
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ 

Ο Γιώργος Τσοντάκης (1951- ) έχει λάβει δύο από τα σημαντικότερα βραβεία κλασικής 
μουσικής: το διεθνές βραβείο Grawemeyer, για το Δεύτερο Κοντσέρτο για βιολί, το 2005, 
και το βραβείο Charles Ives Living, από την Αμερικανική Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών, 
το 2007.  

Σπούδασε με τον Roger Sessions στη Σχολή Τζούλλιαρντ και με τον Franco Donatoni στη 
Ρώμη.  

Γεννημένος στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, με κρητική καταγωγή, είναι μια διεθνώς 
αναγνωρισμένη προσωπικότητα, ενώ και στην Ελλάδα η μουσική του παρουσιάζεται χρόνο 
με τον χρόνο όλο και περισσότερο. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του έχει ηχογραφηθεί 
από τις εταιρίες Hyperion, Koch, Innova και Naxos – ανάμεσά τους δεκατέσσερα ορχηστρικά 
έργα, για τα οποία υπήρξε δις υποψήφιος για  Grammy καλύτερης κλασικής σύνθεσης.  

Ως συνθέτης in residence, συνεργάστηκε επί τέσσερις δεκαετίες με το Μουσικό Φεστιβάλ 
του Άσπεν ‒όπου ίδρυσε και διηύθυνε το Σύγχρονο Μουσικό Συγκρότημα της πόλης‒ , 
καθώς επίσης με τη Philomusica της Οξφόρδης, τη Συμφωνική του Ώλμπανυ για έξι χρόνια, 
και τον Σύλλογο Μουσικής Δωματίου (Chamber Music Society) του Λίνκολν Σέντερ για την 
περίοδο 2009-10, μεταξύ άλλων. Είναι διακεκριμένος συνθέτης in residence στο Ωδείο του 
Κολεγίου Μπαρντ.  

Οι πιο πρόσφατες εκτελέσεις έργων του (παραγγελίες και πρεμιέρες) τα δύο τελευταία 
χρόνια (2016-18) περιλαμβάνουν έργα μουσικής δωματίου για τα Maverick Concerts, το 
Mobius Ensemble του Λονδίνου και συμφωνικά έργα για τη Συμφωνική της Βοστώνης και 
την Ορχήστρα Δωματίου του Αγίου Παύλου, ένα Ρέκβιεμ για τη Συμφωνική του Ώλμπανυ 
καθώς και ένα κονσέρτο για βιολί για τον Γκάρυ Λέβινσον και τη Συμφωνική του Ντάλλας. Η 
εταιρία Naxos κυκλοφόρησε το 2017 τρία κοντσέρτα του με τη Συμφωνική του Ώλμπανυ, 
έκδοση που σκαρφάλωσε στα Top Ten των κλασικών ηχογραφήσεων για το 2017. Για το 
2019 έχει προγραμματιστεί η κυκλοφορία των Σονέτων του με τη Συμφωνική της Βοστώνης.  

Σύντομα θα παρουσιαστεί αφιέρωμα στον συνθέτη και το έργο του, που γυρίστηκε στον 
Βόλο, από τη σειρά Live From Lincoln Center. Ζει στην περιοχή Κάτσκιλς (Catskill 
Mountains), ΝΑ της Νέας Υόρκης. 

 


