ΜΙΦΑΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΥΓΗΣ

Γελλήζεθε 23 Απξηιίνπ 1949 ζηνλ Πεηξαηά, κε θαηαγσγή ηνπ παηέξα από ηε Χίν
(Βνιηζζό) θαη ηεο κεηέξαο από ηελ Ιθαξία. Ξεθίλεζε λα παίδεη ειεθηξηθή θηζάξα ζε
ειηθία 14 ρξόλσλ. Αξγόηεξα ήηαλ κέινο ηνπ Rock ζπγθξνηήκαηνο Sounds.
Εξγάζηεθε επί ρξόληα ζαλ κνπζηθόο ζε πάιθα, ζπλαπιίεο θαη δίζθνπο,
ελνξρεζηξσηήο, παξαγσγόο θαη ερνιήπηεο. Ωο παξαγσγόο έρεη ζην ελεξγεηηθό ηνπ
δίζθνπs όπσο “Παξαινγέο - Γηώηα Βέε”, ”Χαΐλεδεο”, ”Duo Epigonos”, ”Opus of the
Lizard - Nor Dar”, ”Balkan Voices”. Σαλ ερνιήπηεο ερνγξάθεζε κνπζηθνύο όπσο
Lakshmi Shankar, Djivan Gasparian, Eberhart Weber. Σηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε
ζπλζέηε πνπ θαζόξηζε κε ην ζηίγκα ηνπ ηελ ειιεληθή Ethnic ζθελή. Έκπεηξνο
κνπζηθόο, εκπλεπζκέλνο νξακαηηζηήο ελόο ζύγρξνλνπ ήρνπ πνπ παηάεη γεξά ζηελ
παξάδνζε θαη βιέπεη ζε αλαηνιή θαη δύζε. Με ζαθείο κνπζηθνύο επεξεαζκνύο από
ηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Επξώπε ζηηο αξρέο ηνπ 80, μεθίλεζε κηα
πνξεία πνπ ηνλ έθεξε από ην Jazz Club ηεο Πιάθαο ζε δηεζλή θεζηηβάι. Παίδεη,
εηδηθήο θαηαζθεπήο mandola, καληνιίλν, αλαγελλεζηαθό ιανύην, πνιίηηθν ιανύην.
Τν κνπζηθό ζηίγκα ηνπ είλαη εύθνια αλαγλσξίζηκν, απιό, ιηηό θαη θαζαξό.
Σηε δηαδξνκή ηνπ έρεη ζπλεξγαζηεί κε ζεκαληηθνύο θαιιηηέρλεο όπσο νη Ross Daly, Γιώργος
Μαγκλάρας, Arto Tuncboyaciyan, Haig Yazdjian, Γιώηα Βέη, Dragan Dautovski θαη άιινπο, ελώ νη
ζπλαπιίεο ηνπ κε ηνλ Omar Faruk Tekbilek, ζηελ Ειιάδα, ζηα Σθόπηα θαη ην Ιζξαήι, ζεσξνύληαη
ηζηνξηθέο.
Εκπλεπζκέλνο από ήρνπο αλαηνιήο θαη δύζεο ζπλέζεζε θαη ερνγξάθεζε ην 1995,
κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Omar Faruk Tekbilek θαη άιισλ ζπνπδαίσλ ειιήλσλ
κνπζηθώλ, ηελ “Αηνιία”, έλα έξγν πνύ πεξηείρε ην άξσκα θαη ηνπο ήρνπο ηεο
Μεζνγείνπ δίζθν-ζηαζκό γηα ηελ ειιεληθή δηζθνγξαθία, πνπ ηαπηίζηεθε κε ηνλ ήρν
ηνπ Αηγαίνπ, μεθηλώληαο δηάινγν κε ηηο κνπζηθέο παξαδόζεηο ηεο Αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ. Τν γεγνλόο εθηηκήζεθε δεόλησο θαη από ην θνηλό, πνπ έθαλε ην δίζθν
πιαηηλέλην.
Τν 1997 ζπλερίδεη θαη αλαπηύζζεη ηε κνπζηθή ηνπ αλαδήηεζε θπθινθνξώληαο ην
δεύηεξν άικπνπκ ηνπ κε νξγαληθά θνκκάηηα θαη ηίηιν “Χξεζκόο”, αληιώληαο
ήρνπο ηνπ παξειζόληνο, παξνπζηάδεη έλα αηζηόδνμν κέιινλ.
Τελ ίδηα ρξνληά (1997) ερνγξαθεί ην ηξίην άικπνπκ, κε ηίηιν “Μειηζζόθεπνο”, κηα
ζεηξά από δέθα ιπξηθά ηξαγνύδηα, ζε ζηίρνπο ηνπ Ηλία Καηζούλη θαη εξκελεία
ηεο Σοθίας Τζέροσ.
Τν 1998 θπθινθνξεί ην Single “Terra Musica” πνπ πεξηέρεη ηξεηο ζπλζέζεηο ηνπ,
«ηξεηο όςεηο, ηξεηο απόςεηο».
Τελ ίδηα ρξνληά (1998) ελνξρεζηξώλεη θαη δηαζθεπάδεη έληεθα παξαινγέο θαη παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα, ζην
άικπνπκ “Gaia” κε ηε θσλή ηεο κεγάιεο εξκελεύηξηαο ηνπ δεκνηηθνύ -θαη όρη κόλν- ηξαγνπδηνύ, Γιώηας
Βέη, κε κηα λέα ερεηηθά άπνςε, πνύ αθνινύζεζε αλεμάξηεηα θαη παξάιιεια ηελ κνλαδηθή εξκελεία ηεο.
Τν 1999 θπθινθόξεζε ην άικπνπκ “1922, Από ηελ Αζία ζηελ Επξώπε”, πνπ παξαθνινπζεί κνπζηθά ηελ
πνξεία ησλ ειιήλσλ κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Έρεη ζαλ θεληξηθό ζέκα ηεο ηνλ παξάγνληα
άλζξσπν, ηελ πεξηπέηεηα ηεο απόδξαζεο θαη ηελ επαλέληαμή ηνπ ζε λέεο ρώξεο.
Σπλερίδεη ηε δηζθνγξαθηθή ηνπ πνξεία κε ηα άικπνπκ “Déjà Vu” (2001),
“Γύξσ κνπ θη εληόο” (2003) ζπζηήλνληάο καο ηε θσλή ηνπ Γιάννη
Φαρούλη, “Reconstruction” κε ην ζπγθξόηεκα Scopitone (2004).
Αθνινπζεί ην 2005 ν δίζθνο “Γπλαίθεο” (κε ηξαγνύδηα πνπ εξκελεύνπλ ε
Σωηηρία Λεονάρδοσ θαη ε Φωηεινή Βελεζιώηοσ, ζε ζηίρνπο ηεο Μάγδας
Παπαδάκη) θαη ην 2006 ην άικπνπκ “Magenta” (πνπ εξκελεύεη ε
Αναζηαζία Μοσηζάηζοσ, ζε ζηίρνπο Μιτάλη Κοσμπιού).
“Απόςε ζα δηαξξήμσ ηε ζειήλε” (2007) είλαη ε λέα κνπζηθή πξόηαζε πνπ
έξρεηαη λα ηαξάμεη ηα λεξά ηεο Ειιεληθήο κνπζηθήο ζθελήο κε Rock ήρνπο.
Γηα πξώηε θνξά ππεξαζπίδεηαη ην ξόιν ηνπ εξκελεπηή ζε δώδεθα πνηεηηθά
ζελάξηα ηνπ Νίκοσ Σηαθόποσλοσ. Τν 2008 ζηε δηζθνγξαθία ηνπ
πξνζηίζεηαη ε “Αηνιία 2”. Ο Μηράιεο Νηθνινύδεο ζην απόγεην ηεο
θαιιηηερληθήο ηνπ δεκηνπξγίαο επαλαπξνζδηνξίδεηαη κέζα από ηα νξάκαηά
ηνπ, ηηο πάκπνιιεο εκπεηξίεο από ηηο κνπζηθέο θαη ηα ηαμίδηα ηνπ θαη θαηαζέηεη κεισδηθέο γξακκέο θπζηθήο
νκνξθηάο, θαζαξέο, πεξηγξαθηθέο, κε ζπλαίζζεκα θαη… κεζνγεηαθό ρξώκα.

Τν λέν δηζθνγξαθηθό εγρείξεκα (Ινύιηνο 2009) ηνπ Μιτάλη Νικολούδη κε ηίηιν “Αξκεληζηήο”
πεξηιακβάλεη 12 νξγαληθά θνκκάηηα βαζηζκέλα ζε πνιύ γλσζηά ηξαγνύδηα ηνπ, θαζώο θαη ην
αθπθινθόξεην «Neda River».

