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Το Κέντρο Μουσικής Σύνθεσης και Ερµηνείας διοργάνωσε
στις 4 και 5 Απριλίου  σεµινάριο και συναυλία µε τον
Άγγλο συνθέτη - πειραµατιστή John Richards. 

H συναυλία πραγµατοποιήθηκε στο “Μεταλλουρ-
γείο”. Συµµετείχαν ακόµη οι: Joe Tornabene, Tim Ward,
Μανώλη Μανουσάκη και Ανδρέα ∆ικτυόπουλο.

Ο John Richards ερευνά τις δυνατότητες της
performance µε τη χρήση αυτοσχέδιων µουσικών οργά-
νων και µε τη δηµιουργία διαδραστικού περιβάλλοντος
χώρου. Συνεργάζεται  µε γνωστούς µουσικούς στον χώρο
του αυτοσχεδιασµού και της ηλεκτρονικής µουσικής και
εµφανίζεται συχνά στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία και Ια-
πωνία. Πιο πρόσφατες εµφανίσεις έγιναν στο IRCAM, στο
Παρίσι, στο Fylkingen , στην Σουηδία, στο Bent Festival,
στο Los Angeles, στο Sonar και την Βαρκελώνη. Έχει γρά-
ψει µεγάλο αριθµό άρθρων που αφορούν στην “υβριδικό-
τητα”, στην µεταψηφιακή θεωρία και στα “dirty
electronics”.  Από το 1990 διδάσκει αυτοσχεδιασµό στο
Dartington International Summer School.

Ε.Σ. Από πού αντλείτε τις ιδέες σας; Έχετε στο µυαλό κά-
ποιους ήχους ή την κατασκευή ενός οργάνου; 

J.R. Η δηµιουργία ενός οργάνου δεν είναι αυτοσκοπός.
Συνήθως είναι πιο σηµαντικό να συνθέσω ένα κοµµάτι, το
οποίο θα εκτελέσω εγώ ο ίδιος. Έτσι σκέφτοµαι το τελι-
κό αποτέλεσµα, το οποίο είναι η παράσταση. Όλα µου τα
έργα είναι φτιαγµένα για ζωντανή εκτέλεση και όχι απα-
ραίτητα για να ηχογραφηθούν ή να παρουσιαστούν σε
βίντεο. Έτσι, σκέφτοµαι µια συναυλία και, αν προτιµάτε,
δηµιουργώ ακριβώς για τη συγκεκριµένη συναυλία. 

Κάποιες από τις συνθέσεις που έχω γράψει,
έχουν µετατραπεί σε όργανα που τα χρησιµοποίησα ξα-
νά µε κάποιο τρόπο. Αυτό όµως είναι µια πραγµατικότη-
τα σε κάθε µορφή σύνθεσης, όπου έχεις µια ιδέα και
µπορεί να χρησιµοποιήσεις αυτή την τεχνική ή την προ-
σέγγιση ξανά. Έτσι τα ίδια τα όργανα είναι συνθέσεις. 

Τ.W. Ας σκεφτούµε για λίγο το όργανο που έχετε δηµι-
ουργήσει υπό τη µορφή ρολογιού - είδατε το ρολόι σε κά-
ποιο κατάστηµα και σκεφτήκατε «θα µπορούσα να κάνω
κάτι µε αυτό» ή είδατε το ρολόι και σας άρεσε και σκεφτή-
κατε «πρέπει να κάνω κάτι µε αυτό» ή  σκεφτήκατε «πρέ-
πει να βρω ένα ρολόι, γιατί σκέφτηκα ένα κοµµάτι που πε-
ριλαµβάνει τον ήχο ενός ρολογιού»; 

J.R. Νοµίζω ότι η απάντηση είναι «ναι» σε όλα τα ερωτή-
µατα! Με µερικά πράγµατα ισχύει ότι µόλις τα βλέπεις,
λες πως πρέπει να κάνεις κάτι µε αυτά.  Για παράδειγµα,
ήθελα κάτι µεταλλικό στο µέγεθος του χεριού µου, το ο-
ποίο να µπορώ να το αγγίζω και να διαχέω ηλεκτρισµό
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� 42 συναυλίες οργα-
νισµών και ανεξάρτη-
των καλλιτεχνών από
20 χώρες (περισσότερα
από 100 έργα). 
� 22 video art.
� Συναυλία - Project
στην µνήµη του
Karlheinz
Stockhausen.

Η συναυλία θα περιλαµβάνει την παραγωγή του έργου
“Capricorn” του  K. Stockhausen και την εκτέλεση 4 νέων
έργων αφιερωµένα στον K. Stockhausen. Η διοργάνωση
της συναυλίας καθώς και η ανάθεση των έργων ξεκίνησε
από το Παρίσι, την Άνοιξη του 2007 µε πρωτοβουλία του
Gerard Pape και του Nicholas Isherwood - συνεργατών
του  K. Stockhausen και µε την συναίνεση του ίδιου του
µεγάλου συνθέτη. Αρχικά η συναυλία προγραµµατίστηκε
µε αφορµή τον εορτασµό των 80 ετών του K.
Stockhausen, όµως λόγω της απώλειας του συνθέτη, η
συναυλία θα  είναι αφιερωµένη στην µνήµη του. Το αφιέ-
ρωµα αυτό, µετά την πρεµιέρα του στην Ελλάδα, έχει
προγραµµατιστεί να παρουσιαστεί σε άλλες 3 χώρες κα-
τά την διάρκεια του 2008 (ΗΠΑ, Γαλλία, Ισπανία). Συµµε-
τέχουν επίσης έργα των συνθετών: Karlheinz
Stockhausen/Γερµανία, Eduardo Polonio - Ισπανία,
Gerard Pape - ΗΠΑ/Γαλλία, David Felder - Ισπανία, Μαρία
Αλούπη & Ανδρέας    ∆ικτυόπουλος - Ελλάδα.
� Συναυλία - Αφιέρωµα µε Ηλεκτροακουστικά έργα
του Karlheinz Stockhausen:
Gesang der Junglinge - αυθεντικό τετρακάναλο tape.
Telemusik - stereo tape 
� Συναυλία - Αφιέρωµα µε Ηλεκτροακουστικά έργα
του Ιάννη Ξενάκη:
La Légende d'Eer - αυθεντικό εφτακάναλο tape µε  βί-
ντεο.
Kosmos X - βίντεο - αφιέρωµα στον Iάννη Ξενάκη, της
Έφης Ξηρού.
� Συναυλία του Daniel Kientzy
Το META DUO που αποτελείται από τον διάσηµο σαξο-
φωνίστα Daniel Kientzy και την Reina Portuondo (ηλε-
κτρονικά) σε µία εµφάνιση µε έργα δικής του επιλογής.
� Συναυλία του συνθέτη Gerard Pape
1. Faux Mouvements - οχτακάναλο tape (2007-08)
2. Clouds - εξακάναλο tape (2002)
3. Tantric Transformations - οχτακάναλο tape (2000)
� Συναυλίες - Αφιερώµατα των: Joel Chadabe - Πρό-
εδρου και ιδρυτή του Electronic Music Foundation (EMF),
Carla Scaletti, Ελλήνων προσκεκληµένων συνθετών,
CMMAS, IDKA, ΕΣΣΗΜ,
ΕΡΗΜΜΕ, ΙΕΜΑ, ΚΣΥΜΕ,
τµήµατος Μουσικών
Σπουδών Πανεπιστηµίου
Αθηνών. 

Ένας επιπλέον όρο-
φος 900 τ.µ. µε εγκατα-
στάσεις ήχου και εικό-
νας (installations) θα εί-
ναι στην διάθεση των ε-
πισκεπτών του φεστιβάλ.
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Μια συζήτηση 
της Ελένης Σκάρκου 

και του Tim Ward* µε τον 

John RichardsJohn RichardsJohn RichardsJohn Richards
Joel Chadabe

Gerard Pape
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µέσω αυτού, οπότε µου ήρθε η ιδέα ενός µεταλλικού α-
γάλµατος ή ενός κηροπηγίου. 

Έτσι αρχικά σκέφτηκα το κηροπήγιο αποκλειστι-
κά ως κάτι µεταλλικό που θα µπορούσα να το κρατώ.
Πιστεύω ότι πολλές συνθέσεις - θα τις ονοµάζω συνθέ-
σεις, αλλά κάλλιστα µπορεί να είναι και όργανα - προέκυ-
ψαν εντελώς τυχαία. Ένα µπρούτζινο κηροπήγιο είναι πο-
λύ εύκολο να το κρατήσεις, ενώ αρχικά εκµεταλλεύτηκα
τις ιδιότητες του υλικού για να αλλάξω την αντίσταση του
κυκλώµατος, χωρίς να σκεφτώ στην πραγµατικότητα για
τις υπόλοιπες δυνατότητες του υλικού. Κάποια στοιχεία
προήλθαν κατά λάθος, αλλά και οι ιδέες που αφορούν σε
αυτά µου έρχονται σε διαφορετικές φάσεις. 

Στο workshop που έκανα πρόσφατα στην Αθήνα,
µίλησα για µια µηχανή του κιµά (mincer) που έχω. Να ένα
ακόµα καλό παράδειγµα για ένα αντικείµενο όπου είχα
µια αρχική ιδέα ενός αντικειµένου και πώς να το χρησιµο-
ποιήσω ως όργανο: αναλογίστηκα το µηχανισµό που γυ-
ρίζει και τη µοναδική αυτή συνυφασµένη κίνηση, οπότε
και προσάρµοσα τo mincer βάζοντας στο πίσω µέρος µια
βούρτσα για να βγάζει προς τα έξω διαφορετικές αντι-
στάσεις, ούτως ώστε να ελέγξω έτσι ένα µεγαλύτερο
ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο θα δούλευε αναδραστικά.

Συχνά ξεκινώ να δουλεύω µε ένα όργανο, ολο-
κληρώνω αυτό που έχω κατά νου και µετά ανοίγονται άλ-
λοι δρόµοι για παραπέρα εξερεύνηση των δυνατοτήτων
του. Έτσι λοιπόν µε τo mincer υπήρχε η όλη ρητορική
του να βάλουµε µέσα υλικό προς άλεσµα, το οποίο δεν
είχα καν σκεφτεί να κάνω µέχρι πολύ αργότερα αφ' ότου
ξεκίνησα να τo χρησιµοποιώ. Πήγα µε αυτό σε µια συναυ-
λία και κάποιος µε ρώτησε γιατί δεν βάζω κάτι µέσα. Έτσι
την προσάρµοσα και άλεσα διάφορα πράγµατα και κέρ-
δισα τόσο ακουστικούς ήχους, όσο και τη δραµατική
πλευρά του να βάζω πράγµατα µέσα, αλλά και να επιλέ-
γω τι βάζω και τι συνθλίβω. 

Το ίδιο συνέβη και µε το κονσερβοκούτι - το
Sudophone - το οποίο ξεκίνησε ως µικρό ηχείο στον πάγκο
εργασίας µου, µε εµένα να το κλείνω µε το χέρι µου για να
µεταλλάσσω τον ήχο. Αυτό άνοιξε έναν άλλο δρόµο. 

Συχνά χρησιµοποιώ ένα όργανο και προσλαµβά-
νω στη συνέχεια τις αντιδράσεις του κοινού. ∆εν µπορώ
να καρπωθώ αποκλειστικά την εφεύρεση όλων των οργά-
νων µου, καθώς είχα τόσο πολλά σχόλια από το κοινό
που µε βοήθησαν στη δηµιουργία τους. Αν δούλευα µό-
νος µου στο στούντιό µου ή σε ένα εργαστήριο, τότε
πολλές από αυτές τις ιδέες δεν θα είχαν αναπτυχθεί τό-

““Dirty Electronics in AthensDirty Electronics in Athens””
σο γρήγορα ή προς την
ίδια κατεύθυνση. 

Τα πράγµατα
εξελίσσονται - ένα όρ-
γανό µου δεν είναι ποτέ
το ίδιο. Είναι ένα αρ-
θρωτό σύστηµα, στο ο-
ποίο θα προστεθεί κάτι
νέο σε κάθε συναυλία. 

Και πραγµατι-
κά, είναι διαπραγµατεύ-
σιµο αν πρόκειται για έ-
να µεµονωµένο όργανο
ή αν στην πραγµατικό-
τητα είναι πολλά όργα-
να συνδεδεµένα µεταξύ τους, έτσι ώστε να δηµιουργούν
ένα υπερ-όργανο. Όταν ένα όργανο κάνει κάτι, αυτό επη-
ρεάζει το υπόλοιπο σύστηµα. Μου αρέσει η συνάφεια µε-
ταξύ όλων αυτών των µικρότερων οργάνων, κάτι που δεν
συµβαίνει πάντα στα ψηφιακά συστήµατα, όπου µπορεί
να αλλάξεις ένα track σε κάποιο κοµµάτι λογισµικού και
να µην επηρεάσει τίποτα άλλο. Στο σύστηµά µου το κάθε
τι θα επηρεάσει τα πάντα, κάτι που θα καταλήξει σε ένα ι-
διαίτερα σύνθετο σύστηµα. Παρότι ένα ξεχωριστό όργα-
νο έχει µια διακριτή λειτουργία, µόνο το σύνολο των µε-
ρών δηµιουργεί το τελικό όργανο. 

Τ.W. Είναι αλήθεια ότι δίνετε στο σύνολο του πίνακα των
οργάνων σας - σε όλη τη συλλογή - το όνοµα Όργανο
Kreepback;

J.R. ∆ούλευα, λοιπόν, µε κάποιους µουσικούς - τον τρο-
µπονίστα Hillary Jeffery και το σαξοφωνίστα Paul
Demmell - κυρίως  γνωστούς για τη δουλειά τους σε αυ-
τοσχεδιασµούς. Κάναµε πολύ δουλειά υπό το όνοµα
«Kreeper»,     οπότε το Όργανο Kreeper αναπτύχθηκε κα-
τά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Χρησιµοποιεί πολύ α-
πό το feedback - θα έπαιρνε κανείς έναν ενισχυτή  και α-
ντί να τον χρησιµοποιήσει ως τέτοιον, θα µπορούσε να
τον µετατρέψει σε ταλαντωτή, συνδέοντας την έξοδο (το
output) πίσω στην είσοδο (στο input). 

Αλλάζοντας το αποτέλεσµα, µπορεί κανείς να
δηµιουργήσει διαφορετικούς τύπους ταλάντωσης. Έτσι
λοιπόν, - δεν θα πω το ίδιο απλό- κάτι σαν ενισχυτής, µε
τη µορφή ηλεκτρονικού οργάνου, µπορεί να παράγει
πλήθος διαφορετικών και ενδιαφερόντων αποτελεσµά-
των αν το προσεγγίσουµε από διαφορετική σκοπιά. 
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κότητά της, παρά για να αναπαραγάγω τον αναλογικό
κόσµο. Έχουµε πάρα πολλά τέτοια λογισµικά προγράµ-
µατα προσοµοίωσης αναλογικών ήχων - δεν είναι καλύτε-
ρο να χρησιµοποιήσουµε απλά ένα αναλογικό σύστηµα;

Τ.W. Το ποντίκι του υπολογιστή δεν είναι µάλλον ο καλύτε-
ρος τρόπος για να προσεγγίσει κανείς αυτά τα αναλογικά
συστήµατα, όταν τα βρίσκουµε ως προσοµοιώσεις;

J.R. Λοιπόν, η άνεση είναι συχνά η βάση της ψηφιακής
τεχνολογίας, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πάντα ότι είναι και ο
καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης. 

Ε.Σ. Πώς χρησιµοποιείτε τα δικά σας όργανά παράλληλα
µε τα ακουστικά όργανα σε µια συναυλία;

J.R. Προέρχοµαι από έναν κόσµο ελεύθερης µουσικής,
οπότε είµαι ακριβώς όπως κάθε άλλος που αυτοσχεδιά-
ζει κατά τη διάρκεια µιας συναυλίας: βγάζω το όργανό
µου από τη θήκη του και παίζω. Ήταν καίριας σηµασίας
για µένα να έχω ένα σύστηµα µε το οποίο θα µπορώ να
το κάνω αυτό και δουλεύω πολύ µε αυτοσχεδιαστές. 

Στο workshop που µόλις κάναµε, µίλησα για µια
αισθητική µουσικής δωµατίου, όπου το ηχόχρωµα και η
χροιά ενός οργάνου είναι πολύ σηµαντικά  µέσα στο σύ-

νολο του ήχου - εκεί όπου θα
αναγνωρίσει κανείς κάθε όρ-
γανο και θα ακούσει το εντο-
πισµένο χαρακτηριστικό κά-
θε ηχοχρώµατος. Σε µεγάλο
αριθµό οργάνων µετακινείται
κανείς προς έναν ετεροφωνι-
κό κόσµο ήχων, όπου τα
πράγµατα θολώνουν και χά-
νεται η ταυτότητα του µεµο-
νωµένου ήχου. 

Πάρτε για παράδειγµα
την ηλεκτροακουστική µουσι-
κή, όπου χρησιµοποιούνται
πολλά µεγάφωνα. Βασικά κι-

νείται κανείς προς µια πιο ορχηστρική προσέγγιση µε τον
τρόπο αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι τα µεγάφωνα και τα η-

λεκτρονικά και τα όρ-
γανα που δηµιουργώ,
εστιάζουν όλα σε µια
αισθητική δωµατίου και
υπογραµµίζουν την πη-
γή των ήχων. Η υφή εί-
ναι πολλές φορές µο-
νοφωνική - το όργανό
µου παράγει πολλαπλά
ηχοχρώµατα, αλλά υ-
πάρχει κάτι ενδιαφέρον
στην παραγωγή µιας
µεµονωµένης φωνής.
Τελικά, είµαι µόνο ένας
άνθρωπος - έχω µόνο

δύο χέρια. Με παρόµοια έννοια, από τεχνολογική άποψη,
είναι προτιµότερο και πιο καθαρό ένα µόνο ηχείο πίσω
µου, παρά πολλά τριγύρω µου. 

Τ.W. ∆ιδάσκετε σε ένα πανεπιστήµιο, όπου περιβάλλεστε
από τεράστιες πηγές µουσικής τεχνολογίας -στούντιο, η-
χητικές εγκαταστάσεις.  Εν τω µέσω όλων αυτών, εσείς

Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους χρησιµο-
ποίησα τον υπολογιστή µου και το κοντραµπάσο µου - εί-
µαι κατεξοχήν κοντραµπασίστας -, αλλά οι δυνατότητες ε-
κτέλεσης ήταν πραγµατικά πολλές µε εµπλεκόµενα αυτά
τα δύο. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι µπορούσα να χαλαρώ-
σω και να εστιάσω σε
µια εκτέλεση µε αυτό
το σύστηµα. 

Ε.Σ. Οι ήχοι µε τους
οποίους δουλεύετε εί-
ναι κατά βάση αναλο-
γικοί. Γιατί δεν χρησι-
µοποιείτε ψηφιακούς
ήχους;

J.R. Υπάρχουν ψηφια-
κοί ήχοι στη µείξη, αλ-
λά η παραίσθηση εί-
ναι κάτι διαφορετικό.
Για παράδειγµα, στο
σύστηµα υπάρχει ένα
ψηφιακό  συνθεσάι-
ζερ - το Nord
Micromodular.  Η χρή-
ση αναλογικών ήχων
και οργάνων είναι φυ-
σικά της µόδας, αλλά
το πρωταρχικό µου
ενδιαφέρον είναι να
χρησιµοποιήσω ένα
τεχνολογικό δείγµα ή
µηχανής για τις ξεχωριστές του ιδιορρυθµίες. 

Κάθε κοµµάτι τεχνολογίας έχει τη δική του
φωνή. Ένα πλεονέκτηµα, του να χρησιµοποιεί κανείς
πολλά διαφορετικά κοµµάτια τεχνολογίας, είναι το ότι
δίνει κάποια πολυ-
πλοκότητα από τη
σκοπιά του ηχοχρώ-
µατος. Συχνά, όταν
χρησιµοποιώ έναν υ-
πολογιστή µε ένα
µόνο ηχητικό σύστη-
µα, αυτό χαρακτηρί-
ζει όλους τους ή-
χους µε παρόµοιο τρόπο. Έτσι το θέµα είναι να χρησιµο-
ποιεί κανείς διαφορετικό εξοπλισµό, ώστε να είναι σε θέ-
ση να συνδυάζει το διαφορετικό χρώµα που προκύπτει
από κάθε τµήµα. Έχω µερικά αναλογικά στοιχεία, µερικά
ψηφιακά και κάποια ακουστικά.. Το καθένα προσθέτει
διαφορετικό χρώµα, το οποίο στη συνέχεια προσπαθώ
να το συνδυάσω και να δηµιουργήσω κάτι νέο που να εί-
ναι εξαιρετικά ζωηρό. 

Τ.W. Ίσως σε τελική ανάλυση ο υπολογιστής να µην είναι
ο καλύτερος τρόπος να ελέγξει κανείς µουσικά τους ή-
χους (ή µήπως µόνο τους αναλογικούς ήχους);

J.R.Υπάρχουν πολλά αναλογικά µοντέλα στον ψηφιακό
κόσµο, εκεί όπου ο υπολογιστής χρησιµοποιείται για να
δοκιµάσει και να αντιγράψει το αναλογικό περιβάλλον. 

Για µένα η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στο
µέλλον πρόκειται να συµβεί περισσότερο για τη µοναδι-

τε
χ
ν
ο

γραφήµατα ΙΙ

mincer

red LFO

seudophone

teyxos 28  4/30/08  10:37  ™ÂÏ›‰·58



59

Ε.Σ. Έχετε συνδυάσει στη δουλειά σας εικόνες, φωτογρα-
φίες, βίντεο και άλλα παρόµοια;

J.R. Όχι. Όχι σε συναυλία. Όταν δεν µε περιορίζουν οι αε-
ροπορικές εταιρείες ως προς το βάρος των αποσκευών,
µου αρέσει να παίρνω πολλά όργανα και να δηµιουργώ
νεκρές φύσεις. Τα όργανα γίνονται αντικείµενα, τα οποία
οι άνθρωποι αρέσκονται να κοιτούν. Βάζω τα πάντα στη
σκηνή µε µεγάλη προσοχή και οι άνθρωποι έρχονται και
τα παρατηρούν και τα φωτογραφίζουν. Για παράδειγµα,
αναζητώ το σωστό χρώµα καλωδίων. Θα µπορούσα να
δουλέψω για λίγο σε αυτή την περιοχή -την παράσταση ή
την κονσόλα του ήχου ως αντικείµενο τέχνης-, αλλά είµαι
µουσικός και µου προκαλεί κάποιο εκνευρισµό το να σκέ-
φτοµαι έτσι. Το οπτικό στοιχείο των οργάνων είναι ιδιαίτε-
ρα σηµαντικό και για το λόγο αυτό δεν χρησιµοποιώ καµία
οθόνη. Είµαι πολύ χαρούµενος να δίνω µια παράσταση
χωρίς κάποιο άλλο είδος οπτικού εναύσµατος - αυτό είναι
πιο προκλητικό για έναν καλλιτέχνη, καθώς υπάρχει µόνο
ο ήχος και ο καλλιτέχνης για να διαδώσουν το µήνυµα.

Ε.Σ. Έχετε βρει άλλους µουσι-
κούς που να έχουν την ίδια προ-
σέγγιση και ιδέες, ώστε να δου-
λεύετε και να αυτοσχεδιάζετε
µαζί τους;

J.R. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει
ένα ρεύµα των καιρών, σχετικά
µε συγκεκριµένες τεχνολογικές
πρακτικές. Ο κόσµος αρχίζει να
αυξάνει την αξία της ψηφιακής
τεχνολογίας. Έχοντας δώσει
συναυλίες σε όλο τον κόσµο, έ-
χω βρει πολλούς ανθρώπους
που σκέφτονται µε τον ίδιο

τρόπο. Είναι ένα πολύ καθαρό και αυξανόµενο στυλ που
έχει ξεφυτρώσει παράλληλα µε την υψηλή τεχνολογία.

Ε.Σ. Τι προβλέπετε στο µέλλον για αυτό το είδος της µουσι-
κής, αυτήν την προσέγγιση - για εσάς και για τους άλλους; 

J.R. Πιστεύω ότι η συνήθεια του να το κάνει κανείς µόνος
του (DIY = do it yourself) θα εξαπλωθεί και στην ψηφιακή
τεχνολογία. Υπάρχει µια εκτεταµένη κοινότητα ανθρώπων
που δηµιουργούν τα δικά τους όργανα, για παράδειγµα, ή
που µετατρέπουν τους υπολογιστές τους µε κάποιο τρό-
πο.  Όπως ο Cage µε το προετοιµασµένο πιάνο, έτσι υπάρ-
χουν άνθρωποι που βάζουν βίδες και άλλα αντικείµενα µέ-
σα στο σώµα του φορητού υπολογιστή τους κατά τη διάρ-
κεια µιας παράστασης. «Προετοιµασµένοι» ηλεκτρονικοί υ-
πολογιστές, αυτό θα είναι το µέλλον. Υπάρχουν µουσικοί
που χρησιµοποιούν τον υπολογιστή ως όργανο - προσπα-
θούν κυρίως να βρουν κάτι στον υπολογιστή που να µπο-
ρεί να αξιοποιηθεί µουσικά και να είναι πρωτότυπο, παρά
κάτι γενικό και καθολικό στο λογισµικό. Ορίστε λοιπόν ο
«προετοιµασµένος» υπολογιστής - το µέλλον! 

Ε.Σ. Ευχαριστούµε για τον χρόνο που µας αφιερώσατε.
Ελπίζουµε σε µια µελλοντική εµφάνισή σας στην Ελλάδα.

* Ο Tim Ward είναι συνθέτης και  διδάσκων του Τµήµα-
τος Μουσικής Ιονίου Πανεπιστηµίου στο µεταπτυχιακό Ηλεκτρο-
ακουστικής Μουσικής
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δουλεύετε µακριά για να φτιάξετε τα δικά σας όργανα;

J.R. Φυσικά, κανένας δεν µου επέβαλλε την προσέγγιση
που έχω - προέρχεται από την πολυτέλεια της ελεύθερης
βούλησης. Όταν δεν είχα τη δυνατότητα χρήσης όλων αυ-
τών των τεχνολογικών µέσων, πάντα ήθελα να κάνω πράγ-
µατα που δεν µπορούσα ή ονειρευόµουν πανάκριβα συ-
στήµατα ή ανέφικτη τεχνολογία. Από τη στιγµή όµως που
τα έχει όλα αυτά κανείς, τα πράγµατα δείχνουν κάπως δια-
φορετικά.   Στην αρχή ήταν δύσκολο - έπρεπε να βρω κάθε
είδους στρατηγικές, ούτως ώστε να συνθέσω - δεν υπήρχε
αρκετός χώρος για να αποθηκεύσω ένα αρχείο, η επεξερ-
γασία ενός ήχου διαρκούσε αιώνες, το περιβάλλον διεπα-
φής χρήστη του λογισµικού ήταν δύσκολο. Παρ' όλα αυτά
όµως εγώ το διασκέδαζα να κάνω ηλεκτρονική µουσική τό-
τε. Μάλλον πρέπει να έχω κάποιο καµένο κύκλωµα µέσα
µου ! Μόλις τα πράγµατα πάνε να γίνουν τέλεια, εγώ βρα-
χυκυκλώνω. 

Έγραψα ένα άρθρο, το οποίο ονοµάζεται «το
βραχυκυκλωµένο ψηφιακό µυαλό» και περιγράφει πώς
κάθε φορά φτάνω σε αυτό το
σηµείο, όπου αισθάνοµαι ότι,
για δηµιουργικούς λόγους,
πρέπει να εγκαταλείψω ένα
είδος τεχνολογίας και να α-
σχοληθώ µε κάτι άλλο. Αυτό
το συναίσθηµα της εξερεύνη-
σης είναι πολύ σηµαντικό για
µένα - µπορεί για µένα να εί-
ναι σωστό, αλλά προφανώς
δεν θα είναι για άλλους. 

Ε.Σ. Όταν χρησιµοποιείτε υ-
πολογιστή, ποια προγράµµα-
τα χρησιµοποιείτε;

J.R. Αρχικά βρήκα πολύ ενδιαφέρον το MaxMSP και µου
άνοιξε δρόµους δηµιουργίας. Ο προγραµµατισµός ήταν
για µένα ως ιδέα πολύ µακρυνή και περίπλοκη, αλλά η ο-
ντοκεντρική προσέγγιση του MaxMSP µου φάνηκε ιδιαί-
τερα ελκυστική. Με επηρέαζε ψυχολογικά που ξαφνικά
µπορούσα να κάνω ένα εικονικό όργανο για πρώτη φορά
-µου προσέδωσε αυτοπεποίθηση και µε έκανε να σκέφτο-
µαι πώς να φτιάξω νέους ήχους και όργανα.

Αυτή την ιδεολογία τη µετέφερα στο φυσικό κό-
σµο και επηρέασε τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµουν
πώς να µορφοποιώ τα αντικείµενα και τα σχέδια. Έχω
παρόµοια µοντέλα σχετικά µε το τι έχω κάνει µε τα ανα-
λογικά µου όργανα χρησιµοποιώντας το MaxMSP και έχω
κάνει πολλές παραστάσεις µε το σύστηµα αυτό. Ο µόνος
ίσως λόγος που δεν συνέχισα έτσι είναι γιατί η ποιότητα
του ήχου δεν ήταν όσο πλούσια θα ήθελα. 

Το MaxMSP µου δίδαξε περισσότερα για τον α-
ναλογικό κόσµο, παρά για τον ψηφιακό. Στο µεγαλύτερο
κοµµάτι των γνώσεών µου είµαι αυτοδίδακτος, παρ' ότι
σπούδασα σε πολλά διάσηµα πανεπιστήµια και έχω αρ-
κετά πτυχία -στον προγραµµατισµό και τα ηλεκτρονικά
που είναι πίσω από όλα αυτά τα όργανα είµαι αυτοδίδα-
κτος. Νοµίζω ότι το MaxMSP µε βοήθησε να συνεχίσω και
να αποκτήσω την αυτοπεποίθησή µου στον τοµέα αυτό.
Σε τελική ανάλυση, το να µάθει κανείς τα ηλεκτρονικά ή
τα λογισµικά εργαλεία ήταν πολύ πιο εύκολο από το να
µάθει να παίζει ένα όργανο. 

Οι John Richards (δεξιά) και Tim Ward (κέντρο)
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