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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηεο ερνπνίεζεο (αγγι. sonification). 

Με ηε ιέμε απηή ραξαθηεξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή κεηαηξνπή κε-ερεηηθψλ δεδνκέλσλ 

ζε ερεηηθή πιεξνθνξία. Ο ήρνο ζε κία ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία κεηαθέξεη νξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ρξήζηκν 

εξγαιείν, πνπ απαζρνιεί πνιινχο δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θαη θαιιηηερληθνχο 

ηνκείο θαη πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ επηκέξνπο ηερληθέο αληηζηνίρηζεο δεδνκέλσλ 

θαη ήρνπ. ηελ παξνχζα έξεπλα ε ερνπνίεζε κειεηάηαη θαηά θχξην ιφγν σο 

θαιιηηερληθή πξαθηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ, ε έλλνηα ηεο ερνπνίεζεο ζπζρεηίδεηαη κε 

ηε κνπζηθή, αιιά θαη κε ηνλ ηνκέα ησλ sound studies, ζε κία πξνζπάζεηα 

επηζηεκνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ κειέηε ηεο ερνπνίεζεο σο θαιιηηερληθή πξαθηηθή είλαη ζεκαληηθή 

ε αλαθνξά ζηηο αηζζεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο. Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

ιεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ερνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο, ν 

δηεπηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηεο πξαθηηθήο απηήο είλαη βαζηθφ ηεο ζηνηρείν. Ζ 

ερνπνίεζε είλαη, ελ ηέιεη, κία έλλνηα αλάκεζα ζηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε θαη ηελ 

θηινζνθία θαη απηή ε ξεπζηφηεηα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο. 

  



ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Ζ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρψξηο ηε 

βνήζεηα θάπνησλ αλζξψπσλ. Πξψηα απφ φινπο επραξηζηψ ηελ θαζεγήηξηα κνπ 

Γαλάε ηεθάλνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηα. Οθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ 

γηα ηε ζηήξημε, αιιά θη φιεο ηηο πνιπηξνπηθέο πεξηπέηεηεο, ζηνλ θαπεηάλην, Γηάλλε 

Κατκάθε, πνπ δελ μερλά θαλέλαλ θαη θακία απφ ην πιήξσκα ηνπ πνιπηξνπηθνχ 

θαξαβηνχ. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηηο κνπζηθάληηζεο: Ρηξί, Ρηξίλε, Νηίληα, πνπ κνπ 

έκαζαλ λα κελ ηα παξαηάσ, ηελ Γψξα, πνπ κε βνήζεζε λα είκαη ήξεκε, ηε Μάξηνλ 

γηα ηηο θνβεξέο ηδέεο θαη ηελ Κσλζηαληίλα γηαηί είλαη ε νξρήζηξα-κπέζηη κνπ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ηελ εξγαζία απηή εξεπλάηαη ε έλλνηα ηεο ερνπνίεζεο, αξρηθά σο επηζηεκνληθφο 

θιάδνο θαη ζηε ζχλερεηα, σο θαιιηηερληθή πξαθηηθή. Ηζηνξηθά, άιισζηε, απηή 

θαίλεηαη λα είλαη θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία εγθαζηδξχεηαη σο έλλνηα. Ξεθηλψληαο, 

ινηπφλ, σο έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ, ρξεζηκνπνηείηαη, 

επίζεο, σο δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ζηηο ηέρλεο. Φήγκαηα ηεο ηδέαο ηεο ερνπνίεζεο 

εληνπίδνληαη θαη ζε παξαδείγκαηα κνπζηθήο ηζηνξηνγξαθίαο, ελψ ν θιάδνο ησλ sound 

studies (ειι. ζπνπδέο ήρνπ) αλαθέξεηαη σο ν πιένλ ζρεηηδφκελνο επηζηεκνληθφο 

ηνκέαο κε ηελ ερνπνηεηηθή πξαθηηθή. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αληίιεςε θαη ζηε θχζε ηνπ ήρνπ είλαη βαζηθά γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ερνπνίεζεο σο δηαδηθαζία. Δπηπιένλ βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο 

απνηειεί ε αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθάζηνηε ερνπνηεηηθνχ project, ηδίσο φηαλ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε θαιιηηερληθά πιαίζηα. Γηα ηελ αλάδεημε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, 

αλαιχνληαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα ερνπνίεζεο ζην ηειεπηαίν θεθάιαην. 

Γεληθά, ε ερνπνίεζε απνηειεί κία πξαθηηθή «κεηάθξαζεο» ή «κεηαηξνπήο» 

θαζνξηζκέλσλ δεδνκέλσλ ζε ερεηηθψο αληηιεπηά ζήκαηα. Γειαδή, ν ήρνο επηιέγεηαη 

σο ην κέζνλ κε ην νπνίν ζα γίλνπλ αληηιεπηέο θάπνηεο πιεξνθνξίεο, πνπ δελ 

απνηεινχληαη αξρηθά απφ ερεηηθά δεδνκέλα. Ζ πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο αλαθέξεηαη, 

ζπρλά, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απαζρνιεί πνιιά δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία.   

Αξρηθά, νη εξεπλεηέο ηεο ερνπνίεζεο πξνέξρνληαλ, σο επί ην πιείζηνλ, απφ ηνλ 

ηνκέα ηεο αθνπζηηθήο. Πνιχ ζπρλά, ε πξαθηηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθφ 

εξγαιείν γηα εθαξκνγέο ζηηο επηζηήκεο πγείαο, ηερλνινγίαο, θ.α. Χζηφζν, θαίλεηαη λα 

απαζρνιεί θαη εξεπλεηέο απφ ηνλ ρψξν ησλ ηερλψλ. Σν γεγνλφο φηη ε ερνπνίεζε 

ζρεηίδεηαη κε πνιιά επηζηεκνληθά πεδία δπζρεξαίλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο, 

θαζηζηψληαο ηνλ αξθεηά ξεπζηφ θαη κεηαιιαζζφκελν αλάινγα κε ην πιαίζην ζην 

νπνίν ζπλαληάηαη. ε απηή ηελ εξγαζία, δίλεηαη έκθαζε ζηε ζρέζε ηεο ερνπνίεζεο 

κε ηε κνπζηθή αιιά θαη ηηο δηακεζηθέο ηέρλεο.    

Πην αλαιπηηθά, ζην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα νληνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο ερνπνίεζεο, αλαθέξνληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο πνπ έρνπλ 

δνζεί γηα ηελ έλλνηα απηή. Οη νξηζκνί θαίλεηαη λα δηαρσξίδνληαη ζε απηνχο πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδνπλ σο βνεζεηηθφ εξγαιείν άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη ζε απηνχο 



7 

 

πνπ ηελ αληηιακβάλνληαη σο θαιιηηερληθή πξαθηηθή κε αηζζεηηθέο απνιήμεηο. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ερνπνηεηηθήο πξαθηηθήο, αλαθέξνληαη 

νξηζκέλεο βαζηθέο, δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο ηερληθέο ερνπνίεζεο, αξθεηέο απφ ηηο 

νπνίεο δηαθαίλνληαη θαη ζηα παξαδείγκαηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, απνζαθελίδνληαη επηκέξνπο φξνη θαη έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ πξαθηηθή ηεο 

ερνπνίεζεο, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ηνπο κέζα ζηελ εξγαζία.  

Πξνρσξψληαο ζε πην ζχγρξνλεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ ήρν, ζην δεχηεξν 

θεθάιαην απηφο αλαιχεηαη ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ήρνπ. Ο ηφκεαο ησλ ζπνπδψλ 

ήρνπ εξεπλά θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ήρν, ηδίσο σο πξνο ηα 

πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη αηζζεηηθά ζπκθξαδφκελα ηεο ζρέζεο απηήο. Με άιια 

ιφγηα, κειεηάηαη ε αιιειεπίδξαζε ήρνπ θαη αλζξψπνπ, φπνπ απηή δηαθξίλεηαη. Σν 

θεθάιαην απηφ, επηθεληξψλεηαη ινηπφλ ζε αηζζεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αληίιεςε ηνπ ήρνπ. Απηφ ην δήηεκα ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

ηεο ερνπνηεηηθήο πξαθηηθήο, φζν θαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ απηή γίλεηαη αληηιεπηή 

απφ ην θνηλφ, ηνπο δέθηεο ή/θαη ηνπο ρξήζηεο ε/π (αλαιφγσο ην πιαίζην ζην νπνίν 

εκθαλίδεηαη).  

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε νξηζκέλα ζχγρξνλα θαιιηηερληθά 

παξαδείγκαηα ερνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη θαιιηηέρλεο πνπ έρνπλ επηιεγεί θαίλεηαη 

λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη/εο ζηνλ ρψξν ησλ δηακεζηθψλ ηερλψλ, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ελζσκάησζε δηαθνξεηηθψλ θαιιηηερληθψλ παξαγφλησλ. 

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ερνπνηεηηθήο πξαθηηθήο.  

ηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ερνπνίεζεο, ηφζν σο 

έλλνηα, φζν θαη σο δηαδηθαζία, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

εδξαίσζε ηεο έλλνηαο απηήο ζην ρψξν ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ. Καηά θχξην ιφγν, ε 

νξνινγία απηή βξίζθεηαη ζε επξεία ρξήζε ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, φπνπ ε 

ερνπνίεζε ραίξεη ζεκαληηθήο αλαγλψξηζεο σο βνεζεηηθή πξαθηηθή θαηά ηελ 

εμαγσγή, εξκελεία θαη δηάρπζε ζχλζεησλ εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Με ηελ 

εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμεγεζεί κέζα ζε θαιιηηερληθά πιαίζηα. 

Χζηφζν, δηαθαίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε φηη απηφο ν δηαρσξηζκφο επηζηήκεο θαη 

ηέρλεο, δελ είλαη, θαη δελ νθείιεη λα είλαη απφιπηνο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Γηα ηο Sonification 

1.1. Ορίδοληας ηο sonification 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη, αξρηθά, κία ζχληνκε εηζαγσγή ζηνλ θιάδν ηεο 

ερνπνίεζεο (1.1.1), δειαδή ζηελ πξαθηηθή φπνπ θάπνηα δεδνκέλα αληηζηνηρίδνληαη 

κε ερεηηθά. Γηα πνην ιφγν δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε εηζαγσγήο ερνπνηεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ; Έπεηηα, αλαιχεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκηνπξγίαο κίαο ερνπνηεηηθήο 

ζρέζεο. Δμεξεπλάηαη ε ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία, σο πξαθηηθή αληηζηνίρηζεο ήρνπ θαη 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη νη επηκέξνπο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ελψ γίλεηαη κία 

αλαθνξά ζηνλ φξν auditory display, πνπ παξαηεξείηαη πνιχ ζπρλά ζε ζρεηηθέο κε ηελ 

ερνπνίεζε κειέηεο (1.1.2). ηελ ελφηεηα 1.1.3 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αληηζηνίρηζεο κε-ερεηηθψλ κε ερεηηθά δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα (1.1.4), 

αλαθέξνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο ερνπνίεζεο, θαζψο θαη ν δηαρσξηζκφο επηζηεκνληθήο 

θαη θαιιηηερληθήο πξνζέγγηζεο. 

 

1.1.1. Ηζηνξηθή αλαθνξά ζηνλ θιάδν 

 

Ζ ερνπνίεζε είλαη έλαο λένο επηζηεκνληθφο ηνκέαο κε πεξίπνπ 30 ρξφληα 

ηζηνξία. Με κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε, ε ερνπνίεζε μεθίλεζε σο βνεζεηηθφ 

εξγαιείν ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο. Οη εξεπλεηέο, γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα δεδνκέλα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε θαηαλνεηφ ηξφπν, ζπλήζσο, αλαδεηνχλ έλαλ ηξφπν 

νπηηθνπνηεζήο ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηα δηαγξάκκαηα, ηα ξαβδνγξάκκαηα, θηι. 

Οπζηαζηηθά, δειαδή, ε νπηηθνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα 

κεηαηξέπνληαη ζε νπηηθψο αληηιεπηέο ζρέζεηο.  

Χζηφζν, θαηά πεξηπηψζεηο, ηα δεδνκέλα θαη νη εμεηαδφκελεο παξάκεηξνη είλαη 

ηφζν πεξίπινθα, ψζηε λα κελ είλαη εθηθηή ε νπηηθνπνίεζή ηνπο. Γηφηη, γηα λα είλαη 

εθηθηή ε νπηηθνπνίεζε (κε νπηηθψλ) δεδνκέλσλ θαη ζρέζεψλ ηνπο, ζα πξέπεη απηά λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε ρξψκαηα, δηαζηάζεηο, θηι. Απηή ε αληηζηνίρηζε, φκσο, κπνξεί λα 

γίλεη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα δεδνκέλα θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο κπνξνχλ λα 

ζπκβαδίζνπλ κε ηελ, κέρξη ηξηψλ δηαζηάζεσλ, νπηηθή αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ. Γηα 

ην ιφγν απηφ αλαδεηήζεθε κία ελαιιαθηηθή κέζνδνο (Bly 1982). 

 Έηζη, μεθίλεζε ε εμεξεχλεζε ηνπ ήρνπ σο λέν κέζν παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ. 

Αξρηθά, ινηπφλ, ε ερνπνίεζε ιεηηνχξγεζε σο βνεζεηηθφ κέζν ζηελ νπηηθή κεηαθνξά 
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δεδνκέλσλ (Bly 1982). Ο ήρνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα απνηππψζεη (ερεηηθά) κεγέζε 

θαη ελαιιαγέο ηνπο ζε εξεπλεηηθά πιαίζηα. Βαζηθή αθνξκή γηα ηε ρξήζε ηνπ ήρνπ 

αληί ηεο εηθφλαο, ππήξμε ε απνηειεζκαηηθή αληίιεςε πνιιαπιψλ, ηαπηφρξνλσλ 

ερεηηθψλ εξεζηζκάησλ (Ballora 2000). 

Σν γεγνλφο, φκσο, φηη ε ερνπνίεζε εκθαλίδεηαη σο επηπξφζζεηε ελαιιαθηηθή 

δεκηνχξγεζε έλα δίπνιν αλάκεζα ζηελ νπηηθνπνίεζε θαη ηελ ερνπνίεζε δεδνκέλσλ. 

Αληηκεησπίζηεθαλ, δειαδή, σο αληηκαρφκελεο έλλνηεο θαη πξαθηηθέο. Όκσο, ε ζρέζε 

νπηηθνπνίεζεο θαη ερνπνίεζεο είλαη αξθεηά πεξίπινθε θαη δελ είλαη εχθνιν λα 

δηαρσξηζηνχλ κφλνλ σο κεκνλσκέλεο πξαθηηθέο παξνχζηαζεο δεδνκέλσλ (Supper 

2016).  

Χζηφζν, σο ηδέα, ε ερνπνίεζε θαίλεηαη λα πξνεγείηαη θαηά πνιχ ηεο ρξήζεο ηεο 

απηήο γηα παξνπζίαζε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ππνζηεξίδεηαη ε 

άπνςε, φηη ε πξψηε ερνπνηεηηθή εθεχξεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε πνηέ είλαη ην 

ηειέθσλν. Αλαθέξεηαη, κάιηζηα, σο αθεηεξία ηεο ηδέαο ηεο ερνπνίεζεο (Dombois 

2008). Ζ ζπζθεπή ηνπ ηειεθψλνπ κεηαζρεκαηίδεη ηηο ειεθηξηθέο ηαιαληψζεηο ζε 

ερεηηθέο. Απηή, πξάγκαηη, είλαη κία δηαδηθαζία ερνπνίεζεο. Αληίζηνηρεο ζπζθεπέο 

πνπ αλαθαιχθζεθαλ πνιχ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ ερνπνίεζε – αιιά 

πξαγκαηνπνηνχλ ερνπνηεηηθέο ιεηηνπξγίεο – είλαη: ν κεηξεηήο Geiger, ην 

ζηεζνζθφπην, ην ειεθηξηθφ ζεξκφκεηξν, θ.α. 

Ζ αθνζίσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηνλ θιάδν θαη ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα 

γχξσ απφ ηελ ερνπνίεζε μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 90‘ (Supper 2014), ελψ ν φξνο 

ερνπνίεζε πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1994 σο «ερεηηθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ» (Bly 

1994, 406). Σν γεγνλφο πνπ έζεζε ηηο βάζεηο γηα ην μεθίλεκα ηνπ θιάδνπ ήηαλ ην 

International Conference on Auditory Display
1
 (ICAD) (1997). ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπλεδξίνπ ηέζεθαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο ερνπνηεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζηελ ζρέζε ηεο κε ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε (πνπ εμεηάδεηαη 

ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο) θαη ζηελ δεκηνπξγία εξγαιείσλ ερνπνίεζεο γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο (Kramer et al. 2010). Έθηνηε, ην ζπλέδξην 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν κέρξη ζήκεξα θαη ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο ερνπνίεζεο 

εμειίζζεηαη δηαξθψο. 

Πέξα απφ κέζνδνο παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ, κε ηελ ερνπνίεζε εμεηάδεηαη πσο 

κπνξεί ν ήρνο λα θάλεη αθξναηφ έλα θαηλφκελν πνπ δελ βξίζθεηαη ζην αθξναηφ εχξνο 

                                                 
1
 https://icad.org/ 

https://icad.org/
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ηνπ αλζξψπνπ ή λα δψζεη κία ερεηηθή ηαπηφηεηα ζε θάπνην αληηθείκελν, θάπνηα 

θαηάζηαζε, θηι. πνπ δελ δηαζέηεη θπζηθφ ήρν. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα έληνλα 

δηεπηζηεκνληθφ ηνκέα, θαζψο εξεπλψληαη κεηαμχ άιισλ: ε αληίιεςε κέζσ ηνπ ήρνπ 

(ςπρνινγία), ν ήρνο θαη νη ηδηφηεηέο ηνπ (sound studies), νη ηξφπνη κεηαηξνπήο 

δεδνκέλσλ ζε ήρν (πξνγξακκαηηζκφο), θ.α. 

 

1.1.2. Σερληθέο ερνπνίεζεο θαη ζρεηηθνί φξνη 

 

Ο φξνο ηεο ερνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία κε-ερεηηθά δεδνκέλα αληηζηνηρνχληαη κε ερεηηθά. Χζηφζν, ε 

δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο ηερληθέο ερνπνίεζεο. Κάζε κία απφ απηέο 

δηαθέξεη σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδεηαη ν ήρνο κε ηα δεδνκέλα. Ζ 

θαηαιιειφηεξε απφ απηέο επηιέγεηαη γηα ην εθάζηνηε project.  

Οη ηερληθέο ερνπνίεζεο, φπσο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη νη εμήο: 

audification, parameter-mapping sonification, model-based sonification, auditory 

icons, earcons (Hermann et al. 2011). Παξαθάησ αλαθέξεηαη έλαο βαζηθφο νξηζκφο 

γηα θαζεκία απφ ηηο ηερληθέο ερνπνίεζεο. 

 

 Audification (ειι. αθνπζηνπνίεζε): Με ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ερεηηθά θχκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζην 

αθνπζηφ θάζκα ηνπ αλζξψπνπ ιακβάλνπλ θάπνηα επεμεξγαζία ζε ζρέζε 

κε ην ρψξν ή/θαη ην ρξφλν ηνπ ερεηηθνχ δείγκαηνο, έηζη ψζηε λα βξεζεί 

ζηα αθξναηά φξηα ηνπ αλζξψπνπ (de Campo 2007). 

 Parameter-mapping sonification: ηελ ηερληθή απηή, φπσο θαη ε 

νλνκαζία πξνδίδεη, ε δηαδηθαζία ηεο ερνπνίεζεο βαζίδεηαη ζε 

παξακέηξνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην αληηθείκελν πνπ ερνπνηείηαη. Σα 

δεδνκέλα, δειαδή, αμηνινγνχληαη κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ, ψζηε 

λα ηηο απεηθνλίδνπλ (ηηο ηδηφηεηεο/παξακέηξνπο) ερεηηθά φζν ην δπλαηφλ 

πην θαηαλνεηά (Hermann 2008). Καζεκία απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο 

αληηζηνηρεί, ζπλήζσο, κε θάπνηα ηδηφηεηα ηνπ ήρνπ.  

 Model-based sonification: ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο απηέο θαηαζθεπέο ζηα 

πιαίζηα ηεο ερνπνίεζεο. Απηέο νη θαηαζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ δπλακηθά 

κνληέια, ηα νπνία ζηελ καζεκαηηθή επηζηήκε, νξίδνληαη σο δηαδηθαζίεο 
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πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ρξφλν, φπνπ ηα δεδνκέλα νξγαλψλνληαη θαη 

δηακνξθψλνληαη, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

ρξήζηεο. 

 Auditory icons: Ζ απηνιεμεί κεηάθξαζε ηεο παξαπάλσ έθθξαζεο ζα 

ήηαλ «αθνπζηηθά εηθνλίδηα». Πξφθεηηαη γηα ήρνπο, ζε πεξηβάιινλ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, πνπ πξνέξρνληαη απφ  θαζεκεξηλέο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, σο κεηαθνξηθέο ερεηηθέο εηθφλεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ εθάζηνηε ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε. Έλα παξάδεηγκα είλαη ν 

ήρνο δηαγξαθήο ελφο αξρείνπ ζηνλ θάδν αρξήζησλ σο ραξηί πνπ 

ηζαιαθψλεηαη. 

 Earcons: Αληηζηνίρσο κε ηελ ζπκβνιηθή θηινζνθία ησλ auditory icons, 

ηα earcons είλαη ήρνη πνπ ζπλνδεχνπλ κία ιεηηνπξγία ε/π ή θάπνην 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Απνηεινχλ κηθξέο κεισδίεο κε synthesized 

ήρνπο π.ρ. ν ήρνο αθαίξεζεο ελφο usb device. 

 

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο ηερληθέο ερνπνίεζεο, έλαο άιινο φξνο πνπ εκθαλίδεηαη, 

ζπρλά, ζε έξεπλεο πεξί ερνπνίεζεο είλαη απηφο ησλ ―auditory displays‖ (ειι. 

αθνπζηηθέο απεηθνλίζεηο). ε νξηζκέλεο κειέηεο νη φξνη ηεο ερνπνίεζεο θαη ησλ 

αθνπζηηθψλ απεηθνλίζεσλ εκθαλίδνληαη ρσξίο λα δηαρσξίδνληαη νη έλλνηέο ηνπο. 

Χζηφζν, θαίλεηαη φηη νη αθνπζηηθέο απεηθνλίζεηο είλαη έλαο γεληθφο ραξαθηεξηζκφο 

γηα θάζε ηερληθή δηεξγαζία, φπνπ ν ήρνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη θάπνηα 

πιεξνθνξία (Hermann et al. 2011). Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη κε απηφλ ηνλ φξν 

ραξαθηεξίδεηαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ζην ζπλνιφ ηνπ. Με ηε ρξήζε ηεο ιέμεο 

«απεηθφληζε» δελ αλαθέξεηαη ζε νπηηθψο αληηιεπηφ αληηθείκελν. Φαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ αλαπαξαζηαηηθή ηθαλφηεηα (βι. ελφηεηα 

2.2.1) ηνπ ήρνπ, ε νπνία αμηνπνηείηαη ζε δηεξγαζίεο, φπσο απηή ηεο ερνπνίεζεο. 

Έλα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηηο νξνινγίεο έρεη λα θάλεη κε ηε 

ρξήζε ησλ ιέμεσλ «αθνπζηηθφο» (―acoustic‖) θαη «ερεηηθφο» (―sonic‖).  

«Χο ητηηικό ραξαθηεξίδεηαη ην αληηθείκελν απηφ ή 

ελλνηνινγηθφ απφ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ν ήρνο.  

Ήτος νλνκάδεηαη ε ελέξγεηα ηεο πίεζεο θπκάησλ ηνπ 

αέξα πνπ δηαζέηεη ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα.  

Ο ραξαθηεξηζκφο ακοσζηικός ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε 

θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ήρνπ» (Farina 2014, 2-3).  
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Με βάζε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ε νξνινγία ηεο «αθνπζηηθήο απεηθφληζεο» 

θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε ηεο ζρέζεο ήρνπ θαη δεδνκέλσλ (θαζψο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηέηνηεο δηεξγαζίεο). Απφ ηελ άιιε, ν φξνο 

ερνπνίεζε, επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ήρνπ λα κεηαθέξεη θάπνην κήλπκα, 

θάπνηα πιεξνθνξία, κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ ηεο. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αληίιεςε (αθνπζηηθή) θαη ζηνλ ήρν αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζην δεχηεξν 

θεθάιαην. 

 

1.1.3. Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ερνπνίεζεο 

 

Γηα λα εμεηαζηεί έλαο ήρνο ζην πιαηζην ηεο ερνπνίεζεο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο 

κέζν επηθνηλσλίαο. Οθείιεη, κε άιια ιφγηα, λα νξγαλψλεηαη αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν πνπ αλαπαξηζηά. Ζ ερνπνίεζε έρεη κία δηαδηθαζηηθή, δηεθπεξαησηηθή 

δηάζηαζε, φζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο ζρέζεο δεδνκέλσλ θαη ήρνπ 

(Hermann 2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνλ εξεπλεηή Thomas Hermann ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπ ICAD, αλαθέξεη:  

 

«ε ηερληθή θαηά ηελ νπνία ηα δεδνκέλα απνδίδνληαη σο ερεηηθά ζήκαηα νλνκάδεηαη 

ερνπνίεζε, φηαλ: 

1. Ο ήρνο αληαλαθιά αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ή ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηζαγφκελσλ 

δεδνκέλσλ. 

2. Ζ κεηαηξνπή (ησλ δεδνκέλσλ ζε ήρν) είλαη ζπζηεκαηηθή. Γειαδή, ππάξρεη 

κία ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε/εξκελεία ηνπ πψο θαη γηαηί ηα δεδνκέλα πξνθαινχλ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ ήρνπ. 

3. Ζ ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί. Γειαδή, δίλνληαο ηα ίδηα 

δεδνκέλα θαη παλνκνηφηππεο αληηδξάζεηο πξνθαιείηαη ήρνο δνκηθά φκνηνο (κε ηελ 

πξψηε ερνπνίεζε). 

4. Σν ζχζηεκα κπνξεί ζθφπηκα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα, 

αιιά θαη επαλαιεπηηθά κε ηα ίδηα.» (Hermann 2008, 2) 

 

Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο απνηεινχλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

κίαο ερνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο. Με ηε ιέμε ζρεδηαζκφ ελλνείηαη εδψ ε δηαδηθαζία 
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νξγάλσζεο ησλ ήρσλ κε βάζε ην αληηθείκελν πνπ ερνπνηείηαη. ε απηή ηε δηαδηθαζία 

ιακβάλεηαη, ζπρλά, ππφςηλ ε θχζε ηνπ ήρνπ θαη νη ηδηφηεηέο ηνπ. 

Πην αλαιπηηθά, ν ήρνο απνηειείηαη απφ ρξνληθή θαη ρσξηθή ππφζηαζε ζηε κνξθή 

– αφξαησλ – ερεηηθψλ θπκάησλ, ελψ, παξάιιεια, δηαζέηεη νξηζκέλεο ηδηφηεηεο (βι. 

Δηθφλα). Σν ηνληθφ χςνο, ε έληαζε θαη ην ερφρξσκα θαίλεηαη λα είλαη νη ηδηφηεηεο 

πνπ βνεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ερεηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη ηεο πξνέιεπζήο ηνπ 

(Ballora 2000∙ Hermann et al. 2011).  

 

Δηθόλα 1: Οπηηθή απεηθόληζε ηοσ ήτοσ ζε θσκαηοκορθή (Ballora, 2000, 125) 

Δπεηδή, ινηπφλ, ε αληηιεπηηθφηεηα είλαη βαζηθφο ζηφρνο ηεο ερνπνίεζεο, θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, ιακβάλεηαη ππφςηλ ν ξφινο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ήρνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάπνην δεδνκέλν κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί κε ην ηνληθφ χςνο ηνπ 

ήρνπ. Σν ηνληθφ χςνο κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη ηελ απμνκείσζε ηεο κεηαβιεηήο 

θαηά ην ρξφλν αθξφαζεο ηεο ερνπνίεζεο. Αληίζηνηρα, θαη ε έληαζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ψζηε λα απνδνζεί ε απμνκείσζε, ελψ πέξα απν πνζνηηθή κεηαβνιή 

είλαη αξθεηά ζπλπθαζκέλε κε ηελ απφζηαζε. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη θαη νη δχν απηέο 

ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα απεηθνλίζνπλ ερεηηθά κεηαβνιέο δεδνκέλσλ ή ζρέζεηο απηψλ.  

Αλαθνξηθά κε ην ερφρξσκα, απηφ αθνξά θπξίσο ζηελ θαζαπηή πεγή ηνπ ήρνπ. 

Απνηειεί ηελ ηδηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζην αλζξψπηλν απηί λα αλαγλσξίζεη ην 

αληηθείκελν πνπ πξνθαιεί ηνλ ήρν, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηε ρνξδή, ηε κεκβξάλε, 

θη.ι. – αλ πξφθεηηαη γηα κνπζηθά φξγαλα.  Χζηφζν, πνιχ ζπρλα, ε πεγή ηνπ ήρνπ δελ 

είλαη δπλαηφ λα γίλεη αληηιεπηή (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη απηφο ν ζηφρνο), 

αιιά ην ερφρξσκα κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ ηδηφηεηα πνπ ζα ραξαθηεξίζεη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ήρνπο. Έηζη, θαη ζε κία ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία, ην ερφρξσκα κπνξεί 

λα δηαρσξίζεη ερεηηθά ηα δηαθνξεηηθά δεδνκέλα. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο ερνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ ραξηνγξάθεζε 

(―mapping‖) (Scaletti 2018). Όπσο ν ράξηεο ζπλδέεη νπηηθά δχν ζεκεία πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε γεσγξαθηθέο ηνπνζεηήζεηο, έηζη θαη ε ερνπνίεζε ζπλδέεη ηα 

δεδνκέλα κε ερεηηθά ζήκαηα. Καη γηα λα γίλεη αληηιεπηή απηή ε ζχλδεζε, πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςηλ ε αθνπζηηθή αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ. 

ρεηηθά, δειαδή, κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ πνπ αλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη φηη πην 

εχθνια αληηιεπηή κεηαβνιή ηνπ ήρνπ ζην ρξφλν, είλαη απηή ηνπ ηνληθνχ χςνπο. Γηα 

λα γίλεη, ινηπφλ, κία φζν ην δπλαηφλ πην αληηιεπηή αληηζηνίρηζε ήρνπ-δεδνκέλσλ, 

είλαη θαιφ λα αμηνινγεζνχλ ηα δεδνκέλα. Οπφηε, ε κεηαβιεηή κε ηελ πεξηζζφηεξε 

βαξχηεηα, ή απηή πνπ ζα ζεσξνχληαλ πην ζεκαληηθή, πηζαλφλ, λα αληηζηνηρηδφηαλ κε 

ην ηνληθφ χςνο. 

Μία ηέηνηα δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ήρν ραξαθηεξίδεη ηελ κία 

πξνο κία αληηζηνίρηζε, κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ερεηηθψλ ζπκβάλησλ. Γελ 

ππάξρεη, φκσο, κφλνλ απηφο ν ηξφπνο. ηνλ «ράξηε ζρεδηαζκνχ δεδνκέλσλ» (―Data 

Sonification Design Space Map‖), πνπ πξνηείλεη ν Alberto de Campo, νη ηχπνη 

αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ είλαη ηξεηο: ν δηαθξηηφο (―discrete‖), ν ζπλερήο 

(―continuous‖) θαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη απφ θάπνην πξφηππν (―model-based‖) (de 

Campo 2007). Με ηελ πξνζέγγηζε ηνπ, ν de Campo παξαιιάζζεη ηηο νλνκαζίεο ησλ 

ηερληθψλ ερνπνίεζεο (βι. ελφηεηα 1.1.2), ψζηε απηέο (νη παξαιιαγκέλεο νλνκαζίεο) 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ
2
.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ «δηαθξηηφ» ηξφπν αληηζηνίρηζεο επηιέγνληαη  

κεκνλσκέλα ζπκβάληα γηα θάζε δεδνκέλν. Αλεμάξηεηα, δειαδή, απφ ην ρξφλν πνπ 

εμειίζζνληαη ηα δεδνκέλα, ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη αληηζηνηρνχληαη ερεηηθά κε 

επέιηθηε ζεηξά. Με ηε ιέμε «ζπλερήο» νξίδεηαη ε αληηζηνίρηζε, θαηά ηελ νπνία, ηα 

δείγκαηα ησλ δεδνκέλσλ ερνπνηνχληαη σο πξνο ηνλ ρξφλν ή ηνλ ρψξν. Γίλνληαη 

αληηιεπηά, δειαδή, σο πξνο ην ρσξηθφ ή ρξνληθφ ζπλερέο. Πην πεξίπινθε ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο είλαη απηή ηεο ―model-based‖ αληηζηνίρηζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

δεδνκέλα αληηζηνηρνχληαη βάζεη ελφο νδεγνχ, πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ/ηελ 

δεκηνπξγφ. Ο νδεγφο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ αληηζηνίρηζε κε-ερεηηθψλ δεδνκέλσλ 

κε ερεηηθά δεδνκέλα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηελ εθάζηνηε 

                                                 
2
 ην ηξίην θεθάιαην, φπνπ αλαιχνληαη επηιεγκέλα παξαδείγκαηα ερνπνίεζεο, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ ηερληθή ερνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε έλα παξάδεηγκα, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηζηνηρνχληαη ηα δεδνκέλα κε ηνλ ήρν. 
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ερνπνηεηηθή θαηαζθεπή – θαζψο ε model-based ερνπνίεζε ραξαθηεξίδεη απηέο 

θαηαζθεπέο. 

Αλ ζεσξεζνχλ νη παξαπάλσ ραξαθηεξηζκνί σο ηξφπνη πεξηγξαθήο ησλ βαζηθψλ 

ηερληθψλ ερνπνίεζεο, ηφηε: σο δηαθξηηή νξίδεηαη ε ηερληθή Parameter mapping, σο 

ζπλερήο ε Audification/Αθνπζηνπνίεζε θαη απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ πξφηππν, ε 

ηερληθή Model-based (βι. Παξάξηεκα: Σερληθέο sonification). Φαίλεηαη φηη νη 

ηερληθέο απηέο δεκηνπξγνχλ έλα θάζκα, φζνλ αθνξά ζηελ αληηζηνίρηζε δεδνκέλσλ 

θαη ήρνπ, απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ ζπκβνιηθή αληηζηνίρηζε (Hermann et al. 2011).  

Ζ αλαινγηθή αληηζηνίρηζε νξίδεηαη σο ε άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ αλαπαξηζηάηαη θαη ηνπ κέζνπ αλαπαξάζηαζεο. Δλψ, ε ζπκβνιηθή 

είλαη ε ππνδεισηηθή ζπζρέηηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαπαξηζηάηαη θαη ηνπ κέζνπ 

(ηνπ ήρνπ) (Vickers and Hogg 2006). Με ηε θξάζε ππνδεισηηθή ζπζρέηηζε 

ραξαθηεξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο, φπνπ, θαηά ηελ ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία, ε 

αληηζηνίρηζε δεδνκέλσλ θαη ήρνπ δελ βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθέο ζρέζεηο 

δεδνκέλσλ, αιιά ζε ππνθεηκεληθέο επηινγέο ηνπ/ηεο δεκηνπξγνχ. Σφζν, νη έλλνηεο ηεο 

αλαινγίαο θαη ηνπ ζπκβνιηζκνχ, φζν θαη ε ζεκαζία ησλ επηινγψλ, πνπ ιακβάλνληαη 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζην δεχηεξν θεθάιαην. 

εκαληηθφ είλαη, επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη ε παξαπάλσ αλάιπζε βαζίδεηαη ζε κία 

πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε γηα ηελ ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία. Σα βαζηθά θξηηήξηα 

πνπ δηαηππψλεη ν T.Hermann θαζνξίδνπλ, θπζηθά, ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηεο ερνπνίεζεο. Σαπηφρξνλα, φκσο, δελ ζπλάδνπλ απαξαίηεηα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ε ερνπνίεζε ζε θαιιηηερληθά πιαίζηα. Ζ παξαπάλσ, 

ινηπφλ, αλαθνξά είλαη έλαο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηεο ερνπνηεηηθήο πξαθηηθήο πνπ 

ζπκβαδίδεη πεξηζζφηεξν κε ηελ ρξήζε ηεο ζε ηνκείο ηεο αθνπζηηθήο, ηεο ηερλνινγίαο, 

ηεο ηαηξηθήο, θηι., φπνπ ε ερνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ζε 

πιαίζηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ (ηέηνηα παξαδείγκαηα ερνπνίεζεο αλαθέξνληαη 

παξαθάησ). Χο θαιιηηερληθή πξαθηηθή, ε ερνπνίεζε δελ ζπκβαδίδεη πάληα κε ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα.  

 

1.1.4. Γηεπηζηεκνληθφηεηα 

 

Ζ ερνπνίεζε είλαη έλαο δηεπηζηεκνληθφο ηνκέαο πνπ εθηείλεηαη αλάκεζα ζηηο 

ηέρλεο, ηε θηινζνθία, ηε ζεσξία ηεο κνπζηθήο θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Κάζε κία 
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απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο ερνπνίεζεο απνηειεί θαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη απηφ 

θάλεη ηελ έλλνηα αξθεηά ξεπζηή (Sinclair 2012). ην πξψην ICAD δηαηππψζεθε ν 

επίζεκνο νξηζκφο ηεο ερνπνίεζεο, σο εμήο:  

«ερνπνίεζε νλνκάδεηαη ε ρξήζε αθξναηψλ ζεκάησλ – 

εμαηξψληαο ηνπο θσλεηηθνχο ήρνπο – γηα ηελ επηθνηλσλία 

πιεξνθνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ερνπνίεζε είλαη ε 

κεηαηξνπή δεδνκέλσλ – θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ – ζε 

αθνπζηηθά ζήκαηα κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία θαη εξκελεία 

ηνπο» (Kramer et al. 2010, 4).  

 

Ο νξηζκφο απηφο είλαη θαη ν πην δηαδεδνκέλνο. Αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ ήρνπ σο 

κέζν, κε ην νπνίν γίλνληαη αληηιεπηέο πιεξνθνξίεο.  

Πέξα, φκσο, απφ ηελ επηζηήκε, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνο ηελ ηδέα ηεο 

ερνπνίεζεο ππήξμε θαη απφ ηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο «αηζζεηηθήο 

ζηξνθήο» - ―aesthetic turn‖ (Barrass 2012) – ηεο ερνπνίεζεο, ηελ νξίδνπλ σο  

«αθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

εξκελεία ηεο απφ ηνπο αθξναηέο. ηφρνο είλαη λα γίλνπλ 

γλσζηέο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεγή, απφ ηελ 

νπνία πξνέξρνληαη ηα δεδνκέλα» (Worrall 2009, 314). 

  

Με απηφ ηνλ νξηζκφ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αθξναηέο θαη 

δίλεηαη ν ρψξνο λα εξκελεπζεί ππνθεηκεληθά ε αληηζηνίρηζε δεδνκέλσλ θαη ήρνπ. 

Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη δελ αλαθέξεηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο 

φζνλ αθνξά ζηνπο ήρνπο, ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ, φπνπ νη 

θσλεηηθνί ήρνη απνθιείνληαη.  

Ζ αιιειεπίδξαζε είλαη βαζηθφο ζηφρνο ζε θάζε είδνπο ηέρλε. Όπσο ζα αλαιπζεί 

θαη παξαθάησ, ε ζρέζε αλάκεζα ζηε ηέρλε ηεο κνπζηθήο θαη ηελ ερνπνίεζε κπνξεί 

λα αληρλεπζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Σφζν αλαθνξηθά κε ηελ θαζαπηή δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία, φζν θαη κε ην ηη ερνπνηείηαη θαη γηαηί, ζε νξηζκέλα πιαίζηα, ε ερνπνίεζε 

κπνξεί λα βξεζεί πνιχ θνληά ζηελ κνπζηθή. Χζηφζν, ε ερνπνίεζε πέξα απφ 

αθνπζηηθφ εξέζηζκα, ζηνρεχεη θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ήρνπ σο επηθνηλσληαθφ κέζν. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Walker θαη Nees νη ιεηηνπξγίεο ηεο ερνπνίεζεο 

είλαη νη εμήο:  

1.   Δηδνπνίεζε γηα θάπνην γεγνλφο/Πξνεηδνπνίεζε γηα θάπνην ζθάικα,  

2.   Δλεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε κίαο δηαδηθαζίαο/ελέξγεηαο,  

3.   Γεληθφηεξε εμεξεχλεζε ησλ δεδνκέλσλ,  

4. Πξαθηηθή πνπ εμππεξεηεί ζε πιαίζηα θαιιηηερληθά, αιιά θαη ςπραγσγηθά 

(Walker and Nees 2011).  
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ηηο πξψηεο δχν θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν ήρνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γλσζηνπνηήζεη θάπνην γεγνλφο. Χο εηδνπνίεζε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ην θνπδνχλη ηεο πφξηαο ή ν ήρνο ηνπ ηειεθψλνπ. Απηέο είλαη ελέξγεηεο 

φπνπ ν ήρνο δελ έρεη κεγάιε δηάξθεηα. Ο ήρνο, φκσο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

ζε ελέξγεηεο κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Μία ηέηνηα ρξήζε, γηα παξάδεηγκα, επηηεινχλ 

νη ζπζθεπέο πνπ ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ελφο εξγνζηαζίνπ. 

Ζ πην γεληθεπκέλε θαηεγνξία είλαη απηή ηεο εμεξεχλεζεο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

απηή ε θξάζε ραξαθηεξίδεη πνιχ θαιά ηελ δηαδηθαζία ηεο ερνπνίεζεο, γεληθφηεξα. 

Χζηφζν, εδψ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εμεξεχλεζε δεδνκέλσλ κίαο πεπεξαζκέλεο 

δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ κειέηε ηεο ζπλνιηθά. Μπνξεί, δειαδή, ε ερνπνίεζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε εξεπλεηηθφ πιαίζην, σο εξγαιείν παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξψηε ππνελφηεηα. 

Με ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία νξίδνληαη ηα πιαίζηα ζηα νπνία ε ερνπνίεζε 

ιεηηνπξγεί σο κέζν έθθξαζεο θαιιηηερλψλ, πνπ εθηφο απφ ην αηζζεηηθφ θνκκάηη, 

επηθνηλσλεί, κέζσ ηνπ ήρνπ, πιεξνθνξίεο. ε απηή ηε ιεηηνπξγία επηθεληξψλεηαη ε 

παξνχζα έξεπλα θαη απηή ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

Ζ θνηλφηεηα, ινηπφλ, ηεο ερνπνίεζεο θαίλεηαη λα ρσξίδεηαη ζηνπο ππνζηεξηθηέο 

ηεο επηζηεκνληθήο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ηεο ερνπνίεζεο θαη ζε απηνχο ηεο 

θαιιηηερληθήο (Supper 2016). Οπζηαζηηθά, ην δίπνιν δηαθνξνπνηείηαη ζην ζηφρν πνπ 

επηδηψθεηαη κέζσ ηεο ερνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ επηζηήκε ν ζηφρνο είλαη ε 

αληηζηνίρηζε ησλ αξηζκεηηθψλ ή άιισλ δεδνκέλσλ κε ήρν, θαη ε ζπγθξφηεζε θαη 

κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ ήρνπ, κε φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηφ, αιιά θαη 

ρξεζηηθφ ηξφπν.  

Ζ ηέρλε, φκσο, δελ έρεη κφλν ζηφρν ηελ επηθνηλσλία κελπκάησλ θαη ηδεψλ. 

Πνιιέο θνξέο απηφ δελ επηδηψθεηαη θαζφινπ. Χζηφζν, ε θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε 

ηεο ερνπνίεζεο ηνπνζεηείηαη θάπνπ αλάκεζα ζηελ αληίιεςε (επηζηήκε) θαη ζηελ 

αηζζεηηθή (ηέρλε). Με ηελ θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε δίλεηαη έκθαζε ζηελ αηζζεηηθή 

καηηά, ελψ απηή ζπλδπάδεηαη, επίζεο, θαη κε ηελ ρξεζηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

πιεξνθφξεζεο (Hermann et al. 2011, 152). Ο θιάδνο ηεο ερνπνίεζεο επηδηψθεη λα 

ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε θαιιηηερληθά πιαίζηα ηαπηφρξνλα σο έλα επηθνηλσληαθφ 

εξγαιείν θαη σο πξαθηηθή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 
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1.2: Eθαρκογές ηες ετοποίεζες 

 

Ζ ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ α) ηα δεδφκελα, πνπ νξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ ήρνπ, θαη β) απφ ηνλ ήρν, πνπ ιεηηνπξγεί σο ην κέζν κε ην νπνίν 

γίλνληαη θαηαλνεηέο νη ζρέζεηο ησλ δεδνκέλσλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε 

ερνπνίεζε δεδνκέλσλ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν, θπξίσο, γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

νπηηθή απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη εθηθηή. Γειαδή, ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη ηφζν κεγάινο, πνπ ε νπηηθή ηνπο απεηθφληζε δελ ιεηηνπξγεί κε εχθνια 

αληηιεπηφ ηξφπν. Ζ ερνπνίεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εηδνπνίεζε γηα θάπνην 

ζπκβάλ ή γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο κίαο ελέξγεηαο.  

Ζ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο ερνπνίεζεο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

άλζξσπνο ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν κε φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ (Jones 

2012∙ Polli 2012b). Ζ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, άιισζηε, νλνκάδεηαη 

πνιπαηζζεηεξηαθή. Ζ εμεξεχλεζε ηνπ ήρνπ σο κέζν επηθνηλσλίαο πιεξνθνξηψλ 

θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζηε ζρέζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (ε/π) θαη ρξήζηε. 

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ερνπνίεζεο, (σο εηδνπνίεζε θαη σο 

γλσζηνπνίεζε) ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη, ε ηερληθή απηή έρεη ρξεζηηθή 

ιεηηνπξγία. Υξεζηκνπνηείηαη, δειαδή, ν ήρνο σο επηθνηλσληαθφ κέζν. Απηφ, 

ζπλήζσο, ζπκβαίλεη ζην ρψξν ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο. Όλησο, ε ερνπνίεζε 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ θαηαζθεπή βνεζεηηθψλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο 

θάπνησλ δεδνκέλσλ, ζηα πιαίζηα εξεπλψλ ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Γεδνκέλσλ ησλ 

δηεπηζηεκνληθψλ ηάζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην απηφ, ζα γίλεη κηα 

ζρεηηθή αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ερνπνηεηηθήο πξαθηηθήο ζε επηζηεκνληθφ πιαίζην, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηέο νη δηαζπλδέζεηο κε ηνλ ρψξν ησλ 

ηερλψλ.  

 

 

1.2.1. Παξαδείγκαηα απφ ηνλ ρψξν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ 

 

Δξεπλψληαο εθαξκνγέο ηεο ερνπνηεηηθήο πξαθηηθήο ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν, 

θαίλεηαη φηη ν ήρνο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζε λέεο αλαθαιχςεηο. Έλα παξάδεηγκα, 
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πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ρξήζε ηνπ ήρνπ ζε επηζηεκνληθφ πείξακα, έγηλε ζην CERN
3
. 

Έλα απφ ηα πεηξάκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (CERN) νλνκάδεηαη LHC (Large Hadron 

Collider). ηνλ LHC γίλνληαη δηάθνξα πεηξάκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο κνξηαθήο θπζηθήο. 

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ πεηξακάησλ, είρε πξνηαζεί ε χπαξμε ελφο ζσκαηηδίνπ, ηνπ 

νπνίνπ, φκσο, ε αλαθάιπςε παξέκελε ζηε ζεσξία.  

Γηα ην ιφγν απηφ ζπλεξγάζηεθαλ επηζηήκνλεο θαη κνπζηθνί γηα λα ερνπνηήζνπλ 

ηα δεδνκέλα ησλ ζσκαηηδίσλ θαη λα θάλνπλ ηειηθά αθξναηφ ην «αφξαην» ζσκαηίδην. 

Σν project νλνκάζηεθε LHCsound θαη μεθίλεζε ην 2010. Σειηθά, ην 2012 

αλαθνηλψζεθε ε αλαθάιπςε ηνπ ζσκαηηδίνπ σο ην κπνδφλην ηνπ Higgs. Ζ 

ερνπνηεηηθή πξαθηηθή θαίλεηαη λα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ κειέηε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζσκαηηδίνπ, απφ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ (Supper 2014). 

ε αληίζηνηρα πιαίζηα, επηζηήκνλεο ζηελ Ακεξηθή κειεηνχλ ηελ χιε ηνπ ηνχ 

COVID-19. Απηφο ν ηφο δηαθέξεη απφ ηνπο κέρξη ηψξα γλσζηνχο ηνχο. Γηα ην ιφγν 

απηφ θάζε κειέηε πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφλ κπνξεί λα είλαη ζεκαληίθε. Με βάζε, 

ινηπφλ, ηελ λαλνκεραληθή αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

κνξίσλ, δεκηνπξγήζεθαλ νξηζκέλνη ηχπνη ερνπνίεζεο ησλ αγθηδνηψλ πξσηετλψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνχ (Buehler 2020). Ζ πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλνπλ 

γλσζηά πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ ηφ.  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ηαπηφρξνλα, αλαθέξεηαη φηη, κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ερνπνίεζεο πξνηείλεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αληηζηνίρηζεο κε-ερεηηθψλ 

δεδνκέλσλ κε δεδνκέλα ήρνπ, ην ιεγφκελν ―materiomusic‖. Ο φξνο απηφο 

πξνζδηνξίδεη ηελ πξνέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ερνπνηνχληαη ζηελ πιηθή (αγγι. 

material) δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ (Buehler 2020). Αλαθέξεηαη, δειαδή, 

ζηελ ερνπνίεζε ησλ πξσηετλψλ θαη ησλ θπηηάξσλ, ζηα πιαίζηα εξεπλψλ ζε ηνκείο 

πγείαο, θπζηθήο, θηι. 

ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα ν ήρνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ 

έξεπλα ελφο ζσκαηηδίνπ. ε ηέηνηα πιαίζηα, φπνπ ν ζηφρνο ηεο ερνπνηεηηθήο 

εθαξκνγήο είλαη ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ ήρνπ, δελ δίλεηαη ηφζε ζεκαζία ζηνλ αηζζεηηθφ 

ηνκέα ηνπ project. «Όπσο, αληίζηνηρα, ζηελ νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, φπνπ 

ππάξρνπλ θάπνηεο αηζζεηηθέο πξνζεγγίζεηο, σζηφζν, αληηκεησπίδεηαη σο νπηηθή 

                                                 
3
 Πξφθεηηαη γηα έλαλ δηεζλή νξγαληζκφ, φπνπ θπζηθνί θαη κεραληθνί κειεηνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ, κε ζηφρν λα εξεπλεζνχλ νη ζεκέιηεο ιήζε ηνπ θφζκνπ 

https://home.cern/about 

https://home.cern/about
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απεηθφληζε δεδνκέλσλ θαη φρη σο δσγξαθηθφο πίλαθαο. Αληηζηνίρσο, ν ήρνο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κία ερεηηθή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ, δελ αληηκεησπίδεηαη σο 

κνπζηθφ θαηλφκελν» (Hermann 2008, 2). 

Ζ ρξήζε ερεηηθψλ κέζσλ γηα ηελ επηθνηλσλία πιεξνθνξηψλ θαζπζηέξεζε λα 

αλαγλσξηζηεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα σο εξεπλεηηθφο θιάδνο. Χζηφζν, ε 

εθαξκνγή ηεο, φπσο είδακε παξαπάλσ, έρεη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

ηα πιαίζηα ηεο ερνπνίεζεο σο ρξεζηηθφ εξγαιείν, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη 

ήρνη εηδνπνίεζεο ε/π, θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ. Πνιχ ζπρλά, ηδίσο 

ζε πεξηβάιινληα αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε κε ε/π (Human-Computer Interaction ή 

HCI), ν ήρνο έρεη ζηφρν λα πεξηγξάςεη κία ελέξγεηα ηνπ ε/π, ζηα πξφηππα θάπνηαο 

ελέξγεηαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Hermann et al. 2011). Υαξαθηεξηζηηθνί ήρνη απηνχ 

ηνπ ηχπνπ είλαη νη ήρνη ηνπ ε/π φηαλ αλνίγεη ή φηαλ θιείλεη, ή ν ήρνο ηεο δηαγξαθήο 

αξρείσλ. ηφρνο απηήο ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ εηθνληθήο θαη θαζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο είλαη νη ρξήζηεο λα ληψζνπλ ακεζφηεηα θαη νηθεηφηεηα ζηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε έλαλ ε/π. 

Μία ηέηνηα πξαθηηθή αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο (Auditory 

perception), ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ ηνκέα έξεπλαο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ 

πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο. Δληάζζεηαη ζηνλ θιάδν ηεο ςπρναθνπζηηθήο, ν νπνίνο 

εξεπλά ηηο αηζζεηεξηαθέο δηαζηάζεηο ηεο αθξφαζεο (Hermann et al. 2011).  

 

1.2.2. ρέζε ερνπνίεζεο θαη κνπζηθήο ζχλζεζεο 

 

Λφγσ ηεο άκεζεο ζρέζεο ηεο ερνπνίεζεο κε ηνλ ήρν, απηή ζρεηίδεηαη ζπρλά κε 

ηε κνπζηθή ζχλζεζε, ηδίσο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαιιηηερληθά πιαίζηα. Σφζν ε 

κνπζηθή φζν θαη ε ηερληθή ηεο ερνπνίεζεο, απνηεινχλ ηξφπνπο νξγάλσζεο ηνπ ήρνπ 

(Hermann 2008, 5) κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία (Hermann & Hunt 2004, 3). Χζηφζν, 

απηφ πνπ νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηείηαη ζηνπο δχν ηξφπνπο νξγάλσζεο ηνπ ήρνπ -

κνπζηθή θαη ερνπνίεζε- είλαη ν ζθνπφο πνπ ν θαζέλαο επηηειεί. ηελ πην ηππηθή 

κνξθή ηεο ερνπνίεζεο, ν ζηφρνο είλαη ε αληηιεπηηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, θαη φρη 

ηφζν ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. Αληίζηνηρα, ν ήρνο ζηελ 

ηέρλε ηεο κνπζηθήο είλαη κέζν έθθξαζεο, ρσξίο απαξαίηεηα λα επηθνηλσλεί 

ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα (ην δήηεκα αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 1.3.2.). 
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Δηθόλα 2: Hermann, 2008 ζ.ζ. 54 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, ε ζεψξεζε ησλ ήρσλ ζην πιαίζην ηεο ερνπνίεζεο 

είλαη ιεηηνπξγηθή, ελψ ηαπηφρξνλα εκπεξηέρεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ νξγαλσκέλσλ 

ήρσλ. ε κία επηηπρεκέλε ερνπνίεζε, ν ήρνο ζα πξέπεη λα έρεη βνεζήζεη ζηελ 

αληίιεςε θάπνηαο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν δήηεκα.  

Παξάδεηγκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπνπ ν ήρνο ιεηηνπξγεί ρξεζηηθά (function), 

απνηειεί ε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θάπνηαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο απφ ηνλ 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ, πνπ κπνξεί λα αληηιεθζεί ην ζθάικα πνπ πξνθάιεζε ηε 

δεκηά. Ή αληίζηνηρα, ν κεραληθφο απηνθηλήησλ πνπ κπνξεί λα αληηιεθζεί απφ πνπ 

πξνέξρεηαη ν «αλεζπρεηηθφο ζφξπβνο» θαη, άξα, λα ιχζεη ην πξφβιεκα (Hermann & 

Hunt 2004). Δπηπιένλ, κε ην ζηεζνζθφπην ν γηαηξφο αθξνάηαη ηνπο ήρνπο ηεο θαξδηάο 

θαη ησλ πλεπκφλσλ, γηα λα εληνπίζεη ηπρφλ πξφβιεκα πγείαο. 

Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ζε επαγγέικαηα. Οη εξγαδφκελνη ζην 

αληίζηνηρν αληηθείκελν, ζην νπνίν είλαη εθπαηδεπκέλνη, αληηιακβάλνληαη ηπρφλ 

πξφβιεκα κέζσ ηνπ ήρνπ. Δίλαη ζε ζέζε, δειαδή, ιφγσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο λα 

εληνπίζνπλ θάπνην δήηεκα ή λα δηαγλψζνπλ θάπνηα αζζέλεηα ή θάπνην πξφβιεκα 

αθνχγνληαο κε πξνζνρή ηε ζπζθεπή, ην απηνθίλεην, ηνλ αζζελή, θηι. 

Απηφ πνπ ζίγνπξα δηαθέξεη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ερνπνίεζεο απφ ηελ 

κνπζηθή ζχλζεζε είλαη ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο ηεο ερνπνίεζεο είλαη 

δηεπηζηεκνληθφο, ζε φια ηα ζηάδηα κειέηεο ηνπ (ζρεδηαζκφο, έξεπλα). Γελ παχεη πνηέ 

λα είλαη κία νκαδηθή δηαδηθαζία θαη λα αθνξά πνιιέο δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. 

                                                 
4
 Οπηηθνπνίεζε ηνπ ράξηε ησλ ήρσλ θαη θαηάηαμε ηνπ sonification κέζα ζε απηφλ. 
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Data Sonification Μοσζηθή ύλζεζε
5
 

Οκαδηθή Πξνζπάζεηα Έλαο ζπλζέηεο/Μία ζπλζέηξηα 

Μέξνο ηνπ φινπ ν ήρνο: ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα κε πεξηερφκελν, απφ ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα απνθνπεί ν ήρνο, 

δηφηη δελ ζα έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία 

Έξγν ηέρλεο σο απηφλνκε νιφηεηα. 

Μπνξεί, ελδερνκέλσο, λα ηνπνζεηεζεί ζε 

πνιιά πεξηβάιινληα 

ηφρνο: επηθνηλσλία, θαηαλφεζε ελφο 

θαηλνκέλνπ, πεηξάκαηνο, θαηάζηαζεο, 

θηι. 

ηφρνο: ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ θνηλνχ 

κέζσ κίαο ζπλερφκελεο ξνήο εκπεηξηψλ, 

κε έκθαζε ζηελ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε. 

 

 

Με ηνλ παξαπάλσ ζπγθξηηηθφ πίλαθα
6
 επηδηψθεηαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ερνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ κνπζηθή ζχλζεζε. Πξφθεηηαη γηα δχν 

δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο. Χζηφζν, ε ερνπνίεζε είλαη έλαο δηεπηζηεκνληθφο ηνκέαο 

εμεξεχλεζεο ηεο επεμεγεκαηηθήο/αλαπαξαζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήρνπ, ελψ ε 

ζχλζεζε ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ αηζζεηηθή θαη 

θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ ήρνπ.  

Παξφηη, κέρξη ηψξα ζην θείκελν θαίλεηαη λα δηαρσξίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

ερνπνίεζεο ζε ρξεζηηθή/επηζηεκνληθή θαη θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε, νη ηερληθέο 

ερνπνίεζεο έρνπλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα, ζε θάζε πιαίζην φπνπ εθαξκφδνληαη. 

ηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο ε ερνπνίεζε απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε 

επεμεξγαζία θαη επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα πνπ εθαξκφδεηαη. 

Με ηελ θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε, ε έλλνηα ηεο ερνπνίεζεο απνθηά πην επξχ πιαίζην.  

Ο ήρνο ρξεζηκνπνηείηαη κελ γηα ηελ επηθνηλσλία πιεξνθνξίαο, αιιά κέζα ζε κία 

ζπλζήθε αηζζεηηθά εθθξαζηηθή θαη δεκηνπξγηθή, κε έληνλε ππνθεηκεληθή 

πξνζέγγηζε. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε κνπζηθή ζχλζεζε, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ερνπνίεζε δεδνκέλσλ, απνηειεί πξνζσπηθή δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Ο/Ζ ζπλζέηεο/ηξηα νξγαλψλεη ην ερεηηθφ πιηθφ ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ/ηεο 

αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο, ελψ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη θνηλσληθνπνιηηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ βηψλεη. Δπηπιένλ, ππνθεηκεληθή είλαη θαη ε αληίδξαζε θαζελφο αηφκνπ 

πνπ ζα αθνχζεη ηελ εθάζηνηε κνπζηθή ζχλζεζε.  

 

 

                                                 
5
  Βι. 2.1.3. Data-Driven κνπζηθή 

6
 Βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθήο πεγήο (Scaletti 2018, 376-378). Δπηπιένλ, ζχγθξηζε 

κνπζηθήο ζχλζεζεο θαη ερνπνίεζεο ζα γίλεη παξαθάησ (βι. 2.1.1) 
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1.3: Η ετοποίεζε φς θαιιηηετληθή προζέγγηζε  

 

Πνιινί θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε ερνπνίεζε αλαθεξφκελνη ζε έξγα 

ηνπο. Σαπηφρξνλα, αξθεηά project ερνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ζα παξνπζηαδφηαλ θάπνην έθζεκα θαιιηηερληθήο θχζεσο. ηελ ελφηεηα απηή 

εμεηάδεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ε ζρέζε ηεο ερνπνίεζεο κε θαιιηηερληθέο δηαδηθαζίεο. 

Ζ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ρσξίδεηαη ζε δχν ππνελφηεηεο. Αξρηθά, ε ζρέζε 

ερνπνίεζεο θαη κνπζηθήο αλαιχεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, 

(1.3.1). Ο φξνο data-driven αλαθέξεηαη ζηελ ερνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλεη 

αληηζηνίρηζε δεδνκέλσλ ζε ήρν (Barrass 2012). Ο φξνο απηφο θαίλεηαη λα κπνξεί λα 

ραξαθηεξίζεη παξαδείγκαηα θαη ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο, θαη θπξίσο ηεο 

πεηξακαηηθήο κνπζηθήο. ηε ζπλέρεηα (1.3.2), γίλεηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή κε 

γλψκνλα ηελ αλαδήηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κνπζηθήο. Ζ ελφηεηα απηή εηζάγεη ηα 

δεηήκαηα πνπ αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 2. 

 

1.3.1. Data-driven κνπζηθή 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπζρέηηζεο ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο κε ηελ ερνπνίεζε, 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ν φξνο data-driven music. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ραξαθηεξίζεη παξαδείγκαηα, φπνπ έλα νπηηθφ εξέζηζκα επεξεάδεη ην ερεηηθφ ή ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε κνπζηθή ζχλζεζε νξίδεηαη απφ δεδνκέλα – ζπρλά ζηε κνξθή 

αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ. Απηφ ην γεγνλφο, φκσο, δελ γίλεηαη απαξαηηήησο αληηιεπηφ 

ερεηηθά. Γελ αλακέλεηαη, δειαδή, θάπνηνο/α λα κπνξεί λα αληηιεθζεί ηε ζρέζε 

δεδνκέλσλ θαη ήρνπ κφλν κε ηελ αθξφαζε ηνπ θνκκαηηνχ, εθηφο αλ έρεη πξνεγεζεί 

επεμήγεζε ζρεηηθά κε ηε ζπλζεηηθή ηδέα. Χζηφζν, ε πεξίπησζε απηή δελ παχεη λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα ηεο ερνπνίεζεο (Scaletti 2018), κεηαθνξηθά
7
 (Straebel 2010). 

ην πιαίζην ηεο κεηαθνξηθήο ρξήζεο, ινηπφλ, ηεο ερνπνίεζεο εκθαλίζηεθε ν 

φξνο data-driven music, ραξαθηεξίδνληαο παξαδείγκαηα ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο, πνιχ 

πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ – ερνπνίεζε (Scaletti 2018, 376). Με ηελ έλλνηα ησλ 

δεδνκέλσλ/data νξίδνληαη ηα εμσκνπζηθά ζηνηρεία, πνπ, φκσο, έρνπλ θαζνξίζεη ηελ 

                                                 
7
 Υαξαθηεξηζηηθά ν V.Straebel ρξεζηκνπνηεί ηε θξάζε ―sonification metaphor‖ γηα λα αλαθεξζεί 

ζε ηζηνξηθά κνπζηθά παξαδείγκαηα πξνγξακκαηηθήο, avant-garde θαη πεηξακαηηθήο κνπζηθήο, φπνπ 

κηα κε-κνπζηθή εληχπσζε ή ηδέα ερνπνηείηαη, κεηαθνξηθά, ζην πιαίζην ελφο κνπζηθνχ έξγνπ (Straebel 

2010) 
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δηαδηθαζία ζχλζεζεο, θαη δελ απνηεινχλ έλαλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηη εθθξάδεη ε 

κνπζηθή (Scaletti 2018). Σα δεδνκέλα ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαζνξίδνπλ ηελ 

ζπλζεηηθή δηαδηθαζία. 

Έλα παξάδεηγκα είλαη ην κνηέην ηνπ Guillaume Dufay (1436) πνπ ήηαλ 

αθηεξσκέλν ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηεο Φισξεληίαο. Μνπζηθνινγηθέο κειέηεο δείρλνπλ 

φηη ππάξρνπλ ξπζκηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο αξρηηεθηνληθέο κεηξήζεηο ηνπ λανχ (Gena 

2012∙ Scaletti 2018). Δίλαη πηζαλφ, δειαδή, λα έγηλε κία αξηζκνινγηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζην ρψξν – ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λανχ – θαη ηνλ ρξφλν – ν ξπζκφο ηνπ 

κνηέηνπ. 

ηελ πην ζχγρξνλε  κνπζηθή ηζηνξία, κε ηελ data-driven θηινζνθία ζχλζεζεο, 

θηλήζεθαλ, πνιχ ζπρλά, νη ζπλζέηεο ηεο πεηξακαηηθήο κνπζηθήο, αλαδεηψληαο λένπο 

ηξφπνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κία δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο ην ερεηηθφ απνηέιεζκα λα 

είλαη  απξφβιεπην. Πνιχ ζπρλά, νη θαηαζηάζεηο απηέο πξνθχπηνπλ απφ αληηθείκελα, 

ηνπία ή ηπραίεο θαηαζηάζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ην ερεηηθφ απνηέιεζκα. Παξαθάησ 

δίλνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα πεηξακαηηθήο κνπζηθήο, φπνπ εηθφλεο, αληηθείκελα, 

θ.α, κεηαηξέπνληαη ζε αξηζκεηηθέο ζρέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα απνηππψλνληαη ερεηηθά. 

Σέηνηεο κνπζηθέο ζπλζέζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο data-driven. 

Έλα παξάδεηγκα είλαη ην έξγν ηνπ Alvin Lucier (1931-), κε ηίηιν Panorama 

(1993). Απνηειεί κία ζχλζεζε φπνπ ε εηθφλα θαζνξίδεη ηηο ερεηηθέο ηδηφηεηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Lucier ρξεζηκνπνίεζε κία παλνξακηθή θσηνγξαθία ελφο ηνπίνπ πνπ 

απεηθνλίδεη ηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ
8
. Ζ θάζεηε κέηξεζε, πνπ απεηθφληδε ην χςνο 

ησλ θνξπθψλ, νξίζηεθε σο ην ηνληθφ χςνο, ελψ ε νξηδφληηα νξίζηεθε σο ε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ. Ζ αληηζηνίρηζε απηή ζπκίδεη ηα δηαγξάκκαηα, φπνπ ζπλήζσο, ε νξηδφληηα 

γξακκή απεηθνλίδεη ηνλ ρξφλν θαη ε θάζεηε, ηελ ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη ζε ζρέζε κε 

απηφλ. Γηα ην ηνληθφ χςνο ππνινγίζηεθε ην πςφκεηξν ηεο θάζε θνξπθήο δηαηξεκέλν 

δηά 8, θαη γηα ηε δηάξθεηα νξίζηεθε ε απφζηαζε δχν βνπλνθνξθψλ ζε mm, φπνπ 1mm 

ηζνχηαη κε έλα δεπηεξφιεπην (Straebel 2010, 291). 

ε αληίζηνηρα πιαίζηα θηλείηαη θαη ην έξγν ηνπ J.Cage (1912-1992), Ryoanji 

(1983-85). Ζ νλνκαζία ηνπ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ έλαλ θήπν ζην Κηφην ηεο Ηαπσλίαο. 

Δθεί ππήξραλ θάπνηνη βξάρνη δηάζπαξηνη, αιιά ηνπνζεηεκέλνη ζε πέληε νκάδεο, ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηνπ θήπνπ. Ο Cage δεκηνχξγεζε γξαθήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 15 

                                                 
8
 πγθεθξηκέλα, ηα βνπλά ηεο πεξηνρήο Zug, ηεο Διβεηίαο (Gottschalk, 2016, 98). 
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ραξηηά – πνπ αληηθαζηζηνχζαλ ηηο πέηξεο ηνπ θήπνπ
9
 – απφ ηα νπνία επέιεγε 

ηπραίνπο ζρεκαηηζκνχο, πνπ δεκηνπξγνχληαλ πάλσ ζε θφιια ραξηί, ζηελ νπνία, ζηε 

ζπλέρεηα, ζρεδίαδε ηνπο ζρεκαηηζκνχο. Σν έξγν γξάθηεθε γηα θιάνπην, φκπννε, 

ηξνκπφλη, θσλή θαη θνληξακπάζν. Οη ζρεκαηηζκνί απνηεινχζαλ ηελ απεηθφληζε ηνπ 

ηνληθνχ χςνπο, ελψ ε δηάξθεηα απνηππψλεηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα ηεο παξηηηνχξαο. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζπλζέζεηο πεηξακαηηθήο κνπζηθήο έπαημε θαη ην 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν απηέο εθηεινχληαλ. Με ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαζνξίδνληαη ηφζν ηα θπζηθά, φζν θαη ηα ιεγνκελα «αλζξσπνπνίεηα» πεξηβάιινληα 

(Nyman 2012, 156). Χο αλζξσπνπνίεηα πεξηβάιινληα ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξνη ή ηα 

αληηθείκελα, ηα νπνία εμεξεπλνχληαη ερεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ην Music for Solo 

Performer (1965) ηνπ Alvin Lucier εμεξεπλά ερεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ. Οπζηαζηηθά, ην έξγν απηφ απνηειεί ηελ ερνπνίεζε ησλ εγθεθαιηθψλ 

θπκάησλ (Supper 2014). πλδένληαο ειεθηξφδηα ζην θεθάιη ηνπ, ν ίδηνο ν ζπλζέηεο 

παξνπζίαζε ηνπο ήρνπο ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηφο ηνπ, φληαο παξψλ σο 

εξκελεπηήο, θαζηζηψληαο ην ζψκα ηνπ έλα κεηαιιαζζφκελν ερεξφ πεξηβάιινλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (Nyman 2012). 

Δλδηαθέξνλ, επίζεο, παξνπζηάδεηαη θαη αλ ζθεθηνχκε ηηο ερνπνηεηηθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε αξηζκεηηθά ζχλνια. 

Αξηζκεηηθέο ζρέζεηο έρνπλ απνηειέζεη πνιιέο θνξέο βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν γηα 

κνπζηθέο ζπλζέζεηο. Χζηφζν, νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο είλαη δχζθνιν λα απνδνζνχλ 

κνπζηθά θαη λα γίλεη απηφ αληηιεπηφ απφ ην θνηλφ, κνλάρα κε ηελ αθξφαζε ηεο 

ζχλζεζεο θαη ρσξίο επηπιένλ επεμήγεζε.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ν ζπλζέηεο T. Johnson (1939-) έρεη ζπλζέζεη πνιιά έξγα κε 

ζπλδπαζκφ αθεγεκαηηθήο επεμήγεζεο ησλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ πνπ ερνπνηεί. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην έξγν κε ηίηιν Narayanas’ Cows (1989), φπνπ μεθηλά ε 

αθήγεζε γηα ηελ απαξρή ελφο θνπαδηνχ αγειάδσλ. Κάζε θαηλνχξγηα γεληά 

ηζνδπλακεί κε θαηλνχξγην ηνληθφ χςνο, ελψ θάζε λέν κέινο ηνπ θνπαδηνχ, κε θζφγγν 

(Gottschalk 2016). Ζ εμέιημε ηνπ θνκκαηηνχ γίλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ αθήγεζε λα 

ελαιιάζζεηαη κε ηε κνπζηθή εθηέιεζε, ψζηε λα εμεγείηαη θάζε θνξά ην κνπζηθφ 

απφζπαζκα ζην θνηλφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο, ινηπφλ, πνπ κνπζηθέο παξάκεηξνη έρνπλ θαζνξηζηεί απφ 

εμσκνπζηθά ζηνηρεία, γίλεηαη ιφγνο γηα data-driven κνπζηθή. Χζηφζν, απηφ γίλεηαη 

                                                 
9
 Γηα λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηα ζρήκαηα, δηφηη νη πέηξεο δελ έρνπλ θαζνξηζκέλν ζρήκα 

(Straebel, 2010, 290).  
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ζην πιαίζην ηεο ζχλζεζεο, θαη φρη απαξαηηήησο ηεο αθξφαζεο. Σα 

δεδνκέλα/εμσκνπζηθά ζηνηρεία θαζνξίδνπλ απνθάζεηο ηνπ/ηεο δεκηνπξγνχ θαηά ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ρσξίο, φκσο, απηή ε ζρέζε λα γίλεηαη αληηιεπηή 

κνλάρα κε ηελ αθξφαζε ηνπ έξγνπ. Σα δεδνκέλα/εμσκνπζηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηε δνκή ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο. Γελ πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα ερνπνηεηηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ ηππηθή, ζχγρξνλε έλλνηα, πνπ εμεγήζεθε λσξίηεξα, αιιά ζα 

κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ρξεζηκνπνηείηαη ε ηδέα ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ήρν. 

 

 

1.3.2. Μνπζηθή θαη ερνπνίεζε: κία ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

«Μνπζηθή είλαη έλαο ηξφπνο αληίιεςεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ήρσλ 

ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν
10

». 

 

Αλ ζθεθηνχκε ηνλ παξαπάλσ ππφηηηιν (Μνπζηθή είλαη έλαο ηξφπνο...), σο κία 

ππφζεζε εξγαζίαο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο κνπζηθήο, ε ζρέζε κνπζηθήο θαη ερνπνίεζεο 

ζπλαληηνχληαη ζηηο έλλνηεο ηεο αληίιεςεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ησλ ήρσλ. Πξφθεηηαη 

γηα ηξφπνπο/πξαθηηθέο ρξήζεο ηνπ ήρνπ γηα ηελ επηθνηλσλία αληηιεπηψλ κελπκάησλ. 

Πφζν φκνηεο θαη πφζν δηαθνξεηηθέο είλαη φκσο απηέο νη πξαθηηθέο; Δίλαη ε 

ερνπνίεζε κνπζηθή; Ή ε κνπζηθή είλαη ερνπνίεζε; Πνηα είλαη ηα φξηα αλάκεζα ζηηο 

δχν απηέο έλλνηεο θαη πνχ ζπλαληηψληαη; 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα, γίλεηαη κία αλαδξνκή ζηε κνπζηθή ηζηνξία 

πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ πεξηζζφηεξν νη ζρέζεηο κνπζηθήο θαη ερνπνίεζεο. 

Με απηή ηελ αλαδξνκή δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελλνηνινγηθή ζπγθξφηεζε ηεο κνπζηθήο 

θαη πψο απηή αιιειεπηδξά κε αιιεπάιιειεο αιιαγέο ζηνλ θνηλσληθνπνιηηηθφ ηνκέα. 

Απηφ, θπζηθά, ηζρχεη γηα φιεο ηηο ηέρλεο. Γηα ην ιφγν απηφ, γίλεηαη αξρηθά αλαθνξά 

ζε ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηε κνπζηθή. 

Ζ Cynthia Freeland, ινηπφλ, αλαθέξεη γηα ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο δχν ζεσξίεο 

λνεκαηνδφηεζεο. Με ηηο ζεσξίεο απηέο, ε ηέρλε εξκελεχεηαη σο (1) ηξφπνο έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ ή σο (2) πεγή γλψζεσλ πνιηηηζκνχ (Freeland 2005). Γηα ηελ 

                                                 
10

Οξηζκφο/ππφζεζε εξγαζίαο γηα ηε κνπζηθή, πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο ηνπ καζήκαηνο ―Mνπζηθή, Φηινζνθία θαη Κξηηηθή θέςε‖ (Γ. ηεθάλνπ) ζην Σκήκα 

Μνπζηθψλ πνπδψλ Α.Π.Θ., 2017-2018, θαηά ηελ πξψηε βδνκάδα καζεκάησλ (03.10.2017). 
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εθθξαζηηθή ζεσξία κίιεζε ν Leo Tolstoy ζην βηβιίν ηνπ What is art? (Tolstoy 1995). 

O Tolstoy ππνζηεξίδεη φηη, ν/ε θαιιηηέρλεο επηδηψθεη λα κεηαθέξεη κέζσ ηεο ηέρλεο 

ηνπ/ηεο θάπνην ζπλαίζζεκα, πνπ έρεη ληψζεη θάπνηα ζηηγκή.  

Χζηφζν, ην παξαπάλσ ζρφιην έρεη ιάβεη θξηηηθέο γηα ην θαηά πφζνλ ην 

ζπλαίζζεκα πνπ κεηαθέξεηαη απνηειεί βίσκα ηνπ/ηεο θαιιηηέρλε. «Όηαλ ε κνπζηθή 

ή εηθαζηηθέο ηέρλεο εθθξάδνπλ θάηη, ίζσο απηφ έρεη κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν 

πνπ νξγαλψλεηαη παξά κε ην ηη αηζζαλφηαλ ν θαιιηηέρλεο κία δεδνκέλε εκέξα» 

(Freeland 2005, 120). Σν αληηθείκελν ηεο ηέρλεο είλαη ην λα πξνθαιεί ε ίδηα 

ζπλαηζζήκαηα, θαη φρη ν/ε δεκηνπξγφο ηεο. Οχηε θπζηθά «ην έξγν αηζζάλεηαη ην 

ζπλαίζζεκα πνπ κεηαθέξεη» (Goodman 1976, 47).  

Χο πεγή γλψζεσλ, απφ ηελ άιιε, ε ηέρλε κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

πνιηηηζκφ, ην πεξηβάιινλ, ηηο πεπνηζήζεηο, θηι ηνπ/ηεο δεκηνπξγνχ. Ο θηιφζνθνο 

John Dewey αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:  

 

«Ζ ηέρλε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θαηαλνήζεηο έλαλ πνιηηηζκφ [...] Σν λα 

θαηαιαβαίλεηο ηελ ηέρλε είλαη ζα λα θαηαιαβαίλεηο έλαλ άλζξσπν. Μπνξεί λα μέξεηο 

πψο λα εξκελεχζεηο ην ρακφγειν ηνπ αγαπεκέλνπ ζνπ, φκσο κπνξείο λα ην εθθξάζεηο 

ζε κία πξφηαζε; Καηαιαβαίλεηο ην λφεκα ηνπ ράξε ζηε γλψζε ζνπ, θαη ε ηέρλε, 

επίζεο, απαηηεί γλψζε ηνπ ζπγθείκελνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ» (Dewey 1934, 61). 

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε, ε ηέρλε δελ είλαη κία γιψζζα, αιιά κπνξεί 

λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο θνηλσληθνπνιηηηθήο θχζεσο γηα ηνλ πνιηηηζκφ απφ ηνλ 

νπνίν πξνέξρεηαη. Απηφ, ίζσο, είλαη πην μεθάζαξν ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, αλ θαη ν 

θιάδνο ηεο κνπζηθνινγίαο έρεη σο ζηφρν ηελ επηζηακέλε έξεπλα, ηφζν απηνχ 

θαζ‘εαπηνχ ηνπ κνπζηθνπ πιηθνχ, φζν θαη ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε. 

Καη νη δχν ζεσξίεο, παξφι‘απηά, ζπγθιίλνπλ ζην φηη νη ηέρλεο παίδνπλ ξφιν ζηελ 

αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Ζ δηαθνξά ηνπο βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν εξκελείαο ηεο ηέρλεο. 

Απηή κπνξεί λα εξκελεχεηαη ζε ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα ή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αληηιήςεηο.  

Δπηζηξέθνληαο ζηελ αλαθνξά ησλ δχν ζεσξηψλ πεξί έθθξαζεο θαη πεξί γλψζεο, 

νθείιεη λα ζρνιηαζηεί πεξηζζφηεξν. H Freeland ππνζηεξίδεη φηη «ε εθθξαζηηθή 

ζεσξία θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηε ηέρλε ηεο κνπζηθήο» (Freeland 2005, 

119-120). Ζ ζεσξία απηή, σζηφζν, έρεη θξηζεί ήδε απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα. Ο Eduard 
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Hanslick (1825-1904) απνηειεί βαζηθή θηγνπξά ζηε κνπζηθνθξηηηθή θαη ζηα θείκελά 

ηνπ αληηηίζεηαη ζηε ζεσξία απηή (Hanslick 2003).  

Καηά ηνλ Hanslick, ε κνπζηθή δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ. Γελ απνξξίπηεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ κπνξεί λα ληψζεη 

θάπνηνο/α αθνχγσληαο έλα κνπζηθφ θνκκάηη. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, αιιά «δελ έρεη 

νχηε ηελ αλαγθαηφηεηα, νχηε ηελ απνθιεηζηηθφηεηα, νχηε ηε κνληκφηεηα πνπ ζα 

‗πξεπε λα επηδεηθλχεη έλα θαηλφκελν γηα λα κπνξεί λα ζεκειηψζεη κηα αηζζεηηθή 

αξρή» (Hanslick 2003, 25). 

Σν δήηεκα ηεο λνεκαηνδφηεζεο ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ δελ έρεη ζηακαηήζεη λα 

απαζρνιεί ηε κνπζηθή θνηλφηεηα. «Ζ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο κνπζηθνινγίαο 

πεξηζηξέθεηαη ζηαζεξά γχξσ απφ κία θεληξηθή νληνινγηθή δηακάρε: ζρεηηθά κε ην αλ 

ε κνπζηθή είλαη αλαπαξαζηαηηθή ή αθεξεκέλε ηέρλε» (Weiss 2008, 15). Σν δίπνιν 

ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, πνπ απεηθνλίδεη ηελ παξαπάλσ δηακάρε είλαη απηφ ηεο 

απφιπηεο θαη πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο. 

Καηά ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ηέζεθε ην εξψηεκα πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο 

κνπζηθήο θαη θαηά πφζν κπνξεί ε κνπζηθή λα κεηαθέξεη θάπνην κήλπκα; Πξνέθπςαλ 

δχν αληίπαιεο ζέζεηο, νη ππνζηεξηθηέο ηεο απφιπηεο θαη εθείλνη ηεο πξνγξακκαηηθήο 

κνπζηθήο. Ζ αληηπαξάζεζε απηή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο θνηλσληθήο 

αιιαγήο ζην ξφιν ησλ κνπζηθψλ, πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ απφ εξγνδφηεο θαη 

θαινχληαλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα έξγα ηνπο θαη λα νξίζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Απφ ηελ κία, ινηπφλ, ε απφιπηε κνπζηθή ραξαθηεξίδεηαη «ακηγψο νξγαληθή θαη 

δεισηηθή ηεο κνπζηθήο ηδέαο». Απφ ηελ άιιε, ζηελ πξνγξακκαηηθή κνπζηθή 

«αλαθέξεηαη ζε κηα εμσ-κνπζηθή ηδέα, πνπ κπνξεί λα είλαη πνιηηηθή, ζξεζθεπηηθή ή 

πνηεηηθή» (Γθεξ 2005, 382). Με άιια ιφγηα, ν δηαρσξηζκφο κεηαθξάδεηαη ζε θαζαξά 

κνπζηθή ζχλζεζε είηε ζε ζχλζεζε κε εμσκνπζηθά ζηνηρεία.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ε κνπζηθή θαηείρε επεμεγεκαηηθφ 

ή πεξηγξαθηθφ ξφιν γηα θάπνην, ζπλήζσο, νπηηθφ ζηνηρείν. Έλα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε κνπζηθή ζπλνδεία ηαηληψλ βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Δίρε, αξρηθά, 

απηνζρεδηαζηηθφ ραξαθηήξα. ηαδηαθά, φκσο, εθδφζεθαλ ζπιινγέο κηθξψλ 

θνκκαηηψλ κε κνπζηθά ζέκαηα γηα ηε ζπλνδεία ηαηληψλ αλάινγα κε ηελ ζεκαηνινγία 

ηνπο
11

.  

                                                 
11

 (Zamecnik, n.d.) πιινγέο κηθξψλ θνκκαηηψλ γηα πηάλν, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ κνπζηθνχο 

γηα ζπλνδεία ηαηληψλ βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Κάζε θνκκάηη ηηηινθνξείηαη κε ηίηινπο φπσο Clown 
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Πιένλ, ζηνλ νκηιφληα θηλεκαηνγξάθν ν ήρνο απνηειεί μερσξηζηή δηεξγαζία ηεο 

ηαηλίαο. Οη ζρεδηαζηέο ήρνπ (sound designers) είλαη ππεχζπλνη γηα ηα ερεηηθά εθέ θαη 

ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ ήρνπ κε ηελ εηθφλα (Hermann et al. 2011). Θα κπνξνχζε λα 

εηπσζεί φηη ε δεκηνπξγία εηδηθψλ ήρσλ γηα ραξαθηήξεο ηαηληψλ επηζηεκνληθήο 

θαληαζία, παξαδείγκαηνο ράξε, – πνπ δελ βαζίδνληαη ζε θάπνην θπζηθφ θαηλφκελν – 

απνηειεί ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία. 

Ο 20
νο

 αηψλαο – νπφηε θαη γελλήζεθε ε ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ – 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο, νη νπνίεο ζαθέζηαηα επεξέαζαλ θαη ηε 

κνπζηθή. Ζ έλλνηά ηεο (κνπζηθήο) δηεπξχλζεθε θπξίσο κε ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, θαζψο ε εκθάληζε λέσλ ζπζθεπψλ, θαη άξα, λέσλ ήρσλ πξνθάιεζε ην 

ελδηαθέξνλ αξθεηψλ ζπλζεηψλ. Με ηνλ ήρν αζρνιήζεθε ν Edgard Varèse (1883-

1965), εμεηάδνληαο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαη εμεξεπλψληαο λένπο ηξφπνπο ζχλζεζεο, κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. ηελ εξψηεζε «ηη είλαη κνπζηθή;» ε απάληεζή ηνπ ήηαλ 

«ε νξγάλσζε ησλ ήρσλ» (Cox 2004, 20). Κάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ ερνπνίεζε (βι. 

ζρεηηθή εηθφλα ζηελ ελφηεηα 1.2.2).  

Σε δεθαεηία ηνπ 1950, ν Pierre Schaeffer (1910-1995) εηζάγεη ηελ ηδέα ηεο 

―musique concrete‖. Έλα είδνο ζχλζεζεο κε ερνγξαθεκέλνπο ήρνπο, αληίζηνηρν κε 

ηελ ηερληθή ηνπ κνληάδ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Οη θπζηθνί ήρνη, δειαδή, 

ερνγξαθνχληαη θαη απνηεινχλ πιένλ απεπζείαο ην πιηθφ, κε ην νπνίν δεκηνπξγείηαη 

ην θνκκάηη (Γθξίθηζο 1993). 

ηαδηαθά, νη ήρνη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Οη ήρνη ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ γηα ηνλ 

πεξηζζφηεξν θφζκν ζεσξνχληαη ζφξπβνη
12

, «κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κέξνο ηεο 

γεληθήο επηθξάηεηαο ηεο κνπζηθήο. Ηδνχ ε λέα νξρήζηξα: ν θφζκνο ησλ ήρσλ!» 

(Schafer 1969, 5).  

Κάζεκία απφ ηηο παξαπάλσ θαηλνηφκεο, γηα ηελ επνρή ηνπο, ηδέεο απνηεινχλ 

«δηαδηθαζίεο ξήμεο» ηεο παιηάο θαηάζηαζεο (Αηηαιί 1991). Με ηε θξάζε «παιηά 

θαηάζηαζε» ελλνείηαη ε πξφηεξε δηαδηθαζία αληίιεςεο ηεο κνπζηθήο, ηφζν σο 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία (ζχλζεζε), φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο αθξφαζεο (θνηλφ). 

Καζεκία απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο 

λνεκαηνδφηεζεο ησλ ήρσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο. Όιεο 

                                                                                                                                            
Music, Sailor Music, Storm Scene, θηι., δίλνληαο έηζη έλαλ ελλνηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ζην θνκκάηη, 

πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ηεο ηαηλίαο, πνπ πξννξίδεηαη λα ζπλνδέςεη. 
12

 Θφξπβνο: «Ζρεηηθή παξεκβνιή» (Αηηαιη, 1991, 13), E.Varese: «Τπνθεηκεληθά, ζφξπβνο είλαη 

φπνηνο ήρνο δελ είλαη αξεζηφο» (Cox, 2004, 20) 
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ηνπο πξνζέθεξαλ απφ έλα λέν ηξφπν ζθέςεο γηα ηε κνπζηθή ηέρλε θαη γηα ηνλ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ ηνπ ερεηηθνχ πιηθνχ.  

Αλ ζεσξεζεί, ινηπφλ, θαη ε ερνπνίεζε σο κία πξαθηηθή ρεηξηζκνχ ηνπ ήρνπ, ηφηε 

κήπσο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κέξνο ηεο εμέιημεο απηήο ηεο πνξείαο; Άιισζηε, 

θνηλφ ζεκείν αλάκεζα ζηε κνπζηθή ζχλζεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ερνπνίεζεο είλαη 

ε δνκή ηνπο. Ζ ηερληθή ηεο ερνπνίεζεο κε ηελ κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε ήρν, 

έρεη σο ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηή ερεηηθή απνηχπσζε ηνπο θαη ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Αληίζηνηρα, κε ηε κνπζηθή ζχλζεζε επηδηψθεηαη ε απφδνζε ηνπ 

ήρνπ κε ηε κνξθή παξηηηνχξαο, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε κνξθνινγία ηνπ 

θνκκαηηνχ (Vickers and Hogg 2006). Χο δηαδηθαζίεο, ινηπφλ, ε κνπζηθή ζχλζεζε θαη 

ε ερνπνίεζε ζπλδένληαη ζηε θαηαλφεζε ηνπ ήρνπ θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζήο ηνπ, 

απφ ηε κία, κε βάζε ηα ηζηνξηθά πιαίζηα – κνπζηθή – θαη απφ ηελ άιιε, βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ – ερνπνίεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Ήτος, αληίιευε θαη αηζζεηηθή 

 

2.1. «Μεηαζηροθή προς ηολ ήτο» 

 

Δθεπξέζεηο πνπ άιιαμαλ ηελ αληίιεςε ησλ ήρσλ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, 

ηδηαίηεξα ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, πεξηιακβάλνπλ ηνλ θσλνγξάθν, ην ξαδηφθσλν, ην 

ηειέθσλν. Οη εθεπξέζεηο απηέο δεκηνχξγεζαλ κία λέα ζπλζήθε, φπνπ ν ήρνο δελ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην νπηηθφ εξέζηζκα πνπ ηνλ πξνθάιεζε. Παξάιιεια, δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα ηεο αλαπαξαγσγήο ελφο ερεηηθνχ ζήκαηνο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

βηλπιίσλ, δίζθσλ, θηι. Έηζη, «νη ήρνη έραζαλ ιίγε απφ ηελ εθήκεξε ηαπηφηεηά ηνπο» 

(Sterne 2003, 1). Δπηπιένλ, ππήξμε ελδηαθέξνλ γηα ηελ κειέηε ηνπ ήρνπ θαη ζε 

άιινπο ηνκείο.  

Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Holger Schulze, ε επηζηεκνινγηθή έξεπλα ηνπ 

ήρνπ δηαθξίλεηαη ζηελ «αθνπζηηθή» θαη ηελ «ερεηηθή» πξνζέγγηζε (Schulze 2016). 

Αθνχ δηακνξθψζεθε ν ηνκέαο ηεο αθνπζηηθήο, ν νπνίνο έρεη σο θεληξηθφ ππξήλα ηελ 

αθνπζηηθή αληίιεςε, ζηαδηαθά, ε επηζηακέλε κειέηε ηνπ ήρνπ νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ ηνκέα ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Πιένλ, άξρηζε λα 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ «κειέηε ησλ ήρσλ σο θαηλφκελα θαη φρη σο κεκνλσκέλα 

αληηθείκελα» (Sterne 2012, 3).  

Δμεηάδνληαο ηνλ ήρν σο θαηλφκελν αλαιχεηαη θάζε πηζαλή επίδξαζε ηνπ ζε 

πνιηηηζκηθφ, πνιηηηθφ, πεξηβαιινληνινγηθφ, αηζζεηηθφ επίπεδν. Απηή ε ελαζρφιεζε 

νξίδεηαη σο κειέηε ηνπ ήρνπ, ζην ζρεηηθά λέν επηζηεκνληθφ θιάδν ησλ sound studies 

(ειι. «ζπνπδέο ήρνπ»). Λέγνληαο, σζηφζν, φηη ν ήρνο εμεηάδεηαη σο θαηλφκελν, δελ 

ελλνείηαη εδψ ε κειέηε ηνπ ήρνπ σο θπζηθφ θαηλφκελν. Αλαδεηείηαη κηα βαζχηεξε, 

πνιηηηζκηθά εκπνηηζκέλε εξκελεία ησλ ήρσλ, ηελ νπνία ν S.Goodman νλνκάδεη 

«νληνινγία ηεο δνλεηηθήο δχλακεο», ελψ ν J.Sterne απνθαιεί «ερεηηθφ 

θαληαζηαθφ»
13

 (Goodman 2012∙ Sterne 2012).  

Αληίζηνηρα κε ηνλ θιάδν ηεο κνπζηθνινγίαο, φπνπ ε νξγάλσζε ηνπ ήρνπ 

εμεηάδεηαη ηζηνξηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά, θηι., έηζη θαη ζηηο ζπνπδέο ήρνπ 

αλαδεηείηαη ηφζν ε επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ (θνηλσλία) ζηνλ ήρν, φζν 

θαη ε ζρέζε ηνπ ήρνπ κε απηέο. Σν πεδίν, φκσο, απηφ δελ δηαζέηεη κφλν αθαδεκατθή 

                                                 
13

 Υαξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο, φπσο αλαθέξνληαη ζην πξσηφηππν θείκελν: ―The ontology of 

vibrational forces‖ (S. Goodman), ―Sonic imagination‖ (J.Sterne). 
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ππφζηαζε. Ζ ελαζρφιεζε κε ηνλ ήρν, πέξα απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ θαη 

επηζηεκνληθφ ηνκέα, αθνξά κία επξχηεξε θνηλσληθή κεηαζηξνθή θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ζηνπο ήρνπο (Sterne 2012∙ Schulze 2016).  

ηαδηάθα, δειαδή, μεθίλεζε ε κεηαζηξνθή απφ κία παξάδνζε, πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ φξαζε (παξηηηνχξα – ηελ νπηηθή απνηχπσζε ηνπ ήρνπ), ζε κία αθνπζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο ηέρλεο. Γηακνξθψζεθε κία «αθνπζηηθή θνπιηνχξα» (―audio 

culture‖) ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη θαη έλα λέν αλαδπφκελν θαιιηηερληθφ 

πεδίν κεηαμχ κνπζηθήο θαη εηθαζηηθψλ: ε sound art (Cox & Warner 2004). Έλαο 

νξηζκφο, πνπ δφζεθε γηα ηελ sound art, είλαη ν εμήο: «Ζ ηέρλε πνπ έρεη σο επίθεληξν 

ηνλ ήρν θαη, ζπρλά, απνηειεί έθζεκα ζε κνπζείν ή gallery» (Cox & Warner 2004, 

415). Χζηφζν, ε έλλνηα απηή δελ κπνξεί εχθνια λα θαζνξηζηεί ζε έλαλ νξηζκφ. 

Υξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, σο γεληθφηεξνο φξνο γηα λα πξνζδηνξίζεη θαιιηηερληθά 

έξγα, πνπ ζπλδπάδνπλ κνπζηθή, εηθαζηηθέο ηέρλεο, πνίεζε, γιππηηθή, θ.α. (Wong 

2012). Μάιηζηα, ν παξαπάλσ νξηζκφο είλαη παξαπιαλεηηθφο, θαζψο πνιιά έξγα 

sound art παξνπζηάδνληαη, ζπρλά, εθηφο ηππηθψλ ζπλαπιηαθψλ ρψξσλ.  

ε κία αθνπζηηθή θνπιηνχξα ην βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ηέρλεο, είλαη ν ήρνο. Δίλαη επφκελν, ινηπφλ, λα αλαδεηεζνχλ νη ήρνη έμσ απφ ηα 

ζηελά φξηα ησλ ζπλαπιηαθψλ αηζνπζψλ. Ο ήρνο, εμάιινπ, κειεηάηαη σο θαηλφκελν 

φηαλ ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ρψξν ή ηνλ ηφπν, ζηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη. Έξγα ηεο sound 

art παξνπζηάδνληαη ηφζν ζε κνπζεία θαη galleries, φζν θαη ζε θαηαζηήκαηα, 

θαθεηέξηεο, ρψξνπο ζηάζκεπζεο, πεδνδξφκηα, θ.ιπ (Wong 2012).  

ε απηφ ην ζεκείν δεκηνπξγείηαη κία ζχγρπζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηεο sound art 

θαη ηεο πεηξακαηηθήο κνπζηθήο. Φαίλεηαη φηη ηα φξηα κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ είλαη 

ελίνηε ζνιά. Γηφηη, ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή κνπζηθή, φζν θαη ζηελ sound art, ηα έξγα 

δελ παξνπζηάδνληαη, απαξαίηεηα, ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλαπιηαθφ ρψξν. 

Σαπηφρξνλα, κπνξεί λα ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά θαιιηηερληθά κέζα. Πνιχ ζπρλά 

κάιηζηα ζηελ πεηξακαηηθή κνπζηθή επηιέγεηαη κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία (―site 

specific‖), ηεο νπνίαο νη ήρνη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηβάιινλ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο (Gottschalk 2016).  

ηε ιέμε δηαδηθαζία εληνπίδεηαη ε βαζηθή δηαθνξά ηεο πεηξακαηηθήο κνπζηθήο 

απφ ηελ sound art. Οη ζπλζέηεο ηεο πξψηεο δεκηνπξγνχλ δηαδηθαζίεο, κέζα απφ ηηο 

νπνίεο πξνθχπηνπλ ήρνη. Καζνξίδνληαη, δειαδή, νη ζπλζήθεο, ππφ ηηο νπνίεο ζα 

παξαρζνχλ ήρνη, ρσξίο λα πξνθαζνξίδεηαη ην θαζ‘ απηφ ερεηηθφ απνηέιεζκα 

(Gottschalk 2016∙ Nyman 2012). Απελαληίαο, ζηα πιαίζηα ηεο sound art, ηα έξγα 
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κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, κε ηελ ηνπνζεζία, θ.α. ζε βαζκφ, φκσο, πνπ 

απηά λα (πξν)θαζνξίδνπλ ηνλ ήρν. Ο ήρνο, ζπλεπψο, νξγαλψλεηαη κε βάζε ην πιαίζην 

ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη (Licht 2009).  

Ο φξνο sound art, φκσο, είλαη θάπσο παξεμεγήζηκνο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν 

ζπλζέηεο Max Neuhaus (1939-2009), ν νπνίνο θαη πξσηνεηζήγαγε ηνλ φξν ζηηο 

ηέρλεο, αξγφηεξα αληηηάζεθε ζηε ρξήζε ηνπ. Τπνζηήξημε φηη ν δηαρσξηζκφο κίαο λέαο 

ηέρλεο (ηνπ ήρνπ), ηε δηαρσξίδεη απφ ηε ηέρλε ηεο κνπζηθήο, ελψ, φπσο αλαθέξεη 

«έξγα, πνπ ινγίδνληαη σο sound art, ζπρλά, δελ έρνπλ ζρέζε νχηε κε ηνλ ήρν, νχηε κε 

ηελ ηέρλε» (Neuhaus 2000, 1). Σν ηειεπηαίν απηφ ζρφιην αλαθέξεηαη ζην ξφιν πνπ 

ιακβάλεη ν ήρνο ζηα έξγα ηεο sound art, ν νπνίνο δελ είλαη πάληα μεθάζαξνο. Λφγσ 

ηνπ ζπλδπαζκνχ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαιιηηερληθψλ κέζσλ, ν ήρνο παχεη λα 

απνηειεί ην βαζηθφ εθθξαζηηθφ κέζν. Απηφο είλαη έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ ε έλλνηα 

ηεο sound art δελ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβήο.  

Σν δήηεκα πνπ αλαθέξεηαη γχξσ απφ ηηο παξαπάλσ έλλνηεο δελ εμαληιείηαη εδψ, 

νχηε απηφ απνηέιεη ζηφρν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ ζπρλή αλαθνξά εξεπλψλ ζηε 

ζρέζε ηεο ερνπνίεζεο κε ηελ sound art, ηδίσο κεηά ηελ «αηζζεηηθή ζηξνθή» ηεο (βι. 

ελφηεηα 1.1.4), απνηέιεζε ηελ αθνξκή ηεο αλαθνξάο ζην παξαπάλσ ζέκα. Σν 

γεγνλφο φηη ε ερνπνίεζε ζπκπεξηιακβάλεη πνιινχο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ ζπκπεξίιεςε ελφο δηεπξπκέλνπ πεδίνπ ηερλψλ ζηελ sound art. 

Φαίλεηαη, κάιηζηα, φηη ε ζρέζε sound art θαη ερνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζε 

επηζηεκνληθά άξζξα απφ ηελ ζθνπηά ησλ αηζζεηηθψλ επηινγψλ πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ θαηά ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία (Gresham-Lancaster 2012∙ Grond & 

Hermann 2012). Τπνζηεξίδεηαη, δειαδή, φηη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κηαο 

ερνπνηεηηθήο πξαθηηθήο έρεη θνηλά ζεκεία κε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο έξγσλ ηεο 

sound art. 

Μία αθφκα νξνινγία πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζε έξεπλεο γηα ηελ ερνπνίεζε είλαη 

απηή ηεο «αθνπζηηθήο νηθνινγίαο» (―acoustic ecology‖). Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν πνπ 

ζχζηεζε ν ζπλζέηεο R.Murray Schafer, ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν The Soundscape: Our 

Sonic Environment and the Tuning of the World (Schafer 1993). Ο Schafer 

ραξαθηεξίδεη ηελ αθνπζηηθή νηθνινγία σο ηελ κειέηε ησλ ήρσλ ζε ζρέζε κε ηε δσή 

θαη ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Οπζηαζηηθά, πξνηξέπεη ηελ ζθέςε ηνπ αλαγλψζηε ζηελ 

ζπλεηδεηή αθξφαζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ κε αλαιπηηθή θαη θξηηηθή πξφζεζε. Ζ 
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κειέηε απηή απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηνπ «αθνπζηηθνχ ηνπίνπ» (―soundscape‖
14

), 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαηνλνκάδεηαη θάζε πεξηνρή κειέηεο.  

Χο αθνπζηηθφ ηνπίν κπνξεί λα ζεσξεζεί ηφζν έλαο πεξηνξηζκέλνο, θιεηζηφο 

ρψξνο, φζν θαη ην πνιχβνπν αζηηθφ θέληξν. Έλαο ζηφρνο ηεο αθνπζηηθήο νηθνινγίαο 

είλαη λα βειηησζεί ην πεξηβάιινλ αλαθνξηθά κε ηελ ερεηηθή ξχπαλζε. Κπξίσο, φκσο, 

ε αθνπζηηθή νηθνινγία πξνηξέπεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ελφο επξχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ησλ ζεαηψλ πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην αθνπζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Μάιηζηα, πιένλ, έρεη δηακνξθσζεί ν δηεπηζηεκνληθφο ηνκέαο ηεο 

Soundscape Ecology. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ηνκέα εθηηκάηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηφζν ζε θπζηθά, φζν θαη ζε αζηηθά πεξηβάιινληα (Farina 2014). 

Πάλσ ζε απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ, ν R.M.Schafer, νλνκαηίδεη ηα πεξηβάιινληα ζε 

θπζηθά θαη αλζξσπνπνίεηα (Polli 2012b). πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο ―hi-fi‖ θαη ―lo-fi‖, ψζηε λα γίλεη πην μεθάζαξνο ν δηαρσξηζκφο ησλ 

αθνπζηηθψλ ηνπίσλ (Cox 2004∙ Polli 2012b). 

Χο ―hi-fi‖ ραξαθηεξίδνληαη ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία νη ήρνη είλαη εχθνιν λα 

γίλνπλ αληηιεπηνί, ιφγσ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ αλεπηζχκεησλ ήρσλ/ζνξχβσλ. Hi-

fi αθνπζηηθφ ηνπίν, ζπλεπψο, είλαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ηελ θαηεγνξία ησλ ―lo-fi‖ 

αθνπζηηθψλ ηνπίσλ βξίζθνληαη ηα αζηηθά πεξηβάιινληα, φπνπ νη ήρνη είλαη 

ππθλφηεξνη. Έλαο ήρνο, πνπ ζε hi-fi ηνπίν ζα ήηαλ αθξναηφο, ζε lo-fi είλαη πηζαλφ λα 

κελ γίλεηαη ηνζν εχθνια αληηιεπηφο, ιφγσ ησλ ππθλψλ, απνδηνξγαλσκέλσλ ήρσλ ηεο 

πφιεο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο ηνπ Schafer έρεη ζηφρν λα αθππλίζεη ηνλ θφζκν γηα ηελ 

παγθφζκηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ hi-fi ηνπίσλ (Polli 2012b). Μέζσ ησλ 

ραξαθηεξηζκψλ ηνπ αθνπζηηθνχ ηνπίνπ, γίλεηαη αληηιεπηφ έλα παγθφζκην ζέκα. 

Φαίλεηαη, πάλησο, φηη ε κειέηε ησλ αθνπζηηθψλ ηνπίσλ έρεη θαηνξζψζεη ζηαδηαθά λα 

επεξεάζεη πνιινχο ηνκείο, πηζαλψο ιφγσ ηεο θνηλσληθήο απφιεμεο κηαο ηέηνηαο 

κειέηεο. 

Ζ έλλνηα ησλ αθνπζηηθψλ ηνπίσλ αλαθέξεηαη θαη ζε ζρέζε κε ηελ ερνπνίεζε. 

Χο αθνπζηηθφ ηνπίν ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ ήρσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία. Πην αλαιπηηθά, ζηελ πεξίπησζε ηεο ερνπνίεζεο 

δεκηνπξγνχληαη δχν πεξηπηψζεηο αθνπζηηθψλ ηνπίσλ: α) ην θαζαπηφ project ηεο 

ερνπνίεζεο, σο κεκνλσκέλν αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ θαη β) ε ερνπνίεζε σο κέξνο ηνπ 

γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε (Vickers and Hogg 2006). 

                                                 
14

 Καηά ην landscape (ειι. ηνπίν), ε ιέμε απηή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ήρσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζε έλαλ ηφπν (Schafer 1993) 
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Οπζηαζηηθά, ζηε β) πεξίπησζε κειεηάηαη ε ερνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην 

θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη ζην νπνίν εληάζζεηαη.  

Ζ ελφηεηα απηή απνηειεί κία εηζαγσγή ζε δεηήκαηα θαη νξνινγίεο ησλ ζπνπδψλ 

ήρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ερνπνίεζε. Μία ηέηνηα αλαθνξά είλαη ρξήζηκε γηα ηελ 

πξνζπάζεηα επηζηεκνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ηεο ερνπνίεζεο, αιιά θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζεκαηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ.  
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2.2. Αθοσζηηθή αληίιευε 

 

εκαληηθφ ζέκα έξεπλαο, ζηηο ζπνπδέο ήρνπ, είλαη απηφ ηεο αθνπζηηθήο 

αληίιεςεο. Με ηε ιέμε αληίιεςε πξνζδηνξίδεηαη ε εγθεθαιηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη «ε κεηαηξνπή ηεο πιηθήο ππφζηαζεο ζε αληηιεπηφ κήλπκα» 

(Hermann et al. 2011, 63). Υαξαθηεξίδεηαη, δειαδή, ε λνεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ λα επεμεξγάδεηαη θαη λα θαηαλνεί ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα γχξσ ηνπ. ε 

δηεξγαζίεο, φπσο απηή ηεο ερνπνίεζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αληίιεςε πνπ αθνξά 

ζηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. Δπνκέλσο, κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αθνπζηηθή αληίιεςε 

απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ερνπνίεζε. 

ε ζρεηηθφ άξζξν ε ερνπνίεζε νξίδεηαη σο «κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεη ηελ 

αληίιεςε κε θάηη άιιν (ηα δεδνκέλα) κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα 

θαηαλνήζεη απηφ πνπ ν ήρνο αλαπαξηζηά» (Jones 2012). Δίλαη βαζηθφ, φκσο, λα 

ζρνιηαζηεί ην γεγνλφο φηη ε αλζξψπηλε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο 

«πνιπαηζζεηεξηαθή» (―multi-sensorial‖) (Jones 2011, 223). Γειαδή, έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη αηζζήζεηο καο δελ δξνπλ κεκνλσκέλα, αιιά ζπλδπαζηηθά. Άιισζηε, ε 

ζρέζε ηεο αθνήο θαη ηεο φξαζεο είλαη πνιχ ζηελή, φζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε 

αληίιεςε. 

Απηφ ην θεθάιαην έρεη σο θεληξηθή ζεκαηηθή ηνλ ήρν, απφ ηελ ζθνπηά ησλ 

ζπνπδψλ ήρνπ. Ξεθηλά απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη αληηιεπηφ έλα 

ερεηηθφ εξέζηζκα. Πνηα είλαη ε λνεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη, ψζηε ν ήρνο λα 

απνθηήζεη θάπνην λφεκα; ε απηφ ην εξψηεκα απαληνχλ νη ηξφπνη αθξφαζεο (2.1.1), 

φπσο έρνπλ αλαιπζεί απφ ηνπο P.Schaeffer θαη M. Chion (Chion 2012∙ Cox & Warner 

2004). ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ πιεπξά ηεο ερνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο εξεπλάηαη ε 

αληηζηνίρηζε ήρνπ θαη δεδνκέλσλ (2.1.2). Καηά πφζνλ απηή ε αληηζηνίρηζε είλαη 

αλαινγηθή ή ζπκβνιηθή θαη ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηελ γεληθφηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ερνπνίεζεο; 

 

2.2.1. Σξφπνη αθξφαζεο 

 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα εμεηάδνληαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αθξφαζεο, ζχκθσλα 

κε ηαμηλνκήζεηο πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη Michael Chion θαη Christopher Cox (Chion 

2012∙ Cox & Warner 2004). Καζέλαο απφ απηνχο δηαθέξεη σο λνεηηθή δηαδηθαζία, 
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θαζψο, γηα θάζε μερσξηζηφ ηξφπν, νη αθξναηέο επηθεληξψλνπλ ηε ζθέςε ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθφ ζηφρν. Ο ζηφρνο θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν αθξφαζεο. 

Πην αλαιπηηθά, κε ηνλ αιηιολογικό ηξφπν αθξφαζεο επηδηψθεηαη ε αλαγλψξηζε 

ηεο αηηίαο πνπ πξνθάιεζε ηνλ ήρν. Ζ αηηία απηή κπνξεί λα είλαη έλα αληηθείκελν, έλα 

δψν, έλαο άλζξσπνο, θηι. ηα πιαίζηα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ερεηηθήο πεγήο 

εκπιέθεηαη ηφζν ε φξαζε, φζν θαη ε κλήκε. Γηα παξάδεηγκα, κε ην άθνπζκα θαη κφλν 

ηεο θσλήο ελφο νηθείνπ πξνζψπνπ, πξνθαιείηαη ζην λνπ ε εηθφλα ηνπ αηφκνπ απηνχ. 

Αιιά, αθφκα, θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα άγλσζηε θσλή, ην ερφρξσκά ηεο νδεγεί ζε 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ή ην θχιν ηνπ αηφκνπ.  

Ο πην πεξίπινθνο ηξφπνο αθξφαζεο, αιιά θαη απηφο, πνπ έρεη αλαιπζεί 

πεξηζζφηεξν σο αληηθείκελν κειέηεο, είλαη ν ζημαζιολογικός. Ο ζεκαζηνινγηθφο 

ηξφπνο αθξφαζεο έρεη σο αληηθείκελν εμέηαζεο θάπνην θσδηθνπνηεκέλν ζχζηεκα, ην 

νπνίν ζηελ πην θνηλή κνξθή ηνπ είλαη θάπνηα γιψζζα. Δληάζζεηαη ζηνλ θιάδν ηεο 

γισζζνινγίαο, φπνπ αλαδεηείηαη ε ζεκαζηνινγηθή δνκή κηαο γιψζζαο
15

 (Cumming 

2001). Όπσο ζα αλαιπζεί ζηελ επφκελε ππνελφηεηα (2.1.2), ε ζεκεηνινγία ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία. 

Αμίδεη εδψ λα γίλεη κία αλαθνξά ζηνλ φξν ηεο νλνκαηνπνηίαο. Αλαθέξεηαη ζηηο 

ιέμεηο, ησλ νπνίσλ ν ήρνο κηκείηαη ηνλ ήρν απηνχ πνπ ζεκαίλεη ε ιέμε. πλήζσο, 

απην ζπκβαίλεη ζε ιέμεηο πνπ αθνξνχλ ηε θχζε. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε ιέμε 

«γάβγηζκα». Φσλνπνηείηαη, δειαδή, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ήρνο ησλ ζθπιηψλ, γηα 

λα απνδνζεί ζηε ζπλέρεηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν. «Ζ θσλή εξκελεχεη ηε θχζε, ε θχζε 

εκπινπηίδεη ηε ιέμε» (Weiss 2008, 38). Οη ήρνη ηνπ πεξηβάιινληνο καο επεξεάδνπλ 

θαη ε νλνκαηνπνηία είλαη κία απφδεημε απηήο ηεο επηξξνήο. 

Ο ηξίηνο ηξφπνο αθξφαζεο νλνκάδεηαη ζσμπσκνωμένος (―reduced‖) ή 

αθνπζκαηηθφο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ εμεηάδεηαη νχηε ε αηηία ηνπ ήρνπ, νχηε ε 

ζεκαζία ηνπ. Δμεηάδεηαη ν ήρνο απηφο θαζ‘απηφο, σο αληηθείκελν. Σελ νλνκαζία 

απηνχ ηνπ ηχπνπ αθξφαζεο έδσζε ν Pierre Schaeffer – ν νπνίνο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε επηλφεζε ηελ musique concrete – θαη αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζε 

ερνγξαθεκέλνπο ήρνπο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ ήρνπ κε ηελ πεγή πνπ 

ηνλ πξνθάιεζε θαη (ν ήρνο) λα απνηειεί ην πιηθφ κε ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ε 

ζχλζεζε. 

                                                 
15

 Χο ζεκεηνινγία νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο γιψζζαο θαη εμεηάδεη ηα ζχκβνια θαη ην 

λφεκα πνπ απηά απνθηνχλ κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα. Ζ ζεκεηνινγία κειεηάηαη θαη ζηε 

κνπζηθή, φπνπ ηα ζεκεησηηθά ζχκβνια ρσξίδνληαη ζε δνκηθά θαη ζεκαζηνινγηθά (Cumming 2001). 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο ήρνο απνηειεί αληηθείκελν φηαλ δελ ραξαθηεξίδεηαη – 

ππνθεηκελνπνηείηαη – απφ ηελ πεγή ηνπ (Sterne 2012). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

εξψηεζε: «ηη αθνχγεηαη;» ζπρλά, αλ ε απάληεζε είλαη «ην ζαμφθσλν» ή «ην 

απηνθίλεην», ν ήρνο λνείηαη σο ην αληηθείκελν (―sonorous object‖) πνπ πξνθάιεζε ην 

αθνπζηηθφ εξέζηζκα (Schaeffer 2004). ηνλ αθνπζκαηηθφ ηξφπν αθξφαζεο, ε πεγή 

ηνπ ήρνπ δελ απαζρνιεί θαζφινπ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ήρνπ. Αληίζεηα, θάζε ήρνο 

νξίδεηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

Απηή ε ινγηθή αληίιεςεο ηνπ ήρνπ ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, φηαλ θάπνηνο/α 

πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη ην ηνληθφ χςνο ελφο θζφγγνπ ή ην δηάζηεκα δχν θζφγγσλ, 

θ.ιπ. Σφζν ην ηνληθφ χςνο φζν θαη ε δηαζηεκαηηθή ηνπο απφζηαζε αληηκεησπίδνληαη 

σο έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά θαη εγγελείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ήρσλ, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ αηηία ή ην λφεκά ηνπο.  

Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, νη ηξφπνη αθξφαζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο 

ηνπ ήρνπ. Ση είλαη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ήρν; Ζ πεγή πνπ ηνλ πξνθάιεζε, ε 

ζεκαζία ηνπ ή νη θπζηθέο ηδηφηεηέο ηνπ; ηελ ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ζηφρνο 

είλαη ε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ ήρνπ, θαίλεηαη λα αμηνπνηνχληαη φινη νη 

ηξφπνη αθξφαζεο. Οη δχν πξψηνη ηξφπνη έρνπλ πεξηζζφηεξε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε 

ηνπ ήρνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ δεθηψλ (ζε έλα πιαίζην πνκπνχ-δέθηε), ελψ ν 

αθνπζκαηηθφο ηξφπνο αθξφαζεο αθνξά πεξηζζφηεξν ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ.  

Ζ δηαδηθαζία αληίιεςεο ηνπ ήρνπ, δειαδή, αλαθέξεηαη εδψ κε δηηηή ζεκαζία. 

Απφ ηε κία, πεξηγξάθεηαη σο ε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο δεδνκέλσλ θαη 

ήρνπ. Απφ ηελ άιιε, ν αθνπζκαηηθφο ηξφπνο αθξφαζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζηακέλε 

κειέηε ηνπ ήρνπ, ν νπνίνο λνείηαη σο αληηθείκελν θαη εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα. Σν 

ζρφιην απηφ, κε κία πξψηε αλάγλσζε, είλαη εληειψο αληηθαηηθφ κε ηελ ερνπνηεηηθή 

δηαδηθαζία. Χζηφζν, ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ ήρνπ, κία ηέηνηα εμέηαζε θξίλεηαη 

απαξαίηεηε θαη νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ήρν θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζην έξγν ησλ εξεπλεηψλ ηεο ερνπνίεζεο. 

 

2.2.2. Ζρνπνίεζε θαη ζεκεησηηθή δηαδηθαζία 

 

Οη πξναλαθεξζέληεο ηξφπνη αθξφαζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηφ έλα ερεηηθφ εξέζηζκα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ερνπνίεζεο, ε 

αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ήρνπ απνηειεί κία δηαδηθαζία ζεκεησηηθήο 
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θχζεσο. Ζ ζεκεησηηθή είλαη «ε επηζηήκε ησλ ζεκείσλ (θαη ζεκαδηψλ)» (Worrall 

2009, 22). Ζ επηζηήκε απηή ζπρλά αλαθέξεηαη ζε γισζζνινγηθέο κειέηεο, κε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Charles S. Peirce, ε ιέμε «ζεκεία» ζηε ζεκεησηηθή είλαη 

πην γεληθφο φξνο θαη δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε γισζζνινγηθά δεηήκαηα (Cumming 

2001).  

Χο ζεκείν, ινηπφλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί νπνηνδήπνηε αληηθείκελν δηαζέηεη 

αλαπαξαζηαηηθή ηθαλφηεηα. Ζ ιέμε ζεκείν λνείηαη σο ε εηθφλα ή ν ήρνο πνπ 

αλαπαξηζηά έλα αληηθείκελν, κε ην νπνίν ην πξψην έρεη ζεκεησηηθή ζρέζε. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ερνπνίεζεο, ν ήρνο αλαπαξηζηά δεδνκέλα, βάζεη ζπγθεθξηκέλεο 

ερνπνηεηηθήο ηερληθήο (βι. ελφηεηα 1.1.2). Έλαο ήρνο κπνξεί λα εμεηαζηεί ζην 

πιαίζην ηεο ερνπνίεζεο, φηαλ ηνπ πξνζδηνξίδνληαη επεμεγεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, φηαλ, 

δειαδή, δελ απνηειεί κνπζηθφ ερεηηθφ εξέζηζκα, νχηε κία αθεξεκέλε ερεηηθή 

αλαπαξάζηαζε (Grond and Hermann 2012). 

Ζ ζεκεησηηθή απηή ζρέζε – φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 1.1.2 – δηαρσξίδεηαη 

αλάινγα κε ην θαηά πφζνλ ε αληηζηνίρηζε δεδνκέλσλ θαη ήρνπ γίλεηαη άκεζα ή 

έκκεζα. Σν πνζνζηφ ακεζφηεηαο, φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηεο αληηζηνίρηζεο ήρνπ 

θαη δεδνκέλσλ, νξίδεηαη απφ ην θαηά πφζνλ απηή είλαη αλαινγηθή ή ζπκβνιηθή 

(Hermann et al. 2011).  

Μία αλαινγηθή αληηζηνίρηζε, ζηελ πην ηππηθή ηεο κνξθή, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ακεζφηεηα φηαλ ηα δεδνκέλα αληηζηνηρνχληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ερεηηθέο ηδηφηεηεο. Ζ 

αληηζηνίρηζε, δειαδή, ζε απηή ηελ πεξίπησζε νξίδεη κία ζρέζε έλα-πξνο-έλα (―one-

to-one‖), φπνπ θάζε δεδνκέλν αληηζηνηρεί κε έλα ερεηηθφ ζπκβάλ (Vickers and Hogg 

2006). Δλψ, ζηελ ζπκβνιηθή νπηηθή ε ζρέζε δεδνκέλσλ θαη ήρνπ είλαη πην 

απζαίξεηε. Ζ αληηζηνίρηζε έρεη, θπξίσο, λα θάλεη κε ην αληηθείκελν πνπ ερνπνηείηαη. 

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, απηφ πνπ θαζνξίδεη ηε ζρέζε δεδνκέλσλ θαη ήρνπ είλαη 

ην ίδην ην project ηεο ερνπνίεζεο
16

. Αιιά, θαη θάζε δηαθνξεηηθή ηερληθή ερνπνίεζεο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη απηή ηε ζρέζε ζε αλαινγηθή ή ζπκβνιηθή.  

Γηα παξάδεηγκα, ε ηερληθή θαηαζθεπήο «αθνπζηηθψλ εηθνληδίσλ» (―auditory 

icons‖ βι. ελφηεηα 1.1.2) ζπγθξνηεί εχθνια αληηιεπηέο αθνπζηηθέο ηαπηφηεηεο, 

                                                 
16

 Δπηπξφζζεηε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απηή ηεο κεηαθνξηθήο (―sonification 

metaphor‖) ζπζρέηηζεο ήρνπ θαη δεδνκέλσλ. ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

παξαδείγκαηα ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κεηαθνξηθήο ζπζρέηηζεο ήρνπ 

θαη δεδνκέλσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη απηφ ηεο πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο, φπνπ ε κνπζηθή 

ζχλζεζε πξνέξρεηαη ή ζπλνδεχεη θάπνην εμσκνπζηθφ ζηνηρείν (Straebel 2010), φπσο αλαιχεηαη ζηελ 

ππνελφηεηα 1.3.1. 
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βαζηζκέλεο ζε ήρνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πην νηθείν 

πεξηβάιινλ ζηε ζρέζε ρξήζηε θαη ε/π (―HCI relationship‖). Έηζη, ν ήρνο ηνπ 

ππνινγηζηή, φηαλ επηζεκαίλεηαη ε ιεηηνπξγία δηαγξαθήο αξρείσλ, κνηάδεη κε ηνλ ήρν 

ηνπ ζθηζίκαηνο ελφο ραξηηνχ, θάηη πνπ ζπλδέεηαη ελλνηνινγηθά κε ηελ πξάμε 

θαηαζηξνθήο ελφο άρξεζηνπ εγγξάθνπ. Γεκηνπξγείηαη, έηζη, κία αλαινγηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζε κία ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη ζε κία αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε, ζηελ πεξίπησζε ησλ earcons ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηνπ ήρνπ είλαη ζπκβνιηθή. Σφζν ηα auditory icons, φζν θαη ηα earcons ζπλνδεχνπλ 

δηεξγαζίεο ηνπ ππνινγηζηή, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή ελφηεηα (1.1.2). Χζηφζν, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ earcons ε ζρέζε ήρνπ θαη δξαζηεξηφηεηαο είλαη απζαίξεηε θαη 

ρξεηάδεηαη ε επεμήγεζε ηεο ζρέζεο απηήο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε δπλαηφηεηα 

πνπ παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ λα επηιέμνπλ ηνλ ήρν πνπ ζα 

αθνχγεηαη, φηαλ ηνπο θαινχλ. Ή, πην ραξαθηεξηζηηθά, ε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπλ 

δηαθνξεηηθφ ήρν γηα θάπνην πξφζσπν, ψζηε λα γλσξίδνπλ πνηνο/α θαιεί, ρσξίο λα 

θνηηάμνπλ ηε ζπζθεπή ηνπο. 

Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα δεδνκέλα κε ηνλ ήρν – αλαινγηθή, ζπκβνιηθή, 

κεηαθνξηθή – αλαθέξεηαη σο ―indexicality‖ (ειι. ελδεηθηηθφηεηα) (Vickers and Hogg 

2006). Όζν πην ρακειφ ην πνζνζηφ ελδεηθηηθφηεηαο, ηφζν πην αθεξεκέλε ε ζρέζε 

ηνπ ήρνπ κε ηα δεδνκέλα. Αληηζέησο, φζν πην πςειά ηα πνζνζηά ελδεηθηηθφηεηαο, 

ηφζν πην άκεζε ε ζρέζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ήρνπ. Όπσο αλαθέξνπλ νη P.Vickers 

θαη B.Hogg, φζν κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηεο ελδεηθηηθφηεηαο, ηφζν πην έληνλε θαη ε 

θαιιηηερληθή ειεπζεξία, θη άξα, ηφζν πην θνληά βξηζθφκαζηε ζε παξαδείγκαηα ηνπ 

κνπζηθνχ ρψξνπ. ηελ αληίζεηε πιεπξά, φπνπ ε ελδεηθηηθφηεηα είλαη ζε πςειφηεξα 

επίπεδα βξίζθεηαη ε ―ars informatica‖, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη. 

Με ηε θξάζε information art ή ―ars informatica‖ ραξαθηεξίδεηαη ε αληίζηνηρε 

ηερληθή ηεο ερνπνίεζεο ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο: ε νπηηθνπνίεζε (Cairo 2012). Ζ 

ηερληθή ηεο νπηηθνπνίεζεο είλαη απηή πνπ κεηαθέξεη ζε εηθφλα ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (βι. ελφηεηα 1.1.1). Όκσο, αληίζηνηρα, θαη ε ερνπνίεζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί information art, κε κέζν ηεο ηνλ ήρν, αληί ηεο εηθφλαο. Παξαθάησ 

παξαηίζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο απφ ηελ έξεπλα ησλ P.Vickers θαη B. Hogg. ην πίλαθα 

απηφ νπηηθνπνηείηαη ζε θαζκαηηθή κνξθή ην ζπλδεηηθφ ζεκείν ηεο ars informatica κε 

ηελ ars musica. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο νπηηθνπνίεζεο απηήο είλαη φηη ε ερνπνίεζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί πξαθηηθή νξγάλσζεο ησλ ήρσλ ζε αλαινγία κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νξγαλψλεηαη ν ήρνο ζε κνπζηθέο ζπλζέζεηο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 1.3. 
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Δηθόλα 3: Φάζκα ars informatica – ars musica (Vickers & Hogg, 2006, 213) 

 

ηνλ πίλαθα, πέξα απφ ην θάζκα έξγσλ ars informatica – ars musica, ζηνλ 

θάζεην άμνλα θαηαγξάθεηαη ην θάζκα πνπ αθνξά ζην πνζνζηφ ελδεηθηηθφηεηαο, πνπ 

πξναλαθέξζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιέμεηο ―direct‖ (αλαινγηθή ζρέζε) θαη 

―metaphorical‖ (ζπκβνιηθή ζρέζε) πξνζδηνξίδνπλ ηα δχν αθξαία πνζνζηά 

ελδεηθηηθφηεηαο. Ο πίλαθαο απηφο αλαθέξεηαη εδψ γηαηί παξνπζηάδεη πνιχ 

παξαζηαηηθά ηφζν ηε ζρέζε κνπζηθήο θαη ερνπνίεζεο, φζν θαη ηελ έλλνηα ηεο 

ελδεηθηηθφηεηαο.  
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2.3. Μεηαθσζηθή ηοσ ήτοσ 

 

Πψο, φκσο, νξίδεηαη ν ήρνο θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη επηδξάζεηο ηνπ ήρνπ ζε 

επξχηεξε θιίκαθα (θνηλσλία, πεξηβάιινλ, θ.α); Με ηνλ φξν κεηαθπζηθή, νξίδεηαη 

ζηελ θηινζνθία, ν θιάδνο πνπ έρεη σο βαζηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηελ εξκελεία ηεο 

θχζεο ηνπ φληνο θαη ηνπ θφζκνπ πνπ ην πεξηβάιιεη (Aune 1985). Θεσξείηαη απφ ηνπο 

πξψηνπο ηνκείο ηεο θηινζνθίαο. Μάιηζηα, ραξαθηεξίδεηαη σο «πξψηε θηινζνθία» 

(Aune 1985, 10). Βαζηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηεο κεηαθπζηθήο απνηειεί ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ηνπ θαίλεζζαη θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ θηινζφθνπ G.Deleuze πάλσ ζηελ κεηαθπζηθή ηνπ ήρνπ 

δηαρσξίδεη ην «πξαγκαηηθφ» – ―actual‖ – απφ ην «εηθνληθφ» – ―virtual‖ (Kane 2015). 

ηελ πιεπξά ηνπ πξαγκαηηθνχ βξίζθνληαη φια ηα αληηθείκελα πνπ καο πεξηβάιινπλ, 

ηα εκπεηξηθά αληηθείκελα. Απηά έρνπλ απνθηήζεη ηελ χπαξμή ηνπο εμαηηίαο θάπνηαο 

δχλακεο, θάπνηαο αληίδξαζεο. Απηέο νη δπλάκεηο βξίζθνληαη ζηελ εηθνληθή πιεπξά.  

 Με βάζε απηή ηε ζεσξία, γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν δπλαηφηεηεο ηνπ ήρνπ: ηελ 

αλαπαξαζηαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ηελ ρξήζε ηνπ σο εξγαιείν αληίιεςεο ηνπ 

θφζκνπ. Ζ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ ήρνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ πιεπξά ηνπ 

πξαγκαηηθνχ – βάζεη ηεο θηινζνθίαο ηνπ Deleuze – φπνπ ν ήρνο ζρεηίδεηαη κε θάπνην 

εκπεηξηθφ αληηθείκελν. ηελ εηθνληθή πιεπξά, ν ήρνο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί κε ηε 

θξάζε «δνλεηηθή δχλακε», φπσο ηελ νλνκάδεη ν S.Goodman (Goodman 2012). Ζ 

θξάζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Goodman ζην πιαίζην νξηζκνχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο ερεηηθήο επηζηήκεο, σζηφζν θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη αξθεηά κε ηελ 

παξαπάλσ ζεσξία ηνπ Deleuze. Αλαθέξεηαη εδψ γηα λα απνδνζεί ε «εηθνληθή 

πιεπξά» ηνπ ήρνπ σο εξγαιείν (ή σο «δχλακε») κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 

αληηιεπηφο ν θφζκνο γχξσ καο. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν θιάδνο ηεο κνπζηθνινγίαο 

ζέηεη σο βαζηθφ πξνβιεκαηηζκφ ην θαηά πφζνλ ε κνπζηθή είλαη αλαπαξαζηαηηθή 

ηέρλε. Αληίζηνηρα, ζηηο ζπνπδέο ήρνπ εμεηάδεηαη ε αλαπαξαζηαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ήρνπ. Κάηη ηέηνην, ζην πιαίζην ηεο ερνπνίεζεο, είλαη βαζηθφ ζεκείν έξεπλαο. Πέξα, 

φκσο, απφ ηελ αλαπαξαζηαηηθή ηθαλφηεηα, ζηελ ερνπνίεζε εμεηάδεηαη θαη ε 

ρξεζηηθφηεηα ηνπ ήρνπ. Γεκηνπξγείηαη, δειαδή, κία πιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ ήρνπ. 

Μέζα απφ απηή ηε ζεψξεζε, εμεηάδεηαη ε ζέζε ηνπ ήρνπ ζην θνηλσληθν-

πεξηβαιινληνινγηθφ ζχλνιν. Πφζν ζρεηίδεηαη ν ήρνο κε ηελ θνηλσλία; ηελ ελφηεηα 
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απηή, επνκέλσο, ν ήρνο εμεηαδεηαη σο αληηθείκελν κε αλαπαξαζηαηηθφ ραξαθηήξα 

(2.2.1) θαη απφ ηελ άιιε σο κέζν αληίιεςεο (2.2.2).  

 

2.3.1. Μεηαθνξά – κίκεζε - αλαπαξάζηαζε 

 

Ο ήρνο είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν θαη νξίδεηαη σο νη κεηαβνιέο πίεζεο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ αέξα κε ηε κνξθή θπκάησλ. Σα θχκαηα απηά δελ είλαη νξαηά παξά 

κφλν ζην λεξφ ή ζε θαηαγξαθέο κε ειεθηξνληθά κέζα (νπηηθνπνίεζε). ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ γίλνληαη αληηιεπηά ιφγσ ησλ δνλήζεσλ πνπ πξνθαινχληαη ζην 

ηχκπαλν ηνπ απηηνχ. Σα θχκαηα απηά κπνξεί λα έρνπλ αφξαηε ππφζηαζε, θαίλεηαη, 

φκσο, φηη δηαζέηνπλ αλαπαξαζηαηηθή ηθαλφηεηα. 

Ζ ιέμε αλαπαξάζηαζε, θπξίσο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπηηθψο αληηιεπηά 

αληηθείκελα (βι. επίζεο, ηνλ φξν «αθνπζηηθή απεηθφληζε», ζηελ ελφηεηα 1.1.2). Πψο 

κπνξεί κία «δχλακε», ρσξίο νξαηή κνξθή, λα ιάβεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

«αλαπαξαζηαηηθή»; Απηή ήηαλ θαη ε βαζηθή απνξία ησλ κνπζηθνζπλζεηψλ, θαηά ηνλ 

19
ν
 αηψλα, νπφηε θαη δεκηνπξγήζεθε ην δίπνιν ηεο απφιπηεο θαη πξνγξακκαηηθήο 

κνπζηθήο (βι. 1.3.2). Οη νπαδνί ηεο απφιπηεο κνπζηθήο ζεσξνχζαλ ηε κνπζηθή σο 

αθεξεκέλε ηέρλε, ρσξίο αλαπαξαζηαηηθή ηδηφηεηα. Ο Wagner πάλσ ζε απηφ 

αλαθέξεη φηη «ηέρλε ρσξίο λφεκα, δελ είλαη ηέρλε» (Barrass 2012, 178). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ είλαη πνιπαηζζεηεξηαθή. 

πγθεθξηκέλα, ε ζχλδεζε φξαζεο θαη αθνήο είλαη ηδηαίηεξα έληνλε, ηφζν ζηελ 

αληίιεςε ηνπ θφζκνπ γεληθφηεξα, φζν θαη αλαθνξηθά κε δηαδηθαζίεο φπσο απηή ηεο 

ερνπνίεζεο. Με ηελ ερνπνηεηηθή πξαθηηθή αλαπαξηζηάηαη ερεηηθά θάηη (δεδνκέλν) 

κε ζηφρν ηελ αληίιεςε ηεο ίδηαο ηεο ζχλδεζεο (ήρνπ θαη δεδνκέλνπ) πνπ πξνθχπηεη 

θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε (Jones 2012). Ζ πεγή ησλ δεδνκέλσλ, ζπρλά, αθνξά θάπνην 

απηφ αληηθείκελν ή θάπνηα θαηάζηαζε/θαηλφκελν, ην νπνίν δελ δηαζέηεη αξρηθά 

ερεηηθή ππφζηαζε.  

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη παξαδείγκαηα ερνπνηεηηθψλ πξαθηηθψλ, φπνπ ε πεγή ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη εμ‘ αξρήο ερνγφλα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηα πιαίζηα κειεηψλ ελφο πνηακνχ, κε ελδηαθέξνλ ζηελ ζπγθέληξσζε ρεκηθψλ 

νπζηψλ θαη ινηπψλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε θαηαξξάθηε, πνπ 

ππήξρε ζην ζπγθεθξηκέλν πνηάκη (Barrass 1996). Ζ αληίδξαζε ησλ επηζηεκφλσλ (πνπ 

κειεηνχζαλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ πδάησλ) ζηελ ερνπνίεζε δεδνκέλσλ, ε νπνία 
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πιαηζίσλε νπηηθνπνηεκέλα δεδνκέλα, απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ελφο θαηαξξάθηε ήηαλ 

«γηαηί δελ αθνχγεηαη ζα βξνρή;» (Barrass 2012, 179).  

ε ηέηνηα ή αληίζηνηρε πεξίπησζε, ην λα ζπκπεξηιεθζεί αληίζηνηρνο ήρνο κε ηνλ 

θπζηθφ – ήρν ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κειεηάηαη – ζα βνεζνχζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ερνπνίεζεο. Γεκηνπξγείηαη κία κεηαθνξηθή ρξήζε ηνπ θπζηθνχ ήρνπ (―sonic 

metaphor‖) ζην ερνπνηεηηθφ project (αληίζηνηρα κε ηελ νλνκαηνπνηία: βι. 2.1.2). 

Οπζηαζηηθά, ν ήρνο δεκηνπξγεί ηε λνεηή εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ/ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ αλαπαξηζηά.  

Ο ιφγνο, ινηπφλ, πνπ, ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, βνεζάεη ε ρξήζε θπζηθνχ 

ήρνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή αληίιεςε. ηελ πεξηγξαθή ηεο 

θσηνγξαθίαο ελφο θαηαξξάθηε, αληίζηνηρα, θάπνηνο/α ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη ην 

ηνπίν θαη λα αλαθεξζεί ζηνλ ήρν ηνπ (θαηαξξάθηε). ηελ πεξίπησζε ηεο 

θσηνγξαθίαο, απηφ πνπ κεηαθξάδεηαη ερεηηθά ζηελ πεξηγξαθή, είλαη ε θίλεζε. «Ζ 

αθνή θάλεη ην αφξαην «εκθαλέο», κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα νξαηά αληηθείκελα 

ππάξρνπλ ζησπειά» (Ihde 2012). πρλά, δειαδή, θάηη πνπ δελ είλαη νξαηφ, γίλεηαη 

αληηιεπηφ, ιφγσ ηεο ερεηηθήο ηνπ δηάζηαζεο.  

ην παξάδεηγκα ηνπ θαηαξξάθηε, σζηφζν, ε ερνπνίεζε ζα ραξαθηεξηδφηαλ πην 

ζσζηά σο «κηκεηηθή αλαθνξά» (―mimetic reference‖ (Vickers 2006, 60)). Ο ήρνο ηεο 

ερνπνίεζεο κηκείηαη ηνλ ήρν ηεο πξαγκαηηθήο ζπλζήθεο, πνπ αλαπαξηζηά. Καηά 

πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, απηή ε κίκεζε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αληίιεςε ηεο 

ζρέζεο δεδνκέλσλ θαη ήρνπ.  

Αληίζηνηρα, αλ αλαινγηζηνχκε ηε ζρέζε κνπζηθήο θαη ερνπνίεζεο, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πίλαθα ηεο ελφηεηαο 2.2.2 (Δηθφλα 3) – φπνπ 

αλαθέξνληαη κνπζηθά παξαδείγκαηα – ε κνπζηθή ζχλζεζε κπνξεί λα σθειήζεη κία 

ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία. Σφηε, ε αλαπαξάζηαζε ζεσξείηαη, επίζεο, κηκεηηθή, αιιά κε 

έλα πην «αθεξεκέλν ζπληαθηηθφ»
17

 (Vickers 2006, 60). Οπζηαζηηθά, κε ηε ιέμε 

ζπληαθηηθφ γίλεηαη αλαθνξά ζε κειέηεο, φπνπ εμεηάδεηαη ε κνπζηθή σο γιψζζα 

(Emmerson 1986∙ Goodman 1976). Γηα λα ζεσξεζεί ε κνπζηθή γιψζζα, ηφηε ηα 

ζχκβνια κε ηα νπνία απηή απεηθνλίδεηαη απνηεινχλ ην αιθάβεηφ ηεο, ελψ νη 

θαλφλεο, κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπλδπαζκνί ησλ ζπκβφισλ, 

πξνζδηνξίδνληαη σο ην ζπληαθηηθφ ηεο κνπζηθήο.  

                                                 
17

 Απηή ε θξάζε βαζίδεηαη ζην βηβιίν ηνπ Simon Emmerson, κε ηίηιν The Language of 

Electroacoustic music (Emmerson 1986) 
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Ζ ζρέζε κνπζηθήο ζχλζεζεο θαη ερνπνίεζεο (βι. ελφηεηα 1.2.2) γίλεηαη πην 

θαηαλνεηή κε βάζε απηή ηε ζεσξία. Πξνθχπηεη, ζε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, φηη ε 

κνπζηθή είλαη κία γιψζζα κε ζπληαθηηθνχο θαλφλεο. Δάλ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

ερνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηεζνχλ κνπζηθνί ζπληαθηηθνί θαλφλεο, ηφηε κηιάκε γηα 

«κίκεζε». Χζηφζν, ε ερνπνίεζε δελ απνηειεί απιή ερεηηθή κίκεζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ. Μηα ερνπνίεζε ζεσξείηαη επηηπρεκέλε, φηαλ δεκηνπξγείηαη έλα 

κήλπκα πνπ ππνδεηθλχεη θάηη πέξα απφ ην κέζν (ήρν) (Grond and Hermann 2012). 

Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο αλαπαξάζηαζεο. Έλα επηπιένλ ζεκείν 

πνπ δηαθξίλεη ηελ πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο είλαη απηφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ 

αλαθέξεηαη παξαθάησ.  

 

2.3.2. Ζ ερνπνίεζε σο εξγαιείν αληίιεςεο  

 

Πψο νξίδεηαη θάηη σο ιεηηνπξγηθφ/ρξήζηκν; ηελ πεξίπησζε ηεο ερνπνίεζεο, ε 

ρξεζηκφηεηα είλαη ε ηδηφηεηα πνπ δηαρσξίδεη ηα δεδνκέλα απφ ηηο πιεξνθνξίεο 

(Barrass 2012). Υξήζηκν, δειαδή, ζεσξείηαη ην project (ερνπνίεζεο) πνπ έρεη 

πξνζθέξεη θάπνηα πιεξνθνξία. Άιισζηε, ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ην 

ερεηηθφ απνηέιεζκα, αιιά λα κελ απνηεινχλ πιεξνθνξία, φπσο ζηελ data-driven 

κνπζηθή (βι. 1.3.1). Όζν ν/ε δεκηνπξγφο επηδηψθεη λα αληηιεθζνχλ νη δέθηεο 

πιεξνθνξίεο, κέζα απφ ην αθνπζηηθφ ηνπ project, ηφζν απηφ έξρεηαη πην θνληά ζην 

θάζκα ηεο ερνπνίεζεο (Barrass 2012).  

Υξεζηκνπνηείηαη παξαπάλσ ε θξάζε «δνλεηηθή δχλακε» (Goodman 2012). Ζ 

θξάζε απηή θαίλεηαη λα είλαη επεξεαζκέλε απφ ηελ επηζηήκε ηεο θπζηθήο. χκθσλα 

κε ηνλ Steve Goodman, θαηά ηελ παξαγσγή ελφο ήρνπ, κηα δνλεηηθή δχλακε 

πξνθαιείηαη θαη επεξεάδεη έλαλ δέθηε. Μεηέπεηηα, απηή ε δχλακε γίλεηαη αληηιεπηή 

απφ ηνλ δέθηε θαη αθνινπζεί κία ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη 

αληίιεςεο ηνπ αθνπζηηθνχ ζήκαηνο. Απηή ε πεξηγξαθή ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο 

αθνξά ζηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ηαμηδέςνπλ ηα ερεηηθά θχκαηα ζην απηί ηνπ 

δέθηε θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε αληηιεπηά δεδνκέλα. Πξφθεηηαη γηα κία αηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ήρνπ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο.  

Ο S.Goodman εμεγεί ηνλ ήρν ζην πιαίζην ηεο αίζζεζεο ηεο αθνήο. Πηζαλφλ, 

ινηπφλ, ε ίδηα θξάζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζε κία πξνζπάζεηα πιηζηηθήο 

απφδνζεο ηνπ ήρνπ. Ο ήρνο εμεηάδεηαη σο αληηθείκελν αθνπζηηθήο αληίιεςεο. 
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Δξεπλάηαη, δειαδή, ε ερεηηθή ππφζηαζε ζε πιαίζην δξάζεο–αληίδξαζεο (Kane 

2015). Απηή ε ζεψξεζε ζπκβαδίδεη πεξηζζφηεξν κε ηηο ερνπνηεηηθέο πεξηπηψζεηο, 

φπνπ ν ήρνο ιεηηνπξγεί σο εηδνπνίεζε, ελεκέξσζε (βι. ελφηεηα 1.1.4). Σέηνηα 

παξαδείγκαηα είλαη ν ζπλαγεξκφο, ην θνπδνχλη, θηι, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί.  

Χζηφζν, ζηελ ερνπνίεζε δεδνκέλσλ ν ήρνο νξίδεηαη, ζπρλά, σο κέζν κεηαθνξάο 

ηεο πιεξνθνξίαο. Όηαλ ν ήρνο απνηειεί ην κέζν ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο, ηφηε ε 

ηειηθή πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη δελ ζρεηίδεηαη κφλνλ κε ηνλ ήρν. Απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη, νπζηαζηηθά, είλαη φηη ν ήρνο γίλεηαη αληηιεπηφο σο κέξνο ηεο 

ζπλνιηθφηεξεο ζπλζήθεο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ ζρεηίδεηαη ην πεδίν ηεο αθνπζηηθήο 

νηθνινγίαο, πνπ πξναλαθέξζεθε ζην 2.1. 

ηελ αθνπζηηθή νηθνινγία εξεπλάηαη ην ζχλνιν ησλ ήρσλ ηνπ εθάζηνηε 

αθνπζηηθνχ ηνπίνπ (Farina 2014∙ Schafer 1969). Κπξίσο, φκσο, ν ήρνο ινγίδεηαη σο 

κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγείηαη. Γελ κειεηάηαη σο κεκνλσκέλε 

νληφηεηα, αιιά ζην πιαίζην, ή πην ζσζηά ζηελ νηθνινγία, ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

Πξάγκαηη, ε πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο, ηδίσο ζε θαιιηηερληθά πιαίζηα, κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην πεδίν ηεο αθνπζηηθήο νηθνινγίαο θαη ηεο πνιπζρηδνχο 

δηεξεχλεζεο αθνπζηηθψλ ηνπίσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο ζα θαλεί θαη κε ηα παξαδείγκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην επφκελν θεθάιαην, ε ερνπνίεζε ζε θαιιηηερληθά πιαίζηα ιακβάλεη ηελ 

παξαπάλσ δηηηή ζεψξεζε. Απφ ηε κία, απνηειεί αληηζηνίρηζε κε-ερεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε ήρν θη άξα εμεηάδεηαη σο έλα απηφλνκν, μερσξηζηφ πεξηβάιινλ. Απφ 

ηελ άιιε, φπσο θάζε θαιιηηερληθφ εγρείξεκα, απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο 

νηθνινγίαο. Παξάιιεια, ινηπφλ, κε ηελ ερνπνηεηηθή ζρέζε, ζπρλά, επηθνηλσλνχληαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην γεληθφηεξν θνηλσληθφ (θαη φρη κφλν) πεξηβάιινλ. Με ηα 

παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, αλαιχεηαη βαζχηεξα ην 

ζέκα απηφ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ύγτρολες πραθηηθές 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη επηιεγκέλα παξαδείγκαηα ερνπνίεζεο. Tα 

παξαδείγκαηα πνπ επηιέρζεθαλ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο «αθνπζηηθήο 

θνπιηνχξαο» (βι. ελφηεηα 2.1). ε πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε αλαθνξά ζην δήηεκα 

ηνπ φξνπ sound art. Αλαθέξζεθαλ νη πξνβιεκαηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν ζε ζρέζε 

ηνπ φξνπ κε ηε κνπζηθή, αιιά θαη φζνλ αθνξά ην θαζαπηφ φλνκα. Λφγσ ηεο 

«δηακεζηθήο» (―intermedia‖) ηεο ππφζηαζεο, δελ κπνξεί λα νξηζηεί σο «ηέρλε ηνπ 

ήρνπ».  

ε απηφ ην ζεκείν απαηηείηαη ε αλαθνξά ζηνλ φξν «δηακεζηθφο», φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ θαιιηηέρλε Dick Higgins (1938-1998) (Higgins 2001). 

Γηακεζηθή ραξαθηεξίδεηαη ε ηέρλε ζηελ νπνία ελππάξρνπλ πνιιά κέζα, κε ηέηνηνλ 

ηξφπν, ψζηε λα κελ δηαρσξίδνληαη ηα δηαθνξεηηθά θαιιηηερληθά κέζα. Ο φξνο απηφο 

δελ θαζνξίδεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηέρλεο, ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή 

πεξίνδν. Απνηειεί κία ξεπζηή έλλνηα πνπ δηαρέεηαη ζηελ ηζηνξία ησλ ηερλψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ εηθφλα ηνπ D.Higgins, φπνπ νπηηθνπνηείηαη ε 

έλλνηα ηεο δηακεζηθφηεηαο ζε έλα είδνο πιέγκαηνο. 

 

Δηθόλα 4: Intermedia Chart (Higgins 2001) 

ην πιέγκα δηαθξίλνληαη αιιεινθαιππηφκελνη θχθινη. Καζέλαο απφ απηνχο 

πεξηιακβάλεη κία δηαθνξεηηθή θαιιηηερληθή δηαδηθαζία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

δηακεζηθή ηδηφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα δελ αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηή νληφηεηα, 

αιιά ζπλδέεηαη κε άιιεο δεκηνπξγψληαο κία πνιχ παξαζηαηηθή εηθφλα ηεο έλλνηαο 
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ηεο δηακεζηθφηεηαο. Ζ εηθφλα απηή ζπκίδεη ηελ εηθφλα ηεο ελφηεηαο 1.2.2, φπνπ 

ραξηνγξαθείηαη ε ζέζε ηεο ερνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή, κέζα ζηνλ θχθιν 

πνπ νξίδεη ηνπο νξγαλσκέλνπο ήρνπο.  

Ζ έλλνηα ηεο δηακεζηθφηεηαο ζηελ ερνπνίεζε εληνπίδεηαη έληνλα, ηδίσο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα θαιιηηερληθή ηεο πξνζέγγηζή ηεο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε 

πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο εληάζζεηαη αλάκεζα ζηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν θαιιηηέρλεο Nicholas Reeves (ηνπ νπνίνπ έξγν 

αλαιχεηαη παξαθάησ – ελφηεηα 3.3.1) φηη, «ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

θφζκν. Μηινχλ γηα ηνλ ίδην θφζκν» (Pejic 2019). Απηή ε ζχκπξαμε ζην πιαίζην ηεο 

ερνπνίεζεο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν, κέζα απφ θαιιηηερληθέο 

εκπεηξίεο. Απηφ αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ επηιέρζεθαλ 

λα αλαιπζνχλ ζην θεθάιαην απηφ. 

Οη δεκηνπξγνί απηψλ ησλ παξαδεηγκάησλ πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. Σα παξαδείγκαηα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη ηνπ δηαθξηηνχ θαιιηηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ/ηεο 

θαζελφο/θαζεκίαο δεκηνπξγνχ. Χζηφζν, ζην ζχλνιφ ηνπο ηα έξγα πνπ αθνινπζνχλ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ θαιιηηέρλεο, πνπ ζπλδπάδνπλ ζηα έξγα ηνπο επηζηήκε θαη 

ηέρλε.  

Σα παξαδείγκαηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε δπάδεο κέζα ζε κία γεληθφηεξε 

ζεκαηηθή, ε νπνία αθνξά ζην πιαίζην πνπ παξνπζηάδεηαη ην project ή ζηηο πεγέο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ερνπνηήζεθαλ. Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε ζεκαηηθή νξίδεηαη σο 

Performance θαη ερνπνίεζε (3.1). ε απηήλ, αξρηθά, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

θαιιηηέρληδα Αθξνδίηε Φαξξά (3.1.1), ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή 

―wearables‖ (ν φξνο ζα αλαιπζεί παξαθάησ). Ζ αλαθνξά ζην έξγν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαιιηηέρληδαο αλνίγεη ην ζέκα πνπ αθνξά ζην ζπλδπαζκφ performace 

κε λέεο ηερλνινγίεο. ηα πιαίζηα απηά ηνπνζεηείηαη θαη ην έξγν ηνπ John Eacott 

(3.1.2), κε ηίηιν Flood Tides. Πξφθεηηαη γηα έξγν αιγνξηζκηθήο ζχλζεζεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο γθξίδαο δψλεο, αλάκεζα ζηελ κνπζηθή 

θαη ηελ ερνπνίεζε. 

Ζ επφκελε ζεκαηηθή (3.2) νλνκάδεηαη Αφξαηα θαηλφκελα. ε απηή ηε ζεκαηηθή 

αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα πνπ ερνπνηνχλ δεδνκέλα θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία 

δελ είλαη νξαηά (νχηε αθξναηά) ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Χζηφζν, ηα θαηλφκελα 

απηά καο πεξηβάιινπλ δηαξθψο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα ην 
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ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν (3.2.1), πνπ δηαρέεηαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

θηλήζεηο ησλ ζεηζκηθψλ πιαθψλ (3.2.2). 

Σέινο, ε ηξίηε ζεκαηηθή (3.3) πεξηιακβάλεη έξγα ερνπνίεζεο, ησλ νπνίσλ ηα 

δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ θαηλφκελα ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή θαη θαηξηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πιαλήηε. Γίλεηαη αλαθνξά ζε κία πξσηφηππε θαηαζθεπή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα ζχλλεθα, αιιά θαη ηελ θαηξηθή θαηάζηαζε (3.3.1) θαη ζηελ έξεπλα 

ηεο θαιιηηέρληδαο Andrea Polli, κέζα απφ ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε (3.3.2). ρνιηάδεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη, κέζσ ηεο 

ερνπνίεζεο, λα επηθνηλσλεζνχλ δεηήκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

πιαλήηε. 
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3.1. Performance θαη ετοποίεζε 

 

ε απηή ηε ζεκαηηθή αλαθαιχπηεηαη ε πξαθηηθή ερνπνίεζε κέζα απφ δχν 

παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα performance. Άιισζηε, κία απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ερνπνίεζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα 1.1.4, είλαη ε ρξήζε 

ηερληθψλ ερνπνίεζεο ζε θαιιηηερληθά πιαίζηα. Φπζηθά, ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα 

δελ είλαη ηα κφλα πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε απηή ηε ζεκαηηθή. Ζ αλαθνξά, 

ζηα δχν παξαδείγκαηα πνπ επηιέρζεθαλ, απνηεινχλ ηελ αθνξκή γηα λα ζπδεηεζεί ην 

ζέκα ηεο πνιχηξνπεο πξνζέγγηζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο. 

Πην αλαιπηηθά, ζηελ 3.1.1 ελφηεηα , ε θαιιηηέρληδα Α.Φαξξά θαηαζθεπάδεη έλα 

αληηθείκελν κε ην νπνίν ερνπνηνχληαη νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο πνπ θπζηνινγηθά δελ 

παξάγνπλ ήρν – ή ηνπιάρηζηνλ, παξάγνπλ κε αληηιεπηφ ήρν γηα ηνλ άλζξσπν. 

Καηαζθεπάδεηαη, ινηπφλ, έλα είδνο ερνπνηεηηθνχ νξγάλνπ ηεο ελζψκαηεο θίλεζεο.Σν 

φξγαλν απηφ απνηειεί κία πξσηφηππε πξνζπάζεηα απφδνζεο ήρνπ ησλ θηλήζεσλ γηα 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιαίζηα performance. 

Σν δεχηεξν παξάδεηγκα ερνπνίεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αιγνξηζκηθή ζχλζεζε, ελψ 

εληνπίδνληαη γλσξίζκαηα πεηξακαηηθήο κνπζηθήο ζχλζεζεο. Σν έξγν ηνπ John Eacott 

εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο computer music. Βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ παιιηξξνηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη απεηθνλίδνληαη ζε κνπζηθή 

ζεκεηνγξαθία. Με ηελ αλαθνξά ζε απηφ ην έξγν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθεξζεί 

ε ζρέζε ηεο computer music κε ηελ πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο, θαζψο θαη δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζην θαηά πφζνλ ε κνπζηθή κπνξεί λα απνηειέζεη ερνπνίεζε. 

  

 

3.1.1. Soft^Articulations (Αθξνδίηε Φαξξά, 2014) 

 

Ζ Αθξνδίηε Φαξξά είλαη κία θαιιηηέρληδα κε πνιπζεκαηηθά ελδηαθέξνληα 

κεηαμχ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο (Psarra 2014). Πνιχ ζπρλά, ζηηο δεκηνπξγίεο ηεο 

ν ζπλδπαζκφο απηφο απνηππψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή θνξέζηκσλ (―wearables‖) 

αληηθεηκέλσλ κε ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο. Σν αλζξψπηλν ζψκα, 

επνκέλσο, απνηειεί, επίθεληξν ησλ δεκηνπξγηψλ ηεο.  

ε απηή ηελ ελφηεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζε κία θαηαζθεπή ηεο θαιιηηέρληδαο, κε 

ηίηιν Soft^Articulations. Ζ Α.Φαξξά θαηαζθεχαζε έλαλ εμσηεξηθφ ζθειεηφ (ζηνιή) 
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κε ελζσκαησκέλνπο επιχγηζηνπο αηζζεηήξεο θίλεζεο, ζε ζεκεία πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

αξζξψζεηο. Έηζη, ην άηνκν πνπ θνξάεη ηελ ζηνιή κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηελ 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζσκαηηθήο θίλεζεο, ερεηηθά.  

 Σν project θαηαζθεπάζηεθε ζηα πιαίζηα residency ην 2014, ζην IAAC (Institute 

of Advanced Architecture of Catalonia) θαη ζην Fab Lab Barcelona. Ζ ηδέα ηνπ 

project είλαη φηη, ζε πιαίζηα performance, απηφο/ή πνπ θνξάεη ηελ ζηνιή, κπνξεί λα 

επέκβεη ζην ερεηηθφ απνηέιεζκα ησλ αηζζεηήξσλ. Μπνξεί, δειαδή, λα αθαηξέζεη ή 

λα πξνζζέζεη αηζζεηήξεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο. 

Ο φξνο ―wearable‖, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή, αλαθέξεηαη ζηηο θνξέζηκεο 

ηερλνινγίεο. Πξφθεηηαη γηα ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη 

ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θάπνηαο κνξθήο έλδπκα. Οπζηαζηηθά, ε ηδέα είλαη φηη 

«ληχλεζαη κε έλαλ ππνινγηζηή» (Lamontagne 2017, 8), πνπ απνηειείηαη απφ ην 

εθάζηνηε ξνχρν ή αμεζνπάξ πνπ έρεη «πεηξαρηεί» κε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ, φκσο, απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεηάδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην 

αλζξψπηλν ζψκα (Lamontagne 2017). Απηά ηα θνξέζηκα ζπζηήκαηα έρνπλ 

απαζρνιήζεη ηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν, σο αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ 

ην πιαίζην ηεο performance. πλδπάδνπλ ηελ κφδα, ηελ ηερλνινγία θαη ην αλζξψπηλν 

ζψκα, εκπινπηίδνληαο ηνλ θαιιηηερληθφ ηνκέα κε λέα κέζα δεκηνπξγίαο. 

Αλ αλαδεηεζεί ε ηζηνξία ηεο ηδέαο απηήο, απηή, ίζσο, λα μεθηλνχζε απφ 

θαηαζθεπέο κνπζηθψλ νξγάλσλ, φπσο απηή ηνπ theremin. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

ήηαλ έληνλε ε αλάγθε γηα εμεξεχλεζε θάζε πηζαλψλ ήρσλ, πέξα απφ «ην δεζπνηηθφ, 

αλαζηαιηηθφ, ζπγθεξαζκέλν ηνληθφ ζχζηεκα», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηάδεη ν 

Varese (Γθξίθηζο 1993, 193). Ξεθίλεζε, ινηπφλ, ε θαηαζθεπή δηάθνξσλ ειεθηξηθψλ 

κεραλψλ παξαγσγήο ήρνπ. Ζ πξψηε πεηπρεκέλε θαηαζθεπή, πνπ, κάιηζηα, 

ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα, είλαη απηή ηνπ theremin 
18

.  

Με ηελ εμέιημε ηφζν ηεο ηερλνινγίαο, φζν θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ήρνπ εηζήρζεη ε ινγηθή ηνπ 

DIY ―Do It Yourself‖ («Φηηάμ‘ην κφλνο ζνπ»), θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 

(Gottschalk 2016∙ Nyman 2012). Ζ ινγηθή ηνπ DIY δελ αθνινπζεί απζηεξέο νδεγίεο 

θαη δελ ρξεηάδεηαη καθξνρξφληα εθπαίδεπζε. Ο πεηξακαηηζκφο θαη ε εθεπξεηηθφηεηα 

θηάλνπλ γηα λα θηηάμεη θαλείο θπθιψκαηα, ησλ νπνίσλ ηα ερεηηθά απνηειέζκαηα 

                                                 
18

 Γηα λα παξαρζεί ήρνο ζε απηφ ην ειεθηξηθφ φξγαλν, δελ απαηηείηαη ρξεηάδεηαη ν εθηειεζηήο λα 

αγγίμεη ηελ θαηαζθεπή. Ζ ζπρλφηεηα πξνθαιείηαη απφ ην ερείν θαη εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε ηνπ 

ρεξηνχ (ηνπ εθηειεζηή) (Orton 2001). 



52 

 

είλαη άγλσζηα. Έλα ηέηνην ζθεπηηθφ, θπζηθά, απνηέιεζε ελδηαθέξνλ έλαπζκα γηα 

ζπλζέηεο πεηξακαηηθήο κνπζηθήο. Μαιηζηα, νη Alvin Lucier, Gordon Mumma θαη 

Robert Ashley δεκηνχξγεζαλ ηελ Έλσζε Ζρεηηθψλ Σερλψλ (Sonic Arts Union) απφ 

ην 1966-1976 θαη πξαγκαηνπνίεζαλ δηάθνξα projects ηφζν αηνκηθά, φζν θαη νκαδηθά 

(Gottschalk 2016). 

Οη παξαπάλσ εμειίμεηο νδήγεζαλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηε δεκηνπξγία ερνπνηεηηθψλ ζπζθεπψλ. Αλαθνξηθά κε ηνλ φξν 

―wearables‖, φπσο πξναλαθέξζεθε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζε θνξέζηκε ηερλνινγία. Σν Soft^Articulations 

ηεο Α.Φαξξά αλήθεη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία ησλ e-textiles wearables 

(Lamontagne 2017, 11-16). Σα e-textiles αλαθέξνληαη ζηα electronic textiles, δειαδή, 

πθάζκαηα κε ελζσκαησκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Αλήθνπλ ζηελ πην γεληθή 

θαηεγνξία ησλ DIY circuits: Do-It-Yourself circuits. ηα ειιεληθά απηή ε θξάζε ζα 

κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί σο «Φηηάμε Μφλνο/ε έλα θχθισκα».  

 

 

Δηθόλα 5: Φφηογραθία ηες ζηοιής Soft^Articulations από ηελ ηζηοζειίδα ηες Α.Φαρρά (Psarra 2014) 

Με ηνπο φξνπο ηεο ερνπνίεζεο, ην Soft^Articulations απνηειεί Model-Based 

ερνπνίεηηθή ηερληθή (βι. ελφηεηα 1.1.2). Σα δεδνκέλα, δειαδή, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο ερνπνηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν εάλ δελ θνξεζεί, δελ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ήρν. Πξφθεηαη γηα έλα πξσηφηππν ερνπνηεηηθφ φξγαλν πνπ 

ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ θίλεζε. Φαίλεηαη, επίζεο, φηη ε ερεηηθή απεηθφληζε έγηλε κε 
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βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ, έηζη ψζηε λα ερεί ε θίλεζε ηεο άξζξσζεο, ηφζν ζηελ 

ραιαξή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, φζν θαη ζηελ λεπξηθή θαη έληνλε θίλεζε. 

ην παξάδεηγκα απηφ, είλαη εκθαλήο ε ζρέζε θίλεζεο θαη ήρνπ, θαζψο ην 

αληηθείκελν ηεο ερνπνίεζεο παξνπζηάδεηαη σο φξγαλν ηεο ελζψκαηεο θίλεζεο, θάηη 

αξθεηά νηθείν γηα ηνλ ζεαηή. Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ φηη ε ερεηηθή απεηθφληζε ηεο 

θίλεζεο ζπκβαίλεη ζηνλ ρξφλν ηεο παξνπζίαζεο, δειαδή, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ 

άκεζε ζρέζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ ήρνπ, πνπ αλαδεηθλχεηαη κε απηή ηελ θαηαζθεπή, 

κπνξεί λα εκπινπηίζεη ζεκαληηθά ηηο ζσκαηηθέο ηέρλεο (ρνξφ, ζέαηξν). 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ Soft^Articulations κπνξεί λα ζεσξεζεί ηαπηφρξνλα κνπζηθφ 

θαη ρνξεπηηθφ ζέακα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε θαιιηηερληθή παξνπζίαζε δχν 

(ή θαη πεξηζζφηεξσλ) αλζξψπσλ πνπ θνξνχλ ηελ ζηνιή ερνπνίεζεο ζε έλα είδνο 

ζσκαηηθνχ ρνξεπηηθνχ δηαιφγνπ. 

 

3.1.2. Flood Tides (John Eacott, 2008) 

 

Γεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ Flood Tides είλαη ν ζπλζέηεο John Eacott, κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηελ αιγνξηζκηθή ζχλζεζε. Ζ αιγνξηζκηθή ζχλζεζε ζπλδέεηαη ζηελά κε 

ηελ computer music, ηελ κνπζηθή, δειαδή, πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε βνήζεηα ε/π. 

Γηαθξίλεηαη ζε ζχλζεζε παξηηηνχξαο θαη ζε ζχλζεζε ήρνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν 

ζπλζέηεο δεκηνπξγεί ηελ παξηηηνχξα πνπ βαζίδεηαη ζε αιγνξηζκηθέο ζρέζεηο, κε 

ζηφρν απηή λα εθηειεζηεί απφ αθνπζηηθά κνπζηθά φξγαλα ή/θαη ζπλδπαζκφ 

αθνπζηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ν ήρνο είλαη 

ειεθηξνληθφο, δηφηη ηφζν ε ζπλζεηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ε αλαπαξαγσγή ηεο 

ζχλζεζεο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ε/π (Supper 2001). 

Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ην Flood Tides είλαη έλα έξγν αιγνξηζκηθήο 

ζχλζεζεο πνπ ππάγεηαη ζηε πξψηε πεξίπησζε. Σα δεδνκέλα, δειαδή, κεηαηξέπνληαη 

ζε κνπζηθή ζεκεηνγξαθηθή απεηθφληζε. Ζ πξνέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο παιίξξνηαο, απφ ηελ νπνία ιακβάλνληαη δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Με ηελ ιέμε παιίξξνηα απνδίδεηαη ε θίλεζε ησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή φπνπ 

εθηειείηαη ην έξγν. Γελ αλαθέξεηαη, ινηπφλ, ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πνηάκη, ιηκάλη ή 

άιιν πδάηηλν πεξηβάιινλ, αιιά κεηαπιάζεηαη κε βάζε ηνλ ηφπν εθηέιεζήο ηνπ. Κάζε 

εθηέιεζε ζπκβαίλεη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ελαιιαζζφκελν θνηλφ, ελψ κπνξεί θαη νη 
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ίδηνη νη εθηειεζηέο λα θεχγνπλ ή λα πξνζηίζεληαη ελψ εθηειείηαη ην έξγν, αθνχ, νχηε 

ε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλε (Eacott 2012a, 2012b).   

Ζ ζχλζεζε απηή, επνκέλσο, ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απξνζδηνξηζηίαο (Cage, 

1973, 35-40). O John Cage (1912-1992) εηζάγεη ζην θείκελφ ηνπ, κε ηίηιν 

Απροζδιοριζηία “Indeterminacy” (1958), ηελ έλλνηα ηεο απξνζδηνξηζηίαο, κέζα απφ 

παξαδείγκαηα κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ. ηελ πξάμε ε απξνζδηνξηζηία κπνξεί λα  αθνξά 

θάζε «ζπζηαηηθφ» κηαο κνπζηθήο ζχλζεζεο. Χο «ζπζηαηηθά» ραξαθηεξίδνληαη εδψ 

ν/ε ζπλζέηεο/ηξηα, ην έξγν, ν/ε εθηειεζηήο/ζηξηα ή νη εθηειεζηέο, ην κέξνο φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηέιεζε, θ.α. (Gottschalk 2016∙ Nyman 2012). ηελ πεξίπησζε 

ηνπ Flood Tides ε απξνζδηνξηζηία αθνξά ηνπο εθηειεζηέο, ηε ηνπνζεζία, φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ην έξγν, αιιά θαη ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αιιάδεη αλαινγα κε 

ηελ ηνπνζεζία. Ο ζπλζέηεο επηδηψθεη κέζσ απηήο ηεο ζχλζεζεο «ην θνηλφ λα κάζεη 

θάηη θαηλνχξγην (αλαθέξεηαη ζηελ πδάηηλε δξαζηεξηφηεηα) θαη παξάιιεια λα 

ςπραγσγεζεί» (Eacott 2012b, 287).  

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν δηαζέηεη παξηηηνχξα, ε νπνία, φκσο, παξάγεηαη απφ ηα 

δεδνκέλα, πνπ νπηηθνπνηνχληαη (ζε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία) κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο. Βέβαηα, ε αίζζεζε ησλ κνπζηθψλ είλαη φηη πξφθεηηαη 

γηα ηππηθή κνπζηθή ζχλζεζε κε εθηέιεζε παξηηηνχξαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

κνπζηθφο, πνπ ζπκκεηείρε ζε εθηέιεζε ηνπ Flood Tides, φηη «ε κνπζηθή εμαθνινπζεί 

λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλζέηε» (Eacott 2012a, 190). Με απηφ ην ζρφιην αλαθέξεηαη 

ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία απνηειείηαη απν ππνθεηκεληθέο 

επηινγέο ηνπ ζπλζέηε, θαη δηακνξθψλνπλ νπζηαζηηθά θαη ην ερεηηθφ απνηέιεζκα. 

Δπηπιένλ, φκσο, ζρνιηάδεη ν ίδηνο κνπζηθφο, φηη ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα 

αλαδηακνξθψζεη νξηζκέλα ζηνηρεία, θαζψο ζην έξγν ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε 

κνπζηθή ζεκεηνγξαθία γίλεηαη ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν» (―realtime‖) (Jones 2012). 

Καηαιήγεη, σζηφζν, ζην ζρφιην φηη «παξακέλεη δεκηνπξγία ηνπ ζπλζέηε» (Eacott 

2012a, 190). 

Ζ πξψηε εθηέιεζε ηνπ Flood Tides έγηλε ζε εθζεζηαθφ ρψξν ζην Λνλδίλν κε 

δηάξθεηα 90 ιεπηψλ θαη ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο εθηειεζηέο (2 ηζέια, καξίκπα θαη 

βηκπξάθσλν). ε απηφ ην θνπαξηέην πξνζηέζεθαλ έλα άιην θαη έλα κπαζν θιαξηλέην 

ζηελ επφκελε εθηέιεζε, έλα ρξφλν κεηά, ε νπνία δηήξθεζε 2 ψξεο. Οη επφκελεο 

εθηειέζεηο έγηλαλ ζε πιαίζην θεζηηβάι, ελψ ην ζεμηέην κεηαηξάπεθε ζε νξρήζηξα. 



55 

 

ην Thames Festival
19

 ην 2009 ε νξρήζηξα απνηεινχληαλ απφ 31 κνπζηθνχο θαη ζην 

See Further Festival of Science
20

 ζπκκεηείραλ 40 κνπζηθνί ζε δηάζηεκα 6 σξψλ, φζν 

θαη δηήξθεζε ε εθηέιεζε ηνπ Flood Tides (Eacott 2012a).  

 

 

Δηθόλα 6: κοσζηθός ποσ ζσκκεηέτεη ζε εθηέιεζε ηοσ Flood Tides (Eacott 2012a) 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν, ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα, αλαθνξηθά κε ην αλ απνηειεί 

ερνπνίεζε ή φρη, είλαη ζπδεηήζηκν. Ο ίδηνο ν δεκηνπξγφο απνθεχγεη λα ην 

ραξαθηεξίζεη σο έξγν ερνπνίεζεο, θαζψο, φπσο αλαθέξεη «αλ ήζεια λα παξνπζηάζσ 

ηελ ερνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζα ην έθαλα κε έλαλ πην καθαρό ηξφπν, θαη φρη κε ηε 

ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ» (Eacott 2012a, 193). Χζηφζν, ε δηαδηθαζία εξκελείαο 

κνπζηθνχ θεηκέλνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνηειέζεη κία ερνπνηεηηθή 

δηαδηθαζία. Ο/Ζ κνπζηθφο αληηκεησπίδεη ην γξαπηφ έξγν σο νδεγφ, γηα λα ην 

εξκελεχζεη ερεηηθά. Βάζεη θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 1.1.2, 

αλαθνξηθά κε ηελ ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία, ε παξηηηνχξα ζηε κνπζηθή, ζα κπνξνχζε 

λα ηνπνζεηεζεί ζε αληηζηνηρία κε ηα δεδνκέλα ζηελ ερνπνίεζε. Σα δεδνκέλα, 

                                                 
19

 Φεζηηβάι πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην Λνλδίλν θάζε ρξφλν απφ ην 1997. Απνηειείηαη απφ δηάθνξα 

εμσηεξηθά events γχξσ απφ ηνλ πνηακφ Σάκεζε (Thames), ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο ηνπ Λνλδίλνπ. 

Πεγή: https://www.pla.co.uk/Events/Thames-Festival (ηειεπηαία πξφζβαζε: 26.06.2020) 
20

 Φεζηηβάι πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηε Royal Society, κία αλεμάξηεηε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

ηνπ Ζλ.Βαζηιείνπ. To πδάηηλν πεξηβάιινλ πνπ ερνπνηείηαη είλαη πάιη ν πνηακφο Σάκεζεο. Πεγή 

ζρεηηδφκελε κε ηε δηνξγάλσζε ηνπ θεζηηβάι: https://royalsociety.org/ 

https://www.pla.co.uk/Events/Thames-Festival
https://royalsociety.org/
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δειαδή, πνπ ερνπνηνχληαη ζηε (δπηηθή) κνπζηθή είλαη ε παξηηηνχξα. Με ηε ινγηθή 

απηή, ην Flood tides ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ερνπνηεηηθφ έξγν. 

Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έξγν data-driven κνπζηθήο (βι. ελφηεηα 1.3.1); Κη αλ 

λαη, απηφ ζα ζήκαηλε φηη δελ απνηειεί ερνπνίεζε; Φαίλεηαη φηη ηα φξηα αλάκεζα ζηελ 

data-driven κνπζηθή θαη ηελ ερνπνίεζε δελ είλαη μεθάζαξα. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ε 

εθηέιεζε παξηηηνχξαο, φπνπ ν/ε εθηειεζηήο/ζηξηα δηαβάδεη πιήξσο θαηεπζπληήξηα 

ζεκεηνγξαθία, ηφηε, φρη κφλνλ αληίζηνηρα έξγα κε ην Flood Tides αιγνξηζκηθήο 

κνπζηθήο, ζα ζεσξνχληαη ερνπνίεζε, αιιά θαη φιε ε παξάδνζε δπηηθήο κνπζηθήο, 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξηηηνχξα. Απηφ, άιισζηε, πξαγκαηεχεηαη θαη λσξίηεξα ε 

εξγαζία απηή.  

Θα κπνξνχζε, φκσο, λα εηπσζεί φηη κία κνπζηθή ζχλζεζε κπνξεί λα απνηειεί 

ηαπηφρξνλα ερνπνίεζε θαη data-driven κνπζηθή; Σν Flood Tides κπνξεί λα ζεσξεζεί 

έλα ηέηνην παξάδεηγκα. Απφ ηελ νπηηθή ελφο κνπζηθνχ, βέβαηα, ην έξγν είλαη ε 

νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παιηξξνηαθή δξαζηεξηφηεηα, 

αθνχ ηα δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη ζε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Απν ηελ πιεπξά ηνπ 

θνηλνχ, σζηφζν, εάλ ζεσξήζνπκε φηη είλαη γλσζηή ε ζρέζε δεδνκέλσλ-κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο, ηφηε κία θαηλνκεληθά ηππηθή κνπζηθή ζπλαπιία επηθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ζε έλα ηκήκα ηνπ ηνπίνπ θαη κεηαθέξεη κέζσ ηνπ ήρνπ ηελ πδάηηλε 

δξαζηεξηφηεηα. Γεκηνπξγείηαη, δειαδή, ην αθνπζηηθφ ηνπίν ηεο πδάηηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Λφγσ, φκσο, ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζην See Further Festival of 

Science, φπνπ ε εθηέιεζε δηήξθεζε 6 ψξεο, ην θνηλφ ζίγνπξα ελαιιαζζφηαλ. 

Δπηπιένλ, ζρνιηάδεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κνπζηθνχο ην γεγνλφο φηη ε εθηέιεζε 

ζε εμσηεξηθφ ρψξν έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο αλεπηζχκεηνπο ήρνπο, 

ηνπ γεληθφηεξνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (Eacott 2012a). Ο ζπλδπαζκφο ηνπ 

ελαιιαζζφκελνπ θνηλνχ  θαη ησλ αλεπηζχκεησλ ήρσλ κπνξεί λα δπζθνιεχεη ηελ 

αληίιεςε ηεο ζρέζεο δεδνκέλσλ θαη ήρνπ, θαη ηελ δηάθξηζε ηνπ έξγνπ απηνχ απφ 

θάπνην είδνπο κνπζηθφ event ζε έξγν ερνπνίεζεο. 

Έλα αθφκα ζεκείν ζην νπνίν θαλείο κπνξεί λα ζηαζεί είλαη ζην γεγνλφο φηη ε 

εθηέιεζε ηεο παξηηηνχξαο πνπ πξνθχπηεη γίλεηαη prima vista. Ζ prima vista είλαη έλα 

ζηνηρείν πνπ απνκαθξχλεη ην έξγν απφ ηελ ηδέα ηεο ερνπνίεζεο. Σν γεγνλφο φηη ε 

εθηέιεζή ηνπ γίλεηαη prima vista, ρσξίο λα πξνεγεζνχλ πξφβεο δηαζθαιίδεη ηελ 

έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Ζ έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κπνξεί, σο 

δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηερλνινγηθψλ κέζσλ λα είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη λα 
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αλαθέξεηαη ζην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εθηειεζηεί κία εληνιή απφ ηνλ ε/π, 

φκσο, απηφ δελ ηζρχεη γηα ηελ αλζξψπηλε αληίιεςε (Jones 2012). Ζ έλλνηα ηεο prima 

vista δελ δηαζθαιίδεη φηη ην απνηέιεζκα ζα είλαη απνιχησο αληηθεηκέληθν, βάζεη 

δεδνκέλσλ. Απηφ, θπζηθά, έρεη λα θάλεη κε ηελ αλζξψπηλε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη 

δελ απνηειεί ζθάικα, αιιά ακεηάβιεην γεγνλφο. Χζηφζν, ζην ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ηεο ζρέζεο ήρνπ θαη δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαίλεηαη λα δεκηνπξγείηαη έλα επαλαιακβαλφκελν κνηίβν, ην νπνίν αιιάδεη 

ζηαδηαθά ειαθξψο (Eacott 2012a). 
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3.2. Αόραηα θαηλόκελα 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα, φπνπ ε πξνέιεπζε ηνπ 

ήρνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε θάπνην θπζηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν δελ είλαη νξαηφ. Ζ 

ηέρλε θαη ε θχζε ζπλδένληαη έληνλα. Ζ θχζε απνηειεί γηα ηηο ηέρλεο βαζηθή πεγή 

έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο. Γελ ζα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα κελ επεξεάζεη θαιιηηέρλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ερνπνίεζεο, κε ηελ νπνία κπνξεί λα ερνπνηεζεί 

νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, ηα θπζηθά θαηλφκελα παξαθηλνχλ, ζπρλά, ην ελδηαθέξνλ. 

Γηφηη, πνιιέο θνξέο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θχζεο δελ γίλνληαη αληηιεπηέο ζηνλ 

άλζξσπν κέζσ ηεο αθνήο. Σν γεγνλφο φηη ε ερνπνίεζε είλαη κία πξαθηηθή ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηερλνινγία, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ερήζνπλ θαηλφκελα, πνπ 

χπν θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δελ ζα ήηαλ αληηιεπηά. 

ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ερνπνηνχληαη δεδνκέλα, πνπ πξνέξρνληαη 

απφ (ειεθηξηθέο) πεγέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν θαη 

δεδνκέλα απφ ηηο θηλήζεηο ησλ ζεηζκηθψλ πιαθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο. Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο, ε ερνπνίεζε δελ ηζνδπλακεί κε ηελ απφθηεζε ερεηηθήο ηαπηφηεηαο 

ηνπ θαηλνκέλνπ. Γελ ερνπνηνχληαη γηα λα απνθηήζνπλ θαη ερεηηθή ππφζηαζε αιιά, ν 

ήρνο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αθνπζηηθήο αληίιεςεο ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, κέζα 

ζε θαιιηηερληθά πιαίζηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην παξάδεηγκα (3.2.1), φπνπ 

ερνπνηείηαη ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, ην έξγν είλαη ηεο ζπλζέηξηαο Christina 

Kubisch θαη έρεη ηνλ ηίηιν Electricalwalks. Σν δεχηεξν (3.2.2) νλνκάδεηαη The Pulse 

of the Earth θαη είλαη ηεο Lorella Abenavoli. Με απηά ηα παξαδείγκαηα ζρεηίδνληαη νη 

έλλνηεο ―soundwalking‖ θαη ―geosonification‖ (ε δεχηεξε αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 

3.2.2).  

Ο φξνο soundwalk (ειι. ερνπεξίπαηνο) είλαη κία επηλφεζε ηεο ζπλζέηξηαο 

Hildegard Westerkamp (1946-) (Gottschalk 2016∙ Polli 2012b). Με ηνλ φξν απηφ, ε 

Westerkamp ραξαθηεξίδεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε εκπεηξία ηνπ ερεηηθνχ πεξηβάιινληνο 

κέζσ ηεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο ζηνλ ρψξν. Οπζηαζηηθά, ε Westerkamp πξνηείλεη κία 

βφιηα κε επηθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην αθνπζηηθφ ηνπίν (βι. 
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ελφηεηα 2.1). Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί θαη γηα ην έξγν Flood Tides, πνπ 

πξναλαθέξζεθε
21

.  

Ο βαζηθφο ζηφρνο ελφο ερνπεξηπάηνπ είλαη ε αθξφαζε ηνπ αθνπζηηθνχ ηνπίνπ, 

θαη κπνξεί λα γίλεη είηε αηνκηθά, είηε ζε νκάδεο, κε ή ρσξίο εμνπιηζκφ ερνγξάθεζεο 

ήρσλ
22

. Μπνξεί, επίζεο, λα απνηειεί πξνθαζνξηζκέλε πνξεία ή απιή πεξηπιάλεζε 

(Polli 2012b). ηελ ελφηεηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε δχν δηαθνξεηηθά πιαίζηα.  ηα 

Electrical walks ηεο Kubisch ε δηαδξνκή είλαη πξνθαζνξηζκέλε απφ ηελ ίδηα θαη 

ραξηνγξαθείηαη, ψζηε λα κπνξεί λα κνηξαζηεί ζην θνηλφ. Μάιηζηα, νη πεξηνρέο, φπνπ 

ηα ζήκαηα έρνπλ κεγαιχηεξε ηζρχ ζεκεηψλνληαη (απφ ηελ Kubisch) σο ―hot spots‖ 

(Cox and Kubisch 2006).  

Σν The Pulse of the Earth απνηειεί έξγν ζηα πξφηππα ηεο sound art, βάζεη ηνπ 

νξηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα 2.1. Απνηειεί, δειαδή, έθζεκα ζε θάπνην 

κνπζείν ή gallery, ρσξίο απηφο ν ρψξνο, φκσο λα είλαη ζηαζεξφο. Βαζηθφ ζηνηρείν 

ηνπ project είλαη φηη πξνζαξκφδεηαη ε παξνπζίαζή ηνπ αλάινγα κε ηνλ εθζεζηαθφ 

ρψξν ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη. Σν παξάδεηγκα απηφ αλαθέξεηαη εδψ, γηα λα 

ζρνιηαζηεί ε επηλφεζε ηεο έλλνηαο ―geosonification‖, θαζψο θαη ε πηζαλή ζρέζε 

απηνχ ή/θαη ηέηνηνπ ηχπνπ έξγσλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ερνπεξηπάηνπ.  

 

3.2.1. Electrical walks (Christina Kubisch, 2003) 

 

Βαζηθή ηδέα ηεο ερνπνίεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ήρσλ απφ θάπνην αληηθείκελν – 

ή θάπνηα θαηάζηαζε – πνπ δελ πξνθαιεί ήρν απφ ηε θχζε ηνπ. Μπνξεί, φκσο, λα 

γίλεη αθξναηφ θάηη ην νπνίν δελ είλαη νχηε νξαηφ; ην project ηεο Christina Kubisch 

απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη. Σα Electrical walks απνηεινχλ ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία κπνξεί θαλείο λα αθνχζεη ηα ερεηηθά θχκαηα ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ γχξσ 

ηνπ (Kubisch 2003). 

                                                 
21

 Κπξίσο γηα ηελ εθηέιεζε ζην See Further Festival, φπνπ ην θνηλφ ελαιιαζζφηαλ θαη ε 

εθηέιεζε έγηλε ζε εμσηεξηθφ ρψξν (βι. 3.1.2) 
22

 Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ θαηαγξαθήο ήρσλ θαηά ηνλ ερνπεξίπαην, θαίλεηαη φηη 

θάηη ηέηνην δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ πξσηαξρηθή ηδέα ηνπ R.M.Schafer, ζρεηηθά κε ηα αθνπζηηθά ηνπία. 

Γηα ηνλ Schafer έλα αθνπζηηθφ ηνπίν δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ηνπνζεζία. 

ηε θηινζνθία ηεο musique concrete ηνπ P.Schaeffer, αληηζέησο, νη ήρνη αληηκεησπίδνληαη σο 

αληηθείκελα, ηα νπνία ιακβάλνπλ επεμεξγαζία (Polli 2012b). Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα απνηεινχλ 

δχν δηαθνξεηηθά πιαίζηα ησλ αθνπζηηθψλ ηνπίσλ, ζηα νπνία εληάζζεηαη ε έλλνηα ηνπ ερνπεξηπάηνπ.  
 



60 

 

Ζ Kubisch ρξεζηκνπνηεί απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 έλα ζχζηεκα 

ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο σο ην θαιιηηερληθφ ηεο εξγαιείν. Σν 2003 μεθίλεζε 

ηελ έξεπλα ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη θαηαζθεχαζε 

αζχξκαηα αθνπζηηθά κε επαγσγηθνχο βξφγρνπο, ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζηα ερεηηθά θχκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ειεθηξνκαγλεηηθά 

πεδία (Jones 2012). Σα αθνπζηηθά απηά, ινηπφλ, θάλνπλ αθξναηά ηα ζεκεία ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ πεξλνχλ ξεπκαηνθφξνη αγσγνί, φπσο δηαθεκηζηηθέο 

νζφλεο, ΑΣΜ, θσηηζκφο, αιιά θαη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα, θιπ. 

Οπζηαζηηθά, «απνθαιχπηεηαη κε ερεηηθφ ηξφπν θάηη πνπ ήδε ππάξρεη» (Polli 2012b). 

 

 

Δηθόλα 7: Ητοπερηπαηεηής θαηά ηε δηάρθεηα Elextrical walks (Sinclair, 2014, 162) 

 

Πξψηε θφξα πξαγκαηνπνηήζεθε Electrical walk ζηελ Κνισλία ην 2004. Σν 

θνηλφ θνξψληαο ηα αθνπζηηθά αλαθαιχπηεη ηνλ ήρν ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδηνχ 

ζην πεξηβάιινλ φπνπ βξηζθεηαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ιακβάλεη αξθεηά ελεξγφ ξφιν 

ζηελ ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία, ελψ ηα δεδνκέλα ερνπνηνχληαη άκεζα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Ζ Kubisch αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθα: 

 

«Σα Electrical Walks απνηεινχλ κία πξφζθιεζε ζε κία ηδηαίηεξε αλαθάιπςε ηεο πφιεο 

(ή θαη ηεο ππαίζξνπ). Με ηα αθνπζηηθά θαη ηνλ ράξηε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηνλ νπνίν 

θαίλνληαη ηα πηζαλά κνλνπάηηα θαη ηα πην ελδηαθέξνληα ειεθηξνκαγλεηηθά ζεκεία, ν/ε 

επηζθέπηεο είλαη έηνηκνο/ε λα μεθηλήζεη ηελ πεξηήγεζε κφλνο/ε ή ζε νκάδα. Ζ εληχπσζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ πφιε ζα αιιάμεη γηα φπνηνλ/α αθνχζεη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά κέξε, ην 

ζπλεζηζκέλν απνθηά λέα ζεκαζία. Σίπνηα δελ κνηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ αθνχγεηαη. Καη 

ηίπνηα δελ ερεί κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη.» (Kubisch 2003) 
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Ζ θαιιηηέρληδα πξνζθαιεί ην θνηλφ ζε ερνπεξίπαην, φπνπ, παξφιε ηε ρξήζε 

εμνπιηζκνχ δελ παξεθθιίλεη απφ ηελ πξσηαξρηθή έλλνηα ηνπ αθνπζηηθνχ ηνπίνπ, 

φπσο πξναλαθέξζεθε. Ζ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνηειεί ην 

κέζν κε ην νπνίν γίλεηαη αθξναηφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ ζήκα. Υσξίο απηφλ ηνλ 

εμνπιηζκφ δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε ηδέα ηεο δεκηνπξγνχ. ε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ρξήζε ηνπ ράξηε ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα 

Electrical walks, ε ηδέα ηεο Kubisch θαίλεηαη λα είλαη ε επαλαλαθάιπςε κηαο 

θαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κέζα απφ ηνπο ήρνπο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

πεδίνπ. 

Χο ερνπνηεηηθή δηαδηθαζία, ηα Electrical walks είλαη κία αθνπζηνπνίεζε ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: αξρηθά, 

θάζε αγσγφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνθαιεί ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν. Σα ερεηηθά 

θχκαηα απηνχ ηνπ πεδίνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά απφ θάπνην ερείν, πνπ είλαη 

επίζεο αγσγφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σα αθνπζηηθά, ινηπφλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα Electrical walks, δηαζέηνπλ αηζζεηήξεο ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, πνπ κεηά απφ 

ελίζρπζε ηνπ ήρνπ ηνλ θαζηζηνχλ αληηιεπηφ σο ερεηηθφ ζήκα. Οπφηε, θνληά ζε θάζε 

πεγή ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ (π.ρ. ΑΣΜ), κία άιιε πεγή (ηα αθνπζηηθά), παξάγεη 

ερεηηθά θχκαηα, ηα νπνία ηαμηδεχνπλ απφ ηε κία πεγή ζηελ άιιε (Cox and Kubisch 

2006). 

Ζ Kubisch ζπλδχαζε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ερνπεξηπάηνπ κε ηελ αθνπζηνπνίεζε 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ζήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφλ ηνλ 

ερνπεξίπαην έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλα θαηλφκελν, πνπ «παξνπζηάδεηαη «θπζηθφ», 

αιιά πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα αλζξψπηλν θαηαζθεχαζκα» (Polli 2012b, 261). Δίλαη 

γλσζηή ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Με ηελ αθνπζηνπνίεζε ηνπ, φκσο, έξρεηαη 

ζην πξνζθήλην θαη πξνθαιείηαη ην εξψηεκα ζε πνηνλ βαζκφ επεξεάδεη ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ απηή ε αφξαηε αθηηλνβνιία; Μέζα απφ απηφ ην παξάδεηγκα ερνπνίεζεο, 

θαίλεηαη πψο ε πξαθηηθή απηή κπνξεί λα πξνβιεκαηίζεη ην θνηλφ γηα δεηήκαηα 

θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θχζεσο. Δπηπιένλ, ε έληαμή ηεο (ερνπνίεζεο) ζε 

έλα πιαίζην (ερν)πεξηπάηνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζα απφ 

κία θαζεκεξηλή, αλζξψπηλε δηαδηθαζία.  

 

3.2.2. The Pulse of the Earth (Lorella Abenavoli, 1996) 
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Ζ Lorella Abenavoli έρεη ζπνπδάζεη εηθαζηηθά θαη γιππηηθή (Abenavoli n.d.). 

Χζηφζν, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αλαθάιπςε ηνλ ήρν θαη ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπ, σο θαιιηηερληθφ κέζν. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε αληίιεςε ηεο αζφξπβεο 

παξνδηθφηεηαο ζηε θχζε. Οδεγήζεθε, ινηπφλ, ζην εξψηεκα: «πνην κέζν ζα 

κπνξνχζε λα απνδφζεη θαιχηεξα ηηο δνλήζεηο ηνπ θφζκνπ;» (Abenavoli 2012, 277). 

Έηζη, πξνέθπςε ε ηδέα γηα ην project, κε ηίηιν The Pulse of the Earth (1996-20-). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην project απηφ ερνπνηνχληαη νη δνλήζεηο θαη νη δηαθπκάλζεηο 

ησλ ζεηζκηθψλ πιαθψλ ηεο Γεο (Abenavoli 2012). Ο θπζηθφο ήρνο ησλ εζσηεξηθψλ 

θηλήζεσλ ηνπ πιαλήηε δελ είλαη αθξναηφο ζην αλζξψπηλν απηί. Γηα ην ιφγν απηφ 

αθνινπζείηαη κία δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ θπζηθνχ ήρνπ ζε αλάινγα αθξναηά 

επίπεδα.  

Αξρηθά, ινηπφλ, απνζεθεχεηαη ην ερεηηθφ απνηέιεζκα ησλ δνλήζεσλ κε ηελ 

ρξήζε ζεηζκνγξαθηθψλ νξγάλσλ. Οη ήρνη απηνί βξίζθνληαη ζην θαηψηεξν επίπεδν 

ηεο θιίκαθαο Hz ηνπ αλζξψπηλνπ αθξναηνχ εχξνπο (20 Hz). Γηα ην ιφγν απηφ 

αθνινπζείηαη κία επηπιένλ επεμεξγαζία ησλ ερεηηθψλ δεηγκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζπκπηέδεηαη ε δηάξθεηα θαη ην εχξνο ησλ ζπρλνηήησλ, ψζηε λα γίλεηαη πην άκεζα 

αληηιεπηφο ν ήρνο απφ ην θνηλφ (Abenavoli 2012). Πξφθεηηαη γηα άιιε κία 

αθνπζηνπνίεζε. Σν έξγν έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε εθζέζεηο ζηελ Δπξψπε, ηνλ Καλαδά 

θαη ηηο Ζ.Π.Α. 

Αληίζηνηρα, ινηπφλ, κε ηα Electrical walks (3.1.2), θαη ζε απηφ ην παξάδεηγκα 

ερνπνηείηαη έλα θαηλφκελν πνπ δελ είλαη αληηιεπηφ κε «γπκλά» απηηά. Δπηπιένλ, ε 

παξνπζίαζε ηνπ The Pulse of the Earth αιιάδεη αλάινγα κε ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ζηνλ 

νπνίν ηνπνζεηείηαη. Λακβάλνληαη ππφςηλ νη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ε αθνπζηηθή 

ηνπ, ψζηε κεηά απφ ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο ηνπ project, ν ήρνο λα είλαη ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εθδνρή ηνπ γηα ηνλ εθάζηνηε ρψξν (Abenavoli 2012). 

Γεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ψζηε λα δηακνξθσζεί ην αθνπζηηθφ ηνπίν, ζην 

νπνίν κπνξεί θαλείο λα αθνχζεη ηηο θηλήζεηο ησλ ζεηζκηθψλ πιαθψλ. 

Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί απνθάζεηο απφ ηελ δεκηνπξγφ, πνπ παξεκβαίλνπλ ζην 

αξρηθφ ερεηηθφ δείγκα. Μία ηέηνηα ππνθεηκεληθή παξέκβαζε ραξαθηεξίδεηαη απν ηνλ 

Herbert Brün (1918-2000)
23

, κε ηελ έλλνηα ηνπ anticommunication (Brün 2004). Ζ 

έλλνηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο ζηε γισζζνινγία, γηα λα ραξαθηεξίζεη κία 

δηαδηθαζία παξαιιαγήο ηεο πξαγκαηηθήο έλλνηαο ή επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο. Ο 

                                                 
23

 πλζέηεο ειεθηξνληθήο θαη computer κνπζηθήο.  
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H.Brün, δειαδή, ππνζηεξίδεη φηη νη παξεκβάζεηο ζηα δεδνκέλα, φπσο απηέο ζην 

παξάδεηγκα ηεο Abenavoli, αλαδηακνξθψλνπλ ηελ πιεξνθνξία.  

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηέηνηεο παξεκβάζεηο είλαη απαξαίηεηεο, ψζηε 

ηα ερεηηθά θχκαηα λα γίλνπλ αληηιεπηά. Χζηφζν, πξνθαιείηαη ην εξψηεκα, εάλ απηέο 

νη παξεκβάζεηο θηάλνπλ ζην ζεκείν λα ζεσξνχληαη επεκβάζεηο. Μπνξνχλ, δειαδή, 

λα παξαπνηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία, ζε βαζκφ πνπ λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ; Θεσξνχκε, πάλησο, φηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, αθνχ εθ ησλ πξαγκάησλ 

απαηηνχληαη παξεκβάζεηο ζηα δεδνκέλα ησλ δνλήζεσλ ηεο γεο, ψζηε λα είλαη 

αθξναηά. Σν εξψηεκα πνπ δίλεηαη παξαπάλσ ηίζεηαη ζαλ γεληθή δηεξψηεζε, ε νπνία 

κπνξεί, ελδερνκέλσο, λα δηεξεπλεζεί. 

Γηα ηηο ερνπνηήζεηο, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ θάπνην θπζηθφ 

θαηλφκελν, επηλνήζεθε ε έλλνηα ―geosonification‖ (ειι. γεσ-ερνπνίεζε) απφ ηελ 

θαιιηηέρληδα Andrea Polli
24

 (Polli 2012b). Ζ A.Polli πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξηηηθή 

κειέηε αλάκεζα ζηελ αθνπζηνπνίεζε θαη ηελ γεσ-ερνπνίεζε, ψζηε λα ζηεξίμεη ηελ 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία μερσξηζηνχ φξνπ.  

Οη γεσ-ερνπνηήζεηο αληηκεησπίδνληαη σο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο απφ απηέο 

ζηελ θαηεγνξία ησλ αθνπζηνπνηήζεσλ, παξφηη κπνξεί λα απαηηνχληαη νη παξφκνηεο 

δηεξγαζίεο. Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ ηερληθή ηεο 

αθνπζηνπνίεζεο ερνπνηείηαη κία δηαδηθαζία, έλα θαηλφκελν ζην ζχλνιφ ηεο, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ Electricalwalks. Ζ Kubisch θαηφξζσζε λα βξεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν, ερνπνηείηαη έλα θαηλφκελν φηαλ ζπκβαίλεη θαη γηα φζν ζπκβαίλεη. Αλ 

αλαινγηζηνχκε ηνλ «ράξηε ζρεδηαζκνχ δεδνκέλσλ» (βι. ελφηεηα 1.1.2), γίλεηαη 

ιφγνο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα «ζπλερή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ» (de Campo 

2007). Tα δεδνκέλα αλαπαξηζηψληαη ερεηηθά ζε θάπνην ζπλερέο – ρξνληθφ ή ρσξηθφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ γεσ-ερνπνηήζεσλ γίλεηαη κία απινχζηεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Γίλεηαη, δειαδή, κία επηινγή αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα 

αθνινπζήζεη κία δηαδηθαζία αληίζηνηρε ηεο αθνπζηνπνίεζεο. Πξφθεηηαη γηα 

αλαπαξάζηαζε δηαθξηηψλ δεδνκέλσλ, βάζεη ηνπ «ράξηε ζρεδηαζκνχ δεδνκέλσλ» (de 

Campo 2007). Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο θαζαπηήο θχζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία εθηπιίζζνληαη δηαξθψο. Σν παξάδεηγκα ηεο αθνπζηνπνίεζεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο δηαθέξεη ζην φηη πξφθεηηαη γηα αλζξσπνηεηφ 

                                                 
24

 Έξγα ηεο αλαθέξνληαη ζε επφκελε ελφηεηα 
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θαηλφκελν. Γηα απηφ ην ιφγν, επνκέλσο, ιακβάλνληαη δείγκαηα ηνπ ερεηηθνχ 

ζήκαηνο θαη κεηέπεηηα αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο αθνπζηνπνίεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ παξνπζίαζή ηνπ έξγνπ, απηή ππνζηεξίδεηαη φηη γίλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη ην θνηλφ αθνχεη ηηο δνλήζεηο ησλ 

ζεηζκηθψλ πιαθψλ, φπσο αθνχγνληαη ζην εθάζηνηε κέξνο εγθαηάζηαζεο θαη ζην 

ρξφλν παξνπζίαζεο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη, φλησο, ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, σζηφζν, ε ζπκπίεζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη πξνεγεζεί. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα 

έλαλ πβξηδηθφ ρεηξηζκφ ερνγξαθεκέλσλ θαη δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Sinclair 

2012). 

Καηά ηελ δεκηνπξγφ, ε παξνπζίαζε ηνπ project έρεη εθήκεξν ραξαθηήξα. Ζ 

βαζηθή ηδέα, φκσο, είλαη φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ The Pulse of the Earth είλαη ίζε 

κε ηελ χπαξμε ηεο Γεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ζε κία θαζνξηζκέλε ηνπνζεζία ζα 

ζήκαηλε θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, πνπ κε βάζε ηα ιεγφκελα 

ηεο δεκηνπξγνχ, ζα δηαξθνχζε φζν θαη ε χπαξμε ηνπ πιαλήηε (Abenavoli 2012). 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ερνπεξηπάηνπ, πξνηείλεηαη φηη θάζε εγθαηάζηαζή 

ηνπ έξγνπ απνηειεί, αληίζηνηρα κε ηα Electricalwalks, κία πξφζθιεζε ζηελ εθάζηνηε 

ηνπνζεζία γηα αθξφαζε ησλ ήρσλ ηνπ πιαλήηε. Σν γεγνλφο φηη δελ απνηειεί ζηαζεξφ 

έθζεκα ζε θάπνην κνπζείν ή gallery ζπλδέεη ην έξγν απηφ κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ερνπεξηπάηνπ. Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα απνηειέζεη έξεπλα ησλ πηζαλψλ δηαθνξψλ 

ησλ δεδνκέλσλ, θαη άξα ηνπ ήρνπ, απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή (πηζαλά, νη δηαθνξέο 

απηέο λα είλαη έληνλεο απφ ήπεηξν ζε ήπεηξν).  
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3.3. Περηβάιιολ, θιίκα, θαηρός 

 

Ζ ελαζρφιεζε κε δεηήκαηα πην θαζνιηθά, φπσο απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηε θχζε, κπνξεί, ζπρλά, λα έρεη βαζχηεξν λφεκα. Φαίλεηαη φηη ε 

ηερληθή ηεο ερνπνίεζεο, πέξα απφ θαιιηηερληθή δηφδν, κπνξεί λα απνηειέζεη ην κέζν 

γηα λα ερήζνπλ δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή. Δμάιινπ, έλαο ιφγνο χπαξμεο ηεο ηέρλεο είλαη λα επαηζζεηνπνηεί 

θαη λα πξνβιεκαηίδεη. 

ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα ερνπνίεζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε projects, πνπ 

παξνπζηάδνληαη σο ηκήκαηα ηνπ ζπλνιηθφηεξνπ θνηλσληθνχ αθνπζηηθνχ ηνπίνπ, 

βάζεη ηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ έρεη πξναλαθεξζεί. ηo 3.3.1 γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν 

κε ηίηιν The Cloud Harp. Πξφθεηηαη γηα κία πξσηφηππε θαηαζθεπή, ε νπνία ερνπνηεί 

ηα ζχλλεθα. Φαίλεηαη, κάιηζηα, φηη ν ήρνο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ε θαηαζθεπή 

ηε ζπλέρεηα, ε θαιιηηέρληδα ηεο ελφηεηαο 3.3.2 έρεη ζηφρν κε ην έξγν ηεο λα 

αθππλίζεη ηελ πεξηβαιινληνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ. Σφζν κε ηηο εηθαζηηθέο, 

φζν θαη κε ηηο ερνπνηεηηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, γλσζηνπνηεί δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ απηή έρεη επηθέξεη ζηνλ 

πιαλήηε.  

 

3.3.1. The Cloud Harp (Nicholas Reeves, 1997) 

 

Ο Nicholas Reeves έρεη ζπνπδάζεη αξρηηεθηνληθή (Reeves 2004). Χζηφζν, σο 

θαιιηηέρλεο ζπλδπάδεη ζην έξγν ηνπ ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ θπζηθή. Ζ δνπιεηά 

ηνπ βαζίδεηαη, πνιιέο θνξέο, ζε αιγνξηζκηθά ζπζηήκαηα θαη ζε πξνγξακκαηηζκφ. 

πρλά, ηα projects ηνπ απνηεινχλ πξσηφηππεο θαηαζθεπέο κε ζπλδπαζκφ ερεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Μία ηέηνηα θαηαζθεπή είλαη θαη ην Cloud Harp. Όπσο, ην φλνκά ηνπ 

καξηπξά, πξφθεηηαη γηα έλα φξγαλν, κία άξπα ησλ ζχλλεθσλ. 

Ζ θαηαζθεπή απνηειείηαη – κεηαμχ άιισλ – απφ ερεία θαη ιέηδεξ. Σν ιέηδεξ απηφ 

κεηξά ηε θσηεηλφηεηα θαη ηελ απφζηαζε ηνπ ζχλλεθνπ πνπ πεξλά πάλσ απφ ηε 

θαηαζθεπή θαη ζηελ εκβέιεηα ηνπ ιέηδεξ, ελψ ηα ερεία ερνπνηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ην ζχζηεκα. Οπζηαζηηθά, ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε ηερλνινγία 
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ησλ cd players. Σν Cloud Harp ερνπνηεί ηηο αθηίλεο laser πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

ζχλλεθα πνπ πεξλνχλ πάλσ απφ ηελ θαηαζθεπή (Sinclair 2014).  

Ο δεκηνπξγφο απνθαιεί ηελ θαηαζθεπή απηή ―Keplerian‖, θάλνληαο αλαθνξά 

ζηε ζεσξία ηνπ καζεκαηηθνχ Johannes Kepler
25

, ν νπνίνο, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ 

Ππζαγφξα, ζπλδπάδεη ζηελ θνζκνινγηθή ζεσξία ηνπ καζεκαηηθά κνληέια (Grond & 

Hermann 2012∙ Sinclair 2014). Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θνζκνινγία, δηφηη ε αξρηθή 

ηδέα ηνπ Reeves ζρεηίδεηαη κε ηελ εξψηεζε: πνηα είλαη ε θχζε ησλ ζχλλεθσλ; 

Μπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα ζχλλεθα αληηθείκελα; Μεηά απφ έξεπλα θαη 

πεηξακαηηζκφ, ν θαιιηηέρλεο δεκηνχξγεζε γιππηά ζπλλεθσλ θαη ηα ζπλδχαζε κε 

κνπζηθή βαζηζκέλε ζηελ γεσκεηξία ηνπο.  

 

 

Δηθόλα 8: Cloud Harp ζηε Μαζζαιία (Pejic 2019) 

 

Απηφο, φκσο, ν ηξφπνο ζπλδπαζκνχ κνπζηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ ηδέα ηνπ Reeves. ηνλ ζπλδπαζκφ, ινηπφλ, κνπζηθήο θαη 

αξρηηεθηνληθήο, πξνζηέζεθε ε επηζηήκε. Ο Reeves αλαθάιπςε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ 

                                                 
25

 Δπεξεαζκέλνο απφ ηηο αξραηνειιεληθέο ζεσξίεο, ν καζεκαηηθφο Johannes Kepler (1571-1630) 

γξάθεη ην Harmonices mundi (Grond and Hermann 2012), έλα έξγν 5 ηφκσλ, πνπ εμεγεί ηε κνπζηθή 

κέζα απφ γεσκεηξηθά κνληέια. Απηέο νη γεσκεηξίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ θαη 

ηελ ζέζε ησλ πιαλεηψλ (Jeans and Cohen 2001). Σέηνηεο θνζκνζεσξεηηθέο αληηιήςεηο 

πξσηνεκθαλίδνληαη ζε πεγέο αξραίσλ κνπζηθψλ πνιηηηζκψλ αλά ηνλ θφζκν, φπσο Ηλδία, Κίλα, 

Μεζνπνηακία θαη Διιάδα, (Haar 2001). 
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επέηξεπε λα παξαρζεί ήρνο απεπζείαο απφ ηελ θίλεζε ησλ ζχλλεθσλ (Pejic 2019). 

Έηζη, ινηπφλ, δεκηνπξγήζεθε ην Cloud Harp.  

Καηά ηελ ερνπνηεηηθή νξνινγία, ζην έξγν απηφ αθνινπζείηαη ε ηερληθή Model-

Based Sonification. Υαξαθηεξηζηηθά, ν T.Hermann αλαθέξεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή, «ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ ή 

αληηθεηκέλνπ ηθαλνχ λα παξάγεη ήρν, ελψ ε εθηέιεζή ηνπο είλαη ζηα ρέξηα ηνπ 

ρξήζηε» (Hermann 2008, 1). Οπφηε, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλα κνπζηθφ 

φξγαλν ησλ ζχλλεθσλ. Μφλν πνπ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ρξήζηεο, ζηνπο 

νπνίνπο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ν Hermann είλαη ηα ίδηα ηα ζχλλεθα. 

Δλ κέξεη, ερνπνηείηαη θαη ε θαηξηθή θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο ζηελ 

νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλε ε θαηαζθεπή, θαζψο ε θσηεηλφηεηα ηνπ ζχλλεθνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην πφζν ειηφινπζηε ή φρη είλαη ε κέξα ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη ήρνη, 

δειαδή, είλαη δηαθνξεηηθνί φηαλ ν θαηξφο είλαη ζπλλεθηαζκέλνο απφ φηαλ είλαη 

ειηφινπζηνο. Σν έξγν ιεηηνπξγεί, ινηπφλ, ζαλ ερνπνίεζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Ο 

N.Reeves αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «είλαη έλα πνιπθσληθφ φξγαλν πνπ ηξαγνπδά 24 

ψξεο ην 24σξν, 365 κέξεο ην ρξφλν, ζε νπνηαδήπνηε θαηξηθή ζπλζήθε. Όηαλ δελ 

ππάξρνπλ ζχλλεθα παξακέλεη ζησπειφ. Ζ εκβέιεηά ηνπ είλαη 25.000 πφδηα ή 8 

ρηιηφκεηξα» (Bristow 2007, 87).  

Απηφ ην παξάδεηγκα απνδεηθλχεη ηελ πεξηπινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

ηερληθή ηεο model-based ερνπνίεζεο. Με απηήλ ηελ ηερληθή δεκηνπξγείηαη έλα 

πξφηππν/model, κε ην νπνίν νη δέθηεο έξρνληαη ζε επαθή. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο δεκηνπξγνχληαη δχν πηζαλέο θαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

κία θαηαζθεπή πνπ δεκηνπξγεί έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ ήρν ή κία θαηαζθεπή δεκηνπξγεί 

ηελ αίζζεζε ελφο μερσξηζηνχ αθνπζηηθνχ ηνπίνπ (Hermann et al. 2011, 408). ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε έλφο μερσξηζηνχ αθνπζηηθνχ ηνπίνπ, 

απφ θάηη πνπ είλαη ηφζν νηθείν θαη θαζεκεξηλφ, φπσο ηα ζχλλεθα. 

 

3.3.2. Atmospherics/Weatherworks θαη άιια έξγα (Andrea Polli, 2004-) 

 

Ζ Andrea Polli είλαη, επίζεο, κία θαιιηηέρληδα πνπ ζπλδπάδεη ζηελ δνπιεηά ηεο 

ηελ ηέρλε, ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, θαζψο έρεη αζρνιεζεί κε ηελ practice-
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led research
26

 (Polli n.d.). Πξφθεηηαη γηα κία νξνινγία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ έξεπλα 

πάλσ ζε θάπνην ζέκα, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ζρεηηθφ δεκηνπξγηθφ project. Σν project 

απηφ αθνινπζεί ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εθάζηνηε έξεπλαο, ηεο νπνίαο απνηειεί κέξνο. 

ηα πιαίζηα απηά, ινηπφλ, έρεη θηλεζεί ε A.Polli, θαζψο πνιιά έξγα ηεο απνηεινχλ 

κέξνο εξεπλεηηθήο κειέηεο θαη αξθεηέο εγθαηαζηάζεηο (installations) ηεο έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζε θαίξηα ζεκεία πφιεσλ. πλνιηθά, ν βαζηθφο ππξήλαο ησλ έξγσλ ηεο 

είλαη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε.  

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, κεγάιν ηκήκα ηεο δνπιεηάο ηεο απνηειεί ε κεηαηξνπή 

ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζε ήρν. Ζ ηδέα γηα ηελ ελαζρφιεζή ηεο κε ηελ ερνπνίεζε 

πξνέθπςε κεηά απφ ηελ αζρνιία ηεο κε ηελ αληίζηνηρε νπηηθή απεηθφληζε δεδνκέλσλ 

– visualization. Γεκηνπξγήζεθε ε επηζπκία λα αλαθαιχςεη εάλ ηα δεδνκέλα (θαη νη 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο), πνπ ζηελ κνξθή ηεο εηθφλαο δεκηνπξγνχλ ξεαιηζηηθέο 

απεηθνλίζεηο, κπνξνχλ λα είλαη αληίζηνηρα επράξηζηεο κνπζηθέο ζπλζέζεηο (Polli 

2004). ε ζπλδπαζκφ κε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην πεξηβάιινλ, πξνέθπςε ε ηδέα λα 

δεκηνπξγεζνχλ projects κε ζέκα ηηο θαηξηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Σα projects 

απηήο ηεο ζεκαηνινγίαο νλνκάζηεθαλ Atmospherics/Weather Works (Polli 2012b, 

2012a, 2004).  

Οη έλλνηεο ηνπ θαηξνχ θαη ηνπ θιίκαηνο πνιχ ζπρλά ζπγρένληαη. Απνηεινχλ 

σζηφζν δχν δηαθνξεηηθνχο ηνκείο έξεπλαο. Ζ δηαθνξά ηνπο αλαθέξεηαη ζην 

αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη, ζηε κειέηε ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ θαηξνχ αληίζηνηρα. Απφ 

ηε κία, ινηπφλ, νη εξεπλεηέο ηνπ θαηξνχ εμεηάδνπλ πην βξαρππξφζεζκα θαηξηθά 

ζπκβάληα (φπσο, θαηαηγίδεο, ρηνλνπηψζεηο, θηι.). Απελαληίαο, νη εξεπλεηέο ηνπ 

θιίκαηνο κίαο πεξηνρήο κειεηνχλ πην καθξνδνκηθά ηελ πνξεία ησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ (Polli 2012a).  

Αλαθαιχπηνληαο, ινηπφλ, απηφ ην δίπνιν θαηξνχ θαη θιίκαηνο, ε Polli ζην 

project, κε ηίηιν Heat and the Heatbeat of the City, ερνπνηεί ηα δεδνκέλα ηεο πφιεο 

ηεο Νέαο Τφξθεο δχν θνξέο. Σε κία θνξά, γηα λα απεηθνλίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα θαηαηγίδσλ ζηελ πεξηνρή θαη κία δηαθνξεηηθή ερνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφηεξν θιίκα ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ, αλαθνξηθά κε ηνλ ήρν, είλαη φηη ηα δεδνκέλα 

ησλ θαηαηγίδσλ πξνθαινχλ πην έληνλνπο θαη «ζεαηξηθνχο» - φπσο ε ίδηα ηνπο 

                                                 
26

   Πεγή γηα practice-led research: http://ecu.au.libguides.com/research-methodologies-creative-

arts-humanities  
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ραξαθηεξίδεη – ήρνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο γεληθφηεξεο θιηκαηηθήο εηθφλαο, νη ήρνη 

δεκηνπξγνχλ έλα είδνο «αθνπζηηθνχ ηνπίνπ κε αηκνζθαηξηθνχο ήρνπο» (Polli 2012a). 

Πέξα, φκσο, απφ ηελ ερνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο αζηηθήο θιηκαηηθήο θαη 

θαηξηθήο θαηάζηαζεο, ε Polli πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηα έξεπλα ζηελ Αληαξθηηθή. Ο 

ηίηινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ project είλαη Sonic Antarctica (2007/2008) (Polli 2012a). 

Σν ηειηθφ αθνπζηηθφ απνηέιεζκα απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ απνζπαζκάησλ 

ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ θαη άιισλ ερνγξαθήζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ 

έξεπλά ηεο ε θαιιηηέρληδα. ε απηέο ηηο ερνγξαθήζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη 

ερνπνηήζεηο επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Μπνξεί ην Sonic Antarctica λα κελ απνηειεί 

ακηγψο ερνπνηεηηθφ έξγν, σζηφζν παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, κέζσ ελφο «ξαδηνθσληθνχ 

ληνθπκαληέξ» (Polli 2012a, 300).  

πλνιηθά, ην έξγν ηεο Polli έρεη σο ζηφρν ηελ αθχπληζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο, κέζα απφ θαιιηηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ερνπνηήζεηο, πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ έξεπλα. Σν γεγνλφο απηφ ηνπνζεηεί ηελ πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο κέζα ζε έλα 

βαζχ θνηλσληθνπνιηηηθφ δήηεκα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε θαιιηηέρληδα, 

θάλνληαο κία αλαζθφπεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε άιινπο εξεπλεηέο γηα ην Sonic 

Antarctica, «[...] εδψ, ζην πην ςπρξφ κέξνο ηνπ πιαλήηε, νη εξεπλεηέο θαη νη 

επηζηήκνλεο παξακέλνπλ ζεξκνί (ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηεί ηε θξάζε ―political 

heat‖) ζηελ δηάδνζε (reveal) ηεο άβνιεο πξαγκαηηθφηεηα ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ 

πιαλήηε» (Polli 2012a). 

Με απηφ ην ζρφιην, ε Polli ζήγεη ην δήηεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη  

ηελ αλάγθε γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπνπ πνπ δξα ε αλζξσπφηεηα εηο βάξνο ηνπ πιαλήηε. 

Δληάζζεη ηελ πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο ζε έξεπλεο πνπ επηθνηλσλνχλ απηφ ην 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ δήηεκα. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο ερνπνίεζεο νη επηζηήκνλεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ δεκφζηα ηα δεδνκέλα. Όζνλ αθνξά ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο παξνπζίαζεο ησλ project ηεο, ε Polli επηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία κίαο 

ππνθεηκεληθήο θαιιηηερληθήο εκπεηξίαο. Γηα θάζε άηνκν, δειαδή, πνπ παξαθνινπζεί 

θαη αθνπγθξάδεηαη ηελ εγθαηάζηαζή ηεο, δεκηνπξγείηαη ν ρψξνο θαη ρξφλνο λα ην 

αληηιεθζεί. Γηα ην ιφγν απηφ, δηαηππψλεη ηελ έλλνηα ηνπ αθνπζηηθνχ ηνπίνπ, γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ηα projects ηεο.   
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

  

ηελ εξγαζία απηή δηεξεπλήζεθε ε έλλνηα ηεο ερνπνίεζεο. Αξρηθά, 

αλαθέξζεθαλ νη βαζηθνί νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ έλλνηα απηή θαη 

αλαδεηήζεθαλ ηα ζεκαηηθά πεδία κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη. Όπσο θαίλεηαη, ηζηνξηθά, 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηα σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηνλ θιάδν ηεο αθνπζηηθήο, ζε 

πιαίζηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. ηε ζπλέρεηα, φκσο, απνηέιεζε κηα ελδηαθέξνπζα, 

δπλακηθή θαιιηηερληθή πξαθηηθή. Χο ηέηνηα αλαιχζεθε ε ερνπνίεζε ζηελ πνξεία ηεο 

έξεπλαο, φπνπ κειεηήζεθε ηζηνξηθά ζε ζρέζε κε επηιεγκέλα κνπζηθά παξαδείγκαηα. 

Δπηπιένλ, ε πξαθηηθή ηεο ερνπνίεζεο εμεηάζηεθε αηζζεηηθά, κε αλαθνξά ζε 

δεηήκαηα θαη έλλνηεο απφ ηνλ θιάδν ησλ sound studies (ειι. ζπνπδέο ήρνπ). 

Πξνηάζεθε, ηαπηφρξνλα, φηη ε ερνπνηεηηθή πξαθηηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί 

πιεξέζηεξα κέζα απφ κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ζηα πιαίζηα ησλ 

επηζηεκνινγηθψλ νξίσλ κεηαμχ ζπνπδψλ ήρνπ θαη κνπζηθήο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, θαζψο θαη ηεο 

ερνπνίεζεο σο θαιιηηερληθή πξαθηηθή, έγηλε αλαθνξά ζε επηιεγκέλα παξαδείγκαηα 

δηακεζηθψλ ηερλψλ. Σα παξαδείγκαηα απηά βνεζνχλ ζηελ αληίιεςε ηνπ έληνλα 

δηαζεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ερνπνηεηηθήο πξαθηηθήο. Παξάιιεια, κε ηελ αλαθνξά 

ζε δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα εληνπίδνληαη θάπνηεο απφ ηηο ηερληθέο ερνπνίεζεο πνπ 

νξίζηεθαλ ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο. Γίλεηαη, επίζεο, ε επθαηξία λα αλαθεξζνχλ 

θνηλσληθά δεηήκαηα, ηα νπνία γίλνληαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηά ράξε ζηελ ρξήζε  

ερνπνηεηηθψλ ηερληθψλ. 

Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο ερνπνίεζεο, σο 

έλλνηα θαη σο πξαθηηθή. Βαζηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε ζπζρέηηζε ηεο έλλνηαο 

απηήο κε ηε κνπζηθή. Χζηφζν, ζίγνπξα απηή ε ζρέζε δελ εμαληιήζεθε. Μειινληηθά, 

ζα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κία ζπγθξηηηθή κειέηε αλάκεζα ζηελ 

ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη ηελ ερνπνίεζε, κε έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ 

κεηαμχ ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο θαη ηεο ερνπνηεηηθήο πξαθηηθήο. Όπσο θάλεθε θαη 

απφ ηελ αλαθνξά ζε ζρεηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ (FloodTides, (Eacott 

2012a, 2012b)), ηα φξηα απηά, πνιχ ζπρλά, ελδερνκέλσο λα κελ είλαη μεθάζαξα. Κάηη 

ηέηνην δπζρεξαίλεη ηνλ πιήξε θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο ερνπνίεζεο ζην 

πεξηνξηζκέλν πιαίζην κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ ηζηνξηθή κνπζηθνινγία. Ζ 
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πξνζπάζεηα απηή ζα κπνξνχζε σζηφζν λα ζπλερηζηεί κέζα απφ πεξαηηέξσ 

ζπγθξηηηθέο κειέηεο ηερληθψλ ζχλζεζεο θαη ερνπνίεζεο ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή.  

Έλα άιιν ζέκα πξνο δηεξεχλεζε ζα είρε λα θάλεη κε ηελ model-based ηερληθή 

ερνπνίεζεο (βι. ελφηεηα 1.1.2). Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δεκηνπξγείηαη θάπνηα 

πξσηφηππε θαηαζθεπή (αθνχ πξψηα θαζνξηζηεί ε κέζνδνο αληηζηνίρηζεο κε-

ερεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ερεηηθψλ). Ζ ηερληθή απηή αλαθέξεηαη, ζπρλά, ζηελ 

βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ ή κε ην παίμηκν ελφο 

κνπζηθνχ νξγάλνπ (Hermann 2008∙ Vickers 2006). Χο επφκελν ζέκα έξεπλαο, ινηπφλ, 

ζα είρε ελδηαθέξνλ κία κειέηε πάλσ ζηε ζρέζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο ερνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλνπνηίαο. Πηζαλψο, κε απηή ηε κειέηε λα κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί κία θφξκνπια πνπ ζα αθνξά δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ ή/θαη 

εθηέιεζεο/ρξήζεο κηαο ερνπνηεηηθήο θαηαζθεπήο. 

Σέινο, ε ερνπνίεζε, αιιά θαη γεληθφηεξα νη δηεξγαζίεο αθνπζηηθήο απεηθφληζεο 

ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζέκα ζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία 

ζα πξνυπέζεηε ηελ μεθάζαξε δηάθξηζε ησλ νξνινγηψλ, πνπ πεξηθιείνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο αθνπζηηθήο απεηθφληζεο, ζε έλα θαηαλνεηφ καζεζηαθφ πιαίζην. Όληαο, 

φκσο, έλαο λένο εξεπλεηηθφο ηνκέαο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε κειέηε θαη έξεπλα, γηα 

λα ζεσξεηηθνπνηεζεί θαη λα δηδαρζεί. ίγνπξα, πάλησο, κία ηερληθή φπσο απηή ηεο 

ερνπνίεζεο, κπνξεί λα απνηειέζεη γφληκν πεδίν πεξαηηέξσ έξεπλαο ζε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο ηνκείο. 
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