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11-12 δευιερόλεπια, εl'ώ

n ouvnOιoμt11n διάρκεια τns
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αιrιnxnons οτιs ou~ovεs

μουσικέs αίθοιιοεs
κιιμαίι•εται μεταξύ

δύο και τεοοάρωv
~ δαιιερολtτπωιι
αρκετές φορές: <<Μετά βέβαια τι) συμμετο
χή μου σι:ις ηχογραφήσεις μπιjκα με άλλα

αφτιά σι:ον χώρο, ένιωσα ότι μπορούσα

να σννδεθώ ακόμα πιο βαθιά με αυτό το
τόσο εμβληματικό το πόση μ ο» δήλωσε χα
ρακτηριστικό.

Αξίζει να αναφέρουμε πως όλα ξεκ(
νιισαν με ένα μπαλόνι. Πριν από περίπου

δέκα χρόνια, η Πέντσεβα, η οποία διδά
σκει Ισι:ορ(α της τέχνης, επισκέφθηκε τι)ν
Αγία Σοφία, σι:άθηκε σι:ο κέντρο του \ΌΟύ,

έσπασε ένα μπαλόνι και κσι:έγραψε το τα
ξ(δι τοu ήχου μέοο στις συντεταγμένες του
συγκεκρψένου χώρου. Το επόμενο βιjμα
ήταν η συσι:ημaτική εξέταση των δεδομΜ>ν

από τον Αι.ιπελ, καθι1γι)τή Υπαλογι011κών
Ερευνιiιν σιη Μουσι κι] και στην Ακουcnικιi

(CompLJter Research in Mιιsic and Acoustics)
σε ερο,.'Ο.Ο1ήριο του Στάνφορντ, όπου ανακα

λίιφθηκε ότι η Αγία Σοφία επιτρέπει αντή
χηση που διαρκεί 11 -12 δευτερόλεπτα (η
ΟUVΙ)θισμένη διάρκεια της aντήχησης σης

σίιγχρονες μουσικές αίθουσες κυμαίνεται

J
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Χάρη στο άλμπουμ

ηάρχει κάτι noo πρέπει να κάVΙ:1Σ
προτού διαβάσετε αυτό το κεfμε

νο. Μπείτε σι:ο Spotify (εναλλα

τοποθετημένα εrιάνω τους ειδικό μικρό

of Hagia Sophia»

φωνα που διοχtιΣuαν τη φωνιj τους σε ένα

πρόγραμμα χάρη σι:ο οποίο aνaβιώθηκε,
έσι:ω και υπό αυτές τις συνθιjl\τς, ι1 εμπει

μπορού με

εξελιγμένο λογισμικό το οποίο την επεξερ

ρ(α της σψμετοχής σι:ον Ορθρο και σι:ον

γαζόταν σε αλι1θινό ΧΡόνο και μετέφερε το
απσι:έλεσμα της εrιεξεργασίας σι:a t)Χεiα

Εσπερινό της Αγίας Σοφίας της βυζαντι
νr'ις εποχής. Ρωτήοομε τον Λίνγκας αν ο
ίδιος ξεχωρ(ζεt κάποιον από τους ι)ι.ιvοuς
αυτού του δ!σκου: «Νομίζω πως θα ξεχώ
ριζα τον Αομσηκό Χερουβικό Υμνο γισι:ί

nχnτ ι κά στην

Κωνσταντινούπολη
του Μ εσαίωνα

και αυτή η διαδικασία μπόρεσε στη συνέ
χεια να επαναληφθεί και παρουσία κοινού.

τοδεi σι:α χειρόγραφα μου φόVΙ)κε πως η
μελωδία του κυλάει με έναν πολίι περίεργο

Ο Λίνγκας θεωρείται πλέον ένας από τους

τρόπο και όταν φτιάχναμε τις παρτιτοίιρες

κορυφαίους μελετητές τι1ς ελλη\~κής και
τrις ρωσικής ορθόδοξης μουσικής και έχει

δεν μπορούσαμε va φαντασι:ούμε πώς θα
ακουσι:εί. Οτaν ωσι:όοο το τραγοuδήοο

τιμηθεί με πολλές διακρfσεις- έχει μάλι
σι:α θητεοοει σι:ο πλευρό του Λυκοίιργου
Αγγελόποuλοu που ιjταν διακεκριμένος
έλλι)νας ιεροψάλτης και διεθνούς φιjμης
καθηγητrjςτης βυζαντινής μουσικής. Ο Οι·
κουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τού
απtδωσε το 2018 τον τίτλο του Αρχοντος
Μοuσικοδιδaσκάλου. Σuμμετέχει φυσικά

με, μας εντυπωσίασε πάρα πολύ, έχει μια

έ1σι ακριβώς ακούγονταν πριν aπό αιώνες

οι βυζαντινοί ύμνοι μέοο mον επιβλη1ικό
ναό που χτίσn)κε σι:ην Κωνσι:αντινούπο
λι) πριν anό σχεδόν 1.500 )(Ρόνια. Μέσω
δύο

καθηγι)τές του φημισμένου Πανεnισι:ημί
ου Στόνφορνr, η Μπισέρα Πέντσεβα και
ο Τζόναθαν Αμπελ. κατάφεραν, χι>ι)σιμο
ποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η
ψηφιακή τεχνολογία, να αναπαρασι:ήοουν

ζωντανό τι)ν ακουσι1κή του χώρου και να

διορyaνώοουν δύο ΟU\'Ο.υλίες οι οποίες σn1
συνέχεια ηχογρaφήθηκαν και κυκλοφόρι)
σαν σε μορφή CD ή έγιναν διαθέσιμες σι:ις

διάφορες μουσικές nλσι:φόρμες. Κάποιες
από τις φωνές που ακούγονται είναι γιJVΟι
κεiες, διάτι εrιπρεπόταν σι:ο Βυζάντιο σnς
γιJVΟίκες να ψέλνουν. Μέλη των βυζαντινών

της αίθουσας. Ετσι, ο ήχος που άκουγαν
και οι ίδιοι χορωδοί εκε(VΙ) την ιiιρα ήταν

Ετσι δημιουργι1θηκε το ειδικό ψηφιακό

ο ήχος που θα έφτανε σι:α αφτιό τους αν
βρίσκονταν μέοο σιην Αγία Σοφία. Εξ ου

σφαιρα και ξαφνιασι:είτε μαθαί\'οντας πως

lcons of Sound,

ποια χρόνια αΡ't(Υτερα, χωρίς μπαλόνι, με

«Lost Voices

ακούστε το άλμπουμ «Lost Voices of Hagia

του προγράμματος

φι1νίm11Κε το πώς ο ναός διαμορφώνει
τον ήχο. Η διαδικασία επαναλήφθηκε κά

tll χι>ήση ακόμα πιο προηγμένων μέσων.

να ταξιδέψουμε

ρίσει, βυθισι:είτε σι:η μυσι:α~γικι1 ατμό

- η διαφορά είναι τερόσι:ια) και αnοσα

ποu μας "μετέφεραν" σι:ο εσωτερικό του
ναού» μας εξήγησε. Οι ερμηνευτές ε(χαν

κτικά μπορεiτε va το δοκιμάσετε σι:ο YoιιTube), επιλέξπ: σnς ρυθμίσεις
την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου και

Sophia» («Χαμένες φωνές της Αγίας Σο
φίας») του φωντmκοό συνόλου CappeJia
Romana. Αφήσι:ε το δέος να οος πλημμ~r

μεταξύ δύο και τεσσάρων δευτερολέπτων

Το φωνητικό σύνολο Cappella
Romana. Αριστερό οε πρώτο πλάνο
ο Ελλnνοκσνσδός Αλεξάντερ
Λίνγκας, ιδρυτnς και διευθυντής

-..., τnς χορωδίας Cappella Romana

και ο ίδιος ως πρωτοψόλtι)ς στην Cappe!la

Romana. Εχει επισκεφθεί την Αγια-Σοφιά

είναι ένα κομμάu που όταν το είχα πρω

μεγαλειώδη αρχιτεκτονική δομή. Αυτός ο
ίιμνος συνολικά διαρκε( περίιιου 24 λεrιτά

&άτι περιλαμβάνει τρία μεγάλο μέρι1 γι~

σολ!σι:ες, ατο ~mουμ κρατήθηκε μόνο
ΊΟ χορωδι ακό του κομμάu» διεuκρινfζει.
Ο Αλεξάντερ Λίνγκας μάς ενημέρωσε
εnίΟI)ς πως στη σύ~1 της χορωδίας που
ασχολείται με αυτό το ρεπερτόριο τα μισά

μέλη της έχουν ελλι)νι κή καταγωγιj, υπο
γραμμίζοντας όμως πως όλοι συναισθάνο

νται άτι πρόκειται για ένα με-,'Ο.λοπρεπές,
χαμένο ρεπερτόριο. Η Cappella Romana
έχει ε.nίΟI)ς ερμηνείισει έργα ννωσιών ΟΟΓ
χι>ονων ορθόδοξων συνθετών, του Τζον

Τάβενερ, του Αϊβaν Μοίιντι, του Πίτερ Μι·

χορcι)διών ήταν επίσης νεαρό αγόρια, τρό

χαηλίδη, ακόμα και προγενέσι:ερων όπως

φιμοι συνήθως του αυτοκρσι:ορικού ορφο
νοτροφεfου και Ευ\-'Ούχοι, όπως μaθaίνουμε
aπό τι1 μαρτυρία του γάλλου κλιιρικοίι και
ισι:ορικού Odo of Deuil.

παγκόσμια πρεμιέρο το μέχι>ι πρότινος πα
ραγνωρισμένο θρησκευτ1κό έpyo «Passion

Μιλιlσaμε για όλα αυτό με τον Ελληνο
κανοδό ΑΊ.,ά,άντερ Λίνγκας, συνεροyάτη του

Πανεrιισιημίου της Οξφόρδης, καθηΥΙ)τtl
Μουσικιjς σι:ο Πανεπιστήμιο Cityτoυ Λον
δίνου, καθώς και ιδρυτή και διεuθιιwj της
χορωδίας Cappella Romana. «Το Πανε
πισι:ήμιο Στάνφορντ μάς κάλεσε va σψ·
μετάσχουμε σε αυτό το εγχείρημα επειδή
αοχολούμασι:ε με τη μεοοιωνικιj μουσιιο;.
Πολλοί νομίζουν άτι αnλώς προσθέοομε

ηχώ- όπως συμβαίνει ενίοτε σι:ις μουσικές
παραγωγές -, όμως όχι, αυτό που συνtβι1
είναι ό'α με τη βοι1θεια της τεχνολογίας

δημιο~θηκαν σιο σι:ούνnο οι 0\1\Ι()ήκες

ο Ραχμάνινοφ. Το 2014 παρουσ(ασε σε

Week»τoυ Μαξψίλιαν Στόινμπεργκ, δασκά
λου του Σοσιακόβιτς, και το ηχογράφησε
με μεγάλι) κρπική aποδοχή. Η χορωδία
έχει εrιισκεφθεί την Ελλάδα παλαιότερα,
έχει εμφανισι:εί στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
και σι:ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μοοοικής
111ς Πάτμου. Επίκεπαι μια συναυλία ΊΌυςτο
φθινόπωρο σιο Φεσnβάλ Παλιάς MoiXJIJOjς
της ΟuτρέχΊης. Ας ελπίσουμε ότι θα κατα

φtρει να πραyματοποιr)θεί, διότι μιλJlσαμε
μαζί του λίγες ι1μέρες ιψσι:ού ξεσπάσει η
πανδημία του κορωνοιΌύ, τότε που όλα τα
σχtδια θεωροίιντaν κόπως δεδομένα. Μα·
κόρι οι συνθι1κες να μας εrιιτρέψουν μια
μέρα να ακούσουμε aυτούς τους ίιμvοuς

ζωντανά και στη χώρα μας.

