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REZUMAT 
Cu ajutorul BCI-ului conceput și realizat de echipa de 
cercetare, parametrii EEG sunt preluați cu ajutorul căștii 
Emotiv Epoc și transformați în sunet pe baza unor 
algoritmi. Traducerea parametrilor se face cu eegOSC, 
iar generarea muzicii de scenă cu ajutorul EEGmus, 
două softuri originale dezvoltate în cadrul proiectului. 

Cuvinte cheie 

EEG, sonificare EEG, Max/MSP, compoziție algoritmică, 
BCI, muzică interactivă 

PRETEXT 
inter@FAȚA este un proiect interdisciplinar, un work-in-
progress artistico-științific conceput și inițiat de către 
regizorul Alexandru Berceanu. Ideea care a stat la baza 
acestui demers a fost realizarea unui spectacol de teatru 
pe tema discriminării în societatea românească 
contemporană, pornind de la câteva teme de actualitate, 
în cadrul căruia muzica să fie generată în mod interactiv, 
pe baza unor algoritmi controlați în timp real de 
parametri EEG. În acest scop au fost folosite două căști 
EEG pentru monitorizarea subiecților (pe baza 
electroencefalogramei), una utilizată de către actori și 
cealaltă de către câte un spectator voluntar. O interfață 
BCI (Brain Computer Interface) a fost concepută și 
realizată în cadrul echipei, pentru a evalua și apoi utiliza 
parametri emoționali ai participanților în scop artistic, 
întâi muzical, apoi coregrafic și pentru controlul 
luminilor. 
Pe parcursul montării spectacolului, realizat cu metode 
specifice teatrului documentar, au avut loc câteva sesiuni 
de testare a capacității de predicție a emoțiilor, având loc 
de asemenea întâlniri și discuții cu specialiști neurologi 
care au consiliat echipa, ajutând la citirea și explicarea 
rezultatelor măsurătorilor EEG și atrăgând atenția asupra 
posibilelor cauze de apariție ale unor erori în cadrul 
procesului de lucru.  
Scopul general a fost acela de a realiza un spectacol 
sincretic, în cadrul căruia stările și reacțiile emoționale 
ale actanților și ale publicului, implicit muzica generată 
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ABSTRACT 
With the aid of a BCI conceived and developed by the 
research team, EEG parameters are streamed from the 
Emotiv EPOC headset to generate sound algorithmically. 
Parameter translation is performed by eegOSC, and the 
stage music is generated through EEGmus, two original 
pieces of software developed within the project. 

Keywords 
EEG, EEG sonification, Max/MSP, algorithmic 
composition, BCI, interactive music 

INTRODUCTION 
inter@FAȚA is a cross-disciplinary project, an art and 
science work-in-progress conceived and initiated by 
theatre director Alexandru Berceanu. The originating idea 
was the production of a theatre show based on the idea of 
discrimination in contemporary Romanian society, 
starting from certain current events, while the ambient 
music is generated interactively, based on algorithms 
controlled in real-time by EEG parameters. To this end, 
two EEG headsets were used to monitor subjects’ 
brainwaves, one for a performer and one for a volunteer 
audience member. A BCI (Brain Computer Interface) 
was conceived and developed by the team to evaluate and 
transmit the emotional parameters of the participants to 
realise artistic ends: first musically, then 
choreographically and for lighting dynamics. 
Throughout the development of the show, which was 
developed according to documentary theatre-specific 
methods, we organized test sessions to ascertain the 
emotional prediction capacities of the headsets in a 
performance environment, as well as meetings and 
discussions with neuroscience specialists which helped in 
understanding and interpreting the EEG measurement 
results, and highlighted the nature of possible 
measurement errors during the process. 
The general purpose has been to create a syncretic 
performance, where emotional states and reactions from 
the actors and the public, and implicitly the music 
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pe baza variației acestora, să se influențeze reciproc, 
realizând un tot. Deși algoritmii utilizați pentru generarea 
în timp real a muzicii sunt aceiași, fiecare reprezentație a 
spectacolului va genera muzici diferite pe baza unor 
emoții diferite, dând naștere astfel unor compoziții ce 
aparțin unei clase (de compoziții). 
Actualul demers se focusează pe partea de realizare 
muzicală din cadrul spectacolului, detalii despre  
metodologia de lucru și alte aspecte ce țin de predicția 
emoțiilor sunt conținute în articolul Extinderea 
performativității printr-o interfață BCI, în revista Studia 
Dramatica 2/20151 „Spectator’s Body, Emotions & 
Empathy”. 
 
Arhitectura BCI (instrumentele utilizate) 
a. casca EEG: am utilizat două căști Epoc produse de 
firma Emotiv2, dotate fiecare cu câte 14 senzori ( AF3, 
F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4), 
numiți după sistemul standard internațional 10-20, în 
funcție de așezarea lor pe scalp; 
b. softul de monitorizare a semnalului EEG, Emotiv 
TestBench și softul de predicție a emoțiilor, Emotiv 
Engine, ambele oferite de producătorul căștilor; cu 
ajutorul acestora se poate vizualiza comportamentul 
senzorilor și variația a cinci parametri emoționali ai 
subiecților: angajamentul, interesul momentan, interesul 
pe termen lung, frustrarea și meditația; 
c. softul eegOSC, realizat de Grigore Burloiu,  care 
analizează și selectează caracteristici ale EEG, 
transformându-le într-un format agreat de softul utilizat 
pentru generarea muzicii, EEGmus; 
d. Max/MSP3, o platformă de programare modulară, 
dedicată dezvoltării unor proiecte multimedia; pe baza 
acestuia a fost creat EEGmus; 
e. EEGmus, softul de generare a muzicii în timp real; 
f. protocoale de transfer de date între computere: 
OpenSoundControl și UDP; 
g. două computere Apple; 
h. instrumente virtuale; am folosit în prima versiune a 
spectacolului instrumente ale softului Propellerhead 
Reason, apoi am decis să utilizăm doar sunete generate 
de oscilatoarele din Max/MSP, mai organice și mai bine 
adaptate demersului artistic. 
 
Strategii muzicale 
Metodele și strategiile de sonificare4 pe care le-am 
utilizat au ținut cont de tipul datelor de intrare (provenite 
de la cei 14 electrozi și de la cele 5 grafice ale emoțiilor), 
traduse numeric cu ajutorul eegOSC, modalitățile de 
transformare ale EEG în sunet urmărind o logică a 
concordanței între parametrii muzicali și tipul de emoție. 
Astfel, angajamentului îi este asociat tempoul 
(angajament slab – tempo lent, angajament sporit – tempo 
alert), interesului momentan îi este asociată viteza de 
modificare a înălțimilor sonore (interes slab – schimbări 
                                                           
1http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=DRAMATICA&
nr=2&an=2015&id_art=13670 
2 https://emotiv.com 
3 https://cycling74.com 
4 pentru istoric și descriere a sonificării EEG vezi [4] și [5] 
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generated by their dynamics, influence each other as parts 
of a coherent whole. While the musical algorithms are the 
same from one performance to the next, every instance of 
the show sounds differently, due to the varying emotions, 
thus leading to a class of compositions. 
This paper is focused on the musical design of the show. 
Details about the general methodology and emotional 
prediction in the inter@FAȚA show can be found in the 
article Extension of Performativity by a BCI, published in 
Studia Dramatica 2/20151 „Spectator’s Body, Emotions 
& Empathy”. 

 
BCI architecture (instruments used) 
a. EEG headset: we used two Emotiv2 EPOC headsets, 
each equipped with 14 sensors (AF3, F7, F3, FC5, T7, 
P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4), named according 
to the international 10-20 standard, and according to their 
position on the scalp; 
b. EEG monitoring software Emotiv TestBench and 
emotion prediction through Emotiv Engine, both supplied 
by the manufacturer. These help to visualise the sensor 
output and the variation of five emotional parameters: 
engagement, excitement (short-term and long-term), 
frustration and meditation; 
c. eegOSC software, developed by Grigore Burloiu, 
which processes the EEG characteristics exposed by the 
Emotiv API and transmits them in the appropriate format 
to the music software, EEGmus; 
d. Max/MSP3, a modular programming platform designed 
for the development of multimedia projects; used to 
develop EEGmus; 
e. EEGmus, the software that generates the music in real-
time; 
f. data transfer protocols: OpenSoundControl and UDP; 
g. two Apple laptop computers; 
h. virtual software instruments: the first version of the 
show used instruments created in Propellerhead Reason, 
which were replaced by Max/MSP-native sound 
generators in the second version, deemed more organic 
and coherent to the artistic process. 

 
Musical strategies 
The sonification4 methods and strategies we used 
depended on the type of input data (sourced from the 14 
sensors and 5 emotion indices), transmitted by eegOSC. 
The transformation of EEG information into sound thus 
followed a logic of coherence between musical 
parameters and emotion type. We link subject 
engagement to tempo (low engagement – slow tempo, 
high engagement – fast tempo), instantaneous excitement 

                                                           
1http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=DRAMATICA

&nr=2&an=2015&id_art=13670 
2 https://emotiv.com 
3 https://cycling74.com 
4 for a history and description of EEG sonification see [4] and [5] 
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imperceptibile, interes puternic – schimbări rapide), 
interesului pe termen lung îi sunt atașate sunete lungi, 
“urme acustice” ale interesului momentan, frustrării îi 
corespunde o melodie ce accelerează și urcă în registrul 
acut direct proporțional cu creșterea acesteia (pe o scară 
de la liniște la țipăt), în timp ce meditației îi sunt asociate 
intervale lungi, variabile, consonante. Cele 5 entități 
muzicale astfel rezultate generează - prin suprapunere - 
sintaxe muzicale eterogene, cu densități diferite. 
Parametrilor proveniți de la cei 14 electrozi le sunt 
asociate valori numerice ce modifică frecvențele sau 
amplitudinile unor sunete sinus implicate în diverse 
structuri. Timbrurile muzicale (instrumente virtuale – în 
versiunea inițială a spectacolului – sau sunete produse de 
oscialtoare în cele ulterioare) au fost alese pentru a 
susține cât mai fidel ideile dramaturgice.  
Algoritmii de compoziție utilizați acoperă o largă arie 
conceptuală, apelând, în funcție de context, la ipostaze 
ale celor 4 tehnici/categorii descrise în cadrul conferinței 
ICAD 20135: audificarea (control direct al unor 
parametri precum frecvența sau amplitudinea), asocierea 
unor parametri numerici cu date muzicale (controlul 
înălțimilor, al tempoului, al duratelor), sonificare bazată 
pe modele acustice (sinteze de sunet), procese generative 
(modificare dinamică a timbrului muzical pe baza 
sintezei wavetable). 
În generarea de sunet pornind de la EEG, au fost utilizate 
și tehnici de samplare a sunetelor: 
- parcurgerea unui sample audio (sunet de gamelan sau 
mașină de scris, zgomote de vehicule etc.) printr-un 
wavetable bidimensional, obținându-se redarea repetată a 
sample-ului cu viteze și poziții de start/stop diferite. 
Parametri: poziția & viteza de redare (pe axele X și Y), 
timp de delay stereo; 
- utilizarea unui rezonator granular, care împarte un 
sample audio în scurte granule - ce formează o textură 
sonoră – și căreia îi sunt accentuate anumite frecvențe de 
rezonanță. Parametri: viteza de redare, înălțimea, durata 
granulelor, frecvențele de rezonanță. 
Modalitatea de control a tuturor parametrilor implicați în 
generarea de muzică se referă fie la prearanjarea acestora, 
fie la asignarea dinamică în funcție de momentul 
spectacolului. Pentru asignările dinamice am creat un 
sistem de macro-uri ce descriu relația de control între 
valorile de intrare și parametrii muzicali. Variantele de 
relații sunt: 
- similaritate - măsura în care două valori evoluează în 
aceeași direcție; 
- opoziție - măsura în care două valori evoluează în 
contradictoriu; 
- coincidență - activare când două valori sunt egale; 
- proporționalitate simplă - corespondență directă cu o 
valoare aleasă. 
Ieșirea macro-ului poate fi de tip VALUE sau BANG, 
respectiv o cuantificare a relației sau un singur impuls 
atunci când relația se activează (de exemplu, când cele 
două valori încep să evolueze în aceeași direcție). 
Pentru claritatea expunerii tehnicilor de sonificare 
utilizate, am ales să ne referim doar la o cască EEG, fără 
                                                           
5 vezi [6] 
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to pitch dynamics (low excitement – barely noticeable 
pitch change, high excitement – large changes), long-
term excitement to long sounds, trailing the short-term 
pitches, frustration to a melody that accelerates and 
climbs in pitch in direct proportion to the emotional level, 
and finally meditation to a series of long, consonant 
intervals. The 5 resulting musical entities generate, 
through overlapping, heterogeneous musical syntaxes 
with varying densities. Additionally, the values from the 
14 sensors control the frequencies or amplitudes of sine 
wave generators in different configurations. Overall, the 
musical timbres (of virtual instruments in the initial 
version, and of additive oscillators in the second version) 
were chosen to sustain the dramatic moments in the 
piece. 
The algorithmic composition techniques used cover a 
wide conceptual range, and can be traced back to 
instances of the 4 categories described at the ICAD 20135 
conference: audification (direct control of parameters 
such as frequency and amplitude), association of 
numerical values to musical data (control of pitch, 
tempo, duration), sonification based on acoustic models 
(e.g. additive synthesis), generative processes (e.g. 
dynamic alteration of timbre based on wavetable 
synthesis). 
As part of the EEG sonification, we also used audio 
sampling techniques: 
- loading a sound file (e.g. gamelan, typewriter, vehicle 
sounds) into a two-dimensional wavetable, for a looped 
playback with varying speeds and start/stop positions. 
Parameters: position and speed (on the X and Y axes), 
stereo delay time; 
- feeding the sound file into a granular resonator, creating 
a texture where certain frequencies resonate at certain 
points. Parameters: playback speed, grain pitch and 
duration, resonation frequencies and triggers. 
The generation parameters are pre-configured in the 
software, but they can also be dynamically assigned at 
runtime, through a system of macros describing the 
control relationship between input data and output 
parameter. The relationship types are: 
- similarity – are two values changing in the same 
direction? 
- opposition – are two values changing in opposite 
directions? 
- coincidence – are two values equal? 
- proportionality – relative to a value’s trend. 
The macro output is typed either VALUE or BANG, 
producing a quantification of the chosen relationship or a 
single trigger when the relationship activates (e.g. when 
two values start growing in the same direction), 
respectively. 

Note that, since we are using two headsets, it is possible 
to configure algorithms to use the two subjects’ data 

                                                           
5 see [6] 
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a lua în calcul regulile și relațiile ce controlează 
interacțiunile dinamice preprogramate dintre parametrii 
celor două căști, acestea fiind amintite doar acolo unde 
este cazul. 
 
*Tehnici de audificare 
Prima modalitate de transpunere în sunet a datelor 
numerice provenite de la electrozii căștii are în centru 
obiectul sinusoids~, o bancă de oscilatoare sinusoidale, 
produs la CNMAT6. Sunt utilizate un număr de 12 date 
inițiale (au fost excluși senzorii AF3 și AF4) care 
generează 12 binoame de tip frecvență-amplitudine, 
formatate în 4 grupuri de câte 3, generând structuri 
muzicale prin suprapunere, un fel de microclustere 
sinusoidale. Acestea se aud pe rând, fiind controlate de 
trendul frustrării unui actant, în sensul alegerii lor (1 
binom din 4) și opțiunea audio on-off. Concret (vezi fig. 
1), cand trendul e descendent (-1) calea audio e deschisă, 
când acesta e ascendent (1) calea se închide și este ales 
totodată, în mod aleator (random 4), grupul de 3 
frecvențe care se va auzi la deschiderea căii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1  
Aceiași parametri proveniți de la cei 12 electrozi ai căștii 
sunt implicați în procese de rezonanță cu zgomot alb (fig. 
2). De această dată, pe lângă binomul frecvență-
amplitudine mai apare un factor, rata de diminuare. 
Pentru acest tip de proces am utilizat obiectul 
resonators~, produs tot de echipa de la CNMAT. 

 
Fig. 2 
A treia tehnică de audificare are ca scop generarea de 
spectre de 14 armonice ale unui sunet fundamental 
virtual. Frecvența de bază este determinată de parametrul 
meditație al uneia dintre căști. Cele 14 frecvențe 
armonice sunt structurate în 2 grupuri de câte 7, pare 
                                                           
6 www.cnmat.berkeley.edu/MAX/ 
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streams in conjunction – this happens at several times in 
the piece. For clarity of this paper however, we have 
chosen to refer only to one headset in the following 
technique presentation. 
 
*Audification techniques 
The first method for translating numerical data streams 
into sound revolves around the sinusoids~ object for 
Max/MSP, a sinusoidal oscillator bank produced at 
CNMAT6. We used 12 input streams from each headset 
(from all sensors except AF3 and AF4) which generate 
12 frequency-amplitude pairs, grouped together in 4 
clusters of 3 pairs, each generating overlapping sine 
structures. One of the 4 clusters is heard at any one time, 
depending on the current trend of frustration in the actor. 
Specifically (see Fig. 1), for a descending trend (-1) the 
sonic pathway is open, and for an ascending trend (1) the 
gate closes and another cluster is randomly chosen 
(random 4), to be heard the next time the gate opens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 
Similarly, the sensor signal is fed into resonation filter 
banks applied to white noise (Fig. 2). This time, the 
amplitude-frequency pair is accompanied by a decay rate 
value. We used the resonators~ object, also produced by 
the CNMAT team. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
The third audification technique is aimed at generating 14 
spectral harmonics from a virtual fundamental sound. 
The base frequency is determined by the meditation 
parameter. The 14 harmonics are split into two groups of 

                                                           
6 www.cnmat.berkeley.edu/MAX/ 
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(arm. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) și impare (arm. 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15), amplitudinea fiecăreia fiind modificată dinamic 
de valorile numerice provenite de la variațiile de curent 
din cei 14 electrozi ai căștii. Diferența dintre valorile 
undelor alfa ale senzorilor AF3 și AF4 va controla 
panoramarea celor două ipostaze spectrale ale entității 
sonore astfel generate, 0-stânga, 1-dreapta (fig. 3). 

 
Fig. 3 
*Asocierea unor parametri numerici cu date muzicale 
Acompaniamentul muzical al primei versiuni a 
spectacolului are la bază o structură ritmică ostinată, 
bazată pe succesiuni de cvarte și cvinte perfecte, alese 
aleator, interpretate la un pian virtual (fig. 4). Tempoul 
este controlat de către curba angajamentului (angajament 
slab – tempo lent, angajament sporit – tempo alert). Atâta 
timp cât interesul momentan al subiectului este 
inexistent, sunetul de bază al intervalelor  rămâne același, 
așadar un subiect plictisit naște o muzică monotonă, 
salturile din acompaniament crescând direct proporțional 
cu sporirea interesului momentan (interes slab – 
schimbări imperceptibile, interes puternic – schimbări 
rapide). 
Interesului pe termen lung, fiind o versiune a celui 
momentan, privit dintr-o altă perspectivă, nu i-am atribuit 
vreun rol principal, ci pe acela de a trasa, în timp, din 
când în când, urme ale interesului momentan. Rezultatul 
muzical s-a tradus prin emiterea unor intervale de același 
tip (cvarte și cvinte perfecte), cu durate mai lungi, la un 
instrument potrivit unui astfel de mod de emisie sonoră: 
orga virtuală. 
Peste acest acompaniament asociat cu parametrii generați 
de trei tipuri de emoție, am suprapus o melodie ce 
accelerează și urcă în registrul acut direct proporțional cu 
creșterea frustării. Am ales inițial o chitară virtuală 
pentru această sintaxă muzicală. Meditației îi sunt 
asociate intervale lungi (3 -  5 secunde), variabile, 
consonante (sexte mici și mari), cu baza aleasă aleator 
într-un ambitus de octavă, interpretate la corn. 
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7, even (harm. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) and odd (harm. 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15), the amplitude of each being modulated 
by the incoming headset currents. The difference between 
the alpha waves registered by the AF3 and AF4 sensors 
controls the panning between the two groups, 0-left to 1-
right (Fig. 3). 

 
Fig. 3 
*Association of numerical values to musical data 
The first version of the soundtrack was built around a 
rhythmic ostinato, based on sequences of perfect fourths 
and fifths randomly chosen and played by a virtual piano 
(Fig. 4). The tempo is controlled by the engagement 
value. As long as the subject’s short-term excitement is 
low, the starting pitch of the chords stays constant (a 
bored subject produces monotonous music), and short-
term excitement fluctuations produce corresponding 
growing pitch changes.  
The long-term excitement, being another perspective on 
the instantaneous affect, is only used to occasionally 
leave traces of the aforementioned intervals. The musical 
result was produced using a suitable virtual instrument: 
an organ. 
On top of this accompaniment controlled by the first 3 
affective values, we added a melody which accelerates 
and climbs in pitch proportionally to the growth of 
frustration. We chose a virtual guitar sound for this 
musical syntax. Lastly, we associated meditation to 
varying consonant intervals (minor and major sixths) of 
extended duration (3-5 seconds), with the base pitch 
chosen randomly from a single octave range, played 
through a virtual horn. 
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Fig. 4  
Timbrurile instrumentelor virtuale au fost alese în funcție 
de cerințele dramaturgice și modificate pe parcursul 
spectacolului. 
 
*Sonificare bazată pe modele acustice 
Tehnicile pe care le-am încadrat aici se referă la un mod 
indirect de sonificare și anume la realizarea unor sinteze 
de sunet pe baza datelor EEG. Acestea au fost create și 
utilizate pentru versiunea a doua a spectacolului 
inter@FAȚA, pornind de la strategiile inițiale de asociere 
ale unor parametri numerici cu date muzicale prezentate 
mai sus, dar dezvoltate prin recurs la modalități de 
sintetizare a sunetului, adaptate demersului dramaturgic, 
realizând un fel de tehnică hibrid de sonificare. 
Momentul când polaritatea undelor alfa se schimbă 
dinspre emisfera stângă înspre cea dreaptă, schimbare de 
polaritate care indică o trecere de la o stare de spirit 
pozitivă la una negativă, este marcat prin sunete scurte 
(de 100 milisecunde), decupate dintr-un continuum 
ostinat realizat pe baza unui sunet de tip dinte de 
fierăstrău cu frecvența de 5 Hz, ușor modificat (fig. 5). 

 
Fig. 5  
Angajamentul subiectului este asociat tempoului pulsației 
(angajament slab – tempo lent, angajament sporit – tempo 
alert), concretizat sonor prin modificarea frecvenței undei 
sinus purtătoare, între 1-3 Hz, modificarea interesului 
momentan producând o schimbare timbrală prin varierea 
amplitudinii undei sinus modulante, generând împreună o 
sinteză de tip FM, aplicată apoi pe cele 4 tipuri 
fundamentale de sunete (sinus, dinte de fierăstrău, 
triunghi, dreptunghi), mixate tot cu ajutorul unor 
parametri EEG (fig.6). 

[ 

 
 
Fig. 4 
The virtual instrument tones were chosen based on the 
theatrical requirements and adjusted throughout the 
performance. 
 
*Sonification based on acoustic models  
In this category we consider sound synthesis methods 
based on EEG data. These were developed and deployed 
within the second version of the inter@FAȚA show 
soundtrack, starting from the initial associations of 
affective parameters to musical data detailed above, 
which we applied to synthesis processes. The result was 
deemed a more suitable dramatic accompaniment, as a 
hybrid sonification technique. 
The instants where the alpha wave polarity on the frontal 
sensors switches from left dominance to right, which 
indicates the passing from a positive state of mind to a 
negative one, are highlighted by short bursts of sound 
(100ms long) which are cropped from a continuous 
ostinato produced by a slightly modified 5Hz sawtooth 
wave tone (Fig. 5). 

 
Fig. 5 
The engagement of the subject is assigned to the tempo 
of a pulsation, realised by modifying the frequency of the 
carrier sine wave between 1-3 Hz. The changes in 
instantaneous excitement produce a change in timbre by 
varying the amplitude of the modulating sine wave; 
together producing an FM synthesis applied to the 4 
fundamental types of generators (sine, sawtooth, triangle, 
rectangle), which are also mixed according to EEG 
parameters (Fig. 6). 
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Fig. 6  
 
*Procese generative 
În fig. 7 este descris procesul de transformare a curenților 
din cei 14 electrozi în date numerice ce devin, simultan, 
prin algoritmul descris în fig. 8, contururi melodice 
(parcurgerea „index~ melodie” cu ajutorul phasor~) și 
generatoare ale timbrului (modificarea permanentă a  
celor 14 fragmente de sunet – sample – preluate de 
obiectul wave~ prin buffer~), toate modificate dinamic, 
în timp real.   

 
Fig. 7   
 
Tempoul și registrul melodiei precum și mixajul timbral 
sunt controlate de parametrul emoțioanal al frustrării 
(fig. 8). Când aceasta crește, melodia accelerează, urcă în 
registrul acut și – la valori de peste 0,5 – își modifică 
timbrul, undei sinus inițiale adăugându-i-se o 
componentă ce rezultă din ring-modulația acesteia cu 
sunetul sintetizat wavetable prin obiectul wave~ melodie.   

[ 

 
Fig. 6 
 
*Generative processes 
Fig. 7 illustrates the transformation of 14 EEG currents 
into melodic contours (by reading through index~ 
melodie with a phasor~) and tone generators (the 
permanent change of 14 samples read by wave~ from 
buffer~), each dynamically evolving in real time. 

 

 
Fig. 7 
 
The tempo and pitch register, as well as the timbral mix, 
are controlled by the frustration affect (Fig. 8). As its 
value increases, the melody accelerates and climbs and – 
for values over 0.5 – changes timbre by the addition to 
the initial sine wave of a ring-modulation component that 
pairs the sine wave to the wavetable-synthesized sound 
from the wave~ melodie object. 
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CONCLUZII 
Originalitatea actualului demers constă în conceperea, 
realizarea și utilizarea unui BCI în cadrul spectacolului 
inter@FAȚA, oferind totodată cadrul creării unei tinere 
echipe interdisciplinare cu viziune și potențial dezvoltător 
cu privire la astfel de abordări sincretice. Integrarea 
muzicii controlată EEG reprezintă un element în continuă 
schimbare în cadrul spectacolului, dinamica desfășurării 
fiind determinată de trăirea spectatorului, de implicarea și 
de raportarea acestuia la actul artistic. 
Softul eegOSC (fig. 9) e un instrument de lucru foarte util 
ce stă acum la îndemâna oricărui cercetător care 
abordează științific sau artistic problematici legate de 
utilizarea căștii EEG realizată de firma Emotiv. 
Sistemul EEGmus (fig. 10) constituie, prin tehnicile 
algoritmice variate propuse, prin posibilitățile de 
transformare ale EEG în muzică cercetate, testate și 
utilizate, un model de abordare artistico-științifică 
modernă, dinamică, de perspectivă.  
 

 
Fig. 9 
 

[ 

 
Fig. 8 
 
CONCLUSIONS 
The original contribution of this paper is the creation, 
development and application of a BCI within the 
inter@FAȚA show, which also provided the framework 
for collaboration within a young interdisciplinary team, 
with the potential to extend such syncretic approaches. 
The integration of EEG-controlled music is a continually 
evolving aspect of the piece, the dynamics of 
performance being connected to the participants’ 
experience with and involvement in the live artistic act. 
The eegOSC transmission software (fig. 9) is a useful 
work tool that can be applied to any research, scientific 
and/or artistic, which involves the Emotiv EPOC API-
supported headsets. 
The EEGmus system (fig. 10) represents, through the 
varied algorithmic techniques used and by the EEG 
sonification options developed and tested, a model of 
modern and dynamic collaboration between music and 
science with promising perspectives for the future. 
 

 
Fig. 9 
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