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Εισαγωγή 
 

Η εύρεση νέων ήχων, ως υλικά της σύνθεσης μουσικών έργων, είναι μία διαδικασία διαδεδομένη εδώ και 
αρκετά χρόνια. Συνθέτες όπως, ο φουτουριστής Luigi Russolo, και οι πειραματικοί συνθέτες Harry Partch και John Cage, 
υπήρξαν σημαντικά πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας, που ασχολήθηκαν με την κατασκευή νέων οργάνων, ή την 
προσωρινή μετατροπή των ήδη υπαρχόντων. Οι προαναφερθέντες, όπως και πολλοί άλλοι συνθέτες, θέλησαν με αυτόν 
τον τρόπο να αναζητήσουν νέους ήχους και ηχοχρώματα. Παράλληλα, η περεταίρω αναζήτηση τεχνικών παιξίματος, σε 
ήδη υπάρχοντα όργανα, πέραν των «ορθών» και διαδεδομένων τεχνικών είναι μία διαδικασία που μπορεί να 
εμπλουτίσει την ηχοχρωματική παλέτα ενός συνθέτη.  

Σκοπός του παρόντος πτυχιακού πρότζεκτ είναι η περιγραφή όλων των βημάτων που ακολουθήθηκαν για τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, την αναζήτηση τρόπων παιξίματος ενός νέου πειραματικού οργάνου, καθώς και την 
δημιουργία μουσικής που το περιλαμβάνει στην ενορχήστρωση του.  

Πρώτο στάδιο είναι αυτό του σχεδιασμού, όπως και η επεξήγηση όλων των σταδίων μέχρι να φτάσει στην τελική 
του θεωρητική μορφή. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την αρχική έμπνευση και επεξεργασία, τον αρχικό σχεδιασμό, την 
αναζήτηση σφαλμάτων και την σύλληψη και τον σχεδιασμό της θεωρητικής τελικής μορφής του οργάνου. Στην διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας είναι ιδανική η κατασκευή δειγμάτων, ώστε να μην προκύψουν μεγάλα σχεδιαστικά σφάλματα σε 
μετέπειτα στάδιο.  

Μετά την συγκεκριμενοποίηση του σχεδίου, έχει σειρά το στάδιο της κατασκευής, στο οποίο ακολουθώντας το 
τελικό σχέδιο θα φανεί το κατά πόσο είναι εφικτή η πιστή κατασκευή του, τι σφάλματα προέκυψαν όπου δεν μπορούσαν 
να προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό, και οι τρόποι με τους οποίους θα λυθούν, καθώς και το πραγματικό φυσικό 
μέγεθος του οργάνου.  

Μετά την κατασκευή η επόμενη μεγάλη ενότητα είναι η ουσιαστική αναζήτηση τεχνικών παιξίματος, τόσο βάσει 
του αρχικού σχεδιασμού, όσο και τεχνικών που αποκλίνουν από αυτόν. Σε αυτή την ενότητα είναι κατάλληλος ο πλήρης 
πειραματισμός και αυτοσχεδιασμός με όλες τις γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη έμπνευση για την 
εύρεση των τεχνικών, οι οποίες δεν μπορούν να συλληφθούν σε στάδιο, που το όργανο δεν έχει τελειοποιηθεί.  

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου εύρεσης τεχνικών και ηχοχρωμάτων, έχει σειρά το στάδιο της σύνθεσης. Σε 
αυτό το στάδιο θα γίνουν δοκιμές των δυνατοτήτων του οργάνου κάτω από πραγματικές συνθήκες και να 
δημιουργηθούν ζητήματα προς λύση, για παράδειγμα την ενορχήστρωση ή την μουσική γραφή.  

Τέλος, σειρά έχει η παραγωγή της συναυλίας, όπου θα παρουσιαστεί το έργο με σκοπό την προβολή του 
οργάνου και των τεχνικών του. 
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Επιρροές από άλλα όργανα 
 

Ως γνωστόν δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη, όλες οι πρώιμες εμπνεύσεις έχουν κάποια εναρκτήριο που 
βασίζεται κάπου, αυτό μπορεί να είναι κάποιο ασήμαντο γεγονός ή ακόμη και κάποια πολύ έντονη εμπειρία. Η σύλληψη 
της ιδέας για την κατασκευή αυτού του οργάνου προέκυψε από ένα τυχαίο γεγονός, αλλά ήταν βασισμένη σε 
προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες. Ο αρχικός σχεδιασμός του οργάνου βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, σε όργανα όπως 
το βιμπράφωνο ή η μαρίμπα. Η αρχική μορφή του στο σύνολο της έμοιαζε με τα προαναφερθέντα όργανα (πεδίο 
εκτέλεσης παράλληλο με το έδαφος, χρήση σωλήνων ως συνηχητές/συντονιστές κα). Παράλληλα, από το άκουσμα του 
πρώτου δείγματος διακρίθηκε ηχόχρωμα παρόμοιο με αυτό ενός γκονγκ ή μιας καμπάνας. Επιπροσθέτως, ο βασικός 
τρόπος παιξίματος προοριζόταν, όπως και σε πολλά κρουστά, με μπαγκέτες αφήνοντας όμως το ενδεχόμενο του 
πειραματισμού και με άλλους τρόπους παραγωγής ήχου ανοιχτό, όπως για παράδειγμα την χρήση δοξαριού ή ο 
συντονισμός των ελασμάτων με την χρήση της φωνής. 

 

 

 

Το ιδεατό κούρδισμα 
 

Χάριν της γνώσης του συστήματος που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην σημερινή μουσική (12 EDO), 
θεωρήθηκε αρχικά σωστό, τον νέο αυτό όργανο να συμβαδίζει με αυτούς τους κανόνες. Η κινητήριες δυνάμεις για αυτή 
την απόφαση, ήταν η ύπαρξη βιβλιογραφίας για την επεξεργασία αυτού του συστήματος, και γενικότερα η εμβάθυνση 
τόσων χρόνων στο αρμονικό και μελωδικό του επίπεδο, επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε το κούρδισμα της πλειοψηφίας 
των υπόλοιπων οργάνων που αποτελούν μέρος των συνόλων της μουσικής της σύγχρονης εποχής. Αυτός ο τρόπος 
κουρδίσματος προϋποθέτει την ύπαρξη ενός θεμέλιου φθόγγου σε ένταση που να διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους 
αρμονικούς και το εύκολο ακριβές κούρδισμα για κάθε έλασμα ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα υλικά και τα 
εργαλεία είναι περιορισμένα, καθώς και η γνώση του τρόπου, λόγω του ότι δεν υπάρχει κάποια εμβάθυνση στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο από την οπτική που εξετάστηκε στην κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας. 
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Τα πρώτα πειράματα και τα προβλήματα 
 

Το πρώτο δείγμα έτυχε να έρθει πολύ πριν την σύλληψη του οργάνου, ένα σιδερένιο έλασμα με σχήμα 
παρόμοιο με το γράμμα Πι (εικόνα 1.1), με την διαφορά ότι το μήκος της μίας εκ των δύο παράλληλων πλευρών είναι 
δραματικά μικρότερο, η μεριά στην οποία καλείται να παίξει ο εκτελεστής είναι η εξωτερική επιφάνεια της πλευράς με 
το μεγαλύτερο μήκος. Δοκιμάζοντας, διάφορους τρόπους παραγωγής και διαχείρισης του ήχου, έγινε η δοκιμή μίας 
σωλήνας ως συνηχητή με επιτυχία στην ενίσχυση του θεμέλιου φθόγγου σε ένταση, καθώς και ηχοχρωματικά. Δυστυχώς, 
σε πολλά από τα επόμενα ελάσματα δεν ήταν τόσο εμφανής ο θεμέλιος, συγκριτικά με τους υπόλοιπους αρμονικούς, 
καθιστώντας δύσκολο το να υπάρχει απόλυτο κούρδισμα. Αυτό παράλληλα πυροδότησε την ιδέα της ενίσχυσης άλλων 
αρμονικών με τους συνηχητές. Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, έγιναν δοκιμές σχετικά με την σταθεροποίηση των 
ελασμάτων σε παράλληλο επίπεδο με το έδαφος, σε αυτό το σημείο εμφανίστηκαν κάποιες αδυναμίες σχετικά με την 
διάρκεια του ήχου, καθώς απόκλινε πολύ από την αρχική έμπνευση. Η τελευταία δοκιμή ζωτικής σημασίας για τον 
επαναπροσδιορισμό του σχεδιασμού ήταν η αλλαγή του σχήματος των ελασμάτων από σχήμα τύπου Πι, σε σχήμα τύπου 
Γάμα (εικόνα 1.2), όμως η αλλαγή αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δονείται το εκάστοτε έλασμα, ο ήχος έχει 
λιγότερη διάρκεια και δεν είναι τόσο εύκολη η διαχείριση της ισορροπίας των ελασμάτων.  

  
Εικόνα 1.1 Εικόνα 1.2 

  
Έλασμα σε σχήμα τύπου Πι Έλασμα σε σχήμα τύπου Γάμα  

 

 

Οι ανάγκες για αλλαγή και η αφορμή για δημιουργία 
 

Όλες οι προαναφερθείσες «προβληματικές» προσπάθειες υλοποίησης κάποιου πρωτότυπου δημιούργησαν την 
ανάγκη για αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό και την έναρξη ενός τρόπου σκέψης που θα ξεπερνούσε αυτά τα εμπόδια και 
θα καθόριζε έναν νέο σχεδιασμό βελτιωμένο από τον αρχικό. Κάποιες από αυτές τις ανάγκες ήταν η έλλειψη τεχνικών 
γνώσεων σε θέματα που αφορούν άμεσα την κατασκευή, η έλλειψη εργαλείων ή τεχνικών για την επίλυση του εκάστοτε 
προβλήματος. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές και άλλες παραμέτρους, θεωρήθηκε ορθότερη η επιλογή μιας τακτικής που 
θα γεννούσε ένα αποτέλεσμα που θα πήγαζε από τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα θα κινούνταν σε μία 
κατεύθυνση λιγότερο συμβατική στα περισσότερα επίπεδα. 
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Αρχικά υλικά 
 

Αρχικά, τα υλικά που είχαν επιλεχθεί για την κατασκευή ήταν σίδηρος, ξύλο και PVC. Ο σίδηρος προοριζόταν για 
την κατασκευή των ελασμάτων, για την κατασκευή της κύριας βάσης πάνω στην οποία θα προσαρμοζόντουσαν όλα τα 
εξαρτήματα από τα οποία αποτελούνταν το όργανο, για την κατασκευή του πεντάλ και τέλος με την μορφή ελατηρίων 
για την στήριξη των ελασμάτων. Το PVC θα χρησιμοποιούνταν στην μορφή σωλήνων ως resonators για την ενίσχυση του 
ήχου που θα προέρχονταν από τα ελάσματα και σε διάφορες συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων. Το ξύλο 
είχε κυρίως διακοσμητικό ρόλο για θέματα αισθητικής. 

 

Σχέδια και περιγραφή αρχικού του σχεδιασμού 
 

Η βάση του οργάνου αποτελούνταν από δύο κάθετα προς το έδαφος «πόδια», τα οποία θα συνέδεαν μεταξύ 
τους, κατά μήκος, μία ή περισσότερες σωλήνες. Στη συνέχεια, πάνω στην συγκεκριμένη βάση θα τοποθετούνταν 
ελάσματα, ή αλλιώς γλώσσες, που υπάρχουν σε όργανα όπως η καλίμπα, το steel tongue drum, το wooden tongue drum, 
τα οποία θα αποτελούσαν την πηγή παραγωγής ήχου. Η μορφή της διάταξης, βάση της οποίας θα τοποθετούνταν, 
στόχευε στο να μιμηθεί αυτή του κλαβιέ ενός πιάνου ή αυτή του βιμπραφώνου ή της μπαρίμπας. Αναφορικά, με τον 
τρόπο σύνδεσης, βάσης και ελασμάτων, υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή, αφορά την κατασκευή δύο 
σωλήνων, των οποίων τα άκρα θα ήταν προσκολλημένα στη βάση, και επάνω τους θα τοποθετούνταν, με την λιγότερη 
δυνατή επαφή, τα ελάσματα. Ενώ, η δεύτερη εκδοχή, παρουσιάζει την σύνδεση βάσης και ελασμάτων μέσω ελατηρίων, 
όπου στην προκειμένη περίπτωση, τα δύο ακριανά ελάσματα του κλαβιέ – αν μπορεί να θεωρηθεί κλαβιέ, ειδάλλως το 
πιο αριστερό και αντίστοιχα το πιο δεξί έλασμα- θα βρίσκονταν συνδεδεμένα μέσω του ελατηρίου στην βάση, και τα 
ενδιάμεσα υπόλοιπα ελάσματα, θα ήταν συνδεδεμένα με ελατήρια μεταξύ τους, σαν να αποτελούν συνδετικό κρίκο το 
ένα για το άλλο. Τα ελάσματα, προκειμένου να μπορούν να ταλαντώνονται αρμονικά, θα έπρεπε να αποτελούνται από 
μία ενιαία λαμαρίνα σιδήρου, χωρισμένη με «στράντζα» σε τρεις, κάθετες μεταξύ τους πλευρές, διαφορετικού μεγέθους. 
Η πρώτη πλευρά, ως μεγαλύτερη, θα βρίσκεται από πάνω, ώστε να έχει υπάρχει η επαφή με τον εκτελεστή και να 
διατηρείται η ταλάντωση. Η πλευρά που θα είναι κάθετη με την μεγαλύτερη, θα έχει την μικρότερη δυνατή διάσταση, ο 
ρόλος της οποίας θα ήταν, να συνδέει τις υπόλοιπες δύο πλευρές μεταξύ τους. Η τρίτη, και τελευταία, πλευρά θα ήταν 
κάθετη με την μικρότερη, και θα βρίσκεται στερεωμένη στην βάση. 

Επιπλέον, τοποθετημένοι κάθετα κάτω από κάθε έλασμα, θα βρίσκονταν συνηχητές, οι οποίοι θα ενίσχυαν την 
ένταση και το χρώμα του οργάνου, και θα αντιστοιχούσαν ένας, σε κάθε έλασμα, βάσει κουρδίσματος, στοιχείο όμοιο, 
για ακόμη μια φορά με αυτό του βιμπραφώνου και της μαρίμπας. Συνεπώς, οι συνηχητές θα ήταν κουρδισμένοι ο 
καθένας για μία συγκεκριμένη νότα, και θα είχαν μία ανοικτή έξοδο, κοντά στο έλασμα, προκειμένου να μπορούν να 
παράγουν, όσο το δυνατότερο, περισσότερους αρμονικούς.  

Τέλος, μέρος του οργάνου θα αποτελούσε ένα pedal, μηχανισμός ο οποίος θα δούλευε όμοια με αυτόν του 
pedal του βιμπραφώνου, δηλαδή όσο δεν είναι σε χρήση θα λειτουργούσε σαν σουρντίνα, μειώνοντας την ένταση και 
την διάρκεια του ήχου του οργάνου, και όταν θα είναι ενεργό, τα ελάσματα θα μπορούσαν να ταλαντωθούν ελεύθερα. 
Όσον αφορά την κατασκευή, το pedal, θα βρισκόταν συνδεδεμένο μέσω ενός σίδερου με έναν μοχλό, ο οποίος θα 
μετακινούσε την, ήδη τοποθετημένη πάνω στα ελάσματα, «βέργα», προς τα πάνω, επιτυγχάνοντας έτσι την αίσθηση 
ενός ενιαίου ήχου. Η επαφή ελασμάτων και pedal, θα γίνονταν στην μεγάλη πλευρά του ελάσματος κοντά στην γωνία 
που δημιουργούν οι δύο πλευρές του. 
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Εικόνα 1.3 

 
Σχέδια αρχικού σχεδιασμού (1/2) 

 

 
 

Εικόνα 1.4 

 
Σχέδια αρχικού σχεδιασμού (2/2) 
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Εικόνα 1.6 

 
Ένα δείγμα του αρχικού σχεδιασμού 
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Κεφάλαιο 2ο  
Τελικός Σχεδιασμός 
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Στροφή στην αλλαγή των επιρροών από άλλα όργανα 
 

Έπειτα από την απόφαση της ολοκληρωτικής αλλαγής του σχεδιασμού του οργάνου, τέθηκε για μία ακόμη φορά 
το ερώτημα και το ζήτημα της ταυτότητας του. Αυτό οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό των επιρροών, καθώς και άλλων 
στοιχείων που θα αναφερθούν παρακάτω. Αυτή η προσέγγιση του οργάνου αναφέρεται σε μία κατασκευή η οποία είναι 
κάθετη στο έδαφος και μοιάζει περισσότερο με βάση για γκονγκ. Το γκονγκ αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και 
στην εύρεση εκτελεστικών τεχνικών για το όργανο, καθώς και μία από τις βασικές επιρροές. Η έμπνευση από όργανα 
όπως η μαρίμπα και το βιμπράφωνο, αναφορικά με τους συνηχητές, παραμερίστηκε λόγω της πίεσης του χρονικού 
πλαισίου της κατασκευής, αφήνοντας όμως ανοικτό το ενδεχόμενο για μελλοντικό πειραματισμό με την κατασκευή ως 
πρόσθετο. 

 

Αλεατορική προσέγγιση του κουρδίσματος 
 

Η οπτική του κουρδίσματος άλλαξε με τα νέα δεδομένα, το κούρδισμα δεν θα ήταν το συμβατικό 
ισοσυγκερασμένο σε δώδεκα ίσα μέρη (12 EDO). Η επιλογή των διαστάσεων των ελασμάτων έγινε για να υπηρετήσει στη 
διευκόλυνση της κατασκευής, χωρίς να υποκινείται από κάποιον «κρυφό» αλγόριθμο η κάποια εξίσωση. Αυτός ο τρόπος 
προσέγγισης βοήθησε ακόμη περισσότερο στην διαδικασία της σύνθεσης, καθώς όποια προηγούμενη γνώση μελωδικής 
ή αρμονικής σύνθεσης είναι πλέον μη εφαρμόσιμη, εφόσον δεν υπάρχει κανένα σημείο αναφοράς σε κάτι ανάλογο. 
Ακολουθώντας αυτή την τακτική, οποιοσδήποτε έχει στην διάθεση του αυτό το όργανο μπορεί να αρχίσει θέτοντας τους 
δικούς του κανόνες και να συνθέσει χωρίς τους τρόπους που έχει συνηθίσει. Τέλος, η διάταξη στην οποία έχουν 
τοποθετηθεί τα ελάσματα δεν είναι συγκεκριμένη όσον αφορά  το τονικό ύψος, αλλά εξυπηρετεί μία μορφή 
ομαδοποίησης που ευνοεί την σύνθεση και την εκτέλεση. 

 

Τα τελικά πειράματα πριν την κατασκευή 
 

Πριν την έναρξη της τελικής κατασκευής προηγήθηκαν μερικές δοκιμές για τον έλεγχο του τελικού σχεδιασμού. 
Σε αυτό το στάδιο κατασκευάστηκαν πολλά ελάσματα σε πολλές διαστάσεις (εικόνα 2.1), οι κύριοι λόγοι ήταν: η εύρεση 
κάποιου μοτίβου όσον αφορά τα τονικά ύψη και μία πρώτη επαφή με τα μέρη του οργάνου, τα οποία δημιουργούσαν 
άμεσα ένα ακουστικό δείγμα της τελικής μορφής του οργάνου. Παράλληλα υπήρξαν πειραματισμοί με σωλήνες, ως 
συνηχητές, για την ενίσχυση διάφορων αρμονικών του κάθε ελάσματος. Κατά την διάρκεια αυτών των πειραματισμών 
κατασκευάστηκαν δύο ζευγάρια μπαγκετών, το ένα ζευγάρι αποτελούνταν μόνο από μέταλλο, ενώ το άλλο είχε ένα 
κάλυμμα πλαστικής ταινίας, κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν εφικτή η ακρόαση των ελασμάτων με παραπάνω τρόπους, 
δίνοντας ακόμα καλύτερη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, δοκιμάστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα στερεώνονταν 
το κάθε έλασμα ξεχωριστά, διατηρώντας την μέγιστη απόδοση από άποψη ποιότητας και διάρκειας του ήχου. 

Ο δρόμος πριν τον τελικό σχεδιασμό 
 

Αυτό το στάδιο, ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί και το τελευταίο στάδιο του πειραματισμού, είχε ως 
αρχικό στόχο την σωστή ομαδοποίηση των ελασμάτων, καθώς και την διάταξη τους στην τελική κατασκευή του οργάνου 
(εικόνες 2.2, 2.3, 2.4) Σε αυτό το στάδιο παρατηρήθηκαν κάποιες λεπτομέρειες, όπως οι αποστάσεις των ελασμάτων 
μεταξύ τους, οι αποστάσεις τους από την κατασκευή της βάσης, η σωστή ομαδοποίηση με στόχο τη διευκόλυνση στην 
εκτέλεση, διότι ήταν το τελευταίο στάδιο πριν τον σχεδιασμό, γεγονός που δεν άφηνε το οποιοδήποτε περιθώριο για 
λάθος. 
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Εικόνα 2.1 

 
Ελάσματα σε πολλές διαστάσεις 

 

 
 

 
Εικόνα 2.2 

 
Τελική διάταξη σκέλους Α 
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Εικόνα 2.3 

 
Τελική διάταξη σκέλους Β 

 

 
 

 

Εικόνα 2.4 

 
Τελική διάταξη των Α & Β σε σειρά 
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Τελικά υλικά 
 

Τα υλικά που αποτέλεσαν το τελικό σχέδιο για την κατασκευή ήταν σίδηρος,  PVC και σχοινί. Ο σίδηρος 
αποτέλεσε το κύριο υλικό της κατασκευής της βάσης και των ελασμάτων και το PVC των σωλήνων-resonators, 
παράλληλα η χρήση αυτών των δύο υλικών έγινε και σε μερικά είδη μπαγκετών (εικόνες 2.5, 2.6). Το σχοινί 
χρησιμοποιείται για την τελική τοποθέτηση των ελασμάτων στο όργανο. 

Εικόνα 2.5 

 
Μεταλλική μπαγκέτα 

 

 
 

Εικόνα 2.6 

 
Μεταλλική μπαγκέτα με επίστρωση ελαστικής ταινίας 
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Σχέδια τελικού σχεδιασμού 
 

Ο τελικός σχεδιασμός αποτελείται από μία βάση κάθετη στο έδαφος, οι οποία έχει δύο πόδια τύπου ταυ, τα 
οποία στηρίζουν ένα μεγάλο πλαίσιο, όπου χωρίζεται σε πολλά μικρότερα πλαίσια με σκοπό την στερέωση των 
ελασμάτων μέσα σε κάθε ένα από αυτά. Τα πλαίσια έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και το καθένα αντιστοιχεί με ένα 
έλασμα. Το κάθε έλασμα τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ταλαντωθεί ελεύθερα και να μην υπάρχει η 
πιθανότητα να χτυπήσει με κάποιο σημείο της βάσης. Τα ελάσματα, στην επάνω μεριά του πι, που σχηματίζουν, έχουν 
δύο τρύπες κοντά στην μεγάλη μεριά, με τέτοια διάταξη έτσι ώστε, να μπορεί να περάσει σχοινί για να κρατήσει στην 
βάση και σε κατάσταση ανάπαυσης η επιφάνεια που βρίσκεται μπροστά στο εκτελεστή να είναι πάντα απέναντι του, 
χωρίς να έχει κλίση. Αναφορικά με το σχοινί, αρκεί να είναι λεπτό και από υλικό που δεν επηρεάζει σε αντιληπτό βαθμό 
την διάρκεια και την ποιότητα του ήχου των ελασμάτων, και παράλληλα να μπορεί να κρατήσει το κάθε έλασμα, όσον 
αφορά το βάρος του. Τέλος, οι σωλήνες-resonators θα μπαίνουν μπροστά από κάθε επιθυμητό έλασμα, 
χρησιμοποιώντας μία προσωρινή βάση, όπως ένας σφικτήρας, κάνοντας έτσι την μετακίνηση του οργάνου πιο εύκολη 
και την επανατοποθέτηση των σωλήνων-resonators με περισσότερη ακρίβεια. 

 

Εικόνα 2.7 

 
Σχέδιο τελικού σχεδιασμού (χωρίς συνηχητές) 
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Κεφάλαιο 3ο  
Κατασκευή 
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Η πορεία της κατασκευής 
 

Η κατασκευή του οργάνου ξεκίνησε με την κατασκευή της βάσης, αρχικά μετρήθηκαν οι διαστάσεις των 
επιμέρους πλαισίων και μέσω του αθροίσματος τους προέκυψε η συνολική διάσταση που θα έπρεπε να έχει το συνολικό 
πλαίσιο. Ο σίδηρος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ήταν σε μορφή σωλήνας καρέ (τετράγωνο) 20x20. Η 
διαδικασία της κατασκευής της βάσης ξεκίνησε με το κόψιμο των σωλήνων στις κατάλληλες διαστάσεις, έπειτα 
ακολούθησε η συναρμολόγηση τους στη μορφή του πλαισίου με ηλεκτροκόλληση. Παράλληλα με τα πλαίσια 
συναρμολογήθηκαν τα πόδια σχήματος ταυ. Μετά από αυτό το στάδιο ακολούθησε το μέτρημα και το τρύπημα των 
τελικών θέσεων του κάθε ελάσματος στη επάνω σωλήνα του κάθε πλαισίου. Τέλος, συναρμολογήθηκε η τελική μορφή 
της βάσης του οργάνου συνδέοντας το πλαίσιο με τα πόδια. 

Μετά την σύνδεση των επιμέρους μερών της βάσης του οργάνου, σειρά είχε η τοποθέτηση του κάθε ελάσματος 
στη θέση για την οποία προοριζόταν. Για αυτή την διαδικασία χρησιμοποιήθηκε απλός σπάγκος ο οποίος περάστηκε 
μέσα από την κατασκευή με την βοήθεια μίας βελόνας, που κατασκευάστηκε ειδικά για αυτό τον σκοπό. 

 

Δυσκολίες και ανατροπές  
 

Όπως είναι φυσικό και λογικό, λόγω μερικής έλλειψης διορατικότητας και λόγω πίεσης χρόνου υπήρξαν 
δυσκολίες, λάθη και ανατροπές που έχρηζαν άμεσης επίλυσης. Στην τελική κατασκευή, λόγου χάρη, δεν 
χρησιμοποιήθηκαν οι συνηχητές, παρά  το γεγονός ότι σχεδιάστηκαν και κουρδίστηκαν για το εκάστοτε έλασμα, η 
κατασκευή των βάσεων που θα τους εγκαθιστούσε στην τελική κατασκευή υστερούσε δραματικά. Ωστόσο αφήνει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή μίας καλύτερης λύσης, ώστε να αυξηθούν οι συνολικές 
δυνατότητες του οργάνου. Επίσης, η σταθεροποίηση των ελασμάτων με απλό σπάγκο ήταν μία προσωρινή λύση και 
επιλέχθηκε καθαρά χάριν ταχύτητας και άμεσης διαθεσιμότητας του υλικού. Το ενδεχόμενο της αλλαγής του σπάγκου σε 
κάποιο σχοινί από καλύτερο υλικό έγινε δεδομένο, όταν αργότερα κατά την διάρκεια μίας πρόβας ο σπάγκος κόπηκε με 
αποτέλεσμα το συγκεκριμένο έλασμα να φύγει από την θέση του. Αναφορικά με το σχοινί θεωρήθηκε καλύτερη, 
χρηστικά και αισθητικά, η χρήση «κλιπ» για πιο γρήγορη τοποθέτηση και για πιο εύκολη ρύθμιση ή διόρθωση αναφορικά 
με την θέση του ελάσματος στο πλαίσιο που του αντιστοιχεί. 

Παράλληλα, κατά την διάρκεια της κατασκευής υπήρξαν κάποιες ιδέες βελτιστοποίησης τους οργάνου και των 
δυνατοτήτων του. Η πιο σημαντική ήταν η επιλογή της κατασκευής δύο ξεχωριστών βάσεων, που αποτελούν το όργανο, 
αντί για μία ενιαία, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πιο εύκολη παράλληλη εκτέλεση από δύο εκτελεστές. Η αμέσως 
επόμενη σε σημαντικότητα αλλαγή είναι, η προτίμηση της ομαδοποίησης των συγκεκριμένων πλαισίων και η επιλογή της 
κατασκευής αυτών των ομάδων ως ξεχωριστά πλαίσια τα οποία έχουν την ιδιότητα να αποσυναρμολογούνται για 
ευκολότερη μετακίνηση. Επίσης, τα πόδια μπορούν να αφαιρεθούν για τον ίδιο σκοπό. 

 Ένα άλλο θετικό που προκύπτει από αυτό το χαρακτηριστικό, πέραν αυτού της μετακίνησης, είναι η ευελιξία που 
υπάρχει με την απομόνωση του κάθε ομαδοποιημένου πλαισίου και η μεμονωμένη χρήση του ανάλογα με τις ανάγκες 
του συνθέτη ή της σύνθεσης. Τέλος, κάνει την αποθήκευση του πολύ πιο εύκολη στην διαχείριση, απ’ ότι αν θα ήταν μία 
ενιαία κατασκευή. 

 

Ονομασία 
 

 Κατά την ολοκλήρωση της κατασκευής προέκυψε το ζήτημα της ονομασίας του οργάνου. Λαμβάνοντας υπόψιν 
το κύριο υλικό από το οποίο είναι δομημένο το όργανο του δόθηκε η ονομασία Steelphone. 
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Εικόνα 3.1 

 
Τελική κατασκευή οργάνου – Σκέλος Α 

 

 
 

Εικόνα 3.2 

 
Τελική κατασκευή οργάνου – Σκέλος Β 
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Κεφάλαιο 4ο 
Συναυλία 
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Εύρεση τεχνικών 
 

 Μετά το πέρας την κατασκευής, προτού έρθει η ώρα της σύνθεσης, υπήρχε η ανάγκη για πειραματισμό και για 
εύρεση τεχνικών, οι οποίες θα αποτελούνταν το αρχικό υλικό έμπνευσης για δημιουργία. Μέσα στο πλαίσιο του 
πειραματισμού ήταν η δημιουργία μερικών μπαγκετών, κατασκευάστηκαν μαζί με τα δύο ζευγάρια που 
προαναφέρθηκαν(ένα ζευγάρι από μέταλλο και ένα από μέταλλο με μία στρώση μαλακού πλαστικού), δύο ζευγάρια 
superball και ένα ζευγάρι από σκληρό πλαστικό. Στο πλαίσιο του πειραματισμού χρησιμοποιήθηκαν και ήδη υπάρχουσες 
μπαγκέτες και συγκεκριμένα βιμπραφώνου και τυμπανίων. 

 Στο στάδιο του πειραματισμού παρατηρήθηκε ότι οι μπαγκέτες με μεγάλο βάρος, λόγω της φύσης τους 
καθιστούσαν δύσκολο το παίξιμο σε όλο το φάσμα των δυναμικών, γιατί κάποια ελάσματα ταλαντώνονταν με μεγάλη 
ένταση. Αυτό οδήγησε στην κατασκευή των προαναφερθέντων μπαγκετών με ελάχιστο βάρος.  

  

 

Ο ρόλος του οργάνου στο έργο 
 

 Η ενορχήστρωση του έργου Toneworks που γράφτηκε για την παρουσίαση των δυνατοτήτων του Steelphone , 
αποτελούνταν από το ίδιο το όργανο και από προηχογραφημένο υλικό. Η εν λόγω σύνθεση αποτελεί μία προσπάθεια 
κάλυψης μεγάλου φάσματος των ρόλων που μπορεί να πάρει το όργανο σε μία σύνθεση. Το Steelphone μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες πολλών διαφορετικών ρόλων μέσα σε ένα μουσικό σύνολο και στο Toneworks καλύπτει παραπάνω 
από έναν ρόλο.  

 Σε πολλά μέρη του έργου λειτουργεί με έναν χαρακτήρα, ο οποίος παραπέμπει σε μουσική χώρου, αυτό 
παρατηρείται ακόμη και σε σημεία που απουσιάζει το tape. Δημιουργεί μία ατμόσφαιρα η οποία αφομοιώνεται από τον 
χώρο εκτέλεσης είτε επρόκειτο για χώρο συναυλίας ή για οποιονδήποτε άλλο χώρο. 

 Παράλληλα, λαμβάνει τον ρόλο του κύριου μελωδικού οργάνου. Έχει την δυνατότητα να αναπαράγει και 
εγκαθιδρύει μουσικά θέματα με μία σχετική ευκολία, και υπήρχε έντονα αυτός ο τρόπος χρήσης του στο Toneworks. Τα 
διαφορετικά ηχοχρώματα που μπορούν να αναπαραχθούν και η χρήση πολλών μπαγκετών, ενισχύουν έντονα αυτόν τον 
ρόλο. 

 Η παραγωγή φθόγγων με μεγάλη συνέχεια, λόγου χάριν με superball ή με μαλακές μπαγκέτες, αποτελεί ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό που μπορεί να ευνοήσει πολύ την θέση του ως όργανο συνοδείας, αναφερόμενοι πάντα στο 
πλαίσιο συνηχήσεων. Μπορεί να μην υπάρχει η παραπομπή στο συνηθέστερο άκουσμα που έχουμε, από τα ήδη 
υπάρχοντα συστήματα, αλλά οι παράλληλες συνηχήσεις καθίστανται εφικτές. Κατά την διάρκεια του έργου υπάρχει 
έντονα το στοιχείο της συνοδείας του tape, ενώ υπάρχει παράλληλα η ταυτόχρονη συνήχηση και των δύο. 

 Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιδιόφωνο κρουστό, όπως τα γκονγκ ή οι καμπάνες. Τέτοιου τύπου χρήση 
μπορεί να παρατηρηθεί στο Toneworks, αλλά λόγω του ότι συγχέεται παράλληλα με τουλάχιστον έναν από τους 
προαναφερθέντες τρόπους δεν είναι εύκολα διακριτό. 
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Η παραγωγή της παρουσίασης 
 

 Το αρχικό πλάνο της παρουσίασης, ήταν η διεκπεραίωση μίας συναυλίας, όμως λόγω της παγκόσμιας 
καραντίνας που επικρατούσε (πανδημία Covid-19) δεν μπορούσε να διεξαχθεί, γι’ αυτό τον λόγο η εν λόγο παρουσίαση 
ηχογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε. 

 Η παραγωγή του βίντεο ήταν μία συνθήκη που κύλησε πολύ ομαλά σε όλα τα επίπεδα, από τις πρόβες έως την 
τελική παραγωγή. Έχοντας οι εκτελεστές την γραφική παρτιτούρα του κομματιού διαθέσιμη πριν από την πρώτη πρόβα, 
παράλληλα με σαφείς οδηγίες η εισήγηση στην ηχητική διάσταση του έργου ήταν ήπια.  

Οι πρώτες πρόβες ήταν εισαγωγικές σε όλα τα επίπεδα, η εκμάθηση του έργου σε ένα όργανο στο οποίο οι 
μουσικοί δεν υποχρεούνται να μελετήσουν με κάποια συγκεκριμένη μέθοδο, οι δυναμικές που πρέπει να παραχθούν, η 
εξοικείωση με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μπαγκέτας-ελάσματος, η ταχύτητα και ο συγχρονισμός. Όλα αυτά 
είναι ερεθίσματα με τα οποία οι εκτελεστές ήρθαν πρώτη φορά σε επαφή κάτω από την δομημένη συνθήκη της πρόβας 
και της τελικής μαγνητοσκόπησης, μπορεί να είχε προηγηθεί το στάδιο του πειραματισμού αλλά δεν προκαλεί τα ίδια 
συναισθήματα. 

Μετά την πρώτη επαφή ακολούθησε η εκμάθηση του έργου στην πράξη, η ανάγνωση της παρτιτούρας ήταν 
πλέον συνειδητή και η εκτέλεση έτεινε περισσότερο προς τον τελικό στόχο, την παραγωγή του έργου. Η συνεργατικότητα 
και η χημεία της ομάδας των εκτελεστών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα εξοικείωσης με το έργο, περνώντας 
στο επόμενο στάδιο. 

Το τελικό στάδιο των δοκιμών ήταν η συγκεκριμενοποίηση κάποιων λεπτομερειών, όπως για παράδειγμα οι 
υποδείξεις των δυναμικών, ο χαρακτήρας της αισθητικής των φράσεων ή των μερών, η καλύτερη συνεννόηση μεταξύ 
των εκτελεστών και ο απόλυτος χρονικός συγχρονισμός, καθώς το έργο χρησιμοποιούσε ως βάση καθοδήγησης τον 
χρόνο.  

Στις πρόβες κάποια μέρη του Toneworks παρουσιάστηκαν προβληματικά, είτε γιατί απείχαν πολύ από την 
αρχική ιδέα είτε γιατί ο δείκτης δυσκολίας τους ήταν πολύ υψηλός. Αυτό οδήγησε σε μερικές αλλαγές στην δομή του 
έργου, αναφορικά με το τι έπρεπε να παίξουν οι εκτελεστές στο steelphone. Μία άλλη περίπτωση αλλαγής του έργου 
ήταν στην επιλογή των μπαγκετών, παρατηρήθηκε ότι σε κάποια σημεία ήταν σωστά παιγμένες οι φράσεις, σύμφωνα με 
την παρτιτούρα, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. 

Η επιλογή του χώρου της μαγνητοσκόπησης ήταν ο χώρος στον οποίο έγινε η κατασκευή του steelphone. 
Επιλέχθηκε, εσκεμμένα ο συγκεκριμένος χώρος, παραβλέποντας τις ακουστικές ατέλειες, γιατί είναι η μοναδική 
τοποθεσία της οποίας το ηχοτοπίο εμπεριέχει ήχους που συνδέονται με την αισθητική του οργάνου και του έργου. 

Αναφορικά με την ηχογράφηση, η κάλυψη έγινε με ένα στερεοφωνικό εγγραφέα γενικής χρήσεως και για το 
βίντεο χρησιμοποιήθηκαν δύο κάμερες από διαφορετικές γωνίες, για εναλλαγή πλάνων στην μετέπειτα επεξεργασία του 
βίντεο. Ο αριθμός των λήψεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν δύο και από αυτές επιλέχθηκε η πρώτη. Όλες οι λήψεις 
ήταν συνεχείς, χωρίς παύσεις. Η μαγνητοσκόπηση της παρουσίασης έγινε στις 7 Φεβρουαρίου του 2021. Τα ονόματα των 
εκτελεστών του Toneworks είναι Γεώργιος Τερζιτάνος και Απόστολος Νταβέλας, όπου και οι δύο παίζουν steelphone. 
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Κεφάλαιο 5ο 
Το έργο 
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Επιλογή ενορχήστρωσης 
 

Η ενορχήστρωση που επιλέχθηκε για την σύνθεση του Toneworks ήταν συγκεκριμένη πολύ πριν από την αρχή 
της σύνθεσης του έργου. Ένας ακόμη λόγος για την επιλογή του tape ήταν η αφορμή του πειραματισμού με την ψηφιακή 
επεξεργασία ηχητικών αρχείων παράλληλα με τον πειραματισμό για τις τεχνικές του steelphone. Αυτό το γεγονός 
αποτέλεσε μία αμφίδρομη ροή έμπνευσης από την μία διαδικασία στην άλλη. Ένας ακόμη λόγος για αυτή την επιλογή 
ήταν η παράλληλη δράση του steelphone με κάτι επίσης μη συμβατικό, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για 
δημιουργία. Τέλος, το ηχητικό υλικό που προέκυψε από το tape ήταν εύκολα διαχειρίσιμο με σκοπό την ενορχηστρωτική 
του ομοιογένεια με το steelphone σε επίπεδα ενορχήστρωσης. 

  

Επιλογή μουσικής γραφής 
 

Η επιλογή της αποτύπωσης των οδηγιών του έργου δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από αυτή της γραφικής 
παρτιτούρας. Η παρτιτούρα ορίζει με σαφήνεια τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζει ο εκτελεστής. Παρουσιάζει το 
steelphone στα δύο σκέλη, όπου τελικώς χωρίστηκε, ως κατασκευή,  Α και Β ορίζοντας τον ρόλο του κάθε εκτελεστή. 
Αρχικά, δε υπάρχει σύστημα πολλαπλών ροών, διότι στην μία υπάρχουσα ροή είναι ορισμένο με σαφήνεια το ζητούμενο 
από τον κάθε εκτελεστή. Αργότερα, όταν το έργο εξελίσσεται και αναπτύσσει πολυπλοκότητα το steelphone χωρίζεται σε 
ένα σύστημα δύο παράλληλων ροών, όπου η κάθε μία αντιστοιχεί σε έναν εκτελεστή. Στην παρτιτούρα αναγράφονται οι 
μπαγκέτες που χρησιμοποιεί ο εκτελεστής, το πότε πρέπει να τις προετοιμάσει, τις δυναμικές, την σχετική ταχύτητα της 
διάρκειας των φθόγγων, και φυσικά τη ροή του χρονικού διαγράμματος που ορίζει τις δράσεις του έργου. Η παρτιτούρα 
κάνει αναφορά στον συμβατικό τρόπο γραφής με την χρήση των συμβόλων των αξιών των νοτών, όσον αφορά την 
σχετική διάρκεια τους, ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι η εξοικείωση των εκτελεστών για γρηγορότερη 
ανάγνωση. 

 

Περιγραφή έργου 
 

Το έργο καλύπτει τις περισσότερες δυνατότητες του steelphone, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα του. Το 
ύφος της σύνθεσης είναι σκοτεινό με πολλές εκρήξεις αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του φάσματος των τεχνικών 
και των ηχοχρωμάτων του οργάνου. Η έναρξη του κάθε μουσικού γεγονότος ορίζεται από ένα διάγραμμα με βάση τον 
χρόνο, μαζί με την έναρξη των γεγονότων αναγράφεται η δυναμική και η ταχύτητα με την οποία ορίζεται να εκτελεστεί 
το κάθε γεγονός ξεχωριστά. Αυτός ο τρόπος γραφής, δίνει την ελευθερία στον εκτελεστή σχετικά με αυτούς τους δύο 
παράγοντες. Η συνήχηση του steelphone και του tape είναι δομημένη με τέτοιον τρόπο, ώστε το ένα να αναδεικνύει το 
άλλο και ενορχηστρωτικά, ενώ παράλληλα επιτρέπει στο steelphone να έχει τον κυρίαρχο ρόλο και μέσα από αυτό να 
προβάλλεται και το tape. 
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Επίλογος - Συμπεράσματα  
 

Η σύλληψη της ιδέας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός οργάνου είναι μία διαδικασία που όποιος 
επιλέγει να την ενστερνιστεί οφείλει να την υπηρετεί και να αντλεί έμπνευση από όλους τους πιθανούς παράγοντες που 
τον περιβάλουν.  

Ο ορισμός της δημιουργίας ενός νέου οργάνου, συμπίπτει με την δημιουργία ενός παράθυρου προς έναν 
ανεξερεύνητο και καινούριο κόσμο.  

Στο αρχικό στάδιο είναι επιθυμητή η ύπαρξη συγκεκριμένου στόχου, με σαφείς αναφορές, χωρίς όμως τον φόβο 
οποιασδήποτε αλλαγής, όσο μεγάλη και αν είναι. Επίσης, λόγω του ότι ο στόχος είναι η δημιουργία μίας νέας σύλληψης, 
ο παράγοντας της εμπειρίας και της έλλειψης εργαλείων, δεν έχει τόσο καθοριστικό ρόλο, και σε περίπτωση κάποιας 
απόκλισης μπορεί να ωθήσει σε δημιουργικές λύσεις και να προάγει πρωτότυπες αλλαγές.  

Οποιοδήποτε επίπεδο κατασκευαστικών δυνατοτήτων είναι επαρκές για αυτήν την διαδικασία, καθώς ο 
κατασκευαστής δεν καλείται να τελειοποιήσει κάτι ήδη υπάρχον, αλλά να φτιάξει κάτι από την αρχή. Τα πρώτα ψήγματα 
επαφών του δημιουργού με το όργανο του είναι πολύ σημαντικά, διότι είναι αυτά τα οποία θα εμπνεύσουν για την 
δημιουργία μίας προσέγγισης ως προς τις τεχνικές του οργάνου, ή όποιων άλλων αναγκών προκύψουν.  

Η σύνθεση ενός έργου, οποιασδήποτε διάρκειας είναι πολύ βοηθητική για να κατανοηθεί η φύση του οργάνου 
τόσο σε τεχνικά ζητήματα (κατασκευαστικές διορθώσεις) ή ζητήματα τεχνικής, όσο και στην λειτουργία τους μέσα σε ένα 
έργο, είτε αυτό είναι αποκλειστικά για αυτό το όργανο είτε πρόκειται για σύνολο. Στην περίπτωση σύνθεσης έργου για 
σύνολο το όφελος είναι μεγαλύτερο καθώς προκύπτουν και ζητήματα ενορχήστρωσης. Η επιλογή του ρόλου του 
οργάνου μέσα σε ένα έργο είναι καθοριστικός παράγοντας ως προς τον τρόπο διαχείρισης του υλικού και της 
ενορχήστρωσης.  

Η διαδικασία της παραγωγής μίας συναυλίας ή παρουσίασης ενός έργου, βοηθούν σε όλους του 
προαναφερθέντες τομείς, λόγω του ότι εκθέτουν δημόσια το όργανο, ορίζοντας μία νέα οπτική σχετικά με προβλήματα 
που προκύπτουν, και δεν είχαν προβλεφθεί, και με την εύρεση τρόπων διαχείρισης τους. Είναι καλό στην διαδικασία της 
ετοιμασίας μίας παρουσίασης, να υπάρχει στην ομάδα κάποιο μέλος με έμπιστη γνώμη και με οξυμένη κρίση, για να 
προτείνει λύσεις ή βελτιστοποιήσεις από μία άλλη σκοπιά. Κατά την σύνθεση ενός μουσικού έργου η ενορχήστρωση 
λαμβάνεται σημαντικά υπόψιν, διότι μέσα από το σύνολο αναδεικνύονται τα επιμέρους όργανα-μέλη που το αποτελούν.  

Η επιλογή του τρόπου γραφής, του συμβολισμού και η γενική μορφή της παρτιτούρας οφείλουν να είναι 
χρηστικές και φιλικές προς τον εκτελεστή, γιατί αφορούν κάτι νέο. Συνεπώς, η κατανόηση του με τον πιο άμεσο τρόπο 
είναι επιθυμητή.  

Τέλος, κάθε νέο όργανο, αποτελεί από μόνο του πηγή έμπνευσης, τόσο για την δημιουργία νέας μουσικής, όσο 
για την διεύρυνση των δυνατοτήτων του, είτε στα πλαίσια εύρεσης νέων τεχνικών, είτε στην προσθήκη νέων ιδεών στην 
ήδη υπάρχουσα κατασκευή. 

 


