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REZUMAT 
Prezentul studiu este continuarea unei cercetări  
anterioare asupra receptării muzicii electronice de către 
adolescenți. Dacă în prima parte am analizat reacțiile 
adolescenților cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani 
(Mirela Mercean-Țârc, 2017), în prezentul studiu am 
analizat și comentat particularitățile receptării acestei 
muzici de către copii între 10 și 11 ani și preadolescenți 
cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani. Am împărțit această 
a doua parte a studiului în două, datorită extinderii  
acestuia. Astfel, în numărul anterior al revistei am 
prezentat rezultatele a două dintre genurile de muzică 
electronică audiate: muzică concretă - Adrian Borza - 
Une minute cinema pour les oreilles, și muzică 
electroacustică - Francis Dhomont, Chambre d’enfant 
din ciclul Forêt profonde. Această a doua parte 
explorează universul de semnificații pe care copiii și 
preadolescenții l-au raportat în urma audierii altor două 
genuri de muzică electronică: un fragment din lucrarea 
Dusk - muzică acusmatică semnată de Adrian Borza și 
Dream Way - muzică electronică pentru terapie creată de 
același compozitor. Concluziile preliminare și finale vor 
sublinia diferențierile și asemănările dintre modalitățile 
de receptare ale celor trei categorii de tineri auditori.    

Cuvinte cheie:  
receptare, muzică electronică, copii, preadolescenți, 
adolescenți, accesibilitate - complexitate scăzută - emoții 
pozitive, inaccesibilitate - complexitate crescută -  emoții 
negative, descriptori de receptare, funcționalitatea 
muzicii electronice  
Cea de-a treia audiție, Dusk, de Adrian Borza, este o 
muzică acusmatică a cărei tematică și procesare sonoră 
atinge o complextitate mare în direcția abstractizării.  
Dusk (2007) reprezintă misterioasa dilemă dintre zi şi 
noapte, lumina răsăritului şi a apusului soarelui, starea 
dintre vis şi realitate, efemerul sens al clarităţii sau 
obscurului. ( wwwsmorfe.com) Sonoritățile nu își pot 
găsi corespondența în realitatea ambientală sau în 
convenția culturală a muzicii electroacustice. Rezultatele 
experimentului realizat în 2017 pe un lot de adolescenți a 
revelat faptul că, în lipsa unui suport auditiv aflat în 
realitate, aceștia și-au activat intens imaginația și 
fantezia, au utilizat un limbaj metaforic, comparativ, 
simbolic și au expus un număr mare și eterogen de teme 
și titluri precum și  descrieri de senzații/stări asociate 
sonorităților, între care dominau scenariile Science 
Fiction.  

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This study is a continuation of a previous research 
concerning the reception of electronic music by 
adolescents. In the first part of the study we analysed the 
reactions of adolescents between ages 16-18 (Mirela 
Mercean-Țârc, 2017); in this study, we will analyse and 
make comments on the particularities of the reception of 
this music by children aged 10-11 and preadolescents, 
aged 11-14. I divided this second part of the study into 
two, due to its size. Thus, in the previous issue of the 
magazine, we presented the results of two of the genres of 
electronic music heard: concrete music - Adrian Borza - 
Une minute cinema pour les oreilles, and electro-
acoustic music - Francis Dhomont - Chambre d’enfant 
from the Forêt profonde cycle. This second part explores 
the universe of meanings that children and pre-
adolescents reported following the hearing of two other 
types of electronic music: a fragment from Dusk – 
acousmatic music signed by Adrian Borza and Dream 
Way, electronic music for therapy created by the same 
composer. The preliminary and final conclusions will 
highlight the differences and similarities between the 
reception of the three categories of young auditors. 

Keywords  
reception, electronic music, children, preadolescents, 
adolescents, accessibility – low complexity – positive 
emotions, inaccessibility, high complexity – negative 
emotions, descriptors of reception, functionality of the 
electronic music. 
 
Audition 3: Dusk, by Adrian Borza, is a fragment of 
acousmatic music, whose theme and sonorous processing 
reach a greater complexity toward abstractization.  
Dusk (2007) represents the mysterious dilemma between 
day and night, the light of the sunrise and sunset, the 
state between dream and reality, the ephemeral sense of 
clarity or obscurity (www.smorfe.com). The sonorities 
can not find their correspondence in the environmental 
reality or in the cultural convention of the electroacoustic 
music. The results of the experiment done in 2017 on a 
group of adolescents revealed the fact that, lacking a real, 
existing hearing support, they intensely activated their 
imagination and fantasy, utilized a metaphoric, 
comparative and attributive language and stated a great, 
heterogeneous number of themes and titles, as well as 
descriptions of sensations/moods associated to sonorities, 
among which the science-fiction scenarios dominate. 
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În ceea ce privește descrierile narative care au primit 
conținut în răspunsurilor copiilor între 10 și 11 ani,  
putem afirma că doar 23 de respondenți din 54 au putut 
găsi o reprezentare  și un titlu,  2 au răspuns cu  „Nu 
știu“, „Nu înțeleg“.  Astfel cele mai multe teme sunt 
preluate din natură la copii, însă proporția este echilibrată 
cu celelalte teme raportate:    
7 titluri cu reprezentări din natură:  Peșteră-dragon de 
diamante, Ocean, Tsunami, Junglă-suspans, Ceva 
neobișnuit-cutremur, Pădurea cu cristale sunătoare, 
Vibrațiile pământului 
4 scenarii SF: Extraterestru, T-Rex, Navă spațială, 
Apocalipsa (2) 
4 descrieri de stare, emoție, psihologice: Frica, Spaima, 
Puternic, O tristețe fără sfârșit 
4 de film horror: Fantoma, Horror, Demonul, Trollimania 
4 mister, magie, aventură:  Aventura, Aflarea misterului, 
Muzică interesantă-magie, Suspans 
Preadolescenții au găsit aceleași tematici, dar într-un 
număr mai mare, 29 de descrieri și titluri din 56 de 
respondenți:  
14 titluri de film de groază: Horror, Bird Box, Secretul 
familiei Darling, Haloween, Apocalipsa, Devil Mary Cry, 
Acoliții morții, Demoni-vise, Mort, Camera de tortură,  
Spiritele întunericului, Oraș părăsit, Demonul de sub pat, 
Înmormântare 
5 SF:  Extratereștri, Spațiu-Stele, Radiații stelare, Stație 
spațială, OZN 
5 descrieri din natură: Prin pădure, O noapte de iarnă, 
Peștera cu sunete, Apă - ocean adânc - pești - creaturi 
marine, Scufundare - Descoperire, Vibrațiile  
4 stări psihologice:  Subconștient, Sunet nemaiauzit, Un 
vis ciudat, Așteptare îndelungată 
1 titlu metaforic:  Focul infinitului  
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Diagrama 4: Tematici și scenarii 
Interesant însă rămâne efortul de a da o reprezentare 
concretă sunetelor prelucrate prin sinteză electronică în 
programul Metasynth de către compozitor, sunete 
nerecognoscibile în realitatea sonoră înconjurătoare. 
Astfel, copiii au încercat să identifice, în 43 de descrieri, 
sunetele unor instrumente muzicale: clopote, orgă, gong, 
clopoței, pian, fluier, trianglu, diapazon, iar alții au auzit 
sunete din natură: bâzâit de albine 2, șerpi 7, valuri, vânt, 
apă, licurici, alții zgomote de: ventilator, mașină de cusut, 
aparat de radiografie, sticlă spartă, pietre mici, vibrații, 
magnetizare, unde sonore, fier, metal, 3 au răspuns cu: 

 

Concerning the descriptions that came to life in the 
answers of the children aged 10 and 11, we can assert 
that only 23 respondents out of 54 were able to find a 
representation and a title and 2 answered “I don’t know; I 
don’t understand”. So then, the children took most of the 
themes from nature, but the proportion is balanced in 
comparison to the other themes reported: 
7 titles with representations from nature: Cave; 
Diamond dragon; Ocean-Tsunami; Jungle-suspense; 
Something unusual-earthquake; Wood with resounding 
crystals; The vibrations of the Earth. 
4 SF scenarios:  Alien, T-Rex-Spaceship, Apocalypse (2) 
4 psychological scenarios (moods, emotions): Fear; 
Dismay; Strong; An unending sadness. 
4 horror scenarios: Phantom; Horror; The demon; 
Trollimania. 
4 mystery magic adventure scenarios: Adventure; 
Finding out the mystery; Interesting magic music; 
Suspense 
The preadolescents found the same themes, but in a 
greater number: 29 descriptions and titles from 56 
respondents: 
14 titles of horror movies: Horror; Bird Box; The secret 
of the Darling family; Haloween; Apocalypse; Devil 
Mary Cry; Death’s acolytes; Demons-dreams; Dead 
man; The torture room; The spirits of darkness; Ghost 
town; The demon under the bed; The burial. 
5 SF: Aliens; Space-Stars; Star Radiations; Space 
station; UFO. 
5 descriptions from nature: Through the forest; Winter 
night; Cave of sounds; Water-deep ocean-fish-marine 
creatures; Diving-discovery; Vibrations.  
4 psychological (moods, feeling):  Subconscious; Sound 
unheard before; Strange dream; Long waiting. 
1 metaphoric title: The fire of the infinity.  

Chart 4: Themes and scenarios 
What remains interesting, though, is the effort to give a 
concrete representation to the sounds processed by the 
composer through electronic synthesis in the Metasynth 
programme - sounds unrecognizable in the surrounding 
sonorous reality. Thus, the children tried to identify in 43 
descriptions the sounds of several musical instruments: 
bells, organ, gong, piano, pipe, triangle, tuning fork; 
some heard sounds from nature: bees 2; snakes 7; waves, 
wind, water, glow-worms, others stated: fan, sewing 
machine, X-ray machine, broken glass, pebbles, 
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„Nu știu“, „Nu înțeleg“. Preadolescenții au folosit de 
asemenea un întreg arsenal de descrieri, 38 cuprinzând 
sunete naturale: lilieci, spirite, greieri, șerpi, bâzâit de 
insecte, șoapte, ierburi foșnitoare, foc arzând, vânt, 
vibrație, dar și sunete instrumentale: tobe, fluier, trianglu, 
clopoței, orgă, clopote. Alte descrieri au vizat microfonia, 
radiații, sunete necunoscute, sunete nemaiauzite, ciudate, 
sunete prăbușite.  
 S-a observat un mai mare efort din partea copiilor de a 
da o obiectualizare sunetului prelucrat, concretizat într-un 
număr foarte mare de răspunsuri eterogene.  
Dintre 73 de descriptori perceptivi, 16 copii au ales  
cuvintele virtual, zgomot 9, abstract 6, frumos 5, complex 
5, real 5, întunecat 7, pozitiv 2, negativ 4, senzații – rece, 
frig, fiori, piele de găină 8, întunecat – gri 2,  altele. 
Predolescenții au ales 115 descriptori între care domină: 
virtual 25, abstract 18, complex 9,  negativ 17, zgomot 8, 
urât 5, dintre descriptorii senzitivi, frig 2, fiori 3, căldură 
1, iar dintre cei vizuali, gri-alb, încețoșat 3, întuneric 6, 
spațial 3.  
Emoțiile negative sunt de asemenea prezente în ambele 
categorii de vârstă: 60 la copii, 124 la preadolescenți. 
Dintre acestea sunt preponderente:  frică, teamă, spaimă, 
tensiune, stres, neplăcere, neliniște, panică, groază, 
întunecat, straniu, ciudat. 
Emoțiile pozitive sunt 20 la copii: interesant 9,  palpitant, 
plăcut, visător, singurătate, nostalgie, forță, triumfător, 
maiestuos calm, energie spațial - cosmic, iar la 
preadolescenți avem doar 14 emoții pozitive din categoria 
melancolie, tristețe, meditativ, singurătate și maiestuos, 
solemn, măreț. S-au raportat 2 emoții neutre la copii și 3 
emoții neutre la preadolescenți. 
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Diagrama 5: Tipul emoțiilor 
În privința funcționalității întâlnim la copii preferința  
pentru film 17, apoi vis-coșmar 10, teatru 8, teatru de 
păpuși 2, altele, iar la preadolescenți de asemenea 
întâlnim filmul 20, filmul horror 12, teatru 3, terapie, 
altele.  

CONCLUZII PRELIMINARE: 
În această lucrare se verifică cel mai mult teoriile 
referențiale și teoria expectativelor: pentru a putea da un 
sens sunetului neidentificabil în realitatea sonoră 
cunoscută, elevii și-au activat la maxim fantezia și 
capacitățile de asociere, creierul accesând scheme 
cognitive referențiale. La copii s-a observat o asociere cu 
sunete și obiecte concrete, sau instrumentale, precum și 

 

vibrations, magnetizing, sound waves, iron, metal; 3 
answered “I don’t know; I don’t understand”.  
The preadolescents also used a whole arsenal of 
descriptions, 38, containing: natural sounds, bats, spirits, 
crickets, snakes, buzzes of insects, whispers, rustling 
grasses, burning fire, wind, vibration, as well as 
instrumental sounds: drums, whistles, triangle, bells, 
organ. Other descriptions depicted microphonics, 
radiations, unknown sounds, sounds never heard before, 
weird, fallen sounds. 
It is noticeable that the children made a greater effort to 
find the sonorous correspondent in reality, which led to a 
very high number of heterogeneous answers.  
From among the 73 perceptive descriptors, the children 
chose such words as virtual: 16, noise: 9, abstract: 6, 
beautiful: 5, complex: 5, real: 5, dark: 7, positive: 2, 
negative: 4, sensations – cool, cold, thrills, goosebumps: 
8, dark – grey: 2, etc. 
The preadolescents chose 115 descriptors, among which 
the following are predominant: virtual: 25, abstract: 18, 
complex: 9, negative: 17, noise: 8, ugly: 5; sensitivity 
descriptors: cold: 2, thrills: 3, warmth: 1; visual 
descriptors: white-grey, foggy: 3, dark: 6, spatial: 3.  
The negative emotions are present, as well, in both 
categories of age: 60 in children, 124 in preadolescents. 
Among these dominate fear, dismay, tension, stress, 
unpleasant, unrest, panic, horror, dark, strange, weird. 
The positive emotions in children amount to 20: 
interesting 9, exciting, pleasant, dreaming, loneliness, 
nostalgia, force, triumphing, majestic, calm, energy, 
spatial-cosmic; in preadolescents there are just 14 
positive emotions from the category of melancholy, 
sadness, meditative, loneliness and majestic, solemn, 
great. 2 neutral emotions were reported in children and 3 
in adolescents.   

Chart 5: Type of emotions 
Regarding the functionality, we find in children the 
preference for movies: 17, then dream-nightmare: 10, 
theatre: 8, puppet theatre: 2, etc., and in preadolescents 
we also find movies: 20, horror movies: 12, theatre: 3, 
therapy, etc. 

PRELIMINARY CONCLUSIONS 
In this paper, the referential and the expectation theories 
are best verified. In order to assign meaning to the sound 
they could not identify in the known reality, the students 
activated to the highest level their fantasy and capacities 
of association, the brain accessing referential cognitive 
schemata. We noticed in children an association with 
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sunete din natură, într-un număr mult mai mare decât la 
preadolescenți, cu toate că la celelalte unități tematice 
adolescenții au avut cele mai multe răspunsuri. Se 
observă de asemenea că, în cazul acestei muzici 
abstracte, copiii au folosit tot experiența lor culturală, 
neidentificându-se titluri și teme în limbaj metaforic sau 
descrieri de sunete asociate stărilor, sentimentelor ca la 
adolescenți, cât mai ales reprezentări din natură, sau 
filme horror, cu toate că tematicile S.F., precum și cele 
descriind stări psihologice sunt comune tuturor în ceea ce 
privește receptarea. Copiii au recunoscut just descriptorii  
virtual, abstract, complex, zgomot ca fiind caracteristici 
acestei muzici; de asemenea, emoțiile negative raportate 
într-un număr covârșitor validează teoria inaccesibilității 
asociată emoțiilor negative. 
Audiția numărul patru, Dream Way de Adrian Borza, 
este o lucrare accesibilă, cu un sound plăcut, melodie 
optimistă compusă în tonalități majore, luminoase, pentru 
meloterapie.  
Subiecții au dat descrierilor narative următoarele  titluri 
(26) :  
Stări psihologice (9): Relaxare, Imaginație, Liniște, 
Libertate, Fericire 2, Visul, Fantezie, Despărțire 
dramatică, Muzică pozitivă  
Scenarii din natură (9)  Pădurea cu elfi - Cântec al 
luminii, Ca o grădină, Subnautica, Oceanul, Peisajul de la 
munte, Junglă, Indienii, Revine primăvara  
Scenarii SF sau aventură (5):  Cosmos-Spațiu, Călătorie 
în spațiu, Avatar, Misterul, Suspans 2  
Jocuri video  (2):  Zelda Horizon, Zero Clown  
1 Untold  
Preadolescenții au raportat următoarele tematici (33): 
Tema:  Natură – spații exotice (11):  Pe munte, Cântec 
chinezesc, Hawaii, Câmp cu flori, Cer albastru, Ocean, 
Jungla (3), Sat de indieni 
Sentimente emoții, stări (9):  Bătăile inimii, Lume de 
vis, Amintiri încântătoare, Relaxare (3), Lumina, 
Amintiri plăcute,  Un vis  
Jocuri video (5): Minecraft 2, Hipygta 5, Trap,  
Subnautica  
Tematici titluri S.F. (2).:  Extratereștri, Navă în spațiu, 
Lotus, Yoga 2,  Necunoscutul 1.  
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Diagrama 6:  Teme și scenarii 
În urma audierii acestei lucrări copiii au raportat 84 de 
descriptori perceptivi, dintre care cei mai mulți sunt:  
frumos 17, virtual 13, pozitiv 12, real 8, sunet 5, abstract 
4. Preadolescenții au raportat 118 descriptori dintre care: 

 

concrete or instrumental objects and sounds, as well as 
sounds from nature, in a much higher number than in 
preadolescents, although for the other thematic units, the 
adolescents had the most answers. It is also noticeable 
that in the case of such abstract music, the children used 
the same cultural experience, so that we cannot identify 
titles and themes in metaphoric language, descriptions of 
sounds associated to moods, sentiments, but rather 
representations from nature or horror movies, in spite of 
the fact that the science fiction themes, as well as the 
ones which describe psychological moods, are common 
to all as far as the reception is concerned. The children 
recognized the descriptors virtual, abstract, complex, 
noise correctly as being the characteristics of this music; 
the negative emotions reported in an overwhelming 
number validate the theory of inaccessibility associated to 
negative emotions. 
 
Audition 4: Dream Way, by Adrian Borza is an 
accessible work with a pleasant sound, an optimist tune, 
composed in luminous major tonalities, for music 
therapy. 
The subjects gave the descriptions the following titles 
(26):  
Moods, emotions (9):  Relaxation, Imagination, Quiet, 
Liberty, Happiness 2, Dream, Fantasy, Dramatic break-
up, Positive music. 
Scenarios from nature (9): The forest of elves – Song of 
light, Like a garden, Subnautica, The ocean, 
Mountainside, Jungle, The Indians, The return of spring.  
S.F. or adventure scenarios (5): Cosmos-Space, Voyage 
in space, Avatar, Mystery, Suspense 2. 
Video games (2):  Zelda Horizon, Zero Clown. 
1 Untold 
The preadolescents reported the following themes (33): 
Nature – exotic places (11): On the mountain, Chinese 
song, Hawaii, Field with flowers, Blue sky, Ocean, 
Jungle (3), Indian village 
Sentiments, emotions, moods (9): Heartbeats, 
Dreamworld, Charming memories, Relaxation (3), Light, 
Pleasant memories, a dream. 
Video Games (5): Minecraft, 2 Hipygta 5, Trap, 
Subnautica  
S.F. themes, titles (2):  Aliens, Spaceship, Lotus, Yoga, 
2, The unknown 1.  
 

 
Chart 6: Themes and scenarios 
After listening to this piece, the children reported 84 
perceptive descriptors: beautiful: 17, virtual: 13, positive: 
12, real 8, sound 5, abstract 4. The preadolescents 
reported 118 descriptors, of which beautiful: 21, positive: 
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frumos 21, pozitiv 21, virtual 20,  sunet 12, spațial 9, real 
9,  muzică 5, culoare alb ș.a.    
Emoțiile raportate au fost în totalitate pozitive, 66 la 
copii: plăcut 15, calm 14, relaxare 13, bucurie 6, 
interesant 5, energie, liniște, senin, blând, victorios, 
incitant, în total 19. 
Preadolescenții au declarat 111 emoții, toate pozitive:  
plăcut 24, calm 17, relaxare 11, liniște 10, interesant 7, 
optimism 7, senin, iubire, bucurie, bine, energie pozitivă 
13, blând, singur, meditativ, visare, nostalgie, naivitate, 
tandrețe, siguranță, în total 32.  
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Diagrama 7: Tipul emoțiilor 
 Copiii au declarat că ar folosi această audiție pentru: 
relaxare 16, vindecare-terapie 15, film 11, dans 8, teatru 
6, balet 7, altele 6, nu știu 2.  
   Preadolescenții ar folosi lucrarea Dream Way pentru: 
relaxare 21, terapie 20, somn 13, vindecare 10, balet 6, 
dans 4, jocuri video 3, meditație yoga 4, film documentar 
1, teatru de păpuși 1,  iluminare 1.  

CONCLUZII PRELIMINARE: 
Lucrarea Dream Way, prin accesibilitatea sa și conținutul 
pozitiv, optimist, senin al muzicii create a declanșat doar 
emoții, tematici și imagini pozitive. Se remarcă 
preponderența scenariilor legate de natură, spații exotice, 
descrieri de stare, mai puțin scenarii SF. Respondenții au 
putut să identifice și au intuit perfect funcționalitatea 
originară a compoziției, aceea de terapie, în marea 
majoritate folosind descriptorii frumos, virtual, pozitiv. 
Adolescenții de 17-18 ani au asociat de asemenea această 
muzică cu tematici legate de natură.  

Clasament, audiția preferată 
În ceea ce privește opțiunile respondenților pentru audiția 
preferată, toți au situat piesa accesibilă, Dream Way, pe 
locul întâi, cu 34, respectiv 48 de voturi. Pe locul doi 
copiii au optat pentru piesa numărul 3, Dusk, cu 9 voturi, 
urmată de Chambre d`enfant pe locul 3 cu 4 voturi și 
piesa numărul 1 de muzică concretă pe locul 4 cu 3 
voturi. 
Preadolescenții au votat la egalitate, cu 4 voturi pentru, 
piesele Dusk și Une minute cinema pour les oreilles, 
Chambre d`enfant fiind pe ultimul loc cu 3 voturi. 

 

21, virtual: 20, sound: 12, spatial: 9, real: 9, music: 5 the 
white colour, etc.    
The 66 emotions reported by children were totally 
positive: pleasant: 15, calm: 14, relaxation: 13, joy: 6, 
interesting: 5, energy, quiet, serenity, soft, victorious, 
exciting: 19. 
The preadolescents declared 111 emotions, all positive: 
pleasant: 24, calm: 17, relaxation: 11, quiet: 10, 
interesting: 7, optimism: 7, serenity, love, joy, good, 
positive energy: 13, kind, lonely, meditative, 
daydreaming, nostalgia, naivety, tenderness, safety, 32 
altogether. 

 
Chart 7: Type of emotions 
The children declared that they would use this audition 
for: relaxation: 16, healing-therapy: 15, film: 11, dance: 
8, theatre: 6, ballet: 7, others: 6, don’t know: 2. 
The preadolescents would use the work Dream Way for: 
relaxation: 21, therapy: 20, sleep: 13, healing: 10, ballet: 
6, dance: 4, video games: 3, yoga meditation: 4, 
documentary movie: 1, puppet theatre: 1, illumination: 1.  

PRELIMINARY CONCLUSIONS 
Due to its accessibility and positive, optimist, serene 
contents, Dream Way triggered only positive emotions, 
themes, and images. We remarked the prevalence of the 
scenarios pertaining to nature, exotic places, descriptions 
of moods, and fewer SF scenarios. The respondents could 
identify and intuit perfectly the original functionality of 
the composition, that of therapy and, in their great 
majority, they used such descriptors as beautiful, virtual, 
positive. The 17 and 18 year old adolescents also 
associated this music to themes from nature.  

Ranking of the favourite auditions 
Regarding the options of the respondents for the favourite 
audition, all of them ranked the accessible piece, Dream 
Way, in first place with 34, respectively 48 votes. In 
second place, the children voted for piece no. 3, Dusk, 
with 9 votes, followed by Chambre d`enfant, in third 
place, with 4 votes and by piece no. 1 (musique 
concrète), in fourth place with 3 votes. 
The preadolescents gave 4 votes, on a par, to Dusk and 
Une minute cinema pour les oreilles. Chambre d`enfant 
ranked third, with 3 votes. 
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Diagrama 8: Clasament al preferințelor 

CONCLUZII FINALE 
Muzica electronică pe care copiii, preadolescenții și 
adolescenții au audiat-o în acest experiment face parte 
din categoriile: muzică concretă, muzică electroacustică, 
muzică acusmatică și muzică electronică pentru 
meloterapie.  Respondenții, indiferent de vârstă, au reușit 
cu succes să identifice descriptorii care au fost puși în 
legătură cu aceste lucrări ce oscilează între  parametrii de 
sonoritate și expresie:  real/concret - virtual/abstract și  
accesibilitate/inaccesibilitate.    
Copiii și preadolescenții au receptat cele patru audiții 
într-un mod relativ asemănător, folosind, pentru a da sens 
și semnificație lucrărilor audiate, tematici care fac parte 
din convenția culturală însușită prin educație formală și 
informală. Tematicile au fost astfel cuprinse în mai multe 
tipuri (5): narațiuni inspirate din  filme science fiction,  
scenarii de aventură și horror, jocuri video, sentimente, 
emoții, descrieri ale unor stări psihice, natură-aventură-
mister. Atunci când au avut un suport în realitatea 
cunoscută a mediului sonor, au reușit să identifice 
sunetele, zgomotele, dând sens unor narațiuni 
asemănătoare, așa cum s-a raportat în cazul primei lucrări 
de muzică concretă, tematica dominantă fiind aceea a 
traficului unui oraș aglomerat. În cazul celorlalte lucrări, 
Chambre d`enfant și Dusk, al căror conținut a vehiculat 
sonorități prelucrate electronic prin sinteză și un conținut 
abstract, lipsa unui reper auditiv în lumea sonoră 
cunoscută  i-a determinat pe subiecți să identifice aceste 
sunete printr-un număr mare de surse - zgomote 
provenite de la obiecte, sunete instrumentale, sunete 
naturale: de animale, insecte, râsete de copii, vânt etc.  
S-au identificat un număr foarte mare de încercări de 
descriere a sursei sonore, la copii mai multe decât la 
preadolescenți, care în schimb au raportat mai mulți 
descriptori conceptuali, de emoție sau  funcționalitate.  
48% dintre copii au dat un titlu sau au construit o 
narațiune  în urma audierii, la fel ca 58% din adolescenți. 
La copii s-au înregistrat răspunsuri ca „Nu știu“, „Nu 
înțeleg“, fapt care arată că nu toți copiii au capacitatea de 
a asimila sau accepta noutatea sonorităților muzicii 
electronice.   
Tematicile vehiculate au fost în număr mai mare la 
preadolescenți, la care, în cazul pieselor cu un coeficient 
mai crescut de abstractizare, aceștia  au folosit asocieri și 
titluri de filme horror sau SF. La copii temele au fost mai 
eterogene și egale ca număr (mai puține horror, mai 
multe descrieri de natură, scene cotidiene, emoții sau 
jocuri video). Pentru narațiunile piesei a patra, Dream 

 

Chart 8:  Ranking of preferences 

FINAL CONCLUSIONS 
The electronic music which the children, the 
preadolescents and the adolescents listened to in this 
experiment is part of the following categories: musique 
concrète, electroacoustic music, acousmatic music and 
electronic music for therapy.  The respondents, regardless 
of age, succeeded in identifying descriptors connected to 
these works which oscillate between parameters of 
sonority and expression: real/concrete – virtual/ abstract, 
accessibility/ inaccessibility. 
The children and the preadolescents received the four 
auditions in a relatively similar manner, using themes 
which are part of the cultural convention appropriated by 
means of the formal and informal education, in order to 
assign sense and meaning to the works they listened to. 
The themes were, thus, included in several types (5): 
narratives inspired from science fiction movies, 
adventure and horror scenarios, video games, sentiments, 
emotions, descriptions of psychological moods, nature-
adventure-mystery. When they had a support in the 
known reality of the sonorous environment, they 
succeeded in identifying the sounds and noises, assigning 
sense to some similar narratives, as was reported in the 
case of the first piece of musique concrète, the prevailing 
theme being the traffic of a busy city.  
In the case of the other pieces, Chambre d`enfant and 
Dusk, whose content presented sonorities that had been 
processed electronically through synthesis and an abstract 
content, the lack of correspondents in the known 
environment determined the subjects to associate these 
sounds to a large number of sources: noises coming from 
objects, instrumental sounds, natural sounds of animals, 
insects, children’s laughter, wind, etc. We identified a 
great number of attempts to describe the sound source, in 
children more than in preadolescents, who, however, 
reported more conceptual descriptors of emotions or 
functionality. Following the audition, 48% of the children 
and 58% of the adolescents gave a title or built a 
narrative. Some of the children provided answers like “I 
don’t know”, “I don’t understand”, a fact which shows 
that not all children have the capacity to assimilate or 
accept the novelty of the sonorities produced by 
electronic music.  
The proposed themes were higher in number in 
preadolescents who, in the case of the pieces with a 
higher level of abstractization, used associations and 
titles of horror or SF movies; in the case of the children, 
the themes were more heterogeneous and equal in 
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Way, ambele categorii au identificat cu preponderență 
tematici din natură precum și  stări și emoții pozitive. 
Alegerea funcționalității acestei muzici a demonstrat 
faptul că filmul este convenția culturală  principală prin 
care respodenții  identifică aceste genuri muzicale.  
Așadar, cei mai mulți au optat pentru film, apoi film 
horror sau Science Fiction, apoi, la mare distanță, jocuri 
video, teatru, balet, ultima lucrare fiind votată în 
unanimitate pentru relaxare, terapie, vindecare, visare, 
înaintea categoriei film. 
În urma audierii celor patru lucrări s-a observat faptul că 
au dominat emoțiile negative într-o proporție diferită la 
primele trei piese. În ultima audiție, emoțiile pozitive 
declarate în unanimitate confirmă cele două ipoteze: o 
muzică accesibilă produce plăcere și emoții pozitive - o 
muzică  inaccesibilă, abstractă este asociată emoțiilor 
negative. De altfel, lucrarea Dream Way, cea mai 
accesibilă, a întrunit și cele mai multe voturi, fiind 
preferată de majoritatea ascultătorilor.  
Dacă în prima lucrare zgomotele au fost recunoscute, 
lucrarea fiind accesibilă din acest punct de vedere, 
imposibilitatea de a da sens evenimentelor sonore a 
condus la opțiunea emoțiilor negative. Diferența între 
răspunsurile acestor categorii de vârstă și adolescenții de 
16-18 ani intervievați într-un studiu anterior este aceea că 
cei din urmă au avut capacitatea de a utiliza un limbaj 
metaforic mai evoluat în cazul muzicilor abstracte și au 
putut da sensuri mult mai apropiate de intenția 
componistică. Astfel, de pildă, în audiția II, Chambre 
d`enfant, ponderea emoțiilor pozitive în concordanță cu 
finalul a fost mai mare decât cea a emoțiilor negative, 
dovedind că adolescenții au recepționat mesajul pozitiv al 
piesei, iar copiii și preadolescenții nu au putut trece de 
prima impresie sonoră, stridentă și disonantă.  
Copiii au dat răspunsuri mai puține și mai simple, 
încercând să dea un sens obiectual concret sunetelor și 
evenimentelor muzicale, pe când preadolescenții au 
folosit un număr mult mai mare de descriptori foarte 
variați. Preadolescenții au reușit să dea un sens mai 
complex, arătând o direcție evolutivă pe linia gândirii 
ipotetico-deductive abstracte.  

 

number (fewer horror ones, more descriptions of nature, 
everyday situations, emotions or video games). For the 
narratives of the fourth piece, Dream Way, both 
categories identified with preponderance themes from 
nature, positive moods and emotions. 
The choice of the functionality of this music 
demonstrated the fact that film is the main cultural 
convention by which the respondents identify these 
musical genres. Thus, most of them opted for films, then 
horror or science fiction films and then, at a great 
distance, for video games, theatre, ballet, the last piece 
being voted unanimously for relaxation, therapy, healing, 
dreaming, before the option for films. 
  Following the auditions of the four pieces, it became 
noticeable that, in the first three, the negative emotions 
dominated in different proportions and, in the last one, 
the positive emotions dominated totally, confirming the 
two hypotheses: an accessible piece of music produces 
pleasure and positive emotions, while an inaccessible, 
abstract one is associated to negative emotions. As a 
matter of fact, the piece Dream Way, the most accessible 
of them, gathered the most votes, being preferred by most 
of the hearers.  
Whereas in the first piece the noises were recognized, 
making it accessible from this viewpoint, the 
impossibility to assign meaning to the sonorous events 
led to an option for negative emotions. The difference 
between the answers of these age categories and of the 
adolescents (16-18 years) interviewed in a previous study 
is that the adolescents had the capacity to utilize a more 
elevated metaphorical language when listening to abstract 
music and could provide meanings closer to the intention 
of the composer. Thus, in audition II, Chambre d`enfant, 
the weight of the positive emotions in concordance with 
the finale was greater than that of the negative emotions, 
proving that the adolescents received the positive 
message of the piece, while the children and the 
preadolescents could not overcome the first strident and 
dissonant impressions produced by the sounds.  
The children gave fewer and more simple answers, trying 
to assign a concrete material sense to the musical sounds 
and events, while the preadolescents used a much greater 
and very varied number of descriptors. The 
preadolescents also succeeded in assigning a more 
complex sense, showing an evolution in terms of  
hypothetical-deductive abstract reasoning.  
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