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Σκεπτικό
Ανϊμεςα ςτισ εξελύξεισ τησ επιςτόμησ τησ μουςικολογύασ που ϋλαβαν χώρα τα
τελευταύα εικοςιπϋντε χρόνια, η ϋρευνα τησ μουςικόσ εκτϋλεςησ αποτελεύ ϋναν διαρκώσ
αναπτυςςόμενο τομϋα, ο οπούοσ ρύχνει ςυνεχώσ νϋο φωσ ςτην κατανόηςη τησ μουςικόσ
μϋςω τησ μουςικόσ πρϊξησ. Η παρούςα ομϊδα ςτοχεύει να ςυνειςφϋρει ςε αυτό τη
διεθνό τϊςη τησ μουςικολογικόσ ϋρευνασ, μϋςω τησ ποικύλησ μεθοδολογικόσ
διερεύνηςησ τησ μουςικόσ εκτϋλεςησ ωσ δημιουργικόσ πρϊξησ, η οπούα κατϋχει
ςημαντικό θϋςη ςτην τελικό αποτύμηςη τησ ϋννοιασ του μουςικού ϋργου. Το ρεπερτόριο
που θα μελετηθεύ ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ περιλαμβϊνει την ϋντεχνη μουςικό, αλλϊ και
ϊλλα ιδιώματα. Επύςησ, ενώ ςτο επύκεντρο βρύςκονται οι διανοητικού, ψυχολογικού και
κοινωνικού μηχανιςμού που διαμορφώνουν τον τελικό, κϊθε φορϊ, προςλαμβανόμενο
όχο από τον ακροατό, προτεραιότητα θα δοθεύ ςτη μελϋτη διαφορετικών ιδιωμϊτων
τησ ελληνικόσ μουςικόσ. Με τον τρόπο αυτό πιςτεύουμε ότι θα γύνει πιο απτό η
πολιτιςμικό θϋςη των ςυγκεκριμϋνων ιδιωμϊτων ςτην Ελλϊδα και η ςχϋςη τουσ με την
ϋκφραςό τουσ ςε παγκόςμιο επύπεδο, αναδεικνύοντασ ενδιαφϋρουςεσ πολιτιςμικϋσ
όψεισ τησ μουςικόσ εκτϋλεςησ ςτο ελληνικό ιςτορικό και κοινωνικό πλαύςιο.
Στόχοι / Αντικείμενα
Ιςτορύα τησ μουςικόσ εκτϋλεςησ και μελϋτη των ςτυλ ερμηνεύασ ςε διαφορετικϊ
πολιτιςμικϊ πλαύςια.
Μουςικό ανϊλυςη / μουςικό θεωρύα και μουςικό εκτϋλεςη.
Κριτικό προςϋγγιςη τησ ηχητικόσ και ςωματικόσ διϊςταςησ τησ μουςικόσ
εκτϋλεςησ.
Ανϊπτυξη ποικύλων τρόπων κατανόηςησ τησ ϋννοιασ τησ δημιουργικότητασ ςτην
εκτϋλεςη μϋςα ςε διαφορετικϊ πολιτιςμικϊ και πρακτικϊ πλαύςια (ηχογρϊφηςη,
ςυναυλύα, πρόβα, ςόλο, με οργανικό ςύνολο, αυτοςχεδιαςτικϋσ / προφορικϋσ
παραδόςεισ).
Διερεύνηςη τησ ϋκφραςησ πλατύτερων πολιτιςμικών ιδεών ςτην μουςικό εκτϋλεςη.
Μεθοδολογία
Η ϋρευνα ςτοχεύει να αναπτύξει ϋνα μεγϊλο εύροσ ςύγχρονων μουςικολογικών
μεθοδολογιών καλλιεργώντασ την διεπιςτημονικό αποτύμηςη τησ διαδικαςύασ τησ
εκτϋλεςησ και τησ προετοιμαςύασ τησ. Αναπτύςςονται ιςτορικϋσ, αναλυτικϋσ /
θεωρητικϋσ,
υπολογιςτικϋσ,
αιςθητικϋσ,
ανθρωπολογικϋσ,
φιλοςοφικϋσ,
κοινωνιολογικϋσ και ψυχολογικϋσ / γνωςτικϋσ προςεγγύςεισ.
Δραςτηριότητεσ
Ανϊπτυξη ερευνητικών προγραμμϊτων.
Διοργϊνωςη ελληνικών και διεθνών ςυμποςύων, ημερύδων και ςυνεδρύων.
Ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με διεθνεύσ ερευνητικϋσ ομϊδεσ με παρόμοια ςτόχευςη ςτη
μελϋτη τησ μουςικόσ εκτϋλεςησ.
Δημιουργύα βϊςεων ςυλλογόσ δεδομϋνων ςχετικών με την εκτϋλεςη (π.χ.
δημιουργύα ψηφιακόσ βϊςησ εμπορικών και ιδιωτικών ηχογραφόςεων και
μαγνητοςκοπόςεων ςε διαφορετικϊ ιδιώματα).
Ανϊπτυξη εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων με επύκεντρο τη ςχϋςη θεωρύασ και
πρϊξησ ςτη μουςικό εκτϋλεςη.

