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REZUMAT 
Muzica electronică este un termen atribuit creaţiilor 
muzicale care utilizează aparatura electronică (de orice 
tip) atât pentru procesul creaţiei, cât şi pentru momentul 
interpretării. Acest curent debutează la mijlocul 
secolului XX şi se dezvoltă continuu alături de tehnologie 
şi se plasează, într-o primă instanţă în sfera 
experimentului, pentru ca ulterior elementul electronic 
(în special computerul) să se afle în centrul fenomenului 
muzical, devenind indispensabil creaţiei, util 
interpretării şi mediator receptării. De-a lungul istoriei 
muzicii regăsim o serie semnificativă de termeni atribuiţi 
diferitelor specii ale muzicii electronice: muzica 
concretă – care plasează conceptul de sunet natural 
(preponderent preluat din mediul înconjurător) în 
centrul atenţiei compozitorilor; muzica acusmatică – 
adiacentă muzicii concrete, susţine ideea că muzica 
trebuie să fie ascultată fără a fi perturbată de vizual; 
tape music – muzica clasică ce utilizează întregul 
arsenal de elemente electronice, ce ulterior se va 
transforma (datorită evoluţiei tehnologiei) în conceptul 
mult mai larg de computer music. 
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Muzică electronică, muzică concretă, muzică acusmatică, 
tape music, computer music 

I. INTRODUCERE 
Evoluția tehnologică spectaculoasă regăsită pe parcursul 
secolului XX a oferit și muzicii posibilități numeroase 
pentru dezvoltare. Întregul spectru sonor – și aici ne 
referim la cele patru caracteristici ale sunetului 
(înălțimea, durata, intensitatea și timbrul) se regăsește 
într-o permanentă „căutare” de noi și noi posibilități de 
exprimare. De-a lungul istoriei muzicii compozitorii au 
profitat în permanență de noile descoperiri oferite de 
către tehnologie, și nu numai. Într-o primă instanță, la 
granița dintre Renaștere și Baroc, dezvoltarea 
instrumentelor muzicale a dus la cea mai mare 
„revoluție” sonoră de până atunci, prin trecerea, treptată, 
de la muzica preponderent vocală la cea instrumentală, 
fapt ce a deschis noi lumi sonore, care au dus la 
dezvoltarea fulminantă a celor trei perioade majore de 
creație – Barocul, Clasicismul și Romantismul. Sfârșitul 
secolului XIX aduce cu sine o „criză a sunetului”, atât în 
ceea ce privește structurile sonore – sistemele tonale – 
cât și în ceea ce privește dinamica sau timbralitatea. Se 
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ABSTRACT 
Electronic music is a term attributed to musical 
compositions using electronics (of any type) for both the 
creative process and the time of performance. This trend, 
emerged during mid-twentieth century, is under 
continuous development along technology; having been 
placed at first within the experimental sphere, the 
electronic element (especially the computer) shifted to 
the center of the musical phenomenon, becoming 
indispensable for music composition, useful for 
performance and a mediator for reception. Throughout 
the history of music we find a significant number of 
terms assigned to different types of electronic music: 
musique concrète (concrete music) - which places the 
concept of natural sound (mostly taken from the 
environment) in the spotlight of the composers; 
acousmatic music – adjacent to concrete music, 
supporting the idea that music should be listened to 
without being disturbed by the visual; tape music - 
classical music using the whole arsenal of electronic 
elements, which later will turn (due to the evolution of 
technology) into the much broader concept of computer 
music. 

Key words: 

Electronic music; concrete music; acousmatic music; tape 
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I. INTRODUCTION 
The spectacular technological evolution found 
throughout the twentieth century provided music with 
many opportunities for development. The entire sound 
spectrum - and here we refer to the four features of the 
sound (pitch, duration, intensity and timbre) goes 
through a permanent "search" for ever new possibilities 
of expression. Throughout the history of music 
composers have always taken advantage of new 
discoveries offered by technology, and more. At the 
outset, on the border between Renaissance and Baroque, 
the development of the musical instruments led to the 
biggest "revolution" of sound until then, by gradually 
passing from the mainly vocal to instrumental music, 
which unlocked new sonorous worlds, leading to the 
development of the three major periods of music - 
Baroque, Classicism and Romanticism. Late nineteenth 
century brings a "crisis of sound," both in terms of sound 
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observă acum o serie de încercări de a forța limitele 
oferite de către orchestra romantică prin adaosul din ce în 
ce mai mare de instrumente de suflat de alamă – pentru a 
obține intensități extreme – introducerea de echipamente 
militare – de exemplu, tunul – pentru un impact percutant 
cât mai incisiv, coruri de dimensiuni impresionante, etc. 
Toate aceste încercări de a exploata la maximum 
„sunetul muzical” denotă faptul că ne aflăm într-un 
moment de cumpănă.  
Pentru prima dată în istoria muzicii, la începutul 
secolului XX, asistăm la simultaneitatea a trei curente 
muzicale distincte: expresionismul, neotonalismul și 
neomodalismul. Într-o primă instanță – cea a 
expresionismului – se încearcă, mai mult sau mai puțin 
reușit, să se inventeze o modalitate nouă de a compune 
muzică prin oferirea de soluții alternative (pentru 
„clasicul” sistem tonal-funcţional, de exemplu), care 
ulterior se vor dovedi prea puțin eficiente, datorită 
permanentei constrângeri a materialului sonor, dată de 
legități impuse ca unice modalități de creație (a se vedea 
sistemul serial-dodecafonic în cadrul căruia fiecare 
parametru sonor are o abordare strictă). Curentele „neo” 
se afirmă prin fenomenul de reîntoarcere și redescoperire 
a valorilor exploatate în perioadele anterioare. 
Mijlocul secolului XX impune o serie largă de perioade 
stilistice muzicale care pot fi unificate prin termenul 
generic de experiment. Atât aleatorismul, cât și muzica 
electronică (aflată acum într-o fază incipientă, de 
construcție, de permanentă cercetare și dezvoltare) 
reușesc cu greu să se impună ca mijloace valide de 
creație și unanim acceptate. Și totuși, dacă muzica cultă 
continuă frământările și căutările unor noi și noi 
modalități de creație, muzica de divertisment va intui cel 
mai rapid și cel mai eficient posibilitățile nemăsurate 
date de către instrumentele electro-acustice, 
sintetizatoarele, și mai apoi, de către computere.  
Istoria muzicii secolului XX surprinde o serie de 
subcurente ale muzicii electronice (pe care le vom detalia 
în paginile ce urmează): muzica electronică, muzica 
concretă, muzica acusmatică, tape music. Toate acestea 
urmăresc un fir conducător comun: compozitorii devin 
cercetători ai sunetului muzical, prin includerea în cadrul 
creaţiilor lor a dispozitivelor electronice (instrumente 
muzicale electronice, generatoare de sunet, benzi 
magnetice sau computere). 

II. MUZICA ELECTRONICĂ 
Muzica electro-acustică, sau cum este denumită în mod 
curent, muzica electronică, reprezintă o perioadă stilistică 
ce a debutat în jurul anilor 1950 (și care continuă și în 
ziua de azi), cu modalități tehnic-componistice și estetice 
specifice. Disponibilitatea în creștere a benzii magnetice 
a oferit compozitorilor drumul spre experiment în ceea ce 
privește sunetul înregistrat, dincolo de resursele „clasice” 
oferite de către instrumente sau voci, cu scopul de a 
explora noi sunete, cu o timbralitate nouă, de a 
transforma sursa sonoră înregistrată și de a sintetiza noi 
sonorități. 
Captarea sunetului (înregistrarea) este cea mai 
importantă descoperire care a stat la baza dezvoltării 
muzicii electronice. Efemeritatea sonoră este acum 
stopată tocmai datorită acestei preluări şi stocări a 
sunetului, pentru ca ulterior, muzica electronică să se 
concentreze pe fenomenul complex (şi în continuă 
dezvoltare) de transformare a acestuia. 

[ 

structures - tonal systems - and in terms of dynamics or 
timbre. We note a number of attempts to push the limits 
provided by the romantic orchestra by the increasing 
addition of brass wind instruments - to obtain extreme 
intensities - the introduction of military equipment (e.g. 
the cannon) - for a more cutting percussive impact, 
impressively large choirs, etc. All these attempts to 
exploit to the full the "musical sound" indicate that a 
turning point had been reached. 
For the first time in the history of music, in the early 
twentieth century, we witness the simultaneity of three 
distinct music trends: expressionism, neotonalism and 
neomodalism. At first - within the expressionism – they 
tried, more or less successfully, to invent of a new way to 
compose music by offering alternative solutions (to the 
"classical" tonal-functional system, for example), which 
subsequently proved to be less efficient, due to the 
permanent constraints of the sound material, following 
rules seen as the only legitimate creative ways (see 
serial-dodecaphonic system in which each sound 
parameter has a strict approach). The "neo" trends 
promote the phenomenon of return and rediscovery of 
the values exploited in previous periods. 
Mid-twentieth century displays a wide range of musical 
stylistic periods which can be grouped by the generic 
term experiment. Both aleatoricism and electronic music 
(at the time in an incipient stage, of building, continuous 
research and development) can hardly be imposed as 
valid means of creation, unanimously accepted. 
Nonetheless, if unrest pervades classical music in 
looking for ever new and creative ways of composing, 
entertainment music is to grasp the fastest and most 
efficiently the unlimited possibilities given by the 
electro-acoustic instruments, the synthesisers, and 
afterwards by computers. 
The history of twentieth century music captures a series 
of subtrends in electronic music (described in detail in 
the following pages): electronic music, musique 
concrète, acousmatic music, tape music. All these follow 
a mutual guiding thread: the composers become 
researchers of the musical sound, by including in their 
compositions electronic devices (electronic musical 
instruments, sound generators, magnetic tapes or 
computers). 

II. ELECTRONIC MUSIC 
Electro-acoustic music, or as it is commonly called, 
electronic music, is a stylistic period which began around 
1950 (and which continues today), with specific 
technical - compositional and aesthetic methods.  The 
increasing availability of the magnetic tape presented the 
composers the path to experiment in terms of the 
recorded sound, beyond the "classical" resources 
provided by instruments or voices, in order to explore 
new sounds, with new timbre, to transform the recorded 
sound source and synthesise new sonorities. 
Sound capture (recording) is the most important 
discovery that led to the development of electronic 
music. The ephemeral nature of the sound is now stopped 
because of this capture and storage of sound, so that 
later, electronic music would focus on the complex (and 
evolving) phenomenon of its transformation. 
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Un alt fenomen care a stat la baza dezvoltării muzicii 
electronice a fost crearea sunetului utilizând aparatura de 
specialitate specifică. Crearea sunetului prin sinteză 
necesită o bună cunoaştere din partea compozitorului a 
elementelor constitutive ale sunetului, pentru ca, asistat 
de o serie de soft-uri specializate, autorul să poate 
compune un sunet complet nou, diferit de cele existente 
în mediul înconjurător. 
Muzica electronică utilizează, astfel, două modalităţi 
diferite de procesare a sunetului, cu un „traseu” specific: 
(1) preluare (înregistrare), transformare (aplicarea de 
efecte sonore) şi redare; (2) proiectare (imaginarea, 
compunerea, conceperea unui sunet nou), utilizarea soft-
urilor dedicate pentru crearea sunetului, redare. 
Muzica electronică este asimilată azi cu banda 
magnetică, iar în cele din urmă cu computerul, plasându-
se în timp în perioada cuprinsă între anii 1950 şi până în 
zilele noastre (când, în continuare, este în evoluţie şi 
dezvoltare). Dar cele dintâi încercări de a intersecta arta 
sunetelor cu tehnologia s-au produs încă de la finalul 
secolului XIX. Primele experimente de înregistrare a 
sunetului datează din anul 1857, când Edouard Leon 
Scott de Martinville inventează phonautograph-ul, un 
dispozitiv capabil să înregistreze sunetele „vizual”, dar 
fără a fi capabil să le redea. Finalul secolului XIX aduce 
cu sine o serie importantă de ingineri care prin activitatea 
lor vor revoluţiona întreaga societate şi vor oferi 
secolului XX posibilitatea unei dezvoltări a tehnologiei 
fără precedent: Alexander Graham Bell sau Thomas 
Edison.  
Înaintea muzicii electronice propriu-zise, compozitorii au 
căutat să dezvolte timbralitatea prin utilizarea unor 
instrumente electromecanice dintre cele mai interesante: 
Thelharmonium (dezvoltat de Thaddeus Cahill între anii 
1898-1912), Theremin-ul (inventat de Leon Theremin în 
1919-1920) sau Ondes Martenot (creat în 1928 de 
Maurice Martenot). Odată deschis acest drum al 
instrumentelor electronice, el va fi urmat continuu până 
în zilele noastre datorită posibilităţilor multiple şi 
deosebit de ofertante în ceea ce priveşte, în special, 
timbralitatea.  
În anul 1911, Ferruccio Busoni, „una din acele figuri de 
tranziţie cu o minte iscoditoare, ale cărui teorii s-au 
dovedit mult mai interesante decât muzica pe care a 
scris-o” [1], scrie lucrarea Sketch of a New Esthetic for 
Music, în care prefigurează o serie largă de evenimente 
muzicale care vor avea loc în perioada primei jumătăţi a 
secolului XX (neoclasicismul, microtoniile, serii de 
moduri etc.), dar şi muzica electronică. Pornind de la 
invenţia lui Thaddeus Cahill care a creat dinamofonul – 
instrument care transforma curentul electric într-un 
număr fix şi matematic exact de vibraţii – Busoni 
prevede imediat posibilitatea utilizării acestui instrument 
pentru o muzică microtonală. Teoriile lui Busoni, asupra 
muzicii electronice, asupra microtoniilor sau a modurilor, 
vor influenţa o serie importantă de compozitori, printre 
care Edgard Varèse. 
Mijlocul secolului XX surprinde practic debutul a ceea 
ce înseamnă, efectiv, muzică electronică, termen utilizat 
pentru prima dată în Germania – elektronische Musik 
(prin colaborarea dintre Werner Meyer-Eppler, Robert 
Beyer şi Herbert Eimer) – fapt datorat dezvoltării 
studiourilor de muzică electronică, centre de lucru în care 
şi-au desfăşurat activitatea o serie semnificativă de 
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Another phenomenon placed at the basis of electronic 
music was the creation of sound using specialized 
equipment. Creating sound by synthesis requires of the 
composer a good knowledge of the component elements 
of the sound, so that, assisted by a number of specialized 
software, the author can compose a completely new 
sound, different from those existing in the environment. 
Consequently, electronic music uses two different ways 
of processing the sound with a specific "track": (1) 
capture (recording), transformation (applying sound 
effects) and playback; (2) design (imagining, composing, 
conceiving new sounds), use of dedicated software to 
create sounds, playback. 
Electronic music is equated nowadays with the magnetic 
tape, and eventually with the computer, spanning from 
1950 until today (being still under evolution and 
development). But the first attempts to converge the art 
of sounds with technology occurred as early as the end of 
the nineteenth century. The first experiments of sound 
recording date from 1857, when Edouard Leon Scott de 
Martinville invented the phonautograph, a device 
capable of recording "visual" images of the sound, but 
without being able to play back the recording. The end of 
the nineteenth century brought forth a significant number 
of engineers who, by means of their work, would 
revolutionise the entire society and offer the 20th century 
the possibility of unprecedented technological 
development: Alexander Graham Bell and Thomas 
Edison. 
Before the actual electronic music composers sought to 
develop the timbre by using some of the most interesting 
electromechanical instruments: the thelharmonium 
(developed by Thaddeus Cahill between 1898 + 1912), 
the theremin (invented by Leon Theremin in 1919-1920) 
or Ondes Martenot (created in 1928 by Maurice 
Martenot). Once the way for electronic tools had been 
opened, it was to be followed continuously until the 
present time due to the various and bountiful 
possibilities, especially regarding the timbre. 
In 1911 Ferruccio Busoni, "one of those transitional 
figures with an inquiring mind, whose theories proved 
more interesting than the music he wrote," [1] wrote 
Sketch of a New Aesthetics for Music, in which are 
foreshadowed a wide range of musical events that will 
take place during the first half of the twentieth century 
(neoclassicism, microtonal music, series of modes, etc.) 
and also electronic music. Starting from Thaddeus 
Cahill's invention of the dynamophone – an instrument 
which converted electricity into a fixed and 
mathematically exact number of vibrations - Busoni 
immediately foresaw the possibility of using this tool for 
microtonal music. Busoni's theories on electronic music, 
on microtones, and modes will influence a significant 
number of composers, including Edgard Varèse. 
Mid-twentieth century practically witnesses the 
beginning of what effectively means electronic music, a 
term first used in Germany - elektronische Musik (the 
collaboration of Werner Meyer-Eppler, Robert Beyer and 
Herbert Eimer) - due to the development of electronic 
music studios, work centres where a significant number 
of composers (Karlheinz Stockhausen) who clearly 
influenced the history of electronic music conducted 
their activity. 
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compozitori (Karlheinz Stockhausen) care au influenţat 
în mod evident istoria muzicii electronice. 
Muzica electronică s-a plasat pentru o perioadă 
importantă de timp în sfera muzicii experimentale, 
aceasta impunându-se cu dificultate, fapt datorat într-o 
mare măsură implementării unui nou limbaj muzical 
(care încearcă să-l substituie pe cel „tradiţional”). 
Principala barieră pe care muzica electronică o prezintă, 
în procesul de comunicare, este aceea că creatorii 
folosesc tocmai acest limbaj complet nou, care utilizează 
forme de organizare muzicală cu totul aparte: forme noi, 
sisteme tonale complexe (adesea imposibil de catalogat) 
cu sunete netemperate şi scări dintre cele mai variate, cu 
o ritmică în care caracterul aleatoric primează, unde 
termeni ca densitate sonoră, relaţii sonore indefinite, 
serializare dinamică sau permutări încearcă să substituie 
concepte tradiţionale ca melodie, armonie, ritm. Practic 
avem nevoia de asimilare de noi criterii de organizare a 
muzicii, în care melodia, armonia sau ritmul să 
primească noi valenţe. Muzica, fiind o formă de 
comunicare non-discursivă, operează cu structuri 
semantice, şi doar în momentul în care procedurile 
structurale ale muzicii electronice sunt complet înţelese 
de către auditor, bariera, problema de comunicare între 
acesta şi lucrarea muzicală, poate fi înlăturată. [2]  
Pe lângă acest limbaj original, muzica electronică aduce 
şi o serie de contribuţii esenţiale proprii: (1) 
impulsionarea compozitorilor spre a cerceta şi a produce 
sunete (sonorităţi) noi, ceea ce a dus spre cucerirea unor 
lumi sonore nebănuite până atunci; (2) dezvoltarea 
instrumentelor electronice, a aparatelor şi a tehnologiilor 
necesare procesării şi creării de sunete noi. [3]  
Într-o primă instanţă sonorităţile noi explorate de către 
autori s-au înscris în sfera zgomotului, deschizând 
subcurentul muzicii electronice denumit generic, muzică 
concretă. 

III. MUZICA CONCRETĂ 
Muzica concretă reprezintă un curent adiacent muzicii 
electronice, care alături de sunete muzicale 
(convenționale) include și zgomotul ca obiect sonor. 
Sunetele din natură, din mediul ambiant, sunt înregistrate 
pe banda magnetică și ulterior prelucrate prin inserții de 
reverberații, modulații sonore etc., punctul de atracție al 
lucrării muzicale desfășurându-se în jurul acestor 
elemente sonore. Datorită acestor particularități, muzica 
concretă nu permite notarea pe o partitură (în sensul 
tradițional) ea fiind doar sub formă înregistrată și redată 
în sala de concert prin intermediul difuzoarelor. Treptat, 
audiția este plasată în spațiu prin procedeele de 
stereofonie și, ulterior, cvadrofonie (prin sisteme 
surround sond). Astfel, ea este identică la fiecare redare, 
elementul interpretare fiind complet exclus. Muzica 
concretă îşi are rădăcinile în curentul futurist, concretizat 
în muzică prin mişcarea bruitistă. 
Futurismul este o specie a modernismului artistic italian, 
care pune în centrul atenţiei creatorilor noua eră a 
tehnologiei moderne. Iniţiatorul acestuia este poetul 
italian Filippo Tomasso Marientti, care, în anul 1909, 
publică Manifestul futurist, care neagă tradiţiile culturale 
şi venerează societatea contemporană, cu viteza ei, cu 
maşinile ei, cu metropolele ei, cu ritmul alert al vieţii, cu 
vuietul traficului, toate acestea descriind omul nou, omul 
viitorului (de aici provenind şi termenul de futurism, din 
italianul futuro – viitor). 
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Electronic music was placed for a significant period of 
time within experimental music, while it established 
itself with difficulty, due to a large extent to the 
implementation of a new musical language (which tries 
to substitute the "traditional" one). The main barrier that 
electronic music presents in the communication process 
is that its designers use precisely this completely new 
language, which employs completely novel forms of 
music organization: new forms, complex tonal systems 
(often impossible to categorize) with untempered sounds 
and various scales, with rhythmics where the random 
character prevails, where terms such as sound density, 
indefinite sound relationships, dynamic serialization or 
permutations try to replace traditional concepts like 
melody, harmony, rhythm. Basically we need to 
assimilate new criteria for organizing music, within 
which the melody, harmony and rhythm receive new 
values. Music as a form of non-discursive 
communication operates with semantic structures, and 
only when the structural procedures of electronic music 
are completely understood by the listener, can the barrier, 
the problem of communication between him and the 
musical work, be removed. [2] 
In addition to this original language, electronic music 
brought forth a number of distinctive contributions: (1) it 
encouraged composers to investigate and produce new 
sounds (sonorities), which led to the conquest of hitherto 
unsuspected worlds of sounds; (2) it led to the 
development of electronic instruments, of devices and 
technologies necessary for processing and creating new 
sounds. [3] 
At the beginning the new sonorities explored by the 
authors were engraved within the sphere of noise, 
opening the way for the subtrend of electronic music 
generically called musique concrète (concrete music). 

III. CONCRETE MUSIC 
Concrete music is a current adjacent to electronic music, 
which together with the (conventional) musical sounds 
includes the noise as sound object. The sounds of nature, 
the environment, are recorded on magnetic tape and 
further processed with insertions of reverberations, sound 
modulations, etc., the highlight of the musical piece is 
developed by unfolding around these elements of sound. 
Due to these features, musique concrète does not allow 
the notation on a score (in the traditional sense), existing 
only under recorded form and played in the concert hall 
through speakers. Gradually, the audition is placed in 
space by stereophony processes and subsequently in 
quadrophony (through surround sound systems). Thus, it 
is identical every time through playback, the 
performance element being completely excluded. 
Concrete music has its roots in the futurist trend, 
rendered in music by the bruitist movement. 
Futurism is a species of the Italian artistic modernism, 
which places in the spotlight of the artists the new era of 
modern technology. Its initiator is the Italian poet Filippo 
Tomasso Marientti, who in 1909 published the Futurist 
Manifesto, which denies cultural traditions and worships 
contemporary society, with its speed, its cars, its cities, 
the fast pace of life, the roar of traffic, all of these 
describing the new man, the man of the future (hence the 
term futurism, from the Italian futuro - future). 
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Bruitismul este o artă a zgomotelor, ce utilizează surse 
naturale, maşini etc. pentru a exprima ambianţa sonoră 
din mediul înconjurător. Este iniţiat de către Francesco 
Balilla Pratella, care, în anul 1910 scrie Manifestul 
muzicienilor futurişti, care critică decadenţa muzicii şi a 
şcolilor italiene, în comparaţie cu cea europeană. De 
asemenea, Luigi Russolo scrie, în anul 1913, Arta 
zgomotelor, text ce va marca estetica muzicală din 
primele decade ale secolului XX. El creează instrumente 
muzicale ce generează diferite tipuri de zgomote, pe care 
le va denumi, generic, intonarumori, şi susţine, în anul 
1914, primul concert de muzică futuristă (bruitistă, 
concretă). Principala preocupare a futuriştilor a fost de a 
ilustra prin artă realitatea, fapt realizat prin apelul la 
mimetism: imitarea maşinilor, imitarea sunetelor din 
mediul înconjurător etc. A. Honegger, E. Varèse, K. 
Stockhausen sau J. Cage au fost doar câţiva dintre 
compozitorii care au preluat această idee futuristă de 
mimetism, şi au transpus-o în creaţiile lor (Pacific 231 de 
Honegger). 

Giacomo Balla, Abstract Speed + Sound, 1913–1914 
Bruitismul a fost un curent intens combătut şi aspru 
criticat la vremea respectivă, dar el a fost cel care a 
anticipat muzica concretă, care s-a impus în cadrul artei 
muzicii din secolul XX abia după inventarea benzii 
magnetice. 
Termenul de muzică concretă este atribuit acestui curent 
tocmai datorită faptului că creatorii utilizează toate 
sursele sonore existente, surse reale, concrete. Ideea nu 
este una complet nouă, dacă ne gândim la școala italiană 
de operă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care a 
instaurat curentul verist, cu al său corespondent în 
literatură și anume realismul, reprezentat de Balzac, 
Stendhal, Flaubert sau Zola. Curentul verist are tendința 
de a înlocui libretele idealiste, cu subiecte inspirate din 
realitatea vieții cotidiene. În mod similar, termenul de 
muzică concretă vine în contrast cu muzica abstractă 
creată de către compozitorii „clasici” care utilizează 
instrumentele 
muzicale sau 
vocile umane 
pentru 
reprezentarea 
muzicală. Avem 
astfel de-a face 
cu antonimele 
concret vs. 
abstract unde 
primul reprezintă 
lumea reală, 
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Bruitism is an art of the noises, using natural sources, 
machinery, etc. to express the ambient sounds of the 
environment. It was initiated by Francesco Balilla 
Pratella, who in 1910 wrote the Manifesto of Futurist 
Musicians, to criticize the decadence of music and of the  
Italian schools, compared to the European ones. 
Moreover, in 1913 Luigi Russolo wrote The Art of 
Noises, a text which marked the musical aesthetics of the 
first decades of the twentieth century. He created musical 
instruments that generated different types of noise, 
generically called intonarumori, and held, in 1914, the 
first futurist music concert (bruitist, concrete music). The 
main concern of the futurists was to illustrate reality 
through art, by using mimesis: the imitation of machines, 
the imitation of the sounds of the environment, etc. A. 
Honegger, E. Varèse, K. Stockhausen and J. Cage were 
just a few of the composers who adopted this futuristic 
idea of mimesis, and transposed it into their creations 
(Honegger’s Pacific 231). 

Giacomo Balla, Abstract Speed + Sound, 1913–1914 
Bruitism was a trend intensely debated and severely 
criticized at the time, but it anticipated the concrete 
music, which prevailed in the art of the twentieth century 
music only after the invention of the magnetic tape. 
The term musique concrète (concrete music) is attributed 
to this trend precisely due to the fact that the composers 
use all the existing sonorous sources – real, concrete 
sources. The idea is not entirely new, if we think of the 
Italian school of opera in the late nineteenth century, 
which established the verist trend, with its counterpart in 
literature, namely realism, represented by Balzac, 
Stendhal, Flaubert and Zola. Verism tends to replace the 
idealistic librettos with topics inspired from the reality of 
everyday life. Similarly, the notion concrete music 
contrasts with the abstract music created by the 
"classical" composers using musical instruments or 
human voices to render music. Thus we are dealing with 
the antonyms 
concrete vs. 
abstract where the 
first stands for the 
real world, with 
real world sounds, 
while the second 
employs symbols 
or music 
archetypes to 
render images and 
feelings. 
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lumea cu sunetele reale, față de cel de-al doilea care face 
apel la simboluri sau arhetipuri muzicale pentru redarea 
imaginilor și sentimentelor. Muzica concretă a fost 
inițiată și denumită ca atare de către Pierre Schaeffer, 
împreună cu Pierre Henry, în anul 1948, care și-a găsit 
un număr însemnat de adepți, printre care putem aminti 
pe D. Milhaud, E. Varèse, H. Scherchen, O. Messiaen, P. 
Henry, P. Boulez sau M. Constant. Sursele sonore cele 
mai frecvent utilizate sunt preluate de la surse pre-
existente, aici incluzându-se atât instrumentele 
tradiționale, vocile umane, dar cel mai frecvent sunetele 
regăsite în mediul înconjurător a căror semnificație este 
ușor de perceput de către auditor, nefiind necesară o 
codificare complexă ce face apel la simbolistică, fapt 
aferent muzicii „tradiționale”.  
Muzicii concrete i se poate atribuit și termenul de muzică 
naturală, ce ilustrează într-un mod evident sunetele 
reale, chiar dacă, de-a lungul existenței acestui curent 
sunetele electronice, produse de către sintetizatoare, nu 
au fost în totalitate excluse. Datorită acestui fapt, treptat, 
compozitorii, dar mai ales laboratoarele de muzică 
electronică au înglobat curentul muzicii concrete în 
cadrul muzicii electronice (care inițial se referea doar la 
muzica ce utiliza banda magnetică, tape music), termen 
mult mai larg, care ulterior s-a suprapus și a devenit nu 
doar sinonim, dar și dominant. 
Datorită numărului semnificativ de compozitori care au 
abordat muzica concretă, Antoine Golea identifică, în 
articolul Tendinţe ale muzicii concrete [4], patru direcţii 
de dezvoltare ale acesteia: (1) muzica concretă expresivă 
– caracterizată de lipsa preocupărilor strict formale, 
rezultând o muzică aflată într-un stadiu incipient al 
evoluţiei (primele opusuri ale lui Schaeffer); (2) muzica 
concretă abstractă – aici regăsim lucrările 
compozitorilor seriali (Boulez sau Messiaen) care au 
găsit în muzica concretă un teren propice pentru 
experiment şi unde şi-au perfecţionat şi continuat 
cercetările din cadrul muzicii seriale; (3) muzica 
concretă melodioasă (muzicală) – reintegrează 
instrumentele tradiţionale ca principala sursă de 
inspiraţie; (4) muzica concretă exemplară – lucrările cele 
mai evoluate (în special cele din ultima perioadă de 
creaţie a lui Schaeffer) care „exprimă o lume completă 
printr-un mijloc de expresie în sine complet.” 
Pierre Schaeffer, considerat „părintele” muzicii concrete, 
a trăit în perioada cuprinsă între anii 1910-1995 și a fost 
compozitor, scriitor, producător de emisiuni radio, 
inginer, muzicolog și acustician. Provenit dintr-o familie 
de ingineri, acesta se perfecționează pe aceeași linie cu 
părinții săi, activitatea sa – atât cea de inginer în 
comunicații și acustică, cât și cea de muzician – fiind 
recunoscută la nivel mondial, cu reale influențe în lumea 
științelor în special în perioada imediat următoare celui 
de-al Doilea Război Mondial. Activitatea sa de cercetător 
al muzicii, direct ancorată în cele mai noi descoperiri 
venite pe linie tehnologică, îl plasează pe Schaeffer într-o 
unică și nouă formă de avangardă, prin dezvoltarea 
acestui curent denumit generic muzică concretă, stil 
considerat a fi unul dintre cele mai influente și cu un 
important impact asupra muzicii cu caracter 
experimental, concept atât de des și atât de caracteristic 
celei de-a doua jumătăți a secolului XX. Dintre cele mai 
reprezentative opusuri putem enumera: Concertino-
Diapason (1948; în colaborare cu J.J. Grünewald), Cinq 
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Concrete music was initiated and named as such by 
Pierre Schaeffer, together with Pierre Henry in 1948, and 
gained a large number of followers, among which we can 
mention the D. Milhaud, E. Varèse, H. Scherchen O. 
Messiaen, P. Henry, P. Boulez or M. Constant. The 
sources of sound most commonly used are taken from 
pre-existing sources, including here both traditional 
instruments, human voices, but most commonly the 
sounds found in the environment, whose meaning is 
easily perceived by the auditor, without the need for a 
complex coding which appeals to symbols, as with the 
"traditional" music. 
The term natural music can be attributed to concrete 
music, which clearly illustrates real sounds, even though 
along the existence of this trend, electronic sounds 
produced by synthesizers were not totally excluded. 
Because of this, gradually, the composers and especially 
the electronic music laboratories embedded the concrete 
music within electronic music (which originally referred 
only to music that used magnetic tape, tape music), a 
much broader term, which subsequently overlapped and 
became not only synonymous with it, but also dominant. 
Given the significant number of composers who 
approached concrete music, Antoine Golea identified in 
his article Tendencies in concrete music [4], four 
directions of its development: (1) expressive concrete 
music - characterized by the lack of strict formal 
concerns, resulting in music placed in an early stage of 
development (the first works by Schaeffer); (2) abstract 
concrete music - here we find the works of the serial 
composers (Boulez and Messiaen) who found in concrete 
music a breeding ground for experiment and where they 
improved and continued the research in serial music; (3) 
melodious (musical) concrete music - reintegrates 
traditional instruments as the main source of inspiration; 
(4) exemplary concrete music - the most advanced works 
(especially Schaeffer’s last creative period) that 
"expresses a complete world through a means of 
expression complete in itself." 
Pierre Schaeffer, considered the "father" of concrete 
music, lived between 1910-1995 and was a composer, 
writer, radio producer, engineer, musicologist, and 
acoustician. Coming from a family of engineers, he 
continued the line set by his parents, his work - both as 
communications and sound engineer and as musician - 
being recognized globally, with real influence in the 
world of science, particularly in the aftermath of the 
Second World War. His activity as researcher of music, 
directly anchored in the latest technological 
breakthroughs, places Schaeffer in a new and unique 
form of vanguard, by developing this trend generically 
called concrete music, a style considered to be one of the 
most influential and having an important impact on the 
music with experimental character, a concept so 
characteristic of the second half of the twentieth century. 
His most representative works include: Concertino-
Diapason (1948, in collaboration with JJ Grünewald), 
Cinq études de bruits (1948), Suite pour 14 instruments 
(1949), Bidule en ut (1950, in collaboration with Pierre 
Henry), Symphonie pour un homme seul (1950; in 
collaboration with Pierre Henry, with revised versions in 
1953, 1955, 1966), Toute la lyre (1951 pantomime, in 
collaboration with Pierre Henry, known as Orphée 51), 
Les paroles dégelées (1952), Scenes de Don Juan (1952 
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études de bruits (1948), Suite pour 14 
instruments (1949), Bidule en ut (1950; în colaborare cu 
Pierre Henry), Symphonie pour un homme seul (1950; 
încolaborare cu Pierre Henry; cu versiunile revizuite în 
1953, 1955, 1966), Toute la lyre (1951; pantomimă, în 
colaborare cu Pierre Henry, cunoscută și sub numele de 
Orphée 51), Les paroles dégelées (1952), Scènes de Don 
Juan (1952 în colaborare cu Monique Rollin), Orphée 
53 (1953; opera), Etude aux sons animés (1958), Etude 
aux allures (1958), Etude aux objets (1959), Simultané 
camerounais (1959), Phèdre (1961), Le trièdre 
fertile (1975; în colaborare cu Bernard Durr), 
Bilude (1979).  
Creația sa se poate împărți pe trei perioade: într-o primă 
instanță se regăsesc lucrările compuse între anii 1948-
1949, lucrări experimentale, de probare a noilor 
descoperiri, piese fără pretenții, de un suprarealism 
evident, dar care au reușit cu greu să se afirme în peisajul 
muzicii culte, moment în care arta expresionistă, cea 
neomodală sau neotonală se aflau în apogeu. Un nou pas 
în creația lui Schaeffer, o a doua etapă, este aceea în care 
compozitorul colaborează cu prietenul său Pierre Henry, 
rezultând o serie de lucrări mult superioare primelor, dar 
din nou greu de asimilat și de impus, lucrări considerate 
„scandaloase”: aici subliniem opusurile Symphonie pour 
un homme seul sau Orphée 51. A treia etapă de creație 
este plasată în finalul anilor 1950, moment în care 
Schaeffer reușește să creeze o muzică „pur concretă”, 
fără conotații anecdotice, în care obiectele sonore sunt 
exploatate în manieră proprie și care reușesc să impună 
curentul muzicii concrete în cadrul principalelor perioade 
experimentale ale secolului XX; aici ne referim la seria 
de Studii (enumerate mai sus) care se dovedesc a fi 
lucrări cu o reală influență asupra compozitorilor de 
muzică electronică de la mijlocul de secol trecut. 
Activitatea de muzicolog a lui Pierre Schaeffer s-a 
concretizat prin redactarea volumului In search of a 
concrete music, volum care tratează în amănunt muzica 
electroacustică și tehnologiile de înregistrare și redare a 
sunetului, cu un impact profund în rândul compozitorilor 
de muzică electronică. 
De asemenea, în perioada cuprinsă între anii 1960-1975, 
Schaeffer scrie un nou tratat – Tratat de obiecte muzicale 
– carte în care muzica este văzută ca o artă de intersecție, 
interdisciplinară, alături de lingvistică, psihoacustică sau 
fenomenologie, care încearcă să ilustreze o muzică nouă 
prin impunerea de noi concepte: „distincția între cele 
patru moduri de ascultare (ascultare, auzire, audiere, 
înțelegere) și analiza 
acestui circuit al 
comunicării muzicale în 
patru sectoare; definiții 
complementare ale 
obiectului sonor și ale 
ascultării reduse, două 
noțiuni cheie introduse 
de Schaeffer; dialectică 
perceptivă a obiectului 
și a structurii; critică a 
noțiunilor clasice de 
timbru și a parametrilor 
care pretind că descriu, 
pentru a le manevra, 
fenomenele sonore și, în 

[ 

in collaboration with Monique Rollin), Orphée 53 (1953; 
opera), Etude aux sons animés (1958), Etude aux allures 
(1958), Etude aux objets (1959); Simultané camerounais 
(1959), Phedra (1961), Le trièdre fertile (1975, in 
collaboration with Bernard Durr), Bilude (1979). 
His work can be divided into three periods: the first one 
comprises the works composed between 1948-1949, 
experimental pieces, testing new discoveries, containing 
unpretentious pieces, of clear surrealism, but which 
barely succeeded in the landscape of cultivated music, at 
the moment when the expressionist art, the neomodal and 
the neotonal ones were at their peak. A new step in 
Schaeffer’s compositions, a second stage, is the one 
when the composer collaborated with his friend Pierre 
Henry, resulting in a number of works superior to the 
first ones, but again difficult to assimilate and to impose, 
works considered as "outrageous": here are included 
Symphonie pour un homme seul or Orphée 51. The third 
stage of creation is placed at the end of 1950s, when 
Schaeffer’s music manages to create a "purely concrete" 
music without anecdotal connotations, where the sound 
objects are exploited in his own way and which manage 
to impose concrete music in the main trends of the 
experimental periods of the twentieth century; here we 
refer to the series of Etudes (listed above) which proved 
to have a real influence on electronic music composers 
from the middle of the last century. 
Pierre Schaeffer's activity as musicologist resulted in the 
drafting of the volume In Search of a Concrete Music, a 
work which refers in detail to electroacoustic music and 
the technology of sound recording and playback, with a 
profound impact among composers of electronic music. 
In addition, in the period between 1960-1975 Schaeffer 
wrote a new treatise – Treatise of Musical Objects – a 
book in which music is seen as an interdisciplinary 
intersection art, along with linguistics, psychoacoustics 
and phenomenology, which tries to illustrate a new 
music by imposing new concepts: "the distinction 
between the four modes of listening (écouter, ouïr, 
entendre, comprendre) and the analysis of this circuit of 
musical communication into four sectors; complementary 
definitions of the sound object and reduced listening, two 
key notions introduced by Schaeffer; perceptive 
dialectics of the object and structure; critics of the 
classical notions of timbre and of the parameters which 
profess to describe, in order to handle them, the sound 
phenomena and, in turn, the counter-proposal of seven 
main perceptual criteria located in the triple natural 
perceptive field of the 
ear [...] The treatise of 
musical objects 
illustrates the following 
double thesis: music is 
made to be heard (which 
openly dismisses any a 
priori conception of 
composition on paper, 
neglecting the 
perceptible fact); Music 
has a dual nature: 
cultural, certainly, as 
everyone admits, but 
also natural, that is based 
on the natural perceptive 
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schimb, contrapropunerea a șapte criterii perceptive 
principale, situate în triplul câmp perceptiv natural al 
urechii [...] Tratatul de obiecte muzicale ilustrează mai 
ales următoarea dublă teză: muzica este făcută pentru a fi 
ascultată (ceea ce recuză orice concepție a priori privind 
compoziția pe hârtie, neglijând faptul perceptibil); 
muzica are o dublă natură: culturală, cu siguranță, așa 
cum o admite toată lumea, dar și naturală, adică 
spijinindu-se pe proprietăți perceptive naturale ale 
urechii...” [5]  
Evoluția tehnologică a impus, treptat, alte curente 
ancorate în realitatea zilelor sfârșitului de secol XX, în 
principal computerul fiind cel care a trecut experimentul 
muzicii concrete în subsidiar.  
Muzica concretă conţine, la rândul ei, un curent adiacent 
şi anume muzica acusmatică. 

IV. MUZICA ACUSMATICĂ 
Muzica acusmatică este o specie a muzicii electronice, 
care există exclusiv sub formă înregistrată și redată de 
către difuzoare, publicul receptând muzica fără a vedea 
sursa sau ceea ce provoacă sunetul. Astfel interacțiunea 
umană dintre interpret și receptor este complet exclusă, 
contrar muzicii tradiționale în care publicul are „contact 
vizual” asupra interpretului. În acest mod, muzica 
acusmatică se detașează de cutuma interpretării și 
receptării muzicii tradiționale. Acest caracter de 
eliberare, de detașare de componenta vizuală oferă 
publicului posibilitatea explorării libere a imaginilor 
impulsionate în mod direct de către sursa sonoră.  
Elementul primodial devine, astfel, sunetul muzical și 
calitățile timbrale ale acestuia. Compozitorul face apel la 
o serie largă de posibilități flexibile de înregistrare, 
codificare, modulare, suprapunere, redare, etc. atenția 
acestuia focalizându-se exclusiv pe calitatea sunetului 
muzical. În acest context, metoda de compoziție poate fi 
percepută ca un proces de organizare a sunetului, 
modalitate proprie lui Edgar Varèse. 
Caracteristicile principale ale muzicii acusmatice, acelea 
de invizibilitate și de dezvoltare și de producere a 
sunetelor prin mijloace electronice o face propice redării 
în „manieră radiofonică”, fapt lesne de înțeles dacă ne 
gândim că radioul era principala sursă mass-media de la 
mijlocul secolului XX. Muzica acusmatică s-a dezvoltat 
urmând două tendințe: prima s-a materializat prin creații 
în care compozitorul își centrează activitatea 
preponderent asupra calității sunetului și a timbralității 
acestuia; cea de-a doua manieră se aflată la granița dintre 
muzica acusmatică și muzica concretă, prin includerea în 
creații a sunetelor reale, preluate din mediul înconjurător, 
înregistrate și ulterior modulate și redate prin intermediul 
difuzoarelor. Cel mai adesea sunetul este distribuit în 
manieră spațială, prin utilizarea unui număr mare de 
incinte acustice, fapt frecvent indicat de către compozitor 
printr-o „partitură” anexată materialului înregistrat. 
Cuvântul acusmatic derivă din grecescul akousmatikoi, 
termen dat generic elevilor lui Pitagora. Filosoful îi 
învăța pe ucenicii săi din spatele unei cortine, 
considerând că prezența sa le poate distrage atenția de la 
prelegere. În acest mod, Pitagora considera că discipolii 
săi se pot concentra mult mai bine, când simțul auditiv 
este exploatat la maximum, fără a fi perturbat de 
componenta vizuală. De aici și paralela spre muzica 
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properties of the ear ... "[5] 
The technological evolution gradually imposed other 
trends anchored in the reality of the last days of the 
twentieth century, the computer being the main one that 
directed the experiment of concrete music towards a 
subsidiary level. 
Concrete music contains, in its turn, an adjacent trend, 
namely the acousmatic music. 

IV. ACOUSMATIC MUSIC 
Acousmatic music is a type of electronic music that 
exists only in recorded form and played by loudspeakers, 
the public hearing the music without seeing the source or 
what causes the sound. Thus the human interaction 
between the performer and the listener is completely 
excluded, contrary to traditional music in which the 
public has "eye contact" with the performer. In this way, 
the acousmatic music is separated from the traditional 
music custom of performance and reception. This 
liberation character of detachment from the visual 
component gives the public the opportunity to freely 
explore the images directly driven by the sound source. 

The primordial element thus becomes the musical sound 
and its timbre qualities. The composer appeals to a wide 
range of flexible options for recording, coding, 
modulation, overlapping, playback, etc., focusing his 
attention exclusively on the quality of the sound. In this 
context, the method of composition can be seen as a 
process of organizing the sound, a method characteristic 
to Edgar Varèse. 

The main characteristics of acousmatic music, those of 
invisibility and development and production of sounds 
by electronic means makes it proper for rendering it “via 
radio,” easily understandable if we consider that the 
radio was the main mass media instrument of the mid-
twentieth century. Acousmatic music developed 
following two trends: the former was materialized in the 
works in which the composer mainly focuses his activity 
on the sound quality and its timbre; the latter lays on the 
border between acousmatic music and concrete music, by 
including real sounds, taken from the environment, 
recorded and subsequently modulated and played 
through speakers. Most often the sound is distributed in a 
spatial manner by using a large number of speakers, 
which is frequently indicated by the composer through a 
"score" attached to the recorded material. 

The word acousmatic derives from the Greek 
akousmatikoi, a generic term given to the pupils of 
Pythagoras. The philosopher taught his disciples from 
behind a curtain, considering that his presence could 
distract them from the lecture. In this way, Pythagoras 
considered that his disciples could concentrate better, 
when the hearing sense was exploited to the maximum 
without being disrupted by the visual component. Hence 
the parallel to acousmatic music which is heard - is 
hidden "behind the speakers" – without the source of the 
sound being seen. The term was first used by Jérôme 
Peignot in 1955, who sought to define the experience of 
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acusmatică care este ascultată – este ascunsă „în spatele 
difuzoarelor” – fără a se vedea sursa sonoră. Termenul a 
fost utilizat pentru prima dată de către Jérôme Peignot, în 
anul 1955, care a încercat să definească experiența 
ascultării muzicii concrete, utilizând expresia bruit 
acousmatique, înțeleasă prin ideea separării sunetului de 
sursa lui. 
De asemenea, Pierre Schaeffer, în Tratatul de obiecte 
muzicale, compară rolul muzicii înregistrate pe bandă 
magnetică cu cortina lui Pitagora, în care concentrarea 
asupra ascultării muzicii este facilitată de excluderea 
vizualului. În aceeași măsură, acesta atrage atenția asupra 
faptului că o muzică imprimată pe un suport magnetic 
oferă posibilitatea ascultării repetate pentru o mai bună 
percepere a detaliilor sunetului muzical. Treptat, muzica 
acusmatică și-a îndreptat atenția asupra modalităților în 
care publicul ascultă muzica și ceea ce percepem prin 
această ascultare, fapt aflat la granița dintre muzică și 
psihologie. Progresiv, termenul a intrat în uzanță, 
suprapunându-se și referindu-se frecvent la muzica 
concretă.  
Muzica acusmatică conține adesea surse sonore 
recognoscibile, instrumente muzicale, voci sau sunete 
preluate din mediul înconjurător. Odată cu dezvoltarea 
tehnologică și accesul la sintetizatoare și procesoare de 
sunet dintre cele mai avansate, regăsim o serie largă de 
evenimente sonore nefamiliare, pe care cu greu le putem 
identifica și atribui unei surse sonore cunoscute. 
Compozițiile acusmatice nu exclud în totalitate 
elementele muzicale tradiționale – melodie, armonie, 
polifonie, structuri ritmice etc. – dar adesea acestea sunt 
tratate de către autori în maniere specifice avangardei 
secolului XX. 

V. TAPE MUSIC 
Termenul tape music este atribuit, pe de o parte, muzicii 
electronice a cărei formă finală este înregistrată pe o 
bandă magnetică (bandă de magnetofon), sau pe de altă 
parte, muzicii care a fost înregistrată, modulată, 
distorsionată și ulterior redată cu ajutorul acestei bande. 
De asemenea, regăsim pe parcursul secolului XX un 
număr însemnat de lucrări care asociază sunete 
preînregistrate pe banda magentică cu diferite formații 
instrumentale sau vocale, compoziții aflate în zona 
experimentului sau realizate cu scopul evident de a 
îmbogăţire a paletei timbrale a sunetelor.  
Spre deosebire de muzica concretă sau acusmatică, în 
care muzica este redată prin intermediul difuzoarelor de 
sunet, tape music nu exclude în totalitate interpretul. De 
cele mai multe ori asistăm la conlucrarea dintre om și 
mașină, concomitența muzicii interpretate pe viu cu surse 
sonore preînregistrate, fapt ce a facilitat interpretarea cu 
succes a acestor lucrări în sălile de concert. Asistăm 
astfel la o muzică experimentală în care se încearcă 
îmbogățirea timbralității, a culorii sunetului, a dinamicii, 
etc., experiment la care au aderat numeroși compozitori 
din secolul trecut.  
În anii 1950-60-70 termenul a căpătat valențe 
internaționale, aflându-se ulterior într-o evidentă 
descreștere datorită numărului variat de medii de stocare 
(analogice sau digitale) la care avem acces în ziua de azi. 
De aici, termenul a evoluat de la tape music spre 
computer music, termen intrat în vocabularul muzical 
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listening to concrete music, using the expression bruit 
acousmatique, understood through the idea of the 
separation of the sound from its source. 

Pierre Schaeffer compares in his Treatise of Musical 
Objects the role of music recorded on magnetic tape with 
the curtain of Pythagoras, where the focus on listening to 
music is facilitated by the visual exclusion. Similarly, he 
notes that the music recorded on magnetic media enables 
the repeated listening for a better perception of the 
musical sound details. Gradually, acousmatic music 
focused on the ways in which the public listen to music 
and what is perceived through this listening, which is on 
the border between music and psychology. Gradually, 
the term came into usage, overlapping and frequently 
referring to concrete music. 

Acousmatic music often contains recognizable sound 
sources, musical instruments, voices or sounds taken 
from the environment. With the development of 
technology and access to advanced synthesisers and 
sound processors, we find a wide range of unfamiliar 
sound events that we can hardly identify and assign to a 
known sound source. The acousmatic compositions do 
not totally exclude traditional musical elements - melody, 
harmony, polyphony, rhythmic structures, etc. - but often 
they are treated by the authors in avant-garde manners of 
the twentieth century. 

V. TAPE MUSIC 
The term tape music is assigned, on the one hand, to 
electronic music whose final shape is recorded on 
magnetic tape (tape recorder), or on the other hand, to the 
music that was recorded, modulated, distorted and later 
played with this tape. Also, during the twentieth century 
we find a large number of works associating pre-
recorded sounds on magnetic tape with different 
instrumental or vocal groups, compositions in the range 
of experiment or made with the obvious purpose of 
enriching the palette of sounds. 

Unlike concrete music or acousmatic music which is 
played through speakers, tape music does not totally 
exclude the performer. Most often we witness the 
collaboration between man and machine, the ongoing 
live music performed with pre-recorded sound sources, 
which facilitated the successful performance of these 
works in concert halls. We thus witness an experimental 
music that attempts to enrich the timbre, colour, sound, 
dynamics, etc., an experiment joined by numerous 
composers of the last century. 

During 1950-60-70s the term gained international values, 
being afterwards in an obvious decrease due to the 
variety of media storage (analogue or digital) to which 
we have access today. 

Hence, the term has evolved from tape to computer 
music, a term that entered the musical vocabulary 
together with the replacement of the analogue by the 
digital environment and the introduction of computer 
music software among music composers. Today, all 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

74

[ 

odată cu înlocuirea mediului analog cu cel digital și 
crearea și impunerea computerului și a softurilor de 
muzică în rândul creatorilor de muzică. În ziua de azi, 
toată muzica electronică poate fi privită ca muzică 
mediată de  calculator.  
Computerul este cel care a transformat în mod radical 
atât crearea muzicii, cât și interpretarea și receptarea. 
Compozitorul secolului XXI nu mai compune în fața 
pianului sau pe hârtie, ci își desfășoară activitatea în fața 
monitorului calculatorului. Efectul este unul profund 
datorită faptului că actul de creație este mediat de un 
instrument care poate reda o formă virtuală a lucrării 
înainte ca aceasta să aibă prima audiție absolută, 
compozitorul putând să își „audă lucrarea înainte de a fi 
cântată”. Avem astfel o oglindă clară, un model de 
urmat, creându-se un raport între intențiile precise ale 
autorului și interpretarea realizată de către instrumentiști. 
De asemenea, dispare manuscrisul muzical sau schițele 
premergătoare compoziției. Pe lângă toate acestea, 
computerul oferă compozitorilor o serie importantă de 
programe extrem de complexe de realizare a muzicii 
electronice. Ne aflăm încă într-un domeniu care este în 
continuă expansiune, un domeniu deosebit de ofertant și 
care cu siguranță va fi exploatat la maximum în deceniile 
următoare. 

IV. Concluzii 
Muzica electronică îşi are germenii în nevoia de 
dezvoltare a timbralităţii, moment în care compozitorii 
de la începutul secolului XX introduc în cadrul 
orchestrelor o serie de instrumente electromecanice. 
Dacă la început aceste inovaţii erau privite doar prin 
prisma experimentului, treptat, instrumentele electronice 
îşi fac simţită prezenţa din ce în ce mai mult, ele 
influenţând în mod evident muzica contemporană. 
Revoluţia majoră s-a produs odată cu inventarea 
modalităţilor de stocare şi redare a sunetului, pornind de 
la cei mai rudimentari cilindri de ceară, evoluând treptat 
spre apariţia benzii magnetice. Acest moment a 
declanşat dezvoltarea laboratoarelor de muzică 
electronică, cu posibilităţi semnificative de 
transformare a sunetului. Dacă într-o primă instanţă, 
compozitorii realizau modulaţii ale sunetelor 
preexistente, ulterior (odată cu inventarea computerului) 
atenţia se centrează pe crearea sunetului utilizând soft-
uri şi tehnologii dintre cele mai avansate.  
Muzica electronică s-a dezvoltat pe parcursul secolului 
XX pe de o parte pornind de la bruitism (futurism), 
muzică concretă, muzică acusmatică, muzică de 
divertisment, iar pe de altă parte urmând „traseul” tape 
music, computer music. 
Toate aceste abordări diferite ale muzicii electronice au o 
serie de puncte şi proprietăţi comune care oferă 
compozitorilor posibilităţi creative multiple. Cele mai 
evidente puncte comune le regăsim în faptul că: 
evenimentele muzicale pot fi organizate temporal cu 
mare precizie (în special în cadrul muzicii care utilizează 
banda magnetică) în scheme structurale, care anterior 
muzicii electronice era imposibil; dacă se doreşte, rolul 
interpretului uman este complet eliminat, compozitorul 
fiind cel care preia rolul acestuia; se dezvoltă un nou tip 
de sunet care necesită noi modalităţi de receptare şi de 
percepere a muzicii. [6] 
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electronic music can be regarded as computer-mediated 
music. 

The computer is the one which radically transformed 
both music composition and performance and reception. 
The 21st century composer does not compose at the piano 
or on paper, but working in front of the computer 
monitor. The effect is profound because the act of 
creation is mediated by a tool that can play a virtual form 
of the work before its first performance, the composer 
being able to "hear the work before it is played". We 
have a clear mirror, a role model, creating a relationship 
between the author's specific intentions and the 
interpretation performed by musicians. Also, the 
preliminary sketches and the musical manuscript 
disappear. Furthermore, the computer offers the 
composers a significant number of programs to achieve 
highly complex electronic music. We are in a field that is 
constantly expanding, a particularly rich field and that 
surely will be exploited in the decades to come. 

IV. CONCLUSIONS 
Electronic music has its seeds in the need to develop the 
timbre, when the composers of the early twentieth 
century introduced in the orchestras a series of 
electromechanical instruments. If at first these 
innovations were viewed through the prism of 
experiment, gradually the electronic instruments made 
their presence felt more than ever, clearly influencing 
contemporary music. The major revolution came with the 
invention of ways to store and playback the sound from 
the most rudimentary wax cylinders, moving gradually 
towards the emergence of the magnetic tape. This 
moment triggered the development of the electronic 
music laboratories, with significant possibilities of 
transforming the sound. Whereas in the beginning the 
composers made modulations of pre-existing sounds, 
afterwards (with the invention of the computer) attention 
focused on creating sound using software and the most 
advanced technologies. 

Electronic music developed along the twentieth century 
on the one hand from bruitism (futurism), concrete 
music, acousmatic music, entertainment music, and on 
the other hand following the "track" of tape music, 
computer music. 

All these different approaches to electronic music have a 
number of points and characteristics in common that 
offer the composers multiple creative possibilities. The 
most obvious similarities are found in the fact that: 
musical events can be organized with high temporal 
precision (especially regarding music which uses 
magnetic tape) in structural schemes, which previously 
was impossible with electronic music; if desired, the role 
of the human performer is completely removed, the 
composer is the one who takes this role; a new type of 
sound is developed that requires new ways of reception 
and perception of music. [6] 
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