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REZUMAT 
 
Acest studiu pornește de la ideea lui Marshall  McLuhan, 
după care formele media sunt extensii ale corpului uman.  
Fiecare mediu reprezintă o nouă tehnologie. De la  tipar 
la computer, de la organum la muzica electronică, de la 
trompe l'œil la arta conceptuală, cultura occidentală se 
confundă cu mecanismul evolutiv-tehnologic. Odată cu 
noua corporalitate, ce se manifestă în artele vizuale prin 
reprezentarea realistă, în muzică apare prima formă de 
polifonie, organumul. Atât în artele vizuale cât și în 
muzică, apariția și evoluția celor două „tehnologii” vor 
face diferența între cultura occidentală și alte culturi. 
Ultima secțiune a acestui articol prezintă succint relația 
dintre tehnologie, gest și concept, așa cum apare aceasta 
în cele trei lucrări de artă video ale artistului vizual 
Teofil Știop: Zebra (2013), The Cock (2014) și Funny 
Stuff (2015).  
 

Cuvinte cheie 

Tehnologie, media, intermedia, gest, concept, notație, 
muzică electronică, arta video.  

 
INTRODUCERE 
Cu o largă încărcătură semantică, termenul media este 
angajat într-un mozaicat areal multidisciplinar. Fiecare 
disciplină reprezintă o nouă ipostază a multiplelor sale 
particularizări. În complexul joc al asemănărilor și 
diferențelor interdisciplinare, fie că vorbim despre: 
intermedia, multimedia sau mass-media, particula media 
rămâne o constantă ale cărei sensuri inițiale, datorită 
fenomenului ultra-specializării, par a fi uitate sau, cel 
puțin neglijate. Dicționarul latin (G. Guțu, 1983) ne 
trimite la substantivul medium care se traduce ca prim 
sens prin mijloc, centru. Din acest prim sens, rezultă și 
sensurile figurate ale termenului exprimate prin 
adjectivarea medius: 1) de mijloc, la mijloc, central, 2) 
intermediar, 3) neutru, 4) ambiguu, echivoc, 5) mijlocitor 
între contrarii, 6) obișnuit, comun. Verbul medio se 
traduce prin: a împărți în două jumătăți, a fi la mijloc sau 
a se interpune. Astfel, exprimarea acțiunii de mediere 
atribuie termenului o nuanță instrumentală pe care acest 
articol și-o propune odată cu formularea titlului.  
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ABSTRACT 
 
This study starts from Marshall McLuhan's idea 
according to which media forms are extensions of the 
human body. Each medium represents a new technology. 
From press to computer, from organum to electronic 
music, from trompe l'oeil to conceptual art, the western 
culture is one with the technological-evolutive 
mechanism. Together with the new corporality which 
emerges in visual arts by realist representation, the first 
polyphonic form, the organum, emerges in music. Both in 
visual arts and in music the appearance & evolution of 
the two technologies will make the difference between the 
western culture versus the others. 
The last section of this article presents briefly the relation 
between technology, gesture and concept, as it appears in 
the three video art works Teofil Stiop presents: Zebra 
(2013), The Cock (2014) and Funny Stuff (2015). 

Key words 
Technology, media, intermedia, gesture, concept, musical 
notation, electronic music, video-art.  
INTRODUCTION 
With a huge load of semantics, the term media is fully 
engaged in a multidisciplinary mosaic area. Each 
discipline represents a new hypostasis of its multiple 
particular features. Within the interdisciplinary complex / 
intricate play of resemblances and differentiation, 
whether we talk about intermedia, multimedia or mass-
media, the particle media remains a constant whose 
original meanings, because of the ultra-specialization 
phenomenon, seem to be forgotten, or at least neglected. 
The Latin Dictionary (Dicționarul latin - G. Guțu, 1983) 
sends us to the noun medium whose first sense is 
translated by middle, centre! It is out of this sense that the 
other figurative meanings of the term come from, being 
expressed by adjectivating medius: 1) of the middle, in 
the middle, central, 2) intermediary, 3) neutral, 4) 
ambiguous, equivocal, 5) mediator between contraries, 6) 
common, usual. The verb medio is to be translated by: 
share into halves, be in the middle, interpose. Thus, 
expressing the action of mediation confers the term an 
instrumental nuance that this article tends to attain, as its 
title shows. 
Along with Marshall McLuhan (2011), we put the sign of 
equal between media and technology in the respect that 
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Alături de Marshall McLuhan (2011), echivalăm media 
cu tehnologia în ideea în care fiecare mediu/tehnologie 
reprezintă o extensie a corpului uman. De exemplu, roata 
e extensia piciorului, scrisul este extensia vorbirii.  
Pe de altă parte, „corpul este terenul de joc al gesturilor și 
relieful cuvântului” (Joseph și Caroline Messinger, 2014, 
8). Gestul e legat de tactilitate, deci de proximitate, pe 
când tehnologia e extensivă, izolează prin distanțare. 
Gestul este legat deci de comunicarea non-verbală pe 
care o susține, o poartă. Aflată la baza termenului latin 
gestus, rădăcina gero cuprinde două direcții semantice: 1) 
a purta, de unde și a se purta, a purta ținând, de unde și a 
avea și 2) a face, a săvârși sau a se întâmpla, a se petrece. 
Jean-Claude Schmitt (1998, p. 47) remarcă sinonimia 
dintre gestus și motus, echivalența gestus = motus 
corporis (mișcarea trupului) precum și echivalentul unic 
al acestora, grecescul kinesis. În același loc, Schmitt face 
trimitere la legătura dintre gest și notația muzicală 
neumatică: „Greaca are, de asemenea, cuvinte specifice, 
tehnice, cum ar fi neûma, care a dat neuma în sistemul 
medieval al notației muzicale”. Asistăm, deci, la o 
instrumentalizare, o tehnologizare a gestului. Notația 
neumatică nu este decât un nou mediu, o extensie a vocii 
umane care cântă, vocalizare ce presupune o acțiune cu 
un subliniat caracter gestual. Ajungem, astfel, la a cincea 
parte constitutivă a retoricii,  pronuntiatio sau actio, ca 
sursă a dezvoltării tehnologiei scrisului muzical. Notația 
neumatică are la origine semnele prozodiei grecești antice 
oxeia / (accent ascuțit) și bareia \ (accent grav), 
semnificația grafică a corelativului ascensiune – coborâre 
reprezentat prin cunoscuții termeni de arsis și thesis. 
Latinii apuseni vor denumi aceste semne prin virga 
(„vergea”) și punctum („înțepătură” - „ac”- de unde și 
etimologia cuvântului „accent”): semne de uz comun ale 
punctuației care își păstrează până în zilele noastre atât 
forma, cât și denumirea de virgulă și punct.  
Virga și punctum încarcă actul prozodic cu fiziologia 
gestului care unește simțurile într-un caleidoscop al 
participării imagistice: 
 Citirea de la stânga la dreapta indică sensul 

ascendent (/), respectiv descendent (\); 
 Sunet acut – sunet grav;  
 Inspirație – expirație; 
 Virga – elan,  punctum – cădere; 
 Întrebare – răspuns; 
 Deschis – închis; 
 Început – sfârșit; 
 Departe – aproape. 

 
În continuare, aplicat la nivelul muzicii și al artelor 
vizuale, vom vedea în ce fel tehnologia reușește să 
medieze între gest și concept, influențându-le astfel cu 
puterea-i de seducție, în ce măsură putem vorbi, 
metaforic desigur, despre gest tehnologic sau despre 
concept gestual.     

1. DE LA ORGANUM LA NOUA 
CORPORALITATE 
După Marshall McLuhan (2011), formele media sunt 
grupate în perechi, într-un mecanism al incluziunii ce 
face ca repetiția tehnologică să aibă un sens evolutiv 
(Figura 1). Scrierea înglobează – „conține” – vorbirea  și, 
la rându-i, este conținută de către scrierea tipărită care, în 
continuare, este conținută de către telegraf, care are ca 
extensie telefonul, și lista nu se oprește aici. 

[ 

each medium/technology represents an extension to the 
human body. For instance, the wheel is the extension of 
the foot, writing is the extension of speech. 
On the other hand, “the body represents the gestures’ 
playground and the word’s relief.” (Joseph, Caroline 
Messinger, 2014, 8). The gesture is related to touch, 
consequently to proximity, while technology is rather 
extensive, isolates by distance. The gesture is, thus, 
connected to the non-verbal communication which it 
supports, bears. Being the ground meaning for Latin 
gestus, the root gero comprises two semantic directions: 
1) to bear, to bear oneself, to bear holding, therefore to 
have, and 2) to do, to accomplish, or to happen, to take 
place. Jean-Claude Schmitt (1998, p. 47) remarks the 
synonymity between gestus and motus, the equivalence 
gestus = motus corporis (body movement) as well as 
their unique equivalent, the Greek kinesis. In the same 
place, Schmitt appeals to the link between gesture and 
neumatic musical notation: “Greek also has specific 
technical words such as neûma which created the neuma 
in the medieval system of musical notation.” We witness 
an instrumentalization, a technologization of the gesture. 
The neumatic notation is nothing else but a new medium, 
a human voice extension which sings, a vocalization that 
assumes an action with an emphasized gestural character. 
Thus we get to the fifth constitutive part of rhetoric,  
pronuntiatio or actio, as development source of musical 
writing technology. The neumatic notation derives from   
the original prosodic signs oxeia / (acute accent) and 
bareia \ (grave accent), the graphic significance of the 
co-relative ascension – descension represented by the 
well known terms of arsis and thesis. The western Latins 
will call these signs virga (“rod”) and punctum („sting” – 
“needle”- out of which the etymology of the word 
“accent”): common use punctuation signs which 
nowadays still preserve both their form and the 
denominations virgula and punct. Virga & punctum 
charge the prosodic act with the physiology of gesture 
which unites the senses into an imagistic participation 
kaleidoscope: 
 Left to right reading indicates the ascendant (/), 

respectively the descendent (\) direction; 
 Acute sound –  grave sound; 
 Inspiration – expiration; 
 Virga – momentum,  punctum – fall; 
 Question – answer; 
 Open – close; 
 Beginning – ending; 
 Far – close. 

Further on, applied at music & visual arts level, we shall 
see the way technology succeeds in mediating between 
gesture and concept, thus influencing them with its 
seductive power, to what extent we can talk, 
metaphorically, of course, about technologic gesture or 
gestural concept.    
1. FROM ORGANUM TO THE NEW 
CORPORALITY 
According to Marshall McLuhan (2011), the media forms 
are grouped in pairs in a sort of inclusion mechanism 
which makes the technological repetition get an evolutive 
sense (Figur1 1). Writing encompasses – contains - 
speaking and, in turn, is contained by printed writing 
which, subsequently, is contained by the telegraph, which 
has as an extension the telephone and the list goes on. 
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Figura 1. Gruparea și sensul evolutiv al formelor media. 
Primul mediu – în ordinea apariției istorice – este 
înglobat de al doilea mediu, astfel mediul conținut devine 
un tip de mesaj (McLuhan, 2011, 23-47) ce acaparează 
atenția utilizatorului de la efectele noului tip de mediu, a 
cărui putere de seducție este dată tocmai de natura 
subversivă a camuflajului, după cum, deosebit de plastic, 
exprimă și McLuhan (2011, 44): „Deoarece conținutul 
unui mediu este ca și bucata zemoasă de carne pe care 
hoțul o folosește să distragă atenția câinelui de pază al 
minții. Efectul mediului devine puternic și intens numai 
pentru că mediului i se dă un alt mediu drept conținut”. În 
continuare, McLuhan (2011, 44) dă un exemplu deosebit 
de elocvent: „Conținutul scrisului sau al tiparului este 
vorbirea, dar cititorul nu este conștient aproape deloc nici 
de tipar și nici de vorbire”. Însă tiparul va influența 
decisiv și fără precedent cultura și civilizația europeană. 
Un fenomen similar îl găsim și în istoria muzicii. Ne 
gândim la evoluția muzicii religioase occidentale de după 
adoptarea polifoniei. Cântul religios, de factură vocal-
monodică, își găsește ca extensie tehnologică o primă 
formă de polifonie, numită organum, care se traduce prin 
instrument, mașină. Termen evident tehnologic, atribuit 
inițial muzicii vocale, organum-ul confirmă postulatul lui 
McLuhan, după care formele media sunt agenți ai 
schimbării. Parafrazându-l pe McLuhan, putem afirma că, 
odată cu organum-ul, muzica occidentală „intră în faza 
tehnologică a progresului, faza în care schimbarea însăși 
devine norma arhetipală a societății” (McLuhan, 1975, 
256).  
Prima sursă referitoare la organum apare în Musica 
enchiriadis, lucrare teoretică atribuită – mai mult sau mai 
puțin discutabil – lui Hucbald. Însă nu paternitatea 
acestui tratat este interesată, cât momentul istoric la care 
este menționat acest fenomen, cca 895.  
Istoria artei ne dezvăluie un caz similar, apropiat ca 
perioadă și însemnătate: crucifixul lui Gero, cca 975, 
aflat la Catedrala din Köln (Figura 2).   
 

 
Figura 2. Crucifixul lui Gero, cca 975,  

Catedrala din Köln, detaliu. 
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Figure 1. Grouping and evolutionary meaning of media 
forms. 
The first medium – in a chronological order – is 
encompassed by the second medium, thus, the contained 
medium will function as a type of message (McLuhan, 
2011, 23-47) that draws the user’s attention from the 
effects of the new type of medium, whose seductive 
power comes  precisely from the subversive nature of the 
camouflage, as McLuhan states in extremely plastic 
terms  (2011, 44): “Because the content of a medium is 
precisely like the juicy piece of meat the thief uses to 
distract the attention of the mind’s guard dog. The 
medium’s effect becomes strong and intense only because 
the medium is given another medium as content”. Further 
on, McLuhan (2011, 44) offers a particularly eloquent 
example: “The content of the written or printed text is 
speech, but the reader is almost not at all conscious either 
of the printed text or of the speech”. However, printing 
will decisively und unprecedentedly influence the 
European culture and civilization. A similar phenomenon 
is to be encountered in music history. We have in mind 
the evolution of occidental religious music after the 
adoption of polyphony. The religious chant, vocal-
monodic in nature, finds a technologic extension in a first 
form of polyphony, called organum, which is to be 
translated by machine, instrument. A rather technological 
term, initially attributed to vocally performed music, the 
organum confirms McLuhan’s postulate according to 
which media forms are agents of change. Paraphrasing 
McLuhan, we can assert that, with the organum, 
occidental music “enters the technological phase of 
progress, a phase in which change itself turns out to be 
the archetypal currency of society” (McLuhan, 1975, 
256). 
The first source related to organum appears in Musica 
enchiriadis, a theoretical work attributed – less or more 
debatably – to Hucbald. Yet, it is not the paternity of the 
treatise which is interesting, but the historic moment 
when this phenomenon is mentioned, ca 895.  
Art History unveils a similar case, close in terms of 
period and notability: Gero’s crucifix, ca 975, displayed 
in the Cologne Cathedral (Figure 2).   
 

 
Figure 2. Gero’s Crucifix, ca 975,  

Cologne Cathedral, detail 
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Julian Bell apreciază crearea crucifixului comandat de 
arhiepiscopul Gero din Köln ca „un adevărat moment de 
cotitură din arta europeană creștină” (Bell, 2007, 110). 
Odată cu această nouă abordare, arta occidentală se 
desprinde de cea bizantină, o artă „laconică”, nerealistă, 
metaforică, în care Christos este reprezentat victorios 
asupra morții. Reprezentare naturalistă a crucifixului lui 
Gero îl prezintă pe Christos uman, viu, răstignit. Din 
acest loc, odată cu această nouă corporalitate, arta 
occidentală începe să devină cât mai „precisă” în 
reprezentarea expresivă a naturii umane. Iar, după cum 
știm, precizia este un ideal tehnologic care, în contextul 
artelor, amintește mai degrabă de paradoxul lui Zenon cu 
Ahile și broasca țestoasă.„ 

 2. NOTAȚIA, DE LA GEST LA 
TEHNOLOGIE 
Revenind la Figura 1, remarcăm analogia dintre evoluția 
formelor media derivate din vorbire cu cele derivate din 
monodia vocală. Notația muzicală este întrutotul similară 
scrisului, pe care, de la notația cuneiformă sumeriană 
până la notația literală elenă, apoi latină, fiecare cultură 
muzicală îl ia drept model. „Arhetipul schimbării”, al 
evoluției notației muzicale în sensul tehnologic, este  
specific doar civilizației occidentale. Orice tehnologie 
mediază între o etapă mai veche, pe care o „conține” ca 
mesaj, și una mai nouă, al cărei mesaj devine. 
Dezvoltarea și evoluția instrumentelor muzicale din 
perioada barocă va influența stilul muzicii vocale, 
instrumentalizându-l. Limbajul polifonic, de factură 
tonal-funcțională, al barocului va influența decisiv factura 
monodică; aceasta, prin evoluția unor structuri arpegiate, 
va dobândi latență armonică. Astfel, în conformitate cu 
teoria lui Marshall McLuhan (2011), putem afirma că 
polifonia tonal-funcțională și armonia tonal-funcțională 
sunt două forme media, grupare în care mediul armonic 
este „conținutul” mediului polifonic. În cazul polifoniei 
modale medievale, situația este inversată. Stilul monodic 
modal al cantus planus-ului gregorian ca mediu este 
conținutul mediului polifonic. 
Fără apariția și dezvoltarea notației, tehnica polifoniei nu 
ar fi fost posibilă. Omul occidental va prelua semnele 
prozodice elene, le va redenumi și le va transforma ca 
extensii ale propriului mod de a percepe realitatea, 
transformat, la rându-i, cu fiecare nouă asumare 
tehnologică. Oxeia își va păstra forma originară de vergea 
spre deosebire de bareia, ce se comprimă, descrește 
pictografic, din linie în punct. Pornind de la aceste două 
semne care inițial însemnau gesturi, notația muzicală va 
parcurge mai multe etape ale propriei tehnologizări. După 
cum vom vedea, toate aceste etape au fost influențate și 
de alte medii – extra-muzicale – specifice traseului 
istoric.  
Inițial, semnele prozodice grecești au fost întrebuințate ca 
suport mnemotehnic în susținerea repertoriului cântului 
liturgic, transmis pe cale orală. Fără a specifica exact 
intervalul sau durata, rolul acestora era de a indica traseul 
melodic al vocii, inflexiunile ascendente sau descendente. 
Astfel, într-o primă etapă, tehnologia notației muzicale se 
va orienta înspre cucerirea dimensiunii verticale a 
spațiului sonor. Rezultatul final va fi apariția portativului. 
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Julian Bell appreciates the creation of the crucifix 
ordered by the arch-bishop Gero of Cologne as “a real 
turning point in Christian European art” (Bell, 2007, 
110). With this new approach, occidental art separates 
from that of the Byzantium, a laconic, unrealistic, 
metaphorical art in which Christ is represented 
triumphant over death. The naturalist re-presentation of 
Gero’s crucifix presents Christ humane, alive, crucified. 
It is from this very point, with this new corporality, that 
occidental art starts becoming as “accurate” as possible in 
expressively representing human nature. And, as we all 
know, precision is a technological ideal which, in arts’ 
context, reminds us rather of Xenon’s paradox with 
Achilles and the Turtle. 

2. NOTATION, FROM GESTURE TO 
TECHNOLOGY      
Looking back at Figure 1, we notice the analogy between 
the evolution of media derived from speech and those 
derived from vocal monody. Musical notation is totally 
similar to writing, which, from the cuneiform Sumerian 
notation to the literal Hellenic and Latin ones, every 
musical cultural takes as model. “The Archetype of 
change”, of the evolution of musical notation in 
technological terms is specific only to occidental 
civilisation.  Any technology mediates between an older 
stage, which it contains as message, and a new one, 
whose message it becomes. The musical instruments’ 
development and evolution during the Baroque period 
will influence the vocal music style, by rendering it 
instrumental. The polyphonic tonal-functional language 
of the Baroque will definitely and decisively influence 
the monodic nature, which, through the evolution of 
arpeggiated structures, will gain harmonic latency. Thus, 
according to Marshall McLuhan’s theory (2011), we can 
assert that tonal-functional polyphony and tonal-
functional harmony are two media forms, a group in 
which the harmonic medium is the ‘content’ of the 
polyphonic medium. As for the medieval modal 
polyphony, the situation is reversed. The monodic modal 
style of the Gregorian cantus-planus as medium is the 
content of the polyphonic medium. 
Without the appearance and development of notation, the 
polyphony technique would not have been possible. The 
occidental man will adopt the Hellenic prosodic signs, 
rename and transform them as extensions of his own way 
of perceiving reality, which is in its turn transformed with 
every new technological assumption. Oxeia will preserve 
its original rod form, unlike bareia, which constricts, 
decreases pictographically, from line into dot. Starting 
with these two signs which initially meant gestures, 
musical notation will undergo several stages of its own 
technologization. As we shall see, all these stages were 
also influenced by other media – extra-musical ones – 
specific to the historic route.   
Initially, the Greek prosodic signs were used as 
mnemotechnical aid to support the liturgical chant 
repertoire, usually transmitted orally. Without pointing 
out the interval or duration, their role was to indicate the 
melodic flow of the voice, the ascending and descending 
inflexions. Thus, in a first stage, the musical notation 
technology directed itself towards conquering the vertical 
dimension in the sonic space. The final result was the  
score. 
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A doua etapă este cea a cuceririi, în sensul exprimării 
grafice, a dimensiunii orizontale: cea a ritmului, respectiv 
a măsurii. Intuirea măsurii este similară intuirii 
perspectivei liniare în pictură. Ambele au la bază 
principiul cvadraturii – cadrul, rama,  – și apar în același 
context istoric: cel a „marii mutații petrecute în Occident 
aproximativ între 1150 și 1250” (Le Goff, 1991, 131). 
Primele tratate despre ritm (Ars cantus mensuralis) apar 
concomitent cu inventarea primelor orologii mecanice, 
respectiv cu cristalizarea conceptului de Purgatoriu, ca 
timp intermediar. Pe acest fond, notația muzicală redă 
grafic cvadratura la modul propriu: perioada notației 
pătrate. 
Introducerea barelor de măsură în notație face ca 
grafismul pătrat al notelor să fie înlocuit cu forma actuală 
(rotundă). Sensul cvadraturii este preluat de către măsuri, 
determinând, formal, gândirea muzicală periodică (Baroc, 
Clasicism). Barele de măsură reprezintă liniaritatea 
metrică similară cu perspectiva liniară.  
La fel cum poezia exploatează dimensiunea grafică a 
scrisului – caligramele, picto-poezia – și muzica 
exploatează această direcție, începând din perioada 
Evului Mediu prin stilul Ars subtilor și culminând cu 
grafismul din secolul XX, când muzica se întoarce la 
scriere ca gest – fenomen similar în arta abstractă, 
începând de la pictorii care exploatează scrierea, cum ar 
fi Paul Klee, până la tehnica action painting a lui Jackson 
Pollock. 

3. DE LA MECANIC LA ELECTRIC – 
INTERFERENȚA MEDIILOR 
Obiceiul de a prelua o tehnologie și, apoi, de a o extinde, 
de a o dezvolta, este specific omului occidental. Un 
mediu nou nu elimină mediul anterior, ci îl transformă, îl 
perfecționează. Un exemplu specific picturii occidentale 
este perspectiva liniară. Antichitatea greacă o utiliza în 
arhitectură și, mai târziu, în reprezentațiile teatrale, nu și 
în reprezentările bidimensionale. Un alt exemplu, tiparul, 
era cunoscut în China cu mult timp înaintea presei lui 
Gutenberg. De asemenea, instrumentele muzicale sunt 
„importate”, multe prin intermediul arabilor. Oud este 
instrumentul ce stă la originea lăutei. Europenii au 
transcris forma articulată el-oud în lute, apoi, începând cu 
Renașterea și culminând în Baroc, i-au modificat 
succesiv forma, acordajul și numele (archlute, teorba, 
chitarrone). Acest nou tip de „gadget” va influența 
decisiv evoluția stilului polifonic.  
Pe de altă parte, o tehnologie poate avea un impact 
distrugător asupra alteia. De exemplu, pianul asupra 
clavecinului sau, în artele vizuale, aparatul de fotografiat 
asupra tehnicii trompe-l'œil. Eliberată de iluzia 
figurativului perspectival, arta modernă își reevaluează 
mijloacele, izolându-le printr-un proces specific evoluției 
tehnologice, ce va avea ca rezultat multitudinea 
mozaicată a ismelor. Inspirat din deconstructivismul 
analitic al cubismului, futurismul italian devine mediu de 
inspirație pentru constructivismul rus. În cazul 
futurismului, atitudinea față de mașină e de-a dreptul 
fetișistă. Fascinația vitezei, a mașinii de curse „cu capota 
ei împodobită cu țevi groase” (Marinetti, 2009, 75), a 
„locomotivelor cu piept larg ce tropăie pe șine”, a 
electricității care înlocuiește „clarul de lună” sunt 
transformate în ideologie anarhică.  
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The second stage is that of conquering the horizontal 
dimension, in the sense of graphic expression: that of 
rhythm and measure. Having an intuition for measure is 
similar to having a linear perspective in painting. Both 
rely on the quadrature principle – cadre, frame – and 
appear in the same historical moment: that of “the great 
mutation that took place in the west approximately 
between 1150 and 1250 (Le Goff, 1991, 131). The first 
treatises on rhythm (Ars cantus mensuralis) appear at the 
same time with the first mechanical horologes, namely 
the time when the concept of Purgatory crystallized, as 
intermediate time. Against this background, the musical 
notation renders the quadrature graphically in a proper 
sense: the square notation period. 
The introduction of measure bars in notation causes the 
square graphism of the notes to be replaced with the 
present form, the round one. The quadrature meaning is 
taken over by the measures generating, formally, the 
periodic musical thinking.  (Baroque, Classicism). The 
measure bars represent the metrical linearity similar to the 
linear perspective. 
In the same way in which poetry exploits the graphic 
dimension of writing – calligrams, picto-poesy – music, 
too, exploits this direction, starting with the Middle Age 
period through the Ars subtilor style and culminating 
with 20th century graphism when music turns to writing 
as gesture – a phenomenon similarly reflected in abstract 
art, starting with the painters who use writing such as 
Paul Klee, up to Jackson Pollock’s action painting 
technique. 

3. FROM MECHANIC TO ELECTRIC – 
MEDIA INTERFERENCES 
The custom to adopt a technology and then, to extend it, 
to develop it, is a particularity of the occidental man. A 
new medium does not entirely eliminate the previous 
medium, but transforms it, makes it perfect. A particular 
example in occidental painting is the linear perspective. 
The Greek Antiquity used it in architecture and, later on, 
in theatrical representations and performances, but not in 
the bi-dimensional representations. Another example, the 
printing press, was well known in China long before 
Gutenberg’s press. The musical instruments, too, are 
imported, a lot of them via the Arabs. Oud is the 
instrument that is the basis for the lute. Europeans 
transcribed the articulate form el-oud into lute, then, 
starting with the Renaissance and culminating in the 
Baroque, successively modified its form, tuning and 
name (archlute, teorba, chitarrone). This new gadget type 
will decisively influence the polyphonic style’s evolution.    
On the other hand, one technology may have a ravishing 
impact over another. For instance, the piano over the  
harpsichord or, in visual arts, the photo camera over the 
trompe l'oeil technique.  Liberated of the delusion of the 
perspectival figurative, modern art re-evaluates its means, 
isolating them through a process specific to technological 
evolution, the result of which will be the mosaic-like 
multiplicity of the isms. Inspired by the analytical 
deconstructivism of cubism, the Italian futurism becomes 
an inspirational medium for Russian constructivism. In 
the case of futurism, the attitude towards the machine is 
blatantly fetichist. The fascination of speed, of the race 
car “with its hood ornamented with thick pipes” 
(Marinetti, 2009, 75), of “broad-chested locomotives 
clamping on railways”, of the electricity that replaces “le 
claire de lune” are transformed into anarchical ideology. 
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Coautor al Manifestului futurist (20 februarie 1909), 
compozitorul Luigi Russolo are o remarcabilă contribuție 
în estetica zgomotului. În 1913 publică Arta zgomotelor, 
apoi, între 1910 și 1927, inventează diferite tipuri de 
instrumente acustice generatoare de zgomote, 
intonarumori, printre care și rumorharmoniul. 
Rumorharmoniul se anunța ca un instrument cu utilitate 
în cinematograful mut. Inventarea filmului sonor (1927) 
va face ca rumorharmoniul să dispară. Iată cum apariția 
unei noi tehnologii face ca o altă tehnologie, mai veche, 
să dispară, nu înainte de a pregăti o altă extensie 
tehnologică, ce se va numi muzica concretă. Inventarea și 
perfecționarea mijloacelor de înregistrare, multiplicare și 
de redare a sunetelor – gramofonul record, Emile Berliner 
1927, apoi magnetofonul în 1931 – pregătesc terenul 
tehnologiilor muzicii concrete.  
Pierre Schaeffer introduce conceptul de obiect sonor.  
Din acel moment (1948), zgomotele orașului, în 
combinație – sau nu – cu sunete muzicale, puteau fi 
izolate și manipulate asemenea unor obiecte, prelucrate 
mecanic prin modificarea turației benzii. Iată cum o 
tehnologie de factură dadaistă – colajul – devine 
paradigmatică pentru medii diferite – poezie, pictură sau 
muzică. Pornind de la colaj, filmul și arta video vor 
perfecționa o nouă tehnică: montajul.                
 
Inventarea în 1930 a stereofoniei deschide noi orizonturi 
tehnice, cum ar fi cel al spațializării sunetului înregistrat, 
tehnologie care, ulterior, va influența tehnica 
orchestrației, pe care Karlheinz Stockhausen o va aplica 
în Gruppen (1957). Stereofonia este un efect iluzoriu. 
Creează iluzia spațiului. În acest sens, se aseamănă cu 
perspectiva liniară din pictură. Din punct de vedere al 
percepției, ambele presupun o poziționare exactă a 
organului senzorial. Stereofonia înlocuiește gestul 
interpretativ, de factură tactil-vizuală, cu iluzia unui nou 
tip de spațiu: spațiul sonor, tehnică pe care Ligeti și 
Xenakis o vor aplica, fiecare diferit, în scriitura muzicală.  
În concepția vechilor greci, eterul reprezenta al cincilea 
element din univers, alături de foc, apă, pământ și aer. 
Invenția sunetului electronic este similară descoperirii în 
natură a celui de al cincilea element. Primele instrumente 
radioelectrice sunt catalogate drept eterofonice. Numite 
după numele celor care le-au brevetat, tereminul (1920) și 
Undele Martenot (1928) deschid calea unei noi 
timbralități. Este interesant că utilizarea atât a 
tereminului, cât și a Undelor Martenot apelează la 
tactilitate, la gest. În cazul tereminului, apropierea sau 
îndepărtarea mâinii de o antenă radio influențează 
înălțimea sunetelor produse. Deci, tereminul apelează la 
modul propriu la gestul mâinii prin aer, gest care nu 
presupune nici măcar atingere (Figura 3, dreapta).  

 
Figura 3. Undele Martenot  și tereminul 
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Co-author of the Futurist Manifesto (20 February 1909), 
composer Luigi Russolo has a remarkable contribution to 
noise aesthetics. In 1913 he publishes The Art of Noise, 
then, between 1910 and 1927, he invents different types 
of sound-generating acoustic instruments like 
intonarumori, among which the rumorharmonium. The 
rumorharmonium seemed to be an instrument with a 
utility in silent movie industry. The appearance of sound 
movie rendered it useless. This is how the appearance of 
a new technology causes the extinction of an older one,  
yet not before preparing another technological extension 
that would be called musique concrete. The invention and 
improvement of the means of sound recording, 
multiplication and rendering – gramophone recording, 
Emile Berliner 1927, then the magnetophone in 1931 –
prepare  the ground for musique concrete technologies. 
Pierre Schaeffer introduces the sound object concept. 
From that moment on (1948), the city’s sounds, 
combined -or not - with musical sounds, could be isolated 
and manipulated as real objects and mechanically 
processed by modifying the tape speed rotation.  Here is 
how a Dadaist-like technology – the collage – becomes 
paradigmatic for different media – poetry, painting or 
music. Starting from the collage, the movie and the video 
art will perfect a new technique: editing. 
 
The invention of stereophony in 1930 opened up new 
technical horizons, such as that of the recorded sound 
spatialization, which, further on, will influence the 
orchestrating technique which Karlheinz Stockhausen 
will apply in Gruppen (1957). Stereophony is an illusory 
effect. It creates the illusion of space. In this respect, it 
resembles the linear perspective in painting.  In terms of 
perception, both assume an exact positioning of the 
sensory organ. Stereophony replaces the interpretative 
gesture, tactile-visual in its nature, with the illusion of a 
new type of space: the sound space, a technique which 
Ligeti and Xenakis would apply, each of them differently, 
in the musical writing. 
For the ancient Greeks the ether represented the fifth 
element of the universe, together with fire, water, earth 
and air. Inventing the electronic sound is similar to 
discovering the fifth element in nature. The first radio-
electric instruments are labelled as heterophonic. Named 
after those who patented them, the teremin (1920) and 
Ondes Martenot (1928) open up the pathway to a new 
timbrality. It is very interesting that both the teremin and 
the Ondes Martenot appeal to touch, to gesture. As for the 
teremin, moving one’s hand closer to and further from an 
antenna influences the height of the produced sounds. 
Thus, the teremin makes proper use of the hand gesture in 
the air, a gesture that does not even need a touch (Figure 
3, right). 

 
Figure 3. Ondes Martenot and teremin 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

33

[ 

În cazul Undelor Martenort, gestul presupune atât 
alunecarea mâinii pe o bandă de glissandi și microtonii, 
cât și manipularea unei claviaturi (Figura 3, stânga).  
Specific ambelor instrumente, efectul de alunecare 
(glissando) este gestual, tactil. Revenirea la dimensiunea 
microintervalică a muzicii – dimensiune pierdută odată 
cu tehnologia temperajului – potențează noua sonoritate 
de factură electronică pe care, metaforic, putem să o 
numim: gest tehnologic. 
 
3. INTERLUDIU 
Pe traseul acestui studiu, am urmărit ideea lui McLuhan, 
după care toate formele media evoluează din aproape în 
aproape ca extensii ale corpului și minții umane. Fiecare 
tehnologie este un nou instrument, ce implică noi reguli 
de manevrabilitate. Tehnologia are, deci, un caracter 
ludic. Fiecare nouă tehnologie determină o nouă punere 
în joc, o nouă distribuție a rolurilor. Referindu-se la 
formele ludice ale artei, Johan Huizinga (2012, 265) 
surprinde caracteristica anumitor limbi de a lega 
mânuirea instrumentelor muzicale de verbul a juca. 
Pentru interpretarea vocală, limbile respective cunosc un 
termen verbal diferit. Mecanismul de grupare a acestei 
perechi de termeni este similar grupării formelor media 
(McLuhan, 2011): în franceză, chanter – jouer sau în 
engleză, to sing – to play. Limba română este una dintre 
cele care face excepție de la regula acestui tip de evoluție  
tehnologică, ceea ce susține caracterul eminamente vocal 
al folclorului muzical românesc. Ca de obicei, însă, 
excepția întărește regula. Limba română aduce un alt tip 
de grupare, în care tehnologia cântului este legată de 
vorbire - a zice - sau de dans - a hori. Astfel, în 
Maramureș, a cânta la instrument este sinonim cu a zice 
(a zâce), respectiv a cânta vocal este sinonim cu a hori.  
A hori are o trimitere, mai apropiată, la termenul de horă 
și, într-un strat etimologic mai profund, la misterele 
antice ale lui Dionysos, în care publicul participa ritualic 
la acea horeia în jurul altarului central. Exemplul 
antropologic maramureșean demonstrează că, în acest 
caz, tehnologia muzicii vocale nu este legată de vorbire. 
Cum ar spune McLuhan, cântul nu „conține” vorbirea ca 
moment zero al lanțului tehnologic evolutiv. Ca mediu,  
vorbirea este „conținută” de mediul muzicii 
instrumentale, ceea ce și dovedește expresia: „a zice din 
fluier”. A hori trimite la o zonă a ritualului sincretică ce 
precede specializarea tehnologică. O zonă în care 
„refrenul gestual” definește anistoria, o repetiție infinită 
caracteristică mitului. Probabil că o astfel de tribuna 
horeia a artei a imaginat și Dick Higgins în Intermedia 
Chart (Figura 4).  

 
Figura 4. Intermedia Chart, 1995 (Higgins, 2001) 
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As for the Ondes Martenot the gesture implies both the 
hand gliding over a tape of glissandi and microtones, and 
manipulating a keyboard (Figure 3, left). 
Specific to both instruments, the gliding effect 
(glissando) is gestural, tactile. Returning to the micro-
intervallic dimension of music – a dimension lost with 
the tempering technology – enhances the new electronic 
sound which, metaphorically, we might call:  
technological gesture.  
 

 3. INTERLUDE 
Along this study, we followed Marshall Mc Luhan’s idea, 
according to which all media forms evolve in a close 
relationship as extensions of the human body and mind. 
Each technology is a new instrument that implies new 
manoeuvrability rules. Technology has, consequently, a 
ludic character. Each new technology determines a new 
re-play, a new cast of characters. Referring to ludic art 
forms, Johann Huizinga (2012, 265) notices the property 
of certain languages to link the manoeuvrability of the 
musical instruments to the verb to play. For vocal 
performance those languages know a different verbal 
terminology.  The grouping mechanism of this pair of 
terms is similar to the grouping of media forms 
(McLuhan, 2011): in French, chanter – jouer or in 
English to sing – to play. The Romanian language is an 
exception to this rule of technological evolution, which 
advocates the pre-eminently vocal character of Romanian 
folk music. However, the exception usually confirms the 
rule. The Romanian language brings another kind of 
grouping, in which the technology of singing is strongly 
related to speaking (a zice) or to dancing (a hori). So 
then, in Maramures, playing an instrument correlates with 
speaking (a zâce), and singing correlates with dancing (a 
hori). 
The term a hori sends us to the term hora and, within a 
deeper etymological layer, to the antique mysteries of 
Dionysos, where the audience participated ritually in the 
horeia around a central altar. The anthropological 
example of Maramures shows us that, in this particular 
case, the technology of vocal music is not connected to 
speech. As McLuhan would say, singing does not 
‘contain’ speech as a zero moment of the evolutionary 
technological chain. Environmentally, speaking is 
“contained” by the instrumental music environment, 
which is demonstrated by the expression ‘to speak from 
the flute’ (a zice din fluier). A hori sends us to a syncretic 
ritual area preceding the technological specialization. An 
area in which “the gestural refrain’’ defines the ahistory, 
an infinite repetition characteristic of the myth. Maybe it 
is such a tribuna horeia of art that Dick Higgins imagined 
in Intermedia Chart (Figure 4) 

 
Figure 4. Intermedia Chart, 1995 (Higgins, 2001) 
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Creat de Dick Higgins în 1965, termenul de intermedia 
descrie mecanismul prin care interacțiunea diferitelor 
forme artistice generează noi forme. Reprezentare grafică 
circulară (Figura 4) a fenomenului de hibridizare 
artistică, Intermedia Chart apelează la proprietățile 
cercului de a închide prin includere sau excludere, în  
același timp, de a deschide noi spații prin intersecție. 
Intermedia este o extensie a mișcării Dada, paradigma 
colajului este înlocuită cu cea a intersecției. Imaginea 
pluralistă, în care diversele forme artistice se 
întrepătrund, se aseamănă cu imaginea unui mecanism cu 
multe rotițe, care se activează reciproc într-o libertate 
totală ce prevestește colapsul: „tot așa cum colajul a fost 
o invenție fertilă în câmpul interacțiunii artelor la 
începutul sec. XX, intermedia, în diversele ei forme, va 
reprezenta încheierea unei epoci” (Dan Grigorescu, 316).    
Definit ca „gest care se produce în mod sistematic în 
același fel sau în același sens” (Messinger, 2014, 8), 
refrenul gestual se deosebește de repetiția tehnologică  ce 
izolează, distanțează, detribalizează. „O ierarhie tribală și 
feudală de tip tradițional se prăbușește atunci când 
întâlnește orice mediu fierbinte de tip mecanic, uniform și 
repetitiv” (McLuhan, 2011, 53). 
Asemănarea între tribuna horeia vechilor greci – ca 
model al repetiției ritualice dionisiace – și intermedia 
anilor ’60 constă în coparticipare. Diferențele sunt 
multiple. Deși ambele au model circular, spre deosebire 
de repetiția ritualică dionisiacă ce se raportează dogmatic 
la un centru, intermedia e anarhică, contestatară, anti-
centristă și repetitiv-tehnologică. Repetiția tehnologică 
este istorică, produce mecanisme care se strică sau care 
trebuie înlocuite sau cel puțin retușate, de multe ori 
transgresiv, așa cum a făcut-o și Marcel Duchamp cu 
Mona Lisa, punându-i cioc și  mustață. Astfel, dezinvolt 
și ludic, dadaismul „ridiculizează pretenția artei și a 
literaturii de a umaniza” (Steiner, 2015, 357), transformă 
„surâsul enigmatic” în grimasă.      
 
4. ARTA VIDEO  
„Recitind” Intermedia Chart (Figura 4), remarcăm sensul 
dinamic al plasării centrului de interes. Acesta vizează 
cercul cu cea mai mare rată de intersecție, Fluxus, situat 
la stânga-sus față de centrul cercului mare, Intermedia. 
Poziționarea propusă de Dick Higgins este în acord cu 
ideea de „mișcare”, de „curgere”, termenul de Fluxus este 
„ales pentru a ilustra mișcarea și fluiditatea vieții și care 
face referință la opera lui Heraclit din Efes” (Mèredieu, 
2005, 29). George Maciunas hotărăște atât înființarea 
grupului Fluxus, la sfârșitul anilor 1950, cât și dizolvarea 
lui, în 1970. Citirea imaginii de la stânga la dreapta face 
ca centrul de interes să translateze din partea de stânga-
sus spre partea de dreapta și mai jos, pe cercurile 
desemnate cu semnul întrebării. Aceste din urmă cercuri 
reprezintă sensul evoluției tehnologice înspre noi forme 
media, printre care se va afla și arta video.  
Membru al grupului Fluxus, artistul coreean Nam June 
Paik inventează arta video, influențat fiind de pianul  
preparat – o altă invenție – a  lui John Cage. Paik a 
„preparat” imaginea video prin intervenții, de factură 
electronică, exterioare tubului catodic. Inițial, demersul 
tehnologic – deconstructiv, de factură dadaistă – se baza 
pe deformarea imaginii. Un alt pionier al artei video,  
Wolf Vostell, inventează tehnica de-colajului. Inspirată 
din imaginea afișelor pariziene răvășite, cultivând 
derizoriul, tehnica de-colajului apare ca o critică la adresa 
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Created by Dick Higgins in 1965, the term intermedia 
describes the mechanism through which the interaction of 
different artistic forms creates new forms. As circular 
graphical representation (figure 4) of the phenomenon of 
artistic hybridization, Intermedia Chart calls to the 
circles’ properties of closing by including or excluding at 
the same time, of opening new spaces by intersection. 
Intermedia is an extension of the Dada movement, the 
collage paradigm is replaced by the intersection 
paradigm. The pluralist image, in which the various 
artistic forms mingle, is similar to the image of a 
mechanism with many gears, which activate each other in 
an absolute freedom which portends the collapse: “as the 
collage was a fertile invention in the field of arts 
interaction at the beginning of the 20th century, 
intermedia, in its various forms, will represent the end of 
an era” (Dan Grigorescu, 316). 
Defined as a “gesture which systematically produces in 
the same way or in the same sense” (Messinger, 2014, 8), 
the refrain gesture is different from the technological 
repetition which isolates, distances, de-tribalizes. “A 
traditional kind of tribal and feudal hierarchy collapses 
when it meets any kind of hot, mechanical, repetitive, and 
uniform field’ (McLuhan, 2011, 53). 
The similarity between tribuna horeia (old Greece) – as 
an example of Dionysian ritualistic repetition – and 
intermedia (the 60s) consists of co-participation. The 
differences are many. Although both have a circular 
model, unlike the Dionysian ritualistic repetition which 
focuses on a center, intermedia is anarchic, contesting, 
anti – centrist, and technologically repetitive. The 
technological repetition is historical, it produces 
mechanisms which break down or need to be replaced or, 
at least retouched, often transgressively, as Marcel 
Duchamp did with Mona Lisa, adding her a moustache 
and a goatee. So, detached and playful, Dadaism 
“ridicules the pretence of arts and literature to humanize” 
(Steiner, 2015, 357), it transforms the ‘enigmatic smile’ 
into a ‘grimace’. 
 
4. THE VIDEO ART  
Re-reading Intermedia Chart (Figure 4), we can notice a 
dynamic sense regarding the placement of the centre of 
interest. This aims at the circle with the highest rate of 
intersection, Fluxus, placed on the top-left area of the 
main circle’s center, Intermedia. The positioning 
proposed by Dick Higgins goes along with the idea of 
‘motion’, of ‘flow’, the term Fluxus is ‘chosen to 
illustrate the motion and fluidity of life and it relates to 
the work of  Heraclitus of Ephesus (Mèredieu, 2005, 29). 
George Maciunas created the group called Fluxus, at the 
end of the 1950s, as well as its dissolution in 1970. 
Reading the image from left to right makes it seem like 
the centre of interest is migrating from the top-left area to 
the bottom-right area, on the circles marked with question 
marks. These last circles represent the direction of 
technological evolution towards new media forms, one of 
which is the video art. 
Nam June Paik, a Korean artist, member of the Fluxus 
group, invented the video art, being influenced by the 
prepared piano invented by John Cage. Paik ‘prepared’ 
the video image through electronic interventions, outside 
the cathode tube. Initially, the technological – 
deconstructive, Dadaistic - approach was based on 
deforming the image. Another pioneer of the video art, 
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societății de consum. Spre deosebire de colaj, care, 
inițial, avea un caracter constructiv, de-colajul este 
deconstructiv, orientat critic înspre demontarea 
„mecanismelor ideologice pe care se bazează 
televiziunea: Prejudecățile acumulate echivalează pe plan 
psihologic cu afișele suprapuse pe plan vizual” 
(Mèredieu, 20005, 37). Această orientare a artei spre 
televiziune e continuarea firească ce ține de evoluția 
mijloacelor de comunicare – telegraf, telefon, radio etc.  
Trecerea de la mediul televizual la cel digital și la cel 
online deschide artei video noi orizonturi tehnologice, 
noi posibilități de autodefinire. Tehnologiile digitale 
permit manipularea obiectului sonor, a imaginii și a 
mișcării. În cadrul unor performanțe multimedia, aceste 
noi tehnologii fac posibilă transpunerea în timp real a 
unui tip de mediu în altul. De exemplu, anumiți senzori 
preiau mișcarea, softul computerului o transformă în 
sunet sau/și imagine. În astfel de cazuri, ludicul și 
tehnologia se întâlnesc în gest, raportul dintre corp și 
tehnologie devine bidirecțional.  
 
5. IPOSTAZE ALE MUZICII 
ELECTRONICE ÎN FILMELE LUI 
TEOFIL ȘTIOP 
Din prisma compozitorului, cele trei filme semnate de 
artistul vizual Teofil Știop – alături de care sunt coautor –
reprezintă trei propuneri conceptuale diferite. Distanțate 
temporal pe parcursul a trei ani consecutivi, Zebra 
(2013), The Cock (2014) și Funny stuff (2015) au fost 
prezentate la Video Art Event, manifestare anuală 
internațională de artă video, ce se desfășoară în tandem: 
în Oradea și pe platforma tv. online (Visualconteinert TV 
International Videoart Channnel,  
http://www.visualcontainer.net/) pusă la dispoziție de 
Visualcontainer (http://www.visualcontainer.org/).  
Colaborarea noastră a pornit de la propunerea în parte a 
conceptelor filmelor, care îi aparține, în totalitate, lui 
Știop Teofil. Conceptul muzical, care îmi aparține, este, 
deci, a posteriori celui vizual, pe care îl susține. 
Revenim, astfel, la sensul termenului gestus, a cărui 
rădăcină, gero, se traduce prin a purta, a susține. 
Conceptul muzical susține ideea ce se află la baza 
demersului vizual. În acest sens, metafora conceptului 
gestual poate fi adusă în discuție.  
 
Zebra (2013): 
Concept film:  
„Conceptul care stă la baza lucrării are în vedere o 
anumită dimensiune mimetică, ce aici se traduce prin 
comunicarea dintre două realități distincte, și anume 
realitatea artificială din cadru (cadrul ecranului media sau 
cadrul tabloului, precursorul celei dintâi) și realitatea 
umană din afara cadrului. Cele două realități se confruntă 
cu o reciprocitate mimetică ce vorbește în definitiv 
despre un eșec al relaționării. Realitatea umană din afara 
cadrului, sugerată prin prezența unei umbre, este 
sincronizată cu o zebră de jucărie (aici simbol al trecerii 
dintre cele două spații), iar acest sincron are un caracter 
sacadat, nefiresc, la fel ca preluarea diferitelor clișee 
hollywoodiene de către subcultura contemporană. 
Lucrarea video se încheie în mod ironic cu o mișcare 
sacadată de încuviințare sau plecăciune care, prin reluare, 
constantă, indică defectarea jocului.” 
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Wolf Vostell, invented the technique of de-collage. 
Inspired by the image of scattered Parisian posters, 
cultivating the ridiculous, the de-collage technique 
appears as a criticism of the consumption society. Unlike 
the collage, which, initially, had a constructive character, 
the de-collage is deconstructive, critically oriented 
towards dismantling ‘the ideological mechanisms on 
which television was based: the accumulated prejudices 
equal, on a psychological level, the visually overlapped 
posters’ (Meredieu, 2005, 37). This orientation of art 
towards television is the natural continuation related to 
the evolution of mass-media: telegraph, telephone, radio, 
etc. The evolution from the tele-visual environment to the 
digital and the online ones opened new technological 
horizons, new self-definition opportunities for the video 
art. The digital technologies allow for the manipulation 
of sound, image and motion. Within mass-media 
performances, these new technologies enable the real 
time transposition of one type of environment into 
another. For example, some sensors receive motion, the 
computer’s software transforms it into sound and/or 
image. In such cases, the ludic and the technological 
aspects meet within gesture, the link between body and 
technology becomes bidirectional. 
   
5. HYPOSTASES OF ELECTRONIC 
MUSIC IN TEOFIL ȘTIOP’S FILMS 
From the composers’ point of view, Teofil Stiops’ three 
films – whose co-author I am – are three different 
conceptual challenges. Distanced in time along a period 
of three consecutive years, Zebra (2013), The Cock 
(2014) and Funny stuff (2015) have been presented at  
Video Art Event, an annual international event that 
develops in tandem: in Oradea and on the tv.online 
platform. (Visualconteinert TV Internațional Videoart 
Channel, http://www.visualcontainer.net/) available on 
Visualcontainer (http://www.visualcontainer.org/). 
Our collaboration started from the partial proposal of the 
movies’ concepts, which belongs, as a whole, to Teofil 
Stiop. The musical concept, which belongs to me, came  
a posteriori to the visual one, which it supports. 
Returning, thus, to the meaning of the term gestus, whose 
root gero is translated by ‘to bear, ‘to support’, the 
musical concept supports the idea which underlies the 
visual approach. In this regard, we can discuss the 
metaphor of the gestural concept. 
 
Zebra (2013): 
Film concept: 
‘The concept underlying this work regards a certain 
mimetic dimension, which translates here as the 
communication between two distinct realities, namely the 
artificial reality from the frame (the media screen’s frame 
or the panel’s frame, which was the precursor of the 
former), and the human reality from outside the frame. 
These two realities confront a mimetic reciprocity which 
eventually speaks about a failure of relationing. The 
human reality from outside the frame, suggested by the 
presence of a shadow, is synchronized with a toy zebra 
(symbol of the passing between the two spaces) and this 
synchronicity has an unnatural, jerky character, like the 
adoption of various Hollywood clichés by the 
contemporary subculture. The video work ends ironically 
with a jerky consent or bow motion, which, by 
resumption, indicates the game’s failure.’ 
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Figura 5. Zebra (2013), imagine din film 

Concept muzică: 
 Continuu – ison, coardă din metal, arco, mecanic – 

nonmetric;   
 Discontinuu – atacuri, metal, percuție, mecanic – 

metric;   
 Ready-made – citat „O broscuță stă pe lac” – parodie, 

rubarto (realizat prin midi controler), sampling: 
acordeon 

 
 

The Cock (2014) 
 
Concept film: 
„Filmul are în vedere ipostazierea unei stări de derivă. 
Girueta, actorul principal, este la modul metaforic un 
barometru al timpului nostru. Neavând o direcție proprie, 
el indică direcția în care bate vântul și prin aceasta, 
implicit, și tendințele lumii în care trăim. Monitorizarea 
vântului este la rândul ei monitorizată de cadrul imaginii 
care suferă de instabilitate. Atât cadrul imaginii, cât și 
girueta, sunt manipulate sistematic de un presupus al 
treilea element care rămâne nevăzut. Sistemul receptării 
„emisiei“ este perfecționat pe parcursul filmului printr-o 
reprezentare de tip sincron, pentru ca la final el să își 
piardă orice logică și să dispară de tot. Astfel, ipostaziind 
o situație în care este implicată o preocupare 
autosuficientă pentru mișcarea sincopată pe orizontală, 
filmul aruncă o privire ironică asupra contextului socio-
cultural contemporan, fapt sugerat și de dubla 
semnificație a titlului.”  

 

 
Figura 6. The Cock (2014), imagine din film 

 
Concept muzică: 
 Continuu – glissando ascendent; 
 Discontinuu – drone:1) tril și 2) arco; 
 Ready-made – citat folcloric heterofonic „Foaie verde 

foi de nuc” 
(https://cinefil9.wordpress.com/2008/01/26/muzica-
de-fluier-traditionala-romaneasca/) 
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Figure 5. Zebra (2013), film frame 

Musical concept: 
 Continuous - drone, metal chord, arco, mechanic – 

non-metric;  
 Discontinuous – attacks, metal, percussion, mechanic 

– metric 
 Ready made - quote “A frog sits on the lake” - parody, 

rubarto (conducted by midi controller ), sampling: 
accordion  

 
 
The Cock (2014) 
 
Film concept: 
“The film suggests a drifting state. The weathercock, the 
main actor, is, metaphorically, a barometer of our time. 
Not having a direction of its own, it points to the 
direction in which the wind blows, and in this way, 
implicitly, to the tendencies of the world we live in. The 
monitoring of the wind is itself monitored by the image 
frame which suffers from instability. Both the image 
frame and the weathercock are systematically 
manipulated by a presupposed third element which 
remains unseen. The reception of the ‘emission’ is 
perfected along the film through a synchronous 
representation, while at the end it loses any sense of logic 
and completely vanishes. And so, hypostatizing a 
situation involving a self-sufficient preoccupation with 
the syncoped horizontal motion, the film ironically looks 
upon the contemporary socio-cultural context, a fact also 
suggested by the title’s double meaning.” 
 

 
Figure 6. The Cock (2014), film frame 

 
Musical concept: 
 Continuous - ascending glissando ; 
 Batch - drones 1) trill and 2) arco ; 
 Discontinuous – drone 1) trilt and 2) arco; 
 Ready made – heterophonic folkloric quote “Foaie 

verde foi de nuc” 
(https://cinefil9.wordpress.com/2008/01/26/muzica-
de-fluier-traditionala-romaneasca/) 
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Funny stuff (2015)  
Concept film:  
„Lucrarea video face referire la universul lumii virtuale 
privit din perspectiva decăderii acestuia în senzaţie şi 
divertisment. Matricea din care apar elementele cu care 
se operează la nivel vizual este reprezentată de 
“background-ul” în stil tablă de şah folosit de obicei de 
softurile cu care se procesează imaginile digitale. Din 
această ţesătură (eng. stuff însemnând printre altele şi 
ţesătură) de alb/gri intră şi ies pictograme ce fac trimitere 
la simboluri uzitate în cadrul reţelelor de socializare 
virtuală. Ritmul în care se perindă pictogramele 
creionează o formă de dialog în care senzaţionalul 
creează întotdeauna amuzament şi este recompensat ca 
atare prin semnul “like”. Finalul filmului, şi deopotrivă al 
dialogului, prezintă o tablă de şah gri ce elimină total 
albul. El subliniază prin aceasta caracterul ambivalent al 
lumii la care face referire: o lume haioasă şi în egală 
măsură cenuşie, un divertisment “second hand”.” 
 

 
Figura 7. Funny stuff (2015), imagine din film 

Concept muzică: 
 Continuu – pedală ritmizată; 
 Discontinuu – complex electronic: sampling + 

psalteriu înregistrat; 
 Ready-made – auto citat, material preluat din muzica 

spectacolului de teatru Așteptându-l pe Godot, rubato 
(realizat prin midi controler), sampling: dulcimer.  

 
Toate cele trei filme au o direcție critică la adresa locului 
în care se află, astăzi, arta. În mod indirect, filmele critică 
de fapt arta. Stilul ironic cu care o fac apelează la 
elemente ce țin de derizoriul translației ludice a unor 
elemente: măgăruș-jucărie, cocoș-giruetă si pictogramă-
gest. Fără a ilustra, în aceeași nuanță ironică, muzica 
filmelor face apel la tehnica „obiectelor găsite” a lui 
Marcel Duchamp, ready-made. Asocierea obiectelor 
sonore cu cele vizuale face ca măgărușul-jucărie să 
coincidă ca semn cu derizoriul cântecel-chici pentru copii 
O broscuță stă pe lac. La fel de derizoriu este și gestul de 
a de-cola de pe internet citatul folcloric, decontextualizat,  
văduvit de sens – asociat cocoșului-giruetă. Semnul like 
l-am asociat cu autoironia. Fragmentul ready-made  
introdus este un material muzical realizat pentru 
spectacolul Așteptându-l pe Godot, deși „a așteptat”, nu a 
fost ales de către regizor pentru a face parte din coloana 
sonoră a spectacolului.         
 

CONCLUZII  
Gestul este legat de o participare corporală ce presupune    
apropiere, tactilitate, concretețe. Conceptul presupune 
esențializare, distanțare. Prin urmare, e abstract. 
Tehnologia mediază și, în același timp, este mediu. 
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Funny stuff (2015) 
Film concept: 
“This video work refers to the virtual universe, regarded 
from its downfall into sensation and entertainment. The 
matrix from which the elements which operate at a visual 
level appear is represented by the chess-board-looking 
background used by the software which processes the 
digital images. Pictograms suggesting symbols utilized in 
virtual social networks enter and exit this white/grey 
‘stuff’. The rhythm in which the pictograms come along 
sketch a form of dialogue in which the sensational always 
creates entertainment and is therefore rewarded by the 
‘like’ button. The film’s, and thus, the dialogue’s end, 
shows a grey chess-board which completely eliminates 
the white squares. This scene suggests the ambiguous 
character of the world presented: a both funny and grey 
world, a ‘second hand’ entertainment.” 
 

 
Figure 7. Funny stuff (2015), film frame 

Musical concept: 
 Continuous – rhythmic pedal;  
 Discontinuous – electronic complex: sampling + 

registered psalterium; 
 Ready-made - self quote, material taken from the 

theatre performance music of Waiting for Godot, 
rubato (conducted by midi controller), sampling: 
dulcimer 

All of the three movies have a critic dimension 
concerning the place art occupies nowadays. Indirectly, 
the movies criticize, in fact, art itself.  The ironic style 
they resort to appeals to elements which belong to the 
derision of the ludic translation of certain elements: 
donkey-toy, girouette-cock, and pictogram-gesture. 
Without illustrating, in the same ironical nuance, the 
movie music appeals to Marcel Duchamp’s “found 
objects” technique, the ready-made.  Association of sonic 
and visual objects makes the donkey-toy coincide as sign 
with the kitsch-song for children, A froggy on the lake. 
Equally derisory is the take-off gesture of the folklore 
quotation, removed from its context, emptied of sense – 
associated to the weather vane cock. The like sign was 
associated to self irony. The ready-made fragment 
introduced is a musical material produced for the 
performance of Waiting for Godot, although it “waited” 
rather than got chosen by the director to be a part of the 
play’s sound-track. 
 

CONCLUSIONS 
The gesture is linked to a corporal participation which 
assumes closeness, tactility, and concreteness. The 
concept assumes essentialization, distancing. 
Consequently it is abstract. Technology mediates and, at 
the same time, is medium. Thus, technology is the 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

38

[ 

Astfel, tehnologia este și mesajul. Mediat prin extensii, 
gestul își pierde vocația tactilității. Refrenul gestual 
devine repetiție mecanicistă. Fascinația față de mașină a 
futuriștilor exprimă, de fapt, nostalgia gestualității 
pierdute. Futuriștii au umanizat mașina, așa cum, într-un 
alt sens, electricitatea și inteligența artificială va 
mecaniza omul.       
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message, too. Mediated by extensions, the gesture loses 
its tactility vocation.  The gestural refrain turns to 
mechanicist repetition. The futurists’ fascination for the 
machine expresses, in fact, the nostalgia for the lost 
gestuality. The futurists humanized the machine, as, in 
another sense, electricity and artificial intelligence will 
mechanize the human being. 
 


