7ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

υπό� την αιγί�δα της Ελληνική� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας

Κέ� ρκυρα, 30 Οκτωβρί�ου – 1 Νοεμβρί�ου 2015

Πρόγραμμα συνεδρίου

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015
Παράλληλες συνεδρίες
1. Κτήριο της Πρυτανείας της Ιονίου Ακαδημίας (Καποδιστρίου 2)
2. Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, Νικηφόρου Θεοτόκη 10
1. Αμφιθέ� ατρο Ιονί�ου Ακαδημί�ας
9.30-10.30 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (Ι)
Προεδρεύ� ων: Πέ� τρος Βού� βαρης
Ιωάννης Φούλιας: «Η διμερή� ς και η τριμερή� ς μορφή� σονά� τας στο θεωρητικό� έ� ργο του Joseph Riepel. Από� πειρα ανακατασκευή� ς και αποτί�μησης»
Λορέντα Ράμου: «Η ανασύ� σταση της χορογραφί�ας της Υβό� ννης ντε Κί�ρικο πά� νω στη μουσική� της Τράτας και του Χορού των κυμάτων του
Νί�κου Σκαλκώ�τα (1948): στιλιστικέ� ς καταβολέ� ς και συμπερά� σματα
για την πιανιστική� ερμηνεί�α αυτώ�ν των έ� ργων»

10.30-11.30 Αναλυτικές προσεγγίσεις στη μουσική του Νίκου
Σκαλκώτα (Ι)
Προεδρεύ� ων: Κώ�στας Τσού� γκρας
Πέτρος Βούβαρης: «Ζητή� ματα μελωδική� ς κατασκευή� ς στην ατονική�
μουσική� του Νί�κου Σκαλκώ�τα»
Εύα Μαντζουράνη: «Μορφή� σονά� τας, κύ� κλος σονά� τας και μακροδομική� συνοχή� στα πολυμερή� δωδεκαφθογγικά� έ� ργα του Νί�κου Σκαλκώ�τα»
11.30-12.00: διά� λειμμα/καφέ� ς

12.00-13.30 Αναλυτικές προσεγγίσεις στη μουσική του Νίκου
Σκαλκώτα (ΙΙ)
Προεδρεύ� ων: Γιώ�ργος Σακαλλιέ� ρος
Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου: «Παρά� γοντες ενό� τητας και διαφοροποί�ησης στο Κοντσερτίνο για δύο πιάνα του Νί�κου Σκαλκώ�τα»
Κώστας Τσούγκρας: «Η μορφή� “Θέ� μα και παραλλαγέ� ς” στη μουσική�
του Νί�κου Σκαλκώ�τα: Ανά� λυση του έ� ργου “Kurze Variationen auf ein
Bergsthema” από� τα 32 κομμάτια για πιάνο»
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Γιώργος Ζερβός: «Πλευρέ� ς θεματοποί�ησης και αποθεματοποί�ησης στη
δωδεκαφθογγική� μουσική� του Νί�κου Σκαλκώ�τα: μερικέ� ς σκέ� ψεις
πά� νω στη σχέ� ση της Grundgestalt με την Grundreihe, με αφορμή� τη
δωδεκαφθογγική� συγκρό� τηση των θεμά� των στα πρώ�τα μέ� ρη των
κοντσέ� ρτων για πιά� νο αρ. 1 και αρ. 2»

2. Φιλαρμονική� Εταιρεί�α Κερκύ� ρας
9.30-11.30 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (ΙΙ)
Προεδρεύ� ουσα: Καί�τη Ρωμανού�
Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού: «Ιστορί�α – Ιστορί�ες: Συγγρά� μματα
για την ιστορί�α της ευρωπαϊκή� ς μουσική� ς στην Ελλά� δα πριν από� το
1950»
Θανάσης Τρικούπης: «Διδασκαλί�α της μουσική� ς σύ� νθεσης στην Ελλά� δα: ιστορική� αναδρομή� , δεδομέ� να και προοπτικέ� ς»
Αναστασία Κακάρογλου: «Τέ� χνες, Γρά� μματα, Αθλητισμό� ς: Η συμμετοχή� του Louis-Albert Bourgault-Ducoudray στην συνδιά� σκεψη της Διεθνού� ς Ολυμπιακή� ς Επιτροπή� ς της 23ης Μαΐ�ου 1906»
Γιώργος Σακαλλιέρος: «Η αλληλογραφί�α Δημή� τρη Μητρό� πουλου –
Arnold Schoenberg (1945-1951): κριτική� αποδελτί�ωση και σχολιασμό� ς»
11.30-12.00: διά� λειμμα/καφέ� ς

12.00-13.30 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (ΙΙΙ)
Προεδρεύ� ουσα: Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού�
Νεκταρία Δελβινιώτη-Βασιλείου: «Μανώ�λης Καλομοί�ρης – Εθνικό�
Ωδεί�ο Κύ� πρου (Παρά� ρτημα Λευκωσί�ας): Οι σχέ� σεις συνεργασί�ας και
οι προεκτά� σεις τους»
Ναυσικά Τσιμά: «Αναθεώ�ρηση της σύ� γχρονης εικό� νας περί� εθνικώ�ν
πολιτισμώ�ν κατά� τη διά� ρκεια του 19ου αιώ�να, μέ� σα από� την ανά� δειξη της ά� γνωστης, τρισυπό� στατης σημασί�ας του ό� ρου “Μουσική� ” την
ί�δια περί�οδο»
Αθανασία Κυριακίδου & Αντωνία Βασιλειάδου: «Χειρονομί�α και Λό� γος: Παρελθό� ν και μέ� λλον»
13.30-15.30: διά� λειμμα/γεύ� μα

15.30-17.00: Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Μουσικολογικής
Εταιρείας (Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων, Κτήριο Ιονίου Πανεπιστημίου)
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Κτήριο της Πρυτανείας της Ιονίου Ακαδημίας (Καποδιστρίου
2)
18.00-18.30 Επίσημη έναρξη, χαιρετισμοί
18.30-20.00 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (ΙV)
Προεδρεύ� ων: Νί�κος Μαλιά� ρας
Εύη Νίκα-Σαμψών: «Ιχνηλατώ�ντας τη μουσική� δραματουργί�α της γερμανική� ς ρομαντική� ς ό� περας»
Sabine Koch: «Από� τον Wagner και πέ� ρα: Η μαθητεί�α και η καριέ� ρα του
Δημητρί�ου Λά� λα στην Δυτική� Ευρώ�πη»
Αναστασία Σιώψη: «Φαντασιακέ� ς κοινό� τητες με τη δύ� ναμη της μουσική� ς: ο τελετουργικό� ς ρό� λος της τέ� χνης από� τον Ρί�χαρντ Βά� γκνερ
στον Γιά� ννη Χρή� στου»

•

20.00-20.30: διά� λειμμα

20.30-21.00: Μικρή� συναυλί�α

21.00: Μπουφέ� ς (Ιό� νιος Ακαδημί�α)
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015
1.
2.

Παράλληλες συνεδρίες
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών (Θεοδώρου Μακρή 2 & Κώστα Δαφνή [πρώην πάροδος Αρσενίου], Μουράγια)
Κτήριο της Πρυτανείας της Ιονίου Ακαδημίας (Καποδιστρίου
2)

1. Εταιρεί�α Κερκυραϊκώ�ν Σπουδώ�ν
9.30-11.00 Συνεδρία ανεξάρτητης θεματικής (V)
Προεδρεύ� ων: Ιωά� ννης Φού� λιας
Καίτη Ρωμανού: «Η Βενετί�α και οι ελληνικέ� ς της κατακτή� σεις: μουσικέ� ς αλληλεπιδρά� σεις»
Μάρκος Λέκκας: «Prolatio και Tempus imperfectum στην εποχή� του
φαντασιακού� ρεαλισμού� »
Δημήτρης Γιαννέλος: «Παρατηρή� σεις στη γραπτή� μετά� δοση της θεωρί�ας της εκκλησιαστική� ς μουσική� ς»
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11.00-11.30: διά� λειμμα/καφέ� ς

11.30-13.30 Στρογγυλή τράπεζα

Συντονιστή� ς: Αχιλλέ� ας Χαλδαιά� κης
«Βυζαντινέ� ς Μουσικέ� ς Σπουδέ� ς: Θέ� ματα επιστημολογικού� αυτοπροσδιορισμού� »

2. Αμφιθέ� ατρο Ιονί�ου Ακαδημί�ας
9.30-11.30 Μουσική και λόγος (I)
Προεδρεύ� ων: Πά� νος Βλαγκό� πουλος
Χάρης Ξανθουδάκης: «Νεό� τερα στοιχεί�α για τη μαθητεί�α του Δημή� τρη
Μητρό� πουλου στο Ωδεί�ο Αθηνώ�ν»
Διονυσία Μπλαζάκη: «Μουσική� και ποί�ηση στην αισθητική� του Χέ� γκελ»
Βασιλική Κουτσομπίνα: «Σχέ� σεις μεταξύ� μουσική� ς και ρητορική� ς στις
μουσικό� -θεωρητικέ� ς πηγέ� ς τον 15ο και 16ο αιώ�να: αναδρομή� στις
πρώ�τες μαρτυρί�ες»
Βασίλης Βαβούλης: «Μεταξύ� ποιητική� ς και συστημική� ς ρητορική� ς:
Ρεύ� ματα μουσική� ς και ρητορική� ς τον 17ο και 18ο αιώ�να»
11.30-12.00: διά� λειμμα/καφέ� ς

12.00-13.30 Μουσική και λόγος (II)

Προεδρεύ� ων: Κώ�στας Χά� ρδας
Μαρία Σουρτζή-Χατζηδημητρίου: «Σχέ� ση μουσική� ς και κειμέ� νου στο
τραγού� δι Der Doppelgänger του Franz Schubert»
Σταματία Γεροθανάση: «The Rake’s Progress: μουσικοποιητική� αποτύ� πωση των συναισθηματικώ�ν πτυχώ�ν του χαρακτή� ρα της Anne Trulove»
Νικόλαος Δημηνάκης: «Το δί�πολο “εντολή� – υπακοή� ” ως κωδικοποιημέ� νη έ� κφανση της προστακτική� ς έ� γκλισης στη σχέ� ση “συνθέ� τη –
ερμηνευτή� ” μέ� σα από� τις αναλύ� σεις των concert-studies Nine Etudes
for Saxophones in 4 Books του Ch. Lauba»
13.30-17.00: διά� λειμμα/γεύ� μα

• Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, Νικηφόρου Θεοτόκη 10
17.00-19.00 Μουσική, λόγος και τέχνες στα Επτάνησα
Προεδρεύ� ων: Χά� ρης Ξανθουδά� κης
Κώστας Καρδάμης: «Για την αλληλογραφί�α του Νικό� λαου Χαλικιό� που-6-

λου Μά� ντζαρου: Πρό� δρομες σκέ� ψεις»
Δημήτριος Μπρόβας: «Το σύ� στημα εκμά� θησης της αρμονί�ας του Νικό� λαου Χαλικιό� πουλου Μά� ντζαρου: μια πρώ�τη προσέ� γγιση»
Νίκος Μαλιάρας: «Σπυρί�δων Ξύ� νδας, Ο Υποψήφιος: Η πρώ�τη ελληνό� γλωσση ό� περα. Μερικέ� ς ιστορικέ� ς και αναλυτικέ� ς παρατηρή� σεις»
Αγγελική Σκανδάλη: «Οι παραστά� σεις ό� περας στα Επτά� νησα έ� ως την
επιστροφή� του Σ. Σαμά� ρα (1889)»
19.00-19.30: διά� λειμμα/αναψυκτικά�

19.30: Συναυλί�α Φιλαρμονική� ς Εταιρεί�ας Κερκύ� ρας
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Δεί�πνο

Παράλληλες συνεδρίες
1. Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών (Θεοδώρου Μακρή 2 & Κώστα Δαφνή [πρώην πάροδος Αρσενίου], Μουράγια)
2. Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας (Καποδιστρίου 120)
1. Εταιρεί�α Κερκυραϊκώ�ν Σπουδώ�ν
9.30-11.00 Μουσική και λόγος (III)
Προεδρεύ� ων: Δημή� τρης Γιαννέ� λος
Κώστας Χάρδας: «Το μετέ� ωρο βή� μα: στιγμιό� τυπα “πά� λης” δωδεκαφθογγική� ς και τονική� ς δομή� ς σε έ� ργα του πρώ�ιμου ελληνικού� μουσικού� μοντερνισμού� »
Μαντώ Πυλιαρού: «Ζητή� ματα ελληνική� ς παραδοσιακή� ς μουσική� ς στα
μέ� σα της δεύ� τερης και τρί�της δεκαετί�ας του 20ού� αιώ�να, ό� πως καταγρά� φονται στα έ� ντυπα μέ� σα της εποχή� ς»
Γεωργία Πετρούδη: «Οι αγώ�νες του κυπριακού� λαού� μέ� σα από� το χορωδιακό� έ� ργο και τα έ� ργα για φωνή� του Σό� λωνα Μιχαηλί�δη»
11.00-12.30: διά� λειμμα
Λιτανεία με κερκυραϊκές μπάντες

12.30-14.00 Μουσική και λόγος (IV)

Προεδρεύ� ων: Νί�κος Τσού� χλος
Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου: «Το κοντά� κιο “Τη υπερμά� χω στρατηγώ�…” στην έ� ντεχνη νεοελληνική� μουσική� των Μανώ�λη Καλομοί�ρη
και Γεωργί�ου Καζά� σογλου»
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Πέτρος Ανδριώτης: «Γεώ�ργιος Σεφέ� ρης: Επιφάνια (1937) – “Κρά� τησα
τη ζωή� μου”. Μελοποί�ηση Α. Κουνά� δη και Μ. Θεοδωρά� κη. Τα μεθοδολογικά� εργαλεί�α των δύ� ο συνθετώ�ν που συμβά� λλουν στην ανά� δειξη
του μελοποιημέ� νου λό� γου»
Απόστολος Λουφόπουλος: «Τέ� χνες, λό� γος και ελληνική� παρά� δοση στην
ηλεκτρονική� μουσική� του Μιχά� λη Αδά� μη»
2. Αναγνωστική� Εταιρεί�α Κέ� ρκυρας
9.30-11.00 Μουσική και λόγος (V)
Προεδρεύ� ουσα: Εύ� η-Νί�κα Σαμψώ�ν
Δημήτρης Γιάννου: «Μουσικοδραματουργικά� σχή� ματα και ποιητική�
αληθοφά� νεια – Σχό� λια στον Τροβατόρε του Βέ� ρντι»
Ρενάτα Δαλιανούδη: «Μελοποί�ηση παραδοσιακού� τραγουδιού� : Προσομοί�ωση ή� νεωτερικό� τητα; Μελέ� τη περί�πτωσης το τραγού� δι “Πέ� ρα
στους πέ� ρα κά� μπους” για το θεατρικό� έ� ργο Καίσαρ και Κλεοπάτρα,
1962»
Μαγδαληνή Καλοπανά: «Μουσική� και λό� γος στο έ� ργο του Δημή� τρη
Δραγατά� κη»
11.00-12.30: διά� λειμμα
Λιτανεία με κερκυραϊκές μπάντες

12.30-14.00 Μουσική και λόγος (VI)

Προεδρεύ� ων: Δημή� τρης Γιά� ννου
Μαρία Ντούρου: «Γιά� ννης Α. Παπαϊωά� ννου, Δημή� τρης Θέ� μελης. Η Κηδεία του Σαρπηδόνος σε ποί�ηση Κ. Π. Καβά� φη»
Ξένια Θεοδωρίδου: «“Μό� νο της μπό� ρας έ� μειναν οι γλά� ροι καπετά� νιοι”:
Τα έ� ργα για μικτή� χορωδί�α a cappella AKI-Ντ 94 έ� ως 97 (1943) του
Γιά� ννη Α. Παπαϊωά� ννου. Μια συνά� ντηση του εξωτερικού� με το εσωτερικό� τοπί�ο, με φό� ντο τη Γερμανική� Κατοχή� »
Πάνος Βλαγκόπουλος: «Το γλωσσαναλυτικό� παρά� δειγμα στην ανά� λυση των μεταμουσικώ�ν έ� ργων του Γιά� ννη Χρή� στου: Goodman,
Scheffler, Matthews»
14.00-16.30: διά� λειμμα/γεύ� μα
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•

Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας, Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων
Μιχαήλ και Γεωργίου)

16.30-18.00 Μουσική και εικαστικές τέχνες (I)
Προεδρεύ� ων: Κώ�στας Καρδά� μης
Ιάκωβος Σταϊνχάουερ: «Αισθητική� συμφωνί�α (;): οι δομικέ� ς σχέ� σεις
μουσική� ς και ζωγραφική� ς»
Γεωργία Μαρία Τσερπέ: «Τέ� χνη και Μουσική� στον Αριστοτέ� λη: η έ� ννοια της “μί�μησης” και του “καθό� λου” στη μουσική� (η περί�πτωση της
συγκριτική� ς θεώ�ρησης της μουσική� ς και της ζωγραφική� ς)»
Μαίη Κοκκίδου: «Ο ρυθμό� ς ως διαπραγματεύ� σιμο χαρακτηριστικό� της
τέ� χνης»
18.00-18.30: διά� λειμμα/καφέ� ς

18.30-20.00 Μουσική και εικαστικές τέχνες (II)
Προεδρεύ� ουσα: Αναστασί�α Σιώ�ψη
Απόστολος Παληός: «Εικόνες από μια έκθεση του Μού� σοργκσκυ και
Έξι Γκογιέσκας του Γρανά� δος: Δύ� ο αντιπροσωπευτικά� δεί�γματα διασύ� νδεσης πιανιστική� ς συνθετική� ς δημιουργί�ας και ζωγραφική� ς»
Δημήτρης Τασούδης: «Μουσική� στον κινηματογρά� φο: “Παιχνί�δια μνή� μης”»
Αυγούστα Ευθυμίου: «Η εφαρμογή� διδακτικώ�ν προσεγγί�σεων που βασί�ζονται στο συνδυασμό� Μουσική� ς και Εικό� νας με στό� χο την αντιληπτική� , δημιουργική� αντί�δραση και την ανά� πτυξη της μουσική� ς και
αισθητική� ς αντί� ληψης των παιδιώ�ν»
20.00: Συναυλί�α

21.00: Μπουφέ� ς (Δημοτική� Πινακοθή� κη Κέ� ρκυρας)
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Ιωάννης Φούλιας: «Η διμερή� ς και η τριμερή� ς μορφή� σονά� τας στο θεωρητικό� έ� ργο
του Joseph Riepel. Από� πειρα ανακατασκευή� ς και αποτί�μησης»
Η συμβολή� του Joseph Riepel ως θεωρητικού� της μουσική� ς στην ουσιαστική� κατανό� ηση των συνθετικώ�ν τεχνικώ�ν που βρί�σκουν εφαρμογή� στο πρώ�ιμο
κλασσικό� ρεπερτό� ριο των μέ� σων του 18ου αιώ�νος παραμέ� νει σχετικά� υποτιμημέ� νη
στις μέ� ρες μας, αφού� πολλέ� ς διαστά� σεις της δεν έ� χουν αναδειχθεί� ακό� μη επαρκώ�ς.
Μί�α από� τις πιο καί�ριες, κατά� την γνώ�μη μου, αφορά� την προσέ� γγιση των μορφώ�ν
σονά� τας που επιχειρεί�ται στα τρί�α πρώ�τα “κεφά� λαια” του μεγά� λου θεωρητικού� πονή� ματος του Riepel υπό� τον γενικό� τί�τλο Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst
(Θεμελιώδεις αρχές για την μουσική σύνθεση), τα οποί�α εί�δαν το φως της δημοσιό� τητος μό� λις κατά� την διά� ρκεια της δεκαετί�ας του 1750. Ιδί�ως στο δεύ� τερο από�
αυτά� , ο Riepel εξετά� ζει μέ� σα από� κά� μποσα παραδεί�γματα περιπτώ�σεις σονά� τας της
εποχή� ς του, οι οποί�ες – υπό� μί�α σύ� γχρονη αντί� ληψη – κατατά� σσονται τό� σο στον
διμερή� ό� σο και στον τριμερή� δομικό� τύ� πο σονά� τας. Ωστό� σο, η παρουσί�ασή� τους
γί�νεται με έ� ναν κά� θε ά� λλο παρά� συστηματικό� τρό� πο, με αποτέ� λεσμα πολλέ� ς σημαντικέ� ς πληροφορί�ες να περνού� ν σχεδό� ν απαρατή� ρητες από� τον αναγνώ�στη ή� να μέ� νουν τελεί�ως ασχολί�αστες ακό� μα και από� τον ί�διο τον συγγραφέ� α! Έτσι, η παρού� σα
πραγμά� τευση έ� ρχεται να προτεί�νει μί�α συνολική� ανακατασκευή� της θεώ�ρησης των
μορφώ�ν σονά� τας εκ μέ� ρους του Riepel και να συνδρά� μει σε μια ριζική� επαναξιολό� γηση της συνεισφορά� ς του τελευταί�ου στην εν λό� γω θεματική� .

Λορέντα Ράμου: «Η ανασύ� σταση της χορογραφί�ας της Υβό� ννης ντε Κί�ρικο πά� νω
στη μουσική� της Τράτας και του Χορού των κυμάτων του Νί�κου Σκαλκώ�τα (1948):
στιλιστικέ� ς καταβολέ� ς και συμπερά� σματα για την πιανιστική� ερμηνεί�α αυτώ�ν των
έ� ργων»
Ο Νί�κος Σκαλκώ�τας συνθέ� τει το 1948 για τη Σχολή� Ματέ� υ τη σουί�τα μπαλέ� του Η γη και η θάλασσα της Ελλάδας, την οποί�α χορογραφεί� η Υβό� ννη ντε Κί�ρικο, διπλωματού� χος του Ωδεί�ου της Βιέ� ννης στην τά� ξη της Ροζαλί�ας Χλά� ντεκ. Το
ερευνητικό� πρό� γραμμα του Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse
de Paris κατέ� στησε δυνατή� την ανασύ� σταση και βιντεοσκό� πηση της χορογραφί�ας
των δύ� ο τελικώ�ν μερώ�ν της σουί�τας, (Τράτα και Χορός των κυμάτων), με βά� ση τις
αναμνή� σεις δύ� ο χορευτριώ�ν των παραστά� σεων που έ� γιναν το 1948 και το 1951,
της κυρί�ας Ρί�τας Γκαμπά� ι και της κυρί�ας Ρά� νιας Παπαδά� μ. Στην ανακοί�νωση παρουσιά� ζεται αυτή� η βιντεοσκό� πηση και εξετά� ζεται η σχέ� ση χορογραφί�ας, μουσική� ς
και πιανιστική� ς ερμηνεί�ας. Τέ� λος, το έ� ργο τοποθετεί�ται μέ� σα στο ευρύ� τερο πλαί�σιο
της αισθητική� ς και των οραματισμώ�ν της γενιά� ς του ’30.

Πέτρος Βούβαρης: «Ζητή� ματα μελωδική� ς κατασκευή� ς στην ατονική� μουσική� του
Νί�κου Σκαλκώ�τα»
Το ερευνητικό� ενδιαφέ� ρον για ζητή� ματα μελωδική� ς κατασκευή� ς στην ατονική� μουσική� εί�ναι σχετικά� περιορισμέ� νο. Στη βά� ση της θεώ�ρησης της ισοδυναμί�ας
της οκτά� βας, τα περισσό� τερα μεθοδολογικά� εργαλεί�α που αφορού� ν στην ανά� λυση
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της μουσική� ς αυτή� ς στοχεύ� ουν στη διερεύ� νηση του τρό� που οργά� νωσης των φθογγικώ�ν της τά� ξεων, παραβλέ� ποντας την ακριβή� κατανομή� του απτού� φθογγικού� της
περιεχομέ� νου σε περιοχέ� ς τονικώ�ν υψώ�ν. Το ερευνητικό� αυτό� κενό� μπορεί� να θεωρηθεί� έ� ως έ� ναν βαθμό� δικαιολογημέ� νο λό� γω της ασυνέ� πειας που εύ� κολα διαπιστώ�νει κανεί�ς στην επιφανειακή� γραμμική� οργά� νωση του φθογγικού� υλικού� της
ατονική� ς μουσική� ς, γεγονό� ς που φαί�νεται να καθιστά� το ζή� τημα της μελωδική� ς κατασκευή� ς συζητή� σιμο. Ωστό� σο, η υφολογική� προτεραιό� τητα της μελωδί�ας έ� ναντι
της συνοδεί�ας παραμέ� νει περί�οπτο δομικό� χαρακτηριστικό� μουσικώ�ν έ� ργων που
εμπί�πτουν στην αισθητική� κατηγορί�α του πρώ�ιμου μοντερνισμού� . Ειδικά� στην περί�πτωση της ατονική� ς μουσική� ς του Νί�κου Σκαλκώ�τα, η διασπορά� του φθογγικού�
περιεχομέ� νου των σαφώ�ς οριοθετημέ� νων και εμφανώ�ς προβεβλημέ� νων μελωδικώ�ν του δομώ�ν συχνά� εμφανί�ζεται ισό� ρροπη σε τέ� τοιο βαθμό� ώ�στε να υπαινί�σσεται γραμμικέ� ς συνέ� χειες κά� τω από� τη φαινομενικά� κατακερματισμέ� νη μουσική�
επιφά� νεια. Μέ� σα από� την περιπτωσιολογική� ανά� λυση θεματικώ�ν μελωδιώ�ν από� τη
Δεύτερη σουίτα για πιάνο, το Οκτέτο, το Κοντσέρτο για βιολί και το Ντούο για βιολί
και τσέλο, η παρού� σα εργασί�α αποσκοπεί� στη διερεύ� νηση των δομικώ�ν παραμέ� τρων
που συντεί�νουν στη στοιχειοθέ� τηση της ομοιό� τητας του συσχετιστικού� μεσαί�ου επιπέ� δου (associative middleground) των θεματικώ�ν μελωδιώ�ν του Σκαλκώ�τα με προεκτασιακέ� ς δομέ� ς (prolongational structures) τονικώ�ν μελωδιώ�ν. Για τον σκοπό� αυτό�
υιοθετεί�ται έ� να μεθοδολογικό� εργαλεί�ο το οποί�ο προσαρμό� ζει στα προαπαιτού� μενα
του ατονικού� ιδιώ�ματος πρό� τερες εφαρμογέ� ς των αρχώ�ν της θεωρί�ας διαχωρισμού�
ακουστικώ�ν ρευμά� των (auditory scene analysis) στη διερεύ� νηση της λανθά� νουσας
πολυφωνί�ας (implied polyphony) στη μπαρό� κ μουσική� .

Εύα Μαντζουράνη: «Μορφή� σονά� τας, κύ� κλος σονά� τας και μακροδομική� συνοχή�
στα πολυμερή� δωδεκαφθογγικά� έ� ργα του Νί�κου Σκαλκώ�τα»
O Νί�κος Σκαλκώ�τας υιοθέ� τησε παραδοσιακέ� ς αρχέ� ς μουσική� ς σύ� νθεσης και
προσά� ρμοσε παραδοσιακά� μορφολογικά� πρό� τυπα σε δωδεκαφθογγικό� ατονικό� περιβά� λλον. Κυρί�ως, διαμό� ρφωσε τα μέ� ρη των δωδεκά� φθογγων σονατώ�ν του πά� νω
σε μια επανερμηνεί�α του δομικού� μοντέ� λου του δέ� κατου ό� γδοου αιώ�να, το οποί�ο
χαρακτηρί�ζεται από� τη χρή� ση αντιθετικού� θεματικού� και αρμονικού� υλικού� . Επί�σης, χρησιμοποί�ησε κυκλικέ� ς μορφέ� ς και κυκλικέ� ς δομικέ� ς αρχέ� ς ως ενοποιητικά�
στοιχεί�α και ως μέ� σα για την εξασφά� λιση συστηματική� ς δομική� ς και αρμονική� ς συνά� φειας στα πολυμερή� έ� ργα του, ιδί�ως σε αυτά� που ανή� κουν στον κύ� κλο σονά� τας.
Η συνθετική� του προσέ� γγιση για την επί�τευξη κυκλική� ς συνοχή� ς και ενοποί�ησης
εί�ναι ιδιαί�τερα εμφανή� ς στα έ� ργα που εί�ναι κτισμέ� να πά� νω σε έ� ναν απροσδιό� ριστο
αριθμό� σειρώ�ν / συνό� λων και τα οποί�α εί�ναι βασισμέ� να σε μια ελεύ� θερη προσέ� γγιση της δωδεκαφθογγική� ς τεχνική� ς του.
Η παρού� σα ανακοί�νωση επικεντρώ�νεται στον τρό� πο με τον οποί�ο ο Σκαλκώ�τας προσεγγί�ζει τις πολυμερεί�ς δομέ� ς. Εξετά� ζει τις τεχνικέ� ς που χρησιμοποιού� νται για την επί�τευξη πολυμερού� ς συνοχή� ς στα “ελεύ� θερα” δωδεκαφθογγικά� έ� ργα
και εξηγεί� τον συνδυασμό� της μακροδομική� ς μορφή� ς σονά� τας με τον κύ� κλο σονά� τας που χρησιμοποιεί�ται προκειμέ� νου να επιτευχθεί� η ενοποί�ηση του ποικί� λου και
ανό� μοιου αρμονικού� υλικού� . Η παρουσί�αση περιλαμβά� νει αναλύ� σεις και μουσικά�
παραδεί�γματα από� “ελεύ� θερα” δωδεκά� φθογγα έ� ργα του Σκαλκώ�τα, κυρί�ως της δε-

- 11 -

καετί�ας του 1930, ό� πως το Δεύτερο τρίο εγχόρδων, η Τρίτη και η Τέταρτη σονατίνα
για βιολί και πιάνο, το Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο, το Κοντσέρτο για βιολί και το
Τρίτο κοντσέρτο για πιάνο.
Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου: «Παρά� γοντες ενό� τητας και διαφοροποί�ησης στο
Κοντσερτίνο για δύο πιάνα του Νί�κου Σκαλκώ�τα»
Το Κοντσερτίνο για δύο πιάνα, Α/Κ 20 (1935), αποτελεί� το δεύ� τερο κατά�
χρονολογική� σειρά� διπλό� κοντσέ� ρτο του συνθέ� τη και ανή� κει στη συνθετική� του
περί�οδο που χαρακτηρί�ζεται κυρί�ως από� δωδεκαφθογγικά� έ� ργα. Οι αναλυτικέ� ς
οδηγί�ες του συνθέ� τη, που παραπέ� μπουν σε συγκεκριμέ� να σημεί�α του έ� ργου, αναφέ� ρονται σαφώ�ς στον αυστηρό� δωδεκαφθογγικό� χαρακτή� ρα του έ� ργου αλλά� και
στην ξεκά� θαρη φόρμα σονάτας, ό� πως ο ί�διος την χαρακτηρί�ζει, ενώ� παρά� λληλα συχνά� κά� νει αναφορά� στην έ� ννοια των παραλλαγών. Ωστό� σο, στην εξερεύ� νηση της
μορφολογική� ς δομή� ς αλλά� και της σχέ� σης αυτή� ς με τη δωδεκαφθογγική� δομή� αποκαλύ� πτονται αλληλεπικαλύ� ψεις δομικώ�ν τμημά� των ή� ακό� μη και ασά� φεια ως προς
την πραγματική� έ� κτασή� τους, καθιστώ�ντας δύ� σκολες τις αναλυτικέ� ς επιλογέ� ς για
κατά� τμηση σε σαφεί�ς, ό� χι μό� νο μακροδομικέ� ς, αλλά� και μικροδομικέ� ς ενό� τητες. Παρά� λληλα, η κά� θε μορφική� οντό� τητα, σε κά� θε εμφά� νισή� της, μέ� σα στα πλαί�σια εί�τε
εκθέ� σεων, εί�τε ανά� πτυξης, οφεί� λει να ολοκληρώ�σει έ� ναν κύ� κλο από� μεταλλαγέ� ς και
ανασχηματισμού� ς που πραγματώ�νονται μέ� σω συγκεκριμέ� νων διαδικασιώ�ν. Ως εκ
τού� του, η ανά� λυση θα εστιά� σει στον τρό� πο με τον οποί�ο διασφαλί�ζεται η ενό� τητα
του μέ� ρους, πρωτί�στως από� το σταθερό� φθογγικό� περιεχό� μενο, αλλά� και από� τη
μοτιβική� ανά� πτυξη που προκύ� πτει από� τις αλλεπά� λληλες παραλλαγέ� ς μιας βασική� ς
ιδέ� ας, καθιστώ�ντας κινητή� ρια δύ� ναμη δομικά� την ί�δια την παραλλαγή� .

Κώστας Τσούγκρας: «Η μορφή� “Θέ� μα και παραλλαγέ� ς” στη μουσική� του Νί�κου
Σκαλκώ�τα: Ανά� λυση του έ� ργου “Kurze Variationen auf ein Bergsthema” από� τα 32
κομμάτια για πιάνο»
Ο Νί�κος Σκαλκώ�τας χρησιμοποί�ησε παραδοσιακό� μουσικό� υλικό� (μελωδικό� ή� ρυθμικό� ) σε έ� να σημαντικό� αριθμό� τονικώ�ν ή� ατονικώ�ν έ� ργων, αξιοποιώ�ντας
μια ευρεί�α γκά� μα συνθετικώ�ν τεχνικώ�ν για την επεξεργασί�α των ενσωματωμέ� νων
παραδοσιακώ�ν στοιχεί�ων. Η παρού� σα ανακοί�νωση εξετά� ζει έ� ναν αντιπρό� σωπο της
κατηγορί�ας έ� ργων “Θέ� μα και παραλλαγέ� ς”, η οποί�α περιλαμβά� νει έ� ργα που, παρ’
ό� τι βασί�ζονται σε τροπικέ� ς ελληνικέ� ς παραδοσιακέ� ς μελωδί�ες, εί�ναι ατονικά� . Το
υπό� εξέ� ταση έ� ργο εί�ναι οι “Kurze Variationen auf ein Bergsthema” (αρ. 3 από� τα 32
Klavierstücke, γραμμέ� να το 1940). Η ανά� λυση εστιά� ζει στην εναρμό� νιση της παραδοσιακή� ς μελωδί�ας για τη δημιουργί�α του θέ� ματος, στον μετασχηματισμό� της κατά�
τις παραλλαγέ� ς – ενώ� λειτουργεί� ως μελωδικό� ς και δομικό� ς πυρή� νας μέ� σα από� την
τεχνική� της αναπτυσσό� μενης παραλλαγή� ς – καθώ�ς και στην εξέ� λιξη του μοτιβικού�
και αρμονικού� υλικού� και της μουσική� ς υφή� ς κατά� της εξέ� λιξη της μορφή� ς των παραλλαγώ�ν. Η ανά� λυση αναδεικνύ� ει την ικανό� τητα του Σκαλκώ�τα να συγχωνεύ� ει
παραδοσιακά� μορφολογικά� στοιχεί�α με μοντέ� ρνες αρμονικέ� ς και μετασχηματιστικέ� ς τεχνικέ� ς και συσχετί�ζει το υπό� εξέ� ταση κομμά� τι με ά� λλα έ� ργα της ί�διας κατηγορί�ας, κά� νοντας έ� να βή� μα προς την κατανό� ηση των αρχώ�ν της μορφή� ς “Θέ� μα και
παραλλαγέ� ς” στη μουσική� του Νί�κου Σκαλκώ�τα.
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Γιώργος Ζερβός: «Πλευρέ� ς θεματοποί�ησης και αποθεματοποί�ησης στη δωδεκαφθογγική� μουσική� του Νί�κου Σκαλκώ�τα: μερικέ� ς σκέ� ψεις πά� νω στη σχέ� ση της
Grundgestalt με την Grundreihe, με αφορμή� τη δωδεκαφθογγική� συγκρό� τηση των
θεμά� των στα πρώ�τα μέ� ρη των κοντσέ� ρτων για πιά� νο αρ. 1 και αρ. 2»
Μολονό� τι οι χρησιμοποιού� μενες σειρέ� ς στα έ� ργα του Νί�κου Σκαλκώ�τα
μπορεί� να θεωρηθεί� ό� τι τελικά� θεματοποιού� νται (υπό� μί�α έ� ννοια αντί�στοιχη της
θεματοποί�ησης στην τονική� μουσική� ή� αντί�στοιχη της μουσική� ς της νεοκλασική� ς
περιό� δου του Schönberg), ο βαθμό� ς θεματοποί�ησης ποικί� λει ανά� λογα με το εκά� στοτε έ� ργο αλλά� και την περί�οδο κατά� τη διά� ρκεια της οποί�ας το έ� ργο αυτό� γρά� φτηκε.
Έτσι, έ� νας τύ� πος θεματοποί�ησης – στον οποί�ο συμπεριλαμβά� νονται έ� ργα ό� χι μό� νο
της τελευταί�ας περιό� δου αλλά� και του τέ� λους της δεκαετί�ας του ’20 και των αρχώ�ν
της δεκαετί�ας του ’30 – πολλέ� ς φορέ� ς συνδέ� εται με έ� να εί�δος νεοκλασικού� τύ� που
«τονικοποί�ησης» των σειρώ�ν, ενώ� «αποθεματοποιημέ� νες» ή� περισσό� τερο αφηρημέ� νες δωδεκαφθογγικέ� ς θεματικέ� ς υποστά� σεις – οι οποί�ες αντιστοιχού� ν σε έ� ργα
της περιό� δου 1935-1945 (και ό� χι μό� νο) – συγκλί�νουν περισσό� τερο προς μια σαινμπεργκική� αισθητική� νεοκλασική� ς ατονικό� τητας. Σκοπό� ς της παρού� σας εισή� γησης εί�ναι να αναδειχθού� ν οι διαφορετικοί� τρό� ποι δωδεκαφθογγική� ς συγκρό� τησης
ορισμέ� νων θεμά� των από� τα οποί�α αποτελού� νται οι θεματικέ� ς ομά� δες του πρώ�του
μέ� ρους των κοντσέ� ρτων αρ. 1 και αρ. 2 για πιά� νο, οι οποί�οι εί�ναι αυτοί� που τελικά�
οδηγού� ν στη θεματοποί�ηση ή� αποθεματοποί�ηση των χρησιμοποιού� μενων σειρώ�ν
και μέ� σω των οποί�ων μπορού� με να διερευνή� σουμε και να επανεξετά� σουμε τη σχέ� ση της Grundgestalt με την Grundreihe, ό� πως αυτή� διαγρά� φεται μέ� σα από� το έ� ργο
των συνθετώ�ν της Νέ� ας Σχολή� ς της Βιέ� ννης.

Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού: «Ιστορί�α – Ιστορί�ες: Συγγρά� μματα για την ιστορί�α
της ευρωπαϊκή� ς μουσική� ς στην Ελλά� δα πριν από� το 1950»
Παρουσιά� ζονται συγκριτικά� τα συγγρά� μματα για την ιστορί�α της μουσική� ς
των Lavoix (περί� το 1888 / 1908), Köstlin (1908 / 2013), Θεοδωροπού� λου (1924),
Landormy (1931 / 2004 / 2006), Σκλά� βου (1933), Riemann (1933), Δά� σιου (1934),
Σπανού� δη (1940) και Dufourcq (1942). Επί�σης, γί�νεται αναφορά� στην αδημοσί�ευτη
ιστορί�α της μουσική� ς του Frank Choisy.
Θανάσης Τρικούπης: «Διδασκαλί�α της μουσική� ς σύ� νθεσης στην Ελλά� δα: ιστορική�
αναδρομή� , δεδομέ� να και προοπτικέ� ς»
Η διδασκαλί�α της σύ� νθεσης στην Ελλά� δα συνδέ� εται με τον θεσμό� των
Ωδεί�ων. Σε πανεπιστημιακό� επί�πεδο, η σύ� νθεση, ως εξειδικευμέ� νη καλλιτεχνική�
κατεύ� θυνση στα Μουσικά� Τμή� ματα των ελληνικώ�ν Πανεπιστημί�ων, υφί�σταται
μό� λις την τελευταί�α δεκαετί�α του 20ού� αιώ�να. Η ανακοί�νωση, μετά� από� μί�α σύ� ντομη ιστορική� αναδρομή� που καταγρά� φει κυρί�ως τις απαρχέ� ς αυτή� ς της διδακτική� ς πορεί�ας, επιχειρεί� μί�α πρώ�τη συνολική� εκτί�μηση του ποσοστού� των ελλή� νων
συνθετώ�ν που ασχολή� θηκαν με τη διδασκαλί�α του γνωστικού� αντικειμέ� νου τους
σε θεσμοθετημέ� νο επί�πεδο (ωδειακό� και πανεπιστημιακό� ), του ακαδημαϊκού� τους
επιπέ� δου ανά� λογα με τις σπουδέ� ς τους, του τό� που των σπουδώ�ν τους, της διασπορά� ς τους στην ελληνική� επικρά� τεια ό� σον αφορά� τον τό� πο που δραστηριοποιή� θηκαν διδακτικά� , της χρονική� ς κατανομή� ς τους κατά� την εξέ� λιξη του 20ού� αιώ�να,
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της παραγωγική� ς τους δυναμική� ς και της συνεισφορά� ς τους σε αποφοί�τους που
εξελί�χτηκαν σε διδά� σκοντες κ.ά� . Εξά� γονται στατιστικά� συμπερά� σματα, τα οποί�α
σχολιά� ζονται συσχετιζό� μενα με σχετικέ� ς παραμέ� τρους (π.χ. συσχετισμό� ς γεωγραφική� ς κατανομή� ς του ελληνικού� πληθυσμού� με την αντί�στοιχη κατανομή� των διδασκό� ντων σύ� νθεσης στην ελληνική� επικρά� τεια). Τέ� λος, μέ� σω της συνεκτί�μησης των
συμπερασμά� των της παρού� σας εργασί�ας, του ισχύ� οντος νομικού� πλαισί�ου για τη
μουσική� εκπαί�δευση και της τρέ� χουσας οικονομική� ς κατά� στασης της χώ�ρας, οριοθετού� νται οι προοπτικέ� ς του φαινομέ� νου.

Αναστασία Κακάρογλου: «Τέ� χνες, Γρά� μματα, Αθλητισμό� ς: Η συμμετοχή� του LouisAlbert Bourgault-Ducoudray στην συνδιά� σκεψη της Διεθνού� ς Ολυμπιακή� ς Επιτροπή� ς της 23ης Μαΐ�ου 1906»
Στις 23 Μαΐ�ου 1906 οργανώ�θηκε στο Παρί�σι από� την Διεθνή� Ολυμπιακή�
Επιτροπή� μί�α συνδιά� σκεψη με θέ� μα την δυνατό� τητα έ� νταξης των γραμμά� των και
των τεχνώ�ν στους εορτασμού� ς των Ολυμπιακώ�ν Αγώ�νων και στις διά� φορες αθλητικέ� ς εκδηλώ�σεις. Ο Louis-Albert Bourgault-Ducoudray έ� λαβε μέ� ρος σε αυτή� ν ως εισηγητή� ς, υποστηρί�ζοντας την καταλληλό� τητα του χορωδιακού� τραγουδιού� ως μέ� σου μουσική� ς εκπαί�δευσης και έ� κφρασης των λαϊκώ�ν στρωμά� των. Συγκεκριμέ� να, η
πρό� τασή� του αφορού� σε την δημιουργί�α «χορωδιακού� τμή� ματος» [section chorale]
σε κά� θε μεγά� λη αθλητική� ομά� δα. Μεταγενέ� στερα, συνέ� στησε με δική� του πρωτοβουλί�α μί�α επιτροπή� , η οποί�α κλή� θηκε να επιλέ� ξει μί�α σειρά� χορωδιακώ�ν τραγουδιώ�ν κατά� λληλων να παρουσιαστού� ν σε αθλητικέ� ς εκδηλώ�σεις. Οι προτά� σεις του
και οι ενέ� ργειέ� ς του για την εισαγωγή� της χορωδιακή� ς μουσική� ς στον χώ�ρο του
αθλητισμού� αντιμετωπί�στηκαν με ιδιαί�τερη εύ� νοια από� την πλευρά� της Διεθνού� ς
Ολυμπιακή� ς Επιτροπή� ς, ό� πως φαί�νεται από� τα σχετικά� ά� ρθρα στο περιοδικό� Revue
Olympique.
Γιώργος Σακαλλιέρος: «Η αλληλογραφί�α Δημή� τρη Μητρό� πουλου – Arnold
Schoenberg (1945-1951): κριτική� αποδελτί�ωση και σχολιασμό� ς»
Η αλληλογραφί�α Μητρό� πουλου – Schoenberg ξεκί�νησε και ολοκληρώ�θηκε
κατά� τη διαμονή� και των δύ� ο στις Η.Π.Α., εκτεινό� μενη χρονικά� από� το 1945 έ� ως το
1951 (μέ� χρι το θά� νατο του αυστριακού� συνθέ� τη). Αποτελεί�ται από� 37, συνολικά� ,
τεκμή� ρια (δακτυλογραφημέ� νες επιστολέ� ς, τηλεγραφή� ματα και χειρό� γραφα σημειώ�ματα) που φυλά� σσονται στη Βιβλιοθή� κη του Κογκρέ� σου (Schoenberg Collection,
Music Division). Η αλληλογραφί�α αποτελεί� πολύ� τιμο πληροφοριακό� υλικό� , τό� σο
περί� της προσωπική� ς γνωριμί�ας των δύ� ο αυτώ�ν σημαντικώ�ν μουσικώ�ν προσωπικοτή� των, ό� σο και περί� των αισθητικώ�ν και καλλιτεχνικώ�ν θέ� σεων και ιδεώ�ν που
αντή� λλασσαν στο πεδί�ο της μουσική� ς δημιουργί�ας και, ειδικό� τερα, της σύ� γχρονης
μουσική� ς, από� τη μεριά� του ερμηνευτή� και του συνθέ� τη, αντί�στοιχα.
Η κριτική� αποδελτί�ωση της αλληλογραφί�ας Μητρό� πουλου – Schoenberg
επιδιώ�κει να αναδεί�ξει ό� ψεις της προσωπική� ς τους σχέ� σης (η οποί�α δεν ή� ταν πά� ντοτε ανέ� φελη), σε σχέ� ση και με τη θέ� ση του καθενό� ς στην αμερικανική� μουσική�
ζωή� της δεκαετί�ας του 1940 και των αρχώ�ν της δεκαετί�ας του 1950. Ειδικό� τερες
πληροφορί�ες εστιά� ζουν στο νεωτερικό� συμφωνικό� ρεπερτό� ριο που διηύ� θηνε ο Μητρό� πουλος στην Αμερική� , με έ� μφαση στο έ� ργο των συνθετώ�ν της Δεύ� τερης Σχολή� ς
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της Βιέ� ννης. Τέ� λος, η αλληλογραφί�α αποτελεί� και μί�α έ� μμεση αφορμή� για μια από� πειρα διασύ� νδεσης του νέ� ου έ� λληνα μοντερνιστή� συνθέ� τη της δεκαετί�ας του 1920
στην Αθή� να με τον ώ�ριμο ερμηνευτή� σύ� γχρονης μουσική� ς, και διεθνού� ς φή� μης πια
μαέ� στρο, της περιό� δου 1940-1960.

Νεκταρία Δελβινιώτη-Βασιλείου: «Μανώ�λης Καλομοί�ρης – Εθνικό� Ωδεί�ο Κύ� πρου
(Παρά� ρτημα Λευκωσί�ας): Οι σχέ� σεις συνεργασί�ας και οι προεκτά� σεις τους»
Η εργασί�α αυτή� εί�ναι το αποτέ� λεσμα μιας εκτενού� ς έ� ρευνας που διεξά� γεται
εδώ� και χρό� νια με αντικεί�μενο την αλληλογραφί�α του Μανώ�λη Καλομοί�ρη. Θα παρουσιαστού� ν τα ιστορικά� γεγονό� τα που εξά� γονται από� το τμή� μα της αλληλογραφί�ας που σχετί�ζεται με το Παρά� ρτημα του Εθνικού� Ωδεί�ου στην Κύ� προ, διευθύ� ντρια
του οποί�ου (μετά� την σύ� ντομη αποχώ�ρηση του συνιδρυτή� Ησαΐ�α Καλμά� νοβιτς)
ή� ταν η Λουλού� Συμεωνί�δου.
Από� την μελέ� τη της αλληλογραφί�ας συγκροτεί�ται μια ιστορί�α του Εθνικού�
Ωδεί�ου Κύ� πρου, ως προς το πρό� γραμμα και το επί�πεδο των μουσικώ�ν σπουδώ�ν που
παρέ� χονταν εκεί�, καθώ�ς και τις σχέ� σεις του με το Κεντρικό� Ωδεί�ο στην Αθή� να. Γί�νεται επί�σης λό� γος για τον επιχειρηματικό� ανταγωνισμό� του Εθνικού� με το Ελληνικό�
Ωδεί�ο Κύ� πρου.
Ιδιαί�τερη σημασί�α έ� χει η σκιαγρά� φηση των προσωπικώ�ν σχέ� σεων συνεργασί�ας και φιλί�ας του Καλομοί�ρη με την Λουλού� Συμεωνί�δου, μια καλλιτεχνική�
προσωπικό� τητα μεγά� λης εμβέ� λειας στην Κύ� προ, που ά� φησε μεγά� λη προσφορά� και
έ� ργο. Από� την αλληλογραφί�α αποκαλύ� πτονται διά� φορες πτυχέ� ς αυτή� ς της σχέ� σης
αλλά� και των σχέ� σεων του συνθέ� τη με ά� λλες προσωπικό� τητες της Κύ� πρου εκεί�νης
της εποχή� ς, ό� πως ο Κωνσταντί�νος Σπυριδά� κης.
Τέ� λος, μέ� σα από� την αλληλογραφί�α, απηχού� νται τα σημαντικά� εθνικά� και
πολιτικά� γεγονό� τα της εποχή� , ό� πως ο Απελευθερωτικό� ς Αγώ�νας των Κυπρί�ων
(ΕΟΚΑ, 1955-1959), οι Συμφωνί�ες Ζυρί�χης – Λονδί�νου, η ανακή� ρυξη του Κυπριακού�
Κρά� τους, αλλά� και οι προσπά� θειες του Ωδεί�ου να προσαρμοστεί� και να αναπτυχθεί�
μέ� σα στη νέ� α πραγματικό� τητα.
Ναυσικά Τσιμά: «Αναθεώ�ρηση της σύ� γχρονης εικό� νας περί� εθνικώ�ν πολιτισμώ�ν
κατά� τη διά� ρκεια του 19ου αιώ�να, μέ� σα από� την ανά� δειξη της ά� γνωστης, τρισυπό� στατης σημασί�ας του ό� ρου “Μουσική� ” την ί�δια περί�οδο»
Ο ό� ρος «μουσική� » σε καμί�α περί�πτωση δεν υφί�σταται κατά� την διά� ρκεια
του 19ου αιώ�να ως ανεξά� ρτητος καθώ�ς τα γνωρί�ζουμε σή� μερα· εξαιρετικό� ενδιαφέ� ρον παρουσιά� ζει το γεγονό� ς ό� τι, ό� πως θα αποδειχθεί�, συνυφαί�νεται εντό� ς ενό� ς
πλέ� γματος ό� ρων (μεταξύ� των οποί�ων οι λέ� ξεις «γλώ�σσα» και «χορό� ς») που από� κοινού� σημασιοδοτού� ν τη λέ� ξη «Ποί�ηση».
Θα δού� με, κατ’ αρχά� ς, πώ�ς αυτό� το τρισυπό� στατο εννοιολογικό� σχή� μα προέ� κυψε ως μετασχηματισμό� ς του ό� ρου «μέ� λος» της χονδροειδώ�ς χαρακτηριζό� μενης
σή� μερα ως βυζαντινή� ς μουσική� ς παρά� δοσης και αναβαπτισμέ� νο (ως ανασύ� σταση
μί�ας αρχαί�ας ελληνική� ς εκδοχή� ς του) έ� γινε κατό� πιν προσπά� θεια να προωθηθεί� στο
πλαί�σιο του ορά� ματος του Ελληνικού� Διαφωτισμού� για τη δημιουργί�α ελληνικού�
εθνικού� πολιτισμού� . Θα παρακολουθή� σουμε, έ� πειτα, την εξέ� λιξή� του, μια πορεί�α
κατά� τμησης, η οποί�α, θεωρητικά� τουλά� χιστον, θα ολοκληρωθεί� το 1894, ό� που και
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συναντά� με πλέ� ον τρεις συνολικά� ελληνικέ� ς μουσικέ� ς θεωρί�ες – πορεί�α παρά� λληλη
με την κατά� τμηση των σημασιώ�ν του ό� ρου «ελληνική� γλώ�σσα» σε τρί�α αντί�στοιχα
πεδί�α ομιλί�ας ή� /και γραφή� ς της. Τέ� λος, ολοκληρώ�νοντας, θα χρησιμοποιή� σουμε ως
αφετηρί�α αυτή� ν την αναθεωρημέ� νη εκδοχή� , ώ�στε να ανακατασκευά� σουμε ό� ψεις
της ιστορική� ς πραγματικό� τητας του 19ου αιώ�να τό� σο σε εγχώ�ριο ό� σο και σε πανευρωπαϊκό� επί�πεδο.

Αθανασία Κυριακίδου & Αντωνία Βασιλειάδου: «Χειρονομί�α και Λό� γος: Παρελθό� ν και μέ� λλον»
Η μελέ� τη της χειρονομί�ας στη σύ� γχρονη μουσικολογί�α αποτελεί� έ� να νευραλγικό� τομέ� α της διεπιστημονική� ς μελέ� της, καθώ�ς συνδέ� ει τη μουσική� με τομεί�ς
ό� πως η νευρολογί�α, η μηχανική� , η ανθρωπολογί�α, η κοινωνιολογί�α και η ρητορική� .
Η κί�νηση των χεριώ�ν συνοδεύ� ει το λό� γο από� την αρχαιό� τητα και σή� μερα μελετά� ται από� την επιστή� μη της διεύ� θυνσης ορχηστρικώ�ν και φωνητικώ�ν συνό� λων. Η
σύ� γχρονη έ� ρευνα από� τη μί�α πλευρά� απομακρύ� νεται από� την αρχική� σύ� νδεση της
ρητορική� ς και της χειρονομί�ας, μιας πρακτική� ς που μελετή� θηκε από� τα ρωμαϊκά�
χρό� νια, ενώ�, από� την ά� λλη, υποστηρί�ζει ό� τι η μουσική� ό� χι μό� νο πρέ� πει να αναδεικνύ� ει το μουσικό� κεί�μενο, αλλά� και ό� τι η χειρονομί�α έ� χει την ικανό� τητα να περιέ� χει
χαρακτηριστικά� ενό� ς γλωσσικού� συστή� ματος. Η τέ� χνη της ρητορική� ς και η τέ� χνη
της χειρονομί�ας καταλή� γουν στο ό� τι ό� σο χρειά� ζεται η μελέ� τη της παρτιτού� ρας και
του κειμέ� νου ά� λλο τό� σο σημαντική� εί�ναι και η μελέ� τη της χειρονομί�ας. Η παρού� σα
εργασί�α μελετά� ιστορικά� τη σχέ� ση της χειρονομί�ας με τη γλώ�σσα, τον τρό� πο με τον
οποί�ο συνδυά� ζεται η χειρονομί�α με τη γλώ�σσα ή� έ� να σημειογραφικό� σύ� στημα και
τον πλού� το που προκύ� πτει.

Εύη Νίκα-Σαμψών: «Ιχνηλατώ�ντας τη μουσική� δραματουργί�α της γερμανική� ς ρομαντική� ς ό� περας»
Η εισή� γηση επιχειρεί� να επισημά� νει τις ιδιαιτερό� τητες στη μουσική� δραματουργί�α της γερμανική� ς ρομαντική� ς ό� περας που αναπτύ� χθηκε κατά� την περί�οδο
1810-1830 μέ� σα από� το έ� ργο των συνθετώ�ν Karl Maria von Weber (Καρλ Μαρί�α
φον Βέ� μπερ, 1786-1816), Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), Ludwig
Spohr (Λού� ντβιχ Σπορ, 1784-1859), Heinrich Marschner (Χά� ινριχ Μά� ρσνερ, 17951861) και να ερμηνεύ� σει τα γνωρί�σματα που χαρακτή� ρισαν την εξέ� λιξη του λιμπρέ� του του πρώ�ιμου 19ου αιώ�να. Η θεματολογί�α της γερμανική� ς ό� περας εκεί�νης
της περιό� δου χρησιμοποί�ησε για πρώ�τη φορά� θέ� ματα και δραματικά� μοτί�βα του
λογοτεχνικού� ρομαντισμού� , επιδιώ�κοντας την ανεξαρτητοποί�ησή� της από� τις εξωγενεί�ς επιρροέ� ς της ιταλική� ς και γερμανική� ς δραματουργί�ας. Στο πλαί�σιο μιας ιστορική� ς-ερμηνευτική� ς προσέ� γγισης, θα παρουσιαστού� ν συγκεκριμέ� να παραδεί�γματα
από� ό� περες στις οποί�ες αποτυπώ�θηκαν οι ειδολογικέ� ς ιδιαιτερό� τητες του γερμανικού� Singspiel και αποτέ� λεσαν συγχρό� νως το μουσικοδραματουργικό� πρό� τυπο ανά� πτυξης της γερμανική� ς ρομαντική� ς ό� περας και της λιμπρετιστική� ς τεχνική� ς κατά�
τον πρώ�ιμο 19ο αιώ�να.
Sabine Koch: «Από� τον Wagner και πέ� ρα: Η μαθητεί�α και η καριέ� ρα του Δημητρί�ου
Λά� λα στην Δυτική� Ευρώ�πη»
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Ο κύ� ριος στό� χος της παρού� σας εργασί�ας εί�ναι να αντιμετωπί�σει την ελλιπή�
έ� ρευνα σχετικά� με την υπό� σταση και την θέ� ση του μακεδό� να συνθέ� τη Δημητρί�ου
Λά� λα (1844-1911) στις περιοχέ� ς της Αυστροουγγαρί�ας και των γερμανικώ�ν χωρώ�ν, έ� χοντας ως αφετηρί�α την επιστημονική� βιβλιογραφί�α, η οποί�α προσδιορί�ζει
και μά� λλον μικρογραφεί� το καλλιτεχνικό� επί�τευγμά� του ως ενό� ς επί�γονου και συνεργά� τη του Wagner.
Η τρέ� χουσα μελέ� τη τοποθετεί� τέ� τοιες από� ψεις σε προοπτική� , εξετά� ζοντας
το πώ�ς τα μουσικά� έ� ργα και οι δραστηριό� τητες του Λά� λα παρελή� φθησαν στις γερμανό� φωνες περιοχέ� ς τον δέ� κατο έ� νατο αιώ�να, μέ� σω μιας προσεκτική� ς εξέ� τασης
των σύ� γχρονων πηγώ�ν. Οι πηγέ� ς που έ� χουν εξεταστεί� εί�ναι: γερμανικέ� ς θεατρικέ� ς
επετηρί�δες και περιοδικά� , η βιογραφί�α του ηθοποιού� Raoul Aslan, οι επιστολέ� ς του
Richard Wagner, τα ημερολό� για της Cosima Wagner, καθώ�ς και αρχειακό� υλικό� που
σχετί�ζεται με τον Λά� λα και το οποί�ο εντοπί�στηκε ύ� στερα από� μια διεθνή� έ� κκληση
που στά� λθηκε σε βιβλιοθή� κες της Αυστρί�ας, της Γερμανί�ας και του Λιχτενστά� ιν.
Αυτέ� ς οι πηγέ� ς δί�νουν πολύ� τιμες πληροφορί�ες για τις μουσικέ� ς σπουδέ� ς του
Λά� λα στο Μό� ναχο, για τη θητεί�α του στο Μπαϊρό� ιτ, τη Βιέ� ννη και το Σά� λτσμπουργκ,
ενώ� παρά� λληλα αναπτύ� σσουν μια απεικό� νιση ενό� ς εκλεκτικού� συνθέ� τη, μαέ� στρου
και καθηγητή� που διακατεχό� ταν από� ταλέ� ντο, έ� μπνευση και επιμέ� λεια.

Αναστασία Σιώψη: «Φαντασιακέ� ς κοινό� τητες με τη δύ� ναμη της μουσική� ς: ο τελετουργικό� ς ρό� λος της τέ� χνης από� τον Ρί�χαρντ Βά� γκνερ στον Γιά� ννη Χρή� στου»
Ο ουτοπικό� ς οραματισμό� ς μιας κοινό� τητας, που κυρί�ως η μουσική� μπορεί�
να αναδεί�ξει από� ό� λες τις τέ� χνες, ή� ταν το ουσιαστικό� τερο ό� ραμα του Ρί�χαρντ Βά� γκνερ αλλά� και του δικού� μας σημαντικού� δημιουργού� Γιά� ννη Χρή� στου.
Η τέ� χνη, για τον Βά� γκνερ, έ� πρεπε να θέ� σει σε αμφισβή� τηση τις υλιστικέ� ς
αξί�ες της υπά� ρχουσας τά� ξης πραγμά� των και να αναλά� βει το ρό� λο του κοινωνικού�
ρυθμιστή� · η επακό� λουθη ρή� ξη με το πολιτικό� σύ� στημα θα ή� ταν συνέ� πεια μιας διαδι
κασί�ας σύ� νθετων αμοιβαί�ων επιρροώ�ν ανά� μεσα στην έ� κφραση μιας τέ� τοιας “αληθινή� ς” μορφή� ς τέ� χνης και την κοινωνί�α. Έτσι, η τέ� χνη θα έ� πρεπε να υπερασπί�ζε
ται μια ιεραρχί�α αξιώ�ν που εκφρά� ζουν την έ� ννοια της “κοινότητας” (Gemeinschaft)
σε αντιδιαστολή� με τις υπά� ρχουσες σχέ� σεις της κοινωνί�ας (Gesellschaft) και να το
κά� νει αυτό� ενεργοποιώ�ντας μια σειρά� «τελετουργιώ�ν». Η εκτέ� λεση του μουσικού�
δρά� ματος, ιδωμέ� νη με αυτό� τον τρό� πο, λειτουργεί� ως τελετουργί�α, μέ� σω της οποί�ας
ο δέ� κτης (τον οποί�ο αντιπροσωπεύ� ει κυρί�ως ο χορό� ς) δημιουργεί� το δικό� του περιεχό� μενο της “αλή� θειας”.
Ο Χρή� στου, από� την ά� λλη μεριά� , πιστεύ� οντας στο λυτρωτικό� χαρακτή� ρα
και ό� χι στην αισθητική� αξί�α της μουσική� ς, έ� δωσε έ� μφαση στο τελετουργικό� ύ� φος,
ιδιαί�τερα στις μουσικέ� ς επενδύ� σεις αρχαί�ου δρά� ματος. Η ανά� πτυξη αυτού� του τελετουργικού� χαρακτή� ρα πραγματοποιή� θηκε συστηματικά� στη μουσική� του για τα
αρχαί�α έ� ργα, ο κύ� κλος των οποί�ων ή� ταν ο μό� νος ο οποί�ος, κατά� κά� ποιο τρό� πο, ολοκληρώ�θηκε. Ο χορό� ς παί�ζει τον πιο λειτουργικό� ρό� λο στην έ� κφραση του δρά� ματος
ως τελετουργί�α. Οι τελετουργικέ� ς πρά� ξεις του στοχεύ� ουν στη δημιουργί�α συναισθηματική� ς αναγέ� ννησης (της συλλογική� ς “ψυχή� ς”). Ο ρό� λος του χορού� εί�ναι, επομέ� νως, να “παγώ�σει” το χρό� νο και να αναστοχαστεί�, να εκφρά� σει συναί�σθημα με τη
βαθιά� διονυσιακή� έ� ννοια του ό� ρου.
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Με βά� ση τα προαναφερθέ� ντα, στό� χος της παρού� σας ανακοί�νωσης εί�ναι η
διαλεκτική� αντιπαρά� θεση αυτώ�ν των στά� σεων απέ� ναντι στην τέ� χνη των δύ� ο μεγά� λων δημιουργώ�ν, επισημαί�νοντας τις ομοιό� τητες αλλά� και τις διαφορέ� ς, καθώ�ς ο
ρομαντισμό� ς του Βά� γκνερ έ� χει αισθητέ� ς διαφοροποιή� σεις από� τη φιλοσοφική� σκέ� ψη του Χρή� στου, η οποί�α εί�ναι εμπλουτισμέ� νη με τον σκεπτικισμό� της εποχή� ς του.

Καίτη Ρωμανού: «Η Βενετί�α και οι ελληνικέ� ς της κατακτή� σεις: μουσικέ� ς αλληλεπιδρά� σεις»
Η Βενετί�α ή� ταν έ� να από� τα λαμπρό� τερα μουσικά� κέ� ντρα της Ευρώ�πης τον
17ο και τον 18ο αιώ�να. Ιστορικοί� αποδί�δουν την έ� ναρξη της ταχύ� τατης ανά� πτυξης
της μουσική� ς στην πό� λη στον Adrian Willaert, που έ� γινε διευθυντή� ς της μουσική� ς
του Αγί�ου Μά� ρκου το 1527. Ένας από� τους μαθητέ� ς του Willaert ή� ταν ο Gioseffo
Zarlino, που απέ� κτησε την ί�δια θέ� ση το 1565-1590 και του οποί�ου το Le istitutioni
harmoniche (1558) εί�ναι μί�α από� τις πιο καταξιωμέ� νες θεωρητικέ� ς διατριβέ� ς της
δυτική� ς μουσική� ς ό� λων των εποχώ�ν.
Οι περισσό� τερες μαρτυρί�ες της επιρροή� ς της βενετική� ς μουσική� ς στις ελληνικέ� ς της κατακτή� σεις εί�ναι από� αυτή� ν την περί�οδο και από� τα τρί�α νησιά� , την
Κρή� τη (1204-1669), την Κύ� προ (1489-1571) και την Κέ� ρκυρα (1204/1386-1797).
Πιο γνωστέ� ς εί�ναι οι περιπτώ�σεις ελλή� νων μουσικώ�ν που βρέ� θηκαν στην
Βενετί�α και ελκύ� στηκαν έ� ντονα από� την αντί�στιξη, ό� πως ο Κρητικό� ς Φραγκί�σκος
Λεονταρί�της, τραγουδιστή� ς στον Άγιο Μά� ρκο ό� ταν ο Willaert ή� ταν μουσικό� ς διευθυντή� ς, και ο Κύ� πριος Ιερώ�νυμος Τραγωδιστή� ς, που πριν πά� ει για σπουδέ� ς στο περί�φημο Πανεπιστή� μιο της Πά� δοβας, μαθή� τευσε τρί�α χρό� νια πλά� ι στον Zarlino και
επιδί�ωξε να μεταρρυθμί�σει την βυζαντινή� σημειογραφί�α και μουσική� .
Ενδιαφέ� ρον έ� χουν και οι μαρτυρί�ες της επιρροή� ς της αντί�στιξης στην βυζαντινή� μουσική� σε χειρό� γραφα του 15ου αιώ�να, με τα λεγό� μενα διπλά μέλη κυρί�ως
του Κρητικού� Ιωά� ννη Πλουσιαδηνού� . Δύ� ο μουσικοί� της Βενετί�ας που εμπνεύ� στηκαν από� τα ελληνικά� νησιά� εί�ναι ο Giandomenico Martoretta (1515 – δεκαετί�α του
1560), που αφιέ� ρωσε μια συλλογή� τετρά� φωνων μαδριγαλιώ�ν σε κύ� πριους ευγενεί�ς, και ο Antonio Vivaldi, που τί�μησε με έ� να “ιερό� , στρατιωτικό� ορατό� ριο” τη νί�κη
των Βενετώ�ν επί� των Οθωμανώ�ν στην Κέ� ρκυρα το 1716.
Μάρκος Λέκκας: «Prolatio και Tempus imperfectum στην εποχή� του φαντασιακού�
ρεαλισμού� »
Η γραμμή� του μέ� τρου – έ� λκοντας την καταγωγή� της από� τη ταμπουλατού� ρα του λαού� του – συνιστά� μια από� τις πρώ�τες κανονιστικέ� ς ρυθμί�σεις της λεγό� μενης τονική� ς θεωρί�ας, η οποί�α επρό� κειτο στο διδακτικό� της σκέ� λος να επιχειρή� σει μια από� τις πλέ� ον επί�δοξες διατυπώ�σεις της, να ορί�σει εφεξή� ς την υποδιαί�ρεση του χρό� νου, περνώ�ντας από� το τρί�σημο perfectum του Μεσαί�ωνα στο δί�σημο
imperfectum της εποχή� ς του Ρασιοναλισμού� . Με την συγκρατημέ� νη αί�σθηση υπεροχή� ς που την διέ� κρινε, απέ� συρε μά� λλον βιαστικά� τον ό� ρο, αντικαθιστώ�ντας τον με
τον Διαφωτισμό� , έ� ναν περισσό� τερο θελκτικό�  ό� σο και ανθεκτικό� στα υπό� κωφα χτυπή� ματα της αμφισβή� τησης ό� ρο, απ’ ό� που εξ ορισμού� οι διατυπώ�σεις της αντλού� σαν
ανά� στημα. Αυτό� που η εποχή� προσπά� θησε να ορί�σει με απλή� ποσοτική� διαί�ρεση δεν
ή� ταν παρά� έ� να νοούμενο (ό� πως εί�χε ευκρινώ�ς ορί�σει ο Kant, ό� σο και τη λειτουργική�
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του σχέ� ση με το φαινόμενο), το οποί�ο προϋπή� ρχε αναγκαστικά� των γεγονό� των και
συνιστού� σε απαραί�τητη προϋπό� θεση ώ�στε να μπορού� ν αυτά� να γί�νουν αντιληπτά�
ως συντακτικά� στοιχεί�α, ως αρθρωμέ� νος, δηλαδή� , μουσικό� ς λό� γος και ό� χι ως αιωρού� μενα συμβαντικά� γεγονό� τα, από� τα οποί�α, επιστρατεύ� οντας τον μαγικό� ρεαλισμό� , προκύ� πτει ο δομικό� ς χρό� νος.

Δημήτρης Γιαννέλος: «Παρατηρή� σεις στη γραπτή� μετά� δοση της θεωρί�ας της εκκλησιαστική� ς μουσική� ς»
Το έ� ργο του Χρυσά� νθου, η πηγή� ό� λων των θεωρητικώ�ν της εκκλησιαστική� ς
μουσική� ς, αναπαρά� γεται από� ορισμέ� νους συγγραφεί�ς χωρί�ς ουσιαστικέ� ς ή� χωρί�ς
καθό� λου τροποποιή� σεις. Στη συνέ� χεια, διαπιστώ�νονται προσθή� κες και αναδιατυπώ�σεις τμημά� των της θεωρί�ας και, σε μεγαλύ� τερη κλί�μακα, μί�α διαφορετική� οργά� νωση του πρωτογενού� ς υλικού� . Μέ� σα στους δύ� ο περί�που αιώ�νες ύ� παρξης της
θεωρί�ας της εκκλησιαστική� ς μουσική� ς, η πορεί�α του κειμενικού� υλικού� παρουσιά� ζει ενδιαφέ� ρουσες τά� σεις, οι οποί�ες αποκαλύ� πτουν ό� τι το θεωρητικό� έ� ργο του Χρυσά� νθου δεν έ� χει γί�νει αντιληπτό� με έ� ναν ενιαί�ο τρό� πο και ό� τι αυτέ� ς οι διαφορετικέ� ς
αντιλή� ψεις αντανακλώ�νται, έ� ως έ� να βαθμό� , στην πρά� ξη. Η πρωταρχική� υπό� θεση
εί�ναι ό� τι οι δομικέ� ς διαφορέ� ς μεταξύ� του θεωρητικού� έ� ργου του Χρυσά� νθου, επομέ� νως της Νέ� ας Μεθό� δου στην αρχική� της μορφή� , και των πολλαπλώ�ν του εκδοχώ�ν
μέ� χρι σή� μερα υποδηλώ�νουν μί�α μοναδική� εξέ� λιξη ως προς τη σημασί�α και τα διακυβεύ� ματα της Νέ� ας Μεθό� δου. Το παρό� ν κεί�μενο βασί�ζεται στην συγκριτική� μελέ� τη
ενό� ς σημαντικού� αριθμού� θεωρητικώ�ν κειμέ� νων από� τις αρχέ� ς του 19ου αιώ�να μέ� χρι σή� μερα και αποτελεί� τμή� μα μιας ευρύ� τερης μελέ� της που ερευνά� παρά� λληλα και
τα δεδομέ� να της πρά� ξης.

Στρογγυλή τράπεζα: «Βυζαντινέ� ς Μουσικέ� ς Σπουδέ� ς: Θέ� ματα επιστημολογικού�
αυτοπροσδιορισμού� »
Κατά� τις τελευταί�ες δεκαετί�ες, η Βυζαντινή� Μουσικολογί�α και η Ψαλτική�
Τέ� χνη έ� χουν γνωρί�σει μια καινού� ργια ά� νθηση στην Ελλά� δα και σε διά� φορες ά� λλες χώ�ρες. Η συστηματική� διδασκαλί�α μιας ευρεί�ας γκά� μας μαθημά� των σχετικά� με
τη Βυζαντινή� Μουσική� στα διά� φορα Ιδρύ� ματα Ανώ�τατης Εκπαί�δευσης και τα καινού� ργια διεπιστημονικά� ανοί�γματα που έ� γιναν στην έ� ρευνα της Βυζαντινή� ς Μουσική� ς τον τελευταί�ο καιρό� αποτελού� ν μια πρό� κληση για ανανεωμέ� νο επιστημολογικό�
στοχασμό� σχετικά� με τους κλά� δους, την ορολογί�α και τις μεθοδολογί�ες στις Βυζαντινέ� ς Μουσικέ� ς Σπουδέ� ς.
Στην παρού� σα στρογγυλή� τρά� πεζα θα παρουσιαστού� ν ποικί� λες πτυχέ� ς των
σύ� γχρονων Βυζαντινώ�ν Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν, ό� πως π.χ. ζητή� ματα που αφορού� ν την
ιστορί�α και την μορφολογί�α, την κωδικολογί�α, την παλαιογραφί�α, την θεωρί�α, την
ανά� λυση, την ερμηνεί�α, την διδακτική� και πολλά� ά� λλα.
Ο ανοιχτό� ς κατά� λογος σύ� ντομων παρουσιά� σεων περιλαμβά� νει, μεταξύ� ά� λλων, τις εξή� ς:
• «Προς τη συγγραφή� ενό� ς νέ� ου πλή� ρους επιστημονικού� θεωρητικού� συγγρά� μματος για τη Θεωρί�α, με βά� ση την ισχύ� ουσα Ψαλτική� Πρά� ξη» (Κωνσταντί�νος Καραγκού� νης)
• «Θέ� ματα ερμηνεί�ας της Ψαλτική� ς Τέ� χνης» (αρχιμ. Νεκτά� ριος Πά� ρης)
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•

«Η συστηματική� έ� ρευνα της ιστορί�ας της εκκλησιαστική� ς μουσική� ς από�
τον 19ο αιώ�να και εντεύ� θεν και η εξιχνί�αση της δομή� ς του μέ� λους» (Μιχά� λης Στρουμπά� κης)
• «Όψεις διδακτική� ς της παλαιογραφί�ας της Βυζαντινή� ς Μουσική� ς» (Μαρί�α
Αλεξά� νδρου)
Οι σύ� ντομες παρουσιά� σεις πλαισιώ�νονται από� τοποθετή� σεις μελώ�ν της
Ερευνητική� ς Ομά� δας Βυζαντινώ�ν Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν και έ� πεται διεξοδική� συζή� τηση. Την στρογγυλή� τρά� πεζα συντονί�ζει ο Αχιλλέ� ας Χαλδαιά� κης.

Χάρης Ξανθουδάκης: «Νεό� τερα στοιχεί�α για τη μαθητεί�α του Δημή� τρη Μητρό� πουλου στο Ωδεί�ο Αθηνώ�ν»
Στη διά� ρκεια της – συνεχιζό� μενης – ταξινό� μησης του υλικού� που φυλά� σσεται στα αρχεί�α του Ωδεί�ου Αθηνώ�ν εντοπί�στηκαν τρί�α χειρό� γραφα τεκμή� ρια που
φωτί�ζουν ά� γνωστες πτυχέ� ς από� τις σπουδέ� ς του πολυτά� λαντου μουσικού� και, ταυτό� χρονα, μας υποχρεώ�νουν να αναθεωρή� σουμε πά� γιες πεποιθή� σεις μας, σχετικέ� ς
με την έ� ναρξη, το περιεχό� μενο και τον προσανατολισμό� των μουσικώ�ν του σπουδώ�ν. Η ανακοί�νωση θα παρουσιά� σει τα τεκμή� ρια και θα επιχειρηματολογή� σει επί�
των αναγκαί�ων συμπερασμά� των.

Διονυσία Μπλαζάκη: «Μουσική� και ποί�ηση στην αισθητική� του Χέ� γκελ»
Η αισθητική� θεωρί�α του Χέ� γκελ επέ� φερε μια σημαντική� αλλαγή� στην πορεί�α της αισθητική� ς. Η τέ� χνη, ως εκδή� λωση του από� λυτου πνεύ� ματος, γί�νεται μέ� σον αυτοαναγνώ�ρισης του πολιτισμού� και το έ� ργο τέ� χνης, ως προϊό� ν ανθρώ�πινης
ενέ� ργειας, αποκτά� ανώ�τερη αξί�α από� οποιοδή� ποτε προϊό� ν της φύ� σης. Στη διά� ταξη
των καλώ�ν τεχνώ�ν που προβαί�νει ο Χέ� γκελ, η οποί�α έ� χει ιστορικό� και ιεραρχικό� χαρακτή� ρα, η μουσική� και η ποί�ηση τοποθετού� νται στην κορυφή� , με την ποί�ηση στην
ανώ�τερη θέ� ση. Το παρό� ν κεί�μενο επικεντρώ�νεται στα κριτή� ρια που θέ� τει ο φιλό� σοφος κατά� την εξέ� ταση αυτώ�ν των δύ� ο τεχνώ�ν και στο διαφορετικό� τρό� πο με τον
οποί�ο η κά� θε μί�α αντιμετωπί�ζει τα κοινά� χαρακτηριστικά� τους στοιχεί�α, τον ή� χο
και την εσωτερικό� τητα, ό� πως και στην αξί�α τους ως αυτό� νομων και αδελφοποιημέ� νων τεχνώ�ν. Στην εγελιανή� αισθητική� , η ποί�ηση υπερτερεί� της μουσική� ς, διό� τι ο
σημαί�νων ή� χος της περιέ� ρχεται σε στενή� σχέ� ση με την προσδιορισιμό� τητα του περιεχομέ� νου, ενώ� ο καθαρό� ς ή� χος της μουσική� ς αφή� νει απροσδιό� ριστο και ασαφέ� ς
το περιεχό� μενό� της. Επειδή� ο Χέ� γκελ ταυτί�ζει το νό� ημα της τέ� χνης με τη σημασί�α, η
μουσική� κινδυνεύ� ει να μεί�νει «κενή� δί�χως σημασί�α». Ωστό� σο, επισημαί�νουμε ό� τι το
νό� ημα στη μουσική� δεν κατανοεί�ται μεταφορολογικά� ή� σημασιολογικά� , αλλά� στο
εσωτερικό� των δικώ�ν της σχέ� σεων, μορφοποιή� σεων και εκφραστικώ�ν ιδιαιτεροτή� των.
Βασιλική Κουτσομπίνα: «Σχέ� σεις μεταξύ� μουσική� ς και ρητορική� ς στις μουσικό� -θεωρητικέ� ς πηγέ� ς τον 15ο και 16ο αιώ�να: αναδρομή� στις πρώ�τες μαρτυρί�ες»
Ένα από� τα κύ� ρια χαρακτηριστικά� της περιό� δου της Αναγέ� ννησης εί�ναι η
έ� μφαση στον λό� γο. Ανά� μεσα στα πέ� ντε πεδί�α μελέ� της των ανθρωπιστικώ�ν σπουδώ�ν (studia humanitatis) – γραμματική� , ρητορική� , ποί�ηση, ιστορί�α και ηθική� φιλοσοφί�α – η ρητορική� αποτελεί� συνδετικό� κρί�κο και η θεωρί�α και ορολογί�α της
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δημιουργού� ν πρό� τυπα που εκτεί�νονται και στις εικαστικέ� ς και παραστατικέ� ς τέ� χνες. Παρ’ ό� λο που το γλωσσικό� μοντέ� λο χρησιμοποιή� θηκε από� την αρχαιό� τητα για
να περιγρά� ψει μουσικά� φαινό� μενα, η σύ� γκλιση μεταξύ� μουσική� ς δημιουργί�ας και
ρητορική� ς τέ� χνης εμφανί�ζεται με έ� κδηλο τρό� πο μό� νο κατά� τα μέ� σα του 16ου αιώ�να
και, παρά� τις ιταλικέ� ς ρί�ζες του ουμανισμού� , η μουσική� ρητορική� παρά� δοση εδραιώ�νεται από� γερμανού� ς λό� γιους και συνθέ� τες. Στις γερμανικέ� ς μουσικό� -θεωρητικέ� ς
πηγέ� ς των μέ� σων του αιώ�να αναπτύ� σσεται η αντί� ληψη της «μουσική� ς ποιητική� ς»,
στό� χο της οποί�ας αποτελεί� η εκφραστικό� τητα του μουσικού� έ� ργου, που επιτυγχά� νεται μέ� σα από� την αποτελεσματική� από� δοση του νοή� ματος και συναισθημά� των
του ποιητικού� κειμέ� νου. Ο δανεισμό� ς ρητορικώ�ν σχημά� των αποτέ� λεσε τη βά� ση της
Figurenlehre, παρά� δοσης που διέ� πει τους επό� μενους δύ� ο αιώ�νες μέ� χρι τη δύ� ση της
ρητορική� ς παρά� δοσης γενικό� τερα στην Ευρώ�πη στα τέ� λη του 18ου αιώ�να. Η παρού� σα μελέ� τη εξετά� ζει τό� σο τις ρητέ� ς μαρτυρί�ες της μουσικό� -ρητορική� ς σύ� γκλισης
μέ� σα από� ιταλικέ� ς και γερμανικέ� ς πραγματεί�ες του 16ου αιώ�να, ό� σο και τις πρώ�ιμες, έ� μμεσες αναφορέ� ς στις θεωρητικέ� ς πηγέ� ς του 15ου αιώ�να.

Βασίλης Βαβούλης: «Μεταξύ� ποιητική� ς και συστημική� ς ρητορική� ς: Ρεύ� ματα μουσική� ς και ρητορική� ς τον 17ο και 18ο αιώ�να»
Η έ� ρευνα της ρητορική� ς και της μουσική� ς παρουσιά� ζει το ενδιαφέ� ρον φαινό� μενο ό� τι ενώ� από� τη μί�α εί�ναι ευρέ� ως δεκτή� ως μια σημαντική� πλευρά� της ιστορί�ας της μουσική� ς, από� την ά� λλη ό� μως ού� τε η έ� ρευνα έ� χει φτά� σει σε συνολική� θεώ�ρηση του φαινομέ� νου, ού� τε η ρητορική� έ� χει ενταχθεί� πραγματικά� στη γενικό� τερη
μουσική� ιστορί�α. Οι σχέ� σεις ρητορική� ς και μουσική� ς χρονολογού� νται τουλά� χιστον
σε τέ� σσερις αιώ�νες (1400-1800), κατά� τη διά� ρκεια των οποί�ων και η ρητορική� και
η μουσική� δέ� χθηκαν μεταβολέ� ς ακολουθώ�ντας περισσό� τερους του ενό� ς δρό� μους.
Αυτό� ς ο πλουραλισμό� ς γί�νεται ακό� μα πιο έ� ντονος ό� σο προχωρού� με προς τον 18ο
αιώ�να, ό� που φωνητικά� και οργανικά� εί�δη εξελί�σσονται σε πολλαπλά� μουσικά� ιδιώ�ματα και σε διαφορετικέ� ς χώ�ρες. Στην ιστορί�α της μουσική� ς απομονώ�νουμε και
μελετού� με συνή� θως πρώ�τα τα ιδιώ�ματα και μετά� γί�νεται η έ� νταξή� τους σε μί�α πιο
συνολική� θεώ�ρηση· στη ρητορική� ό� μως αυτό� το βή� μα δεν έ� χει επιτευχθεί� ακό� μα: πιστεύ� εται γενικό� τερα ό� τι υπή� ρχε μί�α ρητορική� , μί�α παρά� δοση και μί�α γραμμή� επιρροή� ς στη μουσική� .
Τα μεθοδολογικά� αυτά� προβλή� ματα θα εξετασθού� ν σε μια προσπά� θεια κατανό� ησης του ως επί� το πλεί�στον ιστοριογραφικού� προβλή� ματος που παρουσιά� ζει
η έ� ρευνα της ρητορική� ς σή� μερα.

Μαρία Σουρτζή-Χατζηδημητρίου: «Σχέ� ση μουσική� ς και κειμέ� νου στο τραγού� δι
Der Doppelgänger του Franz Schubert»
Το τραγού� δι Der Doppelgänger (O σωσίας) γρά� φτηκε κατά� το τελευταί�ο
έ� τος της ζωή� ς του συνθέ� τη (1828) πά� νω στο ομώ�νυμο ποί�ημα του Heinrich Heine
και εκ των υστέ� ρων εντά� χθηκε στον κύ� κλο τραγουδιώ�ν Schwanengesang (Κύκνειο
άσμα). Το ποί�ημα αναφέ� ρεται σε έ� ναν ά� ντρα που εί�ναι τό� σο βαθιά� πληγωμέ� νος από�
μια παλιά� του αγά� πη, ώ�στε φτά� νει σε σημεί�ο να του γί�νεται έ� μμονη ιδέ� α και να
αποκτά� ψευδαισθή� σεις, που τον οδηγού� ν στην τρέ� λα. Στην παρού� σα εισή� γηση θα
παρουσιαστού� ν τα μουσικά� μέ� σα που χρησιμοποιεί� ο συνθέ� της, προκειμέ� νου να
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αναδεί�ξει τη δραματική� ψυχολογική� κατά� σταση του ή� ρωα. Πιο συγκεκριμέ� να: Oι
δύ� ο πρώ�τες στροφέ� ς διέ� πονται από� το ostinato-μοντέ� λο του πιά� νου (σύ� μβολο εμμονή� ς), που εμπεριέ� χει το Folia-μοντέ� λο, τις ελλιπεί�ς / ασαφεί�ς συγχορδί�ες (σύ� μβολα τρέ� λας) και το θέ� μα της Φούγκας σε ντο δίεση ελάσσονα (WK I) του Bach (σύ� μβολο μελαγχολί�ας και δραματικό� τητας, βλ. τονικό� τητα και saltus duriusculus). Στην
τελευταί�α στροφή� κορυφώ�νεται η τραγικό� τητα του ή� ρωα, η οποί�α αναδεικνύ� εται
μουσικά� με την ανιού� σα χρωματική� κί�νηση του πιά� νου και τα δραματικά� μελωδικά�
πηδή� ματα της φωνή� ς. Εντού� τοις, ο επί� λογος του πιά� νου αφή� νει περιθώ�ρια αισιοδοξί�ας, υπονοώ�ντας τη θεϊκή� λύ� τρωση (πλά� για κατά� ληξη, χρή� ση τρί�της πικαρντί�).

Σταματία Γεροθανάση: «The Rake’s Progress: μουσικοποιητική� αποτύ� πωση των
συναισθηματικώ�ν πτυχώ�ν του χαρακτή� ρα της Anne Trulove»
Ο Ιγκό� ρ Στραβί�νσκι εμπνεύ� στηκε το θέ� μα της τρί�πρακτης ό� περας The
Rake’s Progress από� τις οκτώ� γκραβού� ρες του ά� γγλου ζωγρά� φου William Hogarth.
Η ό� περα παρουσιά� στηκε σε πρώ�τη εκτέ� λεση στις 11 Σεπτεμβρί�ου 1951 στο Θέ� ατρο
της Βενετί�ας. Ο Στραβί�νσκι απευθύ� νθηκε στον ποιητή� Wystan Hugh Auden για τη
συγγραφή� του λιμπρέ� του και συνεργά� στηκαν για τη διαμό� ρφωση της πλοκή� ς, ενώ�
πολύ� αργό� τερα ο Ώ�ντεν αποκά� λυψε στο συνθέ� τη ό� τι στο λιμπρέ� το συνέ� βαλε σημαντικά� και ο σύ� ντροφό� ς του, Chester Kallman. Ο Στραβί�νσκι επεξεργά� στηκε την
ουσί�α (Essenz) του ύ� φους παλαιό� τερων μουσικώ�ν μορφώ�ν και παρά� λληλα ο Ώ�ντεν
χρησιμοποί�ησε κλασικέ� ς ποιητικέ� ς μορφέ� ς. Η ό� περα αποτελεί� έ� να εί�δος διαλό� γου
του συνθέ� τη με την ιστορί�α της μουσική� ς και, πιο συγκεκριμέ� να, μί�α επεξεργασί�α
του dramma giocoso του Μό� τσαρτ. Από� την ά� ποψη της δραματουργί�ας, αποτελεί�
μί�α ό� περα παραμυθιού� (Märchen Oper).
Σκοπό� ς της ανακοί�νωσης εί�ναι η μελέ� τη του λιμπρέ� του ώ�στε να αναδειχθού� ν οι ποιητικέ� ς συμβά� σεις σε αντιπαραβολή� με τις μουσικοδραματουργικέ� ς
συμβάσεις που επιλέ� γει ο Στραβί�νσκι, δεδομέ� νου ό� τι ο Ώ�ντεν γνώ�ριζε καλά� τη διαφορά� μεταξύ� ποιητικού� κειμέ� νου και ποιητικού� κειμέ� νου ως λιμπρέ� του. Έμφαση
θα δοθεί� στα μέ� ρη που αφορού� ν τις συναισθηματικέ� ς πτυχέ� ς του χαρακτή� ρα της
Anne και θα γί�νουν αναφορέ� ς στον τρό� πο της γλωσσική� ς έ� κφρασης του βασικού�
συναισθή� ματος της αγά� πης (universal emotion concept) και των αποχρώ�σεώ�ν του
στο ποιητικό� κεί�μενο.

Νικόλαος Δημηνάκης: «Το δί�πολο “εντολή� – υπακοή� ” ως κωδικοποιημέ� νη έ� κφανση της προστακτική� ς έ� γκλισης στη σχέ� ση “συνθέ� τη – ερμηνευτή� ” μέ� σα από� τις αναλύ� σεις των concert-studies Nine Etudes for Saxophones in 4 Books του Ch. Lauba»
Ο Christian Lauba, συνθέ� τοντας μουσική� για σαξό� φωνο από� το 1985, έ� χει
καταφέ� ρει να δημιουργή� σει μί�α μοναδικά� ιδιωματική� εργογραφί�α ά� νω των τριά� ντα έ� ργων αναφορά� ς. Οι αυξημέ� νες τεχνικέ� ς / εκφραστικέ� ς απαιτή� σεις των εν
λό� γω concert-studies υποδεικνύ� ουν συνθέ� σεις ιδιαί�τερων σολιστικώ�ν αξιώ�σεων,
των οποί�ων οι παιδαγωγικέ� ς προεκτά� σεις συνθέ� τουν παρά� λληλα έ� να πολυδιά� στατο πεδί�ο έ� ρευνας. Η προσεκτική� σημειογραφική� από� δοση της μουσική� ς ιδέ� ας
από� τον συνθέ� τη καθώ�ς και η αυστηρή� του στά� ση απέ� ναντι σε κά� θε “εκφραστική�
παρερμηνεί�α” υποδηλώ�νουν έ� να συμπαγέ� ς ρεπερτό� ριο, η αφομοί�ωση και από� δοση
του οποί�ου μπορεί� να προέ� λθει αποκλειστικά� και μό� νο από� έ� να διαφοροποιημέ� νο
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τύ� πο εκτελεστή� σαξοφώ�νου. Εφό� σον λοιπό� ν η παρτιτού� ρα θεωρηθεί� έ� νας μοντελοποιημέ� νος κατά� λογος μεταβί�βασης εντολώ�ν από� τον συνθέ� τη (R. Ingarden), κρί�σιμος θεωρεί�ται ο ρό� λος του εκτελεστή� που θα αποκωδικοποιή� σει πιστά� το μή� νυμα
προς το ακροατή� ριό� του / τους. Οι εντολέ� ς στο πλαί�σιο του λό� γου (γραπτού� vs.
προφορικού� ) αποδί�δονται μέ� σω της προστακτική� ς ή� ά� λλων παρεμφερώ�ν εγκλί�σεων. Θα εί�χε ενδιαφέ� ρον λοιπό� ν να εντοπί�σει κανεί�ς τους αντί�στοιχους τρό� πους που
μετέ� ρχεται ο συνθέ� της ώ�στε να πετύ� χει το ί�διο αποτέ� λεσμα, ό� χι ό� μως αποκλειστικά�
μέ� σω της γλώ�σσας, αλλά� μέ� σω της μουσική� ς σημειογραφί�ας και της υφή� ς. Υπό� το
πρί�σμα των περιπτωσιολογικώ�ν μελετώ�ν / αναλύ� σεων, επί�σης, θα διαφανεί� ολιστικά� ο χειρισμό� ς του διπολικού� συστή� ματος εντολή – υπακοή (G. Agamben) καθώ�ς και
οι πιθανέ� ς ερμηνευτικέ� ς ελευθερί�ες αυτού� του ιδιώ�ματος.

Κώστας Καρδάμης: «Για την αλληλογραφί�α του Νικό� λαου Χαλικιό� πουλου Μά� ντζαρου: Πρό� δρομες σκέ� ψεις»
Η διασπορά� της αλληλογραφί�ας του Νικό� λαου Μά� ντζαρου σε πλεί�στα ό� σα
αρχεί�α ιδιωτώ�ν, κρατικώ�ν οργανισμώ�ν και ιδιωτικώ�ν σωματεί�ων δεν αποτελεί�
μό� νο έ� να εξαιρετικά� επιβαρυντικό� δεδομέ� νο για τον εν δυνά� μει ερευνητή� , αλλά� και
σαφέ� ς δεί�γμα της διαχεί�ρισης του υλικού� αυτού� από� τους κληρονό� μους του συνθέ� τη. Η παρού� σα ανακοί�νωση θα επιχειρή� σει να φωτί�σει πτυχέ� ς της μεταθανά� τιας
περιπετειώ�δους πορεί�ας της μέ� χρι στιγμή� ς γνωστή� ς μαντζαρική� ς αλληλογραφί�ας
και να παρουσιά� σει τη σημασί�α της τό� σο ως προς τις, κατά� τεκμή� ριο ά� γνωστες,
βιογραφικέ� ς και μουσικέ� ς πληροφορί�ες που περιέ� χει, ό� σο και ως μαρτυρί�ας διαπροσωπικώ�ν σχέ� σεων και γεγονό� των που χαρακτή� ρισαν τον επτανησιακό� και γενικό� τερα τον ελλαδικό� 19ο αιώ�να.

Δημήτριος Μπρόβας: «Το σύ� στημα εκμά� θησης της αρμονί�ας του Νικό� λαου Χαλικιό� πουλου Μά� ντζαρου: μια πρώ�τη προσέ� γγιση»
Το χειρό� γραφο σύ� γγραμμα περί� αρμονί�ας του Μά� ντζαρου, γραμμέ� νο στα
ιταλικά� , τιτλοφορεί�ται Studio pratico d’armonia (Πρακτική μελέτη της αρμονίας) και
γρά� φτηκε πιθανό� ν μέ� σα στη δεκαετί�α του 1830. Πρό� κειται για έ� να έ� ργο με ιδιαιτερό� τητες τό� σο ως προς το περιεχό� μενό� του, που διαφέ� ρει σημαντικά� από� αυτό� που
βρί�σκουμε σε ά� λλες πραγματεί�ες περί� αρμονί�ας μέ� χρι εκεί�νη την εποχή� , ό� σο και ως
προς τον τρό� πο με τον οποί�ο εί�ναι οργανωμέ� νη η ύ� λη του, εφό� σον δεν προοριζό� ταν
να χρησιμοποιεί�ται από� τους μαθητέ� ς σαν αμιγώ�ς θεωρητικό� έ� ργο αναφορά� ς αλλά�
σαν έ� να μεικτού� τύ� που σύ� γγραμμα που περιέ� χει τό� σο τις απαραί�τητες θεωρητικέ� ς
πληροφορί�ες για την κατανό� ηση των αρμονικώ�ν φαινομέ� νων, ό� σο και μουσικά� παραδεί�γματα που οι μαθητέ� ς θα πρέ� πει να έ� παιζαν στο πιά� νο ενώ�πιον του δασκά� λου.
Στην ανακοί�νωση αυτή� θα παρουσιά� σω ευσύ� νοπτα το εν λό� γω πό� νημα και
θα προσπαθή� σω να το τοποθετή� σω δί�πλα σε ά� λλα σημαντικά� συγγρά� μματα περί�
αρμονί�ας, εί�τε παλαιό� τερα εί�τε σύ� γχρονα του Μά� ντζαρου, προσπαθώ�ντας να κά� νω
και μιαν αποτί�μηση της εκπαιδευτική� ς αξί�ας και αποτελεσματικό� τητας της μαντζαρική� ς μεθό� δου· μιας μεθό� δου που συνδυά� ζει τη ναπολιτά� νικη διδακτική� παρά� δοση
(ό� που η μετά� δοση των γνώ�σεων γί�νεται κυρί�ως διά� ζώ�σης) με στοιχεί�α από� τις γαλλικέ� ς και γερμανικέ� ς μεθό� δους, οι οποί�ες αντιμετώ�πιζαν την αρμονί�α ολοέ� να και
περισσό� τερο σαν μια θεωρητική� επιστή� μη.
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Νίκος Μαλιάρας: «Σπυρί�δων Ξύ� νδας, Ο Υποψήφιος: Η πρώ�τη ελληνό� γλωσση ό� περα. Μερικέ� ς ιστορικέ� ς και αναλυτικέ� ς παρατηρή� σεις»
Το έ� ργο Ο Υποψήφιος, του κερκυραί�ου συνθέ� τη Σπυρί�δωνος Ξύ� νδα, εί�ναι,
ως γνωστό� ν, το πρώ�το λυρικό� έ� ργο, δημιού� ργημα έ� λληνα συνθέ� τη, γραμμέ� νο εξ αρχή� ς στην ελληνική� γλώ�σσα. Ως εκ τού� του, ανεξά� ρτητα της ποιοτική� ς αξιολό� γησή� ς
του, έ� χει ιδιαί�τερη ιστορική� σημασί�α. Κατά� καιρού� ς, έ� χει χαρακτηρισθεί� κωμική�
ό� περα αλλά� και οπερέ� τα. Στην ομιλί�α αυτή� θα επιχειρηθεί� μια ιστορική� και αναλυτική� προσέ� γγιση σε συγκεκριμέ� να αποσπά� σματα της αποκατεστημέ� νης παρτιτού� ρας
του έ� ργου, ώ�στε να ξεκινή� σει μια συζή� τηση για την αισθητική� του αποτί�μηση πά� νω
σε σωστέ� ς επιστημονικά� βά� σεις.

Αγγελική Σκανδάλη: «Οι παραστά� σεις ό� περας στα Επτά� νησα έ� ως την επιστροφή�
του Σ. Σαμά� ρα (1889)»
Η μελοδραματική� δραστηριό� τητα στην Επτά� νησο έ� ως το 1889, οπό� τε και
επέ� στρεψε θριαμβευτή� ς από� την Ιταλί�α ο συνθέ� της της Flora mirabilis, Σπυρί�δων
Φιλί�σκος Σαμά� ρας, εί�ναι το αντικεί�μενο της ανακοί�νωσης αυτή� ς. Μετά� τις πρό� σφατες δημοσιεύ� σεις του Γεωργί�ου Λεωτσά� κου, γί�νονται σαφέ� στερες οι προϋποθέ� σεις
υπό� τις οποί�ες η Ιό� νιος Ακαδημί�α, ως επί�δραση από� την καλλιτεχνική� ζωή� της Εσπερί�ας, και οι τέ� σσερις φά� σεις της καλλιτεχνική� ς παραγωγή� ς στο θέ� ατρο του Αγί�ου
Ιακώ�βου έ� καναν πρά� ξη το ιδανικό� της καλλιέ� ργειας της ό� περας.

Κώστας Χάρδας: «Το μετέ� ωρο βή� μα: στιγμιό� τυπα “πά� λης” δωδεκαφθογγική� ς και
τονική� ς δομή� ς σε έ� ργα του πρώ�ιμου ελληνικού� μουσικού� μοντερνισμού� »
Γνωρί�ζοντας το δωδεκά� φθογγο και συνειδητοποιώ�ντας την ηγεμονική� του
θέ� ση στη μετά� το Β΄ Παγκό� σμιο Πό� λεμο αναζωπύ� ρωση του διεθνού� ς μουσικού� μοντερνισμού� , αρκετοί� έ� λληνες συνθέ� τες κατά� τη διά� ρκεια της δεκαετί�ας του 1950
αναζητού� ν την έ� νταξη της τεχνική� ς στη μουσική� τους. Το κοινό� σημεί�ο σε πολλέ� ς
από� αυτέ� ς τις προσπά� θειες εί�ναι η “ά� ρνηση” της αποκλειστική� ς χρή� σης της δωδεκά� φθογγης οργά� νωσης και ο συνδυασμό� ς της με αναφορέ� ς σε τονικέ� ς / τροπικέ� ς
μουσικέ� ς παραδό� σεις. Η παρού� σα ανακοί�νωση παρουσιά� ζει συμπυκνωμέ� να τα ευρή� ματα αναλυτική� ς παρατή� ρησης σε πέ� ντε έ� ργα τριώ�ν συνθετώ�ν, οι οποί�οι αργό� τερα διαδραμά� τισαν σημαντικό� ρό� λο στη διά� δοση και θεσμική� εδραί�ωση του ελληνικού� μοντερνιστικού� εγχειρή� ματος. Πρό� κειται για τη Συμφωνία αρ. 3 (1953) και
το Κοντσέρτο για ορχήστρα (1954) του Γιά� ννη Α. Παπαϊωά� ννου, τη Συμφωνία αρ. 1
(1956) και το Κουαρτέτο αρ. 3 (1961) του Γιώ�ργου Σισιλιά� νου και την Ακουαρέλα
για πιά� νο (1958) του Θεό� δωρου Αντωνί�ου. Τα αναλυτικά� ευρή� ματα αναδεικνύ� ουν
εξαιρετικά� ενδιαφέ� ροντες τρό� πους δομικού� διαλό� γου στοιχεί�ων με διαφορετικέ� ς
ιστορικέ� ς και πολιτισμικέ� ς συνδηλώ�σεις. Επί�σης, φέ� ρνουν στην επιφά� νεια μελλοντικά� χαρακτηριστικά� του ελληνικού� μοντερνισμού� , ό� πως η πολυποί�κιλη παρουσί�α
της έ� ννοιας της παρά� δοσης, η ανά� γκη για επικοινωνί�α της νεωτερικό� τητας του μοντερνιστικού� εγχειρή� ματος και η έ� μφαση στον εκπαιδευτικό� ρό� λο της τέ� χνης και
της μουσική� ς ειδικό� τερα.
Μαντώ Πυλιαρού: «Ζητή� ματα ελληνική� ς παραδοσιακή� ς μουσική� ς στα μέ� σα της
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δεύ� τερης και τρί�της δεκαετί�ας του 20ού� αιώ�να, ό� πως καταγρά� φονται στα έ� ντυπα
μέ� σα της εποχή� ς»
Στην εισή� γηση αυτή� παρουσιά� ζονται οι κρατού� σες από� ψεις και θέ� σεις για
τη βυζαντινή� μουσική� και το δημοτικό� τραγού� δι, από� τα μέ� σα της δεκαετί�ας του
1920 έ� ως τα μέ� σα της δεκαετί�ας του 1930, χρησιμοποιώ�ντας ως πηγή� έ� ρευνας τον
ημερή� σιο και το μουσικό� περιοδικό� τύ� πο της εποχή� ς. Μέ� σα από� ά� ρθρα, επιστημονικά� και ειδησεογραφικά� κεί�μενα, αντλού� νται πληροφορί�ες για τα τεκταινό� μενα στο
συγκεκριμέ� νο χώ�ρο και, παρά� λληλα, γί�νεται γνωστό� ς ο τρό� πος με τον οποί�ο ειδικοί�
και ευρύ� τερο κοινό� προσέ� γγιζαν και αντιμετώ�πιζαν τα κεφά� λαια αυτά� της ελληνική� ς πολιτιστική� ς κληρονομιά� ς.

Γεωργία Πετρούδη: «Οι αγώ�νες του κυπριακού� λαού� μέ� σα από� το χορωδιακό� έ� ργο
και τα έ� ργα για φωνή� του Σό� λωνα Μιχαηλί�δη»
Παρ’ ό� λο που ο κύ� πριος συνθέ� της, ερευνητή� ς και μαέ� στρος Σό� λων Μιχαηλί�δης βί�ωσε τα σημαντικό� τερα γεγονό� τα της κυπριακή� ς ιστορί�ας του εικοστού�
αιώ�να από� την Ελλά� δα, ό� που από� το 1957 ή� ταν εγκαταστημέ� νος – ως διευθυντή� ς
του Κρατικού� Ωδεί�ου Θεσσαλονί�κης και εν συνεχεί�α μαέ� στρος της Κρατική� ς Ορχή� στρας Θεσσαλονί�κης – εν τού� τοις η αποστασιοποί�ησή� του ή� ταν μό� νο γεωγραφική� ,
και ό� χι συναισθηματική� . Η μουσική� του συνθέ� τη, επηρεασμέ� νη από� τρεις ά� ξονες –
τη μουσική� της αρχαί�ας Ελλά� δας, τη βυζαντινή� μουσική� και το κυπριακό� δημοτικό�
τραγού� δι – δεν μπορού� σε να μεί�νει ανεπηρέ� αστη και από� τους αγώ�νες των συμπατριωτώ�ν του ενά� ντια στους Βρετανού� ς, τη συνακό� λουθη δημιουργί�α του ανεξά� ρτητου κυπριακού� κρά� τους και την μετέ� πειτα τουρκική� εισβολή� του 1974. Η εθνική�
υπερηφά� νεια καθώ�ς και η νοσταλγί�α και ο πό� νος διαπό� τισαν το έ� ργο του, βρί�σκοντας έ� κφραση και διέ� ξοδο μέ� σω επιλεγμέ� νων και καί�ριων κειμέ� νων / ποιημά� των
σε αριθμό� χορωδιακώ�ν έ� ργων και έ� ργων για φωνή� . Ο συνθέ� της κατά� φερε μέ� σα από�
το λό� γο να περά� σει τα δικά� του μηνύ� ματα, ά� λλοτε πανηγυρί�ζοντας τη νί�κη επί� των
Άγγλων και ά� λλοτε θρηνώ�ντας την πονεμέ� νη χώ�ρα του.

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου: «Το κοντά� κιο “Τη υπερμά� χω στρατηγώ�…” στην
έ� ντεχνη νεοελληνική� μουσική� των Μανώ�λη Καλομοί�ρη και Γεωργί�ου Καζά� σογλου»
Στην ανακοί�νωση αυτή� θα εξεταστεί� ο τρό� πος με τον οποί�ο χρησιμοποιού� ν
το κοντά� κιο «Τη υπερμά� χω στρατηγώ�…» οι νεοέ� λληνες συνθέ� τες Μανώ�λης Καλομοί�ρης (1883-1962) και Γιώ�ργος Καζά� σογλου (1908-1984) στα έ� ργα τους Συμφωνία της Λεβεντιάς και Η τελευταία νύχτα του Βυζαντίου, αντί�στοιχα.
Ο Μανώ�λης Καλομοί�ρης θεωρεί�ται, ως γνωστό� ν, από� τους πρωτεργά� τες
της Ελληνική� ς Εθνική� ς Μουσική� ς Σχολή� ς. Η πρώ�τη συμφωνί�α του, η Συμφωνία της
Λεβεντιάς (1920 / 1937 / 1952), εί�ναι γραμμέ� νη σε 4 μέ� ρη. Το τέ� ταρτο μέ� ρος της,
με τον τί�τλο «Τα Νικητή� ρια (Τη υπερμά� χω)», εί�ναι γραμμέ� νο για ορχή� στρα και τετρά� φωνη μικτή� χορωδί�α. Βασί�ζεται στο κοντά� κιο «Τη υπερμά� χω στρατηγώ�…» που
ακού� γεται αρχικά� ομοφωνικά� από� την ορχή� στρα με προσθετική� ενορχή� στρωση,
στη συνέ� χεια από� τη χορωδί�α μαζί� με διά� φορα ό� ργανα της ορχή� στρας, επί�σης ομοφωνικά� , και, τέ� λος, χωρί�ς ομοφωνική� κί�νηση. Το μέ� ρος εί�ναι κυρί�ως γραμμέ� νο σε
μεί�ζονα κλί�μακα (Μι ύ� φεση μεί�ζονα).
Ο Γιώ�ργος Καζά� σογλου σπού� δασε μουσική� , μεταξύ� ά� λλων, με τους Μά� ριο
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Βά� ρβογλη, Διονύ� σιο Λαυρά� γκα και Μανώ�λη Καλομοί�ρη, και στη συνέ� χεια στο Παρί�σι και τη Φραγκφού� ρτη. Τη συμφωνική� φαντασί�α για ορχή� στρα Η τελευταία νύχτα
του Βυζαντίου έ� γραψε ο Καζά� σογλου το 1961. Πρό� κειται για προγραμματική� μουσική� . Από� το μ. 15 έ� ως το μ. 241 ακού� γονται κατά� φά� σεις τμή� ματα του κοντακί�ου «Τη
υπερμά� χω στρατηγώ�…» από� διά� φορα ό� ργανα, αποτελώ�ντας τη βασική� μελωδί�α
του έ� ργου. Το μέ� ρος αυτό� κινεί�ται στην περιοχή� του ρε (ρε ελά� σσονα, ρε υποδώ�ριος
τρό� πος, σχετική� Φα μεί�ζονα και Φα μεί�ζονα με χαμηλωμέ� νη την τρί�τη). Στο έ� ργο
υπά� ρχουν και ιμπρεσσιονιστικά� στοιχεί�α.

Πέτρος Ανδριώτης: «Γεώ�ργιος Σεφέ� ρης: Επιφάνια (1937) – “Κρά� τησα τη ζωή� μου”.
Μελοποί�ηση Α. Κουνά� δη και Μ. Θεοδωρά� κη. Τα μεθοδολογικά� εργαλεί�α των δύ� ο
συνθετώ�ν που συμβά� λλουν στην ανά� δειξη του μελοποιημέ� νου λό� γου»
Ο προβληματισμό� ς περί� της σχέ� σεως λό� γου και μουσική� ς έ� χει τις ρί�ζες του
στην αρχαιό� τητα ως προς το αν και κατά� πό� σον η μουσική� εί�ναι μέ� σον ανά� δειξης
του λό� γου. Η ανά� λυση του ποιή� ματος “Κρά� τησα τη ζωή� μου” συμβά� λλει στο να εικά� σουμε τους λό� γους για τους οποί�ους γρά� φτηκε και το κατά� πό� σον αυτοί� αποτελού� ν ερεθί�σματα για έ� να συνθέ� τη ο οποί�ος επιλέ� γει προς μελοποί�ηση το συγκεκριμέ� νο ποί�ημα.
Η μελοποί�ησή� του από� τον Αργύ� ρη Κουνά� δη έ� γινε περί� το 1950, κατά� την
πρώ�ιμη περί�οδο της συνθετική� ς του δραστηριό� τητας (1949-1957). Εκεί�νη την περί�οδο ο Κουνά� δης ζει στην Ελλά� δα και μελετά� ει τους κορυφαί�ους συνθέ� τες του εικοστού� αιώ�να. Αντί�θετα, ο Μί�κης Θεοδωρά� κης μελοποιεί� το “Κρά� τησα τη ζωή� μου”
μί�α δεκαετί�α αργό� τερα. Παρ’ ό� τι έ� χει ιδί�α αντί� ληψη των ό� σων συμβαί�νουν στην Ευρώ�πη, σπουδά� ζοντας κοντά� σε κορυφαί�ους συνθέ� τες και αποσπώ�ντας διακρί�σεις
ως συνθέ� της της σοβαρή� ς μουσική� ς, μελοποιεί� το “Κρά� τησα τη ζωή� μου” με έ� ναν
τρό� πο ό� χι και τό� σο συναφή� με την τεχνοτροπί�α της σοβαρή� ς ευρωπαϊκή� ς μουσική� ς.
Η ανά� λυσή� μας επικεντρώ�νεται στη συνέ� πεια που μπορεί� να έ� χει ο λό� γος
και η μουσική� που τον υποστηρί�ζει. Οι διαφορετικέ� ς κοινωνικοπολιτικέ� ς συνθή� κες
μεταξύ� των αρχώ�ν της δεκαετί�ας του 1950 και των αρχώ�ν της δεκαετί�ας του 1960
έ� χουν πιθανό� τατα ασκή� σει επί�δραση στη σκέ� ψη καθενό� ς από� τους ανωτέ� ρω συνθέ� τες.

Απόστολος Λουφόπουλος: «Τέ� χνες, λό� γος και ελληνική� παρά� δοση στην ηλεκτρονική� μουσική� του Μιχά� λη Αδά� μη»
O Μιχά� λης Αδά� μης, ως πρωτοπό� ρος έ� λληνας συνθέ� της, εγκαθιδρυτή� ς της
ηλεκτρονική� ς μουσική� ς στην Ελλά� δα αλλά� και ά� ριστος γνώ�στης της ελληνική� ς μουσική� ς παρά� δοσης, κατά� φερε μέ� σα από� την ηλεκτρονική� μουσική� του να δημιουργή� σει έ� να ιδιό� τυπο και πρωτοποριακό� μουσικό� ιδί�ωμα, ενσωματώ�νοντας μουσικά�
στοιχεί�α του ελληνισμού� στη σύ� γχρονη μουσική� , συνενώ�νοντας νέ� α μέ� σα, τέ� χνες,
τεχνικέ� ς σύ� νθεσης και παραδοσιακή� μουσική� ερμηνεί�α σε έ� να πολυσχιδέ� ς και συνά� μα αυθεντικό� μουσικό� κρά� μα. Η εισή� γηση εξερευνά� κά� ποιες πτυχέ� ς από� την πολυδιά� στατη μουσική� γλώ�σσα του συνθέ� τη, ό� που η ηλεκτρονική� μουσική� , ά� λλοτε
συνδυαζό� μενη με εικαστικέ� ς τέ� χνες, ά� λλοτε με το λό� γο, συχνά� αντλεί� την έ� μπνευση
και τα δομικά� της στοιχεί�α από� την ελληνική� (θρησκευτική� , αρχαί�α, δημοτική� ) παρά� δοση – ή� αλλιώ�ς τα στοιχεί�α αυτά� αποδί�δονται και διανθί�ζονται κατά� τη μουσική�
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ύ� φανση μέ� σα από� το ηλεκτρονικό� μέ� σο μ’ έ� ναν μοναδικό� τρό� πο. Για τα παραπά� νω
γί�νεται αναφορά� σε μουσικά� / ηχητικά� παραδεί�γματα από� ηλεκτρονικά� έ� ργα, τα
οποί�α ο συνθέ� της έ� γραψε κατά� τις δεκαετί�ες του ’60 και του ’70.

Δημήτρης Γιάννου: «Μουσικοδραματουργικά� σχή� ματα και ποιητική� αληθοφά� νεια
– Σχό� λια στον Τροβατόρε του Βέ� ρντι»
Από� τις τρεις ό� περες του Βέ� ρντι των ετώ�ν 1851-1853, ο Τροβατόρε χαρα
κτηρί�ζεται από� την εποχή� της πρεμιέ� ρας του ως η πιο δυσνό� ητη ως προς το λιμπρέ� το αλλά� και ως η πιο δημοφιλή� ς. Γενικά� , η κριτική� την αντιμετώ�πισε επιφυλακτικά� σε σχέ� ση με τις ά� λλες δύ� ο. Οι από� τομες μεταβολέ� ς καταστά� σεων της σκηνική� ς
δρά� σης και οι ακραί�ες μεταπτώ�σεις παθώ�ν (affects) των ηρώ�ων, συνδυαζό� μενες
με το ξεδί�πλωμα μιας υψηλή� ς τέ� χνης του bel canto σε γοητευτικέ� ς και ευρηματικέ� ς
μελωδί�ες, της προσέ� δωσαν έ� ως έ� να βαθμό� τον «ψό� γο» του εύ� κολου θεά� ματος, στο
οποί�ο το bel canto γί�νεται αυτοσκοπό� ς για την προσέ� λκ
 υση του θεατή� / ακροατή� .
Στην παρού� σα ανακοί�νωση εξετά� ζεται σε ποιο βαθμό� η διά� ρθρωση της
σκηνική� ς δρά� σης και η μελοποί�ηση του λιμπρέ� του μπορού� ν να αναχθού� ν σε μουσικοδραματουργικά σχήματα (ειδικά� στις εκδοχέ� ς της τυπική� ς για την ιταλική� opera
seria στο πρώ�το μισό� του 19ου αιώ�να διά� ρθρωσης σκηνή και άρια) και κατά� πό� σο
η έ� ννοια της ποιητικής αληθοφάνειας, ως αποτό� κου της αριστοτελική� ς διά� κρισης
μεταξύ� ποί�ησης και ιστορί�ας, μπορεί� να αποτελέ� σει μεθοδολογική� αρχή� (heuristic
principle) για την ερμηνεί�α της δραματουργική� ς δομή� ς του έ� ργου.

Ρενάτα Δαλιανούδη: «Μελοποί�ηση παραδοσιακού� τραγουδιού� : Προσομοί�ωση ή�
νεωτερικό� τητα; Μελέ� τη περί�πτωσης το τραγού� δι “Πέ� ρα στους πέ� ρα κά� μπους” για
το θεατρικό� έ� ργο Καίσαρ και Κλεοπάτρα, 1962»
Η μουσική� από� αρχαιοτά� των χρό� νων ή� ταν συνυφασμέ� νη με το ποιητικό�
κεί�μενο, από� το οποί�ο ά� λλωστε προέ� κυπτε τό� σο η προσωδί�α του στί�χου ό� σο και
η ί�δια η μελωδί�α. Στα νεό� τερα χρό� νια, ό� που η μουσική� εί�ναι μια αυτό� νομη τέ� χνη, η
μελοποί�ηση του ποιητικού� λό� γου υπακού� ει τό� σο στους κανό� νες μετρική� ς του ποιητικού� λό� γου ό� σο και στους κανό� νες της μελουργί�ας (ρυθμό� ς, πτώ�σεις, μελωδικέ� ς
φρά� σεις, αρμονί�α) και της μουσική� ς μορφολογί�ας. Όταν, ό� μως, πρό� κειται για μελοποί�ηση γνωστού� παραδοσιακού� τραγουδιού� , τό� τε η ελευθερί�α του συνθέ� τη δεν
οριοθετεί�ται μό� νο από� το ρυθμοτονικό� μέ� τρο του στί�χου αλλά� και από� την ή� δη δομημέ� νη (προϋπά� ρχουσα) σχέ� ση μουσική� ς και ποί�ησης.
Στην παρού� σα εισή� γηση πρό� κειται να γί�νει μορφολογική� ανά� λυση του παραδοσιακού� δωδεκανησιακού� τραγουδιού� «Πέ� ρα στους πέ� ρα κά� μπους», του οποί�ου
η μελωδί�α και η μουσικο-ποιητική� δομή� χρησιμοποιή� θηκαν στο τραγού� δι «Τα έ� ξυπνα
παπά� κια», σε στί�χους του Μά� νου Χατζιδά� κι, για το θεατρικό� έ� ργο Καίσαρ και Κλεοπάτρα, του Μπέ� ρναρντ Σω, το 1962. Η κατ’ αντιπαρά� θεση ανά� λυση των δύ� ο τραγουδιώ�ν
στοχεύ� ει στο να αναδεί�ξει τις διαφορέ� ς και τις ομοιό� τητέ� ς τους, μέ� σα σ’ έ� να πλαί�σιο
προσομοί�ωσης και νεωτερικό� τητας στη μουσική� και τον λό� γο.
Μαγδαληνή Καλοπανά: «Μουσική� και λό� γος στο έ� ργο του Δημή� τρη Δραγατά� κη»
Σε αυτό� το κεί�μενό� μου παρουσιά� ζεται η σχέ� ση της μουσική� ς του Δημή� τρη
Δραγατά� κη (1914-2001) με την ελληνική� λογοτεχνική� δημιουργί�α, καθώ�ς η πλού� σια
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εργογραφί�α του περιέ� χει πλή� θος έ� ργων που αξιοποιού� ν ή� δομού� νται ολοκληρωτικά�
σχεδό� ν πά� νω σε κά� ποιο κεί�μενο της αρχαί�ας ή� νέ� ας ελληνική� ς γραμματεί�ας (σκηνική� και φωνητική� μουσική� , ορχηστρικά� έ� ργα, έ� ργα για μεικτό� σύ� νολο και ντουέ� τα
μουσική� ς δωματί�ου). Πρό� κειται ωστό� σο για μια διασύ� νδεση που ακολού� θησε την
«πεπατημέ� νη οδό� » των συνθετώ�ν της εποχή� ς του, με τη χρή� ση λ.χ. κειμέ� νων λογοτεχνώ�ν αναγνωρισμέ� νης αξί�ας, και σε κά� θε περί�πτωση, με ποιες προδιαγραφέ� ς και
ό� ρους πραγματοποιεί�ται;
Προκειμέ� νου να σκιαγραφηθεί� αυτή� η εν πολλοί�ς ά� γνωστη σχέ� ση, διερευνά� ται η ταυτό� τητα των δημιουργώ�ν με τους οποί�ους ο συνθέ� της συνεργά� στηκε, το
περιεχό� μενο των – ποιητικώ�ν κυρί�ως – κειμέ� νων που αξιοποί�ησε, αλλά� και οι λό� γοι
επιλογή� ς ενό� ς εκά� στου στη μουσική� του. Επιπλέ� ον, εξετά� ζονται τα επί�πεδα αλληλεπί�δρασης επιλεγμέ� νων κειμέ� νων με το εκά� στοτε μουσικό� κεί�μενο με το οποί�ο και
συμπλέ� κονται. Συμπερασματικά� αποδί�δονται τα προσωπικά� χαρακτηριστικά� της
σχέ� σης του Δραγατά� κη με την ελληνική� λογοτεχνί�α.

Μαρία Ντούρου: «Γιά� ννης Α. Παπαϊωά� ννου, Δημή� τρης Θέ� μελης. Η Κηδεία του Σαρπηδόνος σε ποί�ηση Κ. Π. Καβά� φη»
Η μελοποί�ηση της καβαφική� ς ποί�ησης οριοθετεί� την έ� ναρξη της ύ� στερης
περιό� δου της συνθετική� ς δημιουργί�ας του Γιά� ννη Α. Παπαϊωά� ννου. Η ιδιό� μορφη
γλώ�σσα και το ύ� φος του αλεξανδρινού� ποιητή� οδηγού� ν τον Δημή� τρη Θέ� μελη στην
χρή� ση μί�ας ιδιαί�τερης μουσική� ς γλώ�σσας, η οποί�α διαφοροποιεί�ται από� την τροπικό� τητα που κυρί�ως ενστερνί�ζεται στα τραγού� δια του.
Η «Κηδεί�α του Σαρπηδό� νος» δεν εί�ναι έ� να από� τα πιο πολυμελοποιημέ� να ποιή� ματα του Κ. Π. Καβά� φη. Για τον Γ. Α. Παπαϊωά� ννου το εμπνευσμέ� νο από� την Ιλιάδα
του Ομή� ρου ποί�ημα γί�νεται αφορμή� για τη σύ� νθεση της μοναδική� ς ολοκληρωμέ� νης
καντά� τας του, η οποί�α ολοκληρώ�νεται το 1966 για μέ� τζο-σοπρά� νο, αφηγητή� , χορωδί�α και ορχή� στρα δωματί�ου, και στην οποί�α ο επικό� ς χαρακτή� ρας του ποιή� ματος και
η πατροπαρά� δοτη φροντί�δα του νεκρού� σώ�ματος του ή� ρωα αποδί�δονται με τον μοναδικό� τρό� πο που καταδεικνύ� ει το προσωπικό� ιδί�ωμα του συνθέ� τη. Περί�που σαρά� ντα χρό� νια αργό� τερα, το 2005, ο Δ. Θέ� μελης μελοποιεί� το ί�διο ποί�ημα για φωνή� και
πιά� νο ή� κουαρτέ� το εγχό� ρδων, με μί�α μουσική� γλώ�σσα η οποί�α κινεί�ται σε μονοπά� τια
χρωματικού� και ατονικού� χαρακτή� ρα, ξεφεύ� γοντας από� την πεπατημέ� νη συνθετική�
οδό� του δημιουργού� της.
Στην παρού� σα εισή� γηση παρουσιά� ζονται παρά� λληλα οι μουσικέ� ς αποδό� σεις της Κηδείας του Σαρπηδόνος από� τον Γ. Α. Παπαϊωά� ννου και τον Δ. Θέ� μελη σε
μί�α προσπά� θεια σφαιρική� ς προσέ� γγισης της σύ� νθεσης του μέ� λους και του οργανικού� μέ� ρους μέ� σα από� την μεταξύ� των σχέ� ση και διά� δραση.
Ξένια Θεοδωρίδου: «“Μό� νο της μπό� ρας έ� μειναν οι γλά� ροι καπετά� νιοι”: Τα έ� ργα
για μικτή� χορωδί�α a cappella AKI-Ντ 94 έ� ως 97 (1943) του Γιά� ννη Α. Παπαϊωά� ννου.
Μια συνά� ντηση του εξωτερικού� με το εσωτερικό� τοπί�ο, με φό� ντο τη Γερμανική� Κατοχή� »
Η δρά� ση του Παπαϊωά� ννου ως μαέ� στρου χορωδιώ�ν, από� τις οποί�ες ερμηνεύ� τηκαν και ορισμέ� να έ� ργα του, από� το 1938 έ� ως τουλά� χιστον το 1940, επί� καθεστώ�τος Μεταξά� , τεκμηριώ�νεται από� τεκμή� ρια ό� πως σωζό� μενα προγρά� μματα
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συναυλιώ�ν. Τα έ� ως τώ�ρα γνωστά� δεδομέ� να δεν αποσαφηνί�ζουν το αν αυτέ� ς οι
χορωδί�ες, ή� ενδεχομέ� νως ά� λλες, εξακολού� θησαν να υφί�στανται και κατά� την Κατοχή� , ιδιαί�τερα μετά� τον καταστροφικό� χειμώ�να του 1942. Ο Παπαϊωά� ννου συνθέ� τει ό� μως μια σειρά� χορωδιακώ�ν έ� ργων το καλοκαί�ρι του 1943 σε στί�χους των
Πορφύ� ρα και Παλαμά� , για τα οποί�α εί�ναι σαφώ�ς δυνατή� μια ανά� γνωση ως σχολί�ων της δραματική� ς κατά� στασης που βί�ωνε τό� τε η Ελλά� δα και επί�σης ως πρά� ξεων
αντί�στασης με πνευματικού� ς ό� ρους, ενώ� η στροφή� προς την Εθνική� Σχολή� εί�ναι
αισθητή� μέ� σω στοιχεί�ων τροπικό� τητας. Η «φυσιολατρική� » διά� θεση του Πορφύ� ρα, που ό� μως εξισώ�νει τις συνθή� κες του τοπί�ου με τον εσωτερικό� του ψυχικό� και
πνευματικό� κό� σμο, προσιδιά� ζει ιδιαί�τερα και στον συνθέ� τη, ό� πως φαί�νεται και σε
ά� λλα έ� ργα του, προγενέ� στερα ή� μεταγενέ� στερα, που αντιπαραθέ� τουν ή� ταυτί�ζουν
στοιχεί�α της φύ� σης με ανθρώ�πινα αισθή� ματα και υπαρξιακέ� ς αναζητή� σεις και χρησιμοποιού� ν συγκεκριμέ� νες υφέ� ς ως σημασιολογικού� ς φορεί�ς νοή� ματος. Τα μά� λλον
ακό� μη ανεκτέ� λεστα σή� μερα χορωδιακά� αποτελού� ν μνημεί�α ενό� ς αδά� μαστου από�
τις αντί�ξοες συνθή� κες πνεύ� ματος, αντά� ξια ά� λλων έ� ργων ελλή� νων συνθετώ�ν που
γρά� φτηκαν κατά� την ί�δια περί�οδο.
Πάνος Βλαγκόπουλος: «Το γλωσσαναλυτικό� παρά� δειγμα στην ανά� λυση των μεταμουσικώ�ν έ� ργων του Γιά� ννη Χρή� στου: Goodman, Scheffler, Matthews»
O χαρακτή� ρας διαδικασί�ας (procedure) και γεγονό� τος / συμβά� ντος (event
/ happening) στα τελευταί�α έ� ργα του Γιά� ννη Χρή� στου, καθώ�ς και η χρή� ση της
γραφική� ς σημειογραφί�ας στα ί�δια έ� ργα, υπονομεύ� ουν τη σημασί�α προσφυγή� ς
στη μουσική� ανά� λυση και επιβά� λλουν, κατά� τη γνώ�μη μας, την αναζή� τηση ά� λλης
μεθό� δου στην ερμηνευτική� προσπά� θεια. Με στό� χο μια σημειολογί�α του μουσικού� έ� ργου (ως παρτιτού� ρα και ως εκτέ� λεση), υιοθετού� με εννοιακά� εργαλεί�α που
προέ� ρχονται από� τη συμβολική� θεωρί�α του Nelson Goodman και συμπληρώ�θηκαν από� τον Israel Scheffler. Ο Goodman διέ� κρινε τους εξή� ς τρό� πους συμβολική� ς
αναφορά� ς: καταδή� λωση (denotation), δειγματισμό� ς (exemplification), έ� κφραση
(expression). Ο Scheffler τους συμπλή� ρωσε κατά� δύ� ο: αναφοροεπιλογή� (mentionselection) και τελετή� (ritual). Τέ� λος, ο Matthews, με τη μορφή� της “αρχή� ς της μετά� δοσης” (Contamination Principle), βοή� θησε στην αποσαφή� νιση ιδί�ως της έ� ννοιας
της “τελετή� ς” του Scheffler. Με βά� ση αυτά� τα θεωρητικά� εργαλεί�α θα επιχειρηθεί�
η ερμηνευτική� προσπέ� λαση της γραφική� ς σημειογραφί�ας του Χρή� στου καθώ�ς και
συγκεκριμέ� νων συνθετικώ�ν του επιλογώ�ν στην Κυρία με τη στρυχνίνη του 1966.

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ: «Αισθητική� συμφωνί�α (;): οι δομικέ� ς σχέ� σεις μουσική� ς και
ζωγραφική� ς»
Θεματικέ� ς σχέ� σεις μεταξύ� εικαστικώ�ν τεχνώ�ν και μουσική� ς παρατηρού� με
ή� δη στον 19ο αιώ�να, για παρά� δειγμα στην προσπά� θεια αναπαρά� στασης της κί�νησης στη ζωγραφική� και στις προγραμματικέ� ς προσεγγί�σεις σε ζωγραφικά� έ� ργα στη
μουσική� . Ωστό� σο μό� λις στις αρχέ� ς του 20ού� αιώ�να γί�νονται ορατέ� ς επαφέ� ς των
τεχνώ�ν αυτώ�ν και σε δομικό� επί�πεδο. Τό� σο η ανά� δειξη μιας χρονικό� τητας και ο
προσανατολισμό� ς της ζωγραφική� ς στις μουσικέ� ς συνθετικέ� ς τεχνικέ� ς αλλά� και στις
μουσικέ� ς έ� ννοιες του ρυθμού� και της αρμονί�ας, ό� σο και, αντί�στροφα, η αξιοποί�ηση
του ηχοχρώ�ματος και η χρή� ση χωρικώ�ν αναλογιώ�ν σε μορφολογικέ� ς διαδικασί�ες
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στη μουσική� παραπέ� μπουν σε ανά� λογες αισθητικέ� ς δομέ� ς στις δύ� ο τέ� χνες, η σημασί�α των οποί�ων στην κά� θε μί�α ωστό� σο θα πρέ� πει να εξετά� ζεται κριτικά� .

Γεωργία Μαρία Τσερπέ: «Τέ� χνη και Μουσική� στον Αριστοτέ� λη: η έ� ννοια της “μί�μησης” και του “καθό� λου” στη μουσική� (η περί�πτωση της συγκριτική� ς θεώ�ρησης της
μουσική� ς και της ζωγραφική� ς)»
Η μελέ� τη αυτή� αποσκοπεί� να προσδιορί�σει το καθολικό� στοιχεί�ο στη μουσική� στο πλαί�σιο των αντιλή� ψεων του Αριστοτέ� λη για τη μί�μηση και το καθολικό�
στοιχεί�ο στην τέ� χνη και στην ποί�ηση. Ο Αριστοτέ� λης παρουσιά� ζει στο Περί ποιητικής (1451b-8-11) την έ� ννοια της μί�μησης στην τέ� χνη και τη συνδέ� ει με την έ� ννοια
του καθό� λου, υποστηρί�ζοντας ό� τι η τέ� χνη, μέ� σω των τεχνικώ�ν μέ� σων που χρησιμοποιεί�, ό� πως επεξεργασί�α, συνοχή� , κανό� νες, μέ� θοδοι, δεν μιμεί�ται μό� νο ανθρώ�πινες
ενέ� ργειες και ψυχικέ� ς ιδιό� τητες (μί�μηση), αλλά� και καθολικέ� ς ιδέ� ες και μορφέ� ς με
διαχρονική� ισχύ� , ό� πως ή� θη, πά� θη, πρά� ξεις (καθό� λου).
Ο φιλό� σοφος αναφέ� ρεται, ακό� μη, και στη μουσική� μί�μηση στο έ� ργο του
Πολιτικά 5 (1340a-18-b5), στο οποί�ο υποστηρί�ζει ό� τι η μουσική� μί�μηση πραγματώ�νεται μέ� σω των μελωδιώ�ν και των ρυθμώ�ν, τα οποί�α αποτελού� ν «ομοιώ�ματα»
ψυχικώ�ν καταστά� σεων και επομέ� νως επιδρού� ν και επηρεά� ζουν την ψυχή� . Την ιδιαί�τερη αυτή� δυνατό� τητα της μουσική� ς ο Αριστοτέ� λης αναδεικνύ� ει και μέ� σα από� τη
σύ� γκριση της μουσική� ς με τη ζωγραφική� . Προεκτεί�νοντας κανεί�ς, την έ� ννοια του
καθό� λου του Αριστοτέ� λη για την ποί�ηση στη μουσική� , αναζητά� την έ� ννοια αυτή� στα
μηνύ� ματα, νοή� ματα, ιδέ� ες και πανανθρώ�πινες σημασί�ες που προβά� λλει η μουσική� ,
ως αποτέ� λεσμα των συνδυασμώ�ν, της οργά� νωσης και της συνοχή� ς των τεχνικώ�ν
στοιχεί�ων της μορφή� ς και του περιεχομέ� νου της.
Μαίη Κοκκίδου: «Ο ρυθμό� ς ως διαπραγματεύ� σιμο χαρακτηριστικό� της τέ� χνης»
Ο ρυθμό� ς εί�ναι έ� να οικουμενικό� φαινό� μενο που υπά� ρχει τό� σο στη φύ� ση
ό� σο και στη φυσιολογί�α του ανθρώ�που, έ� να από� τα δομικά� στοιχεί�α της κί�νησης
και της ζωή� ς, εί�ναι βασικό� στοιχεί�ο στην οργά� νωση των μορφώ�ν. Ο ά� νθρωπος αντιλή� φθηκε και παρατή� ρησε τον ρυθμό� στη φύ� ση και το περιβά� λλον και ή� ταν φυσικό�
επακό� λουθο να τον εντά� ξει στην προσπά� θειά� του να εκφραστεί�, στη γλώ�σσα και
στην τέ� χνη.
Στην τέ� χνη, ο ρυθμό� ς εί�ναι έ� να από� τα βασικά� στοιχεί�α οργά� νωσης του χώ�ρου και του χρό� νου. Με τη βοή� θειά� του προβά� λλονται οι ά� ξονες της συμμετρί�ας, της
αναλογί�ας, της τά� ξης και της αρμονί�ας· η σύ� νθεση προβά� λλει ως δομή� . O ρυθμό� ς
ανή� κει στα διαπραγματεύ� σιμα χαρακτηριστικά� της τέ� χνης. Για παρά� δειγμα, η μοντέ� ρνα τέ� χνη τον διαχειρί�στηκε με δημιουργικό� τητα, με ανοιχτό� τητα και, ενί�οτε, με
σκό� πιμη βαναυσό� τητα.
Στην παρού� σα μελέ� τη θα προσεγγιστού� ν ζητή� ματα αναφορικά� με τον ρυθμό� ως μια βασική� ιδέ� α για τη δημιουργί�α καλλιτεχνικώ�ν συνθέ� σεων, με παραδεί�γματα από� διά� φορα καλλιτεχνικά� πεδί�α. Επί�σης θα τεθού� ν προς συζή� τηση ερωτή� ματα ό� πως: Τι εκφρά� ζει ο ρυθμό� ς στην τέ� χνη; Υπά� ρχουν κοινέ� ς ορί�ζουσες και καθολικέ� ς αρχέ� ς στην εκδή� λωση και στην αντί� ληψη του ρυθμού� στις διά� φορες τέ� χνες; Ο
ρυθμό� ς αποτελεί� βασικό� στοιχεί�ο για την αισθητική� εμπειρί�α;
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Απόστολος Παληός: «Εικόνες από μια έκθεση του Μού� σοργκσκυ και Έξι Γκογιέσκας του Γρανά� δος: Δύ� ο αντιπροσωπευτικά� δεί�γματα διασύ� νδεσης πιανιστική� ς
συνθετική� ς δημιουργί�ας και ζωγραφική� ς»
Θεωρού� μενα ως δύ� ο από� τα σημαντικό� τερα – ρομαντική� ς κατά� βά� ση από� χρωσης – συνθετικά� έ� ργα για πιά� νο, τα οποί�α αντλού� ν το μουσικό� τους περιεχό� μενο από� εικαστικά� ερεί�σματα αποτυπώ�νοντας ηχητικά� ζωγραφικού� ς πί�νακες, οι
Εικόνες από μια έκθεση του Ρώ�σου Μοντέ� στ Μού� σοργκσκυ και οι Έξι Goyescas, έ� ργο
11, του Ισπανού� Enrique Granados, δημιουργί�ες προερχό� μενες από� εκπροσώ�πους
δύ� ο εντελώ�ς διαφορετικώ�ν κό� σμων, χαρακτηρί�ζονται από� διαφορετική� αφετηρί�α
στη σύ� λληψη και στο κί�νητρο της σύ� νθεσή� ς τους. Στην περί�πτωση του Μού� σοργκσκυ, το εφαλτή� ριο αποτελεί� η απώ�λεια: ο θά� νατος του προσωπικού� του φί� λου,
αρχιτέ� κτονα και ζωγρά� φου Victor Hartmann το 1873 τον ωθεί� – παρακολουθώ�ντας τον επό� μενο χρό� νο μί�α εικαστική� έ� κθεση με πί�νακες και σκί�τσα του εκλιπό� ντα – να συνθέ� σει έ� να «μουσικό� ενθύ� μιο» βασισμέ� νο σε συγκεκριμέ� νο ζωγραφικό�
υλικό� και να παρουσιά� σει έ� να τυπικό� δεί�γμα ρωσική� ς προγραμματική� ς μουσική� ς
του 19ου αιώ�να. Αντιθέ� τως, στην περί�πτωση του Granados, η μουσική� απεικό� νιση
εικαστική� ς δημιουργί�ας του συμπατριώ�τη του Francisco de Goya προκύ� πτει ό� χι ως
πρό� θεση μεμονωμέ� νης προγραμματική� ς από� δοσης συγκεκριμέ� νων πινά� κων στα
πλαί�σια μιας εύ� στοχης «συνύ� παρξης» των δύ� ο τεχνώ�ν, αλλά� ως αποτέ� λεσμα συνολικό� τερης έ� κφρασης τιμή� ς από� τον μουσικό� δημιουργό� στον ζωγρά� φο, του οποί�ου
οι επιρροέ� ς στη ζωή� και το έ� ργο του ισπανού� συνθέ� τη παρεισφρή� σανε, εκτό� ς από�
το καλλιτεχνικό� , σε αισθητικό� και ιδεολογικό� επί�πεδο.

Δημήτρης Τασούδης: «Μουσική� στον κινηματογρά� φο: “Παιχνί�δια μνή� μης”»
Η μουσική� στον κινηματογρά� φο αποτελεί�, πλέ� ον, αντικεί�μενο έ� ρευνας αρκετώ�ν επιστημό� νων από� πολλά� διαφορετικά� ερευνητικά� πεδί�α. Επιστή� μονες από� τους
χώ�ρους της σημειωτική� ς και της γνωσιακή� ς γλωσσολογί�ας και ψυχολογί�ας, καθώ�ς
επί�σης ιστορικοί�, μουσικολό� γοι και θεωρητικοί� του κινηματογρά� φου, επά� γουν τα
δικά� τους συμπερά� σματα και προτεί�νουν αναγνώ�σεις από� τη δικιά� τους οπτική� γωνί�α. Ταυτό� χρονα παρατηρεί�ται μια διεύ� ρυνση του προς διερεύ� νηση «ρεπερτορί�ου»,
καθώ�ς δί�πλα στο Hollywood ά� ρχισαν να εμφανί�ζονται ως αντικεί�μενα έ� ρευνας τα
cartoons, η προσέ� γγιση του σκηνοθέ� τη auteur ή� το Bollywood.
Μί�α από� τις εφαπτό� μενες των παραπά� νω διαφορετικώ�ν προσεγγί�σεων
εί�ναι ο προβληματισμό� ς αναφορικά� με τον τρό� πο λειτουργί�ας της μουσική� ς στις
κινηματογραφικέ� ς ταινί�ες. Σκοπό� ς της παρού� σας εισή� γησης εί�ναι η διερεύ� νηση της
ως ά� νω προβληματική� ς μέ� σα από� την περιπτωσιολογική� προσέ� γγιση της μουσική� ς τριώ�ν κινηματογραφικώ�ν ταινιώ�ν: Vertigo (1958), Hunger Games (2012) και
Birdman (2014). Εντό� ς ενό� ς χαλαρά� συστηματικού� μεθοδολογικού� πλαισί�ου, θα
χρησιμοποιηθού� ν εργαλεί�α από� το πεδί�ο της γνωσιακή� ς γλωσσολογί�ας (π.χ. εννοιακή� μεταφορά� και εννοιακή� ανά� μιξη). Τα ευρή� ματα θα μπορού� σαν να ενισχύ� σουν ή�
να εμπλουτί�σουν τις διαισθητικέ� ς μουσικοσυνθετικέ� ς επιλογέ� ς αρκετώ�ν συνθετώ�ν
του χώ�ρου, αναδεικνύ� οντας τη δυνατό� τητα της μουσική� ς να συμβά� λει σε «παιχνί�δια μνή� μης», να αναπαραστή� σει έ� να ά� λμα στον χρό� νο ή� /και να προοικονομή� σει την
εξέ� λιξη της αφή� γησης.
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Αυγούστα Ευθυμίου: «Η εφαρμογή� διδακτικώ�ν προσεγγί�σεων που βασί�ζονται
στο συνδυασμό� Μουσική� ς και Εικό� νας με στό� χο την αντιληπτική� , δημιουργική� αντί�δραση και την ανά� πτυξη της μουσική� ς και αισθητική� ς αντί� ληψης των παιδιώ�ν»
Η σημασί�α των τεχνώ�ν στην εκπαί�δευση και ο συνδυασμό� ς τους μέ� σα από�
μια διαθεματική� προσέ� γγιση διδασκαλί�ας μά� θησης αποτελού� ν θέ� ματα της σύ� γχρονης εκπαιδευτική� ς έ� ρευνας. Τις τελευταί�ες δεκαετί�ες του 20ού� αιώ�να έ� χουν γί�νει
προσπά� θειες για να βρεθού� ν και να ανοιχτού� ν δρό� μοι για να εισαχθού� ν οι τέ� χνες
στην εκπαί�δευση. Επί�σης έ� γιναν σημαντικέ� ς προσπά� θειες για ανά� πτυξη των διαθεματικώ�ν προσεγγί�σεων διδασκαλί�ας των τεχνώ�ν στα σχολεί�α.
Το πρό� γραμμα που διαμορφώ�θηκε για την έ� ρευνα δρά� σης και παρουσιά� ζεται στην παρού� σα ανακοί�νωση, αφορού� σε εφαρμογή� διδακτικώ�ν προσεγγί�σεων
που βασί�ζονται στο συνδυασμό� μουσική� ς και εικό� νας. Στό� χος ή� ταν μέ� σα από� τις διδακτικέ� ς εφαρμογέ� ς συνδυασμού� μουσική� ς και εικό� νας τα παιδιά� να παί�ρνουν την
απαραί�τητη γνώ�ση και τα μέ� σα ώ�στε να προχωρή� σουν και να εκφραστού� ν μέ� σα
από� δημιουργικέ� ς διαδικασί�ες. Μέ� σα από� τα αποτελέ� σματα της έ� ρευνας δρά� σης
διαφαί�νεται η ανά� γκη για διδακτικέ� ς εφαρμογέ� ς που βασί�ζονται στο συνδυασμό�
των τεχνώ�ν. Μέ� σα από� το συνδυασμό� των τεχνώ�ν, ό� πως, για παρά� δειγμα, ο συνδυασμό� ς μουσική� ς και εικαστικώ�ν, εί�ναι δυνατό� να δοθού� ν περισσό� τερες ευκαιρί�ες
στα παιδιά� και περισσό� τερα ερεθί�σματα για δημιουργικό� τητα.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Πέτρος Ανδριώτης: Γεννή� θηκε στην Αθή� να το 1979. Σπού� δασε μουσική� στο Ωδεί�ο
Αθηνώ�ν, από� ό� που πή� ρε πτυχί�ο Βιολιού� (τά� ξη Β. Παππά� ) καθώ�ς και πτυχί�α Αρμονί�ας
και Αντί�στιξης (τά� ξη Γ. Διαμαντή� ). Συνέ� χισε τις σπουδέ� ς του στο Τμή� μα Μουσικώ�ν
Σπουδώ�ν του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου, εκπονώ�ντας διδακτορική� διατριβή� με θέ� μα Η
μετάβαση από την prima στη seconda prattica μέσα από την ανάλυση των έξι πρώτων βιβλίων μαδριγαλιών του Claudio Monteverdi. Το Φεβρουά� ριο του 2010 αναγορεύ� τηκε διδά� κτορας. Επί�σης, το 2014 έ� λαβε πτυχί�ο Φού� γκας (τά� ξη Γ. Μαρτί�νη), ενώ�
παρά� λληλα σπού� δασε βιολί� στο Ιό� νιο Ωδεί�ο, λαμβά� νοντας δί�πλωμα Βιολιού� (τά� ξη
Ν. Μά� νδυλα). Από� το 2004 μέ� χρι το 2013 δί�δαξε ανώ�τερα θεωρητικά� της μουσική� ς
στο Τμή� μα Μουσικώ�ν του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου με την ιδιό� τητα του λέ� κτορα επί�
συμβά� σει. Έχει συμπρά� ξει με ορχή� στρες εντό� ς Ελλά� δος ως μουσικό� ς εκτελεστή� ς.
Έχει παρακολουθή� σει σεμινά� ρια βιολιού� με τον B. Hartog, τον S. Krafchenko, τη Ν.
Fichtengoltz και τον Λεωνί�δα Καβά� κο. Παρά� λληλα έ� χει συνεργαστεί� με ραδιοφωνικού� ς σταθμού� ς ως παραγωγό� ς μουσικώ�ν εκπομπώ�ν και εκπομπώ�ν λό� γου (19951998 και 2004-2006). Έχει διδά� ξει βιολί� και θεωρητικά� της μουσική� ς στο Ωδεί�ο
«Φί� λιππος Νά� κας» και στη Μουσική� Σχολή� Παξώ�ν. Εί�ναι από� φοιτος του Τμή� ματος
Μεθοδολογί�ας, Ιστορί�ας και Θεωρί�ας της Επιστή� μης του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν.
Στο ενεργητικό� του περιλαμβά� νονται δημοσιεύ� σεις σε συνέ� δρια και επιστημονικά�
περιοδικά� μουσικολογικού� ενδιαφέ� ροντος, καθώ�ς και μί�α μονογραφί�α με αντικεί�μενο την κλασική� και ρομαντική� αρμονί�α.
Βασίλης Βαβούλης: Σπού� δασε τσέ� μπαλο και παλιά� μουσική� με τη Μαργαρί�τα
Δαλμά� τη (Ωδεί�ο Athenaeum) και ιστορική� μουσικολογί�α με τον Reinhard Strohm
(Πανεπιστή� μιο Οξφό� ρδης). Ειδικεύ� εται στη μουσική� του 17ου αιώ�να και έ� χει
δημοσιεύ� σει μελέ� τες στους εκδοτικού� ς οί�κους A-R Editions, LIM: Libreria Musicale Italiana, Berliner Wissenschafts-Verlag, και στα περιοδικά� Notes, RMA Research
Chronicle, Music & Letters, Early Music, Schütz-Jahrbuch και Händel-Jahrbuch. Ασχολεί�ται επί�σης με τη βιβλιογραφί�α των ανθρωπιστικώ�ν επιστημώ�ν και έ� χει εργαστεί� για τα ερευνητικά� προγρά� μματα Oxford Dictionary of National Biography, Early
Music Online (EMO), RILM και Big Data History of Music. Από� το 2014 ανή� κει επί�σης
στο διοικητικό� συμβού� λιο του περιοδικού� Il Saggiatore musicale (Bologna).

Πάνος Βλαγκόπουλος: Γεννή� θηκε το 1961 και, μετά� τις εγκύ� κλιες σπουδέ� ς στην
Ευαγγελική� Σχολή� Ν. Σμύ� ρνης, σπού� δασε Νομικά� στην Ελλά� δα και Μουσικολογί�α
στη Βασιλεί�α και την Κέ� ρκυρα. Ολοκλή� ρωσε τη διδακτορική� διατριβή� του πά� νω
στη μουσική� ιστοριογραφί�α της Ars nova στο Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο υπό� την επί�βλεψη
της Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού� . Έχει συμμετά� σχει με ανακοινώ�σεις σε συνέ� δρια
στην Αθή� να, την Οξφό� ρδη, τη Βιέ� ννη κ.α. Διετέ� λεσε Υπεύ� θυνος Προσκτή� σεων και
Εκπαιδευτικώ�ν Προγραμμά� των στην Μεγά� λη Μουσική� Βιβλιοθή� κη της Ελλά� δος
«Λί λιαν Βουδού� ρη» από� το 1995 έ� ως το 2003. Από� το 2003 διδά� σκει στο Τμή� μα
Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου, ό� που το 2007 εξελέ� γη Επί�κουρος.
Γνωρί�ζει Αγγλικά� , Γερμανικά� , Ιταλικά� και Γαλλικά� . Τα ερευνητικά� του ενδιαφέ� ρο-
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ντα επικεντρώ�νονται σε γενικό� τερα θέ� ματα αισθητική� ς, αλλά� και σε ζητή� ματα ιδεολογί�ας στην ιστορί�α της νέ� ας ελληνική� ς μουσική� ς.

Πέτρος Βούβαρης: Επί�κουρος Καθηγητή� ς στη Μορφολογί�α και Ανά� λυση της Μουσική� ς στο Τμή� μα Μουσική� ς Επιστή� μης και Τέ� χνης του Πανεπιστημί�ου Μακεδονί�ας.
Εί�ναι κά� τοχος μεταπτυχιακού� διπλώ�ματος από� το University of North CarolinaGreensboro και διδακτορικού� διπλώ�ματος από� το University of Wisconsin-Madison των ΗΠΑ. Τα ερευνητικά� του ενδιαφέ� ροντα αφορού� ν κυρί�ως σε αναλυτικέ� ς και
ερμηνευτικέ� ς προσεγγί�σεις της μουσική� ς του πρώ�ιμου μοντερνισμού� και, ειδικό� τερα, της μουσική� ς του Νί�κου Σκαλκώ�τα. Εισηγή� σεις του έ� χουν παρουσιαστεί� σε
συνέ� δρια στην Ελλά� δα, την Κύ� προ, τη Σερβί�α, την Ολλανδί�α και τις ΗΠΑ, ενώ� ά� ρθρα
του έ� χουν δημοσιευτεί� σε ελληνικά� και ξέ� να περιοδικά� (Πολυφωνία, Muse-e-journal,
American Music Teacher). Η ενεργή� καλλιτεχνική� του δρά� ση περιλαμβά� νει ρεσιτά� λ
μουσική� ς για σό� λο πιά� νο και ρεσιτά� λ μουσική� ς δωματί�ου τό� σο στην Ελλά� δα ό� σο
και στις ΗΠΑ. Εί�ναι μέ� λος του Δ.Σ. της Ελληνική� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας.

Σταματία Γεροθανάση: Πτυχί�ο και διδακτορικό� δί�πλωμα (Τμή� μα Μουσικώ�ν
Σπουδώ�ν, Σχολή� Καλώ�ν Τεχνώ�ν, Α.Π.Θ.). Diploma και Master of Voice Performance
(Μ.Α.) (Folkwang Universität der Künste). Πτυχί�α Πιά� νου, Ανώ�τερων Θεωρητικώ�ν,
Δί�πλωμα Μονωδί�ας. Από� την καλλιτεχνική� περί�οδο 2012-2013 μέ� λος του καλλιτεχνικού� δυναμικού� του Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin με εμφανί�σεις,
μεταξύ� ά� λλων, στους ρό� λους της Susanna (Le nozze di Figaro), της Tatjana (Eugen
Onegin), της Mimì� (La Bohème), της Rose (Dead Man Walking), της Baronin Freimann
(Der Wildschütz), της Anne (The Rake’s Progress) και της Violetta (La Traviata). Υπό� τροφος του Ι.Κ.Υ., υποτροφί�α Αριστεί�ας της Επιτροπή� ς Ερευνώ�ν Α.Π.Θ., υπό� τροφος της Folkwang Universität der Künste, κά� τοχος DAAD-Preis, υπό� τροφος Richard
Wagner-Verband, κά� τοχος Conrad-Ekhof-Preis. Τα ερευνητικά� ενδιαφέ� ροντα και οι
δημοσιεύ� σεις της εστιά� ζουν στην περιοχή� της μουσική� ς δραματουργί�ας της ό� περας.

Δημήτρης Γιαννέλος: Έκανε τις βασικέ� ς μουσικέ� ς σπουδέ� ς του στην Αθή� να (βυζαντινή� και ευρωπαϊκή� ), ενώ� τις πανεπιστημιακέ� ς του σπουδέ� ς στο Παρί�σι: μουσικολογί�α (πτυχί�ο, μεταπτυχιακό� και διδακτορικό� στην εθνομουσικολογί�α με θέ� μα στη
βυζαντινή� μουσική� ) και πληροφορική� (1977-1979). Επί�σης, σπού� δασε δί�πλα σε
σημαντικού� ς δασκά� λους, ό� πως οι Julien Falk (ανώ�τερα θεωρητικά� της μουσική� ς),
Iégor Reznikoff (φωνητικέ� ς τεχνικέ� ς τροπική� ς εκφώ�νησης), Talip Ö� zkan (ταμπουρά� και θαμπού� ρα), ομά� δα Mevlana του Kudsi Ergüner (μουσική� Σού� φι). Έχει κά� νει
επιτό� πια έ� ρευνα σε διά� φορες περιοχέ� ς στην Ελλά� δα (1975-1985) και στην Κά� τω
Ιταλί�α (2001). Εργά� στηκε ως ερευνητή� ς (1987-1990) στο Εθνικό� Κέ� ντρο Ερευνώ�ν
της Γαλλί�ας (CNRS), σε δικό� του πρό� γραμμα για την αυτοματοποί�ηση της έ� ρευνας
στη βυζαντινή� μουσικολογί�α. Από� το 1986 συμμετέ� χει με ανακοινώ�σεις σε διεθνή�
συνέ� δρια και έ� χει εκδώ�σει τέ� σσερα βιβλί�α στον τομέ� α της βυζαντινή� ς μουσικολογί�ας. Έχει διδά� ξει εννέ� α χρό� νια στο Πανεπιστή� μιο Paris IV – Σορβό� ννη (Ινστιτού� το Εφαρμοσμέ� νων Ανθρωπιστικώ�ν Επιστημώ�ν, ISHA) και από� το 1999 διδά� σκει
στο Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο, ό� που έ� χει επί�σης επιβλέ� ψει έ� ξι διδακτορικέ� ς διατριβέ� ς
στη βυζαντινή� μουσική� και επιβλέ� πει ά� λλες τρεις. Εί�ναι μέ� λος ελληνικώ�ν και ξέ� νων
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ερευνητικώ�ν ομά� δων και τα ερευνητικά� του ενδιαφέ� ροντα επικεντρώ�νονται στην
εθνομουσικολογική� προσέ� γγιση ζητημά� των θεωρί�ας και πρά� ξης της βυζαντινή� ς
μουσική� ς από� τον 19ο αιώ�να και μετά� .

Δημήτρης Γιάννου: Γεννή� θηκε στην Αθή� να. Σπού� δασε στην Φιλοσοφική� Σχολή�
του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν (πτυχί�ο Ιστορί�ας – Αρχαιολογί�ας), στο Ωδεί�ο Αθηνώ�ν
(βιολί�, βιό� λα, δί�πλωμα βιό� λας στην τά� ξη του Τ. Αποστολί�δη), με τον Γ. Α. Παπαϊωά� ννου θεωρητικά� και τεχνικέ� ς σύ� νθεσης και στο Πανεπιστή� μιο της Κολωνί�ας
(μουσικολογί�α, γλωσσολογί�α, φιλοσοφί�α), ό� που ανεκηρύ� χθη διδά� κτορας στην
μουσικολογί�α. Εργά� στηκε ως μουσικό� ς στην Εθνική� Λυρική� Σκηνή� και το 1985 εξελέ� γη μέ� λος ΔΕΠ στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του ΑΠΘ. Έχει διδά� ξει με διά� φορες
σχέ� σεις εργασί�ας ή� με προγρά� μματα ανταλλαγώ�ν στο Πανεπιστή� μιο της Κολωνί�ας
(γλωσσολογί�α), στο Πανεπιστή� μιο Κρή� της, στο Πανεπιστή� μιο του Ίνσμπρουκ, στο
Πανεπιστή� μιο του Ελσί�νκι κ.α. Από� το 2012 εί�ναι ομό� τιμος καθηγητή� ς του ΑΠΘ.

Ρενάτα Δαλιανούδη: Από� φοιτη του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ε.Κ.Π.Α.
(Άριστα, 9,70) και Δρ. Μουσικολογί�ας του ί�διου Τμή� ματος με θέ� μα διδακτορική� ς
διατριβή� ς: Ο Μάνος Χατζιδάκις και η ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση. Σπού� δασε
πιά� νο στο Ωδεί�ο Αθηνώ�ν και ό� ργανο, ακορντεό� ν, κιθά� ρα και έ� ντεχνο χορό� (σύ� στημα R.Α.D.) στο Εθνικό� Ωδεί�ο Αθηνώ�ν.
Έχει συμμετά� σχει σε ερευνητικά� προγρά� μματα για την καταγραφή� , διά� σωση και ψηφιοποί�ηση του ελληνικού� μουσικού� πολιτισμού� . Η προϋπηρεσί�α της περιλαμβά� νει εργασί�α στην Ε.Ρ.Α. 3 ως μουσικό� ς παραγωγό� ς και διδασκαλί�α στο Τμή� μα
Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ε.Κ.Π.Α. (Π.Δ. 407), στο Α.Τ.Ε.Ι. Ιονί�ων Νή� σων (Εντεταλμέ� νη Επί�κουρη), στο Ε.Α.Π. και στο Τμή� μα Ιστορί�ας & Αρχαιολογί�ας του Πανεπιστημί�ου Ιωαννί�νων (Λέ� κτορας). Συνεργά� ζεται με το Ι.Ε.Π. ως: α) Ειδική� Επιστή� μων-Συντονί�στρια για τη Μουσική� και Καλλιτεχνική� Παιδεί�α στο «Ψηφιακό� Σχολεί�ο 21ος
αιώ�νας», β) Εκπονή� τρια του Προγρά� μματος Σπουδώ�ν για την Οργανολογί�α (Ευρωπαϊκή� Μουσική� – Μουσικά� Σχολεί�α) και γ) Εκπονή� τρια του Οδηγού� Εκπαιδευτικού�
για τον Χορό� (Καλλιτεχνικά� Σχολεί�α).
Έχει συγγρά� ψει τρεις μετα-διδακτορικέ� ς μονογραφί�ες και πά� μπολλα ά� ρθρα, λή� μματα και εισηγή� σεις. Πεδί�α ενδιαφέ� ροντος: έ� ντεχνη λαϊκή� μουσική� , μουσική� στο θέ� ατρο και τον κινηματογρά� φο. Διακρί�σεις: 31 υποτροφί�ες από� : α) Ι.Κ.Υ., β)
Πανεπιστή� μιο Αθηνώ�ν, γ) Ίδρυμα Τεχνολογί�ας και Έρευνας / Ινστιτού� το Μεσογειακώ�ν Σπουδώ�ν, δ) Ωδεί�ο Αθηνώ�ν, ε) Εθνικό� Ωδεί�ο Αθή� νας. Μιλά� : Αγγλικά� , Γαλλικά� ,
Γερμανικά� , Ιταλικά� και Ισπανικά� .

Νεκταρία Δελβινιώτη-Βασιλείου: Γεννή� θηκε στις 2 Φεβρουαρί�ου 1981 στο Μαρού� σι Αττική� ς. Το 1998 εισή� χθη στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου
Αθηνώ�ν. Το 1999 έ� λαβε το Πτυχί�ο Πιά� νου και το Πτυχί�ο Αρμονί�ας. Αποφοί�τησε από�
το Τ.Μ.Σ. το 2003. Το 2004 ανέ� λαβε την εκπό� νηση διδακτορική� ς διατριβή� ς με θέ� μα
την Επιστολογραφία του Μανώλη Καλομοίρη και επιβλέ� ποντα καθηγητή� τον κ. Νικό� λαο Μαλιά� ρα. Την ί�δια χρονιά� έ� λαβε το Δί�πλωμα Πιά� νου από� το Ωδεί�ο Κλασική� ς
και Σύ� γχρονης Μουσική� ς του Σπύ� ρου Μά� ζη (τά� ξη κ. Χαρά� ς Φωτοπού� λου). Εργά� στηκε σε ολοή� μερα δημοτικά� σχολεί�α του Κερατσινί�ου και στο Μουσικό� Σχολεί�ο
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Αγρινί�ου. Ως μό� νιμη εκπαιδευτικό� ς από� το 2004 στο Γυμνά� σιο Κομποτί�ου Άρτας,
στο 4ο Γυμνά� σιο Πρέ� βεζας και, από� το 2010, στο Μουσικό� Σχολεί�ο Πρέ� βεζας με
ειδικό� τητα Πιά� νο. Το 2008 έ� λαβε το Πτυχί�ο Βυζαντινή� ς Μουσική� ς από� τη Σχολή� Βυζαντινή� ς Μουσική� ς της Ιερά� ς Μητροπό� λεως Νικοπό� λεως και Πρεβέ� ζης και το 2010
το αντί�στοιχο Δί�πλωμα. Κατέ� χει την αγγλική� και ιταλική� γλώ�σσα. Το 2012 πραγματοποί�ησε ανακοί�νωση στα αγγλικά� στο πλαί�σιο του Διεθνού� ς Μουσικολογικού� Συνεδρί�ου «Crossroads» (Αριστοτέ� λειο Πανεπιστή� μιο, Θεσσαλονί�κη). Βρί�σκεται στο
συγγραφικό� στά� διο της διατριβή� ς. Εί�ναι χορωδό� ς στη Μικτή� Χορωδί�α «Αρμονί�α»
Πρέ� βεζας. Συνεργά� ζεται ως πιανί�στα με τη χορωδί�α «Ηχοχρώ�ματα» Πρέ� βεζας. Εί�ναι
παντρεμέ� νη με τρί�α παιδιά� .

Νικόλαος Δημηνάκης: Από� φοιτος του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν της Σχολή� ς
Καλώ�ν Τεχνώ�ν του Α.Π.Θ. (2008). Το θέ� μα της διπλωματική� ς του εργασί�ας ή� ταν η
ανά� λυση των έ� ργων για σό� λο σαξό� φωνο του συνθέ� τη Δημή� τρη Νικολά� ου. Στο ί�διο
Τμή� μα εκπονεί� από� το 2010 το διδακτορικό� του στον τομέ� α της συστηματική� ς μουσικολογί�ας (επιβλέ� πων καθηγητή� ς: Κ. Τσού� γκρας). Η διατριβή� του σχετί�ζεται με την
ανά� λυση του έ� ργου Nine Etudes for Saxophones in Four Books του Christian Lauba.
Έχει παρουσιά� σει και δημοσιεύ� σει ά� ρθρα του σε πρακτικά� δύ� ο διεθνώ�ν μουσικολογικώ�ν συνεδρί�ων: “Timbral & Textural Evolution as Determinant Factors of Auditory
Streaming Segregation in Christian Lauba’s Stan” (ICMC / ESCOM – Θεσσαλονί�κη
2012) και “Formation & Evolution of the National Element in Dimitri Nicolau’s Bis
For Two, op. 236, for Alto Saxophone and Piano” (The National Element in Music
– Αθή� να 2013), ενώ� το ακαδημαϊκό� έ� τος 2013-2014 συμμετεί�χε στην ερευνητική�
ομά� δα CoInvent (Concept Invention Theory) του ευρωπαϊκού� προγρά� μματος FP7
(Α.Π.Θ.) ως επιστημονικό� ς συνεργά� της (επιστ. υπεύ� θυνος: Αιμ. Καμπουρό� πουλος).
Στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν της Σχολή� ς Καλώ�ν Τεχνώ�ν του Α.Π.Θ. έ� χει διδά� ξει
ως Π.Δ. 407 τα μαθή� ματα: «Ντιντζερί�ντου: “Πρωτό� γονοι” ή� χοι και η εξέ� λιξη τους»,
«Αρμονί�α Ι», «Αρμονί�α ΙΙ». Εί�ναι κά� τοχος πτυχί�ου αντί�στιξης (2007), καθώ�ς και του
πρώ�του αναγνωρισμέ� νου διπλώ�ματος σαξοφώ�νου (2008 – τά� ξη Θ. Σωτηριά� δη)
από� το Κρατικό� Ωδεί�ο Θεσσαλονί�κης, αποσπώ�ντας βραβεί�α και διακρί�σεις σε διαγωνισμού� ς. Συνεργά� στηκε σε αρκετέ� ς παραστά� σεις με το Μέ� γαρο Μουσική� ς και την
Κρατική� Ορχή� στρα Θεσσαλονί�κης. Ταυτό� χρονα υπή� ρξε μέ� λος ποικί� λων και ετερό� κλιτων μουσικώ�ν σχημά� των της Θεσσαλονί�κης και του Μακεδονικού� Κουαρτέ� του
Σαξοφώ�νων (2003-2009).
Αυγούστα Ευθυμίου: Από� φοιτος του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ιονί�ου
Πανεπιστημί�ου. Από� το 2005 εργά� ζεται στην Πρωτοβά� θμια και Δευτεροβά� θμια
Εκπαί�δευση ως αναπληρώ�τρια εκπαιδευτικό� ς μουσική� ς, ενώ� παρά� λληλα εργά� ζεται ως μουσικό� ς και στην ιδιωτική� προσχολική� και ωδειακή� εκπαί�δευση. Εκπονεί�
διδακτορική� διατριβή� στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου με
θέ� μα Η αισθητική εμπειρία ως δημιουργική εμπειρία έκφρασης μέσα από την εφαρμογή διδακτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στο συνδυασμό Μουσικής και Εικόνας, υπό� την επί�βλεψη της Επί�κουρης Καθηγή� τριας κ. Ζωή� ς Διονυσί�ου. Παρά� λληλα
απασχολεί�ται στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου ως ωρο-
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μί�σθια μεταπτυχιακή� φοιτή� τρια για την επικουρί�α καθηγητώ�ν του Τμή� ματος στο
διδακτικό� έ� ργο, στον τομέ� α της Μουσική� ς Παιδαγωγική� ς.

Γιώργος Ζερβός: Πτυχιού� χος Φυσική� ς του Φυσικομαθηματικού� Τμή� ματος του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν (1979). Σπού� δασε ανώ�τερα θεωρητικά� και πιά� νο στο Ελληνικό� Ωδεί�ο και στο Ορφεί�ο και σύ� νθεση με τον Γιά� ννη Ιωαννί�δη. Έχει κά� νει μεταπτυχιακέ� ς σπουδέ� ς στη Γαλλί�α (D.E.A. στο Πανεπιστή� μιο Paris I – Panthéon-Sorbonne)
και εί�ναι διδά� κτορας του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης.
Έχει γρά� ψει ά� ρθρα για τη μουσική� του 20ού� αιώ�να, έ� χει δώ�σει διαλέ� ξεις και
έ� χει συμμετά� σχει σε πολλά� συνέ� δρια. Το 2001 εκδό� θηκαν από� τον εκδοτικό� οί�κο Κ.
Παπαγρηγορί�ου – Χ. Νά� κας δύ� ο βιβλί�α του με τί�τλους: Schönberg, Berg, Webern: Η
κρίση της μουσικής δια μέσου της κρίσης του θέματος και των μορφών και Ο Νίκος
Σκαλκώτας και η ευρωπαϊκή παράδοση της μουσικής των αρχών του 20ού αιώνα.
Έργα του έ� χουν παιχτεί� στην Ελλά� δα και το εξωτερικό� (Ιταλί�α, Βουλγαρί�α,
Κύ� προ, Γαλλί�α, Αμερική� ) και έ� χουν ηχογραφηθεί� από� την Ελληνική� Ραδιοφωνί�α,
ενώ� παραγγελί�ες για σύ� νθεση μουσικώ�ν έ� ργων τού� έ� χουν δοθεί� από� το Γ΄ Πρό� γραμμα, το Ινστιτού� το Γκαί�τε, τον ΟΜΜΑ κ.ά� . Οι συνθέ� σεις του εκδί�δονται από� τον εκδοτικό� οί�κο Κ. Παπαγρηγορί�ου – Χ. Νά� κας και έ� ργα του έ� χουν δισκογραφηθεί� από�
τις δισκογραφικέ� ς εταιρεί�ες Warner (Έρως και Ψυχή, 1999) και Agora (Σπουδή για
κουαρτέτο εγχόρδων, 2000).
Διδά� σκει μουσική� του 20ού� αιώ�να στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν.

Ξένια Θεοδωρίδου: Σπού� δασε πιά� νο στο Νέ� ο Ωδεί�ο Θεσσαλονί�κης, στις Ανώ�τατες Ακαδημί�ες Μουσική� ς του Freiburg (τά� ξη T. Hazáy, παιδαγωγικό� δί�πλωμα) και
της Karlsruhe (τά� ξη S. Speidel, μεταπτυχιακό� ), και στο Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris με τους Michel Beroff, Jean-Philippe Collard, Anne
Queffelec και τον πιανί�στα του Ensemble Intercontemporain, Florent Boffard. Παρακολού� θησε επί�σης πολυά� ριθμα σεμινά� ρια πιά� νου και μουσική� ς δωματί�ου με διά� σημους καλλιτέ� χνες, ό� πως οι G. Kurtág, L. Pohjola κ.ά� .
Αποφοί�τησε με ά� ριστα από� το Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης και εί�ναι διδά� κτωρ του αντί�στοιχου Τμή� ματος
του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν. Η διατριβή� της, με τί�τλο Η μουσική δωματίου του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου έως το 1965, με έμφαση στα έργα σε τονικό ιδίωμα. Ιστορική-αναλυτική μελέτη και κριτική έκδοση, εκπονή� θηκε με υποτροφί�α του Ι.Κ.Υ. και του
κληροδοτή� ματος στη μνή� μη του Γιά� ννη Α. Παπαϊωά� ννου του Α.Π.Θ.
Εργασί�ες της για τη νεοελληνική� μουσική� και με μουσικοπαιδαγωγική� θεματική� έ� χουν παρουσιαστεί� σε διεθνή� συνέ� δρια και δημοσιευτεί� σε επιστημονικά�
περιοδικά� .
Έχει δώ�σει πολυά� ριθμα ρεσιτά� λ και συναυλί�ες μουσική� ς δωματί�ου στην
Ελλά� δα, τη Γερμανί�α και την Αυστρί�α, και έ� χει εμφανιστεί� ως σολί�στ με τη Δημοτική�
Ορχή� στρα Θεσσαλονί�κης, αποσπώ�ντας ευνοϊκέ� ς κριτικέ� ς. Επί�σης, κέ� ρδισε βραβεί�α
σε πανελλή� νιους διαγωνισμού� ς πιά� νου και ηχογρά� φησε για την ΕΡΤ3 και το γερμανικό� ραδιό� φωνο (SWR).
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Διδά� σκει πιά� νο στο Μουσικό� Σχολεί�ο Θεσσαλονί�κης, ενώ� δί�δαξε επί�σης στο
Τμή� μα Μουσική� ς Επιστή� μης και Τέ� χνης βά� σει του ΠΔ 407/80.

Αναστασία Κακάρογλου: Γεννή� θηκε στην Αθή� να το 1980. Εί�ναι από� φοιτος των
Τμημά� των Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν και Γαλλική� ς Γλώ�σσας και Φιλολογί�ας του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν. Εί�ναι επί�σης διπλωματού� χος πιά� νου του Αττικού� Ωδεί�ου Αθηνώ�ν. Ως υπό� τροφος του ΙΚΥ εκπό� νησε διδακτορική� διατριβή� στο Τμή� μα Μουσικώ�ν
Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν με θέ� μα Γάλλοι ερευνητές της ελληνικής μουσικής στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού: Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, Maurice Emmanuel, Hubert Pernot. Αναγορεύ� τηκε διδά� κτωρ του Τμή� ματος
Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν το 2013. Εργά� ζεται ως εκπαιδευτικό� ς μουσική� ς στην Πρωτοβά� θμια Εκπαί�δευση.

Μαγδαληνή Καλοπανά: Διδά� κτωρ μουσικολογί�ας του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν
(2009). Ως μουσικολό� γος έ� χει συνεργαστεί� με το Μέ� γαρο Μουσική� ς Αθηνώ�ν, το Τρί�το Πρό� γραμμα της Ελληνική� ς Ραδιοφωνί�ας Τηλεό� ρασης, την Ένωση Ελλή� νων Μουσουργώ�ν, το Σύ� λλογο Φί� λων Δημή� τρη Δραγατά� κη και ά� λλους φορεί�ς σε εκδό� σεις,
μουσικέ� ς παραγωγέ� ς και συναυλί�ες. Την περί�οδο 2001-2003 διετέ� λεσε Σύ� μβουλος
πολιτιστικώ�ν θεμά� των της Γενική� ς Γραμματεί�ας Ολυμπιακώ�ν Αγώ�νων 2004 και
συμμετεί�χε στην Οργανωτική� Επιτροπή� της 11ης Biennale Νέ� ων Δημιουργώ�ν Ευρώ�πης και Μεσογεί�ου (6-15 Ιουνί�ου 2003). Κεί�μενά� της έ� χουν παρουσιαστεί� σε διεθνή� μουσικολογικά� συνέ� δρια στην Ελλά� δα και στο εξωτερικό� και έ� χουν εκδοθεί� σε
τό� μους πρακτικώ�ν και μουσικολογικά� περιοδικά� . Εί�ναι μέ� λος της Επιστημονική� ς
και της Συντακτική� ς Επιτροπή� ς της Πολυφωνίας.

Κώστας Καρδάμης: Μουσικολό� γος, επί�κουρος καθηγητή� ς στο Τμή� μα Μουσικώ�ν
Σπουδώ�ν του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου με γνωστικό� αντικεί�μενο την Ιστορί�α της Νεοελληνική� ς Μουσική� ς. Στα ερευνητικά� ενδιαφέ� ροντά� του συμπεριλαμβά� νονται,
επί�σης, η μουσική� για σύ� νολα πνευστώ�ν, η ό� περα και η διά� δραση μουσική� ς, κοινωνί�ας και πολιτική� ς. Εί�ναι μέ� λος του Εργαστηρί�ου Ελληνική� ς Μουσική� ς του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν, της συντακτική� ς ομά� δας των περιοδικώ�ν Μουσικός Λόγος
και Μουσικός Ελληνομνήμων, καθώ�ς και της ελληνική� ς επιτροπή� ς της RILM. Από� το
2003 έ� χει αναλά� βει την επιμέ� λεια του Αρχεί�ου και του Μουσεί�ου της Φιλαρμονική� ς
Εταιρεί�ας Κερκύ� ρας.

Μαίη Κοκκίδου (M.Ed., Ph.D.): Γεννή� θηκε στη Θεσσαλονί�κη. Έχει υπηρετή� σει ως
μουσικό� ς και νηπιαγωγό� ς στην Πρωτοβά� θμια Εκπαί�δευση και έ� χει διδά� ξει ως ειδική� επιστή� μονας στο Πανεπιστή� μιο Δυτική� ς Μακεδονί�ας (Παιδαγωγικό� Τμή� μα
Δημοτική� ς Εκπαί�δευσης, Τμή� μα Εικαστικώ�ν και Εφαρμοσμέ� νων Τεχνώ�ν). Σή� μερα
διδά� σκει στο Μεταπτυχιακό� Πρό� γραμμα Σπουδώ�ν «Σημειωτική� και Επικοινωνί�α»
του Πανεπιστημί�ου Δυτική� ς Μακεδονί�ας και στο Μεταπτυχιακό� «Διδακτική� της
Μουσική� ς» στο Τμή� μα Μουσική� ς Επιστή� μης και Τέ� χνης του Πανεπιστημί�ου Μακεδονί�ας. Εκπονεί� παρά� λληλα μεταδιδακτορική� έ� ρευνα στο αντικεί�μενο «Μουσικό� ς
Γραμματισμό� ς και Οικογέ� νεια».
Άρθρα της έ� χουν δημοσιευτεί� σε πολλά� επιστημονικά� διεθνή� περιοδικά� .
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Έχει συμμετά� σχει με προφορικέ� ς ανακοινώ�σεις σε πολλά� παγκό� σμια και πανελλή� νια συνέ� δρια. Εί�ναι συγγραφέ� ας πολλώ�ν βιβλί�ων, μεταξύ� των οποί�ων: Το σχολείο –
εργαστήρι τέχνης και δημιουργίας (με την «Ελά� τε να παί�ξουμε»), Τέχνη και διαθεματικές εφαρμογές (επιμέ� λεια), European Music Curricula: Philosophical Orientations,
Trends, and Comparative Validation, Η εμψύχωση στη διδασκαλία – μάθηση και Διδακτική της μουσικής.
Διετέ� λεσε πρό� εδρος της Ελληνική� ς Ένωσης για τη Μουσική� Εκπαί�δευση
(2007-2012). Τα ακαδημαϊκά� και ερευνητικά� της ενδιαφέ� ροντα αφορού� ν στη Μουσική� Σημειωτική� , στα Προγρά� μματα Σπουδώ�ν Μουσική� ς Εκπαί�δευσης, στην Ολιστική� Αισθητική� Αγωγή� και στη Φιλοσοφί�α της Μουσική� ς Εκπαί�δευσης. Κομβικό�
αντικεί�μενο στην πρό� σφατη ερευνητική� της δραστηριοποί�ηση εί�ναι η πολυτροπική�
πρό� σληψη και αντί� ληψη της μουσική� ς.

Βασιλική Κουτσομπίνα: Διδά� κτωρ μουσικολογί�ας (Ph.D.) του Πανεπιστημί�ου
του Σινσινά� τι με ειδί�κευση στη μουσική� του ύ� στερου Μεσαί�ωνα και της Αναγέ� ννησης. Κατέ� χει επί�σης τον τί�τλο Master of Music (M.M.) από� το Πανεπιστή� μιο του
Χά� ρτφορντ, ΗΠΑ, με μεταπτυχιακή� εργασί�α στα ύ� στερα έ� ργα για τσέ� λο και πιά� νο
του Νί�κου Σκαλκώ�τα, και Πτυχί�ο Χημεί�ας από� το Πανεπιστή� μιο Αθηνώ�ν. Έχει λά� βει διακρί�σεις και υποτροφί�ες, μεταξύ� των οποί�ων και το Βραβεί�ο Διακεκριμέ� νης
Διατριβή� ς του Πανεπιστημί�ου του Σινσινά� τι. Οι μελέ� τες της σε θέ� ματα μουσική� ς
ρητορική� ς και ανά� λυσης στην κοσμική� αναγεννησιακή� μουσική� έ� χουν δημοσιευθεί�
σε έ� γκριτα επιστημονικά� περιοδικά� , ό� πως το Early Music, το TVNM και το Journal
of the Alamire Foundation. Έχει παρουσιά� σει την έ� ρευνά� της σε διεθνή� μουσικολογικά� συνέ� δρια, μεταξύ� των οποί�ων το συνέ� δριο της Αμερικά� νικης Μουσικολογική� ς
Εταιρεί�ας, της Διεθνού� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας και της Αμερικά� νικης Εταιρεί�ας
Αναγεννησιακώ�ν Σπουδώ�ν. Συμμετέ� χει στην ερευνητική� ομά� δα για την ψηφιακή�
έ� κδοση και αποκατά� σταση των πολυφωνικώ�ν τραγουδιώ�ν του γά� λλου εκδό� τη
Nicolas DuChemin στο Κέ� ντρο Αναγεννησιακώ�ν Σπουδώ�ν της Τουρ και ολοκληρώ�νει μονογραφί�α πά� νω σε θέ� ματα διακειμενικό� τητας στα κοσμικά� γαλλικά� τραγού� δια του 16ου αιώ�να. Η Δρ. Κουτσομπί�να έ� χει διδά� ξει θέ� ματα ιστορί�ας της μουσική� ς
στο Πανεπιστή� μιο του Σινσινά� τι σε μεταπτυχιακό� επί�πεδο (2001-2004, 2013), ενώ�
από� το 2010 διδά� σκει στο Μουσικό� Τμή� μα του Hellenic American University στην
Αθή� να.

Sabine Koch: Μεταδιδακτορική� ερευνή� τρια στο Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο. Σπού� δασε μουσικολογί�α στο Πανεπιστή� μιο της Λειψί�ας και στο Πανεπιστή� μιο του Εδιμβού� ργου, ό� που και δί�δαξε μουσική� ανά� λυση, ιστορί�α και φιλοσοφί�α της μουσική� ς.
Απέ� κτησε τον διδακτορικό� της τί�τλο το 2014 για τη διατριβή� της στον Μέ� ντελσον
από� το Πανεπιστή� μιο του Εδιμβού� ργου με υποτροφί�α από� το FfWG (2010) και το
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD, 2005). Η παρού� σα έ� ρευνά� της,
χρηματοδοτού� μενη από� το ΙΚΥ, έ� χει τί�τλο «Η σύ� νθεση μουσική� ς από� την Ανατολή�
προς τη Δύ� ση στον δέ� κατο έ� νατο αιώ�να: η περί�πτωση των Stamaty, Λά� λα και Ριά� δη». Οι δημοσιεύ� σεις της περιλαμβά� νουν μελέ� τες πά� νω στον Μπερλιό� ζ και τον
Warlock στη γερμανική� σειρά� Die Großen Komponisten (Uni-edition) και αλλού� .
Έχει παρουσιά� σει την έ� ρευνά� της σχετικά� με την αισθητική� του δέ� κατου έ� νατου αι-
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ώ�να, την φιλοσοφί�α και τις θρησκευτικέ� ς θεωρί�ες για την τέ� χνη σε διεθνή� συνέ� δρια
και σεμινά� ρια. Έχει επί�σης δραστηριοποιηθεί� ως κριτικό� ς μουσική� ς και εκδό� σεων
μουσικώ�ν έ� ργων.

Αθανασία Κυριακίδου: Ξεκί�νησε τις μουσικέ� ς της σπουδέ� ς στο Νέ� ο Ωδεί�ο Θεσσαλονί�κης και συνέ� χισε στο Κρατικό� Ωδεί�ο Θεσσαλονί�κης. Αποφοί�τησε από� τις τά� ξεις
ανώ�τερων θεωρητικώ�ν, Φλά� ουτου (πτυχί�ο, τά� ξη Ν. Δημό� πουλου) και Βυζαντινή� ς
μουσική� ς (δί�πλωμα, τά� ξη Ε. Ελευθεριά� δη). Παρά� λληλα, μελέ� τησε μπαρό� κ φλογέ� ρα και μονωδί�α. Μαθή� τευσε στη διεύ� θυνση ορχή� στρας με τον Κά� ρολο Τρικολί�δη.
Σπού� δασε στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης. Ολοκλή� ρωσε τις μεταπτυχιακέ� ς της σπουδέ� ς στη Διεύ� θυνση Χορωδί�ας
(D. Brinegar) και το διδακτορικό� της με τί�τλο Η εκκλησιαστική πολυφωνική μουσική
στους Ελληνορθόδοξους Ναούς του Αγ. Νικολάου της Τεργέστης και του Αγ. Γεωργίου της Βενετίας από το 1840 έως το 1975. Αρχεία – Θεματικοί Κατάλογοι (υπό� την
επί�βλεψη της Ε. Νί�κα-Σαμψώ�ν). Τα ερευνητικά� της ενδιαφέ� ροντα εστιά� ζονται στην
ιστορική� μουσικολογί�α, με έ� μφαση στη μελέ� τη του χορωδιακού� υλικού� . Έχει συμμετά� σχει σε πολλέ� ς συναυλί�ες στην Ελλά� δα και στο εξωτερικό� , ως φλαουτί�στρια,
χορωδό� ς και μαέ� στρος. Απέ� σπασε δυο πρώ�τες θέ� σεις σε διαγωνισμού� ς διεύ� θυνσης
ορχηστρικώ�ν συνό� λων. Έχει ιδρύ� σει το Εργαστή� ρι Διεύ� θυνσης στη Θεσσαλονί�κη
και δί�δαξε τα τμή� ματα Διεύ� θυνσης Χορωδί�ας και Αρχαρί�ων στο 2ο, 3ο και 4ο Πανελλή� νιο Masterclass για Διεύ� θυνση Ορχή� στρας και Χορωδί�ας υπό� τη διοργά� νωση
του Δή� μου Αθηναί�ων και του διεθνού� ς φή� μης μαέ� στρου Μ. Οικονό� μου. Την ακαδημαϊκή� χρονιά� 2014-2015, ως μεταδιδακτορική� υπό� τροφος του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου, μελέ� τησε το αντικεί�μενο της χειρονομί�ας.
Η Αντωνία Βασιλειάδου εί�ναι τελειό� φοιτη φοιτή� τρια του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν, Α.Π.Θ.

Μάρκος Λέκκας: Σπού� δασε σύ� νθεση στο Πανεπιστή� μιο του York (BFA) και στο
Πανεπιστή� μιο του Toronto (MusM και MusDoc). Διδά� σκει ανά� λυση και θεωρί�α
της μουσική� ς.

Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού: Σπού� δασε φυσική� και μουσικολογί�α στο Πανεπιστή� μιο του Göttingen (Γερμανί�α). Η διατριβή� της ασχολεί�ται με έ� να χειρό� γραφο
γαλλική� ς πολυφωνί�ας του 14ου αιώ�να. Από� το 1991 διδά� σκει ιστορική� μουσικολογί�α στην Ελλά� δα, στο Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο της Κέ� ρκυρας και έ� πειτα στο Εθνικό� και
Καποδιστριακό� Πανεπιστή� μιο Αθηνώ�ν, αυτή� την στιγμή� ως Αναπληρώ�τρια Καθηγή� τρια. Οι δημοσιεύ� σεις της αφορού� ν την μουσική� ζωή� και την ευρωπαϊκή� μουσική�
στην Ελλά� δα στον 19ο και τον 20ό� αιώ�να, τη μεσαιωνική� πολυφωνί�α γενικώ�ς και
προβλή� ματα της σημειογραφί�ας της, καθώ�ς και ζητή� ματα μουσική� ς βιβλιοθηκονομί�ας.
Απόστολος Λουφόπουλος: Επί�κουρος Καθηγητή� ς Τμή� ματος Τεχνώ�ν Ήχου και
Εικό� νας, Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο (http://apostolosloufopoulos.wordpress.com). Σπού� δασε μουσική� στο Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο (Πτυχί�ο Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν) και στο Πανεπιστή� μιο City του Λονδί�νου (διδακτορικό� στη μουσική� σύ� νθεση). Το καλλιτεχνικό�
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/ ερευνητικό� έ� ργο του εστιά� ζει στη σύ� νθεση ηλεκτροακουστική� ς μουσική� ς και τον
ή� χο της φύ� σης, αλλά� και στη σύ� μμειξη πολλαπλώ�ν μουσικώ�ν υφώ�ν. Η μουσική� του
έ� χει εκτελεστεί� παγκοσμί�ως σε γνωστέ� ς διοργανώ�σεις και φεστιβά� λ σύ� γχρονης
μουσική� ς (ICMC, Synthese, L’Espace Du Son κ.ά� .) και έ� χει βραβευτεί� σε παγκό� σμιους
διαγωνισμού� ς σύ� νθεσης, ό� πως: Ars Electronica (Αυστρί�α) Bourges (Γαλλί�α), NoroitLeonce Petitot (Γαλλί�α), Metamorphoses (Βέ� λγιο), SCRIME (Γαλλί�α), Space of Sound
(Βέ� λγιο), Franco Evangelisti (Ιταλί�α), Musica Nova (Τσεχί�α), Δ. Δραγατά κης (Ελλά� δα). Διδά� σκει ως επί�κουρος καθηγητή� ς στο Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο, Τμή� μα Τεχνώ�ν
Ήχου και Εικό� νας. Έχει διδά� ξει στο ΤΕΙ Ιονί�ων Νή� σων και στο ΤΕΙ Ηπεί�ρου. Έχει
συμμετά� σχει σε διεθνή� συνέ� δρια και ερευνητικά� προγρά� μματα και έ� χει εκπονή� σει
εργασί�ες και ά� ρθρα σχετικά� με τη σύ� νθεση και ανά� λυση της σύ� γχρονης μουσική� ς,
την περιβαλλοντική� εκπαί�δευση και τη δημιουργική� χρή� ση των οπτικοακουστικώ�ν
μέ� σων. Εί�ναι ιδρυτικό� μέ� λος του ΕΣΣΗΜ (Ελληνικό� ς Σύ� νδεσμος Συνθετώ�ν Ηλεκτροακουστική� ς Μουσική� ς) και της Ελληνική� ς Εταιρεί�ας Ακουστική� ς Οικολογί�ας.

Νίκος Μαλιάρας: Γεννή� θηκε στην Αθή� να. Σπού� δασε φιλολογί�α στη Φιλοσοφική�
Σχολή� του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν και πιά� νο στο Εθνικό� Ωδεί�ο Αθηνώ�ν. Στη συνέ� χεια πραγματοποί�ησε μεταπτυχιακέ� ς σπουδέ� ς Βυζαντινή� ς Φιλολογί�ας και Ιστορί�ας,
Μουσικολογί�ας και Παιδαγωγικώ�ν της Μουσική� ς στο Πανεπιστή� μιο του Μονά� χου,
από� το οποί�ο αναγορεύ� θηκε διδά� κτωρ το 1990.
Η πανεπιστημιακή� του σταδιοδρομί�α ξεκί�νησε το 1992 από� το Πανεπιστή� μιο Κρή� της. Σή� μερα εί�ναι πρωτοβά� θμιος Καθηγητή� ς Ιστορική� ς Μουσικολογί�ας και
Διευθυντή� ς του Τομέ� α Ιστορική� ς και Συστηματική� ς Μουσικολογί�ας και του Εργαστηρί�ου Μελέ� της της Ελληνική� ς Μουσική� ς του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του
Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν. Διετέ� λεσε Πρό� εδρος του Τμή� ματος από� τον Σεπτέ� μβριο
του 2010 έ� ως τον Αύ� γουστο του 2014.
Έχει δημοσιεύ� σει πέ� ντε βιβλί�α σε μορφή� μονογραφί�ας και έ� χει επιμεληθεί� την έ� κδοση ά� λλων δύ� ο εκτενώ�ν συλλογικώ�ν τό� μων. Έχει επί�σης δημοσιεύ� σει
δεκά� δες ά� ρθρα και κεί�μενα σε ελληνικά� και διεθνή� επιστημονικά� περιοδικά� , έ� χει
συμμετά� σχει σε πολλά� διεθνή� συνέ� δρια στην Ελλά� δα και το εξωτερικό� , και υπή� ρξε
συνεργά� της και επιμελητή� ς εκδό� σεων του Μεγά� ρου Μουσική� ς Αθηνώ�ν, ό� που έ� χει
δημοσιεύ� σει πολλέ� ς μελέ� τες του.
Τα ερευνητικά� του ενδιαφέ� ροντα επικεντρώ�νονται στην μελέ� τη της βυζαντινή� ς κοσμική� ς μουσική� ς και των μουσικώ�ν οργά� νων, καθώ�ς και στην μελέ� τη της
ιστορί�ας και της εργογραφί�ας της νεοελληνική� ς έ� ντεχνης μουσική� ς του 19ου και
του 20ού� αιώ�να. Επί�σης, στην ιστορική� και αναλυτική� μελέ� τη της μουσική� ς του
Μανώ�λη Καλομοί�ρη και ά� λλων εκπροσώ�πων της Εθνική� ς Σχολή� ς, καθώ�ς και στην
εξερεύ� νηση του πεδί�ου της βυζαντινή� ς κοσμική� ς μουσική� ς και των μουσικώ�ν οργά� νων μέ� σα από� τις ιστορικέ� ς, φιλολογικέ� ς, αρχαιολογικέ� ς και εικονογραφικέ� ς πηγέ� ς.
Έχει μελετή� σει επί�σης ιδιαί�τερα το έ� ργο των Μπαχ, Μπραμς, Σοπέ� ν, Μέ� ντελσον και
Στραβί�νσκυ και έ� χει δημοσιεύ� σει σχετικέ� ς μελέ� τες.
Ο Νί�κος Μαλιά� ρας εί�ναι διευθυντή� ς της Μικτή� ς Χορωδί�ας του Τμή� ματος
Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν από� την ί�δρυσή� της (1998), με
την οποί�α έ� χει εμφανιστεί� στην Ελλά� δα και το εξωτερικό� , καθώ�ς και της Παιδική� ς
Χορωδί�ας «Μανώ�λης Καλομοί�ρης», η οποί�α εί�χε δεκαπενταετή� συνεργασί�α με την
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Εθνική� Λυρική� Σκηνή� , το Φεστιβά� λ Αθηνώ�ν και το Μέ� γαρο Μουσική� ς Αθηνώ�ν. Εί�ναι
ακό� μη ιδρυτικό� μέ� λος και Αντιπρό� εδρος της Ελληνική� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας, Πρό� εδρος της Καλλιτεχνική� ς Επιτροπή� ς Μουσικώ�ν Σχολεί�ων του Υπουργεί�ου
Παιδεί�ας, Πρό� εδρος του ΔΣ της Αθηναϊκή� ς Συμφωνική� ς Ορχή� στρας Νέ� ων (ΑΣΟΝ),
Γενικό� ς Γραμματέ� ας του Συλλό� γου «Μανώ�λης Καλομοί�ρης» και μέ� λος του Συλλό� γου
των Φί� λων της Ελληνική� ς Μουσική� ς Βιβλιοθή� κης.

Εύα Μαντζουράνη: Μουσικολό� γος. Τα ακαδημαϊκά� της προσό� ντα συμπεριλαμβά� νουν διδακτορικό� από� το King’s College – London, MMus στη Θεωρί�α και Ανά� λυση
της Μουσική� ς & MMus στην Ιστορική� Μουσικολογί�α από� το Goldsmiths – University
of London, καθώ�ς και πτυχί�ο από� το Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης. Οι δημοσιεύ� σεις της περιλαμβά� νουν ά� ρθρα για
μουσικολογικά� ζητή� ματα και για τη μουσική� του Νί�κου Σκαλκώ�τα, το βιβλί�ο The
Life and Twelve-Note Music of Nikos Skalkottas (Ashgate, 2011), την επιμέ� λεια του
βιβλί�ου Polish Music Since 1945 (Musica Iagellonica, 2013) και την κριτική� έ� κδοση
του Κοντσέρτου για βιολί του Νί�κου Σκαλκώ�τα (Universal Edition, Βιέ� ννη).

Διονυσία Μπλαζάκη: Γεννή� θηκε στην Αθή� να το 1962. Εί�ναι διδά� κτωρ του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν (Ιού� λιος 2013). Ο τί�τλος της
διατριβή� ς της εί�ναι: Η έννοια της αφαίρεσης στη μουσική αισθητική του Χέγκελ και
του Σοπενχάουερ. Το 2005 αποφοί�τησε με ά� ριστα από� τη Σχολή� Ανθρωπιστικώ�ν
Σπουδώ�ν του Ελληνικού� Ανοιχτού� Πανεπιστημί�ου, ολοκληρώ�νοντας το πρό� γραμμα
«Σπουδέ� ς στον Ελληνικό� Πολιτισμό� ».
Σπού� δασε κιθά� ρα με τον Γ. Κερτσό� πουλο στο Πινδά� ρειο Ωδεί�ο Αθηνώ�ν
(1985, πτυχί�ο, και 1992, δί�πλωμα με ά� ριστα παμψηφεί�). Έκτοτε και για 29 συναπτά� έ� τη εργά� ζεται στην ωδειακή� εκπαί�δευση. Την περί�οδο 2005-2009 συνεργά� στηκε ως πιστοποιημέ� νη εκπαιδεύ� τρια με τη Γενική� Γραμματεί�α Εκπαί�δευσης Ενηλί�κων στα προγρά� μματα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (Ινστιτού� το Διαρκού� ς Εκπαί�δευσης Ενηλί�κων)
«Ακού� γοντας μουσική� » και «Ελληνική� μουσική� ».
Η καλλιτεχνική� της δραστηριό� τητα στο μουσικό� χώ�ρο περιλαμβά� νει εμφανί�σεις σε αί�θουσες συναυλιώ�ν, πολιτιστικά� κέ� ντρα, ραδιό� φωνο και τηλεό� ραση. Εί�ναι μέ� τοχος των μουσικώ�ν προτά� σεων «Kertsopoulos Aesthetics» και «Reinventing
guitar». Δισκογραφικά� συμμετέ� χει στο CD Kertsopoulos Aesthetics, ό� πως και σε ηχογραφή� σεις έ� ργων με την Ορχή� στρα Σύ� γχρονης Μουσική� ς της Ε.Ρ.Τ. Επί�σης, έ� χει αναπτύ� ξει δραστηριό� τητα και στο θεατρικό� χώ�ρο, κυρί�ως με τα δύ� ο θεατρικά� της έ� ργα:
Οι όχθες της καρδιάς και Άνθρωποι..!; 2020 μ.Χ. (Δωδώ�νη, 2002).

Δημήτριος Μπρόβας: Γεννή� θηκε στη Θεσσαλονί�κη και σπού� δασε στην Κέ� ρκυρα
(Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου). Η διπλωματική� του εργασί�α, υπό� την επί�βλεψη του Χά� ρη Ξανθουδά� κη, πραγματεύ� εται τις επεξεργασί�ες των
παρτιμέντι του Φεναρό� λι από� τον Νικό� λαο Χαλικιό� πουλο-Μά� ντζαρο (μια αναθεωρημέ� νη μορφή� της πρό� κειται να εκδοθεί�). Πά� νω στο ί�διο θέ� μα έ� χει δώ�σει διαλέ� ξεις
και έ� χει κά� νει ανακοινώ�σεις σε συνέ� δρια, τό� σο στην Κέ� ρκυρα (Τμή� μα Μουσικώ�ν
Σπουδώ�ν) ό� σο και στην Αθή� να (Μέ� γαρο Μουσική� ς). Άρθρα του που έ� χουν δημοσιευτεί� σε περιοδικά� εί�ναι: «Η φού� γκα και η σημασί�α της για τον Νικό� λαο Χαλικι-
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ό� πουλο Μά� ντζαρο μέ� σα από� το Rapporto του» (Μουσικός Λόγος, τ. 7) και «Το έ� ντεχνο τραγού� δι φορέ� ας της νεοελληνική� ς ποί�ησης» (Πόρφυρας, τ. 140). Ασχολεί�ται
επί�σης με τη μελέ� τη της ελληνική� ς μουσική� ς ορολογί�ας. Από� το 2004 εί�ναι μέ� λος
του Εργαστηρί�ου Ελληνική� ς Μουσική� ς του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου. Εί�ναι υποψή� φιος
διδά� κτορας του πανεπιστημιακού� τμή� ματος από� το οποί�ο έ� χει αποφοιτή� σει και η
διατριβή� του έ� χει ως θέ� μα τη μέ� θοδο διδασκαλί�ας της αρμονί�ας του Ν. Χαλικιό� πουλου Μά� ντζαρου.

Εύη Νίκα-Σαμψών: Αναπληρώ�τρια καθηγή� τρια Ιστορική� ς Μουσικολογί�ας του
Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης.
Γεννή� θηκε στην Αθή� να και σπού� δασε μουσική� στο Εθνικό� Ωδεί�ο, και Μουσικολογί�α,
Θεατρολογί�α και Νεό� τερη Γερμανική� Φιλολογί�α στο Πανεπιστή� μιο του Μονά� χου
(Ludwig-Maximilians-Universität München: Magister Artium και Dr. phil.). Δί�δαξε
μαθή� ματα Ιστορική� ς Μουσικολογί�ας στο Πανεπιστή� μιο Κρή� της και στο Τμή� μα Θεατρικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Πατρώ�ν. Έχει συνεργαστεί� με την Εθνική�
Λυρική� Σκηνή� , την Εκδοτική� Αθηνώ�ν και το Γ΄ Πρό� γραμμα της Ε.Ρ.Α., ενώ� από� τον
Σεπτέ� μβριο του 1991 εί�χε τακτική� συνεργασί�α με τον Τομέ� α Εκδό� σεων του Μεγά� ρου Μουσική� ς Αθηνώ�ν, ό� που ανέ� λαβε την επιμέ� λεια πολλώ�ν ειδικώ�ν εκδό� σεων του
Ο.Μ.Μ.Α., στις οποί�ες έ� χει δημοσιεύ� σει πολυά� ριθμα εξειδικευμέ� να μουσικολογικά�
κεί�μενα.
Ερευνητικά� πεδί�α: ιστορί�α της μουσική� ς του 18ου και 19ου αιώ�να, εί�δη και
μορφέ� ς της ό� περας, συνθετική� δημιουργί�α της κλασική� ς εποχή� ς και του ρομαντισμού� , και νεοελληνική� μουσική� .
Έχει λά� βει μέ� ρος σε διοικητικέ� ς και ακαδημαϊκέ� ς επιτροπέ� ς του Α.Π.Θ. και
ά� λλων φορέ� ων, και έ� χει επιβλέ� ψει πολυά� ριθμες διπλωματικέ� ς εργασί�ες και διδακτορικέ� ς διατριβέ� ς. Έχει θητεύ� σει ως Πρό� εδρος και Αντιπρό� εδρος της Καλλιτεχνική� ς Επιτροπή� ς για τα Μουσικά� Σχολεί�α του Υπουργεί�ου Παιδεί�ας. Έχει διατελέ� σει για μεγά� λο
χρονικό� διά� στημα Γενική� Γραμματέ� ας του Εθνικού� Συμβουλί�ου Μουσική� ς – Unesco
και Πρό� εδρος του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Α.Π.Θ. (δύ� ο θητεί�ες: 20092013). Εί�ναι επί�σης Πρό� εδρος της Ελληνική� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας και μέ� λος
της Διεθνού� ς Εταιρεί�ας Μουσικολογί�ας (International Musicological Society – IMS).

Μαρία Ντούρου: Γεννή� θηκε στην Αθή� να. Σπού� δασε πιά� νο, αρμονί�α, αντί�στιξη,
φού� γκα στο Εθνικό� Ωδεί�ο και σύ� νθεση στην É� cole Normale de Musique de Paris και
στο Ωδεί�ο Athenaeum. Έργα της έ� χουν ερμηνευτεί� στην Ελλά� δα και το εξωτερικό� .
Εί�ναι διδά� κτωρ του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ε.Κ.Π.Α. με έ� μφαση
στην Ιστορική� και Συστηματική� Μουσικολογί�α. Η διατριβή� της πραγματεύ� εται την
ύ� στερη περί�οδο της συνθετική� ς δημιουργί�ας του Γ. Α. Παπαϊωά� ννου (εποπτεύ� ουσα
καθηγή� τρια: Ολυμπί�α Ψυχοπαί�δη). Ως μουσικολό� γος, έ� χει επιμεληθεί� την έ� κδοση
του έ� ργου της Μ. Καλογρί�δου, τη Γ΄ Έκδοση του Καταλόγου Έργων του Γ. Α. Παπαϊωάννου και έ� χει δώ�σει διαλέ� ξεις για το έ� ργο του Γ. Α. Παπαϊωά� ννου. Έχει συμμετά� σχει σε μουσικολογικά� και μουσικοπαιδαγωγικά� συνέ� δρια. Έχει εργαστεί� για
την εκπαιδευτική� τηλεό� ραση και έ� χει διδά� ξει θεωρητικά� της μουσική� ς στο Τμή� μα
Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Α.Π.Θ. στα πλαί�σια του Π.Δ. 407. Εί�ναι μέ� λος της Ένωσης
Ελλή� νων Μουσουργώ�ν από� το 2000 και της Ελληνική� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας.
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Έχει συνεργαστεί� με το Ι.Ε.Π. για την εκπό� νηση Προγραμμά� των και Οδηγώ�ν Σπουδώ�ν για τα Μουσικά� Σχολεί�α.
Εί�ναι διευθύ� ντρια του Μουσικού� Σχολεί�ου Σιά� τιστας από� το 2011 και γενική� συντονί�στρια και καθοδηγή� τρια των Μουσικώ�ν Συνό� λων του. Γνωρί�ζει γαλλικά� ,
αγγλικά� , ισπανικά� . Εί�ναι πτυχιού� χος του τμή� ματος Ιταλική� ς Γλώ�σσας και Φιλολογί�ας του Α.Π.Θ. Διαβά� ζει και γρά� φει ποί�ηση. Ποιή� ματά� της έ� χουν δημοσιευτεί� στον
ημερή� σιο τύ� πο και στο Β΄ τό� μο της Ποιητικής ανθολογίας του εκδοτικού� Οί�κου «Νέ� α
Σκέ� ψη».

Χάρης Ξανθουδάκης: Γεννή� θηκε στον Πειραιά� το 1950. Σπού� δασε Φιλολογί�α, Ιστορί�α της Τέ� χνης και Σύ� νθεση (με καθηγητέ� ς τους Γ. Α. Παπαϊωά� ννου, Μ. Αδά� μη και Ι.
Ξενά� κη) στην Αθή� να και το Παρί�σι. Εί�ναι Διδά� κτωρ Μουσική� ς του Πανεπιστημί�ου
της Σορβό� ννης και, από� το 1992, Καθηγητή� ς Ανωτέ� ρων Θεωρητικώ�ν και Μουσική� ς
Δημιουργί�ας στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου και, από�
τον περασμέ� νο Μά� ρτιο, Πρό� εδρος του ί�διου Τμή� ματος. Διδά� σκει επί�σης στο Πανεπιστή� μιο Αθηνώ�ν (στο πλαί�σιο του διατμηματικού� μεταπτυχιακού� προγρά� μματος
με το Τμή� μα Θεατρικώ�ν Σπουδώ�ν) και έ� χει διδά� ξει ως προσκεκλημέ� νος Καθηγητή� ς
στα Πανεπιστή� μια του Pari και του York, στο Meistersinger-Konservatorium της
Νυρεμβέ� ργης, στο Ινστιτού� το Μουσικολογί�ας της Βουδαπέ� στης και αλλού� . Έργα
του έ� χουν παιχτεί� σε πολυά� ριθμες συναυλί�ες και φεστιβά� λ σ’ ολό� κληρο τον κό� σμο,
από� τις Η.Π.Α. και την Κού� βα έ� ως το Βιετνά� μ και την Ιαπωνί�α. Τα τελευταί�α χρό� νια
ασχολεί�ται σχεδό� ν αποκλειστικά� με τη σύ� νθεση συμφωνικώ�ν έ� ργων και μουσική� ς
δωματί�ου, καθώ�ς και με τη μουσικολογική� έ� ρευνα, αλλά� υπή� ρξε από� τους πρωτεργά� τες της ηλεκτρονική� ς μουσική� ς και κύ� ριος εισηγητή� ς της μουσική� ς για Η/Υ στην
Ελλά� δα.

Απόστολος Παληός: Γεννημέ� νος στην Καρδί�τσα το 1979. Από� φοιτος και αριστού� χος διδά� κτορας του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του ΕKΠΑ, με αντικεί�μενο διατριβή� ς τη ζωή� και το έ� ργο του έ� λληνα πιανί�στα, παιδαγωγού� και συνθέ� τη Λώ�ρη
Μαργαρί�τη. Διπλωματού� χος πιά� νου και πτυχιού� χος ανώ�τερων θεωρητικώ�ν από�
το Δημοτικό� Ωδεί�ο Λά� ρισας. Από� φοιτος των Ανώ�τατων Μουσικώ�ν Ακαδημιώ�ν Βερολί�νου και Λειψί�ας με σολιστικό� δί�πλωμα πιά� νου και master. Υπό� τροφος πολλώ�ν
Ιδρυμά� των σε Ελλά� δα (ΙΚΥ, Ίδρυμα Κωστό� πουλου) και εξωτερικό� . Βραβεί�α και διακρί�σεις σε Γερμανί�α, Ιταλί�α, Ισπανί�α και Ελλά� δα, μεταξύ� ά� λλων από� την Ένωση
Ελλή� νων Κριτικώ�ν Θεά� τρου και Μουσική� ς και την Ακαδημί�α Αθηνώ�ν. Σημαντική�
διεθνή� καλλιτεχνική� δραστηριό� τητα με εμφανί�σεις ως σολί�στ σε μεγά� λες αί�θουσες συναυλιώ�ν (Konzerthaus Βιέ� ννης, Philharmonie Βερολί�νου, Carnegie Hall Νέ� ας
Υό� ρκης, Φιλαρμονική� Όσλο, Μέ� γαρο Μουσική� ς Αθηνώ�ν), δισκογραφί�α μεταξύ� ά� λλων με την Naxos (ηχογρά� φηση του συνθετικού� έ� ργου για πιά� νο του Λ. Μαργαρί�τη) και σύ� μπραξη με ό� λες τις ελληνικέ� ς ορχή� στρες και σημαντικέ� ς ορχή� στρες του
εξωτερικού� . Πραγματοποί�ηση πρώ�των παγκό� σμιων εκτελέ� σεων έ� ργων και ανά� δειξη της ελληνική� ς συνθετική� ς δημιουργί�ας. Δημοσί�ευση επιστημονικώ�ν ά� ρθρων σε
μουσικολογικά� περιοδικά� και ανακοινώ�σεις σε συνέ� δρια στο ερευνητικό� πεδί�ο της
ιστορική� ς μουσικολογί�ας. Πρώ�ην μέ� λος του πιανιστικού� κουαρτέ� του Aurora της
Γερμανί�ας και του συγκροτή� ματος σύ� γχρονης μουσική� ς Ergon Ensemble. Πρώ�ην
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λέ� κτορας πιά� νου στο Τμή� μα Μουσική� ς Επιστή� μης και Τέ� χνης του ΠΑΜΑΚ και καλλιτεχνικό� ς διευθυντή� ς του διεθνού� ς κύ� κλου συναυλιώ�ν «Νέ� οι Κλασικοί�».

Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου: Γεννή� θηκε στον Πειραιά� , ό� που ολοκλή� ρωσε τις
μουσικέ� ς σπουδέ� ς ανωτέ� ρων θεωρητικώ�ν και πιά� νου, ενώ� τώ�ρα συνεχί�ζει τις σπουδέ� ς της στη σύ� νθεση. Εί�ναι κά� τοχος Πτυχί�ου Αρμονί�ας (2003), Πτυχί�ου Αντί�στιξης
(2005), Πτυχί�ου Φού� γκας (2009) και Διπλώ�ματος Πιά� νου (2005) από� το Αριστοτέ� λειο Ωδεί�ο Πειραιά� . Εί�ναι από� φοιτη του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Εθνικού�
και Καποδιστριακού� Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν (2012) και από� το 2013 εί�ναι υποψή� φια διδά� κτωρ στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου
Θεσσαλονί�κης με επιβλέ� ποντα καθηγητή� τον κ. Κ. Τσού� γκρα και θεματολογί�α που
αφορά� στα διπλά� κοντσέ� ρτα του Νί�κου Σκαλκώ�τα. Κατά� τη διά� ρκεια των προπτυχιακώ�ν σπουδώ�ν της εργά� στηκε στο Laboratoire d’Acoustique de l’Ircam στο πλαί�σιο
του προγρά� μματος LLP Erasmus Placement (τί�τλος εργασί�ας: «The ondes Martenot»,
2011), παρακολού� θησε τα Θερινά� Εργαστή� ρια Ηλεκτρονική� ς Μουσική� ς και ηχητική� ς διά� δρασης (Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο, 2012) και συμμετεί�χε ως ομιλή� τρια στην 1η
Συνά� ντηση Νέ� ων Επιστημό� νων που οργανώ�θηκε στη Μουσική� Βιβλιοθή� κη «Λί� λιαν
Βουδού� ρη» με τί�τλο εισή� γησης: «Νεοκλασικισμό� ς και προεκτά� σεις. Ανά� λυση του β΄
μέ� ρους της Συμφωνίας των ψαλμών του Ίγκορ Στραβί�νσκυ» (2012).

Γεωργία Πετρούδη: Επί�κουρος Καθηγή� τρια μουσικολογί�ας στο Τμή� μα Τεχνώ�ν του
Ευρωπαϊκού� Πανεπιστημί�ου Κύ� πρου. Εί�ναι αριστού� χος από� φοιτος του Πανεπιστημί�ου Wittenberg των Ηνωμέ� νων Πολιτειώ�ν Αμερική� ς στην εκτέ� λεση πιά� νου και ό� μποε,
έ� χοντας κερδί�σει πρώ�τα βραβεί�α σε διαγωνισμού� ς κατά� τη διά� ρκεια των σπουδώ�ν
της εκεί�. Συνέ� χισε τις σπουδέ� ς της στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου του Sheffield, από� το οποί�ο κατέ� χει μεταπτυχιακό� τί�τλο στην εκτέ� λεση πιά� νου και
διδακτορικό� σε θέ� ματα ιστορική� ς μουσικολογί�ας. Πέ� ραν από� ανακοινώ�σεις σε διεθνή�
συνέ� δρια μουσικολογί�ας, έ� χει δημοσιεύ� σει και αριθμό� ά� ρθρων.

Μαντώ Πυλιαρού: Διδά� κτωρ Ιστορική� ς Μουσικολογί�ας (Πανεπιστή� μιο Αθηνώ�ν).
Γεννή� θηκε στην Αθή� να. Σπού� δασε στο Ελληνικό� Ωδεί�ο της Αθή� νας πιά� νο και θεωρητικά� (πτυχί�α αντί�στιξης, αρμονί�ας και ωδική� ς). Από� φοιτος του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Εθνικού� και Καποδιστριακού� Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν, συνέ� χισε τις σπουδέ� ς της στο ί�διο τμή� μα, ό� που και υποστή� ριξε επιτυχώ�ς τη διδακτορική�
της διατριβή� . Εργά� στηκε ως καθηγή� τρια στην Ελληνογαλλική� Σχολή� Ουρσουλινώ�ν
(1987-1998), ενώ� σή� μερα εργά� ζεται ως υποδιευθύ� ντρια στη δημό� σια εκπαί�δευση.
Έχει συμμετά� σχει με ανακοινώ�σεις της σε συνέ� δρια και ά� ρθρα της έ� χουν δημοσιευθεί� σε μουσικολογικά� περιοδικά� . Δύ� ο μελέ� τες της έ� χουν κατατεθεί� στη Μεγά� λη
Μουσική� Βιβλιοθή� κη της Ελλά� δος «Λί� λιαν Βουδού� ρη» προς χρή� σιν του αναγνωστικού� κοινού� . Αποτελεί� έ� να από� το πρώ�τα μέ� λη της ελληνική� ς ομά� δας του διεθνού� ς
ερευνητικού� προγρά� μματος RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale /
Retrospective Index to Music Periodicals, 1800-1950), στου οποί�ου τη διαδικτυακή�
σελί�δα έ� χει αναρτηθεί� δημοσί�ευσή� της. Εί�ναι τακτικό� μέ� λος της Ελληνική� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας και έ� χει εργαστεί� ως επιστημονική� συνεργά� της σε πρό� γραμμα
της Εθνική� ς Λυρική� ς Σκηνή� ς.
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Λορέντα Ράμου: Τα ρεσιτά� λ της Λορέ� ντας Ρά� μου χαρακτηρί�ζονται από� πρωτό� τυπη θεματολογί�α με εικαστική� , ποιητική� ή� θεατρική� διά� σταση, ενώ� ιδιαί�τερη θέ� ση
στο ρεπερτό� ριό� της κατέ� χουν τα έ� ργα ελλή� νων συνθετώ�ν. Έχει ηχογραφή� σει σολιστικά� έ� ργα των Νί�κου Σκαλκώ�τα (ΒΙS), Δημή� τρη Δραγατά� κη (NAXOS), Κωνσταντί�ας Γουρζή� (ECM), καθώ�ς και έ� ργα μουσική� ς δωματί�ου των Σκαλκώ�τα, Κυριακί�δη
(Spektral) και Γιά� ννη Ιωαννί�δη (Μουσική� Εταιρεί�α Αθηνώ�ν).
Σπού� δασε στην Αθή� να, το Παρί�σι, το Λονδί�νο και τη Βοστώ�νη. Έχει εμφανιστεί� σε ρεσιτά� λ και συναυλί�ες μουσική� ς δωματί�ου σε πολλέ� ς ευρωπαϊκέ� ς χώ�ρες, το
Μαρό� κο, τις ΗΠΑ και τη Χιλή� , και ως σολί�στ υπό� τη διεύ� θυνση των David Robertson,
Θό� δωρου Αντωνί�ου, Μί� λτου Λογιά� δη και Αλέ� ξανδρου Μυρά� τ. Υπή� ρξε επί� σειρά�
ετώ�ν μέ� λος του Ελληνικού� Συγκροτή� ματος Σύ� γχρονης Μουσική� ς και συνιδρύ� τρια
του συνό� λου «Παλμό� ς». Έχει συνεργαστεί� με τους συνθέ� τες Maurice Ohana, George
Crumb και Mauricio Kagel, ό� πως και με πολλού� ς έ� λληνες συνθέ� τες που της έ� χουν
αφιερώ�σει έ� ργα τους. Συνεργά� ζεται τακτικά� με τη Στέ� γη Γραμμά� των και Τεχνώ�ν
του Ιδρύ� ματος Ωνά� ση στην οργά� νωση εκδηλώ�σεων που σχετί�ζονται με τη σύ� γχρονη μουσική� . Επί�σης, έ� χει σημαντική� ερευνητική� και παιδαγωγική� δραστηριό� τητα
γύ� ρω από� το πιανιστικό� ρεπερτό� ριο του 20ού� και 21ου αιώ�να, με δημοσιεύ� σεις και
διδασκαλί�α σε σεμινά� ρια και masterclass στην Ελλά� δα και το εξωτερικό� .

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου: Γεννή� θηκε στη Θεσσαλονί�κη. Σπού� δασε στο
Τμή� μα Χημεί�ας (πτυχί�ο, 1987) και στη συνέ� χεια στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν
(πτυχί�ο με ά� ριστα, 1993) του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης. Με
υποτροφί�α του προγρά� μματος ERASMUS φοί�τησε στο Τμή� μα Μουσικολογί�ας του
Πανεπιστημί�ου Ludwig-Maximillian του Μονά� χου (1991-1992). Εί�ναι διδά� κτωρ
του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Α.Π.Θ. (2002) στον κλά� δο της ιστορική� ς
μουσικολογί�ας. Επί�σης σπού� δασε στο Κρατικό� Ωδεί�ο Θεσσαλονί�κης ανώ�τερα θεωρητικά� (πτυχί�ο αρμονί�ας, 1989) και κλασικό� τραγού� δι (δί�πλωμα με ά� ριστα παμψηφεί�, 1991). Εμφανί�στηκε πολλέ� ς φορέ� ς ως σολί�στ και ως διευθύ� ντρια παιδικώ�ν
χορωδιώ�ν. Έχει πλού� σια εκπαιδευτική� και μουσικολογική� δραστηριό� τητα. Μεταξύ�
ά� λλων, έ� χει συγγρά� ψει μουσικολογικέ� ς αναλύ� σεις για προγρά� μματα συναυλιώ�ν του
Μεγά� ρου Μουσική� ς Θεσσαλονί�κης. Σή� μερα εί�ναι επί�κουρη καθηγή� τρια στο Τμή� μα
Μουσική� ς Επιστή� μης και Τέ� χνης του Πανεπιστημί�ου Μακεδονί�ας. Εί�ναι ιδρυτικό�
μέ� λος της Ελληνική� ς Ένωσης για τη Μουσική� Εκπαί�δευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) και της Ελληνική� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας.

Καίτη Ρωμανού: Δί�δαξε στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου
Αθηνώ�ν και από� το 2010 διδά� σκει στο Ευρωπαϊκό� Πανεπιστή� μιο Κύ� πρου. Εί�ναι
ερευνή� τρια της ελληνική� ς μουσική� ς στην μ.Χ. περί�οδο. Κεί�μενά� της έ� χουν δημοσιευτεί� σε ελληνικέ� ς και ξέ� νες εκδό� σεις και μουσικά� περιοδικά� . Εί�ναι συντονί�στρια
της ελληνική� ς ομά� δας του RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale /
Retrospective Index to Music Periodicals) και συγγραφέ� ας λημμά� των για την Ελλά� δα και την Κύ� προ στο Grove / Oxford Music Online.
Γιώργος Σακαλλιέρος: Επί�κουρος καθηγητή� ς ιστορική� ς μουσικολογί�ας του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης, με έ� μ-
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φαση στη μελέ� τη της νεοελληνική� ς μουσική� ς (19ος-20ό� ς αιώ�νας). Εί�ναι διδά� κτωρ
του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν (2005), αριστού� χος
από� φοιτος του αντί�στοιχου Τμή� ματος του Α.Π.Θ. (1996), καθώ�ς και διπλωματού� χος σύ� νθεσης, ανωτέ� ρων θεωρητικώ�ν (τά� ξη Α. Μπαλτά� ) και κιθά� ρας από� το Ωδεί�ο
Μουσικό� Κολλέ� γιο Θεσσαλονί�κης. Έχει πραγματοποιή� σει επιστημονικέ� ς ανακοινώ�σεις σε διεθνή� συνέ� δρια μουσικολογί�ας και ελληνική� ς φιλολογί�ας στην Ελλά� δα
και το εξωτερικό� , και έ� χει εκτενή� αριθμό� ελληνικώ�ν και ξενό� γλωσσων επιστημονικώ�ν δημοσιεύ� σεων. Εί�ναι συγγραφέ� ας του βιβλί�ου Γιάννης Κωνσταντινίδης (19031984). Ζωή, έργο και συνθετικό ύφος (Θεσσαλονί�κη: University Studio Press, 2010),
ενώ� αυτή� ν την περί�οδο εί�ναι προς έ� κδοση μια αγγλό� γλωσση μονογραφί�α του για
το έ� ργο του Μητρό� πουλου στη δεκαετί�α του 1920 και την εισαγωγή� του μουσικού�
μοντερνισμού� στην Ελλά� δα. Το συνθετικό� του έ� ργο περιλαμβά� νει περί�που 35 τί�τλους, μεταξύ� αυτώ�ν έ� ργα για ορχή� στρα, μουσική� ς δωματί�ου, για σό� λο ό� ργανα και
για χορωδί�α. Με το έ� ργο του Lament for ‘D’ – A string quartet κέ� ρδισε το Α΄ Βραβεί�ο
του πανελλή� νιου διαγωνισμού� σύ� νθεσης «Δημή� τρης Δραγατά� κης» της Ένωσης Ελλή� νων Μουσουργώ�ν το 2003. Εί�ναι τακτικό� μέ� λος της Διεθνού� ς Μουσικολογική� ς
Εταιρεί�ας (IMS), της Εταιρεί�ας Διεπιστημονική� ς Μουσικολογί�ας (SIM), της Ένωσης
Ελλή� νων Μουσουργώ�ν και ιδρυτικό� μέ� λος της Ελληνική� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας.

Αναστασία Σιώψη: Καθηγή� τρια στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Ιονί�ου Πανεπιστημί�ου με ειδικό� τητα «Αισθητική� της Μουσική� ς». Επί�σης, διδά� σκει την «Ιστορί�α
των Τεχνώ�ν στην Ευρώ�πη», σπουδέ� ς στον «Ευρωπαϊκό� Πολιτισμό� », Ελληνικό� Ανοικτό� Πανεπιστή� μιο.
Οι κύ� ριες ερευνητικέ� ς δραστηριό� τητέ� ς της, στην Ελλά� δα και το εξωτερικό� ,
εί�ναι κυρί�ως για τη γερμανική� ρομαντική� μουσική� , ιδιαί�τερα τα μουσικά� δρά� ματα
του Ρί�χαρντ Βά� γκνερ, ό� πως επί�σης και για τη νεοελληνική� έ� ντεχνη μουσική� , ιδιαί�τερα το έ� ργο του Μανώ�λη Καλομοί�ρη και ζητή� ματα αισθητικά� και ιδεολογικά� της
εποχή� ς της Εθνική� ς Μουσική� ς Σχολή� ς, τις ελληνί�δες συνθέ� τριες, καθώ�ς και για τη
μουσική� σε μορφέ� ς αναβί�ωσης του αρχαί�ου ελληνικού� δρά� ματος στη νεό� τερη Ελλά� δα.
Έχει συγγρά� ψει τις μονογραφί�ες με τί�τλους Τρία δοκίμια για τον Μανώλη
Καλομοίρη (Αθή� να: Ελληνικέ� ς Μουσικολογικέ� ς Εκδό� σεις 4, Μουσικό� ς Εκδοτικό� ς Οί�κος Παπαγρηγορί�ου – Νά� κας, 2003), Η Μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου
αιώνα, (Αθή� να: Εκδό� σεις Γιώ�ργος Δαρδανό� ς [Gutenberg], 2005), Η νεοελληνική πολιτισμική φυσιογνωμία μέσα από το ρόλο της μουσικής σε αναβιώσεις του αρχαίου
δράματος (Μουσικές διαδρομές ως αντανακλάσεις της αρχαίας στη νεότερη Ελλάδα)
(Αθή� να: Εκδό� σεις Gutenberg, 2012) και 200 χρόνια από τη γέννηση του Ρίχαρντ
Βάγκνερ (1813-1883): Δοκίμια για την αισθητική του έργου του (Αθή� να: Ελληνικέ� ς
Μουσικολογικέ� ς Εκδό� σεις 16, Μουσικό� ς Εκδοτικό� ς Οί�κος Παπαγρηγορί�ου – Νά� κας,
2013).
Αγγελική Σκανδάλη: Γεννή� θηκε και μεγά� λωσε στην Αθή� να. Εί�ναι από� γονος οικογενεί�ας οπλαρχηγώ�ν της Κρή� της, παρασημοφορημέ� νης από� τον πρί�γκηπα Γεώ�ργιο.
Διδά� χθηκε πιά� νο (με την Μπέ� τυ Μπαρζού� κα-Γαϊτά� νου), ωδική� και αρμονί�α στο Ελ-
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ληνικό� Ωδεί�ο της Αθή� νας (τά� ξη Δημητρί�ου Ρά� πτη) και αντί�στιξη και φού� γκα στο
Μουσικό� Κολλέ� γιο της Θεσσαλονί�κης (τά� ξη Άλκη Μπαλτά� ). Κατέ� χει πτυχί�ο ενοργά� νωσης μπά� ντας από� το Ελληνικό� Ωδεί�ο (τά� ξη Ι. Καστρινού� ) και έ� χει παρακολουθή� σει σεμιναριακά� μαθή� ματα διεύ� θυνσης ορχή� στρας στο Ελληνικό� Ωδεί�ο (με τον
Γιώ�ργο Αραβί�δη) και το Ωδεί�ο Αθηνώ�ν (τά� ξη κ. Λουκά� Καρυτινού� ).
Αριστού� χος του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης. Έχει κά� νει μεταπτυχιακέ� ς σπουδέ� ς στην ανά� λυση ό� περας
στο University of Leeds του Ην. Βασιλεί�ου με τον παγκοσμί�ου φή� μης μουσικολό� γο Julian G. Rushton. Εί�ναι υποψή� φια διδά� κτωρ μουσικολογί�ας στο Πανεπιστή� μιο
Αθηνώ�ν. Ως επιστημονική� συνεργά� τις του ομοτί�μου καθηγητή� μουσικολογί�ας του
Α.Π.Θ., Δημητρί�ου Θέ� μελη, μετά� το 2008 έ� χει δημοσιεύ� σει μουσικολογικά� ά� ρθρα
σχετικά� με την καλλιέ� ργεια της ό� περας στην Ελλά� δα κατά� τον 19ο και 20ό� αιώ�να.
Μετά� την πανεπιστημιακή� μαθητεί�α της στην σύ� νθεση δί�πλα στον Χρή� στο
Σαμαρά� , συνθέ� τει μουσική� δωματί�ου σε μοντέ� ρνο ατονικό� στυλ. Τελευταί�ως εξασκεί�ται στο λυρικό� τραγού� δι με την πρωταγωνί�στρια της Ε.Λ.Σ., Γιολά� ντα ντι Τά� σσο. Από� το 2011 εί�ναι μέ� λος της Royal Music Association και της Ελληνική� ς Ιστορική� ς Εταιρεί�ας.

Μαρία Σουρτζή-Χατζηδημητρίου: Γεννή� θηκε στην Αθή� να το 1976. Σπού� δασε
Μουσική� Θεωρί�α στο Πανεπιστή� μιο Μουσική� ς και Παραστατικώ�ν Τεχνώ�ν της Βιέ� ννης, απ’ ό� που αποφοί�τησε το 2003 με διά� κριση, αποσπώ�ντας τον τί�τλο Μagistra
artium. Από� το ί�διο Πανεπιστή� μιο έ� λαβε το 2007 το διδακτορικό� της δί�πλωμα με διά� κριση (θέ� μα διατριβή� ς: Η τεχνική του κανόνα στο ύστερο οργανικό έργο του Anton
Webern, επιβλέ� πων καθηγητή� ς: Prof. Dr. Dieter Torkewitz).
Επί�σης, σπού� δασε στο Εθνικό� Ωδεί�ο Χαλανδρί�ου και Αθηνώ�ν πιά� νο (δί�πλωμα με ά� ριστα, τά� ξη Μαρί�ας Κανατσού� λη), βιολί� και ανώ�τερα θεωρητικά� (πτυχί�α
Αρμονί�ας και Αντί�στιξης, αμφό� τερα με ά� ριστα), καθώ�ς και στο ωδεί�ο Athenaeum
(πτυχί�ο Φού� γκας με ά� ριστα, τά� ξη Παναγιώ�τη Αδά� μ).
Έχει κά� νει εισηγή� σεις σε συνέ� δρια στην Ελλά� δα και το εξωτερικό� και κατά�
καιρού� ς δί�νει σεμινά� ρια και διαλέ� ξεις σε διά� φορα ωδεί�α των Αθηνώ�ν, ό� που αναλύ� ει
μουσικά� έ� ργα. Άρθρα της έ� χουν δημοσιευθεί� σε επιστημονικά� περιοδικά� , καθώ�ς και
σε συλλογικού� ς τό� μους. Έχει γρά� ψει τα βιβλί�α: Franz Schuberts Große C-Dur-Sinfonie, D 944. Analyse und Unterrichtsentwurf (Diplomica Verlag), Anton Webern: Εισαγωγή στο έργο του. Ανάλυση της Συμφωνίας op. 21 και του Κουαρτέτου εγχόρδων op.
28 και W. A. Mozart, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 20 σε ρε ελάσσονα, KV
466. Ανάλυση του πρώτου μέρους.
Εργά� ζεται στο Μουσικό� Γυμνά� σιο και Λύ� κειο Παλλή� νης ως μό� νιμη καθηγή� τρια θεωρητικώ�ν και πιά� νου.
Ιάκωβος Σταϊνχάουερ: Γεννή� θηκε το 1973. Σπού� δασε μουσικολογί�α και ιστορί�α
τέ� χνης στο Πανεπιστή� μιο Johann-Wolfgang-Goethe της Φραγκφού� ρτης. Αποφοί�τησε το 1999 με πτυχί�ο Magister, ξεκινώ�ντας το ί�διο έ� τος τη διδακτορική� του διατριβή� .
Την περί�οδο 2000-2003 υπή� ρξε υπό� τροφος του διεπιστημονικού� ερευνητικού� μεταπτυχιακού� κολλεγί�ου «Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung» του Πανεπι-
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στημί�ου της Φραγκφού� ρτης. Αναγορεύ� τηκε διδά� κτωρ το 2005. Η διδακτορική� του
διατριβή� με τί�τλο Μusikalischer Raum und Kompositorischer Gegenstand bei Edgard
Varèse δημοσιεύ� τηκε στη σειρά� «Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft» από�
τον οί�κο Dr. Hans Schneider το 2008. Από� το 2009 συγγρά� φει τη διατριβή� του επί�
υφηγεσί�α για την αισθητική� της μουσική� ς του κινηματογρά� φου. Διδασκαλί�α στο
Τμή� μα Μουσικολογί�ας του Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Εθνικού� και Καποδιστριακού� Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν, στο
Τμή� μα Φιλοσοφικώ�ν και Κοινωνικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Κρή� της (θέ� ση
Μιχελή� ) καθώ�ς και στην Ακαδημί�α Πλά� τωνος. Η έ� ρευνά� του επικεντρώ�νεται στη
μουσική� του 20ού� αιώ�να και στην αισθητική� της μουσική� ς και των ά� λλων τεχνώ�ν.

Δημήτρης Τασούδης: Γεννή� θηκε το 1980 στη Θεσσαλονί�κη. Αρχικά� , σπού� δασε
πιά� νο με τη Σοφί�α Ζουμή� και τύ� μπανα με τον αδερφό� του, Θά� νο. Αποφοί�τησε από�
το Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Α.Π.Θ., ενώ� κατέ� χει μεταπτυχιακό� από� το Μουσικό� Τμή� μα του Πανεπιστημί�ου του Γιορκ της Αγγλί�ας (στην κατεύ� θυνση Σύ� γχρονων Σπουδώ�ν). Επί�σης, κατέ� χει δί�πλωμα κλασικώ�ν κρουστώ�ν και σύ� νθεσης από� το
Κρατικό� Ωδεί�ο Θεσσαλονί�κης. Έκανε τύ� μπανα με τον Νί�κο Σιδηροκαστρί�τη.
Ως μέ� λος διαφό� ρων μουσικώ�ν συνό� λων (Magnanimus Trio, Yeden,
Prefabricated Quartet, Modal4) έ� χει ηχογραφή� σει επτά� CDs, ενώ� συμμετέ� χει σαν
προσκεκλημέ� νος μουσικό� ς σε ηχογραφή� σεις (Μά� νος Μυλωνά� κης, Χρύ� σανθος
Χριστοδού� λου, Τατιά� να Ζωγρά� φου, Ειρή� νη Σί�νου) και συναυλί�ες. Ως μέ� λος του
Prefabricated Quartet αλλά� και μό� νος του έ� χει γρά� ψει μουσική� για τον κινηματογρά� φο.
Διδά� σκει μουσική� στη δευτεροβά� θμια εκπαί�δευση, ενώ� έ� χει διδά� ξει «Αυτοσχεδιασμό� στα κρουστά� » και «Μουσική� στον κινηματογρά� φο» στα Τμή� ματα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν και Κινηματογρά� φου του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης, αντί�στοιχα.
Εκπονεί� τη διδακτορική� του διατριβή� με τί�τλο Η μετωνυμία και η μεταφορά
στη μουσική για τον κινηματογράφο, με επιβλέ� ποντα τον Πέ� τρο Βού� βαρη, Επί�κουρο Καθηγητή� του Τμή� ματος Μουσική� ς Επιστή� μης και Τέ� χνης του Πανεπιστημί�ου
Μακεδονί�ας και μέ� λη της τριμελού� ς επιτροπή� ς την Αγγελική� Αθανασιά� δου και τον
Κώ�στα Τσού� γκρα. Εί�ναι έ� γγαμος με δύ� ο παιδιά� .

Θανάσης Τρικούπης: Γεννή� θηκε στην Αλεξανδρού� πολη το 1969. Εί�ναι μεταδιδακτορικό� ς ερευνητή� ς του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν, διδά� κτορας μουσικολογί�ας του Αριστοτελεί�ου Πανεπιστημί�ου Θεσσαλονί�κης,
συνθέ� της (Μaster του Μουσικού� Πανεπιστημί�ου του Graz της Αυστρί�ας), πιανί�στας
(διπλωματού� χος του Conservatoire Européen de Musique de Paris) και μηχανολό� γος μηχανικό� ς του Εθνικού� Μετσοβί�ου Πανεπιστημί�ου. Υπή� ρξε ιδρυτικό� µέ� λος
της Μουσική� ς Εταιρεί�ας Αλεξανδρού� πολης και του Συλλό� γου Μουσικώ�ν Εκπαιδευτικώ�ν Αν. Μακεδονί�ας & Θρά� κης. Έχει διδά� ξει στο Μουσικό� Τμή� μα του ΕΜΠ,
στο Παιδαγωγικό� Τμή� μα Δημοτική� ς Εκπαί�δευσης του ∆ΠΘ, στο Τμή� μα Μουσική� ς
Επιστή� μης και Τέ� χνης του ΠΑΜΑΚ και στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του ΑΠΘ.
Έργα του: Η εξέλιξη της αρμονίας της δυτικής μουσικής (εκδ. ∆ί�σιγµα, 2010) και τα
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εκπαιδευτικά� λογισµικά� Φαέθων / Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων Ι και
ΙΙ (εκδ. Μουσική� ς Εταιρεί�ας Αλεξανδρού� πολης, 2004 και 2006). Από� το 2011 εί�ναι
µέ� λος της Διεθνού� ς Εταιρεί�ας Έρευνας της Μουσική� ς (GfM).

Γεωργία Μαρία Τσερπέ: Αριστού� χος πτυχιού� χος πιά� νου και θεωρητικώ�ν του Κρατικού� Ωδεί�ου Θεσσαλονί�κης. Επί�σης, εί�ναι πτυχιού� χος της Σχολή� ς Νομικώ�ν και Οικονομικώ�ν Επιστημώ�ν, καθώ�ς και του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Α.Π.Θ.
Ακό� μη, εί�ναι κά� τοχος Μεταπτυχιακού� Διπλώ�ματος με ά� ριστα στον τομέ� α «Ιστορί�α
της Φιλοσοφί�ας» με θέ� μα διπλωματική� ς Μουσική και Γλώσσα: Η πορεία από τη μίμηση προς το φορμαλισμό από� το Τμή� μα Φιλοσοφί�ας του Α.Π.Θ., και κά� τοχος Διδακτορικού� Διπλώ�ματος (Ph.D.) με ά� ριστα, με θέ� μα Μουσικοποιητική μορφή στα
τραγούδια του Μανώλη Καλομοίρη για φωνή και πιάνο από� το Τμή� μα Μουσικώ�ν
Σπουδώ�ν του Α.Π.Θ. Τα επιστημονικά� και ερευνητικά� της ενδιαφέ� ροντα επικεντρώ�νονται στα γνωστικά� αντικεί�μενα της Ιστορική� ς Μουσικολογί�ας και της Αισθητική� ς
(19ος και 20ό� ς αιώ�νας) με έ� μφαση στην αναλυτική� εξέ� ταση του έ� ργου ελλή� νων
συνθετώ�ν σε σύ� γκριση με ευρωπαί�ους συνθέ� τες. Ως μουσικολό� γος έ� χει πά� ρει μέ� ρος σε διεθνή� συνέ� δρια, έ� χει δώ�σει διαλέ� ξεις και έ� χει διδά� ξει σε επιμορφωτικά� προγρά� μματα για εκπαιδευτικού� ς διαφό� ρων ειδικοτή� των (Π.Ε.Κ.). Η καλλιτεχνική� της
δραστηριό� τητα επικεντρώ�νεται στη συνοδεί�α τραγουδιού� και στη συμμετοχή� σε
σύ� νολα μουσική� ς δωματί�ου. Εργά� ζεται ως Σχολική� Σύ� μβουλος εκπαιδευτικώ�ν μουσική� ς στην Περιφερειακή� Διεύ� θυνση Εκπαί�δευσης Κεντρική� ς Μακεδονί�ας.

Ναυσικά Τσιμά: Από� φοιτος του Πατραϊκού� Ωδεί�ου, ό� που και αρί�στευσε στις σπουδέ� ς της στο πιά� νο και τα ανώ�τερα θεωρητικά� μαθή� ματα, ό� πως επί�σης του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Εθνικού� και Καποδιστριακού� Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν,
ό� που εκπονεί� σή� μερα τη διατριβή� της με τί�τλο Τονική μουσική: ζητήματα ορολογίας
με ιδιαίτερη αναφορά στον ελλαδικό χώρο. Παρά� λληλα, έ� χει ολοκληρώ�σει σπουδέ� ς
στην προθεωρί�α της Ψαλτική� ς Τέ� χνης. Πέ� ρα από� την διά� λεξη της στο Πανεπιστή� μιο Αθηνώ�ν («Ο τροχό� ς της βυζαντινή� ς οκτωηχί�ας και ο κύ� κλος των πεμπτώ�ν της
ευρωπαϊκή� ς μουσική� ς: συγκριτική� μελέ� τη»), έ� χει επί�σης λά� βει μέ� ρος σε διά� φορα
συνέ� δρια ποικί� λων επιστημονικώ�ν κατευθύ� νσεων, ενώ� παρά� λληλα κεί�μενά� της
έ� χουν δημοσιευτεί� επί�σης στον ημερή� σιο τύ� πο, ό� που εργά� στηκε ως αρθρογρά� φος
και συντά� κτρια κειμέ� νων πολιτιστικού� περιεχομέ� νου.

Κώστας Τσούγκρας: Γεννή� θηκε στο Βό� λο το 1966. Σπού� δασε μουσική� στο Ελληνικό� Ωδεί�ο Βό� λου και στο Νέ� ο Ωδεί�ο Θεσσαλονί�κης (πτυχί�α ακορντεό� ν και θεωρητικώ�ν, δί�πλωμα σύ� νθεσης). Εί�ναι από� φοιτος του Τμή� ματος Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του
ΑΠΘ, στο οποί�ο και ολοκλή� ρωσε τη διδακτορική� του διατριβή� πά� νω στα 44 κομμά� τια για πιά� νο του Γ. Κωνσταντινί�δη. Εργασί�ες του έ� χουν δημοσιευθεί� σε περιοδικά�
(Musicae Scientiae, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Quaderni dell’ Istituto
Liszt, Πολυφωνία κ.ά� .) και πρακτικά� συνεδρί�ων. Εί�ναι επί�κουρος καθηγητή� ς συστηματική� ς μουσικολογί�ας του ΤΜΣ του ΑΠΘ. Έργα του έ� χουν παρουσιαστεί� από�
καταξιωμέ� νους μουσικού� ς ή� σύ� νολα (Κρατική� Ορχή� στρα Θεσσαλονί�κης, Ελληνικό�
Συγκρό� τημα Σύ� γχρονης Μουσική� ς, Νέ� ο Ελληνικό� Κουαρτέ� το, dissonART Ensemble,
Piandaemonium κ.ά� .).
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Ιωάννης Φούλιας: Επί�κουρος καθηγητή� ς «Συστηματική� ς Μουσικολογί�ας. Θεωρί�ας της Μουσική� ς (18ου-19ου αιώ�νος)» στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Εθνικού� και Καποδιστριακού� Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν (προσωπική� ιστοσελί�δα: http://
users.uoa.gr/~foulias).
Γεννή� θηκε στην Αθή� να το 1976. Πραγματοποί�ησε μουσικέ� ς σπουδέ� ς στο
Δημοτικό� Ωδεί�ο Καλαμά� τας (πτυχί�α αρμονί�ας, αντιστί�ξεως, φού� γκας και πιά� νου,
1994-1998) και σπού� δασε μουσικολογί�α στο Τμή� μα Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν (πτυχί�ο το 1999 και διδακτορικό� δί�πλωμα το 2005, με διατριβή� για τα Αργά μέρη σε μορφές σονάτας στην κλασσική περίοδο). Εί�ναι μέ� λος της
Συντακτική� ς και της Επιστημονική� ς Επιτροπή� ς του περιοδικού� Πολυφωνία καθώ�ς
και των αντί�στοιχων επιτροπώ�ν του περιοδικού� Μουσικολογία, συνά� μα δε ιδρυτικό�
μέ� λος και Γενικό� ς Γραμματέ� ας της Ελληνική� ς Μουσικολογική� ς Εταιρεί�ας. Έχει συμμετά� σχει στο διεθνέ� ς ερευνητικό� πρό� γραμμα RIPM, σε επιστημονικέ� ς ημερί�δες και
διεθνή� συνέ� δρια. Έχει επί�σης δημοσιεύ� σει δεκά� δες πρωτό� τυπα ά� ρθρα, καθώ�ς και
μεταφρά� σεις βιβλί�ων (των R. Wagner, Κ. Φλώ�ρου και N. Cook) αλλά� και μικρό� τερων
μελετώ�ν. Από� τον εκδοτικό� οί�κο «Παπαγρηγορί�ου – Νά� κας» κυκλοφορού� ν οι μονογραφί�ες του Οι δύο σονάτες για πιάνο του Δημήτρη Μητρόπουλου: Από τον ύστερο
ρομαντισμό στην Εθνική Σχολή Μουσικής (2011) και Οι συμφωνίες κατά τις οβιδιανές Μεταμορφώ�σεις του Carl Ditters von Dittersdorf: Συμβολή στην αποκατάσταση
ενός έργου-σταθμού στην ιστορία της προγραμματικής μουσικής (2015).
Τα ερευνητικά� του ενδιαφέ� ροντα εμπί�πτουν στα ακό� λουθα πεδί�α: θεωρί�α
των μουσικώ�ν μορφώ�ν (από� τον 18ο έ� ως τον 21ο αιώ�να), εξελικτική� θεώ�ρηση ειδώ�ν και μορφώ�ν της ενό� ργανης μουσική� ς στο μπαρό� κ, τον κλασσικισμό� και τον
ρομαντισμό� , μορφολογί�α και μουσική� ανά� λυση.
Κώστας Χάρδας: Επί�κουρος καθηγητή� ς συστηματική� ς μουσικολογί�ας στο Τμή� μα
Μουσικώ�ν Σπουδώ�ν του Α.Π.Θ. Σπού� δασε πιά� νο και ανώ�τερα θεωρητικά� στο Αθηναϊκό� Ωδεί�ο και μουσικολογί�α στο Α.Π.Θ. Υποτροφί�α της Ακαδημί�ας Αθηνώ�ν τού�
έ� δωσε τη δυνατό� τητα να αποκτή� σει Master από� το Πανεπιστή� μιο του Λονδί�νου και
διδακτορική� διατριβή� από� το Πανεπιστή� μιο του Surrey. Έχει παρουσιά� σει ανακοινώ�σεις σε συνέ� δρια και έ� χει δημοσιεύ� σει ά� ρθρα, λή� μματα και κεφά� λαια βιβλί�ων στα
παρακά� τω πεδί�α: ανά� λυση και θεωρί�α της μουσική� ς, νεοελληνική� μουσική� , μουσική�
του δέ� κατου έ� νατου και του εικοστού� αιώ�να. Το ακαδημαϊκό� έ� τος 2014-2015 έ� δωσε διά� λεξη στο Τμή� μα Ελληνικώ�ν Σπουδώ�ν του Πανεπιστημί�ου Κολού� μπια και ή� ταν
προσκεκλημέ� νος ομιλητή� ς συνεδρί�ου της College Music Society στις Η.Π.Α.
Ως πιανί�στας εμφανί�στηκε σε ρεσιτά� λ και συναυλί�ες μουσική� ς δωματί�ου
στην Ελλά� δα και στο εξωτερικό� (Αγγλί�α, Τσεχί�α, Βέ� λγιο, Η.Π.Α.). Εί�ναι μέ� λος του
συνό� λου Piandaemonium. Η ηχογρά� φησή� του (CD) με έ� ργα για σό� λο πιά� νο και μουσική� ς δωματί�ου του Γ. Α. Παπαϊωά� ννου για την εταιρί�α Naxos βραβεύ� τηκε από� την
Ένωση Κριτικώ�ν Μουσική� ς και Θεά� τρου.

Συντονίστρια του συνεδρίου:
Αναστασί�α Σιώ�ψη, Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο

Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου:
Πά� νος Βλαγκό� πουλος, Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο
Νί�κος Μαλιά� ρας, Εθνικό� και Καποδιστριακό� Πανεπιστή� μιο Αθηνώ�ν
Εύ� η Νί�κα-Σαμψώ�ν, Αριστοτέ� λειο Πανεπιστή� μιο Θεσσαλονί�κης
Χά� ρης Ξανθουδά� κης, Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο
Νί�κος Τσού� χλος, Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο

Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου:
Πέ� τρος Βού� βαρης, Πανεπιστή� μιο Μακεδονί�ας
Κώ�στας Καρδά� μης, Ιό� νιο Πανεπιστή� μιο
Γιώ�ργος Κοκκώ�νης, Τεχνολογικό� Εκπαιδευτικό� Ίδρυμα Ηπεί�ρου
Νί�κος Μπού� κας, Τεχνολογικό� Εκπαιδευτικό� Ίδρυμα Ιονί�ων Νή� σων
Ιωά� ννης Φού� λιας, Εθνικό� και Καποδιστριακό� Πανεπιστή� μιο Αθηνώ�ν
* * *

Με την ευγενική υποστήριξη
της Αναγνωστική� ς Εταιρί�ας Κερκύ� ρας
της Εταιρεί�ας Κερκυραϊκώ�ν Σπουδώ�ν / Μουσεί�ου Σολωμού�
της Πινακοθή� κης του Δή� μου Κέ� ρκυρας
της Φιλαρμονική� ς Εταιρεί�ας Κερκύ� ρας
* * *

Χορηγοί
Ξενοδοχεί�ο «Αρκά� διο»
Ξενοδοχεί�ο «Ελληνί�ς»
Ξενοδοχεί�ο «Ερμή� ς»
Ξενοδοχεί�ο «Κωνσταντινού� πολις»
Ξενοδοχεί�ο «Bella Venezia»
Ξενοδοχεί�ο «Cavalieri»
Ξενοδοχεί�ο «City Marina»

Εστιατό� ριο «Αί�γλη»
Εστιατό� ριο «Μουρά� για»
Εστιατό� ριο «Ρεξ»

