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На 13.05.2017г., (събота), 13:00 часа, в Учебно-практически и изследователски
център за компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав СтанчевСтенли» (зала 511, к-с.1, НБУ), се състоя дванадесетото представяне на семинара
„ЕЛЕКТРОННА МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕПАЦИЯ“, провеждан в рамките на
„МУЗИКАЛНИ СУБХОРИЗОНТИ“ - постоянен семинар на Департамент „Музика“.
Семинарът беше на тема: „Жените – пионери в областта на електронната музика”

Целта на семинара беше да насочи вниманието – в исторически ракурс и
съвременни измерения, към живота и работата на жените - пионери в областта на
електронната музика, чиито иновационни подходи по отношение на саунд дизайн
оказват влияние върху електронните музиканти от десетилетия насам, чиито
експерименти с електронния инструментариум предефинират границите на музиката.
Бяха представени и разгледани различни аспекти от живота и работата на творци
като Eliane Radigue (Елиан Радигю), Else Marie Pade / Елз Мари Паде, Clara Rockmore
(Клара Рокмор), Delia Derbyshire (Дилия Дарбишър), като беше направено уточнението,
че в следващите представяния на семинара обект на внимение ще бъдат творци като
Pauline Oliveros (Полин Оливейрос), Bebe Barron и др.

Clara Rockmore/Клара Рокмор (9 март 1911 - 10 май 1998 г.) , е цигулар,
виртуозен изпълнител на електронния музикален инструмент Тheremin1 (Теремин).

Клара Рокмор и Леон Теремин2

През 1977г.записва албум The Art of the Theremin3 (Изкуството да се свири на
Теремин), продуциран от Робърт Мууг.
Разработва своя система на свирене. Подходът на Рокмор по отношение на
свиренето на Теремин- инструмент при който свиренето е без контакт (допир с
инструмента) - е свързано с емоционален и физически контрол, прецизен и бърз
контрол върху движенията. Класическото обучение на Рокмор й дава предимство пред
много други изпълнители от онова време. Интонационният контрол, който тя е
придобила като цигулар и вродения абсолютен слух са с особена полезни при
възпроизвеждането на инструмента.
На семинара бяха придставени видеоматериали от изпълнения на живо на Клара
Рокмор:

Theremin - Clara Rockmore play "Habanera" (Ravel)
https://www.youtube.com/watch?v=uuKBPEDU-W0
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Eliane Radigue (Елиан Радигю) родена на 24 януари 1932г., е френски музиканткомпозитор, със забележителна кариера и творчески път. В края на 50-те години учи
електроакустична музика в Париж при Пиер Шефер и Пиер Хенри. През 60-те годиния
започва своите изследвания и експерименти. В процеса на композиране използва
възможностите които електрониката по онова време предоставя като feedback (обратна
връзка), асинхронен tape loops 4,но намира слабо признание за изследванията си във
Франция. В Ню Йорк в началото на седемдесетте тя открива разбиране и признание.
Предпочитанията по отношение на електронния звук могат да бъдат открити в нейните
композициии (синтезаторно базирана музика) – представени на престижни фестивали в
САЩ и Европа, при работата върху които тя използва възможноститие на най-добрите
синтезатори по онова време като: Buchla, Moog, Serge, ARP 2500 modular system.
На семинара бяха представени и анализирани композиции на Eliane Radigue,
документален филм-портрет, бяха дискотирани методите и средствата за композиране
на електронна музика:

Eliane Radigue | Feedback Works 1969-1970 [2012, Full Album]
https://www.youtube.com/watch?v=C_3Fu8YfSdI

Eliane Radigue - IMA Portrait documentary
https://www.youtube.com/watch?v=D2U0q4lZiFg
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В музикален план, използвани за създаване на повтарящи се ритмични музикални модели или плътни
слоеве от звук, при просвирване на магнетофон

Islas resonantes, Eliane Radigue
https://www.youtube.com/watch?v=1RrsiGmLp_E

Else Marie Pade5 /Елз Мари Паде (2 декември 1924 - 18 януари 2016 г.) е датски
композитор. Завършва пиано в Kongelige Danske Musikkonservatorium (Кралска датска
музикална академия) в Копенхаген. Изучава композиция първо с Vagn Holmboe, а покъсно и с Jan Maegaard ( дванадесет тонова техника). През 1954 г. става първият датски
композитор на електронна и конкретна музика). Работи с Пиер Шефер и Карлхайнц
Щокхаузен, както и с Пиер Булез.
На семинара беше представена и анализирана електронната композиция Faust
(1962):

Else Marie Pade - Faust (1962)
https://www.youtube.com/watch?v=28TqFKy4lG0
Delia Derbyshire6/Дилия Дарбишър (5 май 1937 - 3 юли 2001 г.) е английски
музикант и композитор на електронна музика и musique concrète.
Родената в Ковънтри Дербишър, учи пиано от осем годишна възраст. През 1959
година завършва бакалавърска степен по математика и музика в Cambridge University
(Кеймбридж), специализира история на средновековната и съвременната музика, има и
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квалификация пиано. През ноември 1960 г. тя се присъединява към Би Би Си като
стажант-асистент студент мениджър и работи върху Record Review – списание в което
критиците разглеждат класически музикални записи. Впоследствие работи за BBC
Radiophonic Workshop.
През 1966 г., докато работи в Би Би Си, Дербишър заедно с членове на BBC
Radiophonic Workshop Brian Hodgson (Брайън Ходжсън) и основателя на Electronic
Music Studio Peter Zinovieff (Питър Зиновиеф) създават организацията Delta Plus (Делта
Плюс), организация, която те възнамеряват да използват за създаване и популяризиране
на електронна музика. Базирайки се в студио в градската къща на Зиновиеф в Пътни
(Putney), те излагат своята музика на няколко експериментални и електронни
музикални фестивала. В края на шейсетте години Дербишър отново работи с Ходжсън,
за да създаде студио "Калейдофон", заедно с колегата си електронен музикант Дейвид
Ворхаус (David Vorhaus). Студиото продуцира електронна музика за различни театри в
Лондон, а през 1968 г. тримата го използват, за да продуцират първия си албум като
групата White Noise (Бял шум). Дебютът им „Electric Storm”("Електрическа буря") се
смята за важен и влиятелен албум в развитието на електронната музика. Дербишър и
Хъджсън напускат групата впоследствие, а бъдещите албуми на White Noise са солови
проекти.
През 1973 г. Дилия Дербишър напуска Би Би Си и работи кратко в студиото на
Ходжсън - Електрофон (Electrophon), през което време участва в саундтрака на филма
The Legend of Hell House.
Най-известна е със своята новаторска звукова обработка на тематичната музика
Doctor Who,с нейната пионерска дейност свързана с BBC Radiophonic Workshop 7

Delia Derbyshire at the BBC Radiophonic Workshop
https://en.wikipedia.org/wiki/Delia_Derbyshire
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Pioneers Of Sound: The story of the BBC Radiophonic Workshop
https://www.youtube.com/watch?v=YW8TdMgSxaQ

Delia Derbyshire - Doctor Who Theme
https://www.youtube.com/watch?v=CM8uBGANASc

'Dr Who' Theme - BBC Radiophonic Workshop, The
https://www.youtube.com/watch?v=USijQAth1Tc

На семинара бяха представени документалните филми: „The Delian Mode - Delia
Derbyshire documentary” - колаж на звук и образ, създаден в духа на уникалния подход
на Дарбишър към аудио създаване и манипулация, този филм отдава почит на жената,
чиято работа влияе върху електронните музиканти от десетилетия насам, „Delia
Derbyshire - Sculptress of Sound”,

The Delian Mode - Delia Derbyshire documentary
https://www.youtube.com/watch?v=nXnmSgaeGAI

Delia Derbyshire - Sculptress of Sound
https://www.youtube.com/watch?v=W0OGeEgwKNs

знакови композиции като:

Delia Derbyshire "Sea"
https://www.youtube.com/watch?v=7dRBseHcvwg

Delia Derbyshire - "Falling", from The Dreams (1964)
https://www.youtube.com/watch?v=WCF_mHKBH3k

1969 - White Noise - An Electric Storm [Full Album]
https://www.youtube.com/watch?v=8k8ZeR5rkck

Модуларните електронни системи - като поле на интеракция, предоставят
огромни възможности при изпълнението на живо.
Създаден в началото на 60-те години от Don Buchla (Дон Бъкла), синтезаторът
Buchla революционизира електронната музика чрез своя иновативен дизайн и
безкрайно променлива модулна система, насърчавайки новите методи на създаване и
представяне. Малцина творци познават емоционалните и звуковите възможности в
пълна степен като Suzanne Ciani, ученичка на Don Buchla и неоспорим майстор на
инструмента.
За истинския пионер на синтезаторите Suzanne Ciani /Сюзан Чиани
(американски изпълнител, композитор, саунд дизайнер от италиански произход, родена
на 4 юли 1946г.), любовта към електронната музика започва през 1968 година, по време
на екскурзия до Масачузетския технологичен институт. Номинирана пет пъти за Грами,
тя е творец чието име завинаги ще остане свързано с Buchla синтезаторите (Buchla
200). 8

Suzanne Ciani - Paris 1971 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=RdnJ7VvU-tg

Сюзън Чиани получава класическо музикално образование в Wellesley College, а
през 1970 г. завършва композиция в University of California, Berkeley. Учи компютърно
генерирана музика при Джон Чоунинг (John Chowning) и Макс Матюс (Max Mathews) в
лабораториите за изкуствен интелект на Станфордския университет в началото на 70те. През 1977 г. Прави звуковите ефекти за диско версията на саундтрака Star Wars
(Междузвездни войни).През 1982г. записва албуми в жанра ню-ейдж, в основата на
които са използавани комбинации от традиционни и електронни инструменти,

Аnalog modular systems - аналогов синтезатор, но с цифрово компютърно управление,
коетоот друга страна проправя пътя към сложното програмиране и контрол.
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възможностите на синтезатор Prophet 5, Roland TR-808 (ритъм машина), комбинирани и
с възможностите на секвенсерите Roland MC-8 и MC-4. През 2017 г. Ciani получава
наградата Moog Music Innovation Award за 2017 г.9 – тя е първата жена, която печели
тази престижна награда.
Вниманието на присъствуващите на семинара беше фокусирано върху
видеоматериал - изпълнението на живо на Suzanne Ciani, заснето в Музикалната
академия "Ред Бул" в Монреал през 2016 година, в което пионерът в областта на
електронната музика ни отвежда в същността на възможностите на модуларните
системи.

Suzanne Ciani Lecture (Montréal 2016) | Red Bull Music Academy
https://www.youtube.com/watch?v=Y7PRfsrmfN4

Беше представен и видеоматериал с изпълнение на живо на Suzanne Ciani от 27
януари 2017г., в Стокхолм, Швеция:

Suzanne Ciani Live Performance at P2 Art's Birthday Party in Stockholm, Sweden
https://www.youtube.com/watch?v=-UYyGbcyuJ8

Беше анализиран и съвместният проект на електронните музиканти Сюзан
Чиани и Катлин Смит – албума Sunergy :
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Kaitlyn Aurelia Smith & Suzanne Ciani - Sunergy (Full Album) FRKWYS Vol.13
https://www.youtube.com/watch?v=cZrbBd8B4JI

В заключение бих искала да отбележа, че активно участие в семинара взеха
студентите от курсовете по „Електронна и компютърна музика“: Румена Маринова,
Василена Попангелова, Десислава Кенивирска, Милен Рачев, Тони Спасов и др.

гл. ас. д-р Росица Бечева

