
Μηνάς Μπορµπουδάκης συνθέτης/ ερµηνευτής πιάνου

Ο  Μηνάς Μπορµπουδάκης γεννήθηκε στις 19  Απριλίου 1974  στο  Ηράκλειο 
Κρήτης όπου σε ηλικία τεσσάρων  ετών  πήρε τα πρώτα του µαθήµατα 
πιάνου. Απο το 1985  φοίτησε στην τάξη πιάνου και θεωρητικών  του 
Γιώργου Καλούτση απ΄όπου το 1992 πήρε το πτυχίο πιάνου και αρµονίας. 
Συνέχισε τις σπουδές του µε τους Olaf Dressler και Urzula Mitrenga 
(πιανο), Wilfried Hiller και P. M. Hamel (σύνθεση) στις ακαδηµίες του 
Μονάχου και Αµβούργου αποφοιτώντας µε τα αντίστοιχα διπλώµατα. Οι 
σπουδές του πλαισιώθηκαν απο  Masterclass/ σεµινάρια σύνθεσης και 
πιάνου µε τους  George Crumb, Wilfried Hiller, Luciano Berio, Wolfgang 
Rihm, Alexander Nasedkin και Rudolf Kehrer. 

Παράλληλα µε τις σπουδές του συµµετείχε τόσο σαν συνθέτης όσο και σαν 
πιανίστας σε διάφορα φεστιβάλ ανα την Ευρώπη και την Ιαπωνία όπως η 
Biennale του Μονάχου, το φεστιβάλ  σύγχρονης µουσικής της ραδιοφωνίας 
του Saarbrücken, το φεστιβάλ MDR Musiksommer, το φεστιβάλ 
Schwetzinger Festspiele, και το Beethovenfest της Βόννης, την ΕΧΡΟ  2000 
του Αννόβερου, το διεθνές φεστιβάλ µουσικής δωµατίου του Gidon Kremer 
στο Lockenhaus.  

Του εχουν ανατεθεί παραγγελίες τις ορχήστρες της βαυαρικής ραδιοφωνίας 
απο την ορχήστρα της νοτιοδυτικής ραδιοφωνίας της Στουτγαρδης  απο 
την ορχήστρα του διεθνώς αναγνωρισµένου βιολονίστα Gidon Kremer 
«Kremerata Baltica», από την ΕΧΡΟ  2000 του Αννόβερου, από τον 
οργανισµό του µεγάρου µουσικής του Μονάχου Kulturkreis  Gasteig από το 
φεστιβάλ young.euro.classic του Βερολίνου, την  κρατική όπερα του 
Μονάχου κ.α. 

Σαν  σολίστ έχει συµπράξει µε την Bayerische Kammerphilharmonie στο 
πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο, την συµφωνική της Νυρεµβέργης, καθώς 
επίσης σαν µαέστρος µε την  Kremerata Baltica και διάφορα µουσικά 
σύνολα σύγχρονης µουσικής. Επίσης έχει συνεργαστεί µε την «Ορχήστρα 
των Χρωµάτων», την «Καµεράτα» Ορχήστρα των Φίλων Μουσικής, την 
ΚΟΑ, την Orchestra Sinfonica Nationale della RAI, την Tonhalle Orchester 
Zurich, το περίφηµο Ensemble Modern. Στο πιανιστικό του ρεπερτόριό 
εντάσσονται εκτός απο δικά του έργα κατα το πλείστον έργα σύγχρονων 
συνθετών. Στους στενούς συνεργάτες του συµπεριλαµβάνονται επίσης 
ονόµατα όπως ο Peter Sadlo (κρουστά),  o Johannes Moser (τσέλο), κ.α. 

Το  έργο του έχει βραβευθεί  µεταξύ άλλων µε το βραβείο του διεθνούς 
διαγωνισµού σύνθεσης Günther Bialas (2002),  την υποτροφία µουσικής 
της  πόλης του Μονάχου και της πόλης του Tübingen (2003), το  βραβείο 
µουσικής του Βαυαρικού κράτους (2004). Επίσης βραβεύθηκε µε το  Rodion 
Shchedrin Chamber music prize για τα έργα του «Σ-  Κασσιόπη» και 
«Χωρόχρονος Ι». Το 2007  ήταν υπότροφος στην cité des  Arts  στο Παρίσι 
ενώ το 2008 βραβεύθηκε το συνολικό του έργο και  η µέχρι τώρα 
προσφορά του στη σύγχρονη ελληνική µουσική µε το βραβείο σύνθεσης 
του διεθνούς ιδρύµατος Christoph und Stephan Kaske.   

Τον Απρίλιο του 2007 ήταν καλεσµένος composer in residence στο 
φεστιβάλ  σύγχρονης τέχνης „les museiques“ στην Βασιλεία µε µια σειρά 
συναυλιών ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους παρουσιαστηκε η πρώτη του 
όπερα, παραγγελεία της όπερας του Μονάχου στα πλαίσια του θερινού 
φεστιβάλ υπο τη διεύθηνση του Kent Nagano. 

Κεντρικό ρόλο στη µουσική του παίζουν µικροτονικά στοιχεία, πολύπλοκες 
ρυθµικές και ηχοχρωµατικές δοµές και η χρήση ηλεκτρονικών. Βασική 
πηγή έµπνευσης του αποτελούν  φιλοσοφικά, µυθολογικά και φιλολογικά 
θέµατα της αρχαίας Ελλάδας καθώς και σύγχρονες κοσµολογικές και 
µεταφυσικές θεωρίες. 
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