
 

Curatorial > INTERRUPCIONS 
 
Aquesta secció proposa una línia de programació destinada 
a explorar el complex mapa de l’art sonor des de punts de 
vista diferents. 
 
En la sèrie INTERRUPCIONS aprofitem el vast coneixement 
musical dels artistes i comissaris implicats en RWM per a 
crear una sèrie d’"interrupcions" de la programació 
Curatorial. Amb el format d’una música a la carta mesclada, 
els nostres productors habituals tenen carta blanca per 
elaborar un recorregut estrictament musical amb un únic 
paràmetre inicial: que el fil conductor de la seva mescla 
sigui original i singular. En aquest nou episodi, Vicki Bennett 
crea un mix de cançons escollides en resposta a les idees 
evocades pel tema anterior. 
 
A càrrec de Vicki Bennett. 
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Vicki Bennett (1967), també coneguda com a People Like 
Us, ha estat una figura clau en el camp del collage 
audiovisual gràcies al caràcter innovador de les seves 
tècniques de sampleig, apropiació i edició de material 
d'arxiu i metratge trobat. Utilitzant el collage com a principal 
vehicle d'expressió, Bennett treballa en peces d'àudio, 
pel·lícules i programes de ràdio amb un enfocament 
humorístic, fosc i sovint surrealista. Aquests collages 
barregen, manipulen i reciclen material original tant de 
l'àmbit experimental com de la cultura popular: música, 
cinema, televisió i ràdio. People Like Us defensa l'accés 
obert als arxius per a ús creatiu. L'any 2006 Bennett va ser 
la primera artista que va obtenir accés il·limitat a l'arxiu de 
la BBC.  
 
La seva obra s'ha exposat a la Tate Modern, The Barbican, 
Royal Albert Hall, la Sydney Opera House, el Centre 
Pompidou, Maxxi o Sónar entre d'altres, i ha fet sessions 
radiofòniques per John Peel i Mixing It. El seu programa d'art 
sonor DO or DIY a WFMU acumula més d'un milió de 
descàrregues. El catàleg complet de People Like Us està 
disponible de forma gratuïta a UbuWeb. 
 
 
 
 

INTERRUPCIONS #15 

Cumulative Tails 
 
El títol Cumulative Tails és un joc de paraules amb “cumulative tale” o conte 
acumulatiu, en què cada part de la història manté una certa relació amb 
l'anterior. Aquesta peça radiofònica es va crear seguint aquest mètode: una 
successió de temes triats exclusivament per la seva relació conceptual amb el 
que acabava de sonar. La connexió mental acostuma a sortir del títol, la lletra, la 
melodia, el gènere, l'atmosfera o alguna cosa (normalment) més incongruent… 
 
 

01. Sumari 
 
Buscant material per al meu projecte Radio Boredcast (2012), vaig topar amb un 
episodi del programa de KPFA, Ode to Gravity, titulat "Segue Tech", en el qual els 
presentadors escollien cançons en resposta a les idees evocades pel tema 
anterior. "Segue Tech" em va fer pensar en el procés creatiu i en el fet que,  en la 
meva experiència, la idea rarament arriba lluent i ben embolicada amb paper de 
regal. Normalment, la "idea" es crea a través d'una sèrie de connexions que 
sorgeixen al llarg del viatge creatiu. De manera similar, el coneixement i el 
llenguatge humans evolucionen mitjançant la imitació i la posterior 
experimentació amb la variació d'aquestes accions repetides. Quan descobrim o 
simplement intuïm una connexió entre alguna cosa que ja coneixem i una altra 
de nova o desconeguda, teixim una extensa xarxa de connexions cerebrals que 
ens permet identificar i ubicar tota classe d'associacions en un immens  mapa 
inexistent, que potser, vist en perspectiva, no té gaire sentit.  
 
La paraula conseqüències al·ludeix al resultat d'una acció anterior, però també és 
el nom d'un joc de taula (el "cadàver exquisit" dels surrealistes) en el qual la 
narrativa es desenvolupa encadenant diverses peces a cegues, en relació amb una 
petita part d'informació que es fa visible només com a punt d'enllaç. La narrativa 
i el contingut resultants canvien de manera erràtica i sorprenent, gairebé màgica, 
en un període de temps curt, tot i que cadascuna de les peces manté una 
connexió amb les anteriors.  
 
El tema de l'autenticitat, o l'original respecte de la còpia m'interessa com a 
artista, ja que el meu treball s'inscriu en el camp de l'apropiació, el collage i la 
cultura folk industrial. No podem seguir el fil i arribar a l'origen absolut de res 
creat, de cap objecte o producte, perquè tot és literalment relatiu. Els factors 
d'identificació d'un objecte no són crucials per la seva essència, i com passa amb 
la velocitat, les dimensions, la grandària, els termes no són fixos i depenen de 
qui té l'experiència. No hi ha res absolut, i això es demostra cada vegada que 
obres creatives similars es donen en el mateix període, de la mà d'artistes que 
desconeixen per complet l'obra de l'altre.  
 
El joc Conseqüències es pot comparar al procés artístic, tant si és per esbossar 
un text, un storyboard o la narrativa d'una pel·lícula. Conseqüències és un índex 
de possibilitats i somnis que no requereixen un resultat final, ja que la gràcia rau 
precisament en el procés, el viatge. Com a joc, és una forma molt entretinguda 
d'aprendre sobre la nostra pròpia memòria, que fa visible l'entramat 
d'associacions invisibles del banc de coneixement d'un individu i, de retop, 
assenyala el nostre constant procés de connexió, tant interior com cap als altres. 
El joc permet contemplar l'abast de les nostres associacions tangencials dintre 
d'aquest viatge sense rumb fix, i sovint descobrir les limitacions dels nostres 
propis circuits (els nostres records). Gràcies als cercadors online, els fòrums i les 
bases de dades, el fet de recordar una cançó, un text o l’escena d'una pel·lícula, 
no depèn enterament de les nostres capacitats: podem buscar  en els bancs de 
memòria d'altres persones perquè internet és un enorme thesaurus de connexions 
i creacions potencials.  
 
Aquest mix és un viatge a través de la meva memòria i les seves connexions, i en  
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algun punt també et tocarà i et durà a algun lloc. 

Vicki Bennett, 2013 
 

 

02. Llista de temes 
 
00:00 Maria and the Children “Do Re Mi”  (The Sound of Music) 
02:22 Bobby Joe Carter/Michael Fobes “Doe A Deer” (Stairway to Stardom) 
03:44 Lonzo & Oscar “I'm My Own Grandpa” 
06:46 Nicolas Collins “It Was A Dark And Stormy Night” 
14:52 Alvin Lucier “I Am Sitting In A Room” 
22:52 Stanley Unwin “Hi De Fido” 
25:38 Alvin Lucier “I Am Sitting In A Room” 
27:01 John Cage “Lecture On Nothing” (1959) (Frances-Marie Uitti) 
32:48 Phil Hendrie “Miami Beach Hello” 
34:54 People Like Us “Millennium Dome” 
36:21 Negativland “Yellow Black and Rectangular” 
38:18 Mutation “Norwogian Weed” 
40:20 Pop-Chop “Comp-Elation” 
41:55 Mark Ford “Chart Sweep 1” 
43:37 Jennifer Walshe “G.L.O.R.I.” 
47:01 Kenneth Goldsmith “Eighteen Earrers” (2005) 
50:43 Flanger “Music To Begin With” 
51:39 Martin Tétrault/Otomo Yoshihide “Cartoon” 
52:28 Runzelstirn & Gurgelstøck “Ounr're Method” 
54:07 Feng Hao “Pleasure” 
54:55 M A Numminen, Tommi Parko, Pekka Kujanpaa “Eleitä Kolmelle 
Röyhtäilijälle” (Gestures for Three Burpers) 
55:36 The Shaggs “I'm So Happy When You're Near” 
57:25 Lasse's Shit “Audio From Amateur” 
58:27 Ian Murray “Keeping On Top Of The Top Song” 
59:07 Blanketship & Qulfus “The Warm Up” 
59:49 Vomit Lunchs “Total Pointless Guidance Mix” (Stock, Hausen & Walkman) 
61:40 John Zorn “Take 7” (Hockey) 
62:20 Jeremy Bernstein “Jackpot” 
62:44 Nurse With Wound “Red Flipper” 
66:07 Harvey Matusow's Jews Harp Band “War Between Fats and Thins” 
66:39 Makigami Koichi & Anton Brühin “Electric Eel” 
69:37 Albert Kuvezin and Yat-Kha “When The Levee Breaks” (Led Zeppelin) 
71:51 From Les Voix Du Monde, Une Anthologie Des Expressions Vocales “Chants 
D'Hommes Tenore” 
72:48 Arrigo Lora Totino “Rumore D'Ombra” (1983) 
74:46 The Alabama Sacred Harp Convention “The Morning Trumpet” 
75:58 Anton Brühin “InOut” 
77:06 Ricardo Dal Farra “. . . Due Giorni Dopo” 
78:27 Stephan Dillemuth “Erkmusik” 
79:23 Gwilly Edmondez “Grievious Bodily Charm” 
80:45 from I'm On My Journey Home “Eephing” 
81:27 The Goons “The Ying Tong Song” 
83:50 Carl Stalling “Flea-ridden Sheep Dog” 
84:12 David Shea “Screwy Squirrel” 
85:38 Rex Brown Company & Wersi Electric String Orchestra “Round Up” 
86:17 Jean Jacques Perrey With Gershon Kingsley “Third Man Theme” 
87:29 Alfredo Urdiain “Zorba El Griego” 
88:19 Klaus Wunderlich “Lara's Theme” 
88:19 Wing “Do Re Me” 
88:45 Maria the Captain and the Children “Do Re Mi” (Reprise) 
89:49 Valentino Sound Effects Library “Water Running” 
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03. Enllaços relacionats 
 
The Search Engine 
www.google.com 
 
Ode To Gravity “Segue Tech” 
archive.org/details/OTG_1970_09_02 
 
People Like Us “Consequences (One Thing Leads To Another)” 
peoplelikeus.org/2012/consequences/ 
 
Marcus Boon “In Praise Of Copying” 
www.hup.harvard.edu/features/boon/ 
 
Radio Boredcast 
www.wfmu.org/playlists/ZZ 
 
People Like Us & Ergo Phizmiz “Codpaste” 
wfmu.org/playlists/shows/25530 
 
People Like Us “Collarge” 
peoplelikeus.org/2012/cutting-across-media-book-and-mixtape-by-people-like-us/ 
 
Dina Kelberman “I’m Google” 
dinakelberman.com/imgoogle/imgoogle.html 
 
 

04. Crèdits 
 
Mesclat per Vicki Bennett. 
 
 

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 posibles 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 del possible. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://rwm.macba.cat 


