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Ηχητική προβολή του φαινομένου του μετεικάσματος
Μετείκασμα (Afterimage)/Μετήχημα-Λίγα λόγια για τον όρο
Πρόκειται για ένα ελάττωμα του ανθρώπινου ματιού, που ονομάζεται "μετείκασμα", ένας στιγμιαίος
οπτικός ερεθισμός ο οποίος διαρκεί αρκετά αφού εξαφανιστεί η αιτία που το προκάλεσε γιατί χρειάζεται
επεξεργασία από τον εγκέφαλο. Η εικόνα (είδωλο) που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή από ένα
αντικείμενο δεν χάνεται αμέσως, αλλά παραμένει και μετά την εξαφάνιση του. Η εντύπωση της εικόνας
εξακολουθεί να διαρκεί ακόμα 1/16 περίπου του δευτερολέπτου, πάνω στο οπτικό νεύρο, λόγω
αδράνειας, το μάτι δηλαδή δεν μπορεί να δει πάνω από 24 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο. Αντίθετα από
την μέλισσα που βλέπει χίλιες εικόνες ταυτόχρονα. Ο κινηματογράφος στηρίζεται πάνω σε αυτή την
αρχή για να λειτουργήσει, δεν είναι τίποτα άλλο δηλαδή από μια αλληλουχία φωτογραφιών που
κινούνται με 24 καρέ το δευτερόλεπτο όπως λέγεται η μια φωτογραφία στην κινηματογραφική ορολογία.
Όλες μαζί οι φωτογραφίες αποτελούν το κινηματογραφικό φιλμ. Έτσι πριν ακόμα εξαφανιστεί το
μετείκασμα της μιας εικόνας να έρχεται η άλλη εικόνα. Τότε οι εικόνες αυτές "συγχωνεύονται" και
δημιουργούν μια συνεχή ροή εντυπώσεων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η εντύπωση της κίνησης.
H ιδέα του μετεικάσματος μπορεί να μεταφερθεί αισθητικά στην τέχνη των ήχων ως ‘μετήχημα’ σε μια
προσπάθεια δημιουργίας ηχητικών ερεθισμάτων τα οποία στην συνέχεια με διαρκείς διαφορές φάσης
χρησιμοποιούνται ως υλικό προς ηλεκτρονική επεξεργασία και δημιουργούν μια αλληλουχία από
επάλληλα ηχητικά γεγονότα. Θα ακουστούν και θα αναλυθούν διεξοδικά, παραδείγματα του έργου μου
Afterimage για έγχορδα και ηλεκτρονικά ως μια αισθητική προβολή του φαινομένου του μετεικάσματος.
Φιλοσοφικό υπόστρωμα
Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται μια αισθητηριακή προσέγγιση του μετεικάσματος με αφετηρία
θεωρήσεις φιλοσόφων που ασχολήθηκαν με την φιλοσοφία της αισθητικής και ειδικότερα με τον τρόπο
με τον οποίο η αισθητηριακή αντίληψη διαδρά με την εμπειρική πραγματικότητα και συχνά την
παραπλανά όπως στην περίπτωση του μετεικάσματος. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως αυτού του τύπου η
προσέγγιση μπορεί να επεκταθεί ψυχοακουστικά στην δημιουργία ηχητικών εικόνων που με την σειρά
τους έρχονται να δημιουργήσουν διαφορές φάσεις μεταξύ των ηχομορφών οι οποίες
αλληλοπεριχωρούμενες δημιουργούν ενδιαφέρουσες αντιστίξεις. Φιλοσοφικά θέματα όπως η διαφορά
ανάμεσα σε αυτό που φαινομενικά αισθανόμαστε (βλέπουμε, ακούμε κτλπ) και σε αυτό που στην
πραγματικότητα συμβαίνει (εμπειρία-νόηση) δηλαδή η υποκειμενικότητα της αισθητηριακής αντίληψης
και πως αυτή επιβάλλει τελικά τον τρόπο πρόσληψης των ηχητικών συμβάντων αποτελεί θέμα προς
συζήτηση σε αυτή την εργασία.
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