την άποψη αυτή. Όπως επίσης πιστεύουµε ότι όσοι
βρέθηκαν στο Ηρώδειο στις 23 Ιουνίου, θα συµφωνήσουν ότι ακούσαµε µία από τις εντυπωσιακότερες εξαιρέσεις αυ-
τού του κανόνα.

Ακούγεται περίεργο, όµως το έργο που ανέδειξε καλύτερα αυτή την πλευρά της Ορχήστρας, ήταν η Πέµπτη του
Μπετόβεν. Συµφωνία πασίγνωστη, χιλιοπαιγµένη και ηχογραφηµένη από τους διασηµότερους µαέστρους και τις µε-
γαλύτερες ορχήστρες. Τί «νέο» µπορεί να υπάρξει εδώ; Κι’ όµως υπήρξε ! Ήταν µία Πέµπτη που ερχόταν από µία άλ-
λη Ήπειρο, µε στοιχεία που κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί πώς υπάρχουν πίσω από τις νότες.

Ο γνώριµος (και αναµενόµενος), σχετικά οµογενοποιηµένος ήχος µε τον οποίο οι περισσότερες ορχήστρες παίζουν
το ιστορικό ρεπερτόριο, είχε δώσει τη θέση του σε µία πολυεπίπεδη υφή, όπου τµήµατα της ορχήστρας, οµάδες ορ-
γάνων ή διάφορα σόλο, ακολουθούσαν και πρόβαλαν την ιδιαίτερη µελωδική τους γραµµή ή το ρυθµικό τους σχήµα.

Αυτός ο τρόπος εκτέλεσης χρησιµοποιήθηκε και στη «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» που ακούσαµε στο δεύτερο µέ-
ρος. Όµως εδώ κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο, όχι µόνο λόγω του στυλ και του ύφους του έργου, αλλά επίσης γιατί ο
Στραβίνσκυ, µε τον τρόπο που γράφει, έχει φροντίσει να συµβαίνει. Η «Ιεροτελεστία» οδηγεί προς αυτή την αντιµε-
τώπιση, η Πέµπτη - τουλάχιστον όπως την ξέραµε ως τώρα - όχι. Εδώ ακριβώς βρίσκεται όλη η µαγεία!

Ένα από δυνατότερα σηµεία της εκτέλεσης της «Ιεροτελεστίας» ήταν τα πάµπολλα τµήµατα του έργου µε τα πο-
λυρυθµικά σχήµατα. Ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός εδώ, ο ρόλος των κρουστών. Παρά την κλασική παιδεία των µου-
σικών, το λατινοαµερικάνικο στοιχείο, πανταχού παρόν !

Η «κουλτούρα της διασκέδασης», που συνολικά διέπει το el sistema, φάνηκε στα τρία «µπιζ». Το µεγαλύτερο µέ-
ρος του κοινού (ίσως και πληροφορηµένο από το U-tube), έµοιαζε να το περιµένει και ξέσπασε σε ενθουσιώδη χειρο-
κροτήµατα όταν µουσικοί και µαέστρος εµφανίστηκαν µε τις χαρακτηριστικές φόρµες της Εθνικής Βενεζουέλας. Εδώ
την παράσταση έκλεψε η Σουΐτα από το West Side Story του L. Bernstein. Όλοι έµοιαζαν να το διασκεδάζουν, ωστό-
σο η ποιότητα του ήχου κρατήθηκε και τίποτα δεν ακούσαµε να ξέφυγε. Αλλά έστω και να ‘γινε, τί σηµασία έχει πια;
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Το έργο του
Γιάννη Χρήστου

Σύµφωνα µε την υποδιαίρεση του
Γιώργου Λεωτσάκου το έργο τού
Χρήστου χωρίζεται σε τρεις περιό-
δους. Κατά την πρώτη περίοδο
(1948-1960) ο συνθέτης γράφει σε
ένα ελεύθερα ατονικό ύφος φανερά
επηρεασµένος από την ∆εύτερη Σχο-
λή τής Βιέννης και κυρίως από τον
Alban Berg. Παρόλα αυτά, απέχει πο-
λύ από τον αυστηρό σειραϊσµό. Το
εννοιολογικό του υλικό δεν αποτελεί
ένα σύστηµα σύνθεσης. Όπως γρά-
ψαµε και στο προηγούµενο, είναι µια
διαρκής ιδέα που βασίζεται στη δηµι-
ουργία ενεργειών, στην πάλη µεταξύ
τής έντασης και της χαλάρωσης.
Έργα αυτής της περιόδου είναι η
Μουσική του Φοίνικα (1948-49), η 1η
Συµφωνία (1949-50), η Λατινική
λειτουργία (1951), τα Six T. S. Eliot
Songs (1955) και η 2η Συµφωνία
(1957-58).

Από το 1960 και µε απαρχή το
έργο Patterns and Permutations, ο
Χρήστου επινοεί το δικό του σύστη-
µα σύνθεσης, βασισµένο στην έννοια
τού προτύπου, ένα σύστηµα µουσι-

κής οργάνωσης που θα ονοµάσει µε-
τασειραϊσµό. Πρόκειται για ένα σύ-
στηµα που βρίσκεται πέρα από τον –
κυρίαρχο τότε - σειραϊσµό και δεν
αποτελεί συνέχεια αυτού.

Όπως είδαµε και στο κεφάλαιο
τής αισθητικής τού συνθέτη, αυτός ο
«µηχανισµός» σύνθεσης προέρχεται,
ως ένα βαθµό από τη δωδεκάφθογ-
γη σειρά, αλλά λαµβάνει υπ' όψιν πο-
λύ περισσότερο τις δυναµικές που
προκύπτουν µέσα από τον αέναο
αγώνα µεταξύ των εντάσεων, οι οποί-
ες δηµιουργούνται µεταξύ των δια-
φόρων συνιστωσών.

Οι συνιστώσες αυτές είναι το
απλό πρότυπο, το σύνθετο πρότυπο,
το µέγα έκθεµα και το κοντίνουουµ.
Όλες τους επεξηγούνται σε ένα κεί-
µενο - οδηγό που συνοδεύει την παρ-
τιτούρα και καθιστά το έργο αυτό (το
Patterns and Permutations), ναυαρχί-
δα τής δικής του θεωρίας τού µετα-
σειραϊσµού και ολόκληρης της
δεύτερης δηµιουργικής του περιό-
δου.

Η τρίτη περίοδος ξεκινά το 1965
µε το σκηνικό ορατόριο Μυστήριον
και διακόπτεται ξαφνικά µε το θάνατο
του συνθέτη τον Ιανουάριο του 1970.

Είναι η µόνη περίοδος από την οποία
έχουµε διατηρήσει όλα τα έργα του
(ολοκληρωµένα και ηµιτελή) 1. Χαρα-
κτηριστικό αυτής της περιόδου είναι
η ολοένα αυξανόµενη θεατρικότητα
των έργων του µε αποκορύφωµα τις
«Αναπαραστάσεις».

Όσον αφορά τις συνθέσεις που
έπονται του Μυστηρίου, «...πρόκειται
για έργα που θα µπορούσαν να θεω-
ρηθούν περισσότερο “ονειρικές τε-
λετουργίες” και “ψυχοδράµατα”,
παρά κοµµάτια “µουσικού θεάτρου”
και αυτό ακριβώς είναι που διαφο-
ροποιεί τον Χρήστου από άλλους µε-
γάλους συνθέτες τής γενιάς του,
όπως τον Mauricio Kagel, τον Luciano
Berio ή τον δικό µας νεότερο Γιώργο
Απέργη» 2.

Η προσέγγιση γίνεται περισσότε-
ρο φιλοσοφική παρά µουσική σε βαθ-
µό που ο µουσικός - φιλόσοφος να
µετατρέπεται σε φιλόσοφο - µουσικό.
Τέλος, η γραφή γίνεται µικτή (παρτι-
τούρα µε σήµατα, σύµβολα και σχέ-
δια), ενώ σιγά-σιγά σταθεροποιείται
µια σηµειογραφία συµβόλων η οποία
αναλύεται διεξοδικά στην αρχή τής
παρτιτούρας τού έργου Πράξις για
12.

του Σπύρου Μπονέλη

2ο µέρος
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Ο Olivier Messiaen
ως παιδαγωγός

του Γιώργου Κουρουπού

Τα «υλικά» τού µαθήµατος

Εκτός από τον ρυθµό, το χρώµα και τη µελωδία, µία ακό-
µα σταθερή διδακτική αναφορά τού Messiaen ήταν η όπε-
ρα. Θα πρέπει εδώ να παρατηρήσουµε ότι ο Messiaen
αγαπούσε ιδιαίτερα το θέατρο, αλλά η προσέγγισή του
ήταν περισσότερο φιλολογική και λιγότερο σκηνική .

Στο πλαίσιο αυτό δίδασκε έργα όπως ο Ορφέας τού
Monteverdi, η Άλκηστη και το Ορφέας και Ευρυδίκη του
Gluck, ο ∆ον Ζουάν και ο Μαγικός Αυλός τού Mozart, η
Καταδίκη τού Φάουστ τού Berlioz, ολόκληρη η «Τετραλο-
γία», αλλά επίσης τους Αρχιτραγουδιστές, τον Πάρσιφαλ
και - ιδίως - το Τριστάνος και Ιζόλδη τού Wagner, καθώς
επίσης το Boris Godounov του Moussorgsky.

Μεγάλη του αδυναµία ήταν το Πελλέας και Μελισάνθη
τού Debussy και ο Wozzeck του Alban Berg. Από το πιο
«λαϊκό» ρεπερτόριο της όπερας προτιµούσε την Carmen
του Bizet.

Στο ρεπερτόριο του πιάνου, όργανο που τιµά ιδιαίτερα
ως συνθέτης και ως εκτελεστής, δεσπόζουσα θέση κατεί-
χαν ο Mozart, o Chopin και o Debussy.

Το εκκλησιαστικό όργανο, το κατ’ εξοχήν εργαλείο του
ως µόνιµου οργανίστα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος,
µνηµονεύεται συχνά στην τάξη, για τις τεράστιες ηχοχρω-
µατικές δυνατότητές του. Εδώ τα παραδείγµατα που χρη-
σιµοποιεί προέρχονται συχνά από το ίδιο του το έργο.

Σ ’αυτό το πλούσιο υλικό, που αγκαλιάζει όλους τους
αιώνες τής µουσικής και επεκτείνεται και πέραν τής

2ο µέρος
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Ευρώπης, θα πρέπει να προσθέσουµε και τα δικά του
έργα, τα οποία ωστόσο απέφευγε συνήθως ν ’αναλύσει,
αν δεν υπήρχε µια ειλικρινής πίεση από την µεριά των ίδιων
των µαθητών του.

Έτσι, κατά εποχές και κατά περίσταση, ανέλυσε στην
τάξη τα Vingt regards sur l’ Enfant-Jésus, την Turangalila
Συµφωνία, τις Τρεις µικρές λειτουργίες τής Θείας Παρου-
σίας, την Λειτουργία τής Πεντηκοστής, τις Τέσσερις σπου-
δές ρυθµού, µε έµφαση στον “Τρόπο αξιών και εντάσεων”,
το Βιβλίο εκκλησιαστικού οργάνου, τον Κατάλογο πουλιών,
την Chronochromie, τα Επτά Χάι-κάι, τα Εξωτικά πουλιά, τα
Χρώµατα της Ουράνιας πόλη, κ.α.

Το µάθηµα από τη σκοπιά των µαθητών

Το πρόβληµα τώρα είναι, πώς πέρα από τον κατάλογο
των υλικών που συνιστούν το οπλοστάσιο του δασκάλου,
µπορεί κανείς να περιγράψει και ν’ αποδώσει σωστά τον
τρόπο, την µέθοδο, το ύφος και το ήθος τής διδασκαλίας
τού Messiaen. Εδώ το καλύτερο είναι ν’ αφήσουµε ν’ ακου-
στούν οι ίδιοι οι µαθητές του.

Σταχυολογώ τις πιο καίριες επισηµάνσεις:
Dominique Perier: «Ο Messiaen ανέλυε µια παρτιτούρα

απ’ όλες τις δυνατές απόψεις συγχρόνως, σύµφωνα µε
όλες τις παραµέτρους κι αυτό ήταν που έκανε την αυθε-
ντικότητα αυτής της τάξης .....Αναζητούσε σ’ ένα έργο, ό,τι
µπορούσε να εµπεριέχει µια καινούργια ιδέα....Κατάφερνε
ν’ αναδεικνύει αυτό που µπορεί να είναι σήµερα ενδιαφέ-
ρον σ ’αυτή την µουσική».

Guy Reibel: «Αναζητούσε διαρκώς διαισθητικά [...] αυ-
τό που στο βάθος συνιστούσε την ουσία τής µουσικής
ιδέας.»

Marius Constant: «Έκανε συνεχείς παρεκβάσεις, εκτός
θέµατος. Μιλούσαµε για το Πελλέας και Μελισάνθη του
Debussy και ξαφνικά η συζήτηση άλλαζε πορεία, άλλοτε
προς τον Moussorgsky – πράγµα φυσικό - άλλοτε προς
τον Monteverdi....Έκανε συνεχώς προβολές προς όλες τις
εποχές» (1)

Ο Michel Decoust, θυµάται επίσης, πως µεταπηδούσαν
από τον Mozart στον Chopin, κι από ‘κει στην ηλεκτρονική
µουσική. Άλλοι θυµούνται το πέρασµα από το Γρηγορια-
νό µέλος στον Mozart και από τον Mozart στον Debussy,
άλλοι το πέρασµα, από µια συγχορδία της Παθητικής σο-
νάτας τού Beethoven, στον Varèse...

Ο Pierre Boulez, σ’ ένα πρόσφατο άρθρο στον Nouvel
Observateur, περιγράφει µε ανάλογο τρόπο το µάθηµα
της ανάλυσης του Messiaen και δίνει τη δική του άποψη
για το ζήτηµα: «(όταν) δίδασκε ανάλυση, ήταν απολύτως
ελεύθερος, περνούσε από την Αναγέννηση στην ελληνική
µουσική, από τον «Πελλέα» στον Mozart, από την ινδική
µουσική στον Fauré...Μια καλή ανάλυση είναι διαισθητική
και ευρηµατική. Αν είναι να πεις : πρώτο θέµα, δεύτερο θέ-
µα, όλος ο κόσµος µπορεί να το κάνει, αλλά αυτό δεν χρη-
σιµεύει σε τίποτα, δεν καταλήγει σε τίποτε το προσωπικό.
Ο καθένας οφείλει να βρει αυτό το κάτι ιδιαίτερο του έρ-
γου, έστω και σε τέσσερα µέτρα, αυτό που τον αφορά προ-
σωπικά». (2)

Συµπερασµατικά, αυτό που ήταν συναρπαστικό στην
διδασκαλία τής ανάλυσης (και έτσι το έζησα κι’ εγώ ο
ίδιος), ήταν αυτή η εκπληκτική συνδυαστική ικανότητα του
Messiaen, που µέσα από µια αλυσίδα εύστοχων συνειρ-

µών, διέτρεχε όλο το ρεπερτόριο κι όλες τις εποχές, θέτο-
ντας το δάχτυλο πάνω σ’ ό,τι ιδιαίτερο και δηµιουργικό
εµπεριείχε το αναλυόµενο έργο και συνάµα όλους τους
δαιδαλώδεις δρόµους που ακολούθησε η ανθρώπινη
δηµιουργικότητα για να φθάσει σ’ αυτό. Μια σκέψη συν-
θέτη προς συνθέτες, βασισµένη στην βαθιά γνώση, στην
καίρια παρατήρηση, στην τεράστια µνήµη, την πείρα και
το ένστικτο.

Τα σύγχρονα ρεύµατα

Θα πρέπει τώρα να δούµε µια άλλη σηµαντική συνιστώσα
τού µαθήµατος της σύνθεσης: Την συνεχή παρακολούθη-
ση και ενηµέρωση όσον αφορά στην περιρρέουσα µουσι-
κή δραστηριότητα: Συναυλίες σύγχρονης µουσικής, νέες
εκδόσεις παρτιτούρων, δίσκων αλλά και δοκιµίων περί την
µουσική και στην ζωηρή συζήτηση που ακολουθούσε ανά-
µεσα στους µαθητές και τον δάσκαλο µέσα στην τάξη.

Ο Messiaen, ως γνωστόν, έφθανε στη τάξη κάθε πρωί
στις 9.00 ακριβώς – µερικές φορές πριν από τους σνοµπ
µαθητές του – κουβαλώντας µια βαριά, φουσκωµένη, τσά-
ντα γεµάτη παρτιτούρες και βιβλία. Άλλα ήταν αναµενόµε-
να και ανταποκρινόντουσαν στο -πολύ χαλαρό στ’ αλήθεια-
πρόγραµµα της χρονιάς. Άλλα όµως ήσαν εντελώς απρό-
βλεπτα και αφορούσαν σε πράγµατα που ο ίδιος άκουσε ή
είδε το προηγούµενο βράδυ.

Είχε ανέκαθεν από τη φύση του µιαν αστείρευτη
περιέργεια για ό,τι καινούργιο συνέβαινε γύρω του. Η στα-
διακή, άλλωστε, καταξίωσή του ως συνθέτη απέφερε µιαν
αυτόµατη σχεδόν ενηµέρωση από παντού για τα πάντα.
Έτσι, µπορούσε εντελώς αυθόρµητα να κουβαλάει στη
τάξη τον τελευταίο δίσκο τού Stockhausen ή το τελευταίο
βιβλίο τού Boulez, τέλεια αφορµή για συζήτηση (ή και δια-
µάχη), αν προέκυπτε, ανάµεσα στην πολύ παθιασµένη, συ-
νήθως, οµήγυρη. Άλλοτε πάλι, προέτρεπε ο ίδιος τους
µαθητές του να παρακολουθήσουν κάποια προσεχή συ-
ναυλία σύγχρονης µουσικής, του Domaine musical π.χ.,
ώστε να µπορούν όλοι µαζί να την σχολιάσουν στο επόµε-
νο µάθηµα. Όταν διέθετε και τις αντίστοιχες παρτιτούρες,
τότε το µάθηµα έπαιρνε έναν ενδιάµεσο χαρακτήρα, κάτι
ανάµεσα σε ανάλυση και ελεύθερο σχολιασµό.

Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, απέκτησε γρήγορα
τέτοιο κύρος που µπορούσε άνετα να καλεί στην τάξη
κάθε διάσηµο συνθέτη ή και ερµηνευτή, που η µουσική επι-
καιρότητα έφερνε στο Παρίσι. Έτσι, οι µαθητές του µπο-
ρούσαν ξαφνικά να πέσουν πάνω στον Berio, στον Boulez,
στον Stockhausen και να παρακολουθήσουν ένα ολόκλη-
ρο µάθηµα ανάλυσης των τελευταίων έργων τους από
τούς ίδιους τους συνθέτες. Ο Messiaen καθόταν τότε τα-
πεινά ανάµεσα στους µαθητές του και σηµείωνε επιµελώς.

Μια χαρακτηριστική µαρτυρία του Michel Fano: Μια µέ-
ρα, ο Olivier Messiaen µάς λέει: «Για την επόµενη φορά,
σας φυλάω µια έκπληξη». Στο επόµενο µάθηµα είµαστε
όλοι στην ώρα µας και βλέπουµε να φθάνει ο Pierre
Boulez, µε την παρτιτούρα της ∆εύτερης Σονάτας του στο
χέρι. Ήταν ένα µεγάλο choc, κατ’ αρχάς λόγω της προ-
σωπικότητας του Pierre Boulez, αλλά έπειτα εξαιτίας τού
ίδιου τού έργου που το εξηγούσε µε µιαν απίστευτη γρη-
γοράδα. ∆ιατύπωνε πράγµατα που µας ήταν εντελώς ξένα
και, επί πλέον, έπαιζε (πιάνο) µε φοβερή ταχύτητα. Ήρθε
τρεις ή τέσσερις φορές κι είµαστε όλοι εκεί να µουτζου-
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Μία συζήτηση µε τον Κωνσταντίνο Λυγνό

Μίλτος
Λογιάδης
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M. Λ. Σκέφτηκα πολύ την ερώτησή
σου για την Τέχνη. Τελικά δεν είµαι
σίγουρος... Για να απαντηθεί σωστά
πρέπει να το ψάξει κανείς από πάρα
πολλές µεριές. Να συγκρίνει εποχές
και πολιτικοκοινωνικά δεδοµένα. Για
ποιες τέχνες µιλάµε; Μουσική γλυ-
πτική, λογοτεχνία, θέατρο; Ποιά
είδη, ποια στυλ αναπτύσσονται; Για-
τί και αυτό µπορεί να αλλάζει. Μπο-
ρεί σε περίοδο κρίσης να προχωράει
η λόγια µουσική και όχι η λαϊκή, ενώ
το ανάποδο να συµβαίνει σε εποχές
ευηµερίας. Επίσης, θα έπρεπε να
µπουν και κριτήρια, π.χ. τί σηµαίνει
«προοδεύει» µία τέχνη; Νοµίζω θα
ήτανε ένα καλό θέµα διδακτορικής
διατριβής.

Κ. Λ. Η ερώτηση αφορούσε κυρίως
την προσέλευση και τη σχέση του κοι-
νού. Ως προς αυτό έχουµε µόνο
ενδείξεις. Ο Λεωτσάκος µας ανέφερε
τα παραδείγµατα της Κατοχής και της
∆ικτατορίας. Το δεύτερο το έζησα και
εγώ: Οι συναυλίες που γινόντουσαν
τότε από την παλιά Εταιρεία Σύγχρο-
νης Μουσικής, παίρνανε ένα άλλο
χαρακτήρα, ακόµα και άθελά τους.

M. Λ. Αυτό είναι αλήθεια. Ο ακροα-
τής που παρακολουθεί τέτοιες συ-
ναυλίες, σε ένα βαθµό – συνειδητά ή
ασυνείδητα – γνωρίζει ότι «αντιδρά».

Κ. Λ. Οπότε πιθανώς δέχεται και πο-
λύ περισσότερο ακραία πράγµατα.

Επειδή, το πλαίσιο τούς δίνει και ένα
άλλο νόηµα.

M. Λ. Τελικά κατέληξα µάλλον, πως
αν δεν µιλάµε για προσέλευση του
κοινού αλλά για πρόοδο και ανάπτυ-
ξη της τέχνης σε δύσκολες εποχές,
πως αυτή είναι ανεξάρτητη. Πιστεύω
ότι πάντα θα βρεθεί ο τρόπος να
εκφραστεί ο καλλιτέχνης.

Στήνοντας τα «Χρώµατα»

Κ. Λ. Τί ακριβώς σηµαίνει η σηµερινή
κατάσταση για σας; Καθώς ερχόµου-
να σκεφτόµουνα τις εποχές που τα
«Χρώµατα» ξεκίνησαν και θυµάµαι
κάτι που µου είχε πει ο Τσούχλος: Η
παλιά Ορχήστρα των Χρωµάτων ήταν
ο µόνος χώρος που έµπαινες και δεν
σε έτρωγε η µιζέρια που χαρακτήριζε
σχεδόν ολόκληρο το χώρο τής λεγό-
µενης λόγιας µουσικής.

M. Λ. Ας κάνουµε λοιπόν ένα απολο-
γισµό. Είµαι τυχερός γιατί έζησα και
την εποχή εκείνη καθώς ξεκίνησα να
συνεργάζοµαι µε την Ορχήστρα από
το 1991, δηλαδή από το δεύτερο
χρόνο. Έζησα την εποχή που ήταν
ιδιωτική και στα χέρια του Μάνου.
Στα είκοσι αυτά χρόνια άλλαξαν πολ-
λά και πάρα πολύ, τόσο στην ελληνι-
κή κοινωνία όσο και στον τρόπο µε
τον οποίο ακούµε τη µουσική.

Υπάρχουν τα πράγµατα για τα
οποία µπορεί κανείς να είναι πολύ

περήφανος και τα πράγµατα για τα
οποία είναι κανείς θλιµµένος. ∆υσκο-
λίες είχαµε από την αρχή. Θυµάµαι
ότι όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα και
υπέγραψα το πρώτο συµβόλαιο έκα-
να να πληρωθώ έξη µήνες.

Κ. Λ. Τότε που ακόµα δεν είχε γίνει ο
Νόµος τού Κράτους.

M. Λ. Ο Νόµος έγινε το 1995 από τον
Μικρούτσικο. Τα πρώτα του χρόνια
πηγαίναµε καλά, γιατί είχαµε µία προ-
γραµµατική σύµβαση που ετηρείτο.
Ξέραµε πόσα θα πάρουµε και πότε.

Κάποια στιγµή όµως αρχίσανε τα
γνωστά ελληνικά πολιτικά παζάρια.
Για κάποιο λόγο οι διαχειριστές τού
Υπουργείου ή οι διαχειριστές τής
εξουσίας, άρχισαν να µην τηρούν τα
χρονοδιαγράµµατα, τα λεφτά να µην
έρχονται στην ώρα τους, να µην
έχουµε να πληρώσουµε το ΙΚΑ και να
τρώµε πρόστιµα. Περάσαµε πάρα
πολλά τέτοια.

Κ. Λ. Ο θάνατος του Χατζιδάκι υπήρξε
και αυτός µία κρίση;

M. Λ. Βεβαίως και ήτανε κρίση, γιατί
τα πράγµατα δεν ήταν καθόλου
τακτοποιηµένα. Ο θάνατος ήλθε σε
µία εποχή που ο Μάνος έψαχνε για
επιχορήγηση και δεν είχε καταφέρει
να βρει κάτι. Την εποχή εκείνη είχε
πρόβληµα επικοινωνίας µε τους
Υπουργούς τής Νέας ∆ηµοκρατίας.

Η συζήτηση που ακολουθεί είναι µία συνέχεια των όσων είπαµε
στο προηγούµενο τεύχος κουβεντιάζοντας µε το Γιώργο Λεωτσάκο

για την κρίση και τις συνέπειές της γενικά.
Επαναλαµβάνουµε λοιπόν την ερώτηση τί γίνεται µε την Τέχνη σε εποχές

κρίσης για να περάσουµε µετά στα επιµέρους: Στο πώς τα γενικά νούµερα,
οι συνολικοί περιορισµοί και οι ξαφνικές αλλαγές επηρεάζουν τις ζωές

και τη δουλειά ανθρώπων και θεσµών.
Εν προκειµένω, µίας ορχήστρας την οποία νοιαζόµαστε!

Εµείς, πάντα
θα παίζουµε...
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Μάλιστα θυµάµαι ότι ήταν πολύ στε-
ναχωρηµένος, γιατί δεν είχε καµία
θετική ανταπόκριση από τη Μπακο-
γιάννη και τον Ανδιανόπουλο, παρ’
όλο που εθεωρείτο - εντός εισαγωγι-
κών - ότι ήταν πιο κοντά στο κόµµα
αυτό ιδεολογικά.

Κ. Λ. Νοµίζω όµως ότι ήταν εξαιρετι-
κά καχύποπτος στη µεγαλύτερη σύν-
δεση της Ορχήστρας µε το Κράτος.

M. Λ. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε
ήτανε καχύποπτος µε την κρατική
εξουσία. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι
στο τέλος πραγµατικά το ήθελε, για-
τί κατάλαβε ότι δεν υπήρχε άλλη δυ-
νατότητα.

Αναζητούσε ένα τρόπο να κάνει
το όνειρό του πραγµατικότητα. Μέ-
χρι και το σπίτι του ήθελε να βάλει
υποθήκη για να µπορέσει να συνεχί-
σει. Η κίνηση και µόνο λέει πάρα πολ-
λά. Έβαζε υποθήκη για ένα όραµα.
Όχι για κάποιο όφελος δικό του, αλ-
λά για ένα µεράκι. Γι’ αυτό εγώ τον
θαυµάζω.

Τότε υπήρχαν και άλλα... Γινό-
ντουσαν συζητήσεις να αναλάβει τα
Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ ως Εθνική
Συµφωνική Ορχήστρα, αλλά τελικά
πήγε εκεί ο Θεοδωράκης. Συγχρό-
νως δεν χρηµατοδοτούσαν τα «Χρώ-
µατα».

Με όλα αυτά αισθάνθηκε κάπως
αποµονωµένος... Νοµίζω ότι ένοιωθε
πως η ελληνική κοινωνία πήγαινε
προς µία κατεύθυνση πολύ περίεργη.

Κ. Λ. Άρα η διαφορετική εκείνη επο-
χή µόνο όµορφη δεν είναι...

M. Λ. Όχι καθόλου! Θυµάµαι τί δυ-
σκολίες είχαµε το ’93, µε τη µονοθε-
σία: Οι ορχήστρες χωρίστηκαν και
πάρα πολλοί µουσικοί έφυγαν. Έπρε-
πε να επιλέξουν µία θέση και φυσικό
ήτανε να διαλέξουν τις σίγουρες ορ-
χήστρες µε το σταθερό µισθό, όπως
η Κρατική και η Λυρική. Βρεθήκαµε
έτσι ξαφνικά, µόνο µε καµία δεκαριά
µουσικούς, κυρίως από την ΕΡΤ. Άρ-
χισε τότε να µου λέει να πάω στη
Γερµανία να ψάξω για µουσικούς.

Ευτυχώς, εκείνη την εποχή ανοί-
ξανε τα σύνορα. Κάναµε ένα κάλε-
σµα στους µουσικούς τής νέας
γενιάς αλλά και στους ξένους, και
φτιάξαµε µία ορχήστρα που στηριζό-
τανε σε παλιούς συνεργάτες τού Χα-
τζιδάκι, σε νέους, και στους
αλλοδαπούς. Αυτά γίνανε το ‘93. Το

‘94 ο Μάνος πέθανε. Μέσα στο χρό-
νο αυτό, είχε φτιάξει ο ίδιος µία εντε-
λώς καινούργια ορχήστρα.

Κ. Λ. Όταν όµως πεθαίνει, τα πάντα
είναι ακόµα στον αέρα...

M. Λ. ...γιατί κανείς µας δεν γνωρίζει
αν η ορχήστρα θα συνεχίσει, παρ’
όλο που είχε διαφανεί µία πρόθεση
να γίνει κάτι στο όνοµά του.

Ήδη από τότε είχαµε κάνει µία
στροφή προς την ελληνική δηµιουρ-
γία. Ο Μάνος ήταν αρκετά έξυπνος,
ώστε να καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο
ήταν ανάγκη: Να παίζονται ελληνικά
έργα, καλά και µε την απαραίτητη
προσοχή. Με αυτό τον τρόπο µπο-
ρούσε να πει στο Υπουργείο ή τους
άλλους φορείς, ότι γυρνάει ένα
µέρος από τα χρήµατα που έπαιρνε
πίσω.

Πέρα δηλαδή από το καλλιτεχνι-
κό όραµα – ήθελε να βοηθήσει αυτή
τη µουσική επειδή την πίστευε -
υπήρχε και η σκέψη ότι έτσι δίνει πί-
σω στους φορολογούµενους ένα µέ-
ρος των χρηµάτων.

Όµως εκείνη την εποχή, απλώς
δεν ξέραµε τί θα γίνει. Εγώ σκεφτό-
µουνα να γυρίσω πίσω στη Γερµανία.
Ωστόσο, υπήρχε κάτι στον αέρα...

Κ. Λ. Εν πολλοίς περιγράφεις µία τυ-
πική ελληνική κατάσταση που σέρνε-
ται ανάµεσα σε γραφειοκράτες,
Υπουργούς, αρµόδιους και αναρµόδι-
ους που δεν καταλαβαίνουν, και
έχουν όλες τις δυνατές καχυποψίες.

M. Λ. Όµως παρά τις δυσκολίες, η
Ορχήστρα κατάφερε και τότε να κά-
νει ένα – δυο πράγµατα. Ύστερα, ήρ-
θε ως Υπουργός ο Μικρούτσικος,
που καταλάβαινε τί γινότανε. Στηρί-
ζει την υπόθεση αυτή, και µαζί µε µας
την Καµεράτα.

Κ. Λ. Έτσι, καταλήγουµε να έχουµε
άλλες δύο ορχήστρες στην Ελλάδα...
Οπότε πώς ανακεφαλαιώνεις τα καλά
και τα κακά;

M. Λ. Για µας η καλύτερη εποχή ήταν
η περίοδος Μικρούτσικου και Μπέ-
νου. Όταν έγινε ο Νόµος τού Κρά-
τους και συγχρόνως υπήρχε µία
τηρούµενη προγραµµατική σύµβαση.
Όµως µη φανταστείς ότι τα λεφτά
ήτανε πολλά.

Κ. Λ. Ξέρω ότι η προγραµµατική τής
ΚΟΕΜ του Ξαρχάκου, για µία ορχή-
στρα 12 ατόµων, προέβλεπε ποσά πε-
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...& µουσική
στο ipad;

Το νέο προϊόν της Apple, που κυκλοφόρησε πρόσφατα µε
το όνοµα ipad, δηµιούργησε στην αγορά καινούργια
δεδοµένα ως προς τη χρήση φορητών συσκευών. Μεγά-
λος αριθµός “fun” της εταιρίας, έσπευσαν να προπαραγ-
γείλουν µία συσκευή τόσο στο εξωτερικό όσο και στην
Ελλάδα. Έχουν γραφτεί γι’αυτό, σειρά άρθρων σε εφηµε-
ρίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. Πολλές εταιρείες προ-
χώρησαν στην παραγωγή προϊόντων ως αξεσουάρ του
ipad, ενώ η µουσική βιοµηχανία ξεκίνησε την κυκλοφορία
software, ακόµη και για παραγωγή µουσικής.

Υπάρχει πληθώρα προγραµµάτων για το ipad, όπως για
πλοήγηση στο διαδίκτυο µε το safari, διαχείριση mail και
επαφών, φωτογραφιών, video, ακρόαση µουσικής µέσω
itunes, ανάγνωση βιβλίων µέσω του ibook. Επίσης, οι εφαρ-
µογές iwork, keynote, pages είναι διαθέσιµες και για το
ipad.

Σας παρουσιάζουµε συνοπτικά, µια σειρά των πιο πρό-
σφατων προγραµµάτων που κυκλοφόρησαν και θα διευ-
κολύνουν τον µουσικό. Οι φωτογραφίες της οθόνης του
ipad µε τα µουσικά software δείχνουν άµεσα τις δυνατό-
τητες που παρέχουν και φυσικά τί έπεται στο µέλλον!

� Ένα µικρό στούντιο βρίσκεται στο χέρι µας µε το Stu-
dio Track της Sonoma! Είναι µια µικρή εφαρµογή χαµηλού
κόστους που παρέχει δυνατότητα πολυκάναλης ηχογρά-
φησης, συµβατό µε το εσωτερικό µικρόφωνο, και τα ακου-
στικά του ipad, δυνατότητα συγχρονισµού µέσω wifi µε

υπολογιστή γραφείου για τη διαχείρηση του υλικού,
µετρονόµος κ.α.

� ∆εν είναι τυχαίο που η Korg κυκλοφορεί ήδη το ielek-
tribe R, µια εφαρµογή µε real time recording, 64 preset pa-
tern 32 blank patterns, 8 voices (parts) synthesizers και 8
effects.

54

� Ένα απίστευτο επίσης synthesizer είναι το Synth µε
40 όργανα ενώ προσαρµόζει LFO και άλλα φίλτρα.

� GrooveMaker είναι το όνοµα της επόµενης εφαρµο-
γής που απευθύνεται όχι µόνο σε dj µιας και µπορεί να κά-
νει εκτός από remix και αναπαραγωγή loops.

� Τέλος, η εφαρµογή AC-7 Pro, (βλ. φωτό δίπλα
στον τίτλο), είναι µια ασύρµατη επιφάνεια ελέγχου η
οποία µέσω δικτύου µε ένα κεντρικό υπολογιστή µπορεί
να τρέξει λογισµικό όπως Logic Pro, Digital Performer,
Cubase, Pro Tools, Ableton Live, Reaper και ....!!!

Μήπως θέλουµε και κάτι άλλο;
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