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REZUMAT:  
Lucrarea „Umbra răstimpului”, pentru clarinet, cvartet 
de coarde și muzică electronică, aparține anului 2012 și 
reprezintă un experiment de combinare sonoră a 
instrumentelor de „tip clasic” cu elemente electronice. 
Muzica de natură digitală este înglobată perfect în 
ansamblul desfășurării muzicale, ea nefiind un adiacent, 
un complement, ci este, mai degrabă, un instrument de 
sine stătător. Singura constrângere este dată de fixarea 
periodicității metrice, dominant fiind caracterul giusto, 
în detrimentul agogicii; dar și acest fapt este parțial 
anihilat prin momentele de „solo instrumental” al 
cvartetului de coarde, alături de clarinet. 

 
Cuvinte cheie:  
Muzică electronică, timbralitate, experiment, virtual vs. 
real 

 
INTRODUCERE 
Una dintre cele mai importante caracteristici ale sunetului 
muzical, timbrul, a incitat compozitorii la o permanentă 
căutare și experimentare, cu scopul de a personaliza și a 
„colora” propriile compoziții. De-a lungul timpului, 
această căutare s-a materializat, într-o primă instanță, în 
perioada Barocului incipient, prin trecerea de la muzica 
preponderent vocală, la cea instrumentală, ceea ce a 
generat o adevărată revoluție timbrală, care vine în 
contrast evident cu „monotonia” muzicii vocale, specifică 
perioadei Renașterii. Odată câștigat acest parametru, 
muzica se va dezvolta grandios în perioadele ce urmează, 
înscriind în cadrul istoriei muzicii cele mai influente 
creații. Secolul XX aduce cu sine o acută criză în toate 
elementele structural-interne ale muzicii, generând, pe de 
o parte, căutări și cercetări continue, pentru un nou sistem 
de organizare sonoră, dar și ritmică, iar pe de altă parte 
redescoperind straturile muzicale arhaice, folclorice, ale 
popoarelor. Întregul secol trecut se bazează pe conceptul 
de experiment, de căutare a unei indentități pierdute, 
odată cu disoluția sistemului tonal-funcțional, care 
conferea autorilor stabilitatea și posibilitatea manevrării 
maselor sonore după niște legități bine stabilite și probate 
de-a lungul timpului.  
Ca o corespondență în timp cu revoluția timbrală asociată 
începutului perioadei Baroce, mijlocul secolului XX 
câștigă, poate cea mai importantă invenție a omenirii din 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The work „Shadow Overtime”, for clarinet, string 
quartet and electronic music, belongs to 2012 and is an 
experiment of acoustic combining of “classic” 
instruments with electronic elements. Digital music is 
perfectly embedded in the musical development as a 
whole, it is not an adjacent complement, but rather a 
stand-alone instrument. The only constraint is given by 
fixing the metric regularity, where the giusto character is 
dominant detrimental to agogic, but this is partly offset 
by moments of “solo instrument” of the string quartet, 
together with the clarinet. 

Keywords:  
Electronic music, timbrality, experiment, virtual vs.real 

INTRODUCTION 
One of the most important features of musical sound, 
timbre, incited composers to a constant search and 
experimentation in order to customize and “color”  their 
own compositions. Over time, this search resulted in the 
first instance, from early Baroque through the transition 
from primarily vocal to instrumental music, which 
generated a real timbral revolution that contrasts the 
“monotony” of distinctive Renaissance vocal music. 
Once this parameter was won, music developed greatly in 
the periods that followed, scoring the most influential 
creations within the history of music. The twentieth 
century brings an acute crisis in all internal structural 
elements of music, generating, on the one hand, searches 
and ongoing research for a new system of organizing 
sound, and rhythm, and on the other hand rediscovering 
musical archaic layers, the folklore of the peoples. The 
entire last century is based on the concept of experiment, 
of search for a lost identity, with the dissolution of the 
tonal-functional system that had conferred stability to 
authors and the possibility of handling sound masses 
according to some well-established rules proven 
overtime. 

As a time correlation with the timbral revolution 
associated with the beginning of Baroque, mid-twentieth 
century wins perhaps the most important invention of 
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ultimele decade, acel instrument precis, obedient și 
maleabil – calculatorul (termen pe care ar trebui să îl 
reconfigurăm și să îl transformăm în ceea ce reprezintă el 
de fapt, și anume instrumentul inteligenței artificiale) – 
care oferă o serie de deschideri inovante în toate 
domeniile, bineînțeles și în muzică.  
Ce oferă această mașinărie? Calculatorul este 
instrumentul care în cadrul artei sunetelor conferă 
compozitorilor, în primul rând, posibilitatea extinderii 
unei palete uriașe în cadrul timbralității, pentru că în ceea 
ce privește ambitusul, dinamica și desfășurarea 
temporală, orchestra tipic romantică acoperă aproape tot 
spectrul sonor necesar. În ceea ce privește ambitusul, 
instrumentele – să le spunem „analoage” – acoperă 
aproape întregul areal al audibilității umane; din punct de 
vedere al dinamicii, aceeași orchestră romantică ajunge la 
limita suportabilității urechii (dacă ne gândim doar la 
experiementele sonore regăsite în creația lui Ceaikovski, 
Uvertura 1812 – în care necesitatea impactului sonor 
alătură compartimentului percuției și echipamente 
militare); iar în privința desfășurării temporale tot 
perioada romantică ne dă răspunsul unei ajungeri la 
limită, prin conceptul globalizant de muzică infinită, pe 
de o parte, dar și prin expandarea genurilor (a se vedea, 
doar operele lui Wagner). În acest mod, singurul element 
prea puțin explorat, dar și exploatat rămâne timbrul 
muzical, care odată cu introducerea calculatorului în 
cadrul orchestrei, oferă deschideri imense, poate chiar 
inimaginabile, încă, ținând cont de continua cercetare 
care se desfășoară în zilele noastre. În aceeași măsură, 
componenta electronică (și aici ne referim la întregul 
spectru al echipamentelor electro-acustice) câștigă și 
implementează, treptat, o nouă caracteristică a sunetului – 
spațialitatea. Stereofonia și cuadrofonia (ori mai mult de 
atât) plasează sunetul în spațiu, oferind, și aceasta, noi 
posibilități experimentale. 
Ne aflăm, astfel, în plină perioadă a căutărilor, în care 
cea mai importantă invenție a secolului XX influențează 
muzica și o va face cu singuranță și în continuare. Încă nu 
avem un „curent” muzical bine înrădăcinat, ne aflăm încă 
în perioada infantilă, dar așa după cum instrumentele 
muzicale au avut nevoie de o perioadă mare de timp 
pentru a fi introduse în uzul muzical, de asemenea, 
calculatorul va fi introdus, poate nu ca și substituent, în 
cadrul orchestrei secolului XXI.  
II.INFLUENȚA TEHNOLOGIEI ÎN CREAȚIE, 
INTERPRETARE ȘI RECEPTARE  
Utilizarea elementelor electronice pentru compoziție, 
organizare, înregistrare, mixare, oferire de „culoare” 
timbrală nouă, proiectare, interpretare și distribuire a 
muzicii, fac parte din uzul curent al muzicii. În ziua de 
astăzi muzica nu ar exista în afara tehnologiei. 
Dezvoltarea explozivă a ideilor și a materialelor muzicale 
din ultimele decade reprezintă rezultatul direct al 
exploatării instrumentelor electronice și a tehnologiilor 
de înregistrare. Compozitorul din ziua de azi gândește 
prin intermediul mediului electronic. Vocabularul 
muzical pe care îl utilizează, practic nu are limite, fapt 
datorat tehnologiilor electronice. În aceeași măsură, 
receptarea muzicii s-a schimbat radical datorită întregului 
arsenal oferit de către aceste tehnologii, dar și a mass-
mediei care a modificat contextul social prin care muzica 
influențează spiritul uman. Ținând cont de aceste aspecte, 
putem concluziona că întreaga muzica din ziua de azi este 

mankind in the last decade, that precise instrument, 
obedient and pliable - the computer (a term we should 
reconfigure and change into what it really means, namely 
artificial intelligence tool) - which offers a range of 
innovative openings in all areas, and of course in music.  
What does this machine give? The computer is the tool 
that gives composers within the art sound, first, the 
possibility of extending a huge range in timbrality, 
because in terms of ambitus, dynamic and temporal 
development, the typical romantic orchestra covers 
almost all sound spectrums. Regarding ambitus the – let 
us call them “analogous” - instruments cover almost the 
entire area of human audibility, in terms of dynamics, the 
same romantic orchestra reaches the limit of ear 
endurance (if we consider only sound experiments found 
in the creation of Tchaikovsky, 1812 Overture – where 
the need for sound impact joins percussion department 
and military equipment); and regarding time deployment 
the romantic period also gives the answer of reaching the 
limit, by the globalizing concept of infinite music, on the 
one hand, and by expanding genres (see only the works 
of Wagner). In this way, the only element too little 
explored and exploited remains the musical timbre that 
with the introduction of computers in the orchestra offers 
huge, even yet unimaginable openings, taking into 
account the continuous research that takes place today. 
Similarly, the electronic component (and here we refer to 
the full spectrum of electro-acoustic equipment) 
gradually wins and implements a new feature of sound – 
spatiality. Stereophony and quadrophony (or more than 
that) places the sound in space, giving new experimental 
possibilities, too. 

Thus we are in a time strongly marked by searches, 
where the most important invention of the twentieth 
century influences music and will certainly do it further. 
We do not have a well rooted musical “current” yet, we 
are still at the beginning, but as well as musical 
instruments needed a long time to be introduced in the 
use of music also the computer will be introduced maybe 
not as a substitute, in the 21st century orchestra.  

II. INFLUENCE OF TECHNOLOGY IN  
CREATION, PERFORMING AND 
RECEPTION 
Using electronic elements for composition, organization, 
recording, mixing, providing the new timbral “colour” 
design, performing and distribution of music is part of the 
current use of music. Nowadays music would not exist 
without technology. The explosive development of ideas 
and of musical materials in the last decade is a direct 
result of the exploitation of electronic instruments and 
recording technologies. Today’s composer thinks through 
the electronic medium. The musical vocabulary that he 
uses has virtually no limits, due to electronic 
technologies. Equally, music reception has radically 
changed because of the whole arsenal offered by these 
technologies and the mass-media that has changed the 
social context in which music affects the human spirit. 
Considering these aspects, we conclude that all music 
today is electronic music, due to the ways in which it was 
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muzică electronică: fie prin modalitățile în care a fost 
gândită, interpretată și în cele din urmă receptată. [1] 
Utilizarea tehnologiei pentru realizarea unei partituri 
muzicale implică o etapă intermediară între calculator și 
rezultatul finit – creația – în speță programul de 
calculator în cadrul căruia creatorul specifică date 
detaliate de generare și control al sunetului. 
Compoziția asistată de calculator „urmărește obținerea 
unor rezultate care să servească elaborării unei lucrări 
muzicale. […] compoziția pe calculator nu imită 
activitatea de creație, și ca atare programul, calculatorul 
și orice echipament audio auxiliar sunt simple 
instrumente intermediare. Colaborarea dintre compozitor 
și calculator poartă, în consecință, amprenta celui dintâi, 
compozitorul fiind responsabil de calitatea estetică a 
lucrării realizate pe calculator.” [2] 
În general, muzica electronică este caracterizată de 
unicitate, fixarea pe suport digital conferindu-i această 
caracteristică. De asemenea, partitura devine inutilă și cel 
mai frecvent imposibil de realizat. În acest mod, 
compozitorul este în același timp atât creatorul, cât și 
interpretul muzicii electronice, prin extensia sa, mediul 
digital, pe care îl configurează după necesitate. [3] 
Pe măsură ce tehnologia s-a dezvoltat, aceasta a oferit 
compozitorilor mediul necesar pentru continua cercetare 
în cadrul muzicii electronice, pentru ca în ultimele decade 
ale secolului XX, fenomenul să se inverseze și anume, 
creatorii cereau centrelor de cercetare în domeniul 
muzicii electronice să producă noi și noi tehnologii, noi 
efecte, programe sau instrumente. 
Muzica electronică se regăsește în două stări: exclusiv 
sub formă electronică, în care compozitorul crează 
lucrarea sa în totalitate în laboratorul său de creație 
(lucrarea excluzând în totalitate interpretarea, aceasta 
existând doar sub formă înregistrată), iar a doua și poate 
cea mai frecvent întâlnită (și care, credem noi, va fi 
modelul de urmat pentru deceniile următoare) este 
introducerea în cadrul orchestrei sau grupurilor 
instrumentale a „elementelor” electronice, fie sub forma 
instrumentelor digitale, fie sub forma unor înregistrări 
prefabricate, fie utilizând computerul ca mediu virtual 
interactiv.  
Printre primii vizionari ai secolului trecut, Edgard Varèse 
propune integrarea instrumentelor electronice în cadrul 
orchestrei, așa după cum putem observa și în cadrul 
lucrării sale Ionisation, realizată în anul 1931, opus care 
marchează o ruptură totală de muzica trecutului din 
creația compozitorului. Ionisation propune o componentă 
orchestrală avangardistă din cadrul căreia nu lipseau 
instrumentele electronice – de exemplu, tereminul. [4] 
Acest model impus de către compozitorul francez ne-a 
determinat în realizarea unei lucrări care să combine 
instrumentele „clasice”, cu sonorități prefabricate în 
mediul electronic, luând astfel naștere lucrarea Umbra 
răstimpului pentru cvartet de coarde, clarinet și sunete 
preînregistrate. 

III.UMBRA RĂSTIMPULUI – MODEL 
COMBINATORIU AL TIMBRALITĂȚII 
„CLASICE” CU CEA REALIZATĂ ÎN 
MEDIUL DIGITAL 
Lucrarea aparține anului 2012, fiind compusă în cadrul 
proiectului de cercetare intitulat Impactul artistico-social 

conceived, performed and eventually received. [1] 
Using technology to achieve musical scores involves an 
intermediate stage between the computer and the final 
result - the creation - in this case the computer program in 
which the creator specifies detailed data of sound 
generating and control. 
Computer-aided composition “seeks results that serve to 
develop a musical work. [...] computer does not mimic 
the composition of creative activity, and so the program, 
the computer and any auxiliary audio equipment are 
simple intermediate instruments. The collaboration 
between composer and computer wears therefore the 
mark of the former, the composer is responsible for the 
aesthetic quality of the work performed on the computer. 
“[2] 
In general, electronic music is characterized by 
uniqueness, its fixing on digital support conferring this 
feature. The score also becomes unnecessary, and often 
impossible. So, the composer is both creator and 
performer of electronic music, by his extension, the 
digital environment, which he configures as needed. [3] 
As technology developed, it provided composers with the 
necessary environment for continuous research within 
electronic music, and during the last decade of the 20th  
century the phenomenon reversed, namely, the creators 
demanded research centers in the field of electronic 
music to produce newer and newer technologies, new 
effects, software or tools. 
Electronic music is found in two conditions: only in 
electronic form, in which the composer creates his work 
entirely in his creation laboratory (the work totally 
excluding performance, it only exists as recorded), and 
the second and perhaps the most frequently encountered 
(and which, we believe, will be the model to follow for 
the decades to come) is the introduction into orchestras or 
instrumental groups of electronic “elements” in the form 
of digital instruments, in the form of prefabricated 
recordings or by using the computer as an interactive 
virtual environment. 
Among the early visionaries of the last century, Edgard 
Varèse proposed to integrate electronic instruments in the 
orchestra, as can be noticed in his work “Ionisation”, 
created in 1931, which marks a complete break from the 
music in the composer’s past work. “Ionisation” proposes 
an avant-garde orchestral component that does not lack 
electronic instruments - eg “the theremin”. [4] 
This model imposed by the French composer led us in 
achieving a work that combines “classic”  tools with 
sounds prefabricated in the electronic area, thus giving 
life to the work Shadow Overtime for string quartet, 
clarinet and prerecorded sounds. 

III. SHADOW OVERTIME - 
COMBINATORY MODEL OF “CLASSIC 
TIMBRALITY“ TO THOSE ACHIEVED  
IN DIGITAL ENVIRONMENT 
The work belongs to the year 2012, being composed 
within the research project entitled Artistic and social 
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al creației muzicale contemporane în secolul al XXI-lea 
prin prisma relației creator – interpret – public 
consumator. Opusul este structurat în trei părți – I. 
Electro bumpți, II. Bumpți play, III. Bumpți-bumpți.  
Opusul reprezintă o extindere a unei lucrări mai vechi, 
care aparține anului 2010, intitulată Răstimp, pentru flaut, 
vioară și pian, lucrare care anticipă o serie de elemente 
motivice, pe care o să le regăsim, în formă extinsă și 
variată, în lucrarea propusă spre analiză; de aici provine 
și titlul Umbra răstimpului, ca o extrapolare a 
concepțiilor și a ideilor muzicale din anii anteriori. 

 
Ex. 1 Răstimp – introducerea – idei motivice generatoare 
pentru Umbra răstimpului (a se vedea spre comparație cu 
exemplul numărul 3) 
Fiecare parte conține un anumit număr de track-uri, care 
sunt inițiate de către interpreți prin intermediul 
telefonului mobil, nefiind, în acest mod, necesar încă o 
persoană care să controleze și să monitorizeze „curgerea” 
track-urilor. Sincronizarea cu muzica electronică se 
realizează în mod firesc datorită faptului că aceasta este 
concepută să respecte periodicitatea metrică (de patru 
pătrimi), ea desfășurându-se aidoma unui ostinato ce 
însoțește aproape în permanență desfășurările ritmico-
melodice ale instrumentelor. Partitura conține și un 
portativ dedicat sunetelor digitale, pe parcursul căruia 
sunt indicate principalele sintetizatoare utilizate pentru 
compunerea acesteia. Programul de computer utilizat 
pentru realizarea muzicii electronice este Reason 5.  

 
Ex. 2 Umbra răstimpului – partea I – „partitura” muzicii 
electronice realizată în Reason 5 
Partitura lucrării este precedată de o scurtă explicație a 
autorului, text pe care propun să îl preluăm integral.  
„Umbra răstimpului pentru clarinet, cvartet de coarde și 
muzică electronică este compusă din trei părți, dar care 
articulează la nivel macrostructural o amplă formă de 
sonată. 
Prima parte este alcătuită din două secțiuni. Prima 
secțiune, cu rol de introducere, este compusă din 4 sunete 
principale (reb, mib, fa şi sol) ce sunt permutate vertical 
în toate registrele, creând impresia de joc sonor, în timp 
ce discursul muzical se desfășoară pe o pedală ritmică 
generată de muzica electronică.  
Secțiunea a doua prezintă cele două teme, mediate de 

impact of contemporary musical creation in the twenty-
first century through the relationship composer- 
performer - the consumer public. The work is divided 
into three parts - Electro bumpţi I., II. Bumpţi play, III. 
Bumpţi-bumpţi. 

This composition is an extension of an older work that 
belongs to 2010, entitled “Overtime”, for flute, violin and 
piano, a work that anticipates a number of motivic factors 
we will find, in an extensive and varied form, in the work 
proposed for analysis; from here comes the title “Shadow 
Overtime” as an extrapolation of musical concepts and 
ideas from previous years. 

 
Ex. 1 “Overtime” - Introduction - motivic ideas for 
“Shadow Overtime” (see for comparison with Ex. 3) 

Each part contains a number of tracks that are initiated by 
players via mobile phone, so we don’t need another 
person to control and monitor the “flow” of the tracks. 
Synchronization with electronic music is made naturally 
because it is designed to respect metric periodicity (four 
quarter notes), developing like an ostinato that almost 
permanently accompanies the rhythmic-melodic 
deployments of instruments. The score also contains a 
stave dedicated to digital sounds, during which the main 
synthesizers used to compose it are indicated. The 
software used to create the electronic music is Reason 5. 

 
Ex. 2 “Shadow Overtime” - Part I - “score” of electronic 
music made in Reason 5 

The score  of the work is preceded by a brief explanation 
of the author, a text  I suggest to take over in full. 
“Shadow Overtime” for clarinet, string quartet and 
electronic music is composed of three parts, but 
articulates the broad macro level of sonata form. 
The first part consists of two sections. The first section, 
having the role of input, is composed of 4 main sounds 
(D flat, E flat, F and G) that are permuted vertically in all 
registers, creating the impression of playing sound, while 
the musical discourse is conducted on a rhythmic pedal 
generated by the electronic music. 
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punte, iar elementele din introducere sunt reluate sub 
diferite forme, evoluând permanent, însoțite de efectele 
generate de calculator. 
Partea a II-a este lentă, fiind construită la rândul ei din 
două secțiuni. Prima secțiune propune linii melodice 
liniştite, armonii calde, atmosfera creeată fiind una 
calmă; peste notele lungi ţinute de cvartetul de coarde 
(cărora li se adaugă şi efectele sonore ale muzicii 
electronice), se vor remarca scurtele interjecții ale 
clarinetului, ce vor crea un contrast definitoriu. Secțiunea 
a doua este alcătuită dintr-o scurtă dezvoltare, în care 
predomină scriitura polifonică, particularizată prin câteva 
fugato-uri de extensie redusă, având rol de prelucrare 
tematică și, în același timp, de pregătire a finalului piesei. 
Ultima parte, cu rol de repriză, propune în prim plan 
parametrul ritmic. Finalul readuce elemente din 
introducere, dar sub formă variată, creând un ostinato la 
cvartetul de coarde peste care se va desfășura un dialog 
între clarinet și viori. Suportul electronic este folosit 
pentru a sprijini instrumentele de coarde, iar combinația 
dintre sunetele electronice și sunetele acustice produce un 
efect sonor specific. În cadrul finalului piesei, discursul 
sonor este condus pe trei planuri: cvartet de coarde, 
clarinet și muzică electronică.” [5] 
Prima parte debutează cu o introducere în care audiem 
pentru început sonoritățile digitale – inițiate de către 
violoncelist prin intermediul telefonului mobil – urmate, 
pe rând de intervențiile violoncelului, a viorii secunde, a 
viorii prime și, respectiv, a violei, care prin tehnica 
aleatorică de „chenar”, prin glissando sul ponticello, 
tremollo, punctează principalele elemente sonore 
propuse: re bemol, mi bemol, fa și sol. Astfel, întreaga 
parte este construită pe baza acestui tetracord lidic. 

 

 

 
Ex. 3 Umbra răstimpului – partea I – introducerea – 
primele intervenții instrumentale, alături de „pedala 
digitală” 
 

The second section presents two themes, bridge 
mediated, and the input elements are repeated in various 
forms, constantly evolving, accompanied by computer-
generated effects. 

Part II is slow, being built in its turn of two sections. The 
first section proposes peaceful melodies, warm 
harmonies, the atmosphere created is one of  calmness;  
over long notes held by the string quartet (to which sound 
effects of electronic music are added) we will notice the 
brief interjections of the clarinet, which will create a 
contrast. The second section consists of a brief 
development, the polyphonic writing prevailing, 
customized by several Fugatos of reduced extension sites 
with the role of thematic processing which at the same 
time prepare the end of the work. 

The last part, having the role of reprise, proposes the 
rhythmic parameter in the foreground. The end brings 
back the introduction elements, in a varied form however, 
creating an ostinato in the string quartet over which the  
clarinet and violin will perform a dialogue. The electronic 
media is used to support the string instruments, and the 
combination of electronic sounds and acoustic sounds 
produces a specific sound effect. At the end of the piece, 
the sound speech is conducted on three levels: string 
quartet, clarinet and electronic music. “[5] 

The first part begins with an introduction where we listen 
to digital sonorities - initiated by the cellist via mobile 
phone - followed in turns by the interventions of the 
cello, the second violin, the first violin, and respectively, 
the viola, which by the aleatoric technique of the  
“frame”, by glissando sul ponticello, tremollo, highlights 
the main elements of the proposed sound: D flat, E flat, F 
and G. The entire part is built on this lydian tetrachord.

 

 

 
Ex. 3 “Shadow Overtime” - Part I - Introduction - first 
instrumental interventions, along with “digital pedal” 
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Tetracordul lidic generator: 

          
În cele ce urmează, intervine și clarinetul care 

utilizează același material sonor descris de către 
instrumentele de coarde, dar de data aceasta sonoritățile 
în glissando sunt înlocuite de „punctiformități” sonore. 

 
Ex. 4 Umbra răstimpului – partea I – introducerea – 
prima intervenție a clarinetului 
Muzica electronică intervine aici ca un al șaselea 
„instrument” prin redarea, alături de sonorități specifice, 
a unei pedale de re bemol, moment singular în întreaga 
partitură, cu rolul evident de a instaura și de a fixa 
principalul sunet, cvasi-tonica modului propus. 
Ulterior muzica se dezvoltă firesc – inițiindu-se 
principala „ideea tematică” (mai degrabă aș menționa că 
această idee tematică trebuie gândită la nivel macro, 
întregul grup instrumental contribuind la implementarea 
acestei idei; tema trebuie percepută, mai degrabă ca 
„sonoritate globală”, decât în manieră „clasică”, o 
totalizare a principalelor evenimente rimtico-melodice 
prezentate până acum; de aceea tema nu este 
recognoșcibilă și fără identitate retorică la nivel 
particular, dar la nivel totalizator, general, ea se remarcă 
în mod evident). 

 
Ex. 5 Umbra răstimpului – partea I – tema principală 
Combinația timbrală este diversă, muzica de proveniență 
digitală aflându-se în contrast evident cu „monotonia 
timbrală” a cvintetului, printr-o serie largă de sonorități 
care înveșmântează și completează în mod fericit 
întregul. Secțiunea mediană a părții prime se desfășoară 
„a capella” – fără acompaniamentul digital și reprezintă 
un moment de tranziție, cu evenimente sonore noi, 
principalul diriguitor fiind clarinetul, susținut în 
permanență de către cvartetul de coarde.  
Reintroducerea sunetelor digitale îi revine, de data 
aceasta, interpretului de la vioara a doua, care inițiază 
Track-ul 2 – moment concomitent cu debutul celui de-al 
doilea eveniment tematic a primei părți: 

 
Ex. 6 Umbra răstimpului – partea I – tema secundă – 
clarinet  

The Lydian tetrachord: 

          
Next, the clarinet intervenes using the same sound 
material described by the string instruments, but this time 
the glissando sonorities are replaced by sound 
“punctiformities”. 

 
Ex. 4. “Shadow Overtime” - Part I - Introduction - first 
intervention of the clarinet 

Electronic music comes here with as a sixth “instrument” 
by playing, alongside the specific sounds, a D flat pedal, 
a singular moment in the entire score, with the clear role 
to establish and secure the main sound, the quasi-tonic of 
the mode proposed. 

Subsequently the music develops naturally - initiating the 
main “thematic idea” (I would rather mention that this 
idea should be judged at the macro level of the whole 
instrumental group helping to implement this idea; the 
theme should be seen rather as a “global sounding” than 
in the “classic” manner, a summation of the main 
rhythmical-melodic events presented so far, therefore the 
theme is not recognizable and without a particular 
rhetoric identity, but as a whole, it obviously stands out) 

 
Ex. 5 “Shadow Overtime” - Part I - Main theme  

The timbral combination is diverse, initial digital music 
being in obvious contrast to the “timbral monotony” of 
the quintet, through a wide range of sounds that actually 
clothes and happily completes the whole. The middle 
section of the first part takes place “a capella” - without 
the digital accompaniment and is a time of transition, 
with new sound events, the main leader being the 
clarinet, always supported by the string quartet. 

The reintroduction of digital sounds is this time played 
by the second violin, which initiates Track 2 – a moment 
simultaneous to the onset of the second theme event of 
the first part: 

 
Ex. 6 “Shadow Overtime” - part I - second theme - 
clarinet 
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Partea I este caracterizată, după cum am văzut, de suflu 
muzical „în valuri” și în permanentă creștere. Din punct 
de vedere melodic, asistăm la construcția unui întreg 
edificiu bazat pe un mod oligocordic, un tetracord 
anhemitonic, ce ajută la realizarea discursurilor melodice 
preponderent polifonice. Elementul care se detașează și 
care conferă balans și energie este ritmul, prezentat în 
varii tipologii: evoluții melodico-ritmice, poliritmii, 
pedale ritmice, ritmuri complementare, totul 
desfășurându-se exclusiv în manieră giusto, fapt dat de 
exactitatea impusă de muzica electronică, care generează 
accentul periodic cu o strictețe impetuoasă. 
Partea a II-a, lentă, misterioasă, dar păstrând aceeași 
energie interioară dată de incisivitatea scriiturii ritmice, 
este alcătuită din două secțiuni. După o scurtă introducere 
cu rolul de a instaura atmosfera enigmatică – moment 
realizat muzical prin glissando-uri repetate alternativ pe 
suprafețe mici (secunde mici) la clarinet, pizzicato-uri la 
violoncel, izoritmii, etc. – debutează secțiunea primă a 
părții a doua, în care cvartetul de coarde acompaniază 
cantilena clarinetului, totul fiind suprapus peste 
sonoritatea pulsatilă a muzicii electronice. Tetracodul 
lidic caracteristic părții prime este acum extins spre 
structuri melodice caracterizate de evitarea semitonului. 

 
Ex. 7 Umbra răstimpului – partea II – structuri melodice 
Structura melodică generatoare pentru partea secundă 

 
 
Pe baza acestei structuri melodice, transpozabilă și cu 
sunete permutabile, se construiește cantilena clarinetului: 

 
 

Secțiunea se dezvoltă treptat atât prin ambitus și 
dinamică, cât și prin continua „agitație” a 
acompaniamentului regăsit la cvartetul de coarde, fapt 
realizat componistic prin poliritmii aflate într-o continuă 
creștere a intensităților.  
Odată cu întreruperea sunetelor digitale, debutează 
secțiunea secundă a acestei părți, moment de contrast 
strident față de desfășurarea de până acum a lucrării, fapt 
dat de multitudinea de modalități componistice utilizate: 
tremolo-uri, dialoguri între compartimente, unisoane, 
dialoguri polifonice, intrări fugate, accente dinamice 
intense, glissandi, etc. totul fiind utilizat cu rol 
dezvoltător, dar și de tranziție spre energia tumultoasă 
care revine odată cu inițierea părții a III-a. 

Part I is characterized, as we have seen, by a constantly 
increasing music blast “in waves”. In terms of melody, 
we witness the construction of an entire building based 
on an oligochordic mode, an anhemitonic tetrachord that 
helps in the making of the mainly polyphonic melodic 
discourses. The element that stands out and gives balance 
and energy is rhythm presented in various types: 
melodic-rhythmic developments, polyrhythms, rhythmic 
pedals, complementary rhythms, all taking place solely in 
the giusto manner, due to the accuracy required by 
electronic music that imposes the periodic accent with 
exactness. 
Part II, slow and mysterious but keeping the same inner 
energy given by the incisiveness of the rhythmic writing, 
consists of two sections. After a brief introduction with 
the role of establishing an enigmatic atmosphere – a 
musical moment accomplished by glissandos repeated 
alternatively over small surfaces (small seconds) 
performed by the clarinet, by pizzicatos performed by the 
cello, isorhythmes, etc. - the first section of Part II begins  
where the string quartet accompanies the clarinet  
cantilena, everything being superposed  over pulsating 
sounds of electronic music. The Lydian tetrachord typical 
of part I is now extended to melodic structures 
characterized by avoidance of halftone 

 
Ex. 7 “Shadow Overtime” – part II – melodic structures. 
Melodic structure for the second generation. 

 
 
Based on this melodic structure, transposable, with 
permutable sounds, the clarinet cantilena is built: 

 
 

The section develops gradually through both ambitus and 
dynamics, and by the continuous “agitation” of the 
accompaniment, found again at the string quartet, which 
was accomplished by the composer through polyrhythms 
in a continuously increasing intensity. 
The second section of this part begins with the 
interruption of the digital sounds, a sharp contrast 
moment compared to the previous evolution of the piece, 
given by the multitude of componisitional ways used: 
tremolos, dialogues between compartments, unisons, 
polyphonic dialogues, fugue entries, intense dynamic 
accents, glissandi, etc. all used with developing role, but 
also as transition towards the turbulent energy that comes 
back with the beginning of Part III. 
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Ultima parte readuce, simetric, cu rol de repriză 
dinamizată, caracterul ritmic balansat și incisiv regăsit în 
debutul lucrării. Alături de acesta, o serie de elemente 
sunt „reamintite” sub formă variată, subliniind faptul că 
această parte reprezintă o repriză a unei ample forme de 
sonată. Bineînțeles că această formă de care pomenim nu 
se regăsește sub configurația ei „clasică”; totuși, sugestia 
reprizei dinamizate, alături de cele două teme 
contrastante din debut, despărțite de punte, partea a doua 
gândită ca tratare, iar ultima parte ca segment totalizator, 
sunt o serie de „gesturi componistice” care întăresc 
afirmația noastră. 
Partea a III-a debutează cu un ritm ostinato la violoncel – 
care va fi regăsit frecvent pe parcursul ultimei mișcări –  

 

 
 

care „preludiază” inițierea ultimului track aferent muzicii 
electronice, ce va acompania melodia clarinetului. 

 
Ex. 8 Umbra răstimpului – partea III – linia melodică a 
clarinetului acompaniată de muzica electronică 
După acest moment revin sub formă variată, aleatorică – 
repriza dinamizată – acele glissando-uri din prima parte, 
care încadrează, simetric, un moment cu totul aparte și 
anume un solo – de doar patru măsuri – a muzicii 
electronice.  

 
Ex. 9 Umbra răstimpului – partea III – repriza 
dinamizată 
Finalul lucrării este realizat prin creșterea în dinamică, 
„precipitarea” formulelor ritmico-melodice fiind stopată 
brusc, doar un singur la, în staccato și cu accent de 
intensitate la violoncel, fiind înzestrat cu rolul de finalis 
al discursului melodic. 
Așa după cum reiese din această succintă prezentare 
analitică a lucrării, asistăm la o virtuală formă de sonată 
extinsă pe parcursul celor trei părți. 

Schema lucrării – Umbra răstimpului 
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The last part brings back, symmetrically, with the role of 
a dynamized reprise, the balanced and incisive rhythmic 
character found in the beginning of the work. Beside this, 
a number of items are “reminded” in a varied form, 
stressing the fact that this part is a half of a broad sonata 
form. The forms we mention is not found in its “classic” 
configuration; yet the suggestion of the dynamized 
reprise, with the two contrasting themes of the debut, 
separated by the deck, the second part thought as a 
treatment, and the last part as a totalizing segment, are a 
series of “compositional gestures” that reinforce our 
claim. 
Part III begins with a cello ostinato rhythm - which is 
frequently found in the last movement - 

 

 
 

that anticipates track initiation for the latest electronic 
music that will accompany the clarinet melody. 

 
Ex. 8 “Shadow Overtime” - part III - the clarinet melody 
accompanied by electronic music 

After this moment, those glissandos of the first part 
return in a varied and aleatoric form – the dynamized 
reprise- symmetrically framing a very special moment, 
namely a solo - just four beats – of electronic music. 

 
Ex. 9 “Shadow Overtime” - Part III – The dynamic half. 

The end of the work is done by dynamic growth, the 
“precipitation” of rhythmical-melodic forms being 
stopped suddenly, only a single A, in staccato with 
intensity cello accents, gifted with finalis role of the 
melodic speech. 
As it comes out of this brief analytical presentation of the 
work, we witness a virtual sonata form extended along 
the three parts. 

 
Work Form – Shadow Overtime 
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IV. CONCLUZII 
Lucrarea pentru clarinet, cvartet de coarde și muzică 
electronică, Umbra răstimpului, din creația proprie, 
reprezintă atât un model de combinație timbrală între 
analog și digital, între instrumentul de tip „clasic” și cel 
de tip electronic, între sonoritatea „reală” și cea 
„virtuală”, etc., dar și un experiment combinatoriu în care 
sunetul electronic poate exista alături de instrumentele 
specific muzicii clasice, aflându-se pe picior de egalitate.  

Schema lucrării – Umbra răstimpului – ponderea 
combinațiilor între sunetele virtuale și reale 

Umbra răstimpului 
 Partea I Partea a II-a Partea a III-a 
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Așa după cum se poate observa și din schema de mai sus, 
muzica electronică însoțește aproape în permanență 
cvintetul de instrumentiști, ea nefiind gândită doar ca 
„suport timbral”, ci ea se integrează activ în cadrul 
desfășurării muzicale, atât prin sunete precise, cât mai 
ales prin ritmicitatea specifică și deschiderile pe care le 
oferă din punct de vedere timbral. Scopul acestui 
experiment este, după cum am văzut, de extindere a 
timbralității, de a face un pas înainte spre o muzică în 
care „trebuie să facem loc” în partitura generală pentru un 
portativ nou, dedicat în exclusivitate sunetelor digitale. 
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IV. CONCLUSIONS 
The work for clarinet, string quartet and electronic music, 
“Shadow Overtime” of my own creation is both a model 
of timbral combination between analog and digital, 
between “classical” and electronic instruments, between 
the “real” and “virtual “sounds, etc., and a combinatorial 
experiment in which electronic sound may exist along 
with specific instruments of classical music, being on 
equal footing. 

Scheme of Work - “Shadow Overtime” - share 
combinations of virtual and real sounds 
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As it can be seen from the diagram above, electronic 
music almost always accompanies the instrumental 
quintet, it was not thought just as “timbral support” but it 
fits actively in the musical development both through 
precise sounds, and especially by specific rhythms and 
openings it offers in terms of timbre. The purpose of this 
experiment is, as we have seen, to extend timbrality, to 
make a step towards a music where “we have to make 
room” in the overall score for a new stave, dedicated 
exclusively to digital audio sounds. 
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