ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (19ος 21ος ΑΙΩΝΑ)»: ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 – ΜΑΪΟ 2017

Η ερευνθτικι ομάδα «Νεοελλθνικι Μουςικι *Ν.Μ.+ (19οσ-21οσ αιϊνασ)» ιδρφκθκε
ςτθ Γ.Σ. τθσ 24θσ Απριλίου 2015 τθσ Ελλθνικισ Μουςικολογικισ Εταιρείασ με
ςυντονιςτζσ τουσ Νίκο Μαλιάρα, κακθγθτι του Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν του
Ε.Κ.Ρ.Α. (κφριο ςυντονιςτι), Γιϊργο Σακαλλιζρο, επίκουρο κακθγθτι του Τμιματοσ
Μουςικϊν Σπουδϊν του Α.Ρ.Θ., και Κϊςτα Καρδάμθ, επίκουρο κακθγθτι του
Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου. Από ςυςτάςεϊσ τθσ,
είλκυςε το ενδιαφζρον τακτικϊν και πάρεδρων μελϊν τθσ ΕΜΕ, με αποτζλεςμα να
είναι πικανϊσ θ πολυπλθκζςτερθ ερευνθτικι ομάδα τθσ Εταιρείασ, με πάνω από 25
μζλθ.
Η ερευνθτικι ομάδα τθσ ΝΜ ζχει ωσ ςτόχο να καλφψει ειδικζσ ερευνθτικζσ
και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςφμφωνα με το πλαίςιο λειτουργίασ και ςτόχων τθσ
Ελλθνικισ Μουςικολογικισ Εταιρείασ. Στο πλαίςιο αντικειμζνων και ςτόχων,
ζμφαςθ ζχει δοκεί ςε τομείσ Ιςτορίασ, Σφνκεςθσ, Θεωρίασ και ανάλυςθσ, Εκτζλεςθσ
και ερμθνείασ, Κριτικισ και αιςκθτικισ, Κακοριςμοφ εκπαιδευτικϊν κατευκφνςεων,
Αρχειονομίασ, καταλογογράφθςθσ και βιβλιογράφθςθσ, κακϊσ και τθσ εν γζνει
Ρροβολισ τθσ Ζντεχνθσ (κυρίωσ, αλλά όχι αποκλειςτικά) Νεοελλθνικισ Μουςικισ
δθμιουργίασ, των προςϊπων που τθ ςυςτινουν, των κεςμϊν και των φορζων που
τθ διακινοφν.
Η ζωσ τϊρα προβολι του ζργου τθσ ομάδασ και οι δραςτθριότθτζσ τθσ
κυρίωσ προςβλζπουν, προσ το παρόν, ςε ερευνθτικι παραγωγι που να
περιλαμβάνει ςυμμετοχι ςε οργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμποςίων και ςεμιναρίων, ςε
ςυνεργαςία με πανεπιςτθμιακοφσ, καλλιτεχνικοφσ και εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ.
Η διάχυςθ του ζργου αυτοφ ευρφτερα ςτθν κοινωνία, μζςω του δθμόςιου
επιςτθμονικοφ λόγου, ςε εκδθλϊςεισ και ςυνεργαςίεσ τθσ ομάδασ με κοινωνικοφσ,
πολιτιςτικοφσ και παραγωγικοφσ φορείσ του τόπου, ζχει ωσ ςτόχο τόςο τθν
επικοινωνία με το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, όςο και το να δοκεί βιμα ςε νζουσ
αλλά και κακιερωμζνουσ επιςτιμονεσ, μζλθ τθσ ομάδασ, ϊςτε να προωκθκοφν το
ζμψυχο δυναμικό τθσ και οι τρζχουςεσ ερευνθτικζσ κατευκφνςεισ που τα παρόντα
μζλθ εκπονοφν.
Ριο ςυγκεκριμζνα:
- Η ερευνθτικι ομάδα ΝΜ ςυμμετείχε οργανωτικά ςτο επιςτθμονικό
Μουςικολογικό Συμπόςιο «Ελλάδα και Ππερα», ςτο πλαίςιο των 12ων Ελλθνικϊν
Μουςικϊν Γιορτϊν, ςτο Βυηαντινό Μουςείο Ακθνϊν, από 10 ζωσ 12 Ιουνίου 2016,
ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Μουςικϊν Σπουδϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, και τθν Ζνωςθ Ελλινων
Μουςουργϊν. Ωσ ομιλθτζσ παρευρζκθςαν μουςικολόγοι και κεατρολόγοι, μζλθ
ΔΕΡ ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων, ςυνκζτεσ όπερασ, αρχιμουςικοί και καλλιτζχνεσ.
Στθν Οργανωτικι Επιτροπι, εκ μζρουσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ ΝΜ, ςυμμετείχε ο
Νίκοσ Μαλιάρασ (κφριοσ ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ). Συνολικά, διοργανϊκθκαν 10
ςυνεδρίεσ και ςυμμετείχαν 31 ομιλθτζσ.
- Η ερευνθτικι ομάδα ΝΜ είχε πρωταγωνιςτικό ρόλο και ςτθν οργάνωςθ, το
πρόγραμμα και τθ διεξαγωγι του 8ου Διατμθματικοφ Μουςικολογικοφ Συνεδρίου,
με κζμα «Επιδράςεισ και αλλθλεπιδράςεισ», το οποίο πραγματοποιικθκε υπό τθν
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αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Μουςικολογικισ Εταιρείασ ςτθν Ακινα, από τισ 25 μζχρι τισ 27
Νοεμβρίου 2016. Το ςυνζδριο εντάχκθκε ςτισ ετιςιεσ εκδθλϊςεισ για τον εορταςμό
των 25 ετϊν λειτουργίασ του Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν του Εκνικοφ και
Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, πραγματοποιικθκε δε με τθν ευγενικι
υποςτιριξθ του Οργανιςμοφ Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν, ςτουσ χϊρουσ του. Υπό
τθν αιγίδα τθσ ερευνθτικισ ομάδασ ΝΜ τζκθκαν τρεισ ςυνεδρίεσ, με τουσ εξισ
κεματικοφσ τίτλουσ: «Ι: Ρρόςωπα και κεςμοί ςτθ νεοελλθνικι μουςικι κατά τον 19ο
αιϊνα», «ΙΙ: Υφι και φφοσ ςτθ νεοελλθνικι μουςικι κατά τον 20ό αιϊνα» και «ΙΙΙ:
Ιςτορικζσ και κριτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ νεοελλθνικι μουςικι (19οσ-20όσ αιϊνασ)»,
ςτισ οποίεσ εκφϊνθςαν ανακοινϊςεισ οι Κ. Καρδάμθσ, Θ. Τρικοφπθσ, Ν. Ακ.
Μάμαλθσ, Δ. Φιςτουρισ, Σ. Κατςαροφ, Γ.-Μ. Τςερπζ, Μ. Ντοφρου, Γ. Σακαλλιζροσ, Γ.
Κωςτάντηοσ, Ν. Δοντάσ, Μ. Ρυλιαροφ και Ρ. Κωνςταντινίδθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι
οι παραπάνω ομιλθτζσ δεν αποτελοφν όλοι μζλθ τθσ ομάδασ, πράγμα που δείχνει
τθν ευρφτθτα των ερευνθτικϊν ενδιαφερόντων, επάνω ςτο πεδίο τθσ νεοελλθνικισ
μουςικισ, αλλά και τισ δυνατότθτεσ εξζλιξθσ τθσ ομάδασ, τόςο ςε ζμψυχο υλικό όςο
και ςε κατευκφνςεισ ζρευνασ.
Επίςθσ, θ ερευνθτικι ομάδα ΝΜ διοργάνωςε, ςτο πλαίςιο του ςυνεδρίου,
και τθ Στρογγυλι Τράπεηα με κζμα «Η επιςτθμονικι ζρευνα για τθ Νεοελλθνικι
Ζντεχνθ Μουςικι ςιμερα» (με ςυντονιςτι τον Ν. Μαλιάρα). Στόχοσ τθσ Στρογγυλισ
Τράπεηασ ιταν να δϊςει τθν ευκαιρία να κατατεκοφν και να ανταλλαγοφν αμοιβαία
οι εμπειρίεσ τθσ μζχρι τϊρα πορείασ τθσ ζρευνασ τθσ ζντεχνθσ νεοελλθνικισ
μουςικισ, να εξεταςτοφν τα επιτεφγματα αλλά και οι τυχόν αςτοχίεσ, να υπάρξει
αφενόσ μια αλλθλοενθμζρωςθ για τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, αλλά και
αναςτοχαςμόσ και προβλθματιςμ όσ για το παρελκόν, το παρόν και το μζλλον. Οι
ςυμμετζχοντεσ, και οι αντίςτοιχοι τίτλοι των παρουςιάςεϊν τουσ, ιταν:
 Γιϊργοσ Σακαλλιέροσ : «Η διάχυςθ τθσ ζρευνασ για τθ Νεοελλθνικι Μουςικι
ςτον διεκνι μουςικολογικό χϊρο: Με αφορμι πρόςφατα ερευνθτικά
αποτελζςματα επάνω ςτο ζργο του Δθμιτρθ Μθτρόπουλου».
 Κϊςτασ Χάρδασ : «(Ξανα)Γράφοντασ τθν ιςτορία: Ρροβλθματιςμοί, αποφάςεισ
και εμπειρίεσ από τθ ςυγγραφι λθμμάτων για ζλλθνεσ ςυνκζτεσ ςτθν
πρόςφατθ ζκδοςθ του Grove Music Online».
 Κϊςτασ Καρδάμθσ : «Ρροαπαιτοφμενα, “εργαλεία” και εμπόδια για τθν
ενδελεχι ζρευνα τθσ Νεοελλθνικισ Ζντεχνθσ Μουςικισ».
 Νίκοσ Μαλιάρασ : «Οι ερευνθτικζσ, εκπαιδευτικζσ, καλλιτεχνικζσ και εκδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ του Εργαςτθρίου Μελζτθσ τθσ Ελλθνικισ Μουςικισ του ΤΜΣ
του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν» (τθν παρουςίαςθ πραγματοποίθςε ο Θ.
Τρικοφπθσ).
Το αποτζλεςμα τθσ διοργάνωςθσ τθσ Στρογγυλισ Τράπεηασ ιταν να
παραχκεί ζνασ πραγματικά ενδιαφζρων και ηωντανόσ, αλλά και δθμιουργικόσ
διάλογοσ ςε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και κατευκφνςεισ επάνω ςτο πεδίο τθσ
Νεοελλθνικισ Ζντεχνθσ Μουςικισ, μεταξφ των ομιλθτϊν και του κοινοφ.
Η ερευνθτικι ομάδα ΝΜ κα ςυνεχίςει τθν ερευνθτικι παρουςία τθσ ςε δθμόςιεσ
εκδθλϊςεισ επιςτθμονικοφ λόγου, όπωσ ςτο επερχόμενο 9ο Διατμθματικό
Μουςικολογικό Συνζδριο που κα διεξαχκεί ςτθ Θεςςαλονίκθ, 1-3 Δεκεμβρίου 2017.
Ραράλλθλα, εξετάηονται προτάςεισ που ζχουν τεκεί, από μζλθ τθσ ομάδασ,
δθμιουργίασ ερευνθτικϊν (υπο)ομάδων εργαςίασ με πιο εξειδικευμζνα αντικείμενα,
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επάνω ςε Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ και το ζργο τουσ, αρχειακι ζρευνα γεωγραφικά και
χρονολογικά ςτοχευμζνθ, ειδικότερα ηθτιματα μεκοδολογίασ ζρευνασ, μουςικισ
ανάλυςθσ ΝΜ κ.λπ. Επίςθσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ διαςφνδεςθ τθσ ερευνθτικισ
ομάδασ με τα τρία Τμιματα Μουςικϊν Σπουδϊν (Α.Ρ.Θ., Ε.Κ.Ρ.Α. και Ι.Ρ.) και του
Τμιματοσ Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ του ΡΑ.ΜΑΚ., ϊςτε προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, αλλά και υποψιφιοι διδάκτορεσ να ζρκουν ςε επαφι με
τουσ ςτόχουσ τθσ ομάδασ, διευρφνοντασ το ζμψυχο corpus τθσ και ςυμμετζχοντασ
ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ.
4 Ιουνίου 2017
Οι συντονιστές:
– Νίκοσ Μαλιάρασ, κακθγθτισ του Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν του Ε.Κ.Ρ.Α.
(κφριοσ ςυντονιςτισ) (nimar2@hol.gr),
– Γιϊργοσ Σακαλλιζροσ, επίκουροσ κακθγθτισ του Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν
του Α.Ρ.Θ. (sakallieros@gmail.com),
– Κϊςτασ Καρδάμθσ, επίκουροσ κακθγθτισ του Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν του
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου (kardamis@ionio.gr).
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