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REZUMAT 
Proiectul multimedia Conflux cuprinde conceptul de 
operă deschisă și, încă de la nivelul titlului, își propune 
interacțiunea ca flux comunicațional, ca rețea între 
poezie, artă video și muzică. Diversele direcții ce țin de 
specificitatea fiecărui domeniu se supun conceptului de 
dimensiune oblică, ceea ce conduce la puncte de 
intersecție în care poezia poate deveni sonoră, 
instantanee, gestul unei scriiturii muzicale poate urma 
sugestii sau expresii vizuale (grafism) (ceea ce situează   
realizarea sa sonoră între determinare și aleatorism în 
timp ce imaginea filmică poate reda (metaforic) vibrația 
unei  unduiri monodice.   
Cuvinte cheie 

conflux, dimensiune oblică, operă deschisă, operă de 
cameră, multimedia 

INTRODUCERE 
Proiectul multimedia Conflux apare ca o consecință a 
unor preocupări de cercetare a unor zone de convergență 
și interferență dintre domenii artistice diferite, preocupări 
ce au escaladat din aria teoretică în cea a manifestării 
practice. O parte dintre aceste preocupări au fost legate 
de etapa studiilor doctorale concretizate în teza de 
doctorat cu titlul Partitura, spațiu de interferență între 
dimensiunea muzicală și expresia vizuală (2014).  
Actul viu al creației artistice conduce, inevitabil, înspre 
noi modele de problematizare, inițial nebănuite, ceea ce 
provoacă la întâlnire, la diverse forme de dialog și 
conlucrare între facturi artistice și stilistice diferite. 
Într-un tip de raportare euclidiană, paralelismul, în cazul 
nostru, al domeniilor artistice, este opus convergenței. 
Iată deci, că putem vorbi despre o dimensiune oblică ce 
depășește sensul muzicologic oferit de Dicționarul de 
termeni muzicali (2010: 391, 392) și devine sinonimă cu 
termenul de interdisciplinaritate. Menționăm faptul că 
oblica este o dreaptă care formează cu o altă dreaptă un 
unghi diferit de  0° sau de 90°. Dialogul interdisciplinar 
este posibil tocmai prin evitarea paralelismului, înțeles 
aici ca distanțare, sau prin cea a intransigentului unghi 
drept. Proiectul Conflux creează prin sincretismul artelor 
– vizuală, literară și muzicală, prin compoziție și 
interpretare – o simbioză, unind viziunea curgerii 
lucrurilor. Conflux formulează un eufemism al artelor 
pentru conceptul de Okeanos, de adunare a apelor și a 
energiilor cosmice, prin feedback-ul uman la acest 
construct divin. Manifestarea artelor frumoase se prezintă 
ca răspuns al umanului la provocarea contra-părții divine 
din natura duală (divin-uman). Aceasta definește întregul 
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ABSTRACT 
The multimedia project Conflux comprises the concept of 
open opera and, from the title already, proposes the 
interaction as communicational flow, as a network of 
poetry, video art, and music. The diverse directions 
which belong to the specificity of each realm submit 
themselves to the concept of oblique dimension, which 
leads to points of intersection in which poetry can 
become sonorous, instant, the gesture of the musical 
writing can continue from visual meanings situated 
between determination and aleatoricism, as the filmic 
image can show (metaphorically) the vibration of 
monodic waves.  
Key-words 

Conflux, oblique dimension, open opera, chamber opera, 
multimedia. 

INTRODUCTION 
The Conflux multimedia project appears as a 
consequence of certain preoccupations of researching 
some areas of convergence and interference between 
different artistic realms, preoccupations which escalated 
from the theoretical area in the area of practical 
manifestation. A part of these preoccupations are linked 
to the phase of the doctoral research which was realized 
in the Ph.D. thesis entitled Partitura, spațiu de 
interferență între dimensiunea muzicală și expresia 
vizuală (2014) [The Score – Space of Interference 
between the Musical Dimension and the Visual 
Expression]. 
The living act of the artistic creation leads, inevitably, to 
new models of problematization, unsuspected initially, 
which stirs to encounters, to diverse forms of dialogue 
and collaboration between different artistic and stylistic 
textures. In a type of Euclidian relation, the parallelism 
(in our case) of the artistic realms, is opposed to 
convergence. We can, thus, speak of an oblique 
dimension which exceeds the musicological meaning 
given by the Dicționarul de termeni muzicali (2010: 391, 
392) and becomes synonymous with the term 
“interdisciplinarity”. It is worth mentioning that the 
oblique line is a straight line which forms together with 
another straight line an angle different from 0° or from 
90°. The interdisciplinary dialogue is possible exactly by 
avoiding the parallelism, meant here as a distancing, or 
the intransigent right angle. The Conflux project creates 
by the syncretism of arts – the visual, literary and musical 
arts, by composition and performance – a symbiosis, 
unifying the vision of the flowing of things. Conflux 
formulates a euphemism of arts for the concept of 
Okeanos, of the gathering of waters and cosmic energies, 
through the human feedback given to this divine 
construct. The manifestation of the fine arts presents 
itself as an answer of the human to the challenge of the 
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complex de intersecții. Practic, poemele lui Mihai Vieru 
devin pretext de întâlnire dintre muzica noastră și filmul 
lui Teofil Ştiop. 
Conflux nu numai că definește ideea de simbioză, ci este 
și rezultat al simbiozei. Este „copt“ în arderea aceluiași 
foc în jurul căruia Mihai Vieru, Teofil Știop și Ovidiu 
Iloc se privesc reciproc și își propun unii altora diverse 
forme de joc ale căror reguli pot fi de asemenea deschise. 
Cele trei poeme, care fac parte din volumul apărut Aer în 
iarbă – ciclul Primăvara la cheie – aparținând poetului 
Mihai Vieru devin, în muzică, coordonatele unui itinerar 
al reîntoarcerii. Filmul lui Teofil vizează același răspuns, 
urmează același traiect al curgerii și se leagă de aspectul 
livresc, prin breșa complexului narcisiac fulgurant 
prezent în textele pe baza căruia și imaginea și muzica au 
fost construite.  
Alegerea poetului Mihai Vieru și a celor trei poeme ale 
sale, precum și propunerea spre o nouă colaborare cu 
artistul Teofil Știop s-a înfiripat pe la începutul lunii 
august 2011, fiind urmată de întâlniri propriu-zise și de 
discuții ce au avut ca rezultat formularea conceptului de 
Conflux. Cele trei poeme (Figura 1) alese devin punctul 
de plecare al întregului demers conceptual, în consecință 
le vom prezenta în continuare, ca preambul la descrierea 
mai detaliată a proiectului. 

primăvara asta un cîntec I 
 

adesea e pe gene mina dascălului pe alte mine cu feţe de isis 
coarne din tîmpla dreaptă lucreţia. trup dumnezeu tîmplarul 

scărarul lemnarul olarul subliniază un punct punctează o dîră. 
o femeie samară. 

 
lucrurile nespuse aşteaptă în prag de iadeş la o ameninţător de civilizată coadă 

 
şi spui: dormeam deodată. toate sunt mute 

din limba în limba lui narcis sunt merse 
pe lungi pe tăcute. apa prin trup o suliţă rece 

locuită de păstrăvi buimaci. mi-am fisurat coasta 
din care bunul drăguţul făcuse femeie. 

 
mai întrebi imediat pe din scurte trezite: 

 
cînd s-a-ntrupat de ziuă? 

cînd între timpul care dormea deodată cu tine s-a trezit un simulacru 
de cronos călare pe jumătatea orei de vară 

cînd ne-am dospit de s-a făcut timp de ne-am făcut seară? 
stau milimetric aproape: întîmpinare. ochii îmi pixelează iubita 

de depărtare. umerii noştri decalcifiaţi concediaţi drept ultimi veniţi 
în jobul de înălţare. un sul de ploaie continuă din cretacic. un jurasic 

loveşte din coate spre noe. moise graniţă cu canaanul şi cercul 
de la capătul simplei iucundei raze de soare. ne trebuie sare. tequila. 

ciuta măsoară cu limbă de ceas femeia lui lot. bocănilă încearcă 
pămîntul întărit de umbre. secundar un bot. ne trebuie sare. tequila. 

bocănesc copite din bile lucioase de nerăbdare. salteaua cocoaşa suferă 
codoaşa sub luna mai efervescentă. strălucitoare iubita mea presată 
prin procesul îndelung – îndrăgit de noi – cunoscut de sublunare. 

panica mînă pe creştet. pe budigăi tutelară ne-ndeasă inima-n dube 
ca-n respirarea de-un sinus de-o nară. ne trebuie sare. tequila. 

spre secţie mînă birjar. 
 

primăvara asta un cîntec II 
 

ne-am răsucit sub noapte drept braţe. 
tăceri ne-am trecut sub tăcere. apusuri şi poduri. 

un rimmel mai curge oblic. mai îţi fuge cubic 
dintre degete pe sub o lacrimă 

de sub o limbă de animă. 
la capătul nisipos al obrazului sîngerează intrusă 

mareea întinsă de-un sînt de sărut. 
despărţită de vorbe 

sevrată de lut. 
 

primăvara asta un cîntec III 
 

primăvara dodecafonică dintre primele spune-se nu porneşte la cheie. 
numai întinde la oase răşină. a clei duhneşte. a lut. suflete goethe 

suflete faust suflete ioane juane nu te mai teme nu te pleca în te pierde 
aşa de tiptil cum îşi închipuie chiticul chiştocul nefîrtatule frate de talpă. 

rugul nervii aşa. ghem. 
amintea de tălpile herculane adunate cuminţi. sîngele zis nemesis de pe 

cămaşa trasă cu piele de spate 
 

primăvara asta nu mai porneşte la cheie. zidul de foc protejează 
pe bunul drăguţul de oalele lui de noi de noi sparte de propriile 

demne de ultimă judecată trupuri. Avesalom Avesaloame 
primăvara asta ne înverzeşte printre rune de atrii ruine atride 

printre ventricule puste obiditelor suflete pustuşaguri oaze dintro-odinioară-ntr-odată aride. Avesalom Avesaloame 
primăvara asta ni se-ncîlceşte în păr. 

numai s-avem s-aşteptăm garda regală de fugă Davide să ne rateze spînzurarea de cap retezat odată cu părul 
 

cînd? întrebi iar 
 

cînd cu timpul răstimpul dormea deodată cu tine iubito de Saaba 

 
Figura 1. Cele trei poeme, sursa poetică a proiectului 

și dimensiunea grafică a acesteia 
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divine counterpart from the dual nature (divine-human). 
This defines the whole complex of intersections. 
Basically, Mihai Vieru’s poems become a pretext of 
encounter between our music and Teofil Ştiop’s movie. 
Conflux does not only define the idea of symbiosis, but is 
also the result of it. It is “baked” in the flames of the 
same fire around which Mihai Vieru, Teofil Știop and 
Ovidiu Iloc look at one another and propose to one 
another diverse forms of games whose rules can be open, 
too. The three poems, which are part of the published 
volume Aer în iarbă (Air in Grass) – in the cycle 
Primăvara la cheie (Spring at Key) – composed by the 
poet Mihai Vieru, become, in music, the coordinates of 
an itinerary of the return. The movie by Teofil Știop has 
in view the same answer, follows the same path of 
flowing and links itself to the bookish aspect, by the 
breach of the flashing narcissist complex present in the 
texts upon which both the images and the music were 
constructed.  
Choosing the poet Mihai Vieru and his three poems, as 
well as the proposal for a new cooperation with the artist 
Teofil Știop took shape at the beginning of August 2011, 
being followed by proper meetings and discussions 
which resulted in the formulation of the concept of 
Conflux. The three poems (Fig. 1) chosen become the 
starting point of the whole conceptual approach. 
Accordingly, we will present them as preamble for the 
more detailed description of the project. 

 
this spring a song I 

 
often it is on the eyelashes the mien of the teacher on other miens with faces of isis 

horns from the right temple lucretia. body god the carpenter the ladderer the woodcutter the potter underlines a 
point points a trail. 

A Samarian woman. 
 

Things unspoken wait on the threshold of a wishbone in a menacingly civilized queue 
 

and you say: I was suddenly asleep. All are mute 
from the language on the tongue of narcissus are gone 
by long by silence. water through body a cold spear 

inhabited by flummoxed trout. I fissured my rib  
from which the good one the nicey one had made woman. 

 
you also ask immediately by short notice awaken: 

 
when has it of day embodied? 

when between the time that was sleeping in the same time with you 
a simulacrum of cronos riding on the half of the summertime 

when have we leavened and time it was and evening we became? 
I stay millimetrically close: welcoming. the eyes pixel my beloved from far. 

our decalcified shoulders, dismissed as the last who came 
in the job of elevation. a scroll of rain continues from the Cretaceous. a Jurassic 

hits from its elbows toward noah. moses border with canaan and the circle 
from the end of the iucunda simple sunbeam. we need salt. tequila. 

the hind measures with a tongue of watch the woman of lot. thumper checks 
the soil strengthened by shadows. secondary a muzzle. we need salt. tequila. 

hooves stomp from balls shining of impatience. the mattress the hunchback suffers 
the procuress under the effervescent month of May. shining my beloved pressed 

by the process – long loved by us – known as underthemooning. 
panic drives on the top of the head. on the underpants tutelary thrusts our heart in vans 

as in the breath of a sinus of a nostril. we need salt. tequila. 
to the station drive cabman. 

 
this spring a song II 

 
we twisted under the night as arms. 

silences we silenced over. sunsets and bridges. 
a mascara still drips oblique. it still eludes you cubically 

from among the fingers under a teardrop 
from under a tongue of anima. 

at the sandy edge of the cheek there bleeds intruded 
the ebb stretched by an am of kiss. 

divided by words 
withdrawn by clay. 

 
this spring a song III 

 
the dodecaphonic spring from among the firsts they say does not start by key. 

it only spreads resin to the bones. it stinks like glue. like clay. soul goethe 
soul faust soul ioan juan do not be afraid any more do not bow down in lose you 

as tiptoe as the small fry conceives the stump non-brother brother of sole. 
stake the nerves so. clew. 

it would remind of the Herculean soles gathers quietly. the blood named nemesis from 
the shirt drawn with skin of the back 

 
this spring does not start by key any longer. the firewall protects 

the good nicey by his pots by us by us broken by the proper 
worthy of the last judgement bodies. Absalom, Absalom 
this spring buds us Atreid ruins among the runes of atria 

among ventricle steppes to the oppressed steppedom oases from once upon a time to an arid sudden time. 
Absalom, Absalom 

this spring is tangling in our hair. 
we only have to wait the royal guard of David the runaway to miss our hanging by the head cut off together with 

the hair 
 

when? you ask again 
 

when with the time the while was sleeping in the same time with you, my beloved from Sheba 
 

Fig. 1. The first three poems, the poetic source of the 
project and its graphic dimension 
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În cele din urmă, Mihai Vieru optează pentru un grafism 
anume, care implică o anumită ritmicitate vizuală a 
textului într-o paginație ce are la bază o axă verticală a 
unei oglindiri simetrice. Același tip de simetrie se 
regăsește și în filmul lui Teofil ca element principal al 
reprezentării diferitelor materialități și transparențe, 
bunăoară cum e și cea a fumului (Figura 2).   

 
Figura 2. Imagine din filmul lui Teofil Știop 

Pentru a reveni la conceptul de dimensiune oblică și la 
referințele din zona vizual-plastică ale acestuia, aducem, 
într-o formă recurentă, un alt exemplu de scriitură 
muzicală pe care, prin grafismul specific, îl găsim ca 
fiind foarte apropiat de cele două exemple de mai sus. 
Este vorba despre o pagină din lucrarea Mixtur 
(1964/1967), scrisă de către vizionarul compozitor 
Karlheinz Stockhausen pentru cinci grupe de orchestră, 
patru generatoare sinusoidale și patru ring-modulatoare 
(Figura 3).  

 
Figura 3. Karlheinz Stockhausen Mixtur (1964/1967) 

Partitura din Figura 3 e un exemplu de textură muzicală 
în care detaliile notate într-o formulă a aleatorismului 
controlat devin recognoscibile în proiecția macro a 
obiectelor sonore, care devine astfel una fractală.  

[ 

At last, Mihai Vieru opts for a certain graphism, which 
implies a certain visual rhythmicity of the text in a 
pagination which has as its basis a vertical axis of a 
symmetrical mirroring. The same type of symmetry is to 
be found in Teofil’s movie, as the principal element of 
representation of different materialities and 
transparences, as that of the smoke (Fig. 2).   

 
Fig. 2. Image from the movie by Teofil Știop 

In order to return to the concept of oblique dimension 
and the references to it from its visual-plastic area, we 
bring, in a recurrent form, another example of musical 
writing which, by its specific graphism, we find as very 
close to the two examples from above. We refer to a page 
from the work entitled Mixtur (1964/1967), written by the 
visionary composer Karlheinz Stockhausen for five 
groups of orchestra, four sinusoidal generators and four 
ring modulators (Fig. 3).  

 
Fig. 3. Karlheinz Stockhausen, Mixtur (1964/1967) 

The part from din Figure no. 3 is an example of musical 
texture in which the details noted in a formula of 
controlled aleatoricism become recognizable in the macro 
projection of the sonorous objects which, thus, becomes  
fractal. 
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Dimensiunea oblică în muzică  
Termenul de dimensiune oblică, tot mai vehiculat în 
domeniul muzicii, apare din rațiuni de traducere 
analogică a fenomenelor acustice, care sunt numite acum 
obiecte sonore, manipulabile, conservabile, generatoare 
de noi sintaxe muzicale, cum ar fi, bunăoară, și cea de 
textură, în care evenimentele sonore – numite acum 
obiecte sonore – se organizează într-o imagine a unui tot 
sonor dens, în care detaliul este subordonat aglomerării 
sonore. Tot mai des se vorbește despre sculptură sonoră, 
reliefuri sonore, fenomene ce se înscriu în paradigma 
dimensiunii oblice, paradigmă a geometrizării muzicii, a 
spațializării ei, o referință analogică înspre vizual. Într-o 
exprimare simplistă, am putea spune că obiectele sonore 
se înscriu într-o evoluție temporală ce conturează un 
traseu oblic de la grav la acut sau invers. 

 
Figura 4. Luca Marenzio, Solo e pensoso 

În exemplu propus (Figura 4), se poate sesiza o dublă 
ipostază a dimensiunii oblice, pe care am și marcat-o cu 
două culori diferite – negru și respectiv roșu. Cu săgeți 
negre am notat traseul melodic ascendent sau descendent 
care, separat, se poate urmări la o voce sau la alta. Aici 
este vorba despre un exemplu ce ilustrează prezența 
dimensiunii oblice, ca primă ipostază, la o singură 
voce, așa cum își manifestă prezența în categoria 
sintactică numită monodie. Desigur, exemplul de mai sus 
reprezintă o formă polifonică, respectiv pe cea a 
madrigalului renascentist. În acest caz, intrările succesive 
ale vocilor de tip fugato generează, în cadrul celei de a 
doua ipostaze a dimensiunii oblice, planuri de evoluție 
în diagonală descendentă, marcate analitic cu roșu.  
Luca Marenzio, într-o abordare proprie manierismului 
muzical, reuşeşte să plasticizeze deosebit de sugestiv 
sonetul XXXV al lui Petrarca, Solo e pensoso (Il Nono 
Libro de Madrigali a 5 voci, Angelo Gardano, Venezia, 
1599). 

Solo e pensoso i più diserti campi                                
Îngândurat, cu leneș pas, agale 
Vo mesurando a passi tardi e lenti                                
singur măsor câmpiile deșarte  
et li occhi porto per fuggire intenti                              
și ochii-mi cată până-n zări departe, 
ove vestigio uman l’area stampi.                                 
loc neumblat și neumblată cale. 
 

Muzica ilustrează textul prin confruntarea celor două 
ipostaze ale dimensiunii oblice. Vocea I – Cantus – 
frapează prin ascendența tensionată, din semiton în 
semiton, pe 15 trepte cromatice, depășind cadrul octavei. 
Veritabil passus duriusculus, prin monoritmia sa apare ca 
un cantus firmus, constituit din valori de note întregi, 
sugerând mersul cu pas agale. Celelalte voci intră 
succesiv pe o oblică descendentă, contrastantă față de 
desenul cromatic treptat-ascendent, distribuit vocii I, prin 
conturul descendent arpegiat, care descrie melodic, în 
straturi acordice disonante de septimă și nonă, reflexia 
textului poetic legată de neliniște și de îngândurare: 

[ 

The oblique dimension in music  
The term oblique dimension, which is increasingly used 
in music, shows up due to reasons of analogic translation 
of acoustic phenomena, which are nowadays called 
manipulable, preservable, sonorous objects, generating 
new musical syntaxes as, for instance, the one of texture, 
in which the sonorous events – now named sonorous 
objects – are organized in an image of a dense sonorous 
whole, in which the detail is subordinated to the sonorous 
agglomeration. We hear more often than before about 
sonorous sculpture, sonorous relief - phenomena which 
are inscribed within the paradigm of the oblique 
dimension of the geometrization of music, of its 
spatialization, an analogic reference to the visual. In a 
simplistic expression, we could say that the sonorous 
objects are inscribed in a temporal evolution which 
contours an oblique route, from low-pitched to high-
pitched or vice-versa. 

 
Fig. 4. Luca Marenzio, Solo e pensoso 

In the example proposed (Fig. 4) we can identify a double 
instance of the oblique dimension, which I marked with 
two different colours, black and red, respectively. With 
black arrows, I noted the ascending or descending 
melodious line which, separately, can be followed from 
one voice to the other. Here it is about an example which 
illustrates the presence of the oblique dimension, as first 
instance, for one voice, as it manifests its presence in the 
syntactical category called monody. Certainly, the above 
example represents a polyphonic form, namely that of the 
Renaissance madrigal. In this case, the successive entries 
of the fugato voices generate, within the second instance 
of the oblique dimension, plans of evolution in a 
descending diagonal, marked analytically by red. 
In an approach proper for the musical mannerism, Luca 
Marenzio manages to plasticize, in a particularly 
suggestive manner, the sonnet XXXV by Petrarch, Solo e 
pensoso (Il Nono Libro de Madrigali a 5 voci, Angelo 
Gardano, Venezia, 1599). 

Solo e pensoso i più diserti campi                                
Alone and thoughtful, through the most desolate fields 
Vo mesurando a passi tardi e lenti                                 
I go measuring out slow, hesitant paces  
et li occhi porto per fuggire intenti                              
and keep my eyes intent on fleeing, 
ove vestigio uman l’area stampi.                                 
any place where human footsteps mark the sand. 
 

The music illustrates the text by the confrontation of the 
two instances of the oblique dimension. The first voice – 
Cantus – strikes by a tensed ascendancy, from semitone 
to semitone, on 15 chromatic steps, exceeding the octave 
frame. Being a genuine passus duriusculus, due to its 
monorhythm it appears like a cantus firmus, made up of 
full notes values, suggesting the slow walk. The other 
voices enter successively on a descending oblique line, 
contrasting to the gradual-ascending chromatic drawing, 
assigned to voice I, by the arpeggiated descending 
contour, which describes melodically, in dissonant chord 
layers of seventh and ninth intervals, the reflection of the 
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„Îngândurat […] măsor câmpiile deșarte“. Raportul de 
simetrie dintre Cantus și celelalte voci ilustrează ideea 
singurătății, toate celelalte patru voci reprezintă 
oglindirea distorsionată a primei voci - astfel, 
compozitorul madrigalist realizează imaginea unei mari 
acumulări de energie, acumulare ce se poate citi și din 
grafismul partiturii. 
Aceeași idee de oglindire distorsionată o întâlnim, de 
asemenea, în leitmotivul iubirii din opera Tristan și 
Isolda, pe care Richard Wagner îl construiește prin apelul 
la dimensiunea oblică (Figura 5), prin juxtapunerea a 
două profiluri melodice cromatice, veritabile personaje – 
masculin, schematizat prin săgeata albastră, versus 
feminin, schematizat prin săgeata de culoare roșie – ce  se 
disting  unul față de altul prin direcția ascendentă sau 
descendentă.  

 
Figura 5. Tristan și Isolda – leitmotivul iubirii 

 
Profilul Tristan e în cădere, prima notă (la), ce reprezintă 
auftaktul, sunet din afara măsurii ce dă un ușor elan 
timpului I accentuat (fa), prin saltul inițial ascendent de 
sextă mică, contribuie cu atât mai mult la încărcătura 
energetică a pantei descendente, pe care o colorează 
armonic în tenta minoră a subdominantei.  
Profilul ascendent al Isoldei, reprezentat cu săgeată roșie 
începând cu a II-a măsură, din punct de vedere armonic, e 
surprinzător ca apariție atât prin funcția de dominantă a 
dominantei – funcție obținută prin alterarea acordului 
treptei a II-a, acord ce avea inițial funcția de 
subdominantă – cât și prin contrastul de factură, voce 
solo – voce acompaniată. 
Deși profilul Isoldei este unul ascendent, expansiv – în 
contrast cu panta profilului Tristan, depresivă, ce 
debutează în prima măsură ca metaforă a solitudinii – 
notele cromatice participante (sol# și la#) la creionarea 
acestui desen melodic, din punct de vedere armonic, le 
considerăm a avea o labilitate mai mare decât singura 
notă cromatică ce apare în continuarea profilului Tristan 
(re#), notă cu funcție de sensibilă în cadrul unui acord 
alterat cu funcția de contradominantă. Labilitatea lor 
armonică constă în faptul că, spre deosebire de (re#), 
acestea (sol# și la#) sunt note străine de acord,  apogiaturi 
cromatice - prima a septimei, a doua a cvintei. 
În concluzie, momentul apariției Isoldei din măsura a II-a 
transfigurează starea depresivă a lui Tristan, care își 
schimbă funcția de subdominantă, cuprinzând linia firavă 
a Isoldei într-un veșmânt armonic cu caracter viguros – 
acord de dominantă a dominantei rezolvat pe acord de 
dominantă – ca într-o îmbrățișare în care, la început, 
elementul melodic feminin nu se lasă ușor acaparat, însă 
apoi cedează: durata de cinci optimi a apogiaturii sol#  în 
a doua măsură, durata de o optime a apogiaturii la# în a 
treia măsură.  
În acest caz, putem vorbi de o a treia ipostază a 
dimensiunii oblice, în care aceasta este un mijloc de 
expresie generator de tensiune prin contrast de factură, 
prin acumulări sau rarefieri de obiecte sonore, ipostază pe 
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poetic text bound by unrest and thought: “Thoughtful 
[…] I  go measuring”. The ratio of symmetry between 
Cantus and the other voices illustrates the idea of 
loneliness, all the other four voices representing the 
distorted mirroring of the first voice. Thus, the composer 
accomplishes the image of a great accumulation of 
energy, which can also be read from the graphism of the 
part. 
We find the same idea of distorted mirroring in the 
leitmotif of love from the opera Tristan and Isolde, which 
Richard Wagner builds by the appeal to the oblique 
dimension (Fig. 5), by juxtaposing two chromatic 
melodic profiles, genuine characters – masculine, 
schematized by the blue arrow, versus feminine, 
schematized by the red arrow – which are distinct from 
each other by the ascending or descending direction.  

 
Fig. 5. Tristan and Isolde – the leitmotif of love 

 
The Tristan profile is falling, the first note (A), 
representing the auftakt, a sound from outside the 
measure, which gives a little impetus to the accented beat 
I (F), through the ascending initial jump of the minor 
sixth, contributes all the more to the energetic load of the 
descending incline, which it colours harmonically, in the 
minor tint of the subdominant.  
The ascending Isolde profile, represented by a red arrow, 
beginning with the second measure, harmonically 
speaking, is surprising as appearance, both due to its 
function as supertonic – a role achieved by altering the 
chord of the second scale degree, a chord which initially 
functioned as a subdominant – and to the contrast 
between the solo voice and the accompanied voice. 
Even if Isolde’s profile is an expansive, ascending one – 
in contradistinction to the depressive incline of the 
Tristan profile, which emerges in the first measure as a 
metaphor of solitude – the chromatic notes participating 
(G# and A#) in the sketching of this melodic drawing, can 
be considered. harmonically speaking, to have a greater 
lability than the only chromatic note which appears in the 
continuation of the Tristan profile (D#), a note which 
functions as leading tone within an altered chord, with a 
supertonic role. Their harmonic lability consists in the 
fact that, unlike the (D#), the (G# and A#) are notes 
foreign to the chord, chromatic appoggiaturas – the first 
pertaining to the seventh, the second to the fifth. 
As a conclusion, the moment of Isolde’s appearance in 
the second measure transfigures Tristan’s depressive 
mood, which changes its subdominant function, 
enfolding Isolde’s frail line in a harmonic apparel with a 
vigorous character – a supertonic chord resolved to a 
dominant chord – like in an embrace in which, in the 
beginning, the feminine melodic element does not let 
itself easily seized, but yields subsequently: the five 
quaver duration of the G# appoggiatura in the second 
measure, the one quaver duration of the A# appoggiatura 
in the third measure.  
In this case, we can speak of the third instance of the 
oblique dimension, in which this is a means of 
expression generating tension by the contrasting texture, 
by accumulation or rarefaction of sonorous objects, an 
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care o vom analiza în exemplele următoare, extrase, de 
această dată, din stilistica secolului al XX-lea. 

  
Figura 6. Luigi Nono, Sarà dolce tacere (1960) 

Figura 6 prezintă un fragment din lucrarea lui Luigi 
Nono, Sarà dolce tacere (compusă pe versurile lui Cesare 
Pavese, La terra e la morte, pentru opt voci solo). Modul 
de reprezentare a grafismului în partitură este unul 
sugestiv din punct de vedere al densității obiectelor 
sonore. Compozitorul continuă un tip de gândire propriu 
serialismului consolidat magistral de către Webern, prin 
tehnica melodiei de culori (Klangfarbenmelodie). În acest 
sens, Figura 7 ilustrează prin culori felul în care Anton 
Webern aplică această tehnică orchestrală asupra 
subiectului ricercarului din Ofranda muzicală a lui 
Johann Sebastian Bach.    

 
Figura 7. Klangfarbenmelodie „Melodia de culori“ 
 
Melodia ce se constituie ca subiect al ricercarului, ca idee 
discursivă, notată la baza figurii 7, este pulverizată spațial 
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instance we shall analyze in the following examples, 
taken, this time, from the stylistics of the 20th century. 

 

Fig. 6. Luigi Nono, Sarà dolce tacere (1960) 

Figure no. 6 presents a fragment from the work of Luigi 
Nono, Sarà dolce tacere (composed on the verses of 
Cesare Pavese, La terra e la morte, for eight solo voices). 
The manner of representing the graphism in the score is 
suggestive in terms of the densities displayed by the 
sonorous objects. The composer continues a type of 
thinking proper to the serialism masterly consolidated by 
Webern, through the technique of the sound-colour 
melody (Klangfarbenmelodie). In this regard, Figure no. 
7 illustrates by means of colours the way in which Anton 
Webern applies this orchestral technique to the subject of 
the ricercar from The Musical Offering, by Johann 
Sebastian Bach.    

 
Fig. 7. Klangfarbenmelodie, “sound-colour melody” 
 
The melody which comes to life as the subject of the 
ricercar, as discursive idea, noted under figure 7, is 
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într-o dimensiune oblică, la trombon, corn, trompetă, 
harpă, într-un caleidoscop al timbralității.  
Luigi Nono realizează același lucru pornind de această 
dată de la textul poetic, pe care îl abordează 
deconstructiv, într-un proces de fărâmițare silabică a 
cuvintelor, de deconstrucție fonemică din care, apoi, 
recompune un spațiu sonor al acumulărilor – imaginea 
poetică a colinelor,  collina – și al rarefierilor texturale – 
imaginea poetică a cărării, a traseului, sentiero. Firul 
discursiv tranzitează oblic de la o voce la alta printr-o 
reconstrucție, de asemenea, caleidoscopică (Figura 6).  

DESCREREA PROIECTULUI 
Conflux  este conceput ca work in progress, ca formă 
spectaculară, nu are o formă fixă, presupune transformări 
literare, muzicale și vizuale pentru fiecare nouă 
reprezentație. În acest sens, până în acest moment, 
proiectul a avut două reprezentații, în două contexte, cu 
două scenografii total diferite: primul context (9 
septembrie 2011) în spațiu public, în aer liber, respectiv 
al doilea (10 octombrie 2011) pe scenă, în sală de 
spectacol (Figura 8).   

 
Figura 8. Afișul primei reprezentații 

Etimologic, conceptul se leagă de alăturarea termenilor 
con și flux: 
1) Element de compunere însemnând „împreună cu“, con 
are și sens de obiect, de formă geometrică făcând parte 
atât din simbolismul cercului, cât și al triunghiului, 
reprezintă imaginea ascensiunii, a evoluției spirituale, a 
întoarcerii la unitate. 
2) Flux reprezintă o noțiune ce aparține arealului marin 
(Okeanos). Are un caracter fluid, instabil, dinamic. 
Daca prima noțiune este una cu un caracter stabil, 
centripet, determinat, a doua noțiune are un caracter 
mobil prin fluiditate, centrifug și nedeterminat. 
Sintetizarea celor două noțiuni in termenul de conflux 
indica conceptul de flux/reflux ideatic. Dinamica 
flux/reflux se desfășoară după cum urmează: 
a) pe coordonatele: dimensiune stabilă, fixă, terestră 
(baza conului este fixată terestru, gravitațional), 
dimensiune instabilă, dinamică, fluidă (flux) și spațiul 
intermediar dintre ele.  
b) între trei domenii de creație diferite ce interferează: 
poezie, muzică, vizual. Cele trei domenii fac apel la 3 
tipuri diferite de imagine: imagine poetică, imagine 
muzicală și imagine filmică. 
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spatially pulverized into an oblique dimension, for 
trombone, horn, trumpet, harp, in a kaleidoscope of 
timbrality.  
Luigi Nono accomplishes the same thing, starting, this 
time, from the poetic text, which he approaches 
deconstructively, in a process of syllabic fragmentation 
of words, of phonemic deconstruction, from which he 
afterwards recomposes a sonorous space of 
accumulations – the poetic image of the hills, collina – 
and of the textural rarefaction – the poetic picture of the 
path, of the route, sentiero. The discursive thread makes 
an oblique transition from one voice to another by a 
reconstruction that is kaleidoscopic as well (Fig. 6).  

THE DESCRIPTION OF THE PROJECT 
Conflux is conceived as work in progress, meant to be 
performed, it has no stable form, it undergoes literary, 
musical and visual transformations for each new 
performance. In this regard, up to this moment, the 
project has had two performances, in two contexts, 
having two totally different scenographies: the first 
performance (September 9th, 2011) was in a public space, 
outdoors, while the second performance (October 10th 
2011) was on stage, in a performance hall (Fig. 8).   

Fig. 8. The poster of the first performance 
Etymologically, the concept is linked to the joining of the 
words con and flux: 
1) An element of composition, meaning “together with”, 
con means in Romanian, as well, an object of a 
geometrical shape, being part of the symbolism both of 
the circle and of the triangle. It represents the picture of 
the ascension, of the spiritual evolution, of the return to 
unity. 
2) Flux represents a notion which belongs to the realm of 
the sea (Okeanos). It has a dynamic, unstable, fluid 
character. 
While the first notion has a determined, centripetal, stable 
character, the second one has a centrifugal, 
undetermined, mobile character due to its fluidity. The 
synthesization of the two notions in the term conflux 
indicates the concept of ideational ebb/flow. The ebb/ 
flow dynamics takes place as follows: 
a) on the coordinates: the terrestrial, fixed, stable 
dimension (the base of the cone is fixed gravitationally, 
terrestrially); the fluid (flux), dynamic, unstable 
dimension; and the intermediary space in-between.  
b) among the three different creational realms, which 
interfere: poetry, music, visual arts. The three realms 
appeal to three different types of images: poetic, musical, 
and filmic. 
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Figura 9. Diagrama conceptului Conflux 

În acord cu sintagma work in progress, fiecare 
dimensiune, corespunzătoare fiecărui domeniu artistic, 
creează și recreează perpetuu conținutul, având un 
concept propriu ce se substituie conceptului fundamental 
al proiectului, urmând dinamica unui triunghi (Figura 9). 
În cadrul acestei substituiri, imaginea poetică, cea care 
uzitează cuvântul, dă tonul conținutului conceptual al 
fundamentului. Astfel, ea leagă imaginea muzicală de 
imaginea vizuală, motiv pentru care am situat-o 
schematic în vârful triunghiului. Bunăoară, imaginea 
poetică utilizează metafore ca: „toate sunt mute în limba 
lui Narcis“ sau  „suflete Goethe suflete Faust“.  
La nivelul imaginii vizuale, aceste metafore se transpun 
într-un film cu un caracter abstract și cu o tentă 
minimalistă, în centrul căruia se află ideea de curgere 
(fluid), căreia îi acordă pe parcurs trei accepțiuni diferite, 
ce corespund la trei stări diferite și cu conținut semantic 
diferit: a) fum, ceață, b) apă, c) sânge, lavă.  

a) Fumul (Figura 10) reprezintă 
imponderabilitatea, văzduhul, ieșirea în cosmos, 
lumea de sus, sufletul ce se ridică la ceruri, 
duhul.  

b)  

 
Figura 10. Fumul 

 
b) Ideea lansată de imaginea poetică ce corespunde 
metaforei „toate sunt mute in limba lui Narcis“, la nivel 
vizual, se regăsește în starea apoasă ce face trimitere la 
arealul lumii lui Narcis. Faptul se reliefează cu atât mai 
mult cu cât, din punct de vedere compozițional, imaginea 
se desfășoară prin oglindire și simetrie. Imaginea vizuală 
cu un alfabet propriu, abstract, dezvoltă o lume a lui 
Narcis.  
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Fig. 9 The chart of the Conflux concept 

In agreement with the syntagm work in progress, each 
dimension, corresponding to each artistic domain, creates 
and perpetually re-creates the contents, having a proper 
concept which substitutes itself to the fundamental 
concept of the project, following the dynamics of a 
triangle (Fig. 9). Within this substitution, the poetic 
image, which uses the word, gives the tone to the 
conceptual contents of the foundation. Thus, it links the 
musical image to the visual image, for which reason I 
placed it schematically on the top of the triangle. The 
poetic image uses, for instance, such metaphors as: “all 
are mute on the tongue of Narcissus” or “souls Goethe 
souls Faust”.  
At the level of the visual image, these metaphors are 
transposed in a movie with an abstract character and a 
minimalist tint, at whose centre lies the idea of flowing 
(fluid) and to which, along the way, it concedes three 
different acceptations which correspond to three different 
states, with different semantic contents: a) smoke, fog; b) 
water; c) blood, lava.  

a) The smoke (fig. 10) represents imponderability, 
the air, the travel to cosmos, the upper world, 
the soul rising to Heaven, the spirit.  

b)  

 
Fig. 10. The smoke 

 
b) The idea launched by the poetic image which 
corresponds to the metaphor “all are mute on the tongue 
of Narcissus”, visually, is to be found in the aquatic state 
which refers to the realm of Narcissus’ world. This is 
highlighted even more by the fact that, compositionally, 
the image is laid out by mirroring and symmetry. The 
visual image, having its own abstract alphabet, develops 
a world of Narcissus.  
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Figura 11. Apa 

 
c) Ideea imaginii poetice ce corespunde metaforei 
„sângele zis Nemesis ... suflete Goethe suflete Faust“  se 
regăsește ca stare la nivel vizual în simbolistica sângelui 
(Figura 12). Din punct de vedere compozițional, spre 
deosebire de cele două anterioare, abordează imaginea 
prin disimetrie și face apel astfel la ideea de oglindă 
spartă.  

 

 
Figura 12. Sânge, lavă 

Temporal, filmul urmărește extensiunea de aproximativ 
21 de minute a unei muzici concepute într-o zonă a 
metastilismului, îndreptată înspre metalimbaj, „un stil, un 
limbaj care vorbește despre alte stiluri, despre alte 
limbaje, care trebuie să fie în consecință mai bogat decât 
cel al reperului ales spre comentare“ (Anghel 1997: 43),  
ceea ce presupune o privire detașată asupra „obiectului 
sonor decontextualizat, ce se metamorfozează prin 
recontextualizarea înnoitoare“ (Anghel 1997: 43).   
Este o muzică scrisă pentru un ansamblu cameral: 6 voci 
de femei și instrumente solistice: flaut, vioară, violă, 
contrabas și percuție. Opțiunea pentru voci de femei vine 
din concordanța simbolică cu metafora apei. Textul 
poetic este distribuit în conformitate cu ideea unei 
construcții dramatice, ce se apropie ca gen de opera de 
cameră.  

[ 

 
Fig. 11. The water 

c) The poetic image which corresponds to the metaphor 
“blood, named Nemesis ... souls Goethe souls Faust” is to 
be found as a state, at the visual level, in the symbolism 
of blood (Fig. 12). Compositionally, in contradistinction 
to the previous two, the image is approached by 
dissymmetry and appeals thus to the concept of broken 
mirror.  
 

 
Fig. 12. Blood, lava 

Temporally, the film follows the extension of 
approximately 21 minutes of a music conceived in an 
area of metastylism, oriented to metalanguage, “a style, a 
language which speaks about other styles, about other 
languages, which, accordingly, has to be richer than the 
landmark chosen for comment”. (Anghel 1997: 43) This 
presupposes a detached view on “the decontextualized 
sonorous object, which undergoes a metamorphosis by 
the renewing re-contextualization”. (Anghel 1997: 43) 
This is a piece of music composed for a chamber 
ensemble: six women’s voices and solo instruments: 
flute, violin, viola, double bass, and percussion. The 
option for the women’s voices comes from the symbolic 
concordance with the metaphor of water. The poetic text 
is distributed according to the idea of a dramatic 
construction, which, as genre, comes close to the 
chamber opera. 
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Ternarul este urmărit atât la nivel morfologic, cât și la 
nivel sintactic. Cele trei poeme devin trei caractere ale 
unui tematism ce are la bază ciclicitatea: 

A B C A variat  
Simbolul ternarului este urmărit la nivelul morfologiei ca 
un liant al întregului edificiu sonor. Din punct de vedere 
melodic, celula generatoare constă într-un tricord care, pe 
parcursul lucrării se metamorfozează ca într-o oglindă 
spartă.  

 
Figura 13. Incipitul vocilor, măsurile 17-20 

 
Dimensiunea oblică apare în toate ipostazele sale, 
inclusiv în distribuția vocilor, care nu mai respectă 
ordinea de la registrul grav spre registrul acut (sau 
invers), în acest caz punctul de referință, ca axă de 
simetrie, fiind portativul median (Figura 13).  
Textul poetic este pulverizat silabic prin tehnica 
deconstrucției pe care am explicitat-o în cazul piesei lui 
Luigi Nono, Sarà dolce tacere (Figura 6). Se poate 
observa acest fenomen mai sus (în Figura 13), indicat 
prin linii verzi. O altă abordare a textului apare în 
formule polifonice de recitativ ritmic cu notație giusto 
sau în zona liberă, a declamațiilor aleatorice controlate cu 
aspect de incantație. 
Metalimbajul stilistic reinterpretează într-o mixtură a 
unui flux neîntrerupt modalismul gotic, minimalismul, 
aleatorismul, dodecafonismul, precum și anumite clișee 
neoromantice. Conceptul scriiturii are ca punct de 
referință semnificația gestual-pictografică a semnelor 
prozodice antice, dezbătute în primele două capitole: 
oxeia și bareia. După cum am văzut, în sensul unui 
„iconism convențional“ (Eco 2008: 290, 291), ele descriu 
direcția ascendentă sau descendentă a mișcării melodice: 
/ sau \. Din combinarea acestora rezultă celelalte formule 
întrebuințate, în virtutea aceluiași iconism convențional, 
ca figuri retorice: torculus /\ (sus-jos), porrectus \/ (jos-
sus).  
Aceste celule melodice generatoare de formă 
triunghiulară se pliază pe modele ritmice, preferate în 
virtutea aceleiași cutume, cum apare bunăoară și  
structura simetrică, de palindrom, a coriambului format 
din iamb + troheu. 

 

 
Figura 14. Extras voci, măsurile 24-25 
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The ternary is observed both at the morphological and at 
the syntactical level. The three poems become three 
characters of a thematism relying on cyclicality: 

A B C A varied  
The symbol of the ternary is followed at the 
morphological level as a binder of the whole sonorous 
edifice. Melodically, the generating cell consists of a 
triad which, during the piece, metamorphoses, as in a 
broken mirror. 

 
Fig. 13. The incipit of the voices, measures 17-20 

 
The oblique dimension appears in all its instances, 
including in the distribution of voices, which do not 
respect the order from the lower to the upper register (or 
vice versa), while in this case the reference point, as axis 
of symmetry, is the middle stave (Fig. 13).  
The poetic text is pulverized syllabically by the technique 
of deconstruction, which we explained when speaking 
about Luigi Nono’s work, Sarà dolce tacere (Fig. 6). 
This phenomenon can be seen above (in Fig. 13), 
indicated by green lines. Another approach of the text is 
shown in the polyphonic formulas of rhythmic recitative, 
with giusto notation, or in the free zone of controlled 
random declamations, with an appearance of 
incantations. 
The stylistic metalanguage reinterprets in a mixture of an 
unending flux the Gothic modalism, the minimalism, the 
aleatoricism, the dodecaphonism, as well as some New 
Romantic clichés. The concept of the writing has its point 
of reference in the gestural-pictographic significance of 
the ancient prosodic signs, debated in the first two 
chapters: oxeia and bareia. As we have seen, in line with 
a “conventional iconism” (Eco 2008: 290, 291), they 
describe the ascending or descending direction of the 
melodic movement: / or \. From their combination appear 
the other formulas used, in virtue of the same 
conventional iconism, as rhetorical figures: torculus /\ 
(up-down), porrectus \/ (down-up).  
These melodic cells generating triangle shapes are 
moulded according to rhythmic models, preferred in 
virtue of the same custom, as displayed, for instance, in 
the symmetric palindrome structure of the choriamb 
composed of iamb + trochee. 
 

 
Fig. 14. Voices excerpt, measures 24-25 
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Această primă ipostază a celulei coriambice evocă tehnici 
polifonice (imitația și organumul) ale Evului Mediu 
printr-o plasticizare muzicală a textului. „Tâmpla 
dreaptă“ a Lucreției este redată metaforic prin tehnica 
imitației: ecou la cvarta superioară – la vocile 1, 2, 
oglindă inversată în stretto la vocile 5, 6. Această 
structură imitativă face trimitere la acordajul lirei lui 
Orfeu. O a doua ipostază a celulei coriambice e cea a 
ostinatoului cu trimitere în zona minimalismului muzical. 
Structura melodică a tricordului inițial este anamorfozată 
prin cromatizare divergentă a treptelor I și II:  
 

 
 

Figura 15. Măsurile 69-72 
 
Motricitatea minimalistă sugerează „o ploaie continuă din 
cretacic“, un potop atemporal ce face justificabilă lipsa de 
„sare tequila…“ (Figura 15). 
 Aceeași strategie a urmăririi minimalismului arhetipal o 
păstrăm și la nivelul orchestrației. Modelul de ostinato de 
la violă (Figura 16) este decupat prin pauze și multiplicat 
pe principiul simetriei de translație asemenea unui 
basorelief. O altă caracteristică arhetipală este cea a 
coardelor libere: modelul exemplificat mai jos este 
constituit din, nu întâmplător, 6 înălțimi diferite dintre 
care: 4 sunt distribuite coardelor libere (doar cu arcușul, 
fără participarea mâinii stângi), iar 3 respectiv cu 
aplicarea mâinii stângi. Nota la este dublată, se cântă și 
pe coardă liberă și cu aplicatură.  
 

 
Figura 16. Ostinato violă 

Cele 3 note aplicate prezintă prin structura triunghiulară 
egal distanțată a unui trison micșorat motivul ciclic, 
imponderabil, al somnului:  
 

 
Figura 17. Motivul somnului 

[ 

This first instance of the choriambus cell evokes 
polyphonic techniques (the imitation and the organum) of 
the Middle Ages by a musical plasticization of the text. 
“The right temple” of Lucretia is rendered metaphorically 
by the technique of imitation: an echo at the superior 
fourth – for voices 1, 2, an inverted mirror in stretto for 
voices 5, 6. This imitative structure reminds one of the 
tuning of Orpheus’ lyre. The second instance of the 
choriambic cell is the ostinato, with a reference to the 
area of minimal music. The melodic structure of the 
initial triad is anamorphosed by the divergent 
chromaticization of scale degrees I and II:  

 
 

Fig. 15. Measures 69-72 
 
The minimalist motricity suggests “a continuous rain 
from the Cretaceous”, a timeless flood which renders 
justifiable the lack of “tequila salt…” (Fig. 15). 
We keep the same strategy of pursuing the archetypal 
minimalism for the orchestration level. The ostinato 
model of the violin (Fig. 16) is cut out by pauses and 
multiplied according to the principle of translation 
symmetry like a bas-relief. Another archetypal 
characteristic is that of the free strings: the model 
exemplified below is made up, not accidentally, of six 
different pitches, of which: four are assigned to the free 
strings (with the bow only, without the participation of 
the left hand), and three with the application of the left 
hand. The A is doubled, it is played both on a free string 
and with the left hand.  

 
Fig. 16. Violin ostinato  

The three applied notes evince, through the equally 
distanced structure of a diminished triad, the 
imponderable, cyclical motive of sleep:  
 

 
Fig. 17. The motive of sleep 
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Imponderabilitatea stării de legatissimo e întreruptă de 
tânguirea visului ce prevestește muțenia limbii lui Narcis: 
„Toate sunt mute în limba lui Narcis…“ – o gradație 
realizată prin anamorfozarea recitativului poliritmic 
(Figura 18).   
 

 

 
Figura 18. Recitativul ritmic, măsurile 45-47 

 
Partea a doua este legată de prima fără a fi disjunctă prin 
pauză. Acum revine  motivul acordajului lirei lui Orfeu 
pe textul „lacrimă, lacrimă, limbă de animă“, un ostinato 
al rătăcirilor în nuanța stilistică a polimodalismului 
(Figura 19).  

 
Figura 19. Măsurile 91-93 

A treia parte – Primăvara dodecafonică nu răspunde la 
cheie – intră în zona stilistică a serialismului, însă într-o 
„cheie“ ludică. Seria este expusă prin două tronsoane de 
câte 6 note, apoi este tratată liber.  
 

 
Figura 20. Seria dodecafonică 

Efecte de flajeolete în glissando la vioară și violă însoțesc 
imaginea oaselor din zona faustică a „cleiului care 
duhnește, a lutului“, pe sunetul pedală al contrabasului. 
 

[ 

The imponderability of the legatissimo state is interrupted 
by the weeping of the dream which predicts the muteness 
of Narcissus’ tongue: “All are mute on the tongue of 
Narcissus…” – a gradation realized by the anamorphosis 
of the polyrhythmic recitative (Fig. 18).   
 

 

Fig. 18. The rhythmic recitative, measures 45-47 
 
The second part is linked to the first, without being 
disjointed by a pause. The motive of the tuning of 
Orpheus’ lyre returns on the text “teardrop, teardrop, 
tongue of anima”, an ostinato of wanderings in the 
stylistic tint of the polymodal style (Fig. 19).  

 
Fig. 19. Measures 91-93 

The third part – The Dodecaphonic spring does not 
answer to the key – enters the stylistic area of serialism, 
however in a ludic “key”. The series is displayed by two 
sections, each made up of six notes, and then treated 
freely.  

 
Fig. 20. The dodecaphonic series 

The effects of flageolets in glissando for violin and viola 
accompany the image of the bones from the Faustian area 
“of the stinking earth, of clay”, on the pedal sound of the 
double bass. 
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Figura 21. Efect armonice  

 
Repriza finală propune o revenire la „Visul lui Narcis“. E 
doar o propunere care, cu ocazia primelor două 
reprezentații, s-a și realizat. După cum s-a menționat încă 
de la începutul acestei prezentări, intenția noastră este în 
continuare aceea de a considera proiectul Conflux ca pe 
un work in progress. Prin urmare, proiectul rămâne 
deschis oricăror posibilități de realizare, cu implicații 
asupra multiplilor parametri care, cu fiecare nouă 
propunere media, intermedia sau/și multimedia, deschid 
calea unor noi oferte  combinatorice, a unor noi expresii.  

 
Figura 22. Conflux palimpsest 

Poetica unei astfel de opere în mișcare (Eco 2006: 45, 
73) poate implica nu atât o rescriere totală a partiturii 
(Figura 22), cât, mai degrabă, o scriere peste ce se 
aseamănă cu imaginea unui palimpsest, e asemenea 
acelor pergamente, care, pentru a putea fi reutilizate, 
sufereau un proces de  ștergere sau de răzuire a scrierii 
inițiale, după care se intervenea cu un nou text, care nu 
ascundea total urmele vechiului text. 
 

CONCLUZIE 
Sintagma „operă de cameră“ este aleasă atât din punctul 
de vedere al orchestrației, cât și din cel al deschiderii – 
înspre scenografic, coregrafic, dramatic – al întregului  ce 
se dorește a fi rizomic (Deleuze și Guattari 2013). 
Ajungem, prin urmare, la conturarea termenului de operă 
deschisă, iar cameralul e un termen care, în sens rizomic, 
îl înțelegem ca laborator. Termenii de operă „și“ de 
cameră îi situăm într-o poziție „antigenealogică“, 
laboratorul permite dezvoltarea rizomică de tip virus care 
este una a comunicării pe diagonală, „a comunicării 
transversale“, după cum afirmă și Gilles Deleuze și  Félix 

[ 

 
Fig. 21. Harmonic effects  

 
The final round proposes a return to “The Dream of 
Narcissus”. It is just a proposal which was also 
accomplished during the first two performances.  As was 
mentioned at the beginning of this paper, we intend to  
consider Conflux as a work in progress in future as well. 
Therefore, the project remains open to all possibilities of 
accomplishment, with implications regarding the multiple 
parameters which, with each new media, intermedia and/ 
or multimedia proposal, open the way to new 
combinatorial offers, to new expressions.  

 
Fig. 22. Conflux palimpsest 

The poetics of such a work in movement (Eco 2006: 45, 
73) may imply not so much a whole re-writing of the 
score (Fig. 22), as rather a writing over what resembles 
the image of a palimpsest; it is like those parchments 
which, in order to be used again, would undergo a 
process of obliterating or erasing of the initial writing, 
after which a new text would be written, which would not 
completely hide the traces of the previous text. 
 

CONCLUSION 
The syntagm “chamber opera” is chosen from the 
standpoint of both the orchestration and the opening – 
towards the scenographic, the choreographic, the 
dramatic – of the whole which wants to be rhizomic 
(Deleuze and Guattari, 2013). We come, therefore, to an 
outlining of the term of open opera, while “cameral” is a 
term which, rhizomically speaking, is understood as a 
laboratory. We place the terms opera “and” chamber in 
an “anti-genealogical” position, the laboratory enables 
the rhizomic virus-type development, which is one of 
diagonal communication, of “transversal 
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Guattari în Mii de platouri. „Evoluăm și murim mai 
degrabă din cauza gripelor noastre polimorfe și 
rizomatice decât din pricina bolilor noastre ereditare, sau 
care își au propria lor descendență. Rizomul este o 
antigenealogie“ (Deleuze și Guattari 2013: 17). 
Proiectul Conflux se află deci într-o continuă stare de 
transformare polimorfă, descrierea desfășurată în acest 
capitol fiind doar cea a unui stadiu. E doar un intermezzo 
ce lasă deschisă atât problema formei, cât și pe cea a 
scrisului, a unei partituri rizomice. Compozitorul recurge 
la desen (Figura 22) atingând astfel ceea ce deja ne-am și 
propus: Partitura ca spațiu de interferență între 
dimensiunea muzicală și expresia vizuală.         
„Un rizom nu începe și nu se sfârșește, nu pornește și nu 
ajunge, se află întotdeauna la mijloc, între lucruri, inter-
ființă, interemezzo. Arborele e filiație, în timp ce rizomul 
e alianță, exclusiv alianță. Arborele impune verbul a fi, în 
timp ce rizomul se țese din conjuncția și…și…și…” 
(Deleuze și Guattari 2013: 37). 
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communication”, as Gilles Deleuze and Félix Guattari 
state in A Thousand Plateaus. “We evolve and die more 
from our polymorphous and rhizomatic flus, than from 
hereditary diseases, or diseases that have their own line 
of descent. The rhizome is an anti-genealogy”. (Deleuze 
and Guattari 2013:17) 
The Conflux project is, then, in a continuous state of 
polymorphous transformation; the description illustrated 
in this chapter is only of one stage of it. It is an 
intermezzo which leaves open both the problem of the 
form, and of the writing of a rhizomic score. The 
composer resorts to drawing (Fig. 22), thus achieving 
what we have already undertaken: The score as 
interference space between the musical and the visual 
dimensions. 
 “A rhizome has no beginning or end; it is always in the 
middle, between things, interbeing, intermezzo. The tree 
is filiation, but the rhizome is alliance, uniquely alliance. 
The tree imposes the verb “to be,” but the fabric of the 
rhizome is the conjunction, “and…and…and…”. 
(Deleuze and Guattari 2013: 37) 


