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Δημιουργός και καλλιτέχνης την εποχή του διαδικτύου

!

Σύντοµη ανασκόπηση των όσων προηγήθηκαν της επανάστασης του διαδικτύου.

Από την αρχαιότητα έως και τις αρχές του περασµένου αιώνα, η µουσική δεν είχε να κάνει µε
πακετάρισµα, διανοµή και πώληση δίσκων αλλά µε ζωντανή παρουσίαση. Ήταν πάνω από όλα
µια µοναδική εµπειρία που µέσα της περιέκλειε ένα συνδυασµό επικοινωνίας, πάθους,
ψυχαγωγίας, µιας αίσθησης του εφήµερου που προσέλκυε το κοινό όχι για αντικειµενικούς
λόγους αλλά γιατί άγγιζε την καρδιά του µε τρόπο µαγικό.
Η σχέση του καλλιτέχνη µε το κοινό του ήταν άµεση, αλλά ταυτόχρονα τοπική και στιγµιαία.
Το τρίπτυχο καλλιτέχνης-µουσική-ακροατής ήταν άρρηκτο και η συνύπαρξή του άνοιγε ένα
παράθυρο στο χρόνο και τις ψυχές µας που έκλεινε απότοµα και ερµητικά µε την αποµάκρυνση
του καλλιτέχνη από την σκηνή.
Το µηχανικό πιάνο και κυρίως ο φωνόγραφος του Edison που εµφανίστηκαν στα τέλη του 19ου
αιώνα, προσέφεραν από την πρώτη στιγµή µια γεύση του συναρπαστικού - όπως θα
εξελισσόταν µε αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς τις επόµενες δεκαετίες- µέλλοντος, ενώ
ταυτόχρονα πυροδότησαν την ταχύτατη ώσµωση των µουσικών ιδιωµάτων και έθεσαν τα
θεµέλια για την γέννηση των δισκογραφικών και εκδοτικών εταιρειών και κατά συνέπεια της
µουσικής βιοµηχανίας.
Χάρη στην δυνατότητα της αποτύπωσης µιας εκτέλεσης σε ηχογράφηµα το παράθυρο µπορούσε
πλέον να µένει µόνιµα ανοιχτό ή να ανοίγει και να κλείνει όποτε, όπου και αν το επιθυµούσαµε.
Η µουσική αυτονοµήθηκε, απαγκιστρώθηκε από το φυσικό της περιβάλλον και ταξίδεψε στον
χρόνο και τον χώρο, αποκτώντας µια εντελώς νέα και πρωτόγνωρη διάσταση.
Mε το καιρό, η µουσική βιοµηχανία γιγαντώθηκε και η έµφαση που δόθηκε στη διάσταση της
µουσικής ως προϊόν απέβη σε πολλές περιπτώσεις εις βάρος τόσο της µουσικής όσο και του
δίπολου µουσικοί-κοινό που είχε πια χάσει τη συνοχή του και την αµεσότητα της αµφίδροµης
επικοινωνίας που τόσο µοναδικά είχε οικοδοµηθεί από τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια µέχρι και
τις αρχές της δεκαετίας του εβδοµήντα.

!
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Η τεχνολογία ως καταλύτης των επαναστατικών αλλαγών που βιώνουµε.

!

Το Διαδίκτυο αποτελεί τη σηµαντικότερη τεχνολογική αλλαγή

Technology is
constantly and
irreversibly affecting,
formatting and
changing our culture
and habits.

που βίωσε η µουσική βιοµηχανία από την εποχή που, το κέντρο
δραστηριοποίησής της, µετατοπίστηκε από τις παρτιτούρες
µουσικής (sheet music), στους φωνογραφικούς δίσκους.
Στη νέα εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, τα πρωτογενή
και σπουδαία συστατικά της µουσικής ως εµπειρία έρχονται και
πάλι στο προσκήνιο και γίνονται ξανά µέρος της ψυχαγωγίας.
Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην πορεία των δεκαετιών στο
χώρο µας είχαν όλες µια κοινή συνισταµένη και αυτή ήταν οι
εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι εξελίξεις των ηλεκτρονικών µουσικών οργάνων, των προσωπικών υπολογιστών, του
µουσικού λογισµικού σε συνδυασµό µε τη ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών επηρέασαν
καταλυτικά όλα όσα σχετίζονται µε την παραγωγή και διάθεση των µουσικών έργων.
Η βασική δύναµη πίσω από την επανάσταση που βιώνουµε είναι η δραµατική µεταβολή στην
οικονοµία των διανοµών. Για πολλές δεκαετίες η έκθεσή µας σε νέες κυκλοφορίες (µουσική,
βιβλία, ταινίες, κ,α), γινόταν µέσω των καναλιών λιανικής πώλησης, του ραδιοφώνου, της
τηλεόρασης και των έντυπων εκδόσεων.
Αυτές οι λεωφόροι έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων διακρίνονταν από φυσικούς
περιορισµούς (scarcity economy). Τα ράφια των καταστηµάτων, οι ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές εκποµπές, τα έντυπα κ.ά. είχαν όλα τους περιορισµούς όσον αφορά το διαθέσιµο
χώρο ή χρόνο.
Το υψηλό, λόγω των περιορισµών που προανέφερα, κόστος τοποθέτησης, αναφοράς ή
παρουσίασης των νέων κυκλοφοριών, οδηγούσε τη βιοµηχανία στο να δειγµατίζει, προβάλει
µεταδίδει ή δηµοσιεύει στο ευρύ κοινό, µόνο ότι, κατά την άποψη των “ειδικών” της,
αξιολογείτο ως πιθανά δηµοφιλές και άρα ικανό να επιτύχει την προσδοκώµενη κερδοφορία.
Η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσµα να αναπτυχθεί µια στρεβλή κατάσταση που όχι σπάνια
απέβαινε εις βάρος της διαφορετικότητας των δηµιουργών ή της ποιότητας των έργων τους
εφόσον η αίσθηση των “ειδικών” ήταν ότι δεν θα είχαν απήχηση στο ευρύ κοινό.

!

Τo πολυεργαλείο που ονοµάζεται διαδίκτυο.

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο µέσο ανθρώπινης επικοινωνίας, µια παγκόσµιας εµβέλειας
πλατφόρµα συνεργασίας. Τo διαδίκτυο είναι ο καλύτερος σύµµαχος των δηµιουργικών
ανθρώπων!
Σήµερα, περισσότεροι από τρία δισεκατοµµύρια άνθρωποι έχουν πρόσβαση και αξιοποιούν τις
λεωφόρους του διαδικτύου σε όλο τον πλανήτη. Μιλάµε για πολλούς χρήστες και αντίστοιχες
ευκαιρίες στην άκρη του χεριού µας.
Στο νέο περιβάλλον, δεν είναι οι δηµιουργοί ή οι καλλιτέχνες πλήττονται, αλλά οι µεσάζοντες
και κυρίως οι βιοµηχανίες που τις προηγούµενες δεκαετίες ευδοκίµησαν µέσω του απόλυτου
ελέγχου της αγοράς.
Για να αξιοποιήσουµε τις ευκαιρίες που αναδύονται στο νέο τοπίο χρειάζεται να δούµε και
κατανοήσουµε το πως διαµορφώνονται οι ανάγκες των χρηστών και αγοραστών των έργων και
των υπηρεσιών µας. Επιπλέον πρέπει να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις που αναδύονται ως
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αποτέλεσµα των ευκολιών που το νέο τοπίο προσφέρει σε όλους επιθυµούν να εκφραστούν
δηµιουργικά. Πως ανταποκρινόµαστε στο ραγδαία αυξανόµενο αριθµό µουσικών υπηρεσιών,
ιστοτόπων ή την πληθώρα νέων εργαλείων για την σύνθεση, παραγωγή, ηχογράφηση, µίξη,
µάστεριν, προώθηση, διανοµή, ακρόαση και πώληση των έργων µας;
Πως µπορούµε να παραµείνουµε εστιασµένοι και δηµιουργικοί στην προσπάθειά µας να
διαχειριστούµε επιτυχώς ένα περιβάλλον που αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς;

!

Νέα εποχή, νέα δεδοµένα. Τι άλλαξε στα όσα γνωρίζαµε;

Οι µέρες όπου η αγορά λειτουργούσε στο σκεπτικό της «One size fits all»,
µαζικής προώθησης των διεθνούς εµβέλειας σουπερστάρ, για ένα διεθνώς
οµογενοποιηµένο κοινό φαίνεται να αλλάζει. Στο νέο περιβάλλον, η
αγορά δεν θα µπορεί πλέον να χειραγωγείται εις βάρος της δηµιουργικής
πολυφωνίας των δηµιουργών και καλλιτεχνών και της διαφορετικότητας
των αναγκών του µουσικόφιλου κοινού.
Με την διάλυση των παλιών οικονοµικών µοντέλων, οι οργανωτικές δοµές
που τελειοποιήθηκαν για την βιοµηχανική παραγωγή αντικαθίστανται µε
δοµές βελτιστοποιηµένες για τον ολοένα και διευρυνόµενο, ψηφιακά
διασυνδεδεµένο, κόσµο µας.
Πριν από την ψηφιακή επανάσταση, δεν µπορούσαµε:

• Να παράγουµε και διαθέσουµε στην αγορά ένα µόνο έργο µας. Από το
LP και µετά κάθε κυκλοφορία προϋπέθετε την παραγωγή 10 ως 12 έργων.

• Να αγοράσουµε επιλεκτικά ένα µόνο ή περισσότερα τραγούδια ενός album. Αυτό έγινε για
πρώτη φορά εφικτό στις αρχές της περασµένης δεκαετίας χάρη στην υπηρεσία iTunes της
Apple.

• Να αγοράσουµε δίσκους ή CD που είχαν αποσυρθεί από τον κατάλογο των δισκογραφικών
εταιριών ή αφορούσαν σε έργα λιγότερο επώνυµων δηµιουργών.

• Να ακούσουµε ένα απόσπασµα πριν επιλέξουµε αν θα αγοράσουµε ένα δίσκο ή CD.
Στις µέρες µας το µεγαλύτερο πλέον µερίδιο πωλήσεων µουσικής γίνεται µέσω διαδικτύου.
Ολοένα και περισσότερα πνευµατικά έργα (τραγούδια, βιβλία, ταινίες κ.ά.) διατίθενται και
ψηφιακά ενώ κάποια διατίθενται πλέον µόνο σε ψηφιακή µορφή.
Καταξιωµένοι εκφραστές της νέας αυτής πραγµατικότητας αποτελούν µεγάλα διαδικτυακά
καταστήµατα όπως τα iΤunes, Amazon, Netflix κ.ά. καθώς και υπηρεσίες όπως οι Spotify, iTunes
radio, Rhapsody κ.ά. Κοινό χαρακτηριστικό όλων τους είναι ότι δεν υπόκεινται σε περιορισµούς
χώρου και χρόνου. Για να έχουµε µια εικόνα το µέσο πολυκατάστηµα της αλυσίδας Walmart
στις ΗΠΑ διαθέτει προς πώληση περί τα 4.500 CD που περιέχουν περισσότερα από 55.000
ξεχωριστά tracks. Αντίστοιχα το iTunes store της Apple διαθέτει προς πώληση 26 εκατοµµύρια
tracks.
Στον χώρο του βιβλίου, ένα µεσαίου µεγέθους βιβλιοπωλείο όπως το Borders θα βρούµε περί
τους 100.000 τίτλους. Την ίδια ώρα το διαδικτυακό κατάστηµα Amazon διαθέτει προς
πώληση αρκετά εκατοµµύρια σε φυσική µορφή και 1.4 εκατοµµύρια τίτλους σε ψηφιακή µορφή
για την συσκευή της Amazon, Kindle.
Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά µε τις πωλήσεις των διαδικτυακών καταστηµάτων
είναι ότι σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% του τζίρου τους οι πωλήσεις αφορούν σε προϊόντα τα
οποία δεν θα συναντούσαµε ποτέ στα ράφια των καταστηµάτων µιας και λόγω περιορισµένου
χώρου τοποθετούντο, τα πλέον εµπορικά.
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Με δεδοµένη την απουσία των περιορισµών στον αριθµό των προϊόντων που µπορούµε να
προβάλουµε, και διαθέσουµε στο διαδίκτυο και µε τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος του πλήθους
των διαθέσιµων επιλογών, το µουσικόφιλο κοινό δείχνει να µην προσκολλάται πλέον στη λίστα
των Hit του κατεστηµένου και να ξοδεύει σταδιακά ολοένα και µεγαλύτερο µέρος του χρόνου
και των χρηµάτων του σε δηµιουργούς, καλλιτέχνες και προϊόντα που του αρέσουν και το
συγκινούν.

!

Θα αναλάβουµε την ευθύνη διαχείρισης της σταδιοδροµίας µας;

Ολοένα και περισσότεροι καλλιτέχνες και δηµιουργοί, σε συνέχεια της οικειοθελούς ή
αναγκαστικής διακοπής της συνεργασίας τους µε τις δισκογραφικές εταιρίες, αναλαµβάνουν,
µόνοι ή µε συνεργάτες, τη διαχείριση της σταδιοδροµίας και του έργου τους. Τα θέµατα που
πρέπει να λάβουµε υπ‘ όψη εφόσον επιλέξουµε να διαχειριστούµε µόνοι τη σταδιοδροµία µας
είναι τα ακόλουθα:

• Η χάραξη της στρατηγικής και η οργάνωση των βηµάτων που θα εξασφαλίσουν τη όσο πιο
οµαλή µετάβαση µας στη νέα εποχή.

• Για την προβολή και προώθησης του έργου µας ο τόπος κατοικίας µας παύει πλέον να είναι
δεσµευτικός. Εν δυνάµει ακροατές και αγοραστές των έργων µας µπορούµε να θεωρούµε το
µουσικόφιλο κοινό απανταχού του κόσµου.

• Η διακράτηση των εκδοτικών δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων του ηχογραφήµατος µας
επιτρέπουν να αδειοδοτούµε τις διαφορετικές χρήσεις των έργων µας διαπραγµατευόµενοι
απευθείας την αµοιβή. Αν η ηχογράφηση προγενέστερων έργων µας έχει χρηµατοδοτηθεί από
κάποια δισκογραφική εταιρία ή έχουµε συνάψει κάποια εκδοτική συµφωνία τότε πρέπει να
ανατρέξουµε στους όρους των συµβάσεων όπου και αναγράφονται οι εκατέρωθεν δεσµεύσεις
καθώς και η διάρκεια ισχύος της συνεργασίας.
Η εκ νέου ηχογράφηση όσων έργων µας δεν κατέχουµε το ηχογράφηµα τους (master) είναι για
τους λόγους που προανέφερα αναγκαία µια και η κατοχή του master διευκολύνει και επιταχύνει
τη διαδικασία διαπραγµάτευσης και αδειοδότησης των έργων σε χρήσεις όπως αυτή του
συγχρονισµού του µε εικόνα κ.ά.

• Η ενασχόλησή µας µε την διαδικασία της µουσικής παραγωγής προϋποθέτει εξοικείωση µε τα
σύγχρονα εργαλεία παραγωγής. Τα εργαλεία αυτά στηρίζουν τη λειτουργία τους στη χρήση
υπολογιστών, µουσικού λογισµικού και συνοδευτικού εξοπλισµού που περιλαµβάνει
διασυνδετικά ήχου, διασυνδετικά MIDI και στάνταρ εξοπλισµό που συναντάµε στα στούντιο
ηχογράφησης (µικρόφωνα, επεξεργαστές σήµατος κ.ά.)

• Η εξοικείωσή µας µε τα σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία προσφέρουν πρόσβαση σε πλήθος
υπηρεσιών µε αντικείµενο την καταχώρηση, προστασία, προβολή, προώθηση και πώληση των
έργων µας καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών γύρω από αυτό.

• Η εξοικείωσή µας µε τα νέα φορµά διάθεσης αλλά και πρόσβασης του κοινού στις µουσικές και
τα τραγούδια µας µέσω streaming (interactive & Non Interactive), downloading (Permanent &
Tethered), ringtones, mastertones, ringbacks, applications, video κ.ά.)

!

Επαγγελµατίας ή ερασιτέχνης; Στην εποχή του διαδικτύου υπάρχει διαφορά;

Μέχρι πρόσφατα, η ένταξη ή µη, των δηµιουργών και καλλιτεχνών στους µηχανισµούς του
συστήµατος (δισκογραφικές εταιρίες, εταιρίες παραγωγής, ραδιόφωνο, τηλεόραση και έντυπος
τύπος), καθόριζε σε σηµαντικό βαθµό και τη δυνατότητα τους ή µη να προσεγγίσουν το ευρύ
κοινό. Επίσης η πρόσβαση µας στα πανάκριβα µέχρι πριν λίγα χρόνια στούντιο ηχογράφησης και
η παραγωγή αντιτύπων των έργων µας σε δίσκους ή CD δεν ήταν εφικτή χωρίς τη
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χρηµατοδότηση κάποιας δισκογραφικής. Το κοινό από την
πλευρά του, µόνον όσων τα έργα έβρισκε στα ράφια των
καταστηµάτων ή άκουγε να παίζονται στο ραδιόφωνο θεωρούσε
επαγγελµατίες. Οι άλλοι, ανεξαρτήτως της αξιοσύνης τους
θεωρούντο απλά ερασιτέχνες. Την εποχή του διαδικτύου, η
πρόσβασή µας σε οικονοµικά προσιτά, πανίσχυρα εργαλεία
καθιστά πλέον το διαχωρισµό ανάµεσα σε επαγγελµατίες και
ερασιτέχνες δυσδιάκριτο. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε
και αποδεσµευµένο από την έννοια του τοπικού, η µοναδικότητα
και το ταλέντο του καθενός µας είναι αυτή που ανοίγει τη πόρτα

!

επικοινωνίας µας µε το διεθνές κοινό.
Ώρα να γνωρίσουµε το µουσικόφιλο κοινό του 21ου πρώτου αιώνα.

Η εποχή κατά την οποία ως επιτυχία αναγνωρίζαµε µόνο το µαζικά επιτυχηµένο, και όπου το
µεγάλο µέρος της κοινής γνώµης θεωρούσε άξιο
ενδιαφέροντος µόνο ότι τα ενταγµένα στο κατεστηµένο,
µέσα, πρόβαλαν, σταδιακά αλλάζει.
Για να παραµείνουµε ανταγωνιστικοί στον ευρυζωνικά
διασυνδεδεµένο κόσµο µας χρειάζεται αυτό που
εκφράζουµε µέσα από την µουσική µας να είναι πέρα για
πέρα αληθινά προσωπικό. Επιπλέον πρέπει να
δηµιουργήσουµε µια προσωπική σχέση µε το κοινό που
αφυπνισµένο και ενδυναµωµένο από τις τεχνολογικές
εξελίξεις και την εξάπλωση του διαδικτύου έχει πλέον άλλες
αξιώσεις και απαιτήσεις. Το κοινό σήµερα ζητά να του
παρέχουµε εξατοµικευµένες υπηρεσίες και προσφορές,
πραγµατικό νόηµα και λόγο επικοινωνίας. Θέλει τη µουσική
µας διαθέσιµη σε πολλά και διαφορετικά προϊόντα και
φορµά προσαρµοσµένα για διαφορετικές ανάγκες, κόστη
και συσκευές. Ένα βήµα παραπέρα, επιθυµεί να µπορεί να
συµµετέχει στην διαµόρφωση ή και παραγωγή νέων έργων
µε βάση τα έργα µας (remixes, mashups κ.ά.).
Η επιχειρηµατικότητα στο διαδίκτυο.
Με νέα επιχειρηµατικά µοντέλα να αναδύονται µέσω των υπηρεσιών διαδικτύου και το κοινό
υπό την ιδιότητα χορηγού ή επενδυτή να διεκδικεί ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο στη ανάδειξη
και υποστήριξη των δικών του καλλιτεχνικών επιλογών, για πρώτη φορά στην ιστορία της η
ανεξάρτητη παραγωγή είναι σε θέση να διεκδικήσει τη θέση της στο κέντρο της διεθνούς
µουσικής σκηνής.
Η παρουσία µας στο νέο περιβάλλον προϋποθέτει την απαγκίστρωσή µας από το σκεπτικό του
ελέγχου της διανοµής και πώλησης αντιγράφων και την πρόσβαση του κοινού στη µουσική µας
από οπουδήποτε και οποτεδήποτε προσφέροντας µάλιστα διαφορετικές επιλογές και σηµεία
εισόδου (δωρεάν, σε τιµή που τη νιώθεις σαν δωρεάν, συνοδευτική κάποιου προϊόντος ή
υπηρεσίας, επί πληρωµή κ.ά.). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν στοιχεία όπως:

• Η αµεσότητα πρόσβασης. Η άµεση πρόσβαση στην ακρόαση, ενοικίαση ή αγορά ενός
προϊόντος (µουσική, βιβλίο, ταινία κ.ά.)
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•Τα εναλλακτικά πακέτα προσφορών. Αντί της απλής πώλησης ενός έργου σε φυσική ή
ψηφιακή µορφή η υπό όρους πρόσβαση µέσω µιας εφαρµογής στη µουσική, τα βίντεο, τις
φωτογραφίες, το blog ή άλλες αποκλειστικού περιεχοµένου υπηρεσίες του καλλιτέχνη.

• Επιµέλεια και φιλτράρισµα. Αφορά στην προστιθέµενη αξία που παράγεται όταν το µουσικό ή
άλλο περιεχόµενο φιλτράρεται για να καλύψει συγκεκριµένες ανάγκες του κοινού.

• Μορφές πρόσθετης αξίας, όπως η υψηλότερη ανάλυση στο βίντεο συµπεριλαµβανοµένου του
3D), ο ασυµπίεστος ήχος κ.ά.

!

Πώς το µουσικόφιλο κοινό αποζηµιώσει τους καλλιτέχνες που επιλέγει;

Την ώρα που ο διαθέσιµος για την ψυχαγωγία µας χρόνος, παραµένει στην καλύτερη περίπτωση
ο ίδιος, ο αριθµός των κάθε είδους προτάσεων και ερεθισµάτων που διεκδικούν την προσοχή και
προτίµησή µας αυξάνεται γεωµετρικά. Σε αντίθεση µε το παρελθόν, όπου η µουσική κατείχε
την πρώτη θέση όσον αφορά τις µορφές ψυχαγωγίας του κοινού, ο ανταγωνισµός σήµερα, από
άλλες βιοµηχανίες είναι εξαιρετικά έντονος.
Πάρτε για παράδειγµα τo χώρο της ανάπτυξης εφαρµογών για κινητά τηλέφωνα και tablets που
άρχισε να αναπτύσσεται µόλις πριν λίγα χρόνια και σήµερα σχεδόν µονοπωλεί το ενδιαφέρον
του κοινού.
Τον Ιούλιο του 2008, µαζί µε το iPhone OS 2.0 η Apple παρουσίασε την υπηρεσία App Store.
Πέντε χρόνια αργότερα το App Store διαθέτει σήµερα προς πώληση ή δωρεάν, περισσότερες
από 1.3000.000 εφαρµογές, πολλές χιλιάδες εκ των οποίων αφορούν στη µουσική. Στο ίδιο
διάστηµα οι εφαρµογές αυτές καταφορτώθηκαν σε κινητά και tablets περισσότερες από
40.000.000.000 φορές.
Όπως είναι φυσικό, το πλήθος των επιλογών καθιστά το κοινό πιο επιλεκτικό. Έτσι, το πρώτο
και σηµαντικότερο για µας είναι να προσελκύσουµε την προσοχή του κοινού. Φυσικά η προσοχή
από µόνη της δεν αρκεί. Για να ανταποκριθεί το κοινό πρέπει να χτίσουµε µαζί του µια σχέση
εµπιστοσύνης. Με δεδοµένη από πλευρά µας τη διάθεση των έργων µε πλήθος τρόπων και
µορφών η αποζηµίωσή µας για την πρόσβαση του
κοινού σε αυτά πέραν της πληρωµή µε µετρητά θα
περιλαµβάνει και ένα άλλο νόµισµα που
ονοµάζεται«οικονοµία φήµης» (“reputation economy”)
και έχει εξ’ ίσου µεγάλη σηµασία. Με άλλα λόγια, η
αποτίµηση της απόδοσης της καλλιτεχνικής µας δράσης
θα επηρεάζεται ολοένα και συχνότερα από την ενεργή
συµµετοχή και διάδρασή µας µε το κοινό, ενώ η προσωπική µας φήµη και επιρροή θα
αποτελούν ένα µετρήσιµο µέγεθος ένα ακόµα νόµισµα που υπό συγκεκριµένες συνθήκες θα
µετατρέπεται σε ευκαιρίες και φυσικά σε µετρητά.
Πέραν της αγοράς προσφερόµενων υπηρεσιών ή προϊόντων, το µουσικόφιλο κοινό εκφράζει την
αναγνώριση και αφοσίωση του στους δηµιουργούς µε:

• Τη διαβίβαση ή κοινοποίηση σε φίλους, συνδέσµων (links) σε σελίδες στο διαδίκτυο που
περιέχουν τραγούδια, βίντεο, δηλώσεις και άλλα αποσπάσµατα των δραστηριοτήτων µας.

• Την αξιολόγηση παρουσιάσεων, συναυλιών και λοιπών δραστηριοτήτων µας.
• Την ανάρτηση σχολίων και το διαµοιρασµό πληροφοριών σχετικές µε τις δραστηριότητές µας
σε φίλους και ακολουθητές σε κοινωνικά δίκτυα όπως τα twitter, facebook, youtube κ.ά.

• Την µέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής κοινοποίηση της παρουσίας του σε µια
εκδήλωση ή συναυλία µας (π.χ: Στο Ολυµπιακό στάδιο στη συναυλία του Roger Waters.
Ανεπανάληπτη εµπειρία!).
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• Τη δηµιουργική συµµετοχή στην επεξεργασία υφιστάµενου υλικού που τους παραχωρούµε
(remixes κ.ά.) Η δηµιουργία περιεχοµένου γύρω από το περιεχόµενο παράγει προστιθέµενη
αξία.
Ανακαλύπτοντας µουσική, δηµιουργούς και καλλιτέχνες την εποχή της αφθονίας.
Στο παλιό οικονοµικό µοντέλο (scarcity economy) η επιλογή της µουσικής που έβρισκε το
δρόµο της στα δισκοπωλεία, ακούγονταν στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση και
παρουσιάζονταν στον έντυπο τύπο ήταν το αποτέλεσµα µιας εκ των προτέρων διαδικασίας
φιλτραρίσµατος.
Το φιλτράρισµα αυτό αναλάµβαναν τα στελέχη των δισκογραφικών εταιρειών, οι διευθυντές
προγράµµατος και παραγωγοί των ραδιοφώνων και της
τηλεόρασης, οι διευθυντές σύνταξης και αρθρογράφοι, οι
διευθύνσεις και οι πωλητές των καταστηµάτων λιανικής
κ.ά. Σε συνέχεια των επιλογών τους και µε βάση τις
αντιδράσεις του αγοραστικού κοινού γίνονταν οι ανάλογες
διορθωτικές ή ενισχυτικές κινήσεις.
Παρόλο που τα προ-φίλτρα αυτά παραµένουν και σήµερα
ισχυρά, ιδιαίτερα σε κάποια µουσικά ιδιώµατα όπως αυτό
της Pop, εντούτοις είναι σαφές ότι η δύναµή τους
βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία. Ο λόγος είναι απλός. Στη
σηµερινή εποχή δεν είναι δυνατόν µια µικρή ελίτ
ανθρώπων να αποφασίζει τι αξίζει ή τι δεν αξίζει να
προταθεί στο κοινό, ειδικότερα όταν αυτό στηρίζεται σε
ένα από τα ακόλουθα σκεπτικά:

• Προσπάθεια να µαντέψουν τι µπορεί να αποδειχθεί δηµοφιλές στο κοινό.
• Προώθηση µε προνοµιακή τοποθέτηση. Διαθέσιµη στις δισκογραφικές εταιρίες, τους
καλλιτέχνες ή τους διανοµείς που είναι διατεθειµένοι πληρώσουν για αυτήν.

• Στοκάροντας, µεταδίδοντας, προωθώντας και επαναλαµβάνοντας µε αυξανόµενη ένταση ότι
αποδεικνύεται δηµοφιλές στο κοινό.

!

Στο νέο οικονοµικό µοντέλο, αυτό της οικονοµίας της αφθονίας προϊόντων (abundance
economy) δεν υπάρχουν διακρίσεις, διότι όλοι έχουν ίση πρόσβαση στην online αγορά. Την
έλλειψη αντικαθιστά η αφθονία και αυτή φυσικά συνοδεύεται από τις δικές της προκλήσεις. Πως
θα µας εντοπίσουν σε αυτό τον ωκεανό των κάθε είδους πληροφοριών που βοµβαρδίζουν
καθηµερινά; Και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ένα φιλτράρισµα µε τη διαφορά ότι τα
φίλτρα αυτά δεν το ορίζει πλέον από µια µειοψηφία µε βάση τα ιδιοτελή της συµφέροντα αλλά
το ίδιο το κοινό µε βάση τις προτεραιότητες και προτιµήσεις του.
Ορισµένα από τα µετα-φίλτρα (post-filters) που το κοινό χρησιµοποιεί για να ανακαλύψει
µουσική, δηµιουργούς και καλλιτέχνες είναι:

• Οι φίλοι: Οι προσωπικές συστάσεις από φίλους και άτοµα της εµπιστοσύνης µας αποτελούν
σήµερα τον κυρίαρχο τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές ανακαλύπτουν νέα µουσική, βιβλία,
ταινίες κ.ά.

• Τα δηµοσιευµένα σχόλια αγοραστών, χρηστών κ.ά. Ο καθένας µας είναι πλέον σε θέση να
ενηµερωθεί µέσω διαδικτύου για τι σκέφτονται οι άλλοι σχετικά µε την αγορά ενός προϊόντος
ή υπηρεσίας ή ποίες είναι οι εντυπώσεις τους από την χρήση του. Οι απόψεις του κοινού
µπορούν σήµερα να απογειώσουν ή αφανίσουν ένα προϊόν. (π.χ.: τα σχόλια, η κριτική, οι
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εντυπώσεις των αγοραστών ενός CD, DVD, βιβλίου ή άλλου προϊόντος από το δικτυακό
κατάστηµα Amazon.com).

• Οι λίστες δηµοτικότητας που αναρτώνται στο διαδίκτυο: Οι λίστες αυτές έρχονται σε όλα τα
σχήµατα και µεγέθη. Μπορεί να αναφέρονται στα πιο δηµοφιλή, τα κορυφαία σε πωλήσεις,
αυτά µε την υψηλότερη βαθµολογία, αυτά που συζητήθηκαν περισσότερο κ.ά.

• Blogs & podcasts: Ανεξάρτητοι Βloggers και podcasters δοκιµάζουν, ενηµερώνουν ή
εισηγούνται για προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ένα πιο εξειδικευµένο κοινό,
αυτό των ακολουθητών τους.

• Δικτυακοί τόποι ή άλλου είδους µορφές συγκέντρωσης και διάθεσης πληροφοριών που
απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες του κοινού (πχ: http://www.allhiphop.com/ κ.ά.)

• Οι δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης. Το µουσικόφιλο κοινό χρησιµοποιεί δηµοφιλείς µηχανές
αναζήτησης, όπως αυτή της "Google", αναζητώντας πληροφορίες για καλλιτέχνες, µουσικές
κοινότητες, αγαπηµένα είδη µουσικής κ.ά.
Το Spotify Radio που πρόσφατα ήλθε και στη χώρα µας, αποτελεί ένα εξαιρετικό µέσο
απόλαυσης και ανακάλυψης µουσικής. Δωρεάν µε κάποιους περιορισµούς ή έναντι ένα µικρού
µηνιαίου τιµήµατος µε απεριόριστη χρήση στον υπολογιστή, το κινητό και τα tablets προσφέρει
µέσα από ένα και µοναδικό παράθυρο θέα στις µουσικές του κόσµου. Τι κρίµα που η παρουσία
της τόσο σηµαντικής Ελληνικής µουσικής µας βρίσκεται ακόµα σε νηπιακή µορφή.

!

Ενέργειες προώθησης της µουσικής µας στο νέο περιβάλλον;
Οι παραδοσιακοί τρόποι µάρκετινγκ βρίσκουν το µουσικόφιλο κοινό ολοένα και πιο απρόθυµο να
ανταποκριθεί. Πως θα κινηθούµε σε αυτό το διαρκώς ανανεούµενο, άκρως ανταγωνιστικό
περιβάλλον του ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεµένου κόσµου µας;
Όπως παλαιότερα, έτσι και σήµερα, πρέπει να αφήσουµε τα ίχνη µας σε όσα περισσότερα σηµεία
γίνεται. Πρέπει να αξιοποιήσουµε τα µονοπάτια του Διαδικτύου δίνοντας στο κοινό:

• Έναν εύκολο τρόπο να µας εντοπίσει.
• Τους λόγους για τους οποίους αξίζουµε της προσοχής του.
• Ενδιαφέρον, ελκυστικό περιεχόµενο γύρω από το έργο µας και τις δραστηριότητές µας
(µουσική, βίντεο, φωτογραφίες, συνεντεύξεις, µαρτυρίες, προσωπικές απόψεις κ.ά.).

• Πρόσβαση σε δωρεάν προωθητικό υλικό και επί πληρωµή µουσικό περιεχόµενο και άλλα
προϊόντα (µπλουζάκια, καπέλα, κούπες κ.λπ.).

!

Ο ρόλος µας ως προωθητών της µουσικής και των τραγουδιών µας είναι να αξιοποιήσουµε όλα
όσα προανέφερα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μερικές ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση
είναι οι ακόλουθες:

• Να ενθαρρύνουµε τους οπαδούς µας να µοιραστούν τη µουσική µας µε τους φίλους τους
καθιστώντας τη διαδικασία αυτή όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Όταν, για παράδειγµα, ένας
θαυµαστής µας στείλει ένα e-mail µε διθυραµβικά σχόλια για το νέο µας CD, µπορούµε να του
ζητήσουµε να υποβάλει τη γνώµη του σε µορφή κριτικής σε ένα ή περισσότερα από τα σηµεία
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παρουσίας ή πώλησης του, κατευθύνοντάς τον µε την παροχή των κατάλληλων συνδέσµων
για αυτό (Amazon, CD Baby, iTunes, widgets στο site µας κ.ά.).
Σε κάποια άλλη στιγµή µπορούµε να ζητήσουµε από τους οπαδούς µας να ψηφίσουν τα
αγαπηµένα τους τραγούδια µας σε έναν από τους δικτυακούς τόπους που προβάλλονται µε
στόχο να ανέβει η δηµοτικότητά τους.

• Να πληροφορηθούµε τα κριτήρια αναζήτησης που χρησιµοποιούν οι µουσικόφιλοι στο
διαδίκτυο όταν αναζητούν πληροφορίες για µουσικές σαν τη δική µας. Στην συνέχεια, να τις
αξιοποιήσουµε σε µια προσπάθεια να κερδίσουµε τη µεγαλύτερη δυνατή έκθεση στα sites
όπου προβάλλονται.

• Να δώσουµε στο κοινό τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µε αφορµή ή µε βάση τα τραγούδια
και τις µουσικές µας. Πριν λίγα χρόνια, σε µια συναυλία τους στην Νέα Υόρκη, οι Beastie Boys
µοίρασαν στο κοινό 50 βιντεοκάµερες ζητώντας τους να καταγράψουν την εµπειρία από τη
δική τους οπτική. Στη συνέχεια, από τις 100 και πλέον ώρες υλικού που συγκεντρώθηκε, το
µέλος του συγκροτήµατος Adam Yauch δηµιούργησε µια ταινία µεγάλου µήκους.
Το µήνα που οι Radiohead µέσω του iTunes
store της Αpple διέθεσαν στο κοινό
µεµονωµένα τραγούδια τους για remixing, το
τραγούδι "Nude" συγκέντρωσε περισσότερα
από 2.239 remixes στην ιστοσελίδα του
συγκροτήµατος γεγονός αξιοποίησαν στο
µέγιστο.
Όπως ανέφερα και προηγουµένως, στη νέα
αυτή εποχή ο καθένας από εµάς έχει την
ευκαιρία να εκφραστεί δηµιουργικά και αυτό
πρέπει να το αξιοποιήσουµε προς όφελός µας.
Ας ανοιχτούµε, λοιπόν και ας δώσουµε στους
οπαδούς µας την ευκαιρία να συµµετέχουν
δηµιουργικά βοηθώντας µας να παράγουµε βίντεο, σχέδια, ακόµη και εναλλακτικές εκδόσεις της
ηχογραφηµένης µουσικής µας. Όσον αφορά τους τρόπους προώθησης της µουσικής µας στο
Διαδίκτυο µοναδικός περιορισµός είναι το όριο της φαντασίας και ευρηµατικότητάς µας. Αν
ενεργήσουµε σωστά θα δούµε περισσότερα αποτελέσµατα σε σχέση µε το παρελθόν,
περισσότερους οπαδούς και φυσικά περισσότερα έσοδα.

!

Χρειάζοµαι συνεργάτες ή µπορώ και µόνος;

Η πρόοδος της τεχνολογίας παρέχει τέτοια εργαλεία που θα µπορούσε κανείς να εικάσει ότι οι
µουσικοί µπορούν πλέον να τα κάνουν όλα µόνοι τους. Θα µπορούσε κάποιος εύλογα να
αναρωτηθεί: Γιατί να υπογράψω µε µια δισκογραφική εταιρεία, όταν µπορώ εύκολα, οικονοµικά
και γρήγορα να διαθέσω τη µουσική µου στο iTunes, το Amazon και τα άλλα µεγάλα online
καταστήµατα; Γιατί να προσλάβω έναν αρθρογράφο όταν έχω στα χέρια µου εργαλεία σαν το
Twitter; Σε τι µου χρησιµεύει ένας ατζέντης όταν µπορώ να έλθω απευθείας σε επαφή µε το
κοινό µέσω του YouTube;
Η ευρέως χρησιµοποιούµενη σύντµηση “DIY” (Do It Yourself) αποτυπώνει τη δυνατότητα µας
στη νέα εποχή να χειριστούµε πολλές από τις διαστάσεις της παραγωγής και διαχείρισης του
έργου µας. Προκύπτει όµως ένα ερώτηµα. Ποίες από όλες αυτές τις διαστάσεις είµαστε σε θέση
ή θέλουµε να χειριστούµε; Μας ενδιαφέρει η εκδοτική διάσταση, αυτή της µουσικής παραγωγής,
ή της οικονοµικής διαχείρισης. Μπορούµε να αναλάβουµε τη διαχείριση της καλλιτεχνικής
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σταδιοδροµίας ή τη νοµική της εκπροσώπηση; Μας ενδοαφέρει ο ρόλος του ατζέντη, του
τεχνικού υπευθύνου για της παρουσίας µας στο διαδίκτυο, του υπευθύνου προώθησης; Και αν
γνωρίζουµε το τι και πως πότε θα βρούµε το χρόνο, την ενέργεια αλλά και την αναγκαία για τη
δηµιουργία έµπνευση;
“DIY” δεν σηµαίνει “DIAY” (Do It All Yourself). Με άλλα
λόγια η ανάγκη κατάλληλα επιλεγµένων συνεργατών
παραµένει επίκαιρη όσο ποτέ. Και όσο εύλογο είναι οι
συνεργάτες µας αυτοί να προέλθουν από ένα διαφορετικό
από του κατεστηµένου χώρο και να διαθέτουν τις γνώσεις
που επιβάλει η διαχείριση µιας καλλιτεχνικής σταδιοδροµίας
στο νέο περιβάλλον, άλλο τόσο απαραίτητη µας είναι η
παρουσία τους στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση της
σταδιοδροµίας µας.
Επίλογος µιας εισαγωγής:
Ζούµε σε µια δικτυωµένη κοινωνία όπου τα πάντα είναι αλληλένδετα. Σε αυτό το νέο
οικοσύστηµα δεν µπορούµε να επιβιώσουµε αποκοµµένοι και η ιδέα ότι θα µπορούσαµε να το
επιτύχουµε, αν όπως παλαιότερα ελέγχαµε την παραγωγή, διανοµή και πώληση αποδεικνύεται
µια επικίνδυνη αυταπάτη.
Από όλα τα συστατικά που συνθέτουν το νέο τοπίο στο οποίο
καλούµαστε να προσαρµοστούµε, η τέχνη της εµπορικής προώθησης
και εκµετάλλευσης είναι εκείνη που µετέρχεται των περισσότερων
αλλαγών. Ένα µεγάλο µέρος των µελλοντικών εσόδων θα παράγεται
ως αποτέλεσµα συνεργασιών, χορηγιών, διαφηµίσεων και
συνδέσεων/πωλήσεων µε συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Mε άλλα
λόγια, η µουσική µπορεί να αποτελεί το κύριο συστατικό της
συνταγής, αλλά δεν θα αποτελεί το µοναδικό αίτιο της συναλλαγής.
Οι καλλιτέχνες, οι εταιρείες και οι κάθε είδους φορείς δοκιµάζουν νέα πράγµατα και
επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν την ώρα που όλοι µας προσπαθούµε να κατανοήσουµε τις
αλλαγές των καιρών µας.
Τι θα σηµάνουν όλες αυτές οι αλλαγές για την υλική αλλά και συναισθηµατική επένδυση µας
στη µουσική µένει να το δούµε. Το θετικό στις περιόδους ριζικών αλλαγών όπως αυτή που
βιώνουµε είναι ότι ο καθένας από µας έχει την ευκαιρία να κάνει τη διαφορά.
Τίποτα δεν µπορεί να αντικαταστήσει τη µοναδική ανθρώπινη δύναµη της αφήγησης ιστοριών
και της δηµιουργίας. Όσο περισσότερη τεχνολογία επιστρατεύουµε για τη διανοµή και την
πρόσβαση στο περιεχόµενο, τόσο περισσότερο χρειαζόµαστε αυτές τις καλές ιστορίες των
δηµιουργών αυτού του κόσµου.

Αντώνης Πλέσσας
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