
Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών - Ιόνιο Πανεπιστήµιο 
Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Ερευνας & Εφαρµογών [ΕΡΗΜΕΕ] 
12ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών 
 
SOTTOVOCE 
Συναυλίες Ηλεκτροακουστικής Μουσικής στην Ιόνιο Βουλή 
29 και 30 Μάη 2018  --  1 και 2 Ιούνη 2018 

Sottovoce, δηλαδή χαµηλόφωνα, είναι µια σειρά συναυλιών µε έργα 
ηλεκτροακουστικής µουσικής που κρατάνε τις ηχητικές στάθµες χαµηλά, που 
δοκιµάζουν το χρόνο στις µεγάλες του διάρκειες και που µπορούν να 
συνοµιλήσουν µε τον ιδιαίτερο ακουστικά  χώρο της Ιονιας Βουλής.  Το 
πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει σε ένα εισαγωγικό διήµερο, την Τρίτη και την 
Τετάρτη 29 και 30 Μαΐου, έργα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών της 
Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.  Την 
Παρασκευή 1 Ιουνίου περιλαµβάνει έργα διδασκόντων στα δύο τµήµατα της 
Σχολής για οπτικοακουστική διάδραση, ζωντανή ηλεκτρο-ακουστική µουσική  κ.ά. 
Συνεχίζεται το Σάββοτο 2 Ιουνίου µε την παρουσίαση ακουσµατικών έργων 
Ελλήνων συνθετών (µε τη συνεργασία του του Ελληνικού Συνδέσµου Συνθετών 
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής [ΕΣΣΗΜ]) και ολοκληρώνεται µε έργα δυο 
σηµαντικών πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής µουσικής, του Robert Ashley και του 
Luc Ferrari.  

Την αίθουσα της Ιονίου Βουλής µας παραχωρεί ευγενικά ο Δήµος Κερκυραίων. 
 
 
Συνοπτικό Πρόγραµµα 
Τρίτη 29 Μάη   ΕΡΓΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΡΟΣ 1   Εναρξη 19.00  
Έργα Ηλεκτροακουστικής Μουσικής των Φοιτητών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών 
Τεχνών.  Συµµετέχουν: Παναγιώτης Τσαγκαρούλης, Γιώργος Παπαπαναγιώτου, Χρήστος Πούλιας, 
Βάσω Παπαγεωργίου, Κωνσταντινος Νικολάου, Αγγελος Μήτσιος, Νίκος Κανελάκης, Ελίνα 
Καλαµποκίνη, Γιώργος Γαργάλας. 
 
Τετάρτη 30 Μάη   ΕΡΓΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΡΟΣ 2   Εναρξη 19.00 
Η δηµιουργία στην τάξη είναι βασικό στοιχείο της συστηµατικής διδασκαλίας ηλεκτροακουστικών 
τύπων µουσικής τέχνης στο Τµ. Μουσικών Σπουδών και στο Τµ. Τεχνών Ηχου & Εικόνας. Στο 
ειδικό αυτό πρόγραµµα παρουσιάζεται η δουλειά των προπτυχιακών, νέων και παλιότερων καθώς 
επίσης και µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα µαθήµατα  της ηλεκτρονικής µουσικής και του 
ηχητικού σχεδιασµού των δύο τµηµάτων. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται επιλεγµένα έργα απο τα 
µαθήµατα: Βασικές Μουσικές Χρήσεις Ψηφιακής Τεχνολογίας (1ο Ετος , ΤΜΣ), Ηλεκτρονική 
Μουσική και Ηχητικά Περιβάλλοντα (4ο έτος, ΤΤΗΕΙ), Τέχνη Ήχου (ΠΜΣ, ΤΤΗΕΙ), Ηχητική 
Τέχνη και Ραδιόφωνο (4o έτος ,ΤΜΣ) 

____ ___ 
 
Παρασκευή 1 Ιούνη  
Συναυλία 1: Εργα Ηλεκτροακουστικής Μουσικής  'δια ζώσης'    Εναρξη 19.00 
 Θεόδωρος Λώτης   Τοπίο Χειµώνα 1: Βρυξέλλες  
    για αφηγητή, µαγνητοταινίες και live electronics 
 Σύνολο asabe   Tyto alba 
  Mενέλαος Αλεξίου: φλάουτα, Παναγιώτης Μυρογιάννης: ντιτζεριντού, σωλήνες, φλικόρνο  
  Κωστής Παντελιός: Γεννήτρια ήχου αλά γλάστρα, Στέλιος Τσίλογλου: θέρεµιν 
  Χάρης Πανδής: περσικό σαντούρ, Χρίστος Γουναροπούλος: Βιολί 
  Θεόδωρος Λώτης, Δηµήτρης Σάββα, Βασίλης Τοτόσης: ηλ.υπολογιστές 
 Απόστολος Λουφόπουλος Μυστική Ακτή 
    ηχοτοπίο - ηλεκτροακουστική µουσική  
 



Συναυλία 2: Εργα για οπτική προβολή ή/και ηλεκτρονικά 'δια ζώσης'   Εναρξη 20.30 
 Θωµάς Βαλλιανάτος    Aliensscapes 
    ζωντανή οπτικοακουστική διαδραστική παρουσίαση 
 [δι]αφανείς ήρωες  από__πειρα 
    Αντρέας Μνιέστρης: βαρύτονο σαξόφωνο 
    Δηµήτρης Σάββα, Νίκος Κανελάκης: ηλ.υπολογιστές 
    Σιµόνα Σάρκι: βίντεο  
 
Σάββατο  2 Ιούνη  
Συναυλία 3: Εργα Ακουσµατικής Μουσικής Ελλήνων Συνθετών  Εναρξη 19.00 
 σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής [ΕΣΣΗΜ] 
 KωνσταντίνοςΣτρατουδάκης  Ultimate Effort 
 Βασίλης Ρούπας   Hardcore Zen 
 Κατερίνα Τζεδάκη     A Soundwalk 
 Δηµήτρης Σάββα   Κοχύλια  
 Κωνσταντίνος Καραθανάσης Study on a Monochord 
 Tim Ward    A Small Enclosed Landscape  
 
Συναυλία 4: Εργα Ακουσµατικής Μουσικής Robert Ashley, Luc Ferrari Εναρξη 19.00 
  Robert Ashley   Yellow Man With Heart With Wings   
 Luc Ferrari      Presque Rien No 1 
 
 
 
 
Σάββατο 2 Ιούνη  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Συναυλία 3:   Εργα Ακουσµατικής Μουσικής Ελλήνων Συνθετών  Εναρξη 19.00 
     Συνεργασία µε Σύνδεσµο Συνθετων Ηλεκτροακουστικής Μουσικής [ΕΣΣΗΜ] 
 
  KωνσταντίνοςΣτρατουδάκης Ultimate Effort 
  Βασίλης Ρούπας   Hardcore Zen 
  Κατερίνα Τζεδάκη     A Soundwalk 
  Δηµήτρης Σάββα   Κοχύλια  
  Κωνσταντίνος Καραθανάσης Study on a Monochord 
  Tim Ward    A Small Enclosed Landscape  
 

⚭ 
 

KωνσταντίνοςΣτρατουδάκης  Ultimate Effort  (1986 –Μουσική για Μαγνητοταινία/UPIC) 
Το Ultimate Effort δηµιουργήθηκε στο ψηφιακό σύστηµα "UPIC" (Unité Polyagogique) που εφευρέθηκε από 
τον συνθέτη Ιάννη Ξενάκη. Παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ ηλεκτροακουστικής µουσικής της Bourges το 1986, 
όπου διακρίθηκε και το επόµενο έτος του απονεµήθηκε το "residence" prize στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ηλεκτροκουστικής Μουσικής της Bourges. Από τότε έχει παιχτεί σε πολλές χώρες. Έχει επίσης αποσπάσει το 
βραβείο του διαγωνισµού ηλεκτροακουστικής µουσικής του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας Αθηνών 
(KSYME) το 1986.  
 
 
Το Hardcore Zen αποτελείται κυρίως από ηλεκτρικές κιθάρες (παραµορφωµένους) ήχους. Περιλαµβάνει 
επίσης τη φωνή ενός παιδιού που παίζει µε ένα ξύλινο παιχνίδι. Το κοµµάτι προσπαθεί να αποδείξει ότι ο 
θόρυβος, όταν χρησιµοποιείται καλλιτεχνικά, µπορεί να είναι οικολογικός (βλ. Το βιβλίο του Joseph Nechvatal 
"Βύθιση στο θόρυβο"). Με αυτή την έννοια, η λέξη hardcore συσχετίζεται µε θόρυβο και η λέξη zen σχετίζεται 
µε την οικολογία. Εποµένως, ο τίτλος του έργου θα µπορούσε να είναι "Οικολογία θορύβου". Αυτή η ιδέα µε 
ενδιαφέρει και σκοπεύω να την επεξεργαστώ στα µελλοντικά µου σχέδια. 
O Βασίλης Ρούπας γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα (1963). Αρχικά σπούδασε πιάνο και πληροφορική και στη 
συνέχεια ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση. Aσχολείται µε την ηλεκτρονική/ηλεκτροακουστική µουσική από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980. Είναι ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού Συνδέσµου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής 
Μουσικής και µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας. 
 
A Soundwalk :Αυτή η σύνθεση ξεκίνησε ως προσωπικό πείραµα για να επιβάλει τη δοµή ενός soundwalk σε 



µια σταθερή σύνθεση µέσων. Κατά συνέπεια έγινε µια σύνθεση µέσα από και για το soundwalking. Τους 
τελευταίους µήνες του 2016 είχα την ευκαιρία να καθοδηγήσω τέσσερα soundwalks και αυτή η εµπειρία 
σιωπηλής ακρόασης µαζί µε µια οµάδα ανθρώπων, ενώ το περπάτηµα και η εξερεύνηση των ήχων από 
διαφορετικά µέρη ήταν µια εµπειρία µυαλού και ψυχής. Στο κοµµάτι έχουν χρησιµοποιηθεί µόνο µικρά 
κοµµάτια της ηχογράφησης της Σαντορίνης * µαζί µε άλλα ηχητικά στοιχεία - καταγεγραµµένα ή 
χειραγωγούµενα. Η φωνή ενός παιδιού - ακροατή στο soundwalk της Σαντορίνης (Οκτώβριος 2016) έχει 
συµπεριληφθεί χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία εκτός από την επιλογή των κατάλληλων θραυσµάτων της 
ηχογράφησης. 
Κατερίνα Τζεδάκι  Γεννήθηκε στο Ρέθυµνο της Κρήτης (1964) και σπούδασε µουσική στην Αθήνα (1984-
1991) µε τους Ι. Ιωαννίδης, Σ. Βασιλειάδη και Δ. Καµαρωτό. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην σύνθεση 
ηλεκτροακουστικής µουσικής στο City Univeristy (MA, 2002) και στο De Montfort Univeristy (PhD, 2012) 
µε επιβλέποντα τον Simon Emmerson. Είναι ιδρυτικό µέλος του ΕΣΣΗΜ και της Ελληνικής Εταιρίας 
Ακουστικής Οικολογίας και τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & 
Ακουστικής στο ΤΕΙ Κρήτης. Η µουσική της έχει παρουσιαστεί σε διάφορες χώρες, χρόνους και περιστάσεις. 
Ζει και εργάζεται στο Ρέθυµνο της Κρήτης.  www.tzedk.wordpress.com 

Δηµήτρης Σάββα  Κοχύλια 

‘Το κοχύλι είναι η φωνή του Βούδα, το κρεβάτι όπου γεννήθηκε η Αφροδίτη, το κέρατο που διώχνει όλους τους 
δαίµονες και φέρνει τους χαµένους ναυτικούς από τη θάλασσα στο σπίτι τους. Χρωµατισµένο από το φεγγάρι, 
διαµορφωµένο από την αρχέγονη γεωµετρία, είναι η αρχική, πρωτότυπη βάρκα των ονείρων, το ιερό 

υποβρύχιο  που πηγαίνει τη γονιµότητα στο ραντεβού της µε την ποίηση’ 
  Τοµ Ρόπινς, Ο χορός των εφτά πέπλων, σελ 70 

Ο Δηµήτρης Σάββα γεννήθηκε το 1987 στην Κύπρο. Αποφοίτησε µε άριστα από το Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στη σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής. Το 2012 
συνέχισε τις σπουδές του σε µεταπτυχιακό επίπεδο µάστερ στο Πανεπιστήµιο του Manchester και από το 2015 
είναι υπότροφος και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήµιο του Sheffield. Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί 
σε διεθνή και τοπικά φεστιβάλ ηλεκτροακουστικής µουσικής στην Κύπρο, Ελλάδα, Βέλγιο, Γερµανία, Αγγλία, 
Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ και Βραζιλία. Το 2012 του απονεµήθηκε  το πρώτο βραβείο στη φοιτητική 
κατηγορία του διεθνούς διαγωνισµού Metamorphoses 2012 µε το έργο του  Έρεβος  και το 2014 στον ίδιο 
διαγωνισµό του απονεµήθηκε το βραβείο του κοινού µε το έργο του Balloon Theories.  
 
Μελέτη για ένα Μονόχορδο  Αυτή η σύνθεση είναι µια παραλλαγή του ηχητικού σχεδιασµού για την 
εγκατάσταση και την απόδοση της Daren Kendall, Resonance + Relay, όπως παρουσιάστηκε στο Gallery 
Lightwell στο School of Visual Arts του Πανεπιστηµίου της Οκλαχόµα το 2016. Οι περισσότεροι από τους 
ήχους που ακούγονται προέρχονται από ένα ηχητικό γλυπτό που µοιάζει χαλαρά µε ένα µονόχορδο: µια χορδή 
από χάλυβα πιάνου που απλώνεται σε ένα στρεπτό µεταλλικό σωλήνα, ακουµπώντας κάθετα πάνω σε µια 
µεταλλική βάση, ενισχυµένη από ένα µικρόφωνο επαφής. Άλλοι ήχοι προήλθαν από τα εργαλεία που 
χρησιµοποίησε ο καλλιτέχνης για την κατασκευή της εγκατάστασης. Όλες οι πηγές επεξεργάστηκαν ζωντανά 
σε διάφορους βαθµούς µέσω των εργαλείων GRM Tools και SoundMagic Spectral από τον Michael Norris, 
παράγοντας υλικά που διήρκεσαν περισσότερο από δύο ώρες. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τέσσερα 
µεγάφωνα διαχέουν αυτούς τους ήχους στην γκαλερί χρησιµοποιώντας σταθµισµένες πιθανότητες και αλυσίδες 
Markov στο MaxMSP. Αυτή η στερεοφωνική έκδοση που είναι διατεταγµένη στο ProTools περιέχει ένα µικρό 
υποσύνολο των αρχικών ήχων εγκατάστασης. 
Ο Κωνσταντίνος Καραθανάσης (γεννήθηκε στην Αθήνα) είναι συνθέτης η/ακουστικης µουσικής που 
εµπνέεται από τη σύγχρονη ποίηση, τον καλλιτεχνικό κινηµατογράφο, την αφηρηµένη ζωγραφική, τον 
µυστικισµό, την ελληνική µυθολογία και τα γραπτά του Carl G. Jung και του Joseph Campbell. Εξίσου 
ενδιαφέρεται για ακουστικά, ηχητικά, µουσικά και ζωντανά ηλεκτρονικά είδη, ενορχηστρώνει προσεκτικά 
στοιχεία των ηχητικών αντικειµένων που επεξεργάζονται σε διάφορους βαθµούς και των µη επεξεργασµένων 
καταγραφών πεδίου στις συνθέσεις του. Οι σαφείς δοµές µουσικής µε αναγνωρίσιµα τµήµατα και επίσηµες 
λειτουργίες παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στις συνθέσεις του. Οι ηλεκτροακουστικές συνθέσεις του έχουν 
εκτελεστεί σε φεστιβάλ όπως ICMC, ICEM, NYCEMF, SEAMUS, SYNTHESE, Wittener Tage für neue 
Kammermusik, Musica Viva, BIMESP, SICMF, Sonorities, NAISA, EMM κ.α. Η µουσική του έχει 
αναγνωριστεί σε διάφορους διεθνείς διαγωνισµούς, όπως ο Διεθνής Διαγωνισµός Ηλεκτροακουστικής 
Μουσικής στο Bourges, η Musica Nova στην Πράγα, η SEAMUS / ASCAP, η Musica Viva στη Λισαβόνα και 
η SIME στη Λιλ. Οι ηχογραφήσεις της µουσικής του κυκλοφορούν από τους SEAMUS, ICMA, Musica Nova, 
Innova και ΕΣΣΗΜ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στην Μουσική Σύνθεση από το Πανεπιστήµιο 
του Μπάφαλο και σήµερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνθεσης & Μουσικής Τεχνολογίας στο 
Πανεπιστήµιο της Οκλαχόµα. 
 
Το A Small Enclosed Landscape διαρκεί σχεδόν δύο λεπτά και προσπαθεί να συλλάβει τη θέα ενός µεγάλου 
τοπίου µέσα από ένα µικρό ακουστικό παράθυρο.  
O Tim Ward συνθέτει ηλεκτροακουσική µουσική και ηχητικά τοπία µε στόχο την παρουσίασή τους µέσω 
διαφόρων πειραµατικών συστηµάτων διάχυσης του ήχου. Eπίσης, ασχολείται µε τον αυτοσχεδιασµό 
χρησιµοποιώντας συστήµατα επεξεργασίας του ήχου σε πραγµατικό χρόνο 

 



Συναυλία 4: Εργα των R.Ashley και L. Ferrari     Εναρξη 20.30 
  Robert Ashley   Yellow Man With Heart With Wings, English Version 
  Luc Ferrari   Presque Rien No 1 
 

⚭ 
 

To Yellow Man With Heart With Wings, είναι ένα εκτεταµένο τραγούδι, µε κείµενο από τον συνθέτη, για 
φωνές και ηλεκτρονικά όργανα. Το κεντρικό θέµα είναι η γεωργία και η γεωµετρία της γης: πώς εξαπλώθηκε 
αυτή η ιδέα στην κοινωνία και τι έχει προκαλέσει. Mια παραγγελία από το ραδιοφωνικό σταθµό KUNM-FM 
της Albuquerque της πολιτείας New Mexico, συνδέεται µε το ιστορικό της γης: «Η ιδέα της γεωργίας είναι 
βελτίωση. Η επιπεδότητα ως λύση στο πρόβληµα της βαρύτητας, συγχέεται µε την ιδέα της διατροφής των 
ανθρώπων, είναι κάτι µε το οποιο πρεπει να εξοικειωθούµε». Το κείµενο αποτελείται από εικόνες και ιδέες από 
δύο άλλα έργα του συνθέτη: Εις Μνήµην ... Kit Carson [..] και Η Εκκλησία από την Τηλεοπτικη όπερα Perfect 
Lives [..] ("Blue" Gene Tyranny)  
Robert Ashley: Συνθέτης, Κείµενα, Αφήγηση  Guillermo Grenier: ερµηνευτής, µετάφραση, φωνές. 
Tim Schellenbaum: Μηχανικός.  Ανδρέας Μνιέστρης:Remix.  
Ned Sublette: Παραγωγός. Allan Tucker: Ψηφιακή επεξεργασία, mastering 
"Blue" Gene Tyranny: Clavinet 
O Robert Ashley (1930-2013) µια διακεκριµένη µορφή στην σύγχρονη αµερικανική µουσική, κατέχει 
διεθνή φήµη για το έργο του σε νέες µορφές όπερας και πολυµεσικών έργων. Τα ηχογραφηµένα έργα του 
αναγνωρίζονται ως κλασικά µιας γλώσσας έτσι όπως λειτουργεί µεσα σε µουσικό περιβάλλον. Γεννήθηκε 
στο Ann Arbor του Michigan στις 28 Μαρτίου 1930 και φοίτησε στο Πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν 
(Mus.B., 1952, Music Theory) και στο Manhattan School of Music. Από το 1957 έως το 1960 συνέχισε να 
µελετά τη Σύνθεση και Ακουστική στα Εργαστήρια Έρευνας Λόγου του Πανεπιστηµίου του Μίτσιγκαν 
(ψυχοακουστική και τύποι προφορικού πολιτισµού) και εργάστηκε ως Βοηθός Έρευνας στην Ακουστική 
στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Ερευνών [..] Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 ο Ashley 
διοργάνωσε το ONCE Festival, το ετήσιο φεστιβάλ σύγχρονων παραστασιακών τεχνών στο Ann Arbor, το 
οποίο από το 1961 έως το 1969 παρουσίασε τους περισσότερους πρωτοπόρους καλλιτέχνες αυτής της 
δεκαετίας. Ηταν διευθυντής του ONCE Group, ένα συγκρότηµα µουσικής-θεάτρου που περιόδευσε τις 
Ηνωµένες Πολιτείες από το 1964 έως το 1969 µε µεγάλη επιρροή στα σύγχρονα κινήµατα της τέχνης της 
παράστασης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών ο Ashley ανέπτυξε και παρήγαγε την πρώτη από τις πολυ-
µεσικές όπερες, κυρίως το That Morning Thing και In Memoriam ... Kit Carson. Eπίσης εργάστηκε στον 
τοµέα της κινηµατογραφικής παραγωγής συνθέτοντας µουσική για βιοµηχανικές, εκπαιδευτικές, 
διαφηµιστικές ταινίες καθως και ταινίες µεγάλου µήκους και παρήγαγε πρωτότυπη µουσικά και ηχητική 
επένδυση για διάφορες ταινίες τέχνης του George Manupelli [1969]. Το 1969 ο Ashley διορίστηκε 
Διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής στο Mills College (Oakland, Καλιφόρνια). Από το 1966 
έως το 1976 πραγµατοποίησε περιοδεία σε όλες τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώπη µε το Sonic Arts 
Union, µια οµάδα συνθετών που περιελάµβανε τον David Behrman, τον Alvin Lucier και τον Gordon 
MummaΜε την υποστήριξη των Ιδρυµάτων Rockefeller Ford, ο Ashley παρήγαγε και σκηνοθέτησε τη 
Music with Roots in the Aether: video portraits of composers and their music, µια 14ωρη τηλεοπτική 
όπερα / ντοκιµαντέρ για το έργο και τις ιδέες επτά Αµερικανών συνθετών, που έκανε πρεµιέρα στο 
Φεστιβάλ d'Automne à Παρίσι το 1976 και από τότε έχει παρουσιαστεί παγκοσµίως σε περισσότερες από 
100 τηλεοπτικές εκποµπές. Το 1980 συνέθεσε την γνωστή του τηλεοπτική όπερα µε γενικό τίτλο Perfect 
Lives αποτελούµενη από επτά ηµίωρα επεισόδια. Η διασκευή της όπερας σε µορφή ζωντανής παράστασης 
σε συνεργασία µε µε το δίκτυο τέχνης της Μεγάλης Βρετανίας και το Channel Four περιόδευσε σε όλη την 
Αµερική, τον Καναδά και την Ευρώπη, πρωτοµεταδόθηκε από την τηλεόραση στη Μεγάλη Βρετανία τον 
Απρίλιο του 1984 και στη συνέχεια στην Αυστρία, τη Γερµανία, την Ισπανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες 
και έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ κινηµατογράφου και βίντεο σε όλο τον κόσµο. Θεωρείται ευρέως ότι 
είναι ο πρόδροµος του µουσικού βίντεο. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές οµάδες όπως οι Varispeed, Trystero 
και Matmos έχουν αναβιώσει τα έργα του µε διάφορες µορφές. [..] Ο Ashley παρείχε µουσική για τις 
οµάδες χορού της Trisha Brown (1983), του Merce Cunningham (1988), του Douglas Dunn (1978) και του 
Steve Paxton. Εχει βραβευτεί µε το  "John Cage Award for Music" του 2002 από το Ίδρυµα Σύγχρονων 
Παραστατικών Τεχνών και µε το "Letter of Distinction" του Αµερικανικού Μουσικού Κέντρου το 2008. 
(Απο το http://www.robertashley.org/ µετάφραση κ. Γκούγκλ Τρανσλέϊτ) 

 
Το "Presque rien Νο1, ou le lever du jour au bord de la mer" (Σχεδόν Τίποτα αρ.1,  η ανατολή της 
µέρας στην άκρη της θάλασσας) του Luc Ferrari αντιπροσωπεύει ένα από τα σηµαντικότερα ορόσηµα 
στην ανάπτυξη της ηχογράφησης σε ανοιχτό χώρο (ηχογράφηση ηχοτοπίων), όπως είναι γνωστή σήµερα. 
Το κοµµάτι αυτό, που το υλικό του ηχογραφήθηκε το 1968 στο νησί της αδριατικής Vela Luka (σηµερινή 
Κροατία), είναι τόσο µια σύνθεση όσο και µια υλοποίηση κατασκευής ακουστικής µνήµης. Το έργο 
καταδεικνύει την ισχύ της ακροαµατικής ικανότητας του Ferrari και θέτει ένα πλαίσιο για τις µελλοντικές 
υλοποιήσεις της λογικής σχέσης ανάµεσα στην ανθρώπινη ακρόαση και την ακρόαση µέσω του 
προσθετικού οργάνου της ακοής: του µικροφώνου[...] Lawrence English, Μνήµη σχεδόν καθόλου: Η ακρόαση του Luc Ferrari κατά  

τη διάρκεια του Presque Rien Νο. 1. Leonardo Music Journal, Τεύχος 27, Δεκέµβριος 2017, σελ. 17-20 
Εδώ που οι αφηρηµένοι ήχοι παραµερίζονται, µπορούµε να θεωρήσουµε αυτό το κοµµάτι ως ηχητικό 



στιγµιότυπο και κορύφωση µιας εξέλιξης.  Πρόκειται για µια ρεαλιστική απόδοση (όσο το δυνατόν 
πιστότερη) ενός ψαράδικου χωριού που ξυπνάει. Η πρώτη ιδέα του µινιµαλισµού.  

https://recollectiongrm.bandcamp.com/album/presque-rien   (µεταφραση Α.Μν. 
O Luc Ferrari γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1929 στο Παρίσι. Σπούδασε πιάνο στο "Conservatoire de 
Versailles" 1946-1948) και στη συνέχεια σύνθεση στην "École normale de musique" µε τους Arthur 
Honegger & Alfred Cortot (1948-1950) και παρακολούθησε τα µαθήµατα του Oliver Messiaen (1953-
1954).  Το 1958 έγινε µέλοςτου "Groupe de Musique concrète" και παρέµεινε εκεί µέχρι το 1966.  
Συνεργάστηκε µε τον Pierre Schaeffer για τη δηµιουργία του "Groupe de recherches musicales" (1958). 
Το 1965 και 1966 παρήγαγε µε τον Gérard Patris για την ORTF "Les grandes répétitions", µια σειρά 
τηλεοπτικών ντοκιµαντέρ για τη σύγχρονη µουσική.  Συνέθεσε έργα που αποµακρύνονται από τις 
κλασικές µουσικές θεωρήσεις τόσο του υλικού όσο και του περιεχοµένου. Ξεκινώντας να συνθέτει 
σειραϊκή µουσική αναπτύσσει πολύ γρήγορα ένα µεγάλο ενδιαφέρον για την “συγκεκριµένη µουσική” 
και αργότερα σε µορφές επαναληπτικής δοµής και µινιµαλισµού. Το βασικό θέµα στη βάση της 
προβληµατικής του υπήρξε η προσπάθεια να εκφράσει εντυπώσεις, διαισθήσεις και φευγαλέες σκέψεις 
πρατηρώντας την καθηµερινή ζωή σε όλες της τις διαστάσεις - κοινωνική, ψυχολογική, συναισθηµατική - 
µε τη µορφή κειµένων, ενόργανων και ηλεκτροακουστικών συνθέσεων, ρεπορτάζ, σκηνικών και 
ραδιοφωνικών έργων κλπ. χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα. Το έργο του γνώρισε πολλές και σηµαντικές 
διακρίσεις όπως το Βραβείο Karl Sczuka (1972) για το "Portrait-Spiel" και το "Je me suis perdu" (1988). 
Ο Ferrari κέρδισε επίσης το Prix Italia το 1987 για το έργο ”Et si tout entière maintenant"  και το 1991 
για το έργο "L'Escalier des aveugles". Το 1990 έλαβε το βραβείο του Ιδρύµατος Koussevitzky 
Foundation για το "Histoire du plaisir et de la desolation".  Το 1972, ο Ferrari δηµιούργησε το δικό του 
εργαστήριο µε το όνοµα "Studio Billig". Αργότερα ίδρυσε  το στούντιο  La Muse En Circuit το 1982, απο 
όπου παραιτήθηκε το 1994, δηµιουργώντας το 1996 το εργαστήριο του στο σπίτι µε το όνοµα "Atelier 
Post-Billig". Απεβίωσε στις 22 Αυγούστου 2005 στο Arezzo της Ιταλίας.   

 

 


