
Έκθεςη πεπραγμζνων  

για τθν ερευνθτικι ομάδα με τίτλο  

«Μουςική και ρητορική ςτη νεότερη ευρωπαϊκή περίοδο (16οσ-18οσ αιώνασ)» 

 

Η ερευνθτικι ομάδα «Μουςικι και ρθτορικι ςτθ νεότερθ ευρωπαϊκι περίοδο (16οσ-18οσ 

αιώνασ)» εγκρίκθκε από τθ Γ.Σ. τθσ 24θσ Απριλίου 2015.  

Αντικείμενο τθσ ερευνθτικισ αυτισ ομάδασ είναι θ μελζτθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ μουςικισ και 

ρθτορικισ από τον 16ο αιώνα, περίοδο κατά τθν οποία εμφανίηονται ςαφείσ αναφορζσ ςτθ 

ςχζςθ των δφο τεχνών ςτισ μουςικό-κεωρθτικζσ πραγματείεσ, και μζχρι τα τζλθ του 18ου 

αιώνα, όταν ςθματοδοτείται και θ αποδυνάμωςθ τθσ μουςικό-ρθτορικισ παράδοςθσ ςε ςχζςθ 

με τθν αποδυνάμωςθ τθσ ίδιασ τθσ ρθτορικισ από τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ςυςτιματα. 

Σκοπόσ τθσ ομάδασ είναι θ μελζτθ και θ ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ ςτθν Ελλάδα πάνω ςτισ 

αλλθλεπιδράςεισ μουςικισ, ρθτορικισ και ποιθτικισ – μια αλλθλουχία που διζπει όλθ τθν 

ιςτορία τθσ Αναγζννθςθσ και του Μπαρόκ – τόςο ςε επίπεδο μουςικισ ιςτορίασ και κεωρίασ 

όςο και ςε επίπεδο μουςικισ ανάλυςθσ και εκτελεςτικισ πρακτικισ. Εξαιτίασ τθσ διακεματικισ 

του φφςθσ το αντικείμενο απευκφνεται ςε ιςτορικοφσ τθσ μουςικισ, λογοτεχνίασ και άλλων 

τεχνών, ςε ερευνθτζσ μουςικισ κεωρίασ και ανάλυςθσ, κακώσ και ςε ερμθνευτζσ που 

επιηθτοφν ιςτορικά τεκμθριωμζνεσ εκτελζςεισ. 

Τα μζλθ του αρχικοφ πυρινα τθσ ομάδασ ιταν: 

Βαςιλικι Κουτςομπίνα, ςυντονίςτρια 
Βαςίλθσ Βαβοφλθσ 
Θεόδωροσ Κίτςοσ 
Κατερίνα Μιχοποφλου 
Kenneth Smith 
 
Στα μζλθ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ προςφάτωσ προςτζκθκε ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ θ Δρ 

Stephanie P. Schlagel, Associate Professor of Musicology, Department of Composition, 

Musicology and Theory, University of Cincinnati 

 
Συμμετοχή ςε ςυνζδρια 

Ανταποκρινόμενθ ςτουσ Όρουσ λειτουργίασ των Ερευνθτικών ομάδων (Άρκρο 23 (ε), όπωσ 

περιγράφεται ςτα πρακτικά τθσ Γ.Σ. 24/4/15) θ ςυντονίςτρια κάλεςε τα μζλθ τθσ ομάδασ για 

υποβολι προτάςεων για ανεξάρτθτθ ςυνεδρία με κζμα «Μουςικι και ρθτορικι» ςτο πλαίςιο 

του 7ου Διατμθματικοφ Μουςικολογικοφ Συνεδρίου: «Μουςικι, λόγοσ και τζχνεσ» ςτθν 

Κζρκυρα. Ανταποκρίκθκαν 2 μζλθ, τα οποία ςυμμετείχαν με τισ ειςθγιςεισ: 

 
 



 Βαςίλθσ Βαβοφλθσ, «Μεταξφ ποιθτικισ και ςυςτθμικισ ρθτορικισ: Ρεφματα μουςικισ 
και ρθτορικισ τον 17ο και 18ο αιώνα». 

 Βαςιλικι Κουτςομπίνα, «Σχζςεισ μεταξφ μουςικισ και ρθτορικισ ςτισ μουςικό-
κεωρθτικζσ πθγζσ τον 15ο και 16ο αιώνα: αναδρομι ςτισ πρώτεσ μαρτυρίεσ». 

Οι δφο ειςθγιςεισ αρχικά αποτζλεςαν ανεξάρτθτθ ςυνεδρία, αλλά τελικά αυτό δεν κατζςτθ 
δυνατό από τον προγραμματιςμό του Συνεδρίου. 
 
Εκδόςεισ 

Το παρακάτω άρκρο που βρίςκεται υπό ζκδοςθ από τον οίκο Oxford University Press εμπίπτει 
ςτθν περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ερευνθτικισ ομάδασ: 
Vassiliki Koutsobina, “Canons as Orations: The Case of Josquin’s Multi-Voice Chansons”, Early 

Music (May 2017). 

Σχετικι ανακοίνωςθ περιελιφκθ ςτο 6ο Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ ΕΜΕ (Ιανουάριοσ 2017). 

Επίςθσ θ παραπάνω ειςιγθςθ: Βαςιλικι Κουτςομπίνα, «Σχζςεισ μεταξφ μουςικισ και 

ρθτορικισ ςτισ μουςικό-κεωρθτικζσ πθγζσ τον 15ο και 16ο αιώνα: αναδρομι ςτισ πρώτεσ 

μαρτυρίεσ», περιελιφκθ ςτον τόμο πρακτικών του 7ου Διατμθματικοφ Μουςικολογικοφ 

Συνεδρίου. 

 

Άμεςεσ προοπτικζσ 

Η ερευνθτικι ομάδα προκειμζνου να διευρφνει τον αρικμό των μελών τθσ και να αφυπνίςει το 

ενδιαφζρον για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο προτίκεται να εκδίδει τετραμθνιαίο ενθμερωτικό 

δελτίο με πλθροφορίεσ για ςυνζδρια, θμερίδεσ, δθμοςιεφςεισ και δράςεισ ςχετικζσ με το 

αντικείμενο. Το πρώτο δελτίο κα περιλαμβάνει βαςικι βιβλιογραφία, ενδεικτικι του εφρουσ 

των κεμάτων και προςεγγίςεων που ςχετίηονται με κζματα ρθτορικισ. Στόχοσ τθσ ομάδασ 

είναι να ενιςχφςει τον διάλογο ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ευρφτερθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ που 

διερευνοφν κζματα ρθτορικισ και των αλλθλεπιδράςεών τθσ με άλλεσ τζχνεσ.  

 
 

31 Μαΐου 2017 

Βαςιλικι Κουτςομπίνα 

 

 

 


