Αντώνης Λιβιεράτος
4½
CD & digital

Στον ρωμαλέο νέο κόσμο
χωράνε λίγοι κι εκλεκτοί.
Ας πιούμε στην υγειά των ικανών να βρουν μια θέση

Το άλμπουμ του Αντώνη Λιβιεράτου 4 ½ κυκλοφορεί σε CD και ψηφιακή μορφή
(streaming & download) την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.
Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ του Λιβιεράτου με ελληνικούς στίχους εδώ και
…18 χρόνια. Το προηγούμενο αντίστοιχο ήταν το διπλό cd Το Πλαστικό Κουτί που είχε
κυκλοφορήσει από την Hitch-Hyke το έτος 2000.
Την χρονιά δηλαδή που ο Χ. πήγε στην πρώτη Δημοτικού. Την ίδια χρονιά που
γεννήθηκε η Φ. ˙ ας μην μιλήσουμε καλύτερα καν για Ψ…
Δεν θα ήταν δίκαιο όμως να μιλήσει κανείς για «την μεγάλη επιστροφή του
καλλιτέχνη» καθώς ακόμη και οι Φ., Χ. και Ψ. έχουν πιθανότατα συναντήσει στο διαδίκτυο
ή ίσως και σε κάποιο live, τον βετεράνο της ελληνικής μουσικής σκηνής Αντώνη Λιβιεράτο
(είτε με το εμβληματικό καπέλο του που τείνει να γίνει σήμα κατατεθέν του, είτε χωρίς
αυτό) και είναι μάλλον εξοικειωμένοι με την φιγούρα του και το όνομα του, αν όχι και με
κάποιες από τις μουσικές του και τα τραγούδια του από τη δισκογραφία, το θέατρο, τον
κινηματογράφο.
Ο Αντώνης Λιβιεράτος δεν έφυγε ποτέ και άρα δεν χρειάζεται να … επιστρέψει.
Όσο για τον χαρακτηρισμό «βετεράνος», δεν περιέχει ίχνος υπερβολής:
-

-

3 προσωπικά άλμπουμ και ένα ep από το 1999 ως το 2004.
5 άλμπουμ ως μέλος του Κεφάλαιο 24 / Chapter 24 από το 1988 (!) ως το 2013 (το
Red Giant Meets White Dwarf του 2011 μάλιστα σε συνεργασία με τον Philippe
Petit)
2 άλμπουμ ως Dr. Atomik το 2007 και το 2011 με το σχήμα να παραμένει ενεργό
συναυλιακά ως τις μέρες μας.

Επιπλέον ο Αντώνης Λιβιεράτος είναι μέλος των Sigmatropic, υπήρξε μέλος των
βραχύβιων Headless Elvis, ενώ ήταν ιδρυτικό μέλος των Illegal Operation και συμμετείχε
στις δύο πρώτες κυκλοφορίες τους (2001-2003) πριν φιλικά χωρίσουν οι δρόμοι τους και
ακολουθήσει ο καθένας τη δική του πορεία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Ως μουσικός, παραγωγός ή συμπαραγωγός, μετρά δεκάδες συμμετοχές σε δίσκους
άλλων μουσικών καθώς και αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών σε συλλογές που έχουν
κυκλοφορήσει από το 1984 μέχρι σήμερα σε διάφορες μορφές.

Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η πλούσια πορεία του ως συνθέτη στο
χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου (σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους αλλά
και σε ντοκιμαντέρ) από το 1986 ως τις μέρες μας.
Με το 4 ½ ο Αντώνης Λιβιεράτος, εγκαινιάζει την συνεργασία του με την
Puzzlemusik παραδίδοντας ένα άλμπουμ που περίμεναν για χρόνια όσοι πιστά τον
παρακολουθούν ενώ ταυτόχρονα ξανασυστήνεται σε ένα νέο κοινό που είτε εκ των
πραγμάτων δεν είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει, είτε έχασε στην πορεία το νήμα που
συνδέει τα άλμπουμ του με ελληνικό στίχο με τα πολυποίκιλα project μέσω των οποίων
δημιουργικά εκφράζεται τα τελευταία πολλά χρόνια.
Τα 11 τραγούδια και τα 2 οργανικά θέματα του 4 ½ συνθέτουν ένα άλμπουμ
ουσιαστικό και ευθύβολο, ένα άλμπουμ συνόλου προορισμένο να συζητηθεί και να
αγαπηθεί.
Το «Βήματα στις σκάλες» είναι το τραγούδι που επιλέχθηκε να εμφανιστεί πρώτο
στο You Tube, ως άτυπο πρώτο single, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσε στη θέση
του να είναι οποιοδήποτε άλλο.
Το cd 4 ½ κυκλοφορεί σε τρίπτυχη χάρτινη συσκευασία.
Artwork: Μάριος Γαμπιεράκης Σκίτσο εξωφύλλου: Νεφέλη Λιβιεράτου
Στο 4 ½ παίζουν οι μουσικοί:
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, φωνητικά, όργανο, ακουστικό και Rhodes πιάνο, συνθετητές, κιθάρες,
ηλ. μπάσο, φυσαρμόνικα, προγραμματισμός / Τάσος Κάτσαρης: Τενόρο σαξόφωνο / Ηλίας
Λιβιεράτος: Τύμπανα, κρουστά, φωνητικά / Γιάννης Τρυφερούλης: Τύμπανα / Νεφέλη Λιβιεράτου:
Φωνή στα «Σε κοίτες ποταμών» και «Κάποιος Κάπου» / Άκης Μπογιατζής: Φωνητικά στο «Βήματα
στις σκάλες»
Παραγωγή: Αντώνης Λιβιεράτος
Ηχοληψία - Μίξη: Αντώνης Λιβιεράτος με τη συμβολή του Μανώλη Αγγελάκη
Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος @ sweetSpot
Φωτογραφίες: Βαγγέλης Κώστογλου

Η Live παρουσιάση του άλμπουμ 4 ½ θα γίνει τον Φεβρουάριο σε ημερομηνία και
χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο από την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου σε cd στα δισκοπωλεία καθώς και για
streaming και download σε i-tunes, Spotify, Google Play, Deezer, Tidal και πολλές άλλες ψηφιακές
πλατφόρμες.
«Βήματα στις σκάλες» YouTube link: https://youtu.be/D7azIaUjTBE
«Αγία Σκουριά» Soundcloud link: https://soundcloud.com/puzzlemusik/antonis-livieratos-agiaskouria
Αντώνης Λιβιεράτος Links
Facebook: https://www.facebook.com/antonis.i.livieratos
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCikMel87_o-9fwy4W6iCFfA
Puzzlemusik Links
Facebook: www.facebook.com/puzzlemusik.label
Twitter: www.twitter.com/puzzlemusik
Soundcloud: www.soundcloud.com/puzzlemusik
Επικοινωνία: puzzlemusik@gmail.com

