
 

Recerca > MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB... Kees Tazelaar 
 
MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... pretén obrir 
una escletxa per espiar i descobrir col·leccions privades de 
música i memorabília sonora. Es tracta d’una historiografia 
sobre el col·leccionisme sonor en forma de monogràfic que 
revela la feina desconeguda i apassionada del 
col·leccionista amateur, alhora que reconstrueix múltiples 
històries paral·leles, com l’evolució dels formats de 
gravació, la problemàtica de l’arxiu, el mercat del 
col·leccionisme o l’evolució dels estils musicals més enllà 
dels circuits comercials. 

Cada episodi de la sèrie ve acompanyat d’un programa 
addicional que presenta una selecció musical exclusiva del 
col·leccionista convidat. 
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Selecció musical de Kees Tazelaar. Muntatge de Roc 
Jiménez de Cisneros i Rubén Patiño 
  
Kees Tazelaar és compositor i director de l’Institut de 
Sonologia de L’Haia. El seu interès per la història de la 
música electrònica i l’evolució dels seus mitjans l’ha dut a 
treballar en diversos projectes de restauració i recuperació 
de peces clau de l’electrònica del segle XX, especialment de 
pioners holandesos com Dick Raaijmakers, Gottfried Michael 
Koenig o Jan Boerman entre d’altres. www.keestazelaar.com 
 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  
Kees Tazelaar 
 
Aquesta mescla de més de dues hores de durada és un retrat històric del llegat 
musical de l'Institut de Sonologia i alterna peces clàssiques, obres recents i 
gemmes inèdites de l’arxiu de Sonologia. 
 

 
01. Sumari 
 
El primer estudi de música electrònica als Països Baixos va ser fundat el 1956 
als Philips Research Laboratories d’Eindhoven. Aquest estudi es va traslladar a la 
Universitat d’Utrecht el novembre de 1960, rebatejat amb el nom de STEM (les 
sigles de Studio voor Elektronische Muziek, tot i que “stem” també significa 
“veu2 en holandès). L’any 1964, Gottfried Michael Koenig va ser nomenat 
director artístic de l’STEM. Lluny de ser purament un estudi, l’STEM va esdevenir 
una institució cabdal en matèria de producció, investigació, educació i 
conservació de música electrònica, i va jugar un paper clau en el 
desenvolupament de tècniques de control per voltatge, composició algorítmica, 
síntesi de so digital i teoria de composició electrònica. L’any 1967, l’STEM va 
passar a anomenar-se Institut de Sonologia.  
 
Frits Weiland, que havia format part de la plantilla de l’STEM gairebé des del 
principi, aviat es va adonar de la importància de mantenir un arxiu. Avui, aquest 
arxiu de cintes analògiques és un dels més rellevants pel que fa a música 
electrònica, i conté cintes mare de composicions produïdes a Philips des de 
1956 fins a finals dels vuitanta, quan les tècniques analògiques d'enregistrament 
van començar a desaparèixer de manera gradual.  
 
Des que l’any 1993 vaig començar a impartir classes de tècniques d’estudi 
analògic a l’Institut de Sonologia, he sentit una gran responsabilitat envers 
aquest arxiu. Un aspecte important d'aquesta implicació és el manteniment de 
diversos magnetòfons de cinta oberta d'alta qualitat per tal de reproduir 
correctament material de l’arxiu. La meva tasca de reconstrucció de peces 
electròniques de valor històric i de transferències digitals ha desembocat amb el 
temps en diverses publicacions de CDs amb obra de compositors com Henk 
Badings, Dick Raaijmakers, Tom Dissevelt, Edgard Varèse, Gottfried Michael 
Koenig, Luctor Ponse, Ton de Leeuw i Jan Boerman. Però aquesta selecció per al 
MACBA conté alguns tresors inèdits de l’arxiu de Sonologia.  
 
Kees Tazelaar, febrer de 2013 
 
 

02. Llista de temes  
 
00:00:04 Ton de Leeuw, “Study” 
00:03:40 Sergio Luque, “Y fue que le pareció convenible y necesario”  
00:08:20 György Ligeti, “Pièce électronique Nr. 3” 
00:10:25 Daniel Teruggi, “Spaces of Mind 4” 
00:12:51 Gottfried Michael Koenig, “Funktion Grau”  
00:16:45 Johan van Kreij, “Voices of the Boat” 
00:23:50 Ton Bruynèl, “Resonance I” 
00:30:08 Furt, “Plint” 
00:34:31 Dick Raaijmakers, “Canon - 1, Super Augere” 
00:38:44 Kees Tazelaar, “Sternflüstern” 
00:47:11 Jan Boerman, “Alliage” 
00:52:33 Jaap Spek, “Impulses” 
00:57:04 Wouter Snoei, “Consequence” 
01:03:40 Raviv Ganchrow, “Shotgun Architecture” 
01:08:21 Luctor Ponse, “Nacht” 
01:15:39 Ramón González-Arroyo, “dMnStR” 
01:25:00 Paul Berg, “Mandolin” 
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[Enregistradores de cintes Studer. Foto: Roc Jiménez de Cisneros, 2012] 

 
01:31:47 Gottfried Michael Koenig, “Terminus II” 
01:35:25 Babis Giannakopoulos, “Instances” 
01:40:27 Dick Raaijmakers, “Canon - 5, Super 'Dis-Moi...” 
01:46:05 Konrad Boehmer, “Aspekt” 
01:53:47 Richard Barrett, “Adrift” 
02:04:34 Jan Boerman, “Kompositie 1979” 
02:07:33 Kees Tazelaar, “Depths of Field No. 1” 
02:13:26 Edgard Varèse, “Poème Électronique” 
 
 

03. Enllaços d’interès  
 
Pàgina de Kees Tazelaar 
www.keestazelaar.com 
 
Podcast: MEMORABILIA. Col·leccionant sons amb... Kees Tazelaar. Part I 
rwm.macba.cat/ca/recerca/memorabilia_kees_tazeelar/capsula 
 
Institut de Sonologia de l’Haia 
www.sonology.org/UK/frameset-uk.html 
 
Reconstrucció virtual de “Poème Électronique” 
www.edu.vrmmp.it/vep/index.html 
 
Imatge del pavelló Philips, dissenyat per Le Corbussier per a l’Expo de 1958 a 
Bruseles  
www.google.com/search?q=Philips+Pavilion&hl=en&btnG=Search+Images&biw=1
024&bih=543&sei=E0D_UJ_ZHI2zhAeTrIDoCw&tbm=isch 
 
Article de 1999 sobre la conservació de màsters 
mixonline.com/mag/audio_master_preservation 
 
Recursos per a la conservació professional 
cool.conservation-us.org 
 
Guia per al tape baking 
www.sonicraft.com/Tape_Baking.html 
 
Breu història dels mitjans de gravació sonora 
web.archive.org/web/20040612082709/http://www.tvhandbook.com/History/Hist
ory_recording.htm 
 
 

04. Crèdits 
 
Selecció musical de Kees Tazelaar. Muntatge de Roc Jiménez de Cisneros i 
Rubén Patiño. Editat amb Sound Studio. 

 
 
05. Llicència 
 
2013. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics.  
 
Ràdio Web MACBA és un projecte de recerca i divulgació sense ànim de lucre. 
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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