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REZUMAT 
Muzica spectacolului de teatru Oedipus Rex se situează 
într-un cadru specific genului, care înglobează nuanțele 
nesfârșite ale vocii umane, alăturându-le mediator unei 
palete timbrale generată electronic, aceasta din urmă 
având ca sursă, atât la propriu cât și conceptual, 
frecvența generatoare de 44Hz. Descrise și exemplificate 
magistral de către Gustav René Hocke (1977), tehnicile 
de construcție și deconstrucție de tip manierist – litera 
magică, cifra, pătratul magic, artificiul cabalistic, ars 
combinatoria etc. –  constituie punctul de plecare din 
care, treptat, s-a creionat ideea centrală a demersului 
compozițional: reactualizarea temei limbii utopice.       

Cuvinte cheie 
Muzică electronică, spectacol teatral, spectralism, 
manierism, litera magică, pătratul magic, armonice, ars 
combinatoria.  

INTRODUCERE 
Spectacolul teatral reprezintă o lume caleidoscopică ce se 
naște din sunet și mișcare, din formă și lumină. Textul 
pretext se transformă în sunet și gest, pauzele în ritmizări 
ce fac uneori insesizabilă granița dintre vorbire, cânt și 
mișcare. Toate detaliile coparticipă, interdisciplinar, și 
tind spre idealul acordajului perfect, spre o smerenie a 
complementarității gestuale. În acest context, muzica de 
spectacol are ca sens integrarea sa organică într-un 
corpus spectacular cu un traseu dramaturgic bine definit, 
fapt ce poate pune sub semnul întrebării propria-i 
dimensiune dramaturgică. În genere, dramaturgia muzicii 
se leagă de caracterul dezvoltator și, în acest sens, este 
caracteristică civilizației occidentale. Dinamismul 
occidental este opus staticului oriental. Spre exemplu, 
polifonia imitativă occidentală ce va conduce istoric la 
gândirea bitematică versus isonul oriental care, practic, e 
non-evolutiv. Cu toate acestea, inițial, și muzica 
occidentală, asemenea picturii, era subordonată ritualului, 
iar ritualul avea, dacă putem spune, propria dramaturgie. 
Ritualul avea rolul de a recrea simbolic lumea, de a o 
reînnoi. Teatrul contemporan redă muzicii posibilitatea 
de a-și regăsi acea funcționalitate arhetipală. Atât în 
teatru cât și în muzică, schimbările sunt majore. Teatrul 
contemporan evadează, bunăoară, din cadrul cutiei 
italiene eliminând distanța imobilă dintre scenă și public. 
Muzica de după John Cage, de asemenea, își schimbă în 
toate privințele felul de a fi. Obsesia pentru timpul 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The Oedipus Rex theatre performance music lies within 
the specific genre frame, which comprises the endless 
human voice nuances, getting them harmoniously 
together to an electronically generated timbral palette, 
the latter having as a source, in effect as well as 
conceptually, the 44Hz generating frequency. 
Exceptionally described and exemplified by Gustav Rene 
Hocke (1977), the mannerist construction and 
deconstruction techniques – the magic letter, the cipher, 
the magic square, the cabala artifact, the ars 
combinatorial, etc. – marks the departure point, out of 
which, gradually, the main idea of the compositional 
excurse contoured: updating the utopian language theme. 

Keywords 
Electronic music, theatre performance, spectralism, 
mannerism, magic letter, magic square, harmonies, ars 
combinatoria 

INTRODUCTION 
The theatre performance represents a kaleidoscope world 
to be born out of sound and movement, out of form and 
light. The pre-text text transforms into sound and gesture, 
the breaks, into rhythms that sometimes make the 
boundary among speaking, singing and movement hard 
to distinguish. All of the details co-participate 
interdisciplinarily and verge towards the perfect tuning 
ideal, towards a piety of the gestual complementarity. 
Within that context, the performance’s music has as goal 
its organic integration within a spectacular corpus with a 
very well defined dramaturgic itinerary, which can also 
question its own dramatic dimension. Generally, the 
music dramaturgy links with the developing type and, in 
this respect, it is specific to the occidental civilization. 
The western momentum is opposed to the static east. We 
have as an example the imitative western polyphony 
which would finally and historically lead to bi-thematic 
thinking versus the oriental accompanying which, 
basically, is non-evolutionary. However, initially, the 
western music, too, as in the case of visual art, was 
subordinated to the ritual, and the ritual had the role of 
symbolically recreating the world, of renewing it. The 
contemporary theatre gives the music back the possibility 
to find that archetypal functionality again. In theatre as 
well as in music, changes are major. The contemporary 
theatre escapes, for instance, out of the Italian box, 
eliminating the static distance between the stage and the 
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exteriorizat ce se năștea în același timp cu cristalizarea 
conceptului de Purgatoriu în religie, cu răspândirea 
orologiilor în turnul bisericilor precum și cu primele 
tratate muzicale despre ritm, Ars cantus mensurabilis, și 
care continuă până la serialismul integral, este demontată 
de noile orientări din a doua jumătate a secolului al XX-
lea care, treptat, deplasează interesul spre un tip cuantic 
de a înțelege realitatea interioară a sunetului muzical. 
Muzica se eliberează de figurativul temporal și, 
descoperind noi forme de expresie într-o zonă guvernată 
de spațial, aceasta devine transtemporală.  

 
Figura 1. Afișul spectacolului Oedipus, după Sofocle,  

regia Szabó K. István, Teatrul Szigligeti, 2012 

Propunerea şi sarcina de a scrie muzica pentru 
spectacolul Oedipus după Sofocle, în regia lui Szabó K. 
István (Teatrul Szigligeti, Oradea, 2012) a ridicat 
compozitorului, în sens pozitiv, o serie de întrebări. În 
sens pozitiv, deoarece orice întrebare e o provocare din 
care se deschide un traseu labirintic: iată-ne deja într-un 
spaţiu-timp în căutarea firului Ariadnei. Însuși spațiul de 
joc, desfășurat, pe două niveluri, într-o fostă moară – 
Moara Răsăritului – propunea din start o formă itinerantă 
de spectacol. O astfel de muzică trebuie inventată sau 
găsită? Subiectul tragediei antice ştim că nu trebuia 
inventat de către poet, acesta aparţinând unei forme 
arhetipale, de factură mitică. Mai mult, după cum spune 
Cesare Brandi, „cele mai valoroase tragedii ale lui Eschil 
şi Sofocle se bazează pe acest caracter tragic al deja 
cunoscutului, pe surpriza unei trame lipsite de surprize”. 
Dacă această muzică nu trebuie inventată, atunci cum se 
poate ajunge la acel ethos prin care muzica să regăsească 
nuanţele arhetipalului? Ce o fi cu acest ethos? 
Prin apelul la istorie, cu toţii cunoaştem semnificaţia 
conceptului antic de ethos mai degrabă din punct de 
vedere al dimensiunii sale etice sau estetice. Pitagoreicii 
îl asociază muzicii, ca oglindire a sufletului într-o 
rezonanţă numerică universală, armonică. Cu toate 
acestea, trecem cu uşurinţă peste sensul etimologic al 
cuvântului ce s-ar traduce prin obicei, datină. Pornind de 
la acest reper etimologic, simplificăm mult înţelesurile şi, 
în acelaşi gest, creionăm reperele conceptuale a ceea ce 
am putea numi prin cuvinte muzica acestui spectacol: 
obicei însemnând repetiţie, ciclicitate, repetiţia 
însemnând ritm, ritmul însemnând oscilaţie, număr, 
proporţie deci rezonanţă, deci mit. În cadrul mitului, 
conţinutul e mai puţin important decât forma; forma 
repetitivă a mitului care exprimă circularul este 
asemănătoare formelor muzicii ca limbaj asemantic. 

 

public. Music after John Cage also changes its ways in all 
respects. The obsession for the exteriorized time getting 
along with clearing up the purgatory concept in religion, 
along with horologes in the church towers, as well as the 
first musical treatises on rhythm, Ars cantus 
mensurabilis, and which continues up to the integral 
serialism, is deconstructed by the new orientations of the 
second half of the 20th century, which, gradually, move 
the interest area towards a quantic type of understanding 
the inner reality of the musical sound. Music frees itself 
from the dialectic figurative and, by discovering new 
expression forms in a space governed area, becomes 
trans-temporal. 

 
Figure 1. Oedipus pin up poster, directed by Szabó K. 

István, Szigligeti Theatre, 2012 
The suggestion and task to write the music for Sophocle’s 
Oedipus, directed by Szabó K. István (Szigligeti Theatre, 
Oradea 2012), positively raised a series of questions to 
the composer. And we say positively because any 
question is a challenge out of which a labyrinth opens up: 
here we are already in a space-time looking for Ariadna’s 
thread. The play space itself, developed on two levels, in 
a former mill – the Rising Sun Mill – proposed from the 
very beginning an itinerary form of the performance. 
Such music needs to be invented or found? The subject of 
the ancient tragedy, as we know, didn’t need to be 
invented by the poet, since it belonged to an archetypal & 
mythical form. Moreover, as Cesare Brandi used to say, 
`the most valuable tragedies by Aeschylus and Sophocles  
are based on this tragic character of the already known, 
on the surprise of a surpriseless trauma`. If that music 
does not need to be invented, how, then, can we reach 
that ethos through which music should re-find the 
archetype nuances? What about that ethos? 
We all know, in history, the significance of the ancient 
ethos concept rather regarding its ethic or aesthetic 
dimension. The Pythagorians associate it to music, as a 
reflection of the soul in a universal, harmonic and 
numeric resonance. However we easily pass beyond the 
etymological sense of the word we would translate as 
custom, habitual activity. From that etymological mark 
we may proceed to highly simplify the meanings and, 
within the same gesture, to draw the conceptual marks of 
what we might call, through words, the music of this 
performance: custom meaning repetition, cyclicity, 
repetition meaning rhythm, rhythm meaning oscillation, 
number, proportion, consequently resonance, therefore 
myth. Inside the myth, the content is less important than 
the form, the reiterative myth form which expresses the 
circular is similar to musical forms as non-semantic 
language. 
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Parafrazându-l pe Umberto Eco, muzica spectacolului 
porneşte de la metafora căutării limbii perfecte, un limbaj 
în care semnificantul – sunetul de natură lingvistică sau 
rostirea unor litere în cazul nostru – reprezintă 
semnificatul sau referentul – conceptul – într-o formă ce 
poate părea asemantică. Este vorba de metafora prin care 
lumea se formează prin rostirea unor litere care nu sunt 
reprezentări a ceva preexistent, ci forme matriciale, din 
care se naşte şi prinde contur lumea. De la aceste premise 
apare imaginea pătratului magic (Figura 2), ce închide 
simbolic numele lui Oedipus în labirintul format din cele 
7 litere ce-l compun. Firul Ariadnei, cheia labirintului, 
este dezvăluită prin marcarea prin culori a regulii de 
parcurgere a traseului – sensul de deplasare a calului pe 
tabla de şah.  

 
Figura 2 Pătratul magic 

Astfel, literele colorate cu roşu trasează imaginea 
simbolică a lui Oedip, respectiv cele colorate cu albastru 
reprezintă imaginea Iocastei. Roşu simbolizează 
masculinul, este imaginea bilaterală a ascensiunii și a 
căderii prin geometrismul bilateral ce rezultă din traseul 
literelor, centrat, vertical, falic în contrast cu albastrul 
feminin, oblic, ce secţionează vulvar careul, pe diagonală, 
după palindromul OISIO. Cele două figuri au ca element 
de conjuncţie litera O (colţul din dreapta, jos), începutul 
coincide cu sfârşitul, metafora vieţii şi a morţii, a 
seminţei care redevine sămânţă. Momentul expozitiv al 
corului, (format din 7 persoane!), ce exprimă sonor un 
dialog multiplicat al literelor, conturează în sensul acestui 
joc (jocul = reguli de joc) imaginea unei grădini a 
rătăcirilor. În continuare, această formă de limbaj 
artificial trece de la litere la silabe ajungând în cele din 
urmă la sintaxă frazeologică prin apelul la tehnicile 
acrostihului – în care iniţialele unor cuvinte formează alt 
cuvânt, ale gematriei – în care numerele sunt reprezentate 
prin litere şi ale anagramei – în care literele sunt 
permutate (Figura 3). 

 

 

 

 
Figura 3 Vocabularul pangramatic de tip manierist 

 

Quoting Umberto Eco, the performance’s music starts 
from the metaphor of searching for the perfect language, 
a language in which the significant – the linguistic 
natured sound or the uttering of some letters in our case – 
represents the referent (the signified) – the concept – in a 
form that might seem non-semantic. We are talking about 
the metaphor according to which the world is formed by 
the utterance of some letters which are not 
representations of something pre-existing, but rather 
matrix forms, out of which the world is born. From these 
premises, the magic square image comes up (Figure 2), 
which symbolically closes Oedipus’s name inside the 
labyrinth formed out of the seven letters that compose it. 
Ariadna’s thread, the key to the labyrinth, is unveiled by 
colors that mark the directional sense of the horse on the 
chess table 

 
Figure 2. Magic square 

Thus, the red colored letters trace the symbolic image of 
Oedipus, while the blue colored letters represent 
Jocasta’s. Red symbolizes the masculine principle, it is 
the bi-lateral image of ascending and falling through bi-
lateral geometrics which appears out of the letters’ 
pathway, central, vertical, phallic in contrast to the 
oblique, feminine blue that diagonally cuts through the 
vulva-like square according to the OISIO palindrome. 
The two figures have as a common literary conjunction 
the letter `O` (down right corner), the beginning is the 
ending, the metaphor of life and death, of the seed that 
turns back into the seed. The expositional momentum of 
the choir (made up of seven persons), which expresses in 
sounds a multiplied dialogue of the letters, draws in terms 
of this play (play = rules of the play) the image of a 
perdition garden. This form of artificial language, as it 
follows on, passes from letters to syllables, finally 
reaching a phraseological syntax by appealing to the 
techniques of acrostics, in which the initials of some 
words form another, of the gematria – in which numbers 
are represented through letters and of anagrams – in 
which the letters are permuted (figure 3).   

 

 

 

 
Figure 3 The mannerist pangrammatic vocabulary 
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Toate aceste elemente de limbă utopică, în sensul unei 
creații artificiale, sunt asociate cântecului monodic antic 
de factură arheologică, intertextualizat (citat din Oreste), 
pulverizat în silabe distribuite pointilist celor 7 voci, 
devenind o metaforă a cioburilor din care arheologii 
reconstituie vechi vestigii.  
Centrul sonor ales este fa cu frecvenţa de 44 Hz, care 
generează prin armonicele superioare un sistem 
arborescent al spectralului, în care sensurile numerologiei  
combinatorii converg cu sistemul limbii utopice, descrise 
mai sus, într-un ermetism de factură manieristă. Sunetele, 
deşi produse electronic, sunt naturale ca frecvenţă, 
reprezentând frumuseţea matematică a rezonanţei 
armonicelor proprie muzicii arhetipale, diferită de muzica 
culturalizată europeană. Aceste demersuri constructive şi 
deconstructive conduc înspre imaginea şi tehnica 
palimpsestului, în care un text iniţial este răzuit de pe un 
suportul pe care era scris, în scopul de a se reutiliza acel 
suport pentru un scris ulterior. Astfel, apare acea 
stratificare intertextuală, în acest caz arbitrar concepută, 
distanţată de concepţia de mimesis şi apropiată de  cea de 
phantasia în sensul explicitat de către Philostratos şi 
anume cel în care „imitarea plăsmuieşte ceea ce vede, 
phantasia, însă, şi ceea ce nu vede.”  

Hermeneutica demersului combinatoriu 

Combinatoria are la bază un sistem de criptare tabular 
(Figura 4) care îmbină gematria – valorile numerice ale 
alfabetului german – cu temura care se referă la 
permutarea literelor:  

 
Figura 4.  

Reducerea teosofică a numerelor la cifre (Encausse, 
2010), procedeu prin care pitagoreicii, prin adunare, 
reduceau primele 4 numere la 1: 1+2+3+4=10=1. Astfel, 
4 are ca rădăcină esențială 1.  

Însă, 1+2+3+4+5+6+7=28=2+8=10=1. Deci 7 are ca 
rădăcină 1. Careul nostru face, așadar, o sinteză simbolică 
între 4 și 7. Din punct de vedere al tradiției ezoterice 7=4. 
Careul – cvadratura, 4 – simbolizează lumea ca labirint în 
care se află închis Oedipus, labirint ca simbol al inițierii, 
al centrului ca sine, – format din 7 cifre. „Patru este 
numărul oricărui centru și ca urmare el este numărul 
focului, foc ce se află în centrul tuturor corpurilor. De 
asemenea, el este numărul spiritului temporal acordat 
omului pentru reconcilierea sa.” (Saint-Martin, 2013, p. 
41). 

Progresia ascendentă și descendentă din tabelul de mai 
sus, și adunarea cifrelor de același rang (pe coloane: 
1+24=25=7) din cadrul acesteia are ca rezultat același 
număr 7.   

 

 
Fig. 153 

 

All these elements of the utopian language, in the sense 
of an artificial creation, are associated with the monodic 
ancient song of archeological type, inter-textualized 
(Oreste), pulverized into syllables distributed in a 
pointillist manner to the seven voices, thus turning into a 
metaphor of broken glass out of which the archeologists 
re-configure ancient vestiges. 
The elected sound centre is F, on a 44Hz frequency, 
which generates through superior harmonics a spectral 
tree-like system, in which the directions of the 
combinatorial numerology converge with the utopian 
language system, described above, in a manneristic 
hermetism. The sounds, although electronically 
produced, are natural in their frequency, representing the 
mathematic beauty of the harmonics’ resonance common 
to the archetypal music, which so much differs from the 
culturalized European music. These constructive & 
deconstructive enterprises lead toward the palimpsest 
image and technique, in which an initial text would be 
erased from its support to make room for another to be 
written. Thus, that inter-textual layering shows up, in this 
case arbitrarily conceived, away from the imperatives of 
the mimesis and close to the concept of phantasia, in the 
sense Philostratos used it, which is that in which `the 
imitation creates what it sees, the phantasia, yet, also  
that which it does not see.` 

The hermeneutics of the combinatorial 
enterprise 

The combinatorial is based on a tabular cryptic writing 
system (figure 4) that combines gematria – the numeric 
values of the German alphabet – with temura which 
refers to letter permutation: 

 
Figure 4. 

The theosophic reduction from numbers to ciphers 
(Encausse 2010), a procedure by which the Pythagorians, 
by adding, reduced the first four numbers to 1: 1+2+3+4 
=10=1. Thus, 4 has as an essential root 1. 
Yet, 1+2+3+4+5+6+7=28= 2+8=10=1. So, 7 has as a root 
1. Our square thus creates a symbolic synthesis between 
4 and 7. According to the esoteric tradition 7=4. The 
square – the quadrature, 4, symbolizes the world as a 
labyrinth in which Oedipus is captive, the labyrinth as a 
symbol of initiation, of the center as self – formed out of 
seven ciphers. `4 is the number of any center and 
consequently it is the fire’s number, fire to be found in 
the center of all bodies. That is why it also is the time 
spirit number given to man for his reconciliation` (Saint-
Martin, 2013, p.41) 
The ascending &descending progression in the table 
above, and the even rank ciphers addition (on columns: 
1+24 = 25=7) inside it has as a result the same number 7. 
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Luis Claude de Saint-Martin (2013, p. 41) definește 
pătratul ca „adevăratul simbol al acelui loc al desfătării, 
cunoscut în toată lumea sub numele de Paradis Terestru”.   
Numărul 7 reprezintă triunghiul suprapus peste pătrat, 
este lumea transcendentului, în cazul lui Oedipus, este 
forța fatidică care, odată cu libertatea,  provoacă și 
asumarea suferinței.  4x4=16=7   7x7=49=4. „Numărul 
Șapte indică de asemenea că evul temporal lumesc, sau 
manifestarea dreptății universale, trebuie să treacă prin 
toate înșelăciunile. Însă Numărul Patru este al agentului 
care exercită această dreptate. Cum acest agent este 
Spiritul, iar spiritul nu poate să apară în timp fără înveliș 
trupesc, el este făcut perceptibil de către septenar, 
devenind corpul cuaternarului [...]” (2013, pp. 47-48). 
Privind pătratul ca labirint, relația dintre 4 și 7 este una 
complementară, asemenea relației dintre ascensiune și 
cădere. Pătratul e similar crucii, atât ca formă simbolică a 
templului, temenos, cât și ca sens al sacrificiului ca preț 
al libertății.  

 
Figura 5. Traseele masculin – roșu – versus  feminin –

albastru – în pătratul magic 
Traseul lui Oedipus – ilustrat în Figura 5 prin culoarea 
roșie – împarte literele careului într-o simetrie bilaterală, 
axa de simetrie reprezintă interiorul ca  metaforă a 
labirintului. Interior 25 de litere, de o parte și de alta, câte 
12 litere. Simboluri masculine ale numerelor 3 și 7. Suma 
totală a literelor interioare și exterioare vorbește iarăși 
despre misterul cuaternarului: 

 
Ilustrat cu albastru ca diagonală frântă, traseul Iocastei 
împarte tabla în două mulțimi inegale: 25 – sus, 24 – jos. 
L U W Q K E G    
semnifică trecerea de la 4 la 9: 4x9=36=9. 
După Papu (Encausse, 2010, p. 40), 9 este numărul 
misterului, „este deopotrivă numărul regenerării, al 
misterului și inițierii, deoarece inițierea este o generare 
spirituală. Sau o regenerare, și prin regenerare (materială 
sau spirituală) se împlinește în mister”.  

 
Prin procedeul cabalistic temura am înlocuit C cu H  
urmărind elasticitatea conotativă a recurenței HUD - 
DUH.  
Careul magic generează spațiul de joc prin rostirea 
încrucișată a celor șapte foneme inițiale ce alcătuiesc 
numele lui Oedipus. Dintre cele 7 persoane ce formează 
corul, două personaje (în Figura 6, stau pe același suport) 
reprezintă o entitate gemelară care se integrează în joc și 
reacționează într-o consecvență a sincronului. Corul este 
împărțit deci în trei cupluri, distanțate în  spațiul de joc. 

 

Luis Claude de Saint-Martin (2013, p14) defines the 
square as `the true symbol of that place of delight well 
known all over the world as Earthly Paradise`. Number 
seven represents the triangle juxtaposed over the square, 
it is the world of transcendence, as it is in Oedipus’ case, 
it is the Fatum which, in parallel with the freedom, causes 
assuming the suffering, too. 4x4=16=7. 7x7=49=13=4. 
`Number Seven also indicates (that) the mundane time 
eon, or the universal justice manifestation must undergo 
all delusion. Yet, Number Four belongs to the agent 
delivering justice. As this agent is the Spirit, and the 
spirit cannot appear in dialectical time without bodily 
vesture, it is made perceptible by the septenarius turning 
into the quaternary body [...] (2013, pp.47-48) 
Regarding the square as a labyrinth, the relation between 
4 and 7 is a complementary one, as the relation between 
ascension and falling. The square is similar to the cross, 
both as a symbolic form of the temple, temenos, and as 
the sacrifice as a price for freedom. 

 
Figure 5. Masculine –red – vs- feminine – blue – in the 

magic square 
Oedipus’ pathway – highlighted in red, splits the square’s 
letters in a bi-lateral symmetry. The symmetry axis 
represents the interior as a labyrinth metaphor. 25 letters 
inside, on either side – 12 letters. Masculine symbols of 
numbers 3 and 7. The total amount of the interior and 
exterior letters speaks of the quaternary mystery once 
again 

 
Illustrated in blue, Jocasta’s pathway divides the table in 
two odd, unequal spots 25 above, 24 below. 
L U W Q K E G     
signifies the crossing over from 4 to 9: 4x9=36=9. 
According to Papu (Encausse, 2010, p. 40), 9 is the 
mystery number, `it is both the number of regeneration, 
of mystery and initiation, because initiation is a spiritual 
generation. Or a regeneration, and by regeneration (be it 
spiritual or material), a mystery is accomplished. ` 

Through temura, the cabala procedure, we have replaced  
C with H following the connotative flexibility of HUD-
DUH recurrence. 
The magic square engenders the play space by cross-
uttering the seven initial phonemes which make up 
Oedipus’s name. Of the 7 persons forming the choir, 2 
characters (in Figure 6 they stand one by the side of the 
other) represent a twin entity that integrates in the play 
and reacts within a continuum of the synchronous. The 
choir is thus divided in three couples separated by a 
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Orientați cu fața spre pătratul din Figura 2, actorii 
respectă o sigură regulă, regula de mers a calului pe tabla 
de șah: aceștia trebuie să recunoască litera rostită de către 
partenerul de cuplu, să o repereze în pătratul magic și, 
după regula mutării calului pe tabla de șah, să răspundă 
cu altă literă. Jocul pare simplu. Miza jocului este 
formarea celor trei rețele de tensiune. Fonemele sunt 
scurte, de aici și necesitatea unei mari implicări a atenției 
în a distinge vocea partenerului, în cadrul unei polifonii 
la șase voci. Tensiunea are ca rezultat geneza spațiu-
timpului de joc. 

 
Figura 6. Imagine din spectacolul Oedipus în spațiul 

Morii Răsăritului 
Centrul tonal Fa este ales conform cu logica cifrelor 
expusă mai sus. Conceptul pornește de frecvența Fa2 = 44 
Hz, frecvență ce, după cum am mai amintit, generează 
întreg edificiul sonor interconectându-se semantic la 
țesătura ars combinatoriei.  
Fragmentul din Oreste este delimitat în două  fraze 
muzicale, după cum se poate vedea în exemplul de mai 
jos, prima tripodică, iar a doua tetrapodică, împreună 
totalizează forma: 3 + 4. 

/      (     (       ( 
CO FED FIP GUS 

/     (     (     ( 
AS RE GE EX 

/      ( / 
FO DE FIP 

 
                (       (       (        (         ( 

LUF UD WQUD KED FEG 
                             (       (         (        (        ( 

FEH GUX ARS GER FED 
        (        (        (        / 

GER FED KED FED 
/      /       / 
FA UT CUS 

Literele de culoare roșie reprezintă notația muzicală 
literală iar în ultimul rând – FA, UT – notație silabică. E 
un exemplu de notarikon, sau o formă de acrostih, în care 
inițialele sau finalele cuvintelor formează alt cuvânt, în 
acest caz, o melodie. Ritmul melodiei l-am notat cu 
semnele ritmice ale grecilor antici / valoare lungă, dublul 
valorii scurte). Literele negre reprezintă prin tehnica 
temura OEDIPUS REX și LUWQKEG. Silabele sunt 
distribuite corului fragmentat asemenea unor cioburi din 
care se reface forma de la silabe la cuvinte și propoziții. 
La fel ca în cazul literelor, apare aceeași formulă ludică 

 

distance inside the play perimeter. Oriented with the 
faces towards the Figure 2 square, the actors respect one 
single rule, the horse move on the chess table: they 
should recognize the letter uttered by their couple partner, 
identify it in the magic square and, according to the horse 
move rule, answer with another letter. The game appears 
simple. Its stake is forming the three tension nets. The 
phonemes are short, hence the necessity of huge attention 
involvement to distinguish the partner’s voice within a 6-
voice polyphony frame. The tension has as a result the 
play’s space-time genesis. 

 
Figure 6. Image from Oedipus performance in the Sun 

Rise Mill 
The F tonal center is chosen according to the above 
mentioned & exposed ciphers’ logic. The concept starts 
from frequence F2 = 44Hz, a frequence which, as we 
have already mentioned, generates or engenders the 
whole sound block semantically interconnecting in the 
ars combinatoria fabric. 
The Oreste fragment is bordered in two musical phrases, 
as we can follow in the example bellow, the first one 
tripodic, and the second tetrapodic, which together 
assemble as form 3+4. 

/      (     (       ( 
CO FED FIP GUS 

/     (     (     ( 
AS RE GE EX 

/      ( / 
FO DE FIP 

                (       (       (        (         ( 
LUF UD WQUD KED FEG 

                             (       (         (        (        ( 
FEH GUX ARS GER FED 

        (        (        (        / 
GER FED KED FED 

/      /       / 
FA UT CUS 

The red colored letters represent the literal musical 
notation and in the end – FA, UT – syllable notation. It is 
a notarikon or an acrostic form, in which the initials or 
the end letters of the words form other words, in this case 
a tune. We have written down the tune rhythm with the 
rhythmical signs of the ancient Greeks/ (long value, the 
double of the short value). The black colored letters 
represent, through the temura technique, OEDIPUS REX 
and LUWQKEG. The syllables are distributed 
fragmentarily to the choir as glass pieces out of which the 
form is re-instated from syllables to words and sentences. 
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prin care muzica devine spațiu, iar spațiul de joc devine 
timp.  
Un alt aspect al proiectului Oedipus este cel al 
dimensiunii spectrale a sunetului. În acest sens, demersul 
compozițional a pornit de la  analiza sunetului din punct 
de vedere numerologic. Rezultatele la care am ajuns sunt 
surprinzătoare în sensul în care confirmă teoriile și 
practicile ezoterice legate de număr. Figurile 7 și 8   
sintetizează datele pe care le vom explica pe scurt. 
Cifrele de la 1 la 178 (teoretic până la infinit) reprezintă 
numărul de ordine al armonicelor sunetului fundamental 
cu frecvența de 44 Hz.     

 
Figura 7. Sistemul numerologic al armonicelor 

(redă doar un detaliu din Figura 8)  
Înmulțind 44 cu numărul de ordine al unui armonic, 
rezultă frecvența, valoarea numerică a frecvenței 
armonicului respectiv. De exemplu, armonicul 9 va avea 
următoarea frecvență:44x9=396.  
Dezvoltând exemplificarea, armonicul 144  generează 
frecvența 44x144=6336 iar armonicul 1152, 
44x1152=50688. Ultima frecvență depășește domeniul 
spectrului audibil, dar asta nu înseamnă că nu există. 
Dimpotrivă, se deschide astfel o cale de acces spre 
înțelegerea conceptului de nevăzut.  
Să vedem ce au toate aceste numere în comun. O dată, se 
nasc din același sunet generator. Apoi, prin reducere 
cabalistică la nivelul primelor 9 numere: 

3+9+6=18=1+8=9 
6+3+3+6=18=9 
5+0+6+8+8=27=9 

Astfel, cifra colorată (roșie) de deasupra numerelor de 
ordine ale armonicelor reprezintă reducția cabalistică a 
valorii numerice a frecvenței corespunzătoare numărului 
de ordine (după modelul exemplului de mai sus). Prin 
denumirea silabică a notelor muzicale, respectiv prin 
aranjamentul grafic al acestora în tabelul din Figura 8, 
subliniem faptul că am depășit zona sistemului temperat. 
Menționăm că formatul bidimensional al reprezentării 
arborescenței armonicelor frecvenței 44 Hz este o soluție 
care sărăcește sugestibilitatea tridimensională a unei 
figuri spiralice. Din acest motiv, în reprezentarea noastră 
(Figura 8), armonicele 21, 42 și 84 apar repetitiv la două 
nivele diferite.   
 

 

As with the letters, the same ludic formula, through 
which music becomes space, shows up, and consequently 
the game space turns into time. 
Another aspect of the Oedipus project is that of the 
spectral dimension of the sound. In this respect, the 
compositional approach started from analyzing the sound 
out of a numerological point of view. The results we 
reached are surprising, because they only confirm the 
theories and esoteric practices linked to numbers. The 
Figures 7 and 8 synthesize the data we will shortly 
explain. 
The ciphers from 1 to 178 (to the infinite, theoretically) 
represent the number of the 44Hz fundamental sound 
harmonics. 

 
Figure 7. The numerological system of the harmonics 

(it renders only a detail of Figure 8) 
By multiplying 44 with the order number of a harmonic, 
results the frequency, the numeric value of that harmonic. 
For instance, harmonic 9 will have the following 
frequency: 44x9=396. 
Developing our example, the harmonic 144 generates the 
frequency 44x144=6336, and the harmonic 1152, 
44x1152=50688. The latest frequency overpasses the 
audible spectrum, which, however, does not mean it 
doesn’t exist. On the contrary, thus, a new access 
pathway is opened to the understanding of the concept of 
the unseen.  
Let us see what these numbers have in common. Firstly, 
they are engendered from the same generating sound. 
Then, through cabalistic reduction at the level of the first 
9 numbers:   

     3+9+6=18=1+8=9 
6+3+3+6=18=9 
5+0+6+8+8=27=9 

Thus, the colored cipher (red) above the ordering 
harmonies numbers represent the cabalistic reduction of 
the frequency’s numeric value corresponding to the order 
number (according to the example above). By the syllabic  
naming of the musical notes, respectively by their graphic 
arrangement in the Figure 8 table, we highlight the fact 
that we crossed beyond the temperate area system. We 
mention that the bi-dimensional form of the tree-like 
representation of the 44Hz frequency harmonics is a 
solution that diminishes the three-dimensional 
suggestibility of a spiral figure. It is precisely out of that 
reason that, in our representation, (Figure 8), the 
harmonics 21, 42, and 84 appear repetitively on two 
different levels. 
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Figura 8. Sistemul numerologic al armonicelor 

 

 

 
Figure 8 The harmonics’ numerological system 
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În urma calculelor efectuate asupra armonicelor 
frecvenței de 44 Hz, tragem următoarele concluzii:  
 Numerele colorate au un sens invers numerelor 

negre, dacă citim de la stânga la dreapta, treptat 
descrescător; 

  Reducția cabalistică a frecvențelor armonicelor 
sunetului fundamental Fa2 44Hz are ca rezultat șirul 
numerelor naturale de la 1 la 9 a cărei evoluție 
implică și justifică citirea de la dreapta la stânga; 

 Această inversare am urmărit-o și semnifică același 
fenomen în tabelul literelor; 

 Semnificația numerologică legată de numerele: 1, 4, 
7 pe de o parte și de 9 pe de altă parte. 

 Apar trei serii: a) 1 – 2 – 4 – 8 – 7 – 5 (pătratul, 
labirintul omului), b) 3 – 6 – 3 (natura regeneratoare, 
femeia) și c) 9 (ceea ce separă și nu se amestecă, 
Sfinxul, destinul); 

 Materialul simbolic odată stabilit, modalitatea de 
producere a sunetelor fiind una electronică, de aici 
mai departe, spațiul sonor deosebit de ofertant, prin 
multiplele variante de organizare a ceea ce se aude, 
dar mai ales a ceea ce nu se aude în mod concret și 
totuși este vibrație.   

Cele trei serii (a, b și c) sunt luate drept model în 
construcția unor complexe armonice, manipulate ulterior 
ca obiecte sonore în combinație cu vocile actorilor, la 
rândul lor înregistrate sau live, sau/și combinate cu 
zgomote, care de asemenea pot fi înregistrate sau live, 
produse de către actori prin manipularea anumitor 
obiecte. Cele două spații în care se joacă spectacolul face 
posibilă emisia sunetului într-o cheie acusmatică. Când 
publicul se află în sala de jos a morii, vocile se aud din 
spațiul de la etaj și invers. Tot în cheie acusmatică, tema 
sfinxului, realizată prin sunetele spițelor acordate ale unei 
roți de bicicletă, reprezintă de asemenea un astfel de 
obiect sonor. 
Figura 7 exemplifică operațiunea de premixaj a unui 
complex armonic de serie c, alcătuit din suprapunerea 
frecvențele armonicelor cu număr de ordine 54, 63, 72 și 
81 (2376 Hz, 2772 Hz, 3168 Hz și 3564 Hz).  

 
Figura 9. Complexul armonic Mix81 de serie c în 
ipostaza editării multitrack în Adobe Audition 3.0 
Sunetele sunt generate în programul Adobe Audition 3.0, 
valoarea timbrală albă, de sunet sinus, a acestora fiind în 
parte intenționat astfel aleasă. Am centrat jocul pe zona 
frecvenței, a dinamicii și a stereofoniei. Timbralitatea se 
naște din integrarea acestor complexe sonore în spațiul de 
joc al Morii Răsăritului. Felul în care aceste frecvențe  
interacționează, jocul undelor sonore la nivelul fază-
antifază creează o paletă bogată de sonorități. Figura 10 
ilustrează evoluția spectrală a celor patru frecvențe 
prezentate în Figura 9, surprinzând aspectul stereofoniei.      
   

 

Following the calculus over the 44 Hz frequency 
harmonics we draw the conclusions 
 the colored numbers have a counter-clockwise sense 

versus the black colored numbers, if we read from 
left to right, decreasing gradually. 

 The cabalistic reduction of the harmonics’ 
frequencies for the fundamental 44hz Fa2 sound has 
as a result the numeric series from 1 to 9 whose 
evolution implies and justifies reading from right to 
left. 

 We followed this reversal and it signifies the same 
phenomenon in the letters table. 

 The numerological significance linked to the 
numbers 1, 4, 7 on the one hand and 9 on the other 

 Three series come up: a) 1 -2 – 4 – 8 – 7 – 5 (the 
square, man’s labyrinth), b) 3 – 6 – 3 (regenerating 
nature, the woman) and c) 9 (that which separates 
and does not get involved, the Sphinx, the destiny) 

 Having established the symbolic material, the sound 
producing modality being an electronic one, 
henceforth, the sonic space, highly offering due to 
the multiple organization variants of what can be 
heard, but especially of what cannot be heard 
concretely, being yet vibration. 

The three series (a, b and c) are taken as model in the 
construction of some complex harmonics, later on to be 
manipulated as sound objects in combination with the 
actors’ voices, in their turn recorded or live, and/or 
combined with noises, which can also be either live or 
recorded and produced by the actors when manipulating 
different objects. The two spaces in which the 
performance takes place enable the sound emission in an 
acousmatic key, the sphinx theme, accomplished through 
the tuned sounds of a bicycle wheel spokes, also 
represents such a sound object. 
Figure 7 exemplifies a pre-mix operation for a harmonic 
complex of the c series, made up of overlaying 
harmonics’ frequencies with the order number 54, 63, 72 
and 81 (2376 Hz, 2772 Hz, 3168 Hz and 3564Hz). 

   
Figure 9. The Mix 81 harmonic complex of the c series 

in the multitrack editing hypostasis in Adobe 
Audition 3.0 

Sounds are generated in Adobe Audition 3.0, their white 
timbre value, of the sinus sound being partly intentionally 
chosen. We have thus centered the play on the frequency 
area, on dynamics and stereophony. The timbre is 
engendered through integrating these sound complexes in 
the Sun Rise Mill play space. The way these frequencies 
interact, the sonic wave game at phase-anti-phase level 
create a rich palette of sounds. Figure 10 illustrates the 
spectral evolution of the four frequencies present in 
figure 9, capturing the stereophony aspect. 
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Figura 10. Complexul armonic Mix81 de serie c în 
ipostaza spectrală vizual-analitică (Spectral Pan 

Display) în Adobe Audition 3.0 
Comparând Figura 7 cu Figura 8, se pot distinge 
momentele intrării sunetelor sinusoidale, însă, dacă 
dilatăm (zoom) reprezentarea temporală, obținem o 
imagine mai clară a interacțiunii acestora. Figurile 8 și 10 
dezvăluie vizual o plasticitate nebănuită. 

 
Figura 11. 

 
Figura 12. 

Concluzie 

Dincolo de valențele care țin de creativitate, abordarea 
acestei metode de compoziție reprezintă o posibilă cale 
de apropiere înspre sensul cel mai profund al limbii 
Universului care începe cu numărul ca vibrație.  
„Se vorbește câteodată, legat de mitul Turnului Babel, de 
cuvântul pierdut. Dar odată cu cuvântul s-a pierdut și 
numărul în sensul cel mai elevat al acestui cuvânt. Căci 
cele două formau altădată o unitate indisolubilă, din care, 
în prezent, nu s-au păstrat decât vagi rămășițe.” (Bindel, 
2008, p. 177). 
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Figure 10. Mix 81 harmonic complex of the c series in 
the visual-analytic spectral hypostasis (Spectral Pan 

Display) in Adobe Audition 3.0 
Comparing Figure 7 with Figure 8, we can distinguish the 
entering moments of the sinus sounds, yet, if we dilate 
(zoom) the temporal representation we get a clearer 
image of their interaction. Figure 8 and 10 visually unveil 
an unexpected plasticity.  

 
Figure 11 

 
Figure 12 

Conclusion 
Beyond the aptitudes pertaining to creativity, the 
approach of this compositional method represents a 
possible pathway for getting closer to the most profound 
sense of the Universe’s language which starts with the 
number as vibration. 
`Sometimes they speak, in connection to the Tower of 
Babel myth, of the lost word. But with the word lost, the 
number got lost too, in the highest sense of the word. For 
aforetime the two formed an impenetrable unity, out of 
which, nowadays, but vague remains have been 
preserved`. (Bindel, 2008, p. 177). 


