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REZUMAT 
Această lucrare prezintă trio-ul electro-acustic 
Meccanica Azione Sonora, format din Federico 
Costanza, Marco Gasperini și Alessio Rossato și 
cercetările întreprinse de ei anterior pentru dezvoltarea 
unor noi sintaxe muzicale, susținute de utilizarea 
tehnologiilor (procesare digitală a semnalului, live-
electronics, comunicare audio în rețea, sisteme 
nestandardizate de difuzare a sunetului etc.). Vom 
prezenta o strategie componistică numită aici muzică 
funcțională. Utilizarea acestui termen nu trebuie 
înțeleasă în accepțiunea sa curentă, care desemnează o 
muzică folosită cu un scop specific (în principal unul 
practic). Mai întâi vom oferi o definiție a muzicii 
funcționale și apoi vom exemplifica prin descrierea 
câtorva dintre compozițiile noastre, în care am dezvoltat 
această atitudine compozițională.  

Cuvinte cheie: meccanica azione sonora, muzică 
funcțională, compoziție muzicală electronică, 
spațializare sonoră, declanșatori magnetostrictivi,  
comunicare audio în rețea.  

INTRODUCERE 
Meccanica Azione Sonora a fost un trio electro-acustic 
format în 2007 de compozitorii/instrumentiștii Federico 
Costanza (claviatură), Marco Gasperini (chitare) și 
Alessio Rossato (instrumente de percuție), activi în 
domeniul compoziției/interpretării muzicii electro-
acustice. În ultimii ani de activitate am dezvoltat pe baza 
improvizației libere, cu procesare electronică live a 
sunetelor instrumentale, conceptul unei strategii 
compoziționale numite muzică funcțională. Lucrările 
noastre muzicale variază de la compoziții pentru 
instrumente și live electronics până la audio vizuale: în 
pofida inovațiilor tehnice care în prezent predomină în 
creația de noi sunete și forme, dorim să scoatem în 
evidență modul în care acțiunile muzicianului / 
compozitorului cresc în importanță în cercetarea 
muzicală contemporană.  

MUZICA FUNCȚIONALĂ 
Există multe dovezi referitoare la faptul că timbrul este 
unul dintre principalele puncte de interes din gândirea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This paper presents Meccanica Azione Sonora, an 
electro-acoustic trio formed by Federico Costanza, 
Marco Gasperini, Alessio Rossato and their former 
research into the development of new musical syntaxes, 
prompted by the use of technologies (digital signal 
processing, live-electronics, network audio 
communication, non-standard sound diffusion systems, 
etc.). We will present a compositional strategy named 
here functional music. The use of this term must be 
considered in opposition to its current use indicating a 
music that is used with a specific (mainly practical) 
purpose. To begin with, we shall give a definition of 
functional music and then exemplify it through the 
description of several of our compositions in which this 
compositional attitude has been developed. 
Key words: meccanica azione sonora, functional music, 
electronic musical composition, sound spatialization, 
magnetostrictive actuators, network audio 
communication. 

INTRODUCTION 
Meccanica Azione Sonora was an electro-acoustic trio 
formed in 2007 by the composers/instrumentalists 
Federico Costanza (keyboards), Marco Gasperini 
(guitars) and Alessio Rossato (percussions) active in the 
composition/performance of electro-acoustic music. In 
the past years of activity we developed from free 
improvisation with live electronic processing of 
instrumental sounds to the definition of a compositional 
strategy named here functional music. Our musical works 
range from compositions for instruments and live 
electronics to audio visuals: despite the technical 
innovations that currently have a strong prominence in 
creating new sounds and forms, we wish to emphasize 
how the musician’s/composer’s actions are increasingly 
important in contemporary music research. 

FUNCTIONAL MUSIC 
There is quite a lot of evidence of timbre being one of the 
main interests in musical thought (at least) of the last 60 
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muzicală (cel puțin) în ultimii 60 de ani și este, cel puțin, 
unul din principalele domenii de cercetare în probleme 
legate de muzica electronică și muzica asistată de 
computer. Cu toate acestea, o definiție univocă a 
timbrului pare oarecum dificil de formulat [4] [6].  
Ceea ce dorim să spunem prin timbru este semnul  unei 
identități sistemice (o definiție împrumutată de la  A. Di 
Scipio). Un sistem se definește conform cu următoarele 
spații: 

1. instrumentația sau tratarea instrumentelor sau, 
mai general, tratamentul materialului acustic; 

2. instrumentele de procesare a sunetului și 
dinamica lor intrinsecă (interacțiuni planificate, 
neajunsuri etc.); 

3. sistemul de difuzare a sunetului. 
Odată ce un anumit număr de variabile a fost ales pentru 
fiecare spațiu și s-a conceput un câmp de definiție pentru 
variabilele fiecăruia dintre cele trei spații, reprezentăm 
câmpurile de definiție ale unei funcții muzicale capabile 
de a genera forme (trebuie să precizăm faptul că nu este 
vorba aici despre ceea ce se numește compoziție 
algoritmică). Argumentele pentru această funcție sunt 
tabloul de execuție mai mult sau mai puțin definit pe care 
l-am configurat pentru  diferitele aplicații ale funcției 
însăși. 
O funcție unică, fiind prin ea însăși complexă, are 
propriile posibilități formale, care ar putea să se 
manifeste sau nu în lucrarea muzicală propriu-zisă, a 
cărei dezvoltare formală va fi dată, din același motiv, de 
către ordinea funcționalităților exprimate sonor. 
 

 
Figura 1: spațiu compozițional pentru muzică 
funcțională. 

Dorința noastră nu este să aplicăm în mod nepotrivit 
termeni matematici, nici nu încercăm să construim o 
teorie muzicală din aspecte matematice, nu facem altceva 
decât să împrumutăm un concept, ca sugestie, 
deplasându-i sensul într-un domeniu muzical pentru a 
descrie, și a înțelege noi înșine mai bine, o procedură 
emergentă de compoziție. Suntem conștienți că trebuie să 
întemeiem sistemele muzicale exclusiv pe criterii 
muzicale [1]: scopul nostru este, așadar, de a conferi un 
statut teoretic cercetării noastre muzicale. O funcție 
matematică este univocă: fiind dată o anumită valoare de 
intrare există doar un singur rezultat posibil. Nu așa stau 
lucrurile, cu siguranță, în compoziția muzicală, sau, cel 
puțin, nu acesta este scopul nostru. Sugestiile matematice 
trebuie așadar să fie combinate cu utilizarea  termenului 
funcție în teoria muzicală pentru a defini trăsăturile 
ierarhice și sintactice ale unui acord în armonia tonală.  
Ne vom clarifica definițiile cu un exemplu. Proiectăm 
următoarele câmpuri: 

 

years and is, at least, one of the main fields of research in 
electronic and computer music issues. However, a 
univocal definition of timbre seems somehow elusive [4] 
[6].  
What we mean with timbre is the sign of a systemic 
identity (a definition borrowed from A. Di Scipio). A 
system is defined according to the following spaces: 

1. instrumentation or treatment of instruments or, 
more generally, treatment of acoustical matter; 

2. sound processing tools and their intrinsic 
dynamics (planned interactions, shortcomings, 
etc.); 

3. Sound diffusion system. 
Once a certain number of variables for each space has 
been chosen and a field of definition for the variables of 
each of these three spaces has been designed, we trace 
the fields of definition of a musical function, capable to 
generate forms [9] (it should be outlined that what we are 
dealing here with is not what is known as algorithmic 
composition). The arguments to this function are the 
more or less defined executive canvas which we set-up 
for the different application of the function itself. 
A single function, being by itself complex, has its own 
formal possibilities, which may or may not be manifested 
in the actual musical work, whose formal development 
will be given, for this same reason, by the order of the 
functionalities made audible. 

 

 
Figure 1: composition space for functional music. 

It is not our will to apply mathematical terms 
inappropriately nor are we attempting to construct a 
musical theory out of mathematical issues, we are just 
borrowing a concept, as a suggestion, shifting its 
meaning into a musical domain to describe, and better 
understand ourselves, an emerging procedure of 
composition. We are aware that we must ground musical 
systems exclusively on musical criteria [1]: our aim is 
thus to give a theoretical status to our musical research. A 
mathematical function is univocal: given a certain input 
value there’s just one possible result. This is for sure not 
the case in music composition or, at least, not our goal. 
The mathematical suggestions must thus be combined 
with the use of the term function in music theory to 
define the hierarchical and syntactical features of a chord 
in tonal harmony. 

We will clarify our definitions with an example. We 
design the following fields: 
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1. x1 = coarde ciupite; 
2. x2 = Delay; y2 = Granulation; 
3. x3 = Incinte acustice. 

Primul câmp definește utilizarea unei anumite clase de 
instrumente pentru care trebuie să se scrie un tablou al  
interpretării (partitură detaliată sau plan de improvizație). 
Al doilea spațiu are câteva comportamente posibile 
conform combinației celor două variabile x2 și y2: 

1. fără procesare; 
2. doar Delay; 
3. doar Granulation; 
4. Delay și Granulation simultan; 
5. Succesiune Delay, Granulation; 
6. Succesiune Granulation, Delay; 

Numim toate acestea funcționalități. Forma muzicală este 
dată de deplasarea funcționalităților. Mai exact, o 
funcționalitate e dată de combinația comportamentelor 
celor câteva variabile ale celor trei câmpuri.  
Am putea considera termenii sistem și funcție drept 
sinonimi, dar cu înțelesuri ușor diferite: sistem acordă 
multă relevanță obiectelor care produc un timbru, de 
pildă instrumentele, în timp ce funcție acordă relevanță 
transformării a ceva în altceva, sugerează devenirea, 
mișcarea și, prin urmare, forma. 
Compoziția presupune definirea spațiilor de acțiune, 
acțiunilor propriu-zise (umane și electronice) și 
succesiunii de comportamente în fiecare spațiu. 
Până acum am definit trei funcții principale care au fost 
folosite pentru a produce câteva lucrări:   

1. sovra – posizione (supra-poziție, suprapunere); 
2. butchery; 
3. rumore – silenzio – metallo (zgomot - tăcere - 

metal); 
Lista reprezintă totodată o scală cu trei trepte diferite de 
versatilitate ale funcțiilor muzicale: prima este cea mai 
flexibilă și adaptabilă (adică formal deschisă), pe când 
ultima este cel mai formal închisă. Vor fi acum descrise 
în ordine inversă.   

RUMORE – SILENZIO – METALLO 
Pornind de la lucrări în bianco/nero/metallo ale artistului 
venețian Emilio Vedova, am dezvoltat un spectacol 
multi-senzorial prin experimentarea intensă cu elemente 
sonore, vizuale și gestuale: cei trei muzicieni, folosind 
atât un set instrumental, cât și unul electronic, evoluează 
pe întreg spațiul scenei. În spatele stației fiecărui interpret 
se află o placă de cupru suspendată iluminată de 
reflectoare. Nivelul muzical interacționează, ca un pas de 
deux, cu o filmare realizată de Lino Budano (artist 
multimedia și sculptor). 

Instrumentația  și difuzarea sunetului  
Setul instrumental folosit în proiectul rsm include: 

 Instrumente de percuție (vibrafon, cinele, tobă 
mică);  

 Chitare (electrică și acustică); 
 2 piane de jucărie; 
 3 plăci de cupru rezonante; 

 

1. x1 = plucked strings; 
2. x2 = Delay; y2 = Granulation; 
3. x3 = Loudspeaker(s). 

The first field defines the use of a certain class of 
instruments for which a performance canvas should be 
written (detailed score or improvisation plan). 
The second space has several possible behaviours 
according to the combination of the two variables x2 and 
y2: 

1. no processing; 
2. Delay alone; 
3. Granulation alone; 
4. Delay and Granulation simultaneously; 
5. Succession Delay, Granulation; 
6. Succession Granulation, Delay; 

We call these functionalities. Musical form is given by 
displacement of functionalities. More precisely a 
functionality is given by the combination of the actual 
behaviours of the several variables of the three fields.  
We may consider the two terms system and function as 
synonymous, but with slightly different meanings:  
system gives much relevance to the objects that produce a 
timbre, i.e. the instruments, while function gives 
relevance to the transformation of something into 
something else, it suggests the becoming, movement and 
hence form. 
Composing means to define spaces for actions, actual 
actions (both human and electronic) and the succession 
of behaviours in each space. 
Up to now we have defined three main functions which 
have been used to produce several works:   

1. sovra – posizione (super-position/overlap); 
2. butchery; 
3. rumore – silenzio – metallo (Noise – silence – 

metal); 
This list represents also a scale with three different 
degrees of versatility of the musical functions: the first is 
the most flexible and adaptable (i.e. formally open), 
while the last is the most formally closed. They will be 
now described in reverse order.  

RUMORE – SILENZIO – METALLO 
With regard to works in bianco/nero/metallo 
(black/white/metal) by the Venetian artist Emilio Vedova 
(the cycles Frammenti/Schegge and Arbitrii, 
(1977/1978), Laminati, (1991), Dischi Non Luogo, 
(1987/1997), we developed a multi-sensorial 
performance through intensive experimentation of sound, 
visual and gestural elements: the three musicians, using 
both an instrumental and electronic set, act on the entire 
space of the stage. Behind each player’s station there is a 
suspended copper plate illuminated by headlights. The 
musical layer interacts, like a pas de deux, with a video 
by Lino Budano (a multimedia artist and sculptor). 

Instrumentation and sound diffusion 
The instrumental set used in the rsm project includes: 

 Percussions (including vibraphone, cymbals, 
snare drum);  

 Guitars (electric and acoustic); 
 2 Toy pianos; 
 3 resonant copper plates; 
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 3 declanșatoare acustice magnetostrictive; 
 3 laptopuri; 
 3 fișiere audio digitale (3 canale); 
 Incinte acustice; 
 1 material video. 

În Figura 1 apare aranjarea interpreților și 
instrumentarului pe scenă (AMP, amplificator pentru 
chitara electrică; L1-2, boxe; P1-3, plăci de cupru cu 
declanșatoare acustice aplicate; SUB, subwoofer). 

 

 
Figura 2: aranjarea pe scenă pentru Rumore – Silenzio 
– Metallo. 

Pentru difuzarea sunetului, pe lângă un sistem stereofonic 
de tip PA cu un subwoofer central, se folosesc trei 
traductori non-standard, fiecare alcătuiți prin cuplarea 
unui declanșator acustic magnetostrictiv [8] cu o placă de 
cupru suspendată (ca. 190x40 cm). Sunetul astfel difuzat 
va fi colorat de caracteristicile particulare de rezonanță 
ale fiecărei plăci.  

Partitura instrumentală 
Partitura muzicală a acestei compoziții este divizată în 
nouă secțiuni cu următoarele comportamente posibile: 

1. fișiere auto digitale; 
2. fișiere auto și instrumente digitale; 
3. instrumente și live electronics;  

Secțiunile sunt deja complet scrise, dar ar putea cuprinde 
o parte din improvizația controlată (bridges), bazată pe 
unele gesturi instrumentale definite (v. Figura 3). 
Funcționalitatea funcției bridges este să exploreze 
comportamentul propriu-zis al procesării și difuzării 
sunetului, adică să lase timbrul întregului sistem să se 
manifeste.  

 

 
Figura 3: partitura pentru partea A din rsm cu bridge 
de improvizație. 

Track-uri digitale  
Există trei benzi cu fișiere digitale care se difuzează în 
timpul spectacolului. Fiecare fișier de pe cele trei benzi 
se cântă local de către clienți pe respectiva placă de cupru 
(client 1: fișierul 1 pe P1; etc.). Prima bandă se difuzează 
la începutul piesei, ca preludiu pentru instrumentele 
acustice. A doua bandă apare treptat din secțiunea 

 

 3 magnetostrictive acoustic actuators; 
 3 laptops; 
 3 digital tracks (3 channels); 
 Loudspeakers; 
 Video. 

In Figure 1 is displayed the on stage arrangement of 
performers and instrumentation (AMP, electric guitar 
amplifier; L1-2, loudspeakers; P1-3, copper plates with 
applied acoustic actuators; SUB, sub-woofer). 

 

 
Figure 2: on stage arrangement for Rumore – Silenzio – 
Metallo. 

For the sound diffusion, besides a standard public address 
stereophonic system with a central sub-woofer, three 
non-standard transducers are used, each made-up by the 
coupling of a magnetostrictive acoustic actuator [8] with 
a suspended copper plate (ca. 190x40 cm). The sound 
thus diffused will be coloured by the particular resonance 
characteristics of each plate. 

The instrumental score 
The musical score for this composition is divided in nine 
sections with the following possible behaviours: 

1. digital tracks; 
2. digital tracks and instruments; 
3. instruments and live electronics;  

Sections are completely written out but may comprehend 
some part of controlled improvisation (bridges), based on 
some defined instrumental gestures (see Figure 3). The 
functionality of bridges is to explore the actual behaviour 
of sound processing and diffusion, i.e. to let emerge the 
timbre of the whole system. 

 

 
Figure 3: score for part A of rsm with improvisation 
bridge. 

Digital tracks 
There are three digital tracks tapes to be played during 
the performance. Each track of the three tapes is played 
locally by clients on the respective copper plate (client 1: 
track 1 on P1; etc.). The first tape is played at the 
beginning of the piece, as a prelude for the acoustical 
instruments. The second tape slowly emerges from the 
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instrumentală C. A treia se conturează după o tăcere 
destul de lungă în secțiunea finală. În această ultimă 
secțiune plăcile devin singurele instrumente, atât ale 
componentei umane, cât și ale celei electronice a trio-
ului, precum și ale laturii vizuale a spectacolului. 
Interpreții abandonează, pe rând, instrumentele folosite 
până în acest moment și acționează direct asupra plăcilor, 
mișcându-le în diverse moduri; filmarea devine treptat 
albă, reverb-ul luminii, cauzat de reflexiile luminilor de 
scenă pe plăci, sunt principala atracție pentru ochi. 
Acțiunea interpreților asupra plăcilor apare ca mișcare 
spațială a sunetelor din cauza uniformității relative a 
materialelor sonore din cele trei surse (zgomot alb filtrat). 
La momentul culminant, zece secunde de zgomot alb 
încheie Rumore-Silenzio-Metallo(2009). 

Procesarea sonoră 
Fiecare interpret folosește de asemenea un laptop care 
realizează procesarea semnalelor receptate (v. Figura 4). 
Fiecare computer are una sau mai multe intrări pentru 
microfon pentru a capta sunetele instrumentale și o ieșire 
locală directă către placa de cupru (Pn). În plus, fiecare 
client poate trimite către și primi de la server două 
semnale. Pe unul din cei trei clienți se află și server-ul, 
care se utilizează pentru configurarea rețelei de semnale 
audio prin intermediul unei matrice globale. Semnalele 
care sunt receptate și emise pot fi direcționate intern de 
către clienți prin intermediul unei matrice locale similare. 
Variabilele de procesare a sunetului sunt: 

 Unitatea Delay (DEL); 
 Unitatea de procesare granulară (GRAIN)[6] 

[10]; 
 Unitatea Reverb (REV); 
 Unitatea Ring modulation (RM); 
 Unitatea Transposition (TRANSP); 
 Unitatea Vocoder (VOCODER) [7] [11]. 
 

 
Figura 4: câmpul de procesare sonoră rsm. 

Toate aceste diverse module de procesare vor prelua 
diferite configurații (comportamente) pe parcursul piesei. 
Această succesiune, împreună cu cea a configurațiilor 
rețelei audio, formează partitura computerului [1]. Știma 
fiecărui computer este inclusă în memoria sa (locală) ca o 
listă de comenzi; descifrarea partiturii este controlată de 
interpreți în atacuri precise și determinate. Derularea 

 

instrumental section C. The third grows out after a quite 
long silence in the final section. In this last section, the 
plates become the only instruments of both the electronic 
and human layer of the trio as well as of the visual side of 
the performance. The performers leave, one at a time, the 
instruments used up to that point and act directly on the 
plates, by variously moving them; the video becomes 
progressively white, the light’s reverb, caused by 
reflections of the stage lights on the plates, are the main 
attractions for the eyes. The action of the performers on 
the plates emerges as spatial movement of sounds 
because of the relative uniformity of sound materials 
between the three sources (filtered white noise). In the 
apex ten seconds of white noise conclude Rumore-
Silenzio-Metallo(2009). 

Sound processing 
Each performer uses also a laptop computer which carries 
on some processing on incoming signals (see Figure 4). 
Each computer has one or more microphone inputs to 
capture the instrumental sounds and a direct local output 
to the copper plate (Pn). Moreover, each client may send 
to and receive from the server two signals. On one of the 
three clients resides also the server, which is used to 
configure the network of audio signals by means of a 
global matrix. Incoming and outgoing signals may be 
routed internally by clients by means of a similar local 
matrix. 

The sound processing variables are: 
 Delay unit (DEL); 
 Granular processing unit (GRAIN) [6] [10]; 
 Reverb unit (REV); 
 Ring modulation unit (RM); 
 Transposition unit (TRANSP); 
 Vocoder unit (VOCODER) [7] [11]. 
 

 
Figure 4: rsm sound processing field. 

All these various processing modules will assume 
different configurations (behaviours) in the course of the 
piece. This succession together with that of the 
configurations of the audio network, forms the computer 
score [1]. The part of each computer is contained in its 
(local) memory as a list of commands; the reading into 
the score is controlled by the players in precise and 
determined attacks. The advancement of this playlist is 
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playlist-ului este sincronizată între cei trei interpreți prin 
intermediul protocolului OSC [12]. 
Trebuie de asemenea să menționăm spațializatorul 
(SPAT): această unitate nu este folosită pentru a simula 
mișcări sonore, ci pentru a deplasa sunetele de la o sursă 
la alta, și din moment ce acestea diferă atât de mult ca 
timbru, unitatea este folosită pentru a muta sunete 
(excitații) între timbruri. Datorită unor diverse întârzieri 
introduse în unele rute către unitățile de ieșire (plăci de 
cupru distanțate de server) unitatea este ne-liniară.  
Comunicarea audio între clienți și server se realizează 
prin protocolul UDP, pe interfața ethernet [3]; acest tip de 
comunicare implică unele întârzieri în linia de transmitere 
(între 0.2 și 1 secundă) care au fost valorificate muzical 
pentru a compune relații spațio-temporale complexe și 
ne-liniare între diverse semnale [2]. Să vedem, de 
exemplu, cum în secțiunea B, (v. Figura 5) a piesei seria 
audio (implicând câteva schimburi de semnale audio între 
clienți) afectează întârzierea (delay), valorile întârzierii 
fiind date doar ca exemple probabile: 

 DEL(1-2) = 0.2” (timp de întârziere client1 - 
client2); 

 DEL(2-1) = 0.1” (timp de întârziere client2 - 
client1); 

 DEL(2-3) = 0.3” (timp de întârziere client2 - 
client3); 

 DEL(3-2) = 0.5” (timp de întârziere client3 - 
client2). 

Player1 și Player3 sunt reverberați; Player3 este ușor 
întârziat (0.6”), unitatea REV fiind în client1, iar 
semnalul său trebuie să ajungă până la server, în client2, 
și apoi la client1.  Rezultatul reverb-ului este direcționat 
spre unitatea SPAT în client2 și astfel întârziat cu 0.2”; 
unitatea SPAT direcționează ieșirea REV spre L1, L2 și 
P2 în timpul real al client2, dar către P1 și P3 semnalul 
este întârziat în continuare (și în mod diferit). Player1 și 
Player3 sunt de asemenea amplificate pe placa de cupru 
locală în timpul real corespunzător fiecăruia, dar pe P2 cu 
timp de întârziere datorat comunicării cu client2. 

 

 
Figura 5: comportamentul spațiului de procesare 
sonoră în secțiunea B a rsm. 

Conform acestui exemplu este clar că dinamica spațială 
trebuie să provină din colorații timbrale distincte ale unor 
semne acustice relaționate (sunete acustice și 
transformările posibile ale acestora) și din combinații de 
întârzieri în transmisie (fiecare comunicare își lasă 
propriile urme). 
Acest concept de compoziție spațială se inspiră din unele 
declarații ale lui Pierre Boulez privind înțelegerea eronată 
a termenilor „mișcare și mijloc de transport“ în 
compoziția spațială: „în loc de aceasta, spațiul este un 

 

synchronized between the three players by means of the 
OSC protocol [12]. 
We must also mention the spatializer (SPAT): this unit is 
not used to simulate sound movements but to move 
sounds from one source to another, and since these differ 
so much in timbre, the unit is used to move sounds 
(excitations) between timbres. Due to different delays 
introduced in some paths to the output units (copper 
plates remote from the server) the unit is non-linear.  
Audio communication between clients and server is done 
by means of the UDP protocol, on an ethernet interface 
[3]; this kind of communication implies some delays in 
the transmission line (between 0.2 and 1 second) that 
have been musically employed to compose complex and 
non linear time/space relationships between various 
signals [2]. Let’s see, for example, how in section B (see 
Figure 5) of the piece the audio chain (implying several 
exchanges of audio signals between clients) affects the 
delay composition (delay values are given only as 
probable examples): 

 DEL(1-2) = 0.2” (client1 to client2 delay time); 
 DEL(2-1) = 0.1” (client2 to client1 delay time); 
 DEL(2-3) = 0.3” (client2 to client3 delay time); 
 DEL(3-2) = 0.5” (client3 to client2 delay time). 

Player1 and Player3 are reverberated; Player3 is slightly 
delayed (0.6”) for the REV unit is in client1, and its 
signal must travel to server, in client2, and then to 
client1. The reverb output is routed to the SPAT unit in  
client2 and thus delayed by 0.2”; the SPAT unit routes 
the REV output to L1, L2 and P2 in client2 real time, but 
to P1 and P3 the signal is further (and differently) 
delayed. Player1 and Player3 are also amplified on their 
local copper plate in their respective real time, but on P2 
with the delay time due to the communication with 
client2. 

 

 
Figure 5: behaviour of sound processing space in 
section B of rsm. 

According to this example it is clear that spatial dynamics 
must emerge from distinct timbre colourations of related 
acoustic signs (acoustical sounds and their possible 
transformations) and from combinations of transmission 
delays (each communication leaves its traces). 
This conception of space composition draws on some 
statements by Pierre Boulez regarding the misconception 
between “movement and means of transport” in space 
composition: the space is instead a polyphonic 
distribution potential, an index for structures distribution. 
[1]. 
The rsm function has been applied (up to now) to two 
works: Rumore – Silenzio – Metallo(2009), 2009, 30’, for 
instruments, three laptops, three copper plates and video, 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

79

 

potențial de distribuție polifonică, un index de distribuție 
structurală” [1]. 
Funcția rsm a fost aplicată (până acum) la două lucrări: 
Rumore – Silenzio – Metallo(2009), 2009, 30’, pentru 
instrumente, trei laptopuri, trei plăci de cupru și video, 
proiectată pentru interpretare live, și Rumore – Silenzio – 
Metallo(2010), 2010, 20’, pentru audio și video 
stereofonice, în care întreaga partitură a primei versiuni a 
fost revizuită, adaptată și înregistrată, iar 
comportamentele de procesare/difuzare a sunetului în 
întregime reconsiderate  pentru mediul diferit. 

BUTCHERY/ABATOR 
Pentru acest proiect am condensat unele dintre 
principalele caracteristici ale rsm pentru a obține o 
anumită funcție adecvată pentru  ceea ce numim table 
electronic music, care reprezintă o modalitate de 
interpretare extrem de adaptabilă.  
Un cadavru este ales pentru a fi măcelărit cu orice 
obiecte producătoare de sunet disponibile și adecvate.   
Cei trei interpreți vor acționa asupra acestui instrument 
conform unui plan de improvizație stabilit anterior, pe 
rând, câte doi, sau toți împreună.  
Interpreții chiar vor coordona un mediu de tip sample and 
play pentru a înregistra și interpreta în mod repetat 
secțiunile extrase de către interpretul/interpreții activ(i). 
Eșantioanele sonore astfel produse sunt trimise spre 
declașatoarele plasate pe diferite suprafețe rezonante (v. 
Figura 6).  

 

 
Figura 6: câmpuri de definție pentru butchery. 

Prima lucrare realizată cu această funcție a fost Guitar 
butchery, 2010, prezentată la Biennale Musica din 
Veneția în 2010, în care cadavrul a fost o chitară 
electrică, iar declanșatoarele acustice au fost plasate două 
pe două suprafețe de metal și unul pe podeaua de lemn a 
scenei pentru a oferi un răspuns mai bun la frecvențele 
joase.  
În Guitar butchery corpul instrumentului e secționat în 
trei părți și pe fiecare din aceste părți acționează un alt 
interpret. Partitura (v. Figura 7) este în trei părți, fiecare 
constând din două niveluri, unul care indică acțiunile 
asupra chitarei și unul acțiunile asupra laptop-ului. 

 
Figura 7: fragment din partitura lucrării Guitar 
Butchery. 

 

intended for live performance, and Rumore – Silenzio – 
Metallo(2010), 2010, 20’, for stereophonic audio and 
video, in which the whole score of the first version has 
been revised, adapted and recorded and the sound 
processing/diffusion behaviours wholly reconsidered for 
the different medium. 

BUTCHERY 
For this project we condensed some of the main features 
of rsm to obtain a particular function suitable for what we 
call table electronic music, which represents an 
extremely adaptable performance modality.  
A corpse is chosen to be butchered between any available 
and suitable sound producing objects. The three 
performers will act on this instrument according to some 
previously established improvisation plan, one by one, by 
two or all together.  
Performers will even manage a sample and play 
environment to record and repeatedly play cuts extracted 
by the acting performer(s). The audio loops thus 
produced are sent to the actuators placed on different 
resonating surfaces (see Figure 6).  

 

 
Figure 6: fields of definition for butchery. 

 
The first piece realized with this function was Guitar 
butchery, 2010, played at the Biennale Musica of Venice 
in 2010, in which the corpse was an electric guitar and 
the acoustic actuators were placed two on two metal 
surfaces and one on the wooden ground of the stage to 
provide a better response on low frequencies.  
In Guitar butchery, the body of the instrument is 
sectioned in three parts and each of these parts is acted on 
by a different performer. The performance score (see 
Figure 7) is in three parts and each is composed of two 
layers, one indicating the actions to be done on the guitar 
and one the actions to be done on the laptop. 

 
Figure 7: excerpt from the performance score of  
Guitar Butchery. 
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SOVRA-POSIZIONE 
Această funcție este concepută ca mediu pentru instalații 
sonore: simplificând descrierea procesului propriu-zis, 
câteva semnale de intrare (instrumente, zgomote 
ambientale etc.) sunt înregistrate în momente diferite în 
buffere de memorie distincte. După un timp aceste 
buffere sunt citite aleatoriu în fragmente de lungimi 
variabile (de la 20” la 0.1”) și în cele din urmă procesate 
în continuare printr-un instrument de procesare a 
sunetului. În paralel cu acest proces, se pot citi fișiere 
audio compuse anterior, conform cu ocazia respectivă. 
Partitura definește lungimea propriu-zisă a fragmentelor 
audio în diferite secțiuni, densitatea acestora 
(simultaneitatea fragmentelor), condițiile care 
declanșează citirea fișierelor audio și dinamica difuzării 
sunetului.  
Sovra-posizione este cea mai versatilă funcție a noastră 
(v. Figura 8); a fost concepută inițial pentru a fi folosită 
în concerte ca acompaniament pentru improvizațiile 
noastre sau ca intermezzo între secțiuni ale unui 
spectacol, și folosite astfel de câteva ori.  

 

 
Figura 8: sovra-posizione. 

De atunci a fost folosită inclusiv pentru a compune 
lucrări electro-acustice cum sunt sovra-posizione (rsm), 
2010, pentru sistem audio multi-channel și video, în care 
materialul acustic și procesarea sonoră sunt luate din 
materialul sonor pentru Rumore – Silenzio – Metallo 
(2010). 
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SOVRA-POSIZIONE 
This function is born as an environment for sound 
installations: simplifying the description of the actual 
process, several input signals (instruments, ambience 
noises, etc.) are recorded at different times in distinct 
memory buffers. After sometime this buffers are 
randomly read in chunks of variable length (from 20” to 
0.1”) and eventually further processed by some sound 
processing tool. Alongside with this process some pre-
composed audio files may be read, according to the 
actual occasion. The score defines the actual length of 
audio chunks in the different sections, their density 
(simultaneity of chunks), conditions which trigger the 
reading of audio files and the dynamics for the sound 
diffusion.  
Sovra-posizione is our most versatile function (see Figure 
8); it was conceived initially to be used in concerts as an 
accompaniment for our improvisations or as an 
intermezzo between sections of a performance, and thus 
used several times. 

 

 
Figure 8: sovra-posizione. 

Since then it has even been used to compose electro-
acoustical pieces such as sovra-posizione(rsm), 2010, for 
multi-channel audio system and video (selected for the 
XVIII Colloquio di Informatica Musicale, Turin, 2010, 
video by Lino Budano), in which the acoustical matter 
and sound processing are taken from the production 
material for Rumore – Silenzio – Metallo (2010). 

 




