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Η δηµιουργία φεστιβάλ ηλεκτρονικής µουσικής µε διεθνή
εµβέλεια, προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών µουσικών.
Παράλληλα ο συνδυασµός τεχνολογίας ήχου και εικόνας
αποτελεί ένα από τα αντικείµενα της στήλης. Για την πλη-
ρέστερη ενηµέρωσή σας, απευθυνθήκαµε στην Καλλιτε-
χνική ∆ιευθύντρια του ElectroMediaWorks Μαρία Αλούπη,
η οποία µας πληροφορεί µε τα ακόλουθα: 

Το Κέντρο Μουσικής Σύνθεσης & Ερµηνείας
(ΚΕ.Μ.Σ.Ε), η Medea Electrοnique και το Ε.Ρ.Η.Μ.Ε.Ε.
(Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μουσικής Έρευνας και
Εφαρµογών Ιονίου Πανεπιστηµίου)  διοργανώνουν στην
Αθήνα το πρώτο διεθνές Φεστιβάλ ElectroMediaWorks
'08, 14 -18 Μαΐου 2008 στον βιοµηχανικό χώρο «Αποθή-
κη - Art Factory» στην οδό Λαµίας 6 και Πειραιώς (απέ-
ναντι από την Πειραµατική Λυρική Σκηνή).

Το Φεστιβάλ ElectroMediaWorks '08 πραγµατο-
ποιείται µε την χορηγική συνεργασία και υποστήριξη
εταιριών και ιδρυµάτων, υπό τη Γενική ∆ιεύθυνση του
Μανώλη Μανουσάκη και την Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση της
Μαρίας Αλούπη. Υπεύθυνοι παραγωγής: Ανδρέας ∆ι-
κτυόπουλος, Παναγιώτης Τσαγκαράκης. Curator: Χρή-
στος Λάσκαρης.

Πρόκειται για ένα 5ήµερο ετήσιο διεθνές φεστι-
βάλ που θα πραγµατοποιηθεί για πρώτη φορά τον Μάιο
2008 (14 -18 Μαΐου) µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Αφορά σε παρουσιάσεις έργων που συνδυάζουν τεχνο-
λογία ήχου και εικόνας (mixed media), ένα εντατικό πεν-
θήµερο πρόγραµµα αποτελούµενο από διεθνείς παρα-
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γωγές, γύρω από την
καινοτόµο τέχνη των
µέσων, την     ηλεκτρο-
ακουστική µουσική και
την cross-over τέχνη.
Περισσότεροι από 200
συνθέτες,performers,
video artists και sonic
artists από 20 χώρες
θα φέρουν σε επαφή
διαφορετικές µορφές
τέχνης και σύγχρονες
αντιλήψεις.  

Επίσηµοι 
Προσκεκληµένοι:

Ως επίσηµοι προσκεκληµένοι θα συµµετάσχουν οι: Θεό-
δωρος Αντωνίου, Γιώργος Κουµεντάκης, ∆ηµήτρης Κα-
µαρωτός, Μιχάλης Αδάµης, Joel Chadabe, Carla Scalleti
(Symbolic Sound Kyma), Gerard Pape, Daniel Kientzy,
Reina Portuondo, Nicholas Isherwood, ΕΣΣΗΜ, το ινστι-
τούτο CMMAS (Μεξικό) και το ινστιτούτο IDKA (Σουηδία).

Workshops

Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Μαΐου, ώρα 12.00 -
17.30 θα πραγµατοποιηθούν εργαστήρια όπου θα πα-
ρουσιάσουν νέες τεχνολογίες και ερευνητικά προγράµ-
µατα. Τα εργαστήρια είναι συνδιοργάνωση του
Ε.Ρ.Η.Μ.Ε.Ε. και του Κέντρου Μουσικής Σύνθεσης &
Ερµηνείας. Αναλυτικότερα:

�  Σάββατο 17 Μαίου:
12.00 “Ear to the Earth” - Οµιλία του Joel Chadabe, Πρό-
εδρου και ιδρυτή του Electronic Music Foundation (EMF),
13.30 οµιλία του συνθέτη Gerard Pape, 
15.15 παρουσίαση του ινστιτούτου CMMAS, 
16.30 παρουσίαση του ινστιτούτου IDKA.

�  Κυριακή 18 Μαίου: 
12.00 ∆ιαδραστικά Περιβάλλοντα: Εργαλεία, σχεδιασµός
και αισθητικές εκτιµήσεις - παρουσίαση του Γιάννη Ζάν-
νου (τµήµα ήχου και εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου).
14.00 Τρίωρο Εργαστήριο - παρουσίαση του “Kyma” από
την Carla Scalleti. 

Βασικό Πρόγραµµα Συναυλιών:

14 -18 Μαΐου 2008, ώρα 18.00 - 24.30 καθηµερινά:

Στο πρόγραµµα συµπεριλαµβάνονται συναυλίες και έργα
που επιλέχθηκαν από συµµετοχές που υποβλήθηκαν κα-
τόπιν διεθνούς ανοιχτής πρόσκλησης η οποία έληξε την
31η Μαρτίου 2008. Θα πραγµατοποιηθούν:
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Το Κέντρο Μουσικής Σύνθεσης και Ερµηνείας διοργάνωσε
στις 4 και 5 Απριλίου  σεµινάριο και συναυλία µε τον
Άγγλο συνθέτη - πειραµατιστή John Richards. 

H συναυλία πραγµατοποιήθηκε στο “Μεταλλουρ-
γείο”. Συµµετείχαν ακόµη οι: Joe Tornabene, Tim Ward,
Μανώλη Μανουσάκη και Ανδρέα ∆ικτυόπουλο.

Ο John Richards ερευνά τις δυνατότητες της
performance µε τη χρήση αυτοσχέδιων µουσικών οργά-
νων και µε τη δηµιουργία διαδραστικού περιβάλλοντος
χώρου. Συνεργάζεται  µε γνωστούς µουσικούς στον χώρο
του αυτοσχεδιασµού και της ηλεκτρονικής µουσικής και
εµφανίζεται συχνά στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία και Ια-
πωνία. Πιο πρόσφατες εµφανίσεις έγιναν στο IRCAM, στο
Παρίσι, στο Fylkingen , στην Σουηδία, στο Bent Festival,
στο Los Angeles, στο Sonar και την Βαρκελώνη. Έχει γρά-
ψει µεγάλο αριθµό άρθρων που αφορούν στην “υβριδικό-
τητα”, στην µεταψηφιακή θεωρία και στα “dirty
electronics”.  Από το 1990 διδάσκει αυτοσχεδιασµό στο
Dartington International Summer School.

Ε.Σ. Από πού αντλείτε τις ιδέες σας; Έχετε στο µυαλό κά-
ποιους ήχους ή την κατασκευή ενός οργάνου; 

J.R. Η δηµιουργία ενός οργάνου δεν είναι αυτοσκοπός.
Συνήθως είναι πιο σηµαντικό να συνθέσω ένα κοµµάτι, το
οποίο θα εκτελέσω εγώ ο ίδιος. Έτσι σκέφτοµαι το τελι-
κό αποτέλεσµα, το οποίο είναι η παράσταση. Όλα µου τα
έργα είναι φτιαγµένα για ζωντανή εκτέλεση και όχι απα-
ραίτητα για να ηχογραφηθούν ή να παρουσιαστούν σε
βίντεο. Έτσι, σκέφτοµαι µια συναυλία και, αν προτιµάτε,
δηµιουργώ ακριβώς για τη συγκεκριµένη συναυλία. 

Κάποιες από τις συνθέσεις που έχω γράψει,
έχουν µετατραπεί σε όργανα που τα χρησιµοποίησα ξα-
νά µε κάποιο τρόπο. Αυτό όµως είναι µια πραγµατικότη-
τα σε κάθε µορφή σύνθεσης, όπου έχεις µια ιδέα και
µπορεί να χρησιµοποιήσεις αυτή την τεχνική ή την προ-
σέγγιση ξανά. Έτσι τα ίδια τα όργανα είναι συνθέσεις. 

Τ.W. Ας σκεφτούµε για λίγο το όργανο που έχετε δηµι-
ουργήσει υπό τη µορφή ρολογιού - είδατε το ρολόι σε κά-
ποιο κατάστηµα και σκεφτήκατε «θα µπορούσα να κάνω
κάτι µε αυτό» ή είδατε το ρολόι και σας άρεσε και σκεφτή-
κατε «πρέπει να κάνω κάτι µε αυτό» ή  σκεφτήκατε «πρέ-
πει να βρω ένα ρολόι, γιατί σκέφτηκα ένα κοµµάτι που πε-
ριλαµβάνει τον ήχο ενός ρολογιού»; 

J.R. Νοµίζω ότι η απάντηση είναι «ναι» σε όλα τα ερωτή-
µατα! Με µερικά πράγµατα ισχύει ότι µόλις τα βλέπεις,
λες πως πρέπει να κάνεις κάτι µε αυτά.  Για παράδειγµα,
ήθελα κάτι µεταλλικό στο µέγεθος του χεριού µου, το ο-
ποίο να µπορώ να το αγγίζω και να διαχέω ηλεκτρισµό
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� 42 συναυλίες οργα-
νισµών και ανεξάρτη-
των καλλιτεχνών από
20 χώρες (περισσότερα
από 100 έργα). 
� 22 video art.
� Συναυλία - Project
στην µνήµη του
Karlheinz
Stockhausen.

Η συναυλία θα περιλαµβάνει την παραγωγή του έργου
“Capricorn” του  K. Stockhausen και την εκτέλεση 4 νέων
έργων αφιερωµένα στον K. Stockhausen. Η διοργάνωση
της συναυλίας καθώς και η ανάθεση των έργων ξεκίνησε
από το Παρίσι, την Άνοιξη του 2007 µε πρωτοβουλία του
Gerard Pape και του Nicholas Isherwood - συνεργατών
του  K. Stockhausen και µε την συναίνεση του ίδιου του
µεγάλου συνθέτη. Αρχικά η συναυλία προγραµµατίστηκε
µε αφορµή τον εορτασµό των 80 ετών του K.
Stockhausen, όµως λόγω της απώλειας του συνθέτη, η
συναυλία θα  είναι αφιερωµένη στην µνήµη του. Το αφιέ-
ρωµα αυτό, µετά την πρεµιέρα του στην Ελλάδα, έχει
προγραµµατιστεί να παρουσιαστεί σε άλλες 3 χώρες κα-
τά την διάρκεια του 2008 (ΗΠΑ, Γαλλία, Ισπανία). Συµµε-
τέχουν επίσης έργα των συνθετών: Karlheinz
Stockhausen/Γερµανία, Eduardo Polonio - Ισπανία,
Gerard Pape - ΗΠΑ/Γαλλία, David Felder - Ισπανία, Μαρία
Αλούπη & Ανδρέας    ∆ικτυόπουλος - Ελλάδα.
� Συναυλία - Αφιέρωµα µε Ηλεκτροακουστικά έργα
του Karlheinz Stockhausen:
Gesang der Junglinge - αυθεντικό τετρακάναλο tape.
Telemusik - stereo tape 
� Συναυλία - Αφιέρωµα µε Ηλεκτροακουστικά έργα
του Ιάννη Ξενάκη:
La Légende d'Eer - αυθεντικό εφτακάναλο tape µε  βί-
ντεο.
Kosmos X - βίντεο - αφιέρωµα στον Iάννη Ξενάκη, της
Έφης Ξηρού.
� Συναυλία του Daniel Kientzy
Το META DUO που αποτελείται από τον διάσηµο σαξο-
φωνίστα Daniel Kientzy και την Reina Portuondo (ηλε-
κτρονικά) σε µία εµφάνιση µε έργα δικής του επιλογής.
� Συναυλία του συνθέτη Gerard Pape
1. Faux Mouvements - οχτακάναλο tape (2007-08)
2. Clouds - εξακάναλο tape (2002)
3. Tantric Transformations - οχτακάναλο tape (2000)
� Συναυλίες - Αφιερώµατα των: Joel Chadabe - Πρό-
εδρου και ιδρυτή του Electronic Music Foundation (EMF),
Carla Scaletti, Ελλήνων προσκεκληµένων συνθετών,
CMMAS, IDKA, ΕΣΣΗΜ,
ΕΡΗΜΜΕ, ΙΕΜΑ, ΚΣΥΜΕ,
τµήµατος Μουσικών
Σπουδών Πανεπιστηµίου
Αθηνών. 

Ένας επιπλέον όρο-
φος 900 τ.µ. µε εγκατα-
στάσεις ήχου και εικό-
νας (installations) θα εί-
ναι στην διάθεση των ε-
πισκεπτών του φεστιβάλ.
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Μια συζήτηση 
της Ελένης Σκάρκου 

και του Tim Ward* µε τον 

John RichardsJohn RichardsJohn RichardsJohn Richards
Joel Chadabe

Gerard Pape
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