
 

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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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 
 
 

 

LINIES DE 
VISIO #1  

Transmissió, traducció, revelació >>> partitura per a la 
interpretació 
 
LINIES DE VISIO #1 s'inspira en projectes recents al voltant de les partitures. 
Exploracions musicals, sociològiques i biològiques de com les nostres ments i la 
nostra intuïció tradueixen i transmeten música.  
 
Les composicions d'aquest programa tenen el seu origen en partitures tan 
variades com programes d'ordinador controlats per un intèrpret en directe, 
instruccions verbals que se superposen a un enregistrament de pianola, dades 
d'un sistema de navegació GPS que converteix la posició geogràfica en sons 
matemàtics, un text de Jacques Derrida o tres matrius sobreposades de números 
amb diferents registres de blanc.  
 

 
01. Llistat de temes 

 
01 Matthew Marble and Seth Nehil, "Ecclipsis" (extracte), 2003-2005 
02 David Behrman, "Long Throw, Beginning", 2007 
03 Yolande Harris, "Taking Soundings", 2006-2007 
04 Robert Ashley, "Trio I" (extracte de "White on White"), 1963-2007 (interpretat 
per Jennifer Choi, violí; Alex Waterman, violoncel; David Watson, guitarra) 
05 Jens Brand, "New Methods for Circular Breathing, #3 / Player Piano & Piano 
Player", 2001-2006 (interpretat per Clemens Rave) 
06 Yasunao Tone (Zeena Parkins, arpa), "The Origin of Geometry: An 
Introduction", 2006 
 
 

02. Descripció dels temes 
 
 
01 

Matthew Marble and Seth Nehil 
"Ecclipsis" (extracte) 
2003-2005 
 
Aquest tema és el resultat del projecte de composició en col·laboració de Seth 
Nehil i Matthew Marble. Com una reacció en cadena, els arxius sonors van viatjar 
d'anada i tornada entre Nova York i Portland i l'obra va créixer a mesura que els 
compositors s'escoltaven i es responien l'un a l'altre. 
 
Tools of Mind és una breu però rica antologia que integra partitures d'artistes 
amb processos creatius extrets de diversos àmbits del pensament i de 
l'escriptura. En conjunt, les pàgines d'aquest llibre ofereixen un mosaic de 
models imaginatius, com un instrument d'ecologia creativa que il·lumina la ment, 
un instrument amb aplicacions i traduccions infinites: si el tens, fes-lo servir! 
 
A Tools of Mind s'hi inclouen obres d'artistes com Peter Ablinger, Seth Cluett, 
Pauline Oliveros, Yasunao Tone, Adam Overton, the San Francisco Rebar 
collective, Jonas Baes, Tara Rogers, Scott Smallwood...  
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[David Behrman, Leapday Night, 1981] 
 
 

 
 
[Yolande Harris, Taking Soundings, 2006-2007] 

 

 
També es fa referència a l'arquitectura del pinsà teixidor, el disseny del poble 
africà mButi, interpretacions de les pedres, els batecs del cor a la Grècia Antiga, 
la morfologia de les plantes i les coreografies dels Shakers, entre d'altres. 
 
Tools of Mind es va publicar el novembre de 2007 simultàniament a l'exposició 
Usufruct, comissariada per Seth Nehil, a la Galeria d'art del Linfield College de 
McMinnerville (Estats Units). 
 
Més informació: 

 
Matthew Marble 
http://virb.com/mattmarble 
 
Research 
http://www.ncrar.research.va.gov/ 
 
Seth Nehil 
http://www.sethnehil.artdocuments.org 
 
FO A RM Magazine 
http://foarm.artdocuments.org/ 
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David Behrman  
"Long Throw, Beginning" 

2007 
 
Interpretat amb un piano preparat i guitarra, "Long Throw" es un encàrrec de la 
Cunningham Dance Company, una peça musical que s'havia d'aparellar amb la 
dansa titulada "eyeSpace", que Merce Cunningham va finalitzar el 2007. 
 
El títol "Long Throw" (Llançament llarg) fa referència a la llarga història de la 
companyia. La peça inclou referències a l'obra de John Cage per a piano de 1947 
"Música per a Marcel Duchamp". La música reflecteix un interval de sis dècades, 
del 1947 al 2007, combinant la part del piano amb preparacions semblants a les 
que Cage va utilitzar a la seva obra "Duchamp", afegint-hi el software i la 
tecnologia del so del segle XXI. 
 
"Long Throw" es va composar pensant en la interpretació que n'haurien de 
realitzar els músics habituals de la companyia Cunningham: Christian Wolff, 
Takehisa Kosugi, John King i Stephan Moore. A més del piano preparat, l'obra 
requereix la col·laboració d'instruments varis com el violí, la viola i la guitarra 
elèctrica. El software el va dissenyar el mateix compositor. 
 
Més informació: 
 
David Behrman  
http://www.lovely.com/bios/behrman.html 
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Yolande Harris  
"Taking Soundings" 

2006-2007 
  
"'Taking Soundings' és un projecte de recerca sobre navegació i orientació en 
l'espai físic, i la seva relació amb el so i la imatge en la interpretació musical. 
Estic fent servir GPS i l'antiga navegació celestial utilitzant taules i un sextant, 
com a una via per explorar la continuïtat de les tecnologies de navegació, els 
instruments, la observació i el càlcul. "'Taking Soundings' és un projecte de 
recerca sobre navegació i orientació en l'espai físic, i la seva relació amb el so i la 
imatge en la interpretació musical. Estic fent servir GPS i l'antiga navegació 
celestial utilitzant taules i un sextant, com a una via per explorar la continuïtat de 
les tecnologies de navegació, els instruments, la observació i el càlcul.  
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[Yolande Harris, Taking Soundings, 2006-2007] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[Robert Ashley, White on White, 1963] 

 

 
Estic particularment interessada en l'impacte conceptual que té en la nostra 
comprensió de la localització, l'estaticisme i el moviment. A través del so, intento 
adreçar-me a la fisicalitat en la nostra consciència de la localització i la 
navegació".  
Yolande Harris 
 
Més informació: 

 

Yolande Harris 
http://www.yolandeharris.net 
 
"Taking Soundings" 
http://www.yolandeharris.net/takingsoundings.htm 
 
Steim 
http://steim.org/projectblog/?p=77 
 
Mutamporphosis 
http://www.mutamorphosis.org 
 

Sun Run Sun : sonic navigations by Yolande Harris 
http://sunrunsun.nimk.nl/ 
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Robert Ashley  
"Trio I" (extracte de "White on White"), 1963 
Interpretació en primícia de: Jennifer Choi (violí), Alex Waterman (violoncel), 
David Watson (guitarra), a la Galeria Miguel Abreu de Nova York  
26 de juliol de 2007 
 
"Les partitures gràfiques de Robert Ashley dels anys 60 i principis dels 70 
segueixen qüestionant l'acte de composició i la seva situació dins l'experiment 
social. El punt central d'aquest treball és no només el propòsit de canviar 
radicalment iconografies o idees semiòtiques de la notació musical, sinó també la 
manera en què les llegim. 
L'aspecte social de la interpretació està enfocat a l'acte de lectura col·lectiva. 
Impresa per Will Holden, aquesta peça és el resultat de dos anys de feina durant 
els quals es va treballar sobre la partitura en el seu estat actual. La partitura 
original ens demana que ‘imaginem que està impresa de la següent manera…'. 
Will ha creat una superfície per als músics que apareix i desapareix de la vista, 
creant una lectura coreografiada que esdevé part de l'acte d'interpretació. Les 
tres matrius de la impressió de tres números blancs damunt una pàgina en blanc 
trencat estan superposades, creant la barreja visual d'uns signes dins els altres. 
En l'àmbit sonor transmet una sensació semblant, de sons gairebé efímers que es 
troben per un moment i aleshores desapareixen".   
Alex Waterman 

 
 
Més informació: 

 
Robert Ashley  
http://www.robertashley.org 
 
agapē, exposicions i sèries de concerts (comissariades per Alex Waterman) 
www.miguelabreugallery.com 
  
Between Thought and Sound: Graphic Notation in Contemporary Music 
(exposició) 
http://www.thekitchen.org  
 
Alex Waterman 
http://www.alexwaterman.com 
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[Yasunao Tone, The Origin of Geometry: An Introduction, 2006] 
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Jens Brand 
"New Methods for Circular Breathing, #3 / Player Piano & Piano Player"  

2001-2006 
Interpretat per Clemens Rave (pianola i pianista) 
 
El pianista primer toca i s'enregistra en una pianola digital. En la interpretació en 
directe, intenta apagar les tecles del piano al mateix temps que la màquina les 
toca. Idealment no s'hauria de sentir res. Aparentment s'equivoca (el no error no 
és possible). 
 
Més informació: 

 
Jens Brand 
http://www.jensbrand.com 
http://www.g-turns.com 
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Yasunao Tone  
"The Origin of Geometry: An Introduction"  

2006 
Interpretat per Zeena Parkins (arpa) 
 
"Aquesta obra la vaig escriure per l'arpista Zeena Parkins per al meu concert a 
l'Experimental Intermedia de Nova York el 19 de desembre de 2006. Com diu el 
títol, l'obra està basada en un breu extracte de la introducció de Jacques Derrida 
a l''Origen de la Geometria' de Husserl, que és l'apèndix B de La crisi de les 
ciències europees i la fenomenologia transcendental. 
 
El meu mètode típic per a generar sons consisteix a convertir un text en sons 
electrònics per mitjà de diversos dispositius electrònics, substituint 
completament el text pel so, de manera que el text acabi desapareixent per 
complet. No obstant, en aquesta peça he deixat que el text parli per si mateix i 
que es quedi sense conversió. El so es genera per la notació feta a partir de la 
combinació de tres formes geomètriques diferents en una transparència 
―cercles, quadrats, triangles― que se superposen a un pentagrama. Una 
espècie de matheme lacaniana que indica quan s'ha de triar entre so, silenci i 
forma. El pentagrama que s'utilitza només serveix per indicar les cordes que 
s'han de tocar i no pas per definir les notes".  
Yasunao Tone 

 

Més informació: 

 
Yasunao Tone  
http://www.lovely.com/bios/tone.html 
 
Zeena Parkins 
http://www.zeenaparkins.com 
 
 

 
03. Transcripció de les entrevistes 
 
"El llibre duu per títol Tools of Mind. Parteix del tema de fons de l'exposició 
Usufruct, un terme que descriu l'ús social de recursos amb una finalitat 
preestablerta d'una manera creativa. De totes les partitures i la resta del material 
que he inclòs en el llibre, el pinsà teixidor és per a mi el paradigma del que 
representa Usufruct. El pinsà teixidor és un ocell que construeix el seu niu a 
partir de coses que arreplega del seu entorn, el primer que troba, i que amb una 
destresa digna d'un artesà, converteix aquestes coses quotidianes en un niu 
preciós. Però el més interessant d'aquest procés és que el pinsà teixidor no fa 
servir pas un model com el que faríem servir nosaltres si haguéssim de construir 
una casa, un museu o qualsevol altre edifici. 
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El seu model és el mateix cos de l'ocell. En altres paraules, el pinsà teixidor 
aixeca les parets del niu just a la distància que el seu coll i el seu bec poden 
arribar per a col·locar un tros de palla, d'herba o del que sigui, i és aquest model 
el que em va interessar quan vaig començar a treballar en aquesta antologia, que 
bàsicament recull diferents tipus de models tant de la natura com d'artistes. En 
tots dos casos s'utilitzen aquests models per a projectar alguna cosa en el futur, 
un acte que tindrà lloc més endavant, o, en el cas concret del pinsà teixidor, ens 
trobem amb un esquema del procés que és al mateix temps una manera de 
reconstruir el procés de confecció del niu. Moltes de les partitures són, com 
passa sovint amb les partitures, maneres de generar una acció que encara no ha 
tingut lloc. Entre aquestes partitures, he inclòs diferents models, esquemes i 
processos de desenvolupament d'una gran varietat de fonts que miren enrere i 
intenten analitzar el naixement d'una cosa en concret, i com aquesta acció es va 
dur a terme en un temps passat. El llibre fa èmfasi en la ment com un mitjà 
immediat al qual tenim accés de la mateixa manera que el pinsà teixidor utilitza 
els objectes del seu entorn per a construir la seva llar. Nosaltres podem fer servir 
la nostra ment com una eina per a recompondre i recombinar idees per a fer 
possibles accions futures. I així és com jo concebo la partitura. Pel que fa al 
tema de la transmissió, i tornant al pinsà teixidor, aquest bàsicament transmet la 
forma del seu cos a la forma de la seva casa. És aquesta mena de moviment el 
que m'interessa". 
Matthew Marble 
Octubre de 2007, Portland, Oregon  
 
 
"Al llarg dels darrers tres anys, organitzant aquests concerts amb partitures 
gràfiques i treballant amb els diferents aspectes d'això que jo entenc com un acte 
social de lectura, he arribat a la conclusió que la funció d'aquestes partitures 
gràfiques és la de demanar als intèrprets que s'apleguin, no només per a 
participar en un acte d'interpretació, tal com ho farien normalment, sinó per a 
dur a terme una traducció. De vegades, l'acte de la traducció pot desembocar en 
la invenció d'un nou sistema de notació, fins i tot més enllà d'allò que la notació 
visual o gràfica pot suggerir. Així, d'alguna manera, les notacions gràfiques es 
poden llegir com a informació visual que requereix una traducció, poden ser 
percebudes directament i reencarnades en so, però el treball en el qual m'he 
volgut centrar és de fet aquell que no roman fix a la pàgina, que necessita ser 
discutit, reescrit i posteriorment interpretat. La producció, i la producció de la 
lectura, són elements tan essencials d'aquest procés que també esdevenen part 
de l'actuació; l'acte de llegir plegats i produir aquesta nova obra sabent que, 
malgrat que pots reescriure-la sobre el paper, el paper és tan efímer com 
l'actuació, que res no és fixat. Aquesta és la seva bellesa. En general, l'escriptura 
musical és l'acte de fixar la música en el temps, un procés mnemotècnic que 
ubica les coses en un lloc del qual no s'han de moure, i la interpretació les 
col·loca en un marc temporal. La reescriptura de la notació visual rau entre dues 
aigües. És quelcom nou, però al mateix temps és un acte que, igual que una 
actuació, només pot existir una vegada. 
  
Crec que el que l'obra de Pauline Oliveros i Bob Ashley ha aconseguit és posar a 
prova la idea de compositor/intèrpret; allò que el Bob anomena un moment de 
consolidació. El moment en el qual els dos conceptes esdevenen un de sol té 
molt a veure amb el fet de concentrar-se en la lectura. La peça musical sorgida 
d'una partitura gràfica també es fonamenta en el que significa compondre música 
en aquest període tardà de producció capitalista, ara que els aspectes de la 
producció han canviat tant. Ja no hi ha espai per a assajar, ni diners, ni un 
garatge per als grups de garatge, i hem arribat a un punt en el qual l'obra esdevé 
real per pura necessitat, ho has de fer, i trobes una manera de fer-ho, mitjançant 
la col·laboració. Necessitem una xarxa social per a fer realitat la música d'un 
individu. En l'era de MySpace podem crear la nostra música a la nostra habitació 
i publicar-la. És important recordar quin és el lloc del procés social. Al llarg 
d'aquest any passat hi ha hagut un munt de canvis importants a Nova York que 
condicionen la ubicació d'aquesta música. Un dels espais principals a Nova York, 
el Tonic, ha tancat. El més interessant de les protestes és el fet que l'immoble ja 
no és una solució. Som en un punt de crisi en el qual ja no ens podem permetre 
l'immoble. Ja no és possible la idea de l'espai i el lloc. Jo no vaig poder evitar 
pensar que això no era pas tan dolent: potser la música es veurà empesa cap al 
carrer, o cap a qualsevol altre lloc indeterminat.  
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[Cornelius Cardew, Teatrise  (detail), 1967] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Takehisa Kosugi, +-, 1987] 

 

 
Jo ho veig com una altra alternativa per a la distribució. Ens obliga a enfrontar-
nos a com viatja la música, com s'expressa, on sona, i em sembla que això ens 
porta a plantejar-nos un munt de preguntes interessants".  
Alex Waterman 
Octubre de 2007, Nova York  
 
 
 

04. Informació addicional 
 
Entrevista exclusiva amb William Winant, productor de Goodbye 20th Century 

juntament amb Sonic Youth 

 

Lines of Sight: M'interessa saber com va sorgir la teva col·laboració amb Sonic 
Youth al CD Goodbye 20th Century, com va ser l'experiència de tocar amb Sonic 
Youth, com es van enfrontar a les partitures. 
 
William Winant: Em van demanar que treballéssim junts en un projecte. Ja 
havíem fet un concert junts, i ells tenien el seu propi segell, on convidaven 
alguns artistes a tocar amb ells a la sèrie de discos SYR. Tot plegat era una idea 
molt oberta, i podria haver acabat en una improvisació com la que havíem fet en 
directe, però em va semblar que seria millor tocar aquestes partitures obertes. Jo 
hi tinc força experiència i vaig pensar que seria més interessant que no pas 
tancar-nos a enregistrar una sessió o escriure cançons. Em semblava que ells ho 
farien molt bé.  
 
Lines of Sight: Tenen una formació clàssica, ells?  
 
William Winant: No. Em sembla que el pare del Thurston Moore era professor de 
música o alguna cosa així, però venen del rock-and-roll, tot i que els agrada la 
música clàssica.  
 
Lines of Sight: Com vau estructurar la feina?  
 
William Winant: Primer vam parlar de quines partitures podríem interpretar. Els 
vaig enviar unes quantes partitures i ells van pensar en algunes peces que volien 
tocar. En Lee Ranaldo volia tocar la cançó de Nicholas Slonimsky amb mi, i jo 
vaig escriure l'arranjament. També volien tocar "Pendulum Music" de Steve 
Reich, la peça de Yoko Ono, i la de Maciunas. Tots vam aportar idees i ens vam 
passar tres o quatre dies gravant plegats. També van convidar gent a tocar amb 
nosaltres.     
 
Lines of Sight: Estaven interessats en Fluxus?  
 
William Winant: Sí, com a mínim vam fer dues peces de Fluxus.  
 
Lines of Sight: Vau assajar?   
 
William Winant: Vam reunir totes les partitures i vam pensar què volíem fer 
exactament. En aquell moment jo estava impartint classes amb la Pauline 
Oliveros i li vaig preguntar si li interessaria escriure una peça per a nosaltres. I ho 
va fer. Vaig enviar les peces de Christian Wolff, de Jim Tenney, i la de Cage. 
També tenia la partitura "Treatise" [de Cornelius Cardew]. Kosugi també corria 
per Nova York i vam acabar tocant una peça seva. Arribàvem a l'estudi, escollíem 
una peça, en parlàvem, sorgien preguntes, decidíem qui participaria a la peça, 
assajàvem, ho discutíem i començàvem a enregistrar. Algunes peces van ser més 
fàcils que d'altres. Algunes de les peces amb prosa eren més senzilles 
d'entendre, mentre que amb d'altres vam haver de treballar més i parlar-ne força. 
La peça de la postal de Jim Tenney va resultar bastant fàcil d'entrada, era una 
única idea, i per tant ens podíem posar a assajar-la de seguida. Enregistrar la 
peça de Yoko Ono va ser força senzill, o la dels claus al piano, mentre que 
d'altres com les de Christian Wolff o Slonimsky van costar més.  
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[James Tenney, Having Never Written a Note for Percussion, 1971] 

 

 
Informació relacionada: 

 
Sonic Youth  
Goodbye 20th Century 
1999 
http://www.smellslikerecords.com/sonicyouth 
 
Produït per William Winant i Sonic Youth l'any 1999, l'àlbum de Sonic Youth 
Goodbye, 20th Century presentava obres de compositors clàssics d'avantguarda 
com ara John Cage, Yoko Ono, Steve Reich, Christian Wolff i Cornelius Cardew, 
interpretades per Sonic Youth i diversos col·laboradors provinents de l'escena 
d'avantguarda moderna com Christian Marclay, William Winant, Wharton Tiers i 
Takehisa Kosugi entre d'altres. 
 
"[Sonic Youth i jo] vam decidir treballar amb obres de compositors d'avantguarda 
contemporanis que poguéssim aprendre plegats. Jo vaig triar la major part de les 
peces i vaig fer que en Lee Ranaldo es posés en contacte amb alguns 
compositors i recopilés les partitures de les diferents editorials. Era conscient que 
havia de trobar coses que funcionessin amb el grup i amb els seus instruments, 
tant en format solista com en format de quartet, quintet o sextet. Vaig escollir 
partitures gràfiques amb instrumentació oberta i un cert grau d'indeterminisme. A 
més, entre jo mateix, en Jim O'Rourke i els compositors que van ser a la sessió –
Takehisa Kosugi i Christian Wolff– vam poder explicar com havien de funcionar 
les composicions". 
 
"[Entre les peces que vam enregistrar hi havia] Having Never Written a Note for 
Percussion, de la sèrie de postals de James Tenney. [Tenney] va escriure un 
seguit de composicions per a instruments solistes que funcionaven com analogies 
musicals de "koans" Zen, preguntes musicals per a reflexionar i arribar a la 
il·luminació espiritual. La que vam interpretar estava pensada originalment per a 
percussió solista, i jo la vaig orquestrar per al grup." William Winant 
           
La gènesi de SYR4  
http://arts.ucsc.edu/faculty/Winant/winant_interview.htm 
 
Article: Roots in Outer Space per Kyle Gann: Sonic Youth Covers Hits from the 
'60 (publicat del 22 al 28 de desembre de 1999) 
http://www.villagevoice.com/music/9951,gann,11182,22.html 
 
Article: Glorious Noise Returns (publicat el 12 de desembre de 1999) 
http://www.sonicyouth.com/history/reviews/latimessyr4.html 
 
Takehisa Kosugi  
+ - 
 1987 
http://homepage1.nifty.com/iberia/score_gallery_kosugi1.htm 
 
Yoko Ono  
Voice Piece for Soprano  
Tardor 1961 
http://homepage1.nifty.com/iberia/score_gallery_ono.htm 
 
James Tenney  
Having Never Written a Note for Percussion  
1971 
http://homepage1.nifty.com/iberia/score_gallery_tenney1.htm 
http://artofthestates.org/cgi-bin/piece.pl?pid=28   
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05. Enllaços addicionals 
 
Alvin Lucier, Quasimodo, the World's Greatest Lover, 1970, per a relés de 

sistemes d'amplificació  
Aquesta peça es va escriure per a "qualsevol persona que vulgui enviar sons a 
llarga distància, a través de l'aire, l'aigua, el gel, el metall, la pedra o qualsevol 
altre mitjà de transmissió del so, utilitzant els sons per a capturar i transportar 
les característiques acústiques del mitjà a través del qual viatgen, i fer-les arribar 
a oients llunyans". Aquest enllaç en documenta una realització recent a càrrec de 
Laura Cameron i Matt Rogalsky, transmesa mitjançant una connexió a Internet.  
http://so-on.be/?id=844 
 
Reflections/Reflexionen 
És una edició bilingüe de les partitures de Lucier (inclosa Quasimodo), amb 
entrevistes i escrits, publicada per MusikTexte, Koln (1995) i disponble a Lovely 
Music. 
http://www.lovely.com 
 
Steve Lacy, partitures 

Cadascuna de les partitures de Steve Lacy proporciona no només els contorns de 
les línies musicals que cal repetir i sobre les quals cal reflexionar abans de 
llançar-se a la improvisació, si no que a més inclouen dedicatòries 
encoratjadores, màximes, dibuixos, fotografies –tot un món concentrat sobre un 
full de paper–.  
http://www.stevelacymusic.org 
 
Accions musicals del poeta català Joan Brossa  

Jocs de mans per a músics, petits solos extrets de l'observació dels seus amics 
músics i col·laboradors de l'escena artística barcelonina dels seixanta i els 
setanta.  
http://www.fundacio-joan-brossa.org/engl/obraescenica.html 
 
Radio Event No. 3: Furniture Mix by Anna Halprin  

Una partitura per a audiència radiofònica de la coreògrafa i artista pluridisciplinar 
Anna Halprin que va ser retransmesa per KPFA Radio el 20 de novembre de 
1969. Els oïdors poden reorganitzar els mobles de casa seva al ritme de la 
música, i després visualitzar una fantasia que se'ls hagi acudit durant aquest 
procés.  
http://www.archive.org/details/RE3_11201969 
 
Organizing Chaos, exposició organitzada per Neville Wakefield, assessor curatorial 

sènior de P.S.1. 
Organizing Chaos és una exposició col·lectiva sobre l'atzar i el determinisme, que 
va estar a la primera planta de la galeria principal de P.S.1 entre el 24 de maig i 
el 8 d'octubre de 2007. La mostra, que incloïa obres des de la dècada dels 
cinquanta fins a l'actualitat, centrava la seva atenció en qüestions com la notació 
musical dels ambients, diferents maneres de representació de l'aleatorietat en 
sistemes estructurats, i la prevalença de l'ordre per damunt de l'indeterminat.  
 
Aquesta exposició Organizing Chaos s'estructurava físicament al voltant del vídeo 
de Luke Fowler Pilgrimage from Scatter Points (2006). Aquesta peça de 45 
minuts de durada inclou imatges d'arxiu i material documental sobre la Scratch 
Orchestra del compositor britànic Cornelius Cardew, un grup d'improvisació que 
utilitzava partitures trobades i gràfiques en comptes de les partitures tradicionals. 
En un esperit similar, la mostra també va incloure el component textual de la 
instal·lació de Bruce Nauman Mapping the Studio I (Fat Chance John Cage), de 
2001: un registre imprès, banal alhora que humorístic, que recull una sèrie de 
fets aleatoris a l'estudi de l'artista. 
 
També s'hi van exposar altres peces com ara 4' 33" (1952) de John Cage, una 
obra pionera en la transcripció del so ambiental en la qual es demana al músic 
que no toqui durant tota la peça; Rundown (1969) de Robert Smithson i Guitar 
Drag (2000) de Christian Marclay,  que introdueixen l'atzar al paisatge natural. Al 
vídeo de Smithson s'aboca asfalt i d'altres líquids des del cim d'un penya-segat, 
mentre la cinta de Marclay enregistra la destrucció sònica de l'instrument  
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arrossegat per una carretera. Entre d'altres obres, s'hi podien trobar també 
instal·lacions de Hans-Peter Feldmann i Tomoko Takahashi, que posen l'accent 
en el poder acumulatiu de les fotografies; una peça sonora de Stephen Vitiello 
que superposa gossos bordant i explosions de focs artificials; i una pel·lícula de 
bombolles de sabó a la deriva de Rivane Neuenshwander i Cao Guimaraes, que 
posa de manifest les formes abstractes de les condicions atmosfèriques.  
 
http://www.ps1.org/ps1_site/content/view/270/70/ 
http://www.ps1.org/ps1_site/content/view/297/102/ 
 
 

 
06. 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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