
Krámata
für Piccoloflöte, Bassklarinette, Schlagzeug, Klavier, Violine und Violoncello

(2001)

Als ich im Laufe des Jahres 2001 an den ersten Ideen und der Zusammenstellung der 
Instrumentation meines Werkes Krámata (»Legierung«) arbeitete, hatte ich das       
Bedürfnis, Gegenwelten zusammenzubringen: hohe und tiefe Klänge, rhythmisches 
und arhythmisches Spielen, Modalität und Atonalität, Antikes und Modernes.

Diese Gedanken führten mich zu der oben genannten Instrumentenkombination: eine 
»Legierung«, wenn man so will, in der die extremen Register des musikalischen     
Ambitus eine protagonistische Rolle spielen. Altgriechische Tetrachorde und Modi, 
Raumeffekte, Mikrointervallik und ungerade Rhythmik lassen den trockenen, hoch    
expressiven Charakter des Werkes entstehen.

Im Jahr 2002 wurde Krámata mit dem 3. Preis des Internationalen Günter Bialas-  
Kompositionswettbewerbs ausgezeichnet.
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Κράµατα
για πίκολο, Μπάσσο κλαρινέτο, κρουστά, πιάνο βιολί και βιολοντσέλο

(2001)

Κατα τη διάρκεια του περασµένου καλοκαιριού και ενώ δούλευα πάνω στις πρώτες 

ιδέες και το σµίξιµο των οργάνων για το έργο µου «Κράµατα» για έξι σόλο όργανα 

(φλάουτο/πίκολο, κλαρινέττο/ µπάσσο κλαρινέττο, κρουστά, πιάνο, βιολί και 

βιολοντσέλλο) µου γεννήθηκε η ανάγκη να παντρέψω αντιθέσεις και κόσµους που 

φαινοµενικά µοιάζουν µακρινοί. Ψηλό και χαµηλό άκουσµα, ρυθµικό και άρυθµο, 

τροπικότητα (τονικότητα) και ατονικότητα, αρχαίο και σύγχρονο.

Με  το σκεπτικό αυτό κατέληξα στο παραπάνω «κράµα» οργάνων που έχει την ιδιότητα 

να δείχνει σε πρώτη γραµµή τα δύο ακραία  Register  του µουσικού µας φάσµατος 

(πίκολο-µπάσσο κλαρινέττο, βιολί-βιολοντσέλλο). 

Τα τρία τµήµατα του έργου υπογραµµίζονται και απο τρείς αρµονικές βασικές ιδεές που 

τα συνοδεύουν. Στο ελεύθερο εισαγωγικό τµήµα κυριαρχεί  το πρώτο τετράχορδο του 

χρωµατικού γένους του δώριου τρόπου οπου παρουσιάζεται και επεξεργάζεται  µε 

ατονικά στοιχεία απο το πίκολο στην ψηλή περιοχή του. Glissandi συνδιάζονται µε 

Clusters και µε  διασπαρµένα ηχητικά εφφέ στον χώρο. 

Το δεύτερο τµήµα χαρακτηρίζεται απο τον οστινάτο χαρακτήρα του. Σαν κύριο 

αρµονικό υλικό εκτίθεται το τετράχορδο λα/ σί ύφαιση/ ρέ/ µί που κυριαρχεί,  

παραλλάσεται  και επεξεργάζεται κυρίως ρυθµικά απο το πιάνο και τα κρουστά. 

Αποµεινάρια του πρώτου τµήµατος εκτίθονται και συνδιάζονται µε  το ηχόχρωµα του 

και το υλικό του δεύτερου.

Ο ελεύθερος τονικός  χαρακτήρας  του τρίου τµήµατος τονίζεται από πολυρυθµικά 

περάσµατα, πολλαπλές αρµονικές εναλλαγές και από το έντονο ρυθµικό στοιχείο.

Μηνάς Μπορµπουδάκης

Μόναχο, Φλεβάρης 2002
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