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REZUMAT 
Lucrarea își propune să evidențieze câteva aspecte ale 
interpretării muzicii electroacustice în funcţie de genurile 
şi subgenurile create de compozitorii celei de-a doua 
jumătăţi a secolului XX și de situațiile de comunicare a 
intențiilor artistice ale interpreților pe scena de concert. 
Experiența compozitorului Adrian Borza în ceea ce 
privește interpretarea propriilor compoziții de muzică 
electroacustică întregește clasificarea și descrierea 
acestui fenomen complex, ce încă așteaptă limpeziri și 
fundamentări științifice, aducând lucrării o contribuție 
originală, personalizată. 
Cuvinte cheie: interpretare, muzică electroacustică, 
Adrian Borza, muzica acusmatică, muzica interactivă.    

INTRODUCERE    
Conform DTM, interpretarea reprezintă  “acţiunea de 
redare în cadru public (concert) de către muzicianul 
interpret a unei compoziţii” (DTM 2008/278). Interpretul 
are menirea de a mijloci comunicarea către public a 
intenţiilor artistice ale compozitorului. În culturile 
tradiţionale orale, muzica era creată de interpret în 
procesul spontan al interpretării. Foarte curând însă s-a 
pus problema reproducerii muzicii, implicând şi 
necesitatea stocării acesteia, ceea ce a generat laborioasa 
artă a notaţiei muzicale. Pentru ca această artă volatilă, 
efemeră, să nu dispară în uitare, nu s-a găsit altă soluţie 
decât a se reface prin interpretare ceea ce un creator a 
gândit. Traducerea semnelor convenţionale fiind atribuită 
interpretului, coeficientul de libertate sau de rigurozitate 
al artei recreate de acesta depindea de cultura, educaţia, 
talentul, calităţile tehnice, fizice şi psihice, în general de 
abilităţile pe care le-a dobândit. Creativitatea  
interpretului evoluează  în limitele unor parametri ficşi 
indicaţi de partitură: melodie, ritm, armonie, timbru şi a 
parametrilor variabili în interpretare cum ar fi: tempo, 
agogică, dinamică, frazare, modalităţi de atac şi emisie, 
sonoritate. Evoluţia creaţiei şi interpretării muzicii 
instrumentale sau vocale de-a lungul  istoriei  a reflectat 
de asemenea  limitele fiziologiei umane. Astfel, muzica 
s-a născut din expresia orală şi din gestul instrumental. 
Durata sunetelor, lungimea frazelor depind de respiraţie 
(în muzica vocală / pentru suflători) sau de lungimea 
braţului (la cordari), simţul nostru ritmic şi pulsaţia au 
fost influenţate de bătăile inimii, de  ritmurile corpului 
nostru, de posibilităţile şi limitările acestuia. 
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ABSTRACT 
The paper undertakes to highlight a few aspects of 
electroacoustic music performance according to the  
genres and sub-genres created by the composers of the 
second half of the 20th century and the situations in which 
the performers communicate their artistic intentions on 
the concert stage. Composer Adrian Borza’s experience 
in performing his own electroacoustic works completes 
the classification and description of this complex 
phenomenon which still awaits clarification and scientific 
fundamentation, bringing to the work an original, 
personalized contribution.  
 
Keywords: performance, electroacoustic music, Adrian 
Borza, acousmatic music, interactive. 

INTRODUCTION    
According to DTM, performance is “the action of 
rendering a composition in public circumstances 
(concert) by the performing musician” (DTM 2008/278). 
The performer has the task to mediate the communication 
of the composer’s artistic intentions to the public. In 
traditional oral cultures, music was created by the 
performer during the spontaneous process of 
performance. Very soon, however, the question of 
reproducing music arose, involving the necessity of its 
recording, which generated the laborious art of musical 
notation. In order to prevent this ephemeral, volatile art 
from disappearing into oblivion, no other solution was 
found but to re-make, by performing, what a creator had 
conceived. The translation of the conventional signs 
being attributed to the performer, the liberty or exactness 
degree of the art recreated by performers depended on 
their culture, education, talent, technical, physical and 
psychic qualities, in general on the abilities acquired by 
them. The performer’s creativity develops between the 
boundaries of set parameters indicated by the score: 
melody, rhythm, harmony, timbre, and of variable 
performance parameters such as: tempo, agogic, 
dynamics, phrasing, attack and emission modes, sonority. 
The historical evolution of instrumental or vocal music 
performance has also reflected the limits of human 
physiology. Thus, music was born of the oral expression 
and the instrumental gesture. The duration of sounds, the 
length of phrases depend on breathing (in vocal and wind 
instruments) or the arm’s length (for string instrument 
players), our rhythmic sense and pulse were influenced 
by the heart beats, by our body’s rhythms, by its 
capacities and limitations. 
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Arta interpreţilor virtuozi a impulsionat de asemenea 
dezvoltarea limbajelor muzicale şi viceversa, forţând 
limitele acestor bariere fizice şi psihice în secolul XX 
prin aşa numita tehnică extinsă. Începând cu 
Sprechgesang-ul utilizat de A. Schoenberg în muzica 
vocală, ajungând până la celebrele Sequenze (pentru 18 
instrumente soliste incluzând şi vocea),  ale lui Luciano 
Berio, în lucrările experimentale ale tuturor 
compozitorilor secolului XX, împingerea graniţelor 
interpretării umane dincolo de expresiile comune a 
devenit o continuă provocare. În consecinţă,  s-au căutat 
noi orizonturi sonore, deschise odată cu inventarea 
primelor instrumente electronice. În 1920, Conlon 
Noncarrow a utilizat Ampico-Player Piano fabricat de 
Marshall & Wendell  pentru a realiza primele compoziții 
ce nu necesită intervenţia umană, marcând astfel o 
direcţie posibilă în interpretare, cea a autonomiei muzicii 
faţă de interpret. Reprezentarea lucrării prin intermediul 
interpretului pe scena de concert nu mai prezintă, astfel, o 
situaţie standard de interacţiune artistică, locul acestuia 
fiind preluat de aparate ce devin tot mai performante.    
Interpretarea pe scenele de concert, pentru public, rămâne 
însă singura modalitate de valorificare a acestei arte, fie 
exclusiv prin  intermediul aparaturii electronice, fie prin 
interacţiunea instrumentist–mediu electronic/computer, 
schimbând paradigma existentă asupra fenomenului. 
 

SITUAŢII DE INTERPRETARE, 
CLASIFICARE, GENURI  
O clasificare a situaţiilor de comunicare artistică sau de 
interpretare, pe scenă, a muzicii electroacustice, poate fi 
făcută în funcţie de genurile şi subgenurile create de 
compozitorii celei de-a doua jumătăţi a secolului XX. 
Raportat la gradul de determinare sau indeterminare, a 
fidelităţii faţă de obiectul sonor creat de compozitor în 
procesul interpretării pe scenă se întâlnesc:   

- piese înregistrate pe suport fix,  tape music,  cu 
difuzare live – cazul muzicii acusmatice – 
fidelitate totală, predeterminare a actului 
interpretativ 

- lucrări  create pentru un instrument acustic şi 
mediu electronic înregistrat pe bandă - cazul 
muzicii mixte-fidelitate adaptată timing-ului 
mediului electronic, din partea interpretului şi 
totală din punct de vedere al mediului electronic 
- determinare relativă  

-  lucrări concepute  pentru un instrument/voce şi 
un mediu electronic interactiv, sau cazul live 
electronics. Aici întâlnim lucrări cu o 
variabilitate mare faţă de intenţiile 
compoziţionale, ajungând până la improvizaţia 
liberă – indeterminare.  

INTERPRETAREA MUZICII 
ACUSMATICE  
Muzica acusmatică, subgen al muzicii electronice, este 
special compusă pentru a fi prezentată prin intermediul 
difuzoarelor. Ea provine dintr-o tradiţie de compoziţie 
care datează încă din perioada apariţiei muzicii concrete, 
la sfârșitul anilor 1940. Compoziţiile care sunt pur 
acusmatice există numai ca înregistrări audio şi sunt 
adesea destinate receptării în sala de concert prin 
orchestra de difuzoare, sau acusmoniu, cum a fost 

[ 

The art of virtuoso performers also propelled the 
development of musical languages and vice versa, 
pushing the limits of these physical and psychic 
boundaries, in the 20th century, by the so called extended 
technique. Starting with the Sprechgesang used by A. 
Schoenberg in vocal music, to Luciano Berio’s famous 
Sequenze (for 18 solo instruments including voice), 
pushing the boundaries of human performance beyond 
common expressions became a continuous challenge in 
all experimental works of 20th century composers. 
Consequently, new sonorous horizons were sought for 
and opened by the invention of the first electronic 
instruments. In 1920 Conlon Noncarrow used the 
Ampico-Player Piano made by Marshall & Wendell  in 
order to accomplish the first compositions which did not 
need human intervention, thus marking a possible 
direction in performance, that of music’s autonomy from 
the performer. Thus, the rendition of the work by the 
performer on the concert stage no longer represents a 
standard artistic interaction situation, the performer’s 
place being taken over by apparatuses which become 
increasingly efficient. Performing on concert stages, for 
the public, remains however the only way in which this 
art can be benefited from, either exclusively by means of 
electronic apparatuses or by the interaction between 
performer and electronic environment/computer, thus 
changing the current  paradigm on the phenomenon. 
 

PERFORMANCE SITUATIONS, 
CLASSIFICATION, GENRES  
A classification of the situations in which artistic 
communication or performance of electroacoustic music 
takes place on stage can be made according to the genres 
and subgenres created by the composers of the second 
half of the 20th century. Taking into account the degree of 
determinacy or indeterminacy, the fidelity to the 
sonorous object created by the composer in the process of 
stage performance, we find:   

- Pieces recorded on a data carrier,  tape music,  
with live rendition – the case of acousmatic 
music – where fidelity is total and the 
performing act is predetermined  

- Pieces created for an acoustic instrument and an 
electronic environment recorded on tape – the 
case of mixed music – where fidelity is adapted 
to the electronic environment’s timing by the 
performer, being complete fidelity from the 
viewpoint of the electronic environment – 
relative determination 

- Pieces conceived for an instrument/voice and an 
interactive electronic environment - the live 
electronics case. We encounter works here with 
a large variability in relation to the composer’s 
intentions, reaching as far as free improvisation 
– indeterminacy.  

ACOUSMATIC MUSIC PERFORMANCE  
Acousmatic music, a subgenre of electronic music, is 
especially composed in order to be presented with the 
help of loud speakers. It originates in a compositional 
tradition dating back to the emergence of the musique 
concrète, at the end of the 1940s. Purely acousmatic 
compositions exist only as audio recordings and are often 
destined to be listened to in concert halls by means of a 
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denumit acest nou tip de „instrument” adaptat 
necesităţilor „exprimării” muzicii acusmatice. Este o artă 
a proiecţiei în spaţiu a muzicii, într-un mediu cu lumină 
difuză, pentru a facilita auditorului receptarea, denumită 
sugestiv “cinema pour les oreilles”. 

Ca interpretul muzicii acustice, interpretul muzicii 
acusmatice are aceeaşi funcţie, aceea de a fi catalizatorul 
emoţiilor compozitorului şi ale publicului, punând în 
valoare opera în timp real prin difuzarea ei într-un spaţiu 
de concert. Diferenţa constă în faptul că el redă o operă 
creată a priori de către compozitor. În acest caz, etapa 
reproducerii sau reconstituirii țesutului muzical în timp 
real dispare, interpretului revenindu-i doar sarcina 
organizării unei strategii de proiecţie a acesteia în sala de 
concert. Într-o interpretare a  muzicii acusmatice 
posibilităţile sunt oarecum limitate. Interpretul se va 
“juca” doar cu parametrii sonori care pot fi modificaţi: 
intensitatea sau jocul nuanţelor, jocul timbrelor, prin 
filtraje, selectarea difuzoarelor în funcţie de culoarea 
sonoră, jocul cu spaţialitatea sau proiecţia 
„cinematografică” în spaţiu a sunetului. “Jocul gestual  
reprezintă punerea în valori cinetice a dinamicii şi a 
deplasărilor obiectelor sonore prin dexteritatea de a 
mânui consola, în funcţie de spiritul operei. Este necesar 
ca aceste puncte să fie suficient de clare în timpul 
difuzării pentru ca auditorul să simtă o formă,  un spaţiu 
şi o cinetică coerentă”  (Marc Favre, 1996). Cu toate 
cercetările în domeniu, „parametrul esenţial pe care-l 
utilizăm în concertele noastre, respectiv spaţiul, rămâne 
încă un teritoriu misterios. Procedăm într-o manieră 
empirică, complet intuitivă în ceea ce priveşte controlul şi 
efectul acţiunilor noastre de la masa de mixaj… Ne 
lipseşte informaţia asupra efectelor reale ale perceperii 
spaţiului asupra arhetipurilor posibile cu care auzul 
nostru este înzestrat. De secole am adunat cunoştinţe în 
ceea ce priveşte intensitatea, înălţimea, durata şi timbrul. 
Ne găsim într-un stadiu destul de incipient în ceea ce 
priveşte utilizarea spaţiului pentru a pune în valoare 
muzica” (Francois Donato, 1996). Întrebările puse la 
conferinţa L’interpretation du musique acousmatique 
propusă de Thélème Contemporain (1996) au vizat ca 
obiectiv final luminarea aspectelor interpretării muzicii 
acusmatice şi emergenţa constituirii unei noi bresle de 
muzicieni, interpreţii de muzică acusmatică, cu scopul de 
a asigura perenitatea acestei forme de artă valorificate cu 
greu în sălile de concerte datorită condiţiilor tehnice şi 
spaţiale excepţionale şi adesea extrem de costisitoare. 
Conferinţa s-a născut în urma concursului de interpretare 
organizat de aceeaşi societate. Rezultatul analizelor 
comparative asupra interpretării aceleiaşi opere de către 
doi interpreți și compozitorul însuși a condus la faptul că 
interpretările/ difuzările/ proiecţiile spaţiale/ au fost 
diferite, au creat variante, în pofida imuabilităţii datului 
muzical, gata meşteşugit. „Interpretul dă o viziune 
personală particulară lucrării, dă viaţă evenimentelor. La 
fel o face şi compozitorul, însă acesta, în calitate de 
interpret, dorind ca lucrarea să fie apreciată, va da 
detaliilor o importanță la fel mare ca istoria intimă a 
creării lucrării în sine. Interpretul, mai detaşat emoţional, 
va alege o variantă panoramată, o privire de ansamblu, o 
survolare relativă a lucrării” (Marc Favre). 

[ 

loudspeakers’ orchestra, i.e. an acusmonium, the name 
received by this new type of “instrument”, adapted to the 
“expressive” necessities of acousmatic music. It is an art 
dealing with music projection into space, into an 
environment with diffuse light, in order to facilitate the 
hearer’s reception, being suggestively named “cinema 
pour les oreilles”. 
Like the performer of acoustic music, the performer of 
acousmatic music has the same function – that of 
catalyzing the composer’s and the audience’s emotions, 
bringing the work to life in real time by rendering it in a 
concert room. The difference resides in the fact that he 
renders a piece created a priori by the composer. In this 
case, the stage of rendering or re-making the musical 
tissue in real time disappears, the performer has the sole 
task of organizing a strategy for projecting the music into 
the concert room. In an acousmatic music performance, 
the possibilities are somewhat limited. The performer 
will “play” only with the sonorous parameters which can 
be modified: the intensity or the play of nuances, the play 
of timbres, by filtering, selecting the loudspeakers 
depending on their sound colour, playing with spatiality 
or with the “cinematographic” projection of the sound 
into space. “The gestural play represents the kinetic 
rendering of dynamics and the shifting of sound objects 
by dexterously handling the console, according to the 
work’s spirit. It is necessary that these points are 
sufficiently clear during broadcasting for the audience to 
sense a coherent form, space and kinetics” (Marc Favre, 
1996). In spite of all the research in the field, “the 
essential parameter that we use in our concerts, namely 
space, remains as yet a mysterious territory. We proceed 
in an empirical, completely intuitive manner in regard to 
the control and the effect of our actions at the mixing 
console… We miss information on the real effects of 
space perception on the possible archetypes with which 
our hearing is endowed. For centuries we have been 
gathering knowledge on intensity, pitch, duration, and 
timbre. We are but in a rather incipient stage regarding 
the use of space for the enhancement of music” (Francois 
Donato, 1996). The questions asked at the conference 
L’interpretation du musique acousmatique proposed by 
Thélème Contemporain (1996) aimed to eventually 
highlight the aspects of acousmatic music performance 
and the emergence of a new fellowship of musicians, the 
acousmatic music performers, in order to ensure the 
perennity of this form of art which is difficult to turn to 
account in concert rooms due to the exceptional and often 
extremely expensive technical conditions. The 
conference came to life as a consequence of the 
performance contest organized by the same society. The 
result of the comparative analyses on the performance of 
the same piece by two performers and the composer 
himself led to the fact that the spatial 
performances/broadcasts/projections were different, 
created variants, despite the unchangeableness of the 
ready-crafted musical writing. “The performer lends the 
work a particular, personal vision, it gives life to events. 
The composer does the same, but he, as performer, 
wishing for the piece to be appreciated, will pay details 
an importance as great as the intimate history of the 
creation of the piece itself. The performer, being more 
emotionally detached, will choose a panorama variant, a 
general overview, a relative overflying of the piece” 
(Marc Favre). 
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Compozitorul de muzică electroacustică Adrian Borza 
ne-a descris experienţa personală în ipostaza de  interpret 
a propriei lucrări Fractus II, reprezentată în sistem 
multichannel în cadrul Rencontre électroacoustique 
Birmingham-Montréal din 2005.  
„Oricât de neobişnuit ar părea, piesa a fost creată pentru 
două difuzoare, dar am avut la dispoziţie un acusmonium 
cu 12 canale, 10 sateliţi şi 2 LFE, răspândiţi în sala de 
spectacol a Notre-Dame-de-Grâce astfel încât să 
înconjoare spectatorii. Gândindu-mă la aspectele tehnice 
ale „proiecţiei” sonore multi-canal, o primă concluzie 
este aceea că lucrarea nu a pierdut din calitatea originară, 
deoarece spectrul de frecvenţe al dispozitivului a fost 
foarte generos. Dar, să presupunem că piesa este difuzată 
pe un „instrument”, un sistem de sonorizare 
neperformant. Riscul ca unele frecvenţe joase şi înalte să 
fie eliminate este real. Culoarea lucrării este modificată 
subtil, sunetele sunt filtrate, ceea ce înseamnă că 
„interpretarea” poate avea de suferit. Totuşi, cea mai 
importantă caracteristică în interpretarea acestei muzici 
rămâne spaţializarea. Pentru deplasarea sunetului de la un 
satelit la altul am folosit masa de mixaj, operând asupra 
amplitudinii sunetului, prin două tipuri de potenţiometre. 
În fond, percepţia poziţiei sunetului în spaţiu este în 
strânsă legătură cu intensitatea lui. Aşa încât rolul meu de 
interpret a fost să creez, în spectacol, o versiune multi-
canal a propriei lucrări (...) în care am intervenit asupra 
parametrilor esenţiali, pentru interpretare, intensitate, 
culoare, spaţialitate. (...) În ipostaza de interpret al piesei 
Fractus II, eram desigur conştient de structura ei, ştiind 
dinainte momentele care pot fi puse în valoare prin 
poziţionarea sunetului în spaţiul de spectacol. Beneficiul 
a fost imersiunea publicului în materia sonoră (...) în  
Fractus II, reperele au fost intensitatea, registrul, textura 
sonoră, densitatea texturii şi culoarea. Interpretarea a 
vizat conducerea sunetului dintr-un punct al sălii în altul, 
ţinând cont de configuraţia dată, şi-anume amplasarea 
perechilor de difuzoare pe fundal, în faţa şi deasupra 
scenei, pe lateralele şi în spatele publicului. În funcţie de 
fluctuaţiile de tensiune muzicală şi texturi, am coordonat 
deplasarea sunetelor pe axele stânga-dreapta, faţă-spate, 
sus-jos, fie liniar, fie circular şi semicircular, la început 
lent, apoi mai repede...” (Borza-Mercean Țârc, 2015). 

INTERPRETAREA MUZICII MIXTE,  
LIVE ELECTRONICS.   
Lucrările care rezultă din combinarea unor surse de sunet 
diferite prin natura lor, spre exemplu instrument sau voce 
şi mediu electronic, constituie categoria muzicii mixte. În 
cadrul muzicii mixte, în funcţie de situaţiile de 
reprezentare pe scenă, dar mai ales de gradul de 
transformare, modificare în timp real a uneia sau alteia 
dintre sursele sonore implicate în interacţiunea artistică 
dintre interpret -  mediul electronic înregistrat/programat,  
se poate face o  a doua distincţie:   

- interpretarea lucrărilor mixte în interacţiunea: 
interpret-muzică înregistrată pe suport electronic 
fix,  

- interpretarea lucrărilor mixte în interacţiunea: 
interpret-computer interactiv, respectiv 
computer programat să reacţioneze cu un 
răspuns, în timp real, la stimulii sonori emişi de  
interpret.     

[ 

The electroacoustic music composer Adrian Borza 
described to us his personal experience as performer of 
his own piece Fractus II, rendered in a multichannel 
system at the Rencontre électroacoustique Birmingham-
Montréal in 2005.  
 “As unusual as it may seem, the piece was created for 
two loudspeakers, but I had at my disposal an 
acusmonium with 12 channels, 10 satellites and 2 LFE, 
spread in the concert room of Notre-Dame-de-Grâce so 
as to surround the audience. Thinking of the technical 
aspects of the sonorous multichannel “projection”, a first 
conclusion was that the piece did not lose any of its 
original quality, as the frequency spectre of the device 
was very generous. However, let us assume that the piece 
is broadcast on a less efficient “instrument”, i.e. sound 
system. The risk for some low and high frequencies to be 
eliminated is real. The work’s colour is subtly modified, 
the sounds are filtered, which means that the 
“performance” may be jeopardized. Nevertheless, the 
most important characteristic in performing this music is 
spatialization. In order to shift the sound from one 
satellite to another, I used the mixing console, operating 
on the sound amplitude by means of two types of 
pontentiometers. After all, the perception of sound 
position in space is closely connected to its intensity. So 
that my role as performer was to create, in the show, a 
multi-channel version of my own piece (...) in which I 
intervened on the essential parameters, for performance, 
intensity, colour, spatiality. (...) As performer of the piece 
Fractus II I was, of course, aware of its structure, 
knowing beforehand the moments which can be 
highlighted by positioning the sound in the concert space. 
The benefit was the audience’s immersion into the 
sonorous matter (...) in Fractus II, the landmarks were the 
intensity, the register, the sonorous texture, the texture 
density, and the colour. The performance focused on 
leading the sound from one point of the room to another, 
taking into account the given configuration, namely the 
positioning of the loudspeaker pairs against the 
background, in front of and above the stage, on the sides 
of and behind the audience. Depending on the 
fluctuations of the musical tension and textures, I 
coordinated the shifting of the sounds along the axes left-
right, front-back, up-down, either linearly or circularly 
and semicircularly, at first slowly, then faster...” (Borza-
Mercean Țârc, 2015). 

THE PERFORMANCE OF MIXED 
MUSIC, LIVE ELECTRONICS.   
The works resulting from the combination of sound 
sources that are different by their nature, for instance 
instrument or voice and electronic environment,  make up 
the category of mixed music. Within mixed music, 
depending on the situation of stage representation,  but 
particularly on the degree of transforming, of changing in 
real time one or another of the sound sources extant at the 
artistic intersection between the performer and the   
recorded/programmed electronic environment, we can 
make a second distinction:   

- performance of mixed pieces in the interaction: 
performer – music recorded on an electronic 
data carrier,  

- performance of mixed pieces in the interaction: 
performer - interactive computer, respectively 
computer programmed to react with an answer, 
in real time, to the sonorous stimuli emitted by 
the performer.    
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INTERPRETAREA MUZICII MIXTE CU 
SUPORT ELECTRONIC FIX  
În muzica mixtă rezultată din interacţiunea 
interpret/interpreţi cu  mediul electronic înregistrat,… 
„rolul  interpretului este explicit, însă acţiunile sale sunt 
subordonate mediului electronic de redare” (Borza-
Mercean Țârc, 2015). Experiența compozitorului A. 
Borza ne revelează câteva dintre aspectele interpretării 
acestor creații muzicale. 
„Cu acest gen de compoziţii am debutat în anii `90. Una 
dintre lucrările mele de care-mi amintesc acum este 
Désintégration pentru flaut, fluiere tradiţionale româneşti 
şi bandă magnetică. Interpretarea piesei, în viziunea 
artistului Filip Ignác, a reflectat pe deplin partitura 
scrisă.... Duetul a implicat adaptarea instrumentistului, cu 
privire la ajustarea tempoului său, la muzica 
preînregistrată. Peste ani, am reuşit să depăşesc acest 
impediment de sincronizare, datorită programării 
calculatorului. Sunetele de provenienţă electronică şi 
acustică pe care le-am înregistrat şi folosit în 
Désintégration au creat un contrast atât timbral, cât şi 
melodico-ritmic şi de caracter. Conceptul a fost 
articularea unei piese bazate pe relaţia continuitate – 
discontinuitate, dealtfel o caracteristică a mai multor 
compoziţii ale mele. Citatul muzical, fragmentarea şi 
contrastul au contribuit la „dezintegrarea” piesei, făcând 
din ea o piesă eclectică. Încă de atunci, din 1994, am 
înţeles potenţialul pe care îl aduce în compoziţie 
prelucrarea sunetului pe scenă, transformarea electronică 
a lui în timpul spectacolului (...). În acelaşi gen am mai 
scris partitura şi muzica electronică la Fragile. Este o 
compoziţie pentru saxofon, violă şi mediu electronic, 
comandată în 2008 de saxofonistul francez Daniel 
Kientzy. Mediul electronic a fost asigurat de muziciana 
Reina Portuondo, care a folosit Ennéaphonie, un sistem 
de interpretare şi difuzare multivocală pe 8 căi, după cum 
îl defineşte chiar dânsa. Premiera piesei a avut loc în luna 
octombrie a aceluiaşi an, la Oldenburgisches 
Staatstheater, trioul fiind completat de Cornelia Petroiu. 
Interpretarea, totuși, în înţelesul comun al cuvântului, nu 
poate fi disociată de live electronics” (Borza-Mercean 
Țârc, 2015). 

INTERPRETAREA MUZICII MIXTE CU 
MEDIU ELECTRONIC INTERACTIV 
Modificarea în timp real a acţiunii computerului ca 
reacţie la o sursă sonoră dată, de multe ori acustică, este 
un fenomen generat de căutările compozitorilor de a se 
apropia de fenomenul viu al interpretării. Live electronics 
s-a născut ca o reacţie împotriva mediului electronic fix, 
înregistrat, şi cuprinde orice fel de muzică ce include 
utilizarea unui instrument electroacustic, combinând 
sonorităţi diverse generate de dispozitive sau computere, 
dar excluzând utilizarea unui material gata înregistrat în 
întregime. John Cage, în Imaginary Landscape No. 1 
(1939), a fost printre primii creatori de live electronics, 
combinând  în concert sunetul sinus cu materialul 
muzical de pe două plăci de fonograf ce rulau cu viteze 
diferite (Manning 2013, 157). În interpretarea live a 
lucrării sale Mantra (la Shiraz Arts Festival 2 septembrie 
1972) K. Stockhausen  a folosit amplificarea, filtrarea, 
delay-ul şi spaţializarea, modificând în timp real 
parametrii sonori ai lucrării. (Toop 2002/495).  
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PERFORMANCE OF MIXED MUSIC 
WITH ELECTRONIC DATA CARRIER  
In the mixed music resulting from the interaction 
performer/performers with a recorded electronic 
environment, .… “the performer’s role is explicit, but 
his/her actions are subordinated to the electronic 
rendition environment” (Borza-Mercean Țârc, 2015). 
Composer  A. Borza’s experience reveals some of the 
aspects of performing these music works. 
 “This is the kind of compositions that I debuted with in 
the 1990s. One of the pieces that I recall now is 
Désintégration for flute, traditional Romanian recorders, 
and magnetic tape. The performance of the piece in the 
interpretation of the artist Filip Ignác, fully reflected the 
written score.... The duet involved the instrument player’s 
adaptation, in terms of adjusting his tempo, to the pre-
recorded music. Years later, I managed to overcome this 
synchronisation impediment by programming the 
computer. The electronic and acoustic sounds which I 
recorded and employed in Désintégration created a 
contrast in terms of timbre, melody-rhythm, and 
character.  The concept was the articulation of a piece 
based on the relationship continuity – discontinuity, 
which is in fact a characteristic of many of my 
compositions. The musical quotation, the fragmentation, 
and the contrast contributed to the piece’s 
“disintegration”, turning it into an eclectic piece. Already 
then, in 1994, I understood the potential brought to 
composition by processing the sound on stage, by 
transforming it electronically during the show (...). I 
employed the same genre for the score and the electronic 
music of Fragile. It is a piece for saxophone, viola and 
electronic environment, ordered in 2008 by the French 
saxophonist Daniel Kientzy. The electronic environment 
was provided by musician Reina Portuondo, who used 
Ennéaphonie, a system of multivocal performance and 
broadcast with 8 channels, as she herself defines it. The 
premiere took place in October the same year, at the 
Oldenburgisches Staatstheater, the trio being 
complemented by Cornelia Petroiu. The performance, 
though, in the common meaning of the word, cannot be 
dissociated from live electronics” (Borza-Mercean Țârc, 
2015). 

PERFORMANCE OF MIXED MUSIC 
WITH INTERACTIVE ELECTRONIC 
ENVIRONMENT  
The real time change of the computer’s action as reaction 
to a given (many times acoustic) sound source is a 
phenomenon generated by the composer’s attempts to 
approach the living phenomenon of performance. Live 
electronics arose as a reaction against the immovable, 
recorded electronic environment and comprises any kind 
of music that includes the use of an electroacoustic 
instrument combining diverse sonorities generated by 
devices or computers, which exclude the use of an 
entirely pre-recorded material. John Cage, in Imaginary 
Landscape No. 1 (1939), was one of the first live 
electronics composers, combining in concert the sinus 
sound and the musical material from two phonograph 
discs running at different speeds (Manning 2013, 157). In 
the live performance of his piece Mantra (at Shiraz Arts 
Festival 2 September 1972) K. Stockhausen employed 
amplification, filtering, delay, and spatialization, 
modifying the piece’s sonorous  parameters in real time 
(Toop 2002/495).  
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În ultimele decenii ale secolului XX, compozitorii au 
devenit în mare parte programatori, creându-şi propriile 
sisteme interactive performante pentru a îmbogăţi 
limbajul artistic. Muzica a redobândit astfel iluzia acelei 
dimensiuni care provine din spontaneitatea actului artistic 
de creaţie şi interpretare manifestat originar în muzica 
folclorică tradiţională, închizând astfel cercul istoriei sau, 
mai precis, ajungând în acelaşi punct al spiralei evolutive, 
însă la un alt nivel. Faptul că, în timp real, computerul 
poate reacţiona la un impuls sonor dat de o sursă / 
interpret partener, analizând şi alegând, din mulţumea 
eşantioanelor sau a posibilităţilor de reacţie pe care 
compozitorul le-a programat, pe cele corecte, denotă că 
inteligenţa artificială poate imita o interpretare cu un grad 
de indeterminare mare, perceput ca  improvizaţie şi  
oferind ascultătorului iluzia unei interpretări creative, 
spontane. Computerul poate deveni astfel un „Hyper- 
instrument”:  „sunetul instrumentului poate porni redarea 
unor fişiere sonore prefabricate… Dacă răspunsul este 
întârziat de o pauză mai mare, atunci se poate vorbi de un 
dialog sau un răspuns distinct. Dacă adăugăm că 
răspunsul poate fi distinct în timp, este semnificativ 
transformat, computerul poate apărea ca având o 
contribuţie creativă sau cel puţin poate fi perceput ca un 
agent semiindependent” (Per Magnus Lindborg, 2014). 
Însă  multe sisteme pentru interpretarea în timp real sunt 
pur şi simplu reactive. (Cardon 2000) 
Contribuţia compozitorului A. Borza în domeniu s-a 
concretizat în conceperea de programe interactive: 
Interactive Algorithmic Composition (IAC) (2004), 
Video Tracking/Real-time Audio Processing (VT/RAP) 
(2006), Chopine Interactive (2010), Score Follower 
(2010), Interactive Freezer Player Processor Harmonizer 
(iFPH) (2011), creat cu scopul de a realiza interpretări 
interactive, Vee-Jay Music Visualizer (2013), Hot Hand 
Rocket (2014), Hot Hand Player (2015), aceste ultime 
programe fiind concepute în special pentru interpretarea 
în cadrul spectacolelor multimedia. Despre contribuția 
personală în programare, compoziție, interpretare a 
muzicii interactive, compozitorul Adrian Borza ne 
mărturisește: 
„Muzica interactivă reprezintă un subgen modern şi 
provocator, iar sistemele muzicale interactive, care îi 
oferă suportul tehnic, au ajuns la maturitate. Domeniul a 
evoluat în primul rând datorită îmbunătăţirii limbajelor de 
programare şi puterii de calcul a computerelor. 
Perspectiva asupra creaţiei muzicale este diferită şi foarte 
atractivă, cu referire la rolul artistului: compozitorul, în 
acelaşi timp interpret şi programator, „instruieşte” 
calculatorul să reacţioneze prompt la acţiunile solistului. 
Generalizând, aş spune că muzica este rezultatul 
condiţionării reciproce om-maşină. Dacă este să mă refer 
la If pentru oboi şi calculator interactiv, o lucrare pe care 
am compus-o în 2011, interpretată de artistul Adrian 
Cioban, pot spune că există trei aspecte ale fenomenului 
interpretării pe scenă. Primul este tălmăcirea partiturii de 
către instrumentist, apoi reacţia calculatorului la muzica 
produsă de solist, şi ultimul, intervenţia compozitorul cu 
un aparat MIDI miniatural, dotat cu diverse 
potenţiomentre şi butoane. Programul calculatorului se 
numeşte iFPH şi l-am scris în limbajul MAX. 
Computerul devine  un instrument muzical autonom. 
Analizează sunetele captate prin microfon, distinge 
variaţiile de amplitudine, urmăreşte anvelopa globală de 

[ 

In the last decades of the 20th century, composers became 
to a great extent programmers, creating their own high 
performance interactive systems in order to enrich their 
artistic language, so that music regained the illusion of 
that dimension which springs from the spontaneity of the 
artistic act of creating and performing which was 
originally manifested in the traditional folkloric music, 
thus closing history’s circle or, more precisely, reaching 
the same point of the evolutionary spiral, on another level 
however. The fact that, in real time, the computer can 
react to a sonorous impulse given by a partner source / 
performer, analyzing and choosing, from the multiple 
samples or reaction possibilities which the composer 
programmed, the correct ones, denotes that artificial 
intelligence can imitate a performance with a high degree 
of indeterminacy, perceived as an improvisation and 
offering the listener the illusion of a creative, 
spontaneous performance. The computer can thus 
become a “Hyper-instrument”:  “the instrument player’s 
sound can start the rendition of prefabricated sound files 
If the answer is delayed by a longer pause, we can talk 
about a dialogue or a distinct response. If we add that the 
answer can be distinct in time, and significantly 
transformed, the computer may appear as having a 
creative contribution or at least can be perceived as a  
semi-independent agent”. (Per Magnus Lindborg, 2014) 
However, many systems for real-time performance are 
simply reactive. (Cardon 2000) 
Composer A. Borza’s contribution in the field has been 
materialized in the production of interactive software: 
Interactive Algorithmic Composition (IAC) (2004), 
Video Tracking/Real-time Audio Processing (VT/RAP) 
(2006), Chopine Interactive (2010), Score Follower 
(2010), Interactive Freezer Player Processor Harmonizer 
(iFPH) (2011), created in order to accomplish interactive 
performances, Vee-Jay Music Visualizer (2013), Hot 
Hand Rocket (2014), Hot Hand Player (2015), the newer 
types being conceived especially for multimedia 
performances. About his own contribution in 
programming, composing, and performing interactive 
music, Adrian Borza confesses: 
 “Interactive music represents a modern and provocative 
sub-genre, and interactive music systems, which offer its 
technical support, have reached maturity. The field has 
evolved first of all due to the improvement of 
programming languages and of computers’ computing 
power. The perspective on music creation is different and 
very attractive, with a view to the artist’s role: the 
composer, performer and programmer at the same time, 
“trains” the computer to react promptly to the soloist’s 
actions. Generalizing, I would say that music is the result 
of the reciprocal conditioning between man and machine. 
If I must refer to If for oboe and interactive computer, a 
piece that I composed in 2011, performed by artist 
Adrian Cioban, I can say that the phenomenon of stage 
performance emerges under three aspects. The first is the 
interpretation of the score by the instrument player, then 
the computer’s reaction to the music produced by the 
soloist, and the last, the composer’s intervention with a 
miniature MIDI device, endowed with various 
potentiometres and buttons. The computer’s software is 
called iFPH and I wrote it in Max. The computer 
becomes an autonomous music instrument. It analyses 
sounds captured by the microphone, it distinguishes 
amplitude variations, follows the global intensity 
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intensitate, sesizează pauzele, face deosebire între 
frecvenţe, iar în funcţie de indiciile de intensitate şi 
înălţime stabilite de programator, denumite cues, 
calculatorul generează propriile sunete şi acompaniază 
solistul. Cât timp calculatorul guvernat de iFPH produce 
sunetul prin sinteză granulară, asemănarea dintre sunetul 
electronic şi sunetul oboiului este frapantă. Calculatorul 
preia granule de câteva milisecunde din sunetul acustic 
pentru a fabrica acompaniamentul, isonul şi acordurile. În 
acest sens, oboiul devine împreună cu calculatorul un 
„instrument augmentat” (Borza-Mercean Țârc 2015). 
Ipostazele interpretative ale aceleiaşi lucrări vor genera, 
prin posibilităţile reactive diferite ale computerului în 
raport cu solistul vocal sau instrumental, variante diferite, 
irepetabile, ale duoului. Astfel, gradul de fidelitate faţă de 
intenţiile componistice iniţiale merge de la o variabilitate 
moderată până la improvizaţie în cadrul performingurilor 
de tip multimedia.  
„If are câteva versiuni interpretative, cu Adrian Cioban şi 
cu un oboi virtual programat minuţios pe calculator. Sunt 
versiuni care au urmat îndeaproape concepţia 
componistică. Versiunile lucrării Akedia sunt diferite 
structural şi timbral: oboi şi calculator, respectiv voce şi 
calculator. Akedia este o lucrare de atmosferă, este o 
imagine sonoră a deznădejdii, a amorţelii sufletului şi a 
trândăviei dulci, a patimii pe care Părinţii Bisericii o 
numesc „akedia”. Irinel Anghel, performing artist, cu 
care am prezentat Akedia în Toamna muzicală clujeană 
din 2012, şi-a creat propriul discurs sonor, păstrând 
conceptul iniţial. Am creat împreună o versiune live, 
unde factorul improvizaţie, în înţelesul de creaţie 
spontană, a influenţat şi el lucrarea” (Borza-Mercean 
Țârc 2015). 

CONCLUZII 
Interpretarea are funcţia de a prezentifica muzica. După 
Xenakis, muzica nu poate exista decât în timp sau în 
afara timpului (Xenakis, 1992). În cel de-al doilea caz, 
opera de artă este un obiect, materializat într-o partitură 
ce codifică intenţiile compozitorului, sau într-o 
înregistrare de muzică electroacustică existând doar prin 
potenţialităţile sale de a fi reprezentată pe scena de 
concert. În primul caz, opera muzicală  este un proces ce 
se derulează în timp, având ca mijlocitor interpretul. 
Sintetizând, este vorba despre binomul creație - 
interpretare. În cazul muzicii electronice actul de creaţie 
şi de interpretare poate fi din punct de vedere temporal : 

- succesiv - cazul muzicii acusmatice şi 
electronice cu suport fix - interpretul nu este şi 
creator, ci doar proiectantul viziunii 
compozitorului. Interpretul şi computerul se află 
în interacţiune de suprafaţă 

- simultan - cazul muzicii live electronics sau al 
muzicii interactive, unde interpretul şi 
computerul pot iniţia un dialog liber pe structuri 
parţial controlate, pot crea lucrarea  în timpul 
interpretării, în timp real. Interpretul şi 
computerul interacţionează, în profunzime,  
structural. 

În lucrarea Reflections on Aspects of Music Interactivity 
in Performance Situations, PerMagnus Lindborg  
foloseşte trei metafore pe care le demonstrează ca fiind 
adevăruri în ceea ce priveşte computerul şi rolul său în 
muzică: computerul ca instrument (prin bogăţia de 
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envelope, notices pauses, differentiates among 
frequencies, and, depending on intensity and pitch indices 
set by the programmer, called cues, the computer 
generates its own sounds and accompanies the soloist. 
While the computer governed by iFPH produces the 
sound by granular synthesis, the resemblance between the 
electronic sound and the oboe’s sound is striking.  The 
computer takes a few millisecond granules from the 
acoustic sound in order to produce the accompaniment, 
the drone and the chords. In this sense, the oboe becomes, 
together with the computer, an „augmented instrument” 
(Borza-Mercean Țârc 2015). 
The performing hypostases of the same piece will 
generate, by the different reactive possibilities of the 
computer in relation to the vocal or instrumental soloist, 
different, non-recurring variants of the duo. Thus, the 
degree of fidelity to the initial compositional intentions  
goes from moderate variability to improvisation in the  
multimedia performances.   
„If has a few performing versions, with Adrian Cioban 
and with a virtual oboe, elaborately programmed on the 
computer. They are versions which closely abided by the 
compositional concept. The versions of Akedia are 
different in terms of structure and timbre: oboe and 
computer, respectively voice and computer. Akedia is an 
atmosphere piece, it is a sonorous image of hopelessness, 
of soul’s numbness and of sweet idleness, of the passion 
that the Church Fathers called “akedia”. Irinel Anghel, 
performing artist, with whom I presented Akedia in the 
Cluj Musical Autumn in 2012, created his own sonorous 
discourse, maintaining the initial concept. We created 
together a live version, where the improvisation factor, in 
the acception of spontaneous creation, influenced the 
piece as well” (Borza-Mercean Țârc 2015). 

CONCLUSIONS 
Performance has the function of presentifying music. 
According to Xenakis, music can only exist in time or 
outside time (Xenakis, 1992). In the second case,  the 
work of art is an object, materialized in a score which 
codifies the composer’s intentions, or in a recording of 
electroacoustic music existing only through its potential 
of being represented on the concert stage. In the first 
case, the music work is a process that unfolds in time, 
having the performer as mediator. Synthesizing, we are 
talking about the creation-performance binomial. In the 
case of electronic music, the act of creation and 
performance can be, in temporal terms: 

- successive – the case of acousmatic and 
electronic music with data carrier – the 
performer is not creator as well, but solely the 
one who projects of the composer’s vision. The 
performer and the computer are in a surface 
interaction  

- simultaneous – the case of live electronics or of  
interactive music, where the performer and the 
computer can initiate a free dialogue on partially 
controlled structures,  they can create the piece 
while performing, in real time. The performer 
and the computer interact in depth, structurally. 

In the piece Reflections on Aspects of Music Interactivity 
in Performance Situations, PerMagnus Lindborg uses 
three metaphors which he demonstrates as being truths 
regarding the computer and its role in music: the 
computer as instrument (through the richness of its 
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posibilităţi de intervenţie asupra sunetului), computerul 
ca asistent expert intervenind în procesul creator sau de 
programare, computerul ca interpret al lucrărilor 
interactive. 

Totuşi, computerul nu poate înlocui un parametru 
esenţial în actul artistic, creativitatea umană, pe care 
însă  o poate imita, dacă e programat/ învăţat  să facă 
asta. 
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possibilities to influence sound), the computer as expert 
assistant, intervening in the creative or programming 
process, the computer as performer of interactive music 
works.  

However, the computer cannot replace an essential 
parameter in the artistic act, namely human 
creativity, which it can nevertheless imitate, if it is 
programmed/taught to do that. 


