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Γεωργία Καλοδίκη   Πέτρες 
για τροµπέτα και ηλεκτρονικά. Τροµπέτα: Κωνσταντίνος Μήτρου. 
 
 Στο συγκεκριµένο έργο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην αισθητική σχέση αρµονικών και µη αρµονικών 
φασµάτων σαν µια γέφυρα διασύνδεσης του οργανικού µε τον ηλεκτρονικό ήχο µετά από τις παρακάτω 
σκέψεις. Η µη συγχώνευση των δύο υποστάσεων που συχνά παρατηρείται σε µεικτά έργα, την δυνατότητα 
εύρεσης κοινών ποιοτήτων µε ή χωρίς επεξεργασία, την αναπάντεχη επιλογή που συχνά προκύπτει για µίµηση 
της µιας πηγής µέσω της άλλης και την ακουσµατική διάσταση της οργανικής πηγής. Ο ήχος είναι µια κυµατική 
κίνηση και ως τέτοια είναι δυνατόν να προβληθεί σαν ένα µοντέλο δράσης που προσοµοιάζει στην κυµατική 
κίνηση του νερού. Εδώ, λαµβάνει χώρα µια αισθητική αναπαράσταση του µοντέλου δράσης που παράγεται 
µετά την πτώση µιας πέτρας στο νερό. Οι επακόλουθοι οµόκεντροι κύκλοι που δηµιουργούνται στην επιφάνεια 
µιας λίµνης και που σταδιακά ασθενούν ‘αποκτούν’ αισθητικά µε το έργο ‘Πέτρες’ µια ηχο-ποιητική διάσταση.  
 
Breeze  
για κιθάρα, προηχογραφηµένη φωνή και ηλεκτρονικά. Κιθάρα: Γεωργία Καλοδίκη.  
 
Ηλεκτρονική επεξεργασία µουσικής απαγγελίας από κείµενα  Παπαδιαµάντη (ερωτικά διηγήµατα) 
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο στηρίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία προ-ηχογραφηµένου λόγου. Γίνεται 
χρήση µη αρµονικών φασµάτων µε τονικές αναφορές. Το κείµενο προέρχεται από απαυγάσµατα των ερωτικών 
διηγηµάτων του Παπαδιαµάντη. Γίνεται χρήση τεχνικών ‘διαστολής’ του µουσικού χρόνου (time stretch), και 
δηµιουργικής εκµετάλλευσης των αντηχήσεων και διαθλάσεων του ήχου στον χώρο. (Πρώτη Εκτέλεση, Η ναυς 
των ονείρων - Μουσικό θέατρο 2014-2015, Κενός Χώρος) (προηχογραφηµένη φωνή - Ευαγγελία Θαλασσινή) 
Η µουσική συνάντηση του Παπαδιαµαντικού λόγου µε το µουσικό θέατρο αποτελεί µια συνθετική πρόκληση 
µιας και η ισορροπία ανάµεσα στα βαθιά νοήµατα που ο λόγος του φέρει και στο πλούσιο ‘ηχοποιητικό’ υλικό 
της κιθάρας και της φωνής είναι εξαιρετικά λεπτή κατά την ηλεκτροακουστική επεξεργασία προκειµένου ο λόγος 
να γίνεται κατανοητός. Στο δρώµενο γίνεται χρήση της λογισµικής πλατφόρµας µουσικής διάδρασης Μax Msp. 
Για την δηµιουργία του patch χρησιµοποιούνται σαν βάση προ-ηχογραφηµένα υλικά που έχουν υποστεί 
σχετική επεξεργασία και τα οποία λειτουργούν σε αντίστιξη µε τον προς επεξεργασία λόγο σε ζωντανό χρόνο 
κατά την διάρκεια του έργου. Το εγχείρηµα έχει σαν πρώτο και κύριο στόχο - µέσω της χρήσης τεχνικών 
διαστολής του χρόνου, κοκκώδους υφής, convolution και δηµιουργικής εκµετάλλευσης των αντηχήσεων και 
διαθλάσεων του ήχου στον χώρο - την ανάδειξη ενός κρυφού και άρρητου νοηµατικού περιεχοµένου ως τώρα 
ανεξερεύνητου πέρα από την σηµασιολογική προφάνεια των λέξεων. Η φωνή στο tape λειτουργεί ως το alter 
ego της performer. 

Η Γεωργία Καλοδίκη γεννήθηκε στην Αθήνα (1975) όπου σπούδασε κλασική κιθάρα µε την Έλενα Παπανδρέου καθώς και ανώτερα 
θεωρητικά και σύνθεση µε τον Ιωσήφ Παπαδάτο, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Αλέξανδρο Καλογερά και τον Θεόδωρο Αντωνίου. Κατέχει 
δίπλωµα στην κλασική κιθάρα και στην σύνθεση (Α’ βραβείο, Μουσική Εταιρεία Αθηνών, 2004). Είναι πτυχιούχος του τµήµατος 
Μουσικής επιστήµης και Τέχνης του πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε ειδίκευση στην Σύνθεση και κάτοχος Master και Διδακτορικού 
από το Goldsmiths College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου.Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα σύνθεσης µε τους Alvin Lucier, 
Christian Wolf, Rebecca Saunders και Bryan Ferneyhough καθώς και σεµινάρια µουσικής για το θέατρο και τον κινηµατογράφο µε τον 
Αλέξανδρο Μούζα. Η εργογραφία της περιλαµβάνει έργα για οργανική, και ηλεκτρονική µουσική, καθώς και έργα για το θέατρο και 
τον κινηµατογράφο. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί και έχει λάβει παραγγελίες από την ALEA ΙΙΙ του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης, 
την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, το Μέγαρο Μουσικής, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, την Καµεράτα, το ίδρυµα Μιχάλη Κακογιάννη, 
την Ορχήστρα των Χρωµάτων, την ΑΣΟΝ, το Festival Acanthes, τους Kreutzer quartet και το Old Operating Theatre του Λονδίνου.Έχει 



 

 

γράψει µουσική για τον κινηµατογράφο συµµετέχοντας στον κύκλο των φεστιβάλ Βωβού Κινηµατογράφου του Ιδρύµατος Μιχάλη 
Κακογιάννη (περίοδος 2010-2012) σε τέσσερα έργα εποχής (Newmeyer’s Safety last, Charlie Chaplin’s The kid, Y.Protasanov’s Aelita: 
Queen of Mars,Sternberg’s Underworld). Στο θέατρο έχει συνεργαστεί µε την Ρούλα Πατεράκη (Ε.Ibsen-Το ξύπνηµα των Νεκρών 
2011, P.Hamilton-Το φως του γκαζιού, 2012), την Ευαγγελία Θαλασσινή (Α.Παπαδιαµάντη - η Ναυς των ονείρων, Κενός Χώρος, 
2014) και τον Ηλία Ευαγγελίδη (Α.Τσέχωφ - Αφέντης και Δούλος, Χοροχρόνος, 2016). Από το 2012 εκπονεί νέα διδακτορική έρευνα 
στην ηλεκτροακουστική µουσική σύνθεση στο Ιόνιο πανεπιστήµιο µε τον Θεόδωρο Λώτη. Είναι µόνιµος συνεργάτης του περιοδικού 
της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών «Πολύτονον», µέλος της Ενωσης Ελλήνων Μουσουργών και του ΕΣΣΗΜ. Μουσική 
τηςκυκλοφορεί από την Subways Records. 

 
 
Virginie Viel An Ocean on the moon,  
ακουσµατική µουσική – εκδοχή 8 καναλιών (αρχικά για 16 κανάλια) – 2017 
 
To An Ocean on the moon είναι ένα ακουσµατικό έργο που εξερευνά το υγρό τοιχείο µέσα από την εξέλιξη µιας 
λαµπερής, χαρούµενης και ταυτόχρονα καταστρεπτικής ηχοχρωµατικής ισορροπίας των οργάνων. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στην ποικιλοµορφία των αισθήσεων που καταλαµβάνουν έναν θεατή µπροστά στη θάλασσα, 
ανάµεσα σε αναµνήσεις χαρούµενων στιγµών, στη µοναχική περιπλάνηση και στον ξαφνικό φόβο. Το έργο 
προσοµοιάζει οπτικές και κινητικές εµπειρίες της θάλασσας. Σε αυτές, έχω συνδέσει την πλούσια 
εκφραστικότητα της οργανικής χειρονοµίας, µερικές φορές µεθοδική, άλλες παρορµητική και κάποιες φορές 
εύκαµπτη ή αισθησιακή. Το έργο προέρχεται από συνεργασίες µε διάφορους καλλιτέχνες που αυτοσχεδίασαν 
βασιζόµενοι σε οπτικές εικόνες και βίντεο κλιπς και µε τον συνθέτη Αλέξανδρο Ρέτση που επεξεργάστηκε 
µερικές από αυτές τις ηχογραφήσεις. Το έργο δηµιουργήθηκε εν µέρει στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο στην Κέρκυρα 
και ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Μουσικής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας στο Πανεπιστήµιο De Montfort στο 
Leicester του Ηνωµένου Βασιλείου. Ευχαριστώ πολύ τον Θεόδωρο Λώτη για την θερµή υποδοχή του στο Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο, για την ακρόαση και την υποστήριξή του κατά την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Ευχαριστώ 
επίσης τον Ανδρέα Μνιέστρη και τον Διονύση Μπατζάκη για τη βοήθειά τους και όλους τους όµορφους 
ανθρώπους και τους ταλαντούχους µουσικούς που συµµετέχουν σε αυτό: Αλέξανδρος Ρέτσης, Ελίζα 
Παπακώστα-Σµύρνη, Γιώργος Σταυρίδης, Ρεζάρτα Κρούγια, Σεβαστιανός Μοτορίνος, Νίκη Κοκκώλη, Ναυσικά 
Καραγιανάκη, Στέλιος Μίχας-Εγκλέζος, Άννα Κατάγκη και Σοφία Κετεντζιάν. 
 
Η Virginie Viel είναι συνθέτης ακουσµατικής µουσικής και εικαστικός καλλιτέχνης (φωτογραφία και βίντεο). Από το 2008, η δουλειά 
της έχει εµπλουτιστεί από τη σύνθεση ακουσµατικής µουσικής. Μετά από το µεταπτυχιακό της στη σύνθεση που απέκτησε στο Βέλγιο 
το 2014 µε την A.Vande Gorne, είναι υποψήφια διδάκτορας στη µουσική σύνθεση στο Πανεπιστήµιο De Montfort στο Leicester, 
Ηνωµένο Βασίλειο. Η έρευνά της εστιάζει στη µουσική µορφή της ακουσµατικής σύνθεσης µέσω αναλογιών µε τις εικαστικές τέχνες 
και την πολυαισθητηριακή εµπειρία. Είναι µέλος του συλλόγου συνθετών Séneçon που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Τα έργα της έχουν 
εκτελεστεί στην Ευρώπη, το Μεξικό και την Αυστραλία. 
 
 
Ιουστίνη Αντιγόνη Ελούλ Πρόσωπο & Προσωπεία  
 
Το έργο αυτό αποτελεί το καλλιτεχνικό µέρος της πτυχιακής µου εργασίας, η οποία είχε ως θέµα της τις έννοιες 
εαυτός και ρόλος, εξετάζοντάς τες µέσα από µια κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση.  Στο έργο αυτό τίθενται 
ερωτήµατα όπως αν οι διαφορετικοί ρόλοι που παρουσιάζουν οι άνθρωποι στην καθηµερινή τους ζωή 
αποτελούν µέρη ενός συλλογικού είναι και κατά πόσο η αυτογνωσία βοηθάει στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων, όπως το άγχος, που προκαλεί η αµφιθυµία όλων αυτών των αντιµαχόµενων ρόλων. Το 
πολύπλευρο αυτό θεωρητικό θέµα παρουσιάζεται µε την δηµιουργία ενός βίντεο βασισµένο στα ποιητικά 
χαρακτηριστικά της Βίντεο Τέχνης, επενδυµένο ηχητικά µε στοιχεία Ηλεκτροακουστικής Μουσικής. Τέλος το 
έργο αυτό έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρουσιαστεί µε τεχνικές χαρτογραφικής προβολής (mapping 
projection) για το βίντεο και την τεχνική της ζωντανής ηχητικής διάχυσης (live sound diffusion) σε πολυκάναλο 
σύστηµα ηχείων για την µουσική. 
 
Η Ιουστίνη Αντιγόνη Ελούλ γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1988. Το 2006 αποφοίτησε από το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας έχοντας 
λάβει τις πρώτες γνώσεις της στην µουσική, το πιάνο και το φλάουτο. Το 2013 αποφοίτησε από το τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας 
του Ιονίου Παν/µίου και το 2014 έγινε δεκτή ως υποψήφια διδάκτωρ στο ίδιο τµήµα. Τα καλλιτεχνικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
σχετίζονται κυρίως µε την Βίντεο Τέχνη και την Ηλεκτροακουστική Μουσική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έλαβε µέρος σε 
διάφορα φεστιβάλ, όπως στο Festival Les Instants Video (Γαλλία) µε προσωπικά έργα Βίντεο Τέχνης, στο Be There! Corfu Animation 
Festival (Κέρκυρα) µε προσωπικά έργα κόµικς και εικονογράφησης και στα ετήσια φεστιβάλ των ΤΤΗΕ-ΕΡΗΜΕΕ µε προσωπικά έργα 



 

 

Βίντεο Τέχνης και Ηλεκτροακουστικής Μουσικής. Σήµερα ζει και εργάζεται ως γραφίστρια στο νησί της Κέρκυρα, δουλεύοντας 
παράλληλα την διδακτορική της διατριβή.  
 
 
asabe ensemble  (all sounds are born equal). Αυτοσχεδιασµοί. 
Αλέξανδρος Αγγελάκης (Live Visuals), Νίκος Αντωνόπουλος (Effects & Κιθάρα), Θεόδωρος Λώτης 
(υπολογιστής, φλάουτο), Γιώργος Μιζήθρας (0-input mixer & Portable Cassette Players), Γιώργος Σταυρίδης 
(κρουστά, υπολογιστής). 
 
To σύνολο asabe παρουσιάζει 2 σύντοµες εκδοχές αυτοσχεδιασµού 
 
Το σύνολο asabe (all sounds are born equal) αποτελεί ένα πειραµατικό φυτώριο ανάµεσα στα Σύνολα του Τµήµατος Μουσικών 
Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πειραµατίζεται µεταξύ δοµηµένων και διαισθητικών αυτοσχεδιασµών και εργάζεται για την 
κατάκτηση της ισότητας όλων των ήχων. Μεταξύ των εµφανίσεών του περιλαµβάνονται µυστικές και δηµόσιες συναυλίες στο 
λεωφορείο της γραµµής 2 στην Κέρκυρα, στο Πολύτεχνο (Κέρκυρα), στο θέατρο Alte Schmiede της Βιέννης, σε ένα εγκαταλελειµµένο 
εργοστάσιο κονσερβοποιίας στις Πρέσπες και στη Μονή Λαζαριστών της Θεσσαλονίκης. 
Υπεύθυνος καθηγητής: Θεόδωρος Λώτης 
 
 
Volkmar Klien  Variations in Air Pressure #09 
 
Η µουσική - για όλους τους σκοπούς και µε όλες τις προθέσεις - είναι µια µάλλον εφήµερη υπόθεση: απλές 
αλλαγές στην πίεση του αέρα που δεν έχουν µετεωρολογική σηµασία. Η αρχική ονοµασία της σύνθεσης, που 
πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007 στο Wien Modern, ήταν Rauschkinder. Η ετυµολογία των γερµανικών λέξεων 
«Rausch» (µέθη, µεθυστική ψυχή, απόλαυση των εσωτερικών δυνάµεων που οδηγούν στην εσωτερική λήθη) 
και «Rauschen» (θόρυβος, λευκός θόρυβος ή αναλογία σήµατος προς θόρυβο) αποκαλύπτει µια περίπλοκη 
σύνδεση µεταξύ των εννοιών του ακουστικού θορύβου, της µέθης και της έντονης απόλαυσης. 
 
Μεγαλωµένος στη Βιέννη, ο Volkmar Klien πέρασε την παιδική του ηλικία µέσα στην πλούσια µουσική ζωή της πόλης µε όλες τις 
ένδοξες παραδόσεις και τις µουσικές τελετουργίες της. Εργαζόµενος σε αυτό το πλαίσιο, ο Klien προσπαθεί σήµερα να επεκτείνει τις 
παραδοσιακές πρακτικές σύνθεσης, παραγωγής και ακρόασης πολύ πέρα από τα καθιερωµένα πλαίσια της µουσικής συναυλιών. 
Είναι καθηγητής σύνθεσης και διευθυντής του Ινστιτούτου για τη σύνθεση και τη διεύθυνση στο Πανεπιστήµιο Anton Bruckner (Linz, 
Αυστρία). www.volkmarklien.com 
 


