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Στην έρευνά µου, κυρίως εξετάζω τα φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου και ιδιαιτέρως το ηχόχρωµα, ως
το θεµελιώδες και λειτουργικό συνθετικό εργαλείο τόσο στη µικροδοµή όσο και στη µακροδοµή ενός
µουσικού έργου. Ερευνώ ιδέες και τεχνικές διαδραστικών συστηµάτων (interactive) µουσικής εκτέλεσης
και µετάλλαξης του ηχοχρώµατος σε πραγµατικό χρόνο (real time), θεωρίες σχετικές µε την ταξηνόµηση
και οργάνωση του ηχοχρώµατος, όπως αυτές της φασµατικής (spectral) µουσικής και της συγκεκριµένης
µουσικής (Schaefferian Theory).
Έχω αναπτύξει σύνθετες µεθόδους για τον έλεγχο αφηρηµένων ηχητικών δοµών, οι οποίες
επικεντρώνονται ειδικά στην µορφοποίηση του ήχου και την τοποχρονική του ακρίβεια. Αφηρηµένες
ηχητικές δοµές συλλεχθείς σε ένα σύνθετο σχήµα, όπου το µεµονωµένο ηχητικό αντικείµενο χάνει την
ταυτότητα του αλλά συµβάλει στην δηµιουργία ενός περισσότερο συµπαγούς σχήµατος. Το τελικό
µουσικό αποτέλεσµα γίνεται αντιληπτό ως ένα και µοναδικό αφηρηµένο σχήµα µε τις δικές τους
εσωτερικές λειτουργίες και σηµεία εστίασης.
Επιγραµµατικά, το συνθετικό µου έργο περιλαµβάνει: α) έργα για µαγνητοταινία κατάλληλα για
πολυκάναλη διάχυση, β) έργα για ακουστικά όργανα στο στούντιο µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού
υπολογιστή, γ) µικτά έργα για ακουστικά όργανα και διαδραστική επεξεργασία από Η/Υ σε πραγµατικό
χρόνο ή/ και µαγνητοταινία.
Έργα για µαγνητοταινία κατάλληλα για πολυκάναλη διάχυση
Αν και δεν υπάρχει άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ εκτελεστή/ µηχανής κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης τέτοιων έργων, η πιθανότητα της αλληλεπίδρασης µε ήχους παραγόµενους από Η/Υ κατά
τη διάρκεια της δηµιουργίας της µουσικής µου επιτρέπει ολοκληρωτικό έλεγχο και λεπτοµερή
επεξεργασία των φυσικών χαρακτηριστικών του ήχου/ ηχοχρώµατος καθώς και την οργάνωση του στον
χώρο (διάχυση). Οπωσδήποτε χρησιµοποιώντας πάντα σαν πηγή τροφοδοσίας την τεχνική µουσική
κατάρτιση και αισθητική µου προτίµηση (γούστο). Χρησιµοποιώ µεθόδους ανάλυσης, επεξεργασίας και
µίξης του ήχου µέσο ηλεκτρονικό υπολογιστή για τη δηµιουργία και µορφοποίηση νέων ήχων. Οι προηχογραφηµένοι ήχοι ταξινοµούνται ως προς τα µορφολογικά τους κριτήρια όπως µάζα, αρµονικό
ηχόχρωµα, κοκκώδης υφή, δυναµική, µελωδικό προφίλ, καθώς και τις πληροφορίες που εξάγονται από τη
σχέση της φυσικής επαφής µε την ηχητική πηγή. Η παραπάνω διαδικασία υποβοηθάτε από το λογισµικό
Ecrins (σχήµα 1) - του οποίου σκοπός είναι η ανάπτυξη µοντέλων περιγραφής και ταξινόµησης ήχων για
βάσεις δεδοµένων ηχητικών δειγµάτων ηλεκτροακουστικής και συγκεκριµένης υφής (concrète) -, και
βάση τα αντιληπτικά και γνωστικά µου κριτήρια. Το ηχητικό υλικό δουλεύεται στο πεδίο του χρόνου µε
τεχνικές όπως convolution, granular processes, time-stretching, κλπ. καθώς και τεχνικές που
εφαρµόζονται στο πεδίο των συχνοτήτων, όπως FFT-based cross synthesis, analysis/ resynthesis,
harmonizing, frequency shifting, phasing κλπ. Ερευνώ σε βάθος τα ασυνήθιστα ιδιώµατα του ήχου και
τις εσωτερικές του δοµές για να αποκαλύψω τις δικές του έλξεις και απωθήσεις, να εξερευνήσω τη
φαινοµενολογία του ίδιου του ήχου. Με τη βοήθεια επεξεργασίας του ψηφιακού σήµατος και τις
δηµιουργικής ηχογράφησης (creative recording) προσπαθώ να «φωτίσω» ηχητικές στιγµές που το «αυτί»
µε δυσκολία θα µπορούσε να αντιληφθεί υπό κανονικές συνθήκες. Τέλος, προσπαθώ να πάω πέρα από
την «αληθινή φύση» του ήχου και να τον καταστήσω κατάλληλο για την συγκεκριµένη σύνθεση.
Αυτός ο τοµέας παρουσιάζεται µε κάποιες συνθέσεις για ηλεκτροακουστικά µέσα όπως: Anechoic
Pulse, Response, Slida, Breakwater, Crevice κλπ.
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Σχήµα 1: για της ανάγκες του έργου “Anechoic Pulse” χρησιµοποίησα το λογισµικό Ecrins για να δοµήσω µια βάση
δεδοµένων από ήχους µε «έξυπνες» λειτουργίες ταξινόµησης και πρόσβασης, βασιζόµενες σε αντιληπτικά και
γνωστικά κριτήρια που ορίζονται στο σύστηµα.

Οργανική ακουστική σύνθεση στο στούντιο µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
Με τη χρήση του υπολογιστή στο στούντιο παρέχονται εργαλεία κατάλληλα για την παραγωγή και το
χειρισµό της µουσικής πληροφορίας. Εργαλεία τα οποία είναι ικανά να αναπαριστούν το µουσικό υλικό
γραφικά ή µε συµβατική σηµειογραφία, να το µετασχηµατίζουν, να το αλλάζουν, να εξάγουν / εισάγουν
νέα στοιχεία αλλά και να το εκτελούν κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας του έργου. Ως συνθέτης
οργανικής σύνθεσης στο στούντιο έχω την δυνατότητα να δουλεύω τόσο στη µικροµορφή (παραγωγή
των τονικών υψών, ρυθµών, δυναµικών, χροιών) όσο και στη µακροµορφή µε µια υψηλού επιπέδου
αναπαράσταση και ανάλυση του υπάρχοντος µουσικού υλικού. Πιο συγκεκριµένα µε λογισµικά όπως το
OpenMusic, Wavelab, Nuendo, µπορώ να εφαρµόζω στοχαστικές και αλεατορικές µεθόδους, χαοτικά
µοντέλα µε µουσικούς περιορισµούς, σύνθεση ήχου µε Csound, µεθόδους για τον υπολογισµό
συχνοτήτων, διαστηµατικών και ακουστικών δοµών και µοντέλων, µεθόδους για την ποσοτικοποίηση
προσωρινών στοιχείων σε µια ρυθµική δοµή, το χειρισµό τονικών διαγραµµάτων και περιγραµµάτων, την
εξέταση και παρεµβολή συγχορδιών (σχήµα 2) και τέλος την ανάλυση και ταξινόµηση ηχοχρωµάτων.
Επίσης, µε ενδιαφέρει η χρήση µικροφώνων για την ενίσχυση του ήχου του οργάνου από ηχεία κάτι το
οποίο καθιστά δυνατό την ανάδειξη ενός νέου κόσµου από ηχητικές δυνατότητες και πιθανότητες
αδύνατο σε άλλη περίπτωση να γίνουν αντιληπτές από τον ακροατή, πόσο µάλλον να χρησιµοποιηθούν
δηµιουργικά από τον συνθέτη. Αυτό µου επιτρέπει την ανάπτυξη και µετάλλαξη του ήχου
αναδεικνύοντας τον ως βασικό δοµικό συστατικό.
Ο τοµέας αυτός παρουσιάζεται µε συνθέσεις για ακουστικά όργανα συχνά µε µικροφωνική ενίσχυση
όπως Paranormal, Holophony, Metasound, Friction, Feedback, Tug of war κλπ.
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Σχήµα 2: Παρεµβολή (interpolation) µεταξύ των δυο συγχορδιών σε 12 βήµατα όπως χρησιµοποιήθηκε στο έργο
Feedback µε τη χρήση του λογισµικού open music.

Μικτά έργα για ακουστικά όργανα και διαδραστική επεξεργασία από Η/Υ σε πραγµατικό χρόνο ή/ και
µαγνητοταινία.
Η έρευνα ολοκληρώνεται, µε την ενοποίηση των προαναφερόµενων µέσων επικεντρώνοντας το
δηµιουργικό µου ενδιαφέρων στη µουσική για όργανα και διαδραστική επεξεργασία από Η/Υ σε
πραγµατικό χρόνο (interactive music). Αυτό επιτρέπει στον ερµηνευτεί να αλληλεπιδρά µε το
παραγόµενο µουσικό αποτέλεσµα από τον Η/Υ ταυτόχρονα κατά τι διάρκεια της εκτέλεσης. Με τη
βοήθεια της µουσικής τεχνολογίας µου επιτρέπετε η επεξεργασία των µουσικών και ηχητικών
παραµέτρων τη στιγµή τις εκτέλεσης όπως, τονικό ύψος, δυναµική, φάσµα αρµονικών, ταχύτητα, και
άρθρωση. Έτσι, το από τον Η/Υ παραγόµενο ηχητικό αποτέλεσµα αλληλεπιδρά µε τον εκτελεστή κατά
τέτοιο τρόπο όπως ένας σολίστας µε µια ορχήστρα. Επιπλέον, κάθε εκτέλεση ενός έργου για όργανα και
Η/Υ µπορεί να εξατοµικεύεται εκµεταλλευόµενο τα πλεονεκτήµατα και τις προτιµήσεις του εκάστοτε
ερµηνευτή. Μέσο κατάλληλου λογισµικού όπως το pd, max/msp, εφαρµόζω τεχνικές επεξεργασίας
ψηφιακού σήµατος σε πραγµατικό χρόνο όπως filtering, reverberation, frequency shifter, harmonizer,
flanger, vocoder κλπ., ανάλυση ήχου (FFT), pitch detection και amplitude envelope, partial και formant
tracking.
Στα έργα για µικτά µέσα δηµιουργώ µια σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ µουσικού και Η/Υ ή µεταξύ
δύο ή περισσότερων µουσικών όπου στη σχέση δράσης τους µεσολαβεί ο Η/Υ. Συχνά µια διαδραστική
εκτέλεση, σύνθεση ή αυτοσχεδιασµός απαιτεί τη δηµιουργία ή το σχεδιασµό ενός λογισµικού το οποίο θα
αντιδρά σε προ-προγραµµατισµένες καταστάσεις µιας ζωντανής εκτέλεσης. Το εξειδικευµένο λογισµικό
αναπτύσσεται µε τη µορφή «patch» κάνοντας χρήση περιβάλλοντος max/msp ή pd (σχήµα 3). Οι
αλγόριθµοι που αναπτύσσονται διαµορφώνουν και δοµούν το ηχητικό υλικό σε πραγµατικό χρόνο είτε
παράγοντας προ-ηχογραφηµένους ήχους, είτε µορφοποιώντας όλους ή κάποιους από τους ήχους της
ζωντανής εκτέλεσης. Πολλές φορές οι παράµετροι των ηλεκτρονικών ελέγχονται ζωντανά και επί σκηνής
από τον/ους µουσικούς. Μια σχέση η οποία συχνά σπάει το συµβατικό διαχωρισµό µεταξύ συνθετικής
και αυτοσχεδιαστικής διαδικασίας.
Αυτή η σπουδή παρουσιάζεται µε κάποιες συνθέσεις για ηλεκτρονικά µέσα και µουσικά όργανα µαζί
όπως: Shatter Cone, V%ce_a, Sonic Vertigo, Slide, Resound, Color Variations κλπ.
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σχήµα 3. απεικόνιση από το κύριο patch προγραµµατισµένο ειδικά για το έργο Slide σε περιβάλλον pd (pure data).

Τελειώνοντας, και χωρίς την αξίωση να εξαντλήσω εδώ την µεθοδολογία και τις τεχνικές που
χρησιµοποιώ στο συνθετικό µου έργου προτίµησα να σας περιγράψω τη δηµιουργική µου σχέση τόσο µε
την µουσική τεχνολογία όσο και µε την σύνθεση ηλεκτρονικής µουσικής. Μια σχέση η οποία χτίζεται
από συγκεκριµένους ήχους, µουσικούς ήχους ή αφηρηµένους ήχους. Μια σχέση όπου η µουσική
τεχνολογία ορίζεται από τη δηµιουργική αναγκαιότητα και αυτή µε τη σειρά της εκφράζεται µε τη
βοήθεια της µουσικής τεχνολογίας.
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