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1. Εισαγωγή 

Το φλάουτο είναι ένα από τα αρχαιότερα µουσικά όργανα καθώς το γενεαλογικό 

του δέντρο απλώνεται µέχρι την προϊστορική εποχή. Η πορεία και η χρήση του στην 

ιστορία της µουσικής είναι ευρεία, καθώς εµφανίζεται σε πολλές διαφορετικές µουσικές 

παραδόσεις.  Ωστόσο, το φλάουτο δεν είχε την ίδια χρήση στη jazz µουσική. Πριν από το 

1950, οι ηχογραφήσεις που µαρτυρούν την παρουσία του στην jazz ήταν ελάχιστες και η 

χρήση του οργάνου παρέµενε καινοτοµία. Υπήρχε η γενική γνώµη ότι ήταν 

«κληρονοµικά ακατάλληλο» για τη jazz καθώς η συγκριτικά χαµηλή του ένταση 

καθιστούσε δύσκολη την προσαρµογή του στο σύνολο. Από την άλλη πλευρά, η άυλη - 

αέρινη χροιά του δεν ήταν αρκετά έντονη για αυτοσχεδιασµό και όντας πολύ διαφορετική 

από τα ηχοχρώµατα των άλλων οργάνων της big band, ήταν δύσκολο να συνδυαστεί µε 

επιτυχία. Επιπλέον, λόγω, ενδεχοµένως, του βασικού συσχετισµού του µε την κλασική 

µουσική, τόσο οι εκτελεστές όσο και οι ενορχηστρωτές δεν θεωρούσαν το φλάουτο ικανό 

να µεταφέρει µία πειστική αίσθηση του swing.  

Το φλάουτο, ως κύριο (lead) όργανο στη jazz, είναι σχετικά πρόσφατη προσθήκη. 

Ο Wayman Carver (1905-1967) αναγνωρίζεται γενικά ως ο πρώτος φλαουτίστας της jazz 

και ήδη από το 1935 εµφανίζεται µε την µπάντα του Chic Webb. Παρόλες, όµως, τις 

προσπάθειες του Carver αλλά και των µεταγενέστερων αυτού, το φλάουτο δεν 

αναγνωρίστηκε ως δηµοφιλές όργανο της jazz µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1950, 

όταν οι βελτιώσεις στην προενίσχυση έκαναν τελικά δυνατό για το φλάουτο να παιχτεί σε 

επίπεδα έντασης ισοδύναµα µε αυτά του σαξοφώνου και της τροµπέτας. (Afifi, 1993) 

 Τις δεκαετίες 1940 - 1980, εµφανίζονται πολλοί και αξιόλογοι εκτελεστές, στην 

πλειοψηφία τους σαξοφωνίστες που ντουµπλάρουν στο φλάουτο, και το φλάουτο 

συµµετέχει στις στιλιστικές εξελίξεις της jazz, µέσα από τα ρεύµατα cool jazz και latin, 

και αργότερα free jazz, latin jazz, jazz rock και µουσικής του κόσµου. 
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 Εκτός από την εξέλιξη των ηλεκτρονικών µέσων και των συστηµάτων 

προενίσχυσης, ένας άλλος παράγοντας που συντέλεσε στην αύξηση της χρήσης και της 

δηµοτικότητας του φλάουτου στην jazz µουσική, ήταν  η χρήση σύγχρονων τεχνικών 

παραγωγής ήχου. Ήταν ένας νέος τρόπος αύξησης της έντασης και της χροιάς του 

φλάουτου, κατάλληλης ώστε να µπορεί να συνυπάρξει άνετα µε τα χάλκινα πνευστά των 

jazz combos. Όλα αυτά οδήγησαν στην εξάπλωση της χρήσης του οργάνου σε µία 

ποικιλία µουσικών παραδόσεων και πολιτισµών,  µε τη µία ή την άλλη µορφή του. 

  Στην εργασία αυτή, µελετάται η εµφάνιση και η εγκαθίδρυση του φλάουτου ως 

κύριου µουσικού οργάνου στην ιστορία της jazz µουσικής καθώς και το πώς επηρέασε 

την µουσική εξέλιξη, τους µουσικούς και τις µεταξύ τους συνεργασίες. 

 Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου κύριο Πολύβιο Ανδρούτσο για την 

βοήθεια και την ευχάριστη διάθεση που είχε όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις 

δυσκολίες…Επίσης τον καθηγητή µου Ζέρβα Θανάση για τις πολύτιµες γνώσεις που µου 

µετέφερε. Τέλος, την Άννα, την Εύη, τον Λάκη και τη Χριστίνα για την πολύ σηµαντική 

βοήθειά τους. 
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2. Πρώιµες εµφανίσεις του φλάουτου στη τζαζ  µουσική 

    Παρόλο που ορισµένες πρώιµες ragtime ενορχηστρώσεις περιλαµβάνουν τµήµατα 

για φλάουτο και πίκολο, το φλάουτο χρησιµοποιήθηκε πολύ λίγο σε σύνολα jazz µέχρι τη 

δεκαετία του 1920 και δεν αναδείχθηκε ως σόλο όργανο µέχρι τις αρχές του 1950. Ακόµα 

και τότε, αναφερόταν µεταξύ των “λοιπών οργάνων” και ουσιαστικά το φλάουτο 

εισέρχεται στο προσκήνιο κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1950, όταν παίρνει 

στις µοντέρνες ηχογραφήσεις τη θέση του παιχνιδιάρικου, ελαφρού, θριαµβευτικού 

ύφους που κατείχε το κλαρινέτο την εποχή του swing. Το φλάουτο, εποµένως, έχει 

σχετικά µικρή παράδοση στη jazz µουσική. 

Η συγκριτικά χαµηλή του ένταση και η απουσία ηλεκτρονικής ενίσχυσης 

καθιστούσε δύσκολο για τους band leaders1 να ενσωµατώσουν το φλάουτο στις 

ενορχηστρώσεις τους.  Σήµερα, µε τη χρήση της τεχνολογίας εξελιγµένων µικροφώνων, 

οι σολίστ του jazz φλάουτου µπορούν να εκφράσουν λεπτές ηχητικές αποχρώσεις που 

ήταν αδιανόητες κατά τις πρώτες εποχές της jazz.  Στις θορυβώδες αίθουσες χορού και 

τους χώρους συνεστιάσεων του ’20 και του ’30, τα κύρια σόλο όργανα ήταν η τροµπέτα, 

το τροµπόνι και το σαξόφωνο, όργανα τα οποία δεν απαιτούσαν ενίσχυση για να 

παράγουν ήχο αρκετά δυνατό για να καλύψει µια µεγάλη αίθουσα.  Κάθε φλαουτίστας, 

αρκετά επιπόλαιος ώστε να συµµετέχει σε ένα jam session2, θα έπρεπε να παίξει 

ολόκληρο το σόλο του στην τρίτη οκτάβα, για να έχει ελπίδα να ακουστεί πάνω από την 

υπόλοιπη µπάντα.  Για τους λόγους αυτούς, τα λίγα µέρη που γράφονταν για φλάουτο, 

                                                 
1 Band leader: ο ενορχηστρωτής της τζαζ µπάντας (Chilton, 1979). 

 
2 Jam session: Ανεπίσηµη συνάντηση όπου οι µουσικοί της τζαζ αυτοσχεδιάζουν χωρίς να 

χρησιµοποιούν ενορχηστρώσεις – γραπτές ή προφορικές. Τα κοµµάτια που παίζονται και η διάρκειά τους 
αποφασίζονται µόνο από αυτούς που συµµετέχουν (Chilton,1979). 
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είτε για σόλο είτε για σύνολο, συνήθως παίζονταν από σαξοφωνίστες, οι οποίοι 

µπορούσαν να ντουµπλάρουν3 στο φλάουτο.                                                          

      Ωστόσο, παρά τις όποιες δυσκολίες, µια µικρή οµάδα πρωτοπόρων jazz 

φλαουτιστών άρχισε να γίνεται αξιοπρόσεκτη, ήδη από το 1920 (Guidi. 1997). Όπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε το 1929 στο περιοδικό The 

Musical Quarterly:   

Το πιο εκπληκτικό πράγµα όσον αφορά στην πρόσφατη jazz 
ενορχήστρωση είναι ότι σε ορισµένα pianissimo passage µπορεί κανείς 
να ακούσει τον θρηνώδη και καταφανή ήχο του φλάουτου. Μετά από 
σταθερή και χρόνια παραµονή σε απόσταση από οποιεσδήποτε 
µουσικές συντροφιές εκτός από εκείνη της συµφωνικής ορχήστρας και 
των αριστοκρατικών της ξύλινων πνευστών, υπάρχει πιθανότητα για 
το φλάουτο να αρχίσει να συχνάζει µε τα σαξόφωνα ; 
»Προφανώς, οι δυνατότητές του για την αποκαλούµενη «δηµοφιλή 
µουσική» αρχίζουν τουλάχιστον να εκτιµώνται. Παρόλο που η 
πλειοψηφία των σπουδαιότερων jazz ορχηστρών δεν έχει φλαουτίστες, 
υπάρχουν κάποιες που έχουν. Και είναι σηµαντικό ότι οι φλαουτίστες 
αυτοί είναι µεταξύ των καλύτερων. Ας ακούσει, οποιοσδήποτε 
αµφιβάλλει, τα εντυπωσιακά arpeggios σε κλίµακα ολόκληρων τόνων 
που ‘ανοίγουν’ το "Soliloquy" του Bloom, όπως παίζεται από τον 
Whiteman….[….….].Είναι η ίδια η αµφιβολία για αυτή την άξια 
εκκίνηση, που είναι τόσο ενοχλητική σχετικά µε την πρόσφατη 
εµφάνιση του φλάουτου µέσα στη σύγχρονη jazz. Οι µουσικοί στις 
σπουδαιότερες jazz ορχήστρες είναι  πάντα εξαιρετικοί από τεχνικής 
απόψεως, συχνά γνήσιοι καλλιτέχνες. Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι 
οι φλαουτίστες, που αρχίζουν να εµφανίζονται ανάµεσά τους, θα 
παρουσιάσουν την ίδια ικανότητα. Όλα αυτά οδηγούν αναπόφευκτα  
στο αρχικό ερώτηµα. Μπορεί το φλάουτο να συναναστραφεί - 
εναρµονιστεί µε τα σαξόφωνα; Εν ολίγοις, είναι η jazz προορισµένη να 
διαδώσει  το πιο σεβάσµιο όλων των ξύλινων πνευστών; Εµείς που 
έχουµε αγαπήσει το φλάουτο τρέµουµε στην προοπτική αυτή. Ίσως να 
γίνει πιο γνωστό, ναι .Αλλά όχι να εκχυδαϊστεί. Είθε η ποιότητα της 
συνέχειας που απαιτεί η κυριότητά του να το σώσει από µια 
υποβιβασµένη πανταχού παρουσία! Θεέ µου, µην αφήσεις να πάρει το 
δρόµο του δύσµοιρου σαξοφώνου (Wynn, 1929: 1,8,9). 
 

 
  Η ιστορία ήταν διαφορετική στη Βραζιλία.  Εκεί, ο Pixinguinha έκανε το 

φλάουτο το ηγετικό όργανο σε µερικά από τα πιο δηµοφιλή µουσικά σύνολα της χώρας, 

αρχίζοντας µε  τον Oito Batutas την εποχή 1910-1940.  Κατά τη δεκαετία του 1940, ο 

                                                 
3 Ντουµπλάρω (doubling): ενώ παίζω κάποιο όργανο ως κύριο, χρησιµοποιώ και ένα άλλο ως 
δευτερεύον σε κάποια µουσικά κοµµάτια. για να κάνω κάποιο καινοτόµο εφέ ή επειδή είναι τέτοιες οι 
ανάγκες του συγκεκριµένου κοµµατιού.Doublers: οι µουσικοί που ντουµπλάρουν (Chilton,1979). 
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Batutas χρειάστηκε να αλλάξει όργανο και να αντικαταστήσει το φλάουτο µε το 

σαξόφωνο, εξαιτίας κάποιων προβληµάτων στα χείλια. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ καµία 

αµφιβολία στη Βραζιλία, για την ικανότητα του φλάουτου να µεταδίδει το πνεύµα και τη 

ζωντάνια της µουσικής αυτής. Στην κηδεία του Pixinguinha το 1973, χιλιάδες άνθρωποι 

συγκεντρώθηκαν στην τελετή για να τραγουδήσουν το κοµµάτι του "Carinhoso", που 

συνέθεσε από την αρχή ως ένα flute lead κοµµάτι (Sequoia, 2000).4 

    Το πρώτο γνωστό jazz σόλο φλάουτου είναι του κουβανού κλαρινετίστα Alberto 

Socarras, στην ηχογράφηση του “Shootin' the Pistol” το 1927 µε την µπάντα του 

Clarence Williams.  Κύριο όργανό του ήταν το σαξόφωνο και το φραζάρισµά του στο 

φλάουτο χαρακτηριζόταν από τις γωνίες και τα απότοµα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

έναν µουσικό προερχόµενο από την ευρωπαϊκή συναυλιακή µουσική.  Άλλες 

ηχογραφήσεις του περιλαµβάνουν το “You're Such a Cruel Papa To Me”, µε την 

τραγουδίστρια Lizzie Miles το 1928, και το “You can’t be mine” το 1930, µε τους 

Swamplanders του Bennett. Στη δεκαετία του ’30 ο Alberto Socarras συνέχισε 

διευθύνοντας τις δικές του µπάντες που περιελάµβαναν άριστους sidemen5 όπως οι Cab 

Calloway και Mongo Santamaria, οι οποίοι αργότερα θα αποκτούσαν διεθνή φήµη ως 

band leaders µε δικά τους µουσικά σχήµατα (Berendt , 1995). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 www.charon.sfsu.edu/jazzFF/FluteInJazz 
 
5 Sidemen: (ενικός: sideman) “Υφιστάµενοι” µουσικοί ενός band leader (Chilton, 1979).  
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3. Η πορεία του φλάουτου στις διάφορες περιόδους της τζαζ, µέσα από 

τους σηµαντικότερους σολίστ-καλλιτέχνες  

«Jazz is a spiritual music...» 
«H jazz είναι πνευµατική µουσική…» 

James Moody  
  

  Αν και αναγνωρίζεται η πρόσφορά των πρωτοπόρων, οι ιστορικοί της jazz 

θεωρούν  τον σαξοφωνίστα Wayman Carver ως τον πρώτο 

ουσιαστικά φλαουτίστα του είδους (Guidi, 1997).   Ο Wayman 

Carver γεννήθηκε στο Portsmouth της Βιρτζίνια το 1905. Σε 

νεαρή ηλικία παρουσίασε ενδιαφέρον αλλά και πραγµατικό 

ταλέντο στη µουσική. Καθότι προερχόµενος από οικογένεια 

µουσικών, ο νεαρός Wayman είχε άριστη µουσική εκκίνηση. 

Κατά τη διάρκεια των µαθητικών του χρόνων, έπαιζε κλαρινέτο µε τη µητροπολιτική 

ορχήστρα και τα µικρά combos6 που εµφανίζονταν στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Εν τω 

µεταξύ, η δεξιοτεχνία του επεκτάθηκε για να περιλάβει κι άλλα όργανα όπως το 

σαξόφωνο και το φλάουτο. Στη συνέχεια, φοίτησε στο Julliard School of Music, παρά τις 

φυλετικές διακρίσεις της εποχής. Το ταλέντο του εκτεινόταν σε 

όλη τη γκάµα, από φλαουτίστας κλασικής µουσικής µέχρι jazz 

οργανίστας. Στη διάρκεια των σπουδών του είχε δηµιουργήσει µία 

µικρή µπάντα που ονοµαζόταν The Collegiate Ramblers. 

Αποφοίτησε το 1929 και µετακινήθηκε στη Νέα Υόρκη. Παρόλο 

που ο Wayman Carver έπαιζε κλαρινέτο και σαξόφωνο, η µεγάλη 

προσφορά του στην ιστορία της jazz ήταν αυτή ως φλαουτίστα 

(Evansmo, 2006).   
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  Από το 1931 και µετά ηχογραφεί µε πολλές δισκογραφικές εταιρείες και µε πολλά 

διάσηµα σχήµατα: το 1931, το “Loveless Love” µε τον Nelson Dave και το 1933, το 

“How Come You Do Me Like You Do?” και το “Sweet Sue, Just You” µε τον Spike 

Hughes και την ορχήστρα του (All American Orchestra). Τον ίδιο χρόνο, ηχογράφησε το 

"Devils’ Holiday" µε την µπάντα του θρυλικού σαξοφωνίστα και ενορχηστρωτή Benny 

Carter.  Από το 1933 έως το 1937 ο Carver έπαιζε µε την πολύ σηµαντική big band του 

ντράµερ Chick Webb.  Το σχήµα αυτό, το οποίο περιελάµβανε και την νεαρή Ella 

Fitzgerald στα φωνητικά, διετέλεσε µακρά διαµονή στο περίφηµο Savoy Ballroom κατά 

την δεκαετία του 1930 και θεωρείται µία από τις εξέχουσες ορχήστρες της περιόδου 

εκείνης. Το 1942, καθώς η εποχή των big bands φτάνει στο τέλος της, δέχεται µία θέση 

ως Associate Professor of Music στο Alma Mater, Clark College το 1942. (Guidi, 1997) .   

Σύµφωνα µε τον David Flanagan, o Wayman Carver µέχρι το 1931 ήταν στη Νέα 

Υόρκη, όπου ηχογράφησε µε τον Dave Nelson και τους King’s Men. Ήταν µέλος της 

µπάντας του Elmer Snowden (1931–1932), µε την οποία εµφανίστηκε στη σύντοµη 

ταινία “Smash Yo’ Baggage” το 1933, και έπειτα  εισχώρησε στην ορχήστρα του Benny 

Carter. Από το 1934 έπαιζε φλάουτο και  σαξόφωνο για τον Chick Webb. Παρέµεινε 

στην µπάντα κάτω από την ηγεσία της Ella Fitzgerald από το 1939 ως το 1940 και 

επέστρεψε για σύντοµο χρονικό διάστηµα το 1941. Μετά από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 

Πόλεµο εγκαταστάθηκε στην Ατλάντα και έγινε καθηγητής της µουσικής στο Clark 

College, όπου διηύθυνε το band program. Έπαιξε επίσης περιστασιακά σε τοπικά 

σχήµατα. Πέθανε στις 6 Μαΐου του 1967 (Flanagan, 2008).  Τα solos  φλάουτου του 

Carver στα “Devil’s Holiday”, “Sweet Sue, just you”, και “I got rhythm” καταδεικνύουν 

ότι ήταν λεπτός εκτελεστής, αλλά και ότι το όργανο δεν βοηθάει στην αίσθηση του  

 

                                                                                                                                                  
6 Combo (instrumental combination): η µικρή ορχήστρα της τζαζ, από τρία έως οκτώ όργανα 

(Chilton, 1979). 
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swing. Ως σαξοφωνίστας ήταν πολύ ικανός µέσα στο σύνολο, αλλά σπάνια έκανε 

solos (Flanagan, 2008).  

Ωστόσο, o πρώτος ουσιαστικά µουσικός που ηχογράφησε σολιστικά για φλάουτο 

ήταν ο τενόρο σαξοφωνίστας Jerome Richardson (Berendt, 1995). «Στη δεκαετία του 

1940 ο multi-instrumentalist7 Jerome Richardson εντάχθηκε στην επιτυχηµένη big band 

του Lionel Hampton, µε τον οποίο ηχογράφησε κάποια σόλο φλάουτου στο “Kingfish” 

το 1949, και στο “There Will Never Be Another You”, το 1950» (Guidi, 1997: 2). 

3.1. ∆εκαετία του 1950 

    Από το τέλος της δεκαετίας του 1940 η περαιτέρω χρήση βελτιωµένων 

συστηµάτων ήχου και µικροφώνων έγινε πιο διαδεδοµένη, επιτρέποντας στο φλάουτο να 

κερδίσει αργά αλλά σταθερά την αποδοχή και την αναγνώριση ως ένα εκφραστικό και µε 

πολλές δυνατότητες όργανο της jazz. Τα τέλη του ‘40 και οι αρχές του ’50 είδαν την 

κορύφωση του bebop, µε µουσικούς όπως ο άλτο σαξοφωνίστας Charlie "Bird" Parker 

και ο πιανίστας Bud Powell στο αποκορύφωµα της δηµιουργικής τους δύναµης. Την 

δεκαετία αυτή σηµάδεψε επίσης η αρχή της latin επιρροής στην τζαζ µουσική µέσα από 

το πρωτοποριακό έργο του τροµπετίστα Dizzy Gillespie.  Κατά τη διάρκεια αυτών των 

περιπετειωδών και τονωτικών εποχών, οι µουσικοί της jazz ήταν πρόθυµοι να 

εξερευνήσουν νέες µουσικές κατευθύνσεις. Μία από τις πιο διάσηµες εξελίξεις 

σηµειώθηκε στη νότια Καλιφόρνια, µέσα και γύρω από την πόλη του Λος Άντζελες, 

οδηγώντας στην εµφάνιση της σχολής «West Coast» (ανατολικής ακτής), γνωστής και ως 

«cool jazz».  Αυτό το νέο παρακλάδι της τζαζ ήταν έντονα επηρεασµένο από το χαλαρό 

στιλ και τον λεπτό, εκκεντρικό ήχο του pre-bebop τενόρο σαξοφωνίστα Lester Young. 

(Guidi, 1997: 2). 

                                                 
7 Multi - instrumentalist: ο µουσικός που µπορεί να παίξει πολλά µουσικά όργανα (Berendt, 1995). 
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     Η jazz µουσική την δεκαετία του 1950 πέρασε από σηµαντικές στιλιστικές 

αλλαγές και πιο συγκεκριµένα, εµφανίστηκαν στο προσκήνιο δύο στιλ που ταίριαζαν στο 

φλάουτο: η “cool jazz” και η “latin jazz” (Afifi, 1993).   

Η cool jazz παρουσίαζε µεγάλες διαφορές από το bebop, αρχικά επειδή 

επιχειρούσε να επιβάλει µια διάθεση που ήταν γενικά πιο χαλαρωτική. Κάποιοι 

εκτελεστές του στιλ αυτού πέτυχαν αυτό το πιο απαλό (οµαλό) αποτέλεσµα 

χρησιµοποιώντας ορχηστρικά όργανα όπως  γαλλικά κόρνα, όµποε, βιολιά και φλάουτα 

σε συνδυασµό µε την τυπική jazz ενορχήστρωση µε  rhythm section, σαξόφωνα και 

χάλκινα πνευστά. Αυτός ο συνδυασµός βοήθησε στην εξοικείωση του κοινού µε τον ήχο 

του φλάουτου, ακόµα κι όταν ο ρόλος του ήταν δευτερεύων (Afifi, 1993). Σύµφωνα µε 

τον John Chilton:  

ο όρος West Coast Jazz χρησιµοποιήθηκε για να περιγραφεί ένα 
καλοεκτελεσµένο στιλ, καθαρό αλλά και γεµάτο υπονοούµενα, στο 
οποίο το παίξιµο του σολίστα ήταν σχεδόν απαλλαγµένο από το 
βιµπράτο και σπάνια αφηνόταν να αποχαλινωθεί. Οι περισσότεροι από 
τους σηµαντικούς εκφραστές του ήταν µουσικοί του στούντιο. Ο 
προσωπικός χαρακτήρας ήταν σπάνιος και η επίδραση των ήχων του 
Miles Davis και του Lester Young ήταν φανερή σε κάθε καινούρια 
µπάντα που σχηµατιζόταν στην Καλιφόρνια στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950. Ο Davis συνόψισε το φαινόµενο λέγοντας: «Όλοι εκείνοι οι 
µουσικοί του τενόρο σαξοφώνου της West Coast εµένα µου φαίνονται 
πανοµοιότυποι» (Davis, Down Beat Magazine, 07-08-1958). Οι 
ενορχηστρώσεις απαιτούσαν ακρίβεια, η οποία όµως επηρέαζε τους 
αυτοσχεδιασµούς του σολίστα» (Chilton, 1979: 209). 
  

    Η latin jazz, και ιδίως η bossa nova της Βραζιλίας, έγινε πολύ δηµοφιλής στις 

Ηνωµένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 ως χορευτική µουσική, και το 

φλάουτο – που είναι αναπόσπαστο τµήµα της latin µουσικής – άρχισε να εµφανίζεται 

πολύ πιο συχνά. Το στιλ αυτό επιβίωσε κατά την πάροδο των χρόνων και η latin 

εξακολούθησε να είναι και δηµοφιλής αλλά και σηµαντικό µέρος του jazz ιδιώµατος 

(Afifi, 1993).   

Ο Herbie Mann γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη  το 1930. Σε ηλικία εννιά ετών 

ξεκίνησε τις σπουδές του στο κλαρινέτο και αργότερα συνέχισε µε φλάουτο και 

σαξόφωνο. Η µουσική εµπειρία του είναι µεγάλη και ποικίλει στιλιστικά. Οι µουσικοί 
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του ορίζοντες δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην jazz µουσική και ήταν από τους 

πρώτους που υιοθέτησαν τους ρυθµούς και τις αρµονίες της latin µουσικής (Afifi, 1993).  

Άλλωστε σύµφωνα µε τον Berendt:  

«Ο πιο επιτυχηµένος φλαουτίστας της jazz µουσικής ήταν ο Herbie Mann. Έχει 

περιλάβει πολλών ειδών εθνικά στοιχεία στις jazz ηχογραφήσεις του: βραζιλιάνικα, 

αφρικάνικα, αραβικά, εβραϊκά, τούρκικα, ιαπωνικά και κατά τη δεκαετία του’70 και του 

’80, rock, εν τέλει µάλιστα και fusion» (Berendt, 

1995: 312).   

Αν και στα δηµιουργικά του χρόνια ο Herbie 

Mann είχε ξεκινήσει ως παίκτης τενόρο 

σαξοφώνου (στο άλµπουµ «Flute Soufflé» µε τον 

βέλγο φλαουτίστα Bobby Jaspar, όπου και οι δύο 

ντουµπλάρουν στο τενόρο σαξόφωνο και στο φλάουτο), ο τόνος του πάντα πρόδιδε την 

ποιότητα ενός µουσικού, για τον οποίο το φλάουτο ήταν µια δεύτερη µουσική γλώσσα. 

Επιπλέον ήταν ο πρώτος σύγχρονος jazz φλαουτίστας και µεγάλος µουσικός της Βορείου 

Αµερικής που δεσµεύτηκε πλήρως ως προς το φλάουτο, να είναι η φωνή του στην jazz 

(Guidi, 1997). Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’50, ο Mann έπαιξε και ηχογράφησε µε 

τους Mat Mathews και Pete Rugolo,  περιόδευσε στη Γαλλία και τη Σκανδιναβία και 

έπειτα δηµιούργησε το δικό του σεξτέτο, συνδυάζοντας jazz και αφρικανική µουσική.  

   Από όλους τους φλαουτίστες της jazz, ο Μann είναι ίσως ο πιο επιτυχηµένος 

εµπορικά, αφού τόσοι από τους δίσκους του έχουν γίνει εµπορικές επιτυχίες (Afifi, 

1993). Το 1956 το Down Beat Magazine δηµιούργησε τo “Best Flutist Award” και οι 

οπαδοί του jazz φλάουτου χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες παρατάξεις, υποστηρίζοντας 

είτε τον Herbie Mann είτε τον Sam Most.  Παρά την αντιπαλότητα, ή ίσως εξαιτίας 

αυτής, αυτοί οι δύο σηµαίνοντες φλαουτίστες ηχογράφησαν µαζί το 1955 και συχνά 

εµφανίζονταν σε συναυλίες µαζί, γεγονός που αύξησε τη δηµοτικότητα του φλάουτου 
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στον κόσµο της jazz. Σε αυτές τις εκδηλώσεις οι οπαδοί του Sam Most δήλωναν την 

υποστήριξή τους φωνάζοντας το σύνθηµα - «Most is the man!"  – στο οποίο οι οπαδοί 

του Herbie Mann απαντούσαν  «Mann is the most!» (Guidi, 1997). Ο Herbie Mann, 

δηµοφιλής καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του,  πήρε το Best flutist Award  από 

ψηφοφορία των αναγνωστών του Down Beat Magazine για 13 συνεχόµενα χρόνια (1957 

– 1971) (Afifi, 1993). 

«Σε ένα  jam session, ο Miles Davis ακούστηκε κάποτε να κάνει την εξής 

παρατήρηση: "Kid stuff. Get serious. Flute jazz." δηλαδή "Είναι παιχνίδι. Σοβαρευτείτε. 

Παίξτε τζαζ σαν ένα φλάουτο."  Υποψιάζοµαι ότι αυτή η φράση αναφέρεται στη µουσική 

του Herbie Mann, ένα είδος της jazz που σκόπιµα καθορίζεται να είναι αισιόδοξο, 

ζωντανό, και χαρούµενο. Εντελώς διαφορετικό από το στυλ του Miles δηλαδή » 

(Sequoia,2000:1). 

Ακολουθώντας την επιτυχία-φαινόµενο του Herbie Mann, άλλοι φλαουτίστες της 

jazz όπως ο Sam Most, o Frank Wess,ο James Moody,ο Bud Shank, και o Buddy Collette 

συνέβαλαν σηµαντικά στην ανάπτυξη του σεβασµού για τις ικανότητες του οργάνου και 

βοήθησαν στην αύξηση της δηµοτικότητάς του κατά τη δεκαετία του 1950,  όπως 

ακριβώς έκανε ο Jean – Pierre Rampal για το κλασικό φλάουτο µετά τον Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο(Afifi, 1993). 

Ο Sam Most γεννήθηκε στο New Jersey και καταγόταν από µουσική οικογένεια 

(αδελφός του κλαρινετίστα Abe Most). Πριν στραφεί ολοκληρωτικά στο φλάουτο, 

εργάστηκε ως multi-instrumentalist, παίζοντας άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο και φλάουτο 

µε τους Tommy Dorsey (1949), Boyd Raeburn και Don Redman. Πίστευε ότι το φλάουτο 

ταίριαζε περισσότερο στις µουσικές του ανάγκες και το 1953 πραγµατοποίησε την πρώτη 

του ηχογράφηση, το Undercurrent Blues. Ο δίσκος αυτός βοήθησε ώστε ο Sam Most να 

καθιερωθεί ως πρωτοπόρος του jazz φλάουτου, και ιδιαίτερα στην bebop σκηνή. Στη 

συνέχεια, εξακολούθησε να διευθύνει επιτυχώς σύνολα στη διάρκεια της δεκαετίας του 
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1950 και ήταν από τους πρώτους µουσικούς στην jazz που ενσωµάτωσε στο παίξιµό του 

την τεχνική του υπερφυσήµατος και του singing and playing8, τεχνική η οποία σήµερα 

χρησιµοποιείται ευρέως στην jazz και είναι επίσης συνηθισµένη στην rock. To 1954 

κέρδισε το βραβείο “New Star” του Down Beat Magazine και τα χρόνια 1959-1961 

έπαιξε µε την ορχήστρα του Buddy Rich, περιοδεύοντας στην Μέση Ανατολή, την Ινδία 

και την Νότια Αµερική. Στα µέσα της δεκαετίας του ’70, η καριέρα του παρουσίασε 

ενδιαφέρον µε την κυκλοφορία ηχογραφήσεων για την εταιρεία Xanadu. O Sam Most 

συνέχισε να αποτελεί φωνή επιρροής για το jazz φλάουτο και εξέδωσε ένα βιβλίο µε 

patterns που βοηθούν τον σπουδαστή του jazz φλάουτου (Afifi, 1993). 

  Ο Frank Wess, από την άλλη πλευρά, 

συµβολίζει την διάσπαση που οδήγησε στην αποδοχή 

του φλάουτου, αφού ο διαπεραστικός του ήχος είχε 

την ευκαιρία να ακουστεί για πρώτη φορά στην µετά 

τον Lester Young εποχή, όταν η προτεραιότητα της 

µοντέρνας, εύκαµπτης, ελαστικής φραστικής της jazz 

είχε µπει στη συνείδηση του κόσµου (Berendt, 1995).   

 «O Wess ανήκε στην ορχήστρα του Count Basie και 

έπαιζε φλάουτο, δένοντας µε το σύνολο τόσο φυσικά, 

σαν να έπαιζε τροµπέτα ή σαξόφωνο» (Berendt, 1995: 

311, 312). Ο Lester Young είναι  ο “κύριος ένοχος” προσανατολισµού της έµφασης από 

τη διαµόρφωση του ήχου στη φραστική, και γι’ αυτό το λόγο οι φλαουτίστες µπαίνουν 

στην jazz σκηνή αµέσως µετά από αυτόν για πρώτη φορά. Ο Frank Wess το επισηµαίνει 

αυτό µε σχεδόν ειρωνικό τρόπο. Πράγµατι, ως τενόρο σαξοφωνίστας είναι σαφώς 

άνθρωπος της σχολής του Coleman Hawkins, ενώ ως φλαουτίστας είναι εξίσου 

αυθεντικά άνθρωπος της κατεύθυνσης του Lester Young. Ο Wess έχει παίξει τα πιο 

                                                 
8 Singing and playing: βλέπε κεφάλαιο 4, Σύγχρονες Τεχνικές στο φλάουτο. 
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ενδιαφέροντα σόλο φλάουτου στον δίσκο µε τον Milt Jackson (βιµπράφωνο), Hank Jones 

(πιάνο), Eddie Jones (µπάσο) και Kenny Clarke (ντραµς): Το Opus de jazz (Berendt, 

1995: 311, 312). Από το 1953 και µετά, ο  Frank Wess άρχισε να εξειδικεύεται στο 

φλάουτο και εµφανιζόταν συχνά µε αυτό το όργανο κατά την διάρκεια της δεκάχρονης 

συνεργασίας του µε την Count Basie big band.9  O τεράστιος αριθµός των ραδιοφωνικών 

οπαδών της Count Basie band, καθώς και η ντεµπούτο ηχογράφηση του 'Perdido' το 

1954, συντέλεσαν στην αύξηση της δηµοτικότητας του φλάουτου (Guidi, 1997). 

 Όταν ο Frank Wess άφησε την 

µπάντα του Count Basie, η σκυτάλη 

παραδόθηκε στον τενόρο 

σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Eric 

Dixon.  Άλλες ηχογραφήσεις που 

έγιναν από τον Wess στο φλάουτο 

κατά την συνεργασία µε τον Count Basie περιλαµβάνουν το “The Midgets” του 1955 και 

το “Cute” του 1958.   

Την ίδια χρονιά (1958) ο ενορχηστρωτής Gil Evans χρησιµοποίησε το φλάουτο 

για την ενορχήστρωση του “Summertime” στον ιστορικό δίσκο του Miles Davis «Porgy 

& Bess». Το φλάουτο εκπροσωπείται επίσης στο άλµπουµ «The Individualism Of Gil 

                                                 
9 «Όταν ο Frank Foster και ο Frank Wess έπαιξαν στο BIM Huis, στο Άµστερνταµ το 1998, 

ρώτησα τον Wess πώς ξεκίνησε µε το φλάουτο. Μου είπε ότι δάσκαλός του δεν ήταν άλλος από τον 
θρυλικό Wayman Carver, πρωτοπόρο και «πατέρα» του jazz φλάουτου, προσθέτοντας και µια 
ενδιαφέρουσα ιστορία: ο Count Basie δεν είχε καµία ιδέα ότι ο Wess µπορούσε να παίξει φλάουτο όταν 
τον προσέλαβε. Αρχικά προσλήφθηκε ως παίκτης τενόρο σαξοφώνου για να συµπληρώνει τον Frank 
Foster. Μια µέρα ένας φίλος του Wess είπε στον Basie: "Hey Base, you ever heard this mother-lover play 
the flute? He plays the hell out of the darned thing”. Ο Basie ήταν περίεργος να ακούσει τον Wess να 
παίζει φλάουτο και του πρότεινε να αντικαταστήσει µε σόλο φλάουτου ένα από τα διατιθέµενα σόλο 
τενόρο σαξοφώνου, για µία δοκιµή. Ο Wess επέλεξε το “Perdido” και ο Count Basie εντυπωσιάστηκε  
τόσο ώστε αποφάσισε να ηχογραφήσει το κοµµάτι το 1954.  Η επιτυχία αυτής της ηχογράφησης οδήγησε 
σε νέες ενορχηστρώσεις, γραµµένες ουσιαστικά ως παρουσιάσεις για το φλάουτο, συχνά σε συνδυασµό µε 
τροµπέτα µε σουρντίνα» (Guidi,1997: 3).    
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Evans», όπου το φλάουτο και το µπάσο φλάουτο χρησιµοποιούνται ως εκπληκτικά εφέ  

στο “Barbara's Song” (Guidi, 1997).  

     Ένας ακόµη από τους πρωτοπόρους που καθιέρωσαν το φλάουτο στο χώρο της 

jazz είναι και ο διάσηµος James Moody, ο οποίος ξεκίνησε ως τενόρο σαξοφωνίστας και 

βγήκε από τον πρώτο κύκλο bebop µουσικών της δεκαετίας του ’40. Γεννήθηκε στη 

Savannah της Georgia το 1925. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο άλτο σαξόφωνο σε ηλικία 

δεκαέξι ετών, ενώ αργότερα µελέτησε τενόρο σαξόφωνο και φλάουτο. Το 1946, έκανε το 

ντεµπούτο του µε την µπάντα του Dizzy Gillespie παίζοντας τενόρο σαξόφωνο, πλάι 

στον µετέπειτα συνεργάτη του πιανίστα Kenny Baron (Afifi, 1993).   Είναι πολύ γνωστή 

η ηχογράφησή του "Moody's Mood for Love", βασισµένη στο jazz standard “I'm in the 

Mood for Love”,σύνθεση του Jimmy McHugh . Στις εµφανίσεις του συχνά αυτοσχεδιάζει 

παραλλαγές αυτού του κοµµατιού.10 

Στη διάρκεια της µακροχρόνιας καριέρας του ο Moody συνεργάστηκε παίζοντας 

και ηχογραφώντας – ως leader αλλά και ως sideman – µε ευρύ φάσµα µουσικών 

συνδυασµών και σε ευρύ γεωγραφικό πλαίσιο (πέρασε ένα µεγάλο διάστηµα 

δουλεύοντας στην Ευρώπη). Έχει συνεργαστεί µε µουσικούς “γίγαντες” της τζαζ, όπως ο 

Milt Jackson, ο Al Haig, o Howard McGee και ο Tadd Dameron. Για περισσότερα από 

σαράντα χρόνια ο Moody αποθεώθηκε από τους κριτικούς για την δουλειά του ως multi-

instrumentalist και ως συνθέτη (ανάµεσα σε άλλους, οι τραγουδιστές King Pleasure και 

Eddie Jefferson έχουν ηχογραφήσει συνθέσεις του). Κατέχει εξαιρετική τεχνική στο 

(άλτο και τενόρο) σαξόφωνο και στο φλάουτο και είναι κοινώς αναγνωρισµένος ως ένας 

εκ των καλύτερων doublers της γενιάς του. Για την ακρίβεια, ο ήχος του φλάουτού του 

έχει χαρακτηριστεί “fleet and sweet”, δηλαδή σβέλτος και γλυκός (Afifi, 1993). 

Την ίδια εποχή, ο άλτο σαξοφωνίστας και φλαουτίστας Bud Shank ξεκίνησε την 

καριέρα του µε την µπάντα του Howard Rumsey και του Charles Barnet και αργότερα τις 

                                                 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/James_Moody_(saxophonist)  
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εγκατέλειψε για  να ενταχθεί στην ριζοσπαστική big band του Stan Kenton (Guidi, 1997). 

Σύµφωνα µε τους Berendt και Huesmann, «Ο Bud Shank ήταν ο σπουδαιότερος 

φλαουτίστας της ∆υτικής Ακτής. Βγήκε από την ορχήστρα του Stan Kenton έχοντας 

παίξει εκεί το 1950 σε ένα πολύ ενδιαφέρον σόλο φλάουτου επηρεασµένο από την latin 

µουσική, το “In Varadero”» (Berendt, 1995 :312). Τις δεκαετίες 1970 και 1980, 

συνεργάστηκε µε τους Ray Brown, Jeff Hamilton και Laurindo Almeida για την σύσταση 

των παγκοσµίου φήµης  «L.A. Four» που ηχογράφησαν και περιόδευσαν πολύ την 

δεκαετία αυτή. Ο Bud Shank συνετέλεσε επίσης στην εκλαΐκευση της latin και της 

chamber jazz music, και ως µουσικός των µουσικών έπαιξε επίσης µε πολλές ορχήστρες, 

όπως µε τις Royal Philharmonic, New American Orchestra, Gerald Wilson Big Band, 

Stan Kenton's Neophonic Orchestra, και τη θρυλική ορχήστρα του Duke Ellington.11 

Ο Buddy Collette γεννήθηκε το 1921 στη συνοικία Watts  του Los Angeles. Σε  

ηλικία 12 ετών δηµιούργησε το πρώτο του γκρουπ - στο οποίο έπαιζε και ο νεαρός τότε 

µπασίστας Charles Mingus- και µαζί µε τον Dexter Gordon, τον Chico Hamilton και τον 

Charles Mingus βοήθησε στο να κρατηθεί ζωντανό το bebop στην ιστορική περιοχή της 

πόλης Central Avenue. Ο Collette επίσης διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην εξάπλωση 

του κινήµατος της cool jazz.12  

«Έπαιξε και ηχογράφησε µε την µπάντα µεγάλης επιρροής του 
ντράµερ Chico Hamilton, η οποία αργότερα θα φιλοξενούσε µια σειρά 
από διακεκριµένους φλαουτίστες, συµπεριλαµβανοµένων των Buddy 
Collette, Paul Horn, Eric Dolphy, και Charles Lloyd.  Ένα καλό 
παράδειγµα για τις εκτελέσεις φλάουτου εκείνης της εποχής ακούγεται 
στην ηχογράφηση «Collette’s Swinging Shepherds », που ενώνει 
τέσσερις εξέχοντες φλαουτίστες της εποχής εκείνης (Buddy Collette, 
Paul Horn, Harry Klee, και Bud Shank). O Buddy Collette έγινε επίσης 
ο πρώτος µουσικός της jazz που ηχογράφησε παίζοντας σε όλη την 
ορχηστρική οικογένεια του φλάουτου.  Στο δεύτερο µισό της 
δεκαετίας του ’50, δηµιουργήθηκε ένας νέος ρόλος για το φλάουτο, σε 
µεγαλύτερα σύνολα, µε ηχογραφήσεις όπως το “Blue & sentimental” 
από την big band του Buddy Rich, όπου το φλάουτο του  Buddy 

                                                 
11 http://www.budshankalto.com/Bio.html  
 
12 http://www.buddycollette.com/biography.html  
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Collette µπορεί να ακουστεί σε συνδυασµό µε τροµπέτα µε σουρντίνα» 
(Guidi, 1997: 2). 

3.2. ∆εκαετία του 1960 

Η δεκαετία του ’60 είδε εκτελεστές όπως ο Eric Dolphy, o Rahsaan Roland Kirk, 

ο Yusef Lateef και ο Jeremy Steig να αναδύονται ως τα σηµαντικότερα ταλέντα του jazz 

φλάουτου. Ο Dolphy κατείχε εξαιρετική δεξιοτεχνία στο φλάουτο καθώς και αφύσικα 

µεγάλη ικανότητα ως αυτοσχεδιαστής και το καταγεγραµµένο έργο του παραµένει από τα 

σπουδαιότερα. Οι Roland Kirk και Jeremy Steig ήταν οι πρωτοπόροι της τεχνικής 

“singing and playing” και της τεχνικής του υπερφυσήµατος13, προσελκύοντας ακόµα 

µεγαλύτερο κοινό για το όργανο και αποδεικνύοντας ότι µπορεί να επιτύχει ένταση σαν 

αυτή του σαξοφώνου, όταν παίζεται µε τις τεχνικές αυτές (Afifi, 1993). 

Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του φλάουτου κατέχει ο Eric Dolphy, ένας 

πρωτοπόρος που η επιρροή του ως φλαουτίστα έγινε εντούτοις αντιληπτή από τους 

άλλους µουσικούς για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας του ’70, ενώ έπαιζε άλτο 

σαξόφωνο και µπάσο κλαρινέτο. Σύµφωνα µε τον Berendt: 

 
 «Στην ιδιοφυία των ιδεών του Dolphy έχουν συγκεντρωθεί ήδη όλα 
όσα σήµερα περιλαµβάνει ο όρος “ jazz φλάουτο”. Η ευκολία , η 
διαφάνεια και η καθαρότητα του παιξίµατός του στο φλάουτο 
προβάλλει ένα άλλο µήνυµα από εκείνο που έδινε ο Dolphy µε τα 
άλλα του όργανα. Όποιος έχει γνωρίσει προσεκτικά αυτόν τον µεγάλο 
µουσικό, µπορεί πράγµατι να αποκτήσει την εντύπωση ότι το παίξιµό 
του στο φλάουτο µετέδιδε κάτι περισσότερο από την  προσωπικότητά 
του – το πόσο αξιαγάπητος και αυθόρµητος ήταν – παρά την 
εκρηκτική εκφραστικότητα του παιξίµατός του στο σαξόφωνο ή τους 
γεµάτους πόνο αυτοσχεδιασµούς του στο µπάσο κλαρινέτο» (Berendt, 
1995: 312, 313). 
 

Γεννήθηκε στο Los Angeles το 1928. Πρώτο του όργανο ήταν το κλαρινέτο, το 

οποίο άρχισε να µελετά σε ηλικία οκτώ ετών. Η ικανότητά του στο κλαρινέτο 

αναγνωρίστηκε νωρίς και ενώ ήταν ακόµη σπουδαστής -και µελετώντας παράλληλα 

                                                 
13 Υπερφύσηµα: βλέπε κεφάλαιο 4, Σύγχρονες Τεχνικές στο φλάουτο. 
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όµποε και άλτο σαξόφωνο- κέρδισε διετή υποτροφία για να σπουδάσει στο πανεπιστήµιο 

του Southern California School of Music. 

  
Αφού αποφοίτησε από το Λύκειο, συνέχισε τις 

µουσικές σπουδές του στο City College του Los 

Angeles. Αργότερα, εκτίοντας τη στρατιωτική του 

θητεία , έγινε δεκτός στο U.S. Naval School of Music 

στην Washington D.C. και αποφοίτησε το 1952. Έπειτα 

επέστρεψε στο Los Angeles - επιδιώκοντας καριέρα 

επαγγελµατία µουσικού - όπου συνεργάστηκε µε τους 

George Brown, Eddie Beal, Gerald Wilson και Buddy 

Collette, και µετά από προτροπή του Collette, ο Dolphy έφυγε από το Los Angeles στα 

τέλη της δεκαετίας του ’50, για να συνεργαστεί µε το Chico Hamilton’s Quintet, ως 

µέλος του οποίου έκανε τις πρώτες του ηχογραφήσεις (Afifi, 1993).  «Ο Dolphy 

µετακόµισε στη Νέα Υόρκη το 1960 και 

συνεργάστηκε κατά σειρά µε τον Charles 

Mingus(1960), τον John Coltrane (1961) και µε τον 

Ornette Coleman (1962)» (Chilton, 1979: 238).     

Όπως πολλοί jazz µουσικοί της γενιάς του, ο 

Dolphy επηρεάστηκε πολύ από τον άλτο 

σαξοφωνίστα Charlie Parker, όπως επίσης και από 

τους Ornette Coleman, Thelonious Monk, και John 

Coltrane αλλά και από τους συνθέτες του 20ου αιώνα 

Edgard Varese και Gunther Schuller. Multi - instrumentalist υψηλής ολκής, ο Eric 

Dolphy έδειξε εκπληκτική δεξιοτεχνία στο άλτο σαξόφωνο, το φλάουτο και το µπάσο 

κλαρινέτο και απέσπασε εκθειαστικά σχόλια για το παίξιµό του στα τρία αυτά όργανα. 
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Κέρδισε  το βραβείο New Star από τους κριτικούς του περιοδικού Down Beat  για το 

σαξόφωνο το 1961, για το φλάουτο το 1962 και για το µπάσο κλαρινέτο το 1963.  

Εκτός από τη µεγάλη συµβολή του Eric Dolphy στη σύγχρονη jazz (όπως στην 

προάσπιση του µπάσο κλαρινέτου ως αποδεκτό όργανο της jazz), ήταν επίσης 

καθοριστική η συµβολή του στην προώθηση των ηχοχρωµατικών δυνατοτήτων του 

φλάουτου. Η χρήση στα σόλο του σύγχρονων τεχνικών όπως multiphonics14 και whistle-

tones15, επέκτεινε καθοριστικά το λεξιλόγιο του (jazz) φλάουτου (Afifi, 1993). Ο Dolphy 

είχε επίσης εµπνευστεί βαθύτατα από τους ήχους της φύσης και µελέτησε σοβαρά την 

αναπαραγωγή τους µέσω του φλάουτου. Κάποιους από τους ήχους αυτούς, όπως τον 

αέρα και το κελάηδισµα των πουλιών, αργότερα  τους ενσωµάτωσε στους σόλο 

αυτοσχεδιασµούς του και στις cadenzas (Guidi, 1997).16 «Το παίξιµό του είναι γενικά 

συνδεδεµένο µε την avant garde σκηνή της jazz και χρησιµοποιεί πολλά χαρακτηριστικά 

στοιχεία αυτού του στυλ» (Afifi, 1993: 8). 

Ο Eric Dolphy πέθανε στη διάρκεια µιας περιοδείας στη Ευρώπη µε τον Charles 

Mingus, στο Βερολίνο, τον Ιούνιο του 196417. Το φλάουτό του κληροδοτήθηκε στον 

στενό του φίλο και θρυλικό σαξοφωνίστα John Coltrane, ο οποίος έπαιξε µε αυτό σε µια 

από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του (Guidi, 1997:5).  

                                                 
14 Multiphonics: βλέπε κεφάλαιο 4, Σύγχρονες Τεχνικές στο φλάουτο. 
 
15 Whistle-tones: βλέπε κεφάλαιο 4, Σύγχρονες Τεχνικές στο φλάουτο. 
 
16 «Ο Eric Dolphy ήταν ένας µουσικός που αµφιταλαντευόταν ανάµεσα στην ‘ορθοδοξία’ και τον 

πειραµατισµό. Ήταν ο πιο εκλεκτικός από όλους τους πρωτοπόρους της free jazz, εξίσου εύγλωττος όταν 
έπαιζε µπαλάντες, free jazz, blues ή hard bop. Η τάση του για αναζήτηση καινούριων ήχων τον ώθησε να 
αποδώσει ένα θέµα της εποχής του σουίνγκ, το Jitterbug Walz µε µια σειρά από µιµήσεις πουλιών µε τα 
µουσικά του όργανα. Έδειξε έτσι ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες υποδιαιρέσεις του τόνου, µικρότερες από 
το ηµιτόνιο- την µικρότερη µονάδα της ευρωπαϊκής µουσικής. Επέµενε ότι τα ινδικά όργανα µε ταστιέρα 
επέτρεπαν στους  µουσικούς να χρησιµοποιούν στους αυτοσχεδιασµούς τους πολλούς φθόγγους που 
βρίσκονταν σε απόσταση ¼ του τόνου, ή και λιγότερο, µεταξύ τους. Πίστευε ακράδαντα πως η 
ενσωµάτωση αυτών των υποδιαιρέσεων θα µπορούσε να διευρύνει τα όρια του αυτοσχεδιασµού στην jazz 
Στη δεκαετία του 1970, το ενδιαφέρον για τη χρήση αυτών των µικροτόνων, όπως ονοµάστηκαν, 
αυξανόταν συνεχώς.» (Chilton, 1979: 238, 265). 
  

17 Θάνατος από υπερβολική δόση µελιού, καθώς ήταν εν αγνοία του διαβητικός. 
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«Οι πρώτοι που κατάλαβαν το άγγελµα του Dolphy στο φλάουτο ήταν 
οι ευρωπαίοι φλαουτίστες. Σε αυτούς το πρώτο που προξενεί 
εντύπωση είναι η στέρεα κλασική τους παιδεία: όπως στον βούλγαρο 
Simeon Shterev, τον τσέχο Jiri Stivin, τον γερµανό  Emil Mangelsdorff 
και τον ολλανδό Chris Hinze. Ο Hinze παίζει κυρίως jazz rock, ο 
Mangelsdorff έχει ιδιαίτερα γεµάτο, πλούσιο ήχο. Ο Stivin – που είναι 
επίσης διακεκριµένος συνθέτης και άλτο σαξοφωνίστας – είναι 
βιρτουόζος, προερχόµενος από την παράδοση των Βοηµών 
µουζικάντηδων. Ο Shterev είναι αντάξιος της πλούσιας κληρονοµιάς 
της βαλκανικής του πατρίδας» (Berendt, 1995: 314). 

Ένας άλλος αναδυόµενος φλαουτίστας, που επηρεάστηκε πολύ έντονα από τη 

µουσική των ανατολικών χωρών είναι ο Yusef Lateef, του οποίου το παίξιµο ακούγεται 

στα άλµπουµ “The Sounds Of Yusef Lateef” ηχογραφηµένο το1957 και “The Golden 

Flute” του 1966. Ο Lateef, που θα κέρδιζε διεθνή αναγνώριση στις αρχές της δεκαετίας 

του ‘60 ως µέλος του περίφηµου Cannonball Adderley Sextet, ήταν ο πρώτος jazz 

φλαουτίστας που χρησιµοποίησε διάφορους τύπους εξωτικών φλάουτων, όπως το 

αραβικό “nai flute” (νέι) και το “ma ma flute” που εφευρέθηκε από τον ίδιο (Guidi, 

1997). Επιπλέον χρησιµοποιεί ένα φλάουτο από την Ταϊβάν και κινέζικα φλάουτα από 

µπαµπού (Berendt, 1995). 

O Yusef Lateef, το αληθινό όνοµα του οποίου είναι William Emanuel 

Huddleston18, γεννήθηκε στην Chattanooga το 1920 και µεγάλωσε στο Ντιτρόιτ. Το 1938 

ξεκίνησε τις σπουδές του στο άλτο σαξόφωνο και στα 19 του 

συνέχισε στο τενόρο. Συνεργάστηκε για µικρά χρονικά 

διαστήµατα µε τον Lucky Millinder, την Hot Lips Page και τον 

Roy Eldridge και έπειτα περιόδευσε µε τον Ernie Fields. Αφού 

µετακινήθηκε στο Σικάγο το 1948, έπαιξε µε τον Sun Ra στη Gene 

                                                 
18 Οι πιο πρόωρες ηχογραφήσεις του παρατίθενται µε το κανονικό όνοµά του, αλλά µε τον 

ασπασµό της µουσουλµανικής πίστης, άλλαξε το νόµιµο όνοµά του σε Yusef Lateef, στις αρχές της 
δεκαετίας του '50 (Jeske & Kernfeld, 2008).  
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Wright’s band. Το 1949 πήγε στην  Καλιφόρνια και περιόδευσε µε τον Dizzy Gillespie 

µέχρι τον Ιανουάριο του 1950. Επέστρεψε στο Ντιτρόιτ, όπου µελέτησε φλάουτο και 

σύνθεση στο  University Wayne State.  

Από το 1955 ως το 1958 συνεργάστηκε µε πολλούς επιφανείς µουσικούς και µε 

τον Kenny Burrell (1956), µετά από προτροπή του οποίου άρχισε να παίζει φλάουτο. Από 

τα τέλη του 1958, δεδοµένου ότι η αγορά για το hard bop άρχισε να µειώνεται στο 

Ντιτρόιτ, η σύνθεση του κουιντέτου του έγινε λιγότερο σταθερή. Στα τέλη του 1959 

µετακινήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου έπαιξε µε τον Charles Mingus, εργάστηκε ως band 

leader στο Birdland και το Village Gate, και έδωσε συναυλίες µε τον αφρικανό  κρουστό 

Μichael Babatunde Olatunji, τον Cannonball Adderley και τον Grant Green.  

Κατά τη διάρκεια της απόκτησης των master και των διδακτορικών πτυχίων στην 

εκπαίδευση, εγκαταστάθηκε  µόνιµα στη Νέα Αγγλία (1973), και από τον Ιούλιο του 

1981 έζησε για τέσσερα χρόνια στη Νιγηρία ως ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο 

πανεπιστήµιο Ahmadubelaa, όπου µελέτησε το Sarewa, ένα νιγηριανό  φλάουτο, δίδαξε 

την ερευνητική µεθοδολογία και συνεργάστηκε µε διάφορα γκρουπ στη µουσική, το 

θέατρο και το χορό. Επέστρεψε έπειτα στις  Η.Π.Α. για να  διδάξει στο University of 

Massachusetts και στο Amherst College. 

Ο Lateef κέρδισε την αναγνώριση νωρίς στη σταδιοδροµία του, λόγω της χρήσης 

ρυθµών και οργάνων από την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των τελευταίων ήταν 

το arghūl (διπλό κλαρινέτο που ηχεί παρόµοια µε ένα φαγκότο), το śahnāī (ινδικό όµποε), 

την algaita  (δυτικό αφρικανικό όµποε) και διάφορα φλάουτα (συµπεριλαµβανοµένου 

ενός φλάουτου  µπαµπού  και ενός “pneumatic” φλάουτου  µπαµπού, και τα δύο 

κατασκευασµένα από ερασιτέχνες). Στην αναζήτηση ποικίλων ηχοχρωµάτων έπαιξε 

επίσης όµποε και φαγκότο, αλλά προ πάντων ήταν αξιοπρόσεκτος για τον πλήρη, 

εύρωστο ήχο του στο σαξόφωνο και τα καλαίσθητα solos του στο φλάουτο (Jeske & 

Kernfeld, 2008). 
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Ο Lateef , εκτός από ενεργός ζωγράφος και συγγραφέας, έχει συνθέσει έργα για 

φλάουτο και πιάνο και για ορχήστρα δωµατίου, συµπεριλαµβανοµένης της African-

American Epic Suite (1993), έχει κάνει µια διατριβή στην Ισλαµική και ∆υτική 

εκπαίδευση (1977) και µια µελέτη µε τον Ζ. Kofoworola, πάνω στο Hausa Performing 

Arts and Music και έχει γράψει τρεις µεθόδους για το blues παίξιµο στο φλάουτο, στον 

αυτοσχεδιασµό soul µουσικής και τις µελωδικές φράσεις (Jeske & Kernfeld, 2008).  

Ο Jeremy Steig γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 

1943. Το πρώτο του όργανο ήταν η φλογέρα, την οποία 

άρχισε να παίζει σε ηλικία 6 ετών. Στα 11 του ξεκίνησε 

τις σπουδές του στο φλάουτο και στα 15 του έπαιζε ήδη 

επαγγελµατικά. Το 1963, σε ηλικία 20 ετών, ο Steig 

ηχογράφησε το άλµπουµ – ντεµπούτο του ως leader 

«Flute Fever», µε τoν Denny Zeitlin στο πιάνο. Το 

άλµπουµ αυτό ανέδειξε τον Steig, παρά το νεαρό της 

ηλικίας του, σε ώριµο και εκπληκτικό αυτοσχεδιαστή, πολύ ικανό να διαπραγµατευτεί 

συνθέσεις υψηλών απαιτήσεων, όπως το Oleo, τo πρώτο κοµµάτι του δίσκου. 

Το 1967 δηµιούργησε το jazz-rock σχήµα “Steig and the Satyrs”, το οποίο 

χρησιµοποίησε τροπικά προσανατολισµένες συνθέσεις (modal oriented) µε την 

ιδιαιτερότητα του Steig να χρησιµοποιεί σύγχρονες τεχνικές όπως multiphonics και 

ηλεκτρονικά εφέ, όπως το wah wah pedal19. Το 1969 ο πιανίστας Bill Evans 

συνεργάζεται µε τον Steig ως σολίστα για τον δίσκο του «What’s New». Επίσης ο Steig 

έχει παίξει και ηχογραφήσει µε τον µπασίστα Eddie Gomez σε διάφορες περιστάσεις και 

το 1980 ηχογράφησαν µαζί το άλµπουµ «Rain Forest». Ως φλαουτίστα, η µαεστρία του 

στη τεχνική “singing  and playing” είναι ίσως το πιο ξεχωριστό του χαρακτηριστικό και 

αναπόσπαστο µέρος του προσωπικού του στιλ (Afifi, 1993). 

                                                 
19 Wah Wah pedal: βλέπε κεφάλαιο 4, Σύγχρονες Τεχνικές στο φλάουτο. 
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Ο Rahsaan Roland Kirk γεννήθηκε το 1935 στο Columbus OH και σε ηλικία δύο 

ετών τυφλώθηκε. Τενόρο  σαξοφωνίστας, φλαουτίστας, multi-instrumentalist και leader. 

Πριν µάθει κλαρινέτο και 

σαξόφωνο έπαιζε τροµπέτα, και σε 

ηλικία δεκαπέντε ετών εργαζόταν 

ήδη επαγγελµατικά σε rhythm ‘n’ 

blues bands20. Όταν ήταν ακόµα 

έφηβος, ανακάλυψε δύο ασυνήθιστα 

όργανα, ένα manzello21 και ένα 

stritch.22 Το 1960 χρησιµοποιούσε ένα siren whistle, µεταλλική κυνηγετική σφυρίχτρα,23 

για να υπογραµµίσει τις κρίσιµες στιγµές των αυτοσχεδιασµών του και το 1963 

υιοθέτησε την τεχνική της κυκλικής αναπνοής.24 «Ο Kirk αισθανόταν εξίσου άνετα µε το 

σαξόφωνο, το φλάουτο ή το κλαρινέτο, και ήταν ένας από τους πρώτους jazzmen που 

ανέπτυξε την κυκλική αναπνοή» (Chilton, 1979: 239). Το 1960 ηχογραφεί έναν δίσκο µε 

σολίστ την Ira Sullivan και το 1961 περιοδεύει στη Γερµανία. Σε πολλές από τις 

περιοδείες του ως σολίστ έπαιξε σε κουαρτέτα µε πολλούς επιφανείς µουσικούς, όπως οι 

Niels-Henning Οrsted Pedersen, Kenny Clarke και Kenny Drew και από το 1961 κυρίως  

                                                 
20 Rhythm ‘n’ blues: µπλουζ συνθέσεις µε ισχυρά και σκληρά τονισµένα χτυπήµατα. ∆εν είναι 

αυθεντικό    στυλ της τζαζ, αλλά µια εµπορική και δηµοφιλής πλευρά της (Παπαδηµητρίου, 1978). 
 
21 Manzello: όργανο που µοιάζει µε σοπράνο σαξόφωνο αλλά παράγει πιο πλούσιο ήχο και έχει 

περίεργο κούρδισµα (http://verdantrecords.com/Instruments.html). Προέρχεται από το saxello, µε 
τροποποιήσεις στα κλειδιά του και στην καµπάνα (http://www.john-robert-brown.com/straight-alto-
saxophone.htm). 

 
22 Stritch: είναι ένα ίσιο άλτο σαξόφωνο (http://www.john-robert-brown.com/straight-alto-

saxophone.htm). Με ειδικές τροποποιήσεις στα κλειδιά των οργάνων αυτών, του ήταν πολύ εύκολο να 
παίξει και τα τρία όργανα συγχρόνως, καλύπτοντας την έκταση του σαξοφώνου µε το αριστερό του χέρι 
και χρησιµοποιώντας το δεξί του χέρι για να παίζει εναλλάξ manzello και stritch. Η τεχνική είχε 
αφοµοιωθεί πλήρως µέχρι την πρώτη του ηχογράφηση, ένα rhythm ‘n’ blues άλµπουµ του 1956 (Chilton, 
1979). 

 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Kirk#Instruments_and_technique 
 
24 Κυκλική αναπνοή: βλέπε κεφάλαιο 4, Σύγχρονες Τεχνικές στο φλάουτο. 
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‘οδήγησε’ τα δικά του σχήµατα, µε µουσικούς όπως οι Harold Mabern, Horace 

Parlan, Walter Perkins και Lonnie Liston Smith  και το 1967 εµφανίστηκε επιλεκτικά 

στις ηχογραφήσεις για την µουσική της ταινίας «In the Heat of the Night».25 Στις αρχές 

του 1970 ο Kirk ήταν αρχηγός του «Jazz and People’s Movement», µια οργάνωση που 

σκοπό είχε να ανοίξει νέους ορίζοντες για την jazz εκτέλεση. Από το 1960 η φήµη του 

µεγάλωνε σταδιακά, το αυτοσχεδιαστικό του ταλέντο αναγνωρίστηκε και την δεκαετία 

του ’70 έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλής µε τον δίσκο του «Bright Moments». Ως τότε είχε 

παίξει µε τα περισσότερα ξύλινα πνευστά, µε κάποια πιο ασυνήθιστα, όπως τα nose flute 

(φλάουτο µύτης)26, πίκολο, φυσαρµόνικα και claviette, αλλά και τα όργανα που 

δηµιούργησε ο ίδιος: to trumpophone (τροµπέτα µε επιστόµιο σοπράνο σαξοφώνου), 

slidesophone (παρόµοια εξοπλισµένο µικρό τροµπόνι, όµοιο µε το slide saxophone που 

επινόησε ο Snub Mosley), το black puzzle flute και τα black mystery pipes.  

Το 1975 παρέλυσε η µία πλευρά του από εγκεφαλικό, αλλά χρησιµοποιώντας την 

ικανότητά του να παίζει ταυτόχρονα παραπάνω από ένα όργανα µε το ένα του χέρι, 

µπορούσε να συνεχίσει να παίζει για τον επόµενο χρόνο. ∆ύο από τα πολλά ταλέντα του 

είναι αυτά που ξεχωρίζουν: ήταν ένας από τους σπουδαιότερους hard-bop τενόρο 

σαξοφωνίστες και στο φλάουτο συνδύασε έναν τραγουδιστό (vocalized) ήχο και µια 

υπερβολικά γρήγορη τεχνική στη γλώσσα (lightning fast tonguing technique) για να 

δηµιουργήσει τα πιο επιτυχηµένα παραδείγµατα της χρήσης του φλάουτου ως 

εξωπραγµατικά ενεργητικό και “swinging” όργανο στη jazz µουσική.27 

Άλλοι ενδιαφέροντες φλαουτίστες της jazz, µε πολλές σπουδαίες συνεργασίες 

αλλά και ηχογραφήσεις στο βιογραφικό τους, είναι οι Sam Rivers, Sahib Shihab, James 

Spaulding, και Eric Dixon (Berendt, 1995). 

                                                 
25 Ως Roland Kirk εργάστηκε µέχρι το 1969, οπότε άρχισε να αυτοαποκαλείται Rahsaan Roland 

Kirk (www.oxfordmusiconline.com). 
 
26 Nose flute: βλ. Το σχετικό βίντεο στο  http://www.youtube.com/watch?v=5WZIm2Yvmtc 
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3.3. ∆εκαετία του 1970 

Η επιτυχία του Hubert Laws την δεκαετία του 1970 σηµάδεψε µία σηµαντική 

εξέλιξη για τους φλαουτίστες της jazz. Σε αντίθεση µε τον Steig και τον Kirk, ο Laws, 

ένας κλασικά-εκπαιδευµένος φλαουτίστας, έπαιζε µε πολύ εξευγενισµένο και καθαρό 

ήχο. Κατείχε επίσης άριστη τεχνική του οργάνου, ισότιµη µε των καλύτερων κλασικών 

φλαουτιστών. Άλλοι σπουδαίοι φλαουτίστες που εµφανίστηκαν τη δεκαετία του 1970 

είναι o Joe Farrell και o Paul Horn, που επιδοκιµάστηκαν από τους κριτικούς και από το 

κοινό (Afifi, 1993). 
Ο Hubert Laws γεννήθηκε σε οικογένεια 

µουσικών στο Hοuston του Texas. Μελέτησε πιάνο, 

σαξόφωνο και mellophone πριν έρθει σε επαφή µε το 

φλάουτο και ειδικεύτηκε σε αυτό παίζοντας στην 

περιοχή του Houston µε το γκρουπ «Τhe Swingsters», 

σχήµα το οποίο εξελίχθηκε τελικά στους Crusaders. Σε 

ηλικία 15 ετών ήταν ήδη µέλος των πρώιµων Jazz Crusaders ενώ παράλληλα σπούδαζε 

και κλασική µουσική (1954-1960)28 στο Texas Southern University στο Houston (1956-

8). Έπειτα συνέχισε τις σπουδές του στο Los Angeles State College of Applied Arts and 

Sciences. Στις αρχές της δεκαετίας του1960 κέρδισε µια υποτροφία για το  Juilliard 

School και έτσι µεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη όπου εργάστηκε ως µουσικός jazz ενώ 

παράλληλα σπούδαζε µε τον  Julius Baker. Μετά την αποφοίτησή του το 1964, έπαιξε µε 

τον Mongo Santamaria (1963–7), παρόλο που ταυτόχρονα δούλευε σε ορχήστρες 

στούντιο και θεάτρου και έπαιζε στην Orchestra USA. Από το 1964 µέχρι την δεκαετία 

του 1970 έκανε πολλές ηχογραφήσεις για τις εταιρείες Atlantic και CTI και έπαιξε για 

αρκετά χρόνια στο New York Jazz  Sextet.  Ήταν  επίσης  µέλος  της  Metropolitan Opera 

                                                                                                                                                  
27 www.oxfordmusiconline.com 
28 http://www.hubertlaws.com/bio.htm  
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Orchestra της Νέας Υόρκης και έπαιξε περιστασιακά µε την New York Philharmonic 

Orchestra, (1969 -1972). Στη δεκαετία του 1980 συµµετείχε σε πολλές συναυλίες µε τον 

φλαουτίστα κλασσικής µουσικής Jean Pierre Rampal και συνέχισε να ηχογραφεί jazz 

µουσική. Επιπλέον έχει εµφανιστεί στα διεθνή φεστιβάλ Montreux, Playboy και Kool 

Jazz, µε το Modern Jazz Quartet στο Hollywood Bowl το 1982 και µε την Detroit 

Symphony το 1994. Οι ηχογραφήσεις του έχουν κερδίσει τρία βραβεία Grammy.  

Ο καθαρός, µεγάλος ήχος του και το ακριβές κούρδισµά του έκανε τον Hubert 

Laws πολύ δηµοφιλή στην jazz και την κλασσική µουσική σκηνή. Είναι επίσης ένας από 

τους ελάχιστους µουσικούς της jazz, είδος στο οποίο ήταν περισσότερο ενεργός, που 

χρησιµοποίησε το φλάουτο ως το κατεξοχήν όργανό του.29 «Στη θέση του Herbie Mann , 

ο οποίος είχε κερδίσει τις δηµοσκοπήσεις των αναγνωστών του περιοδικού Down Beat 

από το 1957 µέχρι το 1970, εµφανίσθηκε το 1971, προς γενική κατάπληξη, ως πιο 

αγαπητός jazz φλαουτίστας, ο Hubert Laws: είναι κάτοχος λαµπρής τεχνικής µε ήχο σαν 

της συναυλιακής µουσικής και µε αξιόλογες jazz προσαρµογές κλασικών συνθέσεων των 

Bach, Mozart, Debussy, Stravinsky κλπ. Επίσης έχει κάνει ηχογραφήσεις jazz rock και 

fusion» (Berendt, 1995: 312). 

Ένας άλλος σηµαντικός µουσικός που µεσουρανεί την περίοδο αυτή, είναι ο Joe 

Farrell. Γεννήθηκε στο Chicago Heights του Illinois το 1937, σε µουσική οικογένεια. Σε 

ηλικία 11 ετών ξεκίνησε τις σπουδές του στο κλαρινέτο, εµπνευσµένος από τις 

ηχογραφήσεις του Benny Goodman, και στα 16 του έπαιζε τενόρο σαξόφωνο. 

Επηρεάστηκε πολύ από τους Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins, και Stan Getz, 

µε τον τελευταίο να ευθύνεται ιδιαίτερα για το cool jazz στιλ του Farrell. Το 1959 

αποφοίτησε από το τµήµα Music Education του Πανεπιστηµίου του Illinois. 

Ο Farrell µετακόµισε στη Νέα Υόρκη όπου συνεργάστηκε µε µουσικούς όπως ο 

Maynard Ferguson και ο Slide Hampton και πέρασε τρία χρόνια µε την Thad Jones-Mel 

                                                 
29 Grove Music Online. Πρόσβαση στις 15/05/2008. 



 

 

26
Lewis band. Ήταν πρώτης κατηγορίας µουσικός των στούντιο και συνέχισε να κάνει 

ηχογραφήσεις µε µουσικούς της τζαζ και της pop σκηνής (Afifi, 1993). Ωστόσο, είναι 

µάλλον κυρίως γνωστός από τη συνεργασία του στις αρχές της δεκαετίας του 1970 µε τον 

πιανίστα και συνθέτη Chick Corea και µε το γκρουπ του, «Return to Forever», καθώς και 

για τους δίσκους του στην εταιρεία CTI. Επίσης έχει συνεργαστεί µε τον µπασίστα 

Charles Mingus, και τους Andrew Hill, Jaki Byard και Elvin Jones. Ο σόλο δίσκος του, 

«Song of the Wind» (1974), µε τους Chick Corea και Jack DeJohnette, ανέδειξε ένα 

avant-garde jazz στιλ.30  

Ο Paul Horn , που έγινε γνωστός από το παίξιµό του στο κουιντέτο του Chico 

Hamilton, από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’50, έκανε ασυνόδευτες ηχογραφήσεις 

φλάουτου σε µέρη πνευµατικής σηµασίας, όπως στο Taj Mahal, το περίφηµο µαυσωλείο 

στις Ινδίες, όπου οι ήχοι του φλάουτου αντηχούσαν 

σαν “χορωδίες αγγέλων” από τον τριάντα µέτρα 

ψηλό τρούλο της θαυµάσιας κατασκευής, 

εκατονταπλασιασµένοι σαν από ακουστική 

ανακλαστική αίθουσα, µετατρεπόµενοι κατά 

κάποιον τρόπο σε ένα είδος µάντρας (mantras) 

διαλογισµού. Η επιτυχία αυτού του δίσκου “Inside” 

του Paul Horn ήταν τόσο µεγάλη, ώστε αργότερα ακολούθησε και δεύτερη ηχογράφηση 

δίσκου µε µουσική πνευµατικού διαλογισµού, που έγινε στους θαλάµους ενταφιασµού 

της πυραµίδας του Χέοπος (Great Pyramid of Giza) και άλλων Αιγυπτιακών πυραµίδων. 

Αργότερα ο Horn εξελίχθηκε σε διεθνή φλαουτίστα της παγκόσµιας µουσικής. Ταξίδεψε 

στην Κίνα και στην τότε Σοβιετική Ένωση και απορρόφησε µε ιδιαίτερη πειστικότητα 

εθνικές τεχνικές στο παίξιµο του Ευρωπαϊκού φλάουτου συναυλιών: ινδικές, θιβετιανές, 

κινέζικες, ιαπωνικές. Έτυχαν µεγάλης προσοχής επίσης οι ηχογραφήσεις του, τις οποίες 

                                                 
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Farrell  



 

 

27
έκανε στο δίσκο “Duets” µε τραγούδια της Ουαλίας (Berendt, 1995). Το 1989 επέστρεψε 

για µία ακόµη ηχογράφηση στο Taj Mahal. Από τότε έχει κάνει παρόµοιες ηχογραφήσεις 

σε καθεδρικό ναό, στα φαράγγια του Mid-West µε τον ιθαγενή αµερικάνο φλαουτίστα R. 

Carlos Nakai. Το 1989 έκανε µία ηχογράφηση στο Potala Palace στην Lhasa, του Θιβέτ. 

Ήταν ο πρώτος δυτικός στον οποίο επετράπη να παίξει και να ηχογραφήσει µέσα στο 

τεράστιο αυτό οικοδόµηµα που αποτελεί τον πνευµατικό σύνδεσµο του θιβετιανού 

Βουδισµού. 31 

3.4. ∆εκαετία του 1980 

Στην διάρκεια της δεκαετίας του 1980, φλαουτίστες όπως ο Dave Valentin και ο 

James Newton συνέχισαν να διευρύνουν το πεδίο του φλάουτου. 

 Η στενή σχέση του Valentin µε την latin µουσική και τα άλλα δηµοφιλή είδη, 

είχε, και συνεχίζει να έχει, µεγάλο αντίκτυπο τόσο στους καταξιωµένους όσο και στους 

ανερχόµενους φλαουτίστες της τζαζ. Ξεκίνησε τις σπουδές του 

στο φλάουτο σε ηλικία 18 ετών, έχοντας ένα πλούσιο µουσικό 

υπόβαθρο: ο πατέρας του ως ναυτικός, έφερνε δίσκους και 

µουσικά όργανα από διάφορες χώρες, όπως η Βραζιλία και η 

Βενεζουέλα. Μέχρι τότε ο Valentin έπαιζε και σπούδαζε κρουστά 

στο High School of Music and Art στο Manhattan. Σύντοµα 

συνέχισε τις σπουδές του στο φλάουτο µε καταξιωµένους φλαουτίστες, όπως ο Hubert 

Laws και ο Herbie Mann. Η καριέρα του ως σολίστ ξεκίνησε µε την έναρξη της 

συνεργασίας του µε την δισκογραφική εταιρεία GRP. Το 1978 κυκλοφόρησε ο πρώτος 

του δίσκος «Legends» και από τότε βραβεύτηκε από κριτικούς και κοινό. Ίσως τα κύρια 

χαρακτηριστικά του παιξίµατός του είναι η χρήση του ρυθµού και οι επαναλήψεις 

θεµάτων ή µοτίβων (Afifi, 1993). 

                                                 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Horn_(jazz_musician)  
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O Newton, ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του 1980, επικράτησε στα 

βραβεία του Down Beat Magazine µε µεγάλη διαφορά ως ο No 1 φλαουτίστας της τζαζ. 

Ξεκίνησε τις σπουδές του στο φλάουτο σε ηλικία 17 ετών, έχοντας ήδη µουσική εµπειρία 

παίζοντας ηλεκτρικό µπάσο, άλτο και τενόρο σαξόφωνο. Αργότερα πήρε µαθήµατα από 

τον Buddy Collette και τον Jimmy Walker και πολύ σύντοµα η φήµη του εκτοξεύτηκε. 

Ως φλαουτίστας κατέχει µία ποικιλία τεχνικών στο φλάουτο και ο ήχος και η ευχέρειά 

του, όπως αυτή του Hubert Laws, είναι συγκρίσιµη µε των κλασικών φλαουτιστών. Η 

µεγάλη ευκολία του στην τρίτη οκτάβα σε συνδυασµό µε το µοναδικό του στυλ στην 

τεχνική singing/playing και ένα πλούσιο λεξιλόγιο σύγχρονων τεχνικών, βοήθησαν στην 

πραγµατική διεύρυνση της γνώσης του κοινού για τις εκφραστικές δυνατότητες του 

φλάουτου. Επιπρόσθετα στα προσόντα του ως φλαουτίστα, έχει δεχτεί την αποθέωση των 

κριτικών για τη µουσική και τις ηχογραφήσεις του (το 1983, το The James Newton 

Album κέρδισε το βραβείο Montreux Grand Prix du Disc και το 1986, ο δίσκος The 

African Flower κέρδισε το βραβείο καλύτερου δίσκου της χρονιάς από τους κριτικούς 

του περιοδικού Down Beat) (Afifi, 1993). 

 Στο κύριο ρεύµα της δεκαετίας του 1980 ανήκουν επίσης οι φλαουτίστες George 

Adams, Steve Stagle, Robin Kenyatta, Dwight Andrews, Jerry Dodgion, Steve Kujala και 

ο Kent Jordan, ο οποίος χρησιµοποίησε το πίκολο φλάουτο  στο χώρο του κλασικισµού 

µε µεγάλη δεξιοτεχνία. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ο Lew Tabackin, συνδιευθυντής 

της Akiyoshi- Tabackin big band, ο οποίος, µε ήχο που θυµίζει τους ιάπωνες φλαουτίστες 

Σακουχάσι, παίζει σε ενοργάνωση κουαρτέτου φλάουτων ή στο γενικότερο πλαίσιο της 

big band του (Berendt, 1995).  
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4. Σύγχρονες τεχνικές  

Ένα υπολογίσιµο µέρος της οργανικής σόλο µουσικής που συνετέθη από το 1930, 

είναι αφιερωµένο στο φλάουτο. Η βασική αιτία για αυτό είναι η ικανότητα του φλάουτου 

να παράγει ευρύ φάσµα ήχων, επιτρέποντας µια πολύπλοκη διεύρυνση των 

παραδοσιακών µεθόδων εκτέλεσης. Ως αποτέλεσµα της δηµιουργικής και πειραµατικής 

συνεργασίας εκτελεστών και συνθετών, νέες τεχνικές εκτέλεσης και σηµειογραφίας 

αναπτύχθηκαν. Το φλάουτο χειραφετήθηκε αµέσως και έγινε ένα πολύ-ηχοχρωµατικό 

(multi-sound) όργανο, καταλήγοντας σε νέες προκλήσεις για τους εκτελεστές και τους 

συνθέτες (Levine, Mitropoulos-Bott, 2002). Οι πιο συχνά χρησιµοποιηµένες σύγχρονες 

τεχνικές στο τζαζ φλάουτο είναι οι παρακάτω: 

 Multiphonics (πολυηχήσεις): Πρόκειται για το ταυτόχρονο άκουσµα δύο ή και 

τριών νοτών, που παράγονται µε τη χρήση συγκεκριµένων δακτυλισµών. Με τη µεγάλη 

ροπή προς τον πειραµατισµό που παρουσιάστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1960, το 

ταυτόχρονο άκουσµα –περισσότερων από ενός- φθόγγων στο φλάουτο, αναζητήθηκε και 

εξερευνήθηκε (αν και παραµένει µια διαδικασία που µέχρι σήµερα δεν έχει 

ολοκληρωθεί). Στο µεταξύ τα multiphonics έχουν καθιερωθεί στο λεξιλόγιο του 

σύγχρονου φλάουτου ως πάγια τεχνική (Levine, Mitropoulos-Bott, 2002).  

Singing and playing: Το ταυτόχρονο τραγούδι και φύσηµα αρχικά φαίνεται 

αφύσικο στους φλαουτίστες. Για να ακουστεί αυτό το εφέ, οι φωνητικές χορδές τρίβονται 

µεταξύ τους –όπως στην οµιλία- καθώς εκπνέουµε και συγχρόνως ο αέρας πηγαίνει µέσω 

του λάρυγγα στο φλάουτο. Είναι δυνατόν να παραχθεί ήχος οποιουδήποτε τονικού 

ύψους, τα µοναδικά όρια είναι η έκταση του φλάουτου και των φωνητικών χορδών. 

Επιπλέον, το τραγούδι µε το φύσηµα δεν χρειάζεται να είναι συγχρονισµένα, δηλαδή 

µπορεί η φωνή να είναι σταθερή ενώ αλλάζουν οι δακτυλισµοί ή οι ήχοι που 

τραγουδιούνται να αλλάζουν και οι νότες που παίζονται να παραµένουν (Levine, 

Mitropoulos-Bott, 2002).  
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Τεχνική υπερφυσήµατος: Πολλοί από τους φλαουτίστες που αναφέρθηκαν 

χρησιµοποιούν την τεχνική του υπερφυσήµατος, δηµιουργώντας µια διφωνία, και 

µάλιστα συχνά – εξαιτίας των φθόγγων συνδυασµού32 που προκύπτουν, και τριφωνία και 

τετραφωνία. Όποιος ξέρει το φλάουτο από την κλασική µουσική – δηλαδή από το 

παίξιµο µπαρόκ και έπειτα – δεν θα το θεωρήσει όργανο κατάλληλο για τη δηµιουργία 

της εντάσεως που ταιριάζει στη jazz µουσική, όπως το τενόρο σαξόφωνο. Μόνο µε το 

υπερφύσηµα απέκτησε αυτή την ένταση και κυρίως µπόρεσε να ανοίξει το δρόµο στη 

σηµερινή jazz. Οι πρώτοι µουσικοί της jazz που υπερφύσησαν το φλάουτο ήταν, στα 

µέσα της δεκαετίας του ’50, οι Sam Most και ο Sahib Shihab. Από τη δεκαετία του ’60, 

αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται σχεδόν από όλους τους φλαουτίστες, και ιδιαίτερα 

έντονα για την εποχή του από τον Rahsaan Roland Kirk, ο οποίος όταν υπερφυσούσε το 

φλάουτό του δεν τραγουδούσε µόνο, αλλά µιλούσε, φώναζε και κραύγαζε  µέσα στο 

όργανο. Όταν ο Kirk έπαιζε φλάουτο – 

και ταυτόχρονα φυσούσε µε τη µύτη το 

“ φλάουτο µύτης” του – ακουγόταν µια 

έκρηξη διαφόρων ήχων. Αριστοτέχνης 

του υπερφυσήµατος είναι και ο Jeremy 

Steig. Ήταν ο πρώτος που συµπεριέλαβε 

ως δοµικά στοιχεία στη µουσική του 

διαδροµή του λειτουργικούς θορύβους, 

τους θορύβους από τις τάπες του φλάουτου και τον αέρα, ενώ από τον Kirk είχαν 

χρησιµοποιηθεί ακόµη, αποκλειστικά ως στοιχείο για το ζωντάνεµα της µουσικής 

(Berendt, 1995).  

                                                 
32 Φθόγγοι συνδυασµού: βλ. Hindemith, 1979: 76-84. 
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Ηarmonics: οι αρµονικοί βασίζονται σε µια βασική αρχή λειτουργίας του 

φλάουτου, το υπερφύσηµα. Κάθε δακτυλισµός επιτρέπει σε πολλές νότες της αρµονικής 

σειράς να ακουστούν, συγκεντρώνοντας την κατεύθυνση της κολόνας του αέρα και 

ελέγχοντας την στήριξη. Η επιθυµητή συχνότητα του σχετικού αρµονικού καθορίζει το 

βαθµό της απαιτούµενης στήριξης. Γενικά, όσο ψηλότερα στη σειρά είναι ο αρµονικός 

που επιθυµούµε να παράγουµε, τόσο µεγαλύτερη και η απαιτούµενη στήριξη (µε βάση 

αυτή τη γενική αρχή, παράγεται σχεδόν ολόκληρη η δεύτερη οκτάβα του φλάουτου). Το 

κούρδισµα (intonation) των αρµονικών είναι συνήθως χαµηλότερο από αυτό των νοτών 

που παράγονται µε τους δακτυλισµούς στους οποίους βασίζονται οι αρµονικοί (Levine, 

Mitropoulos-Bott, 2002). «Όταν παίζεται ένας µουσικός φθόγγος, δηµιουργεί δονήσεις. 

Παράλληλα µε τις δονήσεις του κυρίως φθόγγου, δηµιουργείται µια ολόκληρη σειρά από 

δονήσεις που παράγουν δευτερεύουσες νότες ή υπερτόνους, µεγαλύτερου τονικού ύψους, 

τους οποίους ο ακροατής δεν προσέχει απευθείας και ακούει µόνο τη νότα από την οποία 

προέρχονται. Ο όρος  «φυσικοί αρµονικοί» χρησιµοποιείται για να περιγράψει αυτή τη 

διαδικασία» (Chilton, 1979). Ουσιαστικά η χρήση των αρµονικών έγκειται στην προβολή 

συγκεκριµένων ήχων από την αρµονική σειρά. 

Humming: από την αγγλική λέξη hum που σηµαίνει βόµβος/ ο θόρυβος που 

παράγεται µε κλειστά χείλια, βουητό.  

Electronic effects: Με τη χρήση προενίσχυσης και ηλεκτρονικών µέσων για 

τροποποίηση του ήχου, το φλάουτο τυγχάνει µιας χωρίς όρια ηχοχρωµατικής διεύρυνσης. 

Συµβαδίζοντας µε τις συνεχώς αναπτυσσόµενες εξελίξεις της βιοµηχανίας των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι προεκτάσεις των ηχητικών δυνατοτήτων προχωρούν 

σταθερά και δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος στη διαδικασία αυτή. Είναι συνεπώς αδύνατο 

να παρουσιαστεί ένα πλήρες µοντέλο για τον συνδυασµό της χρήσης ηλεκτρονικών 

µέσων και φλάουτου. Το φλάουτο µπορεί να αλληλεπιδράσει µε τα ηλεκτρονικά µε 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους, για παράδειγµα: α) προ-προγραµµατισµένοι/ 
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ηχογραφηµένοι ήχοι λειτουργούν ως performance-partners β) ήχοι που µόλις έχουν 

παιχτεί από τον /την φλαουτίστα µετατρέπονται και αναπαράγονται µέσω επεξεργαστή 

εφέ ή µέσω υπολογιστή σε πραγµατικό χρόνο (live electronics) (Levine, Mitropoulos-

Bott, 2002). 

  -Wah Wah pedal: είναι τύπος πεντάλ κιθάρας που αλλοιώνει το τονικό ύψος του 

σήµατος για να δηµιουργηθεί ένα χαρακτηριστικό εφέ, που αποσκοπεί στη µίµηση της 

ανθρώπινης φωνής. Το πεντάλ αυτό κινεί την κορυφή απόκρισης (peak response) ενός 

φίλτρου επάνω και κάτω µε συγκεκριµένη συχνότητα για να παράγει τον επιθυµητό 

ήχο.33 

Κυκλική αναπνοή: η κυκλική αναπνοή επιτρέπει στον εκτελεστή να παίξει έναν 

ήχο ή ένα passage (µια σειρά από νότες) χωρίς τη συνηθισµένη διακοπή εξαιτίας της 

εισπνοής. Για να γίνει αυτό, τα µάγουλα φουσκώνονται καθώς ο εκτελεστής παίζει και 

δηµιουργείται µία αποθήκη αέρα. Έπειτα η ένταση του διαφράγµατος µεταφέρεται 

προσωρινά στους µυς από τα µάγουλα και στη βάση της γλώσσας. Έτσι, η ροή του αέρα 

συνεχίζεται χρησιµοποιώντας αυτόν που µόλις αποθηκεύτηκε στα µάγουλα ενώ 

συγχρόνως ο εκτελεστής εισπνέει από τη µύτη. Ωστόσο, η κυκλική αναπνοή αποτελεί µία 

από τις πιο δύσκολες τεχνικές, ειδικά στο φλάουτο. Οι ρίζες της τοποθετούνται στην 

ασιατική µουσική, που είναι φιλοσοφικά και αισθητικά προσανατολισµένη στην ιδέα της 

αναπνοής ως παντοτινό ελιξίριο της ζωής (Levine, Mitropoulos-Bott, 2002). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Wah_wah_pedal  
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5. Η αλληλεπίδραση µε άλλα µουσικά είδη  

Από όλα τα µουσικά όργανα λίγα είναι αυτά µε τόσο ευρεία χρήση όπως το 

φλάουτο, το οποίο εµφανίζεται, µε µορφολογικές διαφορές, σε κάθε κουλτούρα και 

ιστορική περίοδο από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Έχοντας βρει τη θέση του στη jazz 

µουσική, δηµιουργεί δυνατότητες ανάµιξής της µε τη µουσική του κόσµου. Καθώς 

χρειάζεται ηλεκτρονική ενίσχυση, το φλάουτο ήρθε στο προσκήνιο σχετικά αργά σαν 

σόλο όργανο στη jazz µουσική, αλλά από τότε αναπλήρωσε τον χαµένο χρόνο, 

προσθέτοντας πλούσια χρώµατα στην παλέτα της jazz µουσικής και τραβώντας την 

προσοχή πολλών εξεχόντων καλλιτεχνών. Έχει αντικαταστήσει κατά ένα µεγάλο µέρος 

το κλαρινέτο καθώς οι σαξοφωνίστες ντουµπλάρουν βασικά σε αυτό, υπάρχει όµως και 

ένας πυρήνας καλλιτεχνών που χρησιµοποιούν το φλάουτο ως το βασικό όργανό τους. 

Άλλοι αναµειγνύουν τεχνικές φλάουτου από την Κούβα, τη Βραζιλία, την Ινδία, την 

Ιαπωνία µε τα στυλ της jazz, συµµετέχοντας έτσι στα διάφορα ρεύµατα της fusion που 

αποτελούν την µουσική του κόσµου και φέρνοντάς την σε αλληλεπίδραση µε τη jazz 

(Westbrook, 2008). Το παραπάνω θέµα παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον γιατί αποτελεί 

ουσιαστικά µια συνέχεια της παρούσας µελέτης, την εξέλιξη της ιστορίας του φλάουτου 

στον χώρο της jazz µουσικής. ∆υστυχώς, είναι ελάχιστες οι εµπεριστατωµένες πηγές που 

έχουν ασχοληθεί µε αυτό ερευνητικά. Ωστόσο, υπάρχουν σποραδικά δείγµατα, από 

επιφανείς καλλιτέχνες του χώρου, οι οποίοι επηρεάστηκαν από άλλες µουσικές 

κουλτούρες και πολιτισµούς, ή από άλλα είδη της δυτικής µουσικής, χαράζοντας νέες 

πορείες και ανοίγοντας το δρόµο στις πιο “ανορθόδοξες” συνεργασίες.  

«Πάντοτε το φλάουτο είχε µια ιδιαίτερη τάση για την παγκόσµια µουσική: ήδη 
µε τους Yusef Lateef και Bud Shank κατά τη δεκαετία του1950, αργότερα –
ιδιαίτερα εντυπωσιακά – µε τον Paul Horn και τελικά µε τον µεγάλο 
βραζιλιάνο µουσικό και εκτελεστή πολλών οργάνων, Hermeto Pascoal, ο 
οποίος υπερφυσά το φλάουτο µε πραγµατικά µεγάλη ένταση. Σηµαντικοί 
φλαουτίστες που παίζουν “ελεύθερα”, υπό εκείνη την παγκόσµια έννοια που 
προέκυψε στο νεοκλασικισµό, κάτω από την καθολική επιρροή του Eric 
Dolphy, είναι οι Douglas Ewart, Henry Threadgill, Oliver Lake, Prince Lasha, 
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Lloyd McNeil, Gary Thomas, η καναδέζα  Jane Bunnett και ο σηµαντικότερος 
ίσως James Newton» (Berendt, 1995: 314, 315). 

O James Newton, βαθύτατα επηρεασµένος από τον Rahsaan Roland Kirk και τον 

Eric Dolphy, θυµίζει µε τον διαπεραστικό, λαµπερό και ακτινοβόλο ήχο του τον τρόπο 

που έπαιζαν οι φλαουτίστες Σακουχάτσι της Ιαπωνίας (Berendt, 1995: 315). Έχει 

ηχογραφήσει τέσσερις δίσκους µε σόλο αυτοσχεδιασµούς του, τον σηµαντικότερο από 

τους οποίους θεωρεί το «Echo Canyon»: είναι µία χαράδρα στο Μεξικό, σε ένα τεράστιο 

φυσικό αµφιθέατρο που σχηµατίστηκε από διάβρωση, όπου παίζει µε την ηχώ που 

επιστρέφει από πολλές κατευθύνσεις, συµπεριλαµβάνοντας και τους φυσικούς ήχους του 

τόπου αυτού. Έχει συνεργαστεί µε πολλούς εξέχοντες µουσικούς της jazz - Herbie 

Hancock, Bobby Hutcherson, Lester Bowie, Leroy Jenkins, Chet Baker, Kenny Burrell, 

Andrew Cyrille- ενώ από το 1990 συνεργάστηκε και µε µουσικούς από άλλα.πολιτιστικά 

υπόβαθρα και κουλτούρες - Jon Jang, Gao Hong, Kadri Gopalnath, Shubhendra Rao- και 

έχει πάρει µέρος σε διαπολιτισµικές συνεργασίες.34 

  Παρόλο που κάτι τέτοιο είναι φαινοµενικά παράδοξο, 

στα τέλη της δεκαετίας του 1960,οι δύο πολύ διαφορετικοί κόσµοι, 
αυτός του κλασικού και εκείνος του jazz φλάουτου, άρχισαν να 
ασκούν µεγάλη επιρροή ο ένας στον άλλον. Όταν ο επαναστάτης Eric 
Dolphy περιόδευε στην Ευρώπη, κανόνισε κάποια µαθήµατα 
φλάουτου µε τον Severino Gazzelloni, στη διάρκεια της παραµονής 
του στην Ιταλία. Κάτοχος µιας ήδη άρτιας τεχνικής, ο Dolphy 
απέκτησε µεγάλο ενδιαφέρον για την πειραµατική δουλειά του 
Gazzelloni – στο άλµπουµ του Dolphy «Out to Lunch» υπάρχει ένα 
κοµµάτι µε τον τίτλο “Gazzelloni”, αφιερωµένο στον µεγάλο ιταλό 
φλαουτίστα. Ο τελευταίος αντίστοιχα, εντυπωσιάστηκε από την 
περιπετειώδη ρυθµική καινοτοµία που χρησιµοποιούσε ο Dolphy» 
(Guidi, 1997: 4, 5). 

Μία άλλη αλληλεπίδραση που συνέβη, ήταν αυτή της jazz µουσικής µε την rock, 

συνδυάζοντας τα δύο είδη και δηµιουργώντας το είδος jazz rock. Φλαουτίστες που έγιναν 

γνωστοί στον χώρο αυτό είναι µεταξύ άλλων οι Dave Valentin, Tom Scott, Gerry 

Nierwood, η Bobbie Humphrey και η Barbara Thomson (Berendt, 1995). 

                                                 
34 http://en.wikipedia.org/wiki/James_Newton  
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6. Ανάλυση 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται µία προσπάθεια ανάλυσης κάποιων πολύ σηµαντικών 

για την ιστορία του jazz φλάουτου σόλο,35 εκτελεσµένα από σηµαντικούς για την εξέλιξη 

του φλάουτου καλλιτέχνες. 

 

JAMES MOODY  

Το κοµµάτι «Feelin’ Low» του James Moody είναι ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα του στυλ του στο φλάουτο και αποδεικνύει γιατί ο µουσικός αυτός θεωρείται 

ένας από τους καλύτερους φλαουτίστες της jazz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Η παρτιτούρα του Feelin’ Low βρίσκεται στο βιβλίο του Afifi, Bob, σελίδα 31-33. 
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Feelin’ Low 
James Moody 
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Στο σόλο αυτό είναι πολύ χαρακτηριστική η ρυθµική πολυπλοκότητα: ξεκινάει 

στο πρώτο µέτρο µε εξάηχα δεκάτων έκτων, χρησιµοποιεί τρίηχα σε συνδυασµό 

διαφόρων αξιών (δέκατα έκτα, τριακοστά δεύτερα στο µέτρο 4- χρόνος τέταρτος, µέτρο 

11, µέτρο 12 τρίτος χρόνος, µέτρο 18 τέταρτος χρόνος κλπ), π.χ.: 

 

α. 

 

β. 

 

γ. 

 

 

 

επτάηχα και ιδιαίτερα περίπλοκο ρυθµό στο µέτρο 21: 
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Χρησιµοποιεί συγκεκριµένα µελωδικά µοτίβα, τα οποία µεταφέρει σε διάφορες 

τονικότητες (µέτρο 2 πρώτος χρόνος D-Eb-D-C, το οποίο µεταφέρεται στην Cm  

αυτούσιο (µέτρο 6 πρώτος χρόνος) καθώς και στην Gm (A-Bb-A-G, µέτρο 15, χρόνος 

δεύτερος): 

 

Μοτίβο:                                                       Μεταφορά: 

 

    

       

Επιπλέον χρησιµοποιεί µελωδικά ποικίλµατα και κοµµένες νότες (grace notes), ενώ το 

σόλο του είναι πλούσιο στη χρήση διαφόρων κλιµάκων, τρόπων και χρωµατικών 

περασµάτων.  

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθούν κάποια σηµαντικά 

µορφολογικά στοιχεία. Η φόρµα του κοµµατιού είναι ΑΑΒΑ και το solo αποτελεί ένα 

chorus (ή αλλιώς έναν κύκλο ή µία φόρµα).36 Η συγχορδιακή αλληλουχία του Α είναι: 

Gm   Eb   Gm   Eb   D7   Gm   Cm   Gm   D7   Gm, 

  I      VI      I     VI    V       I       IV      I      V      I   

και του Β είναι : 

Cm7   F7   Bbmaj7   E7   Eb7   D7   Gm   Cm7   F7   Bbmaj7   E7   Eb7   D7 

IV/II   V        I            IV /   VI     V       I      IV/II   V         I            IV / VI     V 

Στο Β δηλαδή , µεταφέρεται µία τέταρτη καθαρή επάνω για να περάσει στη σχετική 

µείζονα και έπειτα επιστρέφει στην Gm. 

Πιο αναλυτικά: στο πρώτο µέτρο, χρησιµοποιείται ο δώριος τρόπος από G  σε 

µια ανιούσα κίνηση της µελωδίας. Στο δεύτερο µέτρο χρησιµοποιείται ο λύδιος από Εb, 

                                                 
36 Η φόρµα του κοµµατιού είναι 32 µέτρα. Κάθε µέρος, δηλαδή τα Α, Α, Β, Α, διαρκεί οκτώ µέτρα 

και το γεγονός αυτό, το ότι το σόλο παίζεται πάνω στη φόρµα του κοµµατιού, κάνει την ανάλυση πιο 
εύκολη και προσιτή. Α: µέτρα 1-8, Α: µέτρα 9-16, B: µέτρα 17-24, Α: µέτρα 25-32. 
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µόνο που έχει µεγάλη 7η (D φυσικό και όχι Db), ενώ στη συνέχεια περνάει στον 

µιξολύδιο τρόπο από D µε 2η και 6η µικρή (b9, b13) και το C# είναι χρωµατική 

προσέγγιση στην τονική D. Έπειτα arpeggio στη Gm µε χρήση 9ης και 11ης, πέρασµα από 

τη Εb7 και arpeggio στην D7 µε 6η µικρή (b13). Στo τελευταίο όγδοο του µέτρου 4, 

καταλήγει πρόωρα στην τονική δηλαδή στο G ενώ ακολουθεί παύση. Στη συνέχεια  

ακολουθεί ανιούσα κίνηση στον δώριο από G, παρόµοια µε αυτή του πρώτου µέτρου, 

µόνο που εκεί ξεκίνησε στον δεύτερο χρόνο από τη δεύτερη βαθµίδα ενώ τώρα στο 

δεύτερο όγδοο του πρώτου χρόνου από την τονική. Έπειτα κατιούσα κίνηση της 

µελωδίας  σε δώριο από Cm αυτή τη φορά, στη συνέχεια arpeggio στη D7 και το πρώτο 

Α κλείνει µε κατιούσα κίνηση  στην τονική σε πρώτη αναστροφή Gm6. Με τον ίδιο 

τρόπο µπορούµε να αναλύσουµε όλο το υπόλοιπο σόλο. 

Ο James Moody στο συγκεκριµένο του σόλο δεν χρησιµοποιεί ιδιαίτερα µεγάλα 

πηδήµατα (σε αντίθεση µε το στυλ του Eric Dolphy) ούτε και πολλά arpeggios (σε 

αντίθεση µε τον Joe Farrell,ο οποίος χρησιµοποιεί κατεξοχήν «κάθετο» παίξιµο). Επίσης 

είναι εµφανές το ότι µετά από µεγάλες και πλούσιες σε ρυθµικά σχήµατα φράσεις 

χρησιµοποιεί παύσεις και µεγάλες νότες για κοντράστ και ισορροπία.  
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ERIC DOLPHY 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η µεγάλη προσφορά του στην εξέλιξη του τζαζ φλάουτου 

συνίσταται και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών και χαρακτηριστικών της avant-garde 

τζαζ σκηνής. Το κοµµάτι South Street Exit περιέχει κάποια χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αυτού του στυλ, τα οποία είναι:  

Α. µεγάλα διαστήµατα – πηδήµατα:  

 

                

 

  

 

B. ∆ιαστήµατα 4ης, χρησιµοποιηµένα σε συνέχεια στη µελωδική γραµµή: 

 

  

 

Γ. Χρήση αρµονικών: 
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∆. ∆ιάφωνες (ως προς την συγχορδία) νότες (atonality):                     E. Σύνθετος ρυθµός: 

 

 

 

 

ΣΤ. Glissando: 

 

 

 

Στο σηµείο αυτό37, πρέπει να αναφερθεί συµπληρωµατικά ότι οEric Dolphy 

χρησιµοποιεί στο σόλο αυτό κλίµακες των πουλιών, δηλαδή κλίµακες οι οποίες 

µιµούνται τους ήχους των πουλιών και αποτελούνται από νότες µε µικρή διαστηµατική 

απόσταση και µε ρυθµική πυκνότητα. Είναι γνωστό ότι στα σόλο του προσπάθησε να 

µιµηθεί αλλά και να αναπαράγει τους ήχους της φύσης.  

                                                 
37 Η παρτιτούρα του South Street Exit βρίσκεται στο βιβλίο του Afifi, Bob, σελίδα 9-11. 
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JOE FARRELL 

To κοµµάτι Spain38 αποτελεί ένα από τα καλύτερα σόλο φλάουτου του Farrell και 

ηχογραφήθηκε στη διάρκεια της συνεργασίας του µε τον πιανίστα και συνθέτη Chick 

Corea, και το γκρουπ του Return to Forever. Το στυλ του αποδεικνύει το πώς η 

καλαίσθητη χρήση χρωµατικότητας προσθέτει ενδιαφέρον σε ένα σόλο. Χρησιµοποιεί 

πολύ τα arpeggios, είτε διατονικά και απλά είτε παραλλαγµένα, άµεσα επηρεασµένος από 

τη φρασεολογία του σαξοφώνου Για παράδειγµα: 

Α. 1.∆ιατονικά arpeggios: 

 

     4 
      4 
                                                                       Am7               Bm7               Cmaj7               D         

 2.Παραλλαγµένα, χρήση grace notes και συγκοπής: 

 

 

   

 

B. Χρήση µοτίβων (µοτιβικό παίξιµο): 

    1. πρώτη εµφάνιση στην αρχή του σόλο: 

 

 

  

2. µεταγενέστερη εµφάνισή του στο σόλο: µεταφορά για την αντίστοιχη συγχορδία: 

 

 

                                                 
38 Η παρτιτούρα του Spain βρίσκεται στο βιβλίο του Afifi, Bob, σελίδα 13-15. 
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Γ. Χρωµατικές προσεγγίσεις φθόγγων: 

 

 

 

        µέτρο 16                                             µέτρο 3                             µέτρο 12 

 

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθούν κάποια σηµαντικά 

µορφολογικά στοιχεία. Η φόρµα του σόλο είναι 24 µέτρα, δηλαδή υπάρχει µία σταθερή 

συγχορδιακή αλληλουχία που ολοκληρώνεται κάθε εικοσιτέσσερα µέτρα. Αυτή είναι: 

Gmaj7  F#7  Em7  A7  Dmaj7  Gmaj7  C#7  F#7  Bm7  B7. 

Πιο αναλυτικά: το σόλο ξεκινάει µε το πρώτο µέτρο στην τέταρτη βαθµίδα και 

χρησιµοποιείται ο Ιωνικός τρόπος. Υπάρχουν πολλές απλές και διπλές χρωµατικές 

προσεγγίσεις (µέτρο 1, 3) και στο τέταρτο µέτρο καταλήγει σε C# που είναι ο λύδιος 

τρόπος. Στο µέτρο 5, χρησιµοποιείται ένα µοτίβο τριών φθόγγων για το πέρασµα στην 

επόµενη τονικότητα (E, C, A#) και στο µέτρο 9 καταλήγει µε κατιόν glissando. Στη 

συνέχεια χρησιµοποιεί blue notes (blue κλίµακα): Bb (b5) και στο µέτρο 10 arpeggio 

στην Εm7. Έπειτα στο µέτρο 11, διπλή χρωµατική προσέγγιση (Βb- C) για το C# που 

ακολουθεί (µέτρο 12). Στο µέτρο12, χρησιµοποιεί την κλίµακα ολόκληρων τόνων (whole 

tone scale) και έπειτα διπλή χρωµατική προσέγγιση (Bb-G#) για το Α στο µέτρο 13. Τα 

παραδείγµατα όσον αφορά στη χρήση χρωµατικών περασµάτων είναι πολλά. Στο µέτρο 

15 υπάρχει ένα µοτίβο µε χρωµατική προσέγγιση (C-A# για το Β) που επαναλαµβάνεται 

και στο µέτρο 16. κλπ. 

Στο επόµενο εικοσιτεράµετρο, που ξεκινάει στο µέτρο 25, ο Farrell χρησιµοποιεί 

µία σειρά από ανιόντα διατονικά arpeggios περνώντας από τις συγχορδίες Gmaj7, Am7, 

Bm7, Cmaj7 και D, στοιχείο που δίνει ένταση και ενδιαφέρον στο σόλο, εξισορροπώντας 

το µε πέντε µέτρα παύσης που ακολουθούν. Με τον ίδιο τρόπο, µπορεί να συνεχιστεί η 
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ανάλυση και στο υπόλοιπο σόλο, παίρνοντας πάντοτε υπόψη τη φόρµα πάνω στην οποία 

γίνεται το σόλο. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο φλαουτίστας χρησιµοποιεί και κάποιες από τις 

σύγχρονες τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως αρµονικούς. 
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Spain  
Chick Corea  
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Συµπεράσµατα - προτάσεις 

Παρά το γεγονός ότι µέχρι τη δεκαετία του 1940 το φλάουτο δεν ήτανε lead 

όργανο της jazz µουσικής σκηνής, στα χρόνια που ακολούθησαν, πρωτότυπες 

καλλιτεχνικές φυσιογνωµίες, όπως οι Herbie Mann, Eric Dolphy, Bud Shank, James 

Moody, Yusef Lateef και Roland Kirk, σε συνδυασµό µε την σύµπραξή τους µε 

µουσικούς ανατολικών χωρών (Ιαπωνία, Κίνα, αφρικανικές χώρες, Μέση Ανατολή) 

προσδίδουν στο φλάουτο σολιστικό χαρακτήρα. 

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε καταλυτικά η αφοµοίωση του latin µουσικού 

ιδιώµατος στην αρµονία, στον ρυθµό και στη δοµή της jazz µουσικής. Η γνωριµία µε 

άγνωστες µέχρι τότε µουσικές κουλτούρες κυοφόρησε τον πειραµατισµό και στη 

συνέχεια την ενσωµάτωση εξωτικών οργάνων. Ως απόρροια της εισαγωγής νέων 

ηχοχρωµατικών στοιχείων παρατηρείται ενορχηστρωτικός εµπλουτισµός του jazz 

ιδιώµατος. Το ζήτηµα αυτό διαπραγµατεύεται λεπτοµερώς το υπό έκδοση βιβλίο του 

φλαουτίστα  Peter Westbrook «The flute in Jazz: Window on World Music».  

Συµπερασµατικά, µέσα από την σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της παρουσίας 

του φλάουτου στην jazz µουσική, που επιχειρείται στην παρούσα πτυχιακή εργασία, 

προκύπτει ότι το καλλιτεχνικό έργο φλαουτιστών πέντε δεκαετιών (1930-1980) υπήρξε ο 

πυρήνας για τη σύσταση µιας, µε την σηµερινή ορολογία, jazz σχολής φλάουτου. Την 

εξέλιξη αυτή, επηρέασε κατά πολύ η παρουσία του σαξοφώνου. Όπως αναφέρθηκε, οι 

περισσότεροι από τους φλαουτίστες ήταν κατά βάση σαξοφωνίστες, οι οποίοι έχτισαν την 

τεχνική και τη φρασεολογία τους στο σαξόφωνο και έπειτα τη µετέφεραν στο παίξιµο του 

φλάουτου. Τα στοιχεία αυτά παγιώθηκαν και ενσωµατώθηκαν στο λεξιλόγιο του jazz 

φλάουτου.  

Σήµερα, µία φλαουτίστα που συνεχίζει να γράφει ιστορία µε το έργο της, 

επικρατώντας στην Αµερική στα βραβεία των κριτικών τα τελευταία έξι χρόνια, είναι η 

αφρο-αµερικανίδα Nicole Mitchell: ηχογραφεί σε όλη την ορχηστρική οικογένεια του 
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φλάουτου και τραγουδάει τις συνθέσεις της, εµφανώς επηρεασµένες ενορχηστρωτικά από 

τις αφρικανικές επιρροές της.    
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