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Η γενεσιουργός ιδέα αυτού του έργου προέρχεται από την περιγραφή ενός 
πειράµατος των Williamson S.J. και Cummins Η.Ζ. στο βιβλίο τους 'Light and Colour 
in Nature and Art' (1983, σελ: 87). Οι συγγραφείς επισηµαίνουν ότι 'όταν ακτίνες 
φωτός προσπίπτουν σε ένα αντικείµενο από διαφορετικές κατευθύνσεις, τότε τα όρια 
της σκιάς που δηµιουργείται δεν είναι ακριβώς προσδιορισµένα'. Από αυτήν την 
παρατήρηση εξάγεται το συµπέρασµα ότι τα ακαθόριστα όρια µίας σκιάς 
αντιπροσωπεύουν µία νεφελώδη απεικόνιση της φόρµας του αντικειµένου και όχι το 
ακριβές του περίγραµµα. Στο ηχητικό υλικό του 'Shadows', τα νεφελώδη και 
ακαθόριστα περιγράµµατα των σκιών αντιπροσωπεύονται από έντονη φασµατική 
δραστηριότητα και µεγάλη συσσώρευση αρµονικών και µη-αρµονικών, η οποία 
προκαλεί φαινόµενα απόκρυψης συχνοτήτων (masking effects) µε συνέπεια τα όρια 
των ηχητικών φασµάτων να είναι δυσδιάκριτα. Επιπλέον, η προσθήκη τεχνητής 
αντήχησης εντείνει την άµβλυνση των φασµατικών περιγραµµάτων και ευνοεί τη 
δηµιουργία φαινοµένων απόκρυψης.  

Δύο τεχνικές χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για τη µετάπλαση των ήχων: α) η 
τεχνική convolution η οποία πολλαπλασιάζει το φασµατικό εύρος δύο ηχητικών 
σηµάτων, δηµιουργώντας ένα νέο ηχητικό σήµα. Το αποτέλεσµα αυτής της τεχνικής 
είναι ένα είδος 'σταυρωτής σύνθεσης σηµάτων' (cross-synthesis), στην οποία όλες οι 
κοινές συχνότητες των φασµάτων ενισχύονται, β) η τεχνική mutation ή όποια 
µεταλλάσει δύο ηχητικά σήµατα παράγοντας ένα τρίτο. Αυτή η τεχνική επεµβαίνει 
τόσο στη φάση όσο και στο φασµατικό εύρος των ηχητικών σηµάτων δηµιουργώντας 
συνδυασµούς των δύο στο παραγόµενο ηχητικό σήµα. 

Το Shadows δηµιουργήθηκε στο στούντιο του Πανεπιστηµίου City στο 
Λονδίνο. Απέσπασε τιµητικό έπαινο στο 4th Concurso Internacional de Música 
Eletroacústica de São Paulo (CIMESP ’01, Βραζιλία) και στο 22th Luigi Russolo 
International Competition (Varese, Ιταλία, 2000). Επιλέχθηκε στους τελικούς των 
Concurso Internacional ART’S XXI 2001 στη Βαλένθια (Ισπανία) και 28th Bourges 
International Electroacoustic Music and Sonic Art Competition (Γαλλία, 2001). 
Ευχαριστώ την Ελένη Μπράτσου για την φωνή και τον Rupert Dejonge για τους 
ήχους του κοντραµπάσου. 

 
 
 
 


