
Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

31

Cercetarea muzicală și networkingul /  
Musical Research and Networking

Oana BĂLAN

Academia de Muzică  „Gh. Dima” /  
Academia de Muzică „Gh. Dima” 

Cluj-Napoca, Romania

emsorban@yahoo.fr 

[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REZUMAT 
Susținerea cercetării muzicale contemporane prin 
intermediul unor programe online devine o preocupare 
de actualitate. Conștientizarea nevoilor de integrare a 
comunicării ca parte a procesului muzical este un 
fenomen tributar istoriei care acum se redescoperă sub 
influența unor curente sociale, ce transformă realitatea 
publică în nevoie creatoare.  

Cercetătorii au avut întotdeauna menirea de a descoperi 
și dezvolta concepte și produse care câștigă publicul. 
Astăzi, grație tehnologiei, acest rol este suplinit de 
entități specializate, oferindu-i-se astfel cercetătorului 
disponibilitatea de a-și cultiva creativitatea, a și 
împărtăși opiniile și a construi o artă a viitorului, 
globală și competitivă. 

Cuvinte cheie 

Rețea, industrie creativă, cercetare muzicală, public,  
competitivitate 

INTRODUCERE 
Rețelele de cercetare în domeniul muzical vor avea un rol 
decisiv în construcția artei viitorului. Era digitală a adus 
în domeniul cercetării muzicale o multitudine de resurse 
informaționale, multe dintre ele divergente, care fac apel 
acum la o privire critică, selectivă, din partea unor 
experți, pe care îi găsim în instituțiile de profil din 
întreaga lume.  
Din perspectiva cercetării muzicale, formele virtuale de 
comunicare oferă o mai mare libertate de migrare și 
susținere a ideilor de studiu și un sprijin în învățarea 
reciprocă.  
Întrucât digitizarea oferă cea mai ușoară formă de 
conexare cu transdisciplinaritatea, prin faptul că 
funcționează și produce după niște algoritmi matematici, 
determină ca cercetarea muzicală a prezentului să 
integreze o serie de acțiuni cu tentă economico-socială. 
Se evidențiază astfel entitățile de tip cluster, consorții de 
cercetare, rețele și parteneriate globale ce încurajează 
apariția întreprinderilor culturale și creative.   
Scopul studiului nostru este de a face o prezentare 
succintă a capacității de comunicare online la care a ajuns 
cultura mondială, evidențiind programele suport care au 
contribuit până în prezent la consolidarea unui mediu 
virtual deschis, profesionist și competitiv, ce furnizează 
permanent resurse valoroase și actuale pentru cercetarea 
muzicală. 
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ABSTRACT 
Supporting contemporary musical research by means of 
online programs is becoming a current concern. 
Becoming aware of the needs for integration of 
communication as part of the musical process is a 
phenomenon that pays tribute to history, being now 
rediscovered under the influence of social trends 
transforming the public reality into creative necessity.  
Researchers have always been meant to discover and 
develop concepts and products that win the public’s 
appreciation. Nowadays, thanks to technology, this role 
is supplanted by specialized entities, researchers being 
thus provided with the opportunity to cultivate their 
creativity, share their opinions and build a global and 
competitive art of the future 
Keywords 
network, creative industry, musical research, public, 
competitiveness  

INTRODUCTION 
Research networks in the field of music shall have a 
decisive role in building the art of the future. The digital 
era has provided the field of music research with an array 
of informational resources - many of which divergent - so 
that there is currently a need for a critical and selective 
consideration coming from experts who can be found in 
specialized institutions throughout the world.  
From the perspective of musical research, the virtual 
forms of communication offer a greater liberty for the 
migration and encouragement of study ideas and a form 
of support for peer review.  
Since digitization offers the easiest means of connection 
to transdisciplinarity, in that it functions and produces 
according to mathematical algorithms, the present-day 
musical research is induced to integrate a series of actions 
with a social-economic character. Thus appear cluster 
type entities, research consortia, global networks and 
partnerships which encourage the emergence of cultural 
and creative enterprises.  
The purpose of our study is to provide a brief 
presentation of the capacity of online communication 
reached by the world culture, by bringing out the 
supporting programs that have so far contributed to the 
consolidation of an open, professional, and competitive 
virtual environment which permanently provides valuable 
and actual resources for musical research.  
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EUROPA CREATIVĂ 
O continuare a programelor Cultura 2007-2013, Media 
2007-2013 și Media Mundus, Europa Creativă este un 
program dedicat activităților culturale pentru perioada 
2014-2020 a cărui obiectiv major este de a sprijini 
dezvoltările tehnologice în domeniul cercetării artistice. 
Printre prioritățile strategice majore ale perioadei viitoare 
se numără înființarea de platforme culturale europene în 
vederea promovării rapide a producătorilor de opere 
artistice și literaturii de profil în zona online, încurajându-
se formatul reprezentărilor de tip e-books.  
Liniile Europei Creative denumite „rețele europene” și 
„platforme europene” își propun să dezvolte acțiunile de 
promovare pentru artiștii contemporani printr-o liberă, 
rapidă și transparentă circulație internațională. În acest 
context se întrevăd noi inițiative dinspre industriile 
creative, care vor fundamenta relațiile între instituțiile 
publice și private. Chiar dacă acest dialog „public-privat” 
este conștientizat de câțiva ani, prezentul ne 
demonstrează că domeniul muzical încă nu a găsit soluții 
clare de implementare. 
Noile strategii europene sunt axate pe tot ceea ce este 
reflectat de realitate, respectiv descoperirile tehnologice 
și confruntarea cu alte tipologii de public, viziuni în 
concordanță cu strategia pentru Europa 2020, care 
dorește ca Uniunea să fie „economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată de puterea 
forței de muncă, de productivitate și de coeziune 
socială”1 

Din perspectiva Uniunii Europene, cultura este descrisă 
ca o sursă foarte valoroasă de idei inovatoare care poate 
reeduca societatea, dar din analizele realizate în 
programele culturale implementate până în 2013 s-au 
evidențiat anumite întârzieri privind serviciile de 
informare pentru artiștii și profesioniștii din domeniul 
culturii. Din acest motiv resursele tehnologice, care 
facilitează aceste informații, au început să fie considerate 
ca instrumente salvatoare care permit libera mobilitate a 
actorilor culturali. Mai mult decât atât, rețelele digitale 
sunt considerate și o modalitate de economisire a 
timpului și investiției financiare: „trecerea la era digitală 
are un impact masiv asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse, difuzate, 
accesate, consumate și monetizate (…) remunerarea 
echitabilă a artiștilor și creatorilor și apariția unor noi 
modele de afaceri (...), schimbări care rezultă în urma 
trecerii la era digitală, oferă oportunități ample sectoarele 
culturale și creative și societății europene în general”2.  

Așadar reducerea acestor costuri de promovare și 
dezvoltarea unor noi canale de comunicare pot dezvolta 
circulația operelor artistice la nivel mondial. Noile 
modele de afaceri muzicale vor fi legate direct de 
tehnologie, de cele mai actuale sisteme de distribuție și  
comunicare online. 

ALIANȚA EUROPEANĂ A 
INDUSTRIILOR CREATIVE 
Gândită ca proiect pilot, această inițiativă trans-sectorială 
a fost, pentru perioada 2012-2014, o formă de sprijin 

                                                           
1eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=EN 
2idem   
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CREATIVE EUROPE 
As a continuation of the programs Cultura 2007-2013, 
Media 2007-2013 and Media Mundus, Creative Europe is 
a program dedicated to cultural activities in the time 
interval 2014-2020 whose major objective is to support 
technology developments in the realm of artistic research. 
One of the major strategic priorities of the near future is 
the formation of European cultural platforms meant for 
the quick advancement of art work producers and 
specialized literature in the online area, encouraging the 
e-books type format.  
The lines of Creative Europe named “European 
networks” and “European platforms” undertake to 
develop promotional activities for contemporary artists 
by a free, rapid, and transparent international circulation. 
In this context we perceive new initiatives coming from 
the creative industries which shall establish relationships 
between public and private institutions. Even if the world 
has become aware of this “public-private” dialogue for a 
few years, the present proves that the field of music has 
not found clear solutions for implementation yet. 
The new European strategies are focusing on everything 
reflected by reality, respectively the technological 
discoveries and the confrontation with other types of 
audiences, who are much more centered on immediate 
economical actions. These visions conform to the 
strategy for Europe 2020, which desires “to turn the 
Union into a smart, sustainable and inclusive economy 
delivering high levels of employment, productivity and 
social cohesion.”1 
From the perspective of the European Union, culture is 
described as a very valuable source of innovative ideas, 
which can re-educate society. However, from the 
analyses carried on within the cultural programs 
implemented until 2013 certain delays were highlighted 
in the information services for the artists and the 
professionals in the field of culture, so that the 
technological resources that facilitate this type of 
information are regarded as rescue instruments which 
enable the free mobility of the cultural actors. Moreover, 
the digital networks are also considered a way of saving 
time and financial investments: “The digital shift is 
having a massive impact on how cultural and creative 
goods and services are made, disseminated, accessed, 
consumed and monetized (…) the fair remuneration of 
artists and creators and the emergence of new business 
models (…), the changes resulting from the digital shift 
offer wide opportunities for the European cultural and 
creative sectors and for European society in general”2.  
Therefore, the reduction of these promotion costs and the 
development of new channels of communication can 
develop the circulation of art works in the world. The 
new musical business models will be directly connected 
to technology and the most actual systems of online 
dissemination and communication.  

THE EUROPEAN CREATIVE 
INDUSTRIES ALLIANCE  
Designed as a pilot project, this trans-sectorial initiative 
has been, for the time interval 2012-2014, a form of 

                                                           
1eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=EN 
2idem 
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politic gândită în vederea dezvoltării noilor afaceri bazate 
pe servicii în cadrul industriilor creative, acțiuni care și-
au dorit să se concretizeze în platforme de informare și 
învățare. „Platfoma deschisă”, cum se auto-denumește 
Alianța, este în prezent  locul de întâlnire al practicienilor 
culturali, de la politicieni până la experți în marketing, 
oameni de afaceri și artiști, care au ca scop alcătuirea 
unei comunității europene dedicată industriilor creative, 
un motor ce va conduce domeniul cultural spre inovație și 
schimbare. Activitățile Alianței s-au bazat foarte mult pe 
sprijinul tehnologic care le-a permis să probeze 
„modelul” pe care și-au dorit să îl creioneze prin 
incubatoarele de business cu scop creativ, centrele de 
excelență cunoscute sub denumirea de „clustere de 
cooperare”, instrumente online de accesări financiare ș.a.  

CREATIVE BUSINESS CAP  
O altă formă online de suport pentru industriile creative 
este rețeaua „Creative Business Cap”, o piață virtuală 
care reunește inițiatorii culturali și experții în afaceri. În 
comparație cu celelalte forme de comunicare online, 
„Creative Business Cap” susține ideea de antreprenoriat 
cultural printr-o serie de concursuri, seminarii, 
evenimente virtuale care au menirea de a îmbunătăți 
abilitățile de business pentru membrii comunității și de a-
i implica în testarea soluțiilor inovative (de pildă 
digitizarea resurselor folclorice și valorificarea acestora 
prin intermediul târgurile online). Unul dintre 
instrumentele de lucru ale rețelei este CBC Connect, o 
platformă de training antreprenorial care pune în legătură 
oameni de afaceri cu rezultate în domeniul cultural cu 
viitorii antreprenori, printr-o serie de webinarii sau alte 
locații virtuale de construcție și testare a piloților de 
afaceri creative. Interesant este că, odată intrat în 
procesul de formare antreprenorială, rolul de viitor 
afacerist se câștigă foarte rapid  prin această platformă 
întrucât periodic, datorită temelor de lucru, se formează 
echipe de proiecte care generează produse și servicii cu 
implementare imediată. 

DE LA POLYPHONIA LA POLIFONIA 
Polifonia este un proiect de mare anvergură început în 
2004, prin intermediul rețelelor Erasmus, din câteva 
acțiuni specifice ansamblurilor instrumentale 
internaționale: „Orchestra de Cameră Erasmus” și 
„Ansamblu de Alamă Erasmus”. Gândită inițial ca o 
formă de comunicare multinațională prin muzică (în 
1996, cu titlul de Polyphonia), această rețea a trecut 
dincolo de elementele de bază, respectiv furnizarea unor 
artiști interpreți calitativi, înspre îmbunătățirea produselor 
muzicale, aspect care s-a realizat prin intermediul 
reconstrucțiilor curriculare. Primele demersuri concrete s-
au evidențiat în direcția dezvoltării metodologiei 
specifice pedagogiei instrumentale.  
După Declarația de la Bologna noul proiect Polifonia a 
primit un rol foarte important în vederea implementării 
noului sistem educațional în domeniul muzical. Astfel, 
Polifonia s-a transformat într-o platformă dedicată 
universităților de muzică din Europa și și-a propus să 
ajute absolvenții din instituțiile de profil să găsească un 
loc de muncă potrivit și adaptat specializării în care s-a 
format. După o asemenea experiență Polifonia a revenit 
cu rezultate și sugestii clare înspre instituțiile muzicale în 
vederea îmbunătățirii calității programelor oferite.  

[ 

political support meant for the development of the new 
business based on services within the creative industries, 
whereby it was desired that such actions would be 
concretely transposed into platforms of information and 
learning. “The Open Platform”, as the Alliance calls 
itself, is currently the meeting place of cultural 
practitioners, from politicians to marketing experts, 
business people and artists, whose purpose is to set up an 
independent European community dedicated to the 
creative industries, a motor that will lead the domain of 
culture towards innovation and change. The activities of 
the Alliance have been largely based on the technological 
support that permitted them to try the “model” that they 
wished to sketch by means of the creative business 
incubators, the excellence centers known as “cooperation 
clusters”, online instruments of financial aid accessing, 
etc.  

CREATIVE BUSINESS CAP  
Another online form of support for creative industries is 
the network “Creative Business Cap”, a virtual market 
that reunites cultural initiators and business experts. By 
comparison to the other forms of online communication, 
“Creative Business Cap” supports the idea of cultural 
enterprise through a series of contests, seminars, virtual 
events meant to improve the business abilities for the 
community members and to involve them in testing 
innovative solutions (such as the digitization of folkloric 
resources and their advancement through online markets). 
One of the work instruments of the network is the CBC 
Connect, an entrepreneurial training platform which 
connects business people who have been successful in 
this field and future entrepreneurs, by means of webinars 
or other virtual locations for the training and testing of 
creative business pilots. It is interesting to know that, 
once involved in the process of entrepreneurial 
formation, the role of a future business person is very 
rapidly acquired through this platform, because due to the 
work themes, project teams are periodically built in order 
to generate products and services with immediate 
implementation.  

FROM POLYPHONIA TO POLIFONIA 
Polifonia is a large-scale project started in 2004, by 
means of the Erasmus networks, from a few actions 
specific to international instrument ensembles: “The 
Erasmus Chamber Orchestra” and “The Erasmus Brass 
Ensemble”. Originally conceived as a form of 
multinational communication by music (in 1996, with the 
title Polyphonia), this network went beyond basic 
elements, respectively the provision of high quality 
performing artists, towards the improvement of musical 
products, an aspect materialized by means of curricular 
reconstructions. The first concrete steps were taken in the 
direction of developing the methodology specific to 
instrumental pedagogy.  
After the Bologna Statement the new Polifonia project 
received a very important role in implementing the new 
educational system in the field of music. Thus, Polifonia 
turned into a platform dedicated to music higher 
institutions in Europe, undertaking to assist their 
graduates in finding appropriate work places, adapted to 
the specialization they had been studying. After such an 
experience Polifonia returned with clear results and 
suggestions for the music institutions in order to improve 
the quality of the programs offered.   



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

34

[ 

S-au propus astfel revizuiri care să țină cont de 
solicitările reale ale pieței, să adopte cât mai repede cu 
putință sisteme inovatoare de predare, să ofere acces la 
literatura de specialitate actuală prin intermediul 
sistemelor de gestionare online (e-books) și să integreze 
tehnologia negreșit în activitățile didactice.  

PROGRAMUL FULL SCORE3 
O modalitate de încurajarea a rețelelor europene în 
domeniul muzical este Programul Full Score, care se va 
desfășura în perioada 2014-2020 ca instrument finanțat 
de Europa Creativă. Full Score își propune să sprijine arta 
de calitate prin promovarea interpreților care pot 
contribui la dezvoltarea unui nou tip de sector creativ-
cultural în spațiul internațional. Cu alte cuvinte, sub 
titulatura unor ambasadori ai dezvoltării, actorii culturali 
de succes vor oferi modele pentru instituțiile creative și 
artiștii aflați la început de carieră, facilitând astfel accesul 
către noi oportunități profesionale. 

Activitățile Full Score au debutat în septembrie 2014 și 
vor fi legate în viitor de întâlnirile grupurilor Polifonia 
respectiv AEC (Asociația Europeană a Conservatoarelor) 
și vor avea ca obiective conexarea sectoarelor muzicale, 
la toate nivelurile și vor contribui alături de 
conservatoarele membre la dezvoltarea unei Agende 
Europene pentru Muzică.  

ICON - CONSERVATORUL INOVATIV4 
O altă rețea internațională care adună profesorii din 
conservatoarele europene pentru a împărtăși experiențe, 
practici, cercetări și idei este ICON, Conservatorul 
Inovativ, gândit ca un catalizator al schimbării în direcția 
practicilor tehnologice. Pe acest traseu ICON organizează 
seminarii de „creat muzică”, în care se pune accent pe 
improvizație, comunicare și inovație. Pe lângă sesiunile 
de lucru, profesorii membri ICON alcătuiesc împreună 
noi metode de predare a muzicii, folosindu-se de cele mai 
noi modalități de emitere a sunetelor, respectiv aparaturi 
electronice sau tehnici ajutate calculator.  

PLATFORMA SHARE-ELIA5 
Platforma SHARE este dedicată doctoratului din 
învățământul universitar muzical  internațional. Rețeaua 
este un mijloc de conectare a centrelor de cercetare și 
doctoranzilor prin intermediul tuturor disciplinelor 
artistice.  

Printre primele inițiative ale membrilor SHARE s-a 
înregistrat proiectul „platforme naționale”, prin 
intermediul căruia țările participante erau încurajate să 
dezvolte acest tip de prezențe online, care să ajute 
cercetătorii în vederea optimizării comunicării cu cei care 
dețin cele mai multe resurse pe tema de cercetare a 
doctoranzilor și să promoveze capacitățile didactice și 
rezultatele instituțiilor universitare la nivel internațional. 
După 2013, platforma  SHARE a fost continuată cu 
numele de ELIA dezvoltându-se în direcția unor 
forumuri, care s-au dovedit a fi un bun mijloc de evaluare 
                                                           
3 Numele programului este un acronim de la: FUlfiLLing the Skills, COmpetences 

and know-how Requirements of cultural and creative players in the European 
music sector 

4 http://www.innovativeconservatoire.com/about-icon/ 
5 SHARE este un acronim de la Step – Change for Higher Arts Research and 

Education  
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Revisions were proposed that would take into account the 
real demands of the market, adopt innovating teaching 
systems as fast as possible, offer access to current 
specialized literature by means of the online 
administration systems (e-books) and necessarily 
integrate technology in the teaching activities.  

THE FULL SCORE PROGRAM3 
A way to encourage European music networks is the Full 
Score Program, which will develop from 2014 to 2020 as 
an instrument financed by Creative Europe. Full Score 
undertakes to support quality art by advancing performers 
who can contribute to the development of a new type of 
creative-cultural sector in the international space. In other 
words, under the designation of quality ambassadors, 
successful cultural actors will provide models for the 
creative institutions and emerging artists, thus facilitating 
the access to new professional opportunities.  
The Full Score activities debuted in September 2014 and 
will be connected to the meetings of the Polifonia, 
respectively the AEC (Association Européenne des 
Conservatoires, Académies de Musique et 
Musikhochschulen) groups and will pursue the 
connection of the music sectors on all levels, thus 
contributing along with the member conservatories to the 
development of a European Music Agenda.  

ICON – THE INNOVATIVE 
CONSERVATORY4 
Another international network which gathers the teaching 
staff of the European conservatories in order to share 
experiences, practices, research and ideas is ICON, the 
Innovative Conservatoire, conceived as a catalyst of 
change in the direction of technological practices. Along 
this line ICON organizes seminars of “music creation” in 
which they focus on improvisation, communication and 
innovation. Beside the work sessions, the teaching staff 
who are ICON members establish together new methods 
of music teaching, using the newest methods of sound 
emission, respectively electronic devices or computer 
assisted techniques.  

THE SHARE-ELIA PLATFORM5 
The SHARE platform is dedicated to doctoral studies in 
international higher education music teaching. The 
network is a means of connecting research centers and 
doctoral students by means of all art disciplines. 
One of the first initiatives of the SHARE members was 
the “national platforms” project, by means of which the 
participating countries were encouraged to develop this 
type of online presences that would help researchers 
optimize communication to the ones who hold the largest 
number of resources on the research themes of the 
doctoral students and promote teaching capacities and the 
outcomes of higher education institutions on an 
international level. After 2013, the SHARE platform was 
continued by the name of ELIA, developing in the 
direction of various forums, which proved to be a good 
method of evaluation and stimulation for the participating 

                                                           
3 The program name is the acronym of: FUlfiLLing the Skills, COmpetences and 

know-how Requirements of cultural and creative players in the European music 
sector 

4 http://www.innovativeconservatoire.com/about-icon/ 
5 SHARE is the acronym of Step – Change for Higher Arts Research and 

Education  
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și stimulare pentru studenții și tutorii participanți. 
Competitivitatea născută din discuțiile și analizele 
reciproce face ca platforma ELIA să fie astăzi unul dintre 
cele mai active instrumente de inovație în cercetarea 
muzicală. 

MUSIC EXPERIMENT21 
Generat de Centrul de Cercetare „Orpheus” Berlin, 
proiectul Music Experiment21 a fost realizat cu scopul de 
a reinventa interpretarea muzicală prin integrarea în actul 
cântării a unor materiale care trec dincolo de notația 
muzicală (concepte, imagini, video-uri etc.). Pentru 
realizarea unui asemenea produs muzical proiectul a fost 
conceput pe o structură multidisciplinară (muzicologică, 
filosofică, epistemologică, interpretativă), combinând 
conceptele teoretice cu redări practice, concretizându-se 
astfel într-un studiu de caz care își poate câștiga titulatura 
de „model de schimbare a interpretării muzicale culte 
contemporane.” 
Plusul pe care îl aduce domeniului artistic prin acest 
„experiment” este înlocuirea conceptului static de 
partitură cu o formă dinamică de redare a muzicii printr-
un număr diversificat de notații muzicale care face apel la 
imaginația și creativitatea actorilor implicați în demersul 
artistic. Desigur, am putea spune că alternativa grafică de 
scriere muzicală este un concept deja încercat de mai bine 
de jumătate de secol însă introducerea tehnologiei sub 
coordonarea unor experți face din acest sistem o variantă 
mult mai atrăgătoare de cercetare a nucleelor muzicale.  
Sesizăm iată că viitorul apropie arta de științele exacte, îi 
caută logici de exprimare, în bună măsură sub impulsul 
venit dinspre programele de calculator. Muzica viitorului 
va fi cel mai probabil reprezentată de algoritmi de 
exprimare, codată în cifre și relații matematice care se pot 
reflecta automat de un soft de creație.    

 

Fig. 1. MusicExperiment216 

REȚEAUA EUROPEANĂ PENTRU 
CERCETARE ARTISTICĂ - EARN 
Înființată în ideea de a împărtăși și schimba cunoștințe și 
experiențe privind cercetarea artistică, EARN este o rețea 
care funcționează prin intermediul conferințelor, 
expozițiilor, publicațiilor, webinariilor și grupurilor de 
lucru online. Spre deosebire de celelalte platforme, 
EARN a ajuns la performanța unor conexiuni cu cele mai 
                                                           
6 Imagine preluată din http://www.elia-artschools.org/images/products/120/share-

handbook-for-artistic-research-education-high-definition.pdf, p.105. 
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students and tutors. The competitiveness arising from the 
reciprocal discussions and analyses makes the ELIA 
platforms one of today’s most active instruments of 
innovation in music research.  

MUSIC EXPERIMENT21 
Generated by the „Orpheus” Research Centre in Berlin, 
the project Music Experiment21 was designed with the 
purpose of reinventing music performance by the 
integration of materials in the act of music making which 
go beyond musical notation (concepts, images, videos, 
etc.). In order to accomplish such a music product the 
project was conceived according to a multidisciplinary 
(musicological, philosophical, epistemological, 
performing) structure, combining theoretical concepts 
and practical renditions, thus concretizing in a case study 
which can gain for itself the title of “change model for 
contemporary art music performance.” 

The plus this “experiment” brings to the field of art is the 
replacement of the static concept of the score by a 
dynamic form of music rendition through a diversified 
number of music notations which resorts to the 
imagination and the creativity of the actors involved in 
the artistic enterprise. We could, of course, say that the 
graphical alternative of music writing is a concept that 
has already been tried for over half a century, but the 
introduction of technology under the coordination of 
experts makes this system a much more attractive variant 
for the research of music nuclei. 

We notice how the future brings art closer to the exact 
sciences, searching for logical ways of expression, to a 
large extent due to the impulse provided by computer 
software. The music of the future will be most likely 
represented by algorithms of expression, encoded in 
figures and mathematical relationships which can be 
automatically reflected by a software of creation.    

 
Fig. 1. MusicExperiment21 

THE EUROPEAN ACADEMIC 
RESEARCH NETWORK - EARN 
Set up as a way to share and exchange knowledge and 
experience on artistic research, EARN is a network that 
functions by means of conferences, exhibitions, 
publications, webinars, and online work groups. Unlike 
the other platforms, EARN has reached the performance 
of being connected to the largest international research 
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mari rețele mondiale de cercetare (Manifesta, 
dOCUMENTA, Venice Biennale) prin intermediul unor 
evenimente virtuale create împreună.  

FORUMUL EUROPEAN PENTRU 
CERCETARE ÎN ARTĂ ȘI DESIGN - 
EUFRAD 
Forumul EUFRAD are misiunea de a construi contextul 
în care se desfășoară cercetarea muzicală. Este printre 
puținele acțiuni online care pune accent pe dans ca artă 
interpretativă, majoritatea cercetătorilor prezenți în 
EUFRAD fiind preocupați de prezența spectacolelor de 
balet în sălile contemporane. În această direcție sunt 
organizate permanent conferințe  care se focusează pe 
calitatea reprezentărilor artistice actuale, informându-i pe 
cercetători despre impactul prin care schimbările artei 
prezente îi afectează pe interpreți și auditori.  

SOCIETATEA PENTRU CERCETARE 
ARTISTICĂ - SAR 
SAR este o organizație non-guvernamentală înființată cu 
scopul de a realiza culegerea Journal for Artistic 
Research, deci un organism care promovează rezultatele 
cercetării în domeniul artistic, la nivel multidisciplinar, 
cuprinzând toate subdomeniile artistice. Unul dintre cele 
mai ambițioase proiecte SAR este generat într-un cadru 
experimental și se concentrează pe dezvoltarea unor 
strategii de comunicare digitalizată pentru muzicologia 
contemporană. Va fi unul dintre cele mai importante 
entități de dezvoltare a muzicii viitorului. 

CONCLUZII 
Domeniul muzicii culte românești suferă în prezent 
datorită sistemului defectuos de comunicare, atât în ceea 
ce privește managementul intern al structurilor culturale, 
relațiile cu organismele omoloage de nivel național și 
internațional, precum și al raportului în care se află cu 
autoritățile financiare și politice, cele care pot sprijini 
inițiativele de extindere și implementare a „modelelor 
artistice” prezentate și testate în celelalte mari centre 
culturale mondiale. 
Analizarea și proiectarea potențialului real de 
performanță al instituțiilor de cercetare cu profil muzical 
din România, din perspectiva acestui mediu foarte 
complex în care, cu sau fără voia lor, se integrează, este o 
necesitate stringentă a prezentului. 
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networks (Manifesta, dOCUMENTA, Venice Biennale) 
by means of virtual events created together.  

EUROPEAN FORUM FOR RESEARCH 
DEGREES IN ART AND DESIGN - 
EUFRAD 
The EUFRAD forum has the mission to build the context 
in which music research is to be conducted. It is one of 
the few online actions which focus on dancing as a 
performing art, most researchers on EUFRAD being 
concerned with the presence of ballet performances in 
contemporary halls. To this end conferences are 
permanently organized focusing on the quality of current 
artistic performances, informing researchers about the 
impact through which the changes in modern art affect 
performers and listeners.  

THE SOCIETY FOR ARTISTIC 
RESEARCH - SAR 
SAR is a non-governmental organization set up in order 
to accomplish the compilation entitled Journal for 
Artistic Research, thus being a body that promotes the 
outcomes of research in the field of art, on a 
multidisciplinary level, comprising all sub-domains of 
art. One of the most ambitious SAR projects is generated 
in an experimental framework and concentrates on 
developing strategies of digitized communication for 
contemporary musicology. It will be one of the most 
important entities in developing the music of the future.  

CONCLUSIONS 
The field of Romanian art music is currently suffering 
due to a deficient system of communication in the 
internal management of the cultural structures, the 
relationships with the corresponding bodies in the 
country and abroad, as well as the relationship to 
financial and political authorities, the ones that can 
support the initiatives for extension and implementation 
of “artistic models” presented and tested in other world 
cultural centers.  
Analyzing and designing the real performance potential 
of the specialized Romanian music research institutions, 
from the perspective of this very complex environment in 
which, willingly or unwillingly, they are integrated, is a 
stringent necessity of the present. 


