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Synergies: 1ο Φεστιβάλ Πειραματικού 
Μουσικού Θεάτρου και Διαμεσικής Mουσικής 

Performance 

Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ 
Ο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο ARTio (Arts Interdisciplinary Organisation) ζαο πξνζθαιεί 

ζην «Synergies: 1ν Φεζηηβάι Πεηξακαηηθνύ Μνπζηθνύ Θεάηξνπ θαη Δηακεζηθήο Mνπζηθήο 

Performance», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 19, 20 θαη 21 Απξηιίνπ 2019 ζηελ Λεπθσζία, 

ζην Επξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ζε άιινπο ρώξνπο πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ 

αξγόηεξα. Τν Φεζηηβάι απνηειείηαη από Αθαδεκατθό Σπλέδξην, Performances, Εξγαζηήξηα, 

θαζώο θαη Έθζεζε Ελαιιαθηηθώλ Παξηηηνύξσλ. 

 

Γενικά – Καλλιτεχνικό Πλαίςιο 
Η δεθαεηία ηνπ 1960 εηδηθόηεξα, απνηειεί κηα δεθαεηία νξόζεκν ζηνλ θόζκν ηεο κνπζηθήο 

θαη ηεο ηέρλεο γεληθόηεξα, κε επηξξνέο ζηελ θαιιηηερληθή δηαδηθαζία πνπ είλαη εκθαλείο 

κέρξη ηηο κέξεο καο. Σπλζέηεο όπσο νη John Cage, Morton Feldman, Earl Brown, David 

Tudor θαη Christian Wolff, γλσζηνί θαη σο “Τhe New York School”, ακθηζβεηνύλ έληνλα ηηο 

κνπζηθέο λόξκεο ηεο επνρήο, ήδε από ην 1950, θαη αλαδεηνύλ λέεο πεγέο θαη κεζόδνπο 

δεκηνπξγίαο, ραξάζζνληαο κνλνπάηηα πξνο ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκό, 

αιιειεπηδξώληαο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, θαη όρη κόλν. Σηελ Επξώπε, νη Luciano Berio, 

Karlheinz Stockhaousen, Jani Christou, Sylvano Bussotti ραξάζζνπλ ηε δηθή ηνπο πνξεία κε  

λέα, πξσηνπνξηαθά ηδενινγηθά πιαίζηα.  

Η ζπκβαηηθή κνπζηθή γξαθή δελ είλαη πιένλ αξθεηή λα κεηαδόζεη ηηο λέεο κνξθέο 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Οη παξηηηνύξεο παίξλνπλ ηελ κνξθή γξαθηθώλ απεηθνλίζεσλ θαη πνιιέο 

θνξέο απνηεινύλ εηθαζηηθά έξγα, ή αθόκα θαη ηελ κνξθή ιέμεσλ απνηειώληαο ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο πνηεηηθά έξγα (Pauline Oliveros, La Monte Young, Cornelius Cardew θαη 

Scratch Orchestra θ.α.).  Ο πξσηόηππνο θαη αζπλήζηζηνο ηξόπνο γξαθήο ηνπο, αλνίγεη έλα 

λέν θόζκν αηειείσησλ  πηζαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ, επεθηείλνληαο ηηο ηερληθέο ησλ 

νξγάλσλ, νδεγώληαο ζηε δεκηνπξγία λέσλ ήρσλ θαη εθηειεζηηθώλ δεμηνηήησλ.  Κηλήκαηα 

όπσο ηα Fluxus, Neo-Dada θαη Happenings παίδνπλ κε ηα όξηα ηεο ζύγρξνλεο performance, 

ελώ ν ξόινο ηνπ κνπζηθνύ εθηειεζηή απνθηά κηα εθ λένπ ηαπηόηεηα, κε πεξηζζόηεξεο 

απαηηήζεηο ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε: extended techniques, ζθεληθή δξάζε, δξακαηηθή 

έθθξαζε θαη ππόζηαζε είλαη ιίγα από ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ πεηξακαηηζκώλ.  

Η κνπζηθή ζκίγεη κε ην ζέαηξν, ηνλ ρνξό, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θηινζνθία ζε δηακεζηθέο 

(interdisciplinary) performances, νη νπνίεο ππό κηα ζπλεξγηζηηθή, νιηζηηθή πξνζέγγηζε 
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νδεγνύλ ζε λέεο, απξνζδηόξηζηεο νξνινγηθά performances. Ο όξνο „πεηξακαηηθό κνπζηθό 

ζέαηξν‟/‟experimental music theatre‟  έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, καδί κε άιινπο, εθηελώο ζαλ 

όξνο-νκπξέια, γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο κνπζηθέο performances, πνπ ην 

βαζηθό θνηλό ηνπο ραξαθηεξηζηηθό είλαη πσο δελ ρσξάλε ζηηο ππάξρνπζεο, πην θαζαξέο θαη 

νξνινγηθά πξνζδηνξηζκέλεο νλνκαζίεο.  

Ο ARTio ρξεζηκνπνηεί ηαπηόρξνλα θαη ηνλ όξν Δηακεζηθή
1
 Μνπζηθή Performance 

(Interdisciplinary Music Performance), κε ζέινληαο λα εζηηάζεη απνθιεηζηηθά ζηνλ όξν 

„ζέαηξν‟ θαη ζέινληαο λα αθήζεη αλνηρηά ηα κνλνπάηηα ηεο ειεύζεξεο θαιιηηερληθήο 

εμεξεύλεζεο. 

Σε απηά ηα πιαίζηα, ζα ζέιακε λα πξνζθαιέζνπκε θαιιηηέρλεο, αθαδεκατθνύο θαη 

δεκηνπξγνύο ησλ νπνίσλ ε δνπιεηά, κε ηε κνπζηθή ζηνλ ππξήλα ηεο, είλαη πεηξακαηηθή θαη 

δηακεζηθή, θαη ηαηξηάδεη ζηελ πην πάλσ θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε. Τν Φεζηηβάι ζα 

απνηειείηαη από κνλνήκεξν αθαδεκατθό ζπλέδξην, εξγαζηήξηα, θαζώο θαη βξαδηλέο 

παξνπζηάζεηο αληίζηνηρσλ έξγσλ. Ο ARTio επηδεηθλύεη εηδηθό, αιιά όρη απνθιεηζηηθό 

ελδηαθέξνλ ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. Σηα πιαίζηα ηνπ θεζηηβάι 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί έθζεζε ηέηνησλ δεκηνπξγηώλ. 

 

Δήλωςη ενδιαφέροντοσ ςυμμετοχήσ για το Ακαδημαΰκό Συνέδριο 

Πξνζθαινύκε αθαδεκατθνύο, performers, ζπλζέηεο/δεκηνπξγνύο λα απνζηείινπλ ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπο θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζην αθαδεκατθό ζπλέδξην γηα ην πεηξακαηηθό κνπζηθό 

ζέαηξν θαη ηε δηακεζηθή κνπζηθή performance, ζηα πιαίζηα ηνπ αληίζηνηρνπ θεζηηβάι. 

Σθνπόο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα αλνίμεη ζηελ Κύπξν έλα δηάινγν πνπ λα αθνξά ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο, όπσο παξνπζηάδνληαη πην πάλσ. Επίζεο, βαζηθόο 

ζηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα δείμεη πηζαλέο αθαδεκατθέο θαη άιιεο ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ Κύπξν, νύησο ώζηε λα απνζαθελίζνπκε ην πνύ βξίζθεηαη ε ρώξα καο 

ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Ελδηαθεξόκαζηε εηδηθά, 

αιιά όρη απνθιεηζηηθά ζηηο πην θάησ ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

1. Σθέςεηο θαη εκπεηξίεο ζπλζεηώλ ζε ζρέζε κε έξγα ηνπο, κε επηξξνή/έκπλεπζε από ηηο 

πξναλαθεξζείζεο πξαθηηθέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. 

2. Η ηερλνινγία σο θιεηδί γηα ηελ δηακεζηθόηεηα/interdisciplinarity: light installations, 

visual projections, electronics, sound spatialisation, audio-visual recordings. 

3. Οη αλαιπηηθέο θαη αθαδεκατθέο πξνθιήζεηο δηακεζηθώλ έξγσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

λέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ Performance, θαη πνπ παίδνπλ κε ηα όξηα Mνπζηθήο θαη Θεάηξνπ.  

4. Ο πνιπδηάζηαηνο performer ηέηνησλ δεκηνπξγηώλ θαη ε αληίζηνηρε εθπαίδεπζή ηνπ: 

Ο ξόινο ηεο θσλήο, ηεο ζθεληθήο ππόζηαζεο, ηεο νξγαληθήο εθηέιεζεο, ηεο ζρέζεο 

                                                           
1
 O ARTio εθιακβάλεη ηελ δηακεζηθόηεηα (interdisciplinarity) σο ηελ ζπλεξγηζηηθή δεκηνπξγία λέσλ, 

νιηζηηθώλ, πξνζεγγίζεσλ ζηελ κνπζηθή ζύλζεζε θαη performance, ζε αληίζεζε κε ηελ πνιπκεζηθόηεηα 

(multidisciplinarity) όπνπ ην απνηέιεζκα πξνέξρεηαη από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ρσξίο απαξαίηεηα 

ζπλεξγηζηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο. 
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κεηαμύ άιισλ εθηειεζηώλ (κίκσλ, εζνπνηώλ, ρνξεπηώλ θ.α.) θαη ε εθ λένπ δηακόξθσζε 

ηεο ηδέαο ηεο Performance γεληθόηεξα. 

5. Κύπξηνη εξεπλεηέο, ή εξεπλεηέο κε έδξα ηελ Κύπξν, δηακεζηθώλ κνπζηθώλ έξγσλ,  

θαη έξγσλ πεηξακαηηθνύ κνπζηθνύ ζεάηξνπ. 

6. Σθελή πεηξακαηηθνύ κνπζηθνύ ζεάηξνπ ζηελ Κύπξν: Παξειζόλ; Παξόλ; Μέιινλ; 

7. Ελαιιαθηηθέο κνξθέο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο: Γξαθηθέο, ιεθηηθέο θαη άιιεο κνξθέο 

ζεκεηνγξαθίαο. Πξαθηηθέο θαη θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο.  

8. Πεηξακαηηθέο θαη δηακεζηθέο πξαθηηθέο κνπζηθήο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Γίλνληαη δεθηέο πξνηάζεηο γηα 20ιεπηεο παξνπζηάζεηο, lecture recitals, poster sessions θαζώο 

θαη γηα ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο. 

Οη πεξηιήςεηο γηα πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη lecture recitals δηάξθεηαο 20 ιεπηώλ πξέπεη 

λα έρνπλ έθηαζε κέρξη 300 ιέμεηο, ελώ νη πξνηάζεηο γηα ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο κε 

ηξεηο νκηιεηέο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο 400 ιέμεηο. Η επίζεκεο γιώζζεο ηνπ 

ζπλεδξίνπ είλαη ε Ειιεληθή θαη ε Αγγιηθή. 

Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ζηείινπλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο, ζπκπιεξώλνληαο ηελ 

αλάινγε αίηεζε ζηνλ ζύλδεζκν: https://form.jotform.me/90354300379454 ην αξγόηεξν 

κέρξη ηελ 1ε Μαξηίνπ 2019. Ο ARTio ζα ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ην 

αξγόηεξν κέρξη ηηο 11 Μαξηίνπ 2019.  

Μεηά ην πέξαο ηνπ ζπκπνζίνπ ζα εθδνζνύλ ηα πξαθηηθά ησλ παξνπζηάζεσλ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλήζεηο, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δξ 

Μαξία Γεξνζίκνπ (info@artiomusic.org / ηει. 99742742). 

 

Δήλωςη ενδιαφέροντοσ ςυμμετοχήσ για τισ performances 

Πξνζθαινύκε θαιιηηέρλεο  θαη ζύλνια ησλ νπνίσλ ε δνπιεηά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

πεηξακαηηθή θαη δηακεζηθή (interdisciplinary), θαη έρεη σο θέληξν ηεο ηελ κνπζηθή. Σθνπόο 

καο λα δεκηνπξγεζεί κηα πιαηθόξκα ζηελ νπνία λα παξνπζηαζηνύλ ζρεηηθέο θαιιηηερληθέο 

δεκηνπξγίεο από Κύπξηνπο θαιιηηέρλεο, ή/θαη θαιιηηέρλεο πνπ εδξεύνπλ ζηελ Κύπξν, ή/θαη 

θαιιηηέρλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά έξγα Κππξίσλ ζπλζεηώλ/ζθελνζεηώλ/δεκηνπξγώλ. 

Σηόρνο ε δηάλνημε δηαιόγνπ κεηαμύ θαιιηηερλώλ κε όκνηεο πξαθηηθέο θαη ε αλαγλώξηζε θαη 

θαζηέξσζε ηεο θαιιηηερληθήο θαη πεηξακαηηθήο απηήο ζθέςεο ζηνλ Κππξηαθό θαιιηηερληθό 

ρώξν, δεκηνπξγώληαο κηα „ζθελή‟ πεηξακαηηθνύ κνπζηθνύ ζεάηξνπ θαη δηακεζηθήο 

performance. 

Οη performances δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηα 10 ιεπηά ζε δηάξθεηα. Ο ARTio δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα παξαρώξεζεο έμηξα ρξόλνπ κεηά από ζπδήηεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο εθάζηνηε 

δνπιεηάο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

ζπκπιεξώλνληαο ηελ αληίζηνηρε αίηεζε ζηνλ ζύλδεζκν: 

https://form.jotform.me/90354300379454
mailto:info@artiomusic.org
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https://form.jotform.me/90354368067462 ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 1ε Μαξηίνπ 2019. Ο ARTio 

ζα ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 11 ΜΑξηίνπ 2019.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλήζεηο, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ηελ          

Δξ Μαξία Γεξνζίκνπ (info@artiomusic.org / ηει. 99742742) ή ηελ Άληξηα Νηθνδήκνπ 

(andria@artiomusic.org). 

  

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Τίηιν θαη ζεκαηηθή ηδέα (ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο εθδήισζεο / έσο 300 ιέμεηο) 

• Σπληειεζηέο ηεο πξόηαζεο (ζύληνκα βηνγξαθηθά / εώο 150 ιέμεηο) 

• Ελδεηθηηθό νπηηθναθνπζηηθό πιηθό (θσηνγξαθίεο & video) ζε θαιή αλάιπζε. 

  

Δήλωςη ενδιαφέροντοσ ςυμμετοχήσ για την έκθεςη γραφικών και 

άλλων εναλλακτικών παρτιτούρων 

Οη ζπκκεηέρνληεο παξαθαινύληαη λα ζηείινπλ ηα έξγα ηνπο ειεθηξνληθά ζπκπιεξώλνληαο 

ηελ αληίζηνηρε αίηεζε ζηνλ ζύλδεζκν: https://form.jotform.me/90354470235453 ην 

αξγόηεξν κέρξη ηελ 1ε Μαξηίνπ 2019. Ο ARTio ζα ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 11 Μαξηίνπ 2019.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλήζεηο, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δξ 

Μαξία Γεξνζίκνπ (info@artiomusic.org / ηει. 99742742) ή ηελ Άληξηα Νηθνδήκνπ 

(andria@artiomusic.org). 

 

Σημειώςεισ 
·         Η ππνβνιή αίηεζεο δελ εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηνρή ζηηο performances, ην ζπλέδξην ή ηελ 

έθζεζε παξηηηνύξσλ ηνπ Φεζηηβάι. 

·         O ARTio δεζκεύεηαη όηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ή δηαλείκεη ην πιηθό πνπ ζα παξαδνζεί 

παξά κόλν γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο. 

 

 

 

 

 
 

 

Εθ κέξνπο ηνπ ARTio, 

Δξ Μαξία Γεξνζίκνπ 

Άληξηα Νηθνδήκνπ 
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