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Ο Αλέξανδρος Στουπάκης γεννήθηκε στη Χίο το 1970 και αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο της
Χίου. Μετά τις σπουδές του στην Αθήνα και την Αγγλία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα προκειμένου να
εξασκήσει το επάγγελμά του μια και η Χίος δεν θα μπορούσε επαγγελματικά να του προσφέρει αυτό
που κάνει τώρα.
Είναι ιστορικός μουσικολόγος, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Birmingham με τους John Whenham
και Collin Timms, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τους Ίωνα Ζώτο, Απόστολο Κώστιο και
Καίτη Ρωμανού. Είναι επίσης κάτοχος δέκα πτυχίων μουσικής και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Από το 2000
διδάσκει στα δημόσια ΙΕΚ, σε ιδιωτικά Ωδεία και στη Σχολή Ευελπίδων. Αυτό τον καιρό είναι
καθηγητής Πανεπιστημίου, Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Δήμο Νέας Ιωνίας και Μαέστρος της
Μαντολινάτας Δήμου Κηφισιάς.
Συμμετέχει σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και καλλιτεχνικές επιτροπές, αλλά και επιτροπές
πτυχιακής πιστοποίησης σπουδών, ενώ συγχρόνως άρθρα του δημοσιεύονται σε διεθνή και εγχώρια
έντυπα τέχνης και μουσικής και υπήρξε μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου
Παιδείας. Είναι μέλος του International Musicological Society, του Society for 17th Century Music,
της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού “Επιστήμη του Χορού” και συμμετέχει στο διεθνές
ερευνητικό πρόγραμμα Archive of 17th Century Italian Madrigals and Arias.
Διετέλεσε βοηθός μαέστρος σε πανεπιστημιακές και επαγγελματικές χορωδίες, μαέστρος του
φωνητικού συνόλου «Διάτονον» και της χορωδίας της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Από το
2006 διευθύνει το φωνητικό σύνολο “Εν Φωναίς” και από το 2008 τα μουσικά σύνολα της Σχολής
Ευελπίδων. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της πολιτιστικής κίνησης “ΟΔΟΣ ΤΕΧΝΩΝ”.
Ως μουσικολόγος και μαέστρος συμμετείχε πολλάκις στην εγχώρια και διεθνή δισκογραφία και
μουσική παραγωγή ελλήνων δημιουργών όπως ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Δημήτρης Λάγιος, ο Γιάννης
Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Μίμης Πλέσσας και ο Γιώργος Χατζηνάσιος.
Στη Χίο έχει κάνει δυο συναυλίες, μία με το Γιάννη Μαρκόπουλο και μία με το Λάκη Χαλκιά, ως
μαέστρος του φωνητικού συνόλου “Εν Φωναίς”, που είχε ιδρύσει και διευθύνει.
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