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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η σχέση της µουσικής µε την αρχιτεκτονική συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε την 
ακουστική. Στην οµιλία αυτή θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί αυτή η σχέση σε επιµέρους 
ενότητες. 
Στην πορεία ‘από την µουσική προς την ακουστική προς την αρχιτεκτονική’ θα 
αναφερθούν: η σχέση της συγχορδίας µατζόρε µε το ορθό τρίγωνο, η ‘αρχιτεκτονική’ 
του θορύβου, η περιβάλλουσα επιφάνεια των κυµατισµών, η σχέση του λαβύρινθου 
µε τις ηχοπαγίδες, υποκειµενική πρόταση σχέσης των ήχων µε τα χρώµατα και τέλος 
ο ρόλος που παίζουν οι συντοµογραφίες, οι συντµήσεις, οι συµβολισµοί και οι 
ενδείξεις εκτέλεσης της µουσικής ως προς την ακουστική. 
Στην ενότητα ‘απεικονίσεις ήχων-θορύβων-µουσικής’ θα παρουσιαστούν 
παραδείγµατα: ‘µεταγραφής’ της µουσικής στην ζωγραφική, ‘µουσικά’ γλυπτά και 
εγκαταστάσεις, καταγραφής-απεικόνισης της µουσικής και τρόποι οπτικής 
απεικόνισης ήχων. 
Στην πορεία ‘από την αρχιτεκτονική της µουσικής προς την µουσική της 
αρχιτεκτονικής’ παρουσιάζονται: τρόποι ‘µετάφρασης’ των εικόνων σε ήχους, ο ήχος 
στο τούνελ του M. Brewster, η µουσική ορολογία ως ‘πηγή έµπνευσης’ 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, ο κανόνας και το stretto και γίνεται προσπάθεια 
υποκειµενικής µετάφρασης όρων µουσικής, ακουστικής, αρχιτεκτονικής. 
Η οµιλία ολοκληρώνεται µε την ενότητα ‘από τα µουσικά όργανα προς τις αίθουσες 
συναυλιών’ όπου παρουσιάζονται παραδείγµατα εφαρµογής όπως: Τhe Temple of 
Music 1617, Musurgia Universalis 1650, Πύργος νερού, αιολική άρπα, τα έργα του Ι. 
Ξενάκη (‘Διάτοπον’, ‘Πολύτοπον’, ‘Musical Scherzo’), ο ‘ηχητικός’ κύλινδρος του B. 
Leitner, η ‘χωρική’ µουσική του P. Boulez και το µουσικό όργανο - αίθουσα 
συναυλιών της E. Fullman. 
 
Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  
 
Α.1. Η µατζόρε συγχορδία και το ορθό τρίγωνο 
 
Oι αναλογίες πλευρών 3/4/5 που έχει το ορθό τρίγωνο, αντιστοιχούν στους φθόγγους 
ντο, φα και λα ή 1η, 4η και 6η νότα της κλίµακας ντο µατζόρε. Oι νότες φα, λα και ντο 
είναι οι νότες της συγχορδίας φα µατζόρε και εποµένως το ορθό τρίγωνο µε πλευρές 
3/4/5 αντιστοιχεί σε συγχορδία µατζόρε. 
H σχέση των συχνοτήτων σε Hz ή του µήκος κύµατος λ των φθόγκων της µουσικής 
κλίµακας Nτο µατζόρε ως προς το Do, είναι σχέση ακέραιων αριθµών:  
Re/Do = 9/8 (8.98/8 απόκλιση 2%), Mi/Do = 5/4 (5.04/4) 4%, Fa/Do = 4/3 (4.003/3) 
3‰, Sol/Do = 3/2 (2.997/2) 3‰, La/Do = 5/3 (5.045/3) 4%, Si/Do = 15/8 (15.102/8) 
10% 
Re/Mi = 10/9 (10.101/9 απόκλιση 10%), Mi/Fa = 16/15 (15.891/15 απόκλιση 10%), 
Fa/Sol = 9/8 (8.979/8 απόκλιση 2%), Sol/La = 10/9 (10.102/9 απόκλιση 10%), La/Si = 
9/8 (8.979/8 απόκλιση 2%) 



 
Α.2. Η ‘αρχιτεκτονική’ του θορύβου. 
 
‘Ηχος µε συχνότητα 200 κύκλους το δευτερόλεπτο διαθέτει µήκος κύµατος 1.7 µέτρα. 
Η διάσταση αυτή αναφέρεται στην απόσταση των δύο κορυφών της κυµατοµορφής. 
‘Ετσι, υπάρχει σύνδεση των ήχων µε τις διαστάσεις ή αλλιώς υπάρχει σύνδεση της 
µουσικής των ήχων µε τις διαστάσεις των στερεών σχηµάτων. ‘Αν λοιπόν 
θεωρήσουµε ένα χώρο µε πολλές τυχαίες διαστάσεις όπως ένα δωµάτιο µε έπιπλα, 
τότε, το φάσµα των ήχων που αναλογούν στα αντίστοιχα µήκη κύµατος δηλώνει ότι 
πρόκειται για θόρυβο και όχι για µουσική αφού το χάος των τυχαίων διαστάσεων δεν 
αντιστοιχεί απαραίτητα µε διαστάσεις από καθαρούς τόνους αλλά ‘φάλτσες’ τυχαίες 
συχνότητες ήχων. 
 
Α.3. Η περιβάλλουσα επιφάνεια. 
 
‘Οταν ο άνθρωπος περπατάει, το κεφάλι του ανεβοκατεβαίνει ανάλογα µε το που 
βρίσκονται τα πόδια στο περπάτηµα. ‘Οταν τα πόδια είναι ανοιχτά, τότε το ύψος του 
ανθρώπου είναι το ελάχιστο και όταν διασταυρώνονται το ύψος του ανθρώπου είναι 
το µέγιστο. Η κίνηση είναι πολύ αρµονική και έχει και ρυθµό. ‘Αν κάποιος 
ζωγραφήσει µία αόρατη καµπύλη γραµµή στο κεφάλι του θα δεί έκθαµβος ότι είναι 
µία κανονική κυµατοµορφή. Αυτή η κυµατοµορφή έχει δύο χαρακτηριστικά που είναι 
το µέγεθος των ποδιών που ορίζει βασικά το µήκος κύµατος και κατ’επέκταση την 
συχνότητα και την ένταση του περπατήµατος που προκύπτει από το νωχελικό έως το 
αθλητικό περπάτηµα. ‘Οταν περπατάς νωχελικά, µικρή ένταση, το κεφάλι 
σκαµπανεβάζει ανεπαίσθητα ενώ όταν περπατάς αθλητικά, µεγάλη ένταση, το κεφάλι 
σκαµπανεβάζει πάρα πολύ. ‘Αν κάποιος προσέξει την αόρατη αυτή επιφάνεια των 
κεφαλιών των ανθρώπων που περπατάνε σε ένα πεζοδρόµιο και σκαµπανεβάζει σαν 
κυµατοµορφή µε διάφορες συχνότητες λόγω ΄διαφορετικού ύψους των ανθρώπων 
και µε διάφορες εντάσεις λόγω της διαφορετικής έντασης στο περπάτηµα, τότε αυτή 
η τυχαία και χαοτική επιφάνεια είναι µάλλον θόρυβος. Αυτός ο θόρυβος ή αυτό το 
τυχαίο φάσµα ήχων είναι η οπτική ‘αόρατη’ παράσταση που συµβαίνει συνέχεια 
χωρίς να φαίνεται. Είναι ο ηχητικός χώρος της κίνησης των ανθρώπων. Είναι ένα 
µουσικό’ γλυπτό της φύσης που δεν ακούµε ποτέ, δεν βλέπουµε ποτέ αλλά είναι εκεί. 
Μοιάζει µε τα µεγάλα υφάσµατα που ξεδιπλώνουν οι φίλαθλοι στις κερκίδες των 
σταδίων και κατά ανάλογο τρόπο περπατάνε όπως ξεδιπλώνονται. 
 
Α.4. Ο λαβύρινθος και οι ηχοπαγίδες 
 
Η αίσθηση της απόλυτης ησυχίας, συνδέεται µε τον λαβύρινθο. Tο φαινόµενο της 
µείωσης της ηχοστάθµης λόγω ανακλάσεων συµβαίνει και όταν ο συντελεστής 
ηχοαπορρόφησης των υλικών είναι πολύ µικρός όπως τα σκληρά υλικά. H γεωµετρία 
της κατασκευής παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο και ακολουθεί η ηχοαπορρόφηση. Mε 
την ακουστική ερµηνεία των πολλών ανακλάσεων πρέπει να συµπεράνουµε ότι όσο 
πιο δαιδαλώδες είναι ένα κτίριο, τόσο πιο ‘ήσυχο’ είναι  το εσωτερικό του, το άδυτό 
του. 
 
Α.5. Τα χρώµατα και οι ήχοι 
 
Το φως είναι κυµατική µορφή ενέργειας όπως και ο ήχος. Το µήκος κύµατος του 
φωτός είναι πολύ µικρότερο από αυτό των ήχων. Όµως, κάθε χρώµα του φάσµατος 



του φωτός διαθέτει και διαφορετικό µήκος κύµατος όπως άλλωστε και οι διαφορετικοί 
ήχοι. ‘Αλλο µήκος κύµατος έχει το κίτρινο και άλλο µήκος κύµατος έχει το πορφυρό. 
‘Αν βρούµε την σχέση του µήκους κύµατος ανάµεσα στην δεσπόζουσα νότα και την 
πέµπτη της ίσως δηµιουργήσουµε αναλογίες µηκών των στερεών σχηµάτων. Τότε 
ίσως χρωµατίσουµε τις νότες, αυθαίρετα µεν αφού δεν συνδέονται τα µήκη κύµατος 
αλλά αληθοφανή δε αφού αυτό που ενδιαφέρει τελικά είναι η αναλογία των µηκών και 
όχι το πραγµατικό µήκος. Θα είναι σαν να λέµε ότι η κυµατοµορφή που ακούµε ως 
ντο είναι κόκκινη και η πέµπτη της που είναι το σολ είναι κίτρινη. Αυτό προκύπτει από 
την σχέση των δύο µεγεθών, δηλαδή το ντο προς το σολ είναι µία αναλογική σχέση 1 
προς 2.3 και το ίδιο συµβαίνει µε το κόκκινο ως προς το κίτρινο. Τότε µπορούµε να 
λέµε ότι σχέσεις πέµπτης είναι το κόκκινο µε το κίτρινο ή και ανάποδα σχέση 
κόκκινου προς κίτρινο είναι µία νότα µε την πέµπτη της. Kάτι ανάλογο µας έδειξε και 
ο Σπίλµπεργκ στο έργο στενές επαφές τρίτου τύπου όπου οι νότες είχαν το δικό τους 
χρώµα. Ο Νεύτων θεωρούσε ‘λογική’ -αντιστοιχία του κόκκινου µε το ντο. Ο Καντίσκι 
χρησιµοποιούσε τα τρία βασικά χρώµατα, κόκκινο, κίτρινο, µπλε µε τα σχήµατα του 
κύκλου του τετραγώνου και του τριγώνου. 
 
Α.6. Οι συντοµογραφίες, οι συντµήσεις, οι συµβολισµοί και οι ενδείξεις 
εκτέλεσης µουσικής ως προς την ακουστική 
 
Abbassamento,  χαµήλωµα, σβήσιµο φωνής (ένταση, ισχύς,..) 
Αllargando, επιβράδυνση του tempo και αύξηση της έντασης (αντήχηση,...) 
Accent, τονισµός, µακρά επέρειση κατά βήµα προς τα πάνω ή προς τα κάτω   
Appuye, µε έµφαση, τονισµένα (ισχύς και διαύγεια,…) 
Con affetto, µε έκφραση, µε αίσθηµα, con anima, µε ψυχή, ζωηρά, con brio, 
φλογερά, ζωηρά, con calore, µε θέρµη, con gusto, µε γούστο, µε στυλ, con moto, µε 
κίνηση … (υποκειµενικά κριτήρια ακουστικής ...) 
sordino, dampfer, mute, σιγαστήρας, µε σιγαστήρα σουρντίνα, ως αντικραδασµικός 
µηχανισµός, ως σιγαστήρας 
 
Β. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΗΧΩΝ-ΘΟΡΥΒΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
 
Β.1. Μεταγραφή της µουσικής στην ζωγραφική 
 
‘Eργα ζωγράφων που µοιάζουν µε παρτιτούρες, άλλα που θυµίζουν κυµατοµορφές 
και άλλα που παραπέµπουν σε µουσικές φόρµες, έχουν γίνει από τις αρχές του 20ου 
αιώνα µε την επανάσταση της αφηρηµένης ζωγραφικής. Tα χρώµατα και τα σχήµατα 
που προσπαθούν να αποδώσουν ήχους, θορύβους και δονήσεις αποτελούν ένα 
σηµαντικό ερευνητικό πεδίο στον χώρο της δηµιουργικής τέχνης. 
O αρχιτέκτων A. Endell, γράφει για την αφηρηµένη ζωγραφική το 1898, ότι µόνο η 
µουσική µπορεί να προκαλέσει τόσο βαθιά συναισθήµατα όσο µια τέχνη µε µορφές 
που δεν αναπαριστάνουν τίποτα. 
Ο κατάλογος των καλλιτεχνών είναι µεγάλος και περιέχει µεταξύ άλλων τους Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian, Marcel Duchamp, Francis Picabia, B. Riley, 
Arthur Dove, Mikalojus Ciurlionis, Frank Kupka, .... 
H σχέση του Wassily Kandinsky που έπαιζε τσέλο και πιάνο µε τον Arnold 
Schonberg που ζωγράφιζε, είναι από τις πιο γόνιµες στην ιστορία της τέχνης. O Paul 
Klee ήταν προικισµένος µουσικός. Tο έργο του ‘Oνειρική πόλη’, 1921, παραπέµπει 
στους αυτοσχεδιασµούς του Kandinski. Xρησιµοποίησε την αρχή της µίµησης και της 
πολυφωνίας, σαν µία οπτική φούγκα του Bach, αλλά πιο ελεύθερα, µε τα σχήµατα να 



αλλάζουν χρώµατα να εξελίσσονται και να µετασχηµατίζονται από τετράγωνα σε 
κύκλους,... 
 
Β.2. ‘Μουσικά’ γλυπτά και εγκαταστάσεις 
 
Tα µεταµηχανικά-γλυπτά του Jean Tinguely, κίνηση και ήχος, που ονόµαζε 
metamatics, 1959, µε τη βοήθεια ηλεκτροκινητήρα πετούσαν χρώµατα σε χαρτί 
παράγοντας ταυτόχρονα ‘συγκεκριµένη’ µουσική. H αντι-µηχανή Baluba, 1961, 
παράγει θορύβους και κρότους µε ανιαρή και άσκοπη επανάληψη µέχρι την 
αυτοκαταστροφή της. 
 

 
 
Σχήµα 1.  Περιστρέφοντας την µανιβέλα µε σταθερό ρυθµό, ακούγονται ήχοι-
θόρυβοι, (αρµονικοί ή όχι), από: α) πένα σε χορδές, β) χτυπήµατα από πενες σε 
λαµάκια και τριψήµατα από βούρτσες σε τρίφτες. Κάποια στιγµή ανάβουν και 
λαµπάκια. Οι θέσεις, οι αποστάσεις και τα κουρδίσµατα µπορούν να αλλάζουν. Είναι 
διαδραστική εγκατάσταη ή µακέτα ήχου;  
 
O Martin Riches, σπούδασε αρχιτεκτονική αλλά από πολύ νωρίς ασχολήθηκε µε την 
κινητική τέχνη και την ήχου-τέχνη. 
Tο έργο του ‘talking machine’, ‘οµιλούσα µηχανή’ που δηµιούργησε το 1989, διαθέτει 
32 αυλούς φωνής, 4 πνεύµονες αέρα, αερο-βαλβίδες, φυσερά και φυσητήρες. Oι 
βαλβίδες παίρνουν εντολές από κοµπιούτερ. Kάθε αυλός φωνής, αποτελείται από µία 
φλογέρα που αναλογεί στον λάρυγγα και πάνω της ένα ξύλινος συνηχητής που 
αναπαριστά την κοιλότητα του στόµατός µας όταν µιλάµε. O συνηχητής ‘φιλτράρει’ 
τον ήχο της φλογέρας. Tο σχήµα των συνηχητών βασίστηκε σε ‘αποτύπωση’ της 
κοιλότητας µέσω ακτίνων X. Tα σύµφωνα υψηλών συχνοτήτων φ, σσ, τ και θ 
ακούγονται µε ειδικές σφυρίχτρες και µικρούς συνηχητές κοιλότητας. Για τα σύµφωνα 
µ, ν και γκ, τοποθετήθηκαν ειδικές ‘µύτες’. 
O Steve Roden δηµιουργεί µικρά γλυπτά από την οπτική φόρµα που προκύπτει από 
την ψηφιακή ανάλυση των φωνηέντων της δικής του φωνής όπως το έργο ‘Vowels 
Spoken’, ‘Eιπωµένα Φωνήεντα’, 2002. H έµπνευση του χρωµατισµού πηγάζει από 
ένα ποίηµα του Arthur Rimbaud. 
    
 
Β.3. Καταγραφή, απεικόνιση της µουσικής, παρτιτούρες 
 
H ‘avant-garde’ µουσική του δεύτερου µισού του 20ου αιώνα ξεκινά µε µία ιδέα έξω 
από την ίδια τη µουσική µε ένα ‘θέµα’, µια ιδέα, η οποία εφαρµόζεται στη συνέχεια 
στον ήχο, τη µουσική (Jorge Silvetti). 



 

 
 
Σχήµα 2. Πάνω: η συγχορδία ντο µατζόρε στην κιθάρα. Οι συγχορδίες βρίσκονται µε 
το συνδυασµό των χρωµάτων, π.χ. το ντο είναι κόκκινο, το µι είναι κίτρινο και το σολ 
είναι µπλε. Κάτω, οπτική απεικόνιση του πληκτρολόγιου ώστε να βρίσκονται οι 
φθόγγοι συγχορδιών και κλιµάκων χωρίς πεντάγραµµο. 
 
Tο ρεφρέν του Stockhausen είναι ‘τυπωµένο’ σε µία διαφανή λουρίδα που 
περιστρέφεται σε διαφορετικές θέσεις για διαφορετικές ερµηνείες. 
Mουσικό έργο ‘Continuum’ του Gyorgy Ligeti για πλήκτρα, ‘prestissimo’. Oι 2 νότες 
που επαναλαµβάνονται στα πρώτα µέτρα, είναι ίδιες για τα 2 χέρια. Δεξί δάχτυλο στο 
Σιb, αριστερό στο Σολ και αµέσως αντιστροφή των δαχτύλων. Oι γρήγορες κινήσεις 
αλληλο-εξουδετερώνουν τον ήχο και δεν ακούγεται τίποτα!. Φαίνεται ότι το κοµµάτι 
αυτό δεν είναι φτιαγµένο για µουσική αλλά είναι ένας κάποιος περίεργος κάναβος, 
ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο, ένα γραφιστικό κόλπο, µία εικονική µεταφορά, µία 
οπτική µορφή που παρεπιπτόντως παράγει και ήχο! Θα µπορούσε να θεωρείται ένα 
µουσικό κοµµάτι για απόλυτη ησυχία. Tελικά, η αλήθεια είναι πως γράφτηκε για 
όργανο µε δύο σειρές πλήκτρων, (τσέµπαλο), και ότι τελικά ακούγεται ήχος (Jorge 
Silvetti). 
Η καταγραφή των ήχων-της µουσικής του Ι. Ξενάκη περιλαµβάνει σχέδιο 
δενδρώσεων, στοιχεία που χρησιµοποιεί για πρώτη φορά στο κονσέρτο για πιάνο 
‘Eρίχθων’ (1974), σχέδιο µε ορθογώνια και σύµβολα στις ‘Αχορρίψεις’ (1956) όπως 
και τα περίφηµα υπερβολικά παραβολοειδή-σχήµατα των γκλισάντι στο έργο του 
‘µεταστάσεις’ (1955). 
 
Β.4. Οπτική απεικόνιση ήχων 
 
Παρουσιάζονται χαρτογραφήσεις ακουστικών ποιοτήτων αιθουσών συναυλιών, 
καµπύλες δονήσεων ‘κλάντνι’, τρισδιάστατες απεικονίσεις ήχου και απεικονίσεις ήχου 
από µοντέλα νερού. 
 
Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
 
Γ.1. ‘Μετάφραση’ των εικόνων σε ήχους 
 
Το διάγραµµα µε τον άξονα χ, να είναι ο χρόνος, τον άξονα ψ, να είναι οι συχνότητες 
(όπως η µουσική παρτιτούρα) και την ένταση να απεικονίζεται µε το πάτηµα ή το 
έντονο χρώµα, περνάει από ένα σκάνερ και µετατρέπει την εικόνα σε ήχο. 



 

 
 
Σχήµα 3. ‘Μετάφραση’ των εικόνων σε ήχους. Το διάγραµµα είναι ακουστική 
‘µετάφραση’ της παρτιτούρας. Εάν χρησιµοποιηθεί τρισδιάστατο σκάνερ εικόνων, 
τότε ο τρίτος άξονας του διαγράµµατος θα παρέχει πληροφορίες έντασης, ισχύος, 
ενέργειας, πίεσης. 
 
Γ.2. ‘Ηχος στο τούνελ ‘Geneva by-pass’ του M. Brewster 
 
Τούνελ είναι: σωλήνας, αιολική άρπα, όγκος, συνήχηση, κίνηση, ροή, επανάληψη, 
ρυθµός, συχνότητα, µήκος, διάστηµα, φώτα, σκιές, ήχοι, ανακλάσεις, εστιάσεις, 
θόρυβος, µήκος κύµατος, νότες... 
Η αρχιτεκτονική του τούνελ ‘βιώνεται’ µε κίνηση, µε προσπέρασµα, µε συγκεκριµένη 
πορεία, µε σταθερή ταχύτητα, µε ... 
 
Γ.3. Η µουσική ορολογία ως ‘έµπνευση’ αρχιτεκτονικού σχεδιασµού 
 
Τυχαία, υποκειµενική, διαισθητική, αυθαίρετη, ‘µετάφραση’ κάποιων µουσικών όρων 
προς την αρχιτεκτονική διαµέσου και των συνωνύµων τους. 
 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΩΝΥΜΑ = ‘µετάφραση’ όρων, προς αρχιτεκτονική - 
‘ΕΡΜΗΝΕΙΑ’ σε παρενθέσεις ‘ακουστικά’ ανάλογα 
 

• Αντιστροφή - Αντίθετο, ανάποδο, από µετάθεση - Ο πιο προσιτός από 
πολλούς πιθανούς συµµετρικούς µετασχηµατισµούς ενός µοτίβου. Καρκινική 
µουσική ανάγνωση  

• Αρµονία - Συµφωνία, ευφωνία, άρθρωση,  µελωδικότητα, κλειδί, ταίριασµα, 
αναλογία 

• Διάστηµα - Σιωπή, διακοπή, διάκενο, µεσολαβητής, διάλειµµα, κενό, 
ανάπαυση, χώρος - Απόσταση ανάµεσα σε τόνους (συχνότητες) 

• Κλειδί - Γνώµων, απάντηση, εξήγηση, αποσαφήνιση, διεκρίνιση, ιχνοστοιχείο, 
δείκτης, λύση - Η ταυτότητα, µουσικό σύµβολο, στο πεντάγραµµο που αφορά 
το όνοµα και το τονικό ύψος των φθόγγων (συχνότητες) 

• Κλίµακα - Σκάλα, σειρά, ζυγαριά - Σειρά από φθόγγους µε συγκεκριµένα 
διαστήµατα µεταξύ τους (φάσµα..)  

• Κλίµακα διατονική - Ματζόρε ο+o+oo+o+o+o όπου ο=φθόγγος κλίµακας 
+=ηµιτόνιο 7φθόγγοι 5ηµιτόνια 

• Μετατροπία - Διαµόρφωση, χρωµατισµός, διακύµανση - Κίνηση από ένα 
τονικό κέντρο σε άλλο 



• Μέτρο - Πρότυπο, κανονισµός, κανόνας, τάξη, τακτοποίηση, ρυθµός 
• Μετρονόµος - Mετρητής, ρολόι, ρυθµιστής, ταξινόµος - Προσδιορισµός της 
τάξης των τόνων του τέµπο, της ταχύτητας του ρυθµού 

• Μοτίβο - Δείγµα, πατρόν, πρότυπο, κόσµηµα, στολίδι, ιδέα, σύµβολο, θέµα 
• Παύση - Διακοπή, ανάπαυλα, τοµή, έλεγ-χος, καθυστέρηση, δισταγµός, 
χασµωδία, κατακράτηση - Η µέτρηση της σιωπής ανάλογη µε την αξία, 
(διάρκεια των φθόγγων, συχνοτήτων) 

• Στρέτο - Επικάλυψη του ίδιου µοτίβου µε τον εαυτό του ή, αύξηση της 
ταχύτητας και της (έντασης) 

 
Γ.4. Κανόνας & Stretto 
 
Σε συνέχεια της λογικής του προηγούµενου πίνακα, αυτό που θα διαβάσετε στον 
κανόνα ως είδος µουσικής σύνθεσης, ‘µεταφράστετο’ ως προς την αρχιτεκτονική, ως 
αυτό που δεν περιγράφεται συνήθως σε ένα κτιριολογικό πρόγραµµα. 
Kανόνας είναι η σύνθεση στην οποία µία ‘φωνή’ επαναλαµβάνεται από µία άλλη 
‘φωνή’. Στον αυστηρό κανόνα οι φωνές είναι ίδιες και αρχίζουν διαδοχικά µε χρονική 
απόσταση εισόδου. Στον κυκλικό κανόνα, οι φωνές ξαναρχίζουν από την αρχή ώστε 
ο κανόνας να µην τελειώνει. Στον σπειροειδή κανόνα, οι φωνές ‘ανεβαίνουν’ ένα τόνο 
ψηλότερα µόλις κλείσει ο κύκλος. Στον αινιγµατικό κανόνα, η απόσταση και το 
διάστηµα εισόδου πρέπει να ανακαλυφθούν. Στον µικτό κανόνα συνυπάρχουν ένας 
αυστηρός κανόνας µε µία επιπλέον ελεύθερη φωνή µπάσου. 
Tα στοιχεία του κανόνα είναι:  
1) ο αριθµός των φωνών, 2) η απόσταση εισόδου, 3) το διάστηµα εισόδου,  
4) η κατεύθυνση κίνησης της φωνής και 5) η ρυθµική σχέση των φωνών.  
‘Oσο µικρότερη είναι η απόσταση εισόδου τόσο δυσκολότερη είναι η αρµονική 
εξέλιξη. 
O κυκλικός κανόνας στο πεντάγραµµο µοιάζει εντελώς µε κυµατοµορφή. H ευθεία 
κίνηση, ο κατοπτρικός κανόνας, ο καρκινικός κανόνας και ο κατοπτρικός καρκινικός 
κανόνας σχηµατίζουν ένα συµµετρικό σχήµα ως προς δύο άξονες. 
Ως παράδειγµα εφαρµογής επιλέγεται το Stretto House του αρχιτέκτονα Steven Holl, 
βασισµένο ως ‘παράλληλο’ της µουσικής για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα του 
Bela Bartok (1936). 
 
Γ.5. ‘Αυθαίρετες’ µεταφράσεις όρων µουσικής, ακουστικής, αρχιτεκτονικής 
 

• νότες (τέταρτα, όγδοα,..), - ήχοι, φωνήεντα και σύµφωνα, - εµβάτης, 
πολλαπλάσια 

• παύσεις (τέταρτα, όγδοα,..),  - αντήχηση, - κενά και πλήρη 
• παρεστιγµένα φθογγόσηµα, - επέκταση σε όροφο 
• συζεύξεις ως προς τον χρόνο και ως προς την διάρκεια, - αλλοιώσεις των 
ακουστικών χαρακτηριστικών - ‘εν σειρά’, σαλοτραπεζαρία, θέατρο-σκηνή 

• µέτρο, - βέλτιστη ακουστική, - κάναβος, προδιαγραφές υλικών και στοιχείων 
 
Δ. ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 
 
Παρουσιάζονται παραδείγµατα εφαρµογής που δεν µπορούν να ενσωµατωθούν ούτε 
στην κατηγορία των µουσικών οργάνων αλλά ούτε και στην κατηγορία των αιθουσών 
µουσικής, αφού είναι κάπου ενδιάµεσα.  
 



Δ.1. Robert Fludd, ‘The Temple of Music’, (1617) 
 
Oι ήχοι - θόρυβοι των χτυπηµάτων της σφύρας που ακούγονται διάφορα σύµφωνα, η 
µέτρηση του βάρους, και η επανάληψη κάνουν τον Πυθαγόρα να θεωρεί ότι η 
παραγωγή ήχων - µουσικής βασίζεται σε ένα µαθηµατικό θεµέλιο. H µουσική - 
οργανωµένος ήχος, παράγεται από το πνεύµα της χειροτεχνίας, φυσικής εργασίας, 
δράσης και το ίδιο συµβαίνει και µε τον ρυθµό. Xτυπήµατα - ρυθµός - ρολόι - 
µετρονόµος, πεντάγραµµο, φωνή, µουσικά όργανα - αυλοί, ακοή - κοχλίας.. 
 
Δ.2. Athanasius Kircher, ‘Musurgia Universalis’, (1650) 
 
Φανταστικό, αναγεννησιακό ‘ξετρέλαµα’, ακουστικών ‘λαθών’ και ασυνήθιστων ήχων. 
Aκούγονται έξω, όλοι οι ήχοι που παράγονται εσωτερικά σε ‘ειδικούς’ χώρους. Hµι-
κύλινδροι, ηχο-διαχυτές στους πλευρικούς τοίχους. Eνσωµατωµένη σπείρα στον 
τοίχο, ενίσχυση, αλλοίωση, κατευθυντικότητα. Eστίαση ηχητικών ακτίνων από κοίλη 
οροφή. 
 
Δ.3. Τhe Tower Of Memory, Max Eastley 
 
‘Eνα σύστηµα αντλιών που λειτουργεί µε ηλιακή ενέργεια, κυκλοφορεί το νερό, το 
φέρνει στο εσωτερικό του πύργου, το ανεβάζει εσωτερικά και το κατεβάζει εξωτερικά. 
Tο κλιµακοστάσιο έχει ανοίγµατα-παράθυρα σε συγκεκριµένα σηµεία όπου ο 
καταρράχτης µπορεί, να ακουστεί και να φαίνεται σε διάφορες στάθµες. Στην κορυφή 
του πύργου υπάρχει µία στοά για να αγναντεύεται το τοπίο. 4 αιολικές άρπες, µία σε 
κάθε πλευρά, είναι κουρδισµένες διαφορετικά ώστε να δείχνουν την κατεύθυνση και 
την ένταση του ανέµου. Kάτω, ένα δωµάτιο φωτισµένο µε στενές σχισµές στον τοίχο. 
Σε καθένα από τους 4 τοίχους, γράµµατα σχηµατίζουν την λέξη µνήµη, φτιαγµένα 
από µπρούντζο. Tα µπρούντζινα γράµµατα αποτελούνται από οµάδες σωλήνων 
‘αερόφωνα-φλάουτα’ που λειτουργούν ως συνηχητές του ήχου που παράγεται από 
την κίνηση του αέρα από τους απέναντι τοίχους. Eξωτερικά, τα αερόφωνα φλάουτα 
σχηµατίζουν την αντίστροφη και αφηρηµένη εικόνα της λέξης µνήµη.  
 
Δ.4. Ι. Ξενάκης: ‘Διάτοπον’, ‘Πολύτοπον’, ‘Musical Scherzo’. 
 
Οι ‘εγκαταστάσεις’ του Ι. Ξενάκη είχαν τις ιδιαιτερότητές τους ως προς τη θέση των 
µουσικών, τη θέση του διευθυντή ή των διευθυντών ορχήστρας και την ή τις θέσεις 
των ακροατών. Θα µπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει πολυ-χώρους ή πολυ-
όργανα, αλλά για κάποιο µεµονωµένο µουσικό έργο. 
 
Δ.5. ‘Ηχητικός’ κύλινδρος του B. Leitner, Parc de la Villette, Paris.  
 
Oι 4 διαφορετικές ηχητικές εµπειρίες είναι: α) κυκλικός χώρος, β) µυρµίγκιασµα-
αγκάθι, γ) 8 κολώνες ήχου και δ) ‘στατικό’ ηχητικό πεδίο. Προφανώς, η εγκατάσταση 
χρησιµοποιεί ηλεκτροακουστικό σύστηµα παραγωγής ήχων-θορύβων, πέραν του 
κυλινδρικού σχήµατος των εστιάσεων και των ακουστικών λαθών. 
 
Δ.6. ‘Χωρική’ µουσική του P. Boulez 
 
Πολυσύνθετη σύνθεση µε πραγµατική κίνηση των ήχων στον χώρο, (προσφέρει 
περισότερα στοιχεία από απλά εφέ και ολοκληρώνει τις χωρικές πληροφορίες µέσα 



στην ‘τυπική’ αίθουσα), είναι δυνατό να επιτευχθεί µόνο µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών 
µέσων. Tο πείραµα του Boulez, δείχνει την ένταση σύνθεσης ‘χωρικής’ µουσικής µε 
ψηφιακό εξοπλισµό. 
H διάταξη περιλαµβάνει την ορχήστρα στη µέση και γύρω της τους ακροατές, στην 
περίµετρο του χώρου 6 όργανα (πιάνο, τσέµπαλο, πιάνο, µεταλλόφωνο-vibes, άρπα, 
µεταλλόφωνο-κουδούνια) και ψηλά στους τοίχους περιµετρικά 6 µεγάφωνα.   
 
Δ.7.  Μουσικό όργανο – αίθουσα συναυλιών της E. Fullman 
 
Σε ένα παλιό εργοστάσιο γλυκών στο Austin, τοποθετήθηκαν εσωτερικά, 
αναρτηµένες από τους τοίχους, 120 µεγάλες χορδές. Ο χώρος βάφτηκε µαύρος. Ο 
µουσικός είναι µέσα στο µουσικό όργανο, ανάµεσα στις χορδές, όπως και οι 
ακροατές. Είναι αίθουσα συναυλιών – µουσικό όργανο; 


