III. RETURN
10. God-music - 11. Ancient Voices - 12. Ancient Voices (echo) 13. THRENODY III: Night of the Electric Insects
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II. ABSENCE
6. Pavana Lachrymae - 7. THRENODY II: BLACK ANGELS! 8. Sarabanda de la Muerte Oscura - 9. Lost Bells (Echo)
Ι. DEPARTURE
1. THRENODY I: Night of the Electric Insects - 2. Sounds of Bones and Flutes - 3. Lost Bells 4. Devil-music - 5. Danse Macabre (duo alternative Dies Irae)
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JacobTV (Jacob Ter Veldhuis) (*1951)
The Garden of Love (2002)
γηα όκπνε θαη boombox (soundtracks)
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Immagine fenicia (1996-2000)
γηα εληζρπκέλν θιάνπην
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Vermont Counterpoint (1982)
γηα εληζρπκέλν θιάνπην θαη tape

Δεμήηπερ Τπαςλόρ, ηζέιν
Ali Başeğmezler, βηόια
Κώζηαρ Παναγιωηίδερ, βηνιί
Γιώπγορ Παναγιωηίδερ, βηνιί
Μπάμπερ Ταλιαδούπορ, βηκπξάθσλν
Χπιζηίνα Πανηελίδος, όκπνε
Χπςζή Δεμεηπίος, θιάνπην
ηε ζεκεξηλή ζπλαπιία ζπκκεηέρνπλ νη κνπζηθνί:

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)
Solo (1965)
γηα βηκπξάθσλν θαη live electronics

Πξόγξακκα
ERGON ENSEMBLE
Σν ERGON ENSEMBLE ηδξύζεθε ην 2008 θαη απαξηίδεηαη από ηαιαληνύρνπο κνπζηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζην παξειζόλ ζηε Γηεζλή Αθαδεκία ηνπ Ensemble Modern.
Σν ERGON ENSEMBLE ζηεξίδεηαη ζε έλα βαζηθό ππξήλα κνπζηθώλ θαη ππνζηεξίδεηαη,
αλάινγα κε ην project, από κεγάιν αξηζκό ηαιαληνύρσλ λέσλ θαιιηηερλώλ, πνπ εηδηθεύνληαη ζηε λέα κνπζηθή, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα ηδηαίηεξα επέιηθην ζρήκα.

Music & Electronics

θνπόο ηνπ ζπλόινπ είλαη ε πξνώζεζε ησλ αξηζηνπξγεκάησλ ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο θαη ηνπ πξόζθαηνπ δηεζλνύο ειιεληθνύ ξεπεξηνξίνπ θαη ε παξνπζίαζή ηνπ ζην
κεγαιύηεξν δπλαηό αθξναηήξην. Οη πξνζπάζεηέο ηνπ ζηνρεύνπλ ζηελ εμεξεύλεζε θαη
αλάδεημε ηεο κνπζηθήο ηνπ θαηξνύ καο, κέζα από πςεινύ επηπέδνπ εθηειέζεηο θαη αθξίβεηα εξκελείαο, πνπ απνηεινύλ νπζηαζηηθή πξνϋπόζεζε ηεο ύπαξμήο ηνπ. Ωο ειιεληθό
κνπζηθό ζύλνιν, κε ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηε δπλαηόηεηα άκεζεο πξόζβαζεο ζηελ
ειιεληθή ζύγρξνλε εξγνγξαθία, απνβιέπεη ζηελ πξνώζεζε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο
δεκηνπξγίαο ζηε δηεζλή ζθελή.
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Έρεη ήδε εκθαληζηεί, κε πιήζνο ζπλαπιηώλ, ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ, ζηε ηέγε
Γξακκάησλ θαη Σερλώλ θαη ζε άιινπο ρώξνπο, ιακβάλνληαο εμαηξεηηθέο θξηηηθέο, θπξίσο γηα ηελ αξηηόηεηα ησλ εθηειέζεώλ ηνπ.
Οη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ ζπλόινπ, πέξαλ ησλ ζπλαπιηώλ, πεξηιακβάλνπλ: δηζθνγξαθία,
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη παξαγσγέο πνπ ζπλδπάδνπλ άιιεο κνξθέο ηέρλεο,
όπσο ν Υνξόο, ην Μνπζηθό Θέαηξν θαη ηα Πνιπκέζα.
Σν ERGON ENSEMBLE έρεη ηελ θαιιηηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Ensemble Modern ηεο
Φξαλθθνύξηεο θαη νδεγό ηελ πνιύρξνλε πείξα ηνπ.
Σν ERGON ENSEMBLE ππνζηεξίδεηαη από ην

www.ergon-ensemble.gr

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)
Vermont Counterpoint (1982) γηα εληζρπκέλν θιάνπην θαη tape

www.stockhausen.org

Solo (1965) γηα βηκπξάθσλν θαη live electronics (feedback)
Σν Solo γηα κεισδηθό όξγαλν θαη feedback είλαη έλα έξγν γηα ζνιίζηα θαη live electronics πνπ
ζπλέζεζε ν Stockhausen ην 1965-66.
Σν feedback ζην έξγν αλαθέξεηαη ζην tape delay, κέζσ ηνπ νπνίνπ, ε κνπζηθή πνπ παίδεηαη από
ην ζνιίζηα, «επηζηξέθεη» ζηνλ αθξναηή ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο, όπσο ππνδεηθλύεη ν ζπλζέηεο ζε 6 δηαθνξεηηθά ζελάξηα, έλα από ηα νπνία πξέπεη λα επηιεγεί γηα ηελ εθηέιεζε. Ο εθηειεζηήο δηαζέηεη έμη ζειίδεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο γξαθήο, πνπ απνηεινύλ ην
«πεξηερόκελν» ηνπ έξγνπ. Από απηέο επηιέγεη λα εθηειέζεη πιηθό, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Η κνπζηθή εθηειείηαη κπξνζηά ζε έλα δεπγάξη κηθξνθώλσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ην ζύζηεκα
tape loop, ελώ νη ηερληθνί επηιέγνπλ έλα ή θαη ηα δύν ερνγξαθεκέλα θαλάιηα, ην βαζκό ηνπ feedback θαη ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ πνπ ζα αλαπαξαρζεί από ηα ερεία.
Σν απνηέιεζκα είλαη κηα θαλνληθή, αιιά κεηαζρεκαηηζκέλε πεξηνδηθή επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ
πιηθνύ, ελώ ν ζνιίζηαο ζπλερίδεη λα πξνζζέηεη ζε απηό λέν πιηθό. Οπζηαζηηθά ην θνκκάηη είλαη ην
ίδην ην ζύζηεκα ζρεδηαζκνύ ηνπ feedback, θαζώο νη όπνηεο κνπζηθέο ζρέζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ραξηί, θαηαζηξέθνληαη από ηελ αλαδηνξγάλσζε πνπ δεκηνπξγείηαη από ην ίδην ην ζύζηεκα.
Φαληάζηεθα ην έξγν, όπσο ζηε δσή, όπνπ ζηηγκέο θαη ζρήκαηα κλήκεο ππεξηίζεληαη αθνπζηηθά,
ελώ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ εθηειεζηή λα ζρνιηάδεη θαη λα πξνζζέηεη λέν πιηθό. Σε κηα ηέηνηα
κνπζηθή ν αθξναηήο αηζζάλεηαη όηη ν ζνιίζηαο ζθέθηεηαη θσλαθηά θαη, ζπγρξόλσο, αληηιακβάλεηαη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηάιπζε κηαο πνιπδηάζηαηεο δηαδηθαζίαο ηελ ώξα, κάιηζηα, πνπ απηή
ιακβάλεη ρώξα. Μόλν όηαλ ζηε κνπζηθή ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ πνιπδηάζηαηε ζθέςε θαη ηε
δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνύ ηεο δνκήο - αληί ηνπ αληηθεηκέλνπ- επηηπγράλεηαη γηα ηνλ εθηειεζηή έλα
αλώηεξν επίπεδν ζύλζεζεο.
Ο,ηηδήπνηε ζθέθηεηαη ν εθηειεζηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ,
πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό κέζσ ηνπ ήρνπ: ην feedback κεηαμύ ηνπ εθηειεζηή θαη ηνπ ήδε παηγκέλνπ, αιιά θαη απηνύ πνπ πξέπεη λα παηρηεί: κεηαμύ ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ εαπηνύ θαη
ηνπ ηξίηνπ εαπηνύ θαη ησλ πνιιώλ εαπηώλ, πνπ έπαημαλ πξηλ θαη ζα παίμνπλ κεηά.
Απηό πνπ είρα ζην κπαιό κνπ ήηαλ κνπζηθνί ρώξνη, ζηνπο νπνίνπο ε δηάηαμε ησλ γεγνλόησλ δελ
είλαη πξνθαζνξηζκέλε, αιιά ππάξρεη ζε απηνύο δπλαηόηεηα θίλεζεο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο,
όπσο αθξηβώο κπνξεί λα εηδσζεί έλα θηλνύκελν γιππηό.

Η ζύλζεζε είλαη παξαγγειία ηνπ θιανπηίζηα Ransom Wilson θαη είλαη αθηεξσκέλε ζηε
Betty Freeman. Είλαη γξακκέλε γηα ηξία άιην θιάνπηα, ηξία θιάνπηα, ηξία πίθνιν θιάνπηα θαη έλα ζόιν θιάνπην, όια πξνερνγξαθεκέλα, θαζώο θαη γηα έλα δσληαλό ζόιν
θιάνπην. Ο ζνιίζη παίδεη επί ζθελήο άιην θιάνπην, θιάνπην θαη πίθνιν θαη ζπκκεηέρεη
ζηε γεληθόηεξε αληίζηημε. Τν έξγν ζα κπνξνύζε λα παξνπζηαζηεί από 11 θιανπηίζηεο,
αιιά νπζηαζηηθά πξννξίδεηαη γηα ζόιν θιάνπην θαη tape.
Η δηάξθεηα είλαη πεξίπνπ δέθα ιεπηά. Σε απηόλ ηνλ ζρεηηθά ζύληνκν ρξόλν ππάξρνπλ
ηέζζεξα ηκήκαηα ζε ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο ηνληθόηεηεο, κε ην ηξίην κέξνο λα είλαη ζε πην
αξγό tempo. Οη ζπλζεηηθέο ηερληθέο επηηξέπνπλ θπξίσο ην θηίζηκν θαλόλσλ από ζύληνκα,
επαλαιακβαλόκελα κεισδηθά κνηίβα, αληηθαζηζηώληαο λόηεο κε παύζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα
παίδνληαο κεισδίεο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνύ ηνπο. Απηέο νη κεισδίεο ή
κνηίβα γίλνληαη ζηε ζπλέρεηα ε βάζε γηα ην ηκήκα πνπ αθνινπζεί, ελώ ηα ππόινηπα κέξε
ηνπ αληηζηηθηηθνύ ηζηνύ ζβήλνπλ.
Παξ’ ό,ηη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηώ πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο πνπ αλαθάιπςα ήδε από
ην 1967, ν ζρεηηθά γνξγόο ξπζκόο ηεο αιιαγήο (ζπαλίσο ππάξρνπλ πάλσ από 3 επαλαιήςεηο ηνπ ίδηνπ κέηξνπ), ε ξπζκηθή κεηάβαζε από θαη πξνο έλα αξγό ηέκπν θαη νη ζρεηηθά ξαγδαίεο αιιαγέο ηνληθόηεηαο, κπνξνύλ θάιιηζηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πην ζπλεθηηθό
θαη πεξηεθηηθό απνηέιεζκα.
S. R.

Steve Reich (*1936)
www.stevereich.com

Salvatore Sciarrino (*1947)
www.salvatoresciarrino.eu

Immagine fenicia (1996-2000) γηα εληζρπκέλν θιάνπην
Σν έξγν πεξηιακβάλεηαη αλάκεζα ζε απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Opera per Flauto, vol.2 ηνπ
S. Sciarrino. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζπλζέηε γηα ην θιάνπην εληνπίδεηαη «ζε απηό ζην νπνίν
κπνξεί λα κεηακνξθσζεί ην θιάνπην», θαζώο, σο όξγαλν κε αλνηθηό επηζηόκην, έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα κεηαιιάζζεηαη κε έλα κνλαδηθό ηξόπν. Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη ε
«Φνηληθηθή εηθόλα» θαη πηζαλόηαηα παξαπέκπεη ζηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβάλεηαη ε ηηαιηθή
θνπιηνύξα ηελ έλλνηα ηνπ θνηληθηθνύ πνιηηηζκνύ, ν νπνίνο παξαδνζηαθά ζπκβνιίδεη ηηο
έλλνηεο ηνπ αεηζαινύο, ηεο αησληόηεηαο, ηνπ αέλανπ θαη αδηάθνπνπ θύθινπ δσήο, ζαλάηνπ
θαη αλαγέλλεζεο. Ίζσο κε αλαθνξά ζην κύζν ηνπ πνπιηνύ Φνίλημ, πνπ κπνξεί λα αλαγελλεζεί από ηηο ίδηεο ηνπ ηηο ζηάρηεο, ην έξγν εμεξεπλά ηηο ηδηόηεηεο ηεο αέλαεο θίλεζεο,
όπνπ ε εμαθάληζε θαη ε λέα δσή είλαη όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο.

K. S.

George Crumb (*1929)
www.georgecrumb.net

JacobTV (Jacob Ter Veldhuis) (*1951)

Black Angels. Thirteen Images from the Dark Land
(1970, in tempore belli) γηα ειεθηξηθό θνπαξηέην εγρόξδσλ

www.jacobtv.net

Things were turned upside down. There were terrifying things in the air ...
they found their way into Black Angels. - George Crumb, 1990

The Garden of Love (2002) γηα όκπνε θαη boombox (soundtracks)

The garden of love by William Blake
I went to the Garden of Love.
And saw what I never had seen:
A Chapel was built in the midst,
Where I used to play on the green.
And the gates of this Chapel were
shut,
And "Thou Shalt Not", writ over the
door;
So I turn'd to the Garden of Love,
That so many sweet flowers bore,
And I saw it filled with graves,
And tomb-stones where flowers
should be:
And Priests in black gowns, were
walking their rounds,
And binding with briars, my joys &
desires.

Τν έξγν The Garden of Love γηα όκπνε ή θιάνπην ή ζνπξάλν ζαμόθσλν θαη boombox
(ghettoblaster), βαζηζκέλν ζε πνίεκα ηνπ William
Blake, γξάθηεθε ην Μάξηην ηνπ 2002 γηα ηνλ Bart
Schneemann. To 2003 ην κέξνο ηνπ όκπνε κεηαγξάθεθε γηα ζνπξάλν ζαμόθσλν, ελώ ην 2008 ε
Margaret Lancaster πξόηεηλε λα ην εξκελεύζεη
ζην θιάνπην, πνπ ιεηηνύξγεζε επίζεο πνιύ
θαιά.
Όπσο ζπκβαίλεη ζε όια κνπ ηα έξγα γηα boombox, ε πξνϋπάξρνπζα πεγή έκπλεπζεο είλαη ν
ιόγνο: πξώηα αλαιύζεθε θαη θαηαγξάθεθε ε
κεισδία θαη ν ξπζκόο ησλ ιέμεσλ θαη θαηόπηλ
ζπληέζεθε ην soundtrack. Τν ζνιηζηηθό όξγαλν
παίδεη ηηο ίδηεο κνπζηθέο γξακκέο κε ην soundtrack, ζε κνξθή δηαιόγνπ.
Τόζν ην όξγαλν, όζν θαη ην soundtrack είλαη
ίδηαο ζπνπδαηόηεηαο. Ο ήρνο ηνπ νξγάλνπ πξέπεη λα αλακεηγλύεηαη κε ην soundtrack, έηζη ώζηε
λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αθνύγνληαη νη ζηίρνη
ηνπ θεηκέλνπ.
JacobTV

Kaija Saariaho (*1952)
www.saariaho.org

Folia (1995) γηα θνληξακπάζν θαη live electronics
To έξγν Folia γξάθηεθε ακέζσο κεηά ην Graalthéâtre, γεγνλόο άιισζηε αξθεηά εκθαλέο
ζηε δεμηνηερληθή γξαθή γηα έγρνξδα. Η Saariaho αξρηθά είρε ζθνπό λα κεηαγξάςεη γηα
θνληξακπάζν ην έξγν ηεο Petals γηα ηζέιν, αιιά εγθαηέιεηςε ηελ ηδέα εμ αηηίαο ησλ
ηερληθώλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηα δύν όξγαλα. Γξάθνληαο ην Folia ε Saariaho δνύιεςε
αθνινπζώληαο ηελ ίδηα βαζηθή πξνζέγγηζε, όπσο θαη ζην Petals, αιιά είλαη ήδε εκθαλέο όηη ην Folia αλήθεη ζε κηα λέα πεξίνδν, κε πιηθό ζηελά ζρεηηδόκελν κε ην
Graalthéâtre.
http://brahms.ircam.fr/works/work/20024/#program

To Black Angels είλαη πηζαλόλ ην κόλν θνπαξηέην πνπ έρεη σο πεγή έκπλεπζεο ηνλ πόιεκν ηνπ Βηεηλάκ. Σν έξγν αληιεί πιηθό από έλα πινύζην «νπινζηάζην» ήρσλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θξαπγέο, ςαικσδίεο, ζθπξίγκαηα, gongs, καξάθεο, θξπζηάιιηλα πνηήξηα, θ.ά. ηελ παξηηηνύξα ππάξρνπλ
δύν αλαγξαθέο: «in tempore belli – ζε θαηξό πνιέκνπ» θαη «νινθιεξώζεθε Παξαζθεπή θαη 13, ηνπ
Μάξηε ηνπ 1970».
Η ηδέα ηνπ έξγνπ ζπλειήθζε σο έλα είδνο παξαβνιήο πάλσ ζηελ ηαξαγκέλε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα. Γη’ απηό, θαη νη πνιπάξηζκεο, ζρεδόλ πξνγξακκαηηθέο λύμεηο ηνπ έξγνπ, είλαη ζπκβνιηθέο, ελώ
ζην ζρήκα -Θεόο ελαληίνλ Γηάβνινπ- ππνλνείηαη θάηη παξαπάλσ από κηα ακηγώο κεηαθπζηθή πξαγκαηηθόηεηα. Η κνξθή ηνπ καύξνπ αγγέινπ ήηαλ αλέθαζελ κηα ζπλήζεο απεηθόληζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο πξώηκνπο δσγξάθνπο γηα λα απεηθνλίζνπλ ηνλ έθπησην άγγειν.
Η βαζύηεξε δνκή ηνπ έξγνπ έρεη ηνμνεηδή κνξθή θαη ζηεξίδεηαη ζε ηξία κέξε (Θξελσδίεο), απεηθνλίδνληαο ην ηαμίδη ηεο ςπρήο: Αλαρώξεζε (πηώζε από ηε Υάξε), Απνπζία (πλεπκαηηθή εθκεδέληζε) θαη
Δπηζηξνθή (ιύηξσζε).
Ο αξηζκνινγηθόο ζπκβνιηζκόο ηνπ Black Angels, παξόιν πνπ δελ γίλεηαη πάληα άκεζα αληηιεπηόο
από ην απηί, αληαλαθιάηαη πνιύ πηζηά ζηε κνπζηθή δνκή. Οη «καγηθέο» απηέο ζρέζεηο εθθξάδνληαη
πνηθηινηξόπσο, π.ρ. κε ηελ έλλνηα ηεο έθηαζεο, κε νκαδνπνίεζε κεκνλσκέλσλ ηόλσλ, δηαξθεηώλ,
ζρεκάησλ επαλάιεςεο θιπ. Έλα ζεκαληηθό ηνληθό ζηνηρείν- θαηηνύζα κη, ια θαη ξε δίεζε- ζπκβνιίδεη
ηνπο «καγηθνύο» αξηζκνύο 7 θαη 13. ε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο παξηηηνύξαο πξαγκαηνπνηείηαη κηα
ηειεηνπξγηθή απαξίζκεζε ζε δηάθνξεο γιώζζεο: Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Ρώζηθα, Οπγγξηθά, Ιαπσληθά
θαη νπαρίιη.
Τπάξρνπλ όκσο θαη αξθεηέο αλαθνξέο ζηε ηνληθή κνπζηθή: έλα απόζπαζκα από ην Death and the
Maiden ηνπ Schubert, κηα απζεληηθή sarabanda, ε δηαηεξνύκελε ηνληθόηεηα ηνπ God-music ζε ζη
κείδνλα θαη δηάθνξεο αλαθνξέο ζηε ιαηηληθή αθνινπζία Dies Irae. Σν έξγν βξίζεη από ζπκβαηηθνύο
κνπζηθνύο ζπκβνιηζκνύο, όπσο ην Diabolus in Musica (ηξηεκηηόληα) ή ην Trillo Di Diavolo (ηξίιηα ηνπ
Γηαβόινπ ηνπ Σαξηίλη).
Η ελίζρπζε ηνπ ήρνπ ησλ εγρόξδσλ έρεη ζαλ ζθνπό λα δεκηνπξγήζεη έλα εμαηξεηηθά ζνπξεαιηζηηθό
απνηέιεζκα, ην νπνίν εληείλεηαη κε ηε ρξήζε αζπλήζηζησλ εθηειεζηηθώλ εθέ από ηα έγρνξδα. Οη
κνπζηθνί παίδνπλ επίζεο καξάθεο, tam-tam θαη πνηήξηα κε λεξό, ηα ηειεπηαία κε ηε ρξήζε δνμαξηνύ
γηα λα δεκηνπξγεζεί ην απνηέιεζκα ηεο glass-harmonica.

