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Xenakis	Networked	Performance	Marathon	2022	

Event Program (With Credits)


Stelios Giannoulakis and Jiannis Papadakis: FeedbackLoopExpansion (20’) 
Pure Data, Synthesiser με ανατροφοδότηση και OSC.

Pure Data, Synthesiser with feedback and OSC.


Concept and Implementation: Stelios Giannoulakis,  Jiannis Papadakis.

Σύλληψη και Υλοποίηση: Στέλιος Γιαννουλάκης, Γιάννης Παπαδάκηςς.


Program notes 

The project as an experiment is part of research into a generalized

feedback-based model for structuring variably stable soundscapes and pieces of

performative sonic art.


The Synthi100 in the studio of the CMRC (ΚΣΥΜΕ) at the Athens Conservatory will

be patched for a generative behavior, the network including a microphone feeding

back with the studio speakers. A PD patch in the studio will manage the Synth

output and generate real-time analysis data. In the performance space, there

will be a laptop with a local feedback network made in PD, incorporating

analysis of the sound of the speakers over a microphone. Audio and data will be

transmitted over the internet between the two stations, using OSC and maybe

Sonobus or some other audio peer-to-peer solution. The whole feedback system

will be tuned to respond to microphone input - position in space, in both

physical areas, as a performative action. Settling down with no input, getting

denser and more complex as it is being exited. The idea is to create, between

the studio, the synthi100, and the performance venue, an intuitively tunable and

reactive organic soundscape piece with grains and drones, noise, and harmonic

relationships, that can be played.


Το έργο είναι ένα πείραμα που αποτελεί μέρος της έρευνας για ένα γενικευμένο

μοντέλο βασισμένο στην ανατροφοδότηση για τη δόμηση μεταβλητά σταθερών ηχοτοπίων

και έργων επιτελεστικής ηχητικής τέχνης.


Το Synthi100 στο στούντιο του CMRC (ΚΣΥΜΕ) στο Ωδείο Αθηνών θα συνδεθεί για μια

παραγωγική συμπεριφορά σε ένα δίκτυο που περιλαμβάνει ένα μικρόφωνο και

ανατροφοδοτείται με τα ηχεία του στούντιο. Ένα PD patch στο στούντιο θα

διαχειρίζεται την έξοδο του Synth και θα παράγει δεδομένα ανάλυσης σε πραγματικό

χρόνο. Στο χώρο της παράστασης, θα υπάρχει ένας φορητός υπολογιστής με ένα

τοπικό δίκτυο ανατροφοδότησης κατασκευασμένο σε PD, που θα ενσωματώνει την

ανάλυση του ήχου των ηχείων μέσω ενός μικροφώνου. Ο ήχος και τα δεδομένα θα

μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου μεταξύ των δύο σταθμών, χρησιμοποιώντας OSC και

ψηφιακό ήχο. Ολόκληρο το σύστημα ανατροφοδότησης θα συντονιστεί ώστε να

ανταποκρίνεται στην είσοδο του μικροφώνου και τη θέση στο χώρο, και στους δύο

φυσικούς χώρους, ως επιτελεστική δράση. Ο ήχος Καθορίζεται χωρίς είσοδο, γίνεται

πιο πυκνός και πιο σύνθετος καθώς εξέρχεται. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί,

μεταξύ του στούντιο, του synthi100 και του χώρου των παραστάσεων, ένα

διαισθητικά ρυθμιζόμενο και διαδραστικό κομμάτι οργανικού ηχοτοπίου με κόκκους

και drones, θόρυβο και αρμονικές σχέσεις, το οποίο μπορεί να παιχτεί.


Mariannina Simatou: Kraanerg Variations 1: Polymorphic Universes (15’) 

Χορός με ήχο ελεγχόμενο από αισθητήρες κίνησης

Dance with sensor-controlled sound
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Χορογραφία: Μαριαννίνα Σιμάτου

Σχεδιασμός ήχου: Βασίλης Αγιομυργιανάκης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αισθητήρων: Martin Carlé


Dance: Senior students and members of Corporis Miracula Ensemble:

Athina Kolovou

Andrea Michailidi

Vilelmini Kalambratsidou

Giannis Varsos

Dimitra Filippaki

Evgenia Oikonomou

Ilektra Smyri

Ioanna Ragia

Katerina Gerala


Choreography: Marianinna Simatou

Sound design: Vasilis Agiomyrgianakis

Sensor design and development: Martin Carlé


Χορεύουν οι τελειόφοιτοι και μέλη του συνόλου Corporis Miracula:

Αθηνά Κολοβού

Άνδρεα Μιχαηλίδη

Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου

Γιάννης Βάρσος

Δήμητρα Φιλιππάκη

Ευγενία Οικονόμου 

Ηλέκτρα Σμύρη

Ιωάννα Ραγιά

Κατερίνα Γεραλή


Program notes 

Πολυμορφικά σύμπαντα


Η μουσική των ηχητικών μαζών του Ιάννη Ξενάκη ενσαρκώνεται στις τρεις

διαστάσεις, με την κίνηση των σωμάτων του σύμπαντος, των γαλαξιών. Σύμπαντα

εύπλαστα που τα διακρίνουν απλές, ηχητικές και αρχιτεκτονικές δομές και μοτίβα,

τα οποία προσεγγίζονται, μπλέκονται, συνυπάρχουν και αντιπαρατίθενται,

δημιουργώντας έντονες αντιθέσεις και δυναμικούς χώρους. Συνθέτουν ένα σύμπαν

εικαστικό, που ζωντανεύει το φαινομενικά ακίνητο και βουβό έργο του Kadinsky και

μεταβάλλει τη χωρική αίσθηση μέσω εναλλαγών των βασικών χρωμάτων και σχημάτων

και μέσω των ηχητικών γλυπτών που γεννιούνται από τα σώματα, τις κινούμενες

μάζες. Περνούν από διαφορετικές ατμόσφαιρες, άλλοτε πιο αραιές και άλλοτε πιο

πυκνές, που επηρεάζουν τη συχνότητα της κίνησης και των ήχων και δημιουργούν ένα

κύμα στη μεταβολή των μοτίβων, μια χαοτική καθυστέρηση στην αντίδραση των

σημείων της μάζας.


Polymorphic universes


The music of the sound masses by Iannis Xenakis is embodied in three dimensions,

with the movement of the bodies of the universe, the galaxies. Universes are

malleable and distinguished by simple, sonic and architectural structures and

patterns, which are approached, intertwined, coexisting and juxtaposed, creating

intense contrasts and dynamic spaces. They compose a visual universe that brings

Kadinsky's seemingly still and silent work to life and alters spatial sense

through alternations of basic colours and shapes and through the sound

sculptures born from the bodies, the moving masses. They pass through different

atmospheres, sometimes thinner and sometimes denser, affecting the frequency of

movement and sounds and creating a surge in the changing patterns, a chaotic
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delay in the reaction of the points of mass.


Serkan Sevilgen: Gendy Cloud (8’) 
CSound controlled over the web via OSC


CSound με έλεγχο από τον παγκόσμιο ιστό μέσω OSC


Concept and Implementation: Serkan Sevilgen


Σύλληψη και υλοποίηση: Serkan Sevilgen


Program notes 

This work is heavily inspired by an event during Xenakis Centenary Symposium. In

front of the building where Xenakis was wounded, participants played a stream of

sounds generated by Gendy with their phones.

(https://www.instagram.com/p/Cd9M4beoade/) The idea is to generate a cloud of

Gendy sounds around the audience with multi-spatial setup. I use Csound's

“gendy” opcode to build 8 instruments whose parameters are determined randomly

at different intervals. The performers are assigned for each instrument, and

they control the duration of the state with a very simple web-based user

interface. If they choose 5 seconds for instrument 1, then the parameters of the

“gendy” opcode in instrument 1 will be recalculated every 5 seconds. The

durations can be changed freely between 1 and 100 seconds during the

performance. The performers can be anywhere, thanks to the web interface. The

communication between the web interface and Csound will be handled via Remote

OSC (a Node.js library written by Serkan Sevilgen to enable hassle-free data and

code sharing between computer musicians.


Το έργο αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό εμπνευσμένο από ένα γεγονός κατά τη διάρκεια

του Συμποσίου για την Εκατονταετηρίδα του Ξενάκη. Μπροστά από το κτίριο όπου

τραυματίστηκε ο Ξενάκης, οι συμμετέχοντες έπαιξαν με τα τηλέφωνά τους μια ροή

ήχων που δημιουργήθηκαν με την μέθοδο σύνθεσης Gendy.

(https://www.instagram.com/p/Cd9M4beoade/) Η ιδέα του έργου είναι να

δημιουργηθεί ένα σύννεφο ήχων Gendy γύρω από το ακροατήριο με πολυχωρική

ρύθμιση. Χρησιμοποιώ τον opcode "gendy" του Csound για να δημιουργήσω 8 όργανα

των οποίων οι παράμετροι καθορίζονται τυχαία σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Οι ερμηνευτές ορίζονται για κάθε όργανο και ελέγχουν τη διάρκεια της κατάστασης

με μια πολύ απλή διεπαφή χρήστη που βασίζεται στο διαδίκτυο. Εάν επιλέξουν 5

δευτερόλεπτα για το όργανο 1, τότε οι παράμετροι του opcode "gendy" στο όργανο 1

θα υπολογίζονται εκ νέου κάθε 5 δευτερόλεπτα. Οι διάρκειες μπορούν να αλλάξουν

ελεύθερα μεταξύ 1 και 100 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Οι

εκτελεστές μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε, χάρη στη διεπαφή web. Η επικοινωνία

μεταξύ της διεπαφής ιστού και του Csound θα διεκπεραιώνεται μέσω του Remote OSC

(μια βιβλιοθήκη Node.js που γράφτηκε από τον Serkan Sevilgen για να επιτρέπει

την απροβλημάτιστη ανταλλαγή δεδομένων και κώδικα μεταξύ μουσικών υπολογιστών.


Mariannina Simatou: Kraanerg Variations II: Route Through Time (30’) 

Dance with sensor-controlled sound


Choreography: Marianinna Simatou
Sound design: Vasilis Agiomyrgianakis 
Sensor design and development: Martin Carlé

Dance: Senior students and members of  Corporis Miracula:
Artemis Strongylaki
Vasia Koutsilianou
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Garyfalia Kontrafouri
Irini Dimigianni
Katerina Psaroudaki
Konstantina Kondyli
Maria Bossa
Nefeli Anthidi

Χορός με έλεγχο ήχου από αισθητήρες κίνησης

Χορογραφία: Μαριανίννα 
Σχεδιασμός ήχου: Βασίλης Αγιομυργιανάκης
Σχεδιασμός και ανάπτυξη αισθητήρων: Martin Carlé

Χορεύουν οι τελειόφοιτοι και μέλη του συνόλου Corporis Miracula:: 
Άρτεμις Στρογγυλάκη
Βάσια Κουτσιλιανού
Γαρυφαλιά Κοντραφούρη
Ειρήνη Δημογιάννη
Κατερίνα Ψαρουδάκη
Κωνσταντίνα Κονδύλη
Μαρία Μπόσδα
Νεφέλη Ανθίδη

Program notes

Διαδρομή στο χρόνο

Ένα πλάσμα υπάρχει στον χρόνο για να υπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό, να
ρυθμίζει τη ροή του χρόνου, σε ένα εργαστήριο κάτω από τη Γη. Είναι μία
κινούμενη ηχητική μάζα που παράγει ήχους, προερχόμενους από το περιβάλλον και
από τους οποίους τρέφεται και απορροφά και έπειτα εκπέμπει από το σώμα μέσω της
φωνής και μέσω ειδικών προεκτάσεων – μελών των άκρων της. Κινείται αέναα σε ένα
επίπεδο παραβολοειδούς υπερβολής, όπου κάθε βήμα μπρος είναι μια επόμενη στιγμή
στο χρόνο, κατά την οποία η συχνότητα της κίνησης και των ήχων μεταβάλλεται.
Κάθε στάση στη γραμμή του χρόνου, παγώνει τη γραμμική συνέχεια αυτού και
ζωντανεύει μνήμες των μορίων που συνθέτουν το ηχητικό πλάσμα, στο διεσταλμένο
χρόνο της στάσης.

Path in time

A creature exists in time to serve a specific purpose, to regulate the flow of
time, in a laboratory beneath the Earth. It is a moving sound mass that produces
sounds, originating from the environment, from which it feeds and absorbs and
then emits from the body through the voice and through special extensions -
members of its limbs. It moves perpetually in a plane of parabolic
hyperbolicity, where each step forward is a subsequent moment in time, during
which the frequency of movement and sounds changes. Each stop on the line of
time freezes the linear continuity of it and brings to life memories of the
molecules that make up the sound creature, in the dilated time of the stop.

Julian Scordato: Study for a cosmic city (8’) 

Pure Data (control), Max/MSP (Sound) and IanniX (Graphics)


Concept and Implementation: Julian Scordato


Performers:


Arazzi Laptop Ensemble:
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Giorgio Klauer (Conservatory of Trieste)

Nicola Privato (Iceland University of the Arts, Reykjavík)

Julian Scordato (Conservatory of Padova)

Giovanni Sparano (Conservatory of Reggio Calabria)

Paolo Zavagna (Conservatory of Venezia)


Pure Data (έλεγχος), Max/MSP (ήχος) και IanniX (Γραφικά)


Σύλληψη και Σχεδιασμός: Julian Scordato


Ερμηνεία:

Arazzi Laptop Ensemble:

Giorgio Klauer (Conservatory of Trieste)

Nicola Privato (Iceland University of the Arts, Reykjavík)

Julian Scordato (Conservatory of Padova)

Giovanni Sparano (Conservatory of Reggio Calabria)

Paolo Zavagna (Conservatory of Venezia)


Program notes 

"Study for a cosmic city" is an audiovisual work inspired by a utopian urban

planning proposal exposed by Iannis Xenakis in his essay entitled "La Ville

Cosmique" (1965). As an attempt to relate computer graphics to the formalization

of sound, the structures that characterize the utopian city are designed using

superquadratic curves capable of describing reasonable variations of sound

parameters, such as amplitude and pitch. Parameter values extracted from

buildings and pathways are sent remotely to an ensemble of electroacoustic

performers via OSC messages. Performers are free to map the score data to the

variables of their favorite devices and algorithms. The aim is to preserve an

autonomous design of digital musical instruments within a common environment

based on data sharing. Performative gestures are left to the sensitivity of each

musician. In the graphic representation of the score, each building transmits

continuous messages relating to the position of a running cursor. Moreover,

paths on the ground activate messages at road intersections and define the

macro-formal articulation of the score. The graphic project and management of

control parameters have been implemented exploiting advanced features of IanniX

(a poly-temporal and multi-formal graphic sequencer based on Xenakis's UPIC)

such as recursion, cursor acceleration patterns, and complex curves described by

mathematical equations.


Η "Μελέτη για μια κοσμική πόλη" είναι ένα οπτικοακουστικό έργο εμπνευσμένο από μια ουτοπική 
πολεοδομική πρόταση που εξέθεσε ο Γιάννης Ξενάκης στο δοκίμιό του με τίτλο "La Ville Cosmique" (1965). 
Σε μια προσπάθεια να συσχετιστούν τα γραφικά υπολογιστών με την τυποποίηση του ήχου, οι δομές που 
χαρακτηρίζουν την ουτοπική πόλη σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας υπερτετραγωνικές καμπύλες ικανές να 
περιγράφουν λογικές μεταβολές των παραμέτρων του ήχου, όπως το πλάτος και το ύψος. Οι τιμές των 
παραμέτρων που εξάγονται από τα κτίρια και τα μονοπάτια αποστέλλονται εξ αποστάσεως σε ένα σύνολο 
ηλεκτροακουστικών εκτελεστών μέσω μηνυμάτων OSC. Οι εκτελεστές είναι ελεύθεροι να αντιστοιχίσουν τα 
δεδομένα της παρτιτούρας στις μεταβλητές των αγαπημένων τους συσκευών και αλγορίθμων. Στόχος είναι 
η διατήρηση ενός αυτόνομου σχεδιασμού ψηφιακών μουσικών οργάνων μέσα σε ένα κοινό περιβάλλον που 
βασίζεται στην κοινή χρήση δεδομένων. Οι ερμηνευτικές χειρονομίες αφήνονται στην ευαισθησία του κάθε 
μουσικού. Στη γραφική αναπαράσταση της παρτιτούρας, κάθε κτίριο μεταδίδει συνεχή μηνύματα που 
σχετίζονται με τη θέση ενός δρομέα που τρέχει. Επιπλέον, τα μονοπάτια στο έδαφος ενεργοποιούν

μηνύματα σε διασταυρώσεις δρόμων και καθορίζουν τη μακρο-τυπική άρθρωση της παρτιτούρας. Το 
γραφικό σχέδιο και η διαχείριση των παραμέτρων ελέγχου έχουν υλοποιηθεί αξιοποιώντας προηγμένα 
χαρακτηριστικά του IanniX (ενός πολυχρονικού και πολυμορφικού γραφικού sequencer που βασίζεται στο 
UPIC του Ξενάκη), όπως η αναδρομή, τα μοτίβα επιτάχυνσης του δρομέα και οι σύνθετες καμπύλες που 
περιγράφονται από μαθηματικές εξισώσεις.


Marianinna Simatou: Time Warp  (12’) 
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Για χορευτή με έλεγχο ήχου από αισθητήρες κίνησης 


Χορογραφία: Μαριανιννα Σιμάτου

Σχεδιασμός ήχου: Βασίλης Αγιομυργιανάκης

Χορεύει η απόφοιτος και μέλος του συνόλου Corporis Miracula, Σαββίνα Μουρατίδου


For dancer with wearable motion sensors


Choreography: Marianinna Simatou

Sound design: Vasilis Agiomyrgianakis

Dance: Sabina Mouratidou (Graduate of Athens Conservatoire Dance School and member of Corporis 
Miracula Ensemble).


Program notes 

Χρονική και χωρική παραμόρφωση


Ένα πλάσμα ξυπνά σε έναν χώρο του χρόνου, όπου τα όρια μεταξύ αναμνήσεων,

ονείρων και εμπειριών του παρόντος και του παρελθόντος συγχέονται. Σε έναν χώρο

εύπλαστο, όπου δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε αν είναι πραγματικός ή φανταστικός

και ο οποίος γεννά μια εσωτερική πάλη. Το πλάσμα κινούμενο σε ένα μουσικό

ταμπλό, που διαταράσσει την ισορροπία του, δημιουργώντας καινούριους χώρους και

τόπους, κάποιες φορές βυθίζεται σε αυτό και άλλες φορές αποζητά να συνομιλήσει,

με μέσο τη δική του μουσική, με αυτό το συνονθύλευμα ζωντανών στιγμών, ήχων,

εικόνων, αισθήσεων και προσπαθεί να επαναφέρει με όλες του τις αισθήσεις την

ανάμνηση των εμπειριών και ενίοτε επιθυμεί να τις μοιραστεί μαζί μας.


Time warp


A creature awakens in a space of time where the boundaries between memories,

dreams and experiences of the present and the past are confused. In a malleable

space where we find it difficult to perceive whether it is real or imaginary and

which generates an inner struggle. The creature moves in a musical tableau,

which disturbs its balance, creating new spaces and places, sometimes immerses

itself in it and sometimes seeks to converse, through its own music, with this

jumble of living moments, sounds, images, sensations, and tries to bring back

with all its senses the memory of experiences and sometimes wishes to share them

with us.


—— Interval ——  

Eric Lemmon: Politics I (15’) 
Για: Python, SuperCollider, Ableton Live, Twilio CLI Interface, ngrok CLI Interface, Postgresql, Redis, 
Processing.


Concept and Implementation: Eric Lemmon


For: Python, SuperCollider, Ableton Live, Twilio CLI Interface, ngrok CLI Interface, Postgresql, Redis, 
Processing.


Σύλληψη και υλοποίηση: Eric Lemmon


Program notes 
Στη δυτική συναυλιακή έντεχνη μουσική, η συμμετοχή του κοινού στην παρουσίαση ενός μουσικού έργου 
περιορίζεται παραδοσιακά σε μια σταθερή εμπειρία ακρόασης μέσα σε ένα σκηνικό. Το Politics I στοχεύει να 
ανατρέψει αυτή την άκαμπτη έννοια της μουσικής δημιουργίας καταρρίπτοντας τα εμπόδια μεταξύ 
συνθετών, εκτελεστών και κοινού και καθιστώντας ακουστή την πολιτική των αισθητικών προτιμήσεων που 
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υπάρχει μέσα σε συμμετοχικά μουσικά περιβάλλοντα. Σε αυτό το νέο σύστημα ηλεκτρονικής μουσικής, τα 
μέλη του κοινού υποβάλλουν ένα κείμενο, το κείμενο επεξεργάζεται από το σύστημα και στη συνέχεια, 
ανάλογα με την κίνηση, αυτή η κειμενική "δράση" επηρεάζει τη μουσική που παράγεται από το σύστημα με 
συγκεκριμένους τρόπους. Αντλώντας στοιχεία από τη μουσική σημειολογία και την πολιτική θεωρία, 
υποστηρίζω ότι αυτό το περιβάλλον επιτρέπει στα μέλη του ακροατηρίου να αναγνωρίζουν τις πιθανές 
ηχητικές επιπτώσεις των δικών τους εισροών και να κάνουν επιλογές που επηρεάζουν την αισθητική 
εμπειρία σε πραγματικό χρόνο. Στην πραγματικότητα, ο συνθέτης και το κοινό καθορίζουν από κοινού τη 
μορφή του Politics I. Επειδή αυτό το συμμετοχικό σκηνικό παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα να επηρεάσει 
το μουσικό έργο, οι αλληλεπιδράσεις του κοινού δημιουργούν έναν εσωτερικό διάλογο που εμπεριέχεται 
στον τομέα των συμμετεχόντων ατόμων και των κειμένων που υποβάλλουν. Αυτός ο λόγος, με τη σειρά του, 
δημιουργεί ένα κοινό που παρακολουθεί συναυλίες, βασισμένο στη συναίνεση. Στο πλαίσιο του εσωτερικού 
λόγου αυτού του κοινού, τα μέλη του κοινού διατυπώνουν μια πολιτική αισθητικής προτίμησης, όπου τα 
ηχητικά αποτελέσματα που προτιμούν περισσότερα μέλη του κοινού μπορούν να υπερισχύσουν στη μουσική 
υφή του έργου.


Η προκύπτουσα πολιτική αισθητικής προτίμησης είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμη μέσω της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ ομάδων που ανταγωνίζονται για να καθορίσουν τη μορφή και την εμπειρία του μουσικού έργου, με 
τις ομάδες να δημιουργούνται είτε μέσω αυθόρμητης μίμησης είτε μέσω προσχεδιασμένης και 
συντονισμένης δράσης. Για να αναλυθούν συστηματικά αυτές οι διαλεκτικές διεργασίες στο κοινό και οι 
δυνατότητές τους να επιφέρουν αλλαγές στη μουσική, το υπολογιστικό μουσικό σύστημα πίσω από το 
Politics I αναλύει τα μηνύματα κειμένου που υποβάλλονται από το κοινό μέσω μιας σειράς τεχνικών 
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) στην Python. Στη συνέχεια, στο SuperCollider, ηχογραφεί το 
αναλυμένο περιεχόμενο των μηνυμάτων εισόδου, ενώ ταυτόχρονα τα εμφανίζει οπτικά. Το σύστημα έχει 
προσαρμοστεί ώστε να παράγει μουσική έτσι ώστε διακριτές βάσεις κωδικών να λειτουργούν ως 
μεμονωμένες κινήσεις ενός πλήρους έργου. Το Politics I έχει τρεις διακριτές κινήσεις: "Ψηφιακός λόγος", 
"Κυβερνητική Δημοκρατία" και "Τεχνοαυτοκρατία". Καθένα από αυτά τα μέρη χρησιμεύει ως αναλογία σε 
ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, με σκοπό να αναπαραστήσει μουσικά τον τρόπο με τον οποίο οι 
συστημικές δομές επηρεάζουν την πολιτική λήψη αποφάσεων, αλλά μπορούν επίσης να ανατραπούν μέσω 
συντονισμένης δράσης.


In western concert art music, the audience’s participation in the presentation of a musical work is 
traditionally restricted to a staid listening experience within a proscenium setting. Politics I aims to overhaul 
this rigid notion of music-making by breaking down the barriers between composers, performers, and the 
audience and rendering audible the politics of aesthetic preference that exists within participatory music 
settings. In this new computer music system, audience members submit a text, the text is processed by the 
system, and then depending on the movement, this textual ‘action’ impacts the music generated by the 
system in specific ways. Drawing on insights from musical semiology and political theory, I argue that this 
setting allows audience members to recognize the possible sonic effects of their own inputs and make 
choices that impact the aesthetic experience in real time. In effect, composer and audience determine the 
shape of Politics I together. Because this participatory setting provides the audience with agency to impact 
the musical work, the audience’s interactions give rise to an internal discourse contained within the domain 
of the participating individuals and their submitted texts. This discourse, in turn, generates a concert-going, 
consensus-based public. Within the internal discourse of this public, audience members articulate a politics 
of aesthetic preference, wherein the sonic results that are preferred by more audience members can take 
precedence within the musical texture of the work.


The resulting politics of aesthetic preference is most easily recognizable through the interplay between 
groups vying to determine the shape and experience of the musical work, with the groups being generated 
through either spontaneous mimesis or pre-planned and coordinated action. To systematically analyze 
these discursive processes within the audience, and their potential to effect change within the music, the 
computer music system behind Politics I parses text messages submitted by the audience through an array 
of natural language processing (NLP) techniques in Python. In SuperCollider, it then sonifies the analyzed 
content of the input messages while simultaneously displaying them visually. The system is customized to 
generate music such that distinct code-bases act as individual movements of a complete piece. Politics I 
has three distinct movements: ‘Digital Discourse’, ‘Cybernetic Republic’, and ‘Technoautocracy’. Each of 
these movements serves as an analogy to a particular political system, with the purpose of musically 
representing how systemic structures influence political decision-making but can also be subverted through 
coordinated action.
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Eduardo García: Telluric Oscillation (5’) 

Για SuperCollider με live coding


Σύλληψη και υλοποίηση: Eduardo García


For SuperCollider with live coding


Concept and implementation: Eduardo García


Program notes 

Piece created by sonification of data from earthquakes registered in Mexico from 1970 to 2020 by the 
Servicio Sismologico Nacional (National Seismological Service) of UNAM (Universidad Nacional Autónoma 
de México). The piece suggests that the measured forms of these natural disasters resemble those of 
stochastic models, and communicates this hypothesis through sound.


Έργο βασιζόμενο σε ηχοποίηση δεδομένων από καταγραφές σεισμών έγιναν από την Servicio Sismologico 
Nacional (Εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία) του UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) μεταξυ 
1970 και 2020. Το έργο εξερευνα μέσω ήχου την ομοιότητα των φυσικών καταστροφών με αυτή των δομών 
στοχαστικών μοντέλων.


Danae Papadopoulou: Sarcophagus (35’) 

Χορό με έλεγχο ήχου από αισθητήρες κίνησης


Χορογραφία: Δανάη Παπαδοπούλου (Απόφοιτη της Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών και 
μέλος του συνόλου Corporis Miracula)

Βοηθός Χορογράφου: Γαρυφαλιά Κοντραφούρη (Τελειόφοιτη της Επαγγελματικής Σχολής Χορού του 
Ωδείου Αθηνών και μέλος του συνόλου Corporis Miracula)

Σχεδιασμός ήχου: Βασίλης Αγιομυργιανάκης 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αισθητήρων: Martin Carlé


Xορεύουν οι τελειόφοιτες της Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών και μέλη του Corporis 
Miracula Ensemble, Βάσια Κουτσιλιανού και Δήμητρα Φιλιππάκη.


Χορεύουν επίσης οι απόφοιτες της Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών και μέλη του 
Corporis Miracula Ensemble, Μαριανίννα Σιμάτου, Βίκυ Ροντογιάννη, Ευδοκία Τζαρή και Σαββίνα 
Μουρατίδου


Dance with wearable motion sensors


Choreography: Danae Papadopoulou (Graduate of the Professional Dance School of Athens Conservatory 
and member of Corporis Miracula Ensemble)

Assistant choreographer: Garifalia Kontrafouri (Senior at the Professional Dance School of Athens 
Conservatory  and member of Corporis Miracula Ensemble)

Sound design: Vasilis Agiomyrgianakis 

Sensor design and development: Martin Carlé


Dance:

Vasia Koutsilianou

Dimitra Filippaki

Marianinna Simatou

Viki Rondogianni

Evdokia Tzari
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Sabina Mouratidou (Seniors at the Professional Dance School of Athens Conservatory and members of 
Corporis Miracula Ensemble)


Program notes 

Sarcophagus


Το έργο Sarcophagus, σε χορογραφία της Δανάης Παπαδοπούλου, στοχεύει να εκφράσει μέσω της κίνησης 
μια θεμελιώδη για την σημερινή κοινωνία, κατάσταση, κατά την οποία η καθημερινή ζωή και τριβή μέσα στο 
κοινωνικό σύνολο καταβροχθίζει την ανθρώπινη σάρκα. Αυτό το έργο στην πραγματικότητα ερευνά τη σχέση 
«ανθρώπου-κοινωνίας». Ο άνθρωπος εμφανίζεται ως ένα κομμάτι του συνόλου, ως ένα μικρό αλλά 
απαραίτητο μέρος ενός fractal. Μιλάμε για μια διαδραστική σχέση, στην οποία η κριτική, η επιβράβευση, η 
τιμωρία, η αποδοχή και η απόρριψη αποτελούν αναπόσπαστα χαρακτηριστικά της και οι αιτίες διάβρωσής 
της. Η λέξη «σάρκα», που είναι το πρώτο μέρος της σύνθετης λέξης «Σαρκοφάγος», χρησιμοποιείται 
μεταφορικά, σε μια προσπάθεια προσέγγισης της διαδικασίας αποσύνθεσης του ανθρώπινου σώματος (και 
ψυχής;). Όχι με έναν επιφανειακό, προσωρινό τρόπο, που σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιούσαμε, 
πιθανώς, τη λέξη «δέρμα», αλλά αναφέρεται σε μια, εις βάθος, μη αναστρέψιμη αποσύνθεση. Η ομάδα που 
εμφανίζεται στο έργο φαίνεται να δημιουργεί μια νέα γλώσσα στην ανάγκη της να επικοινωνήσει τα όσα 
προκύπτουν από την βραδύκαυστη αυτή κατάρρευση. Μέσα από την επικοινωνία δημιουργούν σχέσεις και 
σχηματίζουν μία συσπειρωμένη ομάδα, η οποία διαμορφώνει μία κοινωνία. Κάθε μόριο αυτής της ομάδας 
μπορεί να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο στους άλλους και να ελευθερωθεί. Προερχόμενη από 
αρχέγονα ένστικτα, η γλώσσα που δημιουργούν τα πλάσματα του έργου προκύπτει από άναρθρους για εμάς 
ήχους, κατανοητούς όμως για την ομάδα. Ο τρόπος δημιουργίας των ήχων αυτών είναι μέσω της 
παρόρμησης των πλασμάτων σε άμεση σχέση με το "πως ακούγεται" η κίνηση τους, αλλά και κάποιας 
μορφής τυχαιότητα. Η επαναστατική «στοχαστική μουσική» και «μουσική ηχητικών μαζών» του Ιάννη Ξενάκη 
μέσω των μαζικών glissandi, δημιουργεί μία αίσθηση αέναης κίνησης τεράστιων μαζών. Όπως λέει και ο 
ίδιος στο βιβλίο του έμπνευση για εκείνον αποτέλεσαν τα μαζικά φαινόμενα όπως οι διαδηλώσεις που έζησε 
ως αντιστασιακός: «Ο καθένας μας έχει παρατηρήσει το ηχητικό φαινόμενο ενός πλήθους εκατοντάδων ή 
χιλιάδων ανθρώπων σε μια πολιτική διαδήλωση. Το ανθρώπινο ποτάμι φωνάζει ένα σύνθημα με έναν 
ομοιόμορφο ρυθμό. Τότε, ένα άλλο σύνθημα ξεκινά από την κεφαλή της διαδήλωσης και εξαπλώνεται προς 
την ουρά αντικαθιστώντας το πρώτο». Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δημιουργούνται οι άναρθροι αυτοί ήχοι 
(γλώσσα) και από την ομάδα. Η σύμπραξη της μουσικής αυτής, παραλλαγμένη βέβαια μέσω των σένσορων 
σε συνάρτηση με τις κινήσεις των χορευτών, σε συνδυασμό με την ιδιόμορφη γλώσσα, που τα αρχαϊστικά 
αυτά όντα του έργου Sarcophagus έχουν δημιουργήσει, ενδεχομένως να οδηγούσε σε μια πολύ δυνατή 
οπτικοακουστική performance.


The work Sarcophagus, choreographed by Danae Papadopoulou, aims to express through movement a 
fundamental situation in today's society, in which everyday life and friction within society devours human 
flesh. This work actually investigates the relationship between "man and society". Man appears as a part of 
the whole, a small but necessary part of a fractal. We are talking about an interactive relationship in which 
criticism, reward, punishment, acceptance and rejection are integral features and the causes of its erosion. 
The word "flesh", which is the first part of the compound word "sarcophagus", is used metaphorically in an 
attempt to approximate the process of decomposition of the human body (and soul?). Not in a superficial, 
temporary way, in which case we would probably use the word "skin", but referring to a, in-depth, 
irreversible decomposition. The group that appears in the work seems to create a new language in its need 
to communicate the things that result from this slow-moving collapse. Through communication they create 
relationships and form a cohesive group, which forms a society. Each molecule of this group can express its 
inner world to others and free itself. Originating from primordial instincts, the language created by the 
creatures in the play arises from sounds that are inarticulate to us, but understandable to the group. The 
way these sounds are created is through the creatures' impulse in direct relation to "what their movement 
sounds like", but also through some form of randomness. Iannis Xenakis' revolutionary "contemplative 
music" and "music of sound masses" through mass glissandi, creates a sense of perpetual movement of 
huge masses. As he says in his book, he was inspired by mass phenomena such as the demonstrations he 
experienced as a resistance fighter: "Everyone has observed the sound phenomenon of a crowd of 
hundreds or thousands of people at a political demonstration. The human river shouts a slogan in a uniform 
rhythm. Then another slogan starts at the head of the demonstration and spreads to the tail, replacing the 
first." In exactly the same way these unarticulated sounds (language) are created by the group. The 
interplay of this music, varied of course through the chensors in relation to the dancers' movements, 
combined with the peculiar language created by these archaic beings of the Sarcophagus play, could 
possibly lead to a very powerful audiovisual performance.
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Dennis Scheiba, Julian Rohrhuber: Sieve algebra study for groups of unknown size (15’) 
Networked Live coding on SuperCollider


Dennis Scheiba, Julian Rohrhuber and members of Algebra Ensemble (Robert Schumann Music University 
Dusseldorf)


Δικτυωμένος ζωντανός προγραμματισμός σε SuperCollider


Dennis Scheiba, Julian Rohrhuber και μέλη του Algebra Ensemble (Robert Schumann Music University 
Dusseldorf)


Program notes 

At the crossroads of time and frequency, this piece departs from the sensitivity of composite formulas and 
follows the compass of Xenakis' sieve algebras into a combinatory logic of sound.


Στο σταυροδρόμι του χρόνου και της συχνότητας, αυτό το κομμάτι απομακρύνεται από την ευαισθησία των 
σύνθετων τύπων και ακολουθεί την κατευθυντική αρχή των αλγεβρών κοσκίνων του Ξενάκη σε μια 
συνδυαστική λογική του ήχου.


Vilelmini Kalabratsidou: Transparent Heart (5’) 
`

Για χορεύτρια και SuperCollider ελεγχόμενο από Φορετό Ελεκτροκαρδιογράφο


Ιδέα, Διεπαφή Αισθητήρα, Χορός: Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου

Σύμβουλος Χορογραφίας: Ίρις Φουστέρη

Προγραμματισμός και ηχοποήοιση δεδομένων: Γιάννης Ζάννος

Σύμβουλος Έρευνας: Κατερίνα Ελράχεμπ


For dancer and Supercollider controlled by wearable EKG sensor


Concept, sensor interface, dance: Vilelmini Kalabratsidou

Choreography consultant: Iris Fousteri

Programming and data sonification: Iannis Zannos

Research consultant: Katerina Elraheb

 

Program notes 

Ένας χορός όπου ο ρυθμός της μουσικής δεν καθορίζεται από έναν σταθερό μετρονόμο αλλά από ένα 
ζωτικό όργανο που μεταβάλλεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της κίνησης του σώματος. Στην 
παράσταση αυτή ο χτύπος της καρδιάς του χορευτή επαυξάνεται σε πραγματικό χρόνο και αντικαθιστά την 
μουσική. Είναι όμως ο ρυθμός της μουσικής που καθορίζει την κίνηση ή η κίνηση που επηρεάζει την καρδιά 
και άρα την μουσική?


A dance where the rhythm of music is not determined by a fixed metronome but by a vital organ that 
changes and adapts to the needs of the body movement. In this performance the heartbeat of the dancer is 
augmented in real-time and it replaces the  music. The question is, does the rhythm of the music  determine 
the movement or does the movement affect the heart and therefore the music?


Brain Dead Ensemble: BDE (30’) 

Μουσική ερμηνεία από Μέλη του Brain Dead Ensemble:


Alice Eldridge : Feedback Cello

Chris Kiefer : Feedback Cello

Thor Magnusson : Threnoscope

Thanos Polymeneas-Liontiris : Feedback Double Bass
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Performers:


Members of the Brain Dead Ensemble: 


Alice Eldridge : Feedback Cello

Chris Kiefer : Feedback Cello

Thor Magnusson : Threnoscope

Thanos Polymeneas-Liontiris : Feedback Double Bass


Program notes 

Οι Brain Dead Ensemble είναι ένα ακουστικά δικτυωμένο κουαρτέτο/συγκρότημα ανατροφοδότησης στο 
οποίο οι δομικές, ακουστικές οδοί ανατροφοδότησης μέσα και μεταξύ των "ανοιχτών" οργάνων 
δημιουργούν μια θεμελιωδώς κατανεμημένη μουσική δράση. Το σημερινό σύνολο αποτελείται από δύο 
τσέλο με ανατροφοδότηση, ένα μπάσο με ανατροφοδότηση και ένα Threnoscope, τα οποία συνδέονται 
ακουστικά για να σχηματίσουν ένα σύστημα πολλαπλών οργάνων, πολλαπλών καναλιών - μια διευρυμένη 
μουσική διεπαφή. Τα βιολοντσέλα και το μπάσο είναι ηλεκτροακουστικά-ψηφιακά όργανα συντονισμού. 
Κάθε όργανο διαθέτει πικ-απ κάτω από κάθε χορδή του και έναν ή περισσότερους μετατροπείς 
ενσωματωμένους στο σώμα του ακουστικού οργάνου, προκαλώντας ηλεκτρομαγνητικά ελεγχόμενη 
ανάδραση η οποία μπορεί να υποβληθεί σε ψηφιακή επεξεργασία. Το κλασικό μοντέλο ενός οργάνου με 
δοξάρι αντιστρέφεται: ο παίκτης δεν ελέγχει και δεν διεγείρει πλέον τις χορδές για να παράγει ήχο, αλλά 
διαπραγματεύεται με ένα διαρκές, ζωντανό, αυτοαντηχούμενο όργανο. Το threnoscope είναι ένα σύστημα 
λογισμικού που δημιουργήθηκε από την ixi audio για drones, ζωντανή κωδικοποίηση και μικροτονική, 
χωροθετημένη σύνθεση. Όλα τα όργανα είναι δικτυωμένα ακουστικά: τα επτά κανάλια του θρενοσκοπίου 
διαχέονται σε ένα τετραφωνικό PA συν τα ενσωματωμένα ηχεία των εγχόρδων. Το ακουστικό αποτέλεσμα 
αυτών των διεργασιών ανατροφοδότησης χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία ηχητικών χρωμάτων που 
περιλαμβάνουν αέρινες μικροτονικές μικρομελωδίες, γαλήνια αλλά πολύχρωμα drones, σύνθετες 
φασματικές χειρονομίες και τεράστιες εκρήξεις που αναδύονται σταδιακά ή απρόβλεπτα σε κραυγές. Οι 
παραστάσεις είναι αυτοσχεδιαστικές- μια αναδυόμενη, διαπραγματευόμενη μορφή παράστασης που 
περιλαμβάνει την καθοδήγηση και τη διαμόρφωση εξελισσόμενων, κατανεμημένων, ηχητικών ενεργειών 
παρά την υποκίνηση και την ανταλλαγή διακριτών μουσικών ιδεών. Κανείς δεν έχει τον έλεγχο, αν και όλοι 
παίζουν.


The Brain Dead Ensemble are an acoustically networked feedback quartet/assemblage in which the 
structural, acoustic feedback pathways within and between “open” instruments create a fundamentally 
distributed musical agency. The current ensemble consists of two feedback cellos, a feedback bass and a 
Threnoscope, acoustically coupled to form a multi-instrument, multi-channel system - an expanded music 
interface. The feedback cellos and bass are electro-acoustic-digital resonator instruments. Each instrument 
has pickups under each of its strings and one or more transducers built into the acoustic instrument body, 
inducing electromagnetically-controlled feedback which can be subject to digital processing. The classical 
model of a bowed instrument is inverted: the player no longer controls and excites the strings to produce 
sound, but negotiates with an ongoing, lively, self-resonating instrument. The threnoscope is a software 
system created by ixi audio for drones, live coding and microtonal, spatialised composition. All the 
instruments are networked acoustically: the seven channels of the threnoscope are diffused to a 
quadraphonic PA plus the integral speakers of the string instruments. The acoustic result of these feedback 
processes is characterised by a variety of sonic colours including airy microtonal micro-melodies, serene 
yet colourful drones, complex spectral gestures, and vast explosions surfacing gradually or unpredictably 
into screams. Performances are improvised; an emergent, negotiated form of performance which involves 
the steering and shaping of evolving, distributed, sonic energies rather than the instigation and exchange of 
discrete musical ideas. No one is in control, although everyone is playing.


Thanos Polymeneas: Never Feed(back) Gendy after midnight (20’) 

Κοντραμπάσο με ανατροφοδότηση: Θάνος Πολυμενέας:


Double Bass with Feedback: Thanos Polymeneas


Program notes 
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Στις τελευταίες μου παραστάσεις ελεύθερου αυτοσχεδιασμού χρησιμοποιώ αλγόριθμους Gendy και 
ανατροφοδότηση ήχου/δεδομένων. Ουσιαστικά το ηχητικό σήμα ενός αλγορίθμου Gendy μετατρέπεται σε 
δεδομένα που είτε επηρεάζουν παραμέτρους του ίδιου του Gendy είτε επηρεάζουν άλλες παραμέτρους της 
συνολικής ψηφιακής επεξεργασίας σήματος στην οποία ανήκει ο αλγόριθμος Gendy, όπως για παράδειγμα 
τον ρυθμό δειγματοληψίας του συστήματος.


Για τη διαχείριση της συμβολής της ανατροφοδότησης στη διαδικασία και για τον έλεγχο των παραμέτρων 
των στοχαστικών κατανομών χρησιμοποιώ συχνά ένα ειδικά εκπαιδευμένο νευρωνικό δίκτυο πολλαπλών 
επιπέδων Perceptron Regressor. Ο συνδυασμός αυτών των διαδικασιών προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από 
αρκετά σκληρό, συχνά ασταθές και απρόβλεπτο φάσμα τονικών και θορυβωδών ήχων, που απαιτούν 
αλληλεπίδραση και παιχνιδιάρικη διάθεση στο πλαίσιο της ζωντανής αυτοσχεδιαστικής μουσικής.


In my latest free improvisation performances I use Gendy algorithms and audio/data feedback. Essentially 
the audio signal of a Gendy algorithm is converted into data that either influences parameters of the Gendy 
itself or affects other parameters in the overall digital signal processing that the Gendy algorithm belongs to, 
such as the sampling rate of the system for example.


To manage the contribution of the feedback in the process and to control the parameters of the Stochastic 
distributions I often use a custom trained Multi-layer Perceptron Regressor Neural Network. The 
combination of these processes offers a great variety of quite harsh, often unstable and unpredictable 
spectrum of tonal and noisy sounds, that call for interaction and playfulness in the context of live 
improvised music.


Stefano Kalonaris: Duel Revisited (15’) 
Python, SuperCollider


Σύλληψη και υλοποίηση: Stefano Kalonaris


Live Coding: Βασίλης Αγιομυργιανάκης, Γεώργιος Διαπούλης


Concept and Implementation: Stefano Kalonaris


Python, SuperCollider


Live Coding: Vasilis Agiomyrgianakis, Georgios Diapoulis


Program notes 

To Duel (1959) βασίζεται σε ένα πεπερασμένο παίγνιο μηδενικού αθροίσματος και είναι το πρώτο από τα 
τρία έργα που συνέθεσε ο Γιάννης Ξενάκης εμπνευσμένος από τη θεωρία παιγνίων, με τα άλλα δύο να είναι 
το Stratégie (1962) και το Linaia-Agon (1972). To Duel στυλιζάρει μια σύγκρουση μεταξύ δύο μαέστρων που 
διευθύνουν τις αντίστοιχες ορχήστρες τους στην εκτέλεση μουσικών παρτιτούρων (γεγονότων). Οι μαέστροι 
επιλέγουν ποιο συμβάν θα παίξουν εξαρτώμενοι από την επιλογή του άλλου μαέστρου και από την τιμή 
αποπληρωμής που αποδίδει η προκύπτουσα πλειάδα στρατηγικής σύμφωνα με έναν πίνακα παιγνίων που 
σχεδίασε ο Ξενάκης. 


Σε αυτή την επανεξεταζόμενη έκδοση του έργου του Ξενάκη, οι μαέστροι μοντελοποιούνται υπολογιστικά 
μέσω πιθανοτικών αυτομάτων που μπορούν να επιλέγουν σύμφωνα με διαφορετικές ορθολογικές 
στρατηγικές βιώσιμες από την άποψη της θεωρίας παιγνίων. Ωστόσο, διαθέτουν επίσης κάποιες 
ανατρεπτικές καταστάσεις που προσομοιώνουν την αισθητική προτίμηση και τη στάση, επιτρέποντας 
λιγότερο προφανείς λύσεις (αν και αριθμητικά υπο-βέλτιστες). Οι μουσικές παρτιτούρες/γεγονότα που 
εκτελούνται από ορχήστρες στο πρωτότυπο έργο, αντ' αυτού, σε αυτή την υλοποίηση του έργου, 
αποδίδονται μέσω μιας δημοφιλούς γλώσσας προγραμματισμού σύνθεσης ήχου, ερμηνεύοντας τις οδηγίες 
σχετικά με το μουσικό περιεχόμενο των γεγονότων που δίνει ο Ξενάκης στο Formalized Music. 


Duel (1959) is based on a finite zero-sum game and it is the earliest of three pieces that Iannis Xenakis 
composed inspired by game theory, the other two being Stratégie (1962) and Linaia-Agon (1972). Duel 
stylizes a conflict between two conductors who direct their respective orchestras in the execution of 
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musical scores (events). Conductors choose which event to play conditioned upon the choice of the other 
conductor and on the payoff value that the resulting strategy tuple yields according to a game matrix 
designed by Xenakis. 


In this revisited version of Xenakis’s piece, the conductors are modeled computationally by means of 
probabilistic automata that can choose according to different rational strategies viable from a game-
theoretical viewpoint. However, they also possess some subversive states that simulate aesthetic 
preference and attitude, allowing for less obvious solutions (albeit numerically sub-optimal). Performed by 
orchestras in the original piece, the musical scores/events are instead, in this implementation of the piece, 
rendered via means of a popular audio synthesis programming language, by interpreting the instructions 
regarding the events’ musical content given by Xenakis in Formalized Music.  


Michel Soto and Aidé Aspicit:  hipercuboLab LiveSet (5’) 
Για SuperCollider και TouchDesigner


Σχεδιασμός ήχου και live coding: Michel Soto

Γραφικά: Aidé Aspicit


For SuperCollider and TouchDesigner


Sound design and live coding: Michel Soto

Graphics: Aidé Aspicit


Program notes 

Το hipercuboLab LiveSet είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα εμπνευσμένο από μαθηματικές τεχνικές που 
περιγράφει ο Γιάννης Ξενάκης στο βιβλίο του "Formalized Music:. Ένα τρισδιάστατο περιβάλλον ελέγχεται 
σε πραγματικό χρόνο από τις ζωντανές κωδικοποιημένες αλλαγές που γίνονται στο γενεσιουργό μουσικό 
σύστημα. Αλυσίδες Markov, σταθμισμένα τυχαία συστήματα, διαδικασίες μηχανικής μάθησης, τρισδιάστατη 
γεωμετρία και κινούμενα σχέδια σε πραγματικό χρόνο ελέγχονται χρησιμοποιώντας το SuperCollider και το 
TouchDesigner.


hipercuboLab LiveSet is an algorithmic system inspired by mathematical techniques described by Iannis 
Xenakis in his book "Formalized Music:. A 3d enviroment is controlled in real time by the live coded 
changes made in the generative musical system. Markov chains, weighted random systems, machine 
learning processes, 3d geometry and real time animation are controlled using SuperCollider and 
TouchDesigner.


Vasilis Agiomyrgianakis, Haruka Hirayama:  Acts for hacks (20’) 

Αγώγιμο χρώμα, αισθητήρες ιδίας κατασκευής, Raspberry Pi, SuperCollider


Σύνθεση και εκτέλεση: Βασίλης Αγιομυργιανάκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Haruka Hirayama (Hokkaido 
Information University)

Θεατρική ερμηνεία: Konomi Kaneko (Δραματικό Θέατρο DOMO)

Τεχνική υποστήριξη: Yuto Fukuda (Hokkaido Information University)


Conductive paint, custom made sensors, Raspberry Pi, SuperCollider


Composition and Performance: Vasilis Agiomyrgianakis (Ionian University), Haruka Hirayama (Hokkaido 
Information University)

Acting: Konomi Kaneko (Δrama theater DOMO)

Technical Support: Yuto Fukuda (Hokkaido Information University)


Program notes 

Το Acts for hacks είναι μια διαδραστική - τηλεματική παράσταση που συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη, 
όπως η ζωγραφική και η υποκριτική, με την ηλεκτρονική μουσική (σύνθεση και έλεγχος ήχου σε πραγματικό 
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χρόνο) και τα ηλεκτρονικά (μικροϋπολογιστές και τεχνολογία ανίχνευσης) προτείνοντας νέες σχέσεις μεταξύ 
αισθήσεων, υποκειμένων και τεχνολογιών.


Acts for hacks is an interactive - telematic performance which combines traditional art such as painting and 
acting with computer music (real-time sound synthesis and manipulation) and electronics (microcomputers 
and sensing technology) suggesting new relations between senses, subjects and technologies.


Hidehiro Fujiwara: Sound Ping-pong (5’) 
Smartphones και SuperCollider


Σύλληψη: Hidehiro Fujiwara

Υποστήριξη υλοποίησης: Γιάννης Ζάννος

Σχεδιασμός ήχου και live coding: Hidehiro Fujiwara και Γιαννης Ζάννος


Smartphones and SuperCollider


Concept: Hidehiro Fujiwara

Implementation Support: Iannis Zannos

Sound design and live coding: Hidehiro Fujiwara and Iannis Zannos


Program notes 

Το Sound Ping-Pong είναι μια τηλεματική συμμετοχική ηχητική εγκατάσταση που χρησιμοποιεί υπολογιστές 
και smartphones, όπου οι πληροφορίες από τους αισθητήρες των smartphones αποστέλλονται στον 
υπολογιστή μέσω OSC επικοινωνίας και οι ήχοι παράγονται από το λογισμικό μουσικού προγραμματισμού 
SuperCollider.


Ο ήχος του παίκτη 1 βγαίνει από το ηχείο L.


Ο ήχος του παίκτη 2 εξάγεται από το ηχείο R.


Τα smartphones (iPhone ή Android) χρησιμοποιoύνται ως ρακέτες ενός εικονικού επιτραπέζιου πινγ-πονγ 
για να στείλουν μέσω του διαδικτύου ήχους αντί για μπάλα και η μουσική δημιουργείται απαντώντας ο ένας 
στον άλλο στον ήχο της μπάλας για να συνεχιστεί το ράλι.


Οι παίκτες μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο. Οι κινήσεις τους μεταδίδονται μέσω του 
διαδικτύου ανεξάρτητα από την απόσταση.


Αντί να ανταγωνίζονται για να κερδίσουν ή να χάσουν, οι παίκτες συνεργάζονται για να συνθέσουν ένα 
κομμάτι μουσικής, το οποίο μπορούν να απολαύσουν μαζί μετά το παιχνίδι.


Sound Ping-Pong is a telematic participatory sound installation work using a computer and smartphones, 
where information from the smartphones' sensors are sent to the computer via OSC communication and 
sounds are generated by the music programming software SuperCollider.


Player 1's sound is output from the L speaker


Player 2's sound is output from the R speaker.


A smartphone (iPhone or Android) is used as a table tennis racket and music is created by answering each 
others ball-sound to continue the rally.


The players can be anywhere in the world. Their movements are transmitted over the internet regardless of 
the distance.


Instead of competing to win or lose, the players work together to weave together a piece of music, which 
they can then enjoy together after playing.



