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Ο "Τόπος" της Μουσικής, Υπό τις Σκέψεις του 

Glenn Gould 

 

Οη ξηδνζπαζηηθέο απόςεηο ηνπ Glenn Gould, ελόο θιαζζηθνύ 

πηαλίζηα όπνπ απαξλήζεθε ηελ δεκνζηόηεηα θαη ηηο ζπλαπιίεο γηα 

λα θάλεη θάηη πνπ ζα είρε κόληκν ραξαθηήξα. Όπσο ζα έιεγε θαη 

ν Αξηζηνηέιεο απαξλήζεθε ηελ "πνιηηηθή" δηάζηαζε ηεο 

δεμηνηερλίαο γηα ράξε ηνπ "έξγνπ" πνπ παξάγεηαη από ηελ 

εξγαζία. Γηα λα ην θαηαθέξεη απηό ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερλνινγία 

θαη κέζα από ηελ ερνγξάθεζε παξήγαγε ζαθώο πξνζδηνξηζκέλν 

αληηθείκελν, αλεμάξηεην από ηελ ίδηα ηελ εθηέιεζε. Μέζα ζε όια 

απηά ήζειε ηνλ αθξναηή κέηνρν θαη ζπκκέηνρν ζηελ αλαπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Σε όιε απηή ηελ πνξεία ελόο "ζύγρξνλνπ", θιαζζηθνύ 

πηαλίζηα αλαδεηείηαη ε όπνηα ζπγγέλεηα θαη νκνηόηεηα κε ην 

έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα.  

Ο Goethe απνθαινύζε ηελ αξρηηεθηνληθή, πεηξσκέλε κνπζηθή. Με 

απηή ηελ θξάζε έιεγε όηη ε αίζζεζε, ε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε πνπ 

ζε ππνβάιεη ε αξρηηεθηνληθή, πξνζνκνηάδεηαη κε ηελ επίδξαζε 

πνπ έρεη ε κνπζηθή πάλσ καο. 

Ο ρώξνο ηεο κνπζηθήο. Εθεί όπνπ γελληέηαη, δεκηνπξγείηαη, 

εμειίζζεηαη, σξηκάδεη κέρξηο όηνπ θαηαζηαιάμεη ν θαιιηηέρλεο, 

θαη ζην ηέινο απνζεθεύεηαη κέζσ ηεο ερνγξάθεζεο. Σηε ζπλέρεηα 

ηειεηνπνηείηαη κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ παξακεηξνπνηήζεσλ 

πνπ καο παξέρεη ε ηερλνινγία, γηα λα μαλά απνζεθεπηεί ζε 

θάπνην κέζν όπνπ κπνξεί λα δηακνηξαζηεί ζηνπο ππόινηπνπο 

θίινπο ηεο κνπζηθήο, ώζηε λα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί είηε ζην 

κέξνο πνπ γελλήζεθε είηε θάπνπ αιινύ αηνκηθά. Με βάζε απηήλ 

ηελ παξαδνρή θαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην ΣΓΕΧΠΕΕ
1
 δεκηνπξγήζεθε ην 

θέληξν κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο, ζαλ κηα 

πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ ζθέςεσλ ηνπ Glenn Gould γηα ηνλ 

"Τόπν" ηεο κνπζηθήο. 

 

                                                           
1
 Σρέδην Γθνπιλη γηα ηελ Εμάιεηςε ηνπ Χεηξνθξνηήκαηνο θαη Παληόο Είδνπο Εθδειώζεσλ 
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The "Locus" of Music, Over Thoughts of 

Glenn Gould 

 

Glenn Gould’s radical views – a classical pianist that 

denounced publicity and concerts in order to do something of a 

lasting nature. In an Aristotelian sense, Gould renounced the 

“political” dimension of virtuosity for the sake of the “work” 

generated from working/laboring. To achieve that, he utilized 

technology and through recording he produced a clearly defined 

object, independent of the actual performance. In addition, he 

believed the listener to be a participant in the reproductive 

process. Through this whole course of a “modern” classical 

pianist we seek any similarities and affinities with the 

architect’s work. 

Goethe considered architecture to be petrified music. With 

this he meant that the feeling, the mental state that 

architecture can impose on us is similar to the influence of 

music. 

The locus of music. It's where it is born, generated, where 

it evolves and matures until the artist is settled, and 

finally stored via recording. It is then refined through the 

adjustments and configurations offered by technology, only to 

be stored again in a medium that facilitates its sharing among 

friends of music, to be reproduced in its place of "birth" or 

elsewhere. Under this premise and in accordance with 

the GPAADAK
1
 plan, the Center for Music Creation and 

Reproduction was designed, in an attempt to materialize Glenn 

Gould's thoughts on the "locus" of music. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gould Plan for the Abolition of Applause and Demonstrations of All Kinds  
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Διζαγυγικό ζημείυμα 

 

Οη ξηδνζπαζηηθέο απφςεηο ηνπ Glenn Gould, ελφο θιαζζηθνχ 

πηαλίζηα φπνπ απαξλήζεθε ηελ δεκνζηφηεηα θαη ηηο ζπλαπιίεο γηα 

λα θάλεη θάηη πνπ ζα είρε κφληκν ραξαθηήξα. πσο ζα έιεγε θαη 

ν Αξηζηνηέιεο απαξλήζεθε ηελ "πνιηηηθή" δηάζηαζε ηεο 

δεμηνηερλίαο γηα ράξε ηνπ "έξγνπ" πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

εξγαζία. Γηα λα ην θαηαθέξεη απηφ ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερλνινγία 

θαη κέζα απφ ηελ ερνγξάθεζε παξήγαγε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν 

αληηθείκελν, αλεμάξηεην απφ ηελ ίδηα ηελ εθηέιεζε. Μέζα ζε φια 

απηά ήζειε ηνλ αθξναηή κέηνρν θαη ζπκκέηνρν ζηελ αλαπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. ε φιε απηή ηελ πνξεία ελφο "ζχγρξνλνπ", θιαζζηθνχ 

πηαλίζηα αλαδεηείηαη ε φπνηα ζπγγέλεηα θαη νκνηφηεηα κε ην 

έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα. 
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Πεπιεσόμενα  

 

- Πσο πξέπεη λα δηαβάζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηνλ Glenn 

Gould. 

- Δηζαγσγή 

- Λίγα Λφγηα γηα ηνλ Glenn Gould 

- ...Ηρνγξαθήζεηο... 

- Αθξναηέο θαη Αθξνάζεηο... 

- Γεμηνηερλία. Απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζηνλ Glenn Gould 

- ...Ηρνγξαθήζεηο ζπλέρεηα... 

- Αθξναηέο θαη Αθξνάζεηο ζπλέρεηα... 

- Σν αθξναηήξην ηνπ κέιινληνο 

- Δπίινγνο 

- Γπν ιφγηα γηα ηνλ Σφπν ηεο Μνπζηθήο 

- 10 ζθέςεηο απφ ηνλ Gould πνπ ζπλέζεηαλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη        

ηε κνπζηθή... 

- Βηβιηνγξαθία 

- Γηαδίθηπν 

- Δηθνλνγξαθηθέο Πεγέο 
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Πυρ ππέπει να διαβάζοςμε και να επμηνεύζοςμε 

ηον Glenn Gould. 

 

ε έλαλ ηδαληθφ (ηέιεην) θφζκν, ε ηέρλε ζα ήηαλ πεξηηηή. Η 

αλαξξσηηθή, θαηαζηαιηηθή ζεξαπεία πνπ πξνζθέξεη ζα εθιηπαξνχζε 

γηα αζζελείο·  ε επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζηε δεκηνπξγία ηεο ζα απνηεινχζε χβξη· νη γεληθφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζα ζεσξνχληαλ πξνζβιεηηθέο. 

Καιιηηέρλεο ηφηε ζα ήηαλ ην θνηλφ, θαη ηέρλε ε δσή ηνπ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1: Φωτογραφία από το διαμζριςμα του Glenn Gould 01/1983. 
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Διζαγυγή 

 

Δίζηε έηνηκνη λα εηζέιζεηε - φπσο ιέλε ζπλήζσο ζε απηέο ηηο 

απαίζηεο πεξηζηάζεηο- ζηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο; Καη φπσο 

γλσξίδεηε, ε κνπζηθή απνηειεί κηα άθξσο κε επηζηεκνληθή 

επηζηήκε, θαη ε ππφζηαζή ηεο είλαη άθξσο αλππφζηαηε. Πνιιά απφ 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο ηα νπνία ζεσξνχκε 

απηνλφεηα, δελ έρεη θαηαθέξεη θαλείο αθφκε λα ηα εμεγήζεη 

πιήξσο. Καλείο δελ έρεη εμεγήζεη ηθαλνπνηεηηθά γηαηί 

νλνκάδνπκε κηα ςειή λφηα "ςειή" θαη κηα ρακειή λφηα "ρακειή". 

Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα εμεγήζεη ηη απνθαινχκε "ςειφ" θαη ηί 

"ρακειφ". κσο θαλείο δελ έρεη θαηαθέξεη λα δηαηππψζεη κε 

ζαθήλεηα ηνπο ιφγνο γηα ηνπο νπνίνπο απηφ ην κε επηζηεκνληθφ 

αλππφζηαην πξάγκα πνπ νλνκάδνπκε κνπζηθή κπνξεί θαη καο 

ζπγθηλεί ηφζν πνιχ θαη καο επεξεάδεη ηφζν βαζηά.
1
 

Γελ γίλεηαη άξαγε θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ην ίδην; Βιέπνπκε 

έλα θηίξην, έλα ρψξν ή αθφκα θαη έλα αληηθείκελν. Καη καο 

ζπλαξπάδεη, καο ηξαβάεη ηελ πξνζνρή θαη ιέκε πνιχ "σξαίν" πνιχ 

"φκνξθν". Οη πην ζπγθξαηεκέλνη θαη πξνζεθηηθνί ζα πνπλ πνιχ 

"ελδηαθέξνλ" απηφ πνπ ζθέθηεθε ν δεκηνπξγφο γη' απηφ ην ιφγν. 

Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα εμεγήζεη ηί απνθαιεί σξαίν, φκνξθν, 

ελδηαθέξνλ. κσο θαλείο δελ έρεη θαηαθέξεη λα δηαηππψζεη κε 

ζαθήλεηα ηνπο ιφγνο γηα ηνπο νπνίνπο απηφ ην κε επηζηεκνληθφ 

αλππφζηαην πξάγκα πνπ νλνκάδνπκε αξρηηεθηνληθή κπνξεί θαη καο 

ζπγθηλεί ηφζν πνιχ θαη καο επεξεάδεη ηφζν βαζηά ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο. Δίλαη κε κεηξήζηκν θαη άξα κε επηζηεκνληθφ 

αλ θαη γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δαλεηδφκελνη 

                                                           
1
 Απφζπαζκα απφ δηάιεμε ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ Βαζηιηθνχ Ωδείνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην (11 Ννεκβξίνπ 1964) 
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επηζηεκνληθά εξγαιεία θαη κεζφδνπο. πσο άιισζηε γίλεηαη θαη 

ζηε κνπζηθή. 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ ινηπφλ απηή ε αληίδξαζή καο λα είλαη 

πξνζπνηεηή; Ίζσο θαη απηή λα είλαη ηερλεηή. Ίζσο εθεί λα 

ζηνρεχεη ην φιν πνιχπινθν ιεμηιφγην ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. 

ην λα θαιιηεξγεί απιψο αληηδξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζχλνια 

ζπκβνιηθψλ ήρσλ.  Ίζσο θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή νη αληηδξάζεηο 

καο λα είλαη πξνζπνηεηέο θαη λα παξάγνληαη απφ ην παξάμελν, 

πξσηφγλσξν ζέακα πνπ θάπνηνο έθαλε εληέρλσο θαη ηερλεηά, γηα 

λα ιάβεη ηνλ αλάινγν ηερλεηφ ζαπκαζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2: Ο Glenn Gould κατά την διάρκεια Συναυλίασ  
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Λίγα Λόγια για ηον Glenn Gould 

 

Ο Glenn Gould ήηαλ έλαο 

άλζξσπνο αζπκβίβαζηνο, κε 

ειεχζεξε θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

Η νπνία φκσο αθνινπζνχζε ηνπο 

θαλφλεο ηεο εζηθήο. Έιεγε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ε εζηθή δίρσο 

ην δσληαλφ πλεχκα είλαη λεθξή, 

ελψ απ' ηελ άιιε, κηα αζηείξεπηε 

δσηηθφηεηα θαη δξάζε πνπ δελ 

βαζίδεηαη ζηελ εζηθή, είλαη 

θαηαδηθαζκέλε ζε παξαθκή. 

Έρνληαο απηά ηα δχν ζηνηρεία σο 

ππμίδα πήξε ηελ εξκελεπηηθή 

παξάδνζε ηνπ κπαξφθ θαη ηνπ θιαζηθηζκνχ θαη ηε κεηνπζίσζε, 

πεγαίλνληαο ηελ έλα βήκα κπξνζηά, ηελ έθαλε ζχγρξνλε κε ηελ 

επνρή ηνπ, αθνχ πξψηα φκσο κε ζαξξαιέν θαη άθξσο δεμηνηερληθφ 

ηξφπν ηελ πέξαζε κέζα απφ ην θίιηξν ηεο ηερλνινγίαο, 

ζηεξίδνληάο ηελ κε ηα επηηεχγκαηά ηεο (κνληάδ, πνιιαπιέο 

ιήςεηο, πνιπθάλαιε εγγξαθή θ.α.). Βαζηθή ηνπ επηδίσμε ήηαλ λα 

πξνβάιεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ εθάζηνηε έξγνπ ζε φιν ηεο ην 

κεγαιείν, πξνζδίδνληαο ηελ αμεπέξαζηε δηαχγεηα, ελψ παξάιιεια 

αλέδεημε κε απαξάκηιιε καεζηξία φιε ηελ νκνξθηά ηεο 

αληίζηημεο, αθφκα θαη ζε έξγα πνπ δελ ήηαλ θαζφινπ πξνθαλήο. 

Ήζειε ηελ κνπζηθή εκπεηξία απνθνκκέλε απ' νηηδήπνηε πεξηηηφ. 

Οηηδήπνηε πξνθαηαβάιεη ηνλ αθξναηή θαη δεκηνπξγεί 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο είλαη πεξηηηφ θαη επηθίλδπλν πνιιέο 

θνξέο. Γη' απηφ θαη ν εξκελεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη αλψλπκνο, 

Εικ. 3: Ο πιανίςτασ Glenn Gould (1932-1982) 
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ψζηε λα κελ αζρνιείηαη κε ηεο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο! Έπεηηα ν 

αληαγσληζκφο θάζε είδνπο (δηαγσληζκνί, αζιεηηζκφο θνλζέξηα 

θιπ) πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ γηαηί είλαη ε ξίδα φισλ ησλ θαθψλ. 

Η ηερλνινγία δελ πξέπεη λα απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα ηελ πλεπκαηηθή καο εμέιημε. Οη 

ζπλαπιίεο απνηεινχλ πεδίν αληαγσληζκνχ αιιά θαη έθθξαζεο ησλ 

θαηψηεξσλ ελζηίθησλ καο θαη άξα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. Σν 

ρεηξνθξφηεκα είλαη παξαπιαλεηηθφ θαη επηθίλδπλν θαη πξέπεη 

επίζεο λα απαγνξεπηεί. 

Αθφκα ήζειε ηνπο αθξναηέο κέηνρνπο ηεο δεκηνπξγηθήο ή έζησ 

ηεο αλαδεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο ε νπνία ζα επηηξέπεη αθφκα θαη ην κνληάδ απφ ηνλ 

ίδην ηνλ αθξναηή. πλαξκνινγψληαο θαηά βνχιεζε θνκκάηηα απφ 

δηαθνξεηηθέο εθηειέζεηο ηνπ ηδίνπ έξγνπ γηα λα θηηάμνπκε ηελ 

"θαη' εκάο ηδαληθή εξκελεία". Πξέπεη ν αθξναηήο λα ζέιεη θαη 

λα κπνξεί λα θξίλεη αθφκα θαη ηα πην κεγάια θαη θαζηεξσκέλα 

έξγα. Καη λα κπνξεί λα ηα θξίλεη κε βάζε θπξίσο ηελ εζηθή θαη 

φρη ηελ αηζζεηηθή. Οπζηαζηηθά ζεσξεί ηελ εζηθή σο ην πην 

"αληηθεηκεληθφ" εξγαιείν γηα λα θξίλεη θαλείο ηελ κνπζηθή θαη 

θαη' επέθηαζε ηελ ηέρλε. Ο ίδηνο έγξαςε θαη κίιεζε πνιχ γηα 

ηελ εζηθή (ηελ εζηθή ησλ ερνγξαθήζεσλ, ηελ εζηθή ησλ έξγσλ, 

ηελ εζηθή ησλ ζπλαπιηψλ θ.α.). Δίρε ηελ ηθαλφηεηα λα αηελίδεη 

κε κηαο ην παξειζφλ (εζηθή θιεξνλνκηά), ην παξφλ (ηερλνινγία 

θαη επηζηήκε) θαη ην κέιινλ (ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ, ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δπν "εζηθή θαη ηερλνινγία"). 

Ωο πηαλίζηαο απηφ πνπ ηνλ εληππσζίαδε πεξηζζφηεξν ζην 

ξαδηφθσλν ήηαλ ε αηζζεηηθή φηη βξίζθεηαη ζην ζηνχληην γηα έλα 

θαη κφλν ιφγν. Να θάλεη κνπζηθή. Σν ζεκαληηθφηεξν ζε κηα 

εξκελεία φπσο έιεγε γη απηφλ είλαη ε ζπγθέληξσζε ζηηο θαζαξά 

κνπζηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ θαη κφλν. Θα ιέγακε φπσο φ 
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Gould δξνχζε ζαλ έλαο "κνπζηθφο αξρηηέθηνλαο" ηεο πνιχ κηθξήο 

θιίκαθαο. Σνλ ελδηέθεξε ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηα πην κηθξά 

ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ θαη θαζφινπ ν εληππσζηαζκφο ηνπ ζπλφινπ, 

πνπ φπσο έιεγε ν θάζε έλαο κνπζηθφο αλ ζέιεη έρεη ζην καλίθη 

ηνπ ηελ δπλαηφηεηα έλα θαθνπαηγκέλν έξγν λα ην γπξίζεη θαη λα 

εληππσζηάζεη ζην ηέινο ην θνηλφ. Ο ίδηνο έιεγε άιισζηε ην 

εμήο: "Οη ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο κνπζηθήο κνπ 

ζπγθξφηεζεο είλαη ε ζπγθέληξσζε, ε απφιπηε αθνή θαη ε 

εμαηξεηηθή κνπ κλήκε. Σν πηάλν απνηεινχζε γηα κέλα έλα είδνο 

άλγθξηια
2
. Έηζη ζεσξψ πηα ηε κνπζηθή ζαλ θάηη πνπ βξίζθεηαη 

εθηφο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Η πξνζέγγηζή κνπ ζηε κνπζηθή 

είλαη αξρηηεθηνληθή, πνπ ζεκαίλεη φηη βιέπσ ηα έξγα 

ηξηζδηάζηαηα. Ο κεγαιχηεξνο δάζθαινο είλαη ην καγλεηφθσλν. 

Γίρσο απηφ ζα ήκνπλ ρακέλνο. Πάληνηε ζεσξνχζα ηνλ εαπηφ κνπ 

ζπλζέηε."  

Θεσξνχζε επίζεο πξφθιεζε γη' απηφλ ην γεγνλφο φηη ε 

ερνγξάθεζε κπνξεί λα αθνπζηεί θαη κεηά απφ πέληε-δέθα ρξφληα 

κε ηελ ίδηα αθξηβψο κνξθή. Γη' απηφ έιεγε φηη πξέπεη λα ηελ 

ζηεξίμεηο αλάινγα ψζηε λα αληέμεη ζην ρξφλν. Έηζη θαη πξηλ ηελ 

ερνγξάθεζε ζηνράδνληαλ ην έξγν πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ζε κηα 

νιφθιεξε ζεηξά ζπλαπιηψλ. Σφληδε φηη κέζα απφ ηελ 

καγλεηνηαηλία κπνξεί θαλείο λα θηάζεη θνληχηεξα ζηελ 

αλαδεκηνπξγία απφ φηη κε νπνηαδήπνηε άιιε εξκελεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο αθφκα θαη κηα θαθή ερνγξάθεζε κε ηελ 

νπνία αξγφηεξα ζην κέιινλ δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο δελ ζα ηελ 

άιιαδε θαζψο φηαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ήηαλ δφθηκε θαη γηα 

θάπνην ιφγσ έηζη δνζκέλε, ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 Ο Gould πίζηεπε πνιχ ζηελ πξνζσπηθή αθξφαζε. Να είλαη 

"Μφλνο". Σφζν απηφο φζν θαη ν αθξναηήο. Απηή αθξηβψο ε ιέμε-

                                                           
2
  Η πεγή ηεο επδαηκνλίαο, ν ηφπνο ηεο εηξήλεο θαη ηεο εξεκίαο 
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θιεηδί απνηέιεζε νπζηαζηηθά θαη ην ιφγν πνπ απνζχξζεθε 

νξηζηηθά απφ ηηο ζπλαπιίεο ην 1964 θαη πξνζειψζεθε ζην θνκκάηη 

ηεο ερνγξάθεζεο, γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ. Γχξεπε ηνλ 

ηξφπν λα απεπζχλεηαη ζηνλ θαζέλα καο, φρη καδηθά, αιιά αηνκηθά 

"θαη' νίθνλ αθξφαζε". Καη απηφ γηαηί, θαηά ηε γλψκε ηνπ, κφλν 

ζε ζπλζήθεο απνκφλσζεο είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηψζεη ε κνπζηθή 

ηνλ αιεζηλφ ζθνπφ ηεο. Να νδεγήζεη δειαδή ηνλ αθξναηή ζε 

θαηάζηαζε δηαινγηζκνχ. Μφλν έηζη κπνξεί λα εκβαζχλεη ζηε 

κνπζηθή θαη θαηφπηλ λα ηελ επεμεξγαζηεί, ηφζν εμσηεξηθά κέζσ 

ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ ζηεζίκαηνο ηνπ ζηεξενθσληθνχ, φζν θαη 

εζσηεξηθά, κέζα απφ ηηο απνθαιχςεηο πνπ ζα έρεη ζην πιαίζην 

κηα ηέηνηαο κπζηαγσγηθήο αθξφαζεο. Έηζη ήζειε ν Gould ηνλ 

αθξναηή. Δλεξγφ, ζπλεηδεηφ θαη ζε έλα βαζκφ κέηνρν ηεο 

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Ο αθξναηήο είλαη κέηνρνο θαη έρεη 

επζχλε. Σειηθά ζηξέθεηαη ζηνλ θαζέλα αθξναηή μερσξηζηά, ζηελ 

ηέρλε ηεο ερνγξάθεζεο, γπξίδνληαο νξηζηηθά ηελ πιάηε ζηνλ 

θφζκν ησλ ζπλαπιηψλ θαζψο ζεσξεί αζχκβαην ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηελ 

θαιιηηερληθή επηηήδεπζε, ηε κνρζεξία ηνπ θνηλνχ θαη ηελ αηειή 

θχζε ησλ δσληαλψλ εξκελεηψλ.    

Μέζσ ηεο πξνζσπηθήο αθξφαζεο ζε έλαλ κε δεκφζην ρψξν, ν 

θαιιηηέρλεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη έλα αθξναηήξην 

πξσηνθαλψλ δηαζηάζεσλ εμαηηίαο ησλ αλαξίζκεησλ πξνζσπηθψλ 

αθξνάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ, νη νπνίεο κάιηζηα κπνξεί λα 

είλαη πνιιέο θνξέο επαλαιακβαλφκελεο απφ ην ίδην αθξναηήξην. 

Δμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ πνπ νξίδνληαη απφ απηφ ην παξάδνμν, ν 

αθξναηήο είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη -

κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ξπζκίζεσλ κε ηηο νπνίεο εκπινπηίδεη ηελ 

εκπεηξία ηεο αθξφαζεο- λα επηβάιεη ζην έξγν ηε δηθή ηνπ 

πξνζσπηθφηεηα. Μάιηζηα, θαζψο ην θάλεη απηφ, κεηαηξέπεη ην 

έξγν, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε απηφ, απφ θαιιηηερληθή 

εκπεηξία ζε πεξηβαιινληηθή. 
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...Ησογπαθήζειρ... 

 

Ο Glenn ήζειε λα θάλεη 

θάηη κε ην πηάλν ην νπνίν 

ζα είρε κφληκν ραξαθηήξα. 

Απφ ηελ άιιε ζηηο ζπλαπιίεο 

αηζζάλνληαλ πψο φηη έθαλε 

ράλνληαλ γηα πάληα θαη απηφ 

ηνπ πξνθαινχζε κεγάιε 

απνγνήηεπζε. ρη πσο φιεο 

ηνπ νη ζπλαπιίεο, φπσο 

ιέεη, φηη ήηαλ θαιέο θαη 

άμηδαλ λα δηαζσζνχλ αιιά 

θάπνηεο πξαγκαηηθά θαιέο 

ζεσξνχζε φηη ράλνληαλ καδί 

κε ηελ κλήκε εθείλσλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζην αθξναηήξην. 

Απφ ηελ άιιε νη ερνγξαθήζεηο έδηλαλ ηελ δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ πεπξαγκέλσλ 

κηαο δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

επαλεμεηαζηνχλ κε κεγαιχηεξε σξηκφηεηα ζην κέιινλ. Έηζη ε 

ερνγξάθεζε δελ ππφθεηηαη ζηηο ζηηγκηαίεο παξνξκήζεηο φπσο 

ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηηο ζπλαπιίεο, αιιά πξφθεηηαη γηα "ζθέςεηο 

ζπλαξκνινγεκέλεο πνπ ζπγθξνηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ 

έξγν". Αθφκα θαη ν πην εγθξαηήο θαη κεηξηνπαζήο άλζξσπνο 

ππφθεηηαη ζηνλ πεηξαζκφ λα θάλεη επίδεημε φηαλ βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζην αθξναηήξην. Δπίζεο είλαη πνιχ ιίγνη απηνί πνπ 

παίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν κπξνζηά ζην κεγάιν αθξναηήξην θαη 

ζην κηθξφθσλν. 

Εικ. 4: Εν ώρα ηχογράφηςησ 
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Δδψ αθξηβψο ζα βξεζνχλ πνιινί θαη ζα πνπλ φηη είλαη θαη ην 

πξφβιεκα κε ην κηθξφθσλν σο ην ελδηάκεζν κέζν επηθνηλσλίαο. 

ηη δειαδή θαλείο δελ παίδεη, δελ ιεηηνπξγεί, δελ 

ζπκπεξηθέξεηαη ην ίδην κπξνζηά ζε έλα κηθξφθσλν θαη κπξνζηά ζε 

έλα αθξναηήξην. Θα πνπλ αθφκα φηη δελ παίδνπλ ην ίδην 

εκπλεπζκέλα θαη φηη ράλεηαη ε καγεία ηεο ζηηγκήο θαη ηεο 

έθπιεμεο. ίγνπξα είλαη κηα άπνςε πνπ ηελ αζπάδνληαη πνιινί 

θαιιηηέρλεο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο κάιηζηα θηάλνπλ ζηελ 

ππεξβνιή ηεο εμάξηεζεο απφ ην θνηλφ θαη γηα λα ερνγξαθήζνπλ 

καδεχνπλ θφζκν ψζηε λα λνηψζνπλ ηελ ίδηα έμαςε κε ηελ 

ζπλαπιία. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ ν Glenn δελ απνδέρηεθε πνηέ ηνπ.  

ε αληηδηαζηνιή απηνχ ν Gould πίζηεπε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ζνπ δίλεη ην κηθξφθσλν. Απφ ηελ κηα δελ είζαη αλαγθαζκέλνο λα 

θάλεηο θάηη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή αλ δελ ην λνηψζεηο θαη απφ 

ηελ άιιε κπνξείο λα ερνγξαθήζεηο ην ίδην πξάγκα είηε δχν είηε 

64 θνξέο αλ ρξεηαζηεί, έσο φηνπ δεκηνπξγήζεηο ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή εξκελεία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Κάηη ην νπνίν είλαη 

αδχλαην λα ην θάλεηο ελψ βξίζθεζαη ελψπηνλ ηνπ θνηλνχ. Μπνξείο 

λα δψζεηο 64 ζπλαπιίεο θαη λα είλαη θαη νη 64 ζηηο ρεηξφηεξεο 

βξαδηέο ζνπ, θαη κπνξεί πάιη λα έρεηο ηελ επθαηξία λα ηηο 

δψζεηο ζε βξαδηέο πνπ ε δηάζεζε ζνπ γηα έλα νξηζκέλν έξγν λα 

είλαη αθξηβψο απηή πνπ πξέπεη. Αθφκα θαη ηφηε φκσο, απηή ε 

αθνπζηηθή εληχπσζε ζα έρεη ραζεί γηα πάληα, ιίγν αξγφηεξα. 

Η ιχζε ζα ήηαλ λα γίλεη ε ερνγξάθεζε ηεο ζπλαπιίαο, φκσο 

απηφ δελ απνηειεί ερνγξάθεζε. Απηφ γηαηί ε ερνγξάθεζε είλαη εμ 

νξηζκνχ θάηη πνπ ζηνρεχεη, ζε έλα είδνο πεξθεμηνληζκνχ θαη φρη 

απιψο ζε κηα εξκελεία, ηελ νπνία έλαο πνιχ θαιφο θαιιηηέρλεο 

ζα κπνξνχζε λα δψζεη νπνηαδήπνηε βξαδηά. Η "Ηρνγξάθεζε" 

ζηνρεχεη ζε έλαλ ερεηηθφ πεξθεμηνληζκφ, θαζψο θαη ζηελ έθθξαζε 

κηαο ζεηξάο ηδαληθψλ γηα ηε ζρέζε ηνπ ήρνπ κε ην φξγαλν θαη ην 
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ξφιν πνπ πξέπεη λα παίμεη ην κηθξφθσλν. ηαλ ινηπφλ 

ερνγξαθείηαη κηα ζπλαπιία θάηη ηέηνην είλαη αλέθηθην. Γηα ηνλ 

Glenn Gould ε ερνγξάθεζε είλαη ην κέιινλ θαη ε ζπλαπιία ην 

παξειζφλ. "Θα δίλσ πεξηζηαζηαθά ζπλαπιίεο κφλν φηαλ βξίζθσ έλα 

ή πεξηζζφηεξα έξγα πνπ ηε δεδνκέλε ζηηγκή δελ κνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα  λα ερνγξαθήζσ θαη πνπ ζέισ πάξα πνιχ λα δνθηκάζσ 

κπξνζηά ζε έλα αθξναηήξην ή ζ' εκέλα. ηε ζπλέρεηα αλ 

ρξεηάδεηαη ζα δίλσ θαη θάπνηα ζπλαπιία. Καηά ηα άιια φκσο, ζα 

πεξηνξηζηψ ζηηο ερνγξαθήζεηο."
3
 

Σελ άπνςε απηή γηα ηηο ερνγξαθήζεηο ησλ ζπλαπιηψλ αζπάδνληαλ 

θαη άιινη θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο εθείλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε δεκνζίεπζε κηαο δήισζεο, ζην πεξηνδηθφ 

Records and Recordings, ηνπ Claudio Arrau
4
. χκθσλα κε απηή 

αξλείηαη λα εμνπζηνδνηήζεη ηελ θπθινθνξία δίζθσλ απφ δσληαλέο 

ηνπ εκθαλίζεηο επεηδή, θαηά ηελ γλψκε ηνπ, πεξηέρνπλ 

"εξκελεπηηθά" ηερλάζκαηα ηα νπνία, θαζψο έρνπλ ζηφρν ηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο αθνπζηηθέο θαη ςπρνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο 

πεξίζηαζεο, φηαλ ππνβάιινληαη ζε επαλαιακβαλφκελεο αθξνάζεηο, 

θαηαληνχλ ελνριεηηθά θαη απνδπλακψλνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

έξγσλ. 

Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη απηή ε απνδπλάκσζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ απφ ην θνηλφ, κνηάδεη κε 

ηελ απνδπλάκσζε θαη ηελ απαμίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πνιιέο 

θνξέο απφ ηνπο ίδηνπο ρξήζηεο. Γη' απηφ θαη πνιινί 

αξρηηέθηνλεο θσηνγξαθίδνπλ ηα έξγα ηνπο πξηλ ηελ παξάδνζε ζην 

θνηλφ. Βέβαηα ε ρξήζε απφ ην θνηλφ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

                                                           
3
 πλέληεπμε γηα ην Ρσζηθφ ηκήκα ηεο Γηεζλνχο Τπεξεζίαο ηνπ CBC, 15 

Γεθεκβξίνπ 1964. Ήηαλ ην ρξφλνο φπνπ ν Gould απνζχξζεθε νξηζηηθά απφ ην ρψξν 

ησλ ζπλαπιηψλ θαη αθηέξσζε ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ ζηηο ερνγξαθήζεηο. 
4
 Claudio Arrau Leon (1903-1991) Υηιηαλφο πηαλίζηαο κε επξχ ξεπεξηφξην. 

Θεσξείηε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πηαλίζηεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα 
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δελ κεηψλεη ηελ αξρηηεθηνληθή αμία ηνπ έξγνπ, απηνχ θαζ' 

απηνχ. Αιιά ηελ κεηνπζηψλεη ζα ιέγακε ζε θάηη άιιν φπνπ φ 

ρξήζηεο έρεη ηνλ πξψην ιφγσ θαζψο ζπλδηαιέγεηαη κε ην έξγν. Ο 

δεκηνπξγφο θάλεη έλα βήκα πίζσ θαη ν ρξήζηεο έρεη ηνλ πξψην 

ιφγν. ηελ ζπλαπιία ζέιεη λα ηθαλνπνηεζεί ην αθξναηήξην εθείλε 

ηελ ζηηγκή, νπφηε θαη ν δεκηνπξγφο ππαθνχεη ζηηο άηππεο 

εληνιέο ηνπ. Σν ίδην θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή αξρηηεθηνληθή. Σν 

δεκηνχξγεκα, αιιά θαη ν δεκηνπξγφο, πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ θνηλνχ. Ο πειάηεο έρεη πάληα δίθην θαη 

θαζψο ν πειάηεο δελ είλαη ζπλήζσο θαη ν δεκηνπξγφο, αιιά ζέιεη 

λα έρεη ηελ αίζζεζε φηη δεκηνπξγεί, ν αξρηηέθησλ είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα επηδίδεηαη ζηηο επηηαγέο ηνπ πειάηε. Απηφ 

βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο δελ έρεη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

επζχλεο. Έρεη, φπσο θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνδεγήζεη θαη 

ηα πξάγκαηα εθεί πνπ ζέιεη ηφζν θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ, 

φζν θαζ' φιε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πνξεία. Έρεη ηελ εζηθή 

ππνρξέσζε λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ηνπ γηα κηα "θαιχηεξε" 

αξρηηεθηνληθή. Η φπσο ζα έιεγε θαη Gould γηα κηα "εζηθφηεξε" 

αξρηηεθηνληθή. 

Η ερνγξάθεζε γηα ηνλ Glenn ήηαλ ε κεγαιχηεξε ηνπ ραξά θαζψο 

είλαη φηη πην θνληηλφ ζηελ αλαδεκηνπξγία ηεο ζηηγκήο θαη 

εκπεξηέρεη κέζα ηελ δπλαηφηεηα λα αθνχζεηο εθ ησλ πζηέξσλ απηά 

πνπ δεκηνχξγεζεο, λα ζπγθξίλεηο ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ζηελ 

εξκελεία ηνπ ίδηνπ έξγνπ θαη λα θαηαιήμεηο φρη ζηελ κηα 

ηδαληθή αιιά ζηελ ηδαληθή πνπ κπνξείο λα επηηχρεηο κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δσήο ζνπ. ηηο ζπλαπιίεο απέθεπγε 

λα πεγαίλεη θαζψο έλησζε απίζηεπηε ακεραλία. Η κφλε αιεζηλή, 

λαξθηζζηζηηθή, πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο είλαη ε αθξφαζε 

ερνγξαθήζεσλ ζην ζπίηη. Απηφ ην δηθαηνινγνχζε ιέγνληαο φηη 

βξίζθεηαη ηφζν κέζα ζηε δνπιεηά ηνπ πνπ ήηαλ αδχλαην λα ηελ 

απνιαχζεη δσληαλά. κσο ηνπ άξεδε λα αθνχεη ερνγξαθήζεηο δηθέο 
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ηνπ θαη άιισο κνπζηθψλ θαζψο εθεί "ηίπνηα δελ πάεη ζηξαβά. 

Δίλαη φια ζηε ζέζε ηνπο." 

Η έιιεηςε αθξσηεξίνπ, θαζψο θαη ε πιήξεο αλσλπκία ηνπ 

ζηνχληην, πξνζέθεξαλ ην κεγαιχηεξν θίλεηξν γηα λα ηθαλνπνηήζεη 

ηηο απαηηήζεηο πνπ είρε απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, δίρσο λα λνηάδεηαη 

ή λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο δηαλννπκελίζηηθεο νξέμεηο ηνπ 

αθξναηήξηνπ. 

Μέζσ ηεο ερνγξάθεζεο ζα ήηαλ εθηθηφ θαη ζρεηηθά εχθνιν λα 

δνζεί ζηνλ αθξναηή ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κνληάδ θαηά 

βνχιεζε. Αλ ηνπ αξέζνπλ απφ κηα εξκελεία θάπνηα ζηνηρεία θαη 

απφ κηα άιιε θάπνηα άιια, κπνξεί έρνληαο κηα παιέηα επηινγψλ 

λα αλαδηακνξθψζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηλνχξηα δηθή ηνπ 

ηδαληθή εξκελεία. Έρνπκε δειαδή έλαλ αθξναηή πεξηζζφηεξν 

κέηνρν απφ πνηέ. Γίλεηαη ν ίδηνο κνληέξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 5: Εν ώρα χαλάρωςησ ςε κάποιο ςτοφντιο ηχογράφηςησ, δζκα 
χρόνια μετά την απόςυρςη του από τισ αίθουςεσ ςυναυλιών. 
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Ακποαηέρ και Ακποάζειρ... 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ηείλνπκε λα αλαδεηνχκε ίρλε πξνκειέηεο αθφκα 

θη φηαλ αζρνινχκαζηε κε έξγα ζηα νπνία ε δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί δίρσο θαλελφο είδνπο 

πξνγξακκαηηζκφ. ηαλ αθνχκε κηα κνπζηθή ζχλζεζε γηα πξψηε 

θνξά, ζπλήζσο πξνζπαζνχκε λα πείζνπκε ηνλ εαπηφ καο φηη δελ 

ζπκκεηέρνπκε απιψο ζε κηα ακαξησιή, αηζζεζηαθή εκπεηξία. 

Θέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη φζν άκνξθν θη αλ θαίλεηαη ην έξγν, 

απνηειεί νπσζδήπνηε πξντφλ ζπλεηδεηήο ζθέςεο - θαη αλ είλαη 

άκνξθν, ηφηε απηφ ζπκβαίλεη ηνπιάρηζηνλ επεηδή έηζη ην ζέιεζε 

ν δεκηνπξγφο ηνπ. Γελ αληέρνπκε ζηε ζθέςε φηη είκαζηε ηα 

εχθνια ζχκαηα ελφο άζθνπνπ θαη ηπραίνπ ηξφπνπ ζθέςεο. Θέινπκε 

λα ληψζνπκε βέβαηνη πσο θάζε δεκηνχξγεκα έρεη ιφγν χπαξμεο θαη 

φηη, ζπλεπψο, δελ ράλνπκε άζθνπα ην ρξφλν καο αζρνινχκελνη κε 

απηφ.
5
 

Αληίζηνηρα θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ν αξρηηέθηνλαο πξνζπαζεί 

ην θάζε ηη, λα ην δηθαηνινγεί ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο 

"άιινπο" πσο πξφθεηηαη γηα ζπλεηδεηή επηινγή θαη πσο πίζσ ηνπ 

θξχβεηαη κηα πξφζεζε. Γελ αληέρεη ην βάξνο φηη θάηη έγηλε 

άζθνπα θαη ηπραία. Καη γη απηφ αθφκα θαη εθ ησλ πζηέξσλ θάζε 

δεκηνχξγεκα θαη θάζε κηθξή ιεπηνκέξεηα έρεη ηνλ ιφγσ χπαξμήο 

ηεο. 

 

                                                           
5
 Απφ ην "The psychology of improvisation", ζελάξην γηα ηε ξαδηνθσληθή 

εθπνκπή ηνπ CBC (23 Ννεκβξίνπ 1966). Πξψηε δεκνζίεπζε: The Glenn Gould 

Reader, επηκ. Tim Page, A. Knopf, Σνξφλην / Νέα Τφξθε 1984, ζ.256 
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Ο Gould πίζηεπε πσο θάζε δεκηνπξγφο θαη κπεκέλνο αθξναηήο 

φηαλ πήγαηλε ζε ζπλαπιία, γηαηί επξφθεηην γηα κία κνλαδηθή 

επθαηξία ηελ δεδνκέλε ζηηγκή, είρε πξνεμνθιήζεη φηη είλαη 

αδχλαηνλ λα καο παξνπζηαζηεί ην έξγν κε ηελ αλάιπζε, ηελ 

έθηαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζα είραλ ηα ζρεηηθά θαιά 

ερεία ζην ζπίηη καο. Έρνπκε πξνεμνθιήζεη φπσο έιεγε ζηελ  

θαιχηεξε πεξίπησζε φηη ε ζπλαπιία απνηειεί έλα θηελφ 

ππνθαηάζηαην.  

 

Απόζπαζμα από ηην ζςνένηεςξη ηος διεςθςνηή ηηρ Columbia 

Masterworks John McClure (Ιανοςάπιορ 1968), όπωρ μεηαθπάζηηκε 

ζηο βιβλίο Σκέψειρ για ηη μοςζική από ηον Σηέθανο Θεοδωπίδη. 

 McClure: Πηζηεχεηο φηη κπνξεί θαλείο λα απνξξνθήζεη 

θαιχηεξα φια φζα έρεη λα ηνπ πξνζθέξεη έλα έξγν φηαλ ην αθνχεη 

ζην ζπίηη απ' φ,ηη αλ βξεζεί ζε κηα αίζνπζα ζπλαπιηψλ θαη 

κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία απηή κε ρηιηάδεο άιινπο; 

Glenn: Ναη ην πηζηεχσ. Γελ λνκίδσ φηη ε πίεζε πνπ αζθνχλ νη 

ππφινηπνη 3000 λεπξηθνί αθξναηέο κηαο αίζνπζαο είλαη πνηέ 

δπλαηφ λα κπήζεη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν θάπνηνλ ζηελ εκπεηξία 

ηεο ζπλαπιίαο, θη απηφ γηαηί νη αθξναηέο είλαη πξαγκαηηθά πνιχ 

λεπξηθνί. Τπάξρεη κηα πεξίεξγε, ζρεδφλ ζαδηζηηθή, ιαγλεία γηα 

αίκα, ε νπνία θαη θπξηαξρεί ηα αθξναηήξηα. ινη πεξηκέλνπλ λα 

ζπκβεί ην απξφζκελν: λα θαιηζάξεη ην θφξλν, λα γίλνπλ άμεζηα 

ηα έγρνξδα, λα μεράζεη ν καέζηξνο λα ππνδηαηξεί. Δίλαη θξηθηφ! 

Οη θαλαηηζκέλνη αθξναηέο αλαθαιχπηνπλ μαθληθά κέζα ηνπο 

έλζηηθηα ηεο ξσκατθήο αξέλαο. Καη λνκίδσ φηη απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ δελ ηνπο ζπκπαζψ σο ξάηζα, δελ ηνπο εκπηζηεχνκαη θαη 

δελ ζα 'ζεια λα ηνπο έρσ θίινπο. 
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[...] Θα ήζεια πάξα πνιχ λα βγάισ ζηελ θπθινθνξία κηα ζεηξά 

ελαιιαθηηθψλ ερνγξαθήζεσλ ηνπ ηδίνπ έξγνπ, έηζη λα αθήζσ ηνπο 

αθξναηέο λα δηαιέμνπλ εθείλε πνπ ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν, λα 

ζπλαξκνινγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο εξκελεία. Θα ηνπο έδηλα φια ηα 

ζπζηαηηθά κέξε, φια ηα θνκκάηηα - πνπ απαηηνχληαη γηα ην 

κνληάδ, θαη ζα ηνπο άθελα λα ζπλαξκνινγήζνπλ θάηη πνπ ζα 

απνιακβάλνπλ πξαγκαηηθά. Θα ήζεια λα γίλνπλ ζπκκέηνρνη ζηε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία αθφκα θαη κέρξη απηνχ ηνπ ζεκείνπ.  

McClure: Πηζηεχεηο φηη ν κέζνο αθξναηήο ζέιεη ην έξγν πνπ 

αθνχεη λα έρεη αλαιπηηθή δηαχγεηα ή πξνηηκά απιψο λα ηνλ 

ζπλεπάξεη; 

Glenn: Γελ λνκίδσ φηη φ κέζνο αθξναηήο μέξεη αθξηβψο ηη 

ζέιεη, θαη δελ ην ελλνψ θαζφινπ ππνηηκεηηθά απηφ. Άιισζηε δελ 

θαηαιαβαίλσ γηαηί ζα 'πξεπε λα μέξεη. Γηα παξάδεηγκα, εγψ σο 

κέζνο νδεγφο δελ μέξσ αλ ην απηνθίλεην πνπ νδεγψ είλαη 

"ζθηρηφ" ή "ραιαξφ", πνπ ζα έιεγε θη έλαο κεραληθφο. Ξέξσ κφλν 

φηη νδεγψ έλα απηνθίλεην θαη φηη κε πεγαίλεη εθεί πνπ ζέισ. 

Ωζηφζν θαηά πάζα πηζαλφηεηα, θαη θάπσο αφξηζηα, εθηηκψ φια φζα 

κπνξεί λα θάλεη έλαο θαιφο κεραληθφο ζε απηφ ην απηνθίλεην. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, λνκίδσ φηη ν αθξναηήο, είηε γλσξίδεη είηε 

φρη, εθηηκά ηα φζα κπνξεί λα πξνζθέξεη ην κηθξφθσλν ζε έλα 

έξγν. Καη είκαη απνιχησο βέβαηνο φηη αλ αθνχζεη θαλείο ηελ 

γδνε πκθσλία ηνπ Μάιεξ ζην ζπίηη ηνπ φπσο πξέπεη, εηο βάζνο, 

ήξεκα θαη ζηνραζηηθά, ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη πνιχ πην 

ζπγθινληζηηθφ απ' φζν ζα είλαη πνηέ ζε θάπνηα ζπλαπιία. 

[...] Πηζηεχσ φηη εάλ ππάξρεη έζησ κία δηθαηνινγία γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηνο κηα ερνγξάθεζε, απηή είλαη ε επηζπκία 

λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ, λα πξνζεγγίζεη ην έξγν απφ κηα 

εληειψο αλαδεκηνπξγηθή ζθνπηά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα ην 

εξκελεχζεη φπσο θαλείο πξηλ απφ απηφλ. Γελ πξέπεη βέβαηα απηή 
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ε πξνζέγγηζε λα βαζίδεηαη κφλν ζηελ εθθεληξηθφηεηα, ψζηε λα 

γξαθηνχλ δηάθνξα ζρφιηα απφ ηνλ ηχπν θαη λα δεκηνπξγεζεί 

αλαζηαηψζεη γχξσ απφ απηφ.[...] Πίζσ απφ απηή ηελ εθθεληξηθή 

δηθαηνινγία πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα πνιχ πεηζηηθή αηηία. Αλ 

φκσο κπνξεί θαλείο λα ζπγρσλεχζεη απηά ηα δχν, λα είλαη δειαδή 

πεηζηηθφο θαη κπεηνβεληθά εθθεληξηθφο, θαη λα ηνπο πηάλεη 

φινπο πξαγκαηηθά εμαπίλεο, ηφηε λαη, λα ην θάλεη. Δίκαη 

βέβαηνο φηη απηή ε δηθαηνινγία αξθεί γηα λα θάλεη θάπνηνο 

ερνγξαθήζεηο.  

Καη' αληηζηνηρία θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ζα ιέγακε φηη αλ 

είλαη λα θάλεη θάπνηνο θάηη κφλν γηα λα ην θάλεη θαη λα 

πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή γχξσ απφ ην φλνκα ηνπ κπνξεί εχθνια λα 

ην θάλεη. Υξεηάδεηαη φκσο έλα ζνβαξφ άιιν ιφγσ γηα λα ην 

θάλεη. Να έρεη λα πεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ νρινβνή θαη ηα 

θιαο ηεο δεκνζηφηεηαο. Καη απηφο φ ιφγνο πξέπεη λα ππάξρεη απφ 

πξηλ. Πξηλ αθφκα θάηζεη ζην ζρεδηαζηήξην. Δπίζεο ν κέζνο 

πειάηεο κπνξεί λα κελ θαηαιαβαίλεη φιεο ηηο πξνζέζεηο ελφο 

θαινχ αξρηηέθηνλα, φκσο εθηηκά ην ηί κπνξεί λα θάλεη γηα λα 

βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6: Συναυλία ςτο Carnegie Hall, 1959 
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Γεξιοηεσνία. Από ηον Απιζηοηέλη ζηον Glenn 

Gould 

 

Η δεμηνηερλία είλαη κηα πξάμε, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ βξίζθεη 

ηελ πιεξφηεηά ηεο ζε απηήλ ηελ ίδηα. Γελληέηαη θαη πεζαίλεη 

ηελ ίδηα ζηηγκή, θαζψο δελ έρεη ζθνπφ έλα ηειηθφ πξντφλ ην 

νπνίν ζα επηδήζεη κεηά ην ηέινο ηεο εθηέιεζεο. Δπίζεο είλαη 

κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί ηελ παξνπζία άιισλ. Τπάξρεη 

κφλνλ ελψπηνλ θνηλνχ. Γξαζηεξηφηεηα ρσξίο έξγν: ε εθηέιεζε 

ελφο πηαλίζηα ή ελφο ρνξεπηή δελ αθήλεη πίζσ ηεο θαλέλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ρσξηζηφ απφ ηελ ίδηα ηελ εθηέιεζε, 

ηθαλφ λα παξακέλεη φηαλ εθείλε ζα έρεη πεξαησζεί.  

Ο δεμηνηέρλεο έρεη ηελ αλάγθε ηεο παξνπζίαο θνηλνχ, γηαηί 

δελ παξάγεη έξγν. Γειαδή έλα αληηθείκελν πνπ λα θάλεη ην γχξν 

ηνπ θφζκνπ, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζα έρεη ήδε ηειεηψζεη. 

Διιείςεη απηνχ πξντφληνο, ν δεμηνηέρλεο είλαη αλαγθαζκέλνο λα 

ππνινγίδεη ζε κάξηπξεο. 

ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα ν Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηελ εξγαζία, ή 

πνίεζε, απφ ηελ πνιηηηθή δξάζε, ή πξάμε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

έλλνηα ηεο δεμηνηερλίαο: Δξγάδεζαη φηαλ παξάγεηο έλα 

αληηθείκελν, έξγν δηαρσξίζηκν απφ ηελ ελέξγεηά ζνπ∙ πξάηηεηο 

έρεη ζθνπφ απηή ηελ ίδηα. Δπαλαιακβάλνληαο ηνλ Αξηζηνηέιε ε 

Hannah Arendt παξνκνηάδεη ηνπο θαιιηηέρλεο εθηειεζηέο κε 

εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή δξάζε. "Οη ηέρλεο πνπ 

δελ πξαγκαηνπνηνχλ θαλέλα έξγν έρνπλ πνιχ κεγάιε ζπγγέλεηα κε 

ηελ πνιηηηθή. Οη θαιιηηέρλεο εθηειεζηέο έρνπλ αλάγθε ελφο 

θνηλνχ γηα λα επηδείμνπλ ηε δεμηνηερλία ηνπο, φπσο νη άλζξσπνη 

πνπ δξνπλ πνιηηηθά έρνπλ ηελ αλάγθε άιισλ,  παξνπζία ησλ 
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νπνίσλ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ. Καη νη κελ θαη νη δε γηα λα 

εξγαζηνχλ έρνπλ ηελ αλάγθε ελφο δεκφζηα δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ 

θαη ε (εξκελεία) ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία άιισλ." 

Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη θάζε πνιηηηθή δξάζε είλαη 

δεμηνηερληθή. Ο Glenn Gould ζε φιε ηνπ ηε δσή πνιέκεζε ηελ 

έκθπηε "πνιηηηθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. ε κηα νξηζκέλε 

ζηηγκή δήισζε πσο ζα εγθαηαιείςεη ηε "vita activa"
6
, δειαδή 

ηελ έθζεζε ζηα κάηηα άιισλ. Γηα λα θάλεη κε πνιηηηθή ηε 

δεμηνηερλία ηνπ, πξνζπάζεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν λα 

θέξεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε εθηειεζηή θνληά ζηελ 

εξγαζία, κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, πνπ αθήλεη πίζσ 

ηεο απηά απνηειέζκαηα. Απηφ ζήκαηλε λα θιεηζηεί ζε έλα 

ζηνχληην ερνιεςίαο, θάλνληαο ηελ παξαγσγή δίζθσλ λα πεξάζεη 

γηα έξγν. Γηα λα κπνξέζεη λα μεθχγεη απφ ηελ έκθπηε 

δεμηνηερληθή πνιηηηθή-δεκφζηα δηάζηαζε, έπξεπε λα πξνζπνηεζεί 

πσο νη αξηζηνηερληθέο εθηειέζεηο ηνπ παξήγαγαλ έλα 

πξνζδηνξηζκέλν αληηθείκελν (αλεμάξηεην απφ ηελ ίδηα ηελ 

εθηέιεζε). Δθεί πνπ ππάξρεη έξγν, απηφλνκν πξντφλ, εθεί 

ππάξρεη θαη εξγαζία, φρη πηα δεμηνηερλία, νχηε ζπλεπψο 

πνιηηηθή. 

Τπάξρνπλ ζα ιέγακε αξρηηέθηνλεο κε πνιηηηθή δξάζε, ή αιιηψο 

δεμηνηέρλεο ζε θάηη. Καη απηφ ην θάηη ην πιαζάξνπλ ζπλερψο 

γηαηί έρεη ην θνηλφ ηνπ, σο λέν ζπλήζσο κε θαηλνχξην 

πεξηηχιηγκα. Απηνί ζπλήζσο είλαη νη αξρηηέθηνλεο ηαξ ζηνπο 

νπνίνπο γίλνληαη απεπζείαο αλαζέζεηο έξγσλ, φπνπ ν εξγνδφηεο 

γλσξίδεη πνιχ θαιά απφ πξηλ ηί ζα πάξεη, φηη ζα έρεη απήρεζε 

ζην θνηλφ θαη φηη ζα ιάβεη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο ην έξγν, 

έζησ θαη αλ πξφθεηηαη γηα θάηη θνηλφηππν θαη παλνκνηφηππν, ζε 

άιιν ηφπν (ηχπνπ Copy Paste). Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη νη 

                                                           
6
 ε παξαδνζηαθή πξνζσλπκία ηεο πνιηηηθήο 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:36 EEST - 44.213.66.193



 

22 

αξρηηέθηνλεο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ ζπλερψο κέζα απφ ηελ δνπιεία 

ηνπο λα παξάμνπλ έξγν πξσηφηππν θαη θαηλνηφκν ή έζησ 

εξγάδνληαη κεζνδηθά θαη εκκνληθά πνιιέο θνξέο θαη' εηθφλα θαη 

νκνίσζε κε απηή ηεο ερνγξάθεζεο. Λήςε έλα, δχν..., δνθηκή 

ηέζζεξα..., επεμεξγαζία..., κνληάδ... δηνξζψζεηο ζηα ζεκεία 

ηξία, πέληε, νθηψ..., κνληάδ..., απνζήθεπζε... θιπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 7: Αρχιτεκτονική τφπου Copy Paste από ςταρ αρχιτζκτονα 
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...Ησογπαθήζειρ ζςνέσεια... 

 

Δπηπιένλ, έλνησζα φηη, απφ ηελ ζηηγκή πνπ είρα ερνγξαθήζεηο 

πηα ζην ελεξγεηηθφ κνπ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζπλαγσληδφκνπλ 

ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ. Σν πεξηζζφηεξν ζην νπνίν κπνξνχζα λα 

ειπίδσ ήηαλ φηη ε ζπλαπιηαθή κνπ εξκελεία ζα είλαη εμίζνπ θαιή 

κε ηελ αληίζηνηρε ερνγξάθεζε κνπ ζην ίδην έξγν, αλ ππήξρε. Ο 

κνπζηθφο ζηε ζθελή πξνζπαζεί λα ηα βγάιεη πέξα κε φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξε πξνζπάζεηα, θαη λα παίμεη ηα έξγα ιίγν πνιχ 

φπσο ζηελ ερνγξάθεζε. Αξρίδεη ινηπφλ λα παξνπζηάδεη κηα 

απίζηεπηε έιιεηςε θαληαζίαο, θαζψο δελ ληψζεη πιένλ ηδηαίηεξε 

αλάγθε λα ζηεξηρηεί ζ' απηήλ. Έηζη, γξήγνξα γεξλά. Πξφθεηηαη 

γηα κηα θξηθηή δσή.  

Σν κεγάιν θαθφ ζηε θφξκα ηνπ θνλζέξηνπ είλαη φηη ζηξέθεη ηελ 

πξνζνρή καθξηά απφ ηνλ αθξναηή. Ννκίδσ φκσο φηη έρνπκε 

ππνρξέσζε λα θάλνπκε ηνλ αθξναηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ελδνζθφπεζεο θαη φρη ην αληίζεην. 

Σν ζίγνπξν είλαη πσο νηηδήπνηε εκπεξηέρεη δεμηνηερλία θαη 

επηδεημηκαλία επί ζθελήο δελ ζπληζηά ελδνζθφπεζε, ή αθφκα, ηελ 

απνηξέπεη. Καη απηφ ην ζεσξψ αλήζηθν! 

Ο Gould ζεσξνχζε φηη νπνηαδήπνηε κνπζηθή θαηαζθεπάδεηαη κε 

ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ή ηνπιάρηζηνλ 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ιφκπη, εζηηαηφξηα θιπ, ζαλ κηα 

κνπζηθή ππφθξνπζε (αηκνζθαηξηθή κνπζηθή), έρεη άκεζε ζπλάθεηα 

κε ηε κνπζηθή ηνπ Μπαρ. Η θνχγθα, θαη νπσζδήπνηε θάζε κνπζηθή 

ζηελ νπνία νη θσλέο έρνπλ ηέηνηα αλεμαξηεζία, εκπεξηέρεη απφ 

ηε θχζε ηεο κηα ζεκαζία πνπ πξαγκαηηθά δελ δηαθέξεη θαζφινπ 

απφ εθείλε ηεο κνπζηθήο ζε ρψξνπο αλακνλήο. Κη απηφ γηαηί ε 

θχξηα ιεηηνπξγία ηεο θνχγθαο είλαη λα θαηαδεηθλχεη κηα 
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εκπεηξία πνπ νπζηαζηηθά είλαη αλνηθηή ζε φιεο ηηο εθδνρέο. 

Πηζηεχσ έιεγε ραξαθηεξηζηηθά φηη κπνξεί θαλείο λα κπαίλεη θαη 

λα βγαίλεη απφ κηα κνπζηθή εκπεηξία ζε κηα άιιε ηφζν εχθνια 

φζν κπνξεί θαη λα κπεη ζε έλα αζαλζέξ. 

Θεσξνχζε επίζεο φηη ν θηλεκαηνγξάθνο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 

θαη κεηά άιιαμε ηελ αληίιεςή ησλ αλζξψπσλ πεξί ηεο απφζηαζεο. 

Καη απηφ φπσο έιεγε είρε αληίθηππν θαη ζην φηη αληηιακβάλνληαλ 

πνιπδηάζηαηα πιένλ ηελ κνπζηθή. Πίζηεπε επίζεο φηη απηφ πνπ ζα 

γίλεη ηειηθά είλαη πσο ζα μεράζνπκε απηή ηελ πεξίεξγε αληίιεςε 

φηη νη ερνγξαθήζεηο ζπλερίδνπλ ηελ παξάδνζε "ηελ πνιχ θησρή 

παξάδνζε φπσο ηφληδε" ησλ δσληαλψλ ζπλαπιηψλ θαη φηη ζπλεπψο 

πξέπεη λα βάινπκε ηνλ αθξναηή λα θαζίζεη κπξνζηά ζηα ερεία ηνπ 

ζηεξενθσληθνχ ηνπ, ψζηε λα ηνλ θέξνπκε αληηκέησπν κε κηα 

απφιπηα νξηνζεηεκέλε εκπεηξία. Μηα εκπεηξία πνπ φπσο 

ππνζηήξηδε ζα έκνηαδε κε ρνξνγξαθία. Θα είρε βάζνο, αλάιπζε, 

θίλεζε θαη πνιιέο πξννπηηθέο. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα ζνλάηα ηνπ 

Μπεηφβελ ζα κπνξνχζε λα ερνγξαθήζεη θάπνηνο ηηο πξψηεο κεγάιεο 

ζπγρνξδίεο κε κηα πξννπηηθή φπνπ ηα κηθξφθσλα ζα βξίζθνληαη 

πνιχ θνληά ζην πηάλν. Οπζηαζηηθά κέζα ζην θαπάθη, θαη κφιηο ν 

ήρνο γίλεη θαη πάιη απαιφο, κφιηο εκθαληζηεί ε επφκελε κνπζηθή 

ηδέα, μαθληθά ηα κηθξφθσλα απνκαθξχλνληαη, θαη πάεη 

ιέγνληαο... Οπζηαζηηθά ν αθξναηήο εηζάγεηαη έηζη πην θνληά ζηα 

δξψκελα θαη πξφηππα ζα ιέγακε ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ.  

Με ηελ ερνγξάθεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θξίλεηο ηε δνπιεηά 

ζνπ εθ ησλ πζηέξσλ, πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

βηαζηηθέο απνθάζεηο πνπ θαιείηαη θάπνηνο λα πάξεη ζηε δσληαλή 

ζπλαπιία, ππφ ην βιέκκα ησλ αθξναηψλ πνπ ηελ έρνπλ 

εμηδαληθεχζεη ζην βάζνο ηεο κλήκεο ηνπο. Απηφ ζε έλα κεγάιν 

βαζκφ εμνκνηψλεη ηνλ εξκελεπηή κε ηνλ ζπλζέηε, θαζψο ηνπ 
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πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα θαη θαη' επέθηαζε ε απαίηεζε λα 

επηκειεζεί ην έξγν εθ ησλ πζηέξσλ. 

Έλα άιιν κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηελ 

βησκαηηθή εκπεηξία ησλ ερνγξάθεζεσλ ηνπ Glenn, είλαη φηη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ερνγξαθήζεσλ κπνξεί θαλείο λα ιεηηνπξγεί 

απξνθαηάιεπηα, απηνζρεδηάδνληαο ζε "επηθίλδπλν" βαζκφ φπσο 

έιεγε. Έηζη νη ερνγξαθήζεηο πνπ δελ έρνπλ εξκελεπηηθή δέζκεπζε 

πξνρσξνχλ θαη δεκηνπξγνχληαη παξάιιεια κε ηελ ππφ εμέιημε 

ηδέα. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα παξαγσγηθή θαη γηαηί φρη 

καζεζηαθή δηαδηθαζία φπνπ ην κελ ηξνθνδνηεί ην δε. Δίλαη έλα 

εξγαιείν φπνπ νη δπλαηφηεηεο ηνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνλ 

ηζηνξηθφ ξφιν ηνπ λα ζσζεί ην έξγν!  

Παξφιν πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ερνγξαθήζεηο ν ίδηνο ν Glenn 

αιιά θαη νη πεξηζζφηεξνη εξκελεπηέο έρνπλ θάλεη κηα 

πξνεηνηκαζία απφ πξηλ γηα ην ηί ζα ερνγξαθεζεί, φπσο θαη ζηελ 

ζπλαπιία ηνπ ηί ζα παηρηεί, σζηφζν ε ερνγξάθεζε ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηειεί πηζηφ αληίγξαθν ηεο 

ζπλαπιηαθήο εκπεηξίαο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ κάιηζηα ε δηαδηθαζία 

ηεο ερνγξάθεζεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα ζπκβάιεη 

κε πξσηφηππν ηξφπν ζηε κνπζηθή παξάδνζε, κέζα απφ ηε δηαξθή 

εθκεηάιιεπζε εθείλσλ αθξηβψο ησλ αξεηψλ πνπ ηελ θαζηζηνχλ θάηη 

παξαπάλσ απφ κηα θσηνγξαθηθή δηαδηθαζία απαζαλάηηζεο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ ζπλαπιηαθψλ 

εξκελεηψλ. Οπζηαζηηθά απηφο είλαη ζα ιέγακε θαη ν ιφγνο πνπ 

απνζχξζεθε απφ ηηο ζπλαπιίεο ην 1964 θαη αθηεξψζεθε ζηηο 

ερνγξαθήζεηο. Πίζηεπε ηφζν πνιχ πνπ πξνζπαζνχζε ηφζν κέζα απφ 

ηελ δνπιεηά ηνπ θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ λα αλαδείμεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ ηφηε κέζνπ. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ ηνλ 

νδήγεζε ζε απηή ηνπ ηελ απφθαζε είλαη γηαηί πίζηεπε φηη γηα λα 

εμειηρηείο πξέπεη απφ κφλνο ζνπ λα αλαδεηάο ηελ εμέιημε ησλ 
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δπλαηνηήησλ ζνπ, αζρέησο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ 

ππφινηπνπ θφζκνπ. Οη ερνγξαθήζεηο ινηπφλ γηα ηνλ Gould 

απνηέιεζαλ ην πξνζσπηθφ πξνπνλεηήξην πνπ θαηέγξαθαλ ην 

νηηδήπνηε, αθφκα θαη ηελ παξακηθξή αδπλακία, πνπ ζηελ ζπλαπιία 

απιά δελ πθίζηαην θάηη ηέηνην. 

ίγνπξα ήηαλ κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ θάζε ηί ην κεηξνχζε φπσο 

έθαλε θαη ζηηο ερνγξαθήζεηο. Έθαλε φηη κπνξνχζε ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεί κφλν εζηθέο θαη φρη αηζζεηηθέο θξίζεο. 

Πξνζπαζνχζε λα δηθαηνινγεί ηα πξάγκαηα κε ηελ ινγηθή, εθηφο 

απφ ηελ δηθή ηνπ δνπιεηά φπνπ ε πξνζσπηθή εθηίκεζε θαη 

αηζζεηηθή γηα ην πσο πξέπεη λα είλαη ηα πξάγκαηα ζε κηα 

εξκελεία, είρε ηνλ πξψην ιφγν.  

Έλαο άιινο ιφγνο πνπ έθαλε ηνλ Glound λα γίλεη ππνζηεξηθηήο 

ηεο ερνγξάθεζεο είλαη φηη πίζηεπε πσο ν "θαιιηηέρλεο" πξέπεη 

λα εξγάδεηαη θάησ απφ ηελ αλσλπκία, γηα ην θαιφ ην δηθφ ηνπ 

αιιά θαη ηνπ "θνηλνχ" ηνπ.
7
 Θα πξέπεη ζηνλ θαιιηηέρλε λα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δξα θαηά θάπνηνλ ηξφπν κπζηηθά, δίρσο 

λα αζρνιείηαη κε ηηο ππνηηζέκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο ή, 

αθφκα θαιχηεξα, δίρσο λα ηηο γλσξίδεη. Αθφκα θαη έλαο επαξθήο 

αξηζκφο θαιιηηερλψλ φηαλ αξρίζεη λα ηηο αγλνεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ηφηε απηέο απιψο ζα πάςνπλ λα πθίζηαληαη. 

Γεδνκέλεο ηεο εμαθάληζεο ηνπο ινηπφλ, ν θαιιηηέρλεο ζα 

εγθαηαιείςεη ηε ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηνπ πεξί επζχλεο απέλαληη 

ζην θνηλφ, θαη ην θνηλφ ηνπ ζα παξαηηεζεί απφ ην ξφιν ηνπ 

δνπιηθά εμαξηψκελνπ. Ο θαιιηηέρλεο ζα δξα σο πξαγκαηηθφο 

δεκηνπξγφο πνπ ζέιεη λα δψζεη θάηη θαηλνχξην θαη δεκηνπξγηθφ 

ζην νπνηνδήπνηε θνηλφ βξεη αληίθξηζκα ε δεκηνπξγία, 

απειεπζεξσκέλνο απφ ηηο επηηαγέο ησλ θαηξψλ. 

                                                           
7
 Οη ιέμεηο θνηλφ θαη θαιιηηέρλεο ππαηλίζζνληαη ηελ χπαξμε ηεξαξρίαο, πνπ 

θαηά ηνλ Glound ήηαλ θάηη ην απερζέο θαη ππνθξηηηθφ 
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Θα ήζειε πνιχ λα κπνξεί λα έρεη δηαζέζηκε ηερλνινγία ζηα 

ρέξηα ηνπ ψζηε λα πεη: "Οξίζηε νη 16 ιήςεηο, κπνξείηε λα ηηο 

ζπλαξκνινγήζηε φπσο ζέιεηε". Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ απηφ. 

Πξαγκαηηθά. Με ηελ κνλαδηθή ειάρηζηε πξνυπφζεζε φηη νη 

αθξναηέο ζα δηέζεηαλ ηε δηθή ηνπο αληίιεςε γηα ην πσο ζέινπλ 

ην ηειηθφ πξντφλ. Πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαλείο ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά κέξε, θαη θαηφπηλ λα ηα δίλεη ζηνλ θφζκν ιέγνληαο: 

"Οξίζηε, απηφ είλαη ην παηδί κνπ. Μεγαιψζηε ην ζχκθσλα κε ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηα πηζηεχσ ζαο". Έηζη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ην πξντφλ. Πξντφλ ζπλεηδεηψλ επηινγψλ θαη απφ ηα δχν κέξε θαη 

φρη επηβνιήο. Με ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο, εθρσξείηαη 

κέξνο ηνπ ειέγρνπ ηνπ εξκελεπηή, ππέξ ηνπ αθξναηή. πξφθεηηαη 

γηα κηα θαηάζηαζε φπσο έιεγε ν Gould ε νπνία είλαη ηφζν 

ελζαξξπληηθή θαη γνεηεπηηθή, φζν αηζζεηηθά θαη εζηθά πξέπνπζα. 

Δπίζεο έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ εληνπίδεη θαη εκκέλεη 

ν Gould ζηελ ερνγξάθεζε είλαη, φηη ιεηηνπξγεί ζαλ εξγαιείν - 

κεραληζκφο ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ. Έηζη κηα ερνγξάθεζε κπνξεί λα 

απνηειείηαη απφ 16κέξε θαη ην θάζε κέξνο απφ πνιιέο 

επαλαιακβαλφκελεο ιήςεηο. ιεο απηέο νη ιήςεηο κπνξεί λα είλαη 

αηάθησο ερνγξαθεκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, 

αθφκα θαη κεηά απφ ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν ε αθαηαλίθεηε πίεζε πνπ αζθεί ν ρξφλνο αλαζηέιιεηαη, ή 

ηνπιάρηζηνλ, απνθξχπηεηαη. Απφ κηα άπνςε πξφθεηηαη γηα θελφ. 

Έλα κέξνο φπνπ κπνξεί θαλείο λα λνηψζεη απφιπηα φηη ε 

αλαπφδξαζηε γξακκηθφηεηα ηνπ ρξφλνπ, ε πην θξηθηά πεξηνξηζηηθή 

δχλακε ηεο θχζεο, έρεη παξαθακθζεί, θαη κάιηζηα ζε εληππσζηαθφ 

βαζκφ θαη κε εληππσζηαθφ απνηέιεζκα. 

Η ερνγξάθεζε απνηειεί θάηη πνιχ ηδηαίηεξν. Γελ πξφθεηηαη γηα 

αληίγξαθν κηαο ζπλαπιηαθήο εκπεηξίαο, νχηε γηα ελζχκην θάπνηαο 

"αγηνπνηεκέλεο" δεκφζηαο εθδήισζεο. Η ερνγξάθεζε απνηειεί, 
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εγγελψο, κηα κνξθή ηέρλεο κε δηθνχο ηεο λφκνπο θαη ειεπζεξίεο, 

πνιχ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 8: Blackbird studio C, ςτο Nashville 
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Ακποαηέρ και Ακποάζειρ ζςνέσεια... 

 

Αλ βξηζθφκνπλ πάλσ ζηε ζθελή ζα ήκνπλ αλαγθαζκέλνο λα 

ζπκβηβαζηψ κε κηα πξννπηηθή πνπ ζα ήηαλ ιίγν-πνιχ εμίζνπ 

απνδεθηή θαη απφ ηνλ αθξναηή ηεο πξψηεο ζεηξάο θαη απφ εθείλνλ 

πνπ ζηέθεηαη φξζηνο ηειείσο πίζσ ζηνλ ηειεπηαίν εμψζηε. Σειηθά  

θαηαιήγεη θαλείο ζε κηα πξννπηηθή πνπ πνιχ πηζαλφ λα είλαη 

θαηάιιειε κφλν γηα ηνλ αθξναηή ζηελ ζέζε Λ34, ρσξίο θαη απηφ 

λα είλαη βέβαην. 

Η κεγαιχηεξε πλεπκαηηθή θνηλσλία είλαη εθείλε κεηαμχ 

θαιιηηέρλε θαη ηνπ θαη' νίθνλ αθξναηή. Αθφκα έιεγε φηη ην 

ζσζηφηεξν απ' φζα θάλεη ε ηερλνινγία είλαη φηη απειεπζεξψλεη 

ηνλ αθξναηή ψζηε απηφο λα είλαη ζπκκέηνρνο, θαη κάιηζηα κε 

ηξφπνπο πνπ παιαηφηεξα ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ εξκελεπηή. 

Γίλεη ινηπφλ ζηνλ αθξναηή δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο δελ δηέζεηε 

πξνεγνπκέλσο.  Έηζη ν αθξναηήο γίλεηαη θάηη παξαπάλσ απφ 

θαηαλαισηήο. Γίλεηαη ζπκκέηνρνο. 

Η ηερλνινγία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί έλα θιίκα 

αλσλπκίαο θαη λα πξνζθέξεη ζηνλ θαιιηηέρλε ηνλ απαξαίηεην 

ρξφλν θαη ηελ ειεπζεξία ψζηε λα επεμεξγαζηεί φζν θαιχηεξα 

κπνξεί ηελ αληίιεςή ηνπ γηα έλα έξγν θαη λα ηειεηνπνηήζεη ηελ 

εξκελεία ζηελ νπνία έρεη θαηαιήμεη δίρσο λα αλεζπρεί γηα ην 

ηξαθ, ηηο ιάζνο λφηεο ή άιια αζήκαληα δεηήκαηα. Αθφκα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηθαζηζηά ηηο απαίζηεο θαη ηαπεηλσηηθέο 

θαηαζηάζεηο αλαζθάιεηαο πνπ είλαη ζχκθπηεο ζηε ζπλαπιία, 

αθαηξψληαο παξάιιεια απφ ηε κνπζηθή εκπεηξία ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθάζηνηε εξκελεία. Έηζη ε θαηάθηεζε ή φρη ηνπ 

κνπζηθνχ Έβεξεζη ζε κηα ζπλαπιία παχεη λα έρεη ζεκαζία. Γη' 

απηφλ αθξηβψο ην ιφγν έξρεηαη θαη ζην πξνζθήλην ε 
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"αλεζηθφηεηα". Πξφθεηηαη γηα κηα δχζθνιε πεξηνρή, φπνπ ε 

αηζζεηηθή αγγίδεη ηε ζενινγία, θαη ην αλήζηθν ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη λα δηαζέηεη θάπνηνο ηε δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο, λα δεκηνπξγήζεη, εάλ κπνξεί, κηα αηκφζθαηξα 

πξνζσπηθνχ δηαινγηζκνχ ζηνλ αθξναηή, θαη λα κελ ην θάλεη! 

Ο Gould πίζηεπε πάξα πνιχ φηη ε κνπζηθή πξέπεη λα αθνχγεηαη 

θαη' ηδίαλ θαη φρη λα αληηκεησπίδεηαη φπσο έιεγε σο έλα είδνο 

νκαδηθήο ζεξαπείαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δεκφζηαο εκπεηξίαο. 

Πξέπεη λα νδεγεί ηνλ αθξναηή, αιιά θαη ηνλ εξκελεπηή, ζε κηα 

θαηάζηαζε δηαινγηζκνχ. Κάηη ηέηνην φπσο θαηαιαβαίλεη θαλείο 

είλαη αδχλαηνλ λα ζπκβεί φηαλ γχξσ ζνπ ππάξρνπλ άιινη 2999 

άλζξσπνη. Οη εληνλφηεξεο ελζηάζεηο ινηπφλ ηνπ Gould ζχκθσλα κε 

ηα ιεγφκελα ηνπ ήηαλ θπξίσο εζηθέο παξά κνπζηθέο. Δπίζεο πάληα 

ππνζηήξηδε φηη ζην αθξναηήξην αζθείηαη απφ ηελ κνπζηθή έλα 

είδνο ζεξαπείαο. Μάιηζηα ππνζηήξηδε φηη ζα έπξεπε ζε θάζε 

πεξίπησζε λα πθίζηαηαη, είηε είλαη ζπλαπιία είηε είλαη 

ερνγξάθεζε, είηε είλαη κηα κνπζηθή αλακνλήο. ηα δηθά ηνπ έξγα 

απέθεπγε λα εμαθξηβψζεη απφ πνπ πξνέξρεηαη απηή ε ζεξαπεπηηθή 

αμία. πσο είρε πεη: Ίζσο λα είκαη απιψο πξνιεπηηθφο, ζαλ ηνπο 

κνπζηθνχο ηεο ηδαδ, πνπ ζπρλά αξλνχληαη λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ 

κνπζηθή επεηδή θνβνχληαη κήπσο θαη ηπρφλ ραζεί ζηελ πνξεία ε 

φπνηα καγηθή επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα.  
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Θα κπνξνχζακε ζε απηφ ην ζεκείν λα ζρνιηάζνπκε φηη θαη 

πνιινί αξρηηέθηνλεο δελ εμαθξηβψλνπλ αξθεηέο θνξέο ηηο 

πξνζέζεηο ηνπο. Οχηε θαη ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν νδεγήζεθαλ ζηελ 

ιχζε. Αθήλνπλ λα πιαλάηε έλα κπζηήξην φπνπ νη "εηδηθνί θαη κε" 

ζα ζπεχζνπλ λα δψζνπλ ηηο εξκελείεο ηνπο θαη ζα θαηαζθεπάζνπλ 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα "κχζν" γχξσ απφ ην αξρηηεθηφλεκα θαη ην 

δεκηνπξγφ. ηελ ζπλέρεηα ν δεκηνπξγφο απνθηάεη έηζη κηα καγηθή 

ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ ηνπ, ζην νπνίν ππνζπλείδεηα 

πιένλ ε αξρηηεθηνληθή απηή ηνπ "αξέζεη", κε αθνξηζηηθφ ζα 

ιέγακε πνιιέο θνξέο ηξφπν. 

Εικ. 9: Ο προςωπικόσ χώροσ ακρόαςησ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:36 EEST - 44.213.66.193



 

32 

Το ακποαηήπιο ηος μέλλονηορ 

 

Σν Αθξναηήξην ηνπ κέιινληνο ζα πξέπεη λα θαίλεηαη αιιά φρη 

λα αθνχγεηαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Gould είρε θαηαζηξψζεη ην 

ζρέδην ΓΔΥΠΔΔ (ρέδην Γθνπιλη γηα ηελ Δμάιεηςε ηνπ 

Υεηξνθξνηήκαηνο θαη Παληφο Δίδνπο Δθδειψζεσλ). Σν πξψην βήκα 

γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ ΓΔΥΠΔΔ
8
 ζα πξέπεη λα είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ζπλαπιηψλ δίρσο ρεηξνθξνηήκαηα θάζε Παξαζθεπή, 

άββαην θαη Κπξηαθή. Απηέο νη ηξεηο κέξεο είλαη νη πιένλ 

θαηάιιειεο γηα ηε δεκηνπξγία επιαβηθήο δηάζεζεο ιφγσ ησλ 

εγγελψλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο απνρξψζεσλ. Οη ζπλαπιίεο ηεο 

ππφινηπεο εβδνκάδαο (απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε), ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαθεκίδνληαη σο νηθνγελεηαθέο. Οη ηηκέο ζα είλαη κεησκέλεο 

θαη θπζηθά ην ρεηξνθξφηεκα επηηξεπηφ. Σα παηδηά ζα 

ελζαξξχλνληαλ λα παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο φιε ηελ εβδνκάδα, θαη 

ε ππνρξέσζε λα ζπλνδεχνληαη ζα απνηεινχζε βνιηθή δηθαηνινγία 

γηα φζνπο απφ ηηο παιαηφηεξεο γεληέο δπζθνιεχνληαη λα 

ζπλεζίζνπλ ην λέν θαζεζηψο. Φπζηθά νη εξκελεπηέο ζα είλαη 

δεπηέξαο δηαινγήο θαη κφλν. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 GPAADAK: Gould Plan for the Abolition of Applause and Demonstrations of 

All Kinds 
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Δπίλογορ 

 

Ο Glenn Gould φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ κειέηε 

πνπ έθαλα θνβφηαλ δπν πξάγκαηα. Σν πξψην είρε λα θάλεη κε ηελ 

απψιεηα. Γελ κπνξνχζε λα αληέμεη ηελ επζχλε φηη θάηη ην νπνίν 

ζα ήηαλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ ζε κηα ζπλαπιία, ζα ράλνληαλ 

γηα πάληα. Σν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ηελ πηζηφηεηα ελφο 

έξγνπ πνπ ήζειε λα κεηαθέξεη ζχκθσλα κε ην πσο ην 

αληηιακβάλνληαλ. Γελ ήζειε λα δεκηνπξγεί εζθαικέλεο εληππψζεηο 

γηα ην πψο αληηιακβάλεηαη έλα έξγν θαη πσο ην κεηαθέξεη κέζσ 

ηνπ πηάλν ηνπ ζην θνηλφ. Έηζη ε ερνγξάθεζε έγηλε ην κέζνλ 

φπνπ: ε πηζηφηεηα, ε ηειεηφηεηα θαη ε αθζαξζία ελφο έξγνπ 

απνηέιεζαλ, γηα ηνλ Gould, ην ηξίπηπρν ηεο πξνζσπηθήο εξεκίαο 

θαη αζθάιεηαο πνπ ηνπ επέηξεπαλ λα ζπλζέηεη αλελφριεηνο θαη 

απαιιαγκέλνο απφ άγρε θαη άιιεο κεηαθπζηθέο αλεζπρίεο. Δπίζεο 

ήζειε απφ ηελ κηα λα έρεη αηφθην θαη αλαιινίσην ην κνπζηθφ 

έξγν φπσο ην είρε ζθεθηεί, ζπλζέζεη θαη ηειεηνπνηήζεη κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά απφ ηελ άιιε ήζειε λα έρεη έλαλ 

αθξναηή κέηνρν, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο λα 

κπνξεί λα ειέγρεη απηφ πνπ ζέιεη λα αθνχζεη, θηάλνληαο έηζη ζε 

κηα πην εκπινπηηζκέλε θαηά απηφλ εκπεηξία, επηβάιινληαο ζην 

έξγν ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Έλαλ αθξναηή πνπ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αληίιεςε θαη ηε ζθέςε ηνπ 

δεκηνπξγνχ γηα ην έξγν θαη ζα κπνξεί λα αζθεί θξηηηθή ηελ ίδηα 

ζηηγκή πάλσ ζην έξγν ζχκθσλα κε ηηο πνιχ πξνζσπηθέο ηνπ 

πξνηηκήζεηο. Ο αθξναηήο είλαη κέηνρνο, φρη κέζσ ηνπ απξφζσπνπ  

ρεηξνθξνηήκαηνο, αιιά κέζα απφ ηελ αλαδεκηνπξγία ελφο έξγνπ ην 

νπνίν πξσηίζησο είλαη ζε ζέζε λα ην αληηιεθηεί ζε βάζνο θαη λα 

εθηηκήζεη ηελ πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηελ ζηηγκή ηεο 

δεκηνπξγίαο. 
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Γςο λόγια για ηον Τόπο ηηρ Μοςζικήρ 

 

Ο Goethe απνθαινχζε ηελ αξρηηεθηνληθή, πεηξσκέλε κνπζηθή.
9
 

Με απηή ηελ θξάζε έιεγε φηη ε αίζζεζε, ε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε 

πνπ ζε ππνβάιεη ε αξρηηεθηνληθή, πξνζνκνηάδεηαη κε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ε κνπζηθή πάλσ καο. 

Ο ρψξνο ηεο κνπζηθήο. Δθεί φπνπ γελληέηαη, δεκηνπξγείηαη, 

εμειίζζεηαη, σξηκάδεη κέρξηο φηνπ θαηαζηαιάμεη ν θαιιηηέρλεο, 

θαη ζην ηέινο απνζεθεχεηαη κέζσ ηεο ερνγξάθεζεο. ηε ζπλέρεηα 

ηειεηνπνηείηαη κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ παξακεηξνπνηήζεσλ 

πνπ καο παξέρεη ε ηερλνινγία, γηα λα μαλά απνζεθεπηεί ζε 

θάπνην κέζν φπνπ κπνξεί λα δηακνηξαζηεί ζηνπο ππφινηπνπο 

θίινπο ηεο κνπζηθήο ψζηε λα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί είηε ζην 

κέξνο πνπ γελλήζεθε είηε θάπνπ αιινχ αηνκηθά. Με βάζε απηήλ 

ηελ παξαδνρή δεκηνπξγήζεθε ην θέληξν κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη 

αλαπαξαγσγήο. 

πνπ ζχκθσλα θαη κε ην ρέδην ΓΔΥΠΔΔ ηα ζαββαηνθχξηαθα ζα 

επηθξαηεί έλα ηειεηνπξγηθφ θιίκα θαη ζα θηινμελνχληαη 

παξαζηάζεηο γλσζηψλ θαιιηηερλψλ. Οη ζπλαπιίεο απηέο ζα 

θαηαγξάθνληαη θαη ζα δηαλέκνληαη ζηνπο αθξναηέο, νη νπνίνη ζα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα μαλά αθξναζηνχλ ην έξγν ζην ζπίηη ηνπο 

απφ κηα άιιε πξννπηηθή θαη ζίγνπξα απφ κηα πην ηδαληθή ζέζε. 

Σηο ππφινηπεο εκέξεο ε θεληξηθή αίζνπζα ζα είλαη δηαζέζηκε κε 

ην ίδην έξγν. Μφλν πνπ ζηε ζέζε ησλ κνπζηθψλ θαη ησλ νξγάλσλ 

ζα ππάξρνπλ ερεία πνπ ζα παίδεη ην θαζ' έλα φηη έπαηδε δσληαλά 

ζε εθείλε αθξηβψο ηελ ζέζε ην αββαηνθχξηαθν. ηα ζηνχληην 

κπνξνχλ λα γίλνληαη ερνγξαθήζεηο ηφζν απφ ηνπηθά ζπγθξνηήκαηα 

                                                           
9
 I call architecture "petrified" music 
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φζν θαη απφ ζπγθξνηήκαηα πνπ ζα θηινμελνχληαη ζην ρψξν. ηαλ 

δελ ζα ππάξρνπλ ερνγξαθήζεηο κπνξεί θάπνηνο απιφο αθξναηήο λα 

πάεη θαη λα θάλεη ην κνληάδ θάπνηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 10: Άγαλμα παγκάκι ςτη πλατεία CBC's του Τορόντο 
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10 ζκέτειρ από ηον Gould πος ζςνέθεηαν ηον 

σαπακηήπα ηος και ηη μοςζική... 

 

 Η πξαγκαηηθή κειέηε γίλεηαη δηαξθψο κέζα ζην κπαιφ κνπ. 

 Η εζηθή δίρσο ην δσληαλφ πλεχκα είλαη λεθξή 

 Η ερνγξάθεζε εμαζθαιίδεη έλαλ κφληκν ραξαθηήξα ζηελ 

εξκελεία  

 Βαζηθή αξρή πίζσ απ' φια είλαη ε κέγηζηε δηαχγεηα. 

 Σν ζεκαληηθφηεξν ζε κηα εξκελεία είλαη ε ζπγθέληξσζε ζηηο 

θαζαξά κνπζηθέο ιεπηνκέξεηεο.  

 Κάζε ηέρλε πνπ παξνπζηάδεηαη δσληαλά ελψπηνλ θνηλνχ είλαη 

αλήζηθε. Γηαηί είλαη ιάζνο λα παξαθνινπζεί θαλείο 

εδνλνβιεπηηθά ζπλαλζξψπνπο ηνπ λα ππνβάιινληαη ζε 

δνθηκαζίεο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πξαθηηθφ ιφγν χπαξμεο. 

 Σν ρεηξνθξφηεκα είλαη πνιιέο θνξέο πξνζπνηεηφ θαη 

παξαπιαλεηηθφ. 

 Κάζε δεκφζηα εθδήισζε ελζνπζηαζκνχ εμππεξεηεί ηα θαηψηεξα 

έλζηηθηα ηνπ αλζξψπνπ 

 Σν Αθξναηήξην ηνπ κέιινληνο ζα πξέπεη λα θαίλεηαη αιιά φρη 

λα αθνχγεηαη 

 Η κεγαιχηεξε πλεπκαηηθή θνηλσλία είλαη εθείλε κεηαμχ 

θαιιηηέρλε θαη ηνπ θαη' νίθνλ αθξναηή 
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Βιβλιογπαθία 

- Glenn Gould, θέςεηο γηα ηε κνπζηθή, κεηάθξαζε ηέθαλνο 

Θενδσξίδεο, εθδφζεηο Νεθέιε, Γεχηεξε έθδνζε, Αζήλα 2012 

- Paul D. Miller aka DJ Spooky, Sound Unbound, εθδφζεηο Mit, 

London 2008 

- Paolo Virno, Γξακκαηηθή ηνπ πιήζνπο, κεηάθξαζε Βαζίιεο 

Παζζάο, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα-Οδπζζέαο, Αζήλα 2007 

- Travis Elborough, The Long-player Goodbye, Δθδφζεηο Sceptre, 

London 2008 

- Debra Waters, Theaters 2, εθδφζεηο Images, Australia 2009 

- Charlotte Rivers, Best of Disc Art, Δθδφζεηο RotoVision, 

Switzerland 2008 
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Γιαδίκηςο 

 

http://www.glenngould.com/us/home 

http://glenngould.ca/ 

https://soundcloud.com/glenn-gould 

http://www.collectionscanada.gc.ca/glenngould/index-e.html 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Gould 

http://en.wikipedia.org/wiki/Claudio_Arrau 

http://www.pianoweb.fr/glenn-gould.php 

http://music.cbc.ca/#!/blogs/2012/9/Glenn-Goulds-chair 

http://crosseyedpianist.com/2013/05/27/concert-going-in-the-

age-of-recording/ 

http://www.blogto.com/city/2014/06/toronto_star_donates_huge_p

hoto_archive_to_the_library/ 

http://www.siegelproductions.ca/filmfanatics/documentaryfilms.

htm 

http://freephotooftheday.com/2008/04/ 

http://www.brunomonsaingeon.com/FR/INTERPRETES/GOULD.html 
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http://www.thestar.com/news/gta/2014/06/27/of_flowers_stolen_a

nd_hearing_lost_fiorito.html 

http://grandpianohaus.com/news/page/2 

http://www.jmeshel.com/sotw-5-glenn-gould-toccata-in-cm-j-s-

bach/ 

http://the-legion-of-

decency.blogspot.gr/2008_10_01_archive.html 

http://www.avsforum.com/forum/19-dedicated-theater-design-

construction/255432-acoustical-treatments-master-thread-

345.html 

http://www.monoandstereo.com/2012/05/mono-stereo-is-expanding-

their.html 

http://izquotes.com/quote/312508 

http://www.calatrava.com/#/Selected%20works/Architecture?mode=

english 
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Δικονογπαθικέρ Πηγέρ 
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Εικ. 4:  http://www.siegelproductions.ca/filmfanatics/documentaryfilms.htm 

Εικ. 5:  http://www.blogto.com/city/2014/06/toronto 

_star_donates_huge_photo_archive_to_the_library/ 

Εικ. 6:  http://www.brunomonsaingeon.com/FR/INTERPRETES/GOULD.html 

Εικ. 7: http://www.calatrava.com/#/Selected%20works/Architecture?mode=english 

Εικ. 8:  http://www.avsforum.com/forum/19-dedicated-theater-design-

construction/255432-acoustical-treatments-master-thread-345.html 

Εικ. 9: http://www.monoandstereo.com/2012/05/mono-stereo-is-expanding-their.html 

Εικ. 10:  http://the-legion-of-decency.blogspot.gr/2008_10_01_archive.html 
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