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PAVLOS ANTONIADIS

În cercetările sale, Pavlos s-a orientat spre
practică concentrându-se atât pe aspectele
istorice, cât și pe cele sistematice ale muzicii
secolelor XX și XXI. A fost interesat cu
precădere de interpretarea muzicii complexe
contemporane și experimentale, precum și de
cunoașterea și dezvoltarea instrumentelor
tehnice ce facilitează învățarea și cresc nivelul
----*
de performanță.
Pavlos este cercetător invitat al echipei
Interaction-SonMusique-Mouvement - IRCAM
și a fost asociat al Laboratorului de Excelență
GREAM al Universității din Strasbourg, unde,
de altfel, a și predat seminarii despre muzica
compusă
pe
calculator
și
atingerea
performanței.

Născut în Korydallos - Grecia, Pavlos
Antoniadis este muzicolog, pianist și specialist
în tehnologie. A absolvit Conservatorul Nakas
cu specialitatea Interpretare Muzicală – Pian
la clasa prof. Chryssi Partheniade și
Athenaeum Conservatory la clasa prof.
Panagiotis Adam, ambele din Atena. A urmat
cursuri de specializare la Koninklijk
Conservatorium Den Haag cu prof. Geoffrey
Douglas Madge ca, mai apoi, să urmeze
cursurile Universității Naționale din Atena
unde a obținut un Master în Muzicologie si ale
Universității din California – San Diego (la
Departamentul de Muzică) unde a absolvit cu
diplomă de Master în Interpretare Muzică
Contemporană – Pian (clasa prof. Aleck
Karis).
A studiat muzicologie la Hochschule für
Musik C.M. von Weber, Dresden (prof. dr.
Jörn Peter Hiekel, prof. dr. Wolfgang Lessing),
după care s-a transferat la Université de
Strasbourg unde a și obtinut titlul de doctor în
Muzicologie în 2019. Coordonatori i-au fost
prof. Pierre Michel și Frédéric Bevilacqua,
director al departamentului de cercetare de la
IRCAM.

Este autorul a cincisprezece articole în
publicații de limbă engleză, germană și franceză
cu privire la excelența în interpretarea pianistică
contemporană, sistemele de cunoaștere și
sistemele interactive în învățarea bazată pe
tehnologie. De asemenea, a ținut mai mult de
50 de prelegeri, adesea cu un demo - element
performant și / sau tehnologic, fie ca invitat al
mai multor instituții din Europa și Asia (de
exemplu, HfM Dresda, INMM Darmstadt,
IRCAM Paris, Orcim Gent, Goldsmiths London,
Trinity Dublin, Aristoteleio Salonic, Cité de la
Musique și Danse Strasbourg, Universitatea
Hong Kong, Universitatea Yamanashi Gakuin
Kofu, Taiwan Wocmat, LEAD Dijon, SARC
Belfast, UdK Berlin) sau la conferințe naționale
și internaționale.
În 2014, a fost membru al echipei de
cercetare a IRCAM în domeniul muzicii unde
sub supravegherea lui Frédéric Bevilacqua și
Dominique Fober (Grame, Lyon) a dezvoltat
GesTCom (Gesture Cutting through Complexity
Textual), un mediu bazat pe senzori pentru
controlul gestual și analiza complexă a notației
pentru pian, studiind lucrări de Xenakis sau
Ferneyhough.

Ca pianist, Pavlos Antoniadis a
susținut recitaluri în Europa, Asia, America
de Nord și America de Sud cu ansamblul
muzical Work in Progress din Berlin,
Kammerensemble Neue Musik Berlin,
Phorminx, ERGON, Accroche Note, precum
și cu compozitorul Panos Ghikas (Londra),
grupul de teatru Zero Point (Atena) și
soliștii Orchestrei Simfonice de Stat din
Salonic. A colaborat cu compozitorii Mark
Andre,
Helmut
Lachenmann,
Brian
Ferneyhough, Wolfgang Rihm, Tristan
Murail,
Richard
Barrett,
Walter
Zimmermann și a interpretat prime audiții
ale solo – urilor de pian de James Erber,
Nicolas Tzortzis, Andrew R. Noble, Luis
Antunes Pena, Dominik Karski și alții.

Programele sale de concert cuprind
cele mai complexe lucrări contemporane
dând exemplul utilizării electronicii,
multimedia și a teatrului muzical, adesea în
dialog eclectic cu repertoriul de muzică
clasică de la Cabezón la Bartók.

