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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 #4 

Radio Action III  
    
Radio Action III s’organitza per a Radio Web MACBA en col·laboració amb 
l’organització novaiorquesa d’art de transmissió free103point9. (www. 
free103point9.org) 
 
Transmission Art inclou un ventall de pràctiques i treball mediàtic amb la idea de 
la transmissió o les propietats físiques de l’espectre electromagnètic. Aquestes 
pràctiques són generalment art viu i participatiu o art basat en el temps, i sovint 
es manifesten com a ràdio art, vídeo art, escultura de llum, instal·lació i 
performance. 
 
El programa (i l’edició en CD) Radio Action III ofereix treballs de so de cinc 
minuts relacionats conceptualment amb la idea de la “ràdio” com  a instrument o 
com a tema, composats per artistes de transmissió de free 103point9 que 
treballen en equip. 
 
31 Down i Matt Bua31 Down i Matt Bua31 Down i Matt Bua31 Down i Matt Bua comenten la fam del mercat consumidor per tot el que és 
wireless, sense fil. Damian CanteraDamian CanteraDamian CanteraDamian Cantera explora el contingut de l’espectre d’emissores 
d’FM com a símbol de deteriorament social. Alexis Bhagat i Sophea Lerner Alexis Bhagat i Sophea Lerner Alexis Bhagat i Sophea Lerner Alexis Bhagat i Sophea Lerner fan 
servir l’espectre de transmissió como a espai interconnectat per a la comunicació. 
Melissa Dubbin i Aaron S. DavidsonMelissa Dubbin i Aaron S. DavidsonMelissa Dubbin i Aaron S. DavidsonMelissa Dubbin i Aaron S. Davidson, de la mateixa manera que neuroTransmitter neuroTransmitter neuroTransmitter neuroTransmitter 
organitzen recreacions i/o fan servir gravacions d’arxiu per homenatjar accions i 
experiments radiofònics històrics. The Dust Dive i Latitude/Longitude The Dust Dive i Latitude/Longitude The Dust Dive i Latitude/Longitude The Dust Dive i Latitude/Longitude fan una 
infusió de la seva pràctica musical amb “forces    celestials”. Joshua Joshua Joshua Joshua Fried i Todd Fried i Todd Fried i Todd Fried i Todd 
Merrell, Tom Roe i ScannerMerrell, Tom Roe i ScannerMerrell, Tom Roe i ScannerMerrell, Tom Roe i Scanner, així com LoVid i Michelle LoVid i Michelle LoVid i Michelle LoVid i Michelle Rosenberg amb Howard Rosenberg amb Howard Rosenberg amb Howard Rosenberg amb Howard 
Huang Huang Huang Huang utilitzen l’espectre electromagnètic (senyal i interferència) com a paleta 
sònica. Anna Friz i Tianna KennedyAnna Friz i Tianna KennedyAnna Friz i Tianna KennedyAnna Friz i Tianna Kennedy consideren l’espai conceptual i poètic de la 
ràdio. Michelle NagaiMichelle NagaiMichelle NagaiMichelle Nagai amb Kenta NagaiKenta NagaiKenta NagaiKenta Nagai, així com radio_ruido i ben owenradio_ruido i ben owenradio_ruido i ben owenradio_ruido i ben owen exploren 
la transmissió i recepció com a mitjans per fer un mapa de l’espai interior.  

 

 
01. Llistat de temes 

 
01010101 The Dust Dive & Latitude/Longitude, "PARTY COVE""PARTY COVE""PARTY COVE""PARTY COVE"  
02020202 radio_ruido i ben owen, "Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)" 
03030303 LoVid i Michelle Rosenberg. En col·laboració amb Howard Huang, "Ring in "Ring in "Ring in "Ring in 
the New"the New"the New"the New" 
04040404 Tom Roe i Scanner, "Airscape""Airscape""Airscape""Airscape"    
05050505 Damian Catera, "deComposition USA""deComposition USA""deComposition USA""deComposition USA" 
06060606 Joshua Fried i Todd Merrell, "Pistol Shrimp""Pistol Shrimp""Pistol Shrimp""Pistol Shrimp" 
07070707 neuroTransmitter, "Chronicle""Chronicle""Chronicle""Chronicle" 
08080808 Anna Friz i Tianna Kennedy, "When radios sleep what dreams "When radios sleep what dreams "When radios sleep what dreams "When radios sleep what dreams may come"may come"may come"may come" 
09090909 Michelle Nagai. En col·laboració amb Kenta Nagai, "Sleep Radio""Sleep Radio""Sleep Radio""Sleep Radio" 
10101010 Melissa Dubbin i Aaron S. Davidson, """"You Love Me Truly"You Love Me Truly"You Love Me Truly"You Love Me Truly" 
11111111 31 Down i Matt Bua, "Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair"    
12121212 Alexis Bhagat i Sophea Lerner, ".00011574 Hz"".00011574 Hz"".00011574 Hz"".00011574 Hz" 
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[Foto: David La Spina (http://davidlaspina.com/)] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02. Descripció dels temes 
 
free103point9 és una organització artística novaiorquesa sense afany de lucre 
que es concentra en establir i cultivar el gènere de les arts de transmissió. Des 
del 1997, les activitats de free103point9 han donat suport i promogut els 
artistes que exploraven els mitjans de transmissió como a expressió creativa amb 
programes que incloïen actuacions en públic i exposicions, una emissora de ràdio 
online, la free103point9 Transmission Artists, un programa d’exposicions per als 
artistes, un segell de distribució, una iniciativa educativa, un jardí d’escultures, 
un centre d’estudis i un arxiu online. 
www.free103point9.org 
 
01010101    
The Dust Dive i Latitude/Longitude 
"PARTY COVE""PARTY COVE""PARTY COVE""PARTY COVE"  
 
Els artistes escriuen: «Aquesta cançó està inspirada per la ràdio a entorns 
exteriors d’esbarjo i socials, amb pícnics al costat del cotxe inclosos, l’escena de 
emissions CB itinerants a la dècada de 1980 i al començament de la dels 
noranta a Santa Fe Street d’Olathe, Kansas (un popular carrer dels suburbis del 
sud de Kansas), i l’acampada al Field Day de l’American amateur-radio. 
 
També fem servir la ràdio com a mitjà per activar les composicions musicals amb 
forces atmosfèriques, jungla sònic i el curiós poder de la narració oral de contes. 
Les mostres de ràdio amateur d’aquesta cançó es van enregistrar amb una ràdio 
Drake 2-B. Els cants i xiulets addicionals de Bryan Zimmerman es van enviar a 
través d’un transmissor d’FM.» 
    
02020202    
radio_ruido (monitor de 5 bandes) i ben owen (transmitter/mix) 
"Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)"    
 
El artistes escriuen: «habitació com a camp amb ràdios múltiples: una troballa 
improvisacional d’ones magnètiques amplificades dins d’un espai interior urbà.» 
 
03030303    
LoVid i Michelle Rosenberg. En col·laboració amb Howard Huang 
"Ring in the New""Ring in the New""Ring in the New""Ring in the New"    
    
Els artistes escriuen: «Aquest enregistrament capta interferències dels senyals 
produïts per telèfons mòbils amb les xarxes GSM (Global System for Mobile 
communications, Sistema Global per a comunicacions Mòbils). Sempre que el 
telèfon està rebent o envia trucades o missatges de text, envia una sèrie de 
senyals a l’antena per a mòbils més propera, ocasionant una interferència que pot 
sonar en un altaveu o dispositiu auditiu proper. Els telèfons que fan servir altres 
xarxes operen amb tecnologies de transmissió diferents que no tenen aquest 
problema d’interferència.» 
 
04040404  
Tom Roe i Scanner 
"Airscape""Airscape""Airscape""Airscape"    
    
Insectes de la nit novaiorquesa i senyals canten a Londres en aquesta 
col·laboració on es mostren els sons radiofònics de Roe i enregistraments de 
camp de free103point9 Wave Farm entrecreuats amb hipnòtiques textures 
d’àudio.  
    
05050505    
Damian Catera 
"deComposition USA""deComposition USA""deComposition USA""deComposition USA"    
    
Catera escriu: «Una improvisació per a tres ràdios en directe i processament 
algorítmic. 
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Què ens diuen les ones sobre el declivi? 
Pa, Circs, Purificació ideològica, Fonamentalisme? 
Tot sembla estranyament familiar... 
La dansa de la negació.»  
    
06060606    
Joshua Fried i Todd Merrell 
"Pistol Shrimp""Pistol Shrimp""Pistol Shrimp""Pistol Shrimp"    
    
Pistol Shrimp és un treball col·laboratiu per a ràdio processada. En el procés de 
la seva pràctica actual, Fried treballa sobretot amb les possibilitats rítmiques de 
la ràdio comercial deconstruïda, i Merrel amb transformacions de zumzejos 
ambientals d’ona curta, tot i que en temps passats Fried havia treballat amb 
brunzits, i Merrell amb ritmes. Encara que aquest és un treball enregistrat i per 
tant fixat, tots dos artistes van començar a partir d’una font de ràdio en directe. 
Fried retalla forats de caires esmolats al corrent semidiscontinu; Merrell omple 
cadascun dels porus microscòpics, i l’un i l’altre, això sí, esborren qualsevol 
sentit intencionat de l’original i obren la font a una nova interpretació. 
 
Per a aquest treball, Merrel va deconstruir una actuació en directe de Fried per a 
la ràdio de 35 minuts de durada, de la qual va seleccionar moments forts i va 
tornar a alinear i superimposar els ritmes i motius de Fried. Posteriorment, 
Merrell va enregistrar manipulacions en ona curta en directe, les va processar i 
les va col·locar estratègicament per afegir càrregues de profunditat, explosions de 
sonar i ritmes d’ambient a l’original.  
 
El nom Pistol Shrimp («gamba pistola») procedeix d’una criatura del mar que té 
una pinça tan grossa i forta, i quan la tanca ho fa amb tanta força, que el so 
d’aquest petament passa dels 100 decibels (re 1 µPa a 1 m) i pot matar peixos 
petits a distància. Com a escena d’activitat d’espavilament imbuïda pel flux de 
les marees, Pistol Shrimp és un homenatge a una festa imaginada d’aquests 
sorollosos éssers submarins. 
 
07070707    
neuroTransmitter 
"Chronicle""Chronicle""Chronicle""Chronicle"    
    
Els artistes escriuen: «La composició d’àudio és una barreja de materials d’arxiu 
escollits entre les primeres transmissions de Radio Caroline, fixant-nos en 
l’ambient d’aquestes transmissions amb referències a la seva materialitat —el 
vaixell, el temps, el mar— així com els intersticis vocals, que donen la mesura 
del temps, de l’espai i de la geografia. La mescla també inclou enregistraments 
sonors d’una sortida que vam fer a aigües internacionals davant de la costa de 
Long Island, a Nova York.» 
    
08080808    
Anna Friz y Tianna Kennedy 
"When radios sleep what dreams may com"When radios sleep what dreams may com"When radios sleep what dreams may com"When radios sleep what dreams may come"e"e"e"    
 
Els artistes escriuen, «La ràdio mesura el dia en notícies, méteo, esports i 
informes de trànsit, però la ràdio també proposa la nit: la intimitat impersonal 
d’una veu procedent de la ràdio, en una oïda, a les fosques; una consciència 
gradual d’altres oïdes i veus vagament audibles que comparteixen la foscor; una 
nit radiofònica que no es quantifica fàcilment. Què passa aleshores, quan les 
ràdios interrompen la programació, o quan se’n desactiven les primeres alarmes? 
Els costa caure adormides dins de sons heterodins; els seus pensaments 
theremínics acompanyats per trompes, violoncel, i d’altres transmissions 
nocturnals.»  
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09090909    
Michelle Nagai. En col·laboració amb Kenta Nagai 
"Sleep Radio""Sleep Radio""Sleep Radio""Sleep Radio"    
 
Els artistes escriuen: «Sleep Radio és una transmissió en directe des del nostre 
pis, per a nosaltres. Treballem a extrems oposats de la casa. El nen dorm al mig, 
i la vida passa afora. Un exercici d’escolta simultània pren forma al voltant de 
dos conjunts de paisatges sonors paral·lels – aquests mediatitzats per èter 
electrificat i transmesos per a cadascun de nosaltres a través de la ràdio, i els 
que són transmesos com a vibració, directes des de la font a les nostres orelles.» 
 
10101010    
Melissa Dubbin i Aaron S. Davidson 
""""You Love Me You Love Me You Love Me You Love Me Truly"Truly"Truly"Truly"    
    
Els artistes diuen: «You Love Me Truly [Tu m’estimes de veritat] es basa en el 
que es creu que va ser la primera actuació radiofònica. El 1907, la cantant 
d’òpera Eugenia Farrar Van Boos va cantar I Love You Truly [Jo t’estimo de 
veritat] al transmissor de ràdio de Lee de Forest. La cançó la van sentir els 
operadors de ràdio a bord de l’USS Dolphin atracat a la Brooklyn Navy Yard, els 
quals, segons alguns expliquen, es van dur una sorpresa amb aquesta cançó 
durant les proves de transmissió al radiotelèfon del vaixell. 
 
El 2008 vam escenificar una actuació i una transmissió per FM de George 
Positive cantant I Love You Truly des del nostre estudi a la Brooklyn Navy Yard, 
una resposta, 101 anys després, al missatge radiat de Farrar Van Boos. A 
l’enregistrament s’inclouen els sons de la Brooklyn Navy Yard durant l’actuació i 
la transmissió.» 
 
11111111    
31 Down i Matt Bua 
"Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair"    
    
Concepte i lletra per 31 Down i Matt Bua. Música de David Fox. 
Els artistes ho expliquen: «El 1926, Hidegetsugu Yagi (copromotor de l’antena 
direccional Yagi-Uda) va començar a experimentar amb la transferència d’energia 
sense fil. Ara, més de vuitanta anys després, hem començat a dominar aquest 
concepte gràcies a promotors com Marin Soljacic, del Massachusetts Institute of 
Technology. ¿On ens portarà aquest gran avenç? ¿Quin és, a la nostra societat 
amb dependència de la tecnologia sense fil, el proper enginy que els consumidors 
desitgin? Naturalment, no podia ser una altra cosa: ¡la cadira elèctrica sense fil!» 
    
12121212    
Alexis Bhagat i Sophea Lerner 
".00011574 Hz"".00011574 Hz"".00011574 Hz"".00011574 Hz"    
    
Escriuen els artistes: 
«3:31 AM enregistrament d’un lapse de 24 hores 
1:01 PM paisatge translocal de teulades: cadència del mostreig = 2 per hora 
3:33 AM on: GMT -4 hores 
1:03 PM on: GMT +5:30 hores 
3:33 AM on: la teulada d’un edifici de pedra vermellosa de 4 pisos a clinton hill, 
brooklyn, nova york, amb condominis que creixen a banda i banda 
1:04 PM on: 2n pis barsarti a defense colony, south delhi 
3:37 AM com: micròfon condensador de diafragma ample, suspès dins d’un 
dirigible fixat amb cinta d’electricista a una xemeneia, cable llarg xlr endinsant-
se per una finestra oberta, endollat a una presa 
1:08 PM com: micròfon casolà fet amb una enciamera i col·locat a l’exterior 
d’una finestra, connectat a un ordinador petit 
3:38 AM com: gravador de CD activat manualment, cada 30 minuts 
1:08 PM com: equip per capturar uns quants segons cada 30 minuts durant 24 
hores. 
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1:09 per què: per explorar idees sobre la simultaneïtat real i imaginada a les 
xarxes de transmissió i l’intercanvi translocal interconnectat entre dues ciutats 
diferents i els respectius paisatges sonors dels seus perfils urbans canviants 
1:10 PM mateix moment en un lloc diferent... moment diferent» 

 
 
03. Biografies 
 
31 Down31 Down31 Down31 Down 
Formada el 2001 per Ryan Holsopple, 31 Down és una companyia de teatre de 
Brooklyn, Nova York, basada en la transmissió per ràdio. La visió de la companyia 
es basa en la hibridació de tecnologies modernes amb tecnologies i sistemes 
vells, amb gèneres establerts, i amb formes. La companyia de teatre fa servir 
transmissions per ràdio, aparells sense cables i tecnologia per a la seguretat a la 
llar per expandir i contreure els espais teatrals tradicionals.  
 
http://www.31down.org/ 
http://www.free103point9.org/artists/9/ 
 
     
Alexis BhagatAlexis BhagatAlexis BhagatAlexis Bhagat 
El treball d’Alexis Bhagat es dedica a la destrucció de la qualitat d’autor i de 
l’autoritat mitjançant el conreu de noves formes de so radicalment polivocal, la 
transmissió de converses promíscues i la correspondència obsessiva i sense fi. En 
el moment present, Bhagat s’interessa per la «conferència» com a forma adient 
per a la intervenció. Parla i escriu sobre anarquisme, presons i art sònic, i és un 
membre fundacional de l’August Sound Coalition. 
 
http://www.nadalex.net/ 
http://www.free103point9.org/artists/8/ 

 

Matt BuaMatt BuaMatt BuaMatt Bua    
Matt Bua fa instal·lacions, dibuixos, pel·lícules, vídeos i peces d’art performance. 
La seva obra recent pren forma en espais fantàstics a gran escala que 
redefineixen i reimaginen els objectes trobats i els recursos sostenibles com a 
elements funcionals en arquitectura. El projecte present de Bua és la construcció 
d’exemples a petita escala d’arquitectura autòctona, experimental i visionària en 
una parcel·la de Catskill, Nova York. La Sing Sun Room (2007) de Bua es la 
instal·lació augural del Wave Farm Transmission Sculpture Garden.  
 
http://www.overcoat.org 
http://www.free103point9.org/artists/22/ 
 
Damian CateraDamian CateraDamian CateraDamian Catera 
Damian Catera és un compositor/guitarrista electroacústic, creador de 
instal·lacions sonores i artista dels mèdia. El treball de Catera reflexa els 
interessos en composició/improvisació basada en el so, transmissió i crítica 
sociopolítica. Recentment ha estat portant a terme «deCompositions» 
improvisades per productes electrònics, ràdio i guitarra. El procés 
«deComposicional» de Catera consisteix en un sistema instrumental expandit que 
pren mostres i processa probabilísticament el so en directe amb algoritmes, 
escrits per ell a l’entorn de programació MAX/MSP. El producte final es un 
paisatge sonor en constant evolució, d’improvisació maquinal que varia amb cada 
implementació. Les instal·lacions de so de Catera reflecteixen el seu interès en 
una manipulació i supervisió sonores específiques del lloc, cosa que aconsegueix 
amb un software també escrit amb un entorn de programació MAX/MSP. 
 
http://catera.net/ 
http://www.free103point9.org/artists/11/ 
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Melissa Dubbin Melissa Dubbin Melissa Dubbin Melissa Dubbin yyyy Aaron S. Davidson Aaron S. Davidson Aaron S. Davidson Aaron S. Davidson    
Melissa Dubbin i Aaron S. Davidson han treballat en col·laboració des del 1998. 
Els seus projectes són multidisciplinaris i inclouen vídeo, escultura, so, 
performance i treballs en paper. Els projectes actuals de Dubbin i Davidson 
examinen minuciosament els aspectes formals i estructurals del procés fílmic, i 
desvien els conjunts d’informació, re-presentant cossos de coneixement a 
contextos alterats. 
 
http://www.dubbin-davidson.com 
http://www.free103point9.org/artists/24/ 
 
The Dust DiveThe Dust DiveThe Dust DiveThe Dust Dive 
El so poc convencional de The Dust Dive beu dels paisatges degradats d’Amèrica, 
dels punts freqüentats pels adolescents de l’extraradi i de llocs que han crescut 
amb desmesura i que s’obliden desmesuradament. Concebuts en un sorollós 
railroad apartment (un pis petit d’habitacions en línia) de Brooklyn, Nova York, 
les cançons del trio tenen la sinceritat estrafolària d’un recital juvenil però alhora 
soscaven un terreny hipnotitzador i fantasmagòric, de bucòlica urbana. Fan servir 
violí, orgue Hammond, piano, guitarra elèctrica, samples, transmissions de 
radioaficionats, serra musical i dues —de vegades tres— veus que sovint són 
contramelòdiques i excepcionalment filtrades. Les seves visions sòniques 
escadusseres però també plenes d’exuberància i textura s’han comparat amb Syd 
Barrett, The Flaming Lips, Smog, Palace, Dirty Three i The Velvet Underground. 
El seu treball és sempre multidisciplinari, i a les actuacions també fan servir 
projeccions de pel·lícules i vídeos que serveixen com a acompanyament visual a 
la música, en un to serè però provocador alhora. 
 
http://www.myspace.com/thedustdive 
http://www.free103point9.org/artists/58/ 
 
Joshua FriedJoshua FriedJoshua FriedJoshua Fried    
La «Radio Wonderland» converteix fòtils i bytes de la cultura comercial en el 
temps feble de la nostra dansa de la independència. En aquest solo en evolució, 
Fried abstreu un show de ràdio en directe amb un portàtil, sabates electrificades 
que ell percudeix amb baquetes, i un volant de Buick connectat a la xarxa. Les 
seves creacions de programari inclouen AnythingBass (ràdio aleatòria convertida 
en un riff baix), the Re-Esser (extreu la sibilància, reprodueix esses, tes i cas com 
una caixa de ritmes) i Anything Kick (ràdio alentida fins a convertir-la en un cop 
de bombo que fa trontollar la pista de ball). 
 
http://radiowonderland.org/ 
http://www.free103point9.org/artists/23/ 
 
Anna FrizAnna FrizAnna FrizAnna Friz    
Anna Friz és una artista del so i de la ràdio que divideix el seu temps entre 
Montreal i Toronto. Durant els passats vuit anys ha creat de manera predominant 
ràdio autoreflexiva per a la transmissió, instal·lació i performance, on la ràdio és 
la font, el tema i el mèdium del treball. Crea treballs dinàmics i atmosfèrics 
capaços de reflectir-se tant sobre la cultura dels mèdia com de revelar paisatges 
interiors. 
 
http://www.free103point9.org/artists/25/ 
 
Tianna KennedyTianna KennedyTianna KennedyTianna Kennedy 
Els experiments de Kennedy amb la transmissió van començar amb les 
improvisacions mensuals d’emissions de ràdio a Bushwick, Brooklyn, i ara 
inclouen performances, instal·lacions, escultura, so, vídeo, escriptura i 
ensenyament. Encara que ha treballat amb molts col·laboradors, Tianna està 
especialment agraïda a Chad Laird per 18 19 20, Greta Byrum per Aporias 1 & 
2, i Tarikh Korula pel nostre Archaeoacoustic Stylus. 
 
http://www.free103point9.org/artists/10/ 
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Latitude/LongitudeLatitude/LongitudeLatitude/LongitudeLatitude/Longitude 
Els artistes Michel Garofalo i Patrick McCarthy, radicats a Brooklyn, van 
començar a actuar com a Latitude/Longitude el 2004. Despullant melodies de 
guitarres preparades i alternativament sintonitzades mentre els aparells 
electrònics murmuren en un niu de cables d’instruments als seus peus, el duo 
teixeix cançons oníriques electroacústiques a partir del caos del curtcircuit. La 
seva paleta diversa de material sònic inclou: oscil·ladors de test, cinta de casset 
feta a casa i enregistraments de camp, transmissions de ràdio (FM/AM/SW/CB) i 
joguines electròniques (tant trencades com en funcionament), així com més 
instruments tradicionals, com una steel guitar, un banjo, mbira i veu. 
 
http://www.minutesandseconds.com 
http://www.free103point9.org/artists/109/ 
 
Sophea LernerSophea LernerSophea LernerSophea Lerner 
Sophea lerner és una artista de mitjans sònics i emissora que actualment treballa 
entre Austràlia, Finlàndia i Índia. Al seu treball s’apleguen l’experiència en 
performance física dissenyada per a grups amb 15 anys de ràdio experimental i 
nou art mediàtic amb la pràctica de l’art col·laboratiu que explora l’experiència 
temporal transmesa. El treball radiofònic de Lerner engloba tant projectes 
radiofònics de composició intricada com enginyeria i producció o com emissions 
en directe dissenyades col·lectivament, ràpidament executades i mig 
improvisades. Les xarxes comunicatives i creatives són part integrant dels 
aspectes col·laboratius de la seva pràctica. 
 
http://phonebox.org/sophea 
http://www.free103point9.org/artists/151/ 
 
LoViLoViLoViLoVidddd 
LoVid és un duo artístic interdisciplinari composat per Tali Hinkis i Kyle Lapidus. 
El seu treball inclou instal·lacions de vídeo en directe, escultures, impressions 
digitals, patchwork, projectes de mèdia, performances i enregistraments de vídeo 
. Combinen diversos elements oposats a la nostra feina, contrastant la duresa 
dels aparells electrònics amb la suavitat del patchwork, i el que és analògic amb 
el que és digital, o l’artesania amb els productes fets amb màquines. Aquest 
acostament multidireccional també es reflecteix en el contingut del nostre 
treball: romàntic i agressiu, sense fil i ple de cables. LoVid s’interessa per les 
maneres que el cos humà i la ment tenen d’observar, de processar i de respondre 
als entorns tant naturals com tecnològics, i per preservar les dades, els senyals i 
la memòria.  
 
http://www.lovid.org/ 
http://www.free103point9.org/artists/1/ 
 
Todd MerrellTodd MerrellTodd MerrellTodd Merrell    
Des del 1978 Todd Merrell ha estat fascinat amb l’imperceptible entorn de la 
radiació electromagnètica que la ràdio d’ona curta i el processament poden 
capturar per transformar-la en un entorn d’immersió, un entorn musical. El 1991 
va començar a explorar les possibilitats musicals d’aquest món en col·laboració 
amb Patrick Jordan. Des d’aleshores ha desenvolupat aquestes tècniques i les ha 
incorporades en un món més ample, visualment i sònica més evocador, amb 
èmfasi en la performance en directe, i amb l’excitant contingència i amb el perill 
que un treball tan depenent del lloc —i del temps— produeix. Junt amb diversos 
projectes en solitari, continua treballant amb músics i artistes del so afins a les 
seves idees.  
 
http://www.toddmerrell.com 
http://www.free103point9.org/artists/149/ 
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Michelle NagaiMichelle NagaiMichelle NagaiMichelle Nagai 
La compositora Michelle Nagai, resident a Brooklyn, fa servir so, fisicalitat i 
concepte per crear performances, instal·lacions, programes de ràdio, danses, 
passejades i d’altres interaccions específiques per al seu entorn i que es 
dirigeixen a la condició humana en relació amb l’escenari en què es mou. 
Aquestes obres i activitats exploren l’intercanvi de percepció entre actuant i 
públic/espectador. Nagai reconeix la transmissió, recepció i el «limb» com a 
factor que canvia contínuament, com a estats de l’ésser altament interactius. 
Implica aquests estats al seu procés de treball amb la finalitat d’obrir el camp de 
percepció i acció més enllà del que ella mateixa és capaç de comprendre o de 
fer. 
 
A projectes recents incorpora música composada i improvisada per a instruments 
acústics i aparells electrònics, així com entorns naturals, objectes trobats, vídeo, 
vestits, text i estructures materials fabricades a partir de diferents mitjans de 
comunicació. 
 
http://www.treetheater.org/ 
http://www.free103point9.org/artists/26/ 
 
neuroTransmitterneuroTransmitterneuroTransmitterneuroTransmitter 
neuroTransmitter (Angel Nevarez + Valerie Tevere) es va formar el 2001 com una 
col·laboració que cerca fondre pràctiques conceptuals amb la transmissió, la 
producció de so i el disseny de sistemes mòbils d’emissió. Mitjançant la 
combinació de so, instal·lació, pintura, vídeo, producció musical, performance i 
d’altres col·laboracions futures, el treball d’nT rearticula la ràdio a múltiples 
entorns i contextos —en públic, exposicions, emissions—  i considera noves 
formes i possibilitats per a la transmissió per ràdio. 
Les actuacions públiques de neuroTransmitter connecten la tecnologia de la ràdio 
FM amb el cos: negocia, actua i ubica sònicament els espais invisibles i físics de 
la ciutat. Com a instal·lació ràdio-sònica el nou treball es refereix a la política, la 
història i la tecnologia del medi. 
 
http://www.neurotransmitter.fm 
http://www.free103point9.org/artists/27/ 

 

ben ben ben ben owenowenowenowen    
El treball actual de Ben Owen inclou performances improvisades i basades en la 
creació gràfica, així com en col·laboracions d’àudio i vídeo i un programa 
setmanal de ràdio per internet. Va començar a estudiar el so amb cassets i ràdio 
en directe, en tàndem amb la creació de litografies i la projecció de diapositives. 
El procés d’impressió litogràfica que Owen porta a terme s’equilibra amb la 
preservació intencionada de la degradació natural de les marques. Troba 
similaritats inherents complementàries entre els cicles de tintat i la recepció 
superficial de la impressió, la creació de marques mitjançant el dibuix a pedres 
litogràfiques, i marques d’àudio amplificades per micròfons de contacte i 
enregistraments de l’entorn. Owen s’interessa en la relació entre els aspectes 
espacials de camps de so existents, entorns intervinguts i la projecció i reflexió 
de llum. Les localitzacions són una paleta activa i física, molt semblant a una 
situació d’improvisació on es perd el control. A través de la confecció de marques 
i parant esment a la inestabilitat continua amb la pràctica de escoltar i 
respondre.  
 
http://benowen.org 
http://www.free103point9.org/artists/13/ 
 
Radio RuidoRadio RuidoRadio RuidoRadio Ruido    
Radio Ruido engloba projectes de ràdio iniciats per l’artista Tom Mulligan. 
Procedents tant d’un treball en solitari com en col·laboració, aquests projectes 
suposen tant instal·lacions dissenyades com situacions diverses de so improvisat 
en directe. Sovint específics per a la ubicació, cerquen desafiar els conceptes 
convencionals de la ràdio i també explorar i posar a prova la fisicalitat de l’espai 
d’actuació. 
 
http://radioruidotriangulation.blogspot.com/ 
http://www.free103point9.org/artists/4/ 
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Tom RoeTom RoeTom RoeTom Roe    
Tom Roe és un artista de transmissió del so conegut de vegades amb el nom de 
DJ Dizzy. Va ser cofundador de la microemissora de ràdio 87X a Tampa, Florida, i 
amb Greg Anderson i Violet Hopkins va fundar free103point9 com a col·lectiu de 
microràdio a Brooklyn, Nova York, el 1997. Roe actua amb transmissors i 
receptors usant bandes múltiples (FM, CB, walkie-talkie), així com CDs preparats, 
vinils i aparells electrònics diversos. Crea paisatges sonors de ràdio mitjançant les 
freqüències de què es pot disposar, de manera que sovint manipula samples de 
cançons pop. 
 
http://www.free103point9.org/artists/2/ 
 
 
Michelle RosenbergMichelle RosenbergMichelle RosenbergMichelle Rosenberg    
Michelle Rosenberg és una escultora i arquitecta que fa instal·lacions mediadores 
de la interacció amb el so. 
En una sèrie de treballs anomenats «Dynamic headphones» (Auriculars 
dinàmics), Rosenbeg modifica els auriculars electrònics portables i crea uns 
d’acústics que utilitzen principis bàsics de la física. Aquests enginys 
experimenten amb la intimitat d’escoltar so en directe o enregistrat. A d’altres 
instal·lacions, Rosenberg fa servir reclams de caça i d’altres xiulets que 
confereixen insospitats signes de vida a objectes i situacions. 
 
http://www.michellerosenberg.com 
http://www.free103point9.org/artists/3/ 
 
ScannerScannerScannerScanner 
Scanner —l’artista britànic Robin Rimbaud— travessa el terreny experimental 
entre so, espai, imatge i forma, i crea peces de so absorbents i de múltiples 
capes que forcen la tecnologia de maneres poc convencionals. A partir dels seus 
primers i controvertits treballs on feia servir converses de mòbil trobades, seguint 
amb la seva recerca del so ocult de la metròpoli moderna com a símbol del lloc 
on significats ocults i contactes perduts emergeixen, les seves incansables 
exploracions del terreny experimental han portat a una llista internacional 
exhaustiva d’actuacions i exposicions.  
 
http://www.scannerdot.com 
http://www.free103point9.org/artists/28/ 
 
 

04. Agraïments 
 
Un reconeixement especial per a Galen Joseph-Hunter de a free103point9, i a 
Michael Garofalo pel program mastering de postproducció. 

 
 
05. Licencia 
    
2008. Tots els drets reservats. © dels respectius autors i editors.  
 
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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