
Συντελεστές:
Κώστας Φραντζής: Σύλληψη Iδέας, Ηλεκτροακουστική Σύνθεση,
Ηχητικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός, Live Electronics,
Σχεδιασμός Διαδραστικών Εφαρμογών.

Roblokie A Flo (Δημήτρης Σμαΐλης): Αλγοριθμική Σύνθεση, Σχεδιασμός
Ήχου, Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, Live Electronics, Σχεδιασμός
Διαδραστικών Εφαρμογών.

Λαμπρογιάννης Πεφάνης: Επιστημονική Τεκμηρίωση Ιδέας, Ιστορική
Μουσικολογία, Συστηματική Μουσικολογία, Ψηφιοποίηση Μουσικού
Υλικού, Διαδραστική Ερμηνεία.

Costas Frantzis: Concept, Electroacoustic Composition, Sound Design &
Audio Programming, Live Electronics, Interactive Applications Design.

Roblokie A Flo (Dimitri Smailis): Algorithmic Composition, Sound Design,
Artificial Intelligence Applications, Live Electronics, Interactive
Application Design.

Lamprogiannis Pefanis: Concept Documentation, Historical Musicology,
Systematic Musicology, Digitization of Music Material, Interactive
Performance.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία:
Γιώργος Τσώλης (Πιάνο), Ελευθερία Έντουαρντς (Τραγούδι),
Δημήτρης Γρουζής (Πιάνο), Γιώργος Αθανασίου (Προγραμματισμός
Arduino), Κωνσταντίνος Νησίδης (Καλλιτεχνική Επιμέλεια Αφίσας).

Thanks for the cooperation:
George Tsolis (Piano), Eleftheria Edwards (Vocals), Dimitris Grouzis
(Piano), George Athanasiou (Arduino Programming), Konstantinos
Nisidis (Graphic Design).



Το Re-inventing the Archive: Αφιέρωμα στον Αντίοχο Ευαγγελάτο είναι ένα
πρόγραμμα δράσεων που αναδεικνύει και διερευνά σύγχρονες καλλιτεχνικές
πρακτικές, καινοτόμες μορφές και μεθόδους παραστατικότητας σε ακουστικά
χωρικά δρώμενα μέσω του πειραματισμού και της ψηφιακής
πολυμεσικότητας. Οι δράσεις εμπνέονται από το συνθετικό έργο ενός εκ των
βασικότερων εκπροσώπων της Εθνικής Μουσικής Σχολής, του Κεφαλλονίτη
συνθέτη και μαέστρου Αντίοχου Ευαγγελάτου, που με το έργο του
εμπλούτισε, ποσοτικά και ποιοτικά, την έντεχνη ελληνική μουσική
δημιουργία. Το εγχείρημα επανανοημοτοδοτεί το αρχειακό υλικό
μετατρέποντάς το σε γόνιμο πεδίο για σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Η
επαναπροσέγγιση του έργου του Ευαγγελάτου μέσω της πολυμεσικότητας
αποτελεί μία επανανακάλυψη (Re-inven ng) ενός συνεχούς χωροχρονικού
δημιουργικού διαλόγου, όπου τα όρια μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και
μέλλοντος αμφισβητούνται και επανακαθορίζονται. Μια δημιουργική
διαδρομή μέσω μιας ηχητικής εγκατάστασης και διαδραστικών επιτελέσεων,
όπου η παραστατική πράξη δεν αντιμετωπίζεται σαν μια “γραμμική”
αναπαραγωγή αφηγηματικών ακολουθιών, αλλά ως μια χωρική, διαδραστική
εμπειρία.

The Re-inventing the Archive: Tribute to Antiohos Evangelatos integrates
actions that highlight and explore modern artistic practices, innovative
structures and methods of representation in acoustic spatial events - Sound
Art, Installations - through experimentation and digital multimedia. The
actions are inspired by the compositional work of one of the basic
representatives of the National Music School, Kefalonian composer & director
Antiochos Evangelatos whose work enriched, quantitatively and qualitatively,
the artistic Greek music creation. The project attempts to devise and highlight
ways, where archival material will form a fertile field for modern artistic
creation. Reproaching Evangelatos work through multimedia suggests a re-
invention of a continuous, in space and time, creative dialogue where the
boundaries between past, present and future are being questioned and
redefined. A creative path through a sound installation and performances
where the performance practice is not treated as "linear" narrative sequences,
but as a spatial, interactive experience.

31-8-2021
-20:30 Είσοδος στο χώρο της ηχητικής εγκατάστασης.
-21:30 Στιγμές από τη ζωή του Αντίοχου Ευαγγελάτου.
Διάλεξη του Δρ. Λαμπρογιάννη Πεφάνη.
-22:30 Ο György Ligeti «συναντά» τον Αντίοχο Ευαγγελάτο σε μια
πειραματική και διαδραστική μουσική παράσταση βασισμένη στη
Βυζαντινή Μελωδία με χρήση συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης.
Λαμπρογιάννης Πεφάνης - Βιολί, Roblokie A Flo (Δημήτρης Σμαΐλης)
- Live Electronics.

1-9-2021
-20:30 Είσοδος στο χώρο της ηχητικής εγκατάστασης.
-21:30 «Ανακαλύπτοντας» τη μουσική γλώσσα του Αντίοχου
Ευαγγελάτου μέσα από τα έργα της ηχητικής εγκατάστασης.
Διάλεξη του Δρ. Λαμπρογιάννη Πεφάνη.
-22:30 Μεταμοντέρνες Προσεγγίσεις και Jazz Αυτοσχεδιασμός σε
Μοτίβα του Αντίοχου Ευαγγελάτου
Γιώργος Τσώλης – Πιάνο, Κώστας Φραντζής - Live Electronics.

31-8-2021
-20:30 Entrance to the sound installation area.
-21:30 Moments from the life of Antiochοs Evangelatos.
Lecture by Dr. Lambrogiannis Pefanis.
-22:30 György Ligeti meets Antiochos Evangelatos in an
experimental and interactive music performance with an A.I. co-
creative agent based on the Byzantine Melody.
Lamprogiannis Pefanis - Violin, Roblokie A Flo (Dimitri Smalis) - Live
Electronics.

1-9-2021
-20:30 Entrance to the sound installation area.
-21:30 "Discovering" the musical language of Antiochos
Evangelatos through the works of the sound installation.
Lecture by Dr. Lambrogiannis Pefanis.
-22:30 Postmodern Approaches and Jazz Improvisation on
Antiochos Evangellatos' Motives.
George Tsolis - Piano, Costas Frantzis - Live Electronics.


