
//Σεμινάριο

Δεκάδες άνθρωποι ως τώρα, με κλίση στο στίχο και τη μουσική έχουν παρακολου-

θήσει τα αντίστοιχα σεμινάρια τραγουδοποιίας του Μικρού Πολυτεχνείου. Ποτέ 

όμως – από το 2007 που ξεκίνησαν – έως σήμερα δεν δόθηκε εκπαιδευτική έμφαση 

στη ροκ μουσική. Ο Νίκος Αντύπας εκπροσωπεί φέτος αυτό το όραμα 

και μας μιλά για αυτό.

Τέχνη  είναι  
η  ίδια  η  ζωή. 

Νέα  ή παλιά  
εποχή  δεν  
υφίσταται.
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Τι εστί Rock school και σε ποιούς 
απευθύνεται; 
Rock school υπάρχει μόνο όταν 
τα άτομα που θα συμμετέχουν 
έχουν το ελεύθερο να μπορούν 
να σκαρώσουν ένα τραγούδι χω-
ρίς να δίνουν πεντάρα για το  τί 
θα πουν οι άλλοι. Όταν γράφουν 
και ό,τι γράφουν να το  κάνουν 
με  μεράκι και μόνο από  αγάπη. 
Το Rock βλέπει την  καθημερι-
νότητα με άλλο μάτι. Δεν είναι 
μόνο ένα είδους μουσικής, είναι 
στάση ζωής. Ο μουσικός δεν παί-
ζει  απλά με ένα όργανο, γίνεται ο 
ίδιος όργανο όπως και  ο στιχουρ-
γός  γίνεται  πένα. Θέλουμε αυτή 
η απόπειρα να θυμίζει μια βόλτα 
που την ξεκινάς και  στο τέλος δεν 
έχει καμιά σχέση με αυτό που φα-
ντάστηκες.
Τι θα διδαχτεί, πως και ποιοι οι 
στόχοι ενός τέτοιου εγχειρήματος; 
Το τι θα διδαχτεί σχετίζεται με 
το τι δεν θα διδαχτεί! Σε αυτά τα 
πράγματα, εκτός από την τεχνική 
κατάρτιση, ξεκινάς μια σχέση που 
τραγουδάει μέσα σου και εξελίσ-
σεται ανεξάρτητα από τις θελή-
σεις των δύο που τη χτίζουν. Αυ-
τονομείται και βγαίνει όπως θέλει 
αυτή. Σε τέτοιες σχέσεις, ο στόχος 

είναι να φτάσει κανείς να εκφρά-
ζει   συναισθήματα  αλλά  και  να  
δημιουργεί  συναισθήματα  μέσω  
του έργου του.
Σε μια εποχή που η δισκογραφία 
υπολειτουργεί, ποιος είναι ο λει-
τουργικός ρόλος μιας τέτοιας κί-
νησης;
Η δισκογραφία  υπολειτουργεί  
στην  Ελλάδα, δυστυχώς, για-
τί  στον  υπόλοιπο  κόσμο  λει-
τουργεί κανονικά. Δεν  μπορεί  
να  σταματήσει  ο  άνθρωπος  να  
παράγει  τέχνη  γιατί μέσω  της   
τέχνης  καταλαβαίνει  καλύτερα  
την  πραγματικότητα του. Αυτός  
είναι  ο  λόγος  της προσπάθειας  
που  γίνεται, για να  διορθωθεί  η  
κατάσταση. Άρα η δισκογραφία 
έπεται.
Πιστεύετε ότι η δια βίου μάθηση, 
τόσο στο Μικρό Πολυτεχνείο όσο 
και ευρύτερα χαρακτηρίζει μια 
νέα εποχή στην παιδεία και στην 
Τέχνη, και γιατί;
Τέχνη  είναι  η  ίδια  η  ζωή. Νέα  
ή παλιά  εποχή  δεν  υφίσταται. 
Το Έργο δεν έχει βιολογική φθο-
ρά  άρα δεν έχει  ηλικία. Πάντα θα 
μαθαίνουμε. Η γνώση  είναι  σαν  
την πείνα όποιος πεινάει τρώει…
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