Νίκος Αστριμίδης – 90στά γεμέθλια

H Subways Music παοξσριάζει έμα δίρκξ ατιεοχμέμξ ρςα εμεμηκξρςά γεμέθλια ςξσ κξοσταίξσ ρσμθέςη,
αουιμξσρικξύ, πιαμίρςα και καθηγηςή Μικξλάξσ Αρςοιμίδη. Πεοιλαμβάμξμςαι έογα για ρόλξ πιάμξ, πιάμξ
με 4 υέοια, βιξλί – πιάμξ, τχμή – πιάμξ, ρανότχμξ – πιάμξ και βιξλξμςρέλλξ – πιάμξ καλύπςξμςαπ μία
πεοίξδξ πεοίπξσ 60 υοόμχμ δημιξσογίαπ και μξσρικήπ ενέλινηπ ςξσ δημιξσογξύ ςξσπ. Τξ παλαιόςεοξ
έογξ ςξσ δίρκξσ ρσμεςέθη ςξ 1946 και ςξ μεόςεοξ ςξ 2005. Οι πεοιρρόςεοεπ ρσμθέρειπ – όλα ςα ξογαμικά
κξμμάςια - ςξσ δίρκξσ εκδίδξμςαι διρκξγοατικά για ποώςη τξοά. Ζ επιλξγή ςξσπ έγιμε με ςη ρσμμεςξυή
και έγκοιρη ςξσ ρσμθέςη.
Οι ερμημευτές
Ιεμςοική εομημεύςοια ςξσ δίρκξσ είμαι η καςανιχμέμη ρξλίρς ςξσ πιάμξσ Δοαςώ Αλακιξζίδξσ, η ξπξία
παίζει ρε όλεπ αμεναιοέςχπ ςιπ ρσμθέρειπ ςξσ δίρκξσ και παοάλληλα ρσμμεςείυε ρςημ παοαγχγή, ρςημ
καλλιςευμική επιμέλεια και ρε όλη ςη διαδικαρία ςηπ δημιξσογίαπ ασςξύ ςξσ cd.
Λαζί ςηπ ρσμεομήμεσραμ ςη μξσρική ςξσ Μίκξσ Αρςοιμίδη ξι ενήπ διακεκοιμέμξι καλλιςέυμεπ: η
μερότχμξπ Αγγελική Ιαθαοίξσ, ξ ςεμόοξπ Θχάμμηπ Μεάγκξσ, ξ ρανξτχμίρςαπ Ηεότιλξπ Σχςηοιάδηπ, η
βιξλξμίρςοια Λαοία Σπαμξύ, ξ ςρελλίρςαπ Βίκςχο Δάβαοηπ και η πιαμίρςοια Δσςσυία Βεμιχςά.
Όλξι ξι μξσρικξί είμαι μέλη ςξσ εμξογάμξσ ρσμόλξσ Idée Fixe .
Οι υπόλοιποι συμτελεστές
Οι ηυξγοάτηρη, η μίνη και ςξ μάρςεοιμγκ ποαγμαςξπξιήθηκαμ από ςξμ Ιώρςα Ιόμςξ ρςξ Δογαρςήοιξ
Ζλεκςοξακξσρςικήπ & Τευμξλξγίαπ ςξσ Αοιρςξςελείξσ Παμεπιρςημίξσ Ηερραλξμίκηπ.
Ο δίρκξπ είμαι μία ρσμπαοαγχγή ςηπ Δοαςώπ Αλακιξζίδξσ, ςξσ Δημξςικξύ Ωδείξσ Ηέομηπ, ςξσ Σσλλόγξσ
Ιαθηγηςώμ Δημ. Ωδείξσ Ηέομηπ και ςηπ Subways Music.
H εκςέλερη ςηπ παοαγχγήπ έγιμε από ςη Subways Music και η διεύθσμρή ςηπ από ςξ Σξτξκλή Σαπξσμά.
Ζ εμπξοική εκποξρώπηρη ςξσ δίρκξσ ποαγμαςξπξιείςαι από ςη Massive Productions.
Διαμέμεςαι ρε καςαρςήμαςα από ςημ Πξλιςιρςική Δοάρη – ΔΛΣΔ.
Χξοηγξί ςξσ δίρκξσ είμαι ξ μξσρικόπ ξίκξπ «Θ. Λασοξμξσρςάκηπ», ςξ Δημξςικό Ωδείξ Ηέομηπ και ςξ
Δοάςειξ Ωδείξ.
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Ο Νικόλαος Αστριμίδης και η μουσική του
(απόσπασμα από κείμεμο του μουσικογράφου – ερευμητή και επιτίμου μέλους της Εμώσεως Ελλήμωμ Μουσουργώμ,
Θωμά Ταμβάκου. Το πλήρες κείμεμο περιέχεται στο έμθετο του δίσκου)

Από ςξ Άκκεομαμ ςηπ Βερραοαβίαπ (μσμ Λπίλυξοξμς-Μςμιρςοόβρκι
ςηπ Οσκοαμίαπ) με ςημ πάλαι πξςέ ακμαία ελλημική κξιμόςηςα έχπ
ςη Ηερραλξμίκη, ρςημ ξπξία διαβιεί, ξ θαλεοώςαςξπ Μίκξπ
Αρςοιμίδηπ διέγοαφε μία λαμποή καλλιςευμική πξοεία, χπ
μξσρξσογόπ, αουιμξσρικόπ και πιαμίρςαπ. Απξςσπώμεςαι με 3000
ρσμασλίεπ, οαδιξςηλεξπςικέπ εμταμίρειπ και ρσμεογαρίεπ με
διάρημξσπ καλλιςέυμεπ, καθώπ επίρηπ με απειοάοιθμεπ εσμξψκέπ
κοιςικέπ επχμύμχμ επαψόμςχμ. Όμχπ η τχμξγοατική παοξσρία
ςξσ είμαι ρατώπ δσραμάλξγη με μόλιπ 8 ηυξγοατήμαςα, από ςξ
1988 και εμςεύθεμ. Σε ασςά απξςσπώμεςαι εμ μέοει και μόμξμ η
μξσρική ιδιξτσΐα ςξσ (15 μξσρικέπ δημιξσογίεπ άτθαρςξσ ηυηςικξύ κάλλξσπ και εμ πξλλξίπ επαοκώπ
εομημεσμέμεπ) θέςξμςαπ επιςακςικώπ ςξ αίςημα μέχμ τχμξγοατημάςχμ...
...Ζ επιλξγή ςχμ έογχμ δίδει ρςξμ ακοξαςή ςη δσμαςόςηςα μα διακοίμει ςξ σπόβαθοξ (επιοοξέπ,
ποξρχπική γλώρρα γοατήπ, κλπ.) ρςξ ξπξίξ βαρίζεςαι η μξμαδική πξιόςηςα ςξσ μξσρξσογξύ: ξ
γαλλικόπ εμποερριξμιρμόπ (κσοίχπ ρςξ πιαμιρςικό Prelude) και η μμήρη ςξσ ελλημικξύ παοαδξριακξύ
μξσρικξύ ρςξιυείξσ, εμςαγμέμα ρςξ ρώμα ςηπ δημιξσογίαπ ςξσ με πεοίςευμη («λεπςξςάςχμ ιοιδιρμώμ»
καςά ςξμ Γ. Κεχςράκξ) εμξουήρςοχρη και ςέλεια ςευμική. Δίςε είμαι τχμή, είςε ρανότχμξ ή
βιξλξμςρέλλξ ή βιξλί, ξ αομξμικόπ εοικσδήπ υείμαοοξπ – ρσμεπικξσοξσμέμχμ ςχμ εομημεσςικώμ
ποξρεγγίρεχμ - παοαρέομει ςα πάμςα ρε ξμειοικό πξλύυοχμξ ςανείδι. Σίγξσοα μέμξσμ πξλλά ειρέςι μα
γίμξσμ για ςη δικαίχρη ςξσ καςανιχμέμξσ μξσρξσογξύ, αλλά ςξ παοόμ είμαι ιρυσοή έμερη αιριξδξνίαπ
ρςξσπ υαλεπξύπ καιοξύπ μαπ. Ιαλή ακοόαρη!

Η Ερατώ Αλακιοζίδου
Τξ οεπεοςόοιό ςηπ πεοιλαμβάμει έογα κλαρικήπ και ρύγυοξμηπ μξσρικήπ, εμώ
από ςξ 2000 αρυξλείςαι εμεογά με ςημ αμάδεινη έογχμ Δλλήμχμ ρσμθεςώμ ςξσ
20ξσ & 21ξσ αιώμα, ςα ξπξία παοξσριάζει και ηυξγοατεί ρε ποώςεπ εκςελέρειπ.
Λε ρπξσδέπ ρςημ Δλλάδα, Γεομαμία, Δλβεςία και Παοίρι και ρσμευόμεμη
καλλιςευμική δοαρςηοιόςηςα με ρσμασλίεπ, ηυξγοατήρειπ, αοθοξγοατία,
εκδόρειπ, διξογάμχρη και παοαγχγή εκδηλώρεχμ ρςημ Δλλάδα και ρςξ
ενχςεοικό. Ο Μίκξπ Αρςοιμίδηπ, σπήονε κύοιξπ εμπμεσρςήπ ςηπ και καθξδηγηςήπ
ςηπ για πξλλά υοόμια. Δίμαι ιδοσςικό μέλξπ ςχμ ρυημάςχμ «Tangos a
Cuatro»(2000) και ςξσ εμόογαμξσ ρσμόλξσ ρύγυοξμηπ μξσρικήπ «Idée Fixe».
Διρκξγοατικά έυει ρςξ εμεογηςικό ςηπ δύξ διρκξγοατικέπ παοαγχγέπ με ςξ
κξσαοςέςξ Tangos a Cuatro: α) Έργα του Astor Piazzolla (2003) & β) Tangos a
cuatro - Γεωργία Συλλαίου - «Κάποιος μιλάει στο τάμγκο» (2007), με έογα ςξσ
Piazzolla ρε πξίηρη J. L. Borges. Δπίρηπ έυει δύξ ρσμμεςξυέπ ρε ηυξγοατήρειπ ρσλλεκςικώμ δίρκχμ με
έογα Δλλήμχμ ρσμθεςώμ πξσ εκδόθηκαμ από ςξ Λξσρείξ Φχςξγοατίαπ Ηερραλξμίκηπ. Εει και εογάζεςαι
ρςη Ηερραλξμίκη, ρςξ Ιοαςικό Ωδείξ Ηερραλξμίκηπ και ρςξ Δημξςικό Ωδείξ Ηέομηπ, ςξσ ξπξίξσ διαςελεί
καλλιςευμική διεσθύμςοια από ςξ 2002. Δπίρηπ είμαι δημιξσογόπ και διεσθύμςοια ςξσ πεοιξδικξύ «Con
Fuoco» πξσ εκδίδεςαι από ςξμ ρύλλξγξ καθηγηςώμ ςξσ Δ. Ω. Ηέομηπ, καθώπ και ςξσ τερςιβάλ
ρύγυοξμηπ μξσρικήπ «Σσμθέομεια», ςξ ξπξίξ απέρπαρε ςιμηςική διάκοιρη ςξ 2008 από ςημ Έμχρη
Δλλήμχμ Ιοιςικώμ Ηεάςοξσ και Λξσρικήπ.
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