
       ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΉΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗ

   (MEDEA ELECTRONIQUE) ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

 13  2020 Παρασκευή Νοεμβρίου
18:00-21.00

   :     :  Στο πλαίσιο του μαθήματος Νέα Μέσα και Παραστατικές Τέχνες Μεταμορφώσεις και
. Προοπτικές

:  Διδάσκουσα Αγγελική Πούλου

 Ο       ,    καλλιτέχνης του ήχου και συνθέτης Μανώλης Μανουσάκης ιδρυτικό μέλος της
  Medea Electroniqueκολεκτίβας καλλιτεχνών     είναι καλεσμένος μας γ    ια να παρουσιάσει το

   έργο του και  να συζητήσουμε        για τη συνεργατική τέχνη και τους πειραματισμούς στα
   . όρια τέχνης και τεχνολογίας

  zoom link     / : Ακολουθήστε το για να συνδεθείτε στη συνάντηση διάλεξη
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83632906725?pwd=UDc1aHE3ak1jN1F3dzZWV3NTTk9Jdz09

Meeting ID: 836 3290 6725
Passcode: 3Hybr3
------------------------------------------

  Μανώλης Μανουσάκης

  .      Columbia College ChicagoΓεννήθηκε στην Αθήνα Σπούδασε σύνθεση και σκηνοθεσία στο
 .   2007        στο Ιλλινόης το αποφοίτησε με Μεταπτυχιακές σπουδές στις τέχνες και

           . To 2016τεχνολογίες του Ήχου από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Μουσικών Σπουδών
   De Montfort University     έγινε διδάκτωρ του με την μελέτη του Cross-arts Production Methods“

Utilising  Collectives .  ”        Στην εργογραφία του περιλαμβάνονται έργα για μικρά μουσικά
,  ,    ,  video    .  σύνολα σόλο έργα με ηλεκτρονικά και διαδραστικά ηλεκτρονικά μέσα Έχει
   ,  , ,  γράψει μουσική για ταινίες θεατρικές παραστάσεις ντοκιμαντέρ τηλεοπτικές σειρές

 .       .  και χοροθέατρο Δραστηριοποιείται στα ηχοτοπία και την προφορική ιστορία Απο το
2009      (  , , , ),ηχογραφεί γειτονιές της Αθήνας Νέος Κόσμος Κεραμεικός Γκάζι Μεταξουργείο

  (  ,  / /  )    την επαρχία Σελλασία Σπάρτης Κερά Ρόκα Χανια Κρητης και το εξωτερικό
( ,     ),    Μοντρεάλ Καναδάς και περιοχές του Λιβάνου δημιουργώντας ηχοτοπία και ηχητικά

 .       διαδραστικά ντοκιμαντέρ Στα δημιουργικά του σχέδια συμπεριλαμβάνεται η
       VR (  )δημιουργία διαδραστικού ντοκυμαντέρ με τη χρήση εικονική πραγματικότητα

             για τα ορεινά χωριά της Κρήτης και τους χώρους λατρείας απο τη βυζαντινή εποχή
   .   2013        μέχρι τις μέρες μας Απο το συμπράττει με τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάσση και το

  ZKM     soundscapes landscapes (myερευνητικό ινστιτούτο στη δημιουργία της εφαρμογής
city my sounds).       Medea Electronique. Είναι συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού



Medea Electronique | http://medeaelectronique.com/      
          Media (   Με ένα υφέρπον λογοπαίγνιο στο όνομά της –μεταξύ Μήδειας και από τα νέα

) ,   Medea  Electronique    2006     μέσα – η ιδρύθηκε το και απαρτίζεται από δημιουργούς που
    ,      μοιράζονται τη διάθεση για πρωτοπορία κινούμενοι στον ευρύτερο χώρο της

 .     ,      σύγχρονης τέχνης Τα μέλη της ομάδας δραστηριοποιούμενα σε τομείς όπως η
,   ,  ,  ,  ,  μουσική η κινούμενη εικόνα η ζωγραφική τα πολυμέσα η ρομποτική οι διαδραστικές

     ,   τεχνολογίες και η παραγωγή πολυμεσικών εκδηλώσεων συγχωνεύουν διάφορα πεδία
         .  έρευνας και πρακτικής σε μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός ιδιαίτερου ύφους Η

  Medea  Electronique     δραστηριότητα της περιλαμβάνει πολυμεσικές παραστάσεις και
,      εγκαταστάσεις πειραματικά οπτικοακουστικά δρώμενα και συνθέσεις

 . ,   2009  Medea Electronique ηλεκτροακουστικής μουσικής Παράλληλα από το η διοργανώνει
 10   residency το ήμερο καλλιτεχνικό Koumaria   ,   στη Σελλασία Σπάρτης το οποίο θεωρείται
          new  media  art   ένα από τα καλύτερα σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της και της

 .      Medea Electronique αυτοσχεδιαστικής πρακτικής Αρκετά από τα μέλη της συνδυάζουν
      .     την καλλιτεχνική δημιουργία με την ακαδημαϊκή έρευνα Δουλειά της ομάδας έχει

         ,  παρουσιαστεί σε φεστιβάλ και διοργανώσεις στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο
    ,    ,   Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Μουσείο Μπενάκη στο Ίδρυμα
 ,     ,     Μιχάλης Κακογιάννης στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στο Βυρσοδεψείο και στο

Booze.

http://medeaelectronique.com/
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