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 Α. ςνένηεςξη με ηην Δζθήπ Λέμη. 
 

Σύπνο ζπλέληεπμεο: Γξαπηή 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 22/09/2020. 

Ηζηνζειίδα θαιιηηέρληδαο: https://www.esthirlemi.com/  

Καηεπίνα Μίγγα-Γκαγκοπούλος: Πώο πξνζέγγηζεο θαη γλώξηζεο ηε ζύγρξνλε 

κνπζηθή / ερεηηθέο ηέρλεο; Ζ ζύγρξνλε κνπζηθή ζύλζεζε / ερεηηθέο ηέρλεο ήηαλ από 

ηελ αξρή ην πεδίν ζην νπνίν ζηόρεπεο γηα θύξηα ελαζρόιεζε; Ση ήηαλ απηό ηειηθά, 

πνπ ζε θέξδηζε ώζηε λα απνθαζίζεηο λα αζρνιεζείο επαγγεικαηηθά κε απηόλ ηνλ 

ηνκέα;                                                                     

Δζθήπ Λέμη: πνύδαζα πξώηα ζύλζεζε θαη θιαζζηθό πηάλν πξηλ αζρνιεζώ κε ηελ 

ειεθηξναθνπζηηθή ζύλζεζε. ηελ επνρή ηεο δηθήο κνπ εθεβείαο ε πνπ θνπιηνύξα 

είρε κεηαθηλεζεί πξνο ηελ ηξηπ ρνπ θαη ηελ ηέθλν θαη έηζη ηα θπζηθά / αθνπζηηθά 

όξγαλα έραλαλ ηελ γνεηεία πνπ αζθνύζαλ ζην επξύ θνηλό, έκνηαδε εληππσζηαθό 

ζρεδόλ νηηδήπνηε απνθηνύζε ξπζκηθή ζπλέπεηα. Αληί απηό λα νδεγήζεη ζε κηα 

δηαζθέδαζε κε πην έληνλε θηλαηζζεηηθή δεμηνηερλία, ν ζόξπβνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

πξνβνιή εηθόλαο έκνηαδε λα παίξλεη έλαλ δξόκν εληξνπίαο πνπ, πνιύ θηιόδνμα, κε 

έθαλε λα επηζπκήζσ λα αλήθσ ζε έλα γξαλάδη πνπ ζα πξνζπαζνύζε λα αληηηαρζεί 

ζηελ κεραλή εμαθάληζεο ηεο «θνηλσληθήο δηαζθέδαζεο», κηαο δπλαηόηεηαο επθνξίαο 

πνπ πξνζθέξεη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο θαιιηηερληθέο δξάζεηο νη νπνίεο 

εκπεξηέρνπλ ηελ θίλεζε θαη ηε κνπζηθή, δειαδή ηελ δηάδξαζε θαη επηθνηλσλία καο 

ζε θνηλό ρώξν, ζε απηό πνπ νλνκάδνπκε «ειεύζεξν ρξόλν». Σελ «πεηξηά» βέβαηα γηα 

απηή ηελ κεγαιεπήβνιε ηδέα είκαη ζίγνπξε όηη κνπ ηελ έδσζαλ νη παξηηηνύξεο ηνπ 

Ligeti.  

ΚΜΓ: Πώο ζα πεξηέγξαθεο ηελ εθπαηδεπηηθή ζνπ πνξεία ζην ρώξν ηεο ζύγρξνλεο 

κνπζηθήο / ερεηηθώλ ηερλώλ; Πνηεο ζεσξείο όηη ήηαλ νη κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηώπηζεο; Θεσξείο όηη ππήξμε θάηη, ην νπνίν ζε θαζνδήγεζε θαη ιεηηνύξγεζε ζε 

εζέλα σο θηλεηήξηα δύλακε, ώζηε λα είζαη απηή, ε νπνία είζαη ηώξα;                                

https://www.esthirlemi.com/
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ΔΛ: ην Βεξνιίλν κνπ δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα εληαρζώ ζην ηκήκα ρνξσδίαο αλ θαη 

έθαλα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα εηθαζηηθά (art in context). ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

ηξαγνπδήζακε ην Requiem ηνπ Mozart ζηε Φηιαξκνληθή ηνπ Βεξνιίλνπ κε 

ζπκκεηνρή κνπζηθώλ ηεο Φηιαξκνληθήο. ηελ ειηθία ησλ 25 θαίλνληαλ όια απηά 

απηνλόεηα, απιά θαη εύθνια, θαη νη πξόβεο κέζα ζηελ αίζνπζα ηεο Φηιαξκνληθήο 

ήηαλ θάηη ην απηνλόεην. Γλσξίδνληαο ην θηήξην από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά (ησλ 

κνπζηθώλ) είρα ηελ αίζζεζε όηη βξηζθόκνπλ κέζα ζε έλα θαύθαιν ρειώλαο θαη είρα 

πεξηγξάςεη ηνλ ζπλαπιηαθό ρώξν σο «δηαρεηξίζηκν». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο 

έλησζα λα γίλνκαη έλα κε θάηη ηεξάζηην, ζε κηα νλεηξεκέλε νκάδα πνπ θόπηαζε θαη 

θαηαλόεζε έλα κέξνο ελόο εκβιεκαηηθνύ έξγνπ, θαη από ην ζεκείν πνπ βξηζθόκνπλ 

κπνξνύζα ηαπηόρξνλα λα αηζζαλζώ ηε ζπγθίλεζε ηνπ θνηλνύ πνπ έκνηαδε λα είλαη 

δίπια κνπ. ηαλ ε παξάζηαζε ηειείσζε θαη θαηεπζύλζεθα πξνο ηνπο ρώξνπο ηνπ 

θνηλνύ κε έπηαζε έλαο παληθόο γηαηί θαηαλόεζα γηα πξώηε θνξά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

θηεξίνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ κνπ είρε πξνζθεξζεί ηόζν 

γελλαηόδσξα. Πνιύ αξγόηεξα, ζηνλ Ξένο ηνπ Akram Khan, μαλάθνπζα ην Requiem 

από ην κηθξό ensemble πνπ ηνλ πιαηζίσλε, ελώ ρόξεπε επάλσ ζε έλα θύκα ζθεληθό, 

από ην νπνίν έπεθηαλ θνπθνπλάξηα θάλνληαο έλαλ ήρν πνπ ζπλζεηηθά μέξνπκε λα 

αλαγλσξίδνπκε σο «λέθνο» θαη θόζθηλν από ηνλ Ξελάθε. Ήηαλ κηα πξαθηηθή 

εθαξκνγή ζηνραζηηθήο ζύλζεζεο θαη θιαζζηθνύ έξγνπ ηαπηόρξνλα, έηζη όπσο ην 

δηάβαδα εγώ, θαη ε ζπγθίλεζε κε επαλέθεξε ζηα θνηηεηηθά κνπ ρξόληα, θαη ήκνπλ 

πάιη ην θνξίηζη πνπ ηξαγνπδνύζε, ςηζύξηδε, κεηέθεξε πξνθνξηθά έλαλ κπζηηθό 

θώδηθα όισλ ησλ θαιώλ πξαγκάησλ πνπ ν άλζξσπνο κπνξεί λα θάλεη θαη λα πεη γηα 

λα επηθνηλσλήζεη ηελ νκνξθηά πνπ εκπεξηέρεηαη ζην λα είζαη άλζξσπνο θαη λα 

ζπλππάξρεηο. Θέισ λα πσ κε ηελ παξαπάλσ ηζηνξία δπν πξάγκαηα: Ζ εθπαηδεπηηθή 

πνξεία δελ ζηακαηάεη ζηε θνηηεηηθή δσή. Δίκαζηε ζεαηέο θαη αθξναηέο θαζεκεξηλά 

κηαο «ζύλζεζεο» πνπ καο θξαηάεη ςπρηθά γπκλαζκέλνπο ώζηε λα δώζνπκε κηα θνηλή 

κάρε γηα ηελ αγάπε γηα ηε δσή θαη ηνλ άλζξσπν, θαζόζνλ δηαθσλώ κε θάζε κνξθή 

βίαο θαη παξαβαηηθόηεηαο ε νπνία πεξλάεη σο ηέρλε, αιιά γλσξίδσ βαζηά κέζα κνπ 

όηη απηή ε ζπγθίλεζε θαη ε ζνθία πνπ εκπεξηέρνπλ ηα ζπνπδαία έξγα αμίδεη λα 

πεξλάεη από γεληά ζε γεληά, θαη πσο ην λα αζρνινύκαη κε απηά είλαη μεθάζαξα κηα 

πνιηηηθή ζέζε. 

ΚΜΓ: Από ηελ αξρή ηεο ελαζρόιεζήο ζνπ κε ηε ζύλζεζε / ερεηηθέο ηέρλεο θαη 

έπεηηα, πνηέο θξίλεηο όηη ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο, νη νπνίεο είηε άιιαμαλ ηνλ 
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πξνζαλαηνιηζκό ζνπ πξνο νπνηνδήπνηε δήηεκα, είηε επηβεβαίσζαλ ηελ σο ηόηε 

πνξεία ζνπ;     

ΔΛ: Πήξα ην πηπρίν Αξκνλίαο ζηελ πξώηε Λπθείνπ κε Άξηζηα Πακςεθεί. Θπκάκαη 

όηη όιεο νη παξηηηνύξεο πνπ παξέδσζα άλεθαλ ηαπηόρξνλα ζε νιόθιεξε ηελ άζθεζε 

ζε ηξεηο κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηνληθόηεηεο. Ήηαλ έλα εθεβηθό ζρόιην ζηελ 

αλνεζία ησλ εμεηάζεσλ, κηαο θαη ζπλήζσο ε κεισδία πνπ καο δίλεηαη δελ κπνξεί λα 

αλήθεη ζε θακία ρξνληθή πεξίνδν. Γελ  έθαλα όκσο θαλέλα ιάζνο ζε απηή ηε ζύλζεηε 

νξγάλσζε θαη από εθεί πνπ ήκνπλ κηα λεαξή επαλαζηάηξηα έγηλα ην «πηπρίν 

πξόηππν» γηα ηελ πεξηνρή όπνπ δνύζα. ηαλ κπήθα ζηελ Καιώλ Σερλώλ θαη 

κεηαθόκηζα ζηελ Αζήλα, γξάθηεθα ζην Χδείν Αηελένπκ κε ηνλ αέξα ηεο «εξσίδαο» 

θαη θαλέλαο δε κπνξνύζε ζε έλα νιόθιεξν Χδείν πξνζσπηθνηήησλ λα δεη κηα ζπίζα 

ηαιέληνπ ζε εκέλα, ήκνπλ απιώο έλα επγεληθό ραξηησκέλν παηδί. Σελ εκέξα πνπ 

κπήθα ζηελ ηάμε ηνπ Γ. Ησαλλίδε, άιιαμαλ όια θαη έγηλα ε αγαπεκέλε θνηηήηξηα, όηη 

θαη λα έιεγα είρε βάξνο θαη νπζία, ν Γ. Ησαλλίδεο κνπ έδσζε απιόρεξα γηα όζν 

ήκνπλ ζηελ νκάδα ηνπ ηνλ ρώξν δηαιόγνπ. ηελ Επξίρε κνπ άλνημαλ ηα θηεξά λα 

κπνξώ λα δηεθδηθήζσ νηηδήπνηε, αιιά θαηάιαβα όηη δελ έρεη θαη πνιιή ζεκαζία αλ 

θάπνηνο είλαη θαιόο ζε απηό πνπ θάλεη ή όρη, αιιά ην «πςειό» ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ 

πην ζεκαληηθή απόθαζε πνπ πήξα ηνλ θαηξό πνπ εξγαδόκνπλ ζην ηκήκα 

ειεθηξαθνπζηηθήο ζύλζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο ήηαλ λα ζπάζσ ηνπο 

θαζξέθηεο «κεηνλνηήησλ» πνπ κνπ ρξεώλνληαλ ώζηε λα παίξλνπκε ρνξεγίεο. Μηα 

νκάδα Διβεηώλ αληξώλ είρε ζηελ νκάδα ηεο κηα λεαξή δηεπηζηεκνληθή θαιιηηέρλε 

από βαιθαληθή ρώξα, εκέλα. Πνπ λαη κελ έθεξλε ρξήκαηα κε ρίιηεο δπν ηακπέιεο, 

εγώ όκσο ήκνπλ θαη έλησζα ζαλ έλα παηδί κέζα ζηα ππόινηπα πνπ έπαηδε κε ηα ίδηα 

παηρλίδηα. Απηή ε δπλαηόηεηα πνπ κνπ έδσζε ε επνρή κνπ, λα ειεπζεξσζώ από ηελ 

αιινηξίσζε θαη ην ηέικα πνπ κνπ πξνζέθεξε ε ρώξα κνπ επαγγεικαηηθά θαη 

θνηλσληθά θαη λα αθνινπζήζσ ην όλεηξό κνπ σο ππόηξνθνο άιισλ ρσξώλ, 

εκπεξηείρε όιεο ηηο παγίδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα παθέηα κεηνλνηήησλ: δεκηνπξγνύλ 

ςεπδείο ηαπηόηεηεο θαη γηα ηνπο απέμσ αιιά θαη γηα εκάο πνπ δηαβάδνπκε ηελ πνξεία 

καο σο κνλαρηθνί ήξσεο. ηελ ηξίηε ρώξα παξακνλήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Λνλδίλν, 

θαηάθεξα λα ζπάζσ απηόλ ηνλ θαζξέθηε, θαη απηό ην νθείισ ελ κέξεη ζηνλ Atau 

Tanaka πνπ, εθηόο από λα είλαη ζπλάδειθνο θαη θίινο, θέξεη ν ίδηνο κηα ηαπηόηεηα 

γηαπσλέδνπ-ακεξηθάλνπ-γάιινπ-βξεηαλνύ κεραληθνύ-θαιιηηέρλε πνπ πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηεί θαη έηζη επηπρώο επηζηξέθνληαο ζηελ Αζήλα ην 2013 έλησζα πιένλ όηη 
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δελ είρα λα ππεξαζπηζηώ ηίπνηα άιιν πέξα από ηελ αγάπε κνπ γηα ηνλ άλζξσπν θαη 

ηελ ηέρλε.     

ΚΜΓ:Πώο ζα πεξηέγξαθεο ηε ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο ήρνπ / ερεηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ από ηελ αξρή ηεο ζπλζεηηθήο ζνπ δηαδηθαζίαο κέρξη ζήκεξα; Τπήξμε 

θάπνην ζεκείν θύξηαο ζεκαζίαο ή ζεκαληηθήο αιιαγήο; Αλ λαη, πνύ ζεσξείο όηη 

νθείιεηαη θαη πώο επεξέαζε ηε κεηέπεηηα δεκηνπξγία;     

ΔΛ: Ο παηέξαο κνπ ήηαλ κεραληθόο θαη εθεπξέηεο θαη ηα παηρλίδηα καο σο παηδηά 

ήηαλ λα μεθνηιηάδνπκε παιηέο ηειενξάζεηο κε ιπρλίεο θαη λα ηεο μαλαθηηάρλνπκε, 

γεληθά αθόκε θαη ζήκεξα έρνπκε ηελ θαθή ζπλήζεηα κε ηνλ αδεξθό κνπ, κόιηο 

αγνξάζνπκε έλα θαηλνύξγην κεράλεκα, καδί κε ηελ έμαςε ηνπ θαηλνύξγηνπ λα 

έρνπκε θαη ηελ έληνλε επηζπκία λα ην αλνίμνπκε ώζηε λα ην θαηαλνήζνπκε εθ ησλ 

έζσ. ηελ Ακεξηθή, δνύιεςα ζηελ κεηαδηδαθηνξηθή κνπ έξεπλα ζην εξγαζηήξην ηεο 

Sile O‟ Modhrain ε νπνία είλαη ηπθιή, θαη ε ζπλεξγαζία κε κηα ηπθιή δηάλνηα 

κεραληθό έθεξε δξαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν πνπ θαηαλνώ ηνλ ρώξν θαη ηε δσή 

γεληθώο. Ζ Sile επίζεο κε πξνζγείσζε ζε έλαλ θόζκν πην απηηθό θαη νζθξεηηθό, θαη 

ηνπο πξώηνπο κήλεο βξηζθόκνπλ ζε κέζε, ιεο θαη επαλαθάιππηα ηνλ θόζκν. ζνη κε 

γλσξίδνπλ μέξνπλ θαη ηελ κεγάιε αγάπε πνπ έρσ ζηνλ ηερληθό ηνπ ηκήκαηνο 

Medialogy ζην Aalborg University, ηνλ Jesper Greve, αθξηβώο γηαηί ν Jesper είλαη 

ηέθλν ηεο αλαινγηθήο επνρήο θαη είρε ηελ ππνκνλή λα κνπ εμεγεί θαη λα δεκηνπξγεί 

πξνζνκνηώζεηο ηεο παιηάο ηερλνινγίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηλνύξγηα, ηελ λέα 

ςεθηαθή ηερλνινγία. Γίπια από ην εξγαζηήξην είρακε έλα ηεξάζηην ζθνππηδαξηό 

ραιαζκέλσλ παηρληδηώλ θαη παιηώλ κεραλεκάησλ, θαη πνιιά από ηα θόιπα ηεο 

δνπιεηάο ηα έκαζα κέξα κε ηε κέξα, απνθηώληαο ηαπηόρξνλα θαη κηα ζπλείδεζε γηα 

ην πεξηβάιινλ θαη ηα ζθνππίδηα πνπ παξάγεη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία. Υαίξνκαη πνπ 

δελ είκαη κέξνο απηήο ηεο παξαθκήο. 

ΚΜΓ: Έρεηο πξνζπαζήζεη πνηέ κέζα από θάπνην έξγν / δξάζε λα ζίμεηο θάπνην 

θνηλσληθό / πνιηηηθό/ αηζζεηηθό δήηεκα ή ην δήηεκα ηνπ θύινπ; Με πνηνλ ηξόπν ην 

πξνζέγγηζεο; 

ΔΛ: Σα εξγαιεία πνπ δόζεθαλ ζηε δηθή κνπ γεληά ήηαλ αληξηθά εξγαιεία, γηα άληξεο 

κεραληθνύο / ηερληθνύο ήρνπ / θαιιηηέρλεο. Σα ιέγακε κάιηζηα: “toys for boys”. Ή 

ηελ ηεξάζηηα ραξά ηνπο λα δνπιεύνπλ γηα ώξεο πάλσ ζε έλαλ θώδηθα σο: boys with 

toys. Ζ δνπιεηά κνπ είλαη λα θέξλσ ηα εξγαιεία ζηα κέηξα κνπ. Παξάγσ, δεκηνπξγώ 
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κηα γιώζζα ηελ νπνία θαηαλνώ θαη ήδε ε επόκελε γεληά γπλαηθώλ έρεη πξνρσξήζεη 

θαη παίξλεη ηνλ δηθό ηεο δξόκν. 

ΚΜΓ: Θεσξείο όηη ππάξρεη ζύγρξνλε ειιεληθή κνπζηθή / ζύγρξνλεο ερεηηθέο ηέρλεο 

ζηελ Διιάδα; Έρεηο λα πξνηείλεηο θάηη ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε απηώλ ησλ πξαθηηθώλ 

ζηελ Διιάδα; 

ΔΛ: Τπάξρεη κηα γεληά νιόθιεξε κε ηελ νπνία έρσ ζπκώζεη θαη είλαη απηή ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο, ρσξίο λα γεληθεύσ γηαηί ππάξρνπλ εμαηξέζεηο, κηα γεληά πνπ 

εξγάζηεθε κε ηε ινγηθή λα είλαη ε ηειεπηαία. Ζ δηθή κνπ γεληά είλαη δύζθνιν λα 

ζπλδεζεί κε ηελ θνηλσλία. Ίζσο αλ δελ είρα πηεζηεί ζε άιια ζπζηήκαηα εθηόο 

Διιάδαο λα είρα εγθισβηζηεί, γηαηί δελ ζα είρα δήζεη ηελ εμαίξεζε πνπ ιεηηνπξγεί 

θαη επηθνηλσλείηαη. Δίλαη ηεξάζηην ην ζέκα, αιιά κπνξώ λα δώζσ έλα παξάδεηγκα 

κόλν: Σν Σξίην Πξόγξακκα ζην Ραδηόθσλν. Πηζηεύσ όηη ν Μάλνο Υαηδiδάθiο ζα 

έπξεπε λα γίλεη βξνρή θαη λα καο εκπλεύζεη κε κνπζηθή ρηνύκνξ θαη δύλακε κε θάηη 

θξέζθν θαινδνπιεκέλν θαη ζεκεξηλό. Έλα ππέξνρν ξαδηόθσλν ζίγνπξα ζα ήηαλ κηα 

θάπνηα ιύζε, γηαηί ηα ππόινηπα κέζα έρνπλ εξγαιεηνπνηεζεί σο δηαδξαζηηθά θαη 

θνβάκαη όηη δελ ππάξρεη πνπζελά ν εκπλεπζκέλνο θαινπξναίξεηνο θξηηηθόο θαη 

αλαιπηήο, «ν ελδηάκεζνο», πνπ λα γξάςεη θαη λα αλαιύζεη ηα ζύγρξνλα έξγα, 

γξάθνληαο ζε κηα ππέξνρε γιώζζα. Έρνπκε αξθεηέο ζρνιέο κνπζηθνινγίαο βέβαηα 

ώζηε λα κπνξώ λα είκαη αηζηόδνμε όηη θάπνηα ζηηγκή ζα ζπκβεί θη απηό. Αιιά απηό 

είλαη θαη κηα ζπδήηεζε πάλσ ζηε δηαθνξά ηνπ λα δηαβάδεηο κηα εθεκεξίδα κε ην λα 

βιέπεηο έλαλ youtuber. Έρνπκε κηα ηερλνινγία πνπ ηξέρεη πην γξήγνξα από ηελ 

πνιηηηζκηθή αλάπηπμε καο σο θνηλσλία. Απηό ζα κπνξνύζε λα ην ηζνξξνπήζεη έλα 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, αιιά όπσο θαίλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο είλαη απνθιεηζηηθά 

λα δεκηνπξγήζνπλ παξαγσγνύο ηέρλεο.  

ΚΜΓ: Θεσξείο όηη ε ελαζρόιεζή ζνπ κε ηε ζύγρξνλε κνπζηθή/ ερεηηθέο ηέρλεο, θαη 

ε δεκηνπξγίαο ζαο ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ θαηαγσγή ζνπ; Αλ 

λαη ζε πνην βαζκό;   

ΔΛ: Σν ηνληθό κνπζηθό ζύζηεκα, ην θιαζζηθό κπαιέην, ε ειιεληθή γιώζζα θαη ην 

ζρέδην είλαη ε παηδηθή κνπ ειηθία θαη ε γιώζζα κνπ.  Ζ ζρέζε κνπ κε ηνλ ρξόλν 

επίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ θαη δελ έρσ ηνλ κεραληζκό λα 

θαηαλνήζσ νηηδήπνηε δελ μεθηλάεη από απηή ηελ παξαδνρή. Απηό ην θαηάιαβα 

επηζηξέθνληαο από ην Νηηηξόηη, ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, πόιεηο 
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πνπ γλσξίδσ θαη ζήκεξα έρνπλ πην Γπηηθέο αμηώζεηο από ηελ Δπξώπε. Καη απηό δελ 

αθνξά κόλν ηνλ ηξόπν δσήο πνπ είλαη ηαρύηεξνο, ηνλ ηξόπν ζθέςεο πνπ είλαη Άιινο, 

ηελ νηθνλνκία, ηελ ηερλνινγία, ηηο ππνδνκέο θιπ, αιιά θαη ην ίδην ην ηνπίν, ην νπνίν 

έρεη άιιν κέηξν. Ζ ελαζρόιεζή κνπ κε ηελ ηέρλε βαζίδεηαη ζε έλα κέηξν ηνπ νπνίνπ 

ξπζκόο είλαη ε θηλαηζζεηηθή αληίιεςε πνπ αλέπηπμα ζηελ παηδηθή κνπ ειηθία θαη ν 

αιγόξηζκνο κε ηνλ νπνίν θαηαλνώ ην αλζξώπηλν θαη ηελ επηθνηλσλία, αλαπηύζζνληαο 

πξνηάζεηο θαηαγξαθήο ηεο δηθήο κνπ παξαηήξεζεο. 
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B.  ςνένηεςξη με ηη Μαπιάνθη Παπαλεξανδπή–Αλεξανδπή.  
 

Σύπνο ζπλέληεπμεο: Πξνθνξηθή κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 04/06/2020 

Ηζηνζειίδαο θαιιηηέρληδαο: http://marianthi.net/  

ηελ αξρή ηεο ηειεδηάζθεςεο κε ηελ Μαξηάλζε Παπαιεμαλδή-Αιεμαλδξή μεθίλεζε 

κηα «αλεπίζεκε» ζπδήηεζε, κε ηελ έλλνηα όηη δελ ήηαλ βαζηζκέλε ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ είρα εηνηκάζεη. Με αθνξκή ηε κηθξή εηζαγσγή πνπ πάληα έθαλα πξηλ από κηα 

ζπλέληεπμε, ζπδεηήζακε γηα ηηο θνηλέο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο καο εκπεηξίεο, ην πώο 

αληηκεησπίδνπλ δύν γπλαίθεο (νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ αθαδεκατθό ρώξν κε ηνλ 

έλαλ ή άιιν ηξόπν) ηελ αθαδεκατθή πξαγκαηηθόηεηα, αιιά θαη πώο γίλνληαη 

αληηιεπηέο κέζα ζε απηό ην ρώξν. Από έλα ζεκείν θαη κεηά, ζεώξεζα ρξήζηκν λα 

δεηήζσ λα ερνγξαθήζσ θαη απηή ηελ ζπδήηεζε θαη θπζηθά κε ηελ άδεηα ηεο, 

παξαζέησ πξηλ ηελ θύξηα ζπλέληεπμε ην ερνγξαθεκέλν θνκκάηη απηήο.  

Μαπιάνθη Παπαλεξανδπή-Αλεξανδπή: Δπεηδή αθξηβώο αληηκεησπίδνπκε ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο πξνζπαζείο λα θαηαιάβεηο αλ εζύ έρεηο θάλεη 

θάηη ιάζνο ή αλ ε δηθή ζνπ ζπκπεξηθνξά έρεη πξνθαιέζεη κηα ηέηνηα. Απηό πνπ 

κπνξώ λα ζνπ πσ, είλαη όηη έρσ βξεη έλα άξζξν από ην ΜΗΣ, ην νπνίν κηιάεη ζρεηηθά 

κε ηελ αληζόηεηα, θαη ζα εθπιαγείο αλ κάζεηο όηη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, 

αληηκεησπίδνπκε θαη εθηόο Διιάδαο, θαη ζηελ Ακεξηθή θαη ζηε δνπιεηά κνπ. Έρεη λα 

θάλεη πην πνιύ, ζεσξώ, όηη ππάξρεη κηα θνβία. Ζ θνβία ηνπ αγλώζηνπ.  

Καηεπίνα Μίγγα-Γκαγκοπούλος: Απηό λνκίδσ είλαη πνπ πεγάδεη θάζε κνξθή 

ξαηζηζκνύ, ζεμηζκνύ, από ην άγλσζην πξνέξρεηαη όιν απηό, θαη γη‟ απηό δελ έρνπκε 

ζθεθηεί κεξηθά πξάγκαηα. Σν ηη είλαη ηειηθά απηό πνπ δεκηνπξγεί ην πξόβιεκά καο. 

Γελ μέξσ αλ ζπκθσλείο ζ‟ απηό.  

ΜΠΑ: Καηαξρήλ πηζηεύσ όηη εκείο νη γπλαίθεο, θαη ν θάζε άλζξσπνο, ζέιεη λα έρεη 

έλα θιίκα ζην ρώξν εξγαζίαο, ην νπνίν είλαη επαγγεικαηηθόο, πξέπεη λα είζαη 

(professional) επαγγεικαηίαο. Γελ λνκίδσ όηη ππάξρεη θάπνηα αληίζηνηρε εθπαίδεπζε. 

Απηνί νη άλζξσπνη πνπ αλαθέξεηο (έρνπκε αλαθεξζεί ζε πεξηπηώζεηο βίαο θαη 

http://marianthi.net/
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παξελόριεζεο πξνο ηηο γπλαίθεο, ζην παλεπηζηήκην), ην πξώην πξάγκα πνπ κνπ 

έξρεηαη λα ξσηήζσ είλαη, πνηαο γεληάο είλαη; Ση ειηθίαο είλαη;  

ΚΜΓ: Αλήθνπλ ζε κηα άιιε γεληά, θαη από ηε δηθή κνπ θαη από ηε δηθή ζνπ. Αιιά 

θαη εκέλα δελ κνπ ην δηθαηνινγεί θάηη απηό γηαηί έρσ γλσξίζεη θαη αλζξώπνπο 

αληίζηνηρεο ειηθίαο πνπ είλαη θαη πην πξνρσξεκέλνη ζηε ζθέςε ελόο λένπ αλζξώπνπ. 

Αληίζηνηρα έρσ γλσξίζεη αλζξώπνπο ζηε δηθή κνπ ηελ ειηθία πάλσ θάησ, ησλ 

νπνίσλ ην κπαιό δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη νύηε κηζό εθαηνζηό. Οπόηε πηζηεύσ 

είλαη θαη ην θαηά πόζν ζέιεηο λα θάλεηο κηα αλαβάζκηζε ζηε ζθέςε ζνπ.  

ΜΠΑ: Απηό πνπ δελ θαηαιαβαίλσ γεληθά είλαη ην πώο είλαη δπλαηό λα κηιάκε αθόκε 

γηα θάηη ηέηνην. Ση ζέισ λα πσ… πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ κηιάκε θαη αθηεξώλνπκε 

ηόζν ρξόλν ζην λα ιύλνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα; Γηαηί εκείο νη γπλαίθεο ζπαηαιάκε 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην λα ιύζνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα, ζην λα απνθηήζνπκε ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζπλαδέιθσλ καο, ζην λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, 

όρη κε ηελ έλλνηα ησλ επλντθώλ ζπλζεθώλ ππέξ καο, κηιάκε γηα ηηο απιέο ζπλζήθεο 

πνπ ρξεηάδνληαη θαη είλαη απαξαίηεηεο ώζηε λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο.  

ΚΜΓ: Απηό ην ζρνιηάδσ ηδηαίηεξα ζηε δηπισκαηηθή κνπ, όηη δελ είλαη θάηη 

θαηλνύξγην, ηα πξάγκαηα πνπ ιέκε δελ είλαη ηδηαίηεξα λέα. Υξεζηκνπνηώ πεγέο νη 

νπνίεο είλαη από ην ‟70 θαη από ην ‟60, όηαλ είραλ αξρίζεη λα αθνύγνληαη απηά ηα 

πξάγκαηα, θαη ζρνιηάδσ όηη είλαη γεινίν, κε ηελ έλλνηα όηη ζα έπξεπε λα απνηεινύλ 

πιένλ παξειζόλ. Αλ είλαη δπλαηόλ δειαδή λα θαζόκαζηε ην 2020 θαη λα ηα μαλαιέκε 

θαη λα ππάξρνπλ αθόκε απηά ηα πξνβιήκαηα. Δπεηδή αλαθέξνκαη ζην ρώξν ηεο 

Διιάδαο, απηά ππάξρνπλ κόλν ζεσξεηηθά, ζηα κπαιά ησλ αλδξώλ, θαη όρη κόλν, 

αιιά θαη αξθεηώλ γπλαηθώλ πνπ πνιιέο θνξέο ππνηάζζνληαη ζε απηό ην ξόιν, πνπ 

ηηο ζέιεη ππεξέηξηεο θαη βνεζνύο. ρη όηη είλαη θαθό λα είζαη βνεζόο, αιιά όηαλ απηό 

ην πξάγκα ηαπηίδεηαη κε ηε γπλαηθεία θύζε θαη ην έρνπκε δεη λα ζπκβαίλεη. Πνιιέο 

γπλαίθεο ππνηάζζνληαη ζε απηό ην θαζεζηώο γηαηί λνκίδνπλ πσο κε απηό ηνλ ηξόπν 

ζα γίλνπλ πην επλντθέο νη ζπλζήθεο γη‟ απηέο θαη ζα ηηο εθηηκήζνπλ πεξηζζόηεξν. Γελ 

είλαη ην ζέκα λα ζε εθηηκήζνπλ πεξηζζόηεξν ην ζέκα είλαη λα «βγεηο» λα αθνπζηεί ε 

θσλή ζνπ.  

ΜΠΑ: Ναη, ζπκθσλώ. Ξέξεηο ηη γίλεηαη… απηό πνπ πεξηγξάθεηο, ην λα ππεξεηείο, 

είλαη κηα αλάγθε λα πξνζθέξεηο, ην νπνίν όινη καο ζα πξέπεη λα ην έρνπκε 

θαιιηεξγεκέλν κέζα καο. Ννκίδσ πσο απηή ε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηο έρεη λα 
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θάλεη κε ηνλ αληαγσληζκό, κε ην αλ ν άιινο ζε θαηαιαβαίλεη σο έλα είδνο απεηιήο. 

Καη κεηά κπαίλνπκε ζην δξόκν λα πνύκε «γηαηί κπνξώ εγώ λα απνηειέζσ απεηιή γηα 

εζέλα;» δηόηη απηά ηα άηνκα, απηνί νη άλζξσπνη πνπ ρεηξίδνληαη ηηο γπλαίθεο κε απηό 

ηνλ ηξόπν, κπνξεί λα ρεηξίδνληαη θαη ηνπο θνηηεηέο κε απηό ηνλ ηξόπν. Ννκίδσ όηη 

έρεη λα θάλεη κε ην παηρλίδη εμνπζίαο (power game)  κε ηελ έλλνηα όηη «εγώ είκαη 

αλώηεξνο», όρη κόλν ηηο γπλαίθεο, αιιά θαη όισλ. Δίλαη δηαζηξεβισκέλε ε εληύπσζε 

θαη ε αληίιεςε ηνπ ηη ζεκαίλεη λα ππάξρεη έλαο εθπαηδεπηηθόο ή νπνηνζδήπνηε 

εξγαδόκελνο πνπ είλαη ζην ρώξν (ηνπ παλεπηζηεκίνπ). Δίλαη εθεί γηα λα πξνζθέξεη 

θαη λα βνεζήζεη ηνπο ηνπο άιινπο λα πξνζθέξνπλ όζν ην δπλαηό γίλεηαη θαη λα 

ζπκβάιεη ζε απηό ην θιίκα, ην επλντθό θιίκα, ώζηε όινη καδί λα κεγαινπξγήζνπλε 

θαη λα εμειηρζνύλε.  

ΚΜΓ: Απηό είλαη ην δήηεκα. Απιώο ζπρλά καδεπόκαζηε θαη κηιάκε κεηαμύ καο, 

γπλαίθεο θαη άληξεο (ιηγόηεξνη) πνπ δελ πξεζβεύνπλ απηή ηελ ηαθηηθή, θαη 

ζπκθσλνύκε θαη θεξδίδνπκε δύλακε. κσο όηαλ βγαίλεηο από απηό θαη βιέπεηο έλα 

ρώξν αξθεηά θιεηζηό, όπσο είλαη ε κνπζηθή ζθελή ζηελ Διιάδα, απηό ην παηρλίδη 

εμνπζίαο, όρη κόλν από άληξεο, αιιά θαη από γπλαίθεο, ιεηηνπξγεί ηόζν ρεηξηζηηθά 

θαη ηόζν απνθαξδησηηθά γηα νξηζκέλνπο αλζξώπνπο. Έρσ γλσξίζεη αλζξώπνπο πνπ 

όιε απηή ε ηαθηηθή, ζηελ ςπρνινγία ηνπο, ηνπο έθαλε λα ηα παξαηήζνπλ, λα πνπλ 

«εγώ απηό δελ ην ζέισ, δε ζέισ λα αλακεηρζώ κε απηό». Από ηελ άιιε έρσ λα πσ, 

όηη θαη εγώ ηα βιέπσ αξθεηά απ‟ έμσ, γηαηί δελ είκαη ζπλζέηξηα, είκαη κνπζηθνιόγνο, 

θηλνύκαη πξνθαλώο ζε έλαλ ιηγόηεξν θαηεπζπλόκελν ρώξν ή έηζη ληώζσ ηνπιάρηζηνλ 

επνκέλσο ίζσο θξίλσ θαη κε έλαλ άιιν ηξόπν πνπ έρεη θαη κηα άιιε δπλακηθή. Δίλαη 

θαη ηη επηξξνέο έρεη έλαο άλζξσπνο θαη ηη ζηόρνπο έρεη βάιεη. Οπόηε αξθεηά κε 

πξνβιεκάηηζε απηό ην ζέκα γηα λα αζρνιεζώ θαη λα εζηηάζσ ζε απηό.  

ΜΠΑ: ε αθνύσ θαη αλαξσηηέκαη όηαλ ιεο όηη απηά ηα άηνκα, ζθεθηήθαλε θαη λα ηα 

παξαηήζνπλε θαη ζα ζνπ θάλεη κεγάιε εληύπσζε αλ ζνπ πσ όηη παξ‟ όιν πνπ 

βξίζθνκαη ζε έλα παλεπηζηήκην όπσο ην Cornell, αληηκεησπίδσ αληίζηνηρεο 

δπζθνιίεο θαη πνιιέο θνξέο ππήξμαλ απηέο νη ζηηγκέο πνπ έλησζα όηη… «αμίδεη;» 

«αμίδεη λα πξνζπαζώ θαη λα βάισ θάπνηα όξηα; Πνπ κε απηά ηα όξηα ζα έπξεπε θαλ 

λα κε αζρνινύκαη θαη λα  βξίζθνκαη πεξηζζόηεξν ζην ρώξν κνπ». Καη απηό πνπ 

είπεο πξηλ γηα ην κνπζηθό ρώξν, πνπ πξαγκαηηθά θαηά θάπνηνλ ηξόπν είλαη αξθεηά 

ζπληεξεηηθόο. Κάλσ ζπλνκηιίεο κε άιιεο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο κνπ, νη νπνίεο είλαη 
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από άιινπο ρώξνπο, θαη αλαξσηηέκαη αλ κηα γπλαίθα αξρηηέθησλ ή θαζεγήηξηα 

θαιώλ ηερλώλ αληηκεησπίδεη παξόκνηα ζέκαηα. 

Έρεη λα θάλεη κε αλζξώπνπο πνπ είλαη ηνμηθνί, απηή ε θαηάζηαζε έρεη λα θάλεη κε 

κηα ηνμηθόηεηα. Δίλαη άλζξσπνη νη νπνίνη όηαλ δελ μέξνπλ πσο λα αληεπεμέιζνπλ ζε 

κηα θαηάζηαζε θαη γίλνληαη πνιύ επηζεηηθνί, αληί λα κπνπλ ζε κηα δηαδηθαζία ζην λα 

γίλνπλ πην αλνηρηνί θαη λα έρνπλ ζεβαζκό, γηαηί εδώ κηιάκε γηα έλαλ απιό ζεβαζκό 

πξνο ηνπο αλζξώπνπο. Δίλαη πνιύ απιό. Σν νπνίν γηα κέλα ην παίξλεηο όρη 

απαξαηηήησο από ηελ εθπαίδεπζε, ην παίξλεηο από ηελ νηθνγέλεηα ζνπ. Σν ζέκα είλαη 

όηη απηό, ην λα ηα παξαηήζεη θάπνηνο είλαη δπζηπρώο ιππεηεξό, γηαηί δπζηπρώο απηνί 

νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζε θάλνπλ λα ληώζεηο αξρηθά όηη δελ είλαη έλαο 

πνπ ζπκπεξηθέξεηαη έηζη θαη όηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο όηαλ θαιιηεξγνύληαη θαη δελ 

ππάξρεη θάπνηνο, κηα νκάδα ή θάπνηνο αλώηεξεο ζέζεο, λα έξζεη θαη λα επηβιέςεη θαη 

λα δηνξζώζεη απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηόηε απηέο ζεσξνύληαη πνιύ θπζηνινγηθέο θαη 

σο πξαγκαηηθόηεηα. Δκείο δειαδή ηώξα έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θάηη ην νπνίν 

ζεσξείηαη θπζηνινγηθό. Καη πώο είλαη δπλαηό λα αιιάμνπκε εκείο θάηη ηόζν κεγάιν, 

πνπ ζα καο πάξεη λα βάινπκε όιεο ηηο δπλάκεηο καο ζε απηό θαη όρη ζην θαιιηηερληθό 

καο έξγν; 

ΚΜΓ: Καη απηό είλαη πνπ θξαηάεη ηηο γπλαίθεο ή γεληθά ππνθείκελα πνπ δελ είλαη 

ζεκηηά λα κπνύλε ζην ρώξν, γηαηί δελ είλαη κόλν νη γπλαίθεο, είλαη θαη άηνκα πνπ γηα 

ην ρ ς ιόγν δελ ηα δέρνληαη θαη βξίζθνπλ ηνλ ηνίρν κπξνζηά ηνπο θαη δελ κπνξνύλ… 

λα πσ «παξάγνπλ», λα δεκηνπξγήζνπλ, γηαηί έρνπλ λα αλέβνπλ όιν απηό ην βνπλό 

κέρξη λα κπνξέζνπλ ελώ ηα ζεκηηά ππνθείκελα πάλε από ην ίζησκα.  

ΜΠΑ: πκβαίλεη απηό δπζηπρώο, θαη μέξεηο, δηάβαδα κηα ζπλέληεπμε ηεο Jennifer 

Walshe, αλαθεξόηαλ ζπγθεθξηκέλα ζην Darmstadt ζηε ζεξηλή αθαδεκία (summer 

school), πνπ έρνπλ ην 50% – 50% ζε άλδξεο γπλαίθεο, θαη απηό ην βξίζθσ θάπσο… 

πώο λα ην πσ… δε ζεσξώ όηη απηή είλαη ε αληηκεηώπηζε. Πνιιέο θνξέο έρσ 

ζπλνκηιίεο κε ζπλαδέιθνπο, μέξεηο θάζε ρξόλν παίξλνπλ δύν ζπλζέηεο ζην Cornell 

θαη κνπ ιέλε πξέπεη λα δεηο θαη ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ αλδξώλ γπλαηθώλ θαη είλαη 

κεγάιν ζέκα γηαηί θπζηθά πξέπεη θαη λα ππάξρεη απηή ε ηζνξξνπία γηαηί έρσ ππάξμεη 

θαη εγώ γπλαίθα ζπλζέηξηα, όκσο όηαλ έθαλα ηηο αηηήζεηο κνπ δελ ήζεια λα κε 

πάξνπλ γηαηί είκαη γπλαίθα. Γηαηί ν θόζκνο λα κελ θάλεη αλώλπκα ηηο αηηήζεηο ζηα 

παλεπηζηήκηα; Γηαηί πξέπεη λα μέξσ όηη απηό ην έξγν ην έρεη γξάςεη γπλαίθα ή πνηνο 
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είλαη απηόο ν άλζξσπνο πνπ θάλεη αίηεζε; Θα κπνξνύζακε θάιιηζηα, λα κελ 

μέξνπκε. Να επηιέμνπκε βάζεη ηνπ έξγνπ θαη κεηά λα δσ πνηνη είλαη. Καη πνιιέο 

θνξέο πξνζπαζώ λα ην θάλσ απηό, λα αθνύζσ ηε κνπζηθή, ρσξίο λα μέξσ θαλ ηελ 

ειηθία, ηίπνηα. 

ΚΜΓ: Ζ εμαλαγθαζκέλε επηινγή είλαη ε άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο πνπ είλαη 

επίζεο ιαλζάλνπζα. Γηαηί νπζηαζηηθά είλαη θάηη πιαζηό.  

ΜΠΑ: Μα λαη. Γε ζεσξώ όηη απηό είλαη ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηαηί κάιηζηα απηό 

πνπ ληώζσ όηη θάλεη είλαη όηη ε λέα γεληά, νη θνηηεηέο κνπ, όρη όινη, αιιά ε 

πιεηνςεθία, δε ζα έθαλε αξλεηηθά ζρόιηα, νύηε ζα ζθεθηνύλ αλ είλαη γπλαίθα 

ζπλζέηξηα θηι, αιιά ηνπο βάδεη ζε κηα θαηάζηαζε λα ληώζνπλ πόηε επηηέινπο ζα 

εληζρύζνπκε ηηο γπλαίθεο ζπλζέηξηεο ώζηε λα πάξνπλ θαη απηέο κηα ηζάμηα 

αληηκεηώπηζε θαη δε ζεσξώ όηη απηό δελ είλαη ε ιύζε.  

ΚΜΓ: ηαλ ην θάλεηο θαηαλαγθαζηηθά δελ λνκίδσ όηη αλαγλσξίδεη όλησο ηελ αμία 

ηεο ζπλζέηξηαο ή ηνπ ζπλζέηε πνπ ζα κπεη αιιά ηίζεηαη κόλν λνκηθά. Γεληθά δε 

λνκίδσ όηη κπνξεί λα ηεζεί πξαγκαηηθά κηα ηζόηεηα κόλν από ηα ραξηηά γηαηί θαη νη 

λόκνη εδώ πέξα ιέλε όηη ππάξρεη ηζόηεηα, όηη είκαζηε ίζνη θαη ίζεο αιιά δηαθνξεηηθό 

ρεηξηζκό έρνπλ όινη νη άληξεο ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο, θαη ζε πην πξνρσξεκέλεο 

θαηαζηάζεηο π.ρ. ζηα δηθαζηήξηα ζε πεξηπηώζεηο παξελόριεζεο, βηαζκνύ. Ο λόκνο δε 

κνπ ιέεη θάηη εκέλα.  

ΜΠΑ: ε αθνύσ θαη κνπ έξρνληαη δηάθνξεο ζθέςεηο. Θπκάκαη όηη ήκνπλ ζε έλα 

ζπκπόζην ην 2017, ζην νπνίν είρε ηεζεί απηό ην δήηεκα, ζρεηηθά κε ην πσο κπνξνύκε 

λα εληζρύζνπκε γπλαίθεο ζπλζέηξηεο. Πνιύ ζπρλά βιέπεηο ζπλαπιίεο πνπ είλαη κόλν 

κηα ή δύν γπλαίθεο ζπλζέηξηεο ή θηηάρλνπλ ην πξόγξακκα θαη ιέλε «α! πξέπεη λα 

έρνπκε θαη κηα γπλαίθα ζπλζέηξηα, αο θσλάμνπκε θαη κηα γπλαίθα». Ή ήκνπλ ζην 

Archipel Festival πνπ κνπ είρε γίλεη ε πξόζθιεζε θαη είπα όηη ζέισ λα παξνπζηάζσ 

έλα έξγν πνπ είρα θάλεη καδί κε ηνλ ζύληξνθό κνπ θαη κνπ είπαλ «λαη, αιιά ππάξρεη 

ζέκα γηαηί είλαη κόλν γηα γπλαίθεο», κα απηό είλαη ζσζηό; Πάκε λα ιύζνπκε κηα 

ηζόηεηα θαη αλ θάλνπκε απηή ηελ θίλεζε ηη; Αλ πνύκε, όπσο θαη ε Jennifer (Walshe), 

όηη γηα ηα επόκελα πέληε ρξόληα νη νξγαληζκνί πνπ θάλνπλ αηηήζεηο γηα θνλδύιηα γηα 

ηα θεζηηβάι λα απνδείμνπλ όηη έρνπλ πξνγξακκαηίζεη ηε δνπιεηά γπλαηθώλ γηα ηα 

επόκελα πέληε ρξόληα θαη απηό λα είλαη έλαο θύξηνο παξάγνληαο ώζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα ρξήκαηα, δειαδή λα ππάξρεη έλα δηάζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη απηή 
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ηελ πνξεία ώζηε λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία, λα ην θάλνπκε απηό ζπλεηδεηά. 

πλεηδεηά ζα εληζρύζνπκε ηηο γπλαίθεο γηα ηα επόκελα πέληε ρξόληα αιιά απηό 

πξέπεη λα γίλεη ζπλεηδεηά ζε πνιιά επίπεδα. Να ππάξμεη αξρηθά ζπλνκηιία, λα 

κηιήζνπκε γπλαίθεο κε άληξεο ζην ρώξν εξγαζίαο θαη λα πνύκε μεθάζαξα πώο 

ληώζνπκε ή αθόκε θαιύηεξα λα πνύλε άληξεο ζε άιινπο άληξεο πώο έλησζαλ απηνί 

όηαλ νη άιινη κίιεζαλ έηζη ζε κηα γπλαίθα ζπλάδειθό ηνπο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

πνπλ νη άλδξεο ζηνπο άλδξεο  «απηό πνπ έθαλεο, ν ηξόπνο πνπ κίιεζεο, εκέλα κε 

κεηώλεη ζαλ άλζξσπν». Γειαδή πώο είλαη δπλαηόλ απηνί νη άλδξεο λα ζπλερίδνπλ λα 

δηαηεξνύλ απηέο ηηο θηιίεο ηνπο, όηαλ έλαο θίινο ζνπ είλαη ηόζν ερζξηθόο απέλαληη ζε 

κηα γπλαίθα, δελ είλαη δπλαηό λα έρεηο κηα θηιηθή ζηάζε θαη αληηκεηώπηζε! 

ΚΜΓ: Απηό είλαη ην βαζύ ζέκα. Σν λα πάξνπκε δύν γπλαίθεο γηα λα δείμνπκε όηη 

πήξακε ή λα θάλνπκε κηα ζην ηόζν κηα ζπλαπιία κόλν κε γπλαίθεο, απηό είλαη 

επηθαλεηαθό θαη δε ιύλεη ηίπνηα γηα εκέλα.  

ΜΠΑ: Δπηθαλεηαθό, απηό αθξηβώο θαη εγώ έηζη ην ζεσξώ. Καη είλαη θαη πξνζσξηλό. 

Δίλαη επηθίλδπλν. Μπνξνύλ λα πνπλ «νξίζηε ζαο δώζακε απηό ην δηθαίσκα, ηώξα 

επαλεξρόκαζηε» Δίλαη ζαλ λα ηνπο δίλνπκε ην δηθαίσκα λα πνπλ όηη έρνπλ ηηο 

απνδείμεηο όηη νη γπλαίθεο ήηαλ παξνύζεο θαη πάεη ιέγνληαο. Σν θάλνπκε εύθνιν κε 

απηό ηνλ ηξόπν.  

ΚΜΓ: Γηα λα αθνινπζήζνπκε ην εξσηεκαηνιόγην, ε πξώηε εξώηεζε πνπ έρσ λα ζνπ 

θάλεη είλαη: πώο ζα πεξηέγξαθεο ηελ εθπαηδεπηηθή ζνπ πνξεία ζην ρώξν ηεο 

ζύγρξνλεο κνπζηθήο /ερεηηθώλ ηερλώλ; Πώο πξνζέγγηζεο θαη γλώξηζεο ηε ζύγρξνλε 

κνπζηθή / ερεηηθέο ηέρλεο; 

ΜΠΑ: Μπήθα ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο, ιίγν από ηελ πίζσ πόξηα. Σα πξώηα κνπ 

αθνύζκαηα μεθίλεζαλ κέζσ ηεο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο, πνπ από ηελ ειηθία ησλ 4-5 

ρξνλώλ κέρξη 12. Αζρνινύκνπλ πνιύ εληαηηθά θαη εθεί ήηαλ πνπ μεθίλεζε γηα εκέλα 

ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο κνπζηθήο πνπ είρε λα θάλεη κε κνπζηθή θαη 

θίλεζε. Δπνκέλσο γηα εκέλα απηά ήηαλ θάπσο ζπλδεδεκέλα θαη κ‟ έλαλ ηξόπν, δελ 

κπνξείο λα ηα δηαρσξίζεηο αλ ζεο. Μεηά ζηακάηεζα ηε γπκλαζηηθή επεηδή είρα έλα 

αηύρεκα αιιά πην πνιύ γηαηί ήηαλ κηα επηξξνή ηνπ παηέξα κνπ ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία, ε ξπζκηθή ή ν ρνξόο είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ζνπ εμαζθαιίζεη απηό πνπ 

ζεο λα θάλεηο. Καη μέξεηο ηη…ζέισ λα απαληάσ ιίγν ηηο εξσηήζεηο κνπ κε βάζεη απηό 

ην θίλεηξν πνπ έρνπκε, ην «πώο κηα γπλαίθα». Καη γηαηί ην ιέσ απηό, γηαηί γηα εκέλα 
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ε θσλή ηνπ παηέξα είλαη ε θσλή ηεο θνηλσλίαο, θαηά έλαλ ηξόπν, θαηά πνιινύο 

ηξόπνπο θαη είλαη απηή, ή ηνπιάρηζηνλ εγώ πσο ην βίσζα, ε κεηέξα ζε αλέρεηαη ό,ηη 

θαη λα θάλεηο ό,ηη θαη λα είζαη. Καη όηαλ είζαη έλαο άλζξσπνο πνιύ θξηηηθόο θαη 

ζέιεηο λα μέξεηο ηη θάλεηο έρεη ηελ αλάγθε ηεο θξηηηθήο, έρεηο αλάγθε κηαο θσλήο πνπ 

είλαη εθηόο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη απηή ε θσλή είλαη πεξηζζόηεξν ηνπ παηέξα, ζηηο 

νηθνγέλεηεο σο ηόηε θαη σο ηώξα. Καη πήξε πνιύ ζνβαξά απηά πνπ είρε λα πεη, όηη ε 

γπκλαζηηθή έρεη έλα όξην ειηθίαο.  

Παξ‟ όια απηά ήηαλ θάηη πνιύ ζεκαληηθό γηα εκέλα, ην λα βηώλσ κέζα από ην ζώκα 

κνπ θαη κέζα από ην performance, αλ ζέιεηο. Καη πην πνιύ κέζα από ην όηη κνπ 

δίλεηαη έλαο πνιύ αλνηρηόο θαη ειεύζεξνο ρώξνο θίλεζεο, γηαηί ε γπκλαζηηθή ζνπ 

δίλεη έλαλ ηεξάζηην ρώξν, ν νπνίνο απιά ζνπ δίλεηαη, ζνπ αθήλεηαη θαη ζνπ 

αθηεξώλεηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Έρεη κηα 

ζεηξά όπσο ε κνπζηθή πνπ έρεη αξρή θαη ηέινο, δηαιέγεηο λα θάλεηο ηηο γπκλαζηηθέο 

ζνπ αζθήζεηο, νη νπνίεο θξίλνληαη θαη από ην κνπζηθό θνκκάηη πνπ δηαιέγεηο. 

 Καη όπσο ζνπ είπα, θαη ην αηύρεκα ήηαλ θάηη ζεκαληηθό γηαηί ην λα είζαη ζην Παιέ 

ληε πνξ θαη λα έρεηο ζπαζκέλν ρέξη θαη λα κελ ππάξρεη γηαηξόο λα ζε θνηηάμεη θαη 

λα είζαη δύν ώξεο εθεί λα πεξηκέλεηο ηνλ παηέξα ζνπ λα έξζεη λα ζε πάξεη λα ζε πάεη 

ζην λνζνθνκείν, λνκίδσ όηη ζαλ παηέξαο ζεώξεζε όηη δε ζα άθελε ην παηδί ηνπ ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηα βαζηθά. Ννκίδσ όκσο όηη απηέο είλαη νη 

ζηηγκέο πνπ αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα, είλαη πνιύ θαζνξηζηηθέο ζηηγκέο ζηε δσή ζνπ. 

Καη έηζη θάπσο επεηδή άθεζα ηε γπκλαζηηθή, έλησζα όηη δε ζέισ λα αθήζσ απηό πνπ 

ήηαλ καδί κε ηε γπκλαζηηθή θαη απηό ήηαλ ε κνπζηθή.  

Ξεθίλεζα κε έλα αξκόλην, ην νπνίν είρε ηξεηο νθηάβεο θαη γηα πνιιά ρξόληα πήγα ζε 

κηα κνπζηθή ζρνιή, ιεγόηαλ Βαζηιεηάδεο, ζηε Θεζζαινλίθε. Δθεί άξρηζα λα 

καζαίλσ κνπζηθή, ηα πξώηα πξάγκαηα κνπζηθή ζεσξία θηι. Ήηαλ κηα ηειείσο 

δηαθνξεηηθή ζρνιή ζα έιεγα, γηαηί ππήξραλ άλζξσπνη θαη ν ίδηνο ν Βαζηιεηάδεο, ε 

νηθνγέλεηα ηνπ, πξνεξρόηαλ από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, νπόηε ππήξραλ ζηηγκέο πνπ 

ππήξραλ πνιιά αθνύζκαηα. Φπζηθά ην όηη είρα ηξεηο νθηάβεο δελ ην ήμεξε ε 

θαζεγήηξηά κνπ ζην πηάλν, νπόηε έπξεπε λα «ηα βάισ όια καδί» θαη εθεί ήηαλ ν 

απηνζρεδηαζκόο, θαη εθεί ήηαλ απηό πνπ άξρηζα λα ιέσ «πξώηα ην έλα ρέξη κεηά ην 

άιιν θαη κεηά ηα βάδεηο όια καδί». ε απηή ηε κνπζηθή ζρνιή πήξα πνιιά 

εξεζίζκαηα θαη ππήξραλ πνιιά άηνκα πνπ καο έθαλαλ πξάγκαηα γηα 
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εζλνκνπζηθνινγία, πνπ καο έθεξλαλ λα αθνύκε κνπζηθή από άιια κέξε, θαη ήηαλ 

πνιύ σξαίν απηό ην πξάγκα θαη πνιύ αζπλήζηζην αλ ζέιεηο, νπόηε είρακε κηα πνιύ 

αλνηρηή αληηκεηώπηζε. Καη εθεί ήηαλ θάπνηνο πνπ κνπ κίιεζε γηα ηε 

κνπζηθνζεξαπεία (music therapy), ην νπνίν άξρηζε λα κε ελδηαθέξεη, γηαηί ζεώξεζα 

όηη ε κνπζηθή είρε έλαλ ραξαθηήξα πνιύ εγσηζηηθό. ηη ήζειε λα ηθαλνπνηήζεη εκάο, 

ην ego καο θαη ήζεια θάπνπ λα βξσ κηα ιεηηνπξγηθόηεηα, όηη θάπνπ πξέπεη λα 

πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία καο. Καη έηζη ζεώξεζα όηη ε κνπζηθνζεξαπεία είλαη θάηη 

ζεκαληηθό θαη είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα ην επεμεξγαζηώ θαη λα κάζσ 

πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γη‟ απηό.  

Μεηά πήγα ζε κηα άιιε ζρνιή ζην σδείν Γειεδήκνπ εθεί πέξαζα δύν ρξόληα θαη 

αλαδεηνύζα κηα γλώζε ζηε ζύγρξνλε κνπζηθή ε νπνία όκσο δελ ππήξρε. Ζ κνπζηθή 

ζηακαηνύζε ζηνλ Stravinsky θαη έιεγα «δε γίλεηαη, δελ κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηό»! Ο 

άλζξσπνο ήηαλ πνιύ ζνβαξόο ζηε κνπζηθή, πνιύ ηθαλόο θάλακε θαη δηθά ηνπ 

θνκκάηηα. Θπκάκαη έλα θνκκάηη ηνπ, πνπ ιεγόηαλ η Καταιγίδα θαη απηή ε θαηαηγίδα 

θαηέιεμε ζε κηα δηθή κνπ θαηαηγίδα δηόηη ζπκάκαη πάξα πνιύ ραξαθηεξηζηηθά όηη 

θάπνηα ζηηγκή είπα «λαη, θαηαιαβαίλσ όηη ζηε ρνξσδία πξέπεη λα θάλνπκε ηα 

θνκκάηηα ζαο θ. Γειεδήκνπ, αιιά είκαζηε κεγάια άηνκα θαη ζα ήηαλ σξαίν λα 

θάλνπκε θαη κηα ζπδήηεζε, ηη θνκκάηηα ζα ζέιακε λα πνύκε». Δθεί θπζηθά έγηλε 

ρακόο, άξρηζε λα κνπ ιέεη «πνηα είζαη εζύ, πνπ ζα κνπ πεηο απηά» θηι θηι θαη ηνπ 

απάληεζα όηη «είκαη απηή πνπ έρεη κηα θσλή, κέζα ζε απηή ηε ρνξσδία, αιιά απηή ε 

θσλή, γηα λα ζπλερίζεη λα αθνύγεηαη, λα ππάξρεη θαη λα ιάκςεη πξέπεη λα ηεο δνζεί 

θαη ε επθαηξία ηεο θσλήο, ε ειεπζεξία ηνπ “ηη ζέιεηε λα θάλνπκε”».  

Έθαλα θαη πηάλν. Eίρα κηα θαζεγήηξηα πνπ ήηαλ ε θιαζηθή θαζεγήηξηα ηνπ πηάλνπ, 

πνπ ήζειε λα πεξηκέλσ άιια πέληε ρξόληα γηα λα παίμσ έλα θνκκάηη πνπ ήζεια λα 

παίμσ γηαηί έπξεπε λα πεξάζσ όια απηά ηα ζηάδηα. Δγώ ηηο έιεγα «κα ην παίδσ» θαη 

κνπ έιεγε «λαη ην παίδεηο, αιιά δελ θαηαιαβαίλεηο ηη παίδεηο» θαη ηεο ιέσ «έια λα 

κηιήζνπκε καδί θαη λα δνύκε ηη κπνξώ λα παίμσ». Καη ήηαλ εθείλε ε πεξίνδνο, πξηλ 

δώζσ ηηο εμεηάζεηο γηα ηελ αξκνλία πήγα ζην σδείν θαη ηνπο είπα «δε ζέισ λα δώζσ 

ηηο εμεηάζεηο κνπ, δε ζα έξζσ λα παίμσ πηάλν γηα εζάο, δε ζα έξζσ λα ηξαγνπδήζσ 

γηα εζάο, δηόηη απιά θεύγσ».  

Έδσζα εμεηάζεηο γηα ηελ κνπζηθνινγία πνπ ήκαζηαλ ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε ώξεο 

θιεηζκέλνη ζηνλ ππαίζξην ρώξν κηαο ζρνιήο δηόηη πεξηκέλακε λα καο ζηείινπλε ηα 



Β.9 
 

ζέκαηα. Πνιιέο θίιεο κνπ θύγαλε, εγώ έκεηλα. Καη ζπκάκαη ην ληηθηέ θαη ζπκάκαη 

ηνλ εαπηό κνπ λα ιέεη «θαιά πιάθα θάλνπκε; Δίλαη απηή αληηκεηώπηζε γηα λα κπσ 

εγώ ζε έλα παλεπηζηήκην; Να αθνύζσ κεξηθέο λόηεο γηα λα κπσ ζην παλεπηζηήκην.» 

Καη ιέσ όρη, δελ είλαη απηό γηα εκέλα. Καη κεηά έςαμα βξήθα κηα θπξία πνπ είρε 

θάλεη ζπνπδέο ζην Παξίζη, ε νπνία κε βνήζεζε πνιύ θαη κνπ έδσζε κεγάιν θίλεηξν 

ε ζπλνκηιία πνπ είρα καδί ηεο. Μνπ είπε γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία, ηελ νπνία ηελ 

εθάξκνδε θη‟ όιαο, θαη έηζη απνθάζηζα λα θύγσ. Οη επηινγέο κνπ ήηαλ ή Λνλδίλν, ή 

Παξίζη ή Νέα Τόξθε. Νέα Τόξθε θπζηθά κε ηίπνηα, κε ηη ρξήκαηα; Παξίζη δε 

κηινύζα γαιιηθά, ε Διιάδα είρε κπεη ζηελ Δπξσπατθή Κνηλόηεηα, νπόηε κπνξνύζα 

λα πάσ ζην Λνλδίλν. Φεύγσ ζην Λνλδίλν, ρσξίο λα έρσ θάλεη αηηήζεηο, ήκνπλ γηα 

κεγάιν δηάζηεκα από‟δσ θαη από‟θεη, δελ είρα νύηε ζπίηη, άξρηζα λα παίξλσ ηηο A-

LEVELS (1994 θζηλόπσξν)  γηα λα κπσ ζην παλεπηζηήκην. Γλσξίδσ έλαλ θνηηεηή, 

πνιύ κεγαιύηεξν ζε ειηθία, από ηε Βξαδηιία πνπ ήζειε λα θάλεη ζπνπδέο ζην 

θιάνπην θαη αξρίδεη θαη κνπ παίδεη θάηη θαηαπιεθηηθό ζην θιάνπην αιιά εγώ 

ζθέθηεθα όηη δελ κε εθθξάδεη απηό, λα θάζνκαη λα πεξλάσ όιν ην ρξόλν κνπ όιεο ηηο 

ώξεο γηα λα παίμσ θάηη θαηαπιεθηηθό ζην θιάνπην. Μνπ θαηλόηαλ ιίγν πεξίεξγν 

απηό, απηή ε αθνζίσζε ζηε κνπζηθή πνπ απαηηεί όιεο ηηο ώξεο, ήηαλ θάπσο ζαλ ηε 

γπκλαζηηθή, απαηηεί απηή ηελ πεηζαξρία. Παξ‟ όια απηά έθαλα κηα θνπβέληα καδί ηνπ 

θαη κνπ ιέεη «θαη ηη ζεο λα θάλεηο απηά ηα A-LEVELS, αθνύ γλσξίδεηο ηε ζεσξία, 

ηελ αξκνλία είζαη πνιύ θαιή» θαη εθεί ζθέθηεθα όηη είρε δίθαην.  

Δθείλε ηε κέξα θη‟ όιαο παξαηάσ ηα A-LEVES, ηε ζρνιή πνπ είρα γξαθηεί. Πάσ ζην 

Goldsmiths Collage γηαηί είρε έλα πξόγξακκα, πνπ ήηαλ έλαο extra ρξόλνο γηα εθηόο 

Αγγιίαο θνηηεηέο. Γελ μέξσ γηα πνην ιόγν, αιιά κόλν γη‟ απηό ίζσο θαη πάσ ζην 

γξαθείν θαη ιέσ «ζέισ λα κπσ ζην πξόγξακκα». Eίλαη αξρέο Οθηώβξε πνπ ήδε έρεη 

μεθηλήζεη ε ζρνιή. Μπαίλσ θαη ιέσ «ζέισ λα κηιήζσ κε θάπνηνλ» επέιεμα ηελ Sadie 

Harrison, ήηαλ γπλαίθα ζπλζέηξηα έηζη επέιεμε απηή. Μνπ είπαλ όηη δελ ήηαλ εθεί 

εθείλε ηε ζηηγκή θαη όηη κπνξώ λα πεξηκέλσ ή λα έξζσ άιιε θνξά θαη εγώ είπα όηη 

ζα πεξηκέλσ. Δίκαη έμσ ώξεο πεξηκέλσ θαη έξρεηαη θάπνηνο από ην γξαθείν θαη κνπ 

ιέεη  όηη  κπνξεί λα πεξηκέλσ θη άιιν, ίζσο κέρξη ηηο ηέζζεξηο ην απόγεπκα. Αιιά 

εγώ δελ έθπγα, έπξεπε λα ηεο κηιήζσ. Δίπα, «είλαη ε κέξα πνπ ή ζα γίλεη θάηη ή δε ζα 

γίλεη. Σέξκα»  

Έξρεηαη ε Sadie Harrison, ε νπνία είλαη κηα θαληαζηηθή γπλαίθα, ηε ζαπκάδσ πάξα 

πνιύ θαη θάζεηαη καδί κνπ έμσ από ην γξαθείν θαη κνπ ιέεη «ηη ζε έθαλε λα έξζεηο 
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εδώ;» θαη ηεο ιέσ «ζέισ λα κπσ ζην πξόγξακκα, αιιά κόλν γηα έλα ρξόλν θαη κεηά 

λα κπσ ζην City University γηαηί εθεί θάλνπλ κνπζηθνζεξαπεία». Μνπ ιέεη «είζαη 

πνιύ επζύο θαη πνιύ εηιηθξηλήο», ηεο ιέσ «δελ έρσ θάηη άιιν, πξέπεη λα ζαο πσ ηνπο 

ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είκαη εδώ.» Μνπ δίλεη έλα ζέκα αξκνλίαο λα ιύζσ, κνπ 

έθαλε θαη ληηθηέ, ηεο ιέσ «δελ είκαη θαιή ζην ληηθηέ, δελ αθνύσ ηηο λόηεο. Γελ κε 

ελδηαθέξνπλ νη λόηεο, κε ελδηαθέξνπλ νη ήρνη πεξηζζόηεξν, αιιά αο ην θάλνπκε». 

Μνπ δίλεη έλα ζνπξάλν, ηεο ην δίλσ πίζσ ιίγν πνιύ πξηλ ην παίμεη νιόθιεξν κνπ ιέεη 

«αθνύ δελ ην έρσ παίμεη» ηεο ιέσ «κα δελ κπνξείο λα θάλεηο θαη πνιιά, απηό είλαη 

πάλσ θάησ πνπ ζα παίμεηο». Μνπ ιέεη «ελδηαθέξνλ» ηεο ιέσ «έηζη έρσ κάζεη λα 

επηβηώλσ. Με απηά πνπ έρσ.» Μεηά κνπ ιέεη «αο κηιήζνπκε γηα ηζηνξία» - ήηαλ 

ζπλέληεπμε εγώ δελ ην είρα ζπλεηδεηνπνηήζεη – «πεο κνπ θάηη γηα ηνλ Stravinsky, 

Ηεξνηειεζηία ηεο Άλνημεο» θαη απαληάσ «Stravinsky; Ηεξνηειεζηία ηεο Άλνημεο; 

πγγλώκε αιιά πόηε έρεη δήζεη απηόο ν ζπλζέηεο;» κνπ ιέεη απηή «Schönberg;» ηεο 

ιέσ εγώ «ζπγγλώκε, ε ηζηνξία ηεο κνπζηθήο ηειεηώλεη ην 1900» θαη απηή έρεη  κείλεη 

– ζνθ! Μνπ ιέεη «δε γίλεηαη, θάηζε λα ζην μαλαπώ» ηεο ιέσ «ρη. Γη‟ απηό ην ιόγν 

είκαη εδώ» .  

Απηή ηε κέξα δελ κπνξώ λα ηελ μεράζσ θαη ραίξνκαη πνπ ε Harrison ήηαλ ε κόλε 

ζπλζέηξηα ζην Goldsmiths, δελ ππήξρε άιιε εθεί. Ννκίδσ όηη ε αληηκεηώπηζε πνπ 

είρα από ηνλ Peter Dickinson, ηνλ θαζεγεηή κνπ ζηε ζύλζεζε, πνπ κε θάιεζε ζην 

γξαθείν ηνπ θαη κνπ είπε «δελ κπνξείο λα γίλεηο ζπλζέηξηα!» Λέσ γηαηί; Μνπ ιέεη 

«γηαηί δελ κπνξείο λα παίδεηο ηα έξγα ζνπ», ηνπ ιέσ «δε ζα ηα παίδσ εγώ ηα έξγα 

κνπ! Γελ ηα γξάθσ γηα λα ηα παίδσ εγώ» - «κα πξέπεη λα κάζεηο λα ηα παίδεηο» - «κα 

δε κε ελδηαθέξεη λα ηα παίμσ. Πξνρηέο αλεβάζαηε ην έξγν κνπ ηόζν ςειά, κνπ 

είπαηε όηη είλαη ζαλ Hamlet» - «λαη είλαη εμαηξεηηθό» - «πνύ ην πξόβιεκα ηόηε;» -

«δελ είζαη ζπλζέηξηα, δελ κπνξείο λα γίλεηο». Καη λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, κνπ πήξε 

πνιιά ρξόληα λα θαηαιάβσ, θαη ζπκθσλώ, όηη δελ είκαη ε θιαζηθή ζπλζέηξηα θαη 

επηπρώο πνπ δελ είκαη απηή ε θιαζηθή ζπλζέηξηα. Καη εθείλε ηε ζηηγκή 

αλαξσηήζεθα αλ πξέπεη λα θάλσ θάηη άιιν, κνπ ην ιέεη απηόο πνπ είλαη ν αλώηεξνο 

ηνπ ηκήκαηνο (head of the department) ζε απηό ην ηεξάζηην γξαθείν, θαη ζνπ ιέεη 

απηόο ν Peter wow…  

ΚΜΓ: Καη ηειηθά πώο πξνζέγγηζεο ηελ ζύγρξνλε κνπζηθή / ερεηηθέο ηέρλεο.  
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ΜΠΑ: Θα ζνπ πσ θαη θάηη άιιν πνιύ ζεκαληηθό. ηαλ έγξαςα ην πξώην κνπ 

θνκκάηη πνπ ήηαλ γηα ζόιν ηζέιν, θαη ην έδσζα ζε έλαλ θνηηεηή, ν νπνίνο ήηαλ από 

ηελ Κύπξν, έλα πνιύ ζπκπαζεηηθό παηδί θαη πνιύ θαιό θαη πνιύ επγεληθό. Έλησζα 

όηη κε έπαηξλε κε κεγάιε ζνβαξόηεηα θαη λνκίδσ όηη ήηαλ θαιό γηαηί ήηαλ έλαο 

άλδξαο, γηαηί απηή ε ζνβαξόηεηα κε έθαλε λα θαηαιάβσ όηη ε έρσ θάηη λα δώζσ θαη 

κπνξεί λα εθηηκεζεί, θαη ήηαλ ζεκαληηθό. Μπνξεί λα κελ εθηηκεζεί άκεζα από ηνπο 

θαζεγεηέο αιιά από ηε δηθή ζνπ ηε γεληά, γηαηί απηό είλαη ην κέιινλ ζνπ, απηνί είλαη 

νη ζπλάδειθνί ζνπ, εθεί ζέιεηο λα επελδύζεηο. Καη όηαλ έπαημε ην θνκκάηη κνπ βγήθε 

θαη ε κνπζηθνζεξαπεία από ην κπαιό κνπ. 

Έδσζα ηηο εμεηάζεηο κνπ θπζηθά κεηά γηα ην City αιιά ην Goldsmiths έγηλε ην ζπίηη 

κνπ θαη πήγα πίζσ ζηε Sadie (Harrison) θαη ηεο είπα όηη δε ζέισ λα θάλσ 

κνπζηθνζεξαπεία αιιά λα κείλσ εθεί θαη κνπ ιέεη «είκαη ηόζν ραξνύκελε. Ζ ραξά 

κνπ είλαη δηπιή, γηαηί ζα κείλεηο πξαγκαηηθά, όρη επεηδή ζέιεηο λα θάλεηο θάπνηεο 

ζπνπδέο.»  

Έηζη μεθίλεζα ζύλζεζε, δνύιεςα κε έλαλ θαζεγεηή ηνλ Roger Redgate, ν νπνίνο 

ζπνύδαζε κε ηνλ Brian Ferneyhough, θαη ε δνπιεηά ηνπ ήηαλ θαη είλαη new 

complexity θαη ν νπνίνο είρε ηελ ηύρε λα ζπνπδάζεη ζην Freiburg ζηε Γεξκαλία. Δίρε 

ηελ ηύρε λα εθηεζεί ζε άιια αθνύζκαηα. Γηαηί γηα ηελ επνρή πνπ κηιάκε ην 1995, ε 

Αγγιία ήηαλ ζπληεξεηηθή, παξ‟ όιν πνπ έρεη experimental music, rock music, ζην 

ζέκα ηεο κνπζηθήο δελ είρε απηό ην new music, όπσο ιέκε ζηε Γεξκαλία. Οπόηε κέζα 

από ηνλ θαζεγεηή κνπ, πνπ θάλακε αθνύζκαηα Ξελάθε, Schönberg… ηα «θιαζηθά» 

ηεο ζύγρξνλεο, αιιά θαη Lachenmann. Δθεί είρα αθνύζεη έλαλ θνληξακπαζίζηα πνπ 

είρε δώζεη κηα ζπλαπιία θαη είρε παίμεη Ξελάθε θαη κνπ είρε θάλεη εληύπσζε.  Ήηαλ 

θάπνηνη άλζξσπνη πνπ είραλ δώζεη ζπλαπιίεο θαη ηνπο είρα αθνύζεη ζην Λνλδίλν, 

όπσο ν Ian Pace πνπ είρε έλα θνκκάηη κε κηα κπαθέηα πνπ ηελ άθελε λα πέθηεη πάλσ 

ζην πηάλν θαη δελ έθαλε ηίπνηα άιιν. 

 Ο θαζεγεηήο κνπ κε ελεκέξσλε γηα ην πνηα ζπλαπιία λα παξαθνινπζήζσ, πνηνλ 

κνπζηθό λα γλσξίζσ θαη όινη ηνπο ήηαλ πνιύ ηθαλνί κνπζηθνί. Δθεί βέβαηα, ηα 

ηέζζεξα ρξόληα πνπ ήκνπλ ζην Goldsmiths δελ κπνξνύζα λα βξσ κνπζηθνύο λα 

παίμνπλ ηε δνπιεηά κνπ γηαηί ε δνπιεηά κνπ ήηαλ πνιύπινθε (complex), είρε κηα 

πεξηπινθόηεηα, κηα δπζθνιία. Πνιιέο θνξέο είρε απινύο ξπζκνύο, αιιά ήηαλ 

ηδηόξξπζκνη θαη ζε έθαλαλ λα αλαζεσξήζεηο ηνλ ηξόπν πνπ βιέπεηο ην όξγαλν. 
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Ήζεια ηε δπζθνιία (struggle), αλ ην ζέιεηο έηζη,  λα επηθέξεη έλα βαζκό ίζσο θαη 

απηνζρεδηαζκνύ (improvisation), λα γίλεηο δεκηνπξγηθόο εθείλε ηε ζηηγκή. πσο εγώ 

πξνζπαζνύζα «πξώηα κε ην έλα ρέξη, κεηά κε ην άιιo», πξνζπαζνύζα λα βξσ 

ηέηνηνπο κεραληζκνύο πνπ ζα επηθέξαλε ιίγν ην κνπζηθό ζε απηή ηελ θαηάζηαζε.  

ΚΜΓ: πλήζσο ε δπζθνιία ζηε ζύγρξνλε κνπζηθή κπαίλεη ελ είδε εληππσζηαζκνύ 

θαη δεκηνπξγίαο ειίη, αιιά κάιινλ ε πνιππινθόηεηα (complexity), πνπ ελλνείο, δελ 

είλαη κηα πνιππινθόηεηα επηηέιεζεο , ηνπ ηύπνπ όηη πξέπεη λα έρσ κειεηήζεη ηξηάληα 

ρξόληα πηάλν γηα λα ηελ θαηαθέξσ, αιιά πεξηζζόηεξν ην λα δσ αιιηώο ηα πξάγκαηα, 

λα θάλσ κηα ζηξνθή ζην κπαιό κνπ.  

ΜΠΑ: Απηό αθξηβώο.  

ΚΜΓ: Ζ ζύγρξνλε κνπζηθή ζύλζεζε / ερεηηθέο ηέρλεο ήηαλ από ηελ αξρή ην πεδίν 

ζην νπνίν ζηόρεπεο γηα θύξηα ελαζρόιεζε; Ση ήηαλ απηό ηειηθά, πνπ ζε θέξδηζε ώζηε 

λα απνθαζίζεηο λα αζρνιεζείο επαγγεικαηηθά κε απηόλ ηνλ ηνκέα; 

ΜΠΑ: Σν Λνλδίλν ήηαλ έλαο ηόπνο δύζθνινο ηόπνο, νηθνλνκηθά δύζθνινο γηα 

έκελα. Ξέξεηο ηόηε γηα λα αλνίμεηο ινγαξηαζκό ζηελ ηξάπεδα ζηελ Αγγιία έπξεπε λα 

έρεηο credit history. Πνηα θνηηήηξηα από ηελ Eιιάδα έρεη credit history; Θα ζνπ θαλεί 

παξαλντθό, όηη θάπνηεο θνξέο ζηέιλακε θαη ρξήκαηα κέζσ ηαρπδξνκείνπ, είρα 

ηειεθσληθά ξαληεβνύ κε ηε κακά κνπ, γηαηί δελ είρα ηειέθσλν, ζηνλ ηειεθσληθό 

ζάιακν. Παξ‟ όια απηά όκσο ην Λνλδίλν κνπ πξόζθεξε όηη κπνξνύζα λα πάσ ζε 

πνιιά κνπζεία θαη ρσξίο εηζηηήξην θαη λα δσ πνιιά πξάγκαηα. Γηα εκέλα όηαλ 

κπαίλεηο ζην ζύγρξνλν θόζκν ηεο κνπζηθήο πξέπεη λα κπεηο ζην ζύγρξνλν θόζκν ηεο 

ηέρλεο. Καη ην δηαπηζηώλσ θαη ηώξα κε ηνπο θνηηεηέο κνπ, δε γίλεηαη λα δηαλνεζώ 

όηη ζα είζαη έλα ελεξγό κέινο ζην ρώξν ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο θαη δε ζα είζαη 

ελεκεξσκέλνο γηα ηε ζύγρξνλε ηέρλε, απηά πάλε καδί. ην Λνλδίλν είρα ηε 

δπλαηόηεηα λα δσ εθζέζεηο, λα γλσξίζσ θόζκν, γλώξηζα έλαλ θαιιηηέρλε ηνλ David 

Medalla πνπ είλαη θαληαζηηθόο θαιιηηέρλεο από ην Βηεηλάκ θαη είρε δεκηνπξγήζεη ην 

London Biennale από κόλνο ηνπ, δελ ππήξρε ηόηε ζην Λνλδίλν. Ήηαλ αλνηρηή ζε 

θαιιηηέρλεο, ήηαλ αλάκεζα ζε καληθέζην θαη αθηηβηζκό, ήηαλ έλαο θαιιηηέρλεο ν 

νπνίνο δεκηνύξγεζε, ηώξα είλαη γύξσ ζηα νγδόληα, θηλεηηθά γιππηά κε αθξό / 

ζαπνπλάδα, εθεί γλώξηζα πνιινύο θσηνγξάθνπο, άξρηζα λα θάλσ installation, 

γλώξηζα έλαλ εζνπνηό γηα ηνλ νπνίν δεκηνύξγεζα έλα θνκκάηη.  
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Βξήθα έλα ρώξν ζην Soho ζην Covent Garden ζην Λνλδίλν, ήηαλ έλα κπαξ πνπ είραλ 

έλαλ έμηξα ρώξν ζην ππόγεην, ν νπνίνο κνπ είρε δνζεί δσξεάλ θάζε Κπξηαθή, θαη 

έθαλε θάπνηα curating, είρα δύν ώξεο λα θάλσ installation, λα θέξσ θόζκν λα παίμεη. 

Σν είρα νλνκάζεη «πξώηεο βνήζεηεο» - First Aid. Δθεί είρα ην ρξόλν αλάκεζα ζηηο 

δύν ώξεο λα αιιάμσ ην ρώξν κε ηηο δηθέο κνπ ερεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Με βνήζεζε 

ζην λα θαηαζηαιάμσ αλ ζέισ λα θάλσ απηό ή όρη.  

Ζ ζπλεξγαζία κνπ κε ηνλ Eddie Prevost, ζην workshop πνπ πήγα, μεθίλεζε ην 1999 

θάζε Παξαζθεπή θαη δελ μέξσ γηα πόζα ρξόληα πήγαηλα θαη ήκνπλ ε κόλε γπλαίθα κε 

άιινπο είθνζη δύν άλδξεο. Καη απηό είλαη θάηη ζεκαληηθό θαη ζέισ λα ην δείμσ δηόηη 

ζπκάκαη όηη κεηά από έλα ρξόλν ελώ έβιεπα όηη ν Eddie πάληα κε αληηκεηώπηζε 

ηζάμηα, έλαο πνιύ αλνηρηόο άλζξσπνο θαη ζεκαληηθόο γηα ην ρώξν καο πηζηεύσ. Δγώ 

ήζεια λα κηιάσ γη‟ απηά πνπ έθαλα, ήζεια λα ηα αλαιύζσ, είρα ηελ αλάγθε ηεο 

ζπλζέηξηαο λα ηα αλαιύζεη: ηη θάλνπκε θαη γηαηί, ελώ ζηνλ ειεύζεξν απηνζρεδηαζκό, 

είλαη ε ινγηθή ηνπ «απιά θαλ‟ ην» (just do it), ην νπνίν είλαη θαιό θαη ραίξνκαη όηαλ 

νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα ην θάλνπλ απηό. Δγώ έρσ ηε δπζθνιία ζ‟ απηό ην ζέκα.  

ΚΜΓ : Έθαζηε… 

ΜΠΑ: Θέιεη λα ην αθήζεηο λα γίλεηο, λα είζαη αλνηρηόο ζε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ. 

Αιιά από έλα ζεκείν θαη κεηά έλησζα ηελ αλάγθε όηη ήζεια λα ην αλαιύζσ νπόηε 

απνθάζηζα όηη απηό δελ είλαη θάηη γηα εκέλα απαξαηηήησο. Έηζη άξρηζα λα ιηγνζηεύσ 

ηηο ζπλεδξηάζεηο. Μεηά απηό πνπ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό θαη θαζνξηζηηθό ην 2000, ε 

πξώηε θνξά πνπ πήγα ζην Darmstadt ζηε ζεξηλή αθαδεκία (summer course). Δθεί 

γλώξηζα πνιινύο αλζξώπνπο… ηνλ Nick Hodges. Δίρε επηιερζεί έλα έξγν κνπ γηα λα 

παηρηεί αιιά δε κε αθήλαλε λα πάξσ ηελ παξηηηνύξα. Γε καο άθελαλ γεληθά λα 

κπνύκε εθεί πνπ ήηαλ νη παξηηηνύξεο θαη ηνπο έιεγα «αθήζηε κε λα πάξσ ηελ 

παξηηηνύξα»  θαη ε απάληεζε ήηαλ «όρη δελ γίλεηαη» θαη απηόο κε βνήζεζε λα πάξσ 

ηελ παξηηηνύξα.  

Αιιά είρε θαη πνιύ γέιην ε θαηάζηαζε γηαηί εγώ ήκνπλ πάξα πνιύ αληηδξαζηηθή. Γε 

κνπ άξεζε ηίπνηα από απηά πνπ άθνπγα, είρα πνιιέο απαηηήζεηο θαη θάζε θνξά 

ζπλήζσο έθεπγα. πλήζσο όηαλ γηλόηαλ κηα ζπλαπιία δε κε ηθαλνπνηνύζε θαη 

έθεπγα. Καη όηαλ ν Nick Hodges έπαημε θάπνηα έξγα, κνπ είπε «πεξίκελα λα δσ, ζα 

θύγεηο ή δε ζα θύγεηο. Έρεηο κηα θήκε ζε απηό, θάζε θνξά έβγαηλεο από ηελ 

αίζνπζα» θαη ζε απηόλ δελ έθπγα. Ήκνπλ απαηηεηηθή θαη αληηδξαζηηθή αιιά ζην 
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Darmstadt κε είραλ πάξεη ηα θιάκαηα. πλεηδεηνπνίεζα όηη ήκνπλ ε κόλε πνπ ζέιεη 

λα θάλεη θάπνηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηαηί θαη ζην Λνλδίλν ήκνπλ «ε πεξίεξγε» 

ζηε ζρνιή. Δξρόηαλ όινη θαη κνπ έιεγαλ «απηό κε θάλεη λα θαίλνκαη έηζη» θαη «απηό 

κε θάλεη λα θαίλνκαη αιιηώο» θαη «δε δείρλεη όηη κπνξώ λα παίμσ ην όξγαλν». Δίρα 

απεπδήζεη! «Αθνύ» ζθεθηόκνπλ «κπνξείο λα παίμεηο ην όξγαλό ζνπ θαη έρεηο κηα 

θήκε. Γειαδή αλ δελ παίμεηο όπσο παίδεηο ζην δηθό κνπ ην έξγν, ζα ράζεηο απηή ηε 

θήκε;».  

Καη ν Nick Hodges έπαημε θαη ηε δνπιεηά ηεο πξώελ γπλαίθαο ηνπ, κηαο ζπλζέηξηαο, 

θαη εθείλν ην θνκκάηη έλησζα όηη έρεη κηα άιιε δπλακηθή, κηα άιιε ελέξγεηα. Καη ελώ 

ήηαλ πεξίπινθν, δελ ήηαλ πεξίπινθν απιά γηα λα είλαη πεξίπινθν ή απιά γηα λα θάλεη 

επίδεημε θαη απηό εκέλα κε άγγημε θαηά θάπνηνλ ηξόπν. 

 Δπίζεο είρα έλα workshop γηα sound art κε επηθεθαιήο ηελ Christina Kubisch, ε 

νπνία είλαη από ηηο γπλαίθεο πνπ κνπ έρεη πεη ηη έρεη πεξάζεη θαη απηή «ζαλ γπλαίθα». 

Δθεί ζην Darmstadt ην 2000 γλσξίδσ επίζεο ηελ Olga Neuwirth. Με ηελ Olga 

Neuwirth απνθηώ κηα πνιύ σξαία θηιία. Δπηπρώο ήηαλ θαη ζην Λνλδίλν γηα θάπνηα 

ρξόληα. Ήηαλ από ηνπο ιίγνπο αλζξώπνπο πνπ κνπ είπαλ «Μαξηάλζε, πξέπεη λα 

θάλεηο ηα δηθά ζνπ πξάγκαηα, κε ηα δηθά ζνπ sound objects θαη λα ηα παίδεηο εζύ 

γηαηί νη άιινη δελ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ απηό πνπ θάλεηο, πξέπεη εζύ λα παίδεηο ηε 

δνπιεηά ζνπ». Δίρα θάλεη θαη απηό ην installation πνπ εθεί ζπλεηδεηνπνίεζα όηη ζέισ 

λα θάλσ sound art. Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο έγηλε θάηη πνπ ην πήξα βαξηά δηόηη ελώ 

είρα θηηάμεη θάηη ζην Factory έμσ από ην Darmstadt θαη ε ηδέα ηνπ ήηαλ πνιύ θνληά 

ζε απηό πνπ ήζειε λα θάλεη ε Christina Kubisch θαη κνπ ιέεη «απηό ήηαλ θάηη πνπ 

ήζεια λα ην θηηάμσ εγώ». Ζ ηδέα ήηαλ όηη ήζεια λα πάξσ ηνλ ήρν από ην θσηηζκό. 

Καη κηα πνπ κηιάκε γηα δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε. 

ΚΜΓ: Αλ ζεο λα ην ζπλδέζεηο κε ηελ επόκελε εξώηεζε:  «Πνηεο ζεσξείο όηη ήηαλ νη 

κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζεο;» 

ΜΠΑ: Ναη, είλαη ζηηο δπζθνιίεο. Μνπ έθαλε εληύπσζε γηαηί ε Christina (Kubisch) 

ελώ είλαη έλαο πνιύ αλνηρηόο άλζξσπνο θαη ηώξα πνπ ηελ μέξσ θαιύηεξα ηε ζέβνκαη 

πάξα πνιύ. Ξεθίλεζε ην workshop κε ην λα κηιάεη ζηα γεξκαληθά. κσο ζην 

workshop ήκαζηαλ: Jennifer Walshe, άηνκα από Απζηξαιία, άηνκα από όιεο ηηο 

ρώξεο θαη ηεο ιέσ «ζπγγλώκε αιιά είλαη έλα παγθόζκην ζεκηλάξην, ζα κπνξνύζακε 

λα κηιήζνπκε ζηα αγγιηθά;», θαη απάληεζε θπζηθά «α λαη, αο ξσηήζνπκε πόζνη 
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ζέιεηε λα κηιήζνπκε ζηα αγγιηθά». Καη απηό δελ κνπ έθαλε ηελ θαιύηεξε εληύπσζε. 

κσο ηώξα πνπ ην ζθέθηνκαη, ε γπλαίθα ήηαλ πεξίπνπ ζηα 40+ ρξόληα, ε νπνία κνπ 

απνθάιπςε κεη‟ έπεηηα όηαλ μαλαβξεζήθακε ζην Βεξνιίλν όηη πνιύ αξγόηεξα  

αλαγλσξίζηεθε ε ζπλεηζθνξά ηεο ζην ρώξν ζαλ γπλαίθα. Γειαδή θαη απηή 

αληηκεηώπηζε πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο δπζηπρώο καο θάλνπλ λα 

γηλόκαζηε πηθξνί ζηε ζπκπεξηθνξά καο.  

Παξ‟ όια απηά είρα ζηήζεη, είρα γπξίζεη ηνλ θόζκν αλάπνδα λα βξσ έλαλ εληζρπηή 

πνπ κε βνήζεζε ν Hodges λα ηνλ θέξνπκε από ην Darmstadt θαη θάπνηνο κπήθε κέζα 

ζην installation θαη πήξε όιν ηνλ εμνπιηζκό κνπ. Βαζηθά όρη θάπνηνο, κηα γπλαίθα 

ζπλζέηξηα θαη ηα πήξε θαη ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα ην δηθό ηεο ρώξν γηα ην δηθό ηεο 

installation. Δγώ είρα κηα ζπλαπιία ηελ πξνεγνύκελε κέξα θαη ε Christina ήηαλ 

αληίζεηε πξνο απηό γηαηί ππνζηήξηδε όηη δελ πξέπεη λα θάλσ πνιιά πξάγκαηα, πξέπεη 

λα αθηεξσζώ ζε έλα, εγώ ηεο έιεγα «όρη, ζέισ λα θάλσ θη άιια». Θπκάκαη έληνλα 

απηή ηε ζπλνκηιία πνπ είρακε. Καη όηαλ θηάλσ ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη είλαη 

όινη εθεί, είλαη ην άλνηγκα θαη βιέπσ όηη δελ ππάξρεη εγθαηάζηαζε, δελ ππάξρεη ν 

εμνπιηζκόο κνπ θαη δελ μέξσ πσο έγηλε θαη κε θώηηζε θάηη θαη ιέσ ζα ην ηξέμσ κε 

αθνπζηηθά – headphones θαη βξήθα εθείλε ηε ζηηγκή κηα ιύζε. Καη ζε απηή ηε ιύζε 

ήηαλ ε πξαθηηθή πνπ είρα θάλεη κε ην αξκόλην κε ηηο ηξεηο νθηάβεο, ε πξαθηηθή πνπ 

θάλεηο έηζη θη αιιηώο όηαλ δεηο ζηελ Διιάδα θαη πξέπεη λα επηβηώζεηο κε θάπνηνλ 

ηξόπν, ην νπνίν δελ ππάξρεη ζηε Γεξκαλία. Γελ έρνπλ εμάζθεζε απηνύ ηνπ 

«ηειεπηαίν ιεπηό, ηειεπηαία επθαηξία». Δίλαη ιίγν ζαλ ηνπ Οδπζζέα, ε πνιπκεραλία 

πνπ εμαζθνύκε ζέινληαο θαη κε. Καη κε απηό ηνλ ηξόπν ε εγθαηάζηαζε έηξεμε αθόκε 

θαιύηεξα.  

Αιιά εγώ εθείλε ηε ζηηγκή έλησζα πσο δελ ήμεξα αλ ζέισ λα ζπλερίζσ πξνο ην είδνο 

ηνπ sound art πνπ έρεη λα θάλεη κε εμνπιηζκό. Φπζηθά νη ήρνη ήηαλ ζύλνιν από έλα 

performance improvisation, πνπ έθαλα εγώ, αιιά έλησζα όηη απηό ην είδνο είλαη πνιύ 

εμαξηεκέλν από ηνλ εμνπιηζκό θαη από ηελ ηερλνινγία. Δγώ ζηνλ απηνζρεδηαζκό 

έρσ δνπιέςεη πνιύ κε αληηθείκελα, π.ρ. ζηελ Αζήλα έρσ παίμεη θαη κε έλα ιάραλν 

πνπ ην θνκκαηηάδσ θηι θαη όια απηά πνπ ζνπ ιέσ, έλαο θνηλόο παξνλνκαζηήο πνπ 

λνκίδσ όηη  πάληα εθεί είλαη ν ήρνο, ε έλλνηα ηνπ ήρνπ, ζε έλαλ ρώξν αιιά ρξεηάδεζαη 

απηέο ηηο θσλέο, απηώλ ησλ αλζξώπσλ λα ζνπ πνύλε θάηη. Αθόκε θαη θσλή ηεο 

Christina Kubisch πνπ κνπ είπε όηη δελ κπνξώ λα ηα θάλσ όια, είρε κηα ινγηθή.  
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Γελ κπνξώ λα μεράζσ ην workshop πνπ θάλακε καδί ηεο. Μαο έδσζε είθνζη ιεπηά 

ζην βηνκεραληθό ρώξν θαη καο είπε όηη κόλν κέζα ζε απηά ηα είθνζη ιεπηά έρεηε λα 

θάλεηε δώδεθα ήρνπο. Ζ ίδηα είρε κηα ζθάια πνπ ηελ έζεξλε. Δίλαη απηέο νη ζηηγκέο 

πνπ ζνπ αλνίγεηαη, ζαλ έλα ζρνιείν πνπ ιεο έρσ πεξάζεη απηή ηελ ηάμε, έρσ πεξάζεη 

όιν ην παλεπηζηήκην κε απηό ην workshop. Σώξα ην πσο θαηαιήγεηο λα  θάλεηο έλα 

επάγγεικα, λνκίδσ όηη ζπληειεί ζην όηη κεη‟ έπεηηα ζπλάληεζα όηαλ ηειείσζα ην 

master κνπ, έλα ζύλνιν από ην Bέιγην: Tom Pauwels and the Black Jackets 

Company. Ο Tom ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ κε αληηκεηώπηζε ηειείσο επαγγεικαηηθά.  

ΚΜΓ: Δδώ κπαίλνπκε κε πνιύ θπζηθή ζεηξά ζηελ επόκελε εξώηεζε, όηη «από ηελ 

αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ζνπ ελαζρόιεζεο κε ζύγρξνλε κνπζηθή, ερεηηθέο ηέρλεο 

θαη έπεηηα, πνηεο θξίλεηο όηη ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο, νη νπνίεο είηε άιιαμαλ 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζνπ πξνο νπνηνδήπνηε δήηεκα ή θξάηεζαλ ζηαζεξό ζε απηό πνπ 

έθαλε σο ηόηε θαη σο ηώξα.» 

ΜΠΑ: Καιή εξώηεζε. Δίρα θάπνηεο ζπλνκηιίεο θαη ήκνπλ ζε επαθή θαη κε έλαλ 

άιιν θαιιηηέρλε ηνλ John Zorn, ν νπνίνο είρε έξζεη ζην Λνλδίλν λα θάλεη κηα 

ζπλαπιία. Μεηά ηε ζπλαπιία πήγα θαη ηνπ κίιεζα θαη ηνπ είπα «κνπ αξέζεη πάξα 

πνιύ ε ελέξγεηά ζαο θαη ζέισ λα γλσξίζσ θη άιια πξάγκαηα γη‟ απηό πνπ θάλεηε» 

Καη ηνλ αθνινπζνύζα όπνπ πήγαηλε, θνπβαινύζα θαη ηηο παξηηηνύξεο κνπ θαη 

πήγαηλα θαη θνηηνύζε ηα θνκκάηηα κνπ, κε ην walkman άθνπγε ηηο ζπλζέζεηο κνπ θηι. 

Ήκνπλ 27 ρξνλώλ, ήκνπλ ζηε Νέα Τόξθε θαη κνπ ιέεη «ζα ζνπ δώζσ θάπνηα 

ρξήκαηα γηα λα θάλεηο έλα cd αιιά» κνπ ιέεη «ζέισ ζαλ απηό ην θνκκάηη πνπ έθαλεο 

γηα ηνπο Black Jackets Company, ζέισ θη άιια ηέηνηα». Δγώ ηνπ ιέσ «θη άιια ηέηνηα 

δελ κπνξώ λα θάλσ». Γπζθνιεύηεθα λα θαληαζηώ απηό ην cd θαη άιια θνκκάηηα 

πνπ ζα είλαη εμίζνπ δπλαηά θαη ζα κπνύλε ζηε ζεηξά θαη ε ερνγξάθεζε ε ίδηα. Κάηη 

δε κνπ θνιινύζε ζε απηό ην πξάγκα.   

ηαλ ηειείσζα ην Darmstadt είρα έλα εηζηηήξην λα γπξίζσ ζην Λνλδίλν θαη είρε ηξεηο 

εβδνκάδεο λα ηειεηώζσ ην master κνπ θαη έπξεπε λα γξάςσ κηα ζύλζεζε. Ο Tom 

Pauwels έξρεηαη ηελ ηειεπηαία κέξα θαη κνπ ιέεη «ζα νδεγήζνπκε, πάκε πίζσ ζην 

Βέιγην, έξρεζαη καδί καο;». Σνλ θνηηάσ… έρσ εηζηηήξην γηα Λνλδίλν… «έξρνκαη!» 

ηνπ ιέσ, παξαηάσ ην Λνλδίλν, πάσ ζην Βέιγην. Σελ ίδηα κέξα, μέξεηο δελ είλαη θαη 

κεγάιε ε απόζηαζε, θηάλνπκε ζην ζπίηη. Θπκάκαη θαη ην θαγεηό πνπ θάγακε, απηό 

είλαη άζρεην, αιιά ζην Darmstadt είλαη ράιηα ην θαγεηό, δελ είρα θάεη ηίπνηα δύν 
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εβδνκάδεο, κε είρε πηάζεη έλαο ζηνκαρόπνλνο γηαηί πξαγκαηηθά είρα θάεη θάηη εθεί 

ζην Βέιγην. Καη εθεί πνπ είκαη ζην Βέιγην κε ζηνκαρόπνλν έξρεηαη ν Tom θαη κνπ 

ιέεη «έρεηο πέληε ιεπηά, ζα επηθνηλσλήζσ κε ηνλ δηεπζπληή ελόο θεζηηβάι ζηε Υηιή, 

ζην Santiago θαη ζέισ έλα θνκκάηη γηα ην θνπαξηέην κνπ. Αιιά ζέισ έλαλ ηίηιν θαη 

κηα δηάξθεηα λα κνπ πεηο». Καη ηνπ ιέσ «Μέζα ζε πέληε ιεπηά ζα ζνπ δώζσ ηίηιν 

θαη δηάξθεηα; Δίζαη ζνβαξόο;» Γηάβαδα έλα βηβιίν ηνπ (Milan) Kundera εθείλε ηελ 

πεξίνδν θαη δελ μέξσ αλ ιεγόηαλ Gaze, αιιά ε ιέμε gaze (βιέκκα) ήηαλ πνιύ 

επαλαιακβαλόκελε, θαη εθεί ηνπ ιέσ «έρσ concept, έρσ ηίηιν» θαη εθεί μεθίλεζε.  

 Ήηαλ ε πξώηε κνπ θαζαξά επαγγεικαηηθή ζπλζεηηθή αλάζεζε (commission) κε 

ιεθηά θηι. Ο Tom, όπσο ζνπ είπα, ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ πάληα κε αληηκεηώπηδε 

επαγγεικαηηθά. Σώξα λα πνύκε γηα ηηο πξόβεο πνπ έθαλα κε θάπνηα από ηα κέιε πνπ 

θάπνηνο πξνζπάζεζε λα κε θηιήζεη ηελ ώξα ηεο πξόβαο, λα πνύκε όηη σο γπλαίθα σο 

λέα γπλαίθα πνπ ν κνπζηθόο κε θιεξηάξεη, ηελ ώξα πνπ θάλνπκε ηελ πξόβα; Καη ιέσ 

ηη γίλεηαη εδώ; Πάκε θαιά; Απηόο ν κνπζηθόο είρε κηα άιιε θνπιηνύξα πνπ ζεώξεζε 

όηη απηό είλαη κέζα ζηα πξάγκαηα. ρη, απηό είλαη κέζα ζην δηθό ηνπ ην θεθάιη, ζην 

δηθό ηνπ ηξόπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηηο ζπλζήθεο κε κηα γπλαίθα ζπλζέηξηα. Αιιά ην 

γεγνλόο όηη εγώ είρα απηή ηελ πξόζθιεζε από έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη θαη ήηαλ 

θνβεξόο ζε απηό πνπ θάλεη θαη θνβεξόο επαγγεικαηίαο, είλαη κέινο ηνπ ICTUS θαη 

ελόο άιινπ ζπλόινπ, θαη έηζη άξρηζα λα δεκηνπξγώ ζπλεξγαζίεο κε αλζξώπνπο ζην 

Βέιγην. Έλα θνβεξό κέξνο Le Bains ιεγόηαλ. Ήηαλ έλα κέξνο κε κηα πηζίλα πνπ ήηαλ 

άδεηα, παιηόο ρώξνο θνιπκβεηεξίνπ, πνπ ην ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ζπλαπιίεο. Δθεί 

είδα αλζξώπνπο πνπ ηώξα είλαη πνιύ θαηαμησκέλνη ζε απηό πνπ θάλνπλ, ηνπο 

γλώξηζα εθεί ζηα πξώηα ηνπο βήκαηα.  

Αιιά ζρεηηθά κε απηή ηελ επαγγεικαηηθή απόθαζε, ην λα θάλσ θάηη επαγγεικαηηθά, 

ε αιήζεηα είλαη όηη πξηλ ην δηδαθηνξηθό ήηαλ θαη ην πώο ζα δήζσ. Έθαλα θάπνηα gigs 

ζαλ απηνζρεδηάζηξηα, είρα θαη θάπνηεο παξαγγειίεο, είρα δνπιέςεη κε έλα θνπαξηέην 

πνπ νλνκάδεηαη QNG (Quartet of New Generation) πνπ απνηειείηαη από ηέζζεξηο 

γπλαίθεο κε ηηο νπνίεο εμέιημα κεη‟ έπεηηα δηάθνξεο ζπλεξγαζίεο, είρα θάπνηα 

commissions. Πάληα ζαλ θνηηήηξηα απηό πνπ πξνζπαζνύζα λα θάλσ είλαη όηη αθόκε 

θη αλ δε κνπ δηλόηαλ θάπνην ρξεκαηηθό πνζό γηα ηε ζύλζεζε, ήζεια πάληα λα 

εμαζθαιίζσ θάπνηα άιια πξάγκαηα, π.ρ. έλα ζπκβνιηθό πνζό, ηα ηαμηδησηηθά κνπ 

έμνδα, ην θαγεηό, θάπνηα ερνγξάθεζε, θάηη. Καη ήηαλ θάηη πνπ πάληα επέκελα ζ‟ 

απηό. Δίλαη λα πιεξσζείο γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλεηο. Καη απηό πνιιέο θνξέο είλαη έλα 
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κεγάιν ζέκα γηα ηνπο ζπλζέηεο θαη μέξσ πνιιέο πεξηπηώζεηο γπλαηθώλ πνπ ηνπο 

πξνηείλαλ λα θάλνπλ κηα όπεξα ρσξίο πιεξσκή γηαηί είλαη πνιινί απηνί πνπ 

πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά. 

ΚΜΓ: Ζ αξρή δειαδή ηνπ λα ζε αληηκεησπίζνπλ σο επαγγεικαηία κνπζηθό αιιά θαη 

λα γλσξίζεηο θαη λα δεηο θαη άιινπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη πξνρώξεζαλ ζε απηό, ζηελ 

αξρή ηνπο. Απηό είλαη κεγάιν δήηεκα όπσο επίζεο θαη νη άληζεο πιεξσκέο. Σν 

άθνπγα από άηνκν ηεο ειηθίαο, ν νπνίνο βξηζθόηαλ ζην Βεξνιίλν γηα έλα workshop, 

όπνπ ζε κηα αλνηρηή ζπδήηεζε ηέζεθε ην ζέκα από κηα θνπέια ζπλζέηξηα «γηαηί λα 

πιεξώλνκαη 20% ιηγόηεξν;». 

ΜΠΑ: Jesus! Απηό έρεη λα θάλεη θαη όηη δε ζπδεηάκε πνηέ ηέηνηα ζέκαηα, είλαη ιίγν 

ηακπνύ. Έρσ κάζεη όηη πνιιέο θνξέο ζε performers ππάξρεη ζαλ όξνο ζην ζπκβόιαηό 

ηνπο όηη δελ κπνξνύλ λα πνπλ πόζα ρξήκαηα ζα πιεξσζνύλε. Πξαγκαηηθά δειαδή 

εγώ ζαλ ζπλζέηξηα δελ έρσ ηέηνην όξν. Αλ θάπνηνο πνηέ κνπ έιεγε όηη δελ έρσ ην 

δηθαίσκα λα πσ ζα ην ηζεθάξηδα κε δηθεγόξν άκεζα απηό ην πξάγκα, θαηαξρήλ αλ 

έρεη ην δηθαίσκα ν άιινο λα κνπ πεη όηη δε ζα πσ πόζα ρξήκαηα ζα πάξσ. Από εθεί 

θαη κόλν κπνξώ λα πσ όηη ην πξάγκα βξoκάεη, θάηη δελ είλαη ζσζηό.  

ζν αθνξά ην θνκκάηη ηνπ επαγγεικαηηζκνύ ζπκβαίλεη όηαλ έρεηο απηή ηελ αίζζεζε, 

όηη ππάξρνπλ άλζξσπνη. Θπκάκαη έλαο θαιιηηέρλεο κνπ είρε πεη, «απηό ην 

performance πνπ έδσζεο ζήκεξα ήηαλ ζαλ λα κελ έθαλεο ηίπνηα (like you were doing 

nothing)». Θεέ κνπ! ιέσ, ηνλ εξσηεύηεθα απηόλ ηνλ άλζξσπν! Δπηηέινπο θάπνηνο κε 

θαηαιαβαίλεη όηη δε ζέισ λα θάλσ θάηη. Βγαίλεηο ζηε ζθελή θαη αλαβηώλεηο κηα 

θαηάζηαζε πνπ ζπκβαίλεη εθείλε ηε ζηηγκή γηαηί ν απηνζρεδηαζκόο είλαη ην ηώξα. 

Καη ην έπηαζε απηόο ν άλζξσπνο. Ήηαλ έλαο άλζξσπνο ηνπ νπνίνπ ε δνπιεηά κνπ είρε 

αλνίμεη πνιινύο νξίδνληεο. Έθαλε θάπνηεο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο ήηαλ ζαλ λα 

θάζεζαη ζε κηα θαξέθια, θαη ν ρώξνο γύξσ ζνπ ζαλ έλαο θύιηλδξνο θαη έρεη πνιιέο 

κηθξέο κπηιίηζεο από θειηδόι πνπ ελεξγνπνηνύληαη. 

Πξαγκαηηθά ήκνπλ ηπρεξή όηη είρα αλζξώπνπο, είρα παξαγγειίεο, θαη όηαλ έθαλα ην 

δηδαθηνξηθό κνπ δνύιεςα ζηελ Καιηθόξληα κε ηνλ Γηάλλε Αλησλίνπ, έλα 

ρνξνγξάθν, ν νπνίνο είλαη, ηη λα πσ! Πάληα έλησζα όηη είλαη αλνηρηόο ζηηο ηδέεο κνπ. 

Φπζηθά έλησζα θαη ην «εγώ» ηνπ όηαλ εγώ είρα θάπνηεο ηδέεο θαη έλησζα όηη απηέο νη 

ηδέεο έξρνληαη από εκέλα. Αιιά απηά γίλνληαη, θαη ην δηθό κνπ ην «εγώ» κπνξεί λα 

πεηξαρηεί. Αιιά όηαλ έρεη λα θάλεη κε ηέηνην ηξόπν πνπ δελ έρεη λα θάλεη κε 
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ξαηζηζκό, γηαηί ην λα ζε αληηκεησπίδεη έηζη θάπνηνο επεηδή είζαη γπλαίθα, είλαη 

ξαηζηζκόο.  

 Έρσ θάλεη δηαθνξεηηθά residencies, ήκνπλ ζην Bamberg, εθεί γλώξηζα κηα πάξα 

πνιύ σξαία δηεπζύληξηα, θνβεξόο άλζξσπνο θαη γπλαίθα επίζεο πνιύ ζεκαληηθό. 

Πνιιέο γπλαίθεο δνπιεύνπλ ζην Bamberg, όπσο θαη ζην Solitude είλαη ν θύξηνο 

θνξκόο ηνπ πξνζσπηθνύ. Οη άλζξσπνη πνπ είλαη κέζα ζηα γξαθεία απηά θαη ζε 

βνεζάλε ζηε δνπιεηά ζνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ, νη 

άλζξσπνη πνπ ζα είλαη πίζσ από ηε ζθελή πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ ζηα ηερληθά, όια 

απηά, ζε θάζε πόζην, ζπκβάινπλ ζην λα ληώζεηο όηη ππάξρεη ππνζηήξημε ζην έξγν 

ζνπ. 

ΚΜΓ:  ζν αθνξά ην «ζαλ λα κελ έθαλεο ηίπνηα» κάιινλ έλαο λένο ηξόπνο λα 

ζθέθηεζαη είλαη ην πξαγκαηηθά θάηη θαηλνύξην. ρη θάηη γηα λα αληηγξάςσ κε έλαλ 

λέν ηξόπν. Γηαηί πιένλ δνύκε ζην 2020, όρη ζην 1960 πνπ γίλνληαη απηά γηα πξώηε 

θνξά. Κνληεύεη λα θιείζεη αηώλαο από ηόηε θαη απιά επαλαιακβάλνπκε ηα 

πξάγκαηα, πξέπεη λα ζθεθηνύκε αιιηώο.  

ΜΠΑ: Δίλαη ν ρώξνο. ην Darmstadt γλώξηζα ηε Susanne Fröhlich πνπ έγηλε από ηηο 

θύξηεο ζπλεξγάηηδέο κνπ αξγόηεξα. Μέζα ζε δύν εβδνκάδεο ζην Darmstadt 

αληηκεηώπηζα πνιύ δύζθνιεο θαηαζηάζεηο ζαλ γπλαίθα ζπλζέηξηα. Δίρα πάεη ην 

θνκκάηη κνπ ζην (Salvatore) Sciarrino. Έλα θνκκάηη πνπ παίρηεθε ζην Darmstadt πνπ 

ήηαλ γηα: ηνύκπα , euphonium θαη ηξνκπέηα θαη κνπ ιέεη «θαιά γξάθεηο γη‟ απηά ηα 

απαίζηα όξγαλα;» θαη ηνπ ιέσ «απαίζηα όξγαλα, ηα νπνία εγώ όκσο ηα ιαηξεύσ. Γε 

λνκίδσ όηη ππάξρεη ιόγνο λα κνπ δώζεηε κάζεκα, ιππάκαη, εγώ θεύγσ». Αιιά εθεί 

γλώξηζα θαη ηνλ Beat Furrer ν νπνίνο κε ζηήξημε, ηελ Isabel Mundry, ηε Rebecca 

Saunders θαη είδα γπλαίθεο ζπλζέηξηεο πνπ ηηο έπαηξλαλ ζηα ζνβαξά.  

ΚΜΓ: Δίλαη ζεκαληηθό λα βιέπεηο θαη ηελ όκνηα ζνπ, θαη ηνλ όκνηό ζνπ, γηαηί 

ληώζεηο όηη δελ είζαη κόλε ζνπ ζε απηό.  

ΜΠΑ: Πάξα πνιύ ζεκαληηθό. Δπίζεο ζην Darmstadt ε Jennifer (Walshe), πήξε ην 

βξαβείν, κηα γπλαίθα. Δθεί θάλακε ηελ αιιαγή.  Καη κεηά είρα ηελ ππνηξνθία γηα ην 

Kranichstein. Έλα άιιν Darmstadt πνπ όηαλ ηόικεζα εθεί λα πσ ζε θάπνηνπο 

δηεπζπληέο όηη ην έξγν κνπ ζέιεη «απηό», ππήξραλ επηπηώζεηο. Καη μέξεηο, δόζεθε 

κεηά ην βξαβείν ζε ηξεηο άλδξεο, ζε θακία γπλαίθα, θαη ήηαλ πεξίεξγν. Αιιά έρεηο 
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άιινπο αλζξώπνπο πνπ ζε ππνζηεξίδνπλ. Θπκάκαη ηε ζπλνκηιία κνπ κε ηνλ Manos 

Tsangaris, ηνλ Thomas Schäfer πνπ είλαη ηώξα ζην Darmstadt.  

Σν 2003 άξρηζα λα θάλσ θάπνηα workshops ζηελ Διιάδα κε ην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα «Μειίλα». Με είρε θαιέζεη ν Κώζηαο Μόζρνο θαη πεγαίλακε ζε δηάθνξα 

ζρνιεία, ήηαλ πξόγξακκα “out of the box”. Γίλακε workshops ζε δαζθάινπο, 

εθπαηδεπηηθνύο θαη πεξλνύζαλ από δηάθνξα ζηάδηα κνπζηθήο, ηνπο κηινύζακε π.ρ. 

γηα Ξελάθε. Δίρακε πάεη ζηελ Καβάια θαη ηνπο θάλακε Ξελάθε, ηνπο είρακε πάξεη 

ζην κπάλην κε ηηο νδνληόβνπξηζεο λα δνπλ πσο αιιάδεη ν ήρνο θαη θάηη ηέηνηα 

πξάγκαηα. ην ρνξό πνπ ε Έιελα Σνπαιίδνπ ηνπο κάζαηλε πώο κέζα από ηελ θίλεζε 

λα θάλνπλ ην λνύκεξν νθηώ. Σνπο πεξλνύζεο από ην θαιιηηερληθό, ην ζεαηξηθό, ην 

κνπζηθό θαη ζθέςνπ όηη κέζα ζε ηξηο κέξεο απηνί νη άλζξσπνη είραλ αξρίζεη λα 

θαηαιαβαίλνπλ όηη ηα ζθπιάδηθα, θαη ζπγγλώκε πνπ αλαθέξνκαη ζηα ζθπιάδηθα, 

αιιά απηνύ ηνπ είδνπο νη κνπζηθέο δελ ηνπο ηθαλνπνηνύζαλ πιένλ. Ήζειαλ θάηη 

παξαπάλσ γηαηί άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη ην ηη είλαη ην παξαπάλσ. Δίραλ θάλεη ηε 

δηθή ηνπο γξαθηθή παξηηηνύξα θαη έθαλαλ ηε δηθή ηνπο ζύλζεζε, ην νπνίν είλαη πνιύ 

σξαίν. Βέβαηα πνηέ δελ πιεξώζεθα από απηό ην πξάγκα. Καη εθεί ππήξραλ θαη άιιεο 

δπλακηθέο ζην ζέκα θύινπ, άλδξαο-γπλαίθα θηι. Γεληθά ππήξραλ, αθόκε θαη όηαλ 

ήκνπλ ζην Βεξνιίλν πνπ πξνζπαζνύζαλ λα ξίμνπλ κνπζηθνύο. Γελ μέξσ, γπλαίθεο 

πξνζπαζνύκε λα ξίμνπκε άιινπο κνπζηθνύο; 

ΚΜΓ: Πξνθαλώο, ην έρνπκε δεη. Αιιά λνκίδσ πσο είλαη κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο, 

δελ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο «νξγάλσζε» ζε απηό θαη αλ ππάξρεη είλαη πάξα πνιύ πην 

ζπάλην.  

ΜΠΑ: Θέισ λα αλαθέξσ κηα ζεκαληηθή ρξνληά, είρα πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο ζην 

Βέιγην θαη ήηαλ έλαο ρώξνο πνπ πήγαηλα αξθεηά ζπρλά, ζρεδόλ θάζε 3 εβδνκάδεο: 

Λνλδίλν–Βέιγην–Βξπμέιιεο θηι. Καη γλώξηζα όκσο ηελ Chaya Czernowin, ε νπνία 

κε θάιεζε ζε απηά ηα ζεξηλά πξνγξάκκαηα καζεκάησλ ζην Schloss Solitude ην 2003. 

ηαλ ηε γλώξηζα, θαη ηνλ άληξα ηεο ηνλ Steve Takasugi, αιιά θαη νη ζπλεξγαζίεο κε 

ην SurPlus Ensemble θαη ν επηθεθαιήο, ν James Clarke, έλαο θαηαπιεθηηθόο 

άλζξσπνο, κε αληηκεηώπηζε κε ηόζε κεγάιε ζνβαξόηεηα ζαλ γπλαίθα ζπλζέηξηα.  

Κάπνηνη από ηνπο κνπζηθνύο δελ κε αληηκεηώπηζαλ κε απηό ηνλ ηξόπν αιιά θάπνηνη 

άιινη κε αληηκεηώπηζαλ κε αθξηβώο ην αληίζεην. Γειαδή ππήξρε ή ην έλα ή ην άιιν. 

Ή ζα ήηαλ άλζξσπνη πνπ ζα είραλ εθηηκήζεη πάξα πνιύ ηε δνπιεηά κνπ, όρη κε ηελ 
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έλλνηα λα ηνπο αξέζεη απηό πνπ έρσ θάλεη αιιά ηζάμηα, κε επγέλεηα, κε αλζξσπηά. 

Γλώξηζα ηε Chaya (Czernowin) θαη ελώ είρα αξρίζεη λα θάλσ επαθέο κε ηελ Διιάδα 

θαη έιεγα κήπσο είρα λα θάλσ θάηη ζηελ Διιάδα θηι, κεηά ήξζε απηή ε πξόζθιεζε 

από ην UCSD (University of California San Diego) λα θάλσ ην δηδαθηνξηθό κνπ εθεί 

κε πιήξε ππνηξνθία (γηαηί αιιηώο δε ην ζπδεηνύζα). Μνπ είπε ε Chaya (Czernowin) 

όηη είκαη από ηηο κόλεο γπλαίθεο εθεί θαη ήκνπλ ε πξώηε Διιελίδα.  

Δίρα πξνζπαζήζεη λα βξσ θάπνηα ππνηξνθία από έλα ίδξπκα ζηελ Διιάδα θαη ε 

αληηκεηώπηζε ήηαλ πεξίεξγε. Ξέξεηο ηη κνπ απάληεζαλ; «Γηαηί ζέιεηε λα θάλεηε 

δηδαθηνξηθό; Αθνύ ηα πάηε ηόζν θαιά κε ηηο ζπλζέζεηο ζαο ζε απηό πνπ θάλεηε, γηα 

πνην ιόγν δεηάηε βνήζεηα από ην ίδξπκά καο; Καη γηαηί ζέιεηε λα θάλεηε δηδαθηνξηθό 

ηέινο πάλησλ;» Καη εθεί ήηαλ κηα άιιε ζηηγκή ζηελ Διιάδα πνπ ιέσ «δελ ππάξρεη 

ζσηεξία».  

πσο θαη έλα workshop πνπ είρα θάλεη ζηελ Αζήλα ην 2008, κε ηελ Έλσζε Διιήλσλ 

Μνπζνπξγώλ, θαη ήηαλ ε αληηκεηώπηζε…. Θέιεηο λα κηιήζνπκε γηα ηα ζρόιηα πνπ 

άθνπζα από αλζξώπνπο «θαηά ιάζνο» γηα ην πώο κνπ κηιήζαλε; Πώο κνπ 

επηηεζήθαλε κπξνζηά ζηνλ θόζκν; «Πνηα λνκίδεηο όηη είζαη εζύ;» «Μόλν εζύ 

λνκίδεηο έρεηο ηέηνηεο ηδέεο;» είρα κείλεη παγσηό. Καη ιέσ «θάηζε, ζαο μέξσ θαη από 

άιιε θνξά; Καη πνηνο είζαη εζύ; Καη πνηνο είζαη εζύ πνπ ζα καο θάλεηο θνπκάλην;» 

δειαδή αληηκεηώπηζε πνπ δελ κπνξνύζα νύηε λα ηελ εμεγήζσ, νύηε λα ηε δηαλνεζώ. 

κσο απηό πνπ είδα ήηαλ θνηηεηέο πνπ θάπνηνπο ηνπο είραλ ζαλ ππεξέηεο. Δίρα 

ηξειαζεί. Να βιέπσ ηνλ θνηηεηή λα θέξλεη ηνπο θαθέδεο θαη λα ηνπο αθήλεη εθεί θαη 

«ηη ζέιεηε λα θάλσ;», θαη «ηη ζέιεηε καέζηξν;» θαη είρα θξηθάξεη. Πξαγκαηηθά ήκνπλ 

έηνηκε λα θάλσ κπακ! Ννκίδσ ην βιέπαλε θαη ην ληώζαλε απηό, όηη δελ παίδεηο κε 

εκέλα, νύηε θαλ λα ην δηαλνεζείο. Αιιά πξαγκαηηθά κνπ πήξε θαηξό λα ζπλέιζσ από 

απηό.  

ΚΜΓ: Με ζπγρσξείο πνπ γειάσ, αιιά απηό πνπ πεξηγξάθεηο είλαη ε αθαδεκατθή κνπ 

θαη κε πξαγκαηηθόηεηα ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη από ηε ζηηγκή πνπ άξρηζα λα ην 

αληηιακβάλνκαη κνπ είλαη πνιύ δύζθνιν. νπ κηιάσ ζαλ έλαο άλζξσπνο πνπ δελ 

είλαη ζε απηό, δελ έρσ θάπνηνλ λα ππεξεηήζσ, αιιά κόλν πνπ ην βιέπσ λα ζπκβαίλεη 

κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ, κνπ έξρεηαη λα ζθάζσ θαη λα ηξειαζώ. Να έρεηο έλαλ 

άλζξσπν γηα ππεξέηε θαη ν ππεξέηεο λα ην δέρεηαη θαη λα ραίξεηαη κάιηζηα θαη γη‟ 

απηό.  
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ΜΠΑ: Γπζηπρώο ππάξρεη απηή ε έλλνηα ζηελ Διιάδα, ηνπ γιεηςίκαηνο. Γπζηπρώο 

ήηαλ θαζνξηζηηθή. Έλα άιιν workshop πνπ είρα θάλεη κε ηνλ Απέξγε ην 2001 θαη 

ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ κε αληηκεηώπηζε κε πάξα πνιύ σξαίν ηξόπν θαη κνπ είπε 

πξάγκαηα πνπ αθόκε ηα ζθέθηνκαη θαη κνπ έρνπλ κείλεη. Yπήξμαλ θαη άλδξεο πνπ 

έδεηρλαλ εθηίκεζε.  

ΚΜΓ: Παληνύ ππάξρνπλ άλζξσπνη, αθόκε θαη εδώ πνπ έρσ ήδε κηιήζεη ηόζν 

άζρεκα, όκσο ππάξρνπλ αιιά είλαη θαη ζπάλην λα ηνπο βξεηο. Αιιά θαη ε εγεκνλία 

ησλ άιισλ είλαη ηόζν κεγάιε πνπ είλαη ζαλ λα ηνπο ζάβεη.  

ΜΠΑ: Έρνπλ κεγάιε ζέζε απηνί νη άλζξσπνη. Καη ηη γίλεηαη; Πεξηκέλεηο πόηε ζα 

θύγνπλε, θαη πνιιέο θνξέο λα θύγνπλ από ηε δσή, γηα λα αιιάμεηο θάπνηα πξάγκαηα. 

κσο απηνί έρνπλ εμαζθαιίζεη ηη ζα αθνινπζήζεη, πνηνο ζα αθνινπζήζεη. Δίλαη έλα 

είδνο ζξεζθείαο, ρεηξόηεξν θαη από ζξεζθεία, έλαο ηξόπνο παηξηαξρηζκνύ πνπ ζα 

αθνινπζήζεηο. Καη γη‟ απηό έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ ελώ είκαη ζηελ Έλσζε 

Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ δελ έρσ κνηξαζηεί πνηέ ηίπνηα από απηά πνπ έρσ θάλεη.  

Δίρα κηα πνιύ σξαία ζπλέληεπμε κε ηνλ Θσκά Σακβάθν, επγεληθόο θαη ζνβαξόο, κνπ 

έθαλε κηα σξαία ζπλέληεπμε, ν Κώζηαο Θσκόο κε είρε θαιέζεη ζην ΗΔΜΑ 

(Ηλζηηηνύηα Έξεπλαο Μνπζηθήο θαη Αθνπζηηθήο), δελ μέξσ αλ ππάξρεη αθόκε, λα 

παξνπζηάζσ ηε δνπιεηά κνπ, ζηελ Αζήλα, ζην Κνπθάθη, ην 2003. Πάληα ππάξρνπλ 

άλζξσπνη ζσζηνί, άλζξσπνη πνπ είλαη εηιηθξηλείο κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ην έξγν ηνπο 

θαη δελ έρνπλ ιόγν λα ληώζνπλ θόβν όηη εγώ είκαη ε απεηιή θηι. ηαλ ε Olga 

(Neuwirth) κνπ έιεγε «Μαξηάλζε δελ έρσ ρξόλν» αιιά ηεο έιεγα «ζα έξζσ καδί ζνπ 

ζην δξόκν κέρξη ην Heathrow θαη ζα κηιήζνπκε εθεί». Καη δελ είρε πξόβιεκα ε 

γπλαίθα λα κηιήζεη καδί κνπ γηαηί δε κε ζεσξεί απεηιή. Καη ηελ απεηιή ηε ληώζνπλ, 

όρη ζην έξγν ηνπο, αιιά ζε απηό ην ζύζηεκα πνπ πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ.  

ηαλ κε πξνζθάιεζε ε Chaya (Czernowin) ζην UCSD θαη εθεί είρα δηάθνξεο 

αληηκεησπίζεηο από άιινπο θαζεγεηέο πνπ ήηαλ πνιύ άζρεκεο θαη άθνπζα πξάγκαηα 

ηνπ ηύπνπ «δελ είζαη ζπλζέηξηα», «δε ιεηηνπξγείο σο ζπλζέηξηα, ιεηηνπξγείο σο 

director» θαη ζθεθηόκνπλ «κα ηη γίλεηαη εδώ;» γηαηί είρα πάεη ζε κηα πην πεηξακαηηθή 

ζρνιή θαηά θάπνηνλ ηξόπν. Θα ζνπ πσ θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη κηα ιεπηνκέξεηα: 

Θπκάκαη όηαλ ε Chaya (Czernowin) κε επέιεμε γηα ηα ζεξηλά καζήκαηα ζην Solitude 

κνπ είπε όηη ηεο έθαλε πνιύ κεγάιε εληύπσζε ε θσηνγξαθία κνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

όηη ηεο έθαλε πνιύ κεγάιε εληύπσζε ην κπινπδάθη κνπ γηαηί ήηαλ ζθηζκέλν. Δίλαη 
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κηα πνιύ κηθξή ιεπηνκέξεηα, αιιά όηαλ έθαλα ηελ αίηεζή κνπ, ζθέθηεθα όηη απηή ε 

θσηνγξαθία κπνξεί θαη λα κε κνπ βγεη ζε θαιό αιιά κπνξεί θαη λα βγεη ζε θαιό. 

θέθηεθα όηη αλ ν άλζξσπνο πνπ ζα δώζεη ζεκαζία ζε απηή ηε θσηνγξαθία είλαη 

ζεηηθόο απέλαληη ζ‟ απηό, είλαη έλαο ηξόπνο λα ην κάζσ. Καη είλαη αζήκαληα 

πξάγκαηα αιιά είλαη ην έλζηηθηό ζνπ ηη ζνπ ιέεη.  

Δλώ ήηαλ λα κεηαθνκίζσ ζην Βέιγην παίξλσ ηελ ππνηξνθία γηα Ακεξηθή θαη 

απνθαζίδσ λα πάσ ζηελ Καιηθόξληα λα θάλσ ην δηδαθηνξηθό κνπ θαη λα πεξάζσ 

ηξία ρξόληα εθεί. ηαλ έθαλα ην δηδαθηνξηθό κνπ είρα πνιύ σξαία ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Steven Schick, ν νπνίνο ήηαλ πνιύ ζεηηθόο θαη κε αληηκεηώπηζε κε ηδηαίηεξε 

εθηίκεζε, όπσο θαη άιινη θαζεγεηέο κνπ. Άλζξσπνη αλνηρηνί, αλνηρηά κπαιά! 

Αλνηρηά κπαιά ηα ρξεηαδόκαζηε! 

Καη κεηά ην δηδαθηνξηθό κνπ γλώξηζα ηνλ ζύληξνθό κνπ, ηνλ Pe (Lang), κε ηνλ 

νπνίν απνθαζίζακε θαη νη δύν λα αθήζνπκε ηνπο ηόπνπο πνπ κέλακε, εγώ έκελα 

ζηελ Οιιαλδία εθείλν ην δηάζηεκα εθείλνο ζηελ Διβεηία. Απνθαζίζακε λα κείλνπκε 

καδί θαη λα δνπιέςνπκε καδί. Τπήξραλ πνιιέο θνξέο πνπ δελ είρακε ιεθηά. Καη εθεί 

επηπρώο ν έλαο πήξε κηα παξαγγειία, ν άιινο έλα βξαβείν θαη θάπσο έηζη μεθίλεζε. 

Μεηά είρα είρα έλα residency ζηε ηνπηγθάξδε ζην Solitude, πνπ ήηαλ κεγάιε 

δηεπθόιπλζε. Οη ρώξνη πνπ γλσξίδεηο πνιύ θόζκν θαη έμσ από ην ρώξν ζνπ πνπ είλαη 

πνιύ ζεκαληηθό.  

Ζ δνπιεηά ζην Cornell ήξζε κεηά, πξηλ είρα κηα σξαία ππνηξνθία ζην Humboldt 

University όπνπ δνύιεςα κε ηελ Carla Maier θαη ηνλ Holger θαη ήηαλ άλζξσπνη πνπ 

έλησζα όηη εθηηκνύλ απηό πνπ είκαη. Έηζη δειαδή θαη κέζα ηεο ζπλεξγαζίαο κνπ κε 

ηνλ ζύληξνθό κνπ βξήθα ηξόπν γηα λα θηλεζώ πξνο ηελ ηέρλε ηνπ ήρνπ, ην νπνίν 

πάληα ήζεια, γηαηί ε ζύλζεζε βγαίλεη κέζα από ηελ ηέρλε ηνπ ήρνπ, θαη ν ήρνο 

αλαιόγσο.  

Δίρα σξαία πξόηδεθη, όπσο έλα πνπ κε είρε θαιέζεη ε  Christine Fischer, πνπ είλαη 

δηεπζύληξηα ηνπ ECLAΣ Festival ζηε ηνπηγθάξδε. Ζ Christine Fischer είλαη έλαο 

άλζξσπνο πνπ ηη λα πσ! Δληζρύεη γπλαίθεο, λένπο θαιιηηέρλεο, εληζρύεη θαη ζηεξίδεη. 

Τπήξραλ θάπνηεο άιιεο ππνηξνθίεο πνπ ήξζαλ από ην Βεξνιίλν, από ην City of 

Berlin. Θπκάκαη δηεύζπλε ην έξγν κνπ κε ηνπο Klangforum, απηό ήηαλ κέξνο από ην 

IMPULS πνπ πήξα ην βξαβείν, γηα ην νπνίν κε βνήζεζε ν Beat Furrer, γηαηί ζεώξεζε 

όηη κε είραλ αδηθήζεη ζην Darmstadt θαη ήζειε λα ην ηζνξξνπήζεη απηό. Έβιεπα ζην 
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Klangforum, θάπνηνπο κνπζηθνύο, πνπ δελ είλαη πιένλ, νη νπνίνη δελ έπαηδαλ απηό 

πνπ έπξεπε λα παίμνπλ, αξληόηαλ λα παίμνπλ απηό πνπ έπξεπε. Ξέξεηο πόζεο γπλαίθεο 

ζπλζέηξηεο κνπ έρνπλ πεη, αθόκε θαη ε Chaya, όηη ηηο έρνπλ θάλεη λα θιάςνπλ γηα ηνλ 

ηξόπν πνπ ηηο αληηκεησπίδνπλ; Αλ είλαη δπλαηόλ! Αληί λα έρνπκε ζπδεηήζεηο πεξί ηεο 

ηέρλεο καο, λα αζρνινύκαζηε κε απηό; 

ΚΜΓ: Θεσξείο  όηη ε αληηκεηώπηζή ζνπ πξνο ην ξόιν ηνπ αθξναηή / αθξνάηξηαο θαη 

ηνπ εθηειεζηή / εθηειέζηξηαο έρεη αιιάμεη από ηελ αξρή ηεο ελαζρόιεζήο ζνπ κε ηε 

ζύλζεζε; Αλ λαη, ηη νδήγεζε ζε απηή ηελ αιιαγή θαη πώο ηε δηθαηνινγείο; 

ΜΠΑ: Θεο λα πεηο αλ λνηάδνκαη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ή αλ έρσ δηαπηζηώζεη κηα 

αιιαγή αληηκεηώπηζεο ηεο δνπιεηάο κνπ από ην αθξναηήξην; 

ΚΜΓ: ρη από ην αθξναηήξην. Πώο αληηκεησπίδεηο εζύ σο Μαξηάλζε ηνλ / ηελ 

αθξναηή / αθξνάηξηά ζνπ θαη εθηειεζηή / εθηειέζηξηά ζνπ.  

ΜΠΑ: Μάιηζηα. Λνηπόλ, σο ζπλζέηξηα παιαηόηεξα ήζεια ην αθξναηήξηό κνπ λα ην 

πξνθαιέζσ, λα ην ηαξαθνπλήζσ λα είκαη «on the face», λα κελ ηνπο αθήζσ ζε 

εζπρία. Πνιιέο θνξέο λα ηνπο πεηξάμσ, λα ηνπο αγγίμσ αλ κπνξώ. Ννκίδσ όηη κεη‟ 

έπεηηα ην θνηλό κνπ ήζεια λα ην πξνζθαιέζσ, λα ην θαιέζσ ζε κηα εκπεηξία πνπ 

όινη καδί ηε κνηξαδόκαζηε πνπ ζέισ λα ηνπο πξνζθέξσ πξάγκαηα, λα ηνπο δώζσ ηε 

γλώζε κνπ. Σώξα ζα έιεγα όηη βξίζθνκαη ζε κηα θάζε πνπ ζέισ ην θνηλό λα είλαη 

ελεξγό ζην θνκκάηη. Έρσ έλα έξγν (2007) πνπ βξίζθεηο θάηη ζηελ θαξέθια ζνπ θαη 

απηό ζνπ δίλεη κηα νδεγία λα παο ζε άιιν ρώξν. Γειαδή ηώξα ζέισ λα δσ πώο απηό 

ην ζύλνιν, κπνξώ λα ην βάισ θαη λα δνπιέςεη. Να θηηάμεη θάηη, γηα λα παξέρεη ηελ 

ελέξγεηα ζηνπο κνπζηθνύο, λα παξάγεη «ειεθηξηζκό». Πξνζπαζώ λα κπσ ζε κηα 

θαηάζηαζε πνπ όινη καδί δνπιεύνπκε θάηη, θαη είλαη ζαλ δνπιεηά. Δίλαη απνδέθηεο, 

είλαη απηνί πνπ απνδέρνληαη, αιιά είλαη ελεξγεηηθό ζύλνιν, είλαη έλα θνηλσληθό 

ζύλνιν.  

ζν αθνξά ηνπο εθηειεζηέο λνκίδσ όηη απηό είλαη ιίγν ζηα πιαίζηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο. Πάληα έρσ κηα ηδέα ζην κπαιό κνπ αιιά πάληα ζέισ λα έρσ κηα 

έλλνηα ηεο δνκήο (structure), λα μέξσ πσο ζα εμειηρζεί απηό αιιά ζέισ λα είκαη θαη 

απζόξκεηε, «ηεο ζηηγκήο», γηα λα ζνπ δώζσ θάηη ην νπνίν πεγάδεη από κέζα κνπ, 

ρσξίο πνιιή ζθέςε. Καη έηζη ζέισ λα θαηαζθεπάδσ ηα έξγα κνπ ώζηε λα  έρεηο απηό 

ην ρώξν θαη ην ρξόλν, ηηο δπλαηόηεηεο λα ην θηηάμνπκε, λα ηνπ δώζνπκε έλα ζρήκα 
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εθείλε ηε ζηηγκή, λα έρεη ηελ ελέξγεηά ζνπ, ην πλεύκα ζνπ. πσο έλαο εζνπνηόο, ζα 

δώζεη θαη θάηη από ηνλ ίδην. Βέβαηα, ε δνπιεηά κνπ ζπγθεθξηκέλα, πξνζπαζεί λα 

είλαη πιηθή (material), σκή (row), άςεηε (uncooked). Γελ έρεη λα θάλεη κε ζέαηξν, 

δελ είλαη επηηειεζηηθό, δελ πξνζπαζώ λα ζε θάλσ λα είζαη επηηειεζηηθόο 

(performative), ζπλαηζζεκαηηθόο (emotional) αιιά θαη πάιη απηό αιιάδεη αλάινγα κε 

ην ύθνο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηώ. Δίλαη απηό πνπ ζπκβαίλεη εθείλε ηε ζηηγκή. 

Γε ζέισ λα δώζσ ην «είζαη ιππεκέλνο, ραξνύκελνο θηι», ζέισ λα δώζεηο βάζε ζηα 

πιηθά, ζηνλ ήρν, ζην κεραληζκό, αιιά νη ζπλεξγάηεο δεκηνπξγνύλ κηα εκπεηξία, 

ζίγνπξα, θαη θπζηθά νη ζπλεξγάηεο ζα παίμνπλ πνιύ κεγάιν ξόιν.  

ΚΜΓ: Πώο ζα πεξηέγξαθεο  ηε ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο ήρνπ / ερεηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ από ηελ αξρή ηεο ζπλζεηηθήο ζνπ δηαδηθαζίαο κέρξη ζήκεξα; Τπήξμε 

θάπνην ζεκείν θύξηαο ζεκαζίαο ή ζεκαληηθήο αιιαγήο; Αλ λαη, πνύ ζεσξείο όηη 

νθείιεηαη θαη πώο επεξέαζε ηε κεηέπεηηα δεκηνπξγία; 

ΜΠΑ: Δίλαη πνιύ ελδηαθέξνπζα απηή ε εξώηεζε. ρεηηθά κε ηα πιηθά ππάξρνπλ 

θνξέο πνπ μεθηλάσ κε κηα αίζζεζε ηνπ ήρνπ, κπνξώ λα αλαθαιύςσ θάηη πνπ έρεη λα 

θάλεη ζρέζε κε ηνλ ήρν θαη από‟ θεη θαη πέξα βξίζθσ ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη θαη 

άιιεο θνξέο πάσ από ηα πιηθά ζηνλ ήρν.  Απηό πνπ δηαπηζηώλσ όηη αιιάδεη πνιύ ηελ 

θαηεύζπλζή κνπ είλαη ην λα εθηεζώ ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη ηόπνπο. Μέρξη ηώξα 

έρσ δήζεη ζηελ Διιάδα, κεηά ζην Λνλδίλν, πνιύ θαηξό ζην Βέιγην, αλΝηηέγθν, 

θάπνηα ηαμίδηα ζηε Νέα Τόξθε, Άκζηεξληακ, Βηέλλε, Βεξνιίλν, ηνπηγθάξδε,  

Μπάκπεξγθ,  Ithaca (Νέα Τόξθε), ηώξα ζηελ Διβεηία. ηαλ βάδεηο ηνλ εαπηό ζνπ ζε 

ηόζα δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά κέξε πνπ πξέπεη λα μαλαξρίζεηο ηε δσή ζνπ από ηα 

δηαδηθαζηηθά εθηίζεζαη ζε θαηλνύξγηα κέξε κε δηαθνξεηηθή αξρηηεθηνληθή, 

ζπλήζεηεο, δηαθνξεηηθνύο ήρνπο, δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ηνπ ζνξύβνπ, δηαθνξεηηθέο 

κπξσδηέο. ε θαηαζηέιινπλ απηά. Σα πνιπηηκόηεξα πξάγκαηα πνπ έρσ πάξεη είλαη 

από απηέο ηηο αιιαγέο πνπ έρσ βηώζεη θαη από ην δξάκα πνπ αθνινπζεί θάζε αιιαγή 

αιιά θαη ηελ αλαλέσζε πνπ έξρεηαη ηαπηόρξνλα.  

Θπκάκαη όηαλ είρα ην residency ζηελ Ομθόξδε, ήκνπλ ζην Bate Collection, ζηε 

ζπιινγή κε ηα όξγαλα. Δθεί κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα πάξσ έλα από ηα όξγαλα θαη 

λα θάλσ έλα έξγν. Μνπ πήξε πόζν θαηξό λα βξσ έλα καγαδί κε απιά ειεθηξνληθά, 

κε θαληαζηείο θάηη ηξνκεξό, γηαηί δε ρξεζηκνπνηώ πνιιά από απηά. Αιιά ην γεγνλόο 

όηη είζαη ζε έλαλ θαηλνύξγην ηόπν ζε θάλεη λα ςάρλεζαη αιιά θαη λα αλαθαιύπηεηο 
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θαηλνύξγηα πιηθά. ηαλ έδεζα ζην Βεξνιίλν κε ηνλ ζύληξνθό κνπ ην όξγαλν πνπ 

θηηάμακε ήηαλ από πιηθά, ζηα νπνία κπνξνύζακε λα έρνπκε πξόζβαζε, πνπ βξήθακε 

ζε έλα καγαδί, ην νπνίν είλαη έλα θνβεξό καγαδί κε πιηθά αξρηηεθηνληθήο. Σν καγαδί 

απηό έρεη ζπληειέζεη δξακαηηθά: ηα πιηθά πνπ βξίζθακε εθεί, ζηα έξγα ηα νπνία 

έρνπκε δεκηνπξγήζεη. πσο επίζεο, ήκνπλ ζην Solitude, ν ρώξνο πνπ κνπ δόζεθε γηα 

έλα installation ήηαλ έηζη πξνεηνηκαζκέλνο πνπ κνπ έδσζε ηελ ηδέα γηα έλα έξγν κνπ 

ην Extensions. Δίραλ θάηη ηδάκηα θαη είραλ βάιεη θάηη μύια κπξνζηά, έλα μύιηλν 

πάλει, θαη απηό ην έθαλαλ γηα λα θαιύςνπλ ην θσο. Απηή ε πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ 

πνπ ήηαλ γηα έλαλ άιιν ζθνπό, γηα λα εκπνδίζνπλ ην θσο ώζηε λα έρνπλ βίληεν 

installation εθεί, ην ρξεζηκνπνίεζα ζαλ κηα κεκβξάλε. Σν πιηθό κνπ ήηαλ εθεί ήδε 

αιιά είλαη πην πνιύ όηη νη ρώξνη θαη νη εκπεηξίεο πνπ έρεηο ζε «θνπξδίδνπλ» θαηά 

θάπνηνλ ηξόπν.  

ΚΜΓ: νπ δίλνπλ δειαδή ην λα ιεηηνπξγήζεηο πάλσ ζε απηό .  

ΜΠΑ: ε θάλνπλ λα αληηιακβάλεζαη ηηο δπλακηθέο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζην ρώξν ζνπ θαη λνκίδσ πσο απηό ην θνύξδηζκα είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα 

εκέλα γηαηί πξνζπαζώ λα θνπξδίζσ ηνπο κνπζηθνύο κνπ, ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ, ηα 

δηθά κνπ πιηθά κε έλαλ ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ζπκπεξηθεξζνύλ θαηά έλαλ ηξόπν, 

πξνζπαζώ λα θνπξδίζσ ην θνηλό κνπ κε έλα ηξόπν. Αιιά κέζα ζε απηό ην 

θνύξδηζκα ζα ράζεηο ιίγν, μεθνπξδίδεζαη εζύ, θαη απηό είλαη πνπ είλαη ελδηαθέξνλ 

γηα εκέλα. Πώο κπνξείο λα θνπξδηζηείο κε έλαλ ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίζεηο 

ην θαιύηεξν μεθνύξδηζκα. Ννκίδσ πσο απηό αληηπξνζσπεύεη ηα πάληα. Σν πσο 

κπνξείο λα εθνδηαζηείο θαη λα πξνεηνηκάζεηο ηνλ εαπηό ζνπ γηα θάηη, κε ηνλ 

θαιύηεξν ηξόπν, πεξηκέλνληαο όκσο πσο κέζα από απηό ην μεθνύξδηζκα ζα αξρίζνπλ 

όια λα γίλνληαη κε έλαλ ηξόπν καγηθό θαη αιεζηλό. Απηνί νη άλζξσπνη πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο γπλαίθεο κε απηό ηνλ ηξόπν είλαη εθηόο ηόλνπ (out of tune), είλαη 

μεθνπξδηζκέλνη αιιά είλαη ιαλζαζκέλα μεθνπξδηζκέλνη. Γπζηπρώο είλαη 

θνπξδηζκέλνη κε πνιύ ιάζνο ηξόπν θαη είλαη πνιύ θνπξδηζκέλνη θαη νηηδήπνηε 

πξνζπαζεί λα ηνπο μεθνπξδίζεη αληηδξνύλε θαη θνπξδίδνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν.  

Θέισ λα αλαθέξσ θάηη ζεκαληηθό. ηαλ επέιεμα λα πάξσ ηε δνπιεηά ζηελ Ithaca, 

ζην Cornell, ήμεξα όηη ζα θάλσ κηα κεγάιε αιιαγή ζηε δσή κνπ, γηαηί είρακε 

απνθαζίζεη κε ηνλ ζύληξνθό κνπ λα θξαηήζνπκε σο βάζε ηελ Δπξώπε, αξρηθά ζην 

Βεξνιίλν, κεηά ζηελ Διβεηία. Ήμεξα όηη εθεί δελ κπνξώ λα έρσ ην εξγαζηήξην θαη ηα 
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πιηθά πνπ έρσ εδώ (Διβεηία), εθεί δε ζα κπνξώ λα έρσ νύηε ζην ζύζηεκα ηνπ κέηξνπ 

γηαηί έρνπλ άιιν ζύζηεκα. Γηα λα κάζσ θάπνηα κεραλήκαηα πήξα καζήκαηα ζηε 

κεραληθή εθεί, άζρεηα αλ όια απηά ηα κεραλήκαηα είλαη θαζαξά θηηαγκέλα γηα 

αλδξηθά ζώκαηα, όρη γηα γπλαηθεία ζώκαηα. Γηαηί εγώ δελ κπνξώ νύηε θαλ λα 

θνπβαιήζσ έλα αληηθείκελν πνπ είλαη ηόζν βαξύ θαη απηό είλαη ζεκαληηθό. Αιιά 

αλαθάιπςα θάηη. Έθαλα έλα έξγν ζην νπνίν ρξεζηκνπνίεζα hat pins. Ήηαλ έλα 

καγαδί ζην νπνίν ηα βξήθα, ηα νπνία ήηαλ όια ρεηξνπνίεηα (handmade) θαη γη‟ απηό 

ην ιόγν είρε ην θαζέλα ην δηθό ηνπ ηνληθό ύςνο (pitch). Καη ήκνπλ έηνηκε θαη 

ελζνπζηαζκέλε όηη ζα βξσ θάπνηα πιηθά, ηα νπνία δελ κπνξώ λα βξσ αιινύ θαη δελ 

κπνξώ λα ηα αλαπιεξώζσ θη όιαο. Σν γεγνλόο απηό επέθεξε ηε ζθέςε ηνπ «πώο ηα 

ζηήλσ» έλαλ πξνγξακκαηηζκό κέζσ πιηθώλ θαη όια απηά έρνπλ λα θάλνπλ – είπα γηα 

ηνπο ηόπνπο – αιιά είλαη θαη νη άλζξσπνη. Δίλαη ν ζύληξνθόο κνπ, είλαη νη ζπλνκηιίεο 

πνπ έρνπκε θάζε κέξα, είλαη απηά πνπ απηόο έρεη κάζεη. Απηόο μεθίλεζε κε έλα 

ηξππάλη θαη ηώξα έρνπκε έλα νιόθιεξν εξγαζηήξην κε κεραλέο 600 θηιά πνπ ηηο 

ρεηξίδεηαη θαη έρεη κάζεη κόλνο ηνπ. Δίλαη ν ηόπνο θαη νη άλζξσπνη.  

ΚΜΓ: Έρεηο πξνζπαζήζεη πνηέ κέζα από θάπνην έξγν / δξάζε λα ζίμεηο θάπνην 

θνηλσληθό /πνιηηηθό/ αηζζεηηθό δήηεκα ή ην δήηεκα ηνπ θύινπ; Με πνηνλ ηξόπν ην 

πξνζέγγηζεο; 

ΜΠΑ: Θα ζνπ πσ έλα πξάγκα. Θπκάκαη ήκνπλ ζηε ηνθρόικε ην 2001 είρα θάλεη 

έλα solo performance ζαλ απηνζρεδηάζηξηα θαη έθαλα κηα πην πνιηηηθήο θύζεσο 

performance. Θπκάκαη είρα έλα θνπηί πνπ είρα βάιεη ην θεθάιη ηνπ George Bush κε 

έλα θνπηάιη θαη έλα πηξνύλη. Eίρα θάλεη θάπνηα performances γηα έλα δηάζηεκα πνπ 

είρα θάηη αληηθείκελα πνπ ηα έπηαλα κε πεηνληέο θαη ηα έθξπβα ζην ρώξν, νπόηε εγώ 

έθαλα κηα θίλεζε, θαη μαθληθά εκθαληδόηαλ θάηη. Δίρα θάλεη κηα ζήθε, όπσο είλαη 

απηέο γηα ηα παιηό κε ην θεξκνπάξ, ηελ είρα θξύςεη ζην πάησκα, δε θαηλόηαλ, θαη 

εγώ ην είρα πηάζεη κε κηα πεηνληά πνπ ηελ ηξαβνύζα θαη άλνηγε, νπόηε άθνπγεο ην 

ζόξπβν λα αλνίγεη θαη έβγαηλαλ δηάθνξα πξάγκαηα, ήηαλ έλα πξάγκα, δίπια ζην πόδη 

ζνπ αλάκεζα ζην θνηλό έβγαηλαλ πξάγκαηα. Δίρα κηα θάζε πνπ ήζεια λα είλαη πην 

πνιηηηθό ην ύθνο κνπ, θαη ήζεια λα ζέζσ πνιηηηθό θνηλσληθό κήλπκα. Μεηά, δελ 

μέξσ, κεηά έλησζα όηη δε ζέισ ε δνπιεηά κνπ λα έρεη απηό ην ραξαθηήξα. Ζ δνπιεηά 

κνπ λα είλαη κόλν γηα ηε δνπιεηά κνπ θαη λα κελ πξνζπαζεί λα πεη θάηη. Αλ εγώ ζέισ 

ηώξα ζαλ εθπαηδεπηηθόο λα αιιάμσ ηε δνπιεηά κνπ ην θάλσ, πξνζπαζώ λα ην θάλσ, 

πξνζπαζώ λα δσ ηη κπνξώ λα πξνζθέξσ ζε απηή ηε γεληά κε ηνλ ηξόπν κνπ θαη κε ηε 
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ζηάζε κνπ ζαλ άλζξσπνο, κε ην ηη θάλσ, πσο δσ. Αιιά απνθάζηζα όηη ε δνπιεηά κνπ 

δε ζέισ λα έρεη θάπνην πνιηηηθό ραξαθηήξα.  

Δίρα θάλεη έλα έξγν γηα ηεο γπλαίθεο ζην QNG, ην νπνίν κνπ είρε δoζεί ζαλ 

παξαγγειία λα θάλσ έλα έξγν πξνο ηε κλήκε ησλ ζπκάησλ από ην Β‟ Παγθόζκην 

Πόιεκo, θαη είρακε πάεη ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο. Δίρακε πάεη ζην 

Regensburg θαη απηό ήηαλ γηα γπλαίθεο. Ζ ζύλζεζε ήηαλ ην Still Life θαη ήηαλ έηζη 

θηηαγκέλε γηα λα ζρνιηάζσ απηό πνπ πέξαζαλ απηέο νη γπλαίθεο. Σν πεξίεξγν ήηαλ 

όηη απηό παίρηεθε κέζα ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο θαη όηη όηαλ παηδόηαλ νη θαιεζκέλνη 

ηξώγαλε. Καη έιεγα «είλαη δπλαηόλ;» Να αθνύσ εγώ ηα πηξνύληα θαη ηα καραίξηα. 

Αιιά γλώξηζα εθεί θάπνηα από ηα άηνκα πνπ επέδεζαλ. 

 Ζ αιήζεηα είλαη όηη ζθεθηόκνπλ, όηη όηαλ είρα κηα ζπλεξγαζία γηα έλα ηξίν κε 

θξνπζηά θαη κηα θνβεξή ζπλζέηξηα, κνπ είρε δεηήζεη λα παίμεη ην ηξίν θαη ηεο ιέσ 

«Απηό ην trio ην ζεσξώ πην πνιύ γηα θξνπζηά θαη γηα άλδξεο» θαη κνπ ιέεη «Πώο;;; 

Δζύ ηέηνηα πξάγκα;» θαη ηεο ιέσ «Γελ μέξσ, ην έρεη ζθεθηεί πεξηζζόηεξν κεηαμύ 

αλδξώλ απηό ην έξγν, όπσο έρσ ζθεθηεί ην Still Life, ή ην Untitled 4, έρεη λα θάλεη κε 

γπλαίθεο.» Έλα άιιν duo πνπ είλαη Duo For Motor and Sound Panels, πνπ είλαη έλαο 

άλδξαο θαη κηα γπλαίθα πνπ πάλε ζαλ ξνιόη. θέθηνκαη απηή ηε δπλακηθή, λα έρεηο 

κπξνζηά ζνπ κηα γπλαίθα θαη έλαλ άλδξα, δελ κπνξείο λα ην απνθύγεηο απηό.  Έρεη 

λα θάλεη θαη κε ην ζώκα, κε ην ζρήκα. Θπκάκαη έλα έξγν πνπ είρα θάλεη γηα έλαλ 

εζνπνηό, πνπ ήηαλ θαη ρνξεπηήο θαη ηνπ είρα βάιεη κηα ηαηλία γύξσ ηνπ, ε! ήηαλ 1,90 

ν άλζξσπνο, ην έθηηαμα γηα ην ζώκα ηνπ. Γηα εκάο ηνπο θαιιηηέρλεο, ην γπλαηθείν ή 

ην αληξηθό έρεη λα θάλεη κε ηε κνξθή, θαζαξά αηζζεηηθά θαη γεσκεηξηθά. Δίρα 

θηηάμεη έλα έξγν γηα ην London‟s Improvisers Orchestra, θαη ην είρα νλνκάζεη High 

Heels. Καη απηό ην έθηηαμα γηαηί εθεί ζηνλ απηνζρεδηαζκό είρα δεη αξθεηό ζαξθαζκό 

θαη δηαθνξεηηθέο δπλακηθέο απέλαληη ζε γπλαίθεο απηνζρεδηάζηξηεο θαη ζέισ λα ζίμσ 

θάηη κε ην high heels (ςεινηάθνπλα), πνηνο θνξάεη ςεινηάθνπλα; For musicians that 

wear high heels (Γηα κνπζηθνύο πνπ θνξάλε ςεινηάθνπλα). Δίρα απηή ηελ ηάζε λα 

ζίγσ κεξηθά πξάγκαηα αιιά ρσξίο λα γίλεηαη ν απηνζθνπόο.  

ΚΜΓ: Καη δελ είλαη αλάγθε λα είλαη αθηηβηζκόο. Πνιιέο θνξέο κπεξδεύνπκε ην ζίγσ 

θάηη πνιηηηθό θάλνληαο κηα αλαθνξά ζε θάηη από ην θάλσ αθηηβηζκό.  

ΜΠΑ: Ναη. Αιιά έρσ θάλεη θαη ζε απηό ην ρώξν ζην Λνλδίλν, ζην First Aid, είρα 

δηάθνξεο, θσηνγξαθίεο από εθεκεξίδεο, από ζύκαηα πνιέκσλ πνπ ηα θξεκνύζα θαη 
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κεηά ην έβξερα. Έπαηδα κε απηό ην πξάγκα, κε ην ηη γίλεηαη ζην ρώξν κνπ, απιώο 

λνκίδσ όηη από έλα ζεκείν θαη κεηά έρεη λα θάλεη θαη ιίγν θαη κε ηηο επνρέο θαη κε 

ηελ ειηθία ζνπ αιιά θαη ν ηόπνο. Ζ Γεξκαλία κε έθαλε λα ζπγθεληξσζώ ζην «απηό 

ην μεξό πιηθό, ν ήρνο» ρσξίο κήλπκα, ρσξίο πξνβιεκαηηζκό ηόζν πνιύ. Έρσ θαιύςεη 

ηελ εξώηεζε; 

ΚΜΓ: Έρεηο ππεξθαιύςεη όιεο ηηο εξσηήζεηο θαη ζε επραξηζηώ πνιύ. Μηα ηειεπηαία 

κόλν θαη αξθεηά ζύληνκε. Θεσξείο όηη ε ελαζρόιεζή ζνπ κε ηε ζύγρξνλε κνπζηθή / 

ερεηηθέο ηέρλεο θαη ε δεκηνπξγίαο ζνπ ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ 

θαηαγσγή ζνπ; Αλ λαη ζε πνην βαζκό; 

MΠΑ: Χξαία εξώηεζε θαη κνπ ζπκίδεη όηαλ αλνίγσ θαιιηηερληθέο ζπδεηήζεηο γηα ηε 

δνπιεηά κνπ, μεθηλάσ λα κηιάσ γηα ηα ρξόληα πνπ πέξαζα ζηελ Διιάδα, ζνπ είπα θαη 

εζέλα γηα ηε ξπζκηθή γπκλαζηηθή θ.η.ι.. Έλα άιιν εξέζηζκα είλαη ε δνπιεηά ηνπ 

παηέξα κνπ πνπ έρεη ζαλ έλα εξγνζηάζην-βηνηερλία, έλα ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη όια 

απηά ηα κεραλήκαηα θαη έρσ θαηαβνιέο από εθεί. Απηό είλαη ην άιιν άθξν, είλαη 

έλαο εξγαζηαθόο ρώξνο θαη όηαλ βιέπσ αλζξώπνπο λα δνπιεύνπλ, λα θηηάρλνπλ θάηη 

ληώζσ κεγάιε ραξά θαη ζθέθηνκαη όηη απηό ίζσο είλαη θαη ραξά θαη όρη 

θαηαλαγθαζηηθό. Θα ήζεια πάξα πνιύ λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο αλζξώπνπο λα ην 

δνπλ ζαλ ραξά, λα είλαη εξγαζία θαη όρη θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. 

 Ζ δε ξπζκηθή γπκλαζηηθή κνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα έρσ κηα θνκςόηεηα, ηελ ηδέα 

όηη έλα ζώκα εηζέξρεηαη ζε έλα ρώξν αλνηρηό θαη ειεύζεξν θαη είλαη  απηή ε 

παξνπζία απηνύ ηνπ αηόκνπ πνπ είηε είλαη άλζξσπνο είηε κεραλή θάηη θάλεη γηα εκάο, 

θάηη θάλεη ζην ρώξν κε ην ρώξν θαη εκείο ην βιέπνπκε θαη ην επεμεξγαδόκαζηε.  

Απηό πνπ λνκίδσ όηη έρσ πάξεη από ηελ Διιάδα είλαη νη αληηθάζεηο. Δίλαη έλαο ρώξνο 

κε πνιιέο αληηθάζεηο (contradictions) γηα εκέλα γηαηί έρεηο απηό ην γεσγξαθηθό ρώξν 

πνπ είλαη πάξα πνιύ ελεξγεηαθά ηδηαίηεξνο θαη θαλείο δε ην ακθηζβεηεί απηό. Αλ παο 

ζηελ Δπίδαπξν, αλ παο ζηνπο Γειθνύο, αλ παο ζε όια απηά ηα κέξε πνπ είλαη πνιύ 

δηαιεγκέλα ληώζεηο εθεί κηα ελέξγεηα. Βέβαηα ην σξαίν είλαη ην εμήο, όηη εγώ ζαλ 

παηδί βίσζα απηνύο ηνπο ρώξνπο ζηα ζπληξίκκηα ηνπο. Γελ έδεζα ζηελ Αξραία 

Διιάδα γηα λα ηνπο δήζσ θαλνληθά. Ση βηώλσ όκσο κέζα από εθεί; Βηώλσ ηα 

ζπληξίκκηα, έλα όρη ηειεηνπνηεκέλν θηίζκα, βιέπσ απηά πνπ έρνπλ απνκείλεη θαη 

βιέπσ πσο έρνπλ αιιάμεη κέζα ζην ρώξν θαη ην ρξόλν, βιέπσ ηα πιηθά. Δπίζεο όηαλ 

βιέπεηο ηνλ Παξζελώλα δελ ηνλ βιέπεηο δσγξαθηζκέλν όπσο ήηαλ. Σνλ βιέπεηο ζαλ 
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πιηθό, ην βαζηθό πιηθό, ηελ ύιε, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε δνκή (structure), ηελ 

νηθνδνκηθή, ην θηίζηκν, ηελ ηνπνζεζία. Ννκίδσ απηά κνπ έρνπλ κείλεη θαη λνκίδσ 

πσο ε ιηηόηεηα ηεο δνπιεηάο κνπ έρνπλ πάξα πνιύ λα θάλνπλ κε απηό. ηη ζέισ λα 

ζθεθηώ ην «πιηθό». Δπίζεο ζε απηή ηε δηάιεμε πνπ δίλσ όκσο ζηε δνπιεηά κνπ έρσ 

πάληα θαη κηα θσηνγξαθία πνπ είλαη από έλα λνζνθνκείν, ζην νπνίν είραλ κηα 

γιάζηξα κε έλα θπηό, καξακέλν ην θαεκέλν θαη κηα επηγξαθή πνπ ιέεη «δελ είκαη 

θάδνο» γηαηί όινη αληηκεησπίδνπλ ην θπηό ζαλ θάδν γηα ηα απνξξίκκαηα. Δπνκέλσο 

γηα εκέλα ε „Διιάδα έρεη απηή ηελ αληίθαζε. Αιιά έρεη θαη ην re-purpose, ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκό. Δπεηδή δελ ππάξρεη ην ζύζηεκα, είλαη αλνηρηό ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκό θαη απηό είλαη θαζαξά ζην found art-found object. ηαλ δελ έρεηο 

ζύζηεκα ππάξρεη απηή ε ειαζηηθόηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθή εθδνρή αιιά 

θαη θαιιηηερληθή εθδνρή.  

Βέβαηα εληάμεη, κπνξώ λα πσ όηη απηό πνπ κε βνήζεζε ζηελ Διιάδα δελ ήηαλ ηα 

ρξόληα πνπ πέξαζα ζην δεκνηηθό κε θάηη δαζθάιεο πνπ ήηαλ ηειείσο ηξειέο θαη 

έξρνληαλ θαη καγείξεπαλ θαη πξνεηνίκαδαλ ηα θαζνιάθηα ηνπο ζηελ ηάμε ή πνπ είραλ 

κηα βέξγα. Δπηπρώο πήγα ζην Πνιπθιαδηθό θαη κε έζσζε, ήηαλ κνλαδηθό ζρνιείν. 

Δθεί γλώξηζα θαη θάπνηνπο αλζξώπνπο πνπ είραλ θάλεη θάπνηεο ζπνπδέο, πνπ ήηαλ 

θαη από ην εμσηεξηθό. Γελ μέξσ ηη ζα είρε γίλεη αλ δελ ππήξρε απηό ην Πνιπθιαδηθό. 

Έλαο άλζξσπνο εθεί κνπ είπε «εζύ απνθαζίδεηο πσο ζα ζρεδηάζεηο ηε δσή ζνπ». 

Γηαηί μέξεηο ηη, αθνύκε όια απηά ηα ζρόιηα αιιά εκείο απνθαζίδνπκε ηη ζα θάλνπκε 

κε απηά. Θα ηα αθνύζσ; Θα ηα αγλνήζσ; Θα ηα καδέςσ θαη ζα πάσ ζηνλ πξύηαλε; 

Σώξα αο πνύκε ζην Cornell, ηα έρνπκε καδέςεη θαη θάλνπκε έλα καληθέζην κε ηηο 

ζπλαδέιθνπο κνπ θαη απνθαζίζακε όηη ηελ επόκελε θνξά αλ έλαο ζπλάδειθνο 

κηιήζεη κε έλαλ ηξόπν πνπ δελ αξκόδεη απιά ζα ζεθσζνύκε θαη ζα θύγνπκε θαη δε 

ζα δερηνύκε λα ζπκκεηέρνπκε ζε κηα ηέηνηα ζπλνκηιία. Δπνκέλσο πξέπεη εκείο λα 

βξνύκε ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο.  

ΚΜΓ: Δίλαη πνιύ σξαίν θαη πνιύ ζσζηόο απηό πνπ ιεο. ε επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα 

όζα κνπ έρεηο πεη κέρξη ζηηγκήο. 

ΜΠΑ: Δγώ πξέπεη λα ζε επραξηζηήζσ γηαηί έκαζα πάξα πνιιά. Αξρηθά γηα ηελ 

ππνκνλή ζνπ λα κε αθνύζεηο, γηαηί είλαη απαηηεηηθό λα αθνύο. Σν λα αθνύο θαη λα 

κάζεηο λα αθνύο είλαη κεγάιε πνηόηεηα ελόο αλζξώπνπ ζεσξώ. Δπίζεο λα ζε 
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επραξηζηήζσ πνπ μεθηλάκε κηα ζπλνκηιία πνπ κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη λα δνύκε αλ 

κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη. 
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Γ. ςνένηεςξη με ηην Νικολέηα Υαηζοπούλος.  

 

Σύπνο ζπλέληεπμεο: Πξνθνξηθή κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 25/09/2020 

Ηζηνζειίδα θαιιηηέρληδαο: https://www.nicoletachatzopoulou.com/  

Καηεπίνα Μίγγα-Γκαγκοπούλος: Πώο πξνζέγγηζεο θαη γλώξηζεο ηε ζύγρξνλε 

κνπζηθή; Ζ ζύγρξνλε κνπζηθή ζύλζεζε ήηαλ από ηελ αξρή ην πεδίν ζην νπνίν 

ζηόρεπεο γηα θύξηα ελαζρόιεζε; Ση ήηαλ απηό ηειηθά, πνπ ζε θέξδηζε ώζηε λα 

απνθαζίζεηο λα αζρνιεζείο επαγγεικαηηθά κε απηόλ ηνλ ηνκέα; 

Νικολέηα Υαηζοπούλος: Ο αξρηθόο κνπ ζηόρνο δελ ήηαλ λα ζπνπδάζσ κνπζηθή 

νύηε ζύλζεζε. Ήκνπλ πάληα κνπζηθόο, από πνιύ κηθξή ειηθία. Πήγα ζην 1ν 

Μνπζηθό Γπκλάζην, ήκνπλ από ηα πξώηα 100 παηδηά πνπ έθηηαμαλ ην Μνπζηθό 

Γπκλάζην νπόηε πάληα ζεσξνύζα ηνλ εαπηό κνπ κνπζηθό, πάληα δνύζακε κέζα από 

ηε κνπζηθή. Άθνπγα πεξίεξγα πξάγκαηα από κηθξή ειηθία. Δίρα κηα πην pop 

θαηεύζπλζε αιιά πάληα ππήξρε ν Bach, ππήξραλ όια απηά. Έλαο ζπλδπαζκόο 

πξαγκάησλ εηεξόθιεησλ θάπσο. Ο αξρηθόο κνπ ζηόρνο ήηαλ λα ζπνπδάζσ 

αζηξνλνκία, ην νπνίν ήηαλ έλα παηδηθό όλεηξν θαη γη‟ απηό ην ιόγν έθαλα θαη θάπνηεο 

άιιεο επηινγέο, δειαδή άιιαμα ζρνιείν ζην ιύθεην γηα λα πξνεηνηκαζηώ θαη λα 

θύγσ θαηεπζείαλ ζην εμσηεξηθό. ΟΚ, εκείο ήκαζηαλ θαη κηα γεληά πνπ θεύγακε πνιύ 

ζηελ Αγγιία, δειαδή αλ έρεηο δηαβάζεη ηε δεθαεηία ηνπ „90 πνιινί θεύγαλε γηα 

ζπνπδέο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νπόηε απηό θαη έθαλα. Βέβαηα ζηα ηξία ρξόληα 

ζπνπδώλ πνπ έθαλα απηό ην πηπρίν, ην bachelor, ζπλέρηζα λα θάλσ θάηη κε ηε 

κνπζηθή, είηε άθνπγα πνιύ. Γελ έπαηδα ηόζν πνιύ, ηόηε είρα παξαηήζεη θαη ηελ 

θηζάξα αιιά ηόηε αλαθάιπςα ηε βηόια ληα γθάκπα, θαη βέβαηα, κέζα από γλσξηκίεο, 

αλαθάιπςα πην πεξίεξγεο κνπζηθέο, γηα παξάδεηγκα ηε γθάκειαλ, ηελ ηλδνλεζηαθή 

κνπζηθή. Αγάπεζα ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή, γηαηί κέρξη ηα ιπθεηαθά κνπ ρξόληα 

άθνπγα θπξίσο ειεθηξηθό ήρν, νπόηε νηηδήπνηε ειεθηξνληθό δελ ήηαλ κέζα ζε απηά 

πνπ κε ελδηέθεξαλ αιιά κεηά, ηηο πξώηεο ρξνληέο ησλ 20, κέρξη ηα 21 πνπ γύξηζα 

ζηελ Διιάδα, είρα αιιάμεη, είρα αιιάμεη θαη γνύζηα, είρε αλνίμεη ιίγν ν νξίδνληαο 

ζην ηη κνπ άξεζε λα αθνύσ.  

https://www.nicoletachatzopoulou.com/
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Μεηά γπξίδνληαο ζηελ Διιάδα θαη ηειεηώλνληαο κε απηό ην πηπρίν ζπλεηδεηνπνίεζα 

όηη κνπ έιεηπε πάξα πνιύ ε κνπζηθή θαη όηη κάιινλ πξνηηκνύζα ηε κνπζηθή σο 

επάγγεικα θαη δελ πξνηηκνύζα ηόζν λα είκαη αζηξνθπζηθόο. Οπόηε δε ζπλέρηζα ηελ 

αζηξνλνκία ζε παξαπάλσ ζπνπδέο θαη γύξηζα ζηελ Διιάδα ςάρλνληαο πώο ζα 

πξνρσξήζσ. Καη ηόηε κπήθα ζε έλα ζπγθξόηεκα, λνκίδσ ππάξρεη αθόκε, ιέγεηαη 

This Fluid, θαη ήηαλ έλα ληνπέην, αδέξθηα, πνπ ήηαλ πνιύ πξσηνπόξνη ζηελ 

ειεθηξνληθή κνπζηθή. Ήηαλ θαη θακία δεθαεηία κεγαιύηεξνη από εκέλα θαη ήηαλ ζην 

πην underground θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ζθελήο αιιά είραλ κεγάιε εκπεηξία ζε 

sampling, found objects θαη εγώ εθεί πέξα κπήθα σο ηξαγνπδίζηξηα θαη σο πνιύ-

νξγαλίζηαο. Έπαηδα θαη ειεθηξηθή θηζάξα θαη πιήθηξα θαη βηνια ληα γθάκπα. Καη 

θάπσο έκεηλα. Κάλακε πξάγκαηα, γηα ηξία ρξόληα θάλακε πάξα πνιιά πξάγκαηα, ην 

νπνίν κε έβαιε ζε κηα άιιε δηαδηθαζία, θαη δηαδηθαζία απηνζρεδηαζκνύ. Άξρηζα λα 

παίδσ πνιύ απηνζρεδηαζηηθά, απέθηεζα εκπεηξία ζε ζηνύληην, λα γξάθσ ζε ζηνύληην, 

εκπεηξίεο ζε live ζπλαπιίεο, λα βγαίλσ λα παίδσ, λα θάλσ sound-check, πξνβιήκαηα, 

σξαία πξάγκαηα, δελ πιεξώλεζαη. Οπόηε κπήθα πην πξαθηηθά, παξόηη είρα γλώζεηο 

κνπζηθήο κπήθα ζε hands-on εκπεηξία κε απηό ην ην ζπγθξόηεκα. πλεξγαδόκαζηαλ 

κε κηα νκάδα ρνξεπηώλ πνπ ε κνπζηθή ήηαλ θπξίσο ειεθηξνληθή αιιά είρε θαη 

θάπνηα ειεθηξηθά ζηνηρεία.  

Σέινο πάλησλ, έηζη πήγαλ αξθεηά ρξόληα. Αιιά παξάιιεια άξρηζα λα αλαπηύζζσ ην 

ελδηαθέξνλ κνπ γηα ζπνπδέο κνπζηθήο θαη ζθέθηεθα «σξαία, κήπσο λα θάλσ ην 

εηδηθό αξκνλίαο θαη έπεηηα λα πξνρσξήζσ ζηα ζεσξεηηθά;». Απηό δελ μέξσ πώο κνπ 

ήξζε αιιά αηζζάλζεθα θάπσο κέζα από ην ζπγθξόηεκα όηη ήζεια λα είκαη 

δεκηνπξγόο. Έβιεπα όηη σο εθηειέζηξηα, εηδηθά ζηελ θιαζηθή κνπζηθή, πζηεξνύζα. 

Ννκίδσ όηη όηαλ έρεηο θάηη ην μέξεηο, όηαλ ληώζεηο θαιά κε θάηη ην θαηαιαβαίλεηο. 

ηαλ θάπνηνο ζέιεη λα γίλεη ζνιίζηαο ην θαηαιαβαίλεη από λσξίο θαη θάλεη ηα 

πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη, θάλεη ηηο ζπζίεο, αθηεξώλεη ζσζηά ην ρξόλν ηνπ γηα 

λα ην θάλεη απηό. Δπίζεο έρεη κηα πξνζσπηθόηεηα πνπ κπνξεί λα ην ππνζηεξίμεη 

απηό. Γελ κπνξεί λα είλαη εζσζηξεθήο, Έλαο άλζξσπνο πνπ παίδεη ζόιν δελ κπνξεί 

λα είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ θνβάηαη λα παίμεη κπξνζηά ζε θόζκν. Οπόηε έγηλαλ θάηη 

ηέηνηεο δηεξγαζίεο θαη θαηάιαβα όηη κνπ ηαηξηάδεη πην πνιύ λα είκαη ζηελ πιεπξά ηνπ 

δεκηνπξγνύ, αλεμάξηεηα κε ην αλ είκαη ζε έλα ζπγθξόηεκα όπνπ κπνξεί λα παίδσ, λα 

ηξαγνπδάσ, λα θάλσ live gigs θαη ηέηνηα. Οπόηε εθεί ην έβαια ζηελ θαηεύζπλζε ησλ 

πην ζπληεξεηηθώλ ζπνπδώλ θαη μεθίλεζα ζε σδείν, εηδηθό αξκνλίαο, πηάλν θαη έθαλα 
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θαη βηόια ληα γθάκπα γηαηί ζπλέρηζα παξάιιεια, δειαδή ήηαλ full time, θαη ην 

ζπγθξόηεκα. Κάπνηα ζηηγκή ελώ έθαλα αληίζηημε μεθίλεζα θαη ζύλζεζε. ρη ηππηθά 

μέξεηο, απηό ην ραδό ζύζηεκα πνπ ππάξρεη ζηελ Eιιάδα: λα θάλεηο ην εηδηθό 

αξκνλίαο, έπεηηα ηελ αληίζηημε, θαη δελ κπνξείο λα ηα θάλεηο όια καδί. Γε ρξεηάδεηαη 

αλ γίλεηο εηδήκσλ ζηνλ Palestrina ή ζηε θνύγθα γηα λα κπνξέζεηο λα πξνρσξήζεηο 

ζηε ζύλζεζε.  

ΚΜΓ: Με ζπγρσξείο, αιιά δε γίλεζαη θαλ εηδήκσλ ζηoλ Palestrina γηαηί όια απηά 

ζρεδόλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.  

ΝΥ: Ναη, μέξεηο γηαηί όια απηά έρνπλ κηα ηόζν κεγάιε απόζηαζε ρξνληθά θαη 

ηζηνξηθά πνπ αλ ζέιεηο πξαγκαηηθά λα αζρνιεζείο, πξέπεη λα βπζηζηείο ζε απηό. Γελ 

κπνξείο λα θάλεηο Palestrina θαη λα έρεηο ηνπο θαλόλεο κπξνζηά ζνπ. Πξέπεη λα 

βπζηζηείο ζε απηή ηε κνπζηθή, λα ηε δήζεηο, λα ηελ θαηαιάβεηο θαη κεηά λα αξρίζεηο 

λα ζθέθηεζαη έηζη πνπ θαλείο δε ζην εγγπάηαη όηη ζηα δύν ρξόληα πνπ θάλεηο 

αληίζηημε, κε ηνλ ηξόπν πνπ ηελ θάλεηο, ζα γίλεη απηό.  

Οπόηε μεθίλεζα παξάιιεια κε έλαλ θνβεξό άλζξσπν θαη δάζθαιν, ηνλ Μηράιε ηνλ 

Σξαπιό. Γηα λα θαηαιάβεηο αζρνιήζεθα ηέζζεξα ρξόληα κε απηέο ηηο ζπνπδέο ζηελ 

Διιάδα. Γηα λα ζην θάλσ πην ζπγθεθξηκέλν: δύν ρξόληα εηδηθό αξκνλίαο θαη ηα δύν 

ρξόληα ηεο αληίζηημεο έθαλα θαη ζύλζεζε, θαη βηόια ληα γθάκπα θαη όια. Οπόηε ν 

δάζθαινο κνπ κε έξημε ηειείσο ζηα βαζηά γηαηί εθείλα ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα ν 

δάζθαινο κνπ, κνπ είπε: «γξάςε», ιέσ: «ηη λα γξάςσ», -«ε γξάςε έλα έξγν», -«ηη 

έξγν», -«γξάςε έλα ζόιν έξγν γηα πηάλν» , -«πώο;» ηνπ ιέσ «ζα ην γξάςσ έηζη;» -

«θάηζε θαη γξάςε». Οπόηε κπήθα ζηε δηαδηθαζία θαη θάπνπ εθεί κνπ ιέεη ν 

δάζθαιόο κνπ «γηαηί δελ παο ζηελ Οιιαλδία;» νπόηε μέξεηο… άξρηζα λα ην 

ζθέθηνκαη πνιύ ζνβαξά θαη άξρηζα λα ην ςάρλσ. Σε ρξνληά πνπ ηειείσλα ηελ 

αληίζηημε έθαλα αίηεζε γηα λα πάσ ζηε Υάγε. Καη λνκίδσ κνπ έδσζε έλα ζπξώμηκν ν 

δάζθαινο κνπ ηόηε. Καη κάιηζηα ζπκάκαη κνπ έδσζε δύν CD ν δάζθαιόο κνπ, ην έλα 

είρε ην In C ηνπ Terry Riley θαη ην άιιν πνπ είρε ην De Staat ηνπ Lνuis Andriessen. 

Μνπ ηα έδσζε απηά θαη κνπ ιέεη «άθνπ „ηα». Καη ηέινο πάλησλ, δελ ήηαλ νη πξώηεο 

επαθέο κε ηε ζύγρξνλε κνπζηθή αιιά ήηαλ έξγα πνπ ήηαλ αλαθνξέο. Αιιά θάπσο 

έηζη έγηλε. Έθαηζα έμη ρξόληα ζπλνιηθά ζηελ Οιιαλδία.  

ΚΜΓ: Πώο ζα πεξηέγξαθεο ηελ εθπαηδεπηηθή ζνπ πνξεία ζην ρώξν ηεο ζύγρξνλεο 

κνπζηθήο; 
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ΝΥ: Δθεί ήηαλ εθξεθηηθή ε πνξεία. Πνπ επαλαιακβάλσ, ζηελ Διιάδα ν δάζθαιόο 

κνπ ήηαλ απίζηεπηνο. Καηαπιεθηηθόο δάζθαινο θαη άλζξσπνο κε εθπιεθηηθέο 

γλώζεηο, κέληνξαο θαη πνιύ νπζηαζηηθό ηξόπν λα πξνζεγγίδεη ην κάζεκα ηεο 

ζύλζεζεο. Γελ είρε ηίπνηα ηππνπνηεκέλν, ζνπ έιεγε απιά «γξάςε». Γε ζνπ έβαδε 

αζθήζεηο, ειεύζεξα! Αιιά εθεί πέξα, αλ από εδώ είρα μεθηλήζεη από ην 2%, εθεί είρα 

θηάζεη ζε δύν ρξόληα ζην 50% θαη κε απηό ζέισ λα πσ όηη σο έλα παηδί, άλζξσπνο, 

πνπ ήηαλ ζηελ Διιάδα, θαη ζεσξνύζαλ ην Rachmaninoff, πνπ ν Rachmaninoff 

ζεσξείηαη 20νο αηώλαο θαη όηη ν Shostakovich είλαη ζύγρξνλε κνπζηθή, πήγα εθεί. 

Καη ζηε ζπλέληεπμε ε θαθνκνίξα, θαη ιέσ θαθνκνίξα γηαηί εθεί ήηαλ πνιύ δηάζεκε 

ζρνιή απηή, πνιπδηεζλέο ζρνιείν κε πνιινύο καζεηέο απ‟ όιν ηνλ θόζκν θαη πήγα 

εγώ κε δύν έξγα! Έρνληαο γξάςεη κόλν δύν έξγα, εθ ησλ νπνίσλ κόλν έλα είρε 

παηρηεί: ην ζόιν πηάλν θαη έλα θνπαξηέην πνπ δελ είρε αθόκε ερνγξαθεζεί κέρξη ηελ 

ώξα ηεο ζπλέληεπμεο. Καη πήγα ζηε ζπλέληεπμε θαη κηα εξώηεζε ήηαλ από ηνπο 

«άληξεο» ζηελ επηηξνπή ήηαλ «Θα κπνξνύζε απηό ην έξγν λα γξαθηεί εθαηό ρξόληα 

πξηλ;» θαη ηνπ ιέσ «λαη, ζα κπνξνύζε.». Απηό ζην ιέσ γηα λα θαηαιάβεηο όηη πήγα ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ είρε κηα θνβεξή παξάδνζε ζηε ζύγρξνλε κνπζηθή. Γε ζε 

θαηέθξηλε θαλείο αλ έγξαθεο θάηη ην νπνίν έκνηαδε κε Satie ή κε Debussy αιιά απιά 

ζνπ ην έιεγε. Γηα λα θαηαιάβεη αλ ππάξρεη θάπνηα απηνγλσζία, όηη απηό δελ είλαη 

ζύγρξνλε κνπζηθή, είκαζηε ζην 2003. Γελ είλαη θαθό αιιά πξέπεη λα μέξεηο πσο 

ιέγεηαη απηό ην πξάγκα. Οπόηε απηό αλ ην πάξεηο ζαλ κηα αθεηεξία, λνκίδσ όηη 

ζπλνςίδεη ην πσο αληηιακβαλόκαζηε, ίζσο ηώξα έρεη αιιάμεη ιίγν αιιά ηόηε έηζη 

ήηαλ, ην ηη είλαη ε ζύγρξνλε κνπζηθή.  

ΚΜΓ: Καιά αθόκε θαη ηώξα ζε κεγάιν κέξνο, εηδηθά ζηελ παηδεία πνπ πξνζθέξνπλ 

ηα πεξηζζόηεξα σδεία, απηό είλαη ε ζύγρξνλε κνπζηθή.  

ΝΥ: Απιά μέξεηο, απηό πνπ ιέκε «ζύγρξνλε» είλαη απηό πνπ ιέλε νη Οιιαλδνί 

hedendaagse, ηεο ζεκεξηλήο κέξαο, όρη ζύγρξνλε ζαλ ζηπι. Ο Satie θαη ν Debussy 

αθνύγνληαη απίζηεπηα ζύγρξνλνη, πόζν κάιινλ αλ ηνπο βάιεηο θαη έλα «κπηηάθη», 

έρεη γίλεη απίζηεπηα ambient. Αλ αθνύζεηο ηνπο Αrt of Νoise, έρνπλ θάλεη έλα 

απίζηεπην δίζθν κε ηε κνπζηθή ηνπ Debussy. Θέισ λα πσ όηη είλαη έλαο ζύγρξνλνο 

ήρνο, έρεη κηα θξεζθάδα κέζα ζην ρξόλν αιιά ην ζύγρξνλν ην βάδνπκε κε ηελ έλλνηα 

«απηνύ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα» γηα λα ην μεθαζαξίζσ, ην νπνίν πνιύ ζπρλά έρεη θαη 

κηα εξκελεία ζε ζρέζε κε ην ζηπι ή κε ην πσο αθνύγεηαη θάηη, δειαδή είλαη ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηείο Γηαηί άιια κέζα είραλ πξηλ από πελήληα ρξόληα ή από ελελήληα, 
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άιια έρεηο ηώξα. Οπόηε εθεί πέξα ελ θαηαθιείδη, απηό ην εθξεθηηθό πνπ ζπλέβε ζηελ 

Οιιαλδία είλαη όηη από ην δεύηεξν ήδε έηνο άξρηζα λα έρσ commissions (αλαζέζεηο) 

εθηόο ζρνιήο, Οπόηε παξάιιεια ζπνύδαδα θαη δνύιεπα θαη έμσ.  

ΚΜΓ: Πνηεο ζεσξείο όηη ήηαλ νη κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζεο; Θεσξείο 

όηη ππήξμε θάηη, ην νπνίν ζε θαζνδήγεζε θαη ιεηηνύξγεζε ζε εζέλα σο θηλεηήξηα 

δύλακε, ώζηε λα είζαη απηή, ε νπνία είζαη ηώξα; 

ΝΥ: Αλ κηιάκε γηα ηελ Οιιαλδία ππήξρε κηα ζαθήο δπζθνιία πνπ έρνπλ όινη νη 

άλζξσπνη, νη νπνίνη πάλε ζε κηα λέα ρώξα λα δήζνπλ θαη λα ζπνπδάζνπλ, πνπ είλαη 

όηη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα λέα θνπιηνύξα. Άζρεηα κε ηε γιώζζα πνπ δε ζε 

βνεζάεη θαλείο λα κάζεηο θαη δελ πεξηκέλεη θαλείο λα κάζεηο Οιιαλδηθά, δελ είλαη 

όπσο ζηε Γεξκαλία πνπ παο εθεί θαη πξέπεη λα κηιάο. Αιιά ππάξρεη κηα ηεξάζηηα 

δηαθνξά θνπιηνύξαο, θαη απηή ε θνπιηνύξα ζην θνκκάηη ηνπ «θάλσ ηέρλε» είλαη όηη: 

πάξε ρξόλν, εξέκεζε θαη θάλε απηό πνπ έρεηο λα θάλεηο. Σν νπνίν είλαη 

ζπγθινληζηηθά δηαθνξεηηθό από απηό πνπ δνύκε εκείο εδώ θαη είλαη θαη πνιύ 

ζπγθηλεηηθό γηαηί θαηαιαβαίλεηο γηαηί έρεη δσγξαθίζεη ν Van Gogh ή ν Rembrandt ή 

όινη απηνί, θαηαιαβαίλεηο ην πιαίζην ζην νπνίν ππήξμε απηή ε επξύηεξε θιακαλδηθή 

ζρνιή. νπ ιέσ, δελ είρα καζήκαηα ηνλ πξώην ρξόλν, δελ είρα αλάιπζε δελ είρα 

θνβεξά δύζθνια καζήκαηα, είρα απιά ρξόλν λα γξάςσ, ηνλ νπνίν ζηελ αξρή δελ 

ήμεξα ηη λα ηνλ θάλσ. Γειαδή είρα έλα κάζεκα ζύλζεζεο θάζε δύν εβδνκάδεο θαη 

ηνλ ππόινηπν ρξόλν ήκνπλ κόλε κνπ θαη έπξεπε λα γξάςσ. «Έπξεπε». Έπξεπε λα 

βξσ έλαλ ηξόπν, νπόηε απηό κε έβαιε ζε κηα δηαδηθαζία απηνγλσζίαο. Απηό είλαη ην 

έλα θνκκάηη, πώο ε δπζθνιία έγηλε κνριόο γηα λα αλαθαιύςεηο ηνλ εαπηό ζνπ θαη 

πώο κέζα ζε απηό εζύ κπνξείο λα ππάξρεηο. Άιινη κπνξεί λα βγαίλαλ λα πίλαλ 

κπύξεο θαη κεηά λα γξάθαλε, ν θαζέλαο ην έθαλε κε ην δηθό ηνπ ηξόπν νπόηε απηό κε 

έθαλε θαη εκέλα λα βξσ ην δηθό κνπ.  

Καη νη επθαηξίεο πνπ κνπ δόζεθαλ, νη επαγγεικαηηθέο, πνπ ήκνπλ πάξα πνιύ ηπρεξή 

ζε απηό γηαηί δε δηλόηαλ ζηνλ θαζέλα, κε έθαλαλ λα αλαθαιύςσ όηη κπνξώ λα γξάθσ 

πνιύ εύθνια γηα θσλή. Απηό κε νδήγεζε ζην λα γίλσ «opera composer» μαθληθά, 

ρσξίο λα ην επηιέμσ απιώο θάπνηα ζηηγκή ήξζε έλα commission, κεηά ήξζε άιιν έλα, 

άιιν έλα θαη μαθληθά βξέζεθα κέρξη ην 2009 λα έρσ γξάςεη ηξεηο όπεξεο. Καη δελ 

ήμεξα πσο, γηαηί εγώ δελ ην είρα επηιέμεη. Πάληα κνπ άξεζε ε θσλή, αγαπνύζα ηε 
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θσλή αιιά δελ είρα θαληαζηεί όηη ζα γξάθσ γηα θσλή θαη ζα είκαη opera composer 

θαη όηη ζα έγξαθα 3 όπεξεο. Μηθξέο όπεξεο, όρη ππεξόπεξεο γηα ζπκθσληθή.  

Ξεθίλεζε κέζα από ηε ζρνιή, απηό είλαη ην σξαίν, όηη ζνπ δίλνπλ πξόηδεθη, π.ρ. κηα 

ζπλεξγαζία κε έλα ensemble, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη κέζα ζηε ζρνιή κπνξεί λα 

είλαη θαη πην επαγγεικαηηθό, εθηόο ζρνιήο. Γίλεηαη ζην πιαίζην ην ζρνιηθό-

αθαδεκατθό, αιιά έρεη κηα ζρέζε άκεζε κε ηνλ πξαγκαηηθό επαγγεικαηηθό θόζκν. 

Μπνξεί λα κελ πιεξώλεζαη αιιά ε ζπλεξγαζία κε ην ensemble πνπ δνπιεύεη 

επαγγεικαηηθά είλαη επαγγεικαηηθή, είλαη ζαλ λα θάλεηο internship (πξαθηηθή), ζαλ 

λα θάλεηο κηα πξαθηηθή θάπνπ. Οπόηε ζνπ ιέλε πήγαηλε θάλε απηό, παο εζύ ζην 

ensemble, θαη καζαίλεηο ηη θάλεη έλαο ζπλζέηεο, πώο δίλεη ηηο παξηηηνύξεο, πώο 

κηιάεη, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ην έξγν ηνπ, λα δεηήζεη θάηη 

π.ρ. κηα δηόξζσζε, λα ηνπ πνπλ απηνί «γηαηί ην έθαλεο έηζη;», «δελ κπνξώ λα ην 

θαηαιάβσ», έρεη κηα πξαθηηθόηεηα απηό. Σν ιέσ απηό γηαηί από εθεί μεθίλεζε κηα 

αιπζίδα πξαγκάησλ, κηα ζπλεξγαζία πνπ κνπ αλέζεζε ε ζρνιή, έλα vocal ensemble 

(θσλεηηθό ζύλνιν), νδήγεζε απηή ηελ αιπζίδα ζε κηα ζπλεξγαζία κε έλα ζέαηξν πνπ 

ιεγόηαλ Korzo ζηε Υάγε. Οπόηε απηό ζπλέβαιε πνιύ ζην πνηα είκαη, γηαηί έθαλα ην 

opera composition (ζύλζεζε όπεξαο), ην νπνίν δελ ήμεξαλ θαλ όηη κπνξνύζα λα ην 

θάλσ.  

ΚΜΓ: Από ηελ αξρή ηεο ελαζρόιεζήο ζνπ κε ηε ζύλζεζε  θαη έπεηηα, πνηεο θξίλεηο 

όηη ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο, νη νπνίεο είηε άιιαμαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζαο 

πξνο νπνηνδήπνηε δήηεκα, είηε επηβεβαίσζαλ ηελ σο ηόηε πνξεία ζνπ; 

ΝΥ: Γηα εκέλα ην ζπνπδαζηηθό θνκκάηη ζηελ Οιιαλδία πεξηειάκβαλε θαη ην 

επαγγεικαηηθό γηαηί ππήξραλ απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο, ηηο νπνίεο δελ ζνπ θξύβσ όηη 

ν βαζηθόο κνπ θαζεγεηήο δελ ηεο ελέθξηλε πάληα, δελ ελέθξηλε όηη αθηέξσλα ηόζν 

ρξόλν ζε vocal composition. Γηαηί πξαγκαηηθά ήηαλ πάξα πνιιή δνπιεηά γηα θάπνηα 

δηαζηήκαηα. Αλ εμαηξέζνπκε ηελ πξώηε όπεξα πνπ είρα γξάςεη εγώ θαη ην ιηκπξέην, 

θαη ήηαλ κηα πξώηε ππεξέθζεζε δηθή κνπ ζηνλ θόζκν, ήηαλ ε θαληαζίσζε πνπ 

γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα αιιά ήηαλ θαη ιίγν εθεβηθή-κεηεθεβηθή, ήηαλ έλα ηέηνην 

πξάγκα, «θξέζθν». Μεηά ην δεύηεξν έξγν, ην νπνίν αγγίδεη θαη ηα ππόινηπα 

εξσηήκαηά ζνπ, είλαη όηαλ θάλακε ηελ όπεξα «Clara S, musikalische Tragödie» ηεο 

Elfriede Jelinek, κε ηε Lotte de Beer ζθελνζέηηδα, απηό ην έξγν ήηαλ… πώο λα ζνπ 

πσ, είλαη ζηαζκόο γηα εκέλα ζε πνιιά επίπεδα. Καη ζην επίπεδν ην κνπζηθό, θαη ζην 
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δηαλνεηηθό θαη ζην επίπεδν ζην πσο κε πξνρώξεζε. Με πξνρώξεζε γεληθόηεξα απηό 

ην έξγν, ην νπνίν έγηλε ην 2007. Αλ ζεο αξγόηεξα κπνξώ λα ζνπ πσ θάπνηα πξάγκαηα 

γη‟ απηό γηαηί είλαη αξθεηά θεκηληζηηθό έξγν. 

ΚΜΓ: Μπνξείο λα κνπ ηα πεηο θαη ηώξα. 

ΝΥ: Γελ μέξσ αλ γλσξίδεηο ηελ Jelinek, ε νπνία είλαη έηζη… έρεη πνιύ ρηνύκνξ, αιιά 

είλαη θαη πνιύ ζθιεξή, θαη έρεη γξάςεη έλα έξγν γηα ηελ Clara Schumann. Μέζα ζε 

απηό πεξηγξάθεη κε έλαλ πνιύ δηθό ηεο ηξόπν πσο ε Clara Schumann δνύζε κε ηνλ 

Robert Schumann θαη ηα πνιιά ηνπο παηδηά θαη αθηέξσλε ηελ πεξηζζόηεξή ηεο δσή 

ζην λα παίξλεη ν Robert commissions θαη λα είλαη θαιόο ζπλζέηεο, αθόκε θη όηαλ 

απηή έπξεπε λα ππνθύςεη ζε θαςόληα αλζξώπσλ πνπ ήηαλ ζηελ εμνπζία. 

πγθεθξηκέλα ππάξρεη έλαο comandante ζηελ ηζηνξία, ν νπνίνο ηε θιεξηάξεη θαη ηε 

δηεθδηθεί. ηελ όπεξα καο ππάξρνπλ 4 ραξαθηήξεο: ν comandante, ε Clara, ν Robert 

θαη ε κηθξή ηνπο θόξε, ζηελ νπνία θνξνύζε έλα εμάξηεκα γηα λα θάζεηαη ίζηα όηαλ 

παίδεη πηάλν. Καη γεληθά έρεη έλα θαηαπηεζηηθό, θνβεξό πξάγκα γηα ην πσο βηώλεη κηα 

δεκηνπξγηθή γπλαίθα όια απηό θαη πώο ην κεηαθέξεη ζην παηδί ηεο, ζηελ επόκελε 

γεληά. Καη πξαγκαηηθά είλαη αλαηξηρηαζηηθό θαη ζην θαζαξά κνπζηθό επίπεδν έθηηαμα 

έλα θόζκν πνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά ζε πξνεηνηκαζκέλν πηάλν θαη ηέζζεξηο θσλέο. Καη 

ήηαλ έλα ζύκβνιν απηό ην πξνεηνηκαζκέλν πηάλν, ην θαηεζηξακκέλν, κε ηνλ 

θαηεζηξακκέλν ήρν πνπ έπαηδε Schumann, έπαηδε θαη Mozart, είρε όιεο απηέο ηηο 

αλαθνξέο. Ήηαλ έλα πνιύ ζθνηεηλό πξάγκα. Ήηαλ πξαγκαηηθό ζπλαξπαζηηθό θαη 

πληγεξό γη‟ απηνύο πνπ ην βιέπαλε, βέβαηα επεηδή θαη ε Jelinek έρεη πάξα πνιύ 

ρηνύκνξ θαη ζαξθαζκό θαη ε ζθελνζέηεο θαη ε δξακαηνπξγόο πνπ ην θηηάμακε όινη 

καδί είραλ εζηηάζεη ζε θάπνηεο πηπρέο απηνύ ηνπ έξγνπ.  

Σν πνιύ ελδηαθέξνλ ήηαλ όηη απηόο πνπ έπαηδε ηνλ commandante ζηελ Οιιαλδηθή 

εθδνρή ήηαλ έλαο Βέιγνο, ν νπνίνο ήηαλ θαη εζνπνηόο θαη ηξαγνπδηζηήο. Δθεί έρνπλ 

πνιύ σξαία είδε ηξαγνπδηζηώλ πνπ είλαη θαη εζνπνηνί, είλαη θνβεξό απηό, είλαη έλα 

πβξίδην πνπ είλαη ηξνκεξό γηα κνπζηθό ζέαηξν. ζν θαινί ηξαγνπδηζηέο είλαη, ηόζν 

θαινί εζνπνηνί είλαη. Δίλαη έλαο ηέηνηνο ηύπνο απηόο, ν νπνίνο αξλήζεθε λα πεη ην 

θείκελν ζηα γεξκαληθά νπόηε έιεγε κηα δηθή ηνπ κεηάθξαζε ζηα θιακαλδηθά. Μόλν 

όηαλ είρε θείκελν πνπ έπξεπε λα ηξαγνπδεζεί ην έιεγε ζηα γεξκαληθά γηαηί δελ 

κπνξνύζε λα θάλεη αιιηώο. Καη ήηαλ θαη ιίγν κηζνγύλεο. Γειαδή ζηηο πξόβεο ήηαλ 

ιίγν «παξάηα κε θη εζύ», «δε ζνπ κηιάσ αγγιηθά». Πξoθαλώο έηπρε, γηαηί δελ είλαη 
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όινη νη άλζξσπνη έηζη, δε ην ζπδεηώ, αιιά έηπρε λα είλαη κηα ηέηνηα πεξζόλα, ζε 

απηό ην ξόιν ζε απηή ηελ όπεξα. Κάπσο ην έθαλε πνιύ πην έληνλα όια απηό. Ήηαλ 

ιίγν ζαλ όλεηξν, ζαλ αιήζεηα. Οπόηε απηό ην έξγν πξαγκαηηθά ήηαλ ζηαζκόο ζε 

πνιιά επίπεδα, ήηαλ έλα pick θαιιηηερληθά. Μεηά απηό παίρηεθε θαη ζηελ όπεξα ηεο 

Λεηςίαο ζην Κειάξη, κε άιιν cast.  

Έπεηηα, ν πξνζαλαηνιηζκόο άιιαμε αθνύ επέζηξεςα ζηελ Διιάδα. Έθαγα κηα πνιύ 

κεγάιε ζθαιηάξα. Μνπζηθά θαη θαιιηηερληθά ήξζα ζε έλα πνιύ θαιό ζεκείν ηεο 

θαξηέξαο κνπ θαη έπεζα ηόζν απόηνκα θάησ από ηε γε, ην νπνίν κε ζόθαξε. Κξάηεζε 

πεξίπνπ δύν ρξόληα ην ζνθ απηό. Σν κεγάιν ζνθ θξάηεζε δύν ρξόληα, κέρξη πνπ 

θαηάθεξα θαη έγξαςα έλα έξγν, δελ μέξσ πσο έγηλε, άξρηζα λα γξάθσ ήζπρε 

κνπζηθή. Δίρα θάλεη παιαηόηεξα έλα έξγν γηα έλα ensemble πνπ ήηαλ πάξα πνιύ 

ήζπρν, ζαλ λα έβγαηλαλ πξάγκαηα κέζα από ηε ζησπή. Καη θάπσο απηό κάιινλ 

έπξεπε λα επαλέιζεη ζαλ ζηνηρείν θαη ην μαλαβξήθα εδώ, ζηελ Διιάδα. Μεηά από 

όιεο απηέο ηηο όπεξεο από απηά, βξέζεθα εθεί, θαη κε έβαιε ζε έλαλ άιιν δξόκν θαη 

λνκίδσ όηη θαη απηόο ν δξόκνο ζπλέπεζε κε κηα απνκόλσζε. Καη ζηελ Οιιαλδία 

ήκνπλ εζσζηξεθήο αιιά αλαγθαδόκνπλ λα θάλσ πξάγκαηα γηα λα δνπιεύσ, ζηελ 

Διιάδα πξαγκαηηθά απνκνλώζεθα.  

ΚΜΓ: πγλώκε πνπ ζε δηαθόπησ, αιιά εδώ αλ θάπνηνο άλζξσπνο δελ έρεη έλαλ 

πνιύ δπλαηό ραξαθηήξα πνπ ζα πεη: εγώ ζα δείμσ ηε δνπιεηά κνπ θαη όηη ζέιεη αο 

γίλεη ή αλ δελ είλαη ην παγόλη πνπ αλνίγεη ηα θηεξά ηνπ γηα λα εληππσζηάζεη, λνκίδσ 

όηη είλαη κνλόδξνκνο λα νδεγεζείο ζηε ζησπή. Γελ είλαη θάηη θαηαθξηηέν νύηε θάηη 

πνπ θάλνπλ ιίγνη άλζξσπνη, λνκίδσ νη πεξηζζόηεξνη απηό θάλνπλ  

ΝΥ: Ναη ίζσο είλαη θαη πγηέο κε έλαλ ηξόπν, πξνζπαζείο λα θξαηήζεηο θάηη δηθό ζνπ. 

Αιιά μέξεηο, αθόκε θαη απηό ην έξγν ην Clarinet Quintet, γηα εκέλα είλαη ζεκαληηθό, 

όρη επεηδή είλαη από ηα θαιύηεξά κνπ έξγα, ην πώο παίρηεθε εδώ κε ζόθαξε. Με 

ζόθαξε! Δίπα δε ζέισ μαλά, δε ζέισ λα μαλαζπλεξγαζηώ κε ηέηνην ensemble. Γελ 

είραλ γίλεη πξόβεο, ήηαλ κηα ζπλζήθε πνιύ ζπρλή γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, παξ‟ 

όιν πνπ ππάξρνπλ πνιύ αμηόινγα ensemble πνπ αζρνινύληαη απνθιεηζηηθά κε ηε 

ζύγρξνλε κνπζηθή, θξίκα πνπ ην ιέσ έηζη γηαηί ππάξρνπλ θαη ensemble ζηελ Διιάδα 

πνπ είλαη πνιύ αμηόινγα θαη αζρνινύληαη απνθιεηζηηθά κε ζύγρξνλε κνπζηθή, αιιά 

ην πσο παίρηεθε απηό ην έξγν κνπ θαη πσο αληηκεησπίζηεθε ε έλλνηα ηεο ζησπήο θαη 

ε έλλνηα ηνπ ερνρξώκαηνο πνπ θηηάρλεηαη κέζα από ηε ζησπή…. δελ ππήξρε θακία 
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πξόζεζε λα μεπεξάζεη ν κνπζηθό ην επίπεδν ηεο λόηαο. Δθεί πξαγκαηηθά, ξάγηζε 

αθόκε πην πνιύ. 

Οπόηε κεηά από απηό είρα κηα γλσξηκία, ήκνπλ ζπλεξγάηεο ζην ΚΤΜΔ γηα θάπνηα 

ρξόληα, είρακε έλα ensemble, θάλακε απηνζρεδηαζκνύο, πεηξακαηηδόκαζηαλ κε 

γξαθηθέο παξηηηνύξεο γηα θάπνηα ρξόληα, αιιά κέζα εθεί γλώξηζα κηα θνβεξή 

κνπζηθό θαη άλζξσπν ηε Sylvia Hinz, αλ ςάμεηο, είλαη πνιύ ελεξγή ζην θεκηληζκό, 

κέλεη ζην Βεξνιίλν. Καη ηόηε κέζσ ηνπ ΚΤΜΔ, δελ ηελ ήμεξα ηόηε, εμ‟ 

απνζηάζεσο ηεο έγξαςα έλα έξγν γηα θινγέξα θαη πηάλν. Δίρε έλα duo (ε Hinz) θαη 

ήξζαλ θαη ην έπαημαλ εδώ, ζε έλα σδείν λα θαληαζηείο, θαη εληάμεη, εθείλν ήηαλ άιιν 

έλα ξάγηζκα θαη είπα «δε ζα μαλαπαηρηεί πνηέ ε κνπζηθή κνπ ζε σδείν». ρη επεηδή 

είκαη ςώλην, αιιά δελ ην άληεμα. Γηα έλα θνκκάηη πνπ θάλακε ηόζν θόπν, θάλακε 

ηόζα πξάγκαηα, ηα ζεσξώ πνιύ δηθά κνπ ηα έξγα κνπ επεηδή βιέπσ ηνλ θόπν κε ηνλ 

νπνίν γίλνληαη θαη ζεσξώ όηη πξέπεη λα έρνπκε ζεβαζκό ζηα πξάγκαηα ηα πνπ 

θάλνπκε από ην Α έσο ην Χ. Καη είλαη κηα θνπιηνύξα πνπ δελ ηελ έρνπκε ζε απηή ηε 

ρώξα θαη εγώ κεγαιώλνληαο αξρίδσ λα ην ζπλεηδεηνπνηώ όηη αθόκε θαη ην πνύ ζα 

παηρηεί θάηη, από πνηνπο ζα παηρηεί, πνηνη άλζξσπνη είλαη ζην θνηλό δελ κπνξείο λα ην 

ειέγμεηο θαη απηό είλαη σξαίν, όρη λα έρεηο ηνλ έιεγρν, αιιά πξέπεη λα ην θξνληίδεηο, 

λα έρεη κηα θξνληίδα όιν απηό. ηαλ δελ έρεη θξνληίδα είλαη ζαλ λα αθπξώλεη έλα 

θνκκάηη απηνύ πνπ έρεηο θάλεη, εγώ έηζη ην αηζζάλνκαη. Καη γλώξηζα ηε Sylvia 

(Hinz) θαη κνπ ιέεη «γηαηί δε κνπ γξάθεηο έλα έξγν γηα θινγέξα;»  θαη ηεο έγξαςα 

έλα έξγν γηα θινγέξα θαη ειεθηξνληθά θαη tape, ην νπνίν δελ ην είρα θάλεη πνηέ μαλά, 

νπόηε θαη απηό ήηαλ έλα ζθαινπάηη γηα εκέλα. Να πσ, όηη κπνξώ λα αζρνιεζώ κε 

ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή, κε ην sampling θαη κε ηηο επεμεξγαζίεο θαη εθεί βξήθα 

πάιη θάηη πνπ ην δνπιεύσ αθόκα. αλ κηα δηαδξνκή παξάιιειε.  

ΚΜΓ: Πώο ζα πεξηέγξαθεο ηε ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο ήρνπ / ερεηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ από ηελ αξρή ηεο ζπλζεηηθήο ζνπ δηαδηθαζίαο κέρξη ζήκεξα; Τπήξμε 

θάπνην ζεκείν θύξηαο ζεκαζίαο ή ζεκαληηθήο αιιαγήο; Αλ λαη, πνύ ζεσξείο όηη 

νθείιεηαη θαη πώο επεξέαζε ηε κεηέπεηηα δεκηνπξγία; 

ΝΥ: Ξεθίλεζα από πην ζπκβαηηθά πξάγκαηα θαη πην ζπκβαηηθνύο ζπλδπαζκνύο. ηελ 

Οιιαλδία έθαλα θαη ην course (πξόγξακκα), ην Sonology, πνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα 

ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη εμεηάδεηο δηάθνξεο πιεπξέο από αλαινγηθή, ςεθηαθή, 

πξνγξακκαηηζκό. Δγώ δελ θαηάθεξα λα ελζσκαηώζσ ηνλ πξνγξακκαηηζκό, αιιά 
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θάπνηα ζηηγκή ιόγσ ηεο αγάπεο κνπ γηα ην ερόρξσκα, έθαλε έλα focus ζην 

ερόρξσκα, ήζεια λα βιέπσ θαη ηα extended techniques (δηεπξπκέλεο ηερληθέο) θαη 

ήζεια λα δνπιεύσ πάλσ ζηα όξγαλα ζε ζρέζε κε ηνλ ήρν, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηώ 

άιια όξγαλα. Πξώηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνίεζα θάπνηνλ πην ηδηαίηεξν ζπλδπαζκό 

εθηόο ηνπ prepared piano (πξνεηνηκαζκέλν πηάλν) πνπ είρε πνιιά πξάγκαηα κέζα ην 

πηάλν από κπαηνλέηεο κέρξη κνλσηηθά πιηθά – αιιά κεηά είρα θάλεη έλα έξγν γηα ηξία 

sound bowls (ερεηηθά κπνι), tape θαη κηα ηξαγνπδίζηξηα.  

Καη κεηά ζίγνπξα ε ελαζρόιεζε ηεο κνπζηθήο γηα ζέαηξν. Βέβαηα ην ζέαηξν επεηδή 

είλαη ιεηηνπξγηθό ληώζεηο όηη έρεηο κεγαιύηεξε ειεπζεξία λα θάλεηο πξάγκαηα. ηαλ 

θάλακε ηνλ Οδπζζεβάρ, ην re-make, κε ηνλ Καξαληδά ζην ζέαηξν «Πόξηα» ηεο 

Καινγεξνπνύινπ, εθεί έγηλε ν θαθόο ρακόο! Δίρακε πάξα πνιιά όξγαλα- 

αληηθείκελν, από black and decker κε κηθξόθσλα, κπνπθάιηα κε λεξό, νηηδήπνηε 

κπνξνύζε λα βγάιεη ήρν θαη λα καο εμππεξεηήζεη ην ρξεζηκνπνηνύζακε. Δίρακε 

θηηάμεη έλα «εξγαζηήξην» ζηε ζθελή πνπ ήηαλ πάξα πνιύ σξαίν. Οπόηε εθεί 

πεηξακαηηζηήθακε θαη πνιύ κε κηθξόθσλα, ην ερόρξσκα πσο αιιάδεη κε ηελ 

ελίζρπζε από πνπ κπνξεί λα παξακνξθώζεη θηι, θαη κεηά πάιη κε ηα ειεθηξνληθά.  

Γε ζεσξώ όηη ππάξρεη θάηη άιιν πέξα από ηα extend techniques, θάπνηα prepared, ηα 

αληηθείκελα ζην ζέαηξν θαη ηα ειεθηξνληθά. Απιώο δελ κπνξείο λα πεηο «θάλσ 

απηό», ε ηαπηόηεηά κνπ δελ είλαη «απηή πνπ παίδεη κε ηα ηελεθεδάθηα», γηαηί δελ 

είκαη έηζη θαη εγώ.  

ΚΜΓ: Καη εθεί έγθεηηαη ε δπζθνιία λα ζε εληάμνπλ νη άλζξσπνη πνπ ζπλερώο 

πξνζπαζνύλ λα εληάζζνπλ ηνπο άιινπο όηαλ δελ θάλεηο έλα πξάγκα.  

ΝΥ: Ναη, ε νπζία είλαη πεξίπνπ παξόκνηα γηαηί ζεσξώ όηη θάζε θαιιηηέρλεο παιεύεη 

κε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Γελ αιιάδεη πνιύ απηό.  

ΚΜΓ: Έρεηο πξνζπαζήζεη πνηέ κέζα από θάπνην έξγν / δξάζε λα ζίμεηο θάπνην 

θνηλσληθό /πνιηηηθό/ αηζζεηηθό δήηεκα ή ην δήηεκα ηνπ θύινπ; Με πνηνλ ηξόπν ην 

πξνζέγγηζεο; 

ΝΥ: ια απηά πνπ πεξηγξάθεηο έρνπλ γίλεη αιιά δελ έρνπλ γίλεη από δηθή κνπ 

πξσηνβνπιία. Βέβαηα ππήξρε ε επηζπκία. Αιιά δελ ην μεθίλεζα εγώ. Σν έλα είλαη ην 

Clara S., ην νπνίν είλαη ζνύπεξ γηαηί ζεσξώ όηη ζίγεη απόιπηα ην ξόιν ηεο γπλαίθαο 

ζηελ θνηλσλία θαη ζηε κνπζηθή, μέξεηο ζην κνπζηθό θόζκν, σο κεηέξα, γπλαίθα, θαη 
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θαιιηηέρλεο. Καη ην άιιν ήηαλ έλα έξγν πνπ είρακε θάλεη κε ηέζζεξηο ζπλζέηεο ην 

νπνίν ιεγόηαλ Berlin Baghdad, ζηελ Οιιαλδία, πάιη κε απηό ην θσλεηηθό ζύλνιν 

θαη εθεί είρα θηηάμεη έλα έξγν, ην νπνίν ήηαλ ην πξώην θαη ίζσο ην ηειεπηαίν κνπ 

πνιηηηθό έξγν Γελ έρσ μαλαθάλεη θάηη ηέηνην. Ήηαλ βαζηζκέλν ζε θάπνηεο θξάζεηο 

ελόο Ηξαθηλνύ πνπ είρα βξεη ζε έλα blog ζην internet, έηζη πνιύ ρύκα θαη έιεγε “we 

try not to go to the neighborhood, the terrorist will try to destroy as much as they 

can”
1
 θαη εθεί έθαλα έλα a-capella έξγν γηα ηξεηο θσλέο θαη κεηά κνπ δήηεζαλ κηα 

δεύηεξε version (εθδνρή) γηα έμη θσλέο.  

ε ζρέζε κε ηελ ηέρλε, δε ζεσξώ όηη έρσ θαηαιήμεη ζην αλ κε ελδηαθέξεη ε άκεζε 

αλαθνξά ζε πνιηηηθά / θνηλσληθά δεηήκαηα. 

ΚΜΓ: Κάπνηεο θνξέο ηίζεηαη όηη πξέπεη λα είλαη πάληα θάηη ζε ύθνο activism 

(αθηηβηζκόο). Οθ αλ ην ληώζεηο θαη ην ζεο θαιώο, αιιά πηζηεύσ εγώ όηη είλαη 

πεξηζζόηεξεο νη δηαζηάζεηο.  

ΝΥ: Ναη. Γηα εκέλα απηό πνπ γίλεηαη ζε απηό ην ρώξν πνπ μεθίλεζε πνιύ απζόξκεηα 

δε ζα ην έιεγρα αθηηβηζκό. Γελ ην θάλσ γηα ηα ρξήκαηα ην θάλσ επεηδή πηζηεύσ όηη 

πξέπεη λα είκαζηε ζπλδεδεκέλνη θάπσο θαη επεηδή δσ ζε κηα ρώξα πνπ δε κε βνεζάεη 

γεληθά πξέπεη λα θηηάμσ έλα δίθηπν αλζξώπσλ ώζηε λα κπνξνύκε λα αληαιιάζζνπκε 

απόςεηο θαη λα δεκηνπξγνύκε.  

Ννκίδσ ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηελ Διιάδα ζπλνςίδεηαη ζε κηα θξάζε. Τπάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ θάλνπλ σξαία πξάγκαηα θαη είλαη θαη ελδηαθέξνληα αιιά είλαη 

κνλάδεο. Γελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ collective (ζπιινγηθνύ) όηη θάπνπ βξηζθόκαζηε 

καδί θαη θάλνπκε θάηη. Αο θάλεη ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ, δελ πεηξάδεη, αιιά λα έρνπκε 

έλαλ ππξήλα πνπ καο βνεζάεη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο. Πέξα από ηελ ππνδνκή, 

πνπ ζνπ πξνζθέξεη κηα ρώξα ζαλ ηελ Οιιαλδία θαη ηε Γεξκαλία, είλαη όηη έρεηο έλα 

ππξήλα, βέβαηα ίζσο ηειηθά κεηά από όια όζα έρνπλ ζπκβεί λα κελ ηζρύεη απηό νύηε 

γηα εθεί. Θα κνπ πεηο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε έλα παλεπηζηήκην, ραίξσ πνιύ, έρεηο 

άιινπο ζπκθνηηεηέο θαη ηνπο βιέπεηο θάζε κέξα. Γελ είλαη ην ίδην. Δίλαη ην network 

(δίθηπν) ζε επίπεδν θαιιηηέρλε θαη αλζξώπνπ. Να έξζεη θάπνηνο λα ζνπ πεη «ξε‟ ζπ 

δε κνπ αξέζεη θαζόινπ απηό πνπ θάλεηο. Γηαηί ην θάλεηο έηζη;» θαη λα ηνπ πεηο εζύ 

                                                           
1
 Μετάφραςη: «προςπαθοφμε να μην πηγαίνουμε ςτη γειτονιά, οι τρομοκράτεσ θα προςπαθήςουν 

να καταςτρέψουν όςο πιο πολφ μποροφν».  
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«νθ, εζέλα δε ζνπ αξέζεη, αιιά εγώ ην θάλσ έηζη γη‟ απηό ην ιόγν. Να δσ ηη θάλεηο 

θαη εζύ, ηη έρεηο λα κνπ πξνηείλεηο» .  

 

ΚΜΓ: Θεσξείο όηη ππάξρεη ζύγρξνλε ειιεληθή κνπζηθή / ζύγρξνλεο ερεηηθέο ηέρλεο 

ζηελ Διιάδα; Έρεηο λα πξνηείλεηο θάηη ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε απηώλ ησλ πξαθηηθώλ 

ζηελ Διιάδα; 

ΝΥ: Κνίηα, δελ ππάξρεη community (θνηλόηεηα). Τπάξρνπλ κηθξo – communities, 

αιιά έηζη πσο ην αληηιακβάλνκαη θαη ην πεξηγξάθσ δελ ππάξρεη, ή κπνξεί λα ππάξρεη 

θαη λα κε ην μέξσ. ίγνπξα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αζρνινύληαη κε ηε ζύγρξνλε 

κνπζηθή αιιά ζεσξώ όηη πνιινί από απηνύο έρνπλ θύγεη από ηε ρώξα, δελ μέξσ 

πόζνη είλαη ζηελ Διιάδα ή πόζνη είλαη αιιά είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπλερίζνπλ, θαη 

απηό παίδεη ξόιν. πσο θαη εγώ θάπνηα ζηηγκή απνγνεηεύηεθα πάξα πνιύ, λα θάλσ 

ηε βνπηηά θαη λα μαλαζεθσζώ. Κάηη ππάξρεη, δελ μέξσ λα ζνπ πσ νύηε ζε πνην 

βαζκό, ζίγνπξα δελ είλαη πάξα πνιύ κεγάιν. Ξέξεηο ην έλα είλαη ην αξηζκεηηθό θαη ην 

άιιν ην πνηνηηθό. Σν πνηνηηθό δελ κπνξεί λα ην θξίλεη θαλείο ηώξα.  

Ννκίδσ όια ηα ζέκαηα μεθηλάλε από ηελ παηδεία. Μπνξεί λα αθνύγνκαη ζαλ νγδόληα 

ρξνλώλ άλζξσπνο, αιιά αλ βγάινπκε ηελ παηδεία γηα ηελ νπνία απηή ηε ζηηγκή δελ 

κπνξνύκε λα θάλνπκε άκεζα θάηη. Δγώ αο πνύκε ληώζσ όηη κε απηό πνπ θάλσ κε ην 

ρώξν
2
 πξνζπαζώ λα θάλσ θάηη. ηελ αξρή δελ θαηαιάβαηλα ηη είλαη απηό πνπ 

πξνζπαζώ λα θάλσ αιιά ηώξα πνπ έρεη γίλεη πην ζπλεηδεηό πξνζπαζώ λα ζίμσ απηό 

ηνλ ππξήλα. Π.ρ. ην λα πξνζπαζνύζα λα θηηάμσ κηα ηάμε ζε σδείν, κηα ηάμε πνπ 

είλαη ηα παηδηά ηεο Νηθνιέηαο, δε ζα κε θάιππηε 100%. Θεσξώ όηη πξέπεη λα βγνύκε 

ιίγν εθηόο box, ιίγν εθηόο κνπζηθήο ζρνιήο, θαη λα θηηάμνπκε κηθξνύο ππξήλεο 

αλζξώπσλ πνπ έρνπλ ηε δηάζεζε λα κνηξαζηνύλ θαη λα κάζνπλ ν έλαο από ηνλ άιιν, 

γηαηί απηό είλαη ζπνπδαίν ζρνιείν, λα κπνξείο λα κηιάο κε ηνπο άιινπο ζε κηα 

αιεζηλή βάζε ρσξίο λα ππάξρνπλ αληηπαιόηεηεο, ρσξίο ην «πόζν θαιύηεξν». Απηό 

ην «ην έξγν κνπ είλαη θαιύηεξν από ην δηθό ζνπ» δελ ππάξρεη. Σν γηαηί κπνξεί ην 

έξγν ζνπ λα έρεη πεξηζζόηεξε απήρεζε ή λα πνπιάεη πεξηζζόηεξν, δελ ζεκαίλεη όηη 

είλαη θαιύηεξν θαη δελ μέξσ θαη πνηνο είλαη θαη γλώκνλαο όπσο ζηνπο δηαγσληζκνύο, 

ηνπ ηη είλαη θαιύηεξν, γη‟ απηό δε ζπκκεηέρσ ζε δηαγσληζκνύο. Οπόηε είλαη state of 

                                                           
2
 Αναφέρεται ςτο προςωπικό τησ ςτοφντιο N Gallery. 
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mind (ςπρηθή θαηάζηαζε), ηη ζεο λα θάλεηο ζηε δσή ζνπ, δειαδή αλ ζεο λα είζαη 

θαιιηηέρλεο θαη λα θάλεηο ζνβαξά απηό πνπ θάλεηο πξέπεη θάπσο λα κπεηο ζε έλα 

δξόκν λα παίξλεηο feedback λα δίλεηο feedback , γηαηί απηό είλαη πνπ ζε πξνρσξάεη 

πξαγκαηηθά.  

ΚΜΓ: Κάηη δειαδή ζηε ζθέςε ηνπ workshop θαη έμσ από κηα θνηλόηεηα.  

ΝΥ: Ναη, όηη θάπσο «εγώ παίξλσ ηελ επζύλε γη‟ απηό». πσο όηαλ θηηάρλεηο έλα 

ζπγθξόηεκα, ηη θάλεηο; Παίξλεηο ηελ επζύλε. Απηό πνπ ιείπεη πην πνιύ είλαη ην 

mentality (λννηξνπία), λα πάξεηο ηελ αθνξκή λα κπεηο. Καη δελ κπαίλεη 

αληαγσληζηηθά, κπαίλεηο κε ηε δηάζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, κπαίλεηο ηζόηηκα: εγώ θάλσ 

απηό, εζύ θάλεηο ην άιιν, απηό είλαη θαληαζηηθό, απηό είλαη κπνύξδα. Απηό όκσο, 

μέξεηο, έλαο θπζηθόο ρώξνο βνεζάεη ζε απηό θαη γη‟ απηό είλαη κεγάιν ην πιήγκα 

απηνύ πνπ έρεη ζπκβεί ηώξα. Ζ δπζθνιία ηνπ λα βξεζείο ζε έλα θπζηθό ρώξν λα 

ζπλππάξμεηο. 

Δγώ ζθέθηνκαη όηη πξέπεη λα θάλνπκε κηθξά βήκαηα γηα λα θηάζνπκε ζην πην 

κεγάιν. Καη ηελ ύπαξμε θάηη underground ηε βξίζθσ θάηη πνιύ ζεηηθό γηαηί πνιύ 

ζπρλά ην overground ην ζεσξώ πνιύ ζιηβεξό. Αιιά ζέισ λα πσ όηη θάπνπ εθεί 

βιέπσ εγώ ην κέιινλ θαη ηε ζεκαληηθόηεηα θαη κεηά θπζηθά απηό ζπκβαδίδεη κε ην 

πξόβιεκα ηνπ λα κπνξείο λα βηνπνξίδεζαη από απηό, θαη από εθεί πξνθύπηνπλ πάξα 

πνιιά πξνβιήκαηα.  

ΚΜΓ: Θεσξείο όηη ε ελαζρόιεζή ζνπ κε ηε ζύγρξνλε κνπζηθή, θαη ε δεκηνπξγία 

ζνπ ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ θαηαγσγή ζνπ; Αλ λαη ζε πνην 

βαζκό; 

ΝΥ: Γπζθνιεύνκαη πνιύ λα απαληήζσ ζε απηό ηελ εξώηεζε. ίγνπξα 

πξνζδηνξίδεηαη θαη ζίγνπξα είλαη θνηλσληθό άιιν ην λα έρεηο κεγαιώζεη ζηελ Διιάδα 

άιιν ζηελ Ακεξηθή. Θέισ λα πσ όηη ζίγνπξα πξνζδηνξίδεηαη, απιά δελ κπνξώ λα 

ζθεθηώ ζπγθεθξηκέλα γηα εκέλα, πνηα είλαη ε έθθαλζή ηνπ, πνηα μεθάζαξε έθθαλζε. 

Απιά είκαζηε έλαο ιαόο πνπ έρεη πνιύ έληνλν ζπκηθό ή είκαζηε έλαο ιαόο πνπ έρεη 

πνιύ ζηελή ζρέζε κε ηε θσλή, κε ην ζέαηξν. ην εμσηεξηθό αο πνύκε θάπνηνο ην 

ζεσξεί δεδνκέλν όηη έλαο Έιιελαο, επεηδή ππάξρεη απηή ε παξάδνζε κε ηελ 

ηξαγσδία, επεηδή ππάξρεη σο πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά, ζεσξνύλ όηη ην ζέαηξν καο 

είλαη πην νηθείν. Μπνξεί λα είλαη θαη αιεζηλό ζε έλα πνιύ πην καθξνζθνπηθό επίπεδν 
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αιιά λνκίδσ όηη θαη νη επηινγέο ηνπ λα παο εθεί πνπ παο πξνζδηνξίδνληαη από απηό. 

Πηζαλόλ αλ ήζνπλ ζπλζέηεο ζηελ Οιιαλδία λα κελ είρεο ηόζε αλάγθε λα παο θάπνπ 

γηα ηηο ζπνπδέο ή γηα ην network ζνπ. Θα ήζειεο λα παο ζε άιιε ρώξα γηα άιια 

πξάγκαηα πνπ δελ έρεηο. Γηα παξάδεηγκα όηαλ πήγα ζηελ Ακεξηθή, πνπ ήηαλ κηα 

ζπγθινληζηηθή εκπεηξία, βιέπεηο όηη θαη απηνί πάλε ζηελ Δπξώπε γηα άιιν ιόγν γηαηί 

ηνπο ιείπεη ίζσο απηό ην βάζνο, ην λα δίλεηο παξαπάλσ ρξόλν ζηα πξάγκαηα.  

ΚΜΓ: Τπάξρεη θάηη ην νπνίν ζα ήζειεο λα πξνζζέζεηο ή λα ζρνιηάζεηο παξαπάλσ; 

ΝΥ: Δγώ έρσ έλα κεγάιν εξσηεκαηηθό ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο. 

Δπεηδή πάληα θαη εγώ όηη είρα επηιέμεη λα θάλσ, είρε πνιύ κηθξό πνζνζηό 

εθπξνζώπεζεο, θαη ζηελ επηζηήκε, εληάμεη πιένλ θαη εθεί αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα, 

αιιά ήηαλ πάληα ζην 10%-15%, θαη θάπνηα ζηηγκή κε πξνβιεκάηηζε πάξα πνιύ θαη 

επεηδή έρσ ζρέζεηο κε γπλαίθεο πνπ είλαη πην αθηηβίζηξηεο θαη ζπλεξγάδνκαη θαη 

παξαθνινπζώ πσο θηλνύληαη θαη πάληα είρα έλα εξσηεκαηηθό ζην ηη ιεηηνπξγεί 

ηειηθά. Πώο ζα κπνξνύζακε εκείο νη γπλαίθεο λα δηεθδηθήζνπκε κηα πην ηζόηηκε 

αληηκεηώπηζε θαη κηα πην ηζόηηκε ελζσκάησζε. Γειαδή αλαξσηηέκαη αλ πεηο ζε έλα 

πξνηδεθη όηη ην 10% ην λα είλαη γπλαίθεο θαη ζε απηό ην call (θάιζεκα) είλαη κόλν 

γηα γπλαίθεο ζπλζέηξηεο είλαη αξθεηό; Δίλαη θάηη πνπ ην ζέινπκε; Καη αλ όρη ηη έρεηο 

λα πξνηείλεηο; Απιώο ληώζσ όηη κε απηό ηνλ ηξόπν εληείλεηο ην δηαρσξηζκό. Γελ 

μέξσ πνηα είλαη ε απάληεζε θαη ε ζσζηή ηαθηηθή. Καη αλαξσηηέκαη ηη κπνξνύκε λα 

θάλνπκε; Καη ε κόλε απάληεζε πνπ κπνξώ λα βξσ είλαη λα έρνπκε παξνπζία, παξ‟ 

όιν πνπ κπνξεί λα κελ έρνπκε ίζεο επθαηξίεο, λα έρνπκε όζν ην δπλαηό πην έληνλε 

παξνπζία κπνξνύκε ώζηε λα εθηηκάηαη πξαγκαηηθά ην έξγν θαη όρη απιώο ην γεγνλόο 

πνπ είζαη κηα γπλαίθα πνπ θάλεη θάηη. Γηαηί αλ ην θάλεηο έηζη, θηηάρλεηο από κόλν ζνπ 

κηα θαηεγνξία.  

ΚΜΓ: Απηό είλαη θάηη πάξα πνιύ ζεκαληηθό θαη κνπ ην έρνπλ ζίμεη μαλά ζηηο 

ζπλεληεύμεηο. Ίζσο ε κόλε απάληεζε είλαη λα κάζνπκε ζαλ άλζξσπνη λα θνηηάκε αλ 

κνπ αξέζεη απηό ην έξγν αλεμάξηεηα κε ην θύιν θαη λα ππάξμεη αιεζηλή 

εθπξνζώπεζε. 

ΝΥ: Ναη, λα ππάξρεη πξαγκαηηθή εθπξνζώπεζε θαη λα είζαη ζε ζέζε λα παιέςεηο γηα 

λα έρεηο απηή ηελ παξνπζία πνπ πξέπεη λα έρεηο. Να είζαη πξαγκαηηθά εθεί, όρη επεηδή 

ζε θάιεζαλ. Δκέλα δε ζα κε ηθαλνπνηνύζε λα είκαη εθεί επεηδή κε θάιεζαλ.  
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ΚΜΓ: Χξαία Νηθνιέηα, ζε επραξηζηώ πάξα πνιύ.  

ΝΥ: Δγώ ζε επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα ηελ πξόζθιεζε. 
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Γ. ςνένηεςξη με ηην Αθποδίηη Φαππά.  

 

Σύπνο ζπλέληεπμεο: Πξνθνξηθή κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 17/04/2020 

Ηζηνζειίδα θαιιηηέρληδαο: http://afroditipsarra.com/index.php?/info/bio/  

Καηεπίνα Μίγγα-Γκαγκοπούλος: Θα ήζεια λα πηάζνπκε ην λήκα από ηελ αξρή θαη 

λα κνπ πεξηγξάςεηο πώο πξνζέγγηζεο θαη γλώξηζεο ηε ζύγρξνλε κνπζηθή / ερεηηθέο 

ηέρλεο;  

Αθποδίηη Φαππά: Πάληα κε ελδηέθεξε ε κνπζηθή θαη ζε έλα εξαζηηερληθό επίπεδν 

αζρνινύκνπλ κε ηε κνπζηθή, ήκνπλ ζε κπάληεο θαη ηέηνηα πξάγκαηα. Αιιά ζα έιεγα, 

ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηνλ ήρν θαη ηελ ερεηηθή ηέρλε πην πνιύ γελλήζεθε κέζα από 

ηνλ πεηξακαηηζκό κνπ κε ηα ειεθηξνληθά, κε ηελ έλλνηα ηεο hands –on 

(ρεηξσλαθηηθήο) εξγαζίαο κε ηα ειεθηξνληθά, δελ μέξσ πώο λα ην πσ ζηα ειιεληθά, 

κε ηελ ελαζρόιεζή κνπ λα θηηάμσ εγώ ε ίδηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα.  

Οπόηε γύξσ ζην 2011 θαη ελώ έθαλα ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή πάλσ ζηελ 

ςεθηαθή ηέρλε θαη ηελ performance θαηά θύξην ιόγν, εξεπλνύζα. Δμεξεπλνύζα ηε 

δνπιεηά δηαθόξσλ εηθαζηηθώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ επηηέιεζε θαη ρξεζηκνπνηνύλ 

ηερλνινγία ζηε δνπιεηά ηνπο, θαη ηαπηόρξνλα άξρηζα λα αζρνινύκαη κε ηε 

ρεηξνηερλία, ην νπνίν ήηαλ έλα πξάγκα πνπ από πνιύ κηθξή ειηθία κε ελδηέθεξε, 

ήηαλ θάηη ην νπνίν ην είρα γλσξίζεη κέζα από κηα πξνθνξηθή παξάδνζε, αλ ζεο, θάηη 

πνπ κνπ είρε κάζεη ε γηαγηά κνπ από κηθξή, λα θεληάσ θαη λα πιέθσ, θαη κνπ άξεζε 

πνιύ λα ην θάλσ γηαηί κνπ αξέζεη λα θηηάρλσ πξάγκαηα κε ηα ρέξηα κνπ. Οπόηε ζαλ 

δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα θαη ελώ έθαλα ηελ έξεπλά κνπ γηα ηέρλε-ηερλνινγία θαη 

κάζαηλα πξνγξακκαηηζκό ηαπηόρξνλα έθαλα θαη ρεηξνηερλία θαη θάπνπ κέζα ζε απηό 

ην πιαίζην έκαζα γηα ηα ειεθηξνληθά πθάζκαηα. Λεγόκελα e-textiles θαη wearable 

technology θαη απηή ήηαλ ε πξώηε κνπ επαθή κε ηα ειεθηξνληθά.  

Δγώ ε ίδηα πήξα έλα kit (ζεη) γηα λα αξρίζσ λα θηηάρλσ πξάγκαηα θαη θάπσο λα 

«θέξσ καδί» απηά πνπ έθαλα ζηε ρεηξνηερλία θαη απηά πνπ έθαλα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη μεθίλεζα λα θηηάρλσ ειεθηξνληθά θπθιώκαηα ζε ύθαζκα θαη 

θάπνηα από ηα πξώηα πεηξάκαηα πνπ έθαλα ήηαλ ερεηηθά. Γειαδή ην πξώην πξώην 

http://afroditipsarra.com/index.php?/info/bio/
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πνπ θάλεηο πάληα, ην ιεγόκελν hello world ησλ ειεθηξνληθώλ, είλαη λα αλάςεηο έλα 

ιεληάθη θαη ην ακέζσο επόκελν βήκα είλαη λα βγάιεηο έλαλ ήρν από έλα ερείν. Καη 

άξρηζα λα πεηξακαηίδνκαη κε ην πώο κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο δηάθνξνπο 

αηζζεηήξεο πάλσ ζην ύθαζκα γηα λα παξάγεηο δηάθνξνπο ήρνπο. Καη είδα όηη απηό 

θαηεπζείαλ άλνημε έλα ρώξν γηα εκέλα πνπ ζεσξνύζα όηη ήηαλ ηειείσο απξόζηηνο 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Γηαηί από ηε κηα ηα ειεθηξνληθά ήηαλ κέζα ζην κπαιό κνπ 

ηειείσο ζπλδεδεκέλα κε ηε ξνκπνηηθή θαη θάηη πνπ αλήθεη θαζαξά ζηνπο κεραληθνύο 

ζηνπο «άλδξεο» θαη δελ ην είρα ζπλδέζεη πνηέ κε θάηη ηόζν επαίζζεην θαη 

ρεηξνπηαζηό όπσο ε ρεηξνηερλία θαη ην ύθαζκα.  

ΚΜΓ: Καη πην «πξνζσπηθό» θη όιαο λα πξνζζέζσ γηαηί ην λα θάλεηο ξνκπνηηθή γηα 

έλα κεράλεκα ρ ς , θαη δε γλσξίδσ αθξηβώο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη άιιν ην 

λα θηηάρλεηο θάηη πνιύ δηθό ζνπ. Γηαηί κνπ ιεο όηη έθηηαρλεο έλα θέληεκα, έλα ξνύρν, 

έλα δηθό ζνπ πξάγκα θαη ην έβαδεο εθεί. 

ΑΦ: Γεληθά λα ζνπ πσ όηη ππήξρε από πάληα, ππάξρεη κηα κεγάιε ηζηνξία 

ξνκπνηηθήο ζηα λέα κέζα, ζηελ ηέρλε ησλ λέσλ κέζσλ, ην νπνίν μεθίλεζε από ην '50, 

δειαδή δελ είλαη θάηη θαηλνύξην. Απιά θαη πάιη, ε ηζηνξία απηνύ ηνπ πξάγκαηνο αλ 

ηε δεηο, είλαη γεκάηε από ιεπθνύο άληξεο πνπ είραλ ηα κέζα λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηα 

παλεπηζηήκηα ή κε ηελ ηάδε εηαηξία πνπ ζα ηνπο έδηλε ηα ρξήκαηα γηα λα κπνξέζνπλ 

λα ην θηηάμνπλ.  

ΚΜΓ: Ναη, απηό ελλνώ θάηη πξνζσπηθό. Κάηη “Αθξνδίηε” , όρη “Παλεπηζηήκην 

ηάδε”. 

ΑΦ: Ναη. Καη ζα έιεγα όηη θαη εκέλα ε ελαζρόιεζή κνπ κε ηα ειεθηξνληθά ζπλέπεζε 

κε ην μεθίλεκα απηνύ πνπ ιέγεηαη “maker movement” αλ ην έρεηο αθνπζηά.  

ΚΜ: Αλ ζέιεηο κπνξείο λα κνπ κηιήζεηο γη' απηό. 

ΑΦ: To maker movement, ήηαλ πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο πξώηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 

θαη γύξσ ζην 2010, έγηλε κηα αο πνύκε επαλάζηαζε όζν αθνξά ηηο ηερλνινγίεο 

αλνηρηνύ θώδηθα. Δκθαλίζηεθαλ πξάγκαηα όπσο ην arduino πνπ είλαη έλαο 

κηθξνεπεμεξγαζηήο πνπ είλαη πνιύ νηθνλνκηθόο θαη κπνξεί ν θαζέλαο λα ην 

αγνξάζεη. Οπόηε απηά θάπσο έθεξαλ κηα επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

ηερλνινγίαο θαη από εθεί πνπ ήηαλ θάηη πνιύ απξόζηην γηα ηνλ πεξηζζόηεξν θόζκν 
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έγηλε πνιύ πξνζηηό ζε όινπο. Οπόηε θαη εκέλα απηό είλαη πνπ κνπ άλνημε ηελ πόξηα 

ώζηε λα κπνξέζσ λα πεηξακαηηζηώ κε απηά ηα πξάγκαηα.  

ΚΜΓ: Πνιύ σξαία, απηό αθξηβώο. Γηαηί ε επόκελε εξώηεζε ζα ήηαλ ην ηη ήηαλ απηό 

ηειηθά πνπ ζε θέξδηζε ώζηε λα απνθαζίζεηο λα αζρνιεζείο επαγγεικαηηθά κε απηόλ 

ηνλ ηνκέα; Γειαδή ήηαλ ε αλνηρηόηεηα ηνπ ζέκαηνο, ή θάηη άιιν; 

ΑΦ: Απηό ην νπνίν κε θέξδηζε ήηαλ όηη γηα κέλα θάπσο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ 

είρα βξεη έλα κέζν ην νπνίν λα κε εθθξάδεη απόιπηα. ηη θαη λα έθαλα κέρξη εθείλε 

ηε ζηηγκή ζαλ εηθαζηηθόο έλησζα όηη δελ ήηαλ εθεί all the way (νινθιεξσηηθά), όηη 

θάπνπ πήγαηλε θαη έθηαλε κέρξη ηε κέζε θαη δελ είρα βξεη έλα κέζν κε ην νπνίν 

κπνξώ λα εθθξαζηώ εηθαζηηθά. Καη λνκίδσ όηη απηό, ηα ειεθηξνληθά πθάζκαηα, κνπ 

πξνζέθεξε απηό ην κέζν, εκέλα πξνζσπηθά. Σα ειεθηξνληθά πθάζκαηα θαη ν 

ζπλδπαζκόο κε ηνλ ήρν. Καη ηέινο πάλησλ μεθίλεζα λα θηηάρλσ θάπνηα θεληεηά 

synthesizers, έηζη ηα νλόκαζα, ηα νπνία αξρηθά ηα έθηηαμα ηειείσο πεηξακαηηθά. 

Πεηξακαηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ λα δσ αλ θάηη πνπ έρεη αηζζεηηθά κηα ζπγθεθξηκέλε 

εηθόλα, κπνξεί λα έξζεη ζε αληίθαζε κε ηνλ ήρν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη. Κάηη 

δειαδή ην νπνίν δείρλεη επαίζζεην θαη παξαδνζηαθό θαη «ραξνύκελν», πνιύρξσκν 

αο πνύκε, αλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα αληίθαζε κε ην πόζν ζνξπβώδεο θαη πόζν 

«κεγάιν» ερεηηθά κπνξεί λα είλαη θαη πώο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ άιιν. Καη 

μεθίλεζα κε απηά πνπ έθηηαρλα ηειείσο πεηξακαηηθά. Γειαδή δελ είρα ζθνπό λα 

παίμσ κε απηά αιιά ζηελ πνξεία αλαθάιπςα όηη όζν πεξηνξηζκέλα θαη αλ ήηαλ 

ερεηηθά απηά ηα θπθιώκαηα πνπ έθηηαρλα, ην λα ηα γλσξίζσ ζε βάζνο κνπ έδηλε ηε 

δπλαηόηεηα λα πεηξακαηηζηώ πάξα πνιύ κε απηά όζν αθνξά ηε ζύλζεζε θαη ηελ 

performance. Οπόηε έηζη άξρηζα.  

Καη μεθηλώληαο από εθεί άξρηζα λα ελδηαθέξνκαη γηα ηελ ερεηηθή ηέρλε πην πνιύ θαη 

κεηά  έθαλα έλα ρξόλν ζην ΚΤΜΔ πνπ θάλεη ν Μαξίλνο Κνπηζνκράιεο, απηό κέρξη 

θαη ηώξα γίλεηαη. Δίλαη γηα ζύλζεζε θαη ειεθηξνληθή κνπζηθή, ην Σκήκα ύλζεζεο 

ύγρξνλεο θαη Ζιεθηξνληθήο Μνπζηθήο. Δθεί έκαζα πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα 

ζύλζεζε θαη δνύιεςα πεξηζζόηεξν κε software ρξεζηκνπνηώληαο super collider θαη 

έηζη άξρηζα λα εμεξεπλώ παξαπάλσ ην ρώξν ηνπ λα θηηάρλσ δηάθνξα controllers 

(ειεγθηέο), ηα νπνία κπνξνύλ λα είλαη wareables (θνξέζηκα) θαη λα θνξεζνύλ  από 

ρνξεπηέο θαη κεηά λα θάλσ πξάγκαηα ηα νπνία είλαη πην πνιύπινθα από άπνςε 

performance.  



Δ.4 
 

ΚΜΓ: Απηό ζα ζε ξσηνύζα. Αλ ππήξρε θαη πώο ζα πεξηέγξαθεο ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζνπ πνξεία ζην ρώξν, νπόηε κνπ ην απάληεζεο ήδε, εθηόο αλ ζέιεηο λα πξνζζέζεηο 

θάηη παξαπάλσ πάλσ ζε απηό. Ζ ζπλέρεηα ηελ εξώηεζεο είλαη: πνηεο ζεσξείο όηη είλαη 

νη κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζεο, δπζθνιίεο είηε πξνο ην αληηθείκελν 

ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπλεξγάζηεθεο, νπνηνπδήπνηε είδνπο δπζθνιία.  

ΑΦ: ζν αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πάλσ ζε απηό, ελλνείο ηελ εθπαίδεπζε πνπ πήξα 

εγώ πάλσ ζην αληηθείκελν έηζη; 

ΚΜΓ: Δθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη ην νηηδήπνηε. Έλα ίδξπκα, αλθάλ γθαηέ ίδξπκα, 

θάπνηνο γλσζηόο ζνπ, θάπνηα γλσζηή ζνπ έλα tutorial video ζην youtube, ην 

νηηδήπνηε. Ση ζεσξείο εζύ ζαλ εθπαίδεπζε. 

ΑΦ: ίγνπξα μεθίλεζα από ηειείσο diy tutorials γηα λα θηηάμσ απηά πνπ έθηηαρλα. 

ηελ πνξεία πήξα κέξνο ζε δηάθνξα εξγαζηήξηα πνπ έθαλαλ άιινη, αιιά άξρηζα από 

ηελ αξρή πνπ μεθίλεζα λα θηηάρλσ πξάγκαηα, άξρηζα λα δίλσ εξγαζηήξηα εγώ ε ίδηα. 

Δκέλα ηα εξγαζηήξηα γεληθά είλαη έλαο από ηνπο κεραληζκνύο πεηξακαηηζκνύ πνπ 

είλαη πάξα πνιύ θαξπνθόξνο γηαηί δνπιεύεηο κε 15 – 20 αλζξώπνπο πνπ μεθηλάλε λα 

θηηάμνπλ θάηη ην νπνίν έρεηο θηηάμεη εζύ, αιιά ηαπηόρξνλα ν θαζέλαο πξνζζέηεη θάηη 

δηθό ηνπ θαη κέζα από από απηή ηε δηαδηθαζία καζαίλεηο θαη πνύ κπνξεί λα πάεη απηό 

πνπ έρεηο θηηάμεη. Οπόηε ζίγνπξα ην λα θάλσ εξγαζηήξηα θαη λα έξρνκαη ζε επαθή κε 

άιινπο εηθαζηηθνύο, θαη όρη κόλν εηθαζηηθνύο, θαη designers θαη κνπζηθνύο θαη 

θνηηεηέο πξνπηπρηαθνύο θαη παηδηά θαη ειηθησκέλνπο, έρνπλ πάληα θάηη λα κνπ 

δώζνπλ ην νπνίν ζα πάεη πην κπξνζηά απηό πνπ θάλσ εγώ.  

ΚΜΓ: Γελ αληηιακβάλεζαη δειαδή ζαλ έλα κνλόδξνκν δειαδή, ηνπ ή παίξλσ ή ζα 

δώζσ, είλαη ακθίδξνκε ε ζρέζε. Καη σο πξνο ηηο δπζθνιίεο; 

ΑΦ: Καη σο πξνο ηηο δπζθνιίεο… Κνίηα, ζίγνπξα ε κεγαιύηεξε δπζθνιία πνπ 

αληηκεηώπηζα όηαλ πξσηνμεθίλεζα ήηαλ όηη δελ ήμεξα θάπνηνλ άιιν πνπ λα 

αζρνιείηαη κε ην ίδην αληηθείκελν αθξηβώο νπόηε έλησζα αξθεηά κόλε ζε απηό ην 

δξόκν, δειαδή ζε απηό ην ζπλδπαζκό ησλ e-textstyles κε ηνλ ήρν. κσο πνιύ 

ζύληνκα άξρηζα λα γλσξίδσ κέζσ internet, κηα νιόθιεξε θνηλόηεηα άιισλ 

εηθαζηηθώλ θαη designers πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ textiles θαη πνιύ γξήγνξα βξέζεθα 

ζε κηα δηεζλή θνηλόηεηα αλζξώπσλ κε ηελ νπνία είκαη αθόκε ζε επαθή, δειαδή δέθα 

ρξόληα κεηά. Οη δπζθνιίεο ζα έιεγα, θαη ε κεγαιύηεξε δπζθνιία απηή ηε ζηηγκή, 
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είλαη όηη επεηδή είλαη έλα ηειείσο δηεπηζηεκνληθό πεδίν δελ είλαη εύθνιν λα ην βάιεηο 

ζε κηα θαηεγνξία θαη λα ην παξνπζηάζεηο θάπνπ. ίγνπξα δελ είλαη θάηη πνπ κηα 

γθαιεξί ζα παξνπζηάζεη ζαλ εηθαζηηθό έξγν, δελ είλαη θάηη πνπ έλα κνπζηθό 

θεζηηβάι ζα δείμεη ζαλ performance, είλαη θάηη ην νπνίν είλαη ελδηάκεζα θαη θάηη ην 

νπνίν είλαη πνιύ πεηξακαηηθό θαη απαηηεί έλα πην πεηξακαηηθό ρώξν γηα λα ην δείμεηο. 

Θα έιεγα όηη είλαη αλνηρηό ζε όινπο, δειαδή όζν αθνξά ην θνηλό. Οπνηνζδήπνηε 

κπνξεί λα ην παξαθνινπζήζεη, δελ είλαη θάηη πνπ απαηηεί λα έρεηο ζπγθεθξηκέλεο 

γλώζεηο γηα λα παξαθνινπζήζεηο θαη λα αληηιεθζείο απηό πνπ ζπκβαίλεη, αιιά 

ζίγνπξα αο πνύκε νη curators (επηκειεηέο) ζύγρξνλεο ηέρλεο δε γλσξίδνπλ ην 

αληηθείκελν. Γη' απηνύο λέα κέζα αθόκε θαη ην 2020 είλαη ην video θαη λα έρεηο social 

media ζηε δνπιεηά ζνπ. Θα έιεγα όηη ππάξρεη κηα άγλνηα ηεο ηζηνξίαο λέσλ κέζσλ 

ζρεδόλ εθαηό ρξόλσλ ηώξα θαη κνπζηθήο κε ηελ ίδηα έλλνηα, νπόηε είλαη αξθεηά 

δύζθνιν λα δείμεηο ηε δνπιεηά. Απηό είλαη κηα δπζθνιία.  

Γεύηεξε δπζθνιία, ζα έιεγα θπζηθά όηη ζαλ αληηθείκελν αξρηθά δελ είλαη θάηη ην 

νπνίν κπνξείο λα βάιεηο ζε κηα θαηεγνξία θαη λα πεηο όηη ζα θάλσ κηα ζπγθεθξηκέλε 

δνπιεηά θαη όηη απηό είλαη ε δνπιεηά κνπ θαη ζα βγάισ ηα πξνο ην δελ από απηό. 

Πξέπεη λα είζαη πνιύ επηλνεηηθόο ν ίδηνο θαη λα έρεηο πνιύ δηάζεζε γηα ηξέμηκν θαη 

γεληθά λα ην δεηο όιν ζε diy επίπεδν γηαηί αλ δελ ην ηξέμεηο κόλνο ζνπ θαλείο δε ζα 

ζε βνεζήζεη λα ην θάλεηο. Απηή ήηαλ αξρηθά ε αληηκεηώπηζε, αθόκε ηελ έρσ, αιιά 

ζηελ πνξεία είδα - πάληα ζην γπξλάσ ζε θάηη ζεηηθό -  όηη αλ επηκέλεηο ζε απηό πνπ 

θάλεηο, ν θόζκνο ζην ηέινο ζα αθνύζεη. Σν απνηέιεζκα γηα κέλα ήηαλ λα βξσ 

δνπιεηά ζηελ Διβεηία ζηελ Disney Research σο αζθνύκελε γηα έλα εμάκελν όπνπ 

έβγαια αξθεηά ρξήκαηα πνπ κε βνήζεζαλ ηα επόκελα ρξόληα λα δνπιεύσ σο 

αλεμάξηεηε θαιιηηέρλεο θαη λα κελ έρσ πξόβιεκα. ηελ ηειηθή κε νδήγεζαλ λα 

έξζσ ζηελ Ακεξηθή θαη λα πάξσ κηα ζέζε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή. Πξνζπαζώ λα ζνπ 

πσ όηη όιε ε πξνζπάζεηα πνπ έθαλα κόλε κνπ θαη πνπ αθόκε θάλσ ζε κεγάιν βαζκό 

κόλε κνπ, αθόκε πνπ έρσ έλα Παλεπηζηήκην απηή ηε ζηηγκή ζηελ πιάηε κνπ, 

ζίγνπξα κνπ έρεη απνδώζεη επαγγεικαηηθά.  

Άιιε δπζθνιία πνπ αθόκε ζπλερίδσ λα έρσ, είλαη απηή πνπ αλέθεξεο θαη εζύ 

αξρηθά, ηνπ θύινπ. Αθόκε θαη σο Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ, είκαη ζε 

έλα ηκήκα ην νπνίν αζρνιείηαη θαηά θύξην ιόγν κε ήρν, αιιά είκαη εδώ όρη σο 

ζπλζέηεο ή σο ερεηηθή θαιιηηέρλεο. Δίκαη εδώ σο ε expert (εηδηθόο) ζην interactive 

art ζην electronic art. Οπόηε όηαλ ην ηκήκα κνπ, ην νπνίν δηαλζίδεηαη – απνηειείηαη 



Δ.6 
 

από ηξεηο άληξεο θαη ηώξα ζα πξνζιάβνπκε άιινλ έλαλ θαη κάιινλ πάιη άληξαο ζα 

είλαη. Σξεηο ιεπθνί άληξεο πνπ ν έλαο έρεη ππάξμεη καζεηήο ηνπ άιινπ θαη είκαη ε 

κόλε γπλαίθα θαη ε κόλε outsider κέζα ζε απηό ην πιαίζην. πνηε έρνπλ ζπλαπιία ή 

όπνηε θάλεη θάηη ηκήκα πνηέ δελ κνπ έρνπλ πεη λα ζπκκεηάζρσ. Γειαδή πάιη αθόκε 

κέζα θαη ζε απηό ην πιαίζην, ό,ηη είλαη λα θάλσ ζα ην θάλσ κόλε κνπ. Έρσ πνιιέο 

ζπλεξγαζίεο κε άιια ηκήκαηα. Δίκαη πνιύ ραξνύκελε πνπ βξίζθνκαη ζε έλα πνιύ 

θαιό Παλεπηζηήκην, έρσ πνιύ θαινύο ζπλαδέιθνπο πνπ κπνξώ λα ζπλεξγαζηώ από 

άιια ηκήκαηα, αιιά ζην δηθό κνπ ην ηκήκα ην γεγνλόο όηη είκαη γπλαίθα, ην γεγνλόο 

όηη είκαη ε κηθξόηεξε, ην γεγνλόο όηη είκαη outsider, όηη δε ζπνύδαζα ζην ηκήκα ή όηη 

είκαη από ηελ Διιάδα, ζίγνπξα βιέπσ όηη δελ είκαη ζηελ ίδηα ζέζε κε όινπο ηνπο 

άιινπο.  

Δίλαη ε αιήζεηα όηη ζηελ Ακεξηθή ζνπ δίλνληαη επθαηξίεο. Από ηε ζηηγκή πνπ έρσ 

βξεη απηή ηε ζέζε, έρσ ηελ ειεπζεξία λα δηδάμσ απηά πνπ ζέισ, θαλέλαο δε ζα κε 

θξίλεη λα κνπ πεη όρη δε ζα δηδάμεηο απηό, ζα δηδάμεηο θάηη άιιν. ίγνπξα ππάξρνπλ 

καζήκαηα κέζα ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ πνπ θάπνηνο πξέπεη λα δηδάμεη θαη λα είλαη έλα 

κάζεκα πνπ λα κε ζέισ, αιιά ην πεξηερόκελα είλαη θάηη πνπ ην απνθαζίδσ θαζαξά 

εγώ θαη θαλέλαο δε ζα κνπ πεη ηη πξέπεη λα πεηο θαη «όρη πξέπεη λα ην αιιάμεηο απηό 

ην πξάγκα». Αιιά βιέπσ όηη ην πξόβιεκα είλαη πεξηζζόηεξν όηαλ ππάξρνπλ 

επηηξνπέο θαη θάλνπκε θξηηηθή ζε θνηηεηέο, νπόηε μέξεηο, πάληα ζα είκαη ε ηειεπηαία 

πνπ ζα κηιήζεη.  

ΚΜΓ: ην πην ζεζκηθό πιαίζην δειαδή; 

ΑΦ: Ναη απηό. Αιιά ζα έιεγα ζίγνπξα γηα εκέλα ην κεγαιύηεξν challenge 

(πξόθιεζε) είλαη όηη ζεσξώ απηό πνπ θάλσ, ελώ δελ είλαη δύζθνιν λα ην 

παξαθνινπζήζεη θαλείο ή λα ην αληηιεθζεί θαλείο, ζεσξώ όηη είλαη δύζθνιν από 

άπνςε επηκέιεηαο (sic. Curation), δελ ππάξρεη ην technical know how (ηερληθή 

γλώζε) γηα ην πώο λα ην παξνπζηάζεηο, ζε ηη πιαίζην λα ην παξνπζηάζεηο θαη ν 

θόζκνο ζίγνπξα πξνηηκάεη λα πάεη κε εθείλν ην νπνίν μέξεη, κε εθείλν πνπ ληώζεη 

άλεηα.  

ΚΜΓ: Έπεηηα ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ αλ ππήξρε θάηη, ην νπνίν ζε θαζνδήγεζε θαη 

ιεηηνύξγεζε ζε εζέλα σο θηλεηήξηα δύλακε, ώζηε λα είζαη απηή, ε νπνία είζαη ηώξα.  
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ΑΦ: ίγνπξα ππήξραλ πάξα πνιιέο. Τπήξμαλ θαη άλζξσπνη ζε όιε ηελ πνξεία θαη 

event ηα νπνία κε δηακόξθσζαλ. Θα έιεγα ζίγνπξα σο δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα θαη ν 

θαζεγεηήο κνπ, πνπ κε βνήζεζε πνιύ ζηελ έξεπλα, επεηδή ν ίδηνο ήηαλ πεηξακαηηθόο 

κνπζηθόο. Έθαλα ην δηδαθηνξηθό κνπ ζηε Μαδξίηε θαη ήηαλ έλαο από ηνπο πξώηνπο, 

αο πνύκε, πεηξακαηηθνύο παξαγσγνύο ζηελ Ηζπαλία από ηηο αξρέο ησλ '80s, νπόηε 

απηό ζίγνπξα κνπ έδσζε πνιιά κε ηελ έλλνηα όηη πήξα πνιιά πξάγκαηα από απηόλ 

όζν έθαλα ηελ εξγαζία κνπ. ίγνπξα ην γεγνλόο όηη ήκνπλ ζηε Μαδξίηε θαη ππήξραλ 

δύν θέληξα, ην έλα ιεγόηαλ Media Lab Prado θαη ην άιιν La Casa Encendida. Σν έλα 

αλήθεη ζε ηξάπεδα ην άιιν είλαη θξαηηθό, είλαη media labs, πνπ είλαη αλνηρηά ζηνλ 

θόζκν. Μπνξείο λα παο εθεί αλά πάζα ζηηγκή, ή κπνξνύζεο πξηλ ηελ παλδεκία 

COVID (sic.πξν-corona), λα πάξεηο εξγαζηήξηα δσξεάλ, λα πάξεηο πξάγκαηα, λα 

γλσξίζεηο άιινπο αλζξώπνπο, λα θηηάμεηο κηα θνηλόηεηα. Οπόηε έρνληαο απηό ην 

ζεζκηθό πιαίζην γύξσ κνπ, κπνξνύζα λα κάζσ θαηλνύξηα πξάγκαηα θαη λα πάξσ 

πξάγκαηα από απηό. Μέζα από εξγαζηήξηα πνπ έθαλα εθεί γλώξηζα θάπνηνπο 

θαιιηηέρλεο, κηα από ηνπο νπνίνπο ήηαλ ε Shuli Chang, ε νπνία είλαη Σατβαλέδα 

εηθαζηηθόο, είλαη από ηνπο πξσηνπόξνπο ηεο new media art. Δίλαη ε πξώηε γπλαίθα 

πνπ αγόξαζε έξγν ςεθηαθήο ηέρλεο ζην MoMA ηε δεθαεηία ηνπ „90. Καη έθαλα 

αξθεηά εξγαζηήξηα κε απηή όζν ήκνπλ ζηε Μαδξίηε θαη κεηά απηή έθαλε curate κηα 

ζεηξά από events ην 2014 ζην Linz ζηελ Απζηξία, ζην πιαίζην ηεο Ars Electronica 

θαη κε θάιεζε λα ζπκκεηάζρσ, θαη λα δείμσ ηε δνπιεηά κνπ ζε εθείλν ην πιαίζην. 

Οπόηε δειαδή θάπνηεο δηαζπλδέζεηο πνπ έθαλα κε θαιιηηέρλεο κέζα από εξγαζηήξηα 

πνπ πήξα κε απηνύο κε βνήζεζαλ ζηελ πνξεία λα ζπλερίζσ λα θάλσ απηό ην πξάγκα 

θαη λα δείμσ ηε δνπιεηά κνπ, νπόηε είκαη ζίγνπξα επγλώκσλ ζε απηνύο ηνπο 

αλζξώπνπο.  

Έλα άιιν event πνπ πήξα κέξνο ην 2011, όζν ήκνπλ αθόκε ζηε Μαδξίηε, ήηαλ έλα 

εξγαζηήξην πνπ έθαλαλ δύν εηθαζηηθνί, ε Evelina Domnitch θαη ν Dimitri Gelfand. 

Δίλαη έλα duo πνπ νλνκάδνληαη Portable Palace, θαη είλαη εηθαζηηθνί πνπ αζρνινύληαη 

κε θβαληνκεραληθή θαη ηέρλε. Καη έθαλα έλα εξγαζηήξην καδί ηνπο πνπ ιεγόηαλ 

Cloud Chamber Anatomy Aesthetic, πνπ ήηαλ κηα εβδνκάδα. Μέζα ζε κηα εβδνκάδα 

ρηίζακε-θηηάμακε κόλνη καο έλαλ επηηαρπληή ζσκαηηδίσλ θαη ρξεζηκνπνηήζακε 

ιέηδεξ γηα λα δνύκε…ηέισο πάλησλ, ηελ επηηάρπλζε ππναηνκηθώλ ζσκαηηδίσλ κε ηε 

ρξήζε ιέηδεξ. Κάλνληαο θαη βιέπνληαο απηό ην πξάγκα, γεληθά απηό κνπ άλνημε ηα 

κάηηα, κε ηελ έλλνηα όηη έλησζα όηη ν θόζκνο ηεο επηζηήκεο δελ είλαη ηόζν καθξηά 
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από ηελ ηέρλε, θαη όηη αθόκε θαη σο εηθαζηηθόο κπνξείο λα θάλεηο επηζηεκνληθή 

έξεπλα. Καη ζίγνπξα, απηό πνπ είδα ζην workshop, κπνξώ λα ζνπ ζηείισ λα δεηο θαη 

πιηθό γηαηί έρσ ηξαβήμεη θαη video, μαθληθά ληώζεηο όηη βιέπεηο κηα κηθξνγξαθία ηνπ 

ζύκπαληνο κπξνζηά ζνπ, κέζα ζε έλα δσκάηην θαη απηό είλαη ζίγνπξα ηειείσο mind-

bending (απίζηεπην) θαη ζα έιεγα όηη εθεί μεθίλεζε ην ελδηαθέξνλ κνπ, όζν αθνξά 

ηελ επηζηήκε θαη ηνλ ειεθηξνκαγλεηηζκό θαη ην λα πξνζπαζήζσ λα θέξσ ην ζώκα 

ζε επαθή κε ην ζύκπαλ πνπ ππάξρεη γύξσ καο αιιά δελ κπνξνύκε λα ην δνύκε, αιιά 

κπνξνύκε λα ην βηώζνπκε κε άιινπο ηξόπνπο, είηε ερεηηθά είηε κέζα από θάπνην 

ζσκαηηθό feedback.  

Καη από εθεί θαη πέξα ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θαιιηηέρλεο. ηε δεκηνπξγία έξγσλ, 

ζεσξώ όηη έρνπλ παίμεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζε απηό πνπ θάλσ, θαη ζην ζην λα 

κάζσ θαηλνύξηα πξάγκαηα θαη ζην λα εμειίμσ ηε δνπιεηά κνπ αθόκε πεξηζζόηεξν. 

Καη κπνξώ λα ζνπ πσ ζπλεξγαζία κε ηελ Μαξία Βαξειά, ην Μαξίλν Κνπηζνκηράιε 

από Έιιελεο εηθαζηηθνύο. Οη ζπλεξγαζίεο πνπ θάλσ απηή ηε ζηηγκή κε ηελ Audrey 

Briot, ε νπνία είλαη κηα Textile designer από ηε Γαιιία, κε ηελ Audrey Desjardins, 

πνπ είλαη interaction designer εδώ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Washington, θαη ηελ Bonnie 

Whiting πνπ είλαη speaking percussionist πνπ ζπλεξγαδόκαζηε απηή ηε ζηηγκή.  

ΚΜΓ: Πνηεο ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο, αλ κπνξείο λα δηαθξίλεηο θάπνηεο, ζηηγκέο από 

ηελ αξρή ηεο ελαζρόιεζήο ζνπ κε ηελ ερεηηθή ηέρλε. Μνπ έρεηο πεη ήδε αξθεηέο, 

θπζηθά αλ ζεο λα πξνζζέζεηο θη άιιεο. Καη ζα ήζεια λα κνπ πεηο αλ έρεη ππάξμεη 

θάπνηα ε νπνία άιιαμε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζνπ ζε θάπνην δήηεκα, είηε 

επηβεβαίσζαλ ηελ σο ηώξα πνξεία ζνπ.  

ΑΦ: Θα έιεγα όηη γηα κέλα έηζη όπσο ην έρσ ληώζεη, ζεκαληηθόηεξεο εκπεηξίεο θαη 

σο perforemer, ζα έιεγα, ήηαλ εηδηθά από ηηο πξώηεο θνξέο πνπ μεθίλεζα λα θάλσ 

performance κε απηά πνπ έθηηαρλα, ερεηηθή performance, ήηαλ ε ζπκκεηνρή κνπ ζην 

Pixel festival ζηε Ννξβεγία ην 2012 θαη ην 2011, γηαηί γλώξηζα αξθεηνύο άιινπο 

θαιιηηέρλεο νη νπνίνη θάλνπλ πνιύ experimental performance κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάζηεθα ζηελ πνξεία θαη αθόκε. Γειαδή ζα έιεγα όηη έρνπλ εκπλεύζεη πνιύ ην 

έξγν κνπ θαη ζπλερίδνπλ. Πξνζπαζώ λα ηνπο ρξεζηκνπνηώ θαη σο παξαδείγκαηα 

ζηνπο καζεηέο κνπ, εηδηθά ηνπο Psychogeophysics, δελ μέξσ αλ έρεηο αθνύζεη γηα ην 

psychogeophysics: όρη ςπρνγεσγξαθία (psychogeography) αιιά psychogeophysics - 

ςπρνγεσθπζηθή. Απηό είλαη έλα γθξνππ sound artists, θαηά θύξην ιόγν από ην 
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Ζλσκέλν Βαζίιεην, πνπ απαξηίδνληαη από ηνλ John Bowers, Martin House, Ryan 

Jordan, noise θαηά θύξην ιόγν, noise ζπλζέηεο πνπ εμεξεπλνύλ ηελ έλλνηα ηνπ ρώξνπ, 

δειαδή ηελ πόιε, ζαλ κέξνο, εμεξεπλνύλ ηελ πόιε, θαη δηάθνξεο δηαδξνκέο θαη 

πνξείεο πνπ κπνξεί λα πάξεηο ζηελ πόιε σο κέξνο πνπ απνζεθεύεη αηώλεο από 

παξαδόζεηο θαη αθεγήζεηο θαη ηειεηνπξγίεο. Οπόηε θάλνπλ έλα πνιύ ηειεηνπξγηθό 

performance κε πξάγκαηα πνπ ζπιιέγνπλ, από ηελ πόιε, από ην δξόκν, ρώκα 

ζθνππίδηα, δηάθνξα πξάγκαηα,, ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθά πνιύ, θαη ηαπηόρξνλα 

θαηαγξάθνπλ κε αηζζεηήξεο, ην ζώκα ηνπο πσο θηλείηαη κέζα ζηελ πόιε θαη 

δηάθνξεο ςπρνζσκαηηθέο αληηδξάζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Οπόηε απηή ε έλλνηα, 

γεληθόηεξα, ην πώο ζπλδέεηο ην ζώκα κε ηελ θίλεζε θαη ην πνύ βξίζθεζαη θαη απηή ε 

ηθαλόηεηα αληίιεςεο ηνπ ρώξνπ πνπ ζνπ δίλεη ε έλλνηα ηεο ζσκαηηθόηεηαο, ζίγνπξα 

απνηεινύλ πνιύ κεγάιε έκπλεπζε ζηε δνπιεηά κνπ.  

Αθόκε θαη ζεκαληηθό γηα έκελα, σο performer θαη σο noise κνπζηθόο ζα έιεγα, είλαη  

δύν πνιύ ζεκαληηθά πξάγκαηα. Σν έλα είλαη όηη πήγα ζην STEIM θαη έθαλα έλα 

workshop θαη κηα performance ην 2015. Σν STEIM είλαη ζην Amsterdam, είλαη «Σν» 

studio γηα ειεθηξνληθή κνπζηθή. Δίλαη, ηέινο πάλησλ, έλα από ηα κέξε πνπ έρνπλ κηα 

θνβεξή ηζηνξία όζν αθνξά ηελ ειεθηξαθνπζηηθή θαη πεηξακαηηθή κνπζηθή θαη όηη 

βξέζεθα εθεί έθαλα έλα εξγαζηήξην θαη έδεημα ηε δνπιεηά κνπ θαη κεηά έπαημα κε 

άιινπο κνπζηθνύο εθεί, γηα εκέλα είλαη έλα ζεκαληηθό. Νηώζσ όηη έβαια έλα 

ιηζαξάθη κέζα ζηελ ηζηνξία ηνπ STEIM. Καη κε ηελ ίδηα έλλνηα, πξόζθαηα, βαζηθά 

ηώξα, πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα ηνλ Ννέκβξην είρα πάεη ζην Oberlin Conservatory ην 

νπνίν επίζεο είλαη έλα κέξνο κε θνβεξή ηζηνξία, θαη εηδηθά ην Timara ην ηκήκα πνπ 

είλαη “technology and related media in art and music”. Από ηα κέξε πνπ έρνπλ ηε 

κεγαιύηεξε ηζηνξία, όζν αθνξά ηελ ειεθηξαθνπζηηθή κνπζηθή, θαη ην γεγνλόο όηη κε 

θάιεζαλ θαη ήζειαλ λα δείμσ ηε δνπιεηά κνπ εθεί γηα εκέλα είλαη κεγάιν επίηεπγκα. 

Γηα θάπνηνλ άιιν κπνξεί λα κελ είλαη... μέξεηο.. δειαδή λα κε ην ληώζεη. Θα έιεγα 

όηη ήηαλ πην ζεκαληηθό γηα εκέλα πνπ έπαημα εθεί κπξνζηά ζε πελήληα αλζξώπνπο 

παξά ζε άιια events πνπ έρσ παίμεη κπξνζηά ζε δηαθόζηνπο, αο πνύκε.  

ΚΜΓ: Δίλαη θαη ε ζεκαζία πνπ δίλεηο εζύ ζε θάηη. Σν πώο λνεκαηνδνηεί ε θάζε κηα 

έλα ρώξν, γηαηί πξνθαλώο γηα θάπνηνλ πνπ δελ αζρνιείηαη κε ειεθηξνληθή ή 

πεηξακαηηθή δε ζα έρεη θαη θάπνηα κεγάιε ζεκαζία. Ννκίδσ είλαη πξνζσπηθό απηό ην 

δήηεκα 
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ΑΦ: Ναη, θαη πην πνιύ γηαηί όηαλ είζαη εθεί θαη θνηηάο ηνπ ηνίρνπο θαη βιέπεηο ηα 

πόζηεξ, ην πνηνο έρεη παίμεη.. ιεο “wow”! Δίλαη πην πνιύ ε εκπεηξία πνπ ζνπ 

δεκηνπξγεί  ην κέξνο, ν ρώξνο.  

ΚΜΓ: αλ ηζηνξηθά θαληάζκαηα; 

ΑΦ: Απηό. Απηό.  

ΚΜΓ: Πώο ζα πεξηέγξαθεο ηε ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο ήρνπ / ερεηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ από ηελ αξρή ηεο ζπλζεηηθήο ζνπ δηαδηθαζίαο κέρξη ζήκεξα; Τπήξμε 

θάπνην ζεκείν θύξηαο ζεκαζίαο ή ζεκαληηθήο αιιαγήο; Αλ λαη, πνύ ζεσξείο όηη 

νθείιεηαη θαη πώο επεξέαζε ηε κεηέπεηηα δεκηνπξγία; 

ΑΦ: Ξεθίλεζα θηηάρλνληαο synthesizer θαη παίδνληαο κε απηά θαη αθόκε παίδσ κε 

απηά θακηά θνξά, αιιά θάπνπ ζηελ πνξεία άξρηζα λα ελδηαθέξνκαη πάξα πνιύ, όπσο 

ζνπ είπα, γηα ηνλ ειεθηξνκαγλεηηζκό θαη απηό κε νδήγεζε ζην ξάδην, κε ηελ έλλνηα 

όρη απιά fm-ξάδην λα εθπέκπσ εγώ, αιιά ξάδην κε ηελ πην επξύηεξε έλλνηα ηνπ radio 

frequency sensing. Aπηό έβαιε ην ηπραίν ζηνηρείν κέζα ζηε δνπιεηά κνπ ελώ πξηλ 

βαζηδόκνπλ πεξηζζόηεξν ζε απηό πνπ ζα θηηάμσ εγώ θαη πνπ ζα μέξσ ηη ήρν ζα 

παξάγεη, σο θάπνην ζεκείν, θαη ζηελ performance, πάλσ ζηνλ απηνζρεδηαζκό λα 

ζπλζέησ κε ήρνπο ηνπο νπνίνπο μέξσ, σο έλα βαζκό ην απνηέιεζκα πνπ ζα έρνπλ. 

ίγνπξα ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα ελδηαθέξνκαη πην πνιύ γηα ηελ παξαγσγή ήρνπ 

από ζηνηρεία πνπ είλαη εθηόο ηνπ ειέγρνπ ηνπ δηθνύ κνπ. Με ηελ έλλνηα όηη κε 

ελδηαθέξνπλ πνιύ νη ήρνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα πνπ παξάγνληαη από άιια 

πξάγκαηα, από ξαδηνθύκαηα, από εθπνκπέο, από δνξπθόξνπο, από ηέηνηα πξάγκαηα, 

θαη πώο κπνξώ απηά λα ηα θέξσ κέζα ζηε δηθή κνπ performance θαη λα ηα ρεηξηζηώ.  

ΚΜΓ: Ναη, νπζηαζηηθά κηα κεηαηόπηζε ηνπ «θηηάρλσ εγώ ηελ ήρν» ζε «ηνλ πηάλσ, 

ηνλ εληνπίδσ θαη ην βάδσ κέζα ζε απηό πνπ έρσ ήδε» αλ θαηαιαβαίλσ ζσζηά; 

ΑΦ: ην όηη κε ελδηαθέξεη πην πνιύ ε ηπραηόηεηα θαη πώο κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ηελ ηπραηόηεηα πνπ βξίζθσ έμσ ζηε θύζε, θαη λα ηε ρεηξηζηώ. Απηό έρεη αιιάμεη 

πνιύ ζηελ αληηκεηώπηζή κνπ ζηνλ ήρν ζίγνπξα. Καη έλα άιιν πξάγκα είλαη όηη 

παίδνληαο θαη απηνζρεδηάδνληαο θαηά θύξην ιόγν κε άιινπο κνπζηθνύο ζίγνπξα έρσ 

δεη κηα κεηαηόπηζε ηεο performance πνπ θάλσ από ην ζόξπβν θαη ην βνπεηό ζε θάηη 

πνπ είλαη πην πνιύ free jazz. Μέζα από ηνλ πεηξακαηηζκό κε άιινπο κνπζηθνύο θαη 

ηνλ απηνζρεδηαζκό.  
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ΚΜΓ: Αιιά απηό ζπκβαίλεη ζαλ performer, όρη σο δεκηνπξγόο-performer κε ηα 

πθάζκαηα; 

ΑΦ: ρη, κε απηά παίδσ πάιη. Δίλαη ηα ίδηα «όξγαλα» ή κπνξεί λα βάδσ κέζα ηα 

θαηλνύξηα ζηνηρεία πνπ ζνπ έιεγα, ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο πνπ κπνξεί λα 

παίξλσ εθείλε ηε ζηηγκή. πλήζσο δελ δνπιεύσ κε πξν-ερνγξαθεκέλα πξάγκαηα θαη 

απηά ηα θέξλσ κέζα ζην επίπεδν ηνπ απηνζρεδηαζκνύ κε άιινπο θαη νδεγνύλ ζε θάηη 

ην νπνίν είλαη πνιύ πην free jazz ζαλ απνηέιεζκα απ' όηη ε performance πνπ έθαλα 

εγώ από κόλε κνπ πνπ ήηαλ θάηη πνιύ πην βόκβνο.  

ΚΜΓ: Δληάμεη, απιά δελ είρα θαηαιάβεη ην αλ έπαηδεο ζπλνιηθά κε ηα ίδηα όξγαλα. 

Καη πξνθαλώο δνπιεύεηο κε αηζζεηήξεο, ην βαζηθό όξγαλό ζνπ δειαδή είλαη ν 

αηζζεηήξαο; 

ΑΦ: Δίλαη δηάθνξα πξάγκαηα. Δίλαη αηζζεηήξεο, είλαη θπθιώκαηα, είλαη θίλεζε, 

ζώκα, είλαη θώδηθαο. ην ζπγθεθξηκέλν project πνπ θάλσ απηή ηε ζηηγκή, 

ρξεζηκνπνηνύκε voice assistants, δειαδή Alexa θαη google phone θαη ηέηνηα 

πξάγκαηα, θαη ρξεζηκνπνηνύκε πνιύ ηε γιώζζα, ηελ νκηιία, ηηο ιέμεηο.  

ΚΜΓ: Σε γιώζζα σο ηξόπν επηθνηλσλίαο; 

ΑΦ: ρη σο ηξόπν επηθνηλσλίαο. Μνπζηθά θαη γηα ηε δεκηνπξγία κνπζηθώλ θξάζεσλ 

αιιά θαη ζαλ ζηνηρείν ειέγρνπ. Με ελδηαθέξεη αθόκα ην ρεηξνλνκηαθό ζηνηρείν πνιύ, 

γεληθά αζρνινύκαη κε ην ρεηξνλνκηαθό έιεγρν γηα ηνλ ήρν. Δίηε απηό είλαη θίλεζε 

ρεξηώλ γηα λα πηάζσ θάηη, είηε απηό είλαη θνπλάσ ην ζώκα θαη δηακνξθώλσ ηνλ ήρν. 

Σώξα έρσ αξρίζεη λα βάδσ θαη ηελ νκηιία κέζα ζε απηό. Αιιά ηελ νκηιία πάιη ζαλ 

έλλνηα ειέγρνπ ηηκή ειέγρνπ γηα ηνλ ήρν. Γελ μέξσ αλ γίλεηαη θαηαλνεηό, είκαη πνιύ 

abstract, αιιά κπνξώ λα ζνπ πσ πεξηζζόηεξα γηα ην project κνπ ζα θαηαιάβεηο γηαηί 

ιέσ. 

ΚΜΓ: Ναη θπζηθά, αλ ζέιεηο ζην ηέινο γηα λα κελ ππάξμεη ζύγρπζε ζηε ξνή κε ηηο 

απαληήζεηο. Καη όηη άιιν ζέιεηο λα πξνζζέζεηο ζην ηέινο, αλ ληώζεηο όηη δελ ην 

έρνπκε θαιύςεη κε ηηο εξσηήζεη κπνξείο λα ην αλαθέξεηο. Έρεηο πξνζπαζήζεη πνηέ 

κέζα από θάπνην έξγν/δξάζε λα ζίμεηο θάπνην θνηλσληθό/ πνιηηηθό/ αηζζεηηθό 

δήηεκα ή ην δήηεκα ηνπ θύινπ; Πξνθαλώο βιέπσ όια ηα θεληήκαηα θαη κνπ ην 

έζημεο ζηελ αξρή πάξα πνιύ απηό, θαη ε θίλεζε πνπ είλαη ζην αηζζεηηθό δήηεκα. Με 

πνηνλ ηξόπν ην πξνζέγγηζεο απηό; Σα κέζα πνπ επηιέγεηο; 
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ΑΦ: Γεληθά βιέπσ ηε δνπιεηά κνπ σο κηα πνιύ πνιηηηθή πξάμε παξ' όιν πνπ δελ 

είλαη απηό κε ηελ έλλνηα ηνπ αθηηβηζκνύ ή “in your face” (θαηάκνπηξα), είλαη θάηη 

πνπ είλαη ήπην ζαλ κέζν απηό πνπ ρξεζηκνπνηώ. Δπεηδή όκσο όια όζα θάλσ, έρνπλ 

πάξα πνιιή έξεπλα, επηζηεκνληθή έξεπλα από πίζσ, θαη γεληθά βιέπσ ηε δνπιεηά 

κνπ σο ηέρλε θαη επηζηήκε, νπόηε θάηη ην νπνίν θηηάρλσ θαη ην θάλσ αλνηρηό σο 

open source (αλνηρηή πεγή) θαη είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν θαη νπνηνζδήπνηε 

κπνξεί λα ην δεη, λα ην πάξεη θαη λα ην αληηγξάςεη θαη λα βγεη θαη λα θάλεη κηα δηθηά 

ηνπ performance, ή λα βγεη θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη απηό σο εξεπλεηηθό εξγαιείν 

γηα ηε δνπιεηά ηνπ, γηα ηε δηθηά ηνπ επηζηεκνληθή έξεπλα.  

Γηα εκέλα, ην γεγνλόο όηη απηό πνπ παξάγσ είλαη ηερλνινγίεο αλνηρηνύ θώδηθα ή 

ηέινο πάλησο είλαη πξάγκαηα πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζηνλ νπνηνλδήπνηε θαη 

νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ηα θάλεη, γηα εκέλα απηό είλαη πνιύ πνιηηηθό, κε ηελ έλλνηα 

όηη δε βιέπσ ηελ ηέρλε κνπ, ή ηε κνπζηθή κνπ, σο θάηη ην νπνίν είλαη απξόζηην εθεί 

ςειά. Δίλαη θάηη πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο δηθήο κνπ έξεπλαο θαη ηνπ δηθνύ κνπ 

ελδηαθέξνληνο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, ηα νπνία ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πηζηεύσ 

όηη κπνξνύλε λα αιιάμνπλε πνιιά. Πηζηεύσ όηη αλ ν νπνηνζδήπνηε κπνξνύζε λα 

κπεη ζηε δηαδηθαζία λα αληηιεθζεί πσο παξάγεηαη ε ηερλνινγία θαη λα παξάγεη ηε 

δηθή ηνπ ηερλνινγία δε ζα ρξεηαδόηαλ λα θαηαλαιώλεη νηηδήπνηε ηνπ πεηάλε ζηε 

κνύξε. Με ηελ έλλνηα όηη ην λα αληηιακβάλεζαη πσο ιεηηνπξγεί θαη πσο παξάγεηαη ε 

ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε ζνπ δίλεη πάξα πνιύ κεγάιε δύλακε θαη πηζηεύσ όηη είλαη 

έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν πνπ δνύκε θαη λα πάεη ελάληηα ζηνλ 

θαπηηαιηζκό.  

Έλα από ηα πξάγκαηα, ην ζπδεηνύζα πξόζθαηα, κε κηα καζήηξηά κνπ θαη θίιε, πνπ 

έρεη έλα εξεπλεηηθό γθξνππ εδώ ζην Παλεπηζηήκην , είλαη δηδαθηνξηθή θαη έρεη απηό 

ην γθξνππ, ην νπνίν ιέγεηαη the technology of re – enchantment θαη αξθεηνί 

θηιόζνθνη ζηελ cultural theory ζεσξνύλ όηη κε ηνλ θαπηηαιηζκό ράζακε ηε καγεία 

πνπ ππήξρε πην πξηλ, κε ηελ έλλνηα όηη ήξζε ε επηζηήκε, έθεξε απηή ηελ πνιύ 

νξζνινγηθή ζθέςε θαη ράζακε πξάγκαηα ηα νπνία ήηαλ αλαπόζπαζηα δεκέλα κε ηελ 

αλζξώπηλε θύζε όπσο πξάγκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε κεηαθπζηθή. Θεσξώ όηη ε 

δνπιεηά κνπ θέξλεη καδί ηελ παξάδνζε ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε, κε έλαλ ηξόπν ν 

νπνίνο είλαη ηειείσο ρεηξνπηαζηόο, ζεσξώ όηη ίζσο κπνξεί λα θέξεη θάπνηα από απηή 

ηε καγεία πίζσ. ρη όηη βιέπσ ηελ ηερλνινγία θαη ηε καγεία σο έλα πξάγκα, ίζα ίζα 

ην αληίζεην ζεσξώ όηη ε ηερλνινγία είλαη ζην πλεύκα  «ν θαζέλαο κπνξεί λα έρεη 
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πξόζβαζε ζε απηή» αιιά ζεσξώ όηη αλνίγεη θάπσο ην πιαίζην γηα πξάγκαηα ηα νπνία 

είλαη έμσ από ηελ αληίιεςή καο, ηελ θαζεκεξηλή αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηνλ θόζκν 

θαη γηα ην νηηδήπνηε. Οπόηε κε απηή ηελ έλλνηα δεκηνπξγεί-θέξλεη θάπνηα από απηή 

ηε καγεία πίζσ.  

Σν βιέπσ ζαλ δξάζε αληίζηαζεο ζηνλ θαπηηαιηζκό, ην λα έρεηο κηα ηερληθή γλώζε 

ηνπ πσο παξάγεηαη ε ηερλνινγία θαη πσο κπνξείο λα θηηάμεηο εζύ από εθεί θαη πέξα 

όηη ζεο, όηη ρξεηάδεζαη, όηη ζε εθθξάδεη, αληί απιά λα είζαη ππνρείξην ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη απιά λα θαηαλαιώλεηο απηό πνπ ζνπ πεηάλε ζηε κνύξε.  

ΚΜΓ: Άξα απηό είλαη ην δήηεκα, ε θαηαλάισζε απέλαληη ζην αληηθείκελν.  

ΑΦ: Ναη, είηε απηό είλαη ε θαηαλάισζε θάπνηνπ ηερλνινγηθνύ αληηθεηκέλνπ, είηε 

είλαη ε θαηαλάισζε ηεο θνπιηνύξαο Από απηή ηελ άπνςε ζεσξώ όηη ε δνπιεηά κνπ 

είλαη πνιύ πνιηηηθή. Από απηή ηελ άπνςε.   

Σώξα όζν αθνξά ην θύιν, ρξεζηκνπνηώ ηερληθέο πνπ έρνπλ αηώλεο ζπζρέηηζεο κε ην 

γπλαηθείν θύιν θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πθάζκαηα ζαλ κέζσ ζπλδένληαη πάξα πνιύ κε 

ηελ ηερλνινγία.  

Πάξα πνιύο θόζκνο δελ ην μέξεη απηό αιιά ε ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ πθάζκαηνο. Ο ζύγρξνλνο ππνινγηζηήο εκπλεύζηεθε 

από ηελ ηερλνινγία ηνπ αξγαιεηνύ Εαθάξ πνπ ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο κεραλέο πνπ 

έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βηνκεραληθέο επαλάζηαζεο θαη επίζεο πάληα 

πξσηνπόξνη θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηηο ππνινγηζηηθέο 

γιώζζεο ήηαλ γπλαίθεο, παξ' όιν πνπ πνιύο θόζκνο δελ ην μέξεη απηό.  

Οπόηε λαη, ζήκεξα έρνπλ αιιάμεη ηα πξάγκαηα, ζήκεξα είκαζηε θαιύηεξα απ' όηη 

ήκαζηαλ ην '50 θαη ην '60 όζν αθνξά ην γπλαηθείν θύιν, αιιά έρνπλ αθόκε πάξα 

πνιύ δξόκν κπξνζηά καο ζα έιεγα.  

ΚΜΓ: Ννκίδσ θαη πνιύ ζηνηρεηώδε δνπιεηά. Γηαηί ην βιέπσ θαζεκεξηλά θαη ην 

βιέπνπκε όιεο καο λνκίδσ, δελ έρσ δήζεη ζην εμσηεξηθό, από ηελ Διιάδα κόλν, 

έρνπκε δνπιεηά ζε πνιύ ζηνηρεηώδε πξάγκαηα.  

ΑΦ: ίγνπξα ζην Seattle είλαη θαιύηεξα, κε ηελ έλλνηα όηη ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε 

ρξόλν-δύν ρξόληα ππάξρεη πάξα πνιιή ζπδήηεζε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αθαδεκατθή 

θνηλόηεηα, γηα ην «ηξίην θύιν», κε-δπαδηθόηεηα θαη ππνρξεσηηθά από ην λόκν 
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πξέπεη λα ξσηάκε ηνπο θνηηεηέο πώο ζέινπλ λα ηνπο απεπζπλόκαζηε θαη λα κε 

βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα από ην αλ θάπνηνο δείρλεη ζαλ γπλαίθα όηη ζέιεη λα 

αληηκεησπίδεηαη θαη σο γπλαίθα. Πνιινί θνηηεηέο, εηδηθά νη πην λέεο γεληέο, ζα έιεγα 

όηη έρνπλ πνιύ πην δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην θύιν, ηνπιάρηζηνλ εδώ. Αιιά νη 

κεγαιύηεξνη έρνπλ πιήξε άγλνηα ζε απηό ηνλ ηνκέα. Έρνπκε κηα θαηλνύξηα θνηηήηξηα 

ε νπνία ζέιεη λα ηεο απεπζπλόκαζηε σο “they” θαη νη ζπλάδειθνί κνπ δελ κπνξνύλ 

λα ην αληηιεθζνύλ. Γελ ηνπο βγαίλεη.  

ΚΜΓ: Θεσξείο όηη ζηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα, ππάξρνπλ ζύγρξνλεο ερεηηθέο ηέρλεο; 

Σν βιέπεηο από ην εμσηεξηθό, γηαηί λνκίδσ όηη θπξίσο ζην εμσηεξηθό δεηο.  

ΑΦ: Ναη, ππάξρνπλ. Παξαθνινπζώ ηη ζπκβαίλεη γεληθόηεξα θαη ζίγνπξα έρνπκε. 

Απιά θαη πάιη ζα έιεγα όηη ελώ ππάξρνπλ γπλαίθεο κέζα ζηελ θνηλόηεηα θαη πάιη 

βιέπεηο ηα event ηα νπνία είλαη θίινη θαη γλσζηνί. Δίλαη θαηά θύξην ιόγν άλδξεο θαη 

ιεο «θάηζε ξε θίιε, πώο γίλεηαη απηό;». Δλώ μέξεηο όηη ππάξρνπλ πνιιέο γπλαίθεο. 

Αθόκε δειαδή θαη εθεί. Πνπ ζεσξώ όηη θαη απηνί δελ είλαη νη πην θιεηζηόκπαινη 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζα έιεγα όηη είλαη από ηνπο πην αλνηρηόκπαινπο.  

ΚΜΓ: Έρεηο θάπνηα πξόηαζε γηα ηελ εμέιημε απηώλ ησλ πξαθηηθώλ ζηελ Διιάδα; 

ΑΦ: Ναη, ζα έιεγα όηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ πην πνιιέο πξσηνβνπιίεο από 

γπλαίθεο, ίζσο λα θάλνπλ θάπνην ζύιινγν πνπ λα πξνκνηάξνπλ ηηο γπλαίθεο κέζα 

ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο-ειεθηξαθνπζηηθήο θαη πεηξακαηηθήο κνπζηθήο γηα λα 

ζπάζεη απηόο ν θύθινο, γηαηί αιιηώο δε ζα ζπάζεη. Καη είκαη ζίγνπξε όηη αλ ζπκβεί 

απηό ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο γπλαίθεο γηαηί ζα εκπλεπζηνύλ από απηό ην 

πξάγκα. Δίλαη αξθεηά δύζθνιν γηαηί ζηελ Διιάδα ζα έιεγα όηη δνύκε αθόκα ζην 

κεζαίσλα όζν αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γπλαίθαο 

 

Καη ζνπ ιέσ, απηή ε θνηλόηεηα είλαη από ηηο πην αλνηρηόκπαιεο αιιά είλαη ε 

θνπιηνύξα κε ηελ νπνία εξρόκαζηε θαζεκεξηλά ζε επαθή, ην my style rocks θαη ην 

δελ μέξσ ηη, πνπ ε γπλαίθα είλαη εθεί απιά γηα λα πνδάξεη θαη λα δείρλεη σξαία θαη 

πξέπεη πάληα λα είλαη ζηελ ηζίηα, βακκέλε, ηαηξηαζκέλε, «ζνύπεξ – ληνύπεξ» ζέμπ 

θαη δπλακηθή ηαπηόρξνλα, ηα πάληα όια!  Καη δπλακηθή θαη λα έρεη ην ζπίηη, λα ηα 

θάλεη όια γεληθόηεξα, είλαη ιίγν... μέξεηο, ηξνκαρηηθή. Καη είλαη δύζθνιν λα ην 
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βγάιεηο από πάλσ ζνπ, θαη θεύγνληαο από ηελ Διιάδα θαη λα βξίζθεζαη ζε έλα άιιν 

πεξηβάιινλ είλαη θάηη δύζθνιν λα ην απνβάιεηο. Δίλαη ηόζν πιύζε εγθεθάινπ.  

ΚΜΓ: Θεσξείο όηη ε θαηαγσγή ζνπ, ζε νπνηνλδήπνηε βαζκό θαη αλ λαη ζε πνην, έρεη 

επεξεάζεη απηό πνπ θάλεηο ηώξα; Πξνζδηνξίδνπλ απηό πνπ είζαη εζύ; 

ΑΦ: Ναη ζίγνπξα. Θεσξώ όηη κπνξεί λα έθαλα ηηο δηδαθηνξηθέο κνπ ζπνπδέο ζηελ 

Ηζπαλία, νπόηε κεγάιν κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο κνπ ην πήξα εθεί, αιιά ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηεο δσήο κνπ ην έρεη δήζεη ζηελ Διιάδα. Καη σο practise artist ζηελ Διιάδα ή 

κε βάζε ηελ Διιάδα ήηαλ. Οπόηε ζίγνπξα κε έρεη επεξεάζεη γηα ηνλ ηξόπν πνπ 

ζθέθηνκαη θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ παξάγσ έξγν. Έρσ ηελ ειιεληθή ηαπηόηεηα κέζα 

κνπ θαη ζίγνπξα ληώζσ όηη έρσ αθόκε δεζκνύο κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα πίζσ 

ζηελ Διιάδα κε ηνπο νπνίνπο αθόκε ζπλεξγάδνκαη ή πάληα ζα δεηήζσ ηελ άπνςή 

ηνπο γηα θάηη πάλσ ζην νπνίν δνπιεύσ, ζπλεξγάηεο πνπ έρνπκε ζπλερίζεη λα είκαζηε 

ζπλεξγάηεο θαη θίινη.  

Αιιά θάηη ην νπνίν κε δπζαξεζηεί πνπ έρσ δεη είλαη, ην όηη θεύγεηο, θάλεηο κηα 

πξνζπάζεηα λα θξαηήζεηο επαθή, εηδηθά κε ηνπο ρώξνπο κε ηνπο νπνίνπο δνύιεπεο 

πξηλ θαη έδεηρλεο ηε δνπιεηά ζνπ, θεύγεηο θαη ζε μεγξάθνπλε θάπσο, είλαη ζε θάζε 

«νθ. Άληε γεηα» πνπ δε ζα έπξεπε απαξαίηεηα λα είλαη έηζη. 

ΚΜΓ: Καηάιαβα. Δκέλα απηέο ήηαλ νη εξσηήζεηο κνπ, αλ ζέιεηο εζύ λα πξνζζέζεηο 

θάηη, ην νπνίν ζεσξείο όηη πξέπεη λα αθνπζηεί, ζέιεηο πνιύ λα ην πεηο… κπνξείο λα ην 

αλαθέξεηο.  

ΑΦ: Μπνξώ λα ζνπ πσ γηα ην πξόηδεθη ζην νπνίν δνπιεύσ ηώξα. Απηό ην έξγν ζην 

νπνίν δνπιεύσ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, δελ ππάξρεη πνιύ πιηθό on-line, γηαηί είλαη 

αθόκε ππν-θαηαζθεπή θαη είλαη θαηά θύξην ιόγν εξεπλεηηθό πξόηδεθη.  

Δίλαη performative ερεηηθό εξεπλεηηθό πξόηδεθη, θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξήζε 

voice assistants ζε πιαίζηα performance, κε ζηόρν λα εμεηάζεη ηε ζρέζε πνπ 

δεκηνπξγνύκε κε απηέο ηηο ηερλνινγίεο ην πσο κέζα από ηα πξνζσπηθά καο δεδνκέλα 

είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα δώζνπκε ζηνηρεία ζε εηαηξίεο γηα λα έρνπκε απηή ηε ζρέζε 

ηεο νηθεηόηεηαο θαη ηεο ηδησηηθόηεηαο πνπ δελ ππάξρεη ζηελ νπζία. Πξνζπαζνύκε 

επίζεο λα εμεξεπλήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη όηη θάηη πνπ 

αληηιακβαλόκαζηε σο ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ νπζία δελ ππάξρεη, δηόηη ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πίζσ από απηό πνπ γξάθνπλ όια ηα scripts γηα ην ηη ζα πνπλ νη voice 
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assistants θαη πσο ζα αληηδξάζνπλ, θαη πώο κπνξνύκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε όια 

απηά ζαλ αθήγεζε κέζα ζε κηα performance.  

Έρνπκε θάλεη δηάθνξα πεηξάκαηα γηα ην πσο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηά, ηα 

νπνία πεηξάκαηα έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα νιόθιεξε ζεηξά βηληεηώλ, ζε κηα ζεηξά από 

δηάθνξα κηθξά πεηξάκαηα. Δίκαζηε ηξεηο γπλαίθεο πνπ ζπλεξγαδόκαζηε, εγώ, ε 

Bonnie Whiting πνπ είλαη speaking percussionist θαη ε  Audrey Desjardins πνπ είλαη 

interaction designer. Οπόηε είκαζηε εκείο νη ηξεηο θαη ζπλεξγαδόκαζηε κε άιια 

ηέζζεξα άηνκα. Σν έλα είλαη κηα interaction designer από ην παλεπηζηήκην Boulder 

Colorado, ε Laura Devendorf, ε Kate Sicchio, ε νπνία είλαη ρνξνγξάθνο θαη 

αζρνιείηαη κε ηερλνινγία θαη ρνξό θαη δύν ζπλζέηεο. Καη έρνπκε μεθηλήζεη από ην 

επηέκβξην (2019) κε απηό ην πξάγκα θαη έρνπκε δεκηνπξγήζεη δηάθνξα κηθξά 

πεηξάκαηα από πεηξακαηηζκό κε sound poetry (ερεηηθή πνίεζε), ηύπνπ ην Ursonate 

ηνπ Kurt Schwitters, αο πνύκε. Σν έρεη πάξεη ε Bonnie ην έρεη δηαβάζεη ζηνλ voice 

assistant, ν voice assistant έρεη θαηαιάβεη ιέμεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ νπζία θαη 

δείρλνπλ ηε θύζε ηνπ πξντόληνο πνπ πξνζπαζεί λα πνπιήζεη. Έρνπκε πάξεη ηελ 

απνκαγλεηνθώλεζε θαη ε Bonnie δεκηνπξγεί κηα ερεηηθή performance πνπ ηα 

δηαβάδεη απηά, ελώ ηαπηόρξνλα ηα δηαβάδεη θαη ν assistant, θαη ρηππάεη δηάθνξα 

θξνπζηά. Απηό είλαη έλα από ηα πεηξάκαηα.  

Έλα άιιν είλαη όηη έρσ δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά από ξνκπνηηθά θξνπζηά όξγαλα πνπ 

ρηππάλε δηάθνξα πξάγκαηα, π.ρ. θάηη θακπαλάθηα ηα νπνία γπξίδνπλ κε έλα κνηέξ, 

θαη όπσο γπξίδνπλ παξάγνπλ ήρν ή έλα έκβνιν πνπ ρηππάεη έλα ζηδεξέλην δίζθν, 

δηάθνξα ηέηνηα. Έρσ δεκηνπξγήζεη έμη από απηά πνπ ηα ειέγρεηο κε ηε θσλή ζνπ κε 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο, νπόηε κπνξείο λα ηα ειέγμεηο είηε εζύ είηε ν voice assistant. 

Κάπνηα άιια έρνπλ λα θάλνπλ κε δεδνκέλα πνπ πήξακε από έξεπλα πνπ θάλακε on-

line. Υξεζηκνπνηήζακε ηελ ππεξεζία Amazon Mechanical Turk όπνπ κπνξείο λα 

πξνζιάβεηο θόζκν θαη λα ηνπο αγνξάζεηο ηα δεδνκέλα ή λα ηνπο βάιεηο λα θάλνπλ 

ηειείσο ζνπξεαιηζηηθά πξάγκαηα θαη λα ηνπο πιεξώζεηο πάξα πνιύ ιίγν, θαη έρεη κηα 

ππεξεζία ε amazon γη‟ απηό. Οπόηε πιεξώζακε άηνκα λα καο δώζνπλ όια ην log πνπ 

έρνπλ, ρξεζηκνπνηώληαο voice assistant ζην θηλεηό ηνπο ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα. 

Καη έρνπκε αλαθαιύςεη όηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ιέλε όιε ηνπο ηε δσή 

θπξηνιεθηηθά ζηνπο voice assistants, λα ξσηήζνπλ π.ρ. ηη είλαη απηό ην πξάγκα πνπ 

έρεη βγάιεη ν ζθύινο κνπ ζην πόδη ηνπ ή ε κάλα κνπ έρεη θαξθίλν, ηη λα θάλσ;, ή 



Δ.17 
 

πεγαίλσ ζηε θπιαθή λα δσ ηνλ παηέξα ηνπ παηδηνύ κνπ. Πξάγκαηα ηα νπνία είλαη 

πάξα πνιύ πξνζσπηθά θαη θαηαιήγνπκε λα ηα έρνπκε εκείο πνπ έρνπκε πιεξώζεη 

απηνύο ηνπο αλζξώπνπο 1,5 δνιάξην γηα δέθα ιεπηά δνπιεηάο. Καη πάιη κε απηά ηα 

δεδνκέλα έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα controller κε super collider, ηα νπνία ηα παίδνπκε 

πίζσ θαη κπνξνύκε λα βάινπκε θαη δηάθνξα θίιηξα ζε απηά. Δπίζεο ηα έρνπκε 

ρξεζηκνπνηήζεη ζε άιιν πιαίζην πάιη δηαβάδνληαο θαη δεκηνπξγνύκε δηάθνξεο 

αθεγήζεηο θαη παίδνπκε δηάθνξνπο ήρνπο. Σέινο πάλησλ ππάξρνπλ πνιιά ηέηνηα 

πεηξάκαηα πνπ έρνπκε θάλεη θαη αθόκε δεκηνπξγνύκε δηάθνξα πξάγκαηα.  

Σώξα ην Μάην (2019) έρνπκε έλα residency remote κε ηε ρνξνγξάθν, όπνπ ζα 

θάλνπκε θάπνηα wearables γηα λα ειέγμνπκε απηά ηα δεδνκέλα. Σν ελδηαθέξνλ είλαη 

όηη έρνπκε απηνύο ηνπο δύν ζπλζέηεο πνπ ε κηα είλαη γπλαίθα θαη ν άιινο άλδξαο πνπ 

έρνπλ δηαθνξεηηθό ξόιν. Ζ γπλαίθα ζπλζέηξηα, ε Yvonne Wu, ν ξόινο ηεο είλαη όηη 

ζα πάξεη όια απηέο ηηο βηληέηεο θαη ζα ζπλζέζεη έλα κεγάιν έξγν, πεξίπνπ κηα ώξα 

από όια απηά ηα πεηξάκαηα πνπ έρνπκε θάλεη θαη ν άιινο ζπλζέηεο ζα δεκηνπξγήζεη 

κηθξά απνζπάζκαηα από απηά πνπ ζα δήζνπλ on-line ζην website πνπ θηηάρλνπκε. 

Οπόηε είλαη έλα πξόηδεθη πνπ δε ζα έθαλα κε ηίπνηα κόλε κνπ. Τπάξρεη θαζαξά από 

ηε ζπλεξγαζία κε δύν άηνκα πνπ είλαη από ηειείσο δηαθνξεηηθά πεδία από εκέλα. 

Δθηόο από ην όηη έρσ πάξεη πνιιά πξάγκαηα ζε ηερληθό επίπεδν από απηό ηε 

ζπλεξγαζία, αιιά θαη από άπνςε έξεπλαο, γηαηί μεθηλήζακε θαη ηδξύζακε απιά ηελ 

ηδέα δελ είρακε θαλέλα έιεγρν ζην πσο ζα θαηαιήμεη θαη ην απνηέιεζκα είλαη όηη 

ζπλερώο αλαθαιύπηνπκε θαηλνύξγηα πξάγκαηα θαη δελ μέξνπκε ηη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Αιιά ηώξα έξρνληαη νη ζπλζέηεο λα βάινπλ θάπσο κηα ηάμε ζε 

απηό. Μνπ θαίλεηαη πάξα πνιύ ελδηαθέξνλ ζαλ δηαδηθαζία.  

Γειαδή ζαλ εξεπλεηηθό πξνόηδεθη ζα έιεγα όηη είλαη από ηα πην απαηηεηηθό πνπ έρσ 

θάλεη σο ηώξα θαη ην γεγνλόο όηη βξίζθνκαη εδώ ζην παλεπηζηήκην πξέπεη λα θάλσ 

θάηη ηέηνην. Έρσ πάξεη κηα επηρνξήγεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαη δε λνκίδσ όηη δε ζα 

ήηαλ εύθνιν λα πάξεηο κηα επηρνξήγεζε λα θάλεηο έλα πξόηδεθη ηέηνην ζηελ Διιάδα. 

Έρνπκε ε θάζε κηα από εκάο έλα κπάηδεη γηα παξαγσγή: πιηθά, ηαμίδηα, λα ην 

δείμνπκε, έρνπκε κηζζό, ν νπνίνο δελ είλαη αλά κήλα αιιά είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθό 

πνζό ζε ηξεηο δόζεηο θαη έρνπκε θαλνληθά όια ηα έμνδα ηαμηδηνύ θαη κηζζό γηα όινπο 

ηνπο ζπλεξγάηεο.  

ΚΜΓ: ε επραξηζηώ πάξα πολφ για τη ςυνέντευξη.  
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ΑΦ: Δγώ ζε επραξηζηώ. 


