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Dimitri Voudouris

NPFAI.5

Computer composition 2009 – 2015 (14:01)

The combination of electro-acoustic music observations on African movement was a
means of conveying the spirit of tradition. Along the lines of aesthetic conception, the
tone-color spectrum offered by the computer allowed me to think how with this
medium producing a sound from dust is similar in relation to how traditional musicians
were confronted with similar problems regarding their instruments and sound
produced. Creating a bridge which allowed for cross communication, this resulted in
the creation of a neo - traditional composition.
NPFAI.5 was created by purely electronic techniques. The use of a recorded sound of
music as a compositional material is similar to the act of borrowing, which Western
composers have long practised. However, achieving originality through borrowing may
not be as simple as it seems, after hearing such a work a few times, superficiality
remains. It was more challenging and rewarding to create new sounds that may
demand from the listener possibly new ways of listening and conceptualizing.
Dimitri Voudouris b 1961 Athens, Greece. A clinical pharmacist , a computer music lecturer and
new music composer residing in South Africa. He pioneered UNYAZI the first electro-acoustic
music festival and symposium to take part on the African continent in 2005. He composes for
acoustic instruments, electronics, multimedia, dance and theatre. His technical and theoretical
approach researches cognitive psycho-acoustic behavioural patterns of humans. Bio-mechanical
relationships of the kinetic model involving intentional an unintetional gestural behaviour in machine
and man form construction tools in composition, assisting in the morphological study and creation
of various building blocks used in the synthesis of micro-environments that intern form the
backbone of his compositions.

Ιωάννης Σπυράκης

Οικείοι ήχοι εύγλωττες σιωπές

Το ηχητικό υλικό του έργου προέρχεται από ηχογραφήσεις που πραγµατοποίηθηκαν
στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων. Στο έργο διακρίνονται επτά ενότητες που
περιλαµβάνουν ήχους µιας ηµέρας στο σχολείο µας.
Το ηχητικό υλικό παρουσιάζεται συχνά µεγεθυµένο και έχουν χρησιµοποιηθεί
τεχνικές φασµατικής επεξεργασίας και granular synthesis.
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος Μουσικολογίας του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έκανε µουσικές σπουδές πιάνου στο Εθνικό Ωδείο,
Ανώτερων Θεωρητικών (Εθνικό Ωδείο – Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης) και Βυζαντινής Μουσικής (Νέο Ωδείο
Θεσσαλονίκης). Το 1993 ολοκλήρωσε τη Διπλωµατική του Εργασία µε τίτλο «Εφαρµογές των Μαθηµατικών, της
Ψυχοακουστικής και της Πληροφορικής στα µουσικά διαστήµατα και στους ήχους της Βυζαντινής Μουσικής» υπό την
επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή στο Τµήµα Θετικών Επιστηµών του ΑΠΘ κ. Χ. Σπυρίδη. Έργα του µε συνθετητές

και ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα µέρη της Ελλάδας. Το 2011 έλαβε Μεταπτυχιακό
Δίπλωµα στην Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής από το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου
υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ανδρέα Μνιέστρη.

Σταύρος Σακελλαρίου

ΙΝ MOTION

Το µουσικό έργο ‘in motion’ βρίσκεται στην παράδοση της ‘συγκεκριµένης
µουσικής’. Το µεγαλύτερο ποσοστό του ήχητικού υλικού προέρχεται από το
χτύπηµα πάνω σε ένα πιατίνι. Κάποιοι άλλοι ήχοι που χρησιµοποιούνται είναι η
τριβή πάνω στο δέρµα από ένα τουµπερλέκι και τονικότητες από το ξεφύσηµα ενός
µπαλονιού καθώς και κάποιες χειρονοµίες από περιστέρια. Στην συνέχεια οι
επεξεργασίες που γίναναι είχανε ως στόχο να δηµιουργήσουνε ένα ρεπερτόριο
µορφών που θα έχουνε κάποιου είδους φασµατική συνέχεια λόγο της κοινής τους
προέλευσης από τον αρχικό µεταλλικό ήχο. Οι κατηγορίες ήχων θα µπρούσανε να
ταξινοµηθούνε µε βάση τον τρόπο επεξεργασίας τους ως φασµατικές – χρονικές. Ο
λόγος που µπορούµε να τις αντιληφθούµε ως συµπληρωµατικές , τις παραπάνω
κατηγορίες, παρά ως αντίθετες µεταξύ τους είναι ότι το φάσµα εξελίσσεται στο
χρόνο καθώς και το ότι µέσω του χρόνου µπορούµε να επιρεάσουµε την χροιά του
ήχου παίρνοντας κόκκους αρκετά µικρούς ούτως ώστε να χάσουν την
αναγνωρισηµότητά τους και ο αντιληπτικός µηχανισµός να
αντιλιφθεί το
φαινόµενο ως αλλαγή στην χροιά. H γενικότερη αίσθηση που προσπαθεί να
δηµιουργηθεί από την αρχή του κοµµατιού είναι αυτή της ‘κίνησης προς τα
εµπρός’. Θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε την πρακτική αυτή µε την
αντιστικτική γραφεί που κυριάρχησε την εποχή της αναγέννησης όπου έχουµε ως
αφετηρία την κίνηση που δηµιουργεί τον χώρο- χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα
είχαµε τον χώρο (ως µία στατική κατάσταση) και µέσω µίας ‘κάθετης’ ακουστικής
παρατήρησης ο ακροατής θα είχε την αίσθηση κάποιας κίνησης. Στο κοµµάτι
υπάρχουν στιγµές όπου υπάρχει αυτή η αντίθεση µεταξύ οριζόντιου και κάθετου
χρόνου και λειτουργεί ως µορφοποιητικός παράγωντας.
Ο Σταύρος Σακελλαρίου γεννήθηκε το 1980 στα Γιάννενα και έζησε εκεί µέχρι το 2000. Την
περίοδο 2000-2006 φοίτησε στο Πανεπιστήµιο του Χαλλ στην Αγγλία, όπου και ασχολήθηκε
µε τη σύνθεση και τη µουσικολογία. Η ενασχόλησή του µε την µουσική του 20ου αιώνα και
τους σύγχρονους συνθέτες είχε ως αφετηρία τις συνθέσεις του Igor Stravinsky και του Claude
Debussy. Κατά την διάρκεια των σπουδών του γνώρισε το έργο του Ιάννη Ξενάκη και
έστρεψε το ενδιαφέρον του στην Ηλεκτρονική µουσική. Στη συνέχεια, την περίοδο 2008-2011
φοίτησε στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» του τµήµατος
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Σήµερα, το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην
σύνθεση και ανάλυση της ηλεκτροακουστικής µουσικής µε αφετηρία το θεωρητικό έργο του
Pierre Schaffer, Dennis Smalley και Trevor Wishart.

Δηµήτρης Καραγεώργος

Live i

Κατά την εφηβεία του, στα Γιάννενα, έκανε πιάνο µε την Ν. Νικολάεβνα Αργότερα στην Αθήνα,

σπούδασε ανωτέρα θεωρητικά στο Ορφείο Ωδείο µε τον Αµ. Αµαραντίδη. Το 1986 συµµετείχε στο
τµήµα ηλεκτρονικής µουσικής του Ωδείο Αθήναιον µε καθηγητές τους Στεφ.Βασιλειάδη, Δηµήτρη
Καµαρωτό και Χάρη Ξανθουδάκη, µε τον οποίο συνέχισε και µαθήµατα
θεωρητικών.
Παρακολούθησε σεµινάρια µε τον Ιάννη Ξενάκη (Δέλφοι) και τον Θεόδωρο Αντωνίου (Δήµος
Αθηναίων). Πολλά από τα έργα του συνδυάζουν παραδοσιακά µουσικά όργανα και ηλεκτρονική
µουσική. Υπήρξε τακτικός συνεργάτης και υπεύθυνος των µουσικών αρχείων του Κέντρου
Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (Κ.ΣΥ.Μ.Ε.) και εργάστηκε στην Κρατική Ραδιοφωνία και
Τηλεόραση ΕΡΤ (ΕΤ2 και ΝΕΤ, Τρίτο Πρόγραµµα). Έχει λάβει µέρος στη Biennale της
Θεσσαλονίκης 1986, και της Βαρκελώνης 1987. Είναι µέλος του Eλληνικού Συνδέσµου Συνθετών
Hλεκτροακουστικής Mουσικής (E.Σ.Σ.H.M.) και της Ελληνικής Εταιρίας Ακουστικής Οικολογίας.
Τα τελευταία χρόνια ζει στα Ιωάννινα και εργάζεται κυρίως για τη µουσική στο θέατρο.
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Φίλιππος Θεοχαρίδης

LAN Game

LAN Game (2014): Ένα δίκτυο δύο τεχνητών αυτόνοµων ‘πρακτόρων’ (agents) σε
διαλεκτική µε δύο ανθρώπους – χρήστες (προαιρετικά), δέχεται οδηγίες για τη
µακροδοµή του έργου από έναν ‘µαέστρο’ και αναλόγως ‘συνθέτει’ σε πραγµατικό
χρόνο σε µικροδοµικό επίπεδο. Ο µαέστρος µπορεί να είναι άνθρωπος ή µηχανή (ΑΙ)
που εκπαιδεύεται σε πραγµατικές συνθήκες συναυλίας.
Φίλιππος Θεοχαρίδης: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Ηλεκτρονική Μουσική και
Ηλεκτρονικά (Keele, UK) και Τεχνολογία Μουσικής (Newcastle-Upon-Tyne, UK). Έχει διδάξει
ηλεκτρονική µουσική και ηχοληψία στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Τ. Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης) και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Τ. Μουσικών Σπουδών). Τον τελευταίο καιρό διδάσκει στο
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Τ. Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων). Δουλεύοντας παράλληλα
σαν µηχανικός ήχου σε δισκογραφία και συναυλίες, έχει διατελέσει τεχνικός υπεύθυνος σε
πολυάριθµες συναυλίες ηλεκτροακουστικής µουσικής µε πολυκαναλικά συστήµατα ηχητικής
προβολής. Τον τελευταίο καιρό ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο.
Έργα του έχουν παιχτεί στη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα.

Σοφοκλής Αρβανίτης

duister

Il meurt lentement
celui qui devient esclave de l'habitude
refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère,
Ne se risque jamais à porter une nouvelle couleur

Ou qui ne parle jamais à un inconnu
Il meurt lentement celui qui fait de la télévision son guide
Il meurt lentement
celui qui évite la passion
celui qui préfère le noir au blanc, les points sur les "i" à un tourbillon d'émotions
celles qui redonnent la lumière dans les yeux
et réparent les cœurs blessés.
Il meurt lentement
celui qui ne change pas de cap
lorsqu'il est malheureux
au travail ou en amour,
celui qui ne prend pas de risques
pour réaliser ses rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
n'a fui les conseils sensés.
Il meurt lentement
celui qui ne voyage pas,
celui qui ne lit pas,
celui qui n’écoute pas de musique,
celui qui ne sait pas trouver
grâce à ses yeux.
Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,
celui qui ne se laisse jamais aider.
Il meurt lentement celui qui passe ses jours
à se plaindre de sa mauvaise fortune ou de la pluie incessante.
Il évite la mort celui qui se rappelle qu'être vivant requiert un effort bien plus
important que le simple fait de respirer.
Συνθέτης, τεχνικός ήχου. Η δουλειά του επικεντρώνετε στις ηχητικές τέχνες, την ηλεκτρονική
µουσική και στον ελεύθερο αυτοσχεδιασµό. Η µουσική του έχει διακριθεί στον 31ο, 33ο και

34ο διεθνή διαγωνισµό ηλεκτροακουστικής µουσικής και ηχητικών τεχνών, Bourges.
Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές του στο Βασιλικό Ωδείο της Χάγης,
στο Institute of Sonology , αφού αρχικά σπούδασε στο τµήµα Μουσικής Tεχνολογίας &
Aκουστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης.

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Identity Likembe

(8:36)

The composer as an aural architect creates a space to be explored.
Monophonic pulses and noise alternate, illuminating that space.
Here we have a likembe space.
Ο Γρηγόρης Γρηγορόπουλος ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως συνθέτης. Έχει σπουδάσει πιάνο,
σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής στο Βασιλικό Κονσερβατόριο της Χάγης και στο
Πανεπιστήµιο του Birmingham.
Είναι µέλος της ΕΑΚ και του ΕΣΣΗΜ (Ελληνικός Σύνδεσµος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής
Μουσικής)..

Παναγιώτης Κόκορας

Teapot Boiler (2013) µαγνητοταινία στέρεο. (8)

Tο Teapot Boiler είναι µια ηχητική σύνθεση για µαγνητοταινία. Διαδραµατίζεται, άλλες
φορές µε ένα σουρεαλιστικό και άλλες φορές µε ένα ρεαλιστικό τρόπο, σε ένα δωµάτιο
όπου ο πρωταγωνιστής ετοιµάζει ένα φλιτζάνι τσάι. Ένα αµάγαλµα από ήχους µουσικών
οργάνων, φωνής, περιβαλοντικούς ήχους και ήχους ηχογραφηµένους στο στούντιο όλοι
συνθέτουν ένα θέατρο ήχων και συνειρµών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργικότητας των ‘ηχοφθόγγων’ που τελικά συνθέτουν το έργο και
αναδεικνύουν τη φόρµα και το περιεχόµενο του. www.panayiotiskokoras.com
Ο Παναγιώτης Κόκορας µετά τις µουσικές του σπουδές στην Ελλάδα µε τους Γιάννη Ιωαννίδη,
Ανρί Κεργκοµάρ, Κ. Βαρότση και Ε. Ασηµακόπουλο πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές
Μαστερ και Διδακτορικού στη σύνθεση και µουσική τεχνολογία στο πανεπιστήµιο του Γιορκ στην
Αγγλία µε υποτροφίες από την Βρετανική Ακαδηµία και τη Μουσική υποτροφία Αλεξάνδρας
Τριάντη. Έχει λάβει παραγγελίες από τα πανεπιστήµια του Χάρβαρντ, Γιορκ, Αθηνών, το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, Αθηναϊκή Συµφωνική Ορχήστρα Νέων, Ένωση Ελλήνων Μουσουργών,
IRCAM, ZKM, IMEB, Siemens Musikstiftung, MATA ενώ έχουν µεταδοθεί από το ραδιόφωνο
και παρουσιαστεί σε Φεστιβάλ περισσότερες από 600 φορές σε 200 και πλέον πόλεις σε όλο τον
κόσµο. Έργα του έχουν πετύχει σηµαντικές διακρίσεις σε 65 διεθνείς διαγωνισµούς µεταξύ άλλων
Destellos, Metamorphosés, Prix Ars Electronica, Giga-Hertz, Bourges, Gaudeamus, Takemitsu,
Russolo, Miso Musica, CIMESP. Από το 2004-2012 υπήρξε µέλος του διοικητικού συµβουλίου και
πρόεδρος (‘04, ‘06, ‘09, ‘10) του «Ελληνικού Συνδέσµου Σύνθετων Ηλεκτροακουστικής
Μουσικής» (ΕΣΣΗΜ). Έχει διδάξει στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ
Κρήτης, το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και στο
Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Είναι αναπληρωτής καθηγητής και διδάσκει σύνθεση στο

University of North Texas στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Έργα του κυκλοφορούν σε 42
δίσκους ακτίνας, παρτιτούρες, και διαδικτυακά από SEAMUS, Recordi, MIT Press, Miso Records,
Spectrum Press, Independent Opposition Records, ICMA-ICMC, Dissonance Records.
www.panayiotiskokoras.com.

Κωνσταντίνος Καραθανάσης

Ode to Kitchen

Η Ωδή στην Κουζίνα είναι εµπνευσµένη από την συλλογή Ωδών του Pablo Neruda. Ο
ποιητής έγραψε 225 ωδές για κοινά, καθηµερινά αντικείµενα, όπως το ψωµί, την
αγκινάρα, τις κάλτσες του κ.α., για να εξυµνήσει τη ζωή και τις µυριάδες εκφάνσεις της.
Για τη σύνθεση του κοµµατιού, εκατοντάδες ήχοι αντικειµένων κουζίνας
ηχογραφήθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε τα πρωτογενή υλικά τους και τα
αρχέτυπα περιβάλλουσάς τους, όπως περιγράφονται στην Σπεκτροµορφολογία του Denis
Smalley. Στη συνέχεια, νέοι ήχοι δηµιουργήθηκαν από την ελαφριά ή έντονη επεξεργασία
κυρίως µε κλασσικές τεχνικές µαγνητοταινίας. Η τυχαία ανάγνωση πολυπληθών οµάδων
ήχων σε διαφορετικά tempi παρήγαγε περίπλοκα ηχοχρωµατικά σµήνη µε διαφορετικές
πυκνότητες. Τέλος, τα χιλιάδες ηχητικά αντικείµενα που προέκυψαν από τις παραπάνω
διεργασίες ενορχηστρώθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψει ένα καλειδοσκοπικό
αµάγαλµα µε έντονη ενέργεια.
Ως συνθέτης ηλεκτροακουστικής µουσικής, ο Κωνσταντίνος Καραθανάσης αντλεί έµπνευση από
τη µοντέρνα ποίηση, κινηµατογράφο, αφηρηµένη ζωγραφική, µυστικισµό και τα κείµενα του Carl G.
Jung. Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ και έχουν διακριθεί σε διαγωνισµούς
σύνθεσης όπως αυτοί της Bourges, Musica Nova και SEAMUS/ASCAP. Ηχογραφήσεις των έργων
του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις SEAMUS, ICMA, Musica Nova, Ιoνίου Πανεπιστηµίου και
ΕΣΣΗΜ. Έλαβε διδακτορικό στη σύνθεση από το Πολιτειακό Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης στο
Buffalo και είναι απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής σύνθεσης
και µουσικής τεχνολογίας στο Πανεπιστήµιο της Οκλαχόµα, όπου και διευθύνει το studio
ηλεκτροακουστικής
µουσικής.
Περισσότερες
πληροφορίες
στη
διεύθυνση
http://129.15.77.24/oukon/.

Δηµήτρης Σάββα

Κοχύλια (2014)

Ακουσµατικό (12:00)

‘Το κοχύλι είναι η φωνή του Βούδα, το κρεβάτι όπου γεννήθηκε η Αφροδίτη, το κέρατο
που διώχνει όλους τους δαίµονες και φέρνει τους χαµένους
ναυτικούς από τη θάλασσα στο σπίτι τους. Χρωµατισµένο από το φεγγάρι,
διαµορφωµένο από την αρχέγονη γεωµετρία, είναι η αρχική, πρωτότυπη βάρκα
των ονείρων, το ιερό υποβρύχιο που πηγαίνει τη γονιµότητα στο ραντεβού της µε την
ποίηση’ .
Τοµ Ρόπινς, Ο χορός των εφτά πέπλων, σελ 70.
Στη Φιγαλία …. Αυτήν που φεύγει προς την Θάλασσα

Ο Δηµήτρης Σάββα γεννήθηκε το 1987 στην Κύπρο. Αποφοίτησε µε άριστα από το Τµήµα Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στη σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής. Το
2012 συνέχισε τις σπουδές του σε µεταπτυχιακό επίπεδο µάστερ στο Πανεπιστήµιο του Manchester
και από το 2015 είναι υπότροφος και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήµιο του Sheffield. Τα
έργα του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και τοπικά φεστιβάλ ηλεκτροακουστικής µουσικής στην
Κύπρο, Ελλάδα, Βέλγιο, Γερµανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ και Βραζιλία. Το
2012 του απονεµήθηκε το πρώτο βραβείο στη φοιτητική κατηγορία του διεθνούς διαγωνισµού
Metamorphoses 2012 µε το έργο του Έρεβος και το 2014 στον ίδιο διαγωνισµό του απονεµήθηκε
το βραβείο του κοινού µε το έργο του Balloon Theories..

3
Απόστολος Λουφόπουλος

Spirit

Ο τίτλος συνδέεται µε τις έννοιες “πνοή” και “πνεύµα” ή “ψυχή”. Από την αρχαιότητα οι
έννοιες αυτές ερµηνεύονταν ως η ‘ενέργεια της ζωής’, υποδεικνύοντας µία δηµιουργική
υπερφυσική δύναµη, την ενέργεια που εµψυχώνει την ύλη και δηµιουργεί ζωή… Το
περιεχόµενο του έργου, επιχειρώντας να περιγράψει την ενέργεια αυτή, αποκαλύπτει ένα
ασταθή ηχητικό κόσµο χαρακτηριζόµενο από δραµατικές ηχητικές διακυµάνσεις ως
προς την κίνηση και το χώρο, προβάλλοντας έναν υπερφυσικό νοητό τοπίο πέρα από τα
όρια της φυσικής µας πραγµατικότητας. Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η
έκφανση της ανθρώπινης αναπνοής και φωνής σε διάφορες ηχητικές µορφές (ψίθυροι,
επεξεργασµένες οµιλίες, ‘ιπτάµενες’ φωνές, φωνητικά συµπλέγµατα) που υφαίνονται σε
ένα πεδίο αντιπαραθέσεων µεταξύ θορύβου και τονικότητας, και µεταξύ έντασης και
ηρεµίας. Το έργο έχει διακριθεί ως φιναλίστ στον διεθνή διαγωνισµό Metamorphoses
2012 (Βέλγιο). https://soundcloud.com/apostolosloufopoulos/spirit
O Απόστολος Λουφόπουλος σπούδασε µουσική στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (πτυχίο µουσικών
σπουδών) και στο πανεπιστήµιο CITY του Λονδίνου (διδακτορικό στη µουσική σύνθεση). Το
καλλιτεχνικό/ερευνητικό έργο του εστιάζεται στη σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής και τον
ήχο της φύσης, αλλά και στη σύµµειξη πολλαπλών µουσικών υφών. Η µουσική του έχει εκτελεστεί
παγκοσµίως σε γνωστές διοργανώσεις και φεστιβάλ σύγχρονης µουσικής (ICMC, Synthese,
L’Espace Du Son κ.α) και έχει βραβευτεί σε παγκόσµιους διαγωνισµούς σύνθεσης, όπως Ars
Electronica (Αυστρία) Bourges (Γαλλία), Noroit-Leonce Petitot (Γαλλία), Metamorphoses (Βέλγιο),
SCRIME (Γαλλία), Space of Sound (Βέλγιο), Franco Evangelisti (Ιταλία), Musica Nova (Τσεχία),
Δ. Δραγατάκης (Ελλάδα). Σε ερευνητικό επίπεδο έχει εκπονησει ερευνες και εχει συµµετασχει σε
εθνικά/κοινοτικά εργα αναφορικά µε τη µελετη του ηχου της φυσης (soundscape projects), τη
δηµιουργική έρευνα µε συγχρονα οπτικοακουστικά µέσα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εχει
δηµοσιευσει σχετικά αρθρα σε επιστηµονικα περιοδικα και ανακοινωσεις σε γνωστα συνεδρια
(https://ionio.academia.edu/ApostolosLoufopoulos/). Απο το 2014 διδάσκει ως Επίκουρος
Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Είναι ιδρυτικό µέλος του
ΕΣΣΗΜ (Ελληνικός Σύνδεσµος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής) και της Ελληνικής
Εταιρίας Ακουστικής Οικολογίας. http://apostolosloufopoulos.wordpress.com
https://www.linkedin.com/in/apostolos-loufopoulos-2341a745.

Θεόδωρος Λώτης

Πορτραίτο γυναίκας σε διαδήλωση

Ανάθεση Musiques & Recherches, 2014. Ευχαριστώ την Esther Lamneck για τους ήχους
του κλαρινέτου και τις Τέρρυ Βακιρτζόγλου και Όλγα Βάσιου για τις φωνές.
Ο Θεόδωρος Λώτης είναι συνθετιστής και εκτελεστής ηλεκτροακουστικής µουσικής. Διδάσκει στο
Τµήµα Μουσικών Σπουδών - Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Η µουσική του κυκλοφορεί από την εταιρία
Empreintes Digitales - www.electrocd.com/en/bio/lotis_th/discog/

Δηµήτρης Μπάκας Moιρολοϊ

ΙΙ. Meroloe I, II, III
To Meroloe είναι τριλογία για παραδοσιακές ζωντανές/live φωνές,
ηλεκτροακουστικούς ήχους και Filed Recordings και που έχει µια τετραπλή
υπόσταση:
Α) ηχητική καταγραφή (documentation) παππούδων και γιαγιάδων από την ήπειρο
(ηπειρώτικο ιδίωµα).
Β) παρουσίαση του ιδίου παραδοσιακού τραγουδιού σε σύγχρονη εκτέλεση και
εποµένως σύγκριση του παλαιού µε το νέο τρόπο έκφρασης µε σκόπο, στα πλαίσια
της αισθητικής, την ανάδειξη του ερωτήµατος, ‘τι είναι αυτό που κάνει κάτι
αυθεντικό’.
Γ) µίξη των παραπάνω ηχογραφήσεων µε α) ηλεκτροακουστικούς ήχους που
προέρχονται από το περιβάλλον της αρχικής ηχογράφησης β)σύγχρονες τεχνικές
εκτέλεσης στην φωνή (vocalisms µε χρήση extended techniques) και γ) κλασσικά

οργάνα µε σύγχρονη/contemporary χρήση, όπως, Prepared Piano (αυτά συνήθως είναι
προ-ηχογραφηµένα). Αυτό γίνεται στα πλαίσια µια προσπάθειας γεφύρωσης των δύο:
παραδοσιακού τραγουδιού και σύγχρονων µορφών έκφρασης.
Δ) Χρήση ηχογραφηµένων παραδοσιακών εργαλείων της καθηµερινής ζωής των
χωριών που έχουν χαθεί από την σύγχρονη συνειδητότητα, όπως Αργαλειός.
Γεννηµένος στην Κατερίνη το 1975, ο Δηµήτρης Μπάκας σπούδασε Σύνθεση µε τον Θεόδωρο
Αντωνίου. Έπειτα πήγε στο Λονδίνο (Κολέγιο Goldsmiths, Πανεπιστήµιο του Λονδίνου) για
περαιτέρω σπουδές όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό στη Σύνθεση (Mmus) το 2005, και
Διδακτορικό στη Σύνθεση (PhD) to 2010, υπό την επίβλεψη του Professor Roger Redgate. Κατά
την διάρκεια του Διδακτορικού παρακολούθησε το Master Ηλεκτροακουστικής Μουσικής στο
Stanley Glasser Electronic Music Studios at Goldsmiths College (EMS). Κατά το έτος 2010ˇ 2011 ήταν επισκέπτης ερευνητής (Visiting Scholar) στο Columbia University (New York) όπου
έγινε αποδεκτός από τον Tristan Murail, όπου και ολοκλήρωσε µια µεταδιδακτορική έρευνα. Aπό
το 2009 o Δηµήτρης Μπάκας είναι στον κατάλογο επίλεκτων συνθετών του Sound and Music
στην Αγγλία, θέση που κέρδισε µε διαγωνισµό. Είναι µέλος της Ενωσης Ελλήνων Μουσουργών
(ΕΕΜ), του Eλληνικού Σύνδεσµου Συνθετών Hλεκτροακουστικής Mουσικής (ΕΣΣΗΜ), του
ΚΣΥΜΕ (κέντρο σύγχρονης µουσικής έρευνας), του temp’Ora Project (Bordeaux, France) και
ιδρυτικό µέλος µαζί µε τους Δηµήτρη Έξαρχο και Πάνο Γκίκα του Migrant Sound (a London-ˇ
based not-for-profit organisation, which aims to promote, organise and release new music). Έργα
του Δηµήτρη Μπάκα έχουν βραβευτεί στην Έλλαδα και στο εξωτερικό.
--Η Αθηνά Κατσανεβάκη γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1968. Σπούδασε Μουσικολογία στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), βιολί, θεωρητικά και βυζαντινή µουσική. Το
1998 ολοκλήρωσε την διδακτορική της διατριβή στο ΑΠΘ πάνω στην Εθνοµουσικολογία και
Ιστορική Μουσικολογία. Από το 2005 διδάσκει στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µε βασικό
αντικείµενο διδασκαλίας την φωνητική ερµηνεία των παραδοσιακών τραγουδιών. Η
Κατσανεβάκη έχει συµµετάσχει σε διεθνή και παγκόσµια συνέδρια Μουσικολογίας και
Εθνοµουσικολογίας, ενώ από το 1990 ασχολείται µε την επιτόπια µουσικολογική έρευνα.

