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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη διοργανώνει κύκλο συναντήσεων για την αρχαία ελληνική
μουσική στον χώρο του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων στην οδό
Διογένους 1-3, στην Πλάκα (Αέρηδες), τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2017.

Κύκλος συναντήσεων για την αρχαία ελληνική μουσική
18 – 19/11/2017, 25 – 26/11/2017, 2/12/2017
Η ιστορία της μουσικής και των μουσικών οργάνων στην ελληνική αρχαιότητα
παρουσιάζεται σε έναν κύκλο πέντε συναντήσεων, τόσο με θεωρητικό όσο και με πρακτικό
τρόπο. Ιστορία, θεωρία, όργανα, λόγος, μουσική και κίνηση συνθέτουν ένα πανόραμα της
αρχαίας ελληνικής μουσικής και φωτίζουν ένα κομβικό στοιχείο του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού.
Σάββατο 18 Νοεμβρίου & Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, 11:00-13:00
Ο μουσικολόγος και συνθέτης Αντώνιος Αντωνόπουλος σκιαγραφεί το αρχαίο ελληνικό
μουσικό σύστημα, ανατρέχοντας στις πηγές και τα διαθέσιμα τεκμήρια, ανιχνεύοντας
στοιχεία για τις γιορτές, τα είδη και τη διδασκαλία της μουσικής, τους συνθέτες κ.ά. και
ανασύροντας σωζόμενα αποσπάσματα.
Κυριακή 19 Νοεμβρίου & Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, 11:00-13:00
Ο καθηγητής μουσικής Παναγιώτης Στέφος και το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
Κληρονομιάς «ΛύρΑυλος» παρουσιάζουν ‘ζωντανά’ τη λύρα, τον δίαυλο, τη φόρμιγγα και
άλλα δεκαεπτά μουσικά όργανα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από τον Παναγιώτη Στέφο
σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά πρότυπα μετά από σχολαστική έρευνα. Την παρουσίαση
θα πλαισιώσει συναυλία με σωζόμενα μουσικά αποσπάσματα.
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, 11:30-13:30
Η σκηνοθέτις και ηθοποιός Ευαγγελία Θαλασσινή παρουσιάζει την «Αντιγόνη» του
Σοφοκλή σε μια μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση, με τον αυθεντικό λόγο του αρχαίου
ελληνικού κειμένου αποδοσμένο σε προσωδιακό ρυθμό. Την παράσταση θα προλογίσει ο
Αντώνιος Αντωνόπουλος, με μια θεωρητική εισαγωγή για την προσωδιακή εκφορά του
θεατρικού λόγου. Παίζουν οι ηθοποιοί Ευαγγελία Θαλασσινή, Γιώργος Καπετανάκος και
Τίνα Κάνδυλα και η μουσικός Αντιγόνη Παπαηλία. Η μουσική σύνθεση είναι του Χρήστου
Σταυρίδη.
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