
Τη νέα πολιτιστική ταυτότητα της ρωσικής
πόλης του Βλαδιβοστόκ κλήθηκε να δηµιουρ-
γήσει ο Μάριος Ιωάννου Ηλία και για την υλο-
ποίηση του έργου ο Κύπριος µουσουργός συ-
νεργάστηκε µε 350 µουσικούς, κατέγραψε πέ-
ραν των 600 ήχων εντός και γύρω από το Βλα-
διβοστόκ, περπάτησε στην παγωµένη Ιαπωνι-
κή Θάλασσα, πέφτοντας τελικά στο νερό µε
θερµοκρασία µείον 20 βαθµών Κελσίου, ενώ
βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από την τίγρη
της Σιβηρίας, ώστε να αποµονώσει όσο καλύ-
τερα γίνεται τον ήχο της.

Σε ερώτηση για το «πώς προέκυψε η συνερ-
γασία του µε την πόλη του Βλαδιβοστόκ», ο κ.
Ηλία είπε ότι «µε είχε προσκαλέσει το Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Zarya στα πλαίσια ενός
προγράµµατος για την ανάπτυξη νέων ιδεών
στη Ρωσία µέσω ενός παραγωγικού διαλόγου
µε διεθνείς επαγγελµατίες».

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία ήταν και ο πρώτος
συνθέτης του προγράµµατος αυτού, το οποίο
ξεκίνησε µε µια δική του διάλεξη για την αι-
σθητική της µουσικής στις αρχές του 21ου αι-
ώνα.

Είπε ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση από
την πόλη του Βλαδιβοστόκ για να δηµιουργή-
σει το δικό της ηχητικό πορτραίτο εξαιτίας της
πολιτιστικής αξίας και ιδιαιτερότητας της πό-
λης, αλλά και τη ναυτική της παράδοση, ιστο-
ρία και σηµασία.

Ο κ. Ηλία ανέφερε ότι στόχος του «Sound of
Vladivostok» είναι να σκηνοθετηθεί ολόκληρη
η πόλη του Βλαδιβοστόκ, «ζωγραφίζοντάς την
µε ήχους». Επειδή, όµως, όπως εξήγησε, «κάτι
τέτοιο δεν είναι πρακτικά εφικτό µε οποιαδή-
ποτε από τις παραδοσιακές µουσικές µορφές,
το πιο αποτελεσµατικό µέσο στην περίπτωσή
µας είναι αυτό της κινηµατογραφικής ταινίας».

«Τα δύο µέσα, µουσική και φιλµ, αλληλο-
συµπληρώνονται. Τα στοιχεία που δεν µπο-
ρούν να γίνουν καθαρά αντιληπτά µε τον ήχο,
θα κατανοηθούν καλύτερα µέσω της απεικόνι-
σής τους και αντίστροφα», είπε ο κ. Ηλία. Σκη-
νοθέτης της ταινίας είναι ο Κωστης Νικόλας.

Είπε ότι η πρωτοτυπία του έργου αυτού έγ-
κειται στο γεγονός ότι «είναι γραµµένο για θέ-
ρεµιν, ηλεκτρική κιθάρα, σαξόφωνο, εκκλησια-
στικές καµπάνες, συµφωνική ορχήστρα, τρεις
χορωδίες, παιδική χορωδία, σύνολο από ταµ-
πούρα, σύνολο από κορεατικά τύµπανα, τρίο
ηλεκτρικών βιολιών, µικρή µπάντα ποπ µουσι-
κής, κ.λπ.».

Στην εκτέλεση του έργου συµµετέχουν η
Συµφωνική Ορχήστρα Ειρηνικού, η χορωδία
FEFU Academic Choir και η παιδική χορωδία
του µουσικού σχολείου Νικολάι Ρίµσκι-Κόρσα-
κοφ, οι οποίες κέρδισαν χρυσό µετάλλιο στους
Ολυµπιακούς Αγώνες Χορωδιών του Σότσι το
2016.

Επιπρόσθετα συµµετέχουν η φιλαρµονική
µπάντα και η οµάδα τυµπάνων του Ναυτικού
του Βλαδιβοστόκ, οι σολίστ των καµπάνων της
Μητρόπολης του Βλαδιβοστόκ και ο δισέγγο-
νος του Ρώσου εφευρέτη Λέον Θέρεµιν.

Συµµετέχουν, επίσης, το Κέντρο Σύγχρονης
Τέχνης Zarya, η Κρατική Φιλαρµονική Εται-
ρεία Κράι Πριµόρσκι, το Θέατρο Πούσκιν, το
Οµοσπονδιακό Πανεπιστήµιο της Άπω Ανατο-
λής, η Συµµαχία Τουρισµού του Ειρηνικού, η
Μητρόπολη και το Λιµάνι του Βλαδιβοστόκ.

Σε ερώτηση για τη συµπερίληψη ιδιόµορ-
φων ήχων στο έργο, κάτι το οποίο έπραξε και
στο παρελθόν µε την ορχήστρα αυτοκινήτων, ο
κ. Ηλία είπε ότι «µαζί µε µια εξειδικευµένη
οµάδα έχουµε οπτικοηχογραφήσει άνω των
600 ήχων και ηχητικά περιβάλλοντα εντός και
πέριξ της πόλης».

Μεταξύ αυτών, οι ηχητικές καταστάσεις που
επικρατούν κάτω από την παγωµένη Ιαπωνι-
κή Θάλασσα και o βρυχηθµός του τίγρη Αµούρ,
ή τίγρη της Σιβηρίας, τον οποίο πλησιάσαµε
για ηχογράφηση στο µισό µέτρο.

Ερωτηθείς εάν έχει φτάσει στα όρια του εφι-
κτού, ίσως και του επικίνδυνου, για να υλοποι-
ήσει ένα µουσικό του όραµα, ο κ. Ηλία είπε ότι
«λαµβάνουµε πάντα τα δέοντα µέτρα προστα-
σίας, µε εξειδικευµένο προσωπικό, υπάρχουν

όµως και τα απρόοπτα».
«Όταν εξερευνούσα τους διάφορους ήχους

στα αυτοκίνητα το 2010, ήµουνα συνοδηγός σε
ένα παλιό αµερικανικό αγωνιστικό αυτοκίνητο
Νάσκαρ, στο Χόκενχαϊµ Ρινγκ, και παραλίγο να
γίνει ατύχηµα ενώ ηχογραφούσαµε σε κίνηση
στη στροφή», είπε ο κ. Ηλία.

Ανέφερε ότι «στο Βλαδιβοστόκ περπατήσα-
µε πάνω στην παγωµένη Ιαπωνική Θάλασσα,
σε απόσταση δύο χιλιοµέτρων από την ακτή,
για να την ηχογραφήσουµε, και την πρώτη µέ-
ρα, ενώ προσπαθούσα να αξιολογήσω τις ηχη-
τικές καταστάσεις κάτω της, έσπασε απότοµα ο
πάγος και έπεσα στο παγωµένο νερό».

Όπως είπε ο κ. Ηλία, η θερµοκρασία του νε-
ρού «ήταν µείον 15 µε 20 βαθµούς Κελσίου,
ευτυχώς όµως τα νερά στο σηµείο ήτανε ρηχά
και µε βγάλανε αµέσως έξω. Μία άλλη επικίν-
δυνη στιγµή ήταν όταν πλησιάσαµε τον τίγρη
στο µισό µέτρο, για να φέρουµε τα µικρόφωνα
όσο πιο κοντά στο στόµα του γινότανε».

Σύµφωνα µε ανακοίνωση των διοργανω-
τών, το «Sound of Vladivostok» στοχεύει να γί-
νει η νέα ταυτότητα της πόλης.

Επί τούτου, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία δήλω-
σε ότι «πέραν της καλλιτεχνικής υφής, αξίας
και πρωτοτυπίας του έργου, το αποτέλεσµα θα
χρησιµοποιηθεί ειδικά για την προβολή και
προώθηση της πόλης τόσο στη Ρωσία όσο και
διεθνώς».

«Πρόκειται για µια νέα προσέγγιση. Αυτό
αφορά, πέραν της εξαγωγής πολιτισµού, τον
τοµέα του τουρισµού, γι’ αυτό και η συµµετοχή
όλων των φορέων τουρισµού», ανέφερε.

Σε παρατήρηση ότι ένας Κύπριος µουσουρ-
γός έχει κατακτήσει την πόλη αυτή της Ρωσίας,
µιας χώρας µε µεγάλη και σπουδαία παράδοση
στη µουσική, ο κ. Ηλία είπε ότι «µε το που

έφτασα στο Βλαδιβοστόκ, στόχος µου ήταν να
διεισδύσω στα σπίτια των κατοίκων της, ώστε
να έχω ζήσει τις µεγάλες αντιθέσεις που επι-
κρατούν, κάτι που ήτανε καλλιτεχνικά πολύτι-
µο και επηρέασε τη δοµή του έργου».

Ταυτόχρονα, συνέχισε, «είχαµε κάνει ανοι-
χτή πρόσκληση, καλώντας τους ντόπιους να
µας υποδείξουν τις αστικές ακουστικές τους
προτιµήσεις και λάβαµε γύρω στις 325 εισηγή-
σεις».

Όπως είπε ο Κύπριος συνθέτης, «µας κα-
λούσαν ακόµη και να διανυκτερεύσουµε σπίτι
τους για να έχουµε ζωντανή την εµπειρία κά-
ποιων καταστάσεων, για παράδειγµα την ώρα
που περνά το υπερσιβηρικό τρένο µε τελικό
προορισµό το σταθµό του Βλαδιβοστόκ».

«Η ευαισθησία αυτή για τη µουσική και τον
ήχο γενικά, σε µια περιοχή που σχεδόν ουδείς

δεν µιλά οτιδήποτε άλλο εκτός από Ρωσικά, εί-
ναι η απόδειξη ότι η µουσική είναι οικουµενι-
κή γλώσσα», είπε ο κ. Ηλία.

Αν και τα πλάνα από το Βλαδιβοστόκ είναι
σκούρα και σκοτεινά, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία
δηλώνει ότι «το φως υπάρχει παντού και πάν-
τοτε, ακόµη και µέσα στο σκοτάδι».

Είπε ότι «σκοπίµως είχαµε επιλέξει η παρα-
γωγή να ξεκινήσει αρχές Μαρτίου, ώστε να
έχουµε τη δυνατότητα να συµπεριλάβουµε τό-
σο τη χειµερινή όσο και την ανοιξιάτικη εποχή,
αφού πρόκειται για άκρως αντίθετες καταστά-
σεις και καιρικά φαινόµενα, τα οποία έχουν
άµεση επιρροή στην ηχητική ιδιοσυγκρασία
της πόλης, του περιβάλλοντος, της φύσης και
του κόσµου της».

Ο κ. Ηλία έφερε ως χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα το φάρο στο ακρωτήριο Egersheld,
«στον οποίο ηχογραφήσαµε τρεις ταυτόχρονα
διαφορετικές καταστάσεις παφλασµού των κυ-
µάτων, αφού τα κύµατα σκάνε σε τρία ακρο-
γιάλια ταυτόχρονα µε διαφορετικές εντάσεις».

Για τη χρήση στις δικές του µουσικές συν-
θέσεις, µιας «περίεργης» γκάµας
πραγµάτων/αντικειµένων, πέραν από τα µου-

σικά όργανα όπως τα γνωρίζει το ευρύ κοινό,
είπε ότι «για να παραχθεί ήχος, χρειάζεται να
δηµιουργηθεί µια µορφή διατάραξης σε ένα
υλικό µέσο, στερεό, υγρό, αέριο, κ.λ.π.».

Πρόσθεσε ότι «η αναζήτηση και εξερεύνηση
των µέσων αυτών, οποιασδήποτε µορφής, θε-
ωρώ ότι είναι ατέλειωτη, βρίσκεται διάσπαρτη
στα µήκη και πλάτη της γης, και όχι µόνον, και
αξίζει να εξερευνηθεί και να αξιοποιηθεί, µέσα
σ’ ένα µουσικό πλαίσιο µε υψηλά αισθητικές
απαιτήσεις».

«Εν τέλει, η αρχή κάθε οράµατος ξεκινά µε
το άγνωστο, το οποίο στην αναζήτηση θα απο-
καλυφθεί», είπε ο κ. Ηλία.

Εξάλλου, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, αντιπρο-
σωπεύοντας τον Έλληνα συνθέτη του 21ου αι-
ώνα, συµπρωταγωνιστεί σε ντοκιµαντέρ του
Αστέρη Κούτουλα στο οποίο εκτυλίσσεται ένας
διάλογος δικός του µαζί µε τον Μίκη Θεοδω-
ράκη µε αντικείµενο την συµφωνική µουσική
του µεγάλου Έλληνα συνθέτη, το οποίο πρό-
κειται να κάνει πρεµιέρα µέσα στο 2018.

Συµµετέχει επίσης σε ένα project στην Αυ-
στρία, το οποίο αφορά τη µουσική παιδαγωγία
του µέλλοντος. Όπως είπε ο κ. Ηλία, «ο Διεθνής
Οργανισµός Πολυαισθητικής Αγωγής της
Μουσικής, µε εδρα το Σάλτσµπουργκ, µαζί µε

το Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών
του Ζανκτ Πέλτεν, µε έχουν προσκαλέσει, ως
επικεφαλής µιας οµάδας Ευρωπαίων εµπειρο-
γνωµόνων, για να δηµιουργήσουµε µια νέα,
διαδραστική προσέγγιση, η οποία αφορά τη
µουσική εκπαίδευση του µέλλοντος, σε πρακτι-
κή εφαρµογή, µε έντονη τη χρησιµοποίηση της
σύγχρονης τεχνολογίας, όπως της εικονικής
πραγµατικότητας». Τα αποτελέσµατα θα πα-
ρουσιαστούν τέλη Σεπτεµβρίου στο διεθνές συ-
νέδριο του Οργανισµού Πολυαισθητικής Αγω-
γής της Μουσικής που θα πραγµατοποιηθεί
στο Πανεπιστήµιο του Ζανκτ Πέλτεν.
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ΜΑΡΙΟΣ Ι. ΗΛΙΑ

Ένας Κύπριος µουσουργός στο Βλαδιβοστόκ
Η ιαπωνική θάλασσα, ο τίγρης της Σιβηρίας, το υπερσιβηρικό τρένο και 350 µουσικοί, υπό τον Μ. Ι. Ηλία

Με την αύρα του Ειρηνικού Ωκεανού να διαχέεται στην ατµόσφαιρα, και
µε ήχο και εικόνα από χειµώνα µέχρι άνοιξη, ο Κύπριος µουσουργός, Μά-
ριος Ιωάννου Ηλία, κλήθηκε να δηµιουργήσει τη νέα πολιτιστική ταυτό-
τητα της ρωσικής πόλης του Βλαδιβοστόκ (που σηµαίνει «Κυρίαρχος της
Ανατολής»), την κύρια ναυτική βάση του σοβιετικού στόλου στον Ειρηνι-
κό και µέχρι σήµερα τον τελευταίο σταθµό του θρυλικού υπερσιβηρικού
σιδηροδρόµου.
Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, σε συνέντευξή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ει-
δήσεων (ΚΥΠΕ) και την Αργυρώ Αγγελίδου µιλά για το µουσικοακουστικό
πορτραίτο της πόλης, µε τίτλο «Sound of Vladivostok», το οποίο συνέθεσε
και διευθύνει ο ίδιος καλλιτεχνικά.

«Έχουµε οπτικοηχογραφήσει περισ-
σότερους από 600 ήχους µέσα και

γύρω από την πόλη»

«Με το που έφτασα στο Βλαδιβο-
στόκ, στόχος µου ήταν να ζήσω τις

µεγάλες αντιθέσεις που επικρατούν,
κάτι που επηρέασε το όλο έργο»

«Εν τέλει, η αρχή κάθε οράµατος
ξεκινά µε το άγνωστο, το οποίο

στην αναζήτηση θα αποκαλυφθεί»

Η µουσική τον συνοδεύει 
σε κάθε γωνιά της Ευρώπης

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, γεννηµέ-
νος το 1978 στην Πάφο, έχει καταγω-
γή από την Κερύνεια.

Σπούδασε σύνθεση στο Πανεπιστή-
µιο Μουσικής και Δραµατικών Τε-
χνών Μοτσαρτέουµ του Σάλ-
τσµπουργκ όπου βραβεύθηκε για τις
επιδόσεις του. Σπούδασε επίσης µου-
σικολογία στο Πανεπιστήµιο Μουσι-
κής και Παραστατικών Τεχνών Βιέν-
νης. Είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας του
Πανεπιστηµίου Σαουθάµπτον.

Υπήρξε λέκτορας στο Μοτσαρτέουµ
και έχει δώσει διαλέξεις και σεµινάρια
σε πανεπιστηµιακές σχολές της Ευρώ-
πης. Το 2010 εκλέχθηκε πρόεδρος του
φεστιβάλ µουσικής «New Works Fe-
stival» στο Σαουθάµπτον. 

Το 2002 προσεκλήθη από το Σύν-
δεσµο Νέας Μουσικής του βρετανικού
Πανεπιστηµίου του Κέιµπριτζ για την
παρουσίαση του έργου του «Με ένα
Ψαλίδι και Χίλιες Κλωστές», ενώ το
2010 ανέλαβε τη θέση του καλλιτεχνι-
κού διευθυντή για την παραγωγή του
«autosymphonic» στο Μανχάιµ της
Γερµανίας, ένα µνηµειώδες έργο στο
οποίο έλαβαν µέρος 300 µουσικοί,
500 τεχνικοί και... 81 αυτοκίνητα.


