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“64millimetrs” ονοµάζεται η νέα ανεξάρτητη ελληνική δι-
σκογραφική εταιρεία. ∆ηµιουργήθηκε από τους Τάσο
Μπακασιέτα και Τάσο Ρωσόπουλο µε στόχο την έκδοση
µουσικής κάθε ύφους που κινείται στο χώρο της κλασι-
κής, της σύγχρονης και της τζαζ µουσικής.

Η πρώτη παραγωγή περιέχει µουσική του Τάσου
Ρωσόπουλου σε εννέα διαφορετικά έργα που κρατούν,
µια  σταθερότητα στο ύφος της µουσικής, συγκρίνοντάς

Το τριπλό dvd “inspired by Bach” παρουσιάζει έξι ενδια-
φέρουσες και σίγουρα ασυνήθιστες συνεργασίες του
διάσηµου τσελλίστα Yo-Yo Ma µε δηµιουργούς από δια-
φορετικούς καλλιτεχνικούς χώρους.

Κοινή έµπνευση όλων, οι σουίτες του J.S Bach
για solo τσέλλο. Η δύναµη και το πάθος των έξι αρι-
στουργηµάτων γίνονται η αφετηρία ενός δηµιουργικού
µετασχηµατισµού της µουσικής, σε άλλες µορφές τέ-
χνης.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο dvd περιέχει τις ται-
νίες “The music garden”(σχεδιασµός κήπων) και “The
sound of the Carceri” (αρχιτεκτονική), µε σηµείο αναφο-
ράς τις σουίτες no 1 & no 2 αντίστοιχα. Στο δεύτερο dvd
(σουίτες no 3 & no 4), η µουσική συναντά το χορό και
τον κινηµατογράφο, µε τις ταινίες “Falling Down Stairs”
και “Sarabande”, ενώ στο τρίτο  οι ταινίες “Struggle for
Hope” και “Six Gestures” δίνουν την δική τους εκδοχή
για τις σουίτες no 5 & no 6, µέσω του “Kabuki theatre”
και του καλλιτεχνικού πατινάζ.

Με τον Υο - Υο - Μa συνεργάζονται οι εξής δηµι-
ουργοί: Mark Morris - χορογράφος, Julie Moir Messervy-
σχεδιάστρια κήπων, Lori Singer,Don Mckellar,George
Sperdakos και Arsinee Khanjian - ηθοποιοί, Jayne Torvill
& Christopher - χορευτές καλλιτεχνικού πατινάζ, Atom
Egoyan, Niv Fichman, Francois Girard, Kevin McMahon,
Patricia Rozema, Barbara Willis Sweete - σκηνοθέτες,
Giovanni Batista Piranesi - αρχιτέκτων. 

Άση Κονδυλίδου

Υο - Υο Ma
Inspired by Bach 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, διαπιστώνουµε την κυκλοφορία ποιοτικών παραγωγών στην Ελληνική δισκογραφία. Νέ-
οι παραγωγοί τολµούν να δράσουν σε ένα χώρο που ως γνωστόν βάλλεται από πολλές πλευρές. Μουσικοί επιδιώ-
κουν την παρουσία τους µέσω της δισκογραφίας, προσπαθώντας να δώσουν εµβέλεια και παράλληλα το δικό τους
στίγµα στη µουσική ερµηνεία και δηµιουργία.

Το περιοδικό συνεχίζει την κατ’ επιλογή παρουσίαση τέτοιων παραγωγών συµβάλλοντας στην ενθάρρυν-
ση νέων.
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““Με αφορµή τον I.S. BachΜε αφορµή τον I.S. Bach””

““Ελληνικές παραγωγέςΕλληνικές παραγωγές””

Τάσος Ρωσόπουλος -
να υποθέτω τη µατιά 
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