
Η αµερικανική εταιρεία Mode ανέλαβε την κυκλοφορία του πρώτου dvd µε έργο του Ιάννη Ξενάκη. 
Έχει κυκλοφορήσει βέβαια παλαιότερα δίσκος µε τίτλο Psappha, rebonds, Okho, σε διπλή µορφή cd - dvd, αλλά
ως bonus το video στο cd.  

Kraanerg είναι ο τίτλος ενός, από τα πιο φιλόδοξα ως προς την εκτέλεση, έργου του Ξενάκη. Η διάρκεια του είναι
75 λεπτά “non-stop”, για  23 εκτελεστές  - ξύλινα και χάλκινα πνευστά, έγχορδα - και τετρακάναλη µαγνητοταινία.

Xenakis - kraanerg  

Εταιρεία: Mode
Υπότιτλοι: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά. 
Format: ΝTSC - aspect ratio: 4 : 3 
Ήχος: 5.0 surround,

dolby digital & dts 
∆ιάρκεια: Κraanerg - 77 min,  

interviews - 38 min 

Επιµέλεια: Ελένη Σκάρκου - Άση Κονδυλίδου
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Με την ευκαιρία του µικρού αφιερώµατος του τεύχους στον Ιάννη Ξενάκη, παρουσιάζουµε τις πιο πρόσφατες 
κυκλοφορίες της διεθνούς δισκογραφίας µε έργα του συνθέτη. 

Πρόκειται για την πρώτη παραγωγή dvd µε έργο του Ξενάκη και δύο παραγωγές cd. 
Στο τέλος του αφιερώµατος παραθέτουµε µια ενδεικτική δισκογραφία, που ήδη έχει φιλοξενηθεί από την στήλη,

σε προηγούµενα τεύχη (Νο 8,10,22). 
Όλες οι δισκογραφικές παραγωγές µε έργα του Ξενάκη σπάνια επιδέχονται επικρίσεις ως προς την ερµηνεία ή την

ποιότητα της ηχογράφησης, καθώς η εργογραφία του ευτύχισε να παρουσιαστεί 
από τα πιο αξιόλογα σύνολα ερµηνείας σύγχρονου ρεπερτορίου. 

Ιάννης Ξενάκης: 
η µουσική του σε επιλεγµένη

δισκογραφία

Ιάννης Ξενάκης: 
η µουσική του σε επιλεγµένη

δισκογραφία
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Το έργο ήταν παραγγελία του National Arts Centre in
Otawa, το 1969. Στην πρεµιέρα του έργου, η ερµηνεία
του πραγµατοποιήθηκε παράλληλα µε το National Ballet
of Canada. Η αρχική ιδέα της σύνθεσης ξεκίνησε το κα-
λοκαίρι του 1967 στο  Μόντρεαλ του Καναδά, εν όψει
του “Expo ’67”. Στην ίδια πόλη ο συνθέτης δηµιούργησε
µια τεράστια εγκατάσταση multimedia για το French
Pavilion, το  Polytope de Montreal. 

Η εκτέλεση του έργου είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα
όχι µόνο λόγω της διάρκειάς του, αλλά κυρίως του συν-
δυασµού των ακουστικών οργάνων µε την µαγνητοται-
νία. 

Στην παραγωγή αυτή το προηχογραφηµένο αναλο-
γικό υλικό µετατράπηκε και επεξεργάστηκε σε 24 bit
digital mastering µορφή, προσαρµοσµένη για τις απαιτή-

σεις του video σε µορφή 5.0 surround ήχου. Το ακουστικό µέρος του έργου ερµηνεύεται από το σύνολο Callithumpian
Consort, υπό τη διεύθυνση του Stephen Drucy, στο Jordan Hall του New England Conservatory της Βοστώνης, τον
Μάρτιο του 2006. Η  προσαρµογή  σε film, επενδεδυµένη µε εξωµουσικά video-clip έγινε από τον Tim Chu. 

To dvd  περιλαµβάνει επίσης, ένα δεύτερο µέρος διάρκειας 38 λεπτών, µε συνεντεύξεις των: Gerard Pape - διευ-
θυντή του Xenakis’CCMIX studio τη περίοδο 1991 - 2008, Francoise Xenakis - συζύγου του συνθέτη και της Veronica
Tennant - χορεύτριας στην πρεµιέρα του έργου. Επίσης, ο γερµανός συνθέτης ηλεκτρονικής µουσικής, Daniel Teige,
αναλύει το υλικό της µαγνητοταινίας, χρησιµοποιώντας δείγµατα από το αρχικό προηχογραφηµένο tape.

Xenakis vol. 2 & 5

Η γαλλική δισκογραφική εταιρεία timpani δραστηριο-
ποιείται στο χώρο από το 1990, εκδίδοντας δίσκους κυ-
ρίως σύγχρονου ρεπερτορίου. Έχει στον κατάλογό της
ήδη πέντε τίτλους µε έργα Ιάννη Ξενάκη. 

Μια από τις τελευταίες της κυκλοφορίες είναι η ε-
πανέκδοση του volume 2, αρχικής έκδοσης 2002. Ο δί-
σκος περιλαµβάνει τα έργα:  Jonchaies για 109 εκτελε-
στές, σύνθεση του 1977 κατόπιν  παραγγελίας του γαλ-
λικού ραδιοφώνου, Shaar για µεγάλη ορχήστρα εγχόρ-
δων, σύνθεση του 1983, παραγγελία του «Testimonium»
φεστιβάλ σύγχρονης µουσικής της Ιερουσαλήµ, Lichens
για 96 εκτελεστές, σύνθεση του 1983, παραγγελία του
«Communaute Radiophonique des Programmes de

Langue Francaise» και Antikhthon για 86 εκτελεστές,
σύνθεση του 1971. Το τελευταίο αποτελεί µουσική για
µπαλέτο κατόπιν παραγγελίας του George Balancine
για το «New York City Ballet».

Tα έργα της παραγωγής ερµηνεύονται από την
Φιλαρµονική Ορχήστρα του Λουξεµβούργου, υπό τη δι-
εύθυνση του Arturo Tamayo.

H δεύτερη παραγωγή της timpani είναι το volume 5
µε ορχηστρικά έργα του Ξενάκη, ερµηνευµένα επίσης
από την Φιλαρµονική Ορχήστρα του Λουξεµβούργου υ-
πό τη διεύθυνση του Arturo Tamayo.

Περιλαµβάνει τα έργα: Metastaseis, Pithoprakta,
Achorripsis, St/48, Syrmos, Hiketides.
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Συνεχίζουµε παρουσιάζοντας παραγωγές που έχουν κυκλοφορήσει. 
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Vertige είναι ο τίτλος του cd της ιταλικής δισκογρα-
φικής εταιρείας “stradivarius” που εξειδικεύεται στις πα-
ραγωγές σύγχρονης µουσικής. 

Το trio Solotarev αποτελείται από τους Germano
Scurti, Walter Di Giorlamo και Dario Flammini. Παίζουν
bajan, και µαζί µε τον Francesco Dillon στο cello, ερµη-
νεύουν έργα των: Ligeti, Qubajdulina, Schnittke,
Kusjakov. Ιδιαίτερη παραγωγή, µιας και ο συνδιασµός
των τεσσάρων οργάνων είναι ασυνήθιστος, εντυπωσια-
κός και εξαιρετικά εκφραστικός.

H γνωστή µας πλέον δισκογραφική εταιρεία Νaxos
κυκλοφόρησε µε έναν από τους πρόσφατους τίτλους,
έργα του ιταλού συνθέτη Ildebrando Pizzetti (1880 -
1968). Συγκεκριµένα περιλαµβάνει το Concerto dell'
estate, Tre Preludi Sinfonici per L' Edipo Re di Sofocle,
Prelude per Clitemnestra και La Festa delle Panatenee. 

Όλα τα έργα έχουν εµπνευστεί από την αρχαία
ελληνική ιστορία και αποτελούν παγκόσµιες πρεµιέρες
στη δισκογραφία. Ερµηνεύονται δε, από τους σολίστ
Νικολό ∆ηµόπουλο - φλάουτο, Κοσµά Παπαδόπουλο -
κλαρινέτο, Σίµο Παπάνα - βιολί και τη Συµφωνική Ορχή-
στρα της Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα
Μιχαηλίδη.

Pizzetti 

Τα κοντσέρτα του J.S. Bach σε λα ελάσσονα και µι µεί-
ζονα για βιολί, έγχορδα και µπάσσο κοντίνουο παρου-
σιάζονται στην πρόσφατη παραγωγή της Deutche
Grammophon. Σολίστ είναι η  διάσηµη Anne-Sophie
Mutter, ενώ η ίδια διευθύνει την ορχήστρα Trondheim
Soloists.

Το τρίτο έργο του δίσκου είναι το in tempus
praesens της Sofia Qubaidulina. Ένα κοντσέρτο για βιο-
λί και ορχήστρα, αφιερωµένο στην Anne-Sophie Mutter,
η οποία και το ερµηνεύει.

Την συµφωνική του Λονδίνου διευθύνει ο Valery
Gergiev.

Bach - Anne-Sophie Mutter -
Gubaidulina

Vertige

Nέες παραγωγές
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