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El terme música generativa s'utilitza per a descriure música 
composta mitjançant regles o sistemes. Aquesta sèrie de sis 
episodis explora diferents acostaments generatius a la 
composició i la interpretació (algorítmics, basats en 
sistemes, formalitzats i de procediment) especialment en el 
context de les tecnologies experimentals i la pràctica 
musical de finals del segle XX, al mateix temps que examina 
l'ús de la determinació i la indeterminació en la música, i la 
seva relació amb temes com el control, l'automatització i la 
intenció artística.  
 
Cada episodi de la sèrie va acompanyat d'un programa 
addicional, titulat Exclusives, que presenta peces sonores 
exclusives o inèdites d'artistes i compositors clau en aquest 
camp.  
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Escrit i editat per Mark Fell i Joe Gilmore. Narrat per Connie 
Trevor. 
 
Mark Fell és un artista i músic resident a Sheffield, Regne 
Unit. Ha actuat i exposat en nombrosos festivals 
internacionals i institucions. L’any 2000 va obtenir un 
esment honorífic en el prestigiós premi ARS Electronica, i el 
2004 va ser nominat per a un premi Quartz per la seva tasca 
d'investigació en música digital. Recentment ha dut a terme 
una obra encarregada pel Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary de Viena, estrenada a Youniverse, Biennal 
Internacional d'Art Contemporani de Sevilla. En l'actualitat 
treballa en un projecte d'investigació finançat per l’Arts and 
Humanities Research Council a la Universitat de York, que 
explora pràctiques independents en música per ordinador 
radical. www.markfell.com  
 
Joe Gilmore és un artista i dissenyador gràfic resident a 
Leeds, Regne Unit. La seva obra ha estat exposada en 
diverses galeries i festivals d'art digital i els seus treballs 
discogràfics han estat publicats en segells internacionals 
com 12k/Line (Nova York), Entr'acte (Londres), Cut (Zuric), 
Fällt (Belfast) i Leonardo Music Journal (San Francisco). En 
l'actualitat el Joe imparteix classes al departament de 
Disseny Gràfic del Leeds College of Art & Design. És també 
un dels fundadors de rand()%, una emissora de ràdio a 
Internet dedicada a emetre música generativa. 
http://joe.qubik.com 
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Exclusives 
 
Cada episodi d'aquesta sèrie va acompanyat d'un programa complementari amb 
material exclusiu d'alguns dels artistes sonors i compositors més rellevants en el 
camp de la música generativa. El primer episodi presenta dues obres ben 
diferents, una de l'artista alemany Florian Hecker i una altra de Ryoji Ikeda.  
 
01. Llistat de temes 
 
01:37 Florian Hecker "Stereo F.A.N.N.", 2010 (30 min 2 s)  
  
"Stereo F.A.N.N" és un enregistrament sorgit a partir de la recerca de Florian 
Hecker per una peça, que en l'actualitat s'exposa a l'edifici Hijmans van den 
Bergh de la Universitat d’Utrecht, a Holanda. L'artista Cerith Wyn Evans va 
convidar Hecker a complementar amb una peça sonora dues de les seves 
escultures, també exposades en aquest edifici. Un dels punts de partida de l’obra 
van ser els enregistraments de la sèrie Neural Synthesis de David Tudor, així com 
la parafernalia que Hecker va poder veure a l'arxiu David Tudor de la Getty 
Research Library de Los Angeles. "El que més em va fascinar de la peça és 
l’anomenat xip de xarxa neuronal, que juga un paper important en la ja de per si 
virtuosa interpretació de la música electrònica de Tudor amb les seves 
característiques caixes de feedback".  
 
La generació de so parteix d'una versió modificada de SuperCollider i es 
fonamenta en quatre tècniques diferents de síntesi i processament de partícules: 
Glissons, Pulsars, Granulació i Waveset Stretching*. Aquestes es controlen 
mitjançant dos algoritmes d'autòmat cel·lular a l'estil de Game-of-Life, amb 
restriccions de límits circulars. La xarxa neuronal utilitza l'estat dels autòmats 
com entrada. El codi va ser desenvolupat per Tommi R. Keränen.  
 
*Aquestes tècniques no tenen traducció. Per a una explicació en detall d'aquestes, vegeu 
http://www.granularsynthesis.com/guide.php. [N. de T.] 

 
32:36 Ryoji Ikeda "untitled (for John Cage)", 2005 (19:23 min)  
 
"untitled (for John Cage)" va ser composta per a una instal·lació de Ryoji Ikeda a 
l'exposició "Playing John Cage", que va tenir lloc a l’Arnolfini Gallery de Bristol 
l’any 2005. La peça consisteix en 99 temes de durada idèntica, dissenyats per a 
ser reproduïts en ordre aleatori en un lector de CD o iPod. Aquests arxius de so 
poden contenir una ona sinusoïdal de 12.5kHz o silenci.  

 
02. Biografies 
 
Florian Hecker  
 
Florian Hecker va néixer el 1975 a Kissing, Alemanya. En el seu treball de 
directe, d'estudi i d'instal·lació, col·labora sovint amb investigadors acadèmics en 
percepció auditiva i música per ordinador, així com altres artistes com Aphex 
Twin, Russell Haswell o Cerith Wyn Evans.  
 
Les seves exposicions monogràfiques s'ha pogut veure a: MMK, Museum für 
Moderne Kunst (Frankfurt), IKON Gallery (Birmingham) i Chisenhale Gallery 
(Londres), totes el 2010; i Bawag Contemporary (Viena) el 2009; Sadie Coles HQ 
(Londres) el 2008 i Galerie Neu (Berlin) el 2007. Algunes de les exposicions 
col·lectives i projectes en els quals ha participat inclouen: Push and Pull, 
MUMOK (Viena) el 2010; Evento (Burdeos) i UBS Openings: Saturday Live: 
Characters, Figures and Signs, Tate Modern (Londres). Recentement ha 
col·laborat amb Cerith Wyn Evans a No night No day, una obra que va ser 
estrenada al Teatro Goldoni com a part de Fare Mondi, a la 53 Bienal de Venècia, 
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el 2009. Així mateix, Hecker toca en directe regularment i posseeix una 
discografia extensa amb títols destacats com: destacan Haswell & Hecker 
Blackest Ever Black (Warner Classics, 2007), Acid in the Style of David Tudor 
(Editions Mego, 2009) y NEU CD (Galerie Neu, 2010). 
 
Ryoji Ikeda 
 
El compositor electrònic i artista visual Ryoji Ikeda és un dels creadors més 
rellevants del panorama japonès. Ikeda centra la seva mirada en els més diminuts 
detalls dels ultrasons, les freqüències i les característiques essencials del mateix 
so. Fascinat per les dades, la llum i el so, Ikeda dóna forma a la música, el temps 
i l'espai mitjançant sistemes matemàtics, i explora aquests fenòmens i les seves 
propietats físiques com a sensacions, posant de manifest la seva relació amb la 
percepció humana.  
 
Des de 1995, Ikeda ha treballat activament en concerts, instal·lacions i 
enregistraments, integrant so, acústica i imatgeria sublim. La crítica ha lloat les 
seves performances, instal·lacions i treballs discogràfics com exemples 
paradigmàtics de radicalitat i innovació en la composició contemporània. Els seus 
àlbums +/- (Touch, 1996), 0º C (Touch, 1998) i matrix (Touch, 2000), el van 
establir com a pioner d'un nou tipus de música electrònica minimalista, 
fonamentada en l'ús d'ones sinusoïdals, sons electrònics i soroll blanc. Portant al 
límit l'ús de l'ordinador i la tecnologia digital, els seus concerts audiovisuals 
datamatics (de 2006 fins a l'actualitat), C4I (2004 – 2007) i formula (2000 – 
2006), plantegen una nova orientació per al futur de la nostra cultura i entorn 
multimèdia. L'abril de 2008, Ikeda va publicar el seu vuitè àlbum, test pattern 
(raster-noton), coincidint amb la seva primera exposició en solitari al Japó, al 
Yamaguchi Center for Arts and Media.  
 
La versatilitat del treball d'investigació d'Ikeda es plasma també en les 
col·laboracions amb Carsten Nicolai al projecte cyclo, amb el coreògraf William 
Forsythe (Ballet de Frankfurt), l'artista Hiroshi Sugimoto, l'arquitecte Toyo Ito o el 
col·lectiu d'artistes Dumb Type, entre d'altres.  
 
L'any 2001, Ikeda va rebre el premi Golden Nica en la categoria de música 
digital del Prix Ars Electronica, i el 2003 va ser nominat per a un World 
Technology Award. 
 
 

03. Enllaços d'interès    
 
http://florianhecker.blogspot.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/Florian_Hecker 
http://florianhecker.blogspot.com/2006/07/show-release-hijmans-van-den-
bergh.html 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/digitized_collections/davidtud
or/ 
http://www.ryojiikeda.com 
http://www.forma.org.uk/artists/represented/ryoji-ikeda 
http://www.contemporary-magazines.com/music68.htm 
http://www.myspace.com/ryojiikeda 
 
 

04. Crèdits 
 
Enregistrat al Music Research Centre de la Universitat de York, Gran Bretanya. El 
projecte d'investigació New Aesthetics in Computer Music està finançat per l’Arts 
and Humanities Research Council UK. Agraïments especials a Florian Hecker y 
Ryoji Ikeda.  
 
 

05. Llicència 

2010. Publicat sota una llicència Creative Commons " Reconeixement-
SenseObraDerivada 3.0 No adaptada". 
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