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REZUMAT 
Începutul secolului 21 s-a dovedit a fi o perioadă 
excelentă pentru reprezentațiile de muzică electronică 
live. Un trend exploatat din ce în ce mai intens este cel 
cunoscut sub numele de reprezentație multi-media. 
Aceasta integrează elemente muzicale și vizuale dar și 
alte elemente în cadrul unui sistem organizat conceptual. 
Pe măsura ce puterea computerizată crește iar 
dimensiunile computerului se diminuează, se evidențiază 
noi posibilități de explorare a interfeței fizice, inclusiv 
reprezentații mai intuitive folosind instrumente muzicale. 
Evoluția tehnologică este doar o față a monedei ce 
cuprinde ansamblul noilor idei muzicale. că și în trecut, 
valoarea muzicii este dată de ideile estetice pe care le 
descrie. Astfel, relația dintre compoziția muzicală și 
tehnologie este, pentru unii, un subiect controversat. Pe 
de alta parte, accesibilitatea și inovația creeaza o cultură 
“tradițională”, în cadrul căreia designeri, compozitori și 
interpreți împart între ei noile descoperiri, cimentând 
astfel noi obiceiuri. Rezultatul este un schimb cultural 
prin care muzica este conceptualizată, interpretată și 
ascultata de spectatori.     
Cuvinte cheie 
Multimedia, tehnologie muzicala, muzica electronica, 
muzica și artele vizuale. 

INTRODUCERE 
Muzica exercita o influență mare asupra ființei umane. Ea 
nu este doar un mijloc de relaxare. Ea poate să ne ridice 
moralul și să ne trezeasca amintiri. Actul de creație 
muzicală apropie oamenii într-un dialog intim, rezultatul 
fiind o experiență intimă intensă. Cu ajutorul 
instrumentelor electronice, putem produce noi timbre 
muzicale și adevărate lumi sonore. Aceste instrumente 
deschid posibilitatea de explorare și încurajează 
improvizația muzicală, ceea ce nu se întâmplă cu 
instrumentele muzicale acustice. Acestea constrâng și 
obligă muzicianul să respecte cu strictețe regulile 
muzicale și de armonie. Nu puțini compozitori au visat, 
încă de la începutul acestui secol, la tehnologii 
electronice care să poata extinde gama de sunete și 
tonalități care erau redate atunci de instrumentele 
muzicale. A doua decadă a secolului 20 a înregistrat o 
creație de muzică experimentală fără precedent, în cadrul 
căreia se evidenția necesitatea de noi resurse 
instrumentale care să poata atinge alte culmi de inovație 
și să distruga barierele impuse de procesele de 
compozitie muzicală tradițională. Compozitori precum 
Ives, Satie, Cowell, Varèse și Schoenberg au revoluționat 
resursele structurale și instrumentale de creație muzicală. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The early 21st century has proven to be an exciting time 
for live electronic musical performance. One of the new 
trends being explored are multi-media performances 
integrating musical, visual and other performance 
elements within one conceptually organized system. As 
computers increase in power while decreasing in size, 
new approaches to physical interfaces can be explored, 
including more intuitive performance instruments. 
Technological change is only one side of an equation that 
is equally driven by new musical ideas. As in the past, 
music is only as good as its aesthetic ideas. The 
relationship between music making and technology is, for 
some, a controversial topic. On the other hand, 
accessibility and innovation create a folk-like culture, 
where designers, composers and performers share new 
discoveries and together craft new evolving traditions. 
The results may be a cultural change in the means by 
which music is conceptualized, performed and enjoyed by 
listeners.  
Keywords 
multimedia, music technology, electronic music, music 
and visual arts.  

INTRODUCTION 
Music has a profound effect on human beings. It's more 
than entertainment, it can uplift our mood, bring back 
memories. The act of making music brings people 
together in an intimate dialogue resulting in a shared 
immersive experience. We can produce new timbres and 
sound worlds using electronic instruments. This opens up 
exciting and stimulating possibilities for musical 
improvisation away from the constraints of acoustic 
musical instruments and traditional musical rules about 
harmony. Many composers at the beginning of this 
century dreamed of new electronic technologies that 
could expand the palette of sound and tunings of which 
music and musical instruments then consisted. 
Throughout the second decade of the 20th century there 
was an unprecedented amount of experimental music 
activity much of which involved discourse about the 
necessity for new instrumental resources capable of 
realizing the emerging theories which rejected traditional 
compositional processes. Composers such as Ives, Satie, 
Cowell, Varèse, and Schoenberg revolutionized the 
structural and instrumental resources for music. 
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CONSTATĂRI 
SCURT ISTORIC: 
Pana la sfârșitul anilor 1920, au fost create o mare 
varietate de instrumente muzicale electronice. în 
Germania, Jörg Mager a experimentat cu designul de noi 
instrumente electronice. Experimentele de natură 
germana, în ce privește manipularea fonografică, 
constituie una din primele încercări de a organiza sunetul 
electronic, și care nu a fost bazată pe model instrumental. 
Cu toate că încercarea inițială de redare a evenimentelor 
sonore folosind un fel de mulaj sculptural bazat pe 
material înregistrat nu a durat prea mult, aceasta a fost 
catalizatorul uneia din principalele mișcări în compoziția 
de muzică electronică, care avea să devina predominantă 
în secolele următoare: muzica electro compusă în studio. 
Având în vedere toate acestea, a luat naștere convingerea 
că înregistrarea pre-determinată pe casetă este incom-
patibilă cu filosofia de intepretare liberă live. Unii 
compozitori au început să cerceteze alte modalități de 
redare tehnică a sunetului pentru un control 
compozițional mai precis decât le putea oferi 
înregistrarea în studio. în acest climat de schimbare 
continuă au evoluat diverse dispozitive electronice noi. 
Anii 60’ au fost martorii unei revoluții culturale care s-a 
sincronizat cu o accelerare distinctă de tehnologii 
inovative. Cu toate că apariția tranzistorului în 1948, în 
Bell Laboratories, începuse să impacteze fabricarea în 
materie electronica, abia în primii ani ai decadei 60 s-au 
înregistrat progrese majore în designul electronic. 
Compoziția muzicală reda aspecte definitorii din 
experiența umană. Cu toate că tipul de interpretare, 
dinamica, funcția estetică sau sensul muzical pot varia în 
timp și spațiu, impulsul de a crea muzică rămâne valabil 
în toate culturile lumii. 
Caracterul mecanic al muzicii poate fi observat și în 
coloana muzicala creată pentru filme. Acest lucru a fost 
demonstrat nu doar de o constelație de note care seamănă 
mai mult cu instrucțiuni tehnice decât cu stimuli 
emoționali ci și de piese clasice, a căror versiune 
sintetizată pe computer este la fel de apreciată că și cea 
interpretată corect la instrumente muzicale clasice. 
Diseminarea în masa a acestor noi dispozitive și 
instrumente poate însemna 2 lucruri: eșecul complet al 
agendei moderniste sau expresia culminantă a 
comodificării prin producția în masă a instrumentelor 
necesare deconstruirii cercului vicios reprezentat de 
consumul în sine. 
Dupa ce ani la rand, discurile cu muzică inregistrată au 
fost vândute în locul experienței muzicală creative, 
industria muzicală distribuie acum dispozitive care ar 
putea facilita aceasta participare creativă. Principalul 
scop este de a schimba modul de producție în loc de a 
produce pentru consumul în masă. 

INSTRUMENTE AUDIOVIZUALE: 
Conexiunea dintre muzică și artele vizuale este una de 
mare profunzime. Interpretarea muzicală a avut 
dintotdeauna și o componentă vizuală, mișcarea 
interpreților fiind o parte intrinsecă din întregul proces 
(până în secolul 20, invențiile destinate înregistrării și 
difuzării nu făceau decât să izoleze experiența 
ascultatorului). În prezent, există posibilitatea de a reda 
atât sunetul cât și imaginea. Computerele actuale pot face 
fața cu brio la generarea și procesarea de imagini în timp 
real. Așa cum spectacolul de operă exemplifică 
combinația dintre teatru și muzică pe viu, la fel și filmul 

 

OBSERVATIONS 
A BRIEF HISTORY: 
By the end of the 1920s a large assortment of new 
electronic musical instruments had been developed. In 
Germany Jörg Mager had been experimenting with the 
design of new electronic instruments. The German 
experiments in phonograph manipulation constitute one 
of the first attempts at organizing sound electronically 
that was not based upon an instrumental model. While 
this initial attempt at the stipulation of sound events 
through a kind of sculptural molding of recorded 
materials was short lived, it set in motion one of the main 
approaches to electronic composition to become 
dominant in decades to come: the electronic studio music.  
 In these circumstances, the conviction came to life that 
the pre-determined tape recording was incompatible with 
the philosophy of live performance. Some composers 
began to seek out other technical solutions in order to 
specify more precise compositional control than the tape 
studio could provide them. It was in this climate of 
shifting needs that a variety of new electronic devices 
emerged. 
The coming of the 1960s saw a cultural revolution which 
was co-synchronous with a distinct acceleration of new 
media technologies. While the invention of the transistor 
in 1948 at Bell Laboratories had begun to impact 
electronic manufacturing, it was during the early 1960's 
that major advances in electronic design took shape. 
Music making is a defining characteristic of human life. 
While social dynamics, function, aesthetics, constructed 
meanings and performance practices have ranged widely 
throughout time and place, an impulse to make music 
pervades all the cultures of the world. The mechanical 
character of music is at times also seen in film scores as 
demonstrated not only by certain constellations of notes 
resembling technical instructions more than emotional 
stimuli, but also by classical pieces of which there are 
synthesizer or computer versions without any appreciable 
detriment to a correct interpretation of the score. The 
mass dissemination of these new tools and instruments 
either signifies the complete failure of the modernist 
agenda or the culminating expression of commoditization 
through mass production of the tools necessary to 
deconstruct the redundant loop of consumption. After 
decades of selling records as a replacement for the 
experience of creative action, the music industry now 
sells the tools which may facilitate that creative 
participation. We shift emphasis to the means of 
production instead of the production of consumer 
demand. 

AUDIOVISUAL INSTRUMENTS: 
The connection between music and visual arts is deep 
running. Musical performance has always had a visual 
component, with the players’ motions as an inherent part 
of performances (at least until the 20th-century 
inventions of broadcasting and recording offered a way to 
isolate the listening experience). We now have the 
possibility of performing image as well as sound, given 
that today’s computer systems are adept at handling real-
time image generation and processing. If Opera 
exemplifies the combination of drama and music in a live 
multimedia spectacle, the development of cinema brought 
a requirement for music to accompany on-screen events 
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are nevoie de secvențe acompaniate de muzica. Aceste 
tendinte au dus la nașterea de noi forme de artă pe măsura 
ce artiștii experimentează cu diverse medii pentru a 
dezvolta creații audio-vizuale. 
În mod similar, concertul modern de rock și pop este 
adesea intens vizual, cu lumini puternice, fum, ecrane 
mari de proiectare precum și dispozitive pirotehnice. O 
componentă majoră a muncii noastre presupune 
integrarea sunetului cu vizualul precum și controlul 
intuitiv al acestora printr-o interfață de utilizator. 
Legătura dintre imagine, sunet și interactiune umană 
trebuie încă exploatată, pentru a o face accesibilă 
terapeuților fără o programare prea complicată. Lucrurile 
sunt însă mai complicate de atât, deoarece limbajul 
muzical nu se poate dezvolta independent de organele 
care îl produc. Circumstanțele tehnice de producție a 
sunetului sunt adaptate în funcție de formula limbajului 
muzical – ele sunt preincluse în el; același lucru este 
valabil și pentru circumstanțele sociale de producere a 
sunetului, sau, mai bine spus, de interpretări live de 
muzică. Disciplina de compoziție tehnică nu acoperă doar 
domenii de formă sau contrapunct. Ele sunt legate în 
egală masură și de interpretarea în sine, din moment ce 
coloana sonoră trebuie să fie nu doar corectă gramatical, 
inteligibilă emoțional și intelectual, ci și interpretabilă la 
instrumente, iar în cazul unui număr mai mare de 
cantăreți, coordonabilă în timp. 
CONCLUZII 
Relația dintre compozitia muzicală și tehnologie este un 
subiect controversat. Unii preferă instrumente acustice 
sau se tem că muzica electronica ar putea avansa în 
detrimentul interpretării muzicale autentice. Însă, la baza 
lor, toate instrumentele muzicale sunt inerent 
tehnologice. O integrare completa a interfeței muzicii 
electronice cu cea clasica a necesitat invenția 
computerizării la scară mică în anii 80. Cu toate acestea, 
utilizarea computerelor de mari dimensiuni în 
reprezentații live datează de la mijlocul anilor 70. 
Interpretările electro-live au devenit extraordinare abia 
cand s-au inclus elemente interactive, care ar putea fi 
descrise că un dialog între om și mașina. Dispozitivul 
raspunde gestului uman într-un mod care nu poate fi 
preconizat în totalitate de interpret și invers. Astfel, acest 
joc relativ de șanse transformă participanții acestui sistem 
dual în partenerii unui proces creativ irepetabil. 
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and gave birth to new art forms as artists experimented 
with the medium to compose for sound and vision. 
Similarly, the modern rock or pop concert is often 
intensely visual, with bright lights, smoke, video screens, 
and pyrotechnics. A major component of our work 
involves integrating sound with visuals and controlling 
these intuitively through a user interface. The link 
between image, sound, and human interaction demands 
further exploration, to make these accessible to therapists 
without recourse to rewiring and programming. Things 
are more complicated than that, though, because musical 
language cannot develop independently of the organs 
which utter it. The technical circumstances of sound-
production react upon the formulation of musical 
language – they are preconceived in it, so to speak; the 
same applies to the social circumstances of producing 
sound or, in more general terms, of the performance of 
music. What we call composition technique does not 
cover only disciplines such as counterpoint or form, but 
to an equal extent performance technique as well, 
because the score should not only be grammatically 
correct, intellectually and emotionally intelligible, but 
performable on instruments as well and, where several 
performers are involved, coordinated in time.  

CONCLUSIONS 
The relationship between music making and technology 
is, for some, a controversial topic. Some prefer acoustical 
instruments or fear that electronics may supersede 
traditional musical performance. But in truth, all musical 
instruments are inherently technological. A true 
integration of physical interface and electronics had to 
await the invention of small scale computing in the 
1980s. However, some of the earliest work using single 
board computers in live performance dates to the mid- 
and late- 1970s. Live electronic performance entered its 
maturity with the introduction of interactive elements, 
which may be described as a mutually influential dialog 
between a human being and a machine. The technology 
responds to human performance gestures in a manner that 
is not completely predictable to the performer, whose 
gestures can be understood, but not completely predicted 
by the technology. The introduction of relative levels of 
chance turns the participants in this two-way system into 
partners in an unrepeatable creative process.   


