
 

Curatorial > LINIES DE VISIO 
 
Amb aquesta secció, el MACBA obre una línia de programació 
destinada a explorar el complex mapa de l'art sonor des de 
punts de vista diferents organitzats en cicles de comissariat.  
 
LINIES DE VISIO és un programa bimensual que pren el seu 
nom de la xarxa de punts interconnectats en l'espai global 
resonant creat per la ràdio i altres tecnologies sense fils. De 
l'extraordinària gamma de registres musicals presents en 
aquest escenari global, seguirem pistes tan diverses com la 
notació musical o la composició no-linial, i presentarem 
artistes que exploren idees al voltant de la transmissió com un 
mitjà d'expressió creativa.  
 
A cura de Barbara Held i Pilar Subirà. 
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LINIES DE 
VISIO #6  

Col·laborant amb estranys. Brenda Hutchinson  
 
 
 
 
 
 
Darrera la idea del què és correcte i el què no,                                                                                                     
hi ha un terreny. T’hi trobaré.                                                                                                                                        
Quan l’ànima reposa en aquest prat, el món és massa ple per parlar-ne.                                                                    
Idees, llenguatge. Fins i tot la frase de l’altre                                                                                                   
no té cap sentit. 
 
Rumi 
 
Per millorar la societat, passa més temps amb la gent que encara no coneixes. 
Escrits ’67-’72 de John Cage 
 
L’obra de Brenda Hutchinson, basada en el conreu i encoratjament d’obertura en la 
seva pròpia vida i la d’aquells que treballen amb ella, abraça un ventall d’accions molt 
ampli, des de la música electrònica abstracta fins a peces d’un any de durada, com el 
seu projecte actual “Daily Bell 2008”, un compromís amb l’acció simple de fer sonar 
campanes a la sortida i a la posta de sol cada dia de l’any, compartint la consciència 
d’aquest moment amb altres persones. 
En col·laboracions públiques com el “The West 4th Street Quintet”, enregistra gent que 
troba al carrer, escoltant-los i fent de testimoni. Exploracions i interpretacions més 
personals són les que fa amb la família i les persones estimades, treballant a través del 
dolor, la pèrdua i la por. Un punt d’inflexió recent és el que ha fet amb “Soundtracks”, 
una partitura/invent per a una amiga artista que patia una pèrdua gairebé total de 
memòria, que permetia que ella pogués tornar a dibuixar gràcies a uns sons 
programats, elements íntims i personals de la seva vida diària. La Brenda ha començat a 
treballar amb malalts i a centres de cures pal·liatives per tal que altres pacients puguin 
utilitzar el seu invent. (Els dibuixos de “Soundtracks” formaven part de “Possibilitat 
d’Acció, la vida de la partitura”, l’exposició comissariada per Held-Subirà, que explorava 
la notació musical, produïda per MACBA, juny-octubre 08). 
Per a “Línies de Visió 6”, Brenda Hutchinson conversa amb el jove compositor/intèrpret 
de Sant Francisco, Jon Brumit, estret col·laborador de la Neighborhood Public Radio 
(Ràdio Pública del Veïnat), sobre la “col·laboració amb estranys” que tots dos porten a 
terme en la seva obra, i mostra el seu treball amb Tom Bickley i El Cor Cardew. 
 
Més informació: 
Jon Brumit 
http://www.jonbrumit.com 
NPR 
http://www.neighborhoodpublicradio.org/ 
 
 
 

 
Barbara Held és flautista, compositora i artista sonora que 
actualment centra el seu interès en la relació rítmica entre la 
música i les imatges de vídeo. Ha encarregat i interpretat un 
conjunt idiosincràtic de nou repertori per a flauta de 
compositors espanyols i americans. Va ser la creadora i 
productora de "Música a Metrònom", una sèrie de concerts 
de música experimental que emfasitzaven la col·laboració 
entre músics i artistes visuals. Creu en la responsabilitat dels 
artistes/comissaris a l'hora de presentar l'obra de la resta 
d'artistes. 
http://www.barbaraheld.com/ 
 
Pilar Subirà és percussionista, reputada intèrpret de música 
contemporània i membre de diverses formacions 
cambrístiques i orquestrals. Des del 1992 combina l'activitat 
d'intèrpret amb la realització de programes a l'emissora 
Catalunya Música. 
 
So masteritzat per Ferran Conangla.  
 
Podeu dirigir qualsevol pregunta, comentari, suggeriment o 
enllaç d'interès a: linesofsight@gmail.com 
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[Brenda Hutchinson] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[DB1-5AMSan Fran 
http://dailybell2008.blogspot.com/2007_12_30_archive.html] 
 

 
[DB3-5AMDeadSea2 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/03/first-week-of-
march.html] 
 

 
01. Biografia 
 
B.F.A., Universitat Carnegie-Mellon; M.A., Universitat de Califòrnia, San Diego. Artista 
sonora i músic. Les seves obres inclouen la interpretació i composició per a la dansa, 
òpera, cinema, vídeo, ràdio i instal·lacions multimèdia interactives, en les quals hi 
utilitza llenguatge, relats i sons ambientals i samplejats. La Brenda ha fet també 
experiments de gran escala en improvisacions amb base social amb so, relats i 
interpretació. Durant molts anys ha cantat dins un tub de 2,75mts, i ha dissenyat un 
interface gestual per a Tub Llarg i MAX/MSP. 
 
Ha produït obres per a la National Public Radio’s Soundprint i ha rebut els següents 
guardons: Gracie Allen Award from American Women in Radio and Television, Ucross 
Residency Award and Montalvo Artist Residency.  
 
Ha rebut encàrrecs del Mary Flagler Cary Charitable Trust, Meet the Composer/Reader's 
Digest, National Endowment for the Arts, i McKnight Foundation, entre d’altres. Brenda 
ha estat artista resident a la Presó San Quentin , al Headlands Center for the Arts, 
Harvestworks, The Exploratorium i al Djerassi Resident Artists Program. 
 
Les gravacions de la seva obra estan publicades pels segells TELLUS, Deep Listening, the 
Aerial, O.O.DISCS, Frog Peak Music i Leonardo Music Magazine. 
 
 
Més informació: 
http://www.sonicportraits.org/ 
 
 
 
 

02. Llista de temes 
 
Durada total: 01h 09min 20sec 
 
01 Brenda Hutchinson "dailybell 6-21, SolsticeMix", 2008. 4:24 
02 Jon Brumit, "Pioneers walk"  
03 Jon Brumit, "door-to-door"  
04 Brenda Hutchinson "West 4th St. Quintet", d'Apple Etudes, 1981. 5:52 
05 Brenda Hutchinson "dailybell 9-11, sunrise", 2008. 1:43 
06 Brenda Hutchinson "EEEYAH! ", 1989. 11:44 
07 Jon Brumit, "evilbrad" 
08 Jon Brumit, "prtynmmr" 
09 Jon Brumit, "drumface" 
10 Brenda Hutchinson "dailybell 4-10PM", 2008 
11 Brenda Hutchinson "dailybell 4-30, sunset, phone", 2008 0:13 
12 Jon Brumit, "Turfquake" 
13 Jon Brumit, "waterworld-van-boven" 
14 Brenda Hutchinson "dailybell 8-17, sunrise", 2008. 2:27 
15 Brenda Hutchinson "Star Strangled Banner", 2008. 3:18 
16 Brenda Hutchinson "dailybell 11-6, sunrise", 2008. 1:16 
17 Brenda Hutchinson "dailybell 9-19, sunset", 2008. 0:50 
18 Brenda Hutchinson "Erasure", 2008. 3:59 
19 Brenda Hutchinson "dailybell 8-27, sunset", 2008. 0:55 
20 Brenda Hutchinson "dailybell, 11-9, 2008, sunset", The Cardew Choir dirigit per Tom 
Bickley,2008. 3:00 
 
 

 http://rwm.macba.es 



 

 
DB3-17AMMcDonald's 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/03/third-week-of-
march.html 
 

 
DB5-21AMSF Ferry 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/05/end-of-ferry-
saga.html 
 

 
DB6-1AMNYSubway 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/06/first-week-of-
june.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03. Notes del programa 
 
01, 05, 10, 11, 14, 16, 17, 19 i 20 
"dailybell 2008", enregistrat per Brenda Hutchinson 
2008 
 
INSPIRACIÓ 
VARANASI, INDIA 
El febrer del 2007, vaig anar a l’Índia amb en Norman per sentir les ensenyances 
d’hivern del Dalai Lama a Dharmsala. Al final de les ensenyances, a principis de març, 
vam baixar de les muntanyes i vam anar al riu Ganges a Varanasi. Cada matí a la sortida 
i cada vespre a la posta de sol, milers de persones es reunien a la riba del riu. Amb la 
llum del capvespre, poc a poc i en silenci, els monjos començaven a cantar i a fer sonar 
campanetes amb suavitat. Gradualment els cants es feien més forts i més gent s’afegia 
a cantar o a escoltar. Veus cantant i campanetes sonant donaven la benvinguda a la 
sortida del sol cada matí. Cada matí. 
 
Al vespre, el comiat al sol era molt més elaborat. Altra vegada milers de persones 
s’arrengleraven a les ribes del riu Ganges: monjos, pelegrins, turistes i residents de 
Varanasi. Aquesta vegada els cants eren més forts i hi havia moltes, moltes campanes. I 
foc. A alguns llocs, els cants tenien amplificació electrònica. Més enllà hi havia petites 
orquestres acompanyant altres cors. La gent parlava, reia i cantava. I repicaven 
centenars de campanes. Les campanes estaven muntades al capdamunt d’uns pals molt 
alts, amb les cordes penjant fins a terra. Qualsevol que tingués una campana a prop 
estirava la corda i la feia dringar tanta estona com podia. Els cants i els repics van durar, 
com a mínim, una hora. I això va passar cada nit. I des de feia molt temps. 
 
A CASA 
Va ser una experiència increïble i em vaig preguntar com seria rebre el sol i acomiadar-
lo cada dia quan tornéssim a casa. Culturalment, nosaltres reservem els nostres tocs de 
campanes per a ocasions especials com casaments, funerals, cerimònies sagrades i 
commemoracions. La gent no està acostumada a tocar campanes ni sentir-les en la seva 
vida quotidiana. Inclús ja no s’associa el toc de les campanes amb el moment del dia, 
com es solia fer. 
Tinc un rellotge a casa meva que sona cada 15 minuts. El patró que toca a cada quart és 
diferent, de manera que puc saber quina hora és escoltant-lo. Escoltar el pas del temps 
és una experiència molt diferent a la de mirar el rellotge. La puntuació d’intervals de 
temps amb so accentua el pas del temps i l’acumulació de memòria i experiència. Quan 
s’ha d’escoltar el so del rellotge per saber quina hora és, un s’ha d’aturar i pensar. Per 
un moment breu, s’ha de suspendre allò que s’està fent i un ha de ser conscient d’una 
altra cosa. Aquesta altra cosa és ininterrompuda. I sense temps. A través d’aquest 
moment de consciència potser podem connectar-nos amb la resta del món. O, al 
menys, amb els nostres móns immediats.  
 
JOYA NO KANE 
Cerimònia del repic de campanes del Cap d’Any japonès. 
Avui he estat a la versió del Museu d’Art Asiàtic de San Francisco d’aquesta cerimònia. 
El museu té una campana de temple japonès enorme a la seva col·lecció, i cada any la 
treuen per aquesta ocasió. El públic està convidat a participar en la versió de la 
cerimònia de la Joya No Kane que tradicionalment es fa el primer dia de l’any a partir de 
la mitjanit. Es fa sonar la campana 108 vegades. La cerimònia Joya No Kane em va donar 
la inspiració final i la claredat. Hi havia 1000 persones a la sala. Quan no quedaven 
cadires lliures, la gent seia a terra. La campana estava a un extrem de la sala i estava 
emmarcada per una gran finestra oberta. Després de la benedicció inicial, es va 
convidar la gent en grups de 6 a acostar-se a la campana, posar-se drets a banda i 
banda d’un pal llarg de fusta i xocar el pal suaument contra la campana. Mirar, esperar i 
escoltar entre tanta gent va produir una delicada connexió entre els que érem allà. 
M’agradaria inspirar i participar d’una activitat que estengui aquesta connexió cada dia.  
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DB7-1AMAccident 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/07/beginning-of-july-up-
and-down.html 
 
 
 
 
 
 

 
[Ann Chamberlain and Brenda Hutchinson, Erasure3, 4/21/07] 

 
[Ann Chamberlain and Brenda Hutchinson, Erasure 4, 
6/20/07] 
 

Més informació: 
dailybell2008 
http://dailybell2008.blogspot.com 
 
dailybell project, live streaming 
Durant el darrer mes del dailybell2008 project, s'ha fet arrivar una invitació a 30 
persones d'arreu del món per aportar les seves observacions del sol, que seran 
retransmeses una al dia a la ràdio online free103point9. 
http://www.free103point9.org/events/2036/ 
 
04 
"West 4th St. Quintet", from Apple Etudes 
1981      
 
És un dels 12 estudis que comprèn el recull Apple Etudes, gravat a la ciutat de Nova 
York un vespre de primavera del 1981. Apple Etudes es va crear durant dos anys de 
gravacions d’entorns ambientals de gent que viu a Nova York. Moltes de les gravacions 
eren de gent que vivia al carrer, i vaig utilitzar l’acte de gravació com una manera de 
documentar i investigar la meva experiència amb el viure sense sostre i amb la lluita per 
sobreviure com a artista a Nova York en aquell moment.  
La meva intenció aquell vespre en particular era la d’esperar a que es fes fosc per anar a 
l’àrea de la ciutat coneguda com a “Needle Park” (parc de l'agulla). Com el nom 
suggereix, era, en aquell moment, una zona amb seriosos problemes de drogues i poc 
segura per passejar-s’hi de nit. Per això vaig convidar el meu amic Clive Smith a que 
m’hi acompanyés. Vam esperar a que es fes fosc per seguir el nostre viatge, i ens vam 
asseure a un parc abandonat davant d’un MacDonald’s a la 6a Avinguda. De sobte ens 
va arribar un increïble so misteriós des de la foscor. Era un so de gemecs dels gats, i 
venia de quatre homes completament beguts que eren dins el tancat. Cantaven a l’estil 
dels anys 50, i vam passar el vespre cantant amb ells i gravant-los. 
En aquell moment, jo havia estat gravant per als “Apple Etudes” durant més d’un any. 
Havia sorgit un quadre clar del nombre i l’extensió de gent marginada i indocumentada. 
Trencava el cora, jo estava trista i disgustada. També estava commoguda per la força, 
enginy i esperit de resistència de molta de la gent que lluitava per sobreviure de la 
manera que fos. Vaig demanar a tothom que trobava que cantés “Ameria the Beautiful” 
perquè era una cançó que m’agradava i em va semblar que representava tot allò que 
era inassolible i oblidat, durant molt, molt temps, per la gent que em vaig trobar. 
Els homes aquí no eren una excepció. Estaven excitats amb la demanda i desitjaven 
satisfer-la, però no podien recordar la cançó. Aquesta gravació capta l’esperit d’aquell 
vespre. 
 
15  
"Star Strangled Banner", Brenda Hutchinson, tub llarg i veu 
2000 
 
Aquesta és una versió de l’Himne Nacional dels Estats Units cantada en clau 
distorsionada per a tub llarg i veu. És una lluita cantar “Star Spangled Banner” en aquest 
registre. La distorsió de la melodia passa a les cordes vocals, quan les ones sonores 
retornen des del fons del Tub Llarg fins la boca. Interfereixen amb la manera normal de 
vibrar de les cordes vocals i produeixen variacions impredictibles a la melodia.  
 
Més informació: 
Performance d'Star Strangled Banner al Lincoln Center 
http://www.funnyordie.com/videos/d2fb6d2d11/star-strangled-banner-from-brendah 
 
18 
"Erasure" 4/21/07, drawing by Ann Chamberlain from Soundtracks 
2007              
 
Aquests dibuixos són una selecció de la sèrie de 42 que Ann Chamberlain i Brenda 
Hutchinson van crear entre el 4 de febrer del 2007 i el 7 de febrer de 2008. Quan van 
començar a fer els dibuixos, a causa de la seriosa malaltia de l’Anna la seva memòria a 
curt termini era de 3 segons. El seu intel·lecte i la capacitat d’observació eren tan aguts 
com sempre, i podia estar present i i  
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[DB9-18AMBayBridge 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/09/ferry-building.html] 

 

 
DB9-25AMFlorida 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/10/end-of-
september.html 
 

 
[DB9-27AMDaytona 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/10/imperfect-sunrises-
and-cable-tv.html] 
 
 
 
 
 
 
 

 
implicada plenament en el què estava passant. No obstant, la seva habilitat per 
emmagatzemar i recuperar pensaments i informacions depenia de la quantitat de 
temps que era capaç de retenir i d’articular una idea. Per a l’Ann era molt difícil 
treballar en aquestes condicions, i com a artista era molt important per a ella poder 
seguir creant obra nova. 
Ann, una artista visual i Brenda, una artista sonora, han col·laborat en molts projectes al 
llarg dels anys. Són bones amigues. Responent al desig de l’Ann de continuar treballant, 
la Brenda va crear un sistema per a dibuixar que no requereix ni memòria ni 
planificació. Funciona més bé quan la persona que dibuixa para atenció només al 
moment present. La concentració s’enfoca a la punta del llapis a mesura que es mou a 
través de la pàgina, buscant i iniciant el so a mesura que explora la superfície i les 
dimensions de la pàgina en el temps. El retorn continu del so és un element 
imprescindible i essencial per a la creació dels dibuixos. De tota manera, un cop 
acabats, es poden veure com dibuixos animats amb so, dibuixos sobre paper, peces 
sonores que evidencien una forta amistat. 
 
Més informació: 
Film sobre Ann Chamberlain  
http://www.kqed.org/arts/programs/spark/profile.jsp?essid=4169 
 
 
20 
"dailybell, November 9, 2008, sunset", The Cardew Choir dirigit per Tom Bickley 
obra en procés 
 
No hi ha dues postes de sol iguals. Però sovint hi ha un punt en el qual ens adonem que 
s’està produint. Els núvols comencen a tornar-se d’un rosa intents o la llum colpeja 
momentàniament el costat d’un edifici en un angle particular, i brilla només un instant. 
La posta de sol pot semblar una col·lecció de moments d’una bellesa xocant i de canvis 
sorprenents. Encara, el moviment de la terra és constant. Només en les hores del dia en 
què el sol s’apropa a l’horitzó, podem apreciar el moviment giratori de la terra. Tot i 
això, la nostra experiència no és tant una relliscada cap a la foscor, com una sèrie de 
canvis discrets que notem en la manera en què el nostre món de cada dia es transforma 
per la relació simple entre el moviment de la terra i un sol inamovible.  
Vaig convidar cada persona del cor a observar la posta de sol i a escriure’n alguna cosa. 
Les parts de cada persona provenen d’aquests textos, i la tessitura de la veu parlada de 
cada persona determina el punt d’inici per a la seva vocalització. La forma i la durada de 
la peça la determina la progressió col·lectiva de cada membre del cor interpretant els 
seu text personal com a entitat singular. A mesura que les veus es transformen des del 
parlar corrent cap al cant a través de l’entonació, els límits entre les diferents maneres 
d’articular són a l’hora borrosos i accentuats. I mentre la velocitat del canvi entre les 
parts individuals varia segons la singularitat de la veu i el text de cada persona, tothom 
es fusiona lentament i inevitablement al mateix temps vers la dissolució de la distinció. 
 
Més informació: 
The Cardew Choir 
http://www.metatronpress.com/artists/cardewchoir/ 
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[DB1-17PMStarbucks 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/01/sunset-11708.html] 
 

 
[DB3-16PMTelAviv 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/03/first-week-of-
march.html] 
 

 
[DB3-21PMSanFran 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/03/third-week-of-
march.html] 
 

 
04. Enllaços addicionals 
Aquesta és una col·lecció d'enllaços de persones i projectes que abracen i celebren la 
vida quotidiana a través de la relació directa amb el públic. Aquestes obres requereixen 
la participació activa d’altra gent per ser completes.  
 
PERSONES/PROJECTES: 
 
Jon Brumit- NPR i altres porjectes 
http://www.jonbrumit.com/ 
 
Miranda July i Harrell Fletcher- Learning To Love You More 
http://www.learningtoloveyoumore.com/ 
 
free103point9 
http://www.free103point9.org/ 
 
http://www.trannyroadshow.org/ 
 
Where the Hell is Matt?- Matt Harding dancing around the world 
http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY 
 
Free Hugs Campaign- Juan Mann 
http://www.freehugscampaign.org/ 
 
Balloon Hats- Addi Somekh i Charlie Eckert 
http://www.balloonhat.com/diggy/ 
 
Sherri Wood i el seu Mantra Trailer 
http://mantratrailer.com/ 
 
Vienna Vegetable Orchestra 
http://www.gemueseorchester.org/ 
 
Judy Dunaway- S.W.I.R.L (Sex Workers’ Internet Radio Lounge) 
http://www.jeweltone16.org/swirl/ 
 
The Yes Men 
http://www.theyesmen.org/ 
 
Julia Christensen- Big Box Reuse 
http://www.bigboxreuse.com/ 
 
Guerilla Girls 
http://www.guerrillagirls.com/ 
 
Linda Montano 
http://www.lindamontano.com/ 
 
Merle Ukeles- Sanitation Workers 
http://www.communityarts.net/readingroom/archivefiles/2002/09/touch_sanitatio.ph
p 
 
Kevin Clarke- The Red Couch 
http://www.kevinclarke.com/red_couch1.html 
 
A really nice little film about Ann Chamberlain from Public TV 
http://www.kqed.org/arts/programs/spark/profile.jsp?essid=4169 
 
Ann Hamilton 
http://www.annhamiltonstudio.com/ 
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[DB6-21PMChapel 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/06/summer-solstice-am-
and-pm.html] 
 

 
[DB8-5PMHiroshima1 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/08/first-week-of-august-
public.html] 
 

 
[DB8-20PMMarketST 
http://dailybell2008.blogspot.com/2008/08/hawking-bells.html] 
 

CHANCE ENCOUNTER, Lisa Bielawa i Susan Narucki: Pel·lícula de 35 minuts  
 http://lisabielawa.typepad.com/chance_section    
 
Improv Everywhere. Engegat per Charlie Todd el 2001 
http://improveverywhere.com 

http://improveverywhere.com/2008/11/17/welcome-back/ 
http://improveverywhere.com/2008/01/31/frozen-grand-central 

 
Xavier Maristany – Bandaeria 
http://www.bandaeria.com/ 
http://www.xaviermaristany.com/bandaeria.htm 
 
Cuidadsonora - Barcelona  
http://www.ciudadsonora.net 
http://buenosairessonora.blogspot.com/2008/07/intervenciones-sonoras-del-
espacio.html 
 
Theremidi - Girona 
http://www.youtube.com/watch?v=YRuD53tiTEQ&feature=related 
 
 
LLIBRES: 
But Is It Art? The Spirit of Art as Activism, editat per Nina Felshim, Bay Press. Seattle, 
WA. © 1994. 
 
Expanding Circles: Women, Art And Community, editat per Betty Ann Brown, 
Midmarch Arts Press. NY. © 1996.  
 
Nickel and Dimed, de Barbara Ehrenreich. Henry Holt and Co. NY © 2001. 
 
The Yes Men: The True Story of the End of the World Trade Organization, de The Yes 
Men. Published by Disinformation Company, Ltd. ©2004 
 

05. Llicència 
 
2008. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells discogràfics. 
 
S'han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels drets d'autor. Qualsevol 
error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, serà corregit en 
la mesura possible.  
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