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Conf. univ. dr. Adrian Borza

Arta muzicală algoritmică:
Introducere în programare, compoziție și interpretare interactivă cu calculatorul

Teză de abilitare

REZUMAT

I. DIRECȚII TEMATICE INTERDISCIPLINARE

În prima secțiune a tezei se prezintă contribuțiile autorului în cercetarea
artistică și științifică și realizările în activitatea didactică. Contribuțiile, obținute
ulterior conferirii titlului științific de doctor, sunt structurate pe direcții și domenii
interdisciplinare.

1. Muzică pe calculator
Compozițiile realizate cu programul IAC sunt Yak (2004), Muzică pentru

claviatură MIDI și calculator interactiv (2005), 80 after Max (2006), Lay Low (2007),
Today is the Day. 365 concise music pieces (2007), The Decipher (2007), Luxury of
Loneliness (2007), Today is the Day: Take a wild guess (2007), Relocation (2007),
Fragile (2008), Freeze This Moment (2009).

Cercetarea artistică mai include o lucrare realizată cu programul SF: 7 [seven]
(2010).

2. Mediul de programare Max
Programele de calculator, prin intermediul cărora au fost create și interpretate

lucrările personale, sunt IAC‒Interactive Algorithmic Composition (2004), SF‒Score
Follower (2010), iFPH‒Interactive Freezer Player Processor and Harmonizer (2011),
VJ‒Vee-Jay Music Visualizer (2013) și HHp‒Hot Hand Player (2015).

Cercetarea se referă și la programul CI‒Chopin Interactive (2010), conceput
pentru interpretarea Preludiului în La, compus de Fr. Chopin.

3. Muzică interactivă
Compozițiile realizate cu programul iFPH sunt If (2011), Akedia (2011), Drones

a.k.a. Woman in the Mirror, Drones II (2012), Les objets informatiques (A Sound
Poem About Science) (2012).

4. Interpretarea muzicii pe calculator prin gesturi non tactile
O direcție provocatoare de cercetare interdisciplinară explorează mijloacele de

producere a sunetului electronic prin gesturi naturale, însă fără control tactil,
folosind tehnologia wireless și un senzor gravitațional. Contribuția include muzica
pentru spectacolul de dans tehnologic, realizat cu programul HHp și-anume Here
and Now (2015).
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5. Impactul tehnologiei în artă și educație
Teoria și practica de programare în Max sunt predate în cadrul cursului Sisteme

muzicale interactive, inițiat în premieră națională și coordonat de autor încă din anul
2008. Cursul continuă să se adreseze studenților masteranzi, de la specializarea
Compoziție a Academiei de Muzică Gheorghe Dima, care doresc să-și lărgească
orizontul stilistic și estetic cu privire la propria creație, prin efortul dezvoltării de
aplicații interactive, multimedia, programe automate, instalații artistice, spectacole
de dans tehnologic.

În acest sens, autorul a elaborat 67 de programe, destinate studenților inițiați
ori debutanți, dornici să realizeze programe interactive, într-un timp mai scurt.

II. APLICAȚII PRACTICE

6. Programarea sistemelor interactive
În secțiunea a II-a a tezei se definește sintagma sistem muzical interactiv, se

dezbat caracteristicile esențiale ale sistemelor interactive, cu accent pe capacitățile
de ascultare și reacție, se descrie în detaliu procesul de transfer al informației între
diferite dispozitive electronice ale sistemului interactiv iFPH și se prezintă algoritmii
compoziționali ai programului iFPH.

7. Compoziție demuzică interactivă
După expunerea unor premise de cercetare a muzicii interactive, se ilustrează

practicile componistice emergente din tehnologia oferită de sistemul interactiv iFPH.
Dezbaterea surprinde și aspecte structural-compoziționale în If și Drones II.

If, distinsă cu Premiul George Enescu al Academiei Române, este o compoziție
care înglobează procese de sinteză granulară, analiză spectrală, analiză a anvelopei
sunetului, prelucrare prin efecte sonore, spațializare, compresie, filtrare și separare
a semnalului audio pe mai multe canale.

Drones II conține exclusiv sunete de vioară, captate prin microfon și prelucrate pe
scenă. Lucrarea integrează un ansamblu sofisticat de procese de transformare, în timp
real, a sunetului violinei. Drones II a devenit subiectul dezvoltării unui program pentru
prelucrarea figurilor geometrice, denumit VJ, și pentru a experimenta cu fuziunea
senzorială într-o formă de artă audio-vizuală.

8. Programare și interpretare interactivă prin gesturi non tactile
Cea de a II-a secțiune continuă cu descrierea procesului transformațional

specific sistemului interactiv HHp: captarea informației gestuale, analiza informației
detectate, prelucrarea datelor folosind algoritmi compoziționali, sinteza sunetului,
procesarea semnalului audio, producerea sunetului și propagarea lui, retroacțiunea
informației generate și a sunetului. Gesturile naturale interacționează cu diverse
calități ale sunetului, iar programul HHp gestionează interacțiunea.

9. Programare și interpretare interactivă la claviatura MIDI
Cum ar fi interpretarea Preludiului Op. 28, nr. 7, de Fr. Chopin, cu un calculator?

Cu acest gând autorul a început să scrie un program de interpretare muzicală.
Calculatorul ascultă și interpretează, alături de un pianist. Programul CI reacționează
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diferit la abordări interpretative diferențiate stilistic. Procesul de interpretare este
reprezentat printr-un șir de operații matematice și logice, cu numere.

10. Informatică muzicală
În încheierea secțiunii a II-a a tezei se evidențiază elemente de formalizare a

limbajului muzical, se dezbat algoritmi compoziționali originali, construiți cu scopul
de a analiza și structura fluxului de mesaje și date, recepționat de la interpret. Se
mai descriu caracteristicile obiectului informatic Max, se evidențiază conținutul
fișierului resursă al obiectului și cum funcționează codul sursă al acestuia.

III. PLANURI DE EVOLUȚIE A PROPRIEI CARIERE PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI
ACADEMICE

În secțiunea finală a tezei se prezintă un plan de dezvoltare profesională
ulterioară obținerii atestatului de abilitare, care vizează domeniile interdisciplinare
Muzică electroacustică, Muzică acusmatică, Muzică algoritmică, Muzică interactivă
și Sisteme muzicale interactive. Potențialul de a continua dezvoltarea carierei este
prezentat în capitolele 11. Cercetare‒Perspective analitice, 12. Creație artistică și
13. Predare‒Îndrumare‒Mentorat.


