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Περύληψη 
 

Θ εργαςία αυτι μελετά τθ ςχζςθ και τθν παράλλθλθ εξζλιξθ τθσ πειραματικισ μουςικισ και 

του ςφγχρονου χοροφ ςτο κομμάτι τθσ ςφνκεςθσ ανοιχτισ φόρμασ και του 

αυτοςχεδιαςμοφ. Λςτορικι αφετθρία αποτελεί θ γζννθςθ των δφο παραπάνω (δεκαετία του 

1950) και αναφζρονται προςεγγίςεισ και παραδείγματα που φκάνουν μζχρι και το ςιμερα.  

Αρχικά εξετάηονται χωριςτά οι βαςικότερεσ εξελίξεισ που αφοροφν τον κάκε κλάδο, 

κζτοντασ με αυτό τον τρόπο τα κεμζλια για μια λεπτομερζςτερθ διερεφνθςθ των κοινϊν 

τουσ αιςκθτικϊν και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Εναρκτιρια ερωτιματα όπωσ «ςε τι μορφι 

εμφανίηεται ο αυτοςχεδιαςμόσ και θ ςφνκεςθ ανοιχτισ φόρμασ ςε κάκε τζχνθ αντίςτοιχα;», 

«πωσ επθρεάηουν τθ ςυνκετικι διαδικαςία, και τουσ ρόλουσ των ςυνκετϊν/ριων-

χορογράφων και εκτελεςτϊν/ριων;», «πωσ ορίηεται και πωσ διαρκρϊνεται θ ςχζςθ των 

παραπάνω με το χϊρο, το χρόνο και το κοινό;», «ποια θ ςχζςθ τουσ και θ επιρροι τουσ από 

κοινωνικοπολιτικά ηθτιματα ι άλλα καλλιτεχνικά ρεφματα τθσ εποχισ;» ςυντζλεςαν ςτθν 

δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ μελζτθσ.  

Μζςω τθσ ανάλυςθσ των παραπάνω ερωτθμάτων προκφπτουν βαςικζσ ζννοιεσ και 

παράμετροι που χαρακτθρίηουν τισ δφο τζχνεσ ςτο ςυγκεκριμζνο διάςτθμα, οι οποίεσ 

χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ τουσ από τθ μεταπολεμικι περίοδο μζχρι 

ςιμερα. Μελετϊνται επίςθσ ιςτορικά και κεωρθτικά κείμενα, όπωσ επίςθσ ζργα και 

παραδείγματα οποφ τα παραπάνω ηθτιματα ζρχονται ςτο προςκινιο. Τζλοσ εξετάηεται το 

διεπιςτθμονικό πεδίο τθσ χορομουςικολογίασ (choreomusicology) ωσ μια προςζγγιςθ 

κοινϊν ςθμείων ανάμεςα ςτισ δφο τζχνεσ και αποτίμθςθσ των εξελίξεων για το 

ςυγκεκριμζνο τομζα (ςφνκεςθ ανοιχτισ φόρμασ και αυτοςχεδιαςμόσ) και τθ ςυγκεκριμζνθ 

περίοδο(1950-ςιμερα), βαςιςμζνθ ςε ιδθ υπάρχουςεσ ζρευνεσ ςτον τομζα τθσ 

χορομουςικολογίασ και τθν αξιοποίθςθ των ςυμπεραςμάτων τθσ παροφςασ ζρευνασ.  

Θ μελζτθ αυτι φιλοδοξεί να ςυνειςφζρει ςε μια πιο ευρεία κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του 

αυτοςχεδιαςμοφ και των ανοιχτϊν ςυνκζςεων όχι μόνο ςτθ μουςικι και ςτο χορό αλλά και 

ςτθν ςυνφπαρξθ τουσ, ανοίγοντασ ζτςι το δρόμο για τθ διερεφνθςθ περαιτζρω πτυχϊν 

ςχετικά με τθ ςχζςθ του χοροφ και τθσ μουςικισ, ενδεχομζνωσ ςε ςυνφπαρξθ και με άλλεσ 

τζχνεσ.   
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Ειςαγωγό 

 
Θ ςυνεργαςία του χοροφ με τθ μουςικι είναι κομμάτι που ανικει ςχεδόν ςε κάκε περίοδο 

τθσ  Δυτικισ ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ. Ραρόλα αυτά θ ιςότθτα δεν χαρακτιριηε τθν ςχζςθ τουσ 

μζχρι και τθν περίοδο που εξετάηουμε. Θ μουςικι ςυνικιηε να ζχει ςυνοδευτικό ρόλο ο 

οποίοσ δεν ζπρεπε ςε καμία περίπτωςθ να επιςκιάηει τον χορό. Εξετάηοντασ τθν μεταξφ 

τουσ ςχζςθ ςτον Δυτικό πολιτιςμό βλζπουμε ότι, μζχρι και τον  19ο αιϊνα ο ρόλοσ τθσ 

μουςικισ ιταν να δίνει ζναν ξεκάκαρο παλμό (tempo) ςτουσ χορευτζσ, κακϊσ και μια 

«χορευτικι» μελωδία θ οποία ρφκμιηε τθ ροι τθσ ενζργειασ και τθσ εκφραςτικότθτασ 

(Banes 1994,311).  

Λόγω λοιπόν των απαιτιςεων οι οποίεσ ιταν πολφ ςυγκεκριμζνεσ, οι ςυνκζτεσ/ριεσ που 

δθμιουργοφςαν μουςικι για μπαλζτο ιταν ςυνικωσ εξειδικευμζνοι/εσ ςτο ςυγκεκριμζνο 

τρόπο ςφνκεςθσ, και φυςικά δεν είχαν τθν ίδια υπόςταςθ που είχαν οι ςυνκζτεσ/ριεσ που 

ςυνζκεταν «αυτόνομθ» λόγια μουςικι, δθλαδι μουςικι που προοριηόταν για να εκτελεςτεί 

μόνθ τθσ, χωρίσ να ςυνοδεφει κάποια άλλθ δραςτθριότθτα. Το 1877 είναι θ πρϊτθ φορά 

οποφ ο χορογράφοσ Julius Reisinger χορογράφθςε απευκείασ πάνω ςτθν μουςικι, για το 

ζργο Θ Λίμνη των Κφκνων του Tchaikovsky, χωρίσ να επζμβει ςτθ διαδικαςία ςφνκεςθσ 

αυτισ (Banes 1994,311). 

Λίγο αργότερα, ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα γεννικθκε ζνα κίνθμα από τθν νεότερθ γενιά των 

ϊςων καλλιτεχνϊν, οι οποίοι/εσ κεωροφςαν ότι οι χορεφτριεσ/ζσ, οι μουςικοί και οι 

εικαςτικοί κα πρζπει να ςυνεργάηονται χωρίσ να επιςκιάηουν ο/θ ζνασ/μια το ζργο του/τθσ 

άλλου/θσ. Αντίςτοιχθ λογικι ςυμβίωςθσ των τεχνϊν παρατθροφμε και ςτισ αρχζσ του 

μοντζρνου χοροφ, ςε χορογράφουσ όπωσ θ Isadora Duncan1, γνωςτι και ωσ θ  «μθτζρα του 

μοντζρνου χοροφ» (Banes 1994, Lori Belilove & The Isadora Duncan Dance Company n.d.). 

Στθ ιςτορία του μοντζρνου χοροφ παρατθρείται θ τάςθ των χορογράφων να προςπακοφν 

να απελευκερωκοφν από τθ «ςτιριξθ» τθσ ςυμβατικισ μουςικισ, ι και γενικότερα του 

ιχου. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ τισ δεκαετίεσ 1920 και 1930, αρκετζσ/οι από 

αυτζσ/αυτοφσ, δθμιοφργθςαν ζργα ςτθ ςιωπι και πρόςκεταν τθ μουςικι μετά τθ 

διαδικαςία τθσ χορογραφίασ, ι δεν πρόςκεταν κακόλου μουςικι. Συναντάμε και 

περιπτϊςεισ όπωσ αυτι τθσ Mary Wigman2, όπου εκτόσ των χορϊν τθσ χωρίσ θχθτικι 

                                                           
1
 Isadora Duncan (1877-1927) Αμερικανίδα χορεφτρια και χορογράφοσ, ςθμαντικι φιγοφρα τθσ ιςτορίασ του 

χοροφ αλλά και γενικότερα τθσ τζχνθσ, λόγω του ριηοςπαςτικοφ, και προςωπικοφ τρόπου που χόρευε. 
Ρρζςβευε τθν ελευκερία του πνεφματοσ και του ςϊματοσ και επθρεάςτθκε ιδιαίτερα από τθν Αρχαία Ελλάδα. 
Θ τζχνθ τθσ ιταν ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθ φφςθ και τα γυναικεία δικαιϊματα. Απζρριψε τα φανταχτερά 
ροφχα του μπαλζτου, χόρευε ςχεδόν γυμνι, φορϊντασ αρχαιοελλθνικοφσ χιτϊνεσ, και ξυπόλθτθ για να ζχει 
μεγαλφτερθ επαφι με τθ γθ, τθ φφςθ και τθ βαρφτθτα (Lori Belilove & The Isadora Duncan Dance Company 
n.d.).   
2
 Mary Wigman (1886-1973) Γερμανίδα μοντζρνα χορεφτρια του εξπρεςιονιςτικοφ κινιματοσ και τθσ 

χοροκεραπείασ (Μπαρμποφςθ 2004). 
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ςυνοδεία, χορογράφθςε και με τθ χριςθ απλϊν κρουςτϊν και μθ δυτικϊν οργάνων, οποφ 

ο/θ μουςικόσ ακολουκοφςε το χορό (Banes 1994, O'Brien 2015). 

Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1930 θ Martha Graham3, κακϊσ και άλλεσ/οι χορογράφοι, 

επζλεξαν να κάνουν χριςθ μουςικισ μοντζρνων Αμερικανϊν ςυνκετϊν. Ραρόλα αυτά, ο 

Luis Horst4, ο οποίοσ δίδαςκε μουςικι ςτα μακιματα τθσ Graham, ζδινε ζμφαςθ ςτθν 

ζκφραςθ θ οποία βαςιηόταν ςε μουςικά χαρακτθριςτικά (Banes 1994,313). Χρθςιμοποιοφςε 

φόρμεσ και ζργα μοντζρνων ςυνκετϊν όπωσ του Béla Bartók, του Zoltán Kodály και του 

Arnold Schönberg5 (Μπαρμποφςθ 2004, 78). 

Το Happening του John Cage το 1952 ςτο Black Mountain College, κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ ςθμείο αναφοράσ για τθ ςχζςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ που  

επακολοφκθςε μεταξφ τθσ μουςικισ, του χοροφ αλλά και των υπόλοιπων τεχνϊν. Σε αυτά 

τα event ξεκινάει και θ μακροχρόνια ςυνεργαςία του John Cage με το Merce Cunningham θ 

οποία φαίνεται να διαδραμάτιςε κακοριςτικό ρόλο ςτθ μετζπειτα αλλθλεπίδραςθ και 

ςχζςθ των δφο τεχνϊν. Θ ςχζςθ αυτι αποτελεί και τθν εναρκτιρια περίοδο μελζτθσ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία, θ οποία όμωσ εςτιάηει ςε δφο ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία που αφοροφν 

τισ δφο τζχνεσ, τθ ςφνκεςθ ανοιχτισ φόρμασ, και τον αυτοςχεδιαςμό.  

Πταν αναφερόμαςτε ςε ςυνκζςεισ ανοιχτισ φόρμασ εννοοφμε ζργα οποφ δεν είναι όλα τα 

ςτοιχεία προκακοριςμζνα, ενϊ ςε πιο ακραίεσ περιπτϊςεισ ίςωσ να μθν είναι και κανζνα 

από αυτά. Στισ ςυνκζςεισ αυτζσ δίνεται μεγάλθ βαρφτθτα ςτο ρόλο του/τθσ εκτελεςτι/ριασ, 

ο/θ οποίοσ/α καλείται ςυνικωσ να πάρει ιδιαίτερα ςθμαντικζσ αποφάςεισ για τθν εξζλιξθ 

του κομματιοφ. Οι αποφάςεισ αυτζσ ποικίλουν και μπορεί να αφοροφν μια ςειρά από 

βαςικά ςτοιχεία για ζνα μουςικό κομμάτι όπωσ είναι οι νότεσ, οι φράςεισ, και ο ρυκμόσ 

(Grangaard 2004). Αντίςτοιχα ςτο χορό μπορεί να αφοροφν τισ κινιςεισ, τθν ταχφτθτα, τθ 

διάταξθ και άλλα ςτοιχεία τα οποία φυςικά μπορεί να εμπεριζχονται και ςε ζνα μουςικό 

κομμάτι αντίςτοιχα.  

Ο κακοριςμόσ αυτϊν των ςτοιχείων, πζρα από τισ/τουσ εκτελζςτριεσ/εσ, μπορεί να γίνει και 

από άλλουσ παράγοντεσ οι οποίοι μπορεί να είναι μζςω τθσ μεκόδου τθσ τυχαιότθτασ, 

διάφορων παιχνιδιϊν ι κανόνων, παράγοντεσ που αφοροφν το τόπο ι το χρόνο, ι 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο μπορεί να φανταςτεί ι να εφεφρει θ/ο δθμιουργόσ. (Nyman 2011, 

Banes 1994). Πςον αφορά τθ ςθμειογραφία, υπάρχει μεγάλο φάςμα το οποίο καλφπτει 

                                                           
3
 Martha Graham(1894-1991) Αμερικανίδα χορεφτρια και χορογράφοσ του μοντζρνου χοροφ. Απζρριψε τθν 

τεχνικι του μπαλζτου, δθμιουργϊντασ τθν δικιά τθσ αυςτθρι τεχνικι, βαςιςμζνθ ςτο ίδιο τθσ το ςϊμα τθν 
αναπνοι και τθν ροι τθσ ενζργειασ (Μπαρμποφςθ 2004). Επθρεάςτθκε από τουσ μοντζρνουσ εικαςτικοφσ, 
κρθςκευτικζσ τελετζσ των γθγενϊν Αμερικανϊν και τθν Ελλθνικι Μυκολογία(Martha Graham n.d.). 
4
 Luis Horst(1884-1964) Αμερικανόσ ςυνκζτθσ και πιανίςτασ (Μπαρμποφςθ 2004). 

5
 Béla Bartók(1881-1945) Οφγγροσ ςυνκζτθσ, πιανίςτα και εκνομουςικολόγοσ.  

Zoltán Kodály(1882-1967) Οφγγροσ ςυνκζτθσ, μουςικοπαιδαγωγόσ και εκνομουςικολόγοσ. 
Arnold Schönberg (1874-1951) γεννθμζνοσ ςτθν Αυςτρία, ανικει ςτουσ ςυνκζτεσ τθσ «Δεφτερθσ Σχολισ τθσ 
Βιζννθσ».  
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γραφικζσ, λεκτικζσ, ςυμβατικζσ παρτιτοφρεσ αλλά και ςυνδυαςμό αυτϊν και ςτισ δφο τζχνεσ 

(Grangaard 2004, Banes 1994).  

Ψάχνοντασ κανείσ/καμία αναφορζσ κα ςυναντιςει τον όρο «ςφνκεςθ ανοιχτισ φόρμασ» 

κυρίωσ ςε μουςικζσ βιβλιογραφίεσ. Ραρόλα αυτά, ςτο χορό ςυναντάμε ζργα που 

περιλαμβάνουν ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά τζτοιων ςυνκζςεων, αλλά ενδεχομζνωσ δεν 

τουσ ζχει δοκεί θ αντίςτοιχθ ονομαςία ι δεν ζχει γίνει θ ταφτιςθ.  

Μεγάλο μζροσ των πειραματικϊν μουςικϊν ζργων, αποτελοφν ςυνκζςεισ ανοιχτισ φόρμασ. 

Τον δρόμο για αυτζσ τισ ςυνκζςεισ χάραξαν μουςικοί όπωσ ο Karlheinz Stockhausen6, ο John 

Cage, ο Morton Feldman και ο Earle Brown μεταξφ άλλων (Gottschalk 2016, 9-13). Οι πρϊτοι 

χορογράφοι που δθμιοφργθςαν τον αντίςτοιχο δρόμο ςτο χορό ιταν ο Merce Cunningham, 

ο Robert Dunn (ο οποίοσ ιταν και μουςικόσ), ο Steve Paxton, θ Yvonne Rainer και θ Elaine 

Summers.  

Το άλλο ςτοιχείο όπου επικεντρϊνεται αυτι θ εργαςία είναι αυτό του αυτοςχεδιαςμοφ. 

Ρρόκειται για μια ευρεία ζννοια, που ζχει χρθςιμοποιθκεί για να χαρακτθρίςει πολλά 

παραδείγματα ςτθν ιςτορία των τεχνϊν γενικότερα. Ριο ςυγκεκριμζνα και ςτθ μουςικι και 

ςτο χορό, ςυναντάμε τθν ζννοια του αυτοςχεδιαςμοφ ςε πάρα πολλζσ παραδόςεισ ανά τον 

κόςμο και ανά τα χρόνια. Τισ περιςςότερεσ βζβαια φορζσ, θ ζννοια του αυτοςχεδιαςμοφ 

ταυτίηεται με τθν εξερεφνθςθ, το ρίςκο, και τον αυκορμθτιςμό (Nettl, Wegman, et al. 2001). 

Σφμφωνα με το Oxford Music Dictionary ο αυτοςχεδιαςμόσ είναι «θ δθμιουργία ενόσ 

μουςικοφ ζργου, ι τθσ τελικισ φόρμασ ενόσ μουςικό ζργου όπωσ αυτό εκτελζςτθκε». 

Μπορεί να περιζχει ςυνκζςεισ που δθμιουργοφνται επιτόπου από τουσ/τισ εκτελεςτζσ/ριεσ, 

κακϊσ και τθν προςκικθ ι τθν προςαρμογι ενόσ υλικοφ, ι και τίποτα από αυτά (Nettl, 

Wegman, et al. 2001). 

Θ Jennie Gottschalk, αναφζρει ότι ο αυτοςχεδιαςμόσ λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπωσ μια 

κοινωνικι ςχζςθ. Μπορεί λοιπόν να περιλαμβάνει δφο ι και περιςςότερα άτομα, τα οποία 

ίςωσ γνωρίηονται, ίςωσ και όχι. Θ περιζργεια, οι ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ είναι μζροσ 

αυτισ τθσ κατάςταςθσ τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ μποροφν να προςεγγίςουν 

ατομικά, ι ςυλλογικά. Ππωσ και ςε μία ςυνομιλία υπάρχουν κάποια αναπόςπαςτα ςτοιχεία 

(απάντθςθ, αντίδραςθ, άρνθςθ, αναςτάτωςθ, ερϊτθςθ, ςτιριξθ, δφναμθ κακϊσ και πολλά 

άλλα) ζτςι υπάρχουν και ςε ζναν αυτοςχεδιαςμό, και μποροφν να εμφανιςτοφν 

μεμονωμζνα, τμθματικά, ι και όλα μαηί (Gottschalk 2016, 297-299). 

Στθ Δυτικι μουςικι o όροσ ςυναντάται από τον 15ο αιϊνα, οποφ χαρακτθρίηει ζνα τφπο 

μουςικισ εκτζλεςθσ που δεν εκφράηει τθν ζννοια του ςτακεροφ, κακοριςμζνου ζργου. 

Μζχρι και τα μζςα του 20ου αιϊνα, ο αυτοςχεδιαςμό εμφανίηεται ςε ςυγκεκριμζνα 

παραδείγματα, όπωσ θ φοφγκα, και θ cadenza. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, γίνεται αναφορά ςε 
                                                           
6
 Karlheinz Stockhausen(1928-2007) Γερμανόσ ςυνκζτθσ. Γνωςτόσ για τισ καινοτομίεσ του ςτθν θλεκτρονικι 

μουςικι, το ςυνδυαςμό αλεατορικϊν μεκόδων με τον ςειραϊςμό, και ςυνκζςεισ που επεξεργάηονται το χϊρο. 
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ςυγκεκριμζνα πρότυπα και μοντζλα, πάνω ςτα οποία βαςίηεται ο αυτοςχεδιαςμόσ. Από τα 

τζλθ του 19ου αιϊνα, και με τθ γζννθςθ του κινθματογράφου, κεςπίηεται μια ακόμα ζννοια 

του αυτοςχεδιαςμοφ, θ οποία αφορά αυτιν τθσ ςυνοδείασ ςε βωβζσ ταινίεσ και ςυνδζεται 

κυρίωσ με το πιάνο (Nettl, Wegman, et. al. 2001). 

Στο δεφτερο πλζον μιςό του 20ου αιϊνα, ο αυτοςχεδιαςμόσ παφει πλζον να εμφανίηεται με 

ςυγκεκριμζνα πρότυπα και γίνεται πλζον αναφορά ςε γενικότερεσ τεχνοτροπίεσ και ιχουσ 

οι οποίοι κακοδθγοφν ζναν πιο ελεφκερο αυτοςχεδιαςμό. Ζνα από τα πρϊτα παραδείγματα 

αποτελεί το Imaginary Landscape no. 4 for 12 radios (1951) του John Cage.  Το κομμάτι αυτό 

περιλαμβάνει ζνα ςετ οδθγιϊν ςχετικά με τθν ζνταςθ και τθν ςυχνότθτα του ιχου που 

λειτουργοφν ωσ το μοντζλο ςτο ςυγκεκριμζνο αυτοςχεδιαςμό. Ο Cage βζβαια δεν 

κεωροφςε τα κομμάτια του αυτοςχεδιαςτικά, και προςπακοφςε να αποφεφγει τον 

αυτοςχεδιαςμό ωσ μια αυκόρμθτθ ζκφραςθ τθσ πρόκεςθσ, μζςω τθσ χριςθσ 

ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν ι παρτιτοφρων (Nettl, Wegman, et al. 2001). 

Ο Philip Corner ςθμειϊνει ότι αυτι θ ςτάςθ του Cage απζναντι ςτον αυτοςχεδιαςμό ιταν 

κάπωσ αντιφατικι με τθ γενικότερθ αιςκθτικι του, μιασ και ο αυτοςχεδιαςμόσ ςχετίηεται με 

τον αυκορμθτιςμό, τθν διορατικότθτα, τθν ζρευνα και τθν εξερεφνθςθ. O Anthony Braxton 

ςχολιάηει πωσ «ο αλεατοριςμόσ και θ απροςδιοριςτία είναι λζξεισ που επινοικθκαν… για 

να παρακαμφκεί θ λζξθ αυτοςχεδιαςμόσ και μαηί τθσ θ επιρροι τθσ μθ-λευκισ αντίλθψθσ» 

(Gottschalk 2016, 287).  

Θ ςυνειςφορά του παρόλα αυτά ιταν ςθμαντικι, όςον αφορά τθν εμφάνιςθ του 

αυτοςχεδιαςμοφ ςτθ μουςικι ςφνκεςθ μετά το 1960, ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ 

παράγοντεσ, όπωσ θ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ μουςικισ, που ςυνεπάγεται τθν εμφάνιςθ 

απρόβλεπτων καταςτάςεων. Μια ακόμα προςκικθ που ςυναντάμε ςε αυτι τθ περίοδο 

είναι θ κετικι χριςθ τθσ πικανότθτασ λάκουσ και «αποτυχίασ» (Nettl, Wegman, και et.el. 

2001). Θ Maria Chavez, dj, turntablist και sound artist αναφζρει πωσ μζςω των λακϊν, των 

αλλαγϊν και των ςυμπτϊςεων ανζπτυξε το λεξιλόγιο τθσ ςτο πικάπ. Πςο πιο λάκοσ 

πθγαίνει κάτι, τόςα πιο πολλά τθσ προςφζρει, κακϊσ ανακαλφπτει νζουσ ιχουσ και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτοί παράγονται (Gottschalk 2016, 22). 

Πςον αφορά τον αυτοςχεδιαςμό ςτο χορό, ςτθν κουλτοφρα του Δυτικοφ πολιτιςμοφ ο όροσ 

πριν το 19οαιϊνα ςυναντάται πολφ ςπάνια. Στισ ελάχιςτεσ αυτζσ περιπτϊςεισ, αφορά 

κυρίωσ ζργα μπαλζτου ςε πολφ ςυγκεκριμζνα ςθμεία και ιδιαίτερα διακεκριμζνουσ/εσ 

χορευτζσ/ριεσ. Σε αυτά τα παραδείγματα, ο αυτοςχεδιαςμόσ ςχετίηεται με ςτοιχεία που 

ςυνδζονται με τθ δραματουργικι πλευρά τθσ εκτζλεςθσ, οποφ θ/ο εκτελζςτρια/θσ καλείται 

βάςθ τθσ προςωπικότθτασ τθσ/του, να αναδείξει τον χαρακτιρα του ζργου. Κάποιεσ φορζσ, 

αφορά επίςθσ δεξιοτεχνικά ηθτιματα. Ο George Balanchine7, ο οποίοσ ζφερε πολλζσ 

                                                           
7
 George Balanchine(1904-1983) Αμερικανόσ ςφγχρονοσ χορογράφοσ μπαλζτου. Συνιδρυτισ του «New York 

City Ballet» και καλλιτεχνικόσ διευκυντισ αυτϊν για περιςςότερα από 35 χρόνια.  
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καινοτομίεσ ςτο χϊρο του μπαλζτου, χρθςιμοποίθςε τον αυτοςχεδιαςμό ωσ τεχνικι 

δθμιουργίασ βθμάτων, ςε ςυνεργαςία με τουσ/τισ χορευτζσ/ριεσ (Carter 2000). 

Στα τζλθ του 19ου αιϊνα, θ Αμερικανίδα Loïe Fuller, καινοτόμα χορεφτρια, θ οποία 

πειραματίηεται με λεξιλόγιο που οδθγεί ςτθν εγκατάλειψθ των «περιοριςτικϊν χορευτικϊν 

κινιςεων», ενκαρρφνει τουσ/τισ χορευτζσ/ριεσ τθσ να χρθςιμοποιοφν φυςικζσ κινιςεισ, -

όπωσ τρζξιμο, πθδιματα, ςτροφζσ, περπάτθμα, παφςεισ- οι οποίεσ εκφράηουν το ςϊμα 

τουσ. Αυτά τα ςτοιχεία τα οποία κζτει, όπωσ και πολλά άλλα (μθ εκπαιδευμζνοι/εσ 

χορευτζσ/ριεσ, παραςτάςεισ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ), κα εξερευνθκοφν ξανά ςτο δεφτερο 

μιςό του 20ουαιϊνα, τθν περίοδο δθλαδι όπου ξεκινάει και θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, ςε 

καινοφργιο πλζον χϊρο και χρόνο.  

Στο πρϊτο μιςό του 20ου αιϊνα αρκετοί/εσ χορογράφοι όπωσ θ Wigman, ο Rudolf von Laban 

και ο Émile Jaques-Dalcroze8, χρθςιμοποιοφν τον αυτοςχεδιαςμό κατά τθν εκπαίδευςθ των 

χορευτριϊν/ων, ωσ μζςο ανακάλυψθσ υλικοφ προσ χριςθ ςτθ χορογραφία. Οι προςεγγίςεισ 

όμωσ που ακολουκοφν από το 1960 και μετά, είναι οι πιο ριηοςπαςτικζσ που υπιρξαν ποτζ, 

όςον αφορά τον αυτοςχεδιαςμό ςτο χορό. Τα κεμζλια για αυτό ζχτιςαν θ Anna Halprin και 

ο Robert Dunn μζςα από τα εργαςτιρια τουσ (Carter 2000).   

Και ςτισ δφο τζχνεσ θ ειςβολι του αυτοςχεδιαςμοφ επζφερε ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ 

ςυμβολι του δεν αναδφεται μόνο ςε καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά και ςε μια ποικιλία 

κοινωνικϊν κεμάτων που αφορά μοντζλα κοινωνικϊν ςχζςεων, ζκφραςθ πολιτικϊν ιδεϊν, 

αλλά και κεραπευτικι λειτουργία (Carter 2000).   

Σκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι μζςω τθσ μελζτθσ ζργων που ςχετίηονται με τισ παραπάνω 

ζννοιεσ, να εξερευνθκοφν ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ των τεχνϊν. Για να επιτευχκεί ο 

ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ θ μελζτθ ζχει χωριςτεί ςε τζςςερισ ενότθτεσ. Στα πρϊτα δφο 

κεφάλαια μελετϊνται χωριςτά θ πειραματικι μουςικι (κεφάλαιο 1ο) και ο ςφγχρονοσ χορόσ 

(κεφάλαιο 2ο ) ωσ προσ βαςικά ιςτορικά ςτοιχεία και τεχνικζσ-αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ.  

Ξεκινϊντασ λοιπόν με τισ ιςτορικζσ αφετθρίεσ των δφο τεχνϊν για τθν περίοδο που 

εξετάηεται, γίνεται μια ιςτορικι αναςκόπθςθ ςτο πρϊτο ςκζλοσ αυτϊν των δφο κεφαλαίων. 

Στο δεφτερο ςκζλοσ εξετάηονται διάφορεσ προςεγγίςεισ που εφαρμόηονται από 

καλλιτζχνεσ/ιδεσ των αντίςτοιχων πεδίων, από τθν αρχι (των δφο αυτϊν πεδίων) μζχρι και 

τισ μζρεσ μασ, που αφοροφν τεχνικζσ και αιςκθτικά ηθτιματα. Στο ςυγκεκριμζνο μζροσ των 

δφο αυτϊν κεφαλαίων εντοπίηονται ομοιότθτεσ μεταξφ των δφο τεχνϊν. Ο λόγοσ που 

εξετάηονται χωριςτά οι δφο τζχνεσ, είναι ζτςι ϊςτε να τεκεί το ζδαφοσ για τα επόμενα δφο 

κεφάλαια που τισ εξετάηουν ςυνδυαςτικά. 

                                                           
8
 Rudolf von Laban(1879-1958) Αφςτρο- Οφγγροσ χορευτισ και κεωρθτικόσ του χοροφ.  Αςχολικθκε ιδιαίτερα 

με τθν ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ και τθσ ςθμειογραφία τθσ (Μπαρμποφςθ 2004, 114).  
Émile Jaques-Dalcroze(1865-1950) Ελβετόσ ςυνκζτθσ, μουςικόσ και μουςικοπαιδαγωγόσ. Ζχει δθμιουργιςει 
τθν τεχνικι Dalcroze που αφορά τθν διδαςκαλία μουςικισ (Μπαρμποφςθ 2004, 20). 
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Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάηονται, ωσ ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ, κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ 

ςυνεργαςίεσ που διαδραματίςτθκαν μεταξφ των δφο τεχνϊν.  Αναλφονται χαρακτθριςτικά 

ζργα, που αφοροφν άμεςα τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία, δθλαδι τισ ςυνκζςεισ ανοιχτισ 

φόρμασ και τον αυτοςχεδιαςμό. Το τζταρτο κεφάλαιο, ςυνοψίηει όλα τα ηθτιματα που 

προβλικθκαν παραπάνω, τα οποία ςχετίηονται με τεχνικά και αιςκθτικά χαρακτθριςτικά, 

καταλιγοντασ ςε ςυμπεράςματα για τισ αλλαγζσ που προζκυψαν μζςω αυτϊν και για 

κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ που φαίνεται να ςχετίηονται άμεςα και με τισ δφο τζχνεσ τθν 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο.  

Ρωσ μετατοπίηεται ο ρόλοσ των χορογράφων και των ςυνκετϊν/ριων και, αντίςτοιχα, αυτόσ 

των χορευτϊν/ριων και ερμθνευτϊν/ριων; Ρϊσ ορίηεται και πϊσ διαρκρϊνεται θ ςχζςθ των 

παραπάνω με το χϊρο, το χρόνο και το κοινό; Ρωσ ειςβάλλει θ κακθμερινι ηωι ςτθν τζχνθ 

και αντίςτροφα; Ρου τελειϊνει θ μια τζχνθ και αρχίηει θ άλλθ; Αυτά είναι μερικά βαςικά 

ερωτιματα που βοικθςαν ςτθν ςφνταξθ αυτοφ του κεφαλαίου.  

Τζλοσ, βάςθ προθγοφμενων ερευνϊν, που μελετάνε κυρίωσ παλαιότερεσ περιόδουσ, και 

αξιοποιϊντασ όλα τα παραπάνω ςυμπεράςματα εξετάηεται το ενδεχόμενο φπαρξθσ του 

διεπιςτθμονικοφ κλάδου τθσ «χορομουςικολογίασ» (choreomusicology), για τθν εποχι που 

αναφζρεται θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Πλα τα παραδείγματα που αναφζρονται ςτθν 

εργαςία αυτι αφοροφν είτε ςυνκζςεισ ανοιχτισ φόρμασ, είτε αυτοςχεδιαςμοφ ι και 

ςυνδυαςμό αυτϊν.  
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Κεφϊλαιο 1ο: Πειραματικό μουςικό 

 

  

Εικόνα 1   Απόςπαςμα από τθ παρτιτοφρα του  4'.33''(1952),  John Cage (Nyman 2011)  
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1.1 Ιςτορικϋσ Αφετηρύεσ 

Ο όροσ πειραματικι μουςικι περιλαμβάνει μια μεγάλθ ςυλλογι από μουςικζσ πρακτικζσ 

που αναδφκθκαν ςτα μιςά του 20 αιϊνα. Αναφζρεται ςτθ γενικότερθ αιςκθτικι και 

αντίλθψθ τθσ μουςικισ και χαρακτθρίηεται από τθ ριηοςπαςτικι αντίκεςθ αλλά και τον 

προβλθματιςμό απζναντι ςτουσ κακιερωμζνουσ τρόπουσ ςφνκεςθσ, εκτζλεςθσ και 

ακρόαςθσ. Δεν πρόκειται για μια ςυγκεκριμζνθ ςχολι και ςκζψθ, αλλά μία αιςκθτικι που 

ενκαρρφνει τθ δεκτικότθτα, τθν ζρευνα, τθν ανακάλυψθ και τθν αβεβαιότθτα. Αφορά 

λοιπόν ζνα ευρφ μουςικό πεδίο, που δεν μοιράηεται ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο ςφνκεςθσ 

(Sun 2012, Gottschalk 2016). 

 Σχολό τησ Νϋασ Υόρκησ  

Ρρόκειται για ζνα αρχικά Αμερικάνικο φαινόμενο (Sun 2012). Τθν εποχι που ςτθν Ευρϊπθ 

οι ςυνκζτεσ/ριεσ προςπακοφςαν να βρουν διζξοδο ςτθ μεκοδολογία (απόλυτοσ 

ςειραιςμόσ), ςτθν άλλθ μεριά του Ατλαντικοφ υπιρξε ζνα κίνθμα που αντιςτάκθκε ςε αυτι 

τθν προςζγγιςθ και προςπάκθςε να εμπιςτευτεί τα ζνςτικτά του (Nyman 2011). Οι 

πρϊτοι/εσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ που κεωροφνται και οι εμπνευςτζσ αυτοφ που ςιμερα 

ονομάηουμε πειραματικι μουςικι, φαίνεται να είχαν ωσ ζδρα τθν Νζα Υόρκθ. Το ζναυςμα 

για πολλοφσ/εσ από αυτοφσ/εσ φαίνεται να ιταν οι εικαςτικζσ τζχνεσ και μζντορεσ οι 

ςυνκζτεσ Edgard Varèse και Stefan Wolpe9 οι οποίοι είχαν μεταναςτεφςει ςτθν Αμερικι. Σε 

ςυνεργαςία λοιπόν με εικαςτικοφσ ξεκίνθςε αυτι θ αναηιτθςθ, θ οποία αργότερα 

ονομάςτθκε «Σχολι τθσ Νζασ Υόρκθσ» («New York School»)(Nicholls, et al. 2002). 

O John Cage ιταν ζνασ από τουσ βαςικοφσ μουςικοφσ τθσ Σχολισ τθσ Νζασ Υόρκθσ, και για 

κάποιουσ ο πατζρασ τθσ πειραματικισ μουςικισ. Αποτζλεςε μακθτισ του Schoenberg, τθν 

περίοδο που αυτόσ πρωτοζφταςε ςτθ Νζα Υόρκθ, και ςτισ πρϊτεσ τουσ ςυνκζςεισ 

επθρεάςτθκε ιδιαίτερα από αυτόν και  προςπάκθςε να 

επεκτείνει το δωδεκαφκογγιςμό. Ρολφ ςφντομα όμωσ, 

ακολοφκθςε τθν δικιά του πορεία, απορρίπτοντασ τισ 

τεχνικζσ του δαςκάλου του (Pritchett, Kuhn and Hiroshi 

Garrett 2012). Αρχικά ζγινε γνωςτόσ για τα ζργα του για 

κρουςτά τα οποία ιταν αρκετά επθρεαςμζνα από 

πολιτιςμοφσ τθσ Ανατολισ, αλλά και τισ καινοτομίεσ του 

για προετοιμαςμζνο πιάνο. Επθρεάςτθκε ιδιαίτερα από 

τισ ιδζεσ του Ντανταϊςτι Marcel Duchamp10 ο οποίοσ  

απζρριψε τθν άποψθ ότι θ τζχνθ πρζπει να εκφράηει τα 

ςυναιςκιματα του/τθσ καλλιτζχνθ/ιδασ και πρότεινε 

ζνα είδοσ αιςκθτικισ αναιςκθςίασ (Nicholls, Austin Clarkson και et al. 2002). 

                                                           
9
 Edgard Varèse (1883-1965) ςυνκζτθσ, γεννθμζνοσ ςτθ Γαλλία, αλλά μεγάλο μζροσ τθσ καριζρασ του ζλαβε 

μζροσ ςτθν Αμερικι.  
Stefan Wolpe (1902-1972) Γερμανό-Αμερικανόσ ςυνκζτθσ. 
10

 Marcel Duchamp(1887-1968) Γάλλοσ εικαςτικόσ ςχετιηόμενοσ με το κίνθμα του Ντανταϊςμοφ, του κυβιςμοφ 
και τθσ εννοιακισ Τζχνθσ. Σθμαντικι φιγοφρα των μεταπολεμικϊν τεχνϊν. 

Εικόνα 2 Founding(1917), Marcel Duchamp 
(Wikipedia n.d.) 
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Ζτςι ςε ςυνδυαςμό με το οξυμζνο ενδιαφζρον του για τθ ςιωπι, και τισ ιδζεσ του Duchamp, 

ςυνζκεςε και παρουςίαςε το 1952 το κομμάτι 4’33’’. Το ςυγκεκριμζνο κομμάτι είναι από τα 

κυριότερα τθσ εναρκτιριασ περιόδου τθσ πειραματικισ μουςικισ. Ρρόκειται για μία 

εντελϊσ ριηοςπαςτικι ιδζα όςον αφορά τθν ςφνκεςθ, τθν εκτζλεςθ αλλά και τθν ακρόαςθ. 

Θ παρτιτοφρα του κομματιοφ είναι χωριςμζνθ ςε τρία μζρθ οποφ ςε κακζνα από αυτά 

αναγράφεται μόνο θ λζξθ «TACET»(εικόνα 1). Θ λζξθ αυτι όταν χρθςιμοποιείται ςτθ Δυτικι 

μουςικι ςθμαίνει ότι ο/θ εκτελεςτισ/ρια πρζπει να παραμείνει ςιωπθλόσ/θ ςτο 

ςυγκεκριμζνο μζροσ. Ζτςι λοιπόν, ο/θ εκτελεςτισ/ρια καλείται να εκτελζςει ζνα ζργο ςτο 

οποίο κα πρζπει να παραμείνει ςιωπθλόσ/θ κακ’ όλθ τθ διάρκεια. Με αυτό τον τρόπο ο 

ςυνκζτθσ προκαλεί τον/τθν ακροατι/ρια να ακοφςει ςυνειδθτά τουσ ιχουσ που υπάρχουν 

γφρω του/τθσ (Nyman 2011, 35). 

Ο Cage είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοσ με τθ χριςθ τθσ ζννοιασ του «τυχαίου». Ρρϊτθ φορά 

ζκανε χριςθ του ςτο κονςζρτο για προετοιμαςμζνο πιάνο και ορχιςτρα και ςτο Sixteen 

Dances το 1951. Το πιο χαρακτθριςτικό όμωσ όλων των ζργων του όςον αφορά το 

αλεατορικό ςτοιχείο είναι το Music of Changes (1951).  Στο κομμάτι αυτό κάνει χριςθ του I 

Ching (Βιβλίο των αλλαγϊν), ενόσ κινζηικου βιβλίου λιψθσ χρθςμϊν, το οποίο του είχε 

δϊςει ωσ αντάλλαγμα ο Wolff για τα μακιματα ςφνκεςθσ. Ο Cage χρθςιμοποίθςε τισ 

μεκόδουσ λιψθσ χρθςμϊν για να ορίςει ςτοιχεία του κομματιοφ όπωσ, ο ρυκμόσ, θ 

διάρκεια, οι δυναμικζσ κ.α. (Nyman 2011, Johnson 2002). 

To 1950, ο Cage γνωρίηει τυχαία τον Morton Feldman, οποφ μαηί με τον Christian Wolff, τον 

Earle Brown και τον David Tudor, αποτζλεςαν του πρϊτουσ μουςικοφσ τθσ ςχολισ τθσ Νζασ 

Υόρκθσ. Θ ςυνάντθςθ του Feldman με τον Cage ιταν κακοριςτικι για τθν καριζρα του, 

κακϊσ όπωσ και ο ίδιοσ αναφζρει δεν ξζρει πωσ κα ιταν τελικά θ μουςικι του αν ο Cage 

δεν τον είχε προτρζψει τόςο ζντονα να εμπιςτεφεται τα ζνςτικτα και τισ ιδζεσ του. Ο 

Feldman ιταν αυτόσ που εφθφρε τθ γραφικι παρτιτοφρα, μια από τισ ςθμαντικότερεσ 

καινοτομίεσ ςτθν πειραματικι μουςικι, θ οποία ςυνδζεται και με τισ πρϊτεσ χριςεισ τθσ 

απροςδιοριςτίασ ωσ προσ τθν εκτζλεςθ (Nicholls, et al. 2002, Nyman 2011). 

Το πρϊτο γραφικό κομμάτι του ιταν το Projection 1(1950), οποφ μετά ακολοφκθςε μια 

ςειρά από Projection 2-3-4-5 μζςα ςτον επόμενο χρόνο. H παρτιτοφρα του Projection 1 

εμπεριείχε κάποιουσ ςυμβολιςμοφσ ςχετικοφσ με το θχόχρωμα. Διευκρίνιηε δθλαδι πότε 

κζλει τθν χριςθ αρμονικϊν (Harmonic ◊), πιτςικάτο (Pizzicato P), ι δοξαριοφ (Arco A). Ο 

χρόνοσ και το τζμπο κακορίηονταν από τα κουτιά, κακϊσ κάκε κουτί ιςοδυναμοφςε με 4 

χτφπουσ ςτα 72 beats. Πςον αφορά τθν τονικότθτα, ο ςυνκζτθσ χϊριςε τθν ζκταςθ των 

οργάνων ςε τρία κομμάτια (χαμθλι, μεςαία, υψθλι) θ οποία ςυμβολιηόταν από τα 

μικρότερα κουτάκια που ιταν τοποκετθμζνα μζςα ςτα κουτιά του χρόνου. Τα ακριβι όρια 

όμωσ κάκε περιοχισ επιλζγονταν από τον/τθν εκτελεςτι/ρια, ο/θ οποίοσ/α ιταν 

ελεφκεροσ/θ να παίξει οποιαδιποτε νότα κζλει μζςα ςτα όρια που ο/θ ίδιοσ/α είχε κζςει 

(Nicholls, et al.. 2002, Nyman 2011).  
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Ο ςυνκζτθσ παρόλα αυτά ςτο μζλλον κα επιςτρζψει ςτθν κακιερωμζνθ ςθμειογραφία. Ο 

Cage αναφερόμενοσ ςε αυτό το γεγονόσ ςχολίαςε λζγοντασ πωσ «Τα κομμάτια του Feldman 

γραμμζνα ςτθν κακιερωμζνθ ςθμειογραφία είναι ςτθν ουςία το πϊσ ο ίδιοσ ο Feldman κα 

εκτελοφςε τισ γραφικζσ του παρτιτοφρεσ» (Steven Johnson 2002, 30). Ο ίδιοσ ο Feldman 

αναφζρει ςχετικά με αυτό, ότι κάκε νότα/ ςυγχορδία ζχει τθν δικι τθσ υπόςταςθ και 

ςθμαςία, και δεν ζχει κάποια ςχζςθ με τθν επόμενθ ι τισ προθγοφμενεσ (Nyman 2011). Ο 

Feldman είχε ωσ ςτόχο να απελευκερϊςει τουσ ιχουσ μζςω τθσ γραφικισ του 

ςθμειογραφίασ. Σφμφωνα με τον ίδιο “προζκυψαν (οι γραφικζσ παρτιτοφρεσ) κακϊσ θ 

μουςικι μου γινόταν όλο και πιο περίπλοκθ…. Και δεν με ενδιζφερε να οργανϊνω τα 

πάντα” (Nicholls, et al. 2002, 193). Αντίκετα ο ςυνκζτθσ Earle Brown ςτόχευε μζςω αυτισ, 

ςτθν απελευκζρωςθ του/τθσ εκτελεςτι/ριασ. 

 Το 1952, ο Brown, γίνεται μζλοσ τθσ 

ομάδασ και ςυνκζτει το December 1952. Θ 

παρτιτοφρα αποτελείται από κάκετεσ και 

οριηόντιεσ γραμμζσ, με διαφορετικά πάχθ 

και μικθ. Δεν υπάρχει καμία άλλθ 

διευκρίνιςθ. Μπορεί να παιχτεί από 

οποιοδιποτε όργανο ι αρικμό οργάνων 

και να διαβαςτεί από οποιαδιποτε μεριά, 

με οποιοδιποτε τρόπο και διάρκεια. Σε 

αυτό το κομμάτι λοιπόν, εντοπίηεται 

ζντονα το ςτοιχείο τθσ απροςδιοριςτίασ 

και ωσ προσ τθν ςφνκεςθ, αλλά και τθν 

εκτζλεςθ. Υπάρχει μεγάλθ ελευκερία ςτο πωσ ο/θ μουςικόσ κα το εκτελζςει, χωρίσ αυτό να 

ςθμαίνει ότι μπορεί να κάνει απολφτωσ ότι κελιςει (Nicholls,et al. 2002). 

Εικόνα 3 Απόςπαςμα από τθ παρτιτοφρα του Projection 1 (1950), Morton Feldman  (Nyman 2011) 
((Nyman 

Εικόνα 4  Απόςπαςμα από τθ παρτιτοφρα του December 1952 
(1952), Earl Brown (Nyman 2011) 
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Ο Brown ζτρεφε μεγάλο ςεβαςμό και επθρεάςτθκε ιδιαίτερα από το ζργο του Jackson 

Pollock και του Alexander Calder. 11Συμφωνοφςε απόλυτα με τισ καλλιτεχνικζσ αλλά και τισ 

φιλοςοφικζσ απόψεισ τουσ, ενϊ με τον Pollock είχαν επίςθσ ςυνεργαςτεί. Θ επανάςταςθ 

που επικρατοφςε εκείνθ τθν εποχι ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ, φαίνεται να επθρζαςε ιδιαίτερα 

τουσ/τισ ςυνκζτεσ/ριεσ τθσ πειραματικισ μουςικισ. Ο Feldman αναφζρει πωσ «ςκεφτόμενοσ 

το παρελκόν, ςυνειδθτοποιϊ πόςο πολφ οι μουςικζσ μου ιδζεσ το 1951 ιταν ςχετικζσ με 

τον τρόπο που δοφλευε (ο Pollock). Ο Pollock τοποκετοφςε τον καμβά του ςτο πάτωμα και 

ηωγράφιηε ενϊ περπατοφςε. Βάηω χαρτιά και γραφικζσ παρτιτοφρεσ ςτον τοίχο. Κάκε χαρτί 

αντικατοπτρίηει τθν ίδια διάρκεια ςτον χρόνο, ςτθν ουςία πρόκειται για μια οπτικι ρυκμικι 

καταςκευι. Αυτό που κυμίηει Pollock, είναι θ «πλιρθσ» προςζγγιςθ μου ςτον καμβά του 

χρόνου»  (John Holzaepfel 2002, 160). 

Ο Jackson Pollock δεν ιταν απλά πθγι ζμπνευςθσ για πολλοφσ από τουσ ςυνκζτεσ τθσ 

«Σχολισ τθσ Νζασ Υόρκθσ», αλλά αποτελοφςε μζλοσ αυτισ. Ρζρα λοιπόν από μουςικοφσ, θ 

ςχολι περιλάμβανε και αρκετοφσ εικαςτικοφσ καλλιτζχνεσ. Οι πιο βαςικοί αυτϊν ιταν ο 

Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert Motherwell, Mark Rothko, Barnett Newman, 

Clyfford Still, Franz Kline, Philip Guston, William Baziotes. 12 Κάποιοι τουσ χαρακτθρίηουν και 

ωσ αφθρθμζνουσ εξπρεςιονιςτζσ (Abstract Expressionists). Σθμαντικό είναι να αναφερκεί 

ότι πζρα από εικαςτικοφσ και μουςικοφσ, ςτθν ομάδα φιλοξενικθκαν ποιθτζσ/ριεσ και 

χορευτζσ/ριεσ  (Nicholls, και et al. 2002,2). 

Θ περίοδοσ που ξεπρόβαλε θ ςχολι αυτι, ιταν μια ζντονθ περίοδοσ όςον αφορά τισ 

οικονομικζσ, θκικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ αλλαγζσ. Κοινόσ ςτόχοσ των καλλιτεχνϊν 

αυτισ τθσ ςχολισ όπωσ και του αφθρθμζνου εξπρεςιονιςμοφ, είναι θ αναγνϊριςθ και οι 

διόρκωςθ των πνευματικϊν και θκικϊν πλθγϊν τθσ κοινωνίασ. Θ τζχνθ αποτελοφςε το δικό 

τουσ μζςο για να εκφράςουν τθν υποκειμενικότθτα τουσ (Nicholls, et al. 2002,3).  

Ο Cage για παράδειγμα παρότρυνε να  «αφιςουμε τον ιχο να είναι ο εαυτόσ του» (Nicholls, 

et al. 2002,123). Αυτι θ μουςικι ιδζα, μπορεί  αργότερα να μεταφραςτεί ςε φόρμα 

κοινωνικισ και πολιτικισ οργάνωςθσ.  Κάκε ιχοσ απζχει από του υπόλοιπουσ, αλλά τθν ίδια 

ςτιγμι αποτελεί και μζροσ του ςυνόλου, διαπερνά και διαπερνάται από όλουσ τουσ άλλουσ. 

Σε αντιςτοιχία λοιπόν με τθν κοινωνία, ο ιχοσ αντιπροςωπεφει το άτομο και τθν 

μοναδικότθτα αυτοφ. Ρζραν όμωσ των κοινϊν ιδεϊν και ςτόχων, ςυναντάμε και πολλζσ 

ομοιότθτεσ ςτισ ίδιεσ τισ δθμιουργίεσ τουσ (Nicholls, et al. 2002,125). 

                                                           
11

 Jackson Pollock(1912-1956) Αμερικανόσ  ηωγράφοσ του κινιματοσ του αφθρθμζνου εξπρεςιονιςμοφ. 
Alexander Calder(1898-1976) Αμερικανόσ γλφπτθσ, γνωςτόσ για τα κινοφμενα γλυπτά του. 
12

 Willem de Kooning(1904-1997) Ολλανδό- Αμερικανόσ εικαςτικόσ , Robert Motherwell(1915-1991) 
Αμερικανόσ  εικαςτικόσ, Mark Rothko(1903-1970) Λετονό-Αμερικανόσ ηωγράφοσ, Barnett Newman(1905-1970) 
Αμερικανόσ ηωγράφοσ, Clyfford Still(1904-1980) Αμερικανόσ ηωγράφοσ, Franz Kline(1910-1962) Αμερικανόσ 
ηωγράφοσ, Philip Guston(1913-1980) Καναδό-Αμερικανόσ ηωγράφοσ, William Baziotes!912-1963) Αμερικανόσ 
ηωγράφοσ.  
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Και οι δφο μεριζσ χρθςιμοποίθςαν πολλά καινοφργια υλικά ςτα ζργα τουσ. Για παράδειγμα 

ο Pollock χρθςιμοποίθςε κλαδιά, φτυάρια, μαχαίρια μεταξφ πολλϊν άλλων καινοφργιων 

αντικειμζνων. Αντίςτοιχα ο Feldman ςτο Intersection (1953), που πρόκειται για ζνα κομμάτι 

ορχιςτρασ, εντάςςει μια θλεκτρικι κικάρα, δφο ταλαντευτζσ (oscillator) ςυχνοτιτων, και ζξι 

κρουςτοφσ/εσ με μεγάλθ ποικιλία αντικειμζνων όπωσ ξφλα, γυαλιά και μζταλλα.  

Αντίςτοιχα, ο Cage φαίνεται να εμπνεφςτθκε το 4’33’’ από τουσ άςπρουσ και μαφρουσ 

πίνακεσ του Robert Rauschenberg  (Nicholls, et al. 2002, 195). 13
  

 Ο Cage ποτζ δεν ςτιριξε το Abstract Expressionism, οφτε ςυμφϊνθςε μαηί τουσ. Ραρόλα 

αυτά φαίνεται θ δουλειά του να ςυμβαδίηει ςε αρκετά ςθμεία με τθν δικιά τουσ. Και οι δφο 

πλευρζσ ζβλεπαν τθν δθμιουργικι διαδικαςία ωσ αποτζλεςμα αςυνείδθτων και ςυνειδθτϊν 

πράξεων. Επίςθσ, ο κριτικόσ και ιςτορικόσ τζχνθσ Irving Sandler, αναφζρει ότι το ζντονο 

ενδιαφζρον του ςυνκζτθ για τα ωσ τότε μθ-μουςικά ςτοιχεία, όπωσ ο κόρυβοσ και θ ςιωπι, 

είναι ανάλογο με αυτό των αφθρθμζνων εξπρεςιονιςτϊν/ριϊν ςτα δικά τουσ υλικά και όχι 

ςε αυτά που είχαν ςυνθκίςει να χρθςιμοποιοφνται ωσ τότε ςτθ ηωγραφικι (Nicholls, et al. 

2002,8). 

Ο Cage ζδωςε μεγάλθ ςθμαςία ςτθν κεατρικι διάςταςθ των κομματιϊν του. Ρροςπάκθςε 

να ςταματιςει τον παράλογο διαχωριςμό που υπάρχει για τουσ/τισ κεατζσ, ανάμεςα ςτθν 

ακρόαςθ και τθν κζαςθ. Το 1952 οργανϊνει ζνα “Happening” χωρίσ τίτλο ςτο Black 

Mountain College. Ρρόκειται για ζνα δρϊμενο ςτο οποίο ςυμμετεχουν ταυτόχρονα 

πολλοί/πολλζσ διαφορετικοί/εσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ, όπωσ μουςικοί, χορευτζσ/ριεσ, ηωγράφοι, 

ποιθτζσ/ριεσ κ.α. Ο Cage χωρίηει χρονικά πλαίςια μζςα ςτο οποία δρα κάκε καλλιτζχνθσ/ιδα 

ι και ςυνδυαςμόσ αυτϊν, ενϊ κατά τα άλλα ζχουν τθν ελευκερία να δθμιουργιςουν και να 

πράξουν ότι αυτοί/εσ επιλζξουν (Nyman 2011, 117). 

Οι καλλιτζχνεσ/ιδεσ και τα διαφορετικά δρϊμενα ιταν διαςκορπιςμζνα μζςα ςτο χϊρο. Για 

παράδειγμα ςτθ μια άκρθ του χϊρου μπορεί να προβάλλονταν μια ταινία, ενϊ τθν ίδια 

χρονικι ςτιγμι ςε μια άλλθ γωνία κρζμονταν πίνακεσ ηωγραφικισ και ςτθ μζςθ του χϊρου 

ζνασ ποιθτισ απιγγειλε ποιιματα. Συμμετείχαν πολλοί/εσ γνωςτοί/εσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ ςε 

αυτό,  μεταξφ των οποίων ο χορευτισ Merce Cunningham, ο ηωγράφοσ Robert 

Rauschenberg, ο πιανίςτασ David Tutor και οι ποιθτζσ M.C. Richards και Charles Olson. Από 

εκείνθ τθν περίοδο και μετά ο Cage άρχιςε να δίνει μεγάλθ ζμφαςθ ςτο οπτικό κομμάτι ςτισ 

ςυνκζςεισ του (Nyman 2011, 117). 

 

 

                                                           
13

 Robert Rauschenberg (1925-2008) Αμερικανόσ εικαςτικόσ τθσ ποπ-αρτ που ςυνεργάςτθκε με αρκετοφσ 
μουςικοφσ και χορογράφουσ (βλζπε και επόμενα κεφάλαια) 
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 Fluxus 

Το 1958 γράφεται ωσ φοιτθτισ ςτθν τάξθ του Cage ο ηωγράφοσ George Brecht. Αρνοφμενοσ 

επίςθσ τον αφθρθμζνο εξπρεςιονιςμό, φαίνεται να ενδιαφζρεται ιδιαίτερα για το «τυχαίο» 

κακϊσ γράφει μια ςειρά από μεκόδουσ οργάνωςθσ του. Δίνοντασ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν 

παρατιρθςθ τθσ κακθμερινότθτασ, οργανϊνει δρϊμενα και ςυνκζτει κομμάτια ςτα οποία 

κάνει χριςθ κακθμερινϊν αντικειμζνων, από παιχνίδια ζωσ αυτοκίνθτα, χτζνεσ, κεριά, 

ραδιόφωνα, χαρτιά και πολλά άλλα. Αποτζλεςε επίςθσ ζνα από τα βαςικά μζλθ του 

κινιματοσ «Fluxus» (Nyman 2011, 120). 

Το Fluxus αποτζλεςε ζνα κίνθμα οποφ ςφμφωνα με τoν Brecht ο ςυνδετικόσ κρίκοσ δεν ιταν 

κάποιοσ κοινόσ ςτόχοσ ι κάποια ςυμφωνία, αλλά κάποιοι κοινοί προβλθματιςμοί ςχετικά 

με τθν τζχνθ και τα όρια αυτισ. Αυτό επιτυγχάνονταν ςφμφωνα με τον George Maciunas, το 

βαςικότερο μζλοσ των Fluxus, μζςω τθσ ανάδειξθσ φυςικϊν γεγονότων όπωσ ζνα παιχνίδι ι 

μία φάρςα. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμά ενόσ τζτοιου δρϊμενου είναι το Flute Solo, 

οποφ ο εκτελεςτισ/ρια, κατάλλθλα προετοιμαςμζνοσ/θ για τθν εκτζλεςθ μιασ ςυναυλίασ 

κλαςικισ μουςικισ, ανεβαίνει ςτθ ςκθνι και αποςυναρμολογεί και ςτθ ςυνζχεια ξανά 

ςυναρμολογεί το όργανο του/τθσ (Nyman 2011). 

Χαρακτθριςτικό κάποιων κομματιϊν του Brecht ιταν ο τρόποσ που γινόταν θ χριςθ του 

χρόνου. Μποροφςε να εξαρτθκεί για παράδειγμα από κάποιο χρϊμα (Two durations), από 

φυςικά φαινόμενα, όπωσ θ βαρφτθτα και θ ιςορροπία (Incidental Music), από τθ διάρκεια 

κεριϊν που καίγονται (Candle piece for Radios) και πολλά άλλα χρονικά ςυμβάντα τζτοιου 

είδουσ. Κάτι ακόμα που χαρακτθρίηει τα κομμάτια του, είναι οδθγίεσ προςτακτικοφ τφπου 

«ανακάλυψε» και «φτιάξε» οι οποίεσ παροτρφνουν το άτομο ςε μια κατάςταςθ παιχνιδιοφ 

(Nyman 2011, 122).  

Οι ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται μεταξφ εκτελεςτϊν/ριων και ακροατθρίου είναι κάτι που 

απαςχόλθςε ζντονα τουσ Fluxus. Θ ςυμμετοχι του κοινοφ, πολλζσ φορζσ με παράδοξο 

τρόπο, είναι ζνα ςυχνό φαινόμενο ςτισ παραςτάςεισ τουσ. Ζτςι ο La Monte Young το 1960 

δθμιουργεί μια ςειρά ςυνκζςεων που αφοροφν το κοινό. Στο Composition 1960 No.4  το 

κοινό μπαίνει ςτθν αίκουςα και ενθμερϊνεται πωσ τα φϊτα κα ςβιςουν. Αφοφ περάςει 

κάποια ϊρα βγαίνει νζα ανακοίνωςθ (ι και όχι) ότι θ ςφνκεςθ ιταν οι δραςτθριότθτεσ των 

κεατϊν. Στο No.6 αντιςτρζφεται ο ρόλοσ των εκτελεςτϊν/ριων με των κεατϊν, κακϊσ οι 

εκτελεςτζσ/ριεσ παρατθροφν το κοινό με τθν ίδια περιζργεια που αυτό ςυνικωσ τουσ 

παρατθρεί. Θ διάρκεια αυτϊν τον κομματιϊν είναι ανοιχτι (Nyman 2011, 128). 

Ραρόλα αυτά θ ςυμμετοχι του κοινοφ δεν ιταν πάντα ςε τόςο φιλικά πλαίςια. Υπάρχουν 

πολλζσ περιπτϊςεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ακόμα και βίαιεσ, όπωσ 

ςτο δρϊμενο In homage to John Cage του Nam Jum Paik, οποφ οι εκτελεςτζσ/ριεσ 

περνοφςαν ανάμεςα ςτο πλικοσ, ζκοβαν τισ γραβάτεσ των ανδρϊν, χαράκωναν τα παλτά 

τουσ και ζριχναν αφρό ξυρίςματοσ ςτα κεφάλια τουσ. Ζνα ακόμα παράδειγμα είναι το 



16 
 

Audience piece του Ben Vautier, οποφ κλείδωςε το κοινό μζςα ςτο κζατρο και το κομμάτι 

τελείωνε όταν ζβριςκαν τον τρόπο να βγοφνε ζξω (Nyman 2011). 

Ο Paik φαίνεται να είναι αυτόσ που χρθςιμοποιεί τθ βία πιο ζντονα από όλουσ, μιασ και 

είναι βαςικό ςυςτατικό ςτα περιςςότερα ζργα του και κυρίωσ ςε αυτά με τθν τςελίςτρια 

Charlotte Moorman. Οι αντιδράςεισ φυςικά δεν ζλειψαν, με χαρακτθριςτικότερθ αυτι το 

1967, οποφ θ Moorman ςυνελιφκθ για προςβολι τθσ δθμοςίασ αιδοφσ, κακϊσ εκτελοφςε 

γυμνόςτθκθ το Opera Sextronique (Σεξ-τρονική όπερα) του Paik το οποίο ςτόχευε ςτθ 

«ςεξουαλικι χειραφζτθςθ τθσ μουςικισ» (Nyman 2011, 135).  

Οι οδθγίεσ των κομματιϊν φαίνονται ςυχνά επικίνδυνεσ και καταςτροφικζσ πζρα από 

βίαιεσ. Ο La Monte Young ςε μια εκτζλεςθ του Dromenon του Richard Maxfield ζβαλε φωτιά 

ςτο βιολί, ενϊ ταυτόχρονα τα υπόλοιπα όργανα ςυνζχιςαν να παίηουν. Στο Don’t Trade 

Here του Paik και τθ Moorman ςε ζνα ςθμείο θ παρτιτοφρα ηθτάει από τουσ/τισ 

εκτελεςτζσ/ριεσ να κάνουν εμετό και να βάλουν τα κλάματα. Μάλιςτα διευκρινίηει ότι ο 

εμετόσ και τα δάκρυα μποροφν να προκλθκοφν είτε με μθχανικό τρόπο είτε με χθμικό 

(Nyman 2011, 135).   

 Συλλογικότητεσ 

«Θ ςχζςθ του ανεξάρτθτου ατόμου και τθσ ςυλλογικότθτασ δεν είναι αντικετικι.  

                       Θ αυτονομία του ατόμου επιτυγχάνεται  και τελειοποιείται μζςω των  

 υπόλοιπων ατόμων»   -- John Tilbury (Gottschalk 2016, 290) 

Από τα μιςά του προθγοφμενου αιϊνα μζχρι και το τζλοσ του, δθμιουργικθκαν αρκετά 

μουςικά ςφνολα αυτοςχεδιαςμοφ και ελεφκερου αυτοςχεδιαςμοφ ανά τον κόςμο. Στα μζςα 

τθσ δεκαετίασ του ‘60 δθμιουργείται το μουςικό αυτοςχεδιαςτικό και θλεκτροακουςτικό  

ςχιμα  Musica Elettronica Viva (MEV) ςτθν ϊμθ από τουσ Jon Phetteplace,  Rzewski και 

Allan Bryant (Bryant 2000). Οι επιρροζσ τουσ προζρχονται από τον Cage και τον Ευρωπαϊκό 

Εξπρεςιονιςμό, αλλά τρζφουν μεγάλο ενδιαφζρον για τθν Αφροαμερικάνικθ παράδοςθ ςτθ 

πειραματικι μουςικι και τθ free jazz, όπωσ για παράδειγμα τον Ornette Coleman και  τον 

John Coltrane. 14 

Χαρακτθριςτικό αυτοφ του ςχιματοσ είναι ο ελευκεριακόσ και μθ ιεραρχικόσ τρόποσ 

λειτουργίασ του, δθλαδι όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ είναι ιςότιμα. Δεν υπάρχουν αρχθγοί και 

ακόλουκοι, μαζςτροι, παρτιτοφρεσ, ςτόχοι, αρχζσ και τζλθ, παρά μόνο θ εκτίμθςθ μιασ 

ςυλλογικισ ροισ (Gottschalk 2016, 287). Ραρόμοιασ ιδιοςυγκραςίασ ςχιματα ωσ προσ το 

δθμοκρατικό τρόπο λειτουργίασ τουσ είναι το Gruppo di Improvvisazione Nuova 

Consonanza, το ΑΜΜ, το AACM και θ Scratch Orchestra. 

                                                           
14

 Ornette Coleman (1930-2015) Αφρό-Αμερικανόσ τηαη ςαξοφωνίςτασ και ςυνκζτθσ. Από τα βαςικά άτομα 
που εφεφραν τθν «φρι τηαη»(free jazz). 
John Coltrane(1926-1967) Αφρό-Αμερικανόσ τηαη ςαξοφωνίςτασ και ςυνκζτθσ. 
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Το Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza ςυςτάκθκε και αυτό ςτθ ϊμθ το 1964. 

Τα μζλθ του ακολουκοφςαν μια ςειρά από κανόνεσ, οι οποίοι ιταν ςφμφωνοι από 

όλουσ/εσ. Οι κανόνεσ αυτοί ζχουν να κάνουν με μουςικοφσ αυτοματιςμοφσ (τονικό 

ςφςτθμα, περιοδικόσ ρυκμόσ, μοτίβα που μνθμονεφονται εφκολα , φόρμεσ που ζχουν ιδθ 

εκτελεςτεί) που πρζπει να αποφευχκοφν. Με τθ λογικι των κανόνων λειτουργοφν επίςθσ 

και οι AMM (Gottschalk 2016, Nyman 2011).  

Οι AMM ςυςτάκθκαν το 1965 ςτο Λονδίνο. Στθ δικιά τουσ περίπτωςθ όμωσ οι κανόνεσ 

αφοροφν κυρίωσ τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν. Ο βαςικότεροσ κανόνασ όλων είναι ότι 

ποτζ δεν ςυηθτάνε για ζναν αυτοςχεδιαςμό, οφτε πριν γίνει, οφτε αφότου. Ο Keith Row 

αναφζρει χαρακτθριςτικά ότι, περιςςότερα από 36 χρόνια που είναι μζλοσ του ςχιματοσ 

δεν ζχουν ςυηθτιςει ποτζ για κάποια εκτζλεςθ. Αυτό ςυμβαίνει για να ζχουν όςο το 

δυνατόν περιςςότερεσ αυκόρμθτεσ αντιδράςεισ, οι οποίεσ ίςωσ μειωνόντουςαν αν γινόταν 

ςυηιτθςθ για το τι ιταν καλό και τι όχι μετά από μια εκτζλεςθ. Ο απϊτεροσ ςκοπόσ είναι 

μια μουςικι απόλυτα αυτοςχεδιαηόμενθ. Πλοι οι αυτοςχεδιαςμοί ξεκινάνε από το τίποτα, 

δθλαδι χωρίσ καμία ςυηιτθςθ, χωρίσ παρτιτοφρα και χωρίσ επίςθμο ςφςτθμα (Gottschalk 

2016, 289). 

Τθν ίδια χρονιά ςτο Σικάγο δθμιουργικθκαν οι AACM. Το ςυγκεκριμζνο γκρουπ είναι ςτενά 

ςυνδεδεμζνο με το κίνθμα για τα πολιτικά δικαιϊματα (Civil Rights Movement) και 

απαρτίηεται κατά κφριο λόγο από Αφροαμερκάνουσ και μειονότθτεσ. Ο John Shenoy Jackson 

και ο Muhal Richard Abrams,μζλθ του ςχιματοσ, αναφζρουν πωσ «το AACM κζλει να δείξει 

πωσ άνκρωποι ςε μειονεκτικζσ κζςεισ που ςτεροφνται βαςικϊν δικαιωμάτων, μποροφν να 

βρεκοφν και να οργανϊςουν τισ δικζσ τουσ ςτρατθγικζσ για πολιτικι και οικονομικι 

ελευκερία, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να κακορίςουν οι ίδιοι το πεπρωμζνο τουσ» 

(Gottschalk 2016, 292) .  

 Ζτςι κάκε μζλοσ ζχει τθν δικι του/τθσ φωνι και άποψθ. Τα μζλθ τθσ ομάδασ όχι απλά 

ενκαρρφνονταν να φζρνουν δικιζσ τουσ δουλειζσ, αλλά ιταν βαςικό ηθτοφμενο. Ο 

αυκορμθτιςμόσ ιταν βαςικό ςτοιχείο και των διάλογων και των αυτοςχεδιαςμϊν τθσ 

ομάδασ. Ο George Lewis, μζλοσ των AACM κεωρεί πωσ το ςχιμα αυτό ενςωματϊνει τθν 

ζννοια τθσ ατομικότθτασ ςτο ςφνολο, όχι μόνο ςε μουςικό επίπεδο, αλλά και ςε πολιτικισ 

οργάνωςθσ μιασ ςυλλογικότθτασ, και μζςω αυτοφ του τρόπου παρζχει ζνα ουτοπικό 

κοινωνικοπολιτικό ςφςτθμα (Gottschalk 2016, 290).    

Θ Scratch Orchestra αποτελεί ζνα παράδειγμα μουςικοφ ςυνόλου ςτενά ςυνδεδεμζνου με 

τθν ζννοια τθσ απροςδιοριςτίασ. Θ ορχιςτρα αυτι δθμιουργικθκε το 1969 ςτο Λονδίνο 

από τουσ Cornelius Cardew, Michael Parson και Howard Skempton. Αποτελοφταν από άτομα 

με εμπειρία ι χωρίσ εμπειρία ςτθ μουςικι. Το ρεπερτόριο τουσ ιταν ποικίλο, από δθμοφιλι 

κλαςικι μουςικι, ςε ςυνκζςεισ των μελϊν τθσ ι άλλων πειραματικϊν ςυνκετϊν/ριων,  

μζχρι αυτοςχεδιαςμοφσ (Gottschalk 2016, Nyman 2011).  
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Ρζρα από τθ μουςικι τθσ δράςθ, είναι ςθμαντικό να γίνει αναφορά ςτο τρόπο που 

λειτουργοφςε θ ορχιςτρα, όςον αφορά τα μζλθ τθσ, τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ και 

υποχρεϊςεισ, αλλά και τισ ιδζεσ τθσ. Πλα αυτά επθρζαςαν ςθμαντικά και τθ μουςικι τθσ 

ταυτότθτα. Κάκε μζλοσ τθσ ορχιςτρασ ιταν ίςο ςε όλα τα επίπεδα με όλα τα υπόλοιπα. 

Ακόμα και οι δθμιουργοί τθσ δεν είχαν κανζνα παραπάνω λόγο από το μικρότερο θλικιακά 

μζλοσ τθσ ορχιςτρασ. Λόγω τθσ ιςότθτασ αυτισ, κάκε ςυναυλία μπορεί να ιταν πολφ 

διαφορετικι από κάποια άλλθ κακϊσ οργανϊνονταν κάκε φορά από διαφορετικό μζλοσ τθσ 

ορχιςτρασ. Αυτι θ ποικιλομορφία οδθγοφςε κάκε φορά ςε ζνα απολφτωσ απρόβλεπτο 

αποτζλεςμα (Nyman 2011). 

Πλα τα μζλθ τθσ ορχιςτρασ μποροφςαν να προτείνουν ιδζεσ ι να φζρουν δικιζσ τουσ 

ςυνκζςεισ. Σε πιο αυτοςχεδιαςτικά και ελεφκερα κομμάτια όταν κάποιοσ/α αποφάςιηε να 

εκτελζςει ζνα ςόλο, θ ορχιςτρα ζπρεπε να τον/τθν ακολουκιςει και να τον/τθν ςτθρίξει ςε 

αυτό. Το ςφνολο αυτό είχε ζντονο πολιτικό χαρακτιρα. Στθν πραγματικότθτα πρόκειται για 

μια απεικόνιςθ ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν, μουςικϊν, κοινωνικϊν, και θκικϊν 

αντιλιψεων (Nyman 2011, 135).    

Γενικότερα ο αυτοςχεδιαςμόσ ζχει ζναν ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτιρα και 

αυτόσ προβάλλεται ξεκάκαρα ςτο ζργο τθσ Scratch Orchestra, όπωσ και των άλλων 

ςυλλογικοτιτων. Ο Michael Parson αναφζρει πωσ ςτθν πραγματικότθτα θ μουςικι είναι μια 

διαδικαςία που βάηει τουσ ανκρϊπουσ να κάνουν πράγματα μαηί. Ο ίδιοσ μζςα από τθν 

ορχιςτρα προςπάκθςε να κάνει τον κόςμο να ςκεφτεί με ζναν διαφορετικό τρόπο απζναντι 

ςτθ μουςικι, και ωσ επζκταςθ απζναντι ςτθν κοινωνία. Ο αρπίςτασ και αυτοςχεδιαςτισ, 

Rhodri Davies κεωρεί πωσ ο αυτοςχεδιαςμόσ δεν είναι μια διαδικαςία για να ζχουμε 

απαραιτιτωσ ζνα αποτζλεςμα. Είναι πρωτίςτωσ για να βροφμε ζναν τρόπο να είμαςτε μαηί 

και να μοιραηόμαςτε ιδζεσ. Στθν πραγματικότθτα είναι θ ανακάλυψθ νζων δρόμων για να 

ςυνυπάρχουμε (Gottschalk 2016, 288).  

Ενδιαφζρον παρουςιάηει και θ  άποψθ του Diego Chamy15 ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι οι 

ςχζςεισ εξουςίασ είναι αδφνατον να μθν υπάρξουν κακϊσ προζρχονται από τθν ίδια τθ 

φφςθ του ανκρϊπου. Στθν πραγματικότθτα, ςυνεχίηει, θ ζλλειψθ ιςορροπίασ και ιςότθτασ 

είναι αυτι που μασ οδθγεί να παίξουμε. Θ προςζγγιςθ του Chamy φαίνεται να είναι πιο 

ρεαλιςτικι προςζγγιςθ βάςθ τθσ πραγματικότθτασ που ηοφμε, ςε ςχζςθ με τθν πιο 

ιδεαλιςτικι που εκφράηει μεγάλθ μερίδα αυτοςχεδιαςτϊν/ριων, οι οποίοι/εσ αναηθτοφν 

τθν πλιρθ ιςότθτα και εξιςορρόπθςθ. Σθμειϊνει επίςθσ ότι θ αν υπιρχε πλιρθσ ιςορροπία 

δεν κα υπιρχε νόθμα ςτθ μουςικι και ότι αυτι θ ανιςορροπία είναι θ δφναμθ που μασ 

παρακινεί να παίξουμε (Gottschalk 2016, 298).      

 

                                                           
15

 Diego Chamy, Ξεκίνθςε ωσ τηαη ντράμερ, αλλά ςφντομα αφιερϊκθκε ςτον αυτοςχεδιαςμό. Συνεργάηεται με 
πολλοφσ μουςικοφσ, εικαςτικοφσ και χορευτζσ (discogs.com n.d.). 



19 
 

 Μινιμαλιςμόσ 

Από το 1962 και μετά παρατθρικθκε μια αποχϊρθςθ από κάποιουσ/εσ ςυνκζτεσ/ριεσ από 

τθν μουςικι τθσ απροςδιοριςτίασ, οι οποίοι/εσ αντιπρότειναν τθν μουςικι του ελάχιςτου. 

Από τουσ/τισ πρωτοςτάτεσ αυτισ τθσ πρόταςθσ φαίνεται να είναι ο La Monte Young με τον 

George Brecht και άλλουσ/εσ Fluxus ςυνκζτεσ/ριεσ, και οι πρϊτοι βαςικοί ακόλουκοι ο Terry 

Riley, ο Philip Glass και ο Steve Reich. Απαρχζσ αυτισ τθσ μουςικισ βρίςκονται ςτθ 

ςτατικότθτα, τον  ςειραϊςμό και ςε μθ-Δυτικζσ μουςικζσ παραδόςεισ. Χαρακτθριςτικό τθσ 

μουςικισ τουσ είναι μεγάλεσ ςε χρόνο διάρκειεσ, κρατθμζνεσ νότεσ, άχρωμεσ όςον αφορά 

το θχόχρωμα, με μικρζσ αυξομειϊςεισ ςτο επίπεδο των δυναμικϊν κακϊσ και το ςτοιχείο 

τθσ  επανάλθψθσ (Nyman 2011).  

Το κομμάτι του Philip Glass Music with Changing Parts(1971) είχει ςυνολικι διάρκεια μία 

ϊρα και ζνα τζταρτο. Στο χρόνο αυτό δόκθκαν ςτουσ εκτελεςτζσ/ριεσ κάποια μουςικά 

ςχιματα, από τα οποία αυτοί/εσ αποφάςιηαν ποια κα ντουμπλάρουν. Σε ςυγκεκριμζνα 

επίςθσ ςθμεία τθσ εκτζλεςθσ είχαν τθν ελευκερία να προςκζςουν μθ προκακοριςμζνουσ 

φκόγγουσ παίηοντασ ι τραγουδϊντασ κρατθμζνεσ νότεσ ταυτόχρονα με τουσ βόμβουσ που 

προκφπτουν.  

Το 1964 ο Young ίδρυςε το Κζατρο τθσ Αιϊνιασ Μουςικισ (The Theatre of Eternal Music). Το 

ςφνολο αυτό απαρτιηόταν από τζςςερα όργανα, μία βιόλα με επίπεδθ γζφυρα –ϊςτε να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παίηει τζςςερισ φωνζσ ταυτόχρονα-, ζνα βιολί, και δφο φωνζσ. Ρριν 

από κάκε εκτζλεςθ κακορίηονταν οι ςυχνότθτεσ που κα παιχτοφν και ο ςυνδυαςμόσ των 

οργάνων. Θ ιδζα του ςυνόλου αυτοφ άνθκε ςτθ ςφνκεςθ του The Tortoise, His Dreams and 

Journeys, και αφοροφςε τθν διαςφάλιςθ τθσ μονιμότθτασ τθσ. Το ςυγκεκριμζνο ζργο 

περιζχει ζναν βόμβο και προςεκτικά επιλεγμζνεσ ςυχνότθτεσ πάνω ςε αυτόν (Nyman 2011, 

204).  

Τθν ίδια χρονιά ξεκίνθςε να δουλεφει το Well-Tuned Piano μια ανοιχτι ςφνκεςθ, που μζχρι 

και ςιμερα δεν κεωρείται ολοκλθρωμζνθ κακϊσ εξελίςςεται ςε κάκε εκτζλεςθ, θ οποία 

αναπτφχκθκε μζςα από τον αυτοςχεδιαςμό. Θ παρτιτοφρα δεν είναι λεπτομερισ, και 

περιζχει κζματα ςε διάφορεσ παραλλαγζσ, ςυγχορδιακζσ περιοχζσ και διακοςμθτικά 

μοτίβα. Ραρόλο που θ φόρμα του είναι αυτοςχεδιαςτικι, από εκτζλεςθ ςε εκτζλεςθ 

υπάρχει λεπτομερισ προεργαςία.  Το πιάνο είναι κουρδιςμζνο με ειδικό τρόπο, που ζχει να 

κάνει με ςυγκρουόμενεσ νότεσ και αρμονικζσ ςτιλεσ, τον οποίο ο Young είχε κρατιςει 

κρυφό μζχρι το 1993 (Gann 1993). 
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1.2 Προςεγγύςεισ, Τεχνικϋσ και Αιςθητικϊ Ζητόματα 
«Το ςκζφτομαι ωσ ότι βοθκάω τουσ ανκρϊπουσ να καταλάβουν τι 

                  κα μποροφςαν να κάνουν  όταν είναι ελεφκεροι» 

--Christian Wolff (Gottschalk 2016, 300). 

 Αυτό είχε δθλϊςει o Wolff ςχετικά με τισ ςυνκζςεισ του ανοιχτισ φόρμασ.  Μςωσ αν οι 

παρτιτοφρεσ του ιταν πιο ανοιχτζσ να μθν είχε το ίδιο αποτζλεςμα. Θ διαςταφρωςθ μεταξφ 

ελευκερίασ και περιοριςμοφ προκαλεί μεγαλφτερο προβλθματιςμό για τθ διαφορά μεταξφ 

αυτϊν των δφο, από ότι το να είςαι μόνο ςτθ μία ι ςτθν άλλθ μεριά.  (Gottschalk 2016).    

 Σημειογραφύα  

Χαρακτθριςτικό των ςυνκζςεων ανοιχτισ φόρμασ είναι θ ςθμειογραφία τουσ. Κα μποροφςε 

κάνεισ να πει ότι τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν ςυναντάται θ «ςυμβατικι» ςθμειογραφία του 

πενταγράμμου και ακόμα και όταν αυτό γίνεται ςυναντϊνται αρκετά «παράδοξα» ςτοιχεία. 

Ραρακάτω κα εξεταςτοφν μερικά παραδείγματα από κάκε κατθγορία διαφόρων περιόδων 

τθσ πειραματικισ μουςικισ. Φυςικά θ κάκε κατθγορία δεν εμφανίηεται πάντα μόνθ τθσ, 

ςυναντάμε και πάρα πολλά ζργα με ςυνδυαςμό μεκόδων όςον αφορά τθ ςθμειογραφία.  

o Ρεντάγραμμο 

Στουσ/ςτισ πειραματικοφσ ςυνκζτεσ/ριεσ παρατθρείται μια αποφυγι χριςθσ του 

πενταγράμμου, ι τουλάχιςτον τθσ κακιερωμζνθσ χριςθσ αυτοφ. Αυτό ςυμβαίνει 

γιατί πλζον εντάςςονται πολλά νζα ςτοιχεία μζςα ςτισ ςυνκζςεισ, τα οποία δεν 

μποροφν να απεικονιςτοφν εφκολα ςτο πεντάγραμμο.  

  

Στο ζργο  Concerto for Piano and 

Orchestra (1958) ο Cage δθμιουργεί 

δεκατζςςερα ςόλο οποφ κάκε πάρτα 

πιάνου αποτελείται από ζνα γιγαντιαίο 

χαρτί. Σε πολλά από αυτά ςυναντάμε 

το παραδοςιακό  πεντάγραμμο, αλλά 

με τθ προςκικθ πολλϊν 

«αςυνικιςτων» ςτοιχείων. Κάκε πάρτα 

μπορεί να εκτελεςτεί τμθματικά ι 

ολόκλθρθ, για οποιαδιποτε διάρκεια, ωσ ςόλο ι ςε ςυνδυαςμό με άλλο ςόλο, ι  με 

άλλα κομμάτια που ζχει ςυνκζςει ο ςυνκζτθσ (Nyman 2011, 106). 

 

Ρρόκειται για ζνα από τα πρϊτα ζργα τθσ πειραματικισ μουςικισ ςτα οποία 

ςυναντάμε αυτι τθ χριςθ του πενταγράμμου. Φυςικά αυτι θ παρτιτοφρα δεν 

αφορά ζναν παραδοςιακό τρόπο εκτζλεςθσ. Ο David Tudor ιταν ο πρϊτοσ που 

εκτζλεςε το ζργο και τθν εκμεταλλεφτθκε πλιρωσ. Χρθςιμοποίθςε τα πλικτρα, το 

εςωτερικό του πιάνου, το ςϊμα του οργάνου και βοθκθτικοφσ ιχουσ, όπωσ το 

φφςθμα ςφυρίχτρασ και θ δθμιουργία θλεκτρονικϊν ιχων (Fetterman 1999). 

Εικόνα 5 Απόςπαςμα από τθ παρτιτοφρα του Concert for Piano 
and Orchestra (1958) , John Cage (Nyman 2011) 
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Εικόνα 6 Γραφικι Ραρτιτοφρα, Matana Roberts (Robert 2017) 

 

o Γραφικι παρτιτοφρα 

Στισ ςυγκεκριμζνεσ παρτιτοφρεσ  θ περιγραφι του μουςικοφ κειμζνου από τον/τθν 

ςυνκζτθ/ρια προσ τον/τθν εκτελεςτι/ρια γίνεται μζςω ςχθμάτων και ςυμβόλων τα 

οποία μπορεί να ζχει ςχεδιάςει ο/θ ίδιοσ/α, ι να ζχει δανειςτεί από κάποια 

υπάρχουςα εικόνα ι μορφι (Latham 2011). Οι παρτιτοφρεσ αυτζσ μπορεί να 

ςυνοδεφονται από κάποιεσ διευκρινίςεισ για το πϊσ κα διαβαςτοφν και κα 

εκτελεςτοφν, μπορεί όμωσ να μθν υπάρχει και καμία διευκρίνιςθ, οπότε ο/θ 

εκτελεςτισ/ρια είναι ελεφκεροσ/θ να τθν εκτελζςει όπωσ επικυμεί. Το Projection 

του Feldman όπωσ και το December 1952 του Brown που αναφζρκθκαν ςτο 

κεφάλαιο 1.1, αποτελοφν από τα πρϊτα ιςτορικά παραδείγματα γραφικισ 

παρτιτοφρασ ςτθν πειραματικι μουςικι.  

 

Σε ζνα αρκετά πιο ςφγχρονο 

παράδειγμα αυτισ τθσ ςθμειογραφίασ 

κα γίνει αναφορά ςτθ ςειρά γραφικϊν 

παρτιτοφρων τθσ Matana Roberts 

(Roberts, Matana Roberts n.d.). Οι 

περιςςότερεσ από αυτζσ είναι κολάη, 

που ζχει δθμιουργιςει θ ίδια, και το 

περιεχόμενο τουσ είναι πολιτικό και 

κίγει ηθτιματα κρατικι βίασ, φφλου 

και φυλετικά ςχετικά με τουσ Αφροαμερικάνουσ ςτθν Αμερικι (Roberts 2017). 

 

o Λεκτικι παρτιτοφρα 

Στα παραδείγματα ζργων τζτοιου 

τφπου όλθ θ περιγραφι του ζργου 

γίνεται μζςω γραπτοφ κειμζνου. Το 

κείμενο μπορεί να περιζχει πολφ 

ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ, αλλά και 

πολφ αφθρθμζνεσ. Μεγάλοσ αρικμόσ 

των ζργων τθσ Pauline Oliveros 

αποτελοφν παράδειγμα αυτοφ του 

είδουσ ςθμειογραφίασ. 

 

Το The Autobiography of Lady Steinway, το οποίο ςυνζκεςε το 1979, αφορά μια 

φωνι, ζνα/μια τεχνικό ιχου, ζνα/μια τεχνικό φϊτων και ζνα Steinway πιάνο, το 

οποίο όμωσ χρθςιμοποιείται μόνο ωσ ςκθνικό αντικείμενο (prop) (Oliveros 2013).Οι 

τεχνικοί ζχουν μια ςειρά από τεχνικζσ οδθγίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν, ενϊ 

από τθ φωνι ηθτείται να μιλιςει για το πιάνο, ςαν να ιταν ο/θ ίδιοσ/α, δθλαδι ςε 

Εικόνα 7 Απόςπαςμα από τθ παρτιτοφρα του The Autobiography 
Of Lady Steinway(1979), Pauline Oliveros (Oliveros  2013) 
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πρϊτο πρόςωπο. Ρρζπει να περιγράψει προςωπικζσ εμπειρίεσ όπωσ ςυναυλίεσ, 

ποιοσ/α τον/τθν άγγιξε, πωσ τον/τθν άγγιξε, ταξίδια, όνειρα κ.λπ. Μάλιςτα όλθ αυτι 

θ περιγραφι ηθτείται να γίνει ςε μια διάλεκτο μθ οικεία ςτο κοινό (Oliveros 2013).  

 

o Ρροφορικι παρτιτοφρα 

Οι προφορικζσ παρτιτοφρεσ, όπωσ μαρτυράει και θ ονομαςία τουσ, μεταδίδονται με 

τον προφορικό λόγο και δεν υπάρχουν αποτυπωμζνεσ ςε κάποιο υλικό. 

Λδιαιτερότθτα αυτισ τθσ μορφισ ςθμειογραφίασ είναι θ ςχζςθ τθσ με το χρόνο, και θ 

αλλαγι που αυτόσ μπορεί να τθσ προςφζρει από μετάδοςθ ςε μετάδοςθ. Από τα 

πρϊτα χρονολογικά παραδείγματα χριςθσ τθσ προφορικισ παρτιτοφρασ αποτελοφν 

οι Fluxus. Ρολλά από τα κομμάτια τουσ, ιδίωσ τα πιο διαδραςτικά με το κοινό, 

βαςιηόντουςαν ςε προφορικζσ οδθγίεσ.  

 

O Luke Nickel ςυνκζτει το 2014 το Factory του οποίου θ παρτιτοφρα ζχει προφορικι 

μορφι και δόκθκε από τον ςυνκζτθ απευκείασ ςτθ βιολονίςτρια Mira Benjamin. Ο 

ίδιοσ ζχει «διαγράψει» τθν παρτιτοφρα από το μυαλό του, και ο μόνοσ τρόποσ για να 

τθν βρει κανείσ είναι να επικοινωνιςει με τθν Mira. Ο ίδιοσ τθν αποκαλεί «ηωντανό 

αρχείο» (Gottschalk 2016, 328). Ο Luke τθσ ζδωςε τθν άδεια από ςυνομιλία ςε 

ςυνομιλία με κάκε νζο/α μουςικό να «ξεχνάει». Ζτςι το κομμάτι βρίςκεται ςυνζχεια 

υπό καταςκευι και παίρνει νζα ςτοιχεία από κάκε διάλογο που κάνει θ βιολονίςτρια 

για αυτό. O ςυνκζτθσ βρίςκει πολφ ενδιαφζρουςα αυτι τθ διαδικαςία, και πιςτεφει 

ότι το κομμάτι ςτθ πραγματικότθτα βαςίηεται ςτθν επικοινωνία (Gottschalk 2016, 

327-328).  

 

 Απροςδιοριςτύα  

Μια ακόμα βαςικι ζννοια, μεγάλου μζρουσ των πειραματικϊν ςυνκζςεων, θ οποία 

αναφζρκθκε και ςε κάποια παραδείγματα παραπάνω, είναι θ απροςδιοριςτία. Πταν γίνεται 

αναφορά για μια τζτοια ςφνκεςθ, ςθμαίνει ότι το αποτζλεςμα τθσ δεν μπορεί να είναι 

γνωςτό μζχρι να πραγματοποιθκεί θ εκτζλεςθ. Υπάρχουν λοιπόν παράγοντεσ οι οποίοι δεν 

είναι προκακοριςμζνοι, και ζτςι το τελικό προϊόν είναι άγνωςτο για όλουσ τουσ/τισ 

ςυντελεςτζσ/ριεσ του ζργου (ςυνκζτθσ/ρια, εκτελεςτισ/ρια), όπωσ και για το κοινό 

(Gottschalk 2016, Nyman 2011). 

Ζτςι λοιπόν, ο/θ εκτελεςτισ/ρια κατζχει ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςυνικωσ. Από 

ςυνκζτθ/ρια ςε ςυνκζτθ/ρια τα κακικοντα και οι απαιτιςεισ που μπορεί να παρζχει ςε 

ζναν/μια εκτελεςτι/ρια μπορεί να διαφζρουν ςθμαντικά. Σε απροςδιόριςτεσ ςυνκζςεισ του 

Cage ι του Wolff οι τεχνικζσ δυςκολίεσ μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξθμζνεσ, κακϊσ 

απαιτοφν τθν κατανόθςθ αρκετά λεπτϊν και αφθρθμζνων μουςικϊν όρων. Αντίκετα, 

ςυνκζτεσ όπωσ ο Lucier και ο Bryars γράφουν κομμάτια που κα μποροφςαν να εκτελεςτοφν 

ςχεδόν από όποια(ον)διποτε (Nyman 2011). 
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Ο Wolff δθμιοφργθςε μια ςυλλογι λεκτικϊν παρτιτοφρων, τθν οποία ονόμαςε Prose 

Collection(1968-1974). Για παράδειγμα το κομμάτι Play, μζροσ αυτισ τθσ ςυλλογισ, είναι 

μια ςειρά από οδθγίεσ για το πϊσ να παίξει και να παράξει κανείσ/καμία ιχουσ. Δίνει 

οδθγίεσ που αφοροφν τθν ζνταςθ, τθν διάρκεια, τθν πυκνότθτα και άλλα ςτοιχεία. Θ 

παρτιτοφρα αφορά παραπάνω από ζναν/μια παίκτθ/ρια και οι οδθγίεσ ζχουν να κάνουν και 

με τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των παικτϊν/ριϊν, κακϊσ επίςθσ και τθν ατομικι τουσ 

παρουςία (Nyman 2011, 169). Το ςυγκεκριμζνο ζργο δεν ζχει ιδιαίτερεσ τεχνικζσ 

απαιτιςεισ, και μπορεί να παιχτεί και από άτομα χωρίσ ιδιαίτερεσ μουςικζσ γνϊςεισ.   

Το κομμάτι Burdock (1970-71) του ίδιου ςυνκζτθ περιζχει δζκα διαφορετικά κομμάτια τα 

οποία μποροφν να παιχτοφν με οποιαδιποτε ςειρά και οποιοδιποτε τρόπο. Οι 

εκτελζςτριεσ/εσ είναι αυτζσ/οι που κα αποφαςίςουν πια τμιματα κα παιχτοφν και με ποια 

διάταξθ. Θ/Ο κάκε μουςικόσ ζχει ελευκερία ςχετικά με το πϊσ κα εκτελζςει το κάκε 

κομμάτι αλλά ςε ςυνεννόθςθ πάντα με τισ/τουσ υπόλοιπεσ/ουσ εκτελζςτριεσ/ζσ. Με αυτόν 

τον τρόπο ο ςυνκζτθσ προςπακεί να πετφχει μια ιςορροπία μεταξφ ατομικότθτασ και 

ςυλλογικότθτασ ςτο κομμάτι τθ λιψθσ αποφάςεων (Nyman 2011, 39).   

Ο Alvin Lucier ςτο κομμάτι του Panorama (1993) 

χρθςιμοποιεί ωσ γραφικι παρτιτοφρα τθν 

κορυφογραμμι ενόσ βουνοφ ςτο Zug των 

Ελβετικϊν Άλπεων. Ο τρομπονίςτασ Ronald 

Dahinden που εκτζλεςε το ζργο «γλιςτράει» 

μζςω του τονικοφ φψουσ του τρομπονιοφ ςτισ 

κορυφογραμμζσ Θ παρτιτοφρα διαβάηεται 

δυςδιάςτατα. Το φψοσ των κορυφογραμμϊν 

κακορίηει τθν ςυχνότθτα, ενϊ θ απόςταςθ 

μεταξφ αυτϊν των χρόνο (Straebel 2010). O Lucier διάλεξε τον ςυγκεκριμζνο εκτελεςτι 

κακϊσ ιταν ςκιζρ, οπότε ςκζφτθκε ότι «κα γλιςτριςει πάνω ςτο βουνό με το τρομπόνι του» 

(Gottschalk 2016, 153) 

Εξετάηοντασ πιο ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ πάνω ςτθν απροςδιοριςτία κα αναφερκοφμε ςε 

δφο ςυνκζςεισ οποφ θ εκτζλεςθ τουσ είναι κατά βάςθ αυτοςχεδιαςτικι. Το πρϊτο ζργο 

ανικει ςτθν Jennifer Walshe και ονομάηεται Volunteer Chorus (2015) και αφορά 5 ι 

παραπάνω εκτελεςτζσ/ριεσ. Κακζνασ/μία ανοίγει τθν αρχικι του ςελίδα ςτο Facebook και 

αρχίηει να τθν διαβάςει παρατονίηοντασ τθν. Θ διάρκεια του κομματιοφ είναι ανοιχτι, και 

ζχει τφχει να κρατιςει από μιςι ϊρα μζχρι και εφτά ϊρεσ. Θ ςυνκζτρια ανζπτυξε αυτό το 

ζργο μζςα από εργαςτιρια ελεφκερου αυτοςχεδιαςμοφ (Walshe n.d.).  

Το δεφτερο ζργο ξεκίνθςε ζνα χρόνο αργότερα, το 2016, και πρόκειται για ζνα ανοιχτό 

πρότηεκτ που ακόμα τρζχει. Ονομάηεται Here and There και δθμιουργικθκε από τον Aki 

Onda. Το ζργο αυτό περιλαμβάνει θχογραφιςεισ ραδιοφϊνων από διάφορεσ πόλεισ και 

χϊρεσ ςε μαγνθτοταινίεσ (καςζτεσ). Τα ραδιόφωνα που χρθςιμοποιοφνται είναι διαφόρων 

Εικόνα 8 Απόςπαςμα τθσ παρτιτοφρασ Panorama(1993), 
Alvin Lucier (Straebel 2010) 
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μεγεκϊν. Ράνω ςε αυτό το προετοιμαςμζνο μζροσ, ο Aki Onda αυτοςχεδιάηει 

χρθςιμοποιϊντασ ηωντανζσ ραδιοφωνικζσ ςυχνότθτεσ, κορφβουσ και ςυντονιςμοφσ 

ςυχνοτιτων. «Το αποτζλεςμα πρόκειται για μια κακοφωνία ςυχνοτιτων που ςυνδυάηουν 

το παρελκόν με το παρόν, το κοντά με το μακριά, και τθν επζκταςθ τθσ θχθτικισ φανταςίασ 

(Onda 2016-).  

 Τυχαύο 

Οι ςυνκζςεισ αυτζσ κακορίηουν με μεκόδουσ τυχαιότθτασ τα ανοιχτά ενδεχόμενα, που 

αφοροφν το τελικό αποτζλεςμα ςε μια ςφνκεςθ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

κακοριςτοφν τα ενδεχόμενα αυτά, και ωσ αποτζλεςμα και θ τελικι μορφι του ζργου. Το 

Music of Changes του Cage (βλ. ςελ 14) είναι ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιων 

περιπτϊςεων.  Το Card Piece for Voices (1959) του George Brecht οποφ τα ανακατεμζνα 

φφλλα μιασ τράπουλασ κακορίηουν τθ ςφνκεςθ είναι ζνα ακόμα τζτοιο παράδειγμα (Nyman 

2011, 37).  

Το 1967, ο Christopher Hobbs ςυνκζτει το Voicepiece, το οποίο περιλαμβάνει μια λεκτικι 

παρτιτοφρα. Το κομμάτι είναι γραμμζνο για οποιοδιποτε αρικμό φωνϊν, όχι απαραίτθτα 

επαγγελματίεσ τραγουδιςτζσ/ριεσ, και θ διάρκεια του δεν είναι προκακοριςμζνθ. Οι φωνζσ 

ζχουν τθν δυνατότθτα να είναι ενιςχυμζνεσ, και τα θχεία βρίςκονται διάςπαρτα ςτον χϊρο, 

οποφ το κοινό ζχει τθν ελευκερία να περιπλανιζται (Nyman 2011, 37).  

Οι εκτελεςτζσ/ριεσ καλοφνται να ανοίξουν τον τθλεφωνικό κατάλογο ςε μια τυχαία ςελίδα 

και να αρχίςουν να διαβάηουν τα νοφμερα από πάνω αριςτερά. Από κάκε νοφμερο κρατάνε 

μόνο τα τζςςερα τελευταία ψθφία. Στο μεταξφ, ο ςυνκζτθσ ζχει φτιάξει ζναν πίνακα από το 

μθδζν μζχρι το εννιά, οποφ ςε κάκε αρικμό ζχει δϊςει μια οδθγία δράςεων. Ζτςι ο/θ 

εκτελεςτισ/ρια, αφοφ αναγνωρίςει τουσ τζςςερισ τελευταίουσ αρικμοφσ κάκε τθλεφϊνου, 

ανατρζχει ςτον πίνακα για να δει τι δράςθ πρζπει να εκτελζςει (Nyman 2011). 

Με παρόμοιο τρόπο ο Luiz Henrique Yodo ςυνκζτει το On Words (2000-01). Ο ςυνκζτθσ ζχει 

φτιάξει μια μουςικι φράςθ για κάκε γράμμα τθσ αλφάβθτου. Ο/Θ εκτελεςτισ/ρια με τθ 

ςειρά του/τθσ ανοίγει το λεξικό ςε μία τυχαία ςελίδα και διαλζγει επίςθσ τυχαία μια λζξθ. 

Στθ ςυνζχεια εκτελεί τθ λζξθ βάςθ των φράςεων που ζχει δθμιουργιςει ο ςυνκζτθσ. Οι ιχοι 

ζχουν κωδικοποιθκεί μζςω του κϊδικα Μπράιγ (Gottschalk 2016, 265).  

Στο ζργο either/or (2008-09) του James Saunders το κομμάτι εξαρτάται πάλι από τθν τυχαία 

επιλογι του/τθσ εκτελεςτι/ριασ, που ςτθν πραγματικότθτα εξαρτάται από τθν τυχαία 

επιλογι ενόσ/μιασ άλλου/θσ εκτελεςτι/ριασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ςυνκζτθσ ζχει 

δθμιουργιςει μια ςειρά από κυκλϊματα τα οποία κακορίηουν πότε ο/θ εκτελεςτισ/ρια κα 

παράγει ιχο ι όχι. Κάκε ςυμμετζχοντασ/ουςα, διαλζγει άλλου/εσ δφο 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ και ακολουκεί μια ςειρά από ενδείξεισ για το πότε κα παίξει ι όχι. Οι 

κανόνεσ αυτοί αλλάηουν κατά τθ διάρκεια του κομματιοφ. Υπάρχει μια ολόκλθρθ λίςτα με 
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ιχουσ που μποροφν οι εκτελεςτζσ/ριεσ να κάνουν, αλλά το πότε κα τουσ κάνουν εξαρτάται 

από τισ ενζργειεσ των υπολοίπων.  

 Τεχνολογύα, ηλεκτρονικϊ ςυςτόματα και θετικό χρόςη των «ςφαλμϊτων» 

Θ πειραματικι μουςικι γεννικθκε και αναπτφχκθκε ςε μια περίοδο ζντονθσ τεχνολογικισ 

εξζλιξθσ, γεγονόσ που δεν τθν άφθςε ανεπθρζαςτθ. Τεχνολογικά ςυςτιματα 

χρθςιμοποιικθκαν με διάφορουσ τρόπουσ ςτισ πειραματικζσ ςυνκζςεισ. Θ χριςθ 

τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων μπορεί να γίνεται άμεςα αλλά και ζμμεςα (Nyman 2011).    

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ο/θ εκτελεςτισ/ρια ζχει τον ζλεγχο, κάνοντασ επιλογζσ οι οποίεσ 

επθρεάηουν το θχθτικό αποτζλεςμα. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ υπάρχει ζνα ςφςτθμα το 

οποίο ζχει φτιαχτεί ζτςι ϊςτε να ενεργοποιείτε μζςω άλλων παραμζτρων όπωσ θ κίνθςθ ι 

ο φωτιςμόσ. Κάποια παραδείγματα αυτϊν είναι το Cartridge Music (1960)του Cage και το 

712-9374 (1969) του Kosugi (Nyman 2011, 47). 

Το πρϊτο ζργο είναι ζνα κολάη μαγνθτοταινιϊν, ςυνολικισ διάρκειασ δεκαεπτά λεπτϊν. 

Ρρόκειται για μια εξελιγμζνθ εκδοχι του Fontana Mix(1958), όπου ιταν επίςθσ ζνα κολάη 

μαγνθτοταινιϊν. Το καινοφργιο ςτοιχείο ςτο Cartridge Music είναι ότι δίνεται θ δυνατότθτα 

ςτον εκτελεςτι/ρια να επεξεργαςτεί τθν μαγνθτοταινία τθν ϊρα τθσ εκτζλεςθσ. Στο δεφτερο 

παράδειγμα, ο ςυνκζτθσ ζχει κρεμάςει ταλαντωτζσ ραδιοφωνικϊν ςυχνοτιτων από λεπτά 

ςφρματα, και τα αφινει να κινοφνται από τον αζρα. Τα ςφρματα αντανακλοφν ςτο ιλιο, και 

ζτςι θ παραμικρι κίνθςθ, εκ των οποίων κάποιεσ δεν είναι καν αντιλθπτζσ από τον 

άνκρωπο, μεταφράηεται απευκείασ ςτουσ ταλαντωτζσ (Nyman 2011, 44-51).     

Στα θλεκτρονικά ςυςτιματα υπάρχει θ ιδιαιτερότθτα ότι δεν μπορεί κανείσ να προβλζψει 

πάντα τι κα ακολουκιςει, κάτι που ςυμπίπτει με το ςτοιχείο τθσ απροςδιοριςτίασ.  Μζςα 

ςε αυτό το πλαίςιο υπάρχουν ςυνκζςεισ οι οποίεσ αποδζχονται απρόβλεπτα ςτοιχεία τα 

οποία υπό άλλεσ ςυνκικεσ κα κεωροφνταν ςφάλματα, όπωσ για παράδειγμα θ ανάδραςθ 

(feedback), ι το βουθτό των θχείων.  Ραραδείγματα τζτοιων ςυνκζςεων είναι το Wave 

Train (1967) του David Behrman, το The Wolfman 1964 του Robert Ashley και το Cartridge 

Music του Cage ακόμα και το Metal Machine Music(1975) του Lou Reed. 

Αξιοςθμείωτο παράδειγμα αποδοχισ ςφαλμάτων και απροςδιοριςτίασ είναι το Pendulum 

Music (1968) του Steve Reich. Το βαςικό θχθτικό ςτοιχείο αυτισ τθσ ςφνκεςθσ είναι θ 

ανάδραςθ που προκφπτει από μικρόφωνα ςτραμμζνα προσ θχεία. Τα μικρόφωνα είναι 

κρεμαςμζνα και αφινονται ταυτόχρονα να ταλαντευτοφν, ςαν εκκρεμζσ, πάνω από 

αναμμζνα θχεία. Κάκε φορά που κάκε μικρόφωνο περνάει από πάνω τουσ παράγεται ιχοσ 

μζςω ανάδραςθσ. Το κομμάτι τελειϊνει όταν πλζον όλα τα μικρόφωνα ζχουν ςταματιςει 

να ταλαντεφονται και βρίςκονται ςτακερά και κάκετα πάνω από τα θχεία παράγοντασ ζναν 

ςυνεχόμενο ιχο. Ο ρυκμόσ και θ διάρκεια εξαρτϊνται από μια ςειρά παραμζτρων, όπωσ το 

πόςο μακρφ είναι το καλϊδιο, θ ταχφτθτα που κινείται, θ οποία προκφπτει από το πϊσ το 

απελευκζρωςε θ/ο εκτελζςτρια/θσ κ.α (Nyman 2011, 45-47). 
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Τα θλεκτρονικά ςυςτιματα μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν και για να κακορίςουν 

ςτοιχεία που παραμζνουν ανοιχτά ςε μια ςφνκεςθ. Χρθςιμοποιϊντασ διαδραςτικά 

ςυςτιματα ςτισ ςυνκζςεισ τουσ διάφοροι/εσ ςυνκζτεσ/ριεσ δθμιουργοφν κομμάτια που 

επθρεάηονται από παράγοντεσ όπωσ το φωσ, θ κίνθςθ, θ κερμοκραςία κ.α.. Ζνα τζτοιο 

παράδειγμα είναι το Runthrough (1970) του David Behrman οποφ ζνα ςφςτθμα με διάφορεσ 

γεννιτριεσ και φωτοκφτταρα χρθςιμοποιείται ςτον αυτοςχεδιαςμό τριϊν ι τεςςάρων 

εκτελεςτϊν/ριων (Nyman 2011). 

Ζνα αντίςτοιχο παράδειγμα, οποφ πζρα από το ςτοιχείο του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 

εμπεριζχει και αυτό των απρόβλεπτων ενδεχομζνων είναι αυτό του Robert Ashley ςτο 

κομμάτι Fancy Free(1971). Το κομμάτι αυτό που είχε γραφτεί για το Alvin Lucier και τθν 

ιδιαιτερότθτα ςτθν ομιλία του (τραφλιςμα). Ο εκτελεςτισ πρζπει να επαναλαμβάνει μια 

ςυγκεκριμζνθ φράςθ που του ζχει δοκεί από το ςυνκζτθ- I am free under a starry sky greyer 

than a mother’s cunt and bitterer- θ οποία θχογραφείται από τζςςερα καςετόφωνα μζςα 

ςτο χϊρο, που τα χειρίηονται τζςςερα διαφορετικά άτομα. Κάκε φορά που κα παρατθρθκεί 

από κάποιον/α χειριςτι/ρια μια ατζλεια ςτο λόγο (τραφλιςμα, βράχνιαςμα, κόμπιαςμα 

κ.λπ.) υποχρεοφται ςτο τζλοσ τθσ φράςθσ να παίξει τθν 

ςυγκεκριμζνθ θχογράφθςθ. Το κομμάτι τελειϊνει όταν θ 

φράςθ κα αρκρωκεί χωρίσ καμία ατζλεια  (Nyman 2011, 

147-148). 

Ραρόμοια ςφνκεςθ αυτι του Ron Kuivila, Untitled (1984) 

όπου οι ακροατζσ/ριεσ κινοφνται μζςα  ςε ζνα ςφςτθμα 

το οποίο επθρεάηεται από τθν κίνθςθ τουσ (Gottschalk 

2016). Τζςςερα χρόνια αργότερα, δθμιουργεί τθν εξζλιξθ 

του παραπάνω ζργου θ οποία ονομάηεται Dolci Mura και 

πρόκειται για ζνα διαδραςτικό installation. Θ καταςκευι 

αυτι μεταφράηει τθν κίνθςθ του κοινοφ ςε μια θχθτικι ςφνκεςθ, ενϊ ταυτόχρονα το κοινό 

ελζγχει με τθν κίνθςθ του και εικόνεσ (Kuivila n.d.). 

Εικόνα 10 Dolci-Mura(1992), Ron Kuivila 
(Kuivila n.d). 

Εικόνα 9 Pendulum Music (1968), Steve Reich, εκτζλεςθ 1968, Εκτελεςτζσ από τα αριςτερά προσ τα δεξιά: Richard Serra, 
James Tenney, Steve Reich, Bruce Nauman, and Michael Snow (Nyman 2011) 
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 Εφευρύςκοντασ 

            «Δεν χρειάηεται να ξζρεισ τι κάνεισ. Θ διαδικαςία και το αποτζλεςμα ζχουν ιδιαίτερο   

                ενδιαφζρον όταν προκφπτουν από ςυμπεριφορζσ που δεν μποροφμε να  

                          κατανοιςουμε πλιρωσ»   --David Behrman (Gottschalk 2016, 94-95)                                

Ο David Behrman, το 1977, ςυνκζτει το Figure in a Clearing για το kim-1 (πρόδρομοσ του 

δεφτερου οικιακοφ υπολογιςτι apple II), ζνα «ςπιτικό» synthesizer και ζναν/μια μουςικό. Θ 

παρτιτοφρα του/τθσ μουςικοφ περιείχε ζξι νότεσ και τθν μοναδικι οδθγία να μθν επιταχφνει 

όταν ο υπολογιςτισ επιτάχυνε. Ο Behrman δεν διαχϊριηε τθν κζςθ του/τθσ 

καταςκευαςτι/ριασ από αυτι του/τθσ ςυνκζτθ/ριασ ι και του/τθσ εκτελεςτι/ριασ. 

Κεωροφςε τθ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ του οργάνου κοινι με τθν μουςικι διαδικαςία. 

Υποςτθρίηει ότι ο κακζνασ/μια μπορεί να φτιάξει τζτοια κυκλϊματα και ο ίδιοσ 

προςπακοφςε να αναπαράγει ιχουσ που το ανκρϊπινο αυτί δεν είχε ξανά ακοφςει. Ζνα 

άλλο παράδειγμα είναι θ καλλιτζχνιδα Laurie Anderson, οποφ ζχει καταςκευάςει το tape-

bow το οποίο δεν είναι παρά ζνα βιολί που αντί για γζφυρα ζχει τον μθχανιςμό μια 

μαγνθτικισ ταινίασ και το δοξάρι του αντί για τρίχεσ ζχει τθν ταινία (Gottschalk 2016, 94). 

Ζναν πρωτότυπο τρόπο καταςκευισ οργάνων, με ιδθ υπάρχοντα κυκλϊματα, φαίνεται να 

ανακάλυψε κατά λάκοσ το 1960 ο Reed Ghazala. Αυτό ονομάςτθκε «Circuit-Bending» και 

ζχει να κάνει με τθν χριςθ μικρϊν και απλϊν κυκλωμάτων όπωσ για παράδειγμα από 

παιδικά παιχνίδια. Ο ίδιοσ αναφζρει ότι «κανείσ/καμία δεν μπορεί να ξζρει το αποτζλεςμα 

του Circuit-Bending, πρόκειται για ζνα ταξίδι ςε άγνωςτο ζδαφοσ. Το μόνο που μπορείτε να 

κάνετε είναι να το προςεγγίςετε με καλι διάκεςθ και εργαλεία για να ζχετε τα καλφτερα 

αποτελζςματα» (Gottschalk 2016, 99). 

Μετά από πολλά χρόνια πειραματιςμϊν και ανακαλφψεων, το 2005 γράφει το βιβλίο 

«Circuit-Bending: Build your own Alien instruments». Θ μζκοδοσ αυτι είναι προςβάςιμθ ςε 

όλουσ, κακϊσ τα υλικά που χρθςιμοποιεί τα ςυναντάμε ςε οποιοδιποτε ςπίτι, όπωσ επίςθσ 

ςε ςυςκευζσ που μπορεί να είναι κεωρθτικά «άχρθςτεσ». Θ νοοτροπία του βαςίηεται ςτθ 

DIY (Do It Yourself- φτιάξ’ το μόνοσ/θ ςου) λογικι, θ οποία δεν απαιτεί ςυγκεκριμζνθ 

εκπαίδευςθ και οικονομικοφσ πόρουσ. Το γεγονόσ αυτό τθν κακιςτά προςβάςιμθ ςε 

όλουσ/εσ.  

Με τθν ίδια λογικι λειτουργεί και το Electro-Instrumental Music (STEIM) ςτο Άμςτερνταμ, 

το οποίο ζχει δθμιουργιςει μια μεγάλθ ποικιλία πειραματικϊν οργάνων για παιδιά 

(Gottschalk 2016, 100). Ο οργανιςμόσ αυτόσ αντιμετϊπιςε μεγάλεσ οικονομικζσ δυςκολίεσ 

τθν χρονιά που πζραςε, και ζνα μινα πριν το τζλοσ του 2020 ανακοίνωςε το κλείςιμο του, 

τουλάχιςτον με τθν παροφςα ςφςταςθ, κακϊσ και ζνα κάλεςμα για βοικεια προσ νζεσ 

δράςεισ και ιδζεσ (STEIM n.d.). 

Σθμαντικό είναι να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν καταςκευαςτζσ/ριεσ και ςυνκζτεσ/ριεσ που 

αςχολοφνται με τθν καταςκευι οργάνων μόνο με φυςικά υλικά. Μια από αυτζσ, θ Cheryl 



28 
 

Leonard ζχει μια ςειρά από ςυνκζςεισ με τα δικά τθσ όργανα. Στο Music for Rocks and 

Waters(2007) χρθςιμοποίει ωσ υλικά βράχουσ και νερό, ενϊ ςτο instrument in the trees 

(2003) χρθςιμοποιεί ξεβραςμζνα ξφλα, πευκοβελόνεσ και κουκουνάρια. (Gottschalk 2016). 

Ρροςεγγίηοντασ κακθμερινά αντικείμενα με τον ίδιο τρόπου που τα  παιδία  εξερευνοφν 

κάτι άγνωςτο, χωρίσ καμία πρόςκεςθ ι προκατάλθψθ ςυνκζτεσ/ριεσ όπωσ ο James 

Saunders και ο Tim Parkinson φτιάχνουν μια ςειρά από ζργα με τζτοια αντικείμενα, όπωσ 

τραπζηια, χάρτινα ποτιρια ι κουρδιςτά παιχνίδια. Μια τζτοια ςφνκεςθ είναι το With paper 

(2006-2008,2009-) του Saunders οποφ το όργανο είναι ζνα χαρτί και ο ιχοσ παράγεται με τθ 

χριςθ μολυβιοφ, ψαλιδιοφ ι του δαχτφλου (Gottschalk 2016). 

Θ Alwynne Pritchard, Βρετανίδα ςυνκζτρια και εκτελζςτρια, οργανϊνει μια ςειρά από 

workshop που χρθςιμοποιεί υλικά όπωσ χαρτί, αλουμινόχαρτο, πλαςτικό ςε διάφορεσ 

διαςτάςεισ, μορφζσ και ςχιματα. Σκοπόσ των εργαςτθρίων τθσ είναι οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να επεξεργαςτοφν τθν διαδικαςία τθσ ςφνκεςθσ από τθν ίδια τθν 

καταςκευι του οργάνου, αλλά και να βρουν τρόπουσ να ςυνδυάςουν αυτά τα όργανα. Στισ 

εκτελζςεισ που ακολουκοφν μετά τα εργαςτιρια οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ακολουκοφν μια 

ςειρά από οδθγίεσ τθσ Pritchard δθμιουργϊντασ ζτςι τισ δικζσ τουσ ςυνκζςεισ και 

ςθμειογραφίεσ (Gottschalk 2016, 143).  

 Εξερευνώντασ 

Σε μία κοντινι λογικι ςτο επίπεδο τθσ ανακάλυψθσ φαίνεται να κινοφνται και οι ςυνκζτεσ 

που αςχολοφνται με «κρυμμζνουσ ιχουσ». Ο Richard Lerman χρθςιμοποίει μικρόφωνα 

επαφισ για να ανακαλφψει αυτοφ τουσ ιχουσ ςε πολλά διαφορετικά είδθ αντικειμζνων, 

όπωσ ποδιλατα, αξονικό τομογράφο, κουτί από δθμθτριακά και πολλά άλλα. Ο David Dunn 

χρθςιμοποιεί υδρόφωνα, ultrasonic boundary microphone, two types of insertion 

microphone για να θχογραφιςει μυρμιγκια, υποβρφχια ζντομα και νυχτερίδεσ. Το 2006 

δθμιουργεί το The Sound in Light Trees. Ρρόκειται για μια θχογράφθςθ ςκακαριϊν μζςα 

ςτα δζντρα. Τα ςυγκεκριμζνα ςκακάρια κατζςτρεφαν τα δζντρα ςτα οποία κατοικοφςαν. 

Ζτςι επιςτιμονεσ χρθςιμοποίθςαν τισ θχογραφιςεισ του για να καταλάβουν πια δζντρα 

ιταν μολυςμζνα από τα ςυγκεκριμζνα ςκακάρια (Gottschalk 2016, 103).  

Το 2010, ο Emmanuel Holterbach δθμιουργεί ζνα ζργο από ιχουσ που ςτθν πραγματικότθτα 

βρίςκονται κακθμερινά γφρω μασ, αλλά δεν γίνονται αντιλθπτοί. Αυτοί αφοροφν τα 

θλεκτρομαγνθτικά κφματα που δθμιουργοφνται από τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ ςε ζνα 

γραφείο (υπολογιςτισ, τθλζφωνο, φϊτα κ.λπ.). Το ζργο αυτό ονομάηεται Movements dans 

une Aura Ionique. Εκατοντάδεσ άλλοι καλλιτζχνεσ θχογραφοφν πράγματα που δεν κα 

φανταηόμαςταν ποτζ το πϊσ ακοφγονται όπωσ λίμνεσ, θλεκτρομαγνθτικά ι ραδιενεργά 

κφματα, θλεκτρονικζσ και θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, δζντρα φροφτα και λαχανικά, θφαιςτειακζσ 

δονιςεισ και χιλιάδεσ άλλα πράγματα. Σθμαντικό ςτοιχείο αυτϊν των παραδειγμάτων είναι 

αυτό τθσ παρατιρθςθσ (Gottschalk 2016, bandcamp n.d.). 
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Φυςικά θ εξερεφνθςθ ιχων δεν αφορά μόνο ιχουσ που μασ περιβάλλουν, αλλά και ιχουσ 

που μποροφν να παραχκοφν από εμάσ τισ/τουσ ίδιεσ/ίδιουσ. Θ Ami Yoshida και θ Joan La 

Barbara εξερευνοφν τισ φωνζσ τουσ και τουσ μικροςκοπικοφσ φυςικοφσ χϊρουσ του λαιμοφ 

με αυτοςχεδιαςτικό τρόπο. Θ διαδικαςία αυτι είναι πολφ λεπτομερείσ και απαιτεί ιδιαίτερθ 

εξάςκθςθ. Ζργα που παρουςιάηουν αυτι τθ δουλειά είναι το Tiger Thrush (2003) τθσ 

Yoshida και το Circular Song (1975) τθσ La Barbara. Τα κομμάτια αυτά κζτουν τον/τθν 

ακροατι/ρια ςε μια διαδικαςία εξερεφνθςθσ τθσ ίδιασ του/τθσ τθσ φωνισ. Θ Joan La 

Barbara, μια χρονιά αργότερα από το Circular Song, δθμιουργεί το Les Oiseaux qui chantent 

dans ma tête, ςτο οποίο προςεγγίηει το κελαίδιςμα και τα τραγοφδια των πουλιϊν 

(Gottschalk 2016, 251-253).  

Ο Gerhard Stabler ςε μια προςπάκεια εξερεφνθςθσ τθσ ανκρϊπινθσ φωνισ, αλλά και των 

ανκρϊπινων ορίων, ςτο κομμάτι του Rachengold το 1992 καλεί τον/τθν εκτελεςτι/ρια να 

τραγουδιςει ζνα φαλςζτο, ενϊ ταυτόχρονα κάνει γαργάρεσ. Κατά αυτόν τον τρόπο ο/θ 

εκτελεςτισ/ρια ελζγχει το φωνθτικό του μθχανιςμό ςε ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ (Gottschalk 

2016, 250).  

Με ζναν διαφορετικό τρόπο εξερευνά θ Pauline Oliveiros τθ φανταςία των ςυμμετεχόντων. 

Το Sounds From Childhood (1992) αποτελεί ζνα ακόμα τζτοιο ζργο γραμμζνο ςε λεκτικι 

παρτιτοφρα. Το ηθτοφμενο είναι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να γυρίςουν πίςω ςτθν παιδικι 

τουσ θλικία και να ςκεφτοφν τουσ ιχουσ που τουσ άρεςε να κάνουν τότε και ςτθ ςυνζχεια 

να τουσ αναπαράγουν (Oliveros 2013). 

 Ακρόαςη 

 

                        «Λόγω τησ Pauline Oliveiros και του Deep Listening  ξζρω πλζον τι είναι η  

                         αρμονία… Είναι η ευχαρίςτηςη του να φτιάχνεισ μουςική»   

                                                                                             -- John Cage, 1989 (Pauline Oliveros n.d.) 

Σθμαντικι υπόςταςθ αποκτά ςε πολλά ζργα θ ζννοια τθσ ακρόαςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ 

διαφορά μεταξφ τθσ ενςυνείδθτθσ και αςυνείδθτθσ ακρόαςθσ. Θ Pauline Oliveiros ζχει 

δθμιουργιςει μια ςειρά ςυνκζςεων και πρακτικϊν που ςχετίηονται με τθν παρατιρθςθ ςε 

ζνα βακφτερο επίπεδο. Θ δράςθ τθσ  ξεκινά ταυτόχρονα με πολλϊν άλλων πειραματικϊν 

ςυνκετϊν/ριων, από τισ αρχζσ του 1950 (Myers 2002). Θ πρακτικι που ζχει αναπτφξει 

ονομάηεται Deep Listening, και ζχει να κάνει με τθν προςοχι που δίνουμε, όταν ακοφμε. 

Ωκεί τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να παρατθριςουν τι και πωσ ακοφνε κάτι, και πωσ το 

αφομοιϊνουν αργότερα (Gottschalk 2016). Βαςιςμζνθ ςε αυτό το ςκεπτικό, δθμιουργεί μια 

ςειρά ςυνκζςεων, θ οποία ονομάηεται Sonic Meditation. 

 Ο τρόποσ εκτζλεςθσ αυτϊν των ςυνκζςεων διαφζρει ιδιαίτερα από τον παραδοςιακό 

τρόπο εκτζλεςθσ. Στθν πραγματικότθτα πρόκειται για ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ. Μπορεί να 

λάβει μζροσ οποιοδιποτε άτομο με ι χωρίσ μουςικι εμπειρία. Θ ίδια πιςτεφει ότι 
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κάποιοσ/α χωρίσ μουςικι εκπαίδευςθ ίςωσ και να είναι καλφτερα εξοπλιςμζνοσ/θ για αυτζσ 

τισ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ μπορεί να διακζτει πολφ λιγότερουσ φραγμοφσ από κάποιον/α 

με μουςικι παιδεία (Sun 2012).  Ζχει γράψει επίςθσ ζνα μικρό εγχειρίδιο με ςτρατθγικζσ και 

αςκιςεισ (ηεςτάματοσ, αναπνοισ κ.α.) κακϊσ και λεπτομερείσ περιγραφζσ δραςτθριοτιτων 

(περπάτθμα, θχογράφθςθ, αλλθλεπίδραςθ κ.α.). Το βιβλίο αυτό ονομάηεται “Deep 

Listening: A composer Sound Practice” (2005) (Gottschalk 2016, Pauline Oliveros n.d.). 

Θ ςυνκζτρια αναφζρει ότι θ πρακτικι Deep Listening επεκτείνει τθν προςοχι του ατόμου με 

δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ. Ο πρϊτοσ είναι αυτόσ τθσ «επικεντρωμζνθσ προςοχισ» (focal 

attention) θ οποία αφορά τθν παρατιρθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου, και απαιτεί μια 

μόνιμθ ανανζωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ. (Gottschalk 2016, 167-168) Ραράδειγμα αυτοφ του 

τρόπου προςοχισ είναι αυτι που δείχνουμε όταν ακοφμε μια ομιλία. Ο δεφτεροσ τρόποσ 

είναι αυτόσ τθσ «ςφαιρικισ προςοχισ» (global attention) και αφορά τθν αναγνϊριςθ και 

κατανόθςθ οποιουδιποτε ιχου υπάρχει γφρω ςου ι μζςα ςου (Gottschalk 2016, 167-168).  

Μια ακόμα ςφνκεςθ τθσ ίδιασ ςυνκζτριασ είναι το Any piece of Music(1980). Το κομμάτι 

κζτει το ερϊτθμα «άμα μποροφςεσ να γράψεισ ζνα μουςικό κομμάτι, τι κα ζγραφεσ;”. Με 

αυτό τον τρόπο θ ςυνκζτρια κζλει να αφυπνίςει τθν ακουςτικι φανταςία του/τθσ 

ςυμμετζχοντα/ουςασ (Sun 2012). Με τθν ίδια λογικι ςχετικά με τθν ενεργοποίθςθ τθσ 

ακουςτικισ φανταςίασ αλλά και μνιμθσ ο ςυνκζτθσ Bill Drummond ηθτά από τουσ/τισ 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να ςκεφτοφν ζναν ιχο από το παρελκόν που τουσ/τισ ζχει επθρεάςει 

ςθμαντικά, και μετά να φανταςτοφν τον ίδιο ιχο ςτο μζλλον. Σε παρόμοια λογικι κινείται 

το και το κομμάτι του “SHOW” (2007) οποφ ηθτά από 100 ντόπιουσ/εσ να κυμθκοφν και να 

περιγράψουν ζναν τοπικό ιχο από τον τόπο τουσ που τουσ προκαλεί ςυναιςκιματα  

(Gottschalk 2016, 191-193). 

Θ ακρόαςθ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτον αυτοςχεδιαςμό. Κρίνεται ςθμαντικό να 

κατανοιςουμε τθ διαφορά τθσ πακθτικισ από τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ, και το πόςο 

ςθμαςία δίνουμε ςε κάτι που ακοφμε. Ζτςι λοιπόν ςε ζναν ςυλλογικό αυτοςχεδιαςμό οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ πρζπει να παρατθροφν τι ςυμβαίνει γφρω τουσ. Σε αυτό το ςθμείο ο 

Lucio Capece κάνει μια ςθμαντικι παρατιρθςθ ςθμειϊνοντασ ότι το να ακοφσ τουσ γφρω 

ςου, δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να ςυμφωνείσ με όλα. Θ εναντίωςθ, θ εξαφάνιςθ, θ ακόμα και 

θ υπερκάλυψθ είναι ςτοιχεία που μποροφν να προςδϊςουν επίςθσ ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

ςε ζναν αυτοςχεδιαςμό (Gottschalk 2016, Sun 2012). 

Ζνα κομμάτι που εξαςκεί ιδιαίτερα τθν ικανότθτα αυτι είναι το A few silence (2007) του G. 

Douglas Barrett. Στο παράδειγμα αυτό οι εκτελεςτζσ/ριεσ καλοφνται να μείνουν 

ςιωπθλοί/εσ και να παρατθριςουν τουσ ιχουσ που ςυμβαίνουν γφρω τουσ, ςθμειϊνοντασ 

πότε ςυνζβθ ο κακζνασ. Αφοφ περάςουν τα πζντε αυτά λεπτά, είναι ςειρά τουσ να 

μιμθκοφν τουσ ιχουσ που άκουςαν. Το ηθτοφμενο δεν είναι να αναπαράγουν ακριβϊσ τουσ 

ίδιουσ ιχουσ, αλλά  ιχουσ που λόγω κοινϊν χαρακτθριςτικϊν κυμίηουν αυτοφσ που 

ακοφςτθκαν (θχόχρωμα, τονικό φψοσ, ρυκμόσ κ.λπ.).  Ενδιαφζρον ςε αυτι τθ ςφνκεςθ ζχει 
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να παρατθριςουμε το που εςτίαςε κάκε εκτελεςτισ/ρια, και το πϊσ το κοινό βίωςε αυτι τθ 

ςιωπι ςε ςχζςθ με αυτοφσ/εσ (Gottschalk 2016, 49). 

 Θόρυβοσ 

Ο ςυνκζτθσ Peter Albinger κζτει ζναν διαχωριςμό όςον αφορά τον κόρυβο(noise) και τουσ 

κορφβουσ (noises), κεωρϊντασ αυτζσ τισ δφο λζξεισ οριακά αντίκετεσ. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ του ενικοφ, ταυτίηει τθ λζξθ με το λευκό κόρυβο(White noise), ζναν γερμανικό 

όρο «(Rauschen)», ο οποίοσ αναφζρεται ςτθν ολότθτα των ιχων. Αν το ςυγκρίναμε με τισ 

εικαςτικζσ τζχνεσ κα αναφερόμαςταν ςτο άςπρο φωσ, το οποίο ςτθ πραγματικότθτα 

περιζχει όλα τα χρϊματα. Ζτςι ο λευκόσ κόρυβοσ περιζχει όλεσ τισ ςυχνότθτεσ, ι αλλιϊσ 

όλθ τθ μουςικι και παράγεται κελθμζνα. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, του πλθκυντικοφ, 

αναφερόμαςτε ςε πολλά ξεχωριςτά αντικείμενα που προκφπτουν από διαφορετικά 

γεγονότα, τουσ κορφβουσ δθλαδι τθσ κακθμερινισ ηωισ (Gottschalk 2016, 236).  

H κουλτοφρα γφρω από τουσ κορφβουσ (noise) γεννικθκε μζςα ςτο αςτικό περιβάλλον τθσ 

αποβιομθχανοποίθςθσ (1960-1990). Μζχρι τα τζλθ τθσ περιόδου αυτισ, noise καλλιτζχνεσ 

και ςυγκροτιματα είχαν αρχίςει να τραβάνε όλο και μεγαλφτερο κοινό ςτισ εμφανίςεισ 

τουσ. Στθν δεκαετία του ‘90 «το ρεφμα» τθσ noise κουλτοφρασ ιταν αρκετά διαδεδομζνο 

και όλο και περιςςότεροι καλλιτζχνεσ διαφόρων ειδϊν ειςιγαγαν noise ςτοιχεία ςτον ιχο 

τουσ (Toth, 2009). 

Θ μεταβιομθχανικι εποχι που ακολοφκθςε τα χρόνια τθσ αποβιομθχανοποίθςθσ ζχει ωσ 

χαρακτθριςτικό τθσ ςτοιχείο τθν κοινωνία τθσ ςιωπισ και του κεάματοσ. Τεράςτιεσ 

ποςότθτεσ πλθροφοριϊν μεταφζρονται από τθν μια άκρθ ςτθν άλλθ με ιλιγγιϊδεισ 

ταχφτθτεσ, ςυςςωρεφονται και αναμαςϊνται άκριτα μζςα ςε ζνα βουβό πλαίςιο, μθν 

αφινοντασ περικϊρια αντίδραςθσ. Θ μουςικι του κορφβου εμφανίηεται μζςα ςε αυτό το 

πλαίςιο ωσ μια μορφι αντίδραςθσ διαφορετικι από τισ άλλεσ. Θ άρνθςθ ταυτότθτασ, θ μθ 

εμπορευματοποίθςθ τθσ, θ μθ ζνταξθ τθσ ςε κρατικά και ιδρυματοποιθμζνα πλαίςια κακϊσ 

και θ αποδόμθςθ των παραδοςιακϊν ςχζςεων μεταξφ κοινοφ-εκτελεςτι/ριασ-μουςικισ 

είναι κάποια από τα ςτοιχεία που τθ διαφοροποιοφν από άλλεσ μουςικζσ με τον ίδιο ςκοπό, 

όπωσ θ Punk ι θ Black Metal (Toth, 2009). 

Σε ςυνδυαςμό με οπτικά μζςα (Video, DVD, internet), υπό μορφι performance, κακϊσ και 

με τθν απροςδόκθτθ θχθτικι φφςθ τθσ, θ μουςικι αυτι αποςκοπεί ςτθν δθμιουργία ενόσ 

χάουσ ςυναιςκθμάτων και αιςκιςεων. Από το 2000 και μετά υπάρχει μια δεφτερθ άνκθςθ 

τθσ noise μουςικισ και κουλτοφρασ κακϊσ όλο και περιςςότεροσ κόςμοσ ζχει τθν ανάγκθ να 

εναντιωκεί ςε όλο το κοινωνικοπολιτικό, φιλοςοφικό και αιςκθτικό πλαίςιο μιασ κοινωνίασ 

θ οποία μζςα από τθ ςιωπι τθσ ευνοεί τισ νεοφαςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ και τθν 

εκμετάλλευςθ του κεφαλαίου (Toth, 2009). 
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 Ζητόματα ςτον ελεύθερο αυτοςχεδιαςμό 

Στον ελεφκερο αυτοςχεδιαςμό κεωρθτικά ο/θ εκτελεςτισ/ρια είναι ελεφκεροσ/θ να πράξει 

όπωσ αυτόσ/θ επικυμεί. Ραρόλα αυτά επειδι θ κακθμερινότθτα του ανκρϊπου είναι μια 

ρουτίνα βαςιςμζνθ ςε πρότυπα και κανόνεσ δεν είναι εφκολο κάποιοσ/α να τθν αποβάλει 

από πάνω του/τθσ. Είναι ςυχνό φαινόμενο όταν ζνα άτομο αυτοςχεδιάηει να πζφτει ςε 

κακιερωμζνεσ νόρμεσ και μοτίβα. Θ Pauline Oliveros ζχει γράψει το Triskaidekaphonia 

(2013) το οποίο είναι μια ςειρά «κανόνων» του αυτοςχεδιαςμοφ (Pauline Oliveros 2013).  

Στο γραπτό αυτό κάνει τθσ εξισ δεκατρείσ υποδείξεισ: 

 

1. Άκου για αρχζσ 

2. Άκου για τζλθ 

3. Άκου για εναλλακτικζσ 

4. Αποφάςιςε να παίξεισ 

5. Βρεσ ζναν παρτενζρ  

6. Αναμείξου με όλθ τθν ομάδα 

7. Κάνε ζνα ανοιγμα 

8. Ραίξε με αντίκετθ δυναμικι 

9. Ραίξε δυναμικά 

10. Ζχε ποικιλίεσ ςτον ρυκμό 

11. Ζχε ποικιλίεσ ςτα θχοχρϊματα 

12. Ρερίμενε 

13. Κάν’το! 

 

 

Οι οδθγίεσ αυτζσ προςφζρουν ζνα ζδαφοσ ϊςτε ο/θ εκτελεςτισ/ρια να αρχίςει να 

απελευκερϊνεται από του φραγμοφσ του. 

Ζνα άλλο πρόβλθμα που προκφπτει ςτον αυτοςχεδιαςμό, ςφμφωνα με το Roscoe Mitchell, 

βαςικό μζλοσ των AACM, είναι αυτό τθσ μίμθςθσ, όταν δθλαδι κάποιοσ/α παίηει μια φράςθ 

και κάποιοσ/α άλλοσ/θ τθν μιμείται.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ, αναφζρει, ο/θ δεφτεροσ/θ δεν 

είναι πραγματικά ςυγκεντρωμζνοσ/θ εκείνθ τθ ςτιγμι και παραλλθλίηει το γεγονόσ με το 

παράδειγμα του/τθσ μουςικοφ που δεν ξζρει καλά το μζροσ του/τθσ, οπότε περιμζνει 

τον/τθν διπλανό/θ του για να ξεκινιςει και αυτόσ/θ. Αν κάποιοσ/α αυτοςχεδιαςτισ/ρια 

είναι μονίμωσ ςε κζςθ που ακολουκεί κάποιον/α, δθμιουργείται μια ιεραρχικι δομι με 

αρχθγό και ακόλουκο και κατά ςυνζπεια μια ιεραρχικά δομθμζνθ και όχι πολφπλευρθ 

ςυηιτθςθ (Gottschalk 2016, 314). 

Εικόνα 11Απόςπαςμα τθσ λεκτικισ παρτιτοφρασ  του 
Triskaidekaphonia(2013), Pauline Oliveros (Oliveros 2013) 
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Για τον λόγο αυτό ζχει δθμιουργιςει ωσ εξάςκθςθ το “The Card Catalogue”, μια άςκθςθ 

που περιλαμβάνει ζξι κάρτεσ, οι οποίεσ μοιράηονται ςε κάκε παίκτθ/ρια. Κακζνασ/μια ζχει 

το δικαίωμα να τισ παίξει με οποιαδιποτε ςειρά, ςε οποιοδιποτε τζμπο. Ζτςι οι ομαδικζσ 

πτυχζσ τθσ εκτζλεςθσ είναι απροςδιόριςτεσ. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει κάποιοσ 

που ακολουκεί. Δίνεται περιςςότεροσ χρόνοσ ςτουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να 

ςυγκεντρωκοφν και να λειτουργιςουν μζςα ςτον αυτοςχεδιαςμό. Τζλοσ τονίηει ότι ο 

αυτοςχεδιαςμόσ είναι κάτι που μακαίνεται ςτθν πράξθ (Gottschalk 2016, bombmagazine 

2005).  

Συνοψίηοντασ λοιπόν, ο αυτοςχεδιαςμόσ αλλά και οι ςυνκζςεισ ανοιχτισ φόρμασ ζχουν ωσ 

ςκοπό τθν απελευκζρωςθ του/τθσ εκτελεςτι/ριασ από τθν κυριαρχία του/τθσ 

ςυνκζτθ/ριασ, τθσ φόρμασ, και των κανόνων. Ραρόλα αυτά θ αποβολι μιασ γνϊριμθσ και 

οικείασ κατάςταςθσ δεν κρίνεται πάντα εφκολθ και κζλει ιδιαίτερθ δουλειά ςε ατομικό και 

ςυλλογικό επίπεδο για να επιτευχκεί. 
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Κεφϊλαιο 2ο: Σύγχρονοσ χορόσ 
 

Εικόνα 12 Yvonne Rainer, Parts of Some Sextets, Μάρτιοσ 1965. Robert Morris, Lucinda Childs, Steve Paxton, Yvonne Rainer, 
Deborah Hay, Tony Holder, Sally Gross, Robert Rauschenberg, Judith Dunn, and Joseph Schlichter (artibune 2019). 
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2.1 Ιςτορικϋσ αφετηρύεσ 
Σε ολόκλθρο τον 20ο αιϊνα ςυναντάμε τθν ζννοια τθσ «φυςικισ κίνθςθσ», θ οποία βζβαια 

αλλάηει αναλόγωσ τθν περίοδο που κα εξετάςουμε. Θ Duncan και θ Fuller όταν 

αναφερόντουςαν ςε αυτι εννοοφςαν κινιςεισ από τθ φφςθ (βλ.Fuller: πεταλοφδεσ και 

λουλοφδια, Duncan: δζντρα και κφματα), ενϊ για τισ/τουσ μοντζρνεσ/ουσ χορεφτριεσ/ζσ, 

όπωσ θ Graham και θ Doris Humphrey16, ςιμαινε κινιςεισ βαςιςμζνεσ ςτθν αναπνοι, οι 

οποίεσ εκφράηουν τθν ψυχολογικι ι κοινωνικι ςωματικι πίεςθ. Αντίκετα για τισ/τουσ μετά-

μοντζρνεσ/ουσ είναι θ κίνθςθ απαλλαγμζνθ από οποιαδιποτε κεατρικότθτα που 

περιβάλλεται από ςυναίςκθμα, λογοτεχνικζσ αναφορζσ ι χειριςμό του χρόνου (Banes 

1987,18). 

Από τθ δεκαετία του ’50 και μετά ςθμειϊνονται ριηοςπαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν τζχνθ του 

χοροφ. Οι χορογράφοι και οι χορευτζσ/ριεσ τθσ γενιάσ αυτισ αναηθτοφν ζνα χορό 

απελευκερωμζνο από τθν μουςικι, τθ φόρμα, τθ δραματικότθτα, τθν ιεραρχία και τθν 

αριςτουργθματικότθτα. Στοιχεία και ζννοιεσ με τισ οποίεσ το μπαλζτο και ο μοντζρνοσ 

χορόσ φαίνεται να ζχουν μια ςχζςθ εξάρτθςθσ. Θ δφναμθ του «νζου» χοροφ δεν κα 

εξαρτάται πλζον από τίποτα άλλο παρά τθν κίνθςθ ςαν κίνθςθ και τθν προςωπικότθτα του 

ατόμου, χωρίσ κρυφά νοιματα. (Μπαρμποφςθ 2004, Banes 1994) 

 Οι αλλαγζσ αυτζσ δεν κα είχαν γίνει χωρίσ τθ ςυνειςφορά του μετά-μοντζρνου χοροφ. Ο 

όροσ μετά-μοντζρνοσ χορόσ αναφζρεται ςτισ εξελίξεισ που ςυνζβθςαν από το 1950 μζχρι 

περίπου το 1970 ςτθ τζχνθ του χοροφ, και κεωρείται θ εναρκτιρια περίοδοσ του ςφγχρονου 

χοροφ. Οι καλλιτζχνεσ/ίδεσ που ζδραςαν τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο, δθμιοφργθςαν μια 

γζφυρα ομαλισ μετάβαςθσ μεταξφ του μοντζρνου και του ςφγχρονου χοροφ, ορίηοντασ τα 

κεμζλια για τθν γζννθςθ και τθν ανάπτυξθ του ςφγχρονου χοροφ όπωσ αναγνωρίηεται 

ςιμερα. Κακοριςτικό επίςθσ ρόλο διαδραμάτιςαν και οι ιδζεσ και δομζσ άλλων τεχνϊν 

όπωσ θ μουςικι, ο κινθματογράφοσ, οι εικαςτικζσ τζχνεσ, θ ποίθςθ και το κζατρο, 

ειδικότερα τα Happening, Events και οι Fluxus (Banes 1987). 

 

 Merce Cunningham- Anna Halprin 

Ρρωτοπόροι/εσ χορευτζσ/ριεσ και χορογράφοι που ξεκίνθςαν τθν χορευτικι τουσ καριζρα 

ωσ μζλθ ςε χορευτικζσ ομάδεσ μοντζρνων χορευτϊν, αρχίηουν και απομακρφνονται από 

αυτι τθν αιςκθτικι και πειραματίηονται με νζα ςτοιχεία όπωσ ο αυτοςχεδιαςμόσ. Ζνασ από 

αυτοφσ είναι ο Merce Cunningham(1919-2009), ο οποίοσ ζκανε τα πρϊτα του χορευτικά 

βιματα, ωσ χορευτισ ςτθν ομάδα τθσ Martha Graham. Με τθν αποχϊρθςθ του από τθν 

ομάδα, αρνικθκε τθν δραματικότθτα και τισ ιδιαίτερεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ 

                                                           
16

 Doris Humphrey (1895-1958) Αμερικανίδα χορεφτρια και χορογράφοσ μοντζρνου χοροφ (Μπαρμποφςθ 
2004). 
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«Γκράχαμ» και άρχιςε να πειραματίηεται με διαφορετικά εργαλεία δθμιουργϊντασ ζτςι κάτι 

διαφορετικό (Μπαρμποφςθ 2004, 144).  

Μζςω του αυτοςχεδιαςμοφ δθμιοφργθςε τθ δικι του τεχνικι βαςιςμζνθ ςτθν κινθτικι 

ακεραιότθτα του ςϊματοσ και απαλλαγμζνθ από κάκε δζςμευςθ ςχετικά με τθ μουςικι 

(ρυκμόσ, μελωδία, φράςθ). Θ μουςικι ςυνυπιρχε με το χορό, αλλά δεν υπιρχε ςχζςθ 

εξάρτθςθσ, όπωσ παλιότερα. Στα ζργα του χρθςιμοποίθςε κυρίωσ πειραματικι μουςικι και 

ςυνεργάςτθκε με πολλοφσ ςυνκζτεσ τθσ εποχισ όπωσ ο David Tudor, David Behrman, 

Christian Wolff, Pauline Oliveros και La Monte Young. Ενςτερνίςτθκε τθ λογικι του Cage για 

τθ μουςικι κακϊσ κεωροφςε ότι ο χορόσ είναι απλά χορόσ και οι παραςτάςεισ του δεν 

είχαν πλοκι (Μπαρμποφςθ 2004). Θ μακροχρόνια ςχζςθ των δφο αυτϊν καλλιτεχνϊν(Cage-

Cunningham) χαρακτθρίηεται από μια ςτακερι ςυνεργαςία, με πλθκϊρα ζργων και ιδεϊν.  

Κακόριηε πολλά ςτοιχεία, όπωσ οι κζςεισ ι οι κινιςεισ ςε μια παράςταςθ, με αλεατορικζσ 

μεκόδουσ (τράπουλα, νόμιςμα, ηάρια κ.α.). Το Suite by Chance (1952) αποτελεί το πρϊτο 

του ζργο τζτοιου τφπου (Μπαρμποφςθ 2004). Θ χριςθ αυτισ τθσ τεχνικισ πθγάηει από τθν 

επικυμία του να ζχει όςο το δυνατόν λιγότερο ζλεγχο ςτο κομμάτι ωσ χορογράφοσ. Σε αυτό 

το πλαίςιο ζδινε τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ χορευτζσ/ριεσ να παίρνουν αποφάςεισ ςχετικζσ 

με τισ δοςμζνεσ κινιςεισ, ι ακόμα και να εφευρίςκουν κινιςεισ. Εντάςςει κατά αυτόν τον 

τρόπο το ςτοιχείο των αυκόρμθτων αποφάςεων και του αυτοςχεδιαςμοφ (Banes 1994). 

Ραρόλα αυτά δεν ζδινε ςυχνά τθν ευκαιρία ςτα μζλθ τθσ ομάδασ του να αυτοςχεδιάςουν 

πλιρωσ (Μπαρμποφςθ 2004). 

Μια από τισ βαςικζσ πρωτοπορίεσ που ειςιγαγε ο Cunningham είναι θ αποκζντρωςθ τθσ 

ςκθνισ. Δεν υπάρχει κάποιο ςθμείο τθσ ςκθνισ που να κεωρείται προνομιακό και θ αυτι 

φαίνεται μονίμωσ γεμάτθ, άςχετα με το πλικοσ των χορευτϊν, κακϊσ εκμεταλλεφεται 

εξίςου όλα τα μζρθ τθσ. Κατά αυτό τον τρόπο εκδθμοκρατίηει το χϊρο και παρζχει τθν 

ελευκερία ςτο/ςτθ κεατι να επιλζξει ο/θ ίδιοσ/α που, πότε και για πόςο κα κοιτάξει (Banes 

1994). Αντίςτοιχα δεν υπάρχουν ςχζςεισ ιεραρχίασ μεταξφ των χορευτϊν/ριων αλλά και των 

κινιςεων. Πλα τα μζλθ τθσ ομάδασ κεωροφνται ίςα και οποια(ος)διποτε μπορεί να 

κεωρθκεί ςολίςτ/ρια. Οποιαδιποτε κίνθςθ μποροφςε να αποτελζςει υλικό για χορογραφία, 

όπωσ και οποιαδιποτε μζκοδοσ υλικό για ςφνκεςθ (Μπαρμποφςθ 2004). Σε ζνα γενικότερο 

πλαίςιο, κάκε ςτοιχείο ςτο χϊρο είναι αυτόνομο και εξετάηεται και κατανοείται χωριςτά 

από τα υπόλοιπα (Banes 1994). 

Θ τεχνικι που δθμιοφργθςε απαιτεί ςωματικι αντοχι και λεπτότθτα ςτθ φόρμα. Είναι 

ιδιαίτερα αζρινθ και χαρακτθρίηεται από ςτοιχεία όπωσ θ μετάλλαξθ, θ ακρίβεια, θ 

κακαρότθτα και θ αραιότθτα. Ραρουςιάηεται θ νοθμοςφνθ του ςϊματοσ όπωσ ςυμβαίνει 

γενικότερα ςτο ςφγχρονο χορό.  Θ ενζργεια ρζει μονίμωσ μζςα ςτο/θ χορευτι/ρια, αλλά 

ςταματάει ςτα όρια του ςϊματοσ και δεν ξεχφνεται ςτο χϊρο (Banes 1994). Ζνα ακόμα 

χαρακτθριςτικό τθσ δουλειάσ του Cunningham είναι θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ. 

Χρθςιμοποίθςε υπολογιςτι ςε αρκετζσ δουλείεσ του από το 1989 και ζπειτα. Δθμιοφργθςε 
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11 χορογραφίεσ με το λογιςμικό LifeForms. Επίςθσ χρθςιμοποίθςε τεχνολογικά βοθκιματα 

για τθν εξερεφνθςθ τθσ κίνθςθσ (Μπαρμποφςθ 2004).  

Το 1946 ο Cunningham γνωρίηει τθν Αnna Halprin μζςω του Cage, ο οποίοσ τθν είδε να 

χορεφει το The prophetess and Lonely Ones ςτο YMCA Annual Young Choreographers και 

εντυπωςιάςτθκε μαηί τθσ. Θ Halprin τθν ίδια περίπου χρονικι περίοδο είχε ιδθ αρχίςει να 

ανοίγει τον δρόμο για τον ςφγχρονο χορό ςτθν Δυτικι Ακτι (Worth και Poynor 2018). 

Θ Halprin ιταν ιδιαίτερα επθρεαςμζνθ από τισ ιδζεσ του Walter Gropius(1883-1969) 17, τον 

Γερμανό αρχιτζκτονα ιδρυτι του Bauhaus, τον οποίο γνϊριςε τo 1946 όταν μετακόμιςε ςτο 

Cambridge. Αυτό επθρζαςε ιδιαίτερα τον δθμοκρατικό χαρακτιρα τον οποίο είχανε τα 

εργαςτιρια τθσ, τα οποία ιταν βαςιςμζνα ςτθν ιςότθτα μεταξφ όλων των χορευτϊν/ριων. 

Πντασ και θ ίδια εβραϊκισ καταγωγισ, μεγάλοσ αρικμόσ των ζργων τθσ ζχει αντιρατςιςτικό, 

αντιπολεμικό και γενικότερα πολιτικό πρόςωπο. Ζδωςε μεγάλθ ζμφαςθ ςτισ/ςτουσ 

χορεφτριεσ/εσ που επζλεγε για τισ παραςτάςεισ τθσ αποφεφγοντασ οποιουδιποτε τφπου 

διάκριςθ, και προςπακϊντασ να δϊςει τθν ευκαιρία ςε άτομα και περικωριοποιθμζνεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ, κοινωνικά και πολιτικά (Worth και Poynor 2018,Μπαρμποφςθ 2004). 

Χρθςιμοποίθςε τον αυτοςχεδιαςμό ωσ βαςικό εργαλείο τθσ δουλειάσ τθσ. Σε αντίκεςθ με 

τουσ/τισ μοντζρνουσ/εσ χορογράφουσ προςπάκθςε να αφιςει κάκε χορευτι/ρια να βρει 

τθν δικι του/τθσ προςωπικι ταυτότθτα πάνω ςτο χορό. Θ ίδια ωσ μζλοσ ςε ζνα ζργο τθσ 

Graham τo 1955 ανζφερε ότι αυτό που τθν ενόχλθςε είναι ότι όλοι/εσ οι χορευτζσ/ριεσ ιταν 

ςαν απομιμιςεισ τθσ χορογράφου  (Worth και Poynor 2018). 

Το 1955 ίδρυςε τθν San Francisco Dance Company θ οποία ζμεινε ενεργι για παραπάνω 

από 25 χρόνια. Χαρακτθριςτικό τθσ ομάδασ αυτισ είναι ότι ποτζ δεν δθμιοφργθςε κάποιο 

ρεπερτόριο. Στα εργαςτιρια που ζκανε ςτα πλαίςια τθσ 

ομάδασ άρχιςε να εξερευνεί τθν κίνθςθ μζςω τθσ 

ανατομίασ. Χρθςιμοποίθςε τθν φωνι, τθ μουςικι, τθν 

ενεργθτικι ακρόαςθ και τον διάλογο, και κάλεςε 

πολλοφσ/εσ και διαφορετικοφσ/εσ καλλιτζχνεσ, όπωσ 

μουςικοφσ, θκοποιοφσ και εικαςτικοφσ να 

πειραματιςτοφν όλοι/εσ μαηί (Worth και Poynor 2018). 

Εξερεφνθςε τθν ςχζςθ μεταξφ των εκτελεςτριϊν/ων και 

των κεατϊν. Συχνά οι εκτελζςτριεσ/εσ μπλζκονταν μζςα 

ςτο κοινό. Κάποιεσ φορζσ μάλιςτα υπιρχαν και οδθγίεσ 

για το ίδιο το κοινό. Ππωσ και ςε παραςτάςεισ του 

Cunningham ζτςι και ςτθσ Halprin οι εκτελζςτριεσ/εσ 

άκουγαν τθν μουςικι πρϊτθ φορά τθν ϊρα τθσ 

παράςταςθσ. Σε κάποια από τα ζργα τθσ, όπωσ ςτο 
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 Walter Gropius(1883-1969) Γερμανόσ αρχιτζκτονασ και ιδρυτισ του Μπαουχάουσ (Bauhaus) 

Εικόνα 13 Parades and Changes(1965), Anna 
Halprin, φωτογραφία από εκτζλεςθ ςτθ 
Σουθδία το 1965 (Worth και Poynor 2018) 
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Parades and Changes (1965-67) πειραματίςτθκε με αντικείμενα ςτο χϊρο αλλά και μεταξφ 

των χορευτϊν. Ρολλζσ από τισ παραςτάςεισ τθσ πραγματοποιικθκαν ςε μθ κακιερωμζνουσ 

χϊρουσ, κιπουσ, εςτιατόρια κ.α.. (Worth και Poynor 2018,Μπαρμποφςθ 2004). 

 Ζντονθ ιταν επίςθσ θ χριςθ του γυμνοφ ςτα ζργα τθσ, μάλιςτα θ αλλαγι ροφχων ςυχνά 

γινόταν μπροςτά ςτουσ/ςτισ κεατζσ. Αυτό δεν είχε κακόλου ςτόχο τον ερωτιςμό, αλλά 

ικελε να αναδείξει τθν φυςικότθτα του ςϊματοσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ τα ζργα τθσ 

κατακρίκθκαν και απαγορεφτθκε θ παρουςίαςθ τουσ, με χαρακτθριςτικότερθ τθν φορά ςτθ 

Poloma ςτθ Σουθδία οποφ ςυνελιφκθκε από τθσ αρχζσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, αντί 

λοιπόν οι χορεφτριεσ/εσ να βγάηουν και να ξανά βάηουν ροφχα απλά ζβαηαν επιπλζον και 

μετά τα ζβγαηαν  και μζνανε με αυτά που ιδθ φοροφςαν (Worth και Poynor 2018). 

 

 

 Judson Theater 

Το 1962, και για τα επόμενα δφο χρόνια, ςτινεται ζνα εργαςτιρι ςε εβδομαδιαία 

ςυχνότθτα  ςτθν εκκλθςία Judson Memorial, ςτθν Washington Square ςτθ Νζα Υόρκθ. Στισ 

ζξι Λουλίου του 1962, πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ παράςταςθ (Concert I) αυτϊν των 

εργαςτθρίων, που οργανϊκθκε από τισ/τουσ μακιτριεσ/ζσ χορογραφίασ του εργαςτθρίου 

του Robert Dunn, που φιλοξενοφταν ςτο ςτοφντιο του Cunningham. Μεταξφ αυτϊν ιταν ο 

Steve Paxton, Yvonne Rainer, Deborah Hay, Elaine Summers, Fred Herko, David Gordon και ο 

Rudy Perez. Θ παράςταςθ αυτι διιρκεςε τρεισ ϊρεσ και προςζλκυςε εκατοντάδεσ κεατζσ.  

Για τισ χορογραφίεσ χρθςιμοποιικθκαν μζκοδοι του αυτοςχεδιαςμοφ και του αυκόρμθτου 

Εικόνα 14 Parades and Changes (1965), Anna Halprin, φωτογραφία από εκτζλεςθ το 1970 ςτο Berkeley (Worth και Poynor 2018) 
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κακοριςμοφ κακϊσ και τθσ απροςδιοριςτίασ. Θ απουςία τθσ ιεραρχίασ γινόταν ξεκάκαρθ, 

κακϊσ τα ονόματα των χορογράφων και των χορευτριϊν/ϊν ιταν γραμμζνα όλα μαηί χωρίσ 

κάποια ςυγκεκριμζνθ ςειρά (Banes 1994, Μπαρμποφςθ 2004). 

Θ εκκλθςία αποτζλεςε ζνα ανοιχτό χϊρο ςυγκζντρωςθσ διαφόρων καλλιτεχνϊν από 

διάφορα πεδία.  Απζπνεε το ίδιο δθμοκρατικό και ελεφκερο πνεφμα όπωσ και πολλοί 

άλλοι/εσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ τθσ εποχισ. Οι παραςτάςεισ τθσ ςυνικωσ είχα ελεφκερθ είςοδο ι 

μια μικρι ςυνειςφορά (Μπαρμποφςθ 2004, 193). Πςον αφορά τα εργαςτιρια χορογραφίασ 

οποια(ος)διποτε με ι χωρίσ χορευτικι παιδεία μποροφςε να ςυμμετζχει. Για το λόγο αυτό 

ςυναντάμε μία μεγάλθ ποικιλία καλλιτεχνϊν/ιδων όπωσ ο Paxton, θ Rainer, θ Brown και 

πολλοφσ/εσ άλλουσ/εσ που ζχουν εξαςκθκεί ςαν χορευτζσ/ριεσ,  μουςικοφσ όπωσ ο Philip 

Corner και ο Bill Dixon,18 αλλά και εικαςτικοφσ, μεταξφ αυτϊν το Robert Rauschenberg, τθν 

Carolee Schneemann19 και το Robert Morris. Θ ιδζα τθσ χορογραφίασ αποτελοφςε ζνα 

ανοιχτό πεδίο προσ εξερεφνθςθ (Banes 1994,217). 

Πςον αφορά τισ χορογραφικζσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιικθκαν ποικίλουν ανάλογα με τθν 

περίοδο που κανείσ/καμία κα εξετάςει. Ο Robert Dunn, ο οποίοσ ςτθν πραγματικότθτα ιταν 

ςυνκζτθσ χαρακτθρίηει το ξεκίνθμα τθσ λειτουργίασ τθσ Judson. Στα εργαςτιρια του 

μετζφερε ιδζεσ από τα μακιματα του Cage που είχε παρακολουκιςει, με μεγάλθ ζμφαςθ 

ςτισ αλεατορικζσ  μεκόδουσ και τθν απροςδιοριςτία, ςε ζνα όμωσ  χορευτικό περιβάλλον. 

Αυτό γινόταν μζςω τθσ χριςθσ αντίςτοιχων παρτιτοφρων ι λεκτικϊν οδθγιϊν. 

Χρθςιμοποιοφςε επίςθσ ρυκμικζσ δομζσ που δανειηόταν από ςφγχρονουσ ςυνκζτεσ όπωσ ο 

Cage, ο Boulez και ο Stockhausen (Banes 1994,219). 

Μια άλλθ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν μετζπειτα πορεία τθσ Judson είναι το 

“Stripping-down”. Στθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο το υλικό, δθλαδι θ  κίνθςθ, «απογυμνϊνεται» 

μζχρι να μείνει μόνο ζνα ςτοιχείο. Χρθςιμοποιικθκε από τον Dunn, αλλά χαρακτθρίηει 

κυρίωσ τα ζργα του Steve Paxton και τθσ Simon Forti. Θ ίδια ςχετικά με αυτι τθ μζκοδο 

αναφζρει πωσ «εκείνθ τθν περίοδο οι χορευτικζσ δομζσ ζχουν να κάνουν κυρίωσ με μία 

ςυνεχόμενθ δραςτθριότθτα, πολλζσ φράςεισ και περίπλοκουσ κινθτικοφσ ςυνδυαςμοφσ». 

Συνεπϊσ τίκενται αντίκετοι ςτο κλίμα εκείνθσ τθσ περιόδου. Ραράδειγμα τζτοιων 

χορογραφιϊν είναι αυτό του Paxton όπου κάκεται ςε ζνα παγκάκι και τρϊει ζνα ςάντουιτσ, 

ι ςε μια αντίςτοιχθ δράςθ κουβάλθςε τα ζπιπλα τθσ γραμματείασ τθσ ςχολι ζξω ζνα προσ 

ζνα (Banes 1994,215). Θ προςζγγιςθ αυτι κυμίηει αυτι των μινιμαλιςτϊν τθσ γλυπτικισ, και 

ενδεχομζνωσ και τθσ μουςικισ.  

Θ Yvonne Rainer, μαηί με τον Steve Paxton, τθν Elaine Summers και τθν Trisha Brown, ιταν 

από τισ/τουσ πρϊτεσ/ουσ χορογράφουσ και ομάδεσ που άρχιςαν να κάνουν χριςθ του 
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William Robert Bill Dixon(1925-2010) Αμερικανόσ ςυνκζτθσ, αυτοςχεδιαςτισ  χαρακτθριςτικι φιγοφρα τθσ 
free jazz ςτο δεφτερο μιςό του 20

ου
 αιϊνα. Βαςικό του όργανο ιταν θ τρομπζτα.  

19
 Carolee Scheemann (1939-2019) Αμερικανίδα πειραματικι εικαςτικόσ, γνωςτι για τα ζργα τθσ πολλαπλϊν 

μζςων που αφοροφν το ςϊμα τθσ ςεξουαλικότθτα και το φφλλο. 
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αυτοςχεδιαςμοφ ωσ δομικι μζκοδο. Θ Rainer χρθςιμοποιϊντασ μια μζκοδο τθν οποία 

ονόμαςε «αυκόρμθτοσ κακοριςμόσ» (spontaneous determination) οποφ ςυνδυάηει το 

τυχαίο με τον αυτοςχεδιαςμό, δθμιοφργθςε το Dance for 3 people and 6 Arms ςτθν 

παράςταςθ Concert 1. Θ ςφνκεςθ αυτι απευκφνεται ςε ζνα τρίο που μποροφν να επιλζξουν 

πότε να εκτελζςουν μια ςειρά από προκακοριςμζνεσ κινιςεισ, εκ των οποίων οι 

περιςςότερεσ ζχουν να κάνουν με μοτίβα και κινιςεισ των χεριϊν. 

Μία άλλθ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται είναι αυτι του κολάη, δανειςμζνθ ενδεχομζνωσ 

από τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, με τισ ρίηεσ τθσ ςτο ντανταϊςμό. Θ Carol Scothorn,  ςτο ζργο τθσ 

Isolation κάνει χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου. Χρθςιμοποιεί τθ ςθμειογραφία του 

Laban προκειμζνου να δθμιουργιςει τθν χορογραφία τθσ. Άλλεσ τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν και αφομοιϊκθκαν ςε μεγάλο βακμό ςτισ μελλοντικζσ δουλειζσ των 

μελϊν τθσ Judson είναι οι κανόνεσ παιχνιδιϊν, αλλθλεπικαλυπτόμενεσ οδθγίεσ για ζνα 

γκρουπ, θ μελζτθ του χϊρου ι τθσ δραςτθριότθτασ άλλων ανκρϊπων ωσ παρτιτοφρα, 

κακϊσ ακόμα και αντικειμζνων που δεν ζχουν καταςκευαςτεί για αυτι τθ χριςθ όπωσ μια 

παιδικι ηωγραφιά (Banes 1994,217). 

Πταν ο Dunn ςταμάτθςε τα εργαςτιρια του, ανζλαβαν πλζον οι μακθτζσ/ριεσ του και 

πρϊτοι/εσ από αυτοφσ/τεσ ο Paxton με τθν Rainer. Σκοπόσ των ςυναντιςεων ζγινε θ 

ανάλυςθ, θ ανατροφοδότθςθ, ο ςχολιαςμόσ και θ κριτικι χορϊν που παρουςιαηόντουςαν 

και όχι θ ζρευνα με ςκοπό τθν δθμιουργία νζων χορϊν. Αποτζλεςμα αυτϊν των 

ςυναντιςεων ιταν μια ςειρά από παραςτάςεισ (Concert 2- Concert 13), ςτισ οποίεσ δόκθκε 

μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν ζννοια και τθν προςζγγιςθ του χϊρου. Οι παραςτάςεισ αυτζσ ζλαβαν 

μζροσ ςε διάφορουσ και αρκετά διαφορετικοφσ χϊρουσ εκ των οποίων κάποιοι ιταν ζξω 

από τα πρότυπα. Μερικοί από αυτοφσ του χϊρουσ ιταν το Woodstock (Concert 2), μια 

πίςτα για roller-skating(concert 5),  ζνα δάςοσ ςτο New Jersey (concert 13) (Banes 1994). 

To 1966 οργανϊνεται μια παράςταςθ-αναβίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Judson, ονομαηόμενο 

ωσ «hits», με τθ ςυμμετοχι και τθν παρουςίαςθ ζργων των χορευτριϊν/ϊν των 

προθγοφμενων χρόνων αλλά και με τθ ςυμμετοχι μια δεφτερθσ γενιάσ χορευτριϊν/ϊν 

μεταξφ των οποίων και θ Meredith Monk, ο Kenneth King και θ Phoebe Neville.  Σε αυτι τθ 

περίοδο δθμιουργείται ζνα εντονότερο κλίμα απαλοιφισ των ορίων μεταξφ των τεχνϊν και 

διευρυμζνθ χριςθ επιπλζον μζςων ςτισ χορογραφίεσ και πολλαπλϊν μζςων (mixed-media), 

μεταξφ των οποίων κινθματογράφοσ, μουςικι αλλά και εικαςτικζσ τζχνεσ (Banes 1994). 

Ζνα από τα πρϊτα ζργα τζτοιου χαρακτιρα που παρουςιάςτθκαν ςτθν Judson είναι το the 

season τθσ Beverly Schmidt.  Το κομμάτι αυτό εμπεριείχε προβολι του φιλμ «blossom», θ 

οποία ςυνζβαινε ταυτόχρονα με τθ χορογραφία οποφ κινοφνταν άλλεσ φορζσ αντιςτικτικά, 

άλλεσ αντικετικά και άλλεσ ςε ςυμφωνία. Ρεριείχε επίςθσ ηωντανι μουςικι του Philip 

Corner και του Malcom Coldstein κακϊσ και θχογραφθμζνθ μουςικι του Purcell. Ο χορόσ 

ιταν χωριςμζνοσ ςε τζςςερα μζρθ, και από εκεί προζκυψε και το όνομα. Κάκε μζροσ είχε 

ιδιαίτερα κουςτοφμια, χρϊματα και ποιότθτα κίνθςθσ (Banes 1994,225). 
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Οι χορευτζσ/ριεσ τθσ Judson δθμιοφργθςαν και αυτόνομα ζργα εκτόσ τθσ εκκλθςίασ. Θ 

Lucinda Childs το 1964 δθμιουργεί το Carnation, το οποίο ζχει ιδιαίτερα πολιτικό 

χαρακτιρα. Θ χορεφτρια του ζργου δζχεται επίκεςθ από οικιακά αντικείμενα (ςφουγγάρι, 

ςουρωτιρι, ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν κ.α.) τα οποία χρθςιμοποιεί για να δθμιουργιςει 

κινιςεισ. Ραρόλο που το ζργο αποτελεί κριτικι για τθν υπερπλθκϊρα αντικειμζνων ςτθν 

ανκρϊπινθ ηωι, τα αντικείμενα δεν χρθςιμοποιοφνται για τθ διιγθςθ μιασ ιςτορίασ,  αλλά 

μόνο ωσ μζκοδοσ εξερεφνθςθσ και γζννθςθσ τθσ κίνθςθσ (L. Childs 2020). Θ χρονιά που 

χορογραφικθκε το Carnation ανικει ςε μια προ-φεμινιςτικι περίοδο κατά τθν οποία θ 

γυναίκα χορεφτρια είχε μια πολφ δυναμικι παρουςία, χαράηοντασ ζτςι ζνα δρόμο για το 

ζργο που οι ίδιεσ παράγουν και για τθν υπόλθψθ των γυναικϊν καλλιτεχνϊν που 

προδιαγράφει τα αιτιματα των φεμινιςτριϊν τθ δεκαετία του 1970 (Banes 1994,223). 

Ρροτεινόμενο βίντεο: Lucinda Childs- Carnation (1964) 

https://www.youtube.com/watch?v=ukbGiRyB8n4&ab_channel=PavlosKountouriotis  

 

 

Οι χορογράφοι των δφο αυτϊν δεκαετιϊν αλλά μία μικρι μερίδα των επόμενων, κινικθκαν 

ςε ζνα πιο προγραμματιςτικό πνεφμα. Εςτίαςαν ςτθν εξερεφνθςθ τθσ κίνθςθσ και τθν 

ζνταξθ τθσ κακθμερινότθτασ μζςα ςτο χορό προςπακϊντασ ζτςι να αναδείξουν τθν 

αυκεντικότθτα του χοροφ, θ οποία δεν ζχει ανάγκθ από τθν ςυνοδεία κάποιασ άλλθσ 

τζχνθσ. Επαναςτάτθςαν ςτθν παλιομοδίτικθ κατάςταςθ οποφ ο χορόσ κεωροφταν κετό 

παιδί του κεάτρου και εξαρτϊμενο μζλοσ τθσ μουςικισ κακιςτϊντασ τθν ζτςι μια αυτόνομθ 

τζχνθ,  ίςωσ και για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του Δυτικοφ πολιτιςμοφ (Banes 1994). Μζςα 

από τα ζργα τουσ ζκιξαν πολλά κοινωνικοπολιτικά ηθτιματα εκείνων των θμερϊν. Βαςικό 

τουσ μζλθμα θ αντικειμενικότθτα τθσ κίνθςθσ.  

 

 

 

Εικόνα 15 Carnation(1965), Lucinda Childs, φωτογραφία 
από εκτζλεςθ ςτο Λονδίνο το 1990 από τθν ίδια τθ 
χορογράφο (YouTube n.d.) 

Εικόνα 16 Carnation(1965) , Lucinda Childs, εκτζλεςθ το 
2019 από τθ Ruth Childs (Museo Reina Sofía 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=ukbGiRyB8n4&ab_channel=PavlosKountouriotis
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Σχετικά με αυτό θ Yvonne Rainer το 1965 γράφει το No Manifesto (Μανιφζςτο του Όχι): 

«Πχι ςτο κζαμα, όχι ςτθ δεξιοτεχνία, όχι ςτθ μεταμόρφωςθ και τα μαγικά και τα φτιαχτά 

πιςτεφω, όχι ςτο φανταςμαγορικό ςτθ κεοποίθςθ των αςτζρων, όχι ςτο θρωικό ι ςτο μθ-

θρωικό, όχι ςτουσ ανόθτουσ ςυμβολιςμοφσ, όχι ςτθν εμπλοκι του/τθσ εκτελεςτισ/ριασ ι 

του κεατι, όχι ςτο ςτιλ, όχι ςτο επιτθδευμζνο, όχι ςτο να πείκεισ τον κεατι με κόλπα, όχι 

ςτθν εκκεντρικότθτα, όχι ςτο να κινείςαι ι να ςε κινοφν» (Banes1987, 43). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17 No Manifesto (1965), Yvonne Rainer (Banes 1987) 
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 Grand Union 

Το 1970 δθμιουργείται θ “Grand Union”, μια ομάδα χορογράφων και χορευτριϊν/ων που 

αςχολείται με τθ φφςθ του χοροφ μζςω του αυτοςχεδιαςμοφ, αγκαλιάηοντασ τον χορό και 

το κζατρο. Ηθτιματα που απαςχόλθςαν τουσ/τισ μεταμοντζρνουσ όπωσ θ μονιμότθτα, 

διαφορζσ μεταξφ των χορογράφων και των εκτελεςτϊν/ριων και θ χριςθ τθσ γλϊςςασ μαηί 

με τθν κίνθςθ οξφνκθκαν ακόμα περιςςότερο. Μεταξφ των πρϊτων χορευτϊν/ριων και 

χορογράφων τθσ ομάδασ ιταν  θ Trisha Brown, θ Barbara Dilley, ο Douglas Dunn, ο David 

Gordon, θ Nancy Lewis, ο Steve Paxton και  θ Yvonne Rainer (Μπαρμποφςθ 2004, Banes 

1987). 

Μελετϊντασ το κομμάτι τθσ Yvonne Rainer Continuous Project-Altered Daily, το οποίο 

αποτζλεςε τθ αφορμι για τθ δθμιουργία τθσ ομάδασ, μποροφμε να καταλάβουμε μερικζσ 

βαςικζσ ιδζεσ τθσ ομάδασ. Θ χορογράφοσ επικυμοφςε το κομμάτι αυτό να αλλάηει ςυνεχϊσ, 

όχι μόνο από εκτζλεςθ ςε εκτζλεςθ, αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ. Για τθν 

επίτευξθ αυτοφ χρθςιμοποίθςε διάφορεσ μεκόδουσ δθμιουργίασ μια χορογραφίασ, όπωσ θ 

εκμάκθςθ, θ πρόβα, τα μαρκαρίςματα, και θ μελζτθ υλικοφ. Μζςα από αυτζσ τισ 

διαδικαςίεσ προκφπτουν δφο ειδϊν ςυμπεριφορζσ, οι αυκόρμθτεσ και οι 

«χορογραφθμζνεσ».  Στθν εκτζλεςθ χρθςιμοποιοφςε και τισ δφο με ςκοπό να δείξει τθν 

αντίκεςθ μεταξφ τθσ «επαγγελματικισ» χορευτικισ ςυμπεριφοράσ και τθσ «εραςιτεχνικισ-

κακθμερινισ» ςτάςθσ και κινιςεων  (Banes 1987,203). 

Σφμφωνα με τθν χορογράφο, κατά αυτό τον τρόπο προκφπτουν τρία επίπεδα εκτελεςτικισ 

πραγματικότθτασ, που αφοροφν τον εκτελεςτι και το υλικό. Τα πρϊτα δυο επίπεδα 

περιλαμβάνουν: το δοςμζνο από τθ/το χορογράφο υλικό και μια πιο αναγνωριςτικι 

προςζγγιςθ από τον/τθν εκτελεςτι/ρια, ι τθν εκτζλεςθ υλικοφ κάποιασ/ου άλλθσ/ου και τα 

δφο φιλτράρονται και παρουςιάηονται με βάςθ τθ προςωπικότθτα του/τθσ εκτελεςτι/ριασ. 

Στο τρίτο επίπεδο το περιεχόμενο και το προςωπικό ςτιλ δεν είναι ςυγχρονιςμζνα, άρα 

πρόκειται για μια ςυνειδθτι «δεφτερθ κακία εκτζλεςθ» (Banes 1987,204). 

Το Continuous Project-Altered Daily περιείχε ςόλο, ντουζτα και ομαδικά μζρθ. Θ ςειρά όλων 

αυτϊν κακοριηόταν από τισ εκτελζςτριεσ/εσ. Μζροσ του υλικοφ ιταν ιδθ μελετθμζνο, άλλο 

απλϊσ μαρκαριςμζνο και άλλο προζκυπτε εκείνθ τθν ϊρα. Θ ςτιγμι τθσ εκτζλεςθσ ζμοιαηε 

με πρόβα. Αυτό ςυνζβαινε κακϊσ υπιρχε ςυηιτθςθ πάνω ςτθ ςκθνι θ οποία αφοροφςε 

μεταξφ άλλων και πρακτικά ηθτιματα όπωσ το πιο κα είναι το επόμενο μζροσ.  Ζτςι λοιπόν, 

ζνασ τρόποσ για να ξεκινιςει το επόμενο μζροσ, ιταν απλά να αναφερκεί το όνομα του. 

Ζνασ άλλοσ τρόποσ ιταν φζρνοντασ πάνω ςτθ ςκθνι τα απαραίτθτα props ι βάηοντασ τθν 

κατάλλθλθ μουςικι (Banes 1987,204). 

 Ρολφ ςφντομα εγκαταλείφκθκε θ εργαςία πάνω ςε ςυγκεκριμζνα κομμάτια, και θ ομάδα 

δοφλευε αποκλειςτικά αυτοςχεδιαςτικά, όπωσ πολλζσ από τισ μουςικζσ ςυλλογικότθτεσ 

που αναφζρκθκαν ςτο πρϊτο κεφάλαιο. Θ Grand Union δθμιοφργθςε από τα πιο 

προκλθτικά πειράματα με μεγάλθ επιρροι ςτον αυτοςχεδιαςμό τθσ δεκαετίασ του 1970 και 
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μετζπειτα. Οι εκτελζςεισ τθσ περιείχαν λεκτικά και κινθτικά ςτοιχεία, ςυχνά με πολιτικό 

χαρακτιρα και χιοφμορ, και όλεσ οι παραςτάςεισ ςυνζβαιναν χωρίσ καμιά πρόβα. Τα μζλθ 

τθσ ιταν ελεφκερα να προτείνουν οποιοδιποτε υλικό και μζςο μποροφςε να αναπτυχκεί 

μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τθν ομάδα (Carter 2000). 

Οι μζκοδοι τθσ Grand Union ςυνδζονται με το γενικότερο κοινωνικοπολιτικό κλίμα που 

ενδιζφερε πολφ κόςμο εκείνθ τθν εποχι, το οποίο αφοροφςε τθν ςυλλογικότθτα, τθν 

ιςότθτα και τον αυκορμθτιςμό, ςτοιχεία που τθν κακιςτοφςαν αντιςυμβατικι ςε ςχζςθ με 

άλλεσ ομάδεσ χοροφ τθσ εποχισ και προθγοφμενων χρόνων (Μπαρμποφςθ 2004, 220). Θ 

ομάδα ζδινε φωνι ςτθν εφεφρεςθ, ςτο ςχολιαςμό, ςτθ διδαςκαλία, τθν επανάλθψθ, τθ 

μίμθςθ και οποιαδιποτε άλλθ πικανότθτα ςχετικά με τθ διαχείριςθ του υλικοφ (Banes 

1987). 

Ραρόλα αυτά, αξίηει να ςθμειωκεί ότι αν και τα περιςςότερα μζλθ τθσ είχαν υπάρξει ςτθ 

Judson Church, και οι ιδζεσ τθσ ταυτιηόντουςαν με άλλων χορογράφων, ομάδων ι 

κινθμάτων, καλλιτεχνικϊν και μθ τθσ εποχισ, θ ομάδα αυτι ςεβάςτθκε ςε πολφ μεγάλο 

βακμό τα «παραδοςιακά»  όρια μεταξφ του/τθσ εκτελεςτι/ριασ και του κοινοφ, ςε αντίκεςθ 

με άλλουσ/εσ καλλιτζχνεσ. Επίςθσ δεν ζδωςε παραςτάςεισ ςτον δρόμο, αλλά 

χρθςιμοποίθςε τθν ζννοια τθσ κακθμερινισ ηωισ, μζςω τθσ χριςθσ οποιουδιποτε 

αντικειμζνου υπιρχε πάνω ςτθν ςκθνι όπου εκτελοφςαν (Banes 1987,206). 

Ρροτεινόμενο βίντεο:Grand Union- “bowing sequence” at the Guthrie Theater 5 Οκτωβρίου 1975 

https://player.vimeo.com/video/384547261  (Perron 2020) 

 

 

Εικόνα 18 Grand Union παράςταςθ το 1971 ςτο Walker Art Center, από τα αριςτερά: Douglas Dunn, Yvonne Rainer, 
Becky Arnold (Μπαρμποφςθ 2004) 

https://player.vimeo.com/video/384547261
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 Contact Improvisation  

Ο Steve Paxton πζρα από τθν ςθμαντικι του επιρροι ςτθν Grand Union, άφθςε και τθ δικιά 

του, μοναδικι πινελιά ςτο κομμάτι του αυτοςχεδιαςμοφ ςτο ςφγχρονο χορό μζςω τθσ 

μεκόδου του «contact improvisation». Θ μζκοδοσ αυτι ξεκίνθςε το 1972 και ζχει να κάνει, 

όπωσ φανερϊνει και το όνομα, με τον αυτοςχεδιαςμό με επαφι (Μπαρμποφςθ 2004). 

Αφορά ζνα ντουζτο που αυτοςχεδιάηει ελεφκερα αλλά αμοιβαία. Είναι ζνα ςφςτθμα που 

ςυνδυάηει τθν ενεργθτικότθτα (Active), τθν πακθτικότθτα(Passive), τθν απαίτθςθ (Demand) 

και τθν απόκριςθ(Response). Θ βαρφτθτα, το άγγιγμα και θ ιςορροπία είναι επίςθσ ζννοιεσ 

που ςχετίηονται απόλυτα με τθν ςυγκεκριμζνθ μζκοδο (Paxton 1975). 

Ο Paxton αναφζρει ότι ιδθ από τθν θλικία του ςχολείου εκπαιδευόμαςτε ςτο πϊσ να 

κακόμαςτε ϊρεσ ακίνθτοι/εσ ςε ζνα κρανίο, και είμαςτε γεμάτοι/εσ περιοριςμοφσ και 

ταμποφ ςχετικά με το άγγιγμα και τθν επαφι. Αντίςτοιχα ςτθν κοινωνία κάκε άτομο είναι 

απομονωμζνο ςτο δικό του οικόπεδο. Θ ίδια εκπαίδευςθ παρατθρείται και ςτο χορό, κακϊσ 

κάκε άτομο ζχει το δικό του χϊρο ςτον οποίο απομονϊνεται. Ο ςυνωςτιςμόσ και οι 

κοντινζσ αποςτάςεισ τρομάηουν τον κόςμο κυρίωσ λόγω τθσ πικανότθτασ επαφισ. 

Αντικζτωσ το «contact improvisation» χτίηει ολόκλθρθ τθν εκτζλεςθ, και τθν ςχζςθ των δφο 

ι και περιςςότερων χορευτϊν/ριων πάνω ςτθν επαφι (Turner 2010). 

Θ επαφι και θ ιςορροπία είναι δφο λζξεισ κλειδιά για το C.I.. Οι πλθροφορίεσ για τθν 

κατάςταςθ του κάκε ςϊματοσ μεταφζρονται από τθν επαφι, και αντίςτοιχα κάκε άτομο 

νιϊκει τθν βαρφτθτα από τθν επαφι του με το πάτωμα. Μόνοσ κανόνασ ότι θ επαφι δεν κα 

πρζπει να γίνεται με τα χζρια, και πιο ςυγκεκριμζνα με τισ παλάμεσ, δθλαδι να μθν 

κρατιζται ο/θ ζνασ/μία από τον άλλον/άλλθ. Για να λειτουργιςει αυτό το ςφςτθμα το ςϊμα 

πρζπει να είναι χαλαρό. Θ διάρκεια δεν είναι κακοριςμζνθ, κακϊσ οι εκτελζςτριεσ/εσ δεν 

ςυγκεντρϊνονται ςτο χρόνο, αλλά ςε αυτό που ςυμβαίνει (Banes 1987,65).     

Ρρόκειται για μία ςωματικι και ταυτόχρονα ψυχικι δραςτθριότθτα. Κάκε εκτελεςτισ/ρια 

τθν ϊρα του αυτοςχεδιαςμοφ αφουγκράηεται με τθν ίδια ευαιςκθςία τον/τθν χορευτι/ρια 

που χορεφουν μαηί, αλλά και τον ίδιο του/τθσ τον εαυτό. Αναιρεί οποιαδιποτε ιεραρχικι 

ςχζςθ μεταξφ των χορευτριϊν/ων, αλλά και των χορευτριϊν/ων με τθν/τον χορογράφο. 

Αναδεικνφει τθν προςωπικι αιςκθτικι και τθν ατομικότθτα αφινοντασ πλιρθ ελευκερία 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, κζτοντασ τουσ όμωσ τθν ευκφνθ να μθν καταπιζςουν ι 

περιορίςουν κανζναν/καμία λόγω των επιλογϊν τουσ. Το Contact Improvisation αποτελεί 

τθν πρακτικι «τθσ ελευκερίασ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτον κοινωνικό ςφνολο» (Turner 2010, 

15).  

Το φφλο, θ θλικία, ο ςωματότυποσ δεν επθρεάηει με κανζναν τρόπο τθ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ ςτο χορό αυτό και τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων/ουςϊν. Φυςικά θ ςχζςθ δεν περιορίηεται μόνο μεταξφ δφο ατόμων. 

Συναντάμε αυτοςχεδιαςμοφσ με διάφορουσ αρικμοφσ χορευτϊν/ριων, που όμωσ τθροφν 
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όλα όςα ειπϊκθκαν παραπάνω ςχετικά με τθν επικοινωνία. Τζλοσ ςε μια παράςταςθ C.I. 

οποια(ος)διποτε βρίςκεται ςτο χϊρο μπορεί να ςυμμετζχει.   

Ρροτεινόμενο βίντεο: Steve Paxton - Contact at 10th and 2nd (1983) 

https://www.youtube.com/watch?v=7JbUz0hsKMg&ab_channel=QuentinRoosevelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15 Nancy Stark και Steve Paxton 1984, Contact Improvisation Jam (Turner 2010) 

Εικόνα 19 Steve Paxton, Peter Bingham, Peter Ryan and 
Helen Clarke ,1983, Contact Improvisation Jam (Turner 2010) 

Εικόνα 20 Steve Paxton, Peter Bingham, Peter Ryan and 
Helen Clarke ,1983, Contact Improvisation Jam (Turner 
2010)  

https://www.youtube.com/watch?v=7JbUz0hsKMg&ab_channel=QuentinRoosevelt
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2.2 Προςεγγύςεισ, Τεχνικϋσ και Αιςθητικϊ Ζητόματα 

«Χορόσ μπορεί να είναι οτιδιποτε, αλλά βαςικά είναι οι κινιςεισ του ανκρϊπινου ςϊματοσ 

με το πρϊτο περπάτθμα» (Banes 1980) (Μπαρμποφςθ 2004, 135). 

 Σημειογραφύα  

Πςον αφορά τθ ςθμειογραφία ςτισ ςυνκζςεισ ανοιχτισ φόρμασ ςτο χορό ςυναντάμε 

διάφορα παραδείγματα μεταξφ των οποίων γραφικζσ ι λεκτικζσ παρτιτοφρεσ, κακϊσ και 

προφορικζσ οδθγίεσ και κανόνεσ. Ραρόλα αυτά θ χριςθ παρτιτοφρασ ςτο χορό δεν είναι 

τόςο διαδεδομζνθ όςο ςτθ μουςικι. Ο Robert Dunn αναφζρει ότι «με το να ςχεδιάηεισ τον 

χορό με γραπτό ι ςχεδιαςμζνο τρόπο, ζχεισ μια ξεκάκαρθ οπτικι του χοροφ και των 

πικανοτιτων του». Αναφερόμενοσ επίςθσ ςτθ μζκοδο του Laban λζει ότι «Θ γραφικι 

ςθμειογραφία είναι ζνασ τρόποσ να δθμιουργείσ χορό» (Banes 1994,213).  

Ο Dunn ζκανε χριςθ παρτιτοφρασ λόγω τθσ επιρροισ του από τουσ ςφγχρονουσ/εσ 

ςυνκζτεσ/ριεσ και τθν ανάγκθ για εφεφρεςθ νζων μεκόδων ςθμειογραφίασ προκειμζνου να 

προςαρμόςουν τισ νζεσ ιδζεσ και μεκόδουσ ςφνκεςθσ και εκτζλεςθσ. Υπιρχε βζβαια και ζνα 

πρακτικόσ λόγοσ που ζγινε θ χριςθ τθσ παρτιτοφρασ ςτα εργαςτιρια του, κακϊσ οι 

μακθτζσ/ριεσ ζπρεπε να προετοιμάςουν χορογραφίεσ από το ζνα μάκθμα ςτο άλλο, αλλά 

οι ίδιο/εσ δεν είχαν τον απαιτοφμενο χϊρο, οπότε διατφπωναν τισ ιδζεσ τουσ γραπτά (Banes 

1994,213). 

Στο κομμάτι Proxy(1961) ο Paxton δθμιουργεί μια γραφικι παρτιτοφρα από τυχαίεσ 

φωτογραφίεσ (άνκρωποι και καρτοφν ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ) κολλθμζνα με τυχαίο 

τρόπο. Θ/Ο εκτελζςτρια/θσ είναι ελεφκερθ/οσ να διαλζξει πωσ κα διαβάςει τθ παρτιτοφρα, 

από ποφ κα αρχίςει, αν κα τθ διαβάςει γραμμικά ι κυκλικά και πόςεσ επαναλιψεισ κα 

κάνει (Banes 1994,218). Στο πρϊτο μζροσ ο/θ χορευτισ/ρια καλείται με το προςωπικό 

του/τθσ ςτιλ και μεγάλθ ακρίβεια να αναπαραςτιςει κάκε πόηα και να βρει μεταβάςεισ από 

τθ μία πόηα ςτθν άλλθ. Στα υπόλοιπα μζρθ καλείται να κάνει ςυγκεκριμζνα πράγματα, 

όπωσ το να φάει ζνα αχλάδι, να πιεί νερό, να ςτακεί πάνω ςε μια μπάλα θ οποία βρίςκεται 

μζςα ςε μια πλαςτικι λεκάνθ και να περπατιςει (Banes 1987,55). 

Αντίςτοιχα ςτθν πρϊτθ παράςταςθ(concert 1) τθσ Judson ςτο ζργο The Daily Wake τθσ 

Elaine Summers, ζχει χρθςιμοποιιςει τισ εικόνεσ και τισ λζξεισ του πρωτοςζλιδου μιασ 

εφθμερίδασ (Banes 1994,216). Θ ίδια δθμιοφργθςε μια ςειρά από κινιςεισ βαςιςμζνεσ ςτθν 

εφθμερίδα και ζδωςε γραπτζσ οδθγίεσ ςτισ/ςτουσ χορεφτριεσ/χορευτζσ. Χρθςιμοποίθςε 

επίςθσ τισ φωτογραφίεσ που περιείχε για να δθμιουργιςει πόηεσ τισ οποίεσ θ ίδια τισ/τουσ 

δίδαξε. Θ χορογράφοσ αναφζρει πωσ τα γεγονότα που γράφονται ςε μια εφθμερίδα ζχουν 

ιδθ ςυμβεί, οπότε είναι ςαν να τουσ ξανά δίνει ηωι. Οι κινιςεισ προζκυψαν από λεπτομερι 

παρατιρθςθ του πρωτοςζλιδου και λεπτομζρειεσ όπωσ για παράδειγμα το πόςεσ 

παραγράφουσ ζχει (Banes 1982). 
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Ο Paxton κεωρεί τθ παρτιτοφρα ζνα μεςάηοντα μεταξφ του/τθσ χορογράφου και του/τθσ 

εκτελεςτι/ριασ, οποφ μεγαλϊνει τθν απόςταςθ από το πϊσ αντιλαμβάνεται ο/θ 

χορευτισ/ρια τθν κίνθςθ από το χορογράφο (Banes 1994). Αυτι του θ άποψθ είναι άμεςα 

ςυνδεδεμζνθ με τθν εναντίωςθ του απζναντι ςτο star system που ςυναντοφςε ςτισ ομάδεσ 

χοροφ. Αναηθτεί τθν ελευκερία και τθν ιςότθτα που αναηθτοφςαν θ Duncan και θ Fuller ςτισ 

οποίεσ φτάνουν οι βακφτερεσ ρίηεσ του ςφγχρονου χοροφ (Banes 1987,61). Ζτςι 

χρθςιμοποίθςε τισ παρτιτοφρεσ ωσ ζνα μζςο μείωςθσ τθσ ιεράρχθςθσ μεταξφ του/τθσ 

χορογράφου και του/τθσ εκτελεςτι/ριασ. 

 Τυχαύο 

Το «τυχαίο» ςτα πλαίςια του χοροφ χρθςιμοποιικθκε ςε αντιςτοιχία με τθν πειραματικι 

μουςικι. Ο Dunn, όντασ και μακθτισ του Cage και διδάςκοντασ ςτο ςτοφντιο του 

Cunningham επθρεάςτθκε από τισ μεκόδουσ τουσ και ζκανε και ο ίδιοσ χριςθ αλεατορικϊν 

τεχνικϊν ςτα εργαςτιρια του. Στθν πρϊτθ παράςταςθ τθσ Judson, θ Ruth Emerson 

παρουςίαςε το ζργο τθσ Timepiece, το οποίοι είναι βαςιςμζνο ςτθν τυχαιότθτα. 

Δθμιοφργθςε διαγράμματα τα οποία αφοροφςαν τθν ποιότθτα τθσ κίνθςθσ (κοφτι, 

ςυνεχόμενθ), τθν ταχφτθτα (ςε κλίμακα από 1 μζχρι το 6), χρονικά όρια και περιόδουσ, το 

υλικό τθσ κίνθςθσ (πιδθμα, περπάτθμα, αντικείμενα κ.α.), τον χϊρο, τισ τζςςερισ 

κατευκφνςεισ του τετραγϊνου και τισ τζςςερισ διαγϊνιουσ, κακϊσ και επίπεδα ςτο χϊρο 

(ψθλό, μεςαίο χαμθλό). Συνικωσ τα ςτοιχεία ςε κάκε λίςτα επιλογϊν ιταν ζξι, οπότε 

επιλεγόντουςαν με τθν χριςθ ηαριϊν (Banes 1994,216). 

Στθν ίδια παράςταςθ θ Elaine Summers παρουςιάηει το Instant Chance, οποφ χρθςιμοποιεί 

τρεισ μεγάλουσ κφβουσ από φελιηόλ. Οι χορεφτριεσ/εσ καλοφνται να πετάξουν τουσ κφβουσ 

ςτον αζρα και ανάλογα από το χρϊμα, το ςχιμα και το νοφμερο τθσ μεριάσ που 

προςγειϊκθκε ο κάκε κφβοσ κακορίηονται οι κινιςεισ που κα κάνουν (Banes 1994).    

Μια από τισ μακιτριεσ των εργαςτθρίων του Dunn, θ Marni Mahaffay αναφζρει ότι «το 

φαινόμενο του τυχαίου είναι εντυπωςιακό γιατί φαίνεται να δθμιουργεί ατελείωτεσ 

πικανότθτεσ. Το να εγκαταλείπεισ τα κλιςζ ςου, τισ δικζσ ςου κινιςεισ, που ιςουν τόςο 

εξαρτθμζνοσ/θ είναι πολφ ενδιαφζρον. Καταλιγεισ να χρθςιμοποιείσ τισ κινιςεισ ςε μια 

ςειρά που δεν είναι προτιμϊμενθ ι προφανισ» (Banes 1987, 214). Θ Ruth Emerson 

μιλϊντασ για το ίδιο κζμα, είχε εκφράςει τθν άποψθ ότι προςφζρεται μια ζξοδοσ από τθν 

κυριαρχία τθσ ιεραρχίασ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί πλζον δεν δουλεφεισ με κάποιον/α που 

κεωρείται αυκεντία και δεν πρόκειται να ςου πει ότι κάνεισ κάτι λάκοσ (Banes 1994). 

 Ο Paxton μιλϊντασ για τισ τυχαίεσ τεχνικζσ του Cunningham και του Cage αναφζρει πωσ: «Θ 

αίςκθςθ μου… ιταν ότι χρειάηονταν να προχωριςουν ζνα βιμα παραπζρα, δθλαδι του 

κακοριςμοφ τθσ ίδιασ τθσ κίνθςθσ τυχαία. Αυτι θ επιλογι, τθσ δθμιουργίασ τθσ κίνθςθσ, 

πάντα εμπόδιηε τθ λογικι μου… γιατί δεν μποροφςε να είναι όλο τυχαίο;» (Banes 1994, 

218). Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι μζςω του «Contact Improvisation» το ζχει επιτφχει 

αυτό ςε μεγάλο βακμό. Από τθν ςτιγμι που χορεφεισ με τυχαία άτομα, ςε μια τεχνικι 
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βαςιςμζνθ ςτθν προςωπικότθτα του ατόμου είναι πιο εφκολο από ότι ςυνικωσ να 

αποφφγεισ τισ κοινοτυπίεσ. Ζτςι προκφπτουν τυχαία πολλζσ καινοφργιεσ κινιςεισ οι οποίεσ 

δεν προκακορίςτθκαν από κάποιο άτομο.   

 Περπϊτημα και Καθημερινότητα  

Μια από τισ βαςικότερεσ αρχζσ του ςφγχρονου χοροφ είναι αυτι τθσ μεταφοράσ βάρουσ, το 

πϊσ δθλαδι το άτομο μεταφζρει το βάροσ του μζςα ςτο ςϊμα του αλλά και ςτο χϊρο. Το 

περπάτθμα είναι ο πιο απλόσ τρόποσ για να εξετάςουμε τθ ςυγκεκριμζνθ ιδζα κακϊσ 

πρόκειται για απλι μεταφορά του βάρουσ μασ από το ζνα πόδι ςτο άλλο και μετζπειτα ςτο 

χϊρο. Ρζρα από αυτό, θ χριςθ του μζςα ςτο χορό ανοίγει μια γκάμα μθ χορευτικϊν 

κινιςεων και μθ ιεραρχικϊν δομϊν, δθμιουργϊντασ ζτςι μια εκτζλεςθ που μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα χαλαρι αλλά και επιτακτικι. Αποτελεί επίςθσ μια γζφυρα μεταξφ των 

εκτελεςτριϊν/ων και του κοινοφ (Banes 1987,60). 

 Ο Steve Paxton δθμιοφργθςε το 1967 το ζργο Satisfying Lover, το οποίο αποτελεί τθν 

αποκζωςθ του περπατιματοσ κακϊσ περιζχει μόνο περπάτθμα και παφςεισ, ςτισ οποίεσ οι 

εκτελζςτριεσ/εσ απλά ςτζκονται. Το ζργο αυτό είναι φτιαγμζνο για μεγάλθ ομάδα που 

περιζχει  30 ζωσ 84 χορευτζσ/ριεσ οι οποίοι/εσ περπατάνε από τα δεξιά ςτα αριςτερά τθσ 

ςκθνισ οδθγθμζνοι από μια γραπτι παρτιτοφρα. Ζχει δθμιουργιςει και άλλα ζργα ςτα 

οποία κάνει χριςθ του περπατιματοσ ςτθ φυςικι του μορφι, όπωσ και ςτο Satisfying 

Lover. Το περπάτθμα που χρθςιμοποιεί πρόκειται για το απλό κακθμερινό περπάτθμα που 

ζχουμε όλεσ/οι ςτο μυαλό μασ, και όχι για περπάτθμα με περίπλοκουσ ρυκμοφσ όπωσ 

ςυνθκίηονταν ςτο μοντζρνο χορό και ςτο μπαλζτο (Banes 1987,61).  

Ρζρα από το περπάτθμα χρθςιμοποιικθκαν και άλλεσ κακθμερινζσ ςυνικειεσ και κινιςεισ 

οι οποίεσ ζφεραν τθν τζχνθ του χοροφ ακόμα πιο κοντά ςτθ κακθμερινότθτα. Οι Grand 

Union ςτισ παραςτάςεισ τουσ ςυνικιηαν να ςυμπεριλαμβάνουν τθν ϊρα τθσ εκτζλεςθσ 

ςυμπεριφορζσ που ςυνζβαιναν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ όπωσ το μουρμοφριςμα, το 

φαγθτό, θ εγκατάλειψθ μιασ ομαδικισ δραςτθριότθτασ, ι θ επεξιγθςθ του τι ςυμβαίνει ςτο 

κοινό (Banes 1987,203). 

Ζνασ άλλοσ τρόποσ χριςθσ τθσ ζννοιασ τθ κακθμερινότθτασ είναι μζςω τθσ ζννοιασ του 

«κακθμερινοφ ςϊματοσ». Είναι μια προςζγγιςθ που απαςχόλθςε επίςθσ μετά-

μοντζρνουσ/εσ και ςφγχρονουσ/εσ χορευτζσ/ριεσ, απλά με διαφορετικι οπτικι. 

Κακζνασ/μια το αντιμετϊπιςε από τα δεδομζνα τθσ αντίςτοιχθσ εποχισ. Στθ δεκαετία του 

1960 αναδείχκθκε θ φυςικι ομορφιά του ςϊματοσ και θ απελευκζρωςθ του, κάτι που 

οδιγθςε τουσ/τισ χορευτζσ/ριεσ εκείνθσ τθσ περιόδου να εξερευνιςουν τθν κίνθςθ μζςω 

τθσ ανατομίασ και πιο ςυγκεκριμζνα του ςκελετικοφ ςυςτιματοσ. Πςο προχωράνε όμωσ τα 

χρόνια το «κακθμερινό ςϊμα» αρχίηει να αλλάηει μορφι (Banes 1994,43).  

Ο υγιεινόσ τρόποσ ηωισ και θ γυμναςτικι εντάςςονται όλο και περιςςότερο ςτθ κακθμερινι 

ηωι, οπότε ο μζςοσ άνκρωποσ γίνεται πιο δυνατόσ και κατά κάποιο τρόπο κεωρείται πλζον 
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ακλθτισ. Αποκτά μεγάλθ διάδοςθ το Body-building και τα μθχανιματα εκγφμναςθσ και 

δίνεται μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν καταςκευι τθσ εμφάνιςθσ, ςτα «φουςκωμζνα» και 

καλοςχθματιςμζνα ςϊματα, ςτο βάψιμο και το κοφρεμα. Αντίςτοιχα παρατθροφμε μια 

αφξθςθ των μυϊκϊν απαιτιςεων και του οπτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο χορό, για παράδειγμα 

μζςω τθσ ζνταξθσ ακροβατικϊν (Banes 1987, Banes 1994).     

Θ Deborah Jowitt, κριτικόσ, ςυγγραφζασ και χορογράφοσ, ςτο Time and the Dancing Image 

(1988) ξεκινά τθν υπόκεςθ ότι ο χορόσ αντικατοπτρίηει τθν κοινωνία και τισ τάςεισ κάκε 

εποχισ. Αναφζρει πωσ «θ εικόνα του/τθσ χορευτισ/ριασ ζχει περάςει από πολλζσ αλλαγζσ 

τον 19ο και 20ο αιϊνα, επθρεαςμζνθ από τισ αμζτρθτεσ κοινωνικζσ, πολιτικζσ, επιςτθμονικζσ 

και τεχνολογικζσ αναταραχζσ που χαρακτθρίηουν κάκε περίοδο. Το να προςπακιςεισ να 

δεισ τουσ/τισ χορευτζσ/ριεσ ωσ προϊόν τθσ εποχισ τουσ είναι μια πρόκλθςθ». Για τθν ίδια, ο 

χορόσ και οι χορευτζσ/ριεσ δεν παράγουν πολιτιςμό αλλά είναι το αποτζλεςμα αυτοφ. 

 Θ Banes όςον αφορά το «φυςικό ςϊμα» ςτθ δεκαετία του 1980 ςτθν Αμερικι πιςτεφει ότι 

αντικατοπτρίηει ζνα κοινωνικοπολιτικό ςϊμα. Ρζρα όμωσ από τθν προβολι καταςτάςεων 

πάνω ςτα χορευτικά ςϊματα, κεωρεί ότι τα ίδια ςϊματα ζχουν τθν δυνατότθτα να 

επιφζρουν αλλαγζσ (Banes 1994,44). 

 Μαθηματικϊ και Γεωμετρύα  

Σε ζνα γενικότερο κλίμα, οι χορογράφοι αντί να δανείηονται μουςικά ςτοιχεία όπωσ ζκαναν 

τθν δεκαετία του ’60, πλζον κάνουν χριςθ επιςτθμονικϊν μοντζλων, τεχνικι που κυμίηει 

αυτι των μινιμαλιςτϊν ςτθ μουςικι. Θ Lucinda Childs ςτο Calico Mingling(1973) 

χρθςιμοποιεί γεωμετρικζσ φόρμεσ, ι θ Trisha Brown ςτο Accumulation Pieces (1971) 

χρθςιμοποιεί μακθματικά ςυςτιματα. Θ κινθςιολογία τθσ πρϊτθσ χορογραφίασ τθσ Childs 

είναι απολφτωσ οργανικι και βαςίηεται ςτο περπάτθμα και ςτα περίπλοκα γεωμετρικά 

μοτίβα τα οποία είναι καταγεγραμμζνα ςε γραφικι παρτιτοφρα. Θ χορογραφία ζχει 

διάρκεια δζκα λεπτϊν και βιντεοςκοπικθκε από τον πειραματικό ςκθνοκζτθ Babette 

Mangolte (Van Straaten  2013).   

Εικόνα 22  Απόςπαςμα από τη παρτιτοφρα του Calico 
Mingling(1973), Lucinda Childs (Van Straaten 2013) 

Εικόνα 21  Φωτογραφία από την εκτζλεςη Calico 
Mingling(1973), Lucinda Childs, 1973 (Van Straaten 2013)  
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Το δεφτερο παράδειγμα τθσ Brown βαςίηεται ςε μια μακθματικι ακολουκία. Ξεκινάει με 

ζνα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται κάποιεσ φορζσ. Στθ ςυνζχεια μια ακόμα κίνθςθ 

προςτίκεται ςε αυτό το μοτίβο δθμιουργϊντασ ζνα νζο το οποίο επαναλαμβάνεται μζχρι να 

προςτεκεί μια τρίτθ κίνθςθ και πάει λζγοντασ, μζχρι το κιναιςκθτικό ςφςτθμα τθσ να μθν 

μπορεί να υποςτθρίξει άλλεσ προςκικεσ. Πςον αφορά το ςυνδυαςμό του με τθ μουςικι, τα 

πρϊτα τζςςερα μοτίβα ςυμπίπτουν με τουσ τζςςερισ χτφπουσ του μουςικοφ μζτρου. Μετά 

το πζραςμα του τζταρτου μοτίβου ςυμπιζηονται όλα μζςα ςτο πζραςμα ενόσ μζτρου. Στο 

ζργο αυτό φυςικά χρθςιμοποιείται και θ μζκοδοσ τθσ επανάλθψθσ (Brown 1971). 

Θ Anna Teresa de Keersmaeker μια δεκαετία αργότερα δθμιουργεί τθν ομάδα Rosas ςτο 

Βζλγιο το 1983.  Θ ομάδα αυτι αςχολείται με τθ δθμιουργικι και ςχολαςτικι εξερεφνθςθ 

τθσ ςχζςθσ μεταξφ μουςικισ και χοροφ. Αυτό ςυμβαίνει με αρκετά μακθματικό τρόπο, 

εξετάηοντασ τθ γεωμετρία και αρικμθτικά μοτίβα προςπακϊντασ να δϊςει μια αυκεντικι 

προοπτικι ςε ςχζςθ με τθν άρκρωςθ του ςϊματοσ ςτο χϊρο και το χρόνο. Θ ομάδα 

ςυςτάκθκε με το ζργο Rosas danst Rosas (Rosas n.d.). Θ χορογραφία του κομματιοφ αυτοφ 

δθμιουργικθκε ταυτόχρονα με τθ μουςικι του, από τον ςυνκζτθ Thierry De Mey και το 

Peter Vermeersch. Το 1997 το ζργο βιντεοςκοπείται και ςκθνοκετείται από το μουςικό 

Thierry De Mey (Maple 2014). 

Το ζργο περιλαμβάνει τζςςερα μζρθ και εκτελείτε από τζςςερισ γυναίκεσ. Στο φιλμ τα 

κουςτοφμια που φοράνε μοιάηουν ςαν να είναι είτε εργάτριεσ ςε κάποιο εργοςτάςιο, είτε 

φυλακιςμζνεσ. Οι κινιςεισ ιδιαίτερα ςτα πρϊτα δφο μζρθ είναι μθχανικζσ και 

επαναλαμβανόμενεσ μζςω διαφόρων αρικμθτικϊν μοτίβων, προδίδοντασ ζτςι αγανάκτθςθ 

και κοφραςθ, ενϊ ζμμεςα κίγεται το κζμα τθσ κθλυκότθτασ και τθσ ςεξουαλικισ καταπίεςθσ 

μζςω των κινιςεων τουσ. Τζτοιεσ ιδζεσ ςυναντάμε πολφ ςυχνά ςτα πρϊτα ζργα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ χορογράφου (Maple 2014). 

Ρροτεινόμενο βίντεο: Rosas-Rosas Danst Rosas (1997) 

https://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis&t=75s&ab_channel=Kaaitheater  

Εικόνα 23 Rosas danst Rosas (1983), Rosas, Φωτογραφία από το 
φιλμ του ζργου το 1997 (Rosas n.d.) 

https://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis&t=75s&ab_channel=Kaaitheater
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 Δημοφιλεύσ  μορφϋσ  τϋχνησ 

Νεότεροι/εσ μεταμοντζρνοι/εσ χορευτζσ/ριεσ εμπνζονται από πιο δθμοφιλι κεάματα, και 

κοινωνικοφσ χοροφσ, τθ βιομθχανία τθσ μόδασ, τον κόςμο τθσ τζχνθσ, φανταχτερά χρϊματα, 

ιχουσ πανκ, ροκ, new wave και freestyle. Θ Karole Armitage, παλιότερο μζλοσ τθσ ομάδασ 

του Cunningham επθρεάηεται από πιο underground μουςικά είδθ τθσ εποχισ όπωσ θ Punk 

και το New Wave. Το 1981 ςε ςυνεργαςία με τον ςυνκζτθ Rhys Chatham και τθν New wave 

μπάντα του, παρουςιάηει το Drastic-Classicism που περιλαμβάνει ζξι χορευτζσ/ριεσ και 

πζντε μουςικοφσ. Θ ζνταςθ τθσ μουςικισ ιταν ςε πολφ υψθλό, οριακά βίαιο επίπεδο και οι 

κινιςεισ των χορευτϊν/ριων ιταν βίαιεσ απότομεσ και γριγορεσ. Οι μουςικοί βρίςκονταν 

επίςθσ πάνω ςτθ ςκθνι γεγονόσ που το ζκανε να μοιάηει πιο πολφ ωσ μια ροκ ςυναυλία 

παρά ωσ παράςταςθ χοροφ (Banes 1994,255). 

Ραρόμοιασ δυναμικισ ιταν το ζργο τθσ –P=dh/dq. Το ζργο αυτό αποτελεί μια κριτικι ςτθ 

γνωςτι φόρμα για ντουζτα του μπαλζτου, pas de deux, μόνο που θ Armitage αντί για 

πουζντ φοράει ψθλοτάκουνα και ο παρτενζρ τθσ Joseph Lennon φοράει μια δερμάτινθ 

φοφςτα. Το κομμάτι χορογραφικθκε βάςθ των παρτιτοφρων του David Linton, ντράμερ του 

Rhys Chatham. Θ μουςικι, αποτελοφταν από θχογραφθμζνα κομμάτια (μεταξφ των οποίων 

και κλαςςικισ μουςικισ) και ηωντανά κρουςτά. Θ ζνταςθ τθσ μουςικισ ιταν τόςο υψθλι, 

που δόκθκε βαμβάκι ςτο κοινό για να προςτατζψει τθ ακοι του (Banes 1994, Anderson 

1985). 

Ο Σκοτςζηοσ χορογράφοσ Michael Clark, ςυνεργάςτθκε ςτενά τα πρϊτα χρόνια τθσ καριζρασ 

του με τθν Karole Armitage, οποφ γνωριςτικαν ςτα εργαςτιρια του Cunningham και του 

Cage. Και οι δφο χορευτζσ/ριεσ είχαν ξεκινιςει τθν χορευτικι τουσ πορεία ωσ χορευτζσ/ριεσ 

μπαλζτου, κάτι το οποίο εγκατζλειψαν. Σε πολλά από τα κοινά τουσ ζργα, αλλά και τα 

προςωπικά του αργότερα, το φφλο και οι ςεξουαλικζσ ταυτότθτεσ είναι επίκεντρο. Το 

ενδιαφζρον τουσ ςε αυτό ξεκινάει από τθν μπαλετικι τουσ παιδεία ςτθν οποία όπωσ 

ςθμειϊνει θ Armitage ενϊ οι ςταρ του μπαλζτου ιταν γυναίκεσ, οι δεξιοτζχνεσ, οι 

ςκθνοκζτεσ και οι διευκυντζσ ιτανε πάντοτε άντρεσ (Banes 1994,298).  

Ντφνει τισ/τουσ χορεφτριεσ/εσ του με ροφχα που ςτερεοτυπικά ανικουν ςτο αντίκετο φφλο, 

αντικείμενα που μοιάηουν με φαλλοφσ, και φανταςμαγορικά κουςτοφμια που αφινουν 

ακάλυπτα επίμαχα ςθμεία του ςϊματοσ, ςυνικωσ τα οπίςκια. Αςκεί πολιτικι κριτικι 

τοποκετϊντασ ςτα ςκθνικά του φαςιςτικά ςφμβολα παςπαλιςμζνα με γκλίτερ. Ζνασ 

Βρετανόσ κριτικόσ αναφερόμενοσ ςτο ζργο No Fire Escape in Hell  ςχολιάηει πωσ πρόκειται 

για μια «δυναμικι ματιά μιασ βίαιθσ κοινωνίασ που μοιάηει να απζχει μόνο μια εκλογι» 

(Banes 1987, 300). 

Ρροτεινόμενο βίντεο: Drastic-Classicism (1981, revised 2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=yP-0bDaGGvI&ab_channel=ArmitageGoneDance  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yP-0bDaGGvI&ab_channel=ArmitageGoneDance
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 Ζητούμενα (tasks) 

Μια ακόμα μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε ςτισ ςυνκζςεισ ανοιχτισ φόρμασ ςτο χορό είναι 

μζςω «ηθτοφμενων» (tasks) και «ηθτοφμενων ςυμπεριφοράσ» (tasks behaviors). Ο Robert 

Morris αναφζρει ότι θ χριςθ αντικειμζνων και τα task behaviors ιταν δφο μζκοδοι που 

χρθςιμοποιοφνταν προκειμζνου να αποφκεχκεί ο χορόσ τθσ εκφραςτικότθτασ και να 

βρεκοφν νζοι τρόποι κίνθςθσ του ςϊματοσ (Banes 1987).  

Θ χριςθ αυτϊν των χορϊν ξεκίνθςε τθσ δεκαετία του 1960. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

τζτοιων ζργων αποτελοφν τα Equipment Pieces τθσ Trisha Brown. Στα ζργα αυτά 

χρθςιμοποιεί εξοπλιςμό για να αντιμετωπίςει προβλιματα όπωσ θ βαρφτθτα, ο χϊροσ και θ 

οπτικι του κοινοφ. Κζτει ςτον εαυτό τθσ ωσ χορογράφο, αλλά και τισ/τουσ εκτελζςτριεσ/εσ, 

ςυγκεκριμζνα ερωτιματα όπωσ «Ρωσ μπορείσ να περπατιςεισ ςε ζνα τοίχο;», «Ρωσ 

μπορείσ να μοιάηεισ ςαν να κάνεισ ελεφκερθ πτϊςθ;», «Ρωσ μπορείσ να κινθκείσ 

παράλλθλα ςτο πάτωμα;» (Sommer 1972, Banes 1987).  

Ζνα από τα ζργα αυτισ τθσ ςυλλογισ είναι το Man Walking Down the Side of a 

Building(1969) το οποίο αρχίηει με ζναν άνκρωπο, ντυμζνο με κακθμερινά ροφχα, που 

μοιάηει ςαν να πζφτει πολφ αργά με το πρόςωπο από τον ζβδομο όροφο ενόσ κτθρίου. 

Πταν ιταν πλζον κάκετοσ ςτθν πρόςοψθ του κτθρίου, άρχιςε να περπατάει προσ τα κάτω, 

δθλαδι προσ τθν αυλι του κτθρίου όπου βριςκόταν επίςθσ το κοινό. Αντίςτοιχα ςτο 

Walking on a wall (1971), το οποίο παρουςιάςτθκε ςτο Whitney Museum of America, 

χρθςιμοποιεί δφο τοίχουσ οι οποίοι ςχθματίηουν ορκι γωνία μεταξφ τουσ. Στθν κορυφι 

αυτϊν, ιταν δεμζνα καλϊδια τα οποία κρατοφςαν τισ/τουσ εκτελζςτριεσ/εσ ςε κάκετθ κζςθ 

ωσ προσ τον τοίχο και παράλλθλθ ωσ προσ το πάτωμα, ενϊ αυτοί περπατοφςαν, ζτρεχαν και 

ςτεκόντουςαν ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ ταυτόχρονα (Sommer 1972).  

Τθν ίδια χρονιά παρουςιάηει το Leaning Duets οποφ οι χορεφτριεσ/εσ ιταν χωριςμζνεσ/οι ςε 

ηευγάρια, και τα μζλθ κάκε ηευγαριοφ ενϊνονταν μεταξφ τουσ με ζνα ςχοινί ςτο φψοσ τθσ 

λεκάνθσ. Κάκε χορευτισ είχει γωνία 45 μοιρϊν ςε ςχζςθ με το πάτωμα και μποροφςε να 

αλλάξει μζτωπο. Θ χορογράφοσ αναφζρει: «Μοτίβα ιςορροπίασ, να προςπακείσ να 

κρατιςεισ το ςϊμα ίςιο ενϊ γζρνεισ, οι διορκϊςεισ που ςυμβαίνουν όταν πζφτεισ ι πασ να 

πζςεισ, ιταν τόςο όμορφεσ. Κάκε φορά που αναπνζεισ αλλάηει θ ιςορροπία. Ζτςι 

αναπτφξαμε μια γλϊςςα με “προτάςεισ τριϊν-λζξεων” όπωσ “δϊςε μου λίγο βάροσ”, “δϊςε 

μου πολφ βάροσ”, “πάρε περιςςότερο”. Ιταν πολφ δφςκολο και ευαίςκθτο ηθτοφμενο να 

αναγνωρίςεισ πια είναι θ κατάςταςθ του βάρουσ ςου και να επικοινωνιςεισ πριν να είναι 

αργά» (Sommer 1972, 141). 

Αντίςτοιχο ζργο είναι το Dance Construction: “Slant board” (1961) τθσ Simone Forti. 

Ρρόκειται για ζνα κεκλιμζνο ςανίδι, ςε γωνία 45 μοιρϊν, ςτου οποίου τθν κορυφι είναι 

δεμζνα ςχοινιά με κόμπουσ και οι εκτελεςτζσ/ριεσ ςκαρφαλϊνουν ςε αυτό (Banes 1994,14).   
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Εικόνα 25 Man Walking Down the Slide of a 
Building (1969), Trisha Brown (Sommer 1972) 

Εικόνα 26Leaning Duets Two (1971), Trisha Brown (Sommer 1972) 

Εικόνα 27Walking on the Wall (1971), Trisha Brown (Sommer 1972) 

Εικόνα 24 Dance Construction: «Slant Board» (1969), Simone Forti (Banes 1994) 
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Το 1994 ο Bill T.Jones δθμιουργεί το Still/Here μζςα από τα εργαςτιρια του με κόςμο που 

πάςχει από ανίατεσ αςκζνειεσ. Ηιτθςε από τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να ςκεφτοφνε 

καλζσ και κακζσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ τουσ και να φανταςτοφνε τον κάνατο τουσ. Ζπειτα 

ςωματοποίθςαν τα ςυναιςκιματα τουσ μζςω τθσ κίνθςθσ. Οι κινιςεισ ςυνοδεφονται από 

αφθγιςεισ των ςυμμετεχόντων (Moyers 1997). 

 Ο ίδιοσ ο χορογράφοσ είναι ζνασ από αυτοφσ του ανκρϊπουσ κακϊσ ζχει διαγνωςτεί με 

HIV, από το οποίοι ζχει χάςει και τον ςφντροφο του και χορευτι Arnie Zane. Ο T. Jones ζχει 

μια queer μίνιμαλ αιςκθτικι με ζντονο πολιτικό περιεχόμενο. Το Last Supper at uncle Tom’s 

Cabin/ The promised Land (1990) αφορά τθν καταπίεςθ, το ρατςιςμό και τθ ςεξουαλικι 

ελευκερία. Ρεριλαμβάνει 52 γυμνά ςϊματα, διαφόρων ςωματοτφπων, μεγεκϊν, 

εκνικοτιτων, θλικιϊν και φφλων. Οι χορογραφίεσ ςυνοδεφονται επίςθσ από αφθγιςεισ και 

τθ μουςικι του Julius Hemphill (Jones 1990). 

 Ρροτεινόμενα βίντεο: Man Walking Down The Side of a Building (1970) Trisha Brown 

https://www.youtube.com/watch?v=sKkBXZSljHk&ab_channel=ManuelPidal%C3%81ngeles  

 REINA SOFÍA - SIMONE FORTI - DANCE CONSTRUCTIONS  

https://www.youtube.com/watch?v=cYoVOEb0LG4&ab_channel=IribarrenDelaRiva  

 Αντικεύμενα  

Θ χριςθ αντικειμζνων ςτον αυτοςχεδιαςμό 

χρθςιμοποιικθκε ιδιαίτερα και από τουσ/τισ 

μετά-μοντζρνουσ αλλά και τουσ/τισ ςφγχρονουσ 

χορευτζσ/ριεσ. Μζςω τθσ χριςθσ αντικειμζνων 

ο/θ χορευτισ/ρια εντάςςει κακθμερινζσ 

κινιςεισ ςτο λεξιλόγιο του, αλλά ανακαλφπτει 

και νζεσ. Το Carnation τθσ Childs για το οποίο 

ζγινε αναφορά ςε προθγοφμενθ ενότθτα, είναι 

ζνα από τα πρϊτα παραδείγματα τζτοιων 

ζργων. Ζνα ακόμα παράδειγμα τζτοιου ζργου 

αποτελεί το Part of some Sextets(1965) τθσ 

Yvonne Rainer, όπου εκτόσ των δζκα χορευτϊν/ριων, περιζχει μια ποικιλία αντικειμζνων 

όπωσ γρανάηια, κορδόνια, ςτρϊματα, ςχοινιά και πανιά. 

Θ Βραηιλιάνα χορογράφοσ Marcela Levi ςτα πρϊτα ζργα τθσ ζκανε επίςθσ χριςθ 

αντικειμζνων. Στο Imagen(2002) ςε ςυνεργαςία με τθ φωτογράφο Claudia Garcia 

αναφζρεται ςε ζνα ςϊμα το οποίο δεν μπορεί να αιχμαλωτιςτεί. Θ εκτζλεςθ είναι ςαν ζνα 

παιχνίδι οποφ θ δράςθ που ςυμβαίνει είναι να βγαίνεισ και να μπαίνεισ ςε δφο κομμάτια 

ροφχων. Λίγα χρόνια αργότερα ςτο In-Organic(2007) χρθςιμοποιεί ζνα κολιζ μαργαριταριϊν 

με μικοσ εικοςιπζντε μζτρα, ζνα βαλςαμωμζνο κεφάλι ταφρου, φουρκζτεσ και ζνασ φωσ 

ποδθλάτου, όχι μόνο ωσ αντικείμενα αλλά και ωσ κζματα. Θ ιδζα είναι ότι όταν το 

αντικείμενο δεν χρθςιμοποιείται με τον κακιερωμζνο τρόπο, κακίςταται μθ-λειτουργικό. 

Εικόνα 28 Parts of some Sextets (1965), Yvonne Rainer (Banes 
1994) 

https://www.youtube.com/watch?v=sKkBXZSljHk&ab_channel=ManuelPidal%C3%81ngeles
https://www.youtube.com/watch?v=cYoVOEb0LG4&ab_channel=IribarrenDelaRiva
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Εξερευνά τθν ςυνάντθςθ του ςϊματοσ με το αντικείμενο ωσ γεννιτρια μιασ άλλθσ 

αίςκθςθσ, όπωσ μπορεί να είναι θ ζξαρςθ (Levi 2020).   

 

Με διαφορετικό τρόπο προςεγγίηει τθν ζννοια του αντικειμζνου ο χορογράφοσ Trajal 

Harrell ςτα ζργα τουσ Showpony(2007) και Tickle the Sleeping Giant #9 (2009). Το πρϊτο 

ζργο διαδραματίηεται ςε μια μία άδεια παςαρζλα, οποφ το κοινό κάκεται ςε δφο 

παράλλθλεσ γραμμζσ ςτα δεξιά και αριςτερά του. Ο Harrell περπατάει ςτθν παςαρζλα και 

αργά και μεκοδικά κάκεται ςτα πόδια ενόσ-ενόσ τουσ κοινοφ και περνάει ςτον επόμενο. 

Από μια χιουμοριςτικι ςκοπιά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι επαναπροςδιορίηει το Lap 

Dance. Ο χορευτισ φζρνει το κοινό ςε αμιχανθ κζςθ, κακιςτϊντασ το ςτθν πραγματικότθτα 

από υποκείμενο ςε αντικείμενο. Λόγω του ότι ο ίδιοσ είναι ζγχρωμοσ το αποτζλεςμα αυτισ 

τθσ πράξθσ επεκτείνεται ςυμβολικά ςτθν ιςτορία του δουλεμπορίου των Αφρικανϊν, τθσ 

ςκλαβιάσ και του καπιταλιςμοφ, οποφ ολόκλθροι πλθκυςμοί μετατράπθκαν και 

μετατρζπονται ςε εμπορεφματα, μθχανιματα και εργαλεία (Lepecki 2012). 

Στο δεφτερο ζργο, και Tickle the 

Sleeping Giant #9, μετατρζπει το ίδιο 

το ςϊμα του/τθσ χορευτι/ριασ ςε 

αντικείμενο. Για να το πετφχει αυτό 

του δίνει τθν υπνωτικι ουςία Ambien 

(Ηολπιδζμθ). Κατά αυτό τον τρόπο ο 

ίδιοσ δεν ζχει κανζνα χορογραφικό 

ζλεγχο πάνω ςτο ζργο, και κατά 

κάποιο τρόπο οφτε οι ίδιοι/εσ οι 

χορευτζσ/ριεσ. Θ χορογραφία 

εξελίςςεται με βάςθ τθ μεταβολικι 

αντίδραςθ του κάκε ςϊματοσ ςτο 

Ambient. Οι χορευτζσ/ριεσ βρίςκονται 

ξαπλωμζνοι/εσ ςτο πάτωμα και το κοινό ελεφκερο ςτο χϊρο τριγφρω τουσ. Το κομμάτι 

διιρκθςε περίπου οχτϊ ϊρεσ, όςο δθλαδι χρόνο δρα και θ ςυγκεκριμζνθ ουςία (Lepecki 

2012).  

Εικόνα 29 In-Organic (2007), Marcela Levi (Levi 2020) 

Εικόνα 30 Tickle the Sleeping Giant #9 (2009), Trajal Harrel (Lepecki 
2012) 
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Το ζργο Shorttplatz(2010) του Thomas Lehmen, πρόκειται για μια πιο ςφγχρονθ προςζγγιςθ 

ςχετικά με τθν χριςθ αντικειμζνων. Στα πενιντα λεπτά τα οποία λαμβάνει μζροσ το 

ςυγκεκριμζνο ςόλο, ο/θ εκτελεςτισ/ρια αλλθλεπιδρά με μια λάμπα, μια καρζκλα, ζνα 

μικρόφωνο, ζνα ςφυρί και μια εφθμερίδα μεταξφ άλλων αντικειμζνων, προςπακϊντασ να 

εξθγιςει ςτο κάκε αντικείμενο τθ λειτουργία και τθ φφςθ των υπολοίπων (Lepecki 2012).    

Ρροτεινόμενεo βίντεο: IN-ORGANIC τθσ Marcela Levi  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8HzSujiolg&ab_channel=MarcelaLevi  

 Ζητόματα Αυτοςχεδιαςμού 

«Ριςτεφω ότι ο αυτοςχεδιαςμόσ είναι επιςτιμθ. Ριςτεφω επίςθσ ότι αργά ι γριγορα 

θ  χορογραφία όπωσ τθν ξζρουμε κα είναι περιττι. Βλζπεισ, μποροφμε να κινθκοφμε 

γρθγορότερα απ’ ότι νομίηουμε, οπότε γιατί να ςκεφτόμαςτε πωσ πρζπει να 

κινοφμαςτε! Γιατί να προςπακοφμε και να προκακορίηουμε κάτι που είναι ιδθ 

αυκόρμθτο και απροςδιόριςτο;… Θ χορογραφία τελείωςε. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι 

πρζπει να ςταματιςουμε να το κάνουμε. Ακριβϊσ το αντίκετο. Ρροςπακοφμε να 

δοφμε τισ επιλογζσ.»   --Kenneth King, 1975 (Banes 1987, 177) 

Στο χορό του κεάτρου μπορεί κανείσ να ςυναντιςει τρεισ βαςικζσ περιπτϊςεισ του 

αυτοςχεδιαςμοφ. Θ πρϊτθ είναι για τθν προςκικθ λεπτομερειϊν ςε μια υπάρχουςα 

χορογραφία. Θ δεφτερθ αφορά μια διαδικαςία αυκόρμθτθσ και ελεφκερθσ κίνθςθσ για τθν 

εφεφρεςθ αυκεντικισ κίνθςθσ θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί ςε χορογραφία. Θ τρίτθ αφορά 

τον αυτοςχεδιαςμό ωσ αυτοςκοπό. Σθμαντικι λεπτομζρεια ςτον αυτοςχεδιαςμό ςτο χορό 

ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ τζχνεσ είναι θ ςωματικότθτα που αυτόσ περιλαμβάνει απαλλαγμζνθ 

από προκαταλιψεισ και πλαίςια (Carter 2000). 

Θ Halprin ζκανε χριςθ του αυτοςχεδιαςμοφ ωσ μια εναλλακτικι προκακοριςμοφ τθσ 

χορογραφίασ. Ενκάρρυνε μζςα από αυτό τθ προςωπικι ανάπτυξθ και τισ δθμιουργικζσ 

ςυνεργαςίεσ. Το ενδιαφζρον τθσ ωσ προσ τθν ςυνεργαςία ζφτανε κάποιεσ φορζσ ωσ 

τουσ/τισ κεατζσ, του/τισ οποίουσ προζτρεπε να ςυμμετάςχουν επίςθσ. Σκοπόσ τθσ ιταν 

μζςω του αυτοςχεδιαςμοφ να ςπάςει τα όρια που υπάρχουν μεταξφ εκτελεςτϊν-κεατϊν 

και να κάνει το χορό πιο προςβάςιμο ςε όλουσ/εσ (Carter 2000). 

Θ Rainer μιλϊντασ για τον αυτοςχεδιαςμό επιςθμαίνει ότι «το τι κάνει ο/θ εκτελεςτισ/ρια 

είναι πλζον πιο ςθμαντικό από το να προβάλει ζνα χαρακτιρα και μια διάκεςθ. Επίςθσ θ 

επίδειξθ τθσ δεξιοτεχνίασ και τθσ τεχνικισ των χορευτϊν όπωσ και ςυγκεκριμζνων ςωμάτων 

και ςωματοτφπων δεν υφίςταται πια» (Carter 2000, 7). Ζτςι δεν ζχουμε πλζον ζνα χορό 

βαςιςμζνο ςε οικίεσ ςυμβάςεισ φράςεων οποφ θ ενζργεια ακολουκεί μια πορεία 

κλιμάκωςθσ, οποφ ακλουκοφν ςτιγμζσ θρεμίασ και που το υλικό αναπτφςςεται βάςθ 

παραλλαγϊν πάνω ςτο κζμα ι με τθν ζμφαςθ ςε απίςτευτθ δεξιοτεχνία. Αντικζτωσ 

εξερευνοφνται νζοι τρόποι χριςθσ τθσ κακθμερινισ κίνθςθσ για ανκρϊπουσ χωρίσ 

χορευτικι εκπαίδευςθ, απαλλαγμζνοι από ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ, με μια μινιμαλιςτικι 

ενζργεια και διάκεςθ (Carter 2000). 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8HzSujiolg&ab_channel=MarcelaLevi
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Κεφϊλαιο 3ο:Αλληλεπιδρϊςεισ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31 Variations V (1965), John Cage. Carolyn Brown, Barbara Lloyd, Merce Cunningham, David Tudor, Gordon Muma 
(Nyman 2011) 
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3.1 John Cage-Merce Cunningham 

Θ μακροχρόνια ςυνεργαςία του John Cage με τον Merce Cunningham ζχει το ςθμείο 

αφετθρίασ τθσ τθ δεκαετία του 1940. Απορρίπτουν τθν ιδζα ότι ο ιχοσ και θ κίνθςθ 

αντίςτοιχα πρζπει να μεταφζρουν κάποιο μινυμα, και μζςω τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ κάκε 

τζχνθσ, αναδεικνφουν και για τισ δφο αντίςτοιχα τθν δφναμθ, τθν υπόςταςθ, τθν δυναμικι 

και τισ δυνατότθτεσ που ζχουν (Μπαρμποφςθ 2004, 153). Στα κοινά τουσ ζργα ο χορόσ και θ 

μουςικι εξετάηονται μεμονωμζνα κακϊσ ςτθν πραγματικότθτα είναι αςφνδετα και 

αςυγχρόνιςτα. Πταν αυτά φαίνεται να ςυμπίπτουν πρόκειται για ζνα ξεκάκαρα τυχαίο 

γεγονόσ (Banes 1994,111). 

Στα προγράμματα των παραςτάςεων τουσ ο Cage ζγραφε: «Δεν κζλουμε να ποφμε τίποτα 

για αυτι τθ μουςικι και τισ χορογραφίεσ. Αν κζλαμε να ποφμε κάτι κα χρθςιμοποιοφςαμε 

λζξεισ. Εμείσ κάνουμε κάτι. Το μινυμα αυτοφ που κάνουμε κακορίηεται από τον κάκε 

άνκρωπο που το βλζπει και το ακοφει. Κα μποροφςα να προςκζςω ότι δεν υπάρχουν 

ιςτορίεσ και ψυχολογικά προβλιματα. Είναι απλϊσ μια δραςτθριότθτα κίνθςθσ ιχου και 

φωτόσ»   (Μπαρμποφςθ 2004, 137).  

Και οι δφο τρζφουν μεγάλο ενδιαφζρον για το ηεν και άλλεσ αςιατικζσ φιλοςοφίεσ. Από τισ 

αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1950 χρθςιμοποίθςαν αλεατορικζσ μεκόδουσ και το I Ching ςτισ 

ςυνκζςεισ τουσ (Fetterman 1999). Ο Cunningham ςυςχζτιηε άμεςα τισ τυχαίεσ διαδικαςίεσ 

με το I Ching. «Στο I Ching κάνεισ ρίψθ για να δεισ τθν μοίρα ςου, και αποδζχεςαι τθν μοίρα 

ςου εκείνθ τθ ςτιγμι ςε εκείνο το μζροσ. Το επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί να είναι 

διαφορετικι… Εντάξει, οπότε κάνω ρίψθ για μια κίνθςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι και 

τοποκεςία, και αυτό είναι. Εντάξει; Αυτι πάει και τελείωςε. Μετά κάνω ρίψθ για να δω τθν 

επόμενθ, και τθν επόμενθ. Μετά, φυςικά, πρζπει να τισ τοποκετιςω μαηί, κάπωσ να βρω 

“πωσ πασ από τθ μία ςτθν άλλθ;”… αλλά αυτό είναι. Συναρμολογείσ προςεκτικά- ι εγϊ 

ςυναρμολογϊ. Ρρζπει να βρω για τι κα κάνω ρίψθ: το υλικό για τον/τθν κάκε χορευτι/ρια, 

κάτι για το χρόνο και κάτι για το χϊρο. Και μετά μζςω τθσ τυχαίασ διαδικαςίασ κα 

κακοριςτεί ποια είναι θ κίνθςθ, για πόςο χρόνο και ςε ποιο ςθμείο του χϊρου» 

(Cunningham 1988).  

To ζργο Suite by Chance αποτελεί το πρϊτο ζργο του Cunningham που όλα κακορίηονται με 

αλεατορικζσ μεκόδουσ και παρουςιάςτθκε τθν ίδια χρονιά με το 4’.33’’ του Cage.  Ππωσ 

αναφζρει και ο ίδιοσ θ ςουίτα είναι ακριβϊσ αυτό που περιγράφει ο τίτλοσ, «ςουίτα κατά 

τφχθ». Θ γκάμα των κινιςεων, θ διάρκεια, ο αρικμόσ των χορευτϊν/ριων ςε κάκε μζροσ και 

οι κζςεισ και κατευκφνςεισ ςτο χϊρο δεν ιταν προκακοριςμζνεσ. Πλα αυτά τα ςτοιχεία 

κακορίςτθκαν με τυχαίο τρόπο βάςθ ενόσ διαγράμματοσ που ο χορογράφοσ καταςκεφαηε 

επί μινεσ. Ο ίδιοσ αναφζρει πωσ μζςω αυτοφ του τρόπου «επετράπθ ςε κάκε χορευτι/ρια 

να αναδείξει τθν προςωπικι του/τθσ ποιότθτα, απογυμνωμζνα, δυναμικά και χωρίσ 

ντροπι» (Cunningham 1953, Cunningham 1952, Μπαρμποφςθ 2004). 
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Στο ζργο αυτό παρατθροφμε ομοιότθτεσ με το ζργο του John Cage Music of Changes που 

παρουςιάςτθκε τθν προθγοφμενθ χρονιά. Το ζργο αυτό απαρτίηεται από τζςςερα μζρθ. Σε 

αυτό το παράδειγμα ο ςυνκζτθσ χρθςιμοποίθςε το I Ching ςυνδυαςτικά με μεκόδουσ 

τυχαιότθτασ για να δθμιουργιςει 

διαγράμματα που αφοροφν τον 

ρυκμό, τισ δυναμικζσ, του ιχουσ και 

τισ παφςεισ, τθ διάρκεια και τουσ 

ςυνδυαςμοφσ αυτϊν. Μζςα από αυτά 

τα διαγράμματα δθμιοφργθςε 

παρτιτοφρεσ με πιο ςυμβατικι 

ςθμειογραφία. Στο μζροσ του πιάνου 

χρθςιμοποιείται και το εςωτερικό του 

πζρα από τα πλικτρα, και όλα τα 

θχθτικά και τεχνικά ηθτιματα είναι 

ςθμειωμζνα λεπτομερϊσ ςτθν παρτιτοφρα.  

Θ τακτικι του τυχαίου είχε ωσ αντίκτυπο κάκε παράςταςθ να ζχει διαφορετικό αποτζλεςμα 

από τισ υπόλοιπεσ. Πλοι οι παράγοντεσ του ζργου (χορεφτριεσ/εσ, μουςικοί, φωτιςτζσ κ.λπ.) 

δεν γνϊριηαν αντίςτοιχα πιο κα είναι το τελικό αποτζλεςμα, κακϊσ οι τυχαίεσ επιλογζσ 

γινόντουςαν πριν από κάκε παράςταςθ, οπότε δεν υπιρχε περικϊριο πρόβασ του 

καινοφργιου ςυνδυαςμοφ. Ρρϊτα παραδείγματα τζτοιων ζργων του Cunningham 

αποτελοφν Sixteen Dances for Soloist and Company of Three(1951)(μουςικι: Cage) το Rune 

(1959)(μουςικι: Wolff) και το Dime a dance (1953)(μουςικι: Tudor) (Μπαρμποφςθ 2004). 

Εικόνα 32 Suite by Chance(1952), Merce Cunningham, 
απόςπαςμα από το διάγραμμα  τθσ κίνθςθσ(Cunningham 
1988)  

Εικόνα 33 Suite by Chance(1952), Merce Cunningham,  
απόςπαςμα από το διάγραμμα χϊρου (Cunningham 1988) 

Εικόνα 34 Music of Changes(1951), John Cage, απόςπαςμα από τθ 
παρτιτοφρα του  τζταρτου μζρουσ (Cage n.d.) 
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Στα δυο τελευταία ζργα ο Cunningham είχε χορογραφιςει 13 διαφορετικζσ χορογραφίεσ, 

αλλά οι χορεφτριεσ/εσ κα παρουςίαηαν μόνο τισ εφτά. Το ποιεσ κα ιταν αυτζσ οι εφτά και 

με πια ςειρά, αποφαςιηόταν με αλεατορικζσ μεκόδουσ (Μπαρμποφςθ 2004). Στο Rune 

κάνει χριςθ του χϊρου ςε επίπεδα, χρθςιμοποιϊντασ όλο το εφροσ τθσ ςκθνισ με 

παράλλθλεσ δράςεισ να ςυμβαίνουν, αφινοντασ τον/τθν κεατι να επιλζξει τι κα 

παρακολουκιςει. Θ πρϊτθ μουςικι που χρθςιμοποιικθκε ιταν το For six or Seven Players 

του Christian Wolff (M. C. Company n.d.).   

Το κομμάτι ιταν χειρόγραφο από το Cage. Ο ςυνκζτθσ είχε γράψει το κομμάτι το 1958 ενϊ 

υπθρετοφςε ςτον Αμερικάνικο ςτρατό και το ταχυδρόμθςε ςτο Cage χωρίσ να κρατιςει ο 

ίδιοσ αντίγραφο. Το ςυγκεκριμζνο ζργο είχε δυςκολίεσ και αργότερα ο Cage μαηί με τον 

Tudor αποφάςιςαν να χρθςιμοποιιςουν το Duo for pianists I & II του ίδιου ςυνκζτθ. Στθ 

ςυγκεκριμζνθ ςφνκεςθ ζχει μεγάλθ ςθμαςία ο ζνασ/μια πιανίςτασ/ρια να ακοφει τον/τθν 

άλλο/θ. Σε κάκε μζτρο είναι γραμμζνεσ κάποιεσ νότεσ οι οποίεσ μποροφν να παιχτοφν 

ελεφκερα. Ρριν όμωσ προχωριςει ο/θ ζνασ εκτελεςτισ/ρια ςτο επόμενο μζτρο πρζπει να 

περιμζνει και τον/τθν άλλο/θ να παίξει (Vriezen 2013). Συναντάμε δθλαδι εδϊ μια πιο 

ελεφκερθ ζννοια του χρόνου, θ οποία εξαρτάται από τουσ/τισ εκτελεςτζσ/ριεσ. 

Το 1952 ο Cage διοργάνωςε ςτο Black Mountain College το πρϊτο Happening. Ππωσ 

αναφζρκθκε και ςτο πρϊτο κεφάλαιο (ςελ. 18), πρόκειται για πολλζσ ταυτόχρονεσ 

δραςτθριότθτεσ, διαφορετικϊν τεχνϊν αλλά και καλλιτεχνϊν. Ο Cage είχε κακορίςει μόνο 

τθ ρυκμικι δομι με τυχαίεσ διαδικαςίεσ, δθλαδι κάποια χρονικά πλαίςια ςτα οποία ιταν 

ελεφκεροι/εσ οι εκτελεςτζσ/ριεσ να παρουςιάςουν οτιδιποτε κελιςουν. Εκείνθ τθ μζρα ο 

ςυνκζτθσ ςε ςυνεργαςία με τον Cunningham και τον Rauschenberg και άλλουσ/εσ 

καλλιτζχνεσ/ιδεσ παρουςίαςαν το Theater Piece No. 1. Στθ διάρκεια αυτοφ του ζργου ο 

Tudor ζπαιηε πιάνο ενϊ ο Cunningham μαηί με άλλουσ/εσ χορευτζσ/ριεσ και ζνα ςκφλο 

κινοφνταν γφρω του και ταυτόχρονα ο Rauschenberg ζπαιηε ζνα παλιό χειροκίνθτο 

γραμμόφωνο(Nyman 2011, Merce Cunningham Trust n.d.).   

Στο χϊρο υπιρχαν επίςθσ κρεμαςμζνοι άςπροι πίνακεσ του Rauschenberg, ενϊ ο Cage 

ανεβαςμζνοσ ςε μια ςκάλα παρζδιδε μια διάλεξθ, απζναντι ςε μια άλλθ ςκάλα ςτθν οποία 

ιταν ανεβαςμζνοι οι ποιθτζσ M.C. Richards και Charles Olson οποφ απιγγειλαν ςε 

διαφορετικοφσ χρόνουσ. Το κοινό κακόταν διαςκορπιςμζνο ςτο χϊρο, ελεφκερο να επιλζξει 

ποια δραςτθριότθτα κα ικελε να παρακολουκιςει, ενϊ οι καρζκλεσ ιταν παρατεταγμζνεσ 

ςε διαγϊνιο(Nyman 2011, Merce Cunningham Trust n.d.).   

To 1961 οι τρεισ αυτοί καλλιτζχνεσ (Cage, Cunningham, Rauschenberg) παρουςιάηουν το 

Aeon, πρόκειται για ζνα ζργο ανοιχτισ φόρμασ. Ο αρικμόσ τον μουςικϊν και των 

χορευτϊν/ριων ιταν ανοιχτόσ και άλλαηε από παρουςίαςθ ςε παρουςίαςθ. Ο Cage 

χρθςιμοποίθςε ςυνδυαςτικά δφο κομμάτια του, το Winter Music(1957) με το Atlas 

Eclipticalis(1961) προςκζτοντασ και θλεκτρονικά ςτοιχεία. Και ςτα δφο κομμάτια ο αρικμόσ 

των εκτελεςτϊν/ριων ιταν ανοιχτόσ. Το Winter Music αφοροφςε πιανίςτεσ/ριεσ ενϊ το 
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Atlas Eclipticalis αφοροφςε μια ποικιλία οργάνων μεταξφ των οποίων ξφλινα και χάλκινα 

πνευςτά, κρουςτά και ζγχορδα. Και ςτα δφο κομμάτια υπιρχε θ οδθγία ότι μποροφν να 

παιχτοφν τμθματικά ι ολόκλθρα, όπωσ επίςθσ ότι μποροφν να παιχτοφν ςυνδυαςτικά 

μεταξφ τουσ (Cage n.d.).   

Και για τθ μουςικι όπωσ και για το χορό είχαν δθμιουργθκεί παρτιτοφρεσ οι οποίεσ ιταν 

κατά κφριο λόγω γραφικζσ. Οι μουςικζσ παρτιτοφρεσ παρουςίαηαν ςε αρκετά ςθμεία 

ςτοιχεία παραδοςιακισ ςθμειογραφίασ (νότεσ, πεντάγραμμό) ενϊ οι χορευτικζσ είχαν 

επίςθσ αρκετζσ γραπτζσ οδθγίεσ. Ο Cunningham, επίςθσ, δεν είχε προκακορίςει τθ ςειρά 

των ενοτιτων κίνθςθσ και υπιρχε θ δυνατότθτα κάποιεσ από αυτζσ να παραβλεφκοφν 

τελείωσ.  

 

 

 

 

Τα κουςτοφμια που ςχεδίαςε ο Rauschenberg βαςίςτθκαν πάνω ςε ζνα μπλε κορμάκι ςτο 

οποίο πρόςκετε διαφορετικά αντικείμενα και αξεςουάρ, όπωσ για παράδειγμα ηϊνεσ, ςε 

κάκε ςκθνι. Συχνά αυτά τα αξεςουάρ εξυπθρετοφςαν και τθ χορογραφία. Πςον αφορά τα 

ςκθνικά χρθςιμοποίθςε διάφορα αντικείμενα, καπνό και φϊτα. Δθμιοφργθςε επίςθσ ζνα 

Εικόνα 35 Atlas Eclipticalis (1961), John Cage, απόςπαςμα 
παρτιτοφρασ (de Singel n.d.) 

Εικόνα 36 Atlas Eclipticalis(1961), John Cage, απόςπαςμα 
παρτιτοφρασ απο το μζροσ του τςζλου (de Singel  n.d.) 

Εικόνα 37 Aeon (1961), Merce Cunningham, απόςπαςμα απο 
τθ παρτιτοφρα (MoMA n.d.) 
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μθχάνθμα, το οποίο ονόμαςε «Aeon machine» και κινοφνταν πολφ αργά ςτθ ςκθνι τθν ϊρα 

που οι χορευτζσ/ριεσ ιταν βυκιςμζνοι/εσ ςτο ςκοτάδι.  

  

 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε λόγω των τυχαίων διαδικαςιϊν που ςυχνά χρθςιμοποιοφςαν οι δφο 

καλλιτζχνεσ, ιταν αρκετά ςφνθκεσ τα δομικά ςτοιχεία τθσ παράςταςθσ να παρουςιάηονται 

ςτουσ χορευτζσ/ριεσ τθν θμζρα τθσ πρεμιζρασ ζτςι ϊςτε να μθν ζχουν τθν δυνατότθτα να 

προκακορίςουν τίποτα (Μπαρμποφςθ 2004, 141). Το Story (1963) του Cunningham 

αποτελεί ζνα τζτοιο παράδειγμα. Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζκανε περιοδεία ςτθν οποία από 

τόπο ςε τόπο τα ςτοιχεία τθσ ανακακορίηονταν πριν ακριβϊσ από κάκε εκτζλεςθ και 

τοιχοκολλοφνταν ςτα παραςκινια. Υπιρχε μια ςυγκεκριμζνθ γκάμα κινιςεων, κζςεων που 

μζςω των τυχαίων μεκόδων αποφαςιηόταν κάκε φορά πωσ κα παρουςιαςτοφν. Ρζρα από 

τα χορευτικά ςτοιχεία τθσ παράςταςθσ άλλαηαν και όλα τα υπόλοιπα, όπωσ θ μουςικι, τα 

φϊτα, τα ςκθνικά και τα κουςτοφμια (Banes 1994,112). 

Ο Rauschenberg ιταν αυτόσ που επιμελοφταν τα τρία τελευταία. Σε κάκε μζροσ που 

πθγαίνανε ςυνζλλεγε διάφορα αντικείμενα που ζβριςκε εκεί και με αυτά δθμιουργοφςε τα 

ςκθνικά και τα κουςτοφμια. Ρζρα από ζνα κίτρινο κορμάκι, ζδινε τθν ελευκερία ςτον κάκε 

χορευτι να επιλζξει τι κα φορζςει από τα υλικά και ροφχα που τουσ παρείχε. Υπιρξε επίςθσ 

παράςταςθ που ηωγράφιηε τα ςκθνικά τθν ϊρα τθσ εκτζλεςθσ. Ο ίδιοσ αναφζρει ότι δεν 

ιταν λίγεσ οι φορζσ που οι φωτιςτζσ του κεάτρου δεν του επζτρεπαν να χειριςτεί τα φϊτα 

και του ηθτοφςαν το ςχζδιο με τα φϊτα τθσ παράςταςθσ για να το κάνουν οι ίδιοι. Τουσ 

ιταν δφςκολο να καταλάβουν ότι ςτθν πραγματικότθτα οφτε ο ίδιοσ γνϊριηε ποιεσ κα είναι 

οι κζςεισ τθσ παράςταςθσ (Banes 1994,312). 

Φυςικά δεν δθμιοφργθςαν μόνο αλεατορικά ζργα. Οι νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ιταν ζνα 

πεδίο που κζντριςε το ενδιαφζρον και των δφο καλλιτεχνϊν. Στο Variations V(1965) (εικόνα 

31) δθμιοφργθςε ζνα θχοςφςτθμα που εξαρτάται από τθ κίνθςθ του χοροφ και το χειριςμό 

των μουςικϊν. Το μθχάνθμα αυτό περιλαμβάνει φωτοκφτταρα, οποφ όταν οι χορευτζσ/ριεσ 

Εικόνα 38 "Aeon Machine", Robert Rauschenberg, καταςκευι για 
τθν παράςταςθ Aeon(1961)  του Cunningham (Sebaly 2015) 
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κινοφνται μπλοκάρουν το φωσ που περνάει. Ρζρα από τα φωτοκφτταρα περιλαμβάνει 

πυκνωτικζσ ςυςκευζσ που αντιδροφν ςτθν απόςταςθ των χορευτϊν/ριων μεταξφ τουσ και 

ςτον αρικμό αυτϊν. Τα μθνφματα αυτά μζςω θλεκτρικϊν κυμάτων μεταφράηονται ςε 

θλεκτρονικοφσ ιχουσ. Οι μουςικοί από τθν άλλθ χειρίηονται μια ποικιλία αντικειμζνων όπωσ 

μαγνθτόφωνα, πικάπ και ραδιοφωνικοφσ δζκτεσ που περιζχουν θχθτικά υλικά ςυνκζςεων 

του Cage (Nyman 2011, 149). 

Το 2012 ο χορογράφοσ Bill T. Jones καταςκευάηει το ζργο “Story/Time”, ςτο οποίο είναι 

ξεκάκαρθ θ επιρροι και ο καυμαςμόσ του ςτουσ δφο αυτοφσ καλλιτζχνεσ.  Ρρόκειται για 

μια ζμπνευςθ από το ζργο του Cage το 1958-και αφιζρωςθ ςτον ςυνκζτθ αυτόν- όπου 

περιλάμβανε ενενιντα ιςτορίεσ του ενόσ λεπτοφ, που διακόπτονταν από μουςικζσ 

αλεατορικζσ παρτιτοφρεσ. Ζτςι λοιπόν δθμιουργεί ζνα κολάη από εβδομιντα μικρζσ 

ιςτορίεσ, μουςικι και χορό. Ρριν από κάκε εκτζλεςθ θ ςειρά αυτϊν διαλζγεται μζςω 

διαδικαςιϊν τυχαίου κακοριςμοφ. Οι ιςτορίεσ που αφθγείται προζρχονται όλεσ από τθν 

ηωι του. Συνεργάςτθκε με τον ςυνκζτθ Ted Coffey, οποφ ςυνζκεςε και εκτζλεςε ακουςτικζσ 

και θλεκτρονικζσ παρτιτοφρεσ, οι οποίεσ για τα πλαίςια τθσ παράςταςθσ ςχεδιάςτθκαν με 

αλεατορικζσ μεκόδουσ και διαδραςτικά ςυςτιματα (Jones 2012). 

Ρροτεινόμενα βίντεο: Variations V (1966) - Merce Cunningham Dance Company 

https://www.youtube.com/watch?v=yOAagU6cfBw&ab_channel=MerceCunninghamTrust,  

Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company: Story/Time (Trailer)  

https://www.youtube.com/watch?v=2O_6RVNQlvQ&t=144s&ab_channel=BillT.JonesArnieZaneCom

pany  

 

3.2 Robert Dunn και Judson Theater 

Στα χρόνια τθσ Judson υπιρξε επίςθσ πολφ ζντονθ αλλθλεπίδραςθ των δφο τεχνϊν. Αρχικά 

θ βαςικι ιδιότθτα του Robert Dunn που δίδαξε ςτα πρϊτα εργαςτιρια τθσ Judson δεν ιταν 

αυτι του χορογράφου, αλλά του ςυνκζτθ. Ιταν μακθτισ του Cage και ενςτερνίςτθκε τισ 

ιδζεσ του για μια πιο εκτεταμζνθ οπτικι όςον αφορά τθ μουςικι, θ οποία περιλαμβάνει 

ςτοιχεία κεάτρου και performance art. Μετζφερε αυτιν τθν άποψθ με αντίςτοιχο τρόπο 

και ςτο χορό (Banes 1994,314).  

Μουςικά ηθτιματα που απαςχόλθςαν τουσ/τισ πειραματικοφσ μουςικοφσ, όπωσ για 

παράδειγμα θ παρτιτοφρα, αποτζλεςαν υλικό για τα εργαςτιρια του, και για τα ηθτοφμενα 

που ζκετε ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/ριεσ. Μζςω αυτϊν των μεκόδων, ζβαηε τουσ/τισ 

χορευτζσ/ριεσ ςε μια χορογραφικι ςυνκικθ απελευκερωμζνθ από τθν μιμθτικι διάκεςθ ωσ 

προσ τθ μουςικι. Συχνά ζκανε χριςθ μουςικϊν κομματιϊν ωσ ιδζα (concept) για μια 

χορογραφία, χωρίσ απαραίτθτα να κάνει χριςθ του κομματιοφ αυτοφ ςτο τελικό 

αποτζλεςμα (Banes 1994,315). Οι ςπουδαςτζσ/ριεσ είχαν απεριόριςτθ ελευκερία όςον 

αφορά τα υλικά και τισ δομζσ. Ππωσ και ο Cage ςτα μακιματα του, ζτςι και ο Dunn 

ςυηθτοφςε με τουσ φοιτθτζσ του για τισ αποφάςεισ που πιραν (Μπαρμποφςθ 2004, 167). 

https://www.youtube.com/watch?v=yOAagU6cfBw&ab_channel=MerceCunninghamTrust
https://www.youtube.com/watch?v=2O_6RVNQlvQ&t=144s&ab_channel=BillT.JonesArnieZaneCompany
https://www.youtube.com/watch?v=2O_6RVNQlvQ&t=144s&ab_channel=BillT.JonesArnieZaneCompany
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Θ Trisha Brown αναφζρει για τον Dunn και τα εργαςτιρια του ότι «δεν αναηθτοφςε ςωςτζσ 

απαντιςεισ, αλλά ενδιαφερόταν για οποιαδιποτε ατομικι λφςθ ζβριςκαν οι 

ςπουδαςτζσ/ριεσ του» (Μπαρμποφςθ 2004, 186). Αντίςτοιχθ και θ παρατιρθςθ τθσ Rainer 

που ςθμειϊνει πωσ «Τα μακιματα του Dunn δεν ζμοιαηαν με τα τυπικά μακιματα 

χορογραφίασ. Ο ίδιοσ αντιμετϊπιηε όλεσ τισ καταςτάςεισ με λεπτότθτα και ευαιςκθςία. 

Ενδιαφερόταν για τα πάντα. Σε ότι και αν ςυνζβαινε κα ζβριςκε ςτοιχεία για να τονίςει τθ 

μοναδικότθτα τουσ» (Μπαρμποφςθ 2004, 181). 

 Να ςθμειωκεί επίςθσ ότι μεταξφ πολλϊν διάφορων καλλιτεχνϊν, ςτα χορογραφικά 

εργαςτιρια τθσ Judson ςυμμετείχαν, ι απλά παρακολουκοφςαν και μουςικοί  (Banes 1994). 

Στθν πρϊτθ παράςταςθ τθσ Judson υπιρχε μεγάλθ ποικιλομορφία ςχετικά με τον τρόπο 

χριςθσ τθσ μουςικισ ςτισ χορογραφίεσ. Το ζργο Like Most People- for Soren(1962) που  

παρουςιάςτθκε εκείνο το απόγευμα, πρόκειται για μια αυτοςχεδιαςτικι ςυνεργαςία 

μεταξφ του Fred Herko και του jazz πιανίςτα Cecil Taylor.Σε άλλα κομμάτια ζγινε χριςθ τθσ 

φωνισ από τισ/τουσ χορεφτριεσ/εσ (Banes 1994).  

Στο Mannequin Dance του David Gordon οι εκτελεςτζσ/ριεσ τραγουδοφςαν, ενϊ ςτο Dance 

for 3 people and 6 arms τθσ Yvonne Rainer τςίριηαν. Στο πρϊτο παράδειγμα του David 

Gordon, ενεργόσ ιταν και ο ρόλοσ του κοινοφ ςτο θχθτικό κομμάτι, κακϊσ ζπρεπε να 

φουςκϊςουν μπαλόνια και να τα αφιςουν να ξεφουςκϊςουν αργά-αργά. Ταυτόχρονα ο 

ίδιοσ φορϊντασ μια ςτολι βιολόγου ζπεφτε ςιγά-ςιγά ςτο πάτωμα τραγουδϊντασ και 

χτυπϊντασ τα δάχτυλά του. Μεταξφ των ςυνκετϊν που χρθςιμοποιικθκε θ μουςικι τουσ 

ιταν ο Erik Satie(Fred Herko-Once or Twice a week I put on Sneakers to go Uptown), και ο 

John Cage(Carol Schothon-Isolations, και Ruth Emerson-Shoulder). Τζλοσ, μεγάλοσ ιταν ο 

αρικμόσ των ζργων που εκτελζςτθκαν ςιωπθλά (Banes 1994,217). 

Αρχίηει τότε μια περίοδοσ που θ χριςθ μουςικισ ςυνκετϊν του 20ου αιϊνα πριν τον Cage 

γίνεται εξαιρετικά ςπάνια, κακϊσ κεωρείται ξεπεραςμζνθ. Σε αυτά τα χρόνια οι 

ςυνεργαςίεσ μεταξφ χορευτϊν/ριων και μουςικϊν μζςα ι και ζξω από τα πλαίςια τθσ 

Judson δεν είναι λίγεσ. Μετά τθν πρϊτθ παράςταςθ ακόμα περιςςότεροι/εσ μουςικοί 

αρχίηουν να ςυμμετζχουν ςτα εργαςτιρια, μεταξφ αυτϊν ο Philip Corner, James Tenney και 

ο Malcom Goldstein.20 Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ προςζγγιςθ κατά τθν οποία θ 

μουςικι ςφνκεςθ παρουςιαηόταν ωσ το βαςικό περιεχόμενο τθσ  παράςταςθσ  χοροφ. Κατά 

αυτό τον τρόπο ο/θ ςυνκζτθσ/ρια προςπακοφςε να ενκαρρφνει τουσ/τισ ακροατζσ/ριεσ να 

ςκεφτοφν τθν μουςικι ωσ κίνθςθ και χορό. Ραράδειγμα τζτοιου ζργου είναι το Κeyboard 

Dances(1964) του Philip Corner (Banes 1994,315). 

                                                           
20

 James Tenney(1934-2006) Αμερικανόσ ςυνκζτθσ και κεωρθτικόσ τθσ μουςικισ, οποφ μαηί με τον Malcolm 
Goldstein (1936-  ) επίςθσ Αμερικανόσ ςυνκζτθ, βιολονίςτα, και αυτοςχεδιαςτι και τον Philip Corner, 
δθμιοφργθςαν το Toner Roads Ensemble και ςυμμετείχαν ςτον εγχείρθμα τθσ Judson Theater.  
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Εικόνα 39 Music for Word Words(1963), Steve Paxton  (Banes 
1994) 

Αντίςτοιχα  υπιρξαν ζργα χορευτϊν/ριων που 

κφριο εργαλείο τουσ ιταν ο ιχοσ και θ 

δθμιουργία μουςικισ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα 

αποτελεί το Music for Word Words (1963) του 

Steve Paxton. Το ζργο αυτό αποτελοφταν από 

το φοφςκωμα και το ξεφοφςκωμα ενόσ 

πλαςτικοφ κφβου με χζρια και πόδια, με τθ 

χριςθ θλεκτρικισ ςκοφπασ, που ζπειτα 

χρθςιμοποιικθκε ωσ κουςτοφμι  (Banes 1994).  

Θ Simone Forti ιταν επίςθσ μια χορογράφοσ που ζδειξε ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτο μουςικό 

κομμάτι μιασ χορογραφίασ. Ζνταξε ςτα ζργα τθσ τραγοφδι, ομιλία, τςιριχτά, απαγγελίεσ, 

γζλια και άλλουσ απλοφσ ιχουσ που παράγονται από τουσ/τισ χορευτζσ/ριεσ. Στα πρϊτα τθσ 

ζργα επθρεάηεται ιδιαίτερα από το La Monte Young και τουσ κρατθμζνουσ ιχουσ που 

χρθςιμοποιεί.  Ζτςι λοιπόν το 1961 δθμιοφργθςε το Accompaniment for La Monte’s “2 

sounds”. Στο κομμάτι αυτό οι ρόλοι τθσ μουςικισ και του χοροφ αντιςτράφθκαν εντελϊσ 

από τον ςτερεοτυπικό τρόπο που ςυνθκιηόταν, κακϊσ ο χορόσ ζρχεται πλιρωσ ωσ ςυνοδεία 

ςτθ μουςικι του ςυνκζτθ (Banes 1994,315). Το ςυγκεκριμζνο ζργο αποτελεί μια ςφνκεςθ 

ανοιχτισ φόρμασ. 

Το κινθτικό κομμάτι περιλαμβάνει δφο εκτελεςτζσ/ριεσ. 

Ο/Θ ζνασ/μια κάκετε όρκιοσ ςτο κόμπο ενόσ ςχοινιοφ 

που κρζμεται από το ταβάνι ενϊ ο άλλοσ/άλλθ τον/τθν 

γυρνάει μζχρι το ςχοινί να ςφίξει και φςτερα τον αφινει 

και ξετυλίγεται. Πλο αυτό ςυμβαίνει ταυτόχρονα με τθ 

μουςικι του La Monte Young που διαρκεί δϊδεκα 

λεπτά. Πταν το ςχοινί ςταματιςει ο/θ εκτελεςτισ/ρια 

απλά κάκεται και ακοφει το υπόλοιπο του κομματιοφ 

μζχρι να ολοκλθρωκεί (Banes 1987,27).   

Πςον αφορά το μουςικό μζροσ αποτελείται από δφο 

ιχουσ. Ο πρϊτοσ ιχοσ είναι το γδάρςιμο μιασ 

μεταλλικισ κονςζρβασ ςε ζνα γυαλί, ενϊ ο δεφτεροσ 

είναι το τρίψιμο ενόσ γκονγκ με μια μπαγκζτα 

κρουςτϊν. Ο Cornelius Cardew γράφει για τθ ςφνκεςθ 

πωσ «Πταν ο πρϊτοσ ιχοσ ξεκινάει, δεν μπορείσ να 

φανταςτείσ ότι υπάρχει χειρότεροσ ιχοσ ςε ολόκλθρο 

τον κόςμο. Μετά ζρχεται ο δεφτερο ιχοσ και πρζπει να παραδεχτείσ ότι ζκανεσ λάκοσ». Το 

κομμάτι χορογραφικθκε επίςθσ το 1964 και από τον Cunningham (Tannenbaum 2015). 

Το 1963 μετά τθν πρϊτθ παράςταςθ τθσ Judson ο Philip Corner ο οποίοσ πλζον 

παρακολουκοφςε τα εργαςτιρια του Dunn ςυνκζτει το Certain Distilling Process. Στο 

Εικόνα 40 Accompaniment for La Monte's " 2 
sounds"(1961),  Simon Forti-La Monte Young 
(Tannenbaum 2015) 
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ςυγκεκριμζνο κομμάτι θ κίνθςθ των χορευτριϊν/ων αποτελεί μια ηωντανι παρτιτοφρα  για 

τουσ/τισ μουςικοφσ ϊςτε να αλλθλεπιδράςουν. Ριο ςυγκεκριμζνα ςυμμετείχαν τζςςερισ 

χορεφτριεσ/εσ οποφ χορογραφοφςαν ςφντομα ςόλο βαςιςμζνα ςε μια παρτιτοφρα που είχε 

δοκεί από τον ςυνκζτθ. Αντίςτοιχα οι δεκαεφτά μουςικοί που ζπαιρναν μζροσ και θ μια 

τραγουδίςτρια ακολουκοφςαν ο/θ κακζνασ/μια από ζναν/μια χορευτι/ρια και μετζφραηαν 

τισ κινιςεισ τουσ ςε ιχο (Banes 1994). 

Μζχρι και τθν αρχι τθσ λειτουργίασ τθσ Judson ο αυτοςχεδιαςμόσ χρθςιμοποιικθκε από 

τουσ μεταμοντζρνουσ χορογράφουσ αλλά όχι με τθ μορφι που φανταηόμαςτε ςιμερα. Θ 

χριςθ του γινόταν με ςκοπό τθν εξερεφνθςθ κινθτικϊν πικανοτιτων ι άλλων παραμζτρων 

του χοροφ (Banes 1994). Αντίςτοιχα οι πρϊτοι/εσ πειραματικοί ςυνκζτεσ/ριεσ δεν ζκαναν 

χριςθ του αυτοςχεδιαςμοφ με τθ ςθμερινι μορφι, αλλά κυρίωσ ωσ ζνα εργαλείο για τθν 

εξερεφνθςθ των ιχων (Nyman 2011). 

 Θ Yvonne Rainer, από τισ πρϊτεσ χορεφτριεσ που ζκαναν χριςθ του αυτοςχεδιαςμοφ-ςτα 

πλαίςια τθσ Judson και των εργαςτθρίων του Dunn- ωσ δομικι μζκοδο τθσ χορογραφίασ 

πολφ ςυχνά ςυμπεριλαμβάνει ςτα ζργα τθσ και φωνι. Στθ 14θ παράςταςθ τθσ Judson 

(Concert 14) παρουςίαςε το Some thoughts on Improvisation. Στο ζργο αυτό θ μόνο 

χορογραφικι μζκοδοσ που χρθςιμοποιεί είναι ο αυτοςχεδιαςμόσ. Συμπεριλαμβάνει επίςθσ 

θχογραφθμζνο κείμενο, το οποίο χρθςιμοποιεί ωσ μουςικι ςυνοδεία. Θ φωνι είναι ζνασ 

περιγραφικόσ μονόλογοσ ο οποίοσ περιγράφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθ διαδικαςία του 

αυτοςχεδιαςμοφ, των ςκζψεων και τθσ εμπειρίασ (Banes 1994,224). 

Θ Rainer δθμιουργεί μια λίςτα τριϊν επιλογϊν: 1.Ραρόρμθςθ  2.Μθ-Ραρόρμθςθ   3.Λδζεσ. Θ 

δράςθ μπορεί να ζρκει από κακζνα από αυτά τα ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ 

απόφαςθσ να μθν ακολουκιςεισ τθν παρόρμθςθ. Το τελικό ςτάδιο, ζχει να κάνει με το 

ζνςτικτο του/τθσ εκτελεςτι/ριασ, το ςωματικό και ψυχικό ζλεγχο όπωσ και τθ διαχείριςθ 

του άγχουσ (Banes 1994,224).  

 

Ρροτεινόμενα βίντεο: Simone Forti-Dance Constructions 4/5 εκτζλεςθ ςτο Box in Chinatown, 

8/18/2011 

https://www.youtube.com/watch?v=pDjl4bhF-6w&ab_channel=AdamOverton  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDjl4bhF-6w&ab_channel=AdamOverton
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3.3 Αυτοςχεδιαςτικϊ Jams  
«Ξεκινάσ να ανακαλφπτεισ τον μικρό ςου χορό 

πρϊτθ κίνθςθ, θ καλφτερθ κίνθςθ 

ο καλφτεροσ τρόποσ, ο μόνοσ τρόποσ 

ο μόνοσ τρόποσ, ο μοναδικόσ τρόποσ 

και μουςικι 

ι χωρίσ μουςικι 

ι χωρίσ μουςικι 

με μουςικι 

αποκλείεται, κανζνασ τρόποσ 

πρϊτθ κίνθςθ, θ καλφτερθ κίνθςθ» 

---Απόςπαςμα από το ποίθμα «Small Dance Poem» τθσ Terrie Yaffe21 

(Lisa Nelson και Nancy Stark Smith 1997) 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε το «Contact Improvisation» είναι μια αυτοςχεδιαςτικι φόρμα 

χοροφ ςτθν οποίο μπορεί να ςυμμετάςχει οποια(ος)διποτε βρίςκεται ςτο χϊρο. Θ 

ςυχνότθτα του και θ διάρκεια δεν είναι ποτζ κακοριςμζνθ. Δεν περιζχει κάποιον/α αρχθγό 

ι οδθγό που κακοδθγεί τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ για το τι πρζπει να κάνουν, αλλά οι 

ίδιοι/εσ κρίνουν και αποφαςίηουν (bodyresearch n.d.). Ρολφ ςυχνό φαινόμενο είναι πζρα 

από χορευτζσ/ριεσ να ςυμμετζχουν και μουςικοί. Ρολλζσ φορζσ βζβαια οι μουςικοί είναι οι 

ίδιοι/εσ οι χορευτζσ/ριεσ οποφ παράγουν από μόνοι τουσ ιχουσ είτε με τθ φωνι, είτε με το 

ςϊμα τουσ και το χϊρο.  

Το ACI (Association de Contact Improvisation) με ζδρα το Montreal ζχει δθμιουργιςει ζναν 

οδθγό για άτομα που δεν ζχουν εμπειρία ςε αυτό το είδοσ αυτοςχεδιαςμοφ και κα ικελαν 

να ςυμμετζχουν. Ο οδθγόσ περιλαμβάνει δφο λίςτεσ, μία για χορευτζσ/ριεσ και μία για 

μουςικοφσ. Να διευκρινίςουμε ότι δεν χρειάηεται να είςαι επαγγελματίασ ι να ζχεισ 

εμπειρία ςε μια από τισ δφο τζχνεσ, απλά επιλζγεισ απλϊσ ποιόν ρόλο κεσ να 

ακολουκιςεισ, τον οποίο φυςικά μπορείσ να αλλάξεισ κατά τθ διάρκεια του 

αυτοςχεδιαςμοφ. 

Πςον αφορά τουσ/τισ χορευτζσ/ριεσ θ πρϊτθ οδθγία αφορά τθ ςυγκζντρωςθ του ατόμου 

ςτο ίδιο του το ςϊμα, ϊςτε αργότερα να μπορζςει να ειςπράξει από κάποιο άλλο άτομο και 

να δϊςει αρμονικά ςε αυτό. Φςτερα αρχίηεισ και αφουγκράηεςαι το χϊρο και τα άτομα 

γφρω ςου και αφοφ επιβεβαιϊςεισ με κάποιο βλζμμα, χαμόγελο, ενζργεια, κίνθςθ, το 

ενδιαφζρον κάποιου άλλου, ζρχεςτε ςε επαφι. Αν το άλλο άτομο δεν επικυμεί να 

χορζψετε μαηί ι αποφαςίςει να φφγει, δεν το πιζηεισ για το αντίκετο, ςυνεχίηεισ να 

αφουγκράηεςαι το χϊρο, μζχρι να βρεκεί κάποιο άλλο άτομο (contactimpro n.d.).     

Πλθ θ τεχνικι βαςίηεται ςτθ ανταλλαγι βαρφτθτασ, τθν επαφι και τθν επικοινωνία. Πταν 

πλζον δφο άτομα βρίςκονται ςε επαφι, είναι πολφ ςθμαντικό να υπάρχει ιςορροπία μεταξφ 

                                                           
21

 Terrie Yaffe δίδαςκε αυτοςχεδιαςτικό κζατρο, κείμενο και χορό ςτο Seattle ςτθν Ουάςιγκτον. Το ποίθμα 
παρουςιάςτθκε από τισ χορεφτριεσ Karen Nelson και Nancy Stark ςτο Breitenbush Jam το 1986. 
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τουσ, δθλαδι πρζπει να ελζγχουν πόςο βάροσ δίνουν ςτο άλλο άτομο και πόςο παίρνουν. 

Υπάρχει ςεβαςμόσ από κάκε χορευτι/ρια ςτον προςωπικό χϊρο του ατόμου που χορεφει 

μαηί, αλλά και των υπολοίπων ςτο χϊρο. Συβάηεται τον ρυκμό του/τθσ ςυγχορευτι/ριασ 

του/τθσ και προςπακεί να επικοινωνιςει για τισ επικυμίεσ του, αλλά με όςο το δυνατόν 

λιγότερο χριςθ ομιλίασ (contactimpro n.d.).     

Οι μουςικοί που βρίςκονται ςτο χϊρο, νιϊκουν ςαν να είναι χορευτζσ/ριεσ, δθλαδι δεν 

διαφοροποιοφνται από τουσ/τισ υπόλοιπουσ/εσ μζςα ςτο χϊρο και πρζπει μουςικά να 

τθροφν ότι οι χορεφτριεσ/εσ τθροφν ςτο χορό τουσ. Οι ίδιοι πρζπει να παρακολουκοφν 

τουσ/τισ χορευτζσ/ριεσ και να αλλθλεπιδροφν μαηί τουσ, και όχι να προςπακοφν να 

επιβάλουν τθν μουςικι τουσ. Το ίδιο ιςχφει και μεταξφ τουσ. Θ ςιωπι κρίνεται επίςθσ πολφ 

ςθμαντικι για να μπορζςουν οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να ακοφςουν ο/θ ζνασ/μία τον/τθν 

άλλον/άλλθ(contactimpro n.d.). Σε τζτοιου είδουσ περιςτάςεισ ςυνικωσ θ ζνταςθ τθσ 

μουςικισ παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα, και κορυφϊνεται ανάλογα με τθ δράςθ. 

Φυςικά θ επικοινωνία μουςικϊν-χορευτϊν/ριων δεν είναι μονόπλευρθ. Οι χορεφτριεσ/εσ 

παρακολουκοφν επίςθσ τισ/τουσ μουςικοφσ. Ο λόγοσ που γίνονται αυτζσ οι διευκρινίςεισ 

δεν είναι επειδι μόνο οι μουςικοί πρζπει να παρακολουκοφν τισ/τουσ χορεφτριεσ/εσ, αλλά 

επειδι όλα αυτά τα χρόνια θ ςχζςθ μουςικισ- χοροφ ιταν εξουςιαςτικι. Ο χορόσ πάντα 

ακολουκοφςε τθ μουςικι. Οπότε είναι φυςικό μία/ζνασ μουςικόσ να μθν ζχει ςκεφτεί ότι 

μπορεί και θ/ο ίδια/οσ να ακολουκιςει τον χορό. 

Ο Κωνςταντίνοσ Μίχοσ που οργάνωςε τα πρϊτα Contact Improvisation jam ςτθν Ακινα το 

1990 ζχει γράψει ζνα κείμενο με δϊδεκα παρατθριςεισ για το τι είναι «jam».  Θ ζβδομθ 

παρατιρθςθ ςχετικά με τθ μουςικι αναφζρει «Θ  μουςικι  ςε  ζνα jam  δεν  είναι  για  να  

προςκζτει  ρυκμικό  ςκθνικό  και  να δικαιολογθκείτε  εςείσ  για  τθν  ζλλειψθ  ρυκμοφ,  

επικοινωνίασ  με  τον/τθν  άλλον/θ, πνευματικοφ και ςωματικοφ χαλβαδιάςματοσ. Κλείςτε 

τα αυτιά ςτο ζκνικ χαλί που πολλζσ  φορζσ  ακοφγεται  ςε  jam  ςε  όλεσ  τισ  χϊρεσ,  ςε  

αυτό  ςτρϊνετε  μόνο  τον κινθτικό κομφορμιςμό ςασ. Θ μουςικι ςτο jam μασ είναι 

ελεφκερθ αυτοςχεδιαςτικι, για να ενκαρρυνκείτε να τροχίςετε τθν αρμονία και τισ 

ςυνικειεσ ςασ», ενϊ ςτθν εντεκάτθ που αναφζρεται ςτουσ κεατζσ λζει πωσ «Αιςκανκείτε 

ςυμπάκεια για  αυτοφσ/εσ  που  ζρχονται  κακυςτερθμζνοι/εσ  και  ηθτάνε  να  κάτςουν  και  

μόνο  να  κοιτάνε  αλλά  μθν  τουσ  τραβάτε  να  χορζψουν, ηθτείςτε  τουσ  μόνο  να  μπουν  

μζςα  αλλά  ςτθν  άκρθ,  αφιςτε  τουσ/τισ  να  ακοφςουν  το  κάλεςμα  του  πατϊματοσ  και  

των  ςωμάτων.  Κλοτςιςτε  απαλά  αυτοφσ/εσ  που  ξαπλϊνουν  και  διαλογίηονται ςτθν 

μζςθ του χϊρου, εςείσ δεν πιγατε να χορζψετε ςτο κρεβάτι τουσ» (Μίχοσ n.d.) 

Θ τομι τθσ μουςικισ και του χοροφ ςε ζνα jam είναι θ ςυνειδθτότθτα. Σε προθγοφμενο 

κεφάλαιο ζγινε αναφορά ςτθ διαφορά τθσ ςυνειδθτισ-ενεργθτικισ ακρόαςθσ από τθν 

πακθτικι και τθ ςθμαντικότθτα τθσ ςτθ διαδικαςία του αυτοςχεδιαςμοφ. Αντίςτοιχα, και 

πολφ πιο φανερά λόγω του οπτικοφ ερεκίςματοσ, πρζπει να υπάρχει ενεργθτικι ςτάςθ και 

ςτο contact improvisation. Πταν κάποιοσ/α βρίςκεται ςε μια κατάςταςθ που «παίρνει» το 
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βάροσ ενόσ άλλου ατόμου, δεν μπορεί να είναι πακθτικόσ γιατί πολφ απλά κα πζςουν. 

Κακζνασ/μια πρζπει να είναι απόλυτα ςυγκεντρωμζνοσ/θ για να υποςτθρίξει το άλλο 

άτομα, και αντίςτροφα να μπορεί να καταλάβει πόςο βάροσ κα πρζπει να του δϊςει.     

Θ Αλίκθ Κοντηιου-Γοφςα, που παρακολοφκθςε και χόρεψε ςτα εργαςτιρια του Steve Paxton 

όταν αυτόσ επιςκζφκθκε τθν Ελλάδα, όταν διδάςκει contact improvisation αναφζρει πωσ θ 

ςχζςθ που χτίηεται μεταξφ των ατόμων δεν διαφζρει από μια προςωπικι ςχζςθ, τονίηοντασ 

ζτςι τον κοινωνικοπολιτικό του χαρακτιρα. «Ρρζπει πάντα να μοιράηεςαι, αλλά τθν ίδια 

ςτιγμι πρζπει να είςαι κζςθ αν ο/θ άλλοσ/θ ςε εγκαταλείψει να κρατιςεισ το βάροσ ςου 

για να μθν πζςεισ». Τονίηεται λοιπόν ςε αυτό το ςθμείο θ ςθμαςία τθσ ατομικότθτασ μζςα 

ςτθ ςυλλογικότθτα. Στον μουςικό αυτοςχεδιαςμό ενδεχόμενοσ θ μθ ςυνειδθτι ακρόαςθ 

δεν κα επθρεάςει με τον ίδιο άμεςο τρόπο, όπωσ ςτο C.I..  

Πταν λοιπόν κάποιοσ/α αυτοςχεδιάηει ςε ζναν ςυλλογικό αυτοςχεδιαςμό, ςε ζνα Jam, 

αναγκάηεται να κάνεισ κάποιεσ επιλογζσ, και αργότερα βλζπει πωσ οι επιλογζσ του/τθσ 

λειτοφργθςαν για τον/τθν ίδιο/α αλλά και για τα υπόλοιπα άτομα γφρω του. Μακαίνει ζτςι 

πϊσ να δουλεφει ςε μια ομάδα με άλλα άτομα, και πϊσ να τα ακοφει. Αυτι είναι θ πολιτικι 

του αυτοςχεδιαςμοφ.  

 

3.4 Μινιμαλιςμόσ  

Θ μινιμαλιςτικι προςζγγιςθ ςυναντικθκε ςτο ςφγχρονο χορό και τθ πειραματικι μουςικι. 

Κοινά τουσ χαρακτθριςτικά αποτζλεςαν θ ςτατικότθτα, οι αργζσ κινιςεισ του ςϊματοσ και 

τθσ μουςικισ, οι επαναλιψεισ και θ αποφυγι ζντονων διακυμάνςεων ςτισ δυναμικζσ και τισ 

ποιότθτεσ. Αυτά τα ςτοιχεία ςυναντϊνται και ςτα ζργα που εξετάηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ενότθτα.  

Ραρόλο που τα μινιμαλιςτικά ζργα προζκυψαν από μια ςειρά πειραματιςμϊν, 

εξερευνιςεων και αυτοςχεδιαςμϊν, το τελικό τουσ αποτζλεςμα οδεφει ςυνικωσ ςε μια πιο 

κλειςτι φόρμα ζργων, τάςθ που παρατθρείται εντονότερα από τθν εποχι του μινιμαλιςμοφ 

και φςτερα. Οι δθμιουργοί όμωσ των ζργων αυτϊν ιταν λίγο-πολφ οι ίδιοι άνκρωποι που τισ 

προθγοφμενεσ χρονιζσ πειραματίςτθκαν με ανοιχτζσ φόρμεσ και ςυλλογικοφσ 

αυτοςχεδιαςμοφσ. Για ιςτορικοφσ και κριτικοφσ λοιπόν λόγουσ ωσ προσ τθν εξζλιξθ των δφο 

τεχνϊν  κρίκθκε απαραίτθτθ θ αναφορά ςε μινιμαλιςτικά παραδείγματα.  

Το 1976, θ Lucinda Childs χορογραφεί τθν όπερα Einstein on the Beach του Philip Glass, ςε 

ςκθνοκεςία Robert Wilson. Ραρόλο που φζρει τθν ιδιότθτα τθσ όπερασ, το κομμάτι αυτό 

διαφζρει ςε πολλά ςτοιχεία από αυτό που κανείσ φαντάηεται, με βαςικότερο αυτϊν τθν 

ζλλειψθ επονομαηόμενων χαρακτιρων και αναγνωρίςιμθσ πλοκισ. Θ διάρκεια τθσ 

παράςταςθσ είναι πζντε ϊρεσ χωρίσ διάλειμμα, και οι κεατζσ είναι ελεφκεροι να μπαίνουν 

και να βγαίνουν από το κζατρο (Coventry 2014). 
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Ο ςκθνοκζτθσ κάνει χριςθ όλθσ τθσ ςκθνισ, κακϊσ κάκε ςκθνι διαδραματίηεται ςε 

διαφορετικι κζςθ πάνω ςτο χϊρο. Πςον αφορά τθ μουςικι, αποτελείται από μεγάλεσ 

ενότθτεσ, που ςυνκζτονται από μικρότερεσ ρυκμικζσ και αρμονικζσ δομζσ. Χρθςιμοποιεί 

διαδικαςία πρόςκεςθσ πάνω ςε κυκλικι δομι. Αυτό ςθμαίνει ότι ζχουμε για παράδειγμα 

ζνα γκρουπ νοτϊν που επαναλαμβάνονται κάποιεσ φορζσ, ςτθ ςυνζχεια προςτίκεται μια 

καινοφργια νότα ςε αυτό το γκρουπ και επαναλαμβάνεται το νζο μοτίβο μζχρι να προςτεκεί 

άλλθ μια νότα και το μοτίβο να ξανά αλλάξει. Θ ίδια διαδικαςία χρθςιμοποιείται και 

αφαιρετικά. Αποτζλεςμα αυτισ είναι να δθμιουργοφνται ςυνεχϊσ καινοφργιοι ρυκμικοί 

χϊροι (Coventry 2014). 

Στο χορευτικό κομμάτι, υπάρχει ςυνδυαςμόσ με τα μουςικά μοτίβα. Στο ςόλο τθσ, Character 

on three Diagonals θ Childs ζχει δθμιουργιςει τρία οπτικά κζματα, που το κακζνα 

εμφανίηεται τρεισ φορζσ, ςε ςυνδυαςμό με τρία μουςικά μοτίβα. Κινείται ςχθματικά ςτο 

χϊρο, ςε διαφορετικζσ διαγϊνιουσ που είναι χωριςτζσ θ μια από τθν άλλθ, κάνοντασ 

gestures με τα χζρια με αντιςτικτικό τρόπο ςε ςχζςθ με το ρυκμό (Banes 1987). 

 

Θ Teresa de Keersmaeker ζχει ςυνεργαςτεί αρκετζσ φορζσ με τον μινιμαλιςτι ςυνκζτθ 

Steve Reich.  Το 1998 χορογραφεί το κομμάτι του Drumming(1971) δίνοντασ του τον ίδιο 

τίτλο (Keersmaeker 1999). Πςον αφορά το μουςικό κομμάτι, ζχει ξεκάκαρεσ επιρροζσ από 

ζξω-Δυτικοφσ πολιτιςμοφσ, πιο ςυγκεκριμζνα από Αφρικάνικουσ. Χρθςιμοποιεί ωσ  βαςικζσ 

τεχνικζσ τθν επανάλθψθ και τθν διαφορά φάςθσ. Εντάςςει επίςθσ ωσ τεχνοτροπίεσ, τθν 

βακμιαία αντικατάςταςθ των νοτϊν από παφςεισ και αντίςτροφα, τθν βακμιαία αλλαγι 

θχοχρϊματοσ κρατϊντασ ςτακερό ρυκμό και τονικό φψοσ, ταυτόχρονο ςυνδυαςμό 

οργάνων με διαφορετικό θχόχρωμα και χριςθ τθσ φωνισ ωσ ντουμπλάριςμα των οργάνων 

(Momeni 2001). 

Το κομμάτι ζχει τζςςερα μζρθ και χρθςιμοποιεί κόγκασ, μαρίμπεσ, γκλόγκενςπιλσ και 

γυναικείεσ φωνζσ. Τα όργανα μπαίνουν ςταδιακά και ςτο τζλοσ παίηουν όλα μαηί 

Εικόνα 41 Einstein on the Beach (1976), Robert Wilson, Lucinda Childs, Philip Glass (Coventry 2014) 



72 
 

ταυτόχρονα (Momeni 2001). Θ χορογράφοσ αναφζρει ότι ο Reich ςυνδυάηει με περιεκτικό 

λεξιλόγιο πολφ αυςτθρζσ και λογικζσ διαδικαςίεσ. Θ ίδια δεν αντιμετϊπιςε το κομμάτι ςε 

μζρθ όπωσ ο ςυνκζτθσ. Θ μουςικι λειτοφργθςε ωσ καμβάσ για τον χορό, και ζχει δικιά τθσ 

λογικι και δομι, θ οποία ςε πολλά ςθμεία ςυμπίπτει με τθ μουςικι ενϊ ςε άλλα είναι 

μετακινθμζνθ ςε φάςεισ. Χρθςιμοποιεί επίςθσ τθν τεχνικι τθσ φάςθσ και τθσ επανάλθψθσ  

(keermaeker 1999).  

Τα γεωμετρικά μοτίβα είναι ιδιαίτερα ζντονα και ςτο θχθτικό και ςτο οπτικό κομμάτι. Αυτά 

είναι διαςκορπιςμζνα μζςα ςτο χϊρο, πολλά και διαφορετικά που ενϊνονται και 

διαλφονται ςε νζα κομμάτια. Στο ςυγκεκριμζνο ζργο ςυνεργάςτθκε με το μουςικό ςφνολο 

Ictus όπωσ επίςθσ και το ζργο Rain(2001) πάλι ςε μουςικι του Steve Reich. Και ςτα δφο 

αυτά ζργα κάνει χριςθ περίπλοκων γεωμετρικϊν δομϊν, είτε ςε απόλυτθ ςχζςθ, είτε 

αντιςτικτικά ςε ςχζςθ με τθν μινιμαλιςτικι μοτιβικι μουςικι του Reich (Rosas n.d.). 

Βάςθ των ςτοιχείων που παρατζκθκαν και ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ, γίνεται κατανοθτό 

ότι οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τα παραπάνω ζργα, ζχουν τισ απαρχζσ τουσ ςτισ 

ιδζεσ του αυτοςχεδιαςμοφ και τθσ εξερεφνθςθσ. Οι λόγοι που κάποιο/εσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ 

από εκείνθ τθν περίοδο και μετά ξανά ςτρζφονται ςε πιο κλειςτζσ φόρμεσ είναι διάφοροι, 

και ενδεχομζνωσ απορρζουν από το γενικότερο κοινωνικοπολιτικό κλίμα εκείνθσ τθσ 

περιόδου που δίνει τθν κατεφκυνςθ τθσ αιτιότθτασ και τθσ εξειδίκευςθσ. Με τθν 

επαναφορά αυτϊν των αντιλιψεων, επανζρχονται ςτο προςκινιο και μια ςειρά από ιδζεσ 

που είχαν απορριφκεί τα προθγοφμενα χρόνια όπωσ αυτι τθσ αυκεντίασ και των αςτζρων.   

 

Ρροτεινόμενα βίντεο: Einstein on the beach-11.11.12  Palacio de Bellas Artes Mexico city 

https://www.youtube.com/watch?v=sMb2f_-m7iM&ab_channel=St%C3%A9phaneTsacas,, 

Drumming-Rosas 

https://www.youtube.com/watch?v=vZEcwHBBQhI&ab_channel=communicationrosas   

 

Εικόνα 42 Drumming(1971), Anne Teresa De Keersmaeker και Steve Reich απο 
παράςταςθ το 2012, Λουξεμβοφργο (Rosas n.d.) 

https://www.youtube.com/watch?v=sMb2f_-m7iM&ab_channel=St%C3%A9phaneTsacas
https://www.youtube.com/watch?v=vZEcwHBBQhI&ab_channel=communicationrosas
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Κεφϊλαιο 4ο: Συμπερϊςματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43 16 Millimeter Earrings (1966), Meredith Monk, φωτογραφία από το βίντεο τθσ εκτζλεςθσ (Monk n.d.) 
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4.1 Καινοτομύεσ 

Θ πειραματικι μουςικι και ο ςφγχρονοσ χορόσ εκπνζουν ειλικρίνεια, αμεςότθτα και 

εκτιμοφν αυτό που για πολλοφσ/εσ κα περνοφςε «αδιάφορο» ι κα χαρακτθριηόταν ωσ  

«αφθρθμζνο». Ρρόκειται για μια ςειρά από αξίεσ που αφοροφν παράλλθλα τθν τζχνθ και 

τθν κοινωνία. Θ ελευκερία, θ δθμοκρατία, ο πλουραλιςμόσ, θ ςυμμετρία, θ ευχαρίςτθςθ 

του απελευκερωμζνου ςϊματοσ ςυγκροτοφν μερικζσ από τισ κοινζσ τουσ αρχζσ. 

Χρθςιμοποιοφν τα αντικείμενα και τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν πρωταρχικι τουσ μορφι, και όχι 

προςπακϊντασ να τουσ δϊςουν κρυφά νοιματα. Τα ζργα που προκφπτουν χαρακτθρίηονται 

από ζλλειψθ αιτιότθτασ. Βαςικό ηθτοφμενο είναι ζνα είδοσ «αντικειμενικότθτασ» ςτθν 

τζχνθ.  

Θ Yvonne Rainer αναφζρει: «χορεφω για πράγματα που με επθρεάηουν με πολφ άμεςο 

τρόπο. Αυτά τα πράγματα ποικίλουν από ςυμπεριφορζσ φίλων, ςτθν ζκφραςθ μιασ κυρίασ 

με παραιςκιςεισ ςτο μετρό, ι από ζνα καμποφρθ άντρα με καρκίνο, ςε εικόνεσ 

παραμυκιϊν, παιδικά παιχνίδια και ςίγουρα θ παρόρμθςθ που δθμιουργεί το ςϊμα μου ςε 

διάφορεσ καταςτάςεισ ςτθν τάξθ, ςτο ςτοφντιο, ι μεκυςμζνθ ςε ζνα πάρτι. Εξερευνϊ 

επίςθσ απελευκερωμζνα το «ξεκάρφωτο» και μια ευρεία γκάμα δράςεων του ανκρϊπου 

και των ηϊων όπωσ θ ομιλία, ουρλιαχτά, μοφγκριςμα, πτϊςθ, γαφγιςμα, κοίταγμα, 

πθδιματα, χορόσ. Ζνα ι και πολλά από αυτά μπορεί να υπάρχουν ςε ζνα χορό, εξαρτάται 

από το τι διαβάηω, βλζπω και ακοφω εκείνθ τθν περίοδο. Κανζνασ χορόσ δεν είναι για 

κανενόσ τθν ιδζα ι τθν ιςτορία, αλλά για μια ποικιλία πραγμάτων που ςτθν εκτζλεςθ 

ενϊνονται μαηί και αποφαςίηουν τθν φφςθ τθσ όλθσ εμπειρίασ» (Banes 1994, 214-215). 

Αντίςτοιχα ο Cage εντάςςει τθν βαςικι ιδζα ότι ο ιχοσ είναι απλά ιχοσ-και κατά αντιςτοιχία 

θ κίνθςθ είναι απλά κίνθςθ- ςε διάφορα κοινωνικοπολιτικά πλαίςια και αναφζρει πωσ: 

«Αφοφ θ ςυμβατικι μουςικι είναι ζνα ςφνολο νόμων που αςχολοφνται 

αποκλειςτικά με μουςικοφσ ιχουσ, και δεν ζχουν τίποτα να πουν για τθν 

φαςαρία, είναι ξεκάκαρο ότι αυτό που χρειάηεται είναι μια μουςικι 

βαςιςμζνθ ςτθ φαςαρία, ςε μια άνομθ φαςαρία. Ζχοντασ φτιάξει μια τόςο 

αναρχικι μουςικι, κα μποροφμε να ςυμπεριλάβουμε ςε κάκε εκτζλεςθ 

ακόμα και μουςικοφσ ιχουσ. 

Το επόμενο βιμα είναι κοινωνικό, και είναι ακόμα ςε εξζλιξθ. Χρειαηόμαςτε 

πρϊτα από όλα μια μουςικι όπου όχι μόνο οι ιχοι είναι απλά ιχοι, αλλά 

και οι άνκρωποι είναι απλά άνκρωποι, όχι αντικείμενα, με νόμουσ που δεν 

κακορίηονται από κανζναν/καμία ακόμα και αν είναι ο ςυνκζτθσ/ρια ι ο 

μαζςτροσ. Τζλοσ (μζχρι όςο μπορϊ να δω ςτο παρόν), χρειαηόμαςτε μια 

μουςικι που δεν κα γίνεται καν ςυηιτθςθ για τθν ςυμμετοχι του κοινοφ, 

γιατί ο διαχωριςμόσ εκτελεςτι και κοινοφ δεν κα υπάρχει: θ μουςικι κα 

φτιάχνεται από όλουσ» (Cage 1973) 
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Και το 1974 ςυμπλθρϊνει: 

«Λιγότερο αναρχικά ιδθ μουςικισ δίνουν το παράδειγμα λιγότερο 

αναρχικϊν κοινωνιϊν. Τα αριςτουργιματα τθσ Δυτικισ μουςικισ 

αποτελοφν παράδειγμα μοναρχίασ και δικτατορίασ. Συνκζτθσ και 

μαζςτροσ: Βαςιλιάσ και Ρρωκυπουργόσ. Φτιάχνοντασ μουςικζσ 

καταςτάςεισ οι οποίεσ είναι ανάλογεσ με κεμιτζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ, 

τισ οποίεσ δεν ζχουμε ακόμα, φτιάχνουμε μια μουςικι που υπονοεί  και 

είναι ςυναφισ με ςοβαρά ερωτιματα που αντικρίηει το ανκρϊπινο 

είδοσ.» (Cage 1981). 

Ταυτόχρονα μζςα ςτο πρίςμα τθσ αυτονομίασ υπάρχει μια ζντονθ τάςθ διαχωριςμοφ των 

τεχνϊν. Ακόμθ περιςςότεροι χορογράφοι, χορογραφοφν πλζον ςιωπθλά ι δθμιουργοφν τθ 

μουςικι ωσ ζνα κομμάτι τθσ χορογραφίασ τουσ. Μεταξφ του 1968-1970 θ Yvonne Rainer 

χορογραφεί μια ςειρά από κομμάτια βαςιςμζνα ςε μια φόρμα που θ ίδια δθμιοφργθςε και 

ονόμαςε «Performance Demonstration». Σε αυτι τθ φόρμα ςυνδυάηει πολλαπλά μζςα με 

τθν κίνθςθ όπωσ ομιλία, προβολζσ και ιχοι (ΜοΜΑ 2015).  

Στα πλαίςια αυτισ τθσ φόρμασ το 1968 παρουςιάηει ζνα κομμάτι που περιλαμβάνει ςε 

κάποια ςθμεία του μουςικι ςυνοδεία, όπωσ επίςθσ και τθν ομιλία τθσ ίδιασ. Ρρόκειται για 

ζνα ειρωνικό ξζςπαςμα, κακϊσ τα λόγια τθσ αναφζρονται ςτθν αντίκεςθ τθσ ςχετικά με τθν 

χριςθ μουςικισ. Σε ζνα μζροσ του μονολόγου τθσ αναφζρει:  

“Το να βάλεισ χορό και μουςικι ταυτόχρονα είναι για να προςδϊςει μια 

εντυπωςιακι εικόνα «υψθλισ τζχνθσ».  Αντίςτοιχα θ χριςθ προγραμματικισ 

μουςικισ, ι pop, ι rock είναι για να δθμιουργθκεί ζνασ ενκουςιαςμόσ και να 

δοκεί ζνα χρϊμα που ο χορόσ από μόνοσ του δεν κα ζδινε. Διαλζγω να είμαι 

αντίκετθ γιατί αγαπϊ τον χορό και δεν κζλω να καταπατάτε από καμία άλλθ 

μορφι τζχνθσ. Οι πίνακεσ ςε μια γκαλερί ςυνοδεφονται από μουςικι; Δεν 

κζλω κανενόσ τθν υψθλι τζχνθ τριγφρω μου… Δεν ςυνεργάηομαι. Δίνομαι 

ολόκλθρθ ςε ζνα μζςο τθ φορά” (Banes 1994, 318) 

Ρρόκειται για μια εξαιρετικά μελετθμζνθ κριτικι, που ζκετε τον κεατι να ςκεφτεί τισ 

διάφορεσ πικανότθτεσ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ του χοροφ και τθσ μουςικισ (Banes 1994). 

 

 Τϋχνη και καθημερινό ζωό 

Σε πολλά ζργα τθσ πειραματικισ μουςικισ όπωσ και του ςφγχρονου χοροφ παρατθρείται ότι 

τα όρια μεταξφ τθσ τζχνθσ και τθσ κακθμερινισ ηωισ ζρχονται πολφ κοντά ι ακόμα και 

εξαλείφονται. Ζνασ από τουσ λόγουσ που αυτό ςυμβαίνει είναι θ απόρριψθ τθσ ελιτίςτικθσ 

προςζγγιςθσ απζναντι ςτθν τζχνθ. Θ τζχνθ δεν κεωρείται πλζον ζνα προνόμιο για λίγουσ 
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κακϊσ γίνεται πιο προςβάςιμθ ςτον κακθμερινό άνκρωπο. Οι καλλιτζχνεσ γοθτεφτθκαν από 

τθν απλότθτα και το οικείο και θ εξερεφνθςθ τθσ κακθμερινότθτασ ιταν ζνα καινοφργιο 

πεδίο που άνοιξε λόγω αυτοφ.  

Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορουσ τρόπουσ, μεταξφ τον οποίων περιλαμβάνονται: θ χριςθ 

κακθμερινϊν αντικειμζνων ςτισ εκτελζςεισ, οι εκτελζςεισ να γίνονται ςε χϊρουσ που 

ςχετίηονται με τθν κακθμερινι ηωι και τθ παρατιρθςθ αυτισ, ι ακόμα και από άποψθ 

τόπου αλλά και χϊρου θ εκτζλεςθ να μπλζκεται ι και να επεμβαίνει ςτθν κακθμερινι ηωι. 

Το γεγονόσ επίςθσ ότι οι ςυνκζςεισ δεν αφοροφν μόνο ειδικευμζνουσ/εσ εκτελεςτζσ/ριεσ 

αλλά και απλοφσ κακθμερινοφσ ανκρϊπουσ, είναι μια ακόμα ζνδειξθ απόρριψθσ τθσ 

ελιτίςτικθσ προςζγγιςθσ και ςυςχζτιςθσ τθσ τζχνθσ με τθν κακθμερινι ηωι. 

O Steve Paxton, μεταξφ άλλων, προςεγγίηει τθν κακθμερινότθτα εντάςςοντασ οικίεσ ςε 

όλουσ/εσ δραςτθριότθτεσ και κινιςεισ ςτα ζργα του. Στο Flat (1964) ζχει δθμιουργιςει ζνα 

φωτογραφικό κατάλογο για παρτιτοφρα, ο οποίοσ εκτελείτε με μθ-προκακοριςμζνθ ςειρά. 

Θ παρτιτοφρα ςυνδυάηεται με μια ςειρά δραςτθριοτιτων: Γφρε ςτο τοίχο, κυκλικό 

περπάτθμα, βγάλε τα παποφτςια, το μπουφάν, τθ μπλοφηα και το παντελόνι. Κρζμαςε τα 

ροφχα ςε πζντε κρεμάςτρεσ που είναι κολλθμζνεσ ςτο ςϊμα. Μετά από αυτό ο/θ 

εκτελεςτισ/ρια ξανά ντφνεται και φεφγει (Banes 1994,215). 

 Λόγω τθσ απλότθτασ των κινιςεων, και το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι τισ 

κάνουν ςε κακθμερινι βάςθ, πρόκειται για ζνα ζργο που κα μποροφςε να εκτελζςει 

οποιοςδιποτε και οποιαδιποτε, γεγονόσ φζρνει τθν τζχνθ ζνα βιμα πιο κοντά ςτο 

κακθμερινό άνκρωπο. Αντίςτοιχο παράδειγμα είναι αυτό τθσ ςυνκζτριασ Lucia 

Dlugoszewski θ οποία ζκανε μια ολόκλθρθ αυτοςχεδιαςτικι ςυναυλία ςτθν κουηίνα, 

χρθςιμοποιϊντασ ωσ μουςικά όργανα τα κουηινικά ςκεφθ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα μπορεί 

να προτρζψει τον/τθν κεατι ςε αντίςτοιχουσ πειραματιςμοφσ ακόμα και μζςα ςτθν κουηίνα 

του ίδιου του/τθσ του ςπιτιοφ, ενδεχομζνωσ ςε αναπάντεχεσ ςτιγμζσ τθσ μζρασ όπωσ αυτι 

τθσ μαγειρικισ. 

Ραραδείγματα ςαν τα δφο προθγοφμενα κζτουν τον κεατι ςε μια κατάςταςθ εξερεφνθςθσ. 

Γεννϊντασ ερωτιματα και περιζργεια για κακθμερινζσ κίνθςθσ, ιχουσ, δραςτθριότθτεσ ι 

αντικείμενα, κζτοντασ τον/τθν (κεατι) ενδεχομζνωσ ςε μια κατάςταςθ 

επαναπροςδιοριςμοφ αυτϊν, μζςα από δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ.  

Εξάλλου ακόμα και για τουσ/τισ ίδιουσ/εσ τουσ/τισ δθμιουργοφσ-καλλιτζχνεσ αυτζσ οι 

προςεγγίςεισ προζκυψαν από ιδιαίτερα απλοφσ ςυλλογιςμοφσ όπωσ το «Τι γίνεται άμα 

αφαιρζςουμε τθν μπάλα από ζναν αγϊνα μπζιημπολ;», μποροφμε άραγε τότε να μιλάμε για 

χορογραφία και χορό ςε μια τζτοια περίπτωςθ (Banes 1994,277); Αντίςτοιχα αν 

απομονϊςουμε τουσ ιχουσ ςε ζναν αγϊνα μπζιημπολ μποροφμε να μιλιςουμε για 

μουςικι; Τι γίνεται όμωσ ςτθν περίπτωςθ που αφιςουμε τον αγϊνα ωσ ζχει και δϊςουμε 

ςθμαςία μόνο ςτθν κίνθςθ ι τον ιχο; Ζχουμε τότε μετατρζψει τον αγϊνα ςε παράςταςθ; 
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Απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα ζρχεται να δϊςει το ζργο Lanificio Bonotto(1995) του Philip 

Corner το οποίο λαμβάνει μζροσ ςε ζνα εργοςτάςιο υφαςμάτων. Οι εκτελεςτζσ/ριεσ είναι οι 

εργάτεσ/ριεσ που χειρίηονται τισ μθχανζσ. Οι ακροατζσ περπατάνε μζςα ςτο χϊρο. Σε αυτι 

τθ περίπτωςθ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ ςφνκεςθ, είναι θ κατάςταςθ που κζτει ο 

ςυνκζτθσ τουσ/τισ ακροατζσ/ριεσ. Δθλαδι να ακοφςουν και να αφουγκραςτοφν ζνα χϊρο, 

παρατθρϊντασ τα άτομα, τισ κζςεισ τουσ και τισ κινιςεισ τουσ μζςα ςε αυτόν, με ζναν 

διαφορετικό τρόπο από τον ςυνθκιςμζνο και κακθμερινό (Gottschalk 2016, 371). Στο 

ςυγκεκριμζνο παράδειγμά ζρχεται κοντά ςτθ λογικι του 4’.33’’, παρατιρθςθσ δθλαδι του 

χϊρου, χωρίσ όμωσ να υπάρχει παρζμβαςθ ςε αυτόν.  

Ζνα παρόμοιο παράδειγμα όπου θ εκτζλεςθ ςυμβαίνει ςτα πλαίςια τθσ κακθμερινισ ηωισ, 

αλλά ταυτόχρονα επεμβαίνει και όλασ ςε αυτι, είναι το Willkomen zu hause(1996) του 

ςυνκζτθ, Christian Kesten. Δφο βιολονίςτεσ/ριεσ είναι τοποκετθμζνοι/εσ ςτισ δφο ειςόδουσ 

του ςτακμοφ τραίνων Nordbahnhof ςτο Βερολίνο και παίηουν μεταγραφζσ βαςιςμζνεσ ςτον 

ιχο που κάνουν οι πόρτεσ του ςτακμοφ. Αντίςτοιχο ζργο του είναι και το Banhof zoo(1997), 

όπωσ και το Hauptbahnof (2010) όπου οι μουςικοί βρίςκονται διάςπαρτοι μζςα ςτο χϊρο 

και αλλθλεπιδροφν τόςο με το χϊρο όςο και μεταξφ τουσ. Στα ζργα αυτά γίνεται χριςθ 

κακθμερινϊν ιχων ωσ μουςικό υλικό. Οι ακροατζσ/ριεσ είναι ο κακθμερινόσ κόςμοσ που 

βρίςκεται κακθμερινά ςτο ςτακμό και κινείται κανονικά ανάμεςα ςτουσ/ςτισ μουςικοφσ 

(Gottschalk 2016, 369). 

Αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ, εςτιάηοντασ ςτο οπτικό κομμάτι, κάνει ο Willi Dorner ςτο ζργο 

Bodies in Urban Spaces (2014-) ςε μια ςειρά διαφορετικϊν εκτελζςεων (εικόνα 44 & 45). 

Αυτό που βλζπουν ςτθν πραγματικότθτα οι κεατζσ είναι θ ζνταξθ και εναρμόνιςθ του 

ανκρϊπινου ςϊματοσ, μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ του με το κακθμερινό αςτικό τοπίο. Οι 

εκτελζςεισ μετακινοφνται μζςα ςτα τοπία και τουσ χϊρουσ, και κυμίηουν βόλτα. Ξαφνικά 

όπωσ περπατάσ ςτθν πόλθ ςυναντάσ κάτι αςυνικιςτο, ανκρϊπουσ να ζχουν εφαρμόςει 

τζλεια ςτθν εςοχι μιασ πόρτασ. Κακϊσ προχωράσ αυτοί/εσ ςε προλαβαίνουν και χϊνονται ι 

ςκαρφαλϊνουν ςε ζνα άλλο ςθμείο. Ρολλζσ φορζσ ο κόςμοσ επιλζγει να αλλθλεπιδράςει 

μαηί  τουσ. Το ζργο αυτό ζχει πραγματοποιθκεί ςε περιςςότερεσ από ογδόντα πόλεισ ςε 

ολόκλθρο τον κόςμο (Onassis Stegi 2016).    

Ραρεμφερζσ είναι το δρϊμενο τθσ Carolyn Chen, Super Market Music(2010-2014), οποφ 

κάνει κάλεςμα και ςε άλλουσ/εσ μουςικοφσ να γράψουν τισ παρτιτοφρεσ τουσ για αυτό. Το 

δρϊμενο διαδραματίηεται μζςα ςε ζνα ςοφπερ μάρκετ οποφ οι εκτελεςτζσ/ριεσ κινοφνται 

μζςα ςε αυτό χρθςιμοποιϊντασ τα ράφια και τα προϊόντα τουσ για τθν παραγωγι ιχου, ι 

διαβάηουν τισ ταμπζλεσ, ι κουρδίηουν πάνω ςε ιχουσ του χϊρου όπωσ το βοφιςμα των 

ψυγείων. Θ παρουςία τουσ παρόλα αυτά μζςα ςτο χϊρο είναι αυτι του/τθσ 

κακθμερινοφ/θσ πελάτθ/ιςςασ. Φυςικά πζρα από τισ θχθτικζσ τουσ παρεμβάςεισ, θ κινθτικι 

τουσ φπαρξθ μζςα ςτο χϊρο, ταυτίηεται με τισ απλζσ κακθμερινζσ κινιςεισ που κα 

εκτελοφςε κάποιοσ/α όταν απλά κα πιγαινε για ψϊνια (Gottschalk 2016, 367).  
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Στα παραπάνω λοιπόν δφο παραδείγματα, θ εκτζλεςθ μπλζκεται με τθν κακθμερινι ηωι 

των ακροατϊν/ριων ςε ςθμείο που μπορεί να μθν αντιλθφτοφν ςυνειδθτά περί τίνοσ 

πρόκειται, και να είναι για αυτοφσ μερικοί ακόμα ιχοι και εικόνεσ που αντιλαμβάνονται 

αςυνείδθτα. Αυτό επιφζρει μια γενικότερθ αλλαγι ςτθν ολότθτα των ζργων θ οποία 

ςχετίηεται όχι μόνο με το χϊρο και το χρόνο, αλλά και με τα άτομα που παρακολουκοφν. Το 

κοινό δεν επιςκζπτεται ζνα κακοριςμζνο μζροσ για να παρακολουκιςει μια εκτζλεςθ, αλλά 

τθ ςυναντά απρόςμενα μπροςτά του ωσ μια παρζμβαςθ ςτθν ενδεχομζνωσ κακθμερινι του 

ρουτίνα.    

Ρροτεινόμενα βίντεο: Philip Corner. Posso passeggiare ascoltando il mondo come un concerto-

1995https://www.youtube.com/watch?v=dt6SeBPq8v0&feature=youtu.be&ab_channel=archiviobon

otto,  

Willi Dorner: Bodies in Urban Spaces 

https://www.youtube.com/watch?v=DaMk8q0aJyE&ab_channel=VernissageTV,    

Event for supermarket  11 Φεβρουάριου. 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3MdPIOnuW8&t=515s&ab_channel=CarolynChen  

Εικόνα 44  Bodies in Urban Spaces(2014-  ), Willi Dorner 
(Onassis Stegi 2016) 

Εικόνα 45 Bodies in Urban Spaces(2014-  ), Willi Dorner (Onassis Stegi 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=dt6SeBPq8v0&feature=youtu.be&ab_channel=archiviobonotto
https://www.youtube.com/watch?v=dt6SeBPq8v0&feature=youtu.be&ab_channel=archiviobonotto
https://www.youtube.com/watch?v=DaMk8q0aJyE&ab_channel=VernissageTV
https://www.youtube.com/watch?v=Y3MdPIOnuW8&t=515s&ab_channel=CarolynChen
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 Πολλαπλϊ και Μεικτϊ μϋςα 

Ρζρα από τισ ςυνεργαςίεσ μεταξφ μουςικϊν και χορευτριϊν/ων, παρατθροφνται  

μεμονωμζνοι/εσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ που εντάςςουν και τισ δφο τζχνεσ ςτα ζργα τουσ. Ρολφ 

ςυχνά μάλιςτα εμπλζκουν και άλλεσ μορφζσ τζχνθσ πζρα από αυτζσ τισ δφο, όπωσ ο 

κινθματογράφοσ, θ φωτογραφία, το κζατρο κ.α.. Γίνεται λοιπόν αναφορά ςε ζργα 

πολλαπλϊν και μεικτϊν μζςων. Θ ιδζα που επικρατοφςε τα προθγοφμενα χρόνια για 

απαλοιφι των ορίων μεταξφ των τεχνϊν, αρχίηει μετά τα μζςα τισ δεκαετίασ του 1960 να 

υλοποιείται και να χαράηει ζνα καινοφργιο δρόμο. Αυτζσ οι δράςεισ προκφπτουν από τθν 

επικυμία των καλλιτεχνϊν για ςυνδυαςμό ενεργοποίθςθσ διαφόρων αιςκιςεων μζςα από 

ζνα ζργο. 

Το The season τθσ Beverly Schmidt (ςελ. 40) που αναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ ενότθτα,  

είναι ζνα από τα πρϊτα ζργα τθσ Judson που άνοιξαν αυτόν το δρόμο. Τθν επόμενθ χρονιά 

θ Meredith Monk παρουςιάηει το Sixteen Millimeter Earrings(1966)(εικόνα 43). Θ ίδια είχε 

αναλάβει τθ ςκθνοκεςία, τθ μουςικι, τα κουςτοφμια, τα αντικείμενα, κακϊσ και τθν 

εκτζλεςθ του ζργου. Ρρόκειται για ζνα ζργο που περιλαμβάνει ηωντανι εκτζλεςθ, φιλμ, 

φωνθτικι και οργανικι μουςικι, κίνθςθ, κείμενο, θχογραφθμζνουσ και ηωντανοφσ  ιχουσ 

και φϊτα (Monk n.d, Banes 1987). 

Το ζργο πραγματεφεται τθν προβολι εννοιϊν που μπορεί να είναι και αντιφατικζσ μεταξφ 

τουσ, όπωσ  το ανκρϊπινο ςϊμα, ο ερωτιςμόσ και το ςυναίςκθμα μζςω του γυαλιοφ και του 

κακρζφτθ (Monk n.d.). Πςον αφορά το θχθτικό κομμάτι, ςυναντάμε επίπεδα (layers ιχων), 

θχογραφθμζνων και ηωντανϊν-μεταξφ των οποίων θ Monk τραγουδάει το Greensleeves-

πλικοσ που ςυνομιλεί, κακϊσ και θχογραφθμζνθ περιγραφι του οργαςμοφ, του Wilhelm 

Reich22 από το The Function of the Orgasm. Στο οπτικό κομμάτι εμπεριζχει δράςεισ από 

χορεφτριεσ και διάφορα films (Banes 1987,153). 

 

 

 
                                                           
22

 Wilhelm Reich (1897-1957) Αυςτριακόσ Ψυχαναλυτισ, από τισ ριηοςπαςτικζσ προςωπικότθτεσ ςτθν ιςτορία 
τθσ ψυχιατρικισ. 

Εικόνα 47 16 Millimeter Earrings(1966), Meredith Monk 
(Monk n.d.) 

Εικόνα 46 16 Millimeter Earrings(1966), Meredith Monk 
(Monk n.d.) 
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Ζνα από αυτά τα films πρόβαλε το πρόςωπο τθσ ςε μια μεγάλθ ςφαίρα θ οποία ιταν 

τοποκετθμζνθ γφρω από το κεφάλι τθσ. Ζνα άλλο φιλμ ζδειχνε μια κοφκλα που καιγόταν. 

Μετά από αυτό, θ Monk εμφανίηεται γυμνι μπροςτά από τον προτηζκτορα και θ προβολι 

αλλάηει ςε φλόγεσ που προβάλλονταν πάνω ςτο ςϊμα τθσ. Πλθ αυτι θ διαςτρζβλωςθ τθσ 

εικόνασ και ιδιαίτερα του ςϊματοσ μασ κυμίηει αυτι των ςουρεαλιςτϊν (Banes 1987).Θ 

ενεργοποίθςθ λοιπόν πολλαπλϊν αιςκιςεων, ζρχεται μζςα από μια ςειρά πολλαπλϊν 

ερεκιςμάτων, που ςκοπεφουν ςε διαφορετικζσ αιςκιςεισ. Ραρζχει δθλαδι παραπάνω από 

ζνα ερζκιςμα για κάκε αίςκθςθ.  

Θ Meredith Monk ανικει ςε μια ομάδα καλλιτεχνϊν, που ςτθ πορεία τθσ καριζρασ τουσ 

χρθςιμοποιοφν το χορό ωσ μζροσ μιασ Gesamtkunstwerk23 που περιζχει επίςθσ χειρονομίεσ, 

κινιςεισ, μουςικι, λόγο, φϊτα και κάποιεσ φορζσ μυρωδιζσ και γεφςεισ. Οι παραςτάςεισ 

τθσ ενεργοποιοφν τθν όραςθ, τθν ακοι, τθ μνιμθ, και κάποιεσ φορζσ και τθν καλλιτεχνικι 

δθμιουργία. Διαλζγει μονότονεσ κακθμερινζσ τελετουργίεσ και τουσ δίνει μια πιο βακιά 

διάςταςθ που μπορεί να αφορά τθ δθμιουργία αλλά και τθν διάλυςθ κοινωνικϊν ςυνόλων, 

τθν αγάπθ, τθ διδαςκαλία και τθν εκμάκθςθ.  Χρθςιμοποιεί επίςθσ λόγο και φωνι ςτουσ 

αυτοςχεδιαςμοφσ του, δθμιουργϊντασ λογοπαίγνια και γρίφουσ που κζτουν ερωτιματα για 

το μυςτιριο τθσ ηωισ ςε διάφορα επίπεδα (Banes 1994,318). 

Το 1973, παρουςιάηεται το ζργο τθσ Elaine 

Summer Energy Changes ςτο κιπο του 

MoMA. Το ζργο αυτό περιζχει μουςικοφσ, 

χορευτζσ και προβολζσ (projections) πάνω ςε 

δζντρα, ςιντριβάνια, και γλυπτά. Οι κεατζσ 

περπατοφςαν ελεφκερα ανάμεςα τουσ και 

τουσ είχαν δοκεί gong και κουδοφνια για να 

ςυμμετζχουν και αυτοί/εσ αυτοςχεδιαςτικά 

(Bishop 2014). Το ζργο παρουςιάςτθκε δφο 

φορζσ και θ μοναδικι διαφορά μεταξφ των 

δφο παραςτάςεων ιταν ςτο μουςικό κομμάτι 

(Summers 1973). 

Στθ πρϊτθ παράςταςθ θ μουςικι είχε δθμιουργθκεί, ειδικά για αυτό το ζργο, από τον Philip 

Corner και περιλάμβανε τζςςερισ μουςικοφσ (τρομπόνι, τρομπζτα και φλάουτο). Υπιρχαν 

επίςθσ οδθγίεσ για τουσ κεατζσ, για το παίξιμο των οργάνων που τουσ είχαν δοκεί, 

τοποκετθμζνεσ διάςπαρτα ςτο χϊρο. Στθ δεφτερθ παράςταςθ τθ μουςικι δθμιοφργθςε ο 

                                                           
23

 Gesamtkunstwerk, Γερμανικόσ αιςκθτικόσ όροσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν περιγραφι ενόσ 
«ολοκλθρωμζνου ζργου τζχνθσ», από τθν άποψθ ότι το ζργο αξιοποιεί ςυνεκτικά όλεσ τισ μορφζσ τζχνθσ, ι 
προςπακεί να το κάνει. Ο όροσ πρϊτο-χρθςιμοποιικθκε από τον Γερμανό φιλόςοφο K. F. E. Trahndorff το 
1827. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1849, ο Wagner χρθςιμοποιεί ξανά τον όρο ςε δφο κείμενα του εδραιϊνοντασ 
τθ χριςθ του ςτθν όπερα και κζτοντασ τθν αφετθρία για ποικίλεσ μορφζσ πολυμεςικισ ζκφραςθσ κατά τον 
20ο αιϊνα. 

Εικόνα 48  Energy Changes (1966), Elaine Summer, απο τθν 
εκτζλεςθ ςτο κιπο του ΜοΜΑ (Summers 1973) 
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Carman Moore24, επίςθσ ειδικά για αυτό το ζργο. Το δικό του κομμάτι περιλάμβανε δζκα 

μουςικοφσ, sound tape, Arp Synthesizer, αφρικάνικο ξυλόφωνο, κρουςτά, άρπεσ και 

διάφορα ξφλινα πνευςτά (Summers 1973). 

Πςον αφορά το χορό, υπάρχει ποικιλία χορευτικϊν δομϊν, οποφ είναι κατά βάςθ 

αυτοςχεδιαςτικζσ, επθρεαςμζνεσ από τθν μουςικι και τα πειραματικά φιλμ (Summers 

1973). Κατά τθν είςοδο των κεατϊν ςτο χϊρο, υπιρχαν δφο εκτελζςτριεσ/εσ που τουσ 

καλωςόριηαν και τουσ ενκάρρυναν να περπατάνε τριγφρω ςτο δρϊμενο. Ζνα από τα φιλμ 

που προβάλλονταν περιλαμβάνανε κόςμο που περπατοφςε τυχαία ςτο δρόμο, ενϊ ζνα 

άλλο ζκανε κοντινά ςε χορευτζσ ςε διάφορα μζρθ του ςϊματοσ. Πλα τα φιλμ είχαν υποςτεί 

editing ςαν να είναι χορογραφίεσ, οπότε καταλιγουν να είναι ζνα κολάη κινθτικϊν εικόνων 

(Summers 1973). 

Θ Trisha Brown είναι από τισ χορογράφουσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ τθσ Judson που ακολοφκθςαν 

επίςθσ αυτό τον δρόμο, τθσ ανάμειξθσ του χοροφ με τισ υπόλοιπεσ τζχνεσ δουλεφοντασ 

όμωσ και με άλλουσ/εσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ. Συνεργάςτθκε με πολλοφσ/εσ πειραματικοφσ/εσ 

ςυνκζτεσ/ριεσ για τθν δθμιουργία ζργων. Το 1981 μαηί με τον ςυνκζτθ Robert Ashley 

δθμιοφργθςαν το Son of Gone Fishin’ με τθ χριςθ τθσ μουςικισ του από το Atlanta (Acts of 

God). Ζκανε επίςθσ χριςθ από κινοφμενεσ χρωματικζσ ςτάλεσ του Donald Judd και θ 

ςυνολικι διάρκεια του κομματιοφ ιταν 25 λεπτά (Banes 1994,Trisha Brown Company n.d.). 

Το 1983 παρουςιάηει μια αντίςτοιχθ ςυνεργαςία, Set and Reset με τον Rauschenberg και τθ 

Laurie Anderson ςτο Brooklyn Academy of Music (Banes 1994,321).  

                                                           
24

 Carman Moore, Αμερικανόσ ςυνκζτθσ, μαζςτροσ ςυγγραφζασ και κριτικόσ μουςικισ, ιδιαίτερα γνωςτόσ για 
τα μουςικά του ζργα για χορό. 

Εικόνα 49 Set and Reset (1981), Trisha Brown (Trisha Brown Company n.d.) 
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Ο Rauschenberg δθμιοφργθςε τα ςκθνικά και τα κοςτοφμια. Δθμιοφργθςε ζνα γλυπτό 

αντικείμενο που ονόμαςε «ελαςτικό μεταφορζα»(elastic carrier) το οποίο κρεμόταν πάνω 

από τουσ/τισ χορευτζσ/ριεσ. Ιταν τεντωμζνο με ζνα είδοσ πανιοφ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατό 

να γίνονται προβολζσ πάνω του (Archives 1983). Long Time no See ονομάηεται το κομμάτι 

τθσ Anderson που χρθςιμοποιικθκε ςε αυτό το ζργο. Θ διάρκεια του είναι περίπου είκοςι 

λεπτά και περιλαμβάνει ζνα μεταλλικό κουδοφνι ςυναγερμοφ φωτιάσ και δεκαεπτάμιςθ 

χτφπουσ ςε λοφπα για κρουςτά. Αυτά ενιςχφονται με περιςταςιακά μπάςα και κορφβουσ 

από ςπαςίματα, κουδοφνια, βουθτά, ςφυρίγματα, μελωδίεσ από διαφορετικά synthesizer 

κακϊσ και τθν παραμορφωμζνθ φωνι τθσ Anderson (Fogelsanger 2005).   

Θ Brown δθμιοφργθςε τθ χορογραφία μζςα από τουσ αυτοςχεδιαςμοφσ των χορευτϊν/ριων 

τθσ, εκτόσ από τισ αντιπαρακζςεισ και του ςυνδυαςμοφσ του βαςικοφ τθσ υλικοφ. Θ ίδια 

εξθγεί «Ζφτιαξα μια πολφ μακριά φράςθ που κάνει το γφρω των άκρων τθσ ςκθνισ, και 

εξυπθρετεί ωσ ιμάντασ μεταφοράσ που φζρνει ντουζτα, τρίο, και ςόλο ςτο κζντρο τθσ 

ςκθνισ. Πλεσ/οι οι χορεφτριεσ/εσ διδάχτθκαν τθ φράςθ και τουσ δόκθκαν οι εξισ πζντε 

οδθγίεσ: Κράτα το απλό… Ραίξε με το ορατό και το αόρατο… Άμα δεν ξζρεισ τι να κάνεισ, 

μπεσ ςε μια γραμμι… Μείνε ςτισ άκρεσ τθσ ςκθνισ… Δράςε ενςτικτωδϊσ» (Fogelsanger 

2005, 39). Θ διάρκεια των ςόλο, ντουζτων, τρίο ακόμα και ςεξτζτων μπορεί να διαρκοφςε 

από μερικά δευτερόλεπτα μζχρι και αρκετά λεπτά (Fogelsanger 2005).   

Συναντάμε λοιπόν πολλά κοινά μεταξφ τθσ μουςικισ και τθσ χορευτικισ δομισ. Και ςτισ δφο 

ςυναντάμε αντικζςεισ μεταξφ τθσ ποςότθτασ του περιεχομζνου. Δθλαδι, ςτο χορό 

υπάρχουν ςόλο αλλά και ςεξτζτα, ενϊ θ μουςικι αντίςτοιχα περιζχει ςθμεία με μικρό όγκο 

πλθροφοριϊν που ακοφγονται πιο άδεια, αλλά και ςθμεία με μεγάλο όγκο που ακοφγονται 

πολφ γεμάτα. Επίςθσ και ςτα δφο παρατθροφμε δράςεισ και ςτοιχεία που ζχουν πολφ 

μεγάλθ διάρκεια, ι υπερβολικά μικρι (Fogelsanger 2005).  

Ο Βρετανόσ Julyen Hamilton είναι ζνασ καλλιτζχνθσ που από το 1990 μζχρι ςιμερα ζχει 

δθμιουργιςει εκατοντάδεσ ςόλο χρθςιμοποιϊντασ ωσ βαςικό εργαλείο τον αυτοςχεδιαςμό, 

κινθτικά, λεκτικά και με τθ χριςθ αντικειμζνων. Το ζργο του κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί 

ωσ θ επιτομι του χοροφ, τθσ μουςικισ και του κεάτρου λόγω του ςυνδυαςμοφ μζςων από 

τθν κάκε τζχνθ. Δουλεφει αυτοςχεδιαςτικά και ςτισ πρόβεσ, όπωσ και ςτισ εκτελζςεισ του. 

Κάκε παράςταςθ ετοιμάηεται ειδικά για το χϊρο και τον τόπο που πρόκειται να 

πραγματοποιθκεί, ανάλογα με τα αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά, τα αντικείμενα του και το 

περιβάλλον. Θ φωνι προκφπτει με φυςικό τρόπο από το κινοφμενο ςϊμα (Hamilton n.d.). 

Χρθςιμοποιεί τα αντικείμενα ωσ props για τθ κίνθςθ, ι αλλθλεπιδρά κινθτικά μαηί τουσ, 

αλλά και για τθν παραγωγι ιχου.  

Θ ςυνφπαρξθ λοιπόν πολλαπλϊν μζςων προκφπτει από το ενδιαφζρον των καλλιτεχνϊν για 

τθν πολλαπλι ενεργοποίθςθ των αιςκιςεων. Σε αρκετά παραδείγματα ζνασ/μια 

καλλιτζχνθσ/ιδα αναλαμβάνει τθν πλιρθ δθμιουργία του ζργου, άρα και όλων των μζςων, 

ενϊ ςε άλλα αυτι προκφπτει από τθν ςυνεργαςία καλλιτεχνϊν από διαφορετικά πεδία τθσ 



83 
 

τζχνθσ. Σθμαντικι παρατιρθςθ κρίνεται ότι ςτα ζργα αυτισ τθσ κατθγορίασ δεν υπάρχει 

ιεραρχικι κατανομι μεταξφ των τεχνϊν. Δθλαδι κάποιεσ μορφζσ τζχνθσ δεν κρίνονται 

ςυνοδευτικζσ ςε κάποιεσ άλλεσ, όπωσ ςυνζβαινε ςτο μπαλζτο ι τθν όπερα. Ο ςκοπόσ 

λοιπόν δεν είναι θ ανάδειξθ μιασ τζχνθσ με τθν βοικεια και υποςτιριξθ των υπολοίπων, 

αλλά θ ςυνεργαςία μεταξφ αυτϊν για ζνα ςυλλογικό αποτζλεςμα. 

Ρροτεινόμενα βίντεο: Excerpt from 16 Millimeter Earrings by Meredith Monk, 

https://www.youtube.com/watch?v=kT7Zg0uAthI&t=177s&ab_channel=KaylaSylte 

Set and Reset (2013) - Trisha Brown, 

https://www.youtube.com/watch?v=zHNxNKOgQzM&ab_channel=ShawnBrush 

 'Landscape Portrait' Julyen Hamilton 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYkUbPKOX8&ab_channel=JulyenHamilton 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 50 Landscape Portrait, Julyen Hamilton (Hamilton n.d.). 

https://www.youtube.com/watch?v=kT7Zg0uAthI&t=177s&ab_channel=KaylaSylte
https://www.youtube.com/watch?v=zHNxNKOgQzM&ab_channel=ShawnBrush
https://www.youtube.com/watch?v=kTYkUbPKOX8&ab_channel=JulyenHamilton
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4.2 Αλλαγϋσ Σχϋςεων 

 Συνθϋτησ/ρια- Χορογρϊφοσ και Εκτελεςτϋσ/ριεσ 

Οι καινοτομίεσ που ιρκαν ςτο χορό και τθ μουςικι από τα μιςά του 20ου αιϊνα και φςτερα 

επθρζαςαν και ζφεραν αλλαγζσ ςτον ρόλο του/τθσ ςυνκζτθ/ριασ με του/τθσ χορογράφου. 

Πλα τα προθγοφμενα χρόνια το αποτζλεςμα του ζργου είχε προκακοριςτεί και επιλεχτεί 

από τον/τθν ςυνκζτθ/ρια και τον/τθν χορογράφο αντίςτοιχα. Το άνοιγμα τθσ φόρμασ και ο 

αυτοςχεδιαςμόσ δίνει ακόμα περιςςότερεσ επιλογζσ ςτουσ/ςτισ εκτελεςτζσ/ριεσ ςε ςθμείο 

που μασ κάνει να αναρωτιόμαςτε, ποιοσ είναι τελικά ο/θ δθμιουργόσ του ζργου. Με αυτόν 

τον τρόπο αποδομείται θ ιεραρχικι ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ του ςυνκζτθ/ριασ- 

χορογράφου και εκτελεςτι/ριασ. 

O Wolff, μεταξφ άλλων ςυνκετϊν/ριων και χορογράφων, δεν ζδινε ποτζ οδθγίεσ ι ζκανε 

διορκϊςεισ ςτισ πρόβεσ του, παρά ακολουκοφςε τθν ευελιξία και τθν αςάφεια που οι 

παρτιτοφρεσ του παρείχαν. Κεωροφςε τθν πρόβα μια κοινωνικι διαδικαςία και δεν ικελε 

να επιδεικνφει εξουςία ωσ ςυνκζτθσ, διότι αν αυτό ςυνζβαινε κα χανόταν το δθμοκρατικό 

πνεφμα ςε επίπεδο ςυνομιλίασ, διαφωνίασ και ςυμβιβαςμοφ. Ζνασ από τουσ 

εκτελεςτζσ/ριεσ των ζργων του, ο Philip Thomas, αναφζρει ότι «θ ςθμειογραφία πολλζσ 

φορζσ με ζναν πρακτικό τρόπο ενεργεί καταλυτικά για τθ ςυηιτθςθ και ςιωπθλά προκαλεί 

τισ ιεραρχικζσ δομζσ που υπάρχουν ςτο γκρουπ» (Gottschalk 2016, 302-303). 

Το ζργο τθσ Yvonne Rainer We shall Run 

(1963) αποτελεί μια χορογραφία οποφ θ 

χορογράφοσ ζχει κάνει κάποιεσ 

επιλογζσ όπωσ θ μουςικι(Berlioz) και 

ζχει βάλει τουσ/τισ εκτελεςτζσ/ριεσ να 

περπατάνε με ςτακερό βθματιςμό. Από 

εκεί και πζρα αυτοί/αυτζσ διαλφονται 

και ομαδοποιοφνται όποτε κάποιοσ/α το 

επιλζξει. Κακζνασ/μια μπορεί να πάρει 

τον ρόλο τουσ/τθσ αρχθγοφ και να 

οργανϊςει τθν ομάδα. Το τελικό 

αποτζλεςμα ςαφϊσ διαφζρει από εκτζλεςθ ςε εκτζλεςθ και εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό 

από τθν προςωπικότθτα των εκτελεςτϊν/ριων θ οποία επθρεάηει τισ επιλογζσ τουσ. Οι 

χορευτζσ/ριεσ που είχε επιλζξει θ χορογράφοσ ποικίλαν όςον αφορά το ςωματότυπο, το 

χρϊμα και το φφλλο. Θ ςυνολικι εικόνα του ζργου κυμίηει ζνα ουτοπικό όραμα μιασ 

δθμοκρατικισ κοινωνίασ (Banes 1994,306). 

Το 2001 ο χορογράφοσ Jerome Bel δθμιουργεί το ζργο The show must go on, οποφ 

περιλαμβάνει είκοςι εκτελεςτζσ/ριεσ, επαγγελματίεσ και μθ. Ρρόκειται για μια performance 

που αποτελείται από αρκετά μζρθ, οποφ πολλά από αυτά βαςίηονται ςτον αυτοςχεδιαςμό. 

Ριο χαρακτθριςτικό αυτϊν, είναι θ ςκθνι ςτθν οποία οι εκτελεςτζσ/ριεσ βρίςκονται όλοι/εσ 

Εικόνα 52 We Shall Run (1963), Yvonne Rainer (Banes 1994) 
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πάνω ςτθ ςκθνι και ο/θ κακζνασ/μια ζχει μια ςυςκευι και ζνα ηευγάρι ακουςτικά και 

ακοφει γνωςτά ποπ κομμάτια (Bishop 2014). 

Θ οδθγία εδϊ είναι ότι χορεφουν ελεφκερα βάςει του κομματιοφ που ακοφν, και όποτε 

κζλουν μποροφν να τραγουδιςουν δυνατά κάποιο ςθμείο του κομματιοφ. Ενϊ λοιπόν τα 

αποςπάςματα που κα ακουςτοφν είναι γνϊριμεσ μελωδίεσ για τον περιςςότερο κόςμο, 

όταν κακεμία/ζνασ τυχαία επιλζγει να τραγουδιςει ζνα απόςπαςμα, χωρίσ να ακοφει τουσ 

γφρω του/τθσ, με τθν τεχνικι του κολάη δθμιουργείται ζνα εντελϊσ καινοφργιο θχθτικό 

αποτζλεςμα. Αντίςτοιχα υπάρχει ζνα πλοφςιο κινθτικό κζαμα αφοφ ο κακζνασ κινείται ςε 

διαφορετικό ρυκμό και διάκεςθ (Bishop 2014). 

Στθν τελευταία παρουςίαςθ του ζργου, τον Οκτϊβριο του 2018 ςτθ Volksbuhne, οι 

εκτελεςτζσ ιταν μζλθ του προςωπικοφ του Berlin Theater. Το ζργο αυτό δεν ζχει 

δθμιουργθκεί για να προβλθκεί θ προςωπικότθτα του χορογράφου, αλλά των 

εκτελεςτριϊν/ων. Ο ίδιο ο χορογράφοσ αναφζρει πωσ δεν υπάρχει νόθμα, διάρκεια, ιδζα 

και κατεφκυνςθ. Υπάρχει απλά κζατρο-άνκρωποι που κοιτάνε άλλουσ ανκρϊπουσ όπωσ 

οπουδιποτε αλλοφ (May 2018). 

Αντίςτοιχο μουςικό παράδειγμα μπορεί να κεωρθκεί το Sonic Genome(2007) του Anthony 

Braxton. Ο ίδιοσ παρομοιάηει αυτι τθ ςφνκεςθ με ζνα «κφτταρο που διαιρείται και 

μεταμορφϊνεται ςε ζναν νζο οργανιςμό» (Gottschalk 2016, 303-304). Θ ςφνκεςθ 

επθρεάηεται αυκόρμθτα από κάκε ςυμμετζχοντα/ουςα. Στο κομμάτι ςυμμετζχουν πενιντα 

άτομα. Θ δομι κυμίηει αυτι μιασ χϊρασ που χωρίηεται ςε πολιτείεσ (15-20 άτομα), οι 

οποίεσ χωρίηονται ςε πόλεισ (3-5) άτομα. Τα μεμονωμζνα άτομα είναι ελεφκερα να 

κινοφνται μεταξφ των πόλεων και τον πολιτειϊν. Υπάρχει παρτιτοφρα για το κομμάτι, αλλά 

οι εκτελεςτζσ/ριεσ επιλζγουν πότε και με ποιον/α κα παίξουν. Επίςθσ ο/θ ακροατισ/ρια 

ενκαρρφνεται να «περπατιςει» μζςα ςτθ μουςικι (Gottschalk 2016, 303).   

Ο κριτικόσ Steve Smith αναφζρει πωσ «πρόκειται λιγότερο για μια μουςικι ςφνκεςθ, και 

περιςςότερο για ζνα ουτοπικό μοντζλο κοινωνίασ» (Gottschalk 2016, 303-304). 

Ραρατθροφμε λοιπόν ότι και ςτα δφο αυτά παραδείγματα τθσ Rainer και του Braxton, ο/θ 

εκτελεςτισ είναι αυτόσ/θ που ςτθν πραγματικότθτα κακορίηει το κομμάτι. Κάκε 

διαφορετικό άτομο ςτθν πραγματικότθτα μπορεί να προςφζρει και ζνα διαφορετικό 

αποτζλεςμα. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται θ ποικιλομορφία των ατόμων και 

απορρίπτεται κατά κάποιο τρόπο θ αυκεντία του/τθσ ςυνκζτθ/ριασ και τθσ χορογράφου. 

Ραρατθροφμε λοιπόν ότι οι αλλαγζσ που ζχουν επζλκει, αντικατοπτρίηουν άμεςα κοινωνικά 

πρότυπα.  

Ο James Saunders δθμιουργεί το 2014 μια ςειρά ςυνκζςεων, οποφ οι ςχζςεισ μεταξφ των 

εκτελεςτριϊν/ων αντικατοπτρίηουν μοντζλα κοινωνικϊν ςχζςεων. Στο I decided what it is I 

am going to do, κάκε ςυμμετζχουςα/οντασ ανακοινϊνει τι κα κάνει πριν το κάνει. Στο I will 

tell you what to do, που περιζχει μια πιο δικτατορικι δομι, κάκε άτομο διευκφνει 
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τουλάχιςτον τζςςερα άτομα. Αντίςτοιχο και το You say what to do, οποφ δθμιουργείται μια 

ςειρά επιτροπϊν που αποφαςίηει ποια/οσ κα ακολουκιςει τισ οδθγίεσ. Μςωσ θ πιο 

ρεαλιςτικι προςζγγιςθ, θ οποία κυμίηει αυτι τθσ κοινοβουλευτικισ Δθμοκρατίασ, είναι 

αυτι του Choose who tells you what to do, οποφ κάκε εκτελζςτρια/θσ μοιράηει οδθγίεσ και 

διαλζγει ποιεσ οδθγίεσ κα ακολουκιςει, κακϊσ ζχει επίςθσ τα δικαίωμα να αλλάξει 

οποιαδιποτε ςτιγμι το ποια/ον ακολουκεί (Gottschalk 2016, 306).  

Αντίςτοιχα όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν ενότθτα 4.2 ςχετικά με τθν κακθμερινι ηωι μπορεί 

ακόμα και κάποιοσ/α χωρίσ μουςικζσ γνϊςεισ ι εμπειρία να γίνει εκτελεςτισ/ρια αν 

κελιςει. Συναντάμε ακόμα και παρτιτοφρεσ οποφ μπορεί να ςυμμετζχει οποιοςδιποτε και 

οποιαδιποτε βρίςκεται μζςα ςτο δωμάτιο όπωσ για παράδειγμα ςτθ ςειρά κομματιϊν 

«Sonic Meditation» τθσ Pauline Oliveros (Βλ ςελ.31) (Sun 2012). Καταλφεται ζτςι θ ζννοια 

ότι ο/θ εκτελεςτισ/ρια πρζπει να είναι «αυκεντία» πάνω ςε κάποιο αντικείμενο, και δίνεται 

θ ελευκερία ςε οποιοδιποτε άτομο από οποιοδιποτε κοινωνικό παρελκόν και με 

οποιεςδιποτε γνϊςεισ να λάβει μζροσ, να χρωματίςει ακόμα και να επθρεάςει κακοριςτικά 

το τελικό αποτζλεςμα.  

Πλα τα παραπάνω παραδείγματα παρουςιάηουν κοινά και διαφορζσ ςτον τρόπο με τον 

οποίο ελευκερϊνουν τον/τθν εκτελεςτι/ρια από τθν κυριαρχία του/τθσ δθμιουργοφ. Ο/Θ 

ςυνκζτθσ/ρια-χορογράφοσ προετοιμάηει το αρχικό υλικό και το δίνει ςτουσ/ςτισ 

εκτελεςτζσ/ριεσ για να το επεξεργαςτοφν. Πςο πιο προκακοριςμζνο με οδθγίεσ και κανόνεσ 

είναι αυτό το υλικό, τόςθ λιγότερθ ελευκερία παρζχεται ςτουσ/ςτισ εκτελεςτζσ/ριεσ, με 

αποτζλεςμα θ ςυμβολι του δθμιουργοφ ςτο τελικό αποτζλεςμα να είναι μεγαλφτερθ.  

Οι εκτελεςτζσ/ριεσ μπορεί να ζχουν τθν ελευκερία να αποφαςίηουν ατομικά ι ςυλλογικά 

για το κομμάτι, κακϊσ και οι αποφάςεισ ενόσ/μιασ εκτελεςτι/ρια να επθρεάηουν των 

υπολοίπων με ζμμεςο τρόπο. Με τουσ παραπάνω τρόπουσ, πζρα από τισ ςχζςεισ εξουςίασ 

μεταξφ χορογράφου-ςυνκζτθ/ριασ και εκτελεςτισ/ριασ διευρφνονται και τα όρια μζςα από 

τα οποία αντιλαμβανόμαςτε τθν ζννοια του/τθσ δθμιουργοφ, τθν ζννοια του/τθσ 

εκτελεςτι/ριασ ακόμα και τθν ζννοια του ίδιου του «ζργου». 

Οι ελευκερίεσ που δίνονται ςτουσ/ςτισ εκτελεςτζσ/ριεσ μζςω του αυτοςχεδιαςμοφ και των 

ςυνκζςεων ανοιχτισ φόρμασ, επθρεάηουν αδιαμφιςβιτθτα τθν πορεία του ζργου. Ζτςι 

λοιπόν πζρα από τθ ςχζςθ δθμιουργοφ-εκτελεςτι/ριασ τθσ οποίασ θ απόςταςθ, όςον 

αφορά το κομμάτι τθσ ιςότθτασ, μικραίνει, αλλάηει και θ παγιωμζνθ ζννοια του ζργου, 

αφοφ κάκε εκτζλεςθ είναι διαφορετικι.  

Ρροτεινόμενα βίντεο: Jérôme Bel - The show must go on (2001) - trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=3v69hrtufDw&t=345s&ab_channel=J%C3%A9r%C3%B4meBel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3v69hrtufDw&t=345s&ab_channel=J%C3%A9r%C3%B4meBel
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 Κοινό  

Ο ρόλοσ του κοινοφ δζχεται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τομζα και τθν περίοδο αυτισ τθσ 

μελζτθσ. Οι αλλαγζσ αυτζσ κυμαίνονται ςε μια μεγάλθ γκάμα, και πολφ ςυχνά ςυνδυάηονται 

μεταξφ τουσ. Θ πιο πρωτοφανισ αυτϊν είναι ςίγουρα θ ςυμμετοχικότθτα του κοινοφ ςτθν 

παράςταςθ. Θ ςυμμετοχικότθτα αυτι μπορεί να επιτυγχάνεται με διάφορουσ τρόπουσ. Το 

κοινό μπορεί να ςυμμετζχει ζμμεςα, άμεςα, εν γνϊςει του, ι εν αγνοία του. 

Στθν παραδοςιακι Δυτικι μουςικι, υπάρχουν κάποια όρια ςχετικά με το τι αντιλαμβάνεται 

το κοινό ςε μια εκτζλεςθ. Κα εξετάςουμε πρϊτα δφο παραδείγματα περιπτϊςεων που 

κλείνουν ςε δφο διαφορετικζσ κατευκφνςεισ, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ μια αρνθτικι, οποφ 

δθλαδι ςυμβαίνουν πράγματα ςτθ ςκθνι που το κοινό δεν αντιλαμβάνεται και θ δεφτερθ 

κετικι, οποφ το κοινό πλθροφορείται για πολλά πράγματα που κανονικά δεν κα 

ενθμερωνόταν. 

 Θ χριςθ κρυφϊν ςυςτθμάτων, που ανικει ςτθν πρϊτθ κατθγορία, είναι κάτι που 

ςυναντάμε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Μια χαρακτθριςτικι περίπτωςθ είναι αυτι του 

Βρετανοφ πειραματικοφ ςυνκζτθ Gavin Bryars. Κάνοντασ ταυτόχρονθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

μζςων, χρθςιμοποιεί ςυςτιματα τα οποία είναι αρκετά δφςκολο ζωσ απίκανο κάποιεσ 

φορζσ να γίνουν αντιλθπτά από το κοινό.  

Ζνα παράδειγμα είναι το κομμάτι του Serenely Beaming and Learning on a Five-barred 

Gate(1970). Σε αυτό το κομμάτι οι εκτελεςτζσ/ριεσ κάκονται ςε ςειρζσ ςτοιχιςμζνεσ θ μια 

μπροςτά από τθν άλλθ. Θ τελευταία ςειρά ζχει 64 εκτελεςτζσ, θ μπροςτινι τθσ 32, μετά 16 

και πάει λζγοντασ μζχρι τθν πρϊτθ ςειρά ςτθν οποία υπάρχει μόνο ζνασ/μια 

εκτελεςτισ/ρια. Στθν τελευταία ςειρά κάκε εκτελεςτισ/ρια είναι εξοπλιςμζνοσ/θ με 

μαγνθτόφωνα και ςτερεοφωνικά ακουςτικά. Κακικον του είναι να μεταφζρει αυτό που 

ακοφει περιγραφικά (λζξεισ, τονικό φψοσ κ.λπ.) ςτο αυτί του/τθσ μπροςτινοφ/θσ 

εκτελεςτι/ριασ μζςω μικροφϊνου. Ζτςι ο/θ μπροςτινόσ/θ εκτελεςτισ/ρια λαμβάνει δφο 

διαφορετικοφσ ιχουσ, ζναν ςε κάκε αυτί, από τουσ/τισ δφο εκτελεςτζσ/ριεσ που βρίςκονται 

από πίςω του/τθσ. Αυτό όμωσ που κα ακοφςει το κοινό είναι μόνο ο/θ εκτελεςτισ/ρια ςτθν 

πρϊτθ ςειρά. Ρρόκειται λοιπόν για ζνα κρυφό ςφςτθμα δόμθςθσ του ιχου το οποίο δεν 

γίνεται αντιλθπτό από τουσ/τισ ακροατζσ/ριεσ κατά τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ (Nyman 

2011, 144). 

Στθν πραγματικότθτα ο αλεατοριςμόσ φζρνει πολφ ςυχνά το κοινό ςε καταςτάςεισ που οφτε 

γνωρίηει οφτε μπορεί να προβλζψει. Για παράδειγμα ζνασ/μια ζμπειροσ/θ ακροατισ/ρια 

ακοφγοντασ ζνα ζργο Δυτικισ Μουςικισ πολφ ςυχνά μπορεί να μεταφράςει βάςθ τθσ 

λογικισ πράγματα που ςυμβαίνουν, να κατανοιςει γιατί ςυμβαίνουν, και να κάνει εικαςίεσ 

για το τι πρόκειται να ςυμβεί αργότερα. Πταν όμωσ γίνεται αναφορά ςε ςυνκζςεισ οποφ τα 

ςτοιχεία κακορίηονται τυχαία, αυτά τα ενδεχόμενα απορρίπτονται. Λίγο-πολφ με παρόμοιο 

τρόπο λειτουργοφν τα πράγματα ςε μια αλεατορικι παράςταςθ χοροφ, ςε ςχζςθ με μια 

μπαλζτου.  
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Σε αντίκετθ λογικι κινοφνται τα αυτοςχεδιαςτικά ζργα τθσ Grand Union, οποφ όπωσ ζχει 

αναφερκεί ςυνικιηαν να ενθμερϊνουν λεπτομερϊσ το κοινό για το τι γινόταν, όπωσ ζκανε 

και θ Yvonne Rainer ςτο κομμάτι τθσ Some thoughts on Improvisation (βλ. ςελ 68). 

Αντίςτοιχα θ Simone Forti ςτο ζργο τθσ Crawling(1975-78) διθγείται ςτουσ/ςτισ κεατζσ με τθ 

φωνι τθσ ιςτορίεσ για μφγεσ που ζρχονται αντιμζτωπεσ με μζλιςςεσ, τθν κίνθςθ του αλόγου 

και ιςτορίεσ άλλων ηϊων, ενϊ ταυτόχρονα ςζρνεται ςτο πάτωμα. Το ςφρςιμο αποτελεί τθ 

βάςθ τθ χορογραφίασ, μζςα από αυτό προκφπτουν οι υπόλοιπεσ κινιςεισ, οι οποίεσ μπορεί 

να ανταποκρίνονται ςτθ λεκτικι περιγραφι, μπορεί όμωσ και όχι. Ακόμα όμωσ και όταν θ 

αναπαράςταςθ δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτθν περιγραφι, ςχετίηεται με τον μθχανιςμό 

κίνθςθσ του κάκε ηϊου (Banes 1987,43).   

Μια ακόμθ ςθμαντικι αλλαγι, είναι ο ενεργόσ ρόλοσ που αποκτά πλζον το κοινό.  Στο 

Yellowbelly(1969) θ Trisha Brown ηιτθςε από το κοινό να τθν ενοχλεί αποκαλϊντασ τθν 

Yellowbelly, ενϊ αυτι απαντοφςε αυτοςχεδιαςτικά ςτα καλζςματα τουσ. Θ ίδια αναφζρει 

πωσ ςτθν αρχι το κοινό ιταν πολφ γλυκό οπότε ςταμάτθςε  και τουσ ηιτθςε να γίνουν πιο 

τολμθροί. Πταν ςταμάτθςε για να υποκλικεί, κάποιοσ/α τθν φϊναξε ξανά, οπότε αυτι 

ςυνζχιςε να αυτοςχεδιάηει μζχρι να υπάρξει αμοιβαίο τζλοσ (Banes 1987,44).  

Ο ρόλοσ των κεατϊν ςε αυτό το κομμάτι ιταν κακοριςτικόσ για το αποτζλεςμα του ζργου. 

Θ ςυνκζτρια δθμιοφργθςε ζναν «αλγόρικμο» ο οποίοσ δεν επρόκειτο να τεκεί ςε 

λειτουργία χωρίσ τθν ςυμμετοχι του κοινοφ. Θ λειτουργία του επίςθσ ιταν πλιρωσ 

εξαρτϊμενθ από αυτό (το κοινό), όπωσ επίςθσ και το τζλοσ του ζργου. Ρρόκειται λοιπόν για 

άμεςθ ςυμμετοχι των κεατϊν ςτο ζργο.  

Τθν ίδια εποχι ςτα ζργα των Fluxus παρατθρείται ζνα άλλο φαινόμενο οποφ το κοινό εν 

αγνοία του μετατρζπεται ςε εκτελεςτισ/ρια. Τζτοιο παράδειγμά αποτελεί ζνα από τα 

Audience Pieces του Ben Vautier οποφ το κοινό κλειδϊνεται μζςα ςτθν αίκουςα και το 

κομμάτι τελειϊνει όταν βρει τρόπο να βγει (Nyman 2011, 132). Σε ςυγκεκριμζνα ζργα, όπωσ 

το τελευταίο παράδειγμα που το κοινό δεν γνωρίηει ότι ςυμμετζχει ςτο ζργο, ο ρόλοσ του 

είναι άμεςοσ και κακοριςτικόσ.  

Για να εξεταςτοφν ζργα οποφ το κοινό ζχει ζμμεςο ρόλο ςτθ λειτουργία του ζργου, είναι πιο 

εφκολο να ςκεφτοφμε ζργα οποφ φαινομενικά το κοινό με τον/τθν εκτελεςτι/ρια ζχουν τθν 

τυπικι κζςθ και απόςταςθ που ορίηει θ λόγια δυτικι μουςικι. Το 4’.33’’ είναι ζνα 

τρανταχτό παράδειγμα. Οι κεατζσ βρίςκονται ςτο χϊρο πιςτεφοντασ ότι κα 

παρακολουκιςουν μια «κλαςικι» ςυναυλία. Εν αγνοία τουσ όμωσ και με ζμμεςο τρόπο 

κακορίηουν το τελικό αποτζλεςμα αυτισ τθσ ςυναυλίασ, μζροσ του οποίου είναι οι φυςικζσ 

δραςτθριότθτεσ και ιχοι που οι ίδιοι/εσ παριγαγαν.    

Ραρατθρείται λοιπόν ότι θ γενικότερθ καινοτομία όςον αφορά το κοινό, είναι ο ενεργόσ 

ρόλοσ του ςε διάφορα επίπεδα, ο οποίοσ επιτυγχάνεται μζςω διαφόρων τρόπων. Να 

διευκρινιςτεί ότι όταν γίνεται αναφορά ςτον ενεργό ρόλο του κοινοφ δεν ςθμαίνει ότι 
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πρζπει να υπάρχει απαραιτιτωσ παρζμβαςθ του μζςα ςτο ζργο, αρκεί μερικζσ φορζσ να 

είναι πιο ενεργό όςον αφορά τθν ακρόαςθ και τθν παρατιρθςθ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ 

ο/θ ακροατισ/ρια κζτει τον εαυτό του ςε αυτι τθ κατάςταςθ φςτερα από ςχετικι 

παρότρυνςθ του δθμιουργοφ, των εκτελεςτϊν/ριων ι του ζργου.  

4.3 Αναδυόμενεσ  Έννοιεσ 

 Σιωπό-Ακινηςύα 

«Πςο και να προςπακοφμε να δθμιουργιςουμε ςιωπι, δεν μποροφμε…  

Μζχρι να πεκάνω κα υπάρχουν ιχοι. 

Και κα ςυνεχίςουν και μετά το κάνατο μου. 

Δεν χρειάηεται να φοβόμαςτε για το μζλλον τθσ μουςικισ» 

--John Cage 1961 (Cage 1961) 

Θ ζννοια τθσ ςιωπισ είναι κάτι που απαςχόλθςε αρκετοφσ πειραματικοφσ/εσ ςυνκζτεσ/ριεσ 

και μθ. Ερωτιματα όπωσ το τι είναι θ ςιωπι ςτθ μουςικι, και ποιοσ ι τι είναι τελικά αυτό 

που είναι ςιωπθλό ζρχονται ςτο προςκινιο. Στθν πραγματικότθτα θ ςιωπι, όπωσ και θ 

ακινθςία είναι δφο ζννοιεσ οι οποίεσ ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν φφςθ του ανκρϊπου, 

κακϊσ κα παρεμπόδιηαν βαςικζσ βιολογικζσ διαδικαςίεσ όπωσ θ αυτι τθσ αναπνοισ και του 

χτφπου τθσ καρδίασ (Banes 1994,8). Ραρόλα αυτά μποροφμε να προςεγγίςουμε τθν ςιωπι 

και τθν ακινθςία με διάφορουσ τρόπουσ, μζςα από διαφορετικζσ ποιότθτεσ και παράγοντεσ.  

Αυτοί μπορεί να είναι θ διάρκεια τθσ, ο-θ ιχοσ-κίνθςθ πριν και μετά από αυτι, θ φφςθ τθσ 

φυςικισ παρουςίασ των εκτελεςτϊν/ριων και το πολιτιςμικό πλαίςιο. Σε τι ακριβϊσ 

αναφερόμαςτε όταν λζμε ότι υπάρχει ςιωπι/ακινθςία; Ροίοσ ι τι είναι ακίνθτο/ςιωπθλό 

(Gottschalk 2016, 53-58);  

Ο Cage μιλϊντασ για τθν ςιωπι, ςτθν πραγματικότθτα κζλει να τονίςει ότι θ μουςικι είναι 

καταςκευαςμζνθ από ιχουσ και παφςεισ (ςιωπι). Πταν λοιπόν κάποιοσ/α ςυνκζτει, βρίςκει 

τον τρόπο να αρκρϊςει αυτά τα δφο ςτοιχεία. Ο ιχοσ περιλαμβάνει τζςςερα ςτοιχεία, 

τονικό φψοσ, ζνταςθ, θχόχρωμα, και διάρκεια. Θ ςιωπι περιλαμβάνει μόνο τθν διάρκεια. 

Βαςιςμζνοσ λοιπόν ςε αυτό, καταλιγει ότι θ μουςικι δεν πρζπει πλζον να βαςίηεται ςτθν 

αρμονία, τθν τονικότθτα, ι τον δωδεκαφκογγιςμό. Ρρζπει να βαςίηεται ςτον ρυκμό, ςτισ 

ρίηεσ των ιχων και τθσ ςιωπισ, τθ διάρκεια του χρόνου (Cobussen n.d.). 

 Ο Douglas Dunn προςπακεί να κάνει ξεκάκαρθ αυτι τθ ςκζψθ ςτο ζργο 101(1974). 

Χρθςιμοποιεί τθν ακινθςία εςτιάηοντασ ςτο γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ςτιγμι που τα ςϊματα, 

με οποιονδιποτε τρόπο δεν βρίςκονται ςε κάποιου είδουσ κίνθςθ, όπωσ για παράδειγμα, ο 

χτφποσ τθσ καρδίασ, θ ροι του αίματοσ και οι ςκζψεισ που τρζχουν  (Banes 1987,192).  

Δθμιοφργθςε λαβυρίνκουσ ςτο διαμζριςμά του, χρθςιμοποιϊντασ κφβουσ φτιαγμζνουσ από 

ακατζργαςτο ξφλο, όπου κάλυπταν όλθ τθ ςοφίτα του. Επί δφο μινεσ, για τζςςερισ ϊρεσ 

τθν θμζρα, ζξι θμζρεσ τθν εβδομάδα, το ςτοφντιο του ιταν ανοιχτό ςτο κοινό να μπει και να 

περιπλανθκεί-εξερευνιςει. Οι επιςκζπτεσ/ριεσ, κα ςυναντοφςαν τον Dunn ξαπλωμζνο 
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πάνω ςτα κουτιά, ςε κατάςταςθ φπνωςθσ, με τα μάτια κλειςτά. Το αποτζλεςμα που  

ειςπράττει ο/θ κάκε κεατισ, εξαρτάται αποκλειςτικά από τον/τθν ίδιο/α και το πϊσ το 

βιϊνει.  

Στθ/Στον κακεμία/ζνα δθμιουργοφνται πολλά ερωτιματα, χωρίσ να υπάρχει μόνο μια 

ςωςτι απάντθςθ (Banes 1987,193). Ρρόκειται για ζνα ζργο εννοιακισ τζχνθσ(conceptual 

art), οποφ θ ιδζα αποτελεί το καλλιτεχνικό μζςο και το κφριο ηθτοφμενο του ζργου. 

Ζνα ενδιαφζρον παράδειγμα προσ ςυηιτθςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα είναι το ζργο του 

Schnebel Nostalgie (1962). Το ςυγκεκριμζνο ζργο φαινομενικά δεν περιζχει κάποιο 

μουςικό, ι τουλάχιςτον θχθτικό περιεχόμενο. Στθν πραγματικότθτα από τθ μεριά του/τθσ 

εκτελεςτι/ριασ υπάρχει ςιωπι, αλλά όχι ακινθςία. Θ/Ο εκτελζςτρια/θσ ςτζκεται μπροςτά 

από κάποια αναλόγια με διαφορετικζσ παρτιτοφρεσ, και κοιτϊντασ τον κοινό διευκφνει τα 

κείμενα που ζχει μπροςτά τθσ/του ςαν να ιταν μαζςτροσ. Αν κάποιοσ παρατθριςει 

προςεκτικά τισ κινιςεισ τθσ/του μπορεί να φανταςτεί ενδεχόμενουσ ιχουσ. Ζτςι λοιπόν, ενϊ 

ςτθν πραγματικότθτα υπάρχει ςιωπι, θ κίνθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθ φανταςία τθσ/του 

ακροάτριασ/θ είναι θ γεννιτρια του ιχου. 

Είναι όμωσ δυνατόν μζςω ενόσ ιχου να δθμιουργθκεί θ ακινθςία, ι τουλάχιςτον θ 

ψευδαίςκθςθ αυτισ; Στο ζργο του Αυςτριακοφ ςυνκζτθ Klaus Lang einfal. Stille. (1999) 

υπάρχουν μεγάλθσ διάρκειασ επαναλαμβανόμενεσ νότεσ που αν κανείσ τισ μετζτρεπε ςε 

εικόνα, λογικά κα ιταν μια ςκθνι ακινθςίασ. Θ αίςκθςθ αυτι γίνεται εντονότερα αντιλθπτι 

όταν υπάρχει θ οποιαδιποτε ελάχιςτθ κινθτικότθτα ςτισ νότεσ, θ οποία οδθγεί τον/τθν 

ακροατι/ρια ςε νζεσ καταςτάςεισ (Grangaard 2004).  Ακοφγοντασ αυτό το κομμάτι, κα 

μποροφςε κανείσ/μία να αναρωτθκεί, θ ζλλειψθ κινθτικότθτασ κα μποροφςε να μασ δϊςει 

τθν αίςκθςθ ι τθν ψευδαίςκθςθ τθσ ςιωπισ;  

Ο ςυνκζτθσ Sam Ashley ςτο ζργο του Listening for Bats (2002) καταςκευάηει ζνα πολφ ιπιο 

και ιρεμο θχθτικό περιβάλλον, οποφ ο/θ ακροατισ/ρια μπορεί να χάςει τθν αίςκθςθ 

ςχετικά με το πότε όντωσ ακοφει και πότε νομίηει ότι ακοφει το ζργο. Αυτό τουσ/τισ φζρνει 

αντιμζτωπουσ/εσ με το εξισ ερϊτθμα «Αν καταβάλεισ μεγάλθ προςπάκεια για να ακοφςεισ 

κάτι μπορείσ να ακοφςεισ πράγματα που δεν είναι ςτθν πραγματικότθτα εκεί;» (Gottschalk 

2016, 39) 

Ο Cage μετά τθν επίςκεψθ του το 1951 ςε ανθχοϊκό δωμάτιο, θ οποία αποτζλεςε ζμπνευςθ 

για το 4’33’’, επιςθμαίνει ότι θ πλιρθσ ςιωπι δεν υπάρχει. Ακόμα και όταν ςτεκόταν 

εντελϊσ ακίνθτοσ άκουγε δφο ιχουσ. Ο ζνασ ιταν ζνασ πολφ ψθλόσ  που προερχόταν από το 

νευρικό του ςφςτθμα, και ο δεφτεροσ πολφ χαμθλόσ που προερχόταν από τουσ χτφπουσ τθσ 

καρδίασ του. Δυο ιχοι που προκφπτουν από διεργαςίεσ του ςϊματοσ που παράγονται μζςω 

τθσ κίνθςθσ που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό αυτοφ(Cage 1971).  

 Θ ςχζςθ λοιπόν τθσ ςιωπισ με τθν ακινθςία είναι αλλθλζνδετθ. Ο ιχοσ προχποκζτει κίνθςθ 

ενϊ θ ςιωπι ακινθςία. Με διάφορουσ τρόπουσ υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ 
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ψευδαίςκθςθσ τθσ ακινθςίασ-κίνθςθσ και του ιχου-ςιωπισ, οποφ φυςικά κάκε άτομο 

βιϊνει με μοναδικό τρόπο. 

Ρροτεινόμενα βίντεο: Schnebel : Nostalgie (1962) by Motoharu Kawashima, 

https://www.youtube.com/watch?v=_wsQUvjR8vQ&t=7s&ab_channel=MotoharuKawashima 

Klaus Lang: einfalt. stille. (1999) 

https://www.youtube.com/watch?v=4w6KO6zkJic&t=429s&ab_channel=grinblat  

 Σωματικότητα ςτη  Μουςικό και Μουςικότητα ςτο Χορό 

Το ςκεπτικό για να κατανοιςει κανείσ τθ ςωματικότθτα που υπάρχει ωσ κομμάτι ςτθ 

μουςικι, ι τθ μουςικότθτα που υπάρχει ωσ μζροσ ςτο χορό, είναι αρκετά παρόμοιο με 

αυτό που χρθςιμοποιικθκε ςτθ προθγοφμενθ ενότθτα για να εξεταςτοφν οι ζννοιεσ τθσ 

ςιωπισ και τθσ ακινθςίασ. 

Αν παρατθριςει κανείσ τα ζργα των Fluxus κα 

διακρίνει ότι τα περιςςότερα από αυτά περιζχουν 

ζντονθ ςωματικότθτα. Κάποιεσ φορζσ μάλιςτα 

επικεντρϊνονται περιςςότερο ςτο κινθςιολογικό 

κομμάτι απ’ ότι ςτο θχθτικό. Το ANIMA 2(1964) για 

παράδειγμα ζχει τθν εξισ λεκτικι παρτιτοφρα «Μπεσ 

μζςα ςε ζνα χϊρο που ζχει παράκυρα. Κλείςε όλα τα 

παράκυρα και τισ πόρτεσ. Βάλε κάκε μζλοσ του 

ςϊματοσ ςου ςε διαφορετικό παράκυρο. Βγεσ ζξω 

από το χϊρο. Ο χϊροσ μπορεί να είναι φτιαγμζνοσ 

από μια μεγάλθ ςακοφλα για ροφχα με πόρτα και 

παράκυρα φτιαγμζνα από φερμουάρ» (Nyman 2011, 127). Τθν ίδια χρονιά δθμιουργεί 

επίςθσ το THEATER MUSIC, θ παρτιτοφρα του οποίου περιείχε ζνα ςχιμα και τθ φράςθ 

«Συνζχιςε να περπατάσ προςεχτικά» (Nyman 2011, 127). 

Ραρόμοια είναι θ ςφνκεςθ του Michael Parson Walk(1969). Το κομμάτι αυτό ανοιχτισ 

φόρμασ, αποτυπωμζνο ςε λεκτικι παρτιτοφρα, αφορά οποιοδιποτε αρικμό ατόμων και ζνα 

μεγάλο ανοιχτό χϊρο. Κάκε εκτελεςτισ/ρια καλείται να επιλζξει κάποια ςθμεία ςτο χϊρο 

περίπου ίςθσ απόςταςθσ μεταξφ τουσ και περπατάει από το ζνα ςθμείο ςτο άλλο 

επιλζγοντασ ηεφγθ τυχαία επιλεγμζνων αρικμϊν τα οποία κακορίηουν τθν ταχφτθτα τουσ 

βαδίςματοσ και τθ διάρκεια που κα παραμείνει ακίνθτοσ/θ ςτο ςθμείο που φτάνει (Nyman 

2011). Ρρόκειται λοιπόν για δφο ςυνκζςεισ οποφ θ δραςτθριότθτα του/τθσ εκτελεςτι/ριασ 

βαςίηεται κατά κφριο λόγο ςτθν παραγωγι κίνθςθσ χωρίσ αυτι να ζχει απαραίτθτα ωσ 

άμεςο ςτόχο τθ δθμιουργία ιχου. 

Στο This is why people O.D. on pills/ and jump from the Golden Gate Bridge(2004), θ 

ςυνκζτρια Jeniniffer Walshe δίνει κάποιεσ οδθγίεσ ςτουσ/ςτισ εκτελεςτζσ/ριεσ για το πϊσ κα 

κάνουν skate. Στθν ςυνζχεια του ηθτάει να φανταςτοφν μια διαδρομι που κα ζκαναν με 

αυτό, ςτθν οποία κα μποροφςαν να κάνουν κόλπα και να είναι περίπλοκοι/εσ και 

Εικόνα 53 THEATER MUSIC(1964), Takehisa Kosugi, 
απόςπαςμα από τθν παρτιτοφρα (Nyman 2011).  

https://www.youtube.com/watch?v=_wsQUvjR8vQ&t=7s&ab_channel=MotoharuKawashima
https://www.youtube.com/watch?v=4w6KO6zkJic&t=429s&ab_channel=grinblat
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ςτιλάτοι/εσ. Ζπειτα διαλζγουν μια νότα, και ακολουκοφν τθν ίδια διαδρομι μουςικά. Πλα 

τα μουςικά ςτοιχεία, ρυκμόσ, ζνταςθ, τονικόσ φψοσ, χρϊμα κ.α. πρζπει να ανταποκρίνονται 

απόλυτα ςτθ διαδρομι που ακολοφκθςαν με το skate (Gottschalk 2016, 157). Στο 

ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, θ ςωματικότθτα εντοπίηεται με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι ςτα 

παραπάνω. Δεν μποροφμε να τθν δοφμε και να τθν αναγνωρίςουμε με αιςκθτθριακό τρόπο 

όπωσ για παράδειγμα μζςω τθσ όραςθσ, αλλά οι ιχοι που ακοφμε αποτελοφν αποτζλεςμα 

αυτισ. 

Το Raft Piece(1974) τθσ Trisha Brown, αποτελεί ζνα από τα κομμάτια τθσ που ζχουν 

χορογραφθκεί ςιωπθλά. Ρρόκειται για μια πρϊιμθ ομαδικι εκδοχι του Accumulation 

Piece. Ζνα ζργο για τζςςερισ εκτελζςτριεσ/εσ τοποκετθμζνεσ/ουσ ςε ςχεδίεσ πάνω ςτο νερό, 

που εκτελοφν ζνα μοτίβο κινιςεων το οποίοι περιςτρζφεται το χϊρο. Σε αυτό το ζργο όπωσ 

και ςτο Accumulation οι κινιςεισ λόγω τθσ μοτιβικισ τουσ φόρμασ προβάλουν μια ζντονθ 

μουςικότθτα. Βλζποντασ τεσ κάποιοσ/α αντιλαμβάνεται ζναν παλμό, ο οποίοσ τον/τθν 

οδθγεί να φανταςτεί τθν μουςικι ςυνοδεία αυτοφ του ζργου (Brown, Trisha Brown 1971). 

Κα μποροφςε λοιπόν το ζργο τθσ Brown να κεωρθκεί παρόμοιο με αυτό του Schnebel 

(Nostalgie), που αναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ ενότθτα (βλ. ςελ 90) ωσ προσ τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ θχθτικισ φανταςίασ του ακροατι.  

Γίνεται λοιπόν αντιλθπτι, όπωσ και ςτθν ενότθτα τθσ ςιωπισ-ακινθςίασ, θ αλλθλζνδετθ 

ςχζςθ του ιχου με τθν κίνθςθ. Μζςω τθσ ςωματικότθτασ κακίςταται δυνατι θ δθμιουργία 

μουςικισ χωρίσ τθν χριςθ ιχων, και αντίςτοιχα μζςω των ιχων κρίνεται αναγκαία θ κίνθςθ, 

ι απλϊσ γίνεται αντιλθπτι.     

 Χώροσ και Χρόνοσ 

Ο «καμβάσ» τθσ μουςικισ ςυνικιηε να είναι ο χρόνοσ, ενϊ του χοροφ ο χϊροσ. Οι μουςικοί 

προθγοφμενων γενιϊν δεν ζδιναν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα ςτοιχεία του χϊρου, ενϊ 

αντίςτοιχα οι χορευτζσ/ριεσ βαςιηόντουςαν πλιρωσ ςτο παλμό του χρόνου τθσ μουςικισ, 

χωρίσ να εξερευνοφν περεταίρω διαςτάςεισ του.  

Θ ζννοια του χϊρου και του χρόνου ζχει απαςχολιςει αντίςτοιχα και τισ δφο τζχνεσ, είτε 

ςαν παράμετροσ ι ακόμα και ςαν εργαλείο από το 1950 και ζπειτα.  Συνδζονται λοιπόν οι 

δφο αυτζσ ζννοιεσ με το πϊσ τισ αντιλαμβανόμαςτε, είτε ςαν εκτελεςτζσ/ριεσ είτε ςαν 

κεατζσ, θχθτικά και κινθτικά, και πϊσ επθρεάηουν το τελικό προϊόν που ειςπράττουμε.   

Χώρος 

Ππωσ γίνεται φανερό και ςτισ παραπάνω ενότθτεσ οι χϊροι που πραγματοποιοφνται πλζον 

οι παραςτάςεισ και οι ςυναυλίεσ δεν είναι απαραίτθτα κζατρα ι ςυναυλιακοί χϊροι. 

Αντίκετα μπορεί να είναι εξωτερικοί χϊροι όπωσ πάρκα, βουνά, χϊροι ςτάκμευςθσ, όπωσ 

επίςθσ εκκλθςίεσ, γκαλερί και διάφορεσ άλλεσ τοποκεςίεσ, γίνονται εν δυνάμει μζρθ που 

πραγματοποιοφνται ςυναυλίεσ και παραςτάςεισ. Μεγάλθ επιρροι ςτο γεγονόσ ότι άρχιςαν 

να γίνονται παραςτάςεισ και ςε άλλουσ χϊρουσ πζρα από κζατρα άςκθςαν οι εικαςτικοί 
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καλλιτζχνεσ/ιδεσ. Αυτοί ιταν που άρχιςαν να φτιάχνουν performances και video 

installations αντί για αντικείμενα απλά ςτερεωμζνα ςτον τοίχο ι το πάτωμα.  Ζτςι 

ςυναντάμε πλζον ζργα που ςυμβαίνουν ςε κακόλου αναμενόμενουσ χϊρουσ, όπωσ το 

Afternoon(1963) του Steve Paxton, που ζλαβε χϊρο ςε μια φάρμα (Banes 1987,61). 

Ο David Dunn ςυνκζτει το Skydrift(1976-78), το οποίο αφορά ζνα υπαίκριο και απζραντο 

μζροσ, με χαμθλό επίπεδο περιβαλλοντικϊν ιχων. Ρρόκειται δθλαδι για ζνα ζργο το οποίο 

εξαρτάται από τθν τοποκεςία που κα εκτελεςτεί(site specific). Καλεί μια μεγάλθ ομάδα 

μουςικϊν τουσ/τισ οποίουσ/εσ ςτινει με ζναν ιδιαίτερο τρόπο ςτο χϊρο. Ρρϊτα ζχουμε 

δζκα φωνζσ οι οποίεσ κάκονται ςε κφκλο, ενϊ γφρω τουσ ςε ζναν μεγαλφτερο κφκλο 

κάκονται δεκαζξι οργανοπαίκτεσ/ριεσ(φλάουτο, κλαρινζτο, τρομπζτα, τρομπόνι, τζςςερισ 

εκτελεςτζσ/ριεσ ανά κάκε όργανο). Ενδιάμεςα ςε αυτοφσ του δφο κφκλουσ υπάρχει ζνασ 

ακόμα που περιλαμβάνει τζςςερα θχεία, για τετρακάναλθ ταινία (four-channel tape). Θ 

διάρκεια του ζργου είναι τριάντα λεπτά, κατά τα οποία οι εκτελεςτζσ/ριεσ κινοφνται πάνω 

ςτον κφκλο που ανικουν πολφ αργά (Gottschalk 2016, 343).  

Κάκε ςυμμετζχοντασ/ουςα ακοφει ζνα διαφορετικό κομμάτι, ανάλογα με τθν κζςθ, 

κατεφκυνςθ, και κίνθςθ του ςτο χϊρο, και ενδεχομζνωσ και άλλουσ υποκειμενικοφσ 

παράγοντεσ. Ζνασ από τουσ εκτελεςτζσ ο David Dickey, ςτθν εκτζλεςθ που ζγινε το 1977 

ανζφερε ότι ζνιωςε μια ςτιγμι πωσ ςταμάτθςε να αλλθλεπιδρά με τουσ/τισ υπόλοιπουσ/εσ 

μουςικοφσ, και αλλθλεπιδροφςε με το περιβάλλον (Gottschalk 2016, 346). Στο ςυγκεκριμζνο 

κομμάτι πζρα από τθν ςθμαντικότθτα τθσ τοποκεςίασ, παρατθρείται ότι ο ςυνκζτθσ 

χρθςιμοποιεί τον χϊρο και ωσ τεχνικό κομμάτι του ζργου, μζςω τθσ διαδικαςίασ του 

ςτθςίματοσ των εκτελεςτϊν/ριων ςε αυτό. Θ χωροταξία δθλαδι των ςυμμετεχόντων/ουςϊν 

επθρεάηει άμεςα και το τελικό προϊόν. Ρρόκειται δθλαδι  για διπλι χριςθ του χϊρου, με 

δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ. 

Ραρόμοιασ λογικισ είναι και το ζργο του James Tenney In a large, open space(1994) όπου 

όπωσ μαρτυράει και ο τίτλοσ πρζπει να εκτελεςτεί ςε ζναν μεγάλο και ανοιχτό χϊρο, 

απευκφνεται ςε δϊδεκα εκτελζςτριεσ/εσ. Θ οδθγία λζει ότι πρζπει να μοιραςτοφν 

ομοιόμορφα ςτο χϊρο και να παίηουν κρατθμζνουσ τόνουσ από μια αρμονικι ςειρά που 

τισ/τουσ δόκθκε. Ενεργό ρόλο ςε αυτι τθ ςφνκεςθ ζχει θ/ο ακροάτρια/τθσ που καλείται να 

περπατιςει ελεφκερα ςτο χϊρο ανάμεςα ςτισ/ςτουσ εκτελζςτριεσ/εσ, επιλζγοντασ το 

μονοπάτι του ςε αυτό το θχοτοπίο (Gottschalk 2016, 184-185).  

Ρροφανϊσ ςε κάκε διαφορετικι κζςθ ςτο χϊρο που διαλζγει θ/ο κεατισ το θχθτικό 

αποτζλεςμα που δζχεται είναι διαφορετικό. Κα μποροφςαμε να ποφμε, ότι ςτθν 

πραγματικότθτα το κοινό κακορίηει μόνο του το τελικό αποτζλεςμα που κα ειςπράξει. Και 

ςτα δφο προθγοφμενα ζργα παρατθροφμε μια ζντονθ ςωματικότθτα και κινθτικότθτα. Στο 

πρϊτο ζργο του Dunn, αυτι ςυμβαίνει από τουσ/τισ εκτελεςτζσ/ριεσ και του ιχουσ, ενϊ ςτο 

δεφτερο του Tenney από το κοινό. Επίςθσ παρατθροφμε και ζνα κόλωμα ςτα όρια μεταξφ 

εκτελεςτϊν/ριων και ακροατϊν/ριων κακϊσ ςτο πρϊτο ζργο οι εκτελεςτζσ/ριεσ ζχουν και 
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ρόλο ακροατϊν/ριων, ενϊ ςτο δεφτερο ζργο οι ακροατζσ/ριεσ ζχουν κατά κάποιο τρόπο 

ρόλο εκτελεςτϊν/ριων αφοφ ςυμβάλλουν και οι ίδιοι ςτο αποτζλεςμα που ειςπράττουν. 

Θ ζννοια του χϊρου όμωσ εξετάηεται και με πιο αφθρθμζνουσ τρόπουσ. Αρκετοί/εσ 

δθμιουργοί προςπακοφν να εξερευνιςουν τθν δυνατότθτα επεξεργαςίασ του ίδιου του 

χϊρου, μετατρζποντασ τον κατά κάποιο τρόπο ςε αντικείμενο. Ο Alvin Lucier ςτο Attaché 

Case (1988) θχογραφεί καςζτεσ από μεγάλουσ χϊρουσ (αίκουςεσ ςυναυλιϊν, κακεδρικοί 

ναοί, ςτακμοί τρζνων) και αργότερα τισ παίηει μζςα ςε υπερβολικά μικροφσ χϊρουσ 

(τςαγιερό, δαχτυλικρεσ, βαλίτςεσ) (Gottschalk 2016, 135). Εξετάηεται λοιπόν ζτςι τι 

αλλαγζσ μπορεί να επιφζρει ςτο θχθτικό υλικό ςε αυτι θ ςυρρίκνωςθ του χϊρου. Ειρωνικό 

επίςθσ είναι θ τοποκζτθςθ του ιχου ενόσ τρζνου μζςα ςε μια βαλίτςα, που αποτελεί 

βαςικό ςτοιχείο του ίδιου του τρζνου.  

Στο ζργο τθσ Meredith Monk Juice: A theatre cantana in three installments(1969) 

ςυνδυάηονται οι δφο προςεγγίςεισ που αναφζρκθκαν παραπάνω ςχετικά με το χϊρο. 

Ρρόκειται δθλαδι για ζνα ζργο πλιρωσ εξαρτθμζνο από τθν τοποκεςία, αλλά ταυτόχρονο ο 

χϊροσ μεταφζρεται με τουσ εξισ δφο τρόπουσ: κυριολεκτικά ςτο χρόνο, και μεταφορικά ςε 

ζναν άλλο χϊρο. Ρρόκειται για ζνα ζργο-διάλογο για το πϊσ ο χϊροσ επθρεάηει τθν εικόνα 

και το χρόνο.   

Το ζργο παρουςιάςτθκε ςτθ διάρκεια ενόσ μινα, ςε τρεισ διαφορετικζσ τοποκεςίεσ. 

Λδιαιτερότθτα του είναι ότι ςε κάκε παράςταςθ αναδιαμορφϊνεται θ ςχζςθ μεταξφ του 

κοινοφ και των εκτελεςτϊν. Θ παρουςίαςθ του πρϊτου μζρουσ ζγινε ςτο Solomon R. 

Guggenhein Museum ςτθν Νζα Υόρκθ το Νοζμβριου του 1969. Ρεριείχε μια γυναίκα πάνω 

ςε ζνα άλογο, εβδομθνταπζντε τραγουδίςτριεσ/εσ- χορεφτριεσ/εσ ντυμζνεσ/ουσ ςτα λευκά 

με κόκκινεσ ςφιχτζσ μπότεσ κακϊσ και ζνα γκρουπ τεςςάρων βαςικϊν εκτελεςτϊν/ριων 

ντυμζνων ςτα κόκκινα, οποφ οι μπότεσ τουσ ιταν ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ, οπότε 

κινιόντουςαν όλοι/εσ μαηί. Στο χϊρο υπιρχε επίςθσ ζκκεςθ με τα ζργα του Roy Lichtenstein 

(Monk n.d.). 

Το δεφτερο μζροσ παρουςιάςτθκε ςτο Barnard College’s Minor Latham Play House. Ρεριείχε 

τα ςτοιχεία τθσ πρϊτθσ εκτζλεςθσ, αλλά ςε μικρότερθ κλίμακα. Δθλαδι αντί για άλογο, 

υπιρχε ζνα κουνιςτό αλογάκι, μια αφίςα από ζνα ζργο του Lichtenstein που υπιρχε και ςτο 

μουςείο, και μόνο οι τζςςερισ εκτελεςζσ/ριεσ οι οποίοι/εσ ιταν διαχωριςμζνοι/εσ μεταξφ 

τουσ.  Το τρίτο μζροσ πραγματοποιικθκε ςτθ ςοφίτα τθσ Meredith Monk ςτο Manhtan. Σε 

αυτι τθν παράςταςθ το κοινό περπάτθςε μεταξφ των αντικειμζνων που χρθςιμοποιικθκαν 

ςτα δφο προθγοφμενα μζρθ. Οι τζςςερισ βαςικοί χαρακτιρεσ φαινόντουςαν ςε μια 

βιντεοκαςζτα (Monk n.d.). Από παράςταςθ ςε παράςταςθ λοιπόν  «ςυρρικνϊνεται» θ 

αρχικι εικόνα και μεταφζρεται ςτο χϊρο και το χρόνο.  
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Φυςικά οι προςεγγίςεισ όςον αφορά τον ιχο και τθν κίνθςθ ςτο χϊρο δεν εξαντλοφνται ςτισ 

παραπάνω. Θ ςυνκζτρια Mary Jane Leach,μεταξφ άλλων, προςεγγίηει τθν ζννοια του χϊρου, 

ωσ προσ το πϊσ μπορεί ο ιχοσ να κινθκεί μζςα ςε αυτόν, χωρίσ όμωσ να μετακινοφνται οι 

θχθτικζσ πθγζσ. Για να το πετφχει αυτό χρθςιμοποιεί ςυγκρουόμενα μοτίβα ςυχνοτιτων 

(beating patterns).  Συχνότθτεσ δθλαδι οι οποίεσ είναι αρκετά κοντινζσ, με αποτζλεςμα να 

«ςυγκροφονται» και να διαχζονται ςτο χϊρο ςε διάφορεσ κατευκφνςεισ.   

 Θ ςυνκζτρια χρθςιμοποιεί ίδια ι παρόμοια όργανα και διαμορφϊνει του ιχουσ ςε τόπο, 

χρόνο και ςυχνότθτα ζτςι ϊςτε να τοποκετιςει τθν/τον ακροάτρια/θ, ανάμεςα ςε αυτά τα 

μοτίβα. Το Trio for Duo(1981) αποτελεί ζνα τζτοιο παράδειγμα (Gottschalk 2016, 189). 

Ρρόκειται για μια ςφνκεςθ για δφο άλτο φλάουτα και δφο φωνζσ όπου εκτελοφν 

κρατθμζνεσ ςυχνότθτεσ που κυμίηουν τθν εικόνα μιασ ίςιασ γραμμισ. Οι νότεσ αλλάηουν 

πολφ αργά, ςε πολφ κοντινζσ ςυχνότθτεσ, ςχζςεισ θμιτονίων, με γκλιςάντο δθμιουργϊντασ 

ζτςι αυτά τα ςυγκρουόμενα μοτίβα, τα οποία δίνουν τθν αίςκθςθ ότι ο ιχοσ ταξιδεφει μζςα 

ςτο χϊρο (Leach 2011).  

Σε αυτά λοιπόν τα παραδείγματα του Lucier και τθσ Leach το ενδιαφζρον ςτρζφεται ςτθ 

κίνθςθ του ιχου μζςα ςτο χϊρο, ςαν κινοφμενθ μάηα. Μζςω των τεχνικϊν που 

χρθςιμοποιοφν δίνουν τθν ελευκερία ςτον ιχο να κινείται ςτο χϊρο, χωρίσ ενδεχομζνωσ να 

μποροφν να προβλζψουν προσ τα ποφ αυτόσ κα κινθκεί. Εξάλλου, θ διαδρομι που 

διαγράφει ο ιχοσ ςτο χϊρο είναι διαφορετικι για κάκε ακροατι/ρια, ανάλογα με τθ 

προςωπικι του/τθσ κζςθ ςε αυτόν.  

Εικόνα 54 Meredith Monk Juice: A theatre cantana in three installments(1969), Meredith Monk, Στιγμιότυπα και από τισ 
τρεισ παραςτάςεισ (Monk n.d.).  
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To 2013 θ Anna Teresa de Keersmaeker χορογραφεί το Vortix Temporum για τθ φαςματικι 

μουςικι με ομϊνυμο τίτλο του ςυνκζτθ Gerard Grisey, που τθ ςυνζκεςε το 1996. Σε αυτό το 

ζργο ςυναντάμε υψθλά επίπεδα πολυπλοκότθτασ ωσ προσ τθν δθμιουργία κίνθςθσ ςε 

ςχζςθ με το μουςικό κομμάτι και ςτθ ςθμαντικότθτα που προςδίδει θ χορογράφοσ ςτθν 

κίνθςθ αυτϊν των δφο μζςα ςτο χϊρο. Θ χορογράφοσ ζχει κζςει μια αναλογία ζνα προσ ζνα 

μεταξφ των μουςικϊν και των χορευτριϊν/ων, φζρνοντασ τουσ ςε ςχολαςτικό διάλογο μζςα 

ςτο χϊρο. Θ διάρκεια του ζργου ιταν μία ϊρα και χορεφτριεσ/εσ και μουςικοί κινοφνταν 

πάνω ςτθ ςκθνι (Rosas 2020). 

Το 2017 δθμιουργεί το “Work/Travail/Arbeid” όπου πρόκειται για μια διαςκευι του Vortix 

Temporum. Ρζρα από τθ διάρκεια που πλζον γίνεται εννζα ϊρεσ, αλλάηει και ο χϊροσ. Το 

αρχικό κομμάτι είχε φτιαχτεί για να παρουςιαςτεί ςε black box, ενϊ θ καινοφργια εκτζλεςθ 

αφορά το Μουςείο Μοντζρνασ Τζχνθσ (MoMA) τθσ Νζασ Υόρκθσ. Τα πράγματα είναι πιο 

ρευςτά ςτο χρόνο και ςτο χϊρο, όπωσ επίςθσ και θ κίνθςθ γίνεται πιο ρευςτι. Θ μουςικι 

είναι ςχεδιαςμζνθ ςε επίπεδα και ο ρυκμόσ είναι επίςθσ ρευςτόσ. Τζλοσ, ο χϊροσ ζχει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ θ χορογραφία χτίςτθκε μζςα ςε αυτόν. Το κοινό μπορεί να 

αλλάξει κζςθ και να επιλζξει να δει τθν εκτζλεςθ από κάποια άλλθ γωνία (Keersmaeker 

2017). 

Συνοψίηοντασ λοιπόν, ςυναντάμε διάφορουσ τρόπουσ και μεγάλθ ποικιλία προςζγγιςθσ του 

χϊρου τθ περίοδο αυτι. Μερικοφσ από αυτοφσ αφοροφν τθν πραγματικι του διάςταςθ, 

δθλαδι τθν τοποκεςία και τθ χωροταξία. Άλλοι αφοροφν μια πιο αφθρθμζνθ ζννοια αυτοφ 

θ οποία μπορεί να ερμθνευτεί όπωσ είδαμε με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ. 

Ρροτεινόμενα βίντεο: James Tenney - In a Large Open Space (Montreal - June 3, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=GM9PV0Gd_Nw&ab_channel=nova7media,   

Mary Jane Leach -- Trio for Duo 

Εικόνα 55 Work/Travail/Arbeid  (2017), Anne Teresa De Keersmaeker, από τθν παράςταςθ του 2017 
ςτο ΜοΜΑ (Keersmaeker 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=GM9PV0Gd_Nw&ab_channel=nova7media
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https://www.youtube.com/watch?v=SwC_UBuUys0&ab_channel=MaryJaneLeach,   

Anne Teresa De Keersmaeker: Work/Travail/Arbeid  MoMA 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=utClm-TQJiI&t=6s&ab_channel=TheMuseumofModernArt 

Χρόνος 

«Για πολλά χρόνια θ μουςικι αςχολικθκε με 

 τθ δθμιουργία μιασ δομισ ςτο χρόνο. 

 Από τον Cage και ζπειτα μασ ζχει δοκεί θ δυνατότθτα 

 να δοφμε το χρόνο με τθ δικι του δομι (του χρόνου)  

και όχι ςαν κάτι που επιβάλλεται εκτόσ τθσ μουςικισ,  

αλλά ςαν κάτι που ιδθ υπάρχει παράλλθλα με τθ μουςικι.  

Ο πραγματικόσ χρόνοσ είναι αυτόσ που βιϊνει το ςϊμα,  

χρόνοσ δομθμζνοσ από τθν επανάλθψθ,  

από τθν ροι, από τθν κόπωςθ και τθν καινοτομία.  

Ο χρόνοσ γίνεται αιςκθτόσ μόνο ςε ςτιγμζσ μετάβαςθσ  

και θ διάρκεια του υπολογίηεται μόνο εκ των υςτζρων:  

αυτόσ είναι ο χρόνοσ που ξζρουμε,  

ςε αντίκεςθ με αυτόν που μασ λζνε» 

 (Gottschalk 2016, 209-210). 

«Κζλω να δω το χρόνο ςε μια μθ δομθμζνθ φπαρξθ. 

 Ππωσ κα ικελα να δω ζνα άγριο ηϊο πωσ ηει 

 ςτθ ηοφγκλα και όχι ςτο ηωολογικό κιπο,  

ζτςι κζλω να δω και το χρόνο 

 πωσ είναι πριν βάλουμε τα χζρια μασ,  

το μυαλό μασ και τθ φανταςία μασ ςε αυτόν»      

-- Morton Feldman (Gottschalk 2016, 207). 

Μςωσ θ πιο ςθμαντικι αλλαγι που ςυνζβθ αυτι τθ περίοδο όςον αφορά το χορό, τθ 

μουςικι αλλά και το κοινό τουσ ζργο είναι θ ρεαλιςτικι προςζγγιςθ του χρόνου. Αν 

παρατθριςει κανείσ/καμία, ςτο μπαλζτο, τθν όπερα, ακόμα και ςε παραςτάςεισ μοντζρνου 

χοροφ, οποφ υπιρχε ακόμα θ ζννοια τθσ αφθγθματικότθτασ, μζςα ςε μία ι δφο ϊρεσ που 

διαρκοφςε περίπου μια παράςταςθ, είχε εξελιχτεί ενδεχομζνωσ μια ιςτορία ολόκλθρϊν 

χρόνων. Με τθν απόρριψθ τθσ αφθγθματικότθτασ που ακολοφκθςε από το 1950 και μετά 

αυτό ςταματά να υφίςταται. Τα ζργα πλζον αφοροφν τθ ροι του χρόνου που βιϊνουμε 

κακθμερινά.    

Ρζρα από αυτό διάφοροι/εσ μουςικοί, αλλά και αρκετοί χορογράφοι προςζγγιςαν με 

διάφορουσ τρόπουσ τθν ζννοια του χρόνου. Κζτουν ερωτιματα ςχετικά με το τι γίνεται 

όταν ο χρόνοσ παρουςιάηεται ςαν να κυλάει πιο αργά ι ακόμα και να διακόπτεται κάποιεσ 

ςτιγμζσ. Δθμιουργοφν ζργα που μασ υπενκυμίηουν ότι ο τρόποσ που βιϊνουμε το χρόνο δεν 

είναι τόςο λογικόσ, και φυςικϊσ όπωσ κα υποκζταμε ςτθν κακθμερινι μασ ηωι. Μασ 

https://www.youtube.com/watch?v=SwC_UBuUys0&ab_channel=MaryJaneLeach
https://www.youtube.com/watch?v=utClm-TQJiI&t=6s&ab_channel=TheMuseumofModernArt
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κάνουν να βιϊνουμε τον χρόνο όπωσ όταν ιμαςταν παιδία, που ακόμα δεν είχαμε μάκει 

πϊσ πρζπει να τον βιϊνουμε, και οτιδιποτε κα μποροφςε να ςυμβεί μζςα ςε μια θμζρα 

(Gottschalk 2016, 206-208). 

Ο Robert Dunn δοφλεψε μεταξφ άλλων και τθν ζννοια του χρόνου ςτα εργαςτιρια του. Οι 

ιδζεσ του πάνω ςε αυτόν ιταν ιδιαίτερα επθρεαςμζνεσ από των Cunningham ο οποίοσ δεν 

αντιμετϊπιηε το χρόνο βάςθ τθσ ρυκμικισ δομισ τθσ μουςικισ(Mason 2012). Τουσ/Τισ 

ανζκετε να δθμιουργιςουν ςυνκζςεισ ανοιχτισ φόρμασ και αυτοςχεδιαςμοφ με χρονικοφσ 

περιοριςμοφσ. Για παράδειγμα μπορεί να ηθτοφςε να φτιάξουν ζνα πεντάλεπτο χορό ςε 

μιςι ϊρα. Το πϊσ κα αντιλθφκεί ο/θ κάκε χορευτισ/ρια αυτι τθν οδθγία είναι ελεφκερο. Θ 

Brown αναφζρει πωσ «Οι οδθγίεσ ιταν εντελϊσ ξεκάκαρεσ πζρα από τθν διάρκεια. Αυτι θ 

αςάφεια προκαλεί μζρεσ ολόκλθρεσ να εξερευνείσ πικανότθτεσ, προςπακϊντασ να 

ξεκακαρίςεισ τι ςθμαίνει ο χρόνοσ, πωσ τον ςταματάσ, και γιατί, ποια είναι θ ςχζςθ του 

χρόνου με τθν κίνθςθ και πάει λζγοντασ» (Banes 1994, 213). 

Μεταξφ 1973-1976 θ Trisha Brown δθμιουργεί το ζργο Mistifled (5’’ Clacker), το οποίο 

αποτελείται από μια πολφ απλι κίνθςθ, το περπάτθμα που ςταδιακά εξελίςςεται ςε 

τρζξιμο. Ο ιχοσ, από τον οποίο κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ υπάρχει εξάρτθςθ τθσ 

κίνθςθσ, είναι ζνα ξυλάκι που χτυπάει πάνω ςε ζνα γυαλί κάκε 5 δευτερόλεπτα. Θ οδθγία 

είναι, ότι ςτο πρϊτο κενό τθσ μουςικισ, θ/ο εκτελζςτρια/θσ κάνει ζνα βιμα και μετά πρζπει 

να επιςτρζψει ςτθν αρχικισ τθσ/του κζςθ. Στο δεφτερο κενό κάνει δφο βιματα, ςτο τρίτο 

τρία και πάει λζγοντασ (Banes 1987,87).  

Ρρόκειται για ζναν αγϊνα κόντρα ςτο χρόνο, ςτον οποίο θ/ο εκτελζςτρια/θσ πρζπει να βρει 

τρόπουσ να επιςτρζψει πιο γριγορα ςτθν αρχικι κζςθ. Ζνα από αυτοφσ είναι να μικρφνει το 

βιμα του, κάνοντασ με αυτόν τον τρόπο το χρόνο να ζχει άμεςθ εξάρτθςθ από το χϊρο. Το 

κομμάτι ολοκλθρϊνεται, όταν πλζον θ/ο εκτελζςτρια/θσ δεν μπορεί να πάει πιο γριγορα 

(Banes 1987,87). Φυςικά το τελικό αποτζλεςμα εξαρτάται από υποκειμενικοφσ παράγοντεσ 

που αφοροφν τθ/το χορεφτρια/θ όπωσ το πόςο γριγορθ/οσ μπορεί να είναι, το 

ςωματότυπο και τθν ευελιξία τθσ/του. Ενδεχομζνωσ άλλοι παράγοντεσ που επθρεάηουν 

ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του χϊρου, όπωσ το υλικό του πατϊματοσ, θ 

κερμοκραςία κ.λπ.  

Ο Michael Pisaro χρθςιμοποιεί ςτο Seventy-five-minute mind is moving(1996) 

παρατεταμζνεσ παφςεισ και παίηει ζτςι με το πϊσ ο/θ ακροατισ/ρια αντιλαμβάνεται το 

χρόνο. Αυτά τα διαςτιματα κάνουν το κοινό να ειςχωριςει πιο βακιά ςτο χϊρο και χρόνο 

τθσ εκτζλεςθσ. Ζνασ άλλοσ τρόποσ που χρθςιμοποιεί για να πετφχει αυτό το αποτζλεςμα 

είναι ο κορεςμόσ. Συναντάμε αυτόν τον τρόπο ςτο ζργο του Rice Fall ςτο οποίοι οι 

εκτελεςτζσ αδειάηουν ςε όλθ τθν διάρκεια ρφηι μζςα ςε μπολ. Γενικότερα ςτα ζργα του 

προςπακεί να μθν προκακορίςει τον χρόνο, αλλά να αφιςει τον/τθν ακροατι/ρια να βρει 

το δικό του (Gottschalk 2016, 356-358).  
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Μζςα λοιπόν από τα παραδείγματα των ζργων του παρατθρείται θ ςχετικότθτα τθσ ζννοιασ 

του χρόνου και τθσ υποκειμενικότθτασ του. Κακίςταται ξεκάκαρο ότι πρόκειται για μια 

ανκρϊπινθ καταςκευι θ οποία από άτομο ςε άτομο και βάςθ των διαφορετικϊν ςυνκθκϊν 

μπορεί να γίνει αντιλθπτι με διαφορετικό τρόπο κάκε φορά. 

Θ διεπιςτθμονικι καλλιτζχνιδα Yolande Harris δθμιουργεί το μουςικοκινθτικό ζργο Displace 

Sound Walks(2010- ) ςτο οποίο εξετάηεται θ μεταφορά του χρόνου ςτο χϊρο. Στο ζργο αυτό 

θ/ο εκτελζςτρια/θσ κάνει μια βόλτα φορϊντασ ακουςτικά και θχογραφϊντασ. Φςτερα ξανά 

κάνει τθν ίδια διαδρομι, διαφορετικι ϊρα, ακοφγοντασ όμωσ τθν θχογράφθςθ τθσ 

προθγοφμενθσ διαδρομισ (Gottschalk 2016, 359).  Ο χϊροσ λοιπόν παραμζνει ωσ ζνα 

ςθμείο, αυτό τθσ τοποκεςίασ ςτακερόσ. Ο χρόνοσ, μζςω τθσ θχογράφθςθσ, μετατρζπεται 

κατά κάποιο τρόπο ςε αντικείμενο και ταξιδεφει ςτο χϊρο. Ρρόκειται για ζνα ακόμα 

παράδειγμα που γίνεται ξεκάκαρθ θ εξάρτθςθ των δφο εννοιϊν, του χϊρου και του χρόνου. 

Συνοψίηοντασ, θ ζννοια του χρόνου αλλάηει με διάφορουσ τρόπουσ και εξετάηεται με 

αρκετζσ νζεσ προςεγγίςεισ. Θ βαςικότερθ αυτϊν ζχει να κάνει με τθν ρεαλιςτικότθτα του 

και τθν ζννοια του «πραγματικοφ» χρόνου. Επιςθμάνεται επίςθσ ότι ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ ο χϊροσ και ο χρόνοσ ζχουν αλλθλζνδετθ ςχζςθ.  
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5.  Επύλογοσ: Προσ μια χορομουςικολογικό προςϋγγιςη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 56 Φωτογραφία από ςυλλογικό αυτοςχεδιαςμό μουςικϊν και χορευτϊν/ριων ςτθν πλατεία Ναυαρίνου ςτθ  
Κεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ 2017 
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Στισ περιςςότερεσ κουλτοφρεσ και εποχζσ, ςπάνια ο χορόσ εμφανίηεται χωρίσ τθ μουςικι 

ςυνοδεία. Απ’ολεσ τισ μορφζσ τζχνθσ, θ μουςικι είναι θ πιο άμεςα ςυνδεδεμζνθ με το χορό, 

χωρίσ όμωσ να ςυμβαίνει το αντίκετο. Και οι δφο τζχνεσ, ιταν από τισ πρϊτεσ που 

εξελίχκθκαν ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ και είναι ςυνδεδεμζνεσ ςχεδόν από τθν 

εμφάνιςθ τουσ. Θ χορομουςικολογία είναι ζνασ διεπιςτθμονικόσ κλάδοσ που μελετά τθ 

ςχζςθ του ιχου με τθσ κίνθςθσ ςε οποιοδιποτε είδοσ εκτζλεςθσ, παρζχοντασ ςτουσ/ςτισ 

ςυνκζτεσ/ριεσ και τουσ/τισ χορογράφουσ εποικοδομθτικοφσ τρόπουσ να ςκεφτοφν τθν 

ενοποίθςθ τθσ μουςικισ και του χοροφ (Mason 2012). Συνεπϊσ θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία 

ανικει αδιαμφιςβιτθτα ςτο κλάδο τθσ χορομουςικολογίασ.  

Μια πρϊτθ αφορμι για τθν εμφάνιςθ αυτοφ του κλάδου κα μποροφςε να κεωρθκεί το 

τζλοσ του 19ου αιϊνα και θ αρχι του 20ου αιϊνα, οποφ πολλοί/εσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ (Wagner, 

Kadinsky), αντί να αςχολοφνται με τθν ανάπτυξθ του καλλιτεχνικοφ τουσ μζςου ςτο μζγιςτο, 

αςχολοφνται με το να ςυνδυάςουν πολλά μζςα και να δθμιουργιςουν νζεσ ολότθτεσ, κάτι 

το οποίο εξελίχκθκε ακόμα περιςςότερο με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ (Mason 2012).  

Ο εκνομουςικολόγοσ John Blacking περιγράφει τθ μουςικι ωσ «ανκρϊπινα οργανωμζνοι 

ιχοι», και κατά αντιςτοιχία κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ο χορόσ είναι «ανκρϊπινα 

οργανωμζνεσ κινιςεισ». Σθμειϊνει επίςθσ ότι οι δφο αυτζσ τζχνεσ πρζπει να 

προςδιορίηονται ωσ «θ ςυνζχεια τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ από τθ μθ-λεκτικι ςτθ 

λεκτικι μορφι» (Mason 2012). 

Ρροθγοφμενεσ χορομουςικολογίκεσ ζρευνεσ όπωσ αυτι του Paul H.Mason το 2012 και τθσ 

Stephanie Jordan το 2011 ζχουν επιςθμάνει ότι υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι τρόποι που οι δφο 

τζχνεσ ςυναντιοφνται. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ μουςικι μπορεί να ςυνυπάρχει με το χορό χωρίσ 

να υπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ τουσ, αλλά και ωσ ςυνυφαςμζνα μζςα, ωσ ςυνεργάτεσ που 

ςχετίηονται αλλά εξακολουκοφν να διατθροφν δφο διαφορετικζσ μορφζσ. Θ πρϊτθ 

περίπτωςθ μπορεί να αναφζρεται ςε παραδείγματα όπωσ του Cunningham-Cage, οποφ οι 

δφο τζχνεσ ςυνυπάρχουν ςτο χϊρο και το χρόνο, χωρίσ όμωσ να ζχουν κάποια άλλθ 

ςφνδεςθ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, κα μποροφςαμε να αναφερκοφμε ςτο μπαλζτο, οποφ οι 

δφο τζχνεσ εξακολουκοφν να είναι διαχωριςμζνεσ, αλλά θ μία ιταν απαραίτθτθ για τθν 

δθμιουργία τθσ άλλθσ.  

Υπάρχει και μια τρίτθ περίπτωςθ, που ςυμπίπτει με πολλά από τα παραδείγματα που 

μελετικθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. Θ περίπτωςθ αυτι αφορά τθν ιδζα ότι «ο ιχοσ 

είναι κίνθςθ και θ κίνθςθ είναι ιχοσ». Αναφερόμαςτε δθλαδι ςε μια βακφτερθ ςκζψθ θ 

οποία βαςίηεται ςτθν απλι λογικι ότι για να παραχκεί ιχοσ απαιτείται κάποια κίνθςθ, και 

αντίςτοιχα τισ περιςςότερεσ φορζσ που παράγεται μια κίνθςθ παράγεται μαηί και κάποιοσ 

ιχοσ, ακόμα και αν αυτόσ δεν είναι διακριτόσ. Να ςθμειϊςουμε βζβαια εδϊ ότι θ εξζλιξθ 

τθσ τεχνολογίασ ζχει δθμιουργιςει μια απόςταςθ μεταξφ αυτϊν των δφο εννοιϊν (Mason 

2012, Jordan 2011).  



102 
 

Ενϊ λοιπόν φαινομενικά ο χορόσ φαίνεται να είναι εξαρτθμζνοσ από τθ μουςικι για 

ολόκλθρουσ αιϊνεσ, ςυνειδθτοποιοφμε πλζον ότι θ μουςικι είναι θ ςκιά τθσ κίνθςθσ.  Για 

να φκάςουμε ςε αυτό το ςυμπζραςμα φτάνει μόνο να απομονϊςουμε τισ κινθτικζσ 

διαδικαςίεσ παραγωγισ ιχου, μια μζκοδο που απ’ ότι φάνθκε ςε παραδείγματα που 

μελετικθκαν παραπάνω εφάρμοςαν πολλοί/εσ από τουσ/τισ μετά-μοντζρνουσ/εσ και 

ςφγχρονουσ/εσ χορευτζσ/ριεσ. Αντίςτοιχα πολλοί/εσ ςυνκζτεσ/ριεσ και μουςικοί εςτίαςαν 

ςτθν κίνθςθ μζςα ςτα ζργα τουσ με διάφορουσ τρόπουσ, δίνοντασ κυρίωσ ζμφαςθ  ςτο πϊσ 

θ κίνθςθ των εκτελεςτϊν/ριων επθρεάηει τθν παραγωγι του ιχου, ι ςτθν ίδια τθ κίνθςθ 

του ιχου μζςα ςτο χϊρο και το χρόνο. 

Κα μποροφςαμε λοιπόν να ποφμε, ότι πζρα από το χορομουςικολογικό ενδιαφζρον πάνω 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο, από τθν πλευρά ενόσ εξωτερικοφ παρατθρθτι, θ ίδια θ 

περίοδοσ, οι ερωτιςεισ και ενδεχομζνωσ οι απαντιςεισ, οι εξερευνιςεισ και οι 

προβλθματιςμοί που τζκθκαν και πραγματοποιικθκαν από τισ/τουσ καλλιτζχνιδεσ/εσ ςε 

αυτό το χρονικό διάςτθμα, ιταν από μόνεσ τουσ μια ςυνδρομι ςτθ εξζλιξθ του τομζα τθσ 

χορομουςικολογίασ.  

Ο παρακάτω πίνακασ (πίνακασ 1) προζκυψε ωσ μια ςφνοψθ όλων των προθγοφμενων 

κεφαλαίων. Ραρουςιάηει επιγραμματικά και για τισ δφο τζχνεσ, του ςφγχρονου χοροφ και 

τθσ πειραματικισ μουςικισ, από το 1950 μζχρι και ςιμερα τα βαςικά ςτοιχεία και 

καινοτομίεσ που τισ ςυνκζτουν και χαρακτθρίηουν. Ο πίνακασ αυτόσ παρζχει μια ςυνοπτικι 

και περιεκτικι παρουςίαςθ όςων παρατζκθκαν ςυνολικά ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. 

Φυςικά κρίνεται αναγκαίο να ςθμειωκεί ότι τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται παρακάτω 

προτείνεται να μελετθκοφν ωσ αλλθλζνδετεσ ζννοιεσ κακϊσ όπωσ φάνθκε ςτα προγουμενά 

κεφάλαια ςπάνια παρουςιάηονται μεμονωμζνα, και ςυνικωσ αποτελοφν αποτζλεςμα μιασ 

άλλθσ πράξθσ. Σκοπόσ είναι να αποτελζςει υλικό για μετζπειτα ζρευνασ που ςκοπεφουν ςε 

επιπλζον εξερεφνθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου. 

Να ςθμειωκεί πωσ ςτον παρακάτω πίνακα οι ζννοιεσ όςον αφορά τθν πειραματικι μουςικι 

και το ςφγχρονο χορό προβάλλονται οριηόντια χωρίσ όμωσ αυτό να ςθμαίνει ότι υπάρχει 

απαραίτθτα κάποια υπόνοια ταφτιςθσ αυτϊν.  

 

υνθζςεισ 
ανοιχτήσ φόρμασ 
και 
αυτοςχεδιαςμόσ 

Πειραματική Μουςική φγχρονοσ Χορόσ 

ημειογραφία -Ρεντάγραμμο 
-Γραφικζσ Ραρτιτοφρεσ 
-Λεκτικζσ Ραρτιτοφρεσ 
-Ρροφορικζσ Ραρτιτοφρεσ 

-Γραφικζσ Ραρτιτοφρεσ 
-Λεκτικζσ Ραρτιτοφρεσ 
-Ρροφορικζσ Οδθγίεσ 
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Πίνακασ 1 Συνοπτικι παρουςίαςθ παραμζτρων και εννοιϊν τθσ εργαςίασ  

 

 

Μζθοδοι και 
Σεχνικζσ 

-Τυχαίο 
-Απροςδιοριςτία 
-Αντικειμενικότθτα του ιχου 
-Επανάλθψθ 
-Ραιδικά παιχνίδια/ Κανόνεσ 
-Κολάη 
-Χειριςμόσ αντικειμζνων 
-Βάςθ του χϊρου και/ ι του 
χρόνου 
-Ηθτοφμενα/ Tasks 

-Τυχαίο 
-Απροςδιοριςτία 
-Αντικειμενικότθτα τθσ κίνθςθσ 
-Επανάλθψθ 
-Ραιδικά παιχνίδια/ Κανόνεσ 
-Κολάη 
-Χειριςμόσ Αντικειμζνων 
-Βάςθ του χϊρου και/ ι του 
χρόνου 
-Ηθτοφμενα/Tasks 

Νζα ςτοιχεία -Σιωπι 
-Αυκορμθτιςμόσ  
-Σάτιρα 
-Μεικτά και πολλαπλά μζςα 
-Τεχνολογία 
-Αμιχανεσ καταςτάςεισ 
-Άςκθςθ κριτικισ 
-Κοινωνικοπολιτικι διάςταςθ  
-Κετικι χριςθ απρόβλεπτων 
καταςτάςεων 
-Κίνθςθ ςυντελεςτϊν/ριϊν 
-Βία 
 

-Ακινθςία 
-Αυκορμθτιςμόσ 
-Σάτιρα 
-Μεικτά και πολλαπλά μζςα 
-Τεχνολογία 
-Αμιχανεσ καταςτάςεισ 
-Άςκθςθ κριτικισ  
-Κοινωνικοπολιτικι διάςταςθ 
-Ρερπάτθμα 
-Ρροφορικόσ Λόγοσ 
-Δθμοφιλείσ Κεάματα 
-Χριςθ γυμνοφ 

Κοινωνικοπολιτικά 
Ζητήματα 

-Δθμοκρατία, εκδθμοκρατιςμόσ 
ςχζςεων 
-Ελευκερία λόγου 
-Λςότθτα  
-Συλλογικότθτα και ατομικότθτα 
 

-Δθμοκρατία, εκδθμοκρατιςμόσ 
ςχζςεων 
-Ελευκερία λόγου 
-Λςότθτα 
-Συλλογικότθτα και ατομικότθτα 

Αλλαγζσ ςχζςεων -Συλλογικότθτεσ   
-Μετακίνθςθ/Κατάρριψθ ορίων 
δθμιουργοφ- εκτελζςτριασ/θ 
-Ενεργόσ ρόλοσ κοινοφ 

-Συλλογικότθτεσ 
-Μετακίνθςθ/Κατάρριψθ ορίων 
δθμιουργοφ- εκτελζςτριασ/θ 
-Ενεργόσ ρόλοσ κοινοφ 

Καθημερινότητα -Κακθμερινοί χϊροι 
-Κακθμερινοί ιχοι και θχοτοπία 
-Κακθμερινά αντικείμενα 
-Εμπλοκι ςτθν κακθμερινι ηωι 
-εαλιςτικι χριςθ του χρόνου 

-Κακθμερινοί Χϊροι 
-Κακθμερινζσ κινιςεισ και      
δραςτθριότθτεσ 
-Κακθμερινά αντικείμενα 
-Εμπλοκι ςτθν κακθμερινι ηωι 
-Κακθμερινι ενδυμαςία 
-εαλιςτικι χριςθ του χρόνου 
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Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία δόκθκε μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςε ζργα που αφοροφςαν τισ 

ιςτορικζσ αφετθρίεσ μζχρι και τθν προθγοφμενθ δεκαετία. Αυτό ςυνζβθ κακϊσ όπωσ 

αναφζρκθκε και ςτο κεφάλαιο 3 ςτθν ενότθτα του μινιμαλιςμοφ, από τθ ςυγκεκριμζνθ 

περίοδο και μετά οι προςεγγίςεισ πλθκαίνουν και πολλζσ από αυτζσ δεν ακολουκοφν τισ 

ιδζεσ τθσ ανοιχτισ φόρμασ ι του αυτοςχεδιαςμοφ. Οπότε και θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία μζςα 

από το περιεχόμενο των παραδειγμάτων τθσ προςπάκθςε να αναδείξει τθν ςυγκεκριμζνθ 

αναλογία.  

Μετζπειτα ζρευνεσ κα μποροφςαν να βαςιςτοφν ςτο ςυγκεκριμζνο υλικό και να 

εξερευνιςουν τα ζργα που πραγματοποιοφνται ςτθν εποχι που διανφουμε, ενδεχομζνωσ 

ςε ςφνδεςθ με τισ εξελίξεισ που ακολοφκθςαν από τθν περίοδο του μινιμαλιςμοφ και 

φςτερα. Επίςθσ οι πλθροφορίεσ που αντλικθκαν κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςε 

μελζτεσ που αφοροφν το μουςικό κζατρο, τομζα ιδιαίτερα ςχετικό με τθν κίνθςθ και τον 

ιχο, που ενδεχομζνωσ κα μποροφςε να είχε ςυμπεριλθφκεί και ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα 

κακϊσ μερικά από τα παραδείγματα που χρθςιμοποιικθκαν εντάςςονται ςε αυτόν.  

Θ ζρευνα αυτι εςτιάηει ςε δφο πολφ ςυγκεκριμζνουσ όρουσ, αυτο τθσ ανοιχτισ φόρμασ και 

του αυτοςχεδιαςμοφ, παρζχοντασ όμωσ υλικό και αφετθρία για μελζτεσ που αφοροφν 

άλλεσ φόρμεσ ι τθ γενικότερθ ςχζςθ των δφο τεχνϊν. Μια ζννοια ςτθν οποία ζγινε 

αναφορά, χωρίσ όμωσ να αναπτυχκεί λεπτομερϊσ, θ οποία επθρεάηεται επίςθσ αυτι τθ 

περίοδο είναι αυτι του ζργου. Το υλικό που παρουςιάηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία 

παρζχει ζνα πρόςφορο ζδαφοσ για τθ λεπτομερι εξερεφνθςθ και ανάλυςθ τθσ ζννοιασ του 

ζργου τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο. 
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