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Descripció i desenvolupament
HiperCub Sonor és una recerca creativa com a extensió i evolució de la
investigació ‘Paisatges Aurals’ i l’experiment Propioception Rhythm Box
realitzat a la convocatòria ‘beques per a la recerca i la creació...’ Osic 2017*
http://beagoller.net/aurals
El present projecte parteix del prototip realitzat a la edició anterior per a poder
elaborar un nou instrument electrònic físic comptant amb la mateixa construcció
de fusta del Rhythm Box i els sensors piezoelèctrics de a les rajoles del paviment. A
diferencia de la edició anterior, s’ha introduït una nova targeta de so 8x16 canals
per que els sensors sota de cada rajola puguin emetre un so diferent i la interacció
del usuari sigui més clara. A més, s’ha programat una projecció conjuntament
amb la programació sonora, que permet al usuari veure a cada moment quina
rajola esta trepitjant i com el so es desenvolupa i s’ha instal∙la lat un sistema de so
quadrifònic. Amb aquest projecte s’ha aconseguit un instrument molt mes
variable i ric que el de l’anterior edició. També ha significat continuar l’exploració
de la percepció auditiva i de l’ espai amb dispositius sonors espacials
d’interrelació amb el moviment corporal més interactiva i complexa.
* Paisatges Aurals es una recerca i exploració entorn a la percepció auditiva i del espai sonor
que va acompanyada d’un experiment, la Propioception Rhythm Box. Aquesta es una
instal∙lació on s’experimenta el sentit propioceptiu amb dispositius sonors espacials inclusius,
apte per a gent amb disminució parcial o total de la percepció visual i auditiva.
Proprioception Rhythm BOX es una instal∙lació física en forma d’habitació cubica, dotada
d’un instrument algorítmic programat amb el llenguatge de programació visual Pd
(Puredata). L'objectiu ha estat treballar amb la capa perceptiva, sensorial i musical dels
usuaris per mitja del moviment acotat dins el cub definit com l’espai de la instal∙lació. Veure
mes
informació
del
prototip
a
http://beagoller.net/aurals/pdfs/PaisatgesAuralsExperiment.PRBOX.pdf

HiperCub Sonor : Desenvolupament i evolució 2018
El terme HiperCub ve de les ciències Físiques i Matemàtiques en al∙lusió a les
construccions formals de Cubs de 4 dimensions. Ens es difícil imaginar aquesta
quarta dimensió des de la nostre realitat tridimensional. Per donar idea d’aquesta
quarta dimensió, el hipercub es representa com una seqüencia on el cub interior
es converteix en el exterior i vici versa. Es un moviment continu d’espai i de temps.
La connexió conceptual amb aquest arquetipus ve donat per considerar el cub
tridimensional com a objecte 3D en que s’hi afegeix la 4Dimensio (que en
Ciències Físiques s’atribueix habitualment a la dimensió EspaiTemps).
Donat que el funcionament del conjunt te a veure amb el temps i evolució dels
moviments de les persones i de les seqüències sonores en execució, tenim que
aquest prototip combina l’objecte construir les seqüències sonores amb la
interacció humana.

Representació d’un cub de 4dimensions (hipercub)

HiperCub Sonor es un projecte de recerca on s’experimenten uns diversos
instruments sonors electrònics que se situa entorn als creuaments entre el disseny
d’interacció sonora, l’espai i moviment corporal associats a la composició sonora.
El paviment està composat per nou rajoles. Cada rajola te associat un so diferent.
Els visitants poden composar ells mateixos els sons fent un recorregut per la
superfície sonora.
Per mitjans d’una projecció lumínica sabran quines rajoles han trepitjat. Si no els
agrada la seqüencia de sons que ells han fet, podran repetirla i d’aquesta
manera gaudir i aprendre el llenguatge musical mitjançant el seu moviment
corporal.
Aquest aprenentatge comença amb sons simples que per adició es van fent mes
complexes. El hipercub es basa en el número quatre. Per tant, hi ha 4 instruments
amb 8 tons cada un i 4 estats/dimensions en les quals els sons conformen
seqüencies mes complexes a mida que els visitants vagin pujant d’estat. A cada
estat sona un tipus d’instrument, a venti al primer estat un comptador de 4 passes,
sent el quart pas el que tenca el cicle. Els visitants podran composar tres tons i
després tancar amb una quarta trepitjada. Per desplaçarce al següent estat han
de trepitjar la rajola del mig. Els instruments son percussions (polyrithms) al primer
estat, uns baixos (bass) al segon, una multiplicitat de sons (drones) al tercer i
finalment, una espaialització quadrafònica al quart estat.

La primera dimensió la assimilem a una línia que descriuen les tonalitats de
percussions. La segona es un pla que ve definit per els sons continus de baixos. La
tercera es com un espai tridimensional on els sons configuren seqüencies múltiples
i en la quarta dimensió el so es desplaça per el espai.
El valor artístic ha estat combinar la complexa programació Pure Data amb una
espaialització sonora i amb el mapatge lumínic i visual de la interacció sonora. La
singularitat del projecte se situa en la exploració del llegat de les caixes de ritmes
generadores de músiques electròniques dels anys 70s actualitzades amb la
escala, moviments i gestualitat humana. Controlant el que havia estat un
instrument musical s’ha convertit en un instrument arquitectònic on ens podem
posar a dins. La innovació del projecte, apart del aprenentatge musical implícit
en el instrument es la relació entre els diferents estats/ dimensions del cub i els sons
generats. Es comença amb un ritme de sons senzill que al pujar de estat/dimensió
es va incrementant a traves de la diversa combinatòria de sons arribant a obtenir
peces musicals molt interessants.
El treball preveu tenir un impacte especialment en professionals de l’arquitectura,
el disseny i les arts musicals i electròniques, donant eines i metodologies en obert
sobre el desenvolupament dels ginys i tècniques desenvolupades.
En la vessant social, el projecte té un impacte vinculat amb l’aprenentatge
musical, el joc participatiu, les aplicacions terapèutiques (musicoteràpia) de
nenes, joves i grans.
En el context cultural, el projecte s’ha desenvolupat els punts exposats
anteriorment amb la idea de perfeccionar el prototip d’instal∙lació, i ferlo més
robust i apte per a romandre en exposicions en espais culturals, museístics i
educatius (escoles d’aprenentatge musical, educació especial, etc.).
En el context artístic el projecte explora el lligam entre la sonologia i
l’aprenentatge del llenguatge musical per mitjà d’un instrument lúdic, en que es
vincula so, espai i cos. Dins l’àmbit de les Arts Electròniques el projecte explora el
moviment corporal associat a la construcció musical en un entorn immersiu.

En resum, el projecte planteja la hibridació de tècniques per a poder gaudir
d’experiències sensorials múltiples (explorant so, espaialització, i llum), en una
aposta innovadora pel que fa a les arts sonores i visuals.
El procés de creació i resultats d'aquesta recerca, reverbera amb la comunitat
d’artistes locals amb la idea d’implementar solucions tècniques útils en la
temàtica d’aquesta recerca.
Els prototipus experimentals queden descrits en la seva vessant tècnica i
conceptual
en
obert
al
web
http://beagoller.net/hypercube/
amb
documentació, fotos i vídeos.

Metodologia i procés
El mètode d'aquesta recerca s’ha primerament basat en una recerca
d'informació contextual respecte a projectes similars quedant publicada a la
següent url:
Al mateix temps la recerca s’ha centrat en els següents punts per reconstruir la
caixa de ritmes existent:

Disseny i desenvolupament d’instruments
algorítmics (programació) on experimentar la
creació musical per mitjà de la gestualitat
corporal. S’han desenvolupat diferents
instruments de més a menys automatització i
respectivament de menys a més interacció
amb els usuaris de la instal∙lació. S’ha
incorporat una tarja de so Tascam de 8/16
canals per que cada rajola del paviment,
amb el seu respectiu sensor piezoelèctric,
pugui sonar independentment.

Això ha significat un gran avenc respecte
de la caixa de ritmes del any anterior,
perquè al tenir 8/16 canals entrada es pot
arribar a fer uns algoritmes molt mes
complexes que juntament amb la quadra
fonia dona més riquesa a com el so es
desenvolupa en el espai.
Primerament s’ha creat un sistema perquè
els nou sensors piezo del paviment puguin
interactuar.

Seguidament s’ha creat el cervell que controla tota la instal∙lació. Al ser un cub i
com s’ha explicat abans, s’ha volgut emfatitzar el numero quatre amb 4
estats/dimensions presents en aquesta instal∙lació.

S’han investigat sistemes d’espacialització sonora
en el prototip. Donat que es tracta d’un assaig on
s’interrelaciona l’espai, el moviment corporal i el so,
s’ha treballat amb un sistema quadrifònic sonor per
a dotar l’instrument de més capacitats espaials.
S’han incorporat quatre altaveus CR3 Creative
MACKIE i s’han instal∙lat a cada cantonada del
espai que envolta el cub sonor.
Tenir 4 altaveus representa un altre avenç respecte
l’any anterior on només havia un sistema estèreo.
Amb aquesta quadrifonia es poden girar els sons
per el espai, es pot que els altaveus seguessin les
seqüencies del estat 1, o que soni un instrument a
cada un, etc. Trepitjant una rajola o un altre s’opta
per una manera de fer moure el so per el espai.

Mapatge lumínic i visual de la interacció sonora.
S’ha desenvolupat una interfície visual projectada
zenital ment dins el cub per a poder tenir
informació visual de retorn de les seqüències
sonores algorítmiques en execució. Això s’ha
aconseguit col∙locant un projector dins d’una
caixa de fusta casi al sostre per il∙luminar casi tota
la superfície del paviment sonor.

Col∙locació del Projector al sostre dins caixa de fusta
Aquest projector s’ha connectat amb la programació.

A la imatge de la esquerra es marca com es
aquesta projecció sobre el paviment. En ell es
veu que hi ha quatre estats representats amb
cercles de quatre colors i un comptador de
temps a la rajola del mig.

Quant entrem al cub s’encenen els cercles grocs donant un ritme de percussions.

Projeccions al paviment del primer estat

Després trepitgem la rajola del mig, s’encenen els cercles de color taronja al
segon estat, donant sons baixos i conservant el ritme del primer estat.
Projeccions al paviment del segon estat

Trepitjant un altre vegada a la rajola del mig passem a la tercer estat i s’encenen
els cercles de color verd donant cada rajola uns sons mes complexes que es
poden activar o desactivar al trepitjarla. A demes, s’ha introduït una opció per
congelar la seqüencia denominada freeze (congelat), al trepitjar la rajola numero
8 encenent un cercle vermell i la X central. Es un punt interessant per a la
composició musical, sobre tot de la composició techno, poder fer un paro per
començar de nou el ritme d’abans. Aquesta rajola s’ha activa o desactiva
trepitjant a sobre.

Projeccions al paviment del tercer estat
Projeccions al paviment del tercer estat amb l’ activació freeze

Si volem, podem trepitjar el cercle vermell i tornar a la seqüencia prèvia.
Finalment, activarem el estat quatre trepitjant de nou la rajola del mig. Aquí l’únic
que se encenen son els quatre quadrades que venen a donar els diferents volums
dels altaveus depenent de la rajola activada, podent ser una espaialització en
cercle, de va i ven, o en zig zag.

Projeccions al paviment del quart estat

Escenificació
Escenificació, tant del espai evolvent com del
interior del cub. El paviment s’ha pintat de color
blanc, indicant el punt exacte per trepitjar el
sensor piezo elèctric. El color blanc eleva la
lluminositat del projector. S’ha col∙locat una tira
de llum negre Leds alo llarg de dos barres
superiors i dos verticals de fusta per donar una
il∙luminació tènue a la habitació i per ressaltar el
color blanc. També s’ha protegit la zona de
cablejat i entrada a la targeta de so amb un
plafó de fusta que pot servir com a zona
d’espera dels usuaris que no hagin entrat al
cub.

Cablejat de llum negra
Complementant l’escenificació s’ha instal∙lat a un costat de la
habitació i sobre el sofà una tabla de fusta amb un transductor
que emet les vibracions greus dels sons que van surtin del
Hipercub. D’aquesta forma es dona la possibilitat de fer una
escolta hàptica des de fora de lo que passa al interior del cub.

Procés i calendarització del desenvolupament del projecte
El calendari de desenvolupament de la recerca ha estat una dedicació
continuada entre els mesos Juny i Desembre de 2018.
El pla de treball ha quedat dividit en les següents fases:
1)Recerca de les solucions tècniques i conceptuals.
El projecte Hipercub Sonor es un desenvolupament del anterior Propioception
Rhythm Box. La primera fase ha estat una recerca de com el cub es podria
millorar tant a nivell conceptual com tècnic. La idea era que d’un sistema de
musica generatiu es pogués arribar a fer un sistema de musica electrònica mes
interactiu entre els usuaris i els sensors piezoelèctrics. Partint del mateix cub de
fusta, s’ha optat per obrir els laterals d’aquest e incorporar una projecció zenital
que mostra als usuaris a modo de guia la interacció amb ell. S’ha volgut passar
d’un cub tridimensional fosc a un cub que juga amb la quarta dimensió a nivell
sonor, denominantse Hipercub en al∙lusió al terme matemàtic.
2)Desenvolupament de les aplicacions
El concepte de referència en el projecte ha estat l'hipercub, una figura
matemàtica d'un cub en 4dimensions, que consisteix en paraules senzilles en un
cub dins un altre cub. Sota aquest concepte s'ha desenvolupat l'instrument sonor
programat amb el llenguatge visual pd. Aquest llenguatge ha permès realitzar
ambivalent ment les capes (reactiva, sonora i visual) que necessita la instal∙lació.
La programació de les aplicacions s'ha estructurat en 4 dimensions o nivells que
permeten la superposició de capes sonores en curs mentre es fan determinades
accions.

El primer nivell correspon a una seqüència de polsos de percussió que conformen
un patró de 4 elements en funció de com s'han realitzat els moviments 'capturats'
per les rajoles actives. Aquesta seqüència de 4 elements és el cicle que es queda
en suspensió de cara a construir els següents nivells i instruments. El segon
correspon a una escala pentatònica de sons greus a l'estil baix o contrabaix. En
aquest nivell per tant podem jugar amb diferents notes que totes elles 'sonaran
bé'. A continuació en el tercer nivell es queden en suspensió cíclica ('loop') els
anteriors instruments i apareixen de nous que es poden combinar i superposar.
Aquests corresponen a diferents tipus d'instruments electrònics per a familiaritzar
se amb aquest llenguatge que serien els drones, els riffs i els poliritmes. Els drones
son paisatges continus tipus màntric, els riffs serien instruments semblants a
guitarres amb filtres i els poliritmes serien construccions de ritmes complexes i
variables que se superposen amb els ritmes inicials. Finalment la darrera dimensió
o nivell de l'hypercub correspon a la relativa amb el so en moviment a través de
la quadrafonia. Per mitjà de diferents paràmetres i seleccions el so produït als
nivells anteriors fluctua per l'equip quadrafònic fent moure el so per l'espai. El
resultat obtingut és un efecte atmosfèric expressiu de moviment sonor en diferents
formes i combinacions (girs, pingpong, aleatoris, etc) per tota la sala.
La realització de les aplicacions es van iniciar a mitjans d'octubre i s'han estès
durant el novembre i desembre. Aquest desenvolupament s'ha realitzat en
sessions amb una intensitat mitjana d'unes 16/20h setmanals.
Durant el desenvolupament també he pogut comptar de consultories tècniques
amb Xavier Manzanares especialista en instruments sonors algorítmics, de manera
que s'ha pogut realitzar un interessant instrument que supera amb escreix el
desenvolupament realitzat al 2017 amb ProprioceptionRhythmBox.
3)Desenvolupament del maquinari físic (sensors, unitats de computació així com
implementació a la instal∙lació del maquinari necessari per a poder realitzar la
experiència multi sensorial ( targeta de so multipunt, microprojector, amplificador i
altaveus).
Per implementar la interacció entre el paviment i els usuaris s’ha incorporat una
targeta de so multicanal per que cada rajola tingues al seu propi so. S’ha
col∙locat un micro projector en el sostre que indica al passos a seguir. També s’ha
incorporat quatre altaveus per jugar amb la quadrifonia.
La fase 1) ha quedat definida el primers dos mesos (juny i juliol 2018), i les fases 2) i
3) van anar solapantse i encavallantse de manera progressiva per poder
implementar les solucions tècniques al conjunt tant a nivell maquinari com a nivell
programari. (agostdesembre 2018) Finalitzat aquest període, a començaments
del 2019 s’ha mostrat la investigació i la documentació tècnica resultant del
projecte a la url: http://beagoller.net/hypercube quedant disponibles en obert les
aplicacions desenvolupades, i els documents tècnics de desenvolupament.

Vinculació del projecte amb línies de recerca
+ equipaments culturals especialitzats
El projecte explora diverses àrees de recerca entrecreuades, entre les que
destaquen :
_Media Art :
Donat el treball mixt entre disseny/composició sonor, programació, interacció,
visualització i dispositiu físic immersiu, el projecte estableix la connexió amb
aquesta línia artística.
_Sonologia/Musicologia,
El projecte té vinculació a la sonologia en l'apartat de composició i estructura del
llenguatge musical electrònic. Per tant la connexió amb la musicologia és directa
per treballar certs aspectes de l'instrument que són comuns a la música popular i
clàssica (com seria l ús de l'escala pentatònica)
Una altra relació important és la vinculació amb la musicologia electrònica. En
aquest sentit, l'instrument es pot entendre com un mètode pedagògic per a
introduirse al llenguatge musical electrònic d'una manera senzilla i divertida.
_Instal∙lacions Interactives.
L'instrument programat és controlat amb gestos i moviments per mitjà d'unes
rajoles actives sensibles. Per mitjà de les rajoles podem controlar la evolució de
totes les fases de l'instrument. En altres paraules podrem tocar aquest instrument
només amb els peus, i per extensió pel moviment corporal a través de l'espai, tot
ressituant la manera en que habitualment podem fer música amb instruments.
_Algoritmes
Un dels ingredients més importants en aquest tipus de projectes, és la confecció
d'aplicacions programades especialment per a la ocasió. En aquest cas aquesta
programació no és purament tècnica, sinó també compositiva. Per tant els
algoritmes dissenyats estableixen tota una aventura en format 'Gamer' per a que
tinguem respostes sonores i visuals.
L'algoritme està programat amb pd (pure data), donades les virtuts que permet
aquest llenguatge de programació en el control de la senyal acústica i el treball
expressiu en relació a aquest.
__Gaming
Donat a poder entendre l'instrument com una mena de vídeogame físic, el
projecte planteja la capa sonora com a principal i la capa visual com a guia. Per
tant girant l'habitual registre 'Gamer' on la capa visual es la hegemònica i la capa
sonora és l'acompanyant.
_Gestualitat / Cos / Dansa
Donades les característiques físiques i espaials de l'Hypercub Sonor, doten a
aquest instrument de capacitats d'aprenentatge i interpretació sonores/musicals
per mitjà de la gestualitat i moviment corporal. En definitiva connecta el
moviment corporal rítmic / dansa com a element accionador de composicions
musicals electròniques que continuaran portant el ritme i creant un circuit. El
projecte comparteix alguns punts amb la proposta AudioGames de l'equip de
recerca en l'àmbit dels Videojocs i la producció cultural Ars Games
[arsgames.net]. Aquest grup de recerca ha treballat amb projectes similars
combinant instal∙lacions immersives i sonores en format de videojocs augmentats.

El projecte comparteix també alguns punts amb la proposta latentloops de
Catherine McCurry, en què ha treballat la capa de programació implementant
tecnologies actuals relatives a la IA i al Machine Learning aplicades a la
composició musical.

http://catherinemccurry.com/portfolio/latentloopsinstallation/
https://www.youtube.com/watch?v=UT2bQ7GArSUç
https://teampieshop.github.io/latentloops/

Descripció de l’espai i infrastructures per al desenvolupament
El projecte Hipercub Sonor s’ha dut a terme en el mateix espai/laboratori Sonic
Spaces Research Lab, on a la convocatòria anterior es va recercar el projecte
Propioception Rhythm Box, al carrer Girona 22, 1er2ª. El projecte Hipercub Sonor
s’ha dut a terme en el mateix espai/laboratori Sonic Spaces Research Lab, on a la
convocatòria anterior es va recercar el projecte Propioception Rhythm Box, al
carrer Girona 22, 1er2.
En una sala diàfana d'uns 20m2, s'ha pogut muntar la instal∙lació física dotada
d'estructura de fusta de 2.44m en les 3 Dimensions. Unes rajoles actives de DM
dotades amb sensors piezoelèctrics es munten sobre una superfície tova de
poliestirè expandit per esmorteir les vibracions i aïllar cadascuna de les rajoles de
l'impacte de les circumdants. Per a la materialització d'aquestes tasques s'han
necessitat eines de tall de fusteria així com un kit de soldadura per a components
elèctrics. Respecte a l'equipament, el projecte enguany s'ha complementat amb
maquinari específic per a incrementar la precisió en la interacció (targeta
multipunt), així com 4 altaveus d'estudi auto amplificats de 3polzades de con.
També s'ha utilitzat un petit projector que mostra la evolució dels esdeveniments
dinàmics que van succeint en l'instrument.
En aquest sentit, en la present recerca s'obté un acabat més elaborat i
evolucionat tant de les capacitats plàstiques de l'instrument algorítmic com de
l'aspecte formal de la instal∙lació que en aquesta versió s'ha incrementat la capa
visual i ambiental per a realitzar una experiència diversa a la del projecte 2017
(proprioception Rhythm Box) incorporant altres elements interessants com
l'aplicació de llum uv per a emfatitzar el tractament lumínic del projector amb uns
determinats colors més luminescents. Per tant s'ha inclòs una capa visual amb una
determinada freqüència de llum (UV) per a dotar del conjunt d'una capa
sensorial més sinestèsia fent fusionar les capes sonores, lumíniques i visuals.
En l'espai on s'ha realitzat el desenvolupament, és on també s'ha realitzat el dia 25
un passi obert al públic per a poder compartir coneixements en relació al
projecte, així com poder gaudir a mode d'exposició efímera les possibilitats de
l'instrument.

Presentació Pública
El projecte Hipercub Sonor s’ha
presentat al públic al dia 25 de
gener al espai Sonic Spaces Research
Lab, carrer Girona 22,1er2ª.
Aquesta és la imatge de la invitació,
difosa a xarxes socials i xats en grup :

Van assistir unes 60 persones durant tota la sessió oberta. Podeu fervos una idea
de l’atmòsfera generada visualitzant aquest vídeo, que recull algun fragment tant
en vídeo com imatges en seqüència de diferents moments a la sessió oberta.
https://www.youtube.com/watch?v=MLZj3oCutFM

Conclusions i perspectives de futur.
En la present recerca el projecte ha evolucionat assolint un nivell més que
satisfactori.
Per una banda les capacitats expressives de l'instrument sonor superen força el
desenvolupament realitzat a la fase 2017. En aquest sentit es torna més juganer,
comunicatiu i expressiu de les seqüències sonores que van succeint. El concepte
de referència en el projecte ha estat l'hipercub, una figura matemàtica d'un cub
en 4dimensions, que consisteix en paraules senzilles en un cub dins un altre cub.
Sota aquest concepte s'ha realitzat la instal∙lació des del seu aspecte formal (cub
en forma de silueta o 'wireframe') dins una sala rectangular per a poder tenir
copsar la sensació simbòlica i referencial d'hipercub. De manera anàloga
l'instrument algorítmic com s'ha explicat anteriorment s'estructura en 4 nivells fent
referencia explícita a les dimensions, i per tant poder realitzar un experiment lúdic,
expressiu, musical, que expressi complexitat i senzillés a la vegada.
Respecte l'aspecte formal el projecte ha evolucionat cap a una presència molt
més escultòrica que la anterior donat que la capa visual s'ha treballat tant amb la
visualització de la informació en curs, com amb la il∙luminació especial de llum
negra o UV que destaca certs colors. Donats els límits d’infraestructures disponibles
s'ha optat per aquesta opció lumínica per a precisament compensar el handicap
de treballar amb un projector de molt poca potència.
En la sessió oberta la rebuda del públic assistent (unes 50 persones) ha estat molt
entusiasta de manera que planteja opcions molt interessants de cara al
desenvolupament i recorregut futur del projecte.
Una de les opcions futuribles serà la de poder realitzar exposicions públiques en
espais museístics, culturals i educatius. En aquest sentit es tracta d'una de les vies
més interessants de treballar el projecte en el futur. Un dels límits que s'ha pogut
comprovar en el passi però, és que el disseny d'interacció encara no està polit
100%.
En altres paraules a l'instrument li manca una mica més de reactivitat i eficiència,
com per a que la experiència musical sigui encara més dinàmica i 'dirigida' pels
moviments. Així que una de les seccions que en el futur es treballaran serà la del
desenvolupament més elaborat de les rajoles actives. diferents idees i dissenys
s'integraran dins pròxims desenvolupaments del present projecte per a que
aquestes rajoles siguin més eficients i a la vegada més senzilles i hàbils en termes
mobilitat i transport (per a poder realitzar la exposició de manera itinerant és
necessari poder disposar de les peces més transportables i aptes per a muntar i
desmuntar fàcilment. En la versió actual encara no s'ha arribat a aquest nivell)
Per tant, la idea és poder completar aquestes seccions de desenvolupament per
a poder completar el projecte i que aquest pugui optar a ésser exposat en
diferents espais de manera pràctica i compacta.

Linkografia generada en el procés de recerca

Url de documentació de la recerca
http://beagoller.net/hypercube/

Vídeo1 Evolució projecte 2017+2018
https://www.youtube.com/watch?
v=b3LDAM6zK5c

Vídeo2 Sessió oberta al públic 250119
sonic spaces research lab / Bcn
https://www.youtube.com/watch?
v=MLZj3oCutFM

vídeo3 instruccions de l’instrument
https://www.youtube.com/watch?v=pHjMM6Ma
q0

podeu veure els vídeos en seqüència a la següent llista de reproducció
https://www.youtube.com/watch?
v=b3LDAM6zK5c&list=PLgmLo8kNCq6ReOE1TwB3OeLA9vvtIVsV
comunicació i difusió :
Instagram @rhythm__box

http://beagoller.net/hypercube/
Instagram @rhythm__box

