
Multiplicities
När en musikalisk idé förmedlas genom tonsättaren, partituret, musikern och åhöraren, kan den genom ett filter 
av tolkningar, tillfälligheter och variationer förändras. Det är ofta dessa filter som ger verket dess djup eftersom 
de oundvikligen gör så att man uppfattar verket på ett nytt sätt när det genomsyras av en mängd olika perspektiv, 
energier och karakteriseringar.

Multiplicities är skrivet för ett obestämt antal spår (inspelningar och pålagringar) av basflöjt. Flöjtmaterialet i 
denna inspelning framfördes av Laura Cocks. I detta stycke vill jag fokusera och tydliggöra variationerna som 
uppstår från ett framförande till ett annat. Jag har utvecklat en notation som på ett sätt är väldigt specifik i sina 
normgivande instruktioner till musikern men som på ett annat sätt är mycket mottaglig när det gäller att ta till 
vara nyanser och variationer som äger rum i varje framförande. När ljuden av instrumentet lagras på varandra 
fyller dessa variationer verket med brokiga färger och gör så att det som ursprungligen är ett enda spår låter som 
en svärm av eller en massa enskilda linjer.

Framförd av Laura Cocks (basflöjt)

David Bird är tonsättare och multimediakonstnär baserad i New York. 
Hans arbete utforskar den dramaturgiska potentialen inom ren elekt-
roakustisk musik och mixed-media musik (instrumentalmusik tillsam-
mans med elektroakustisk musik), och fokuserar ofta på relationen mel-
lan tekniken och individen. 

Hans musik har uppförts på internationella festivaler och evenemang 
såsom MATA i New York City; Gaudeamus i Utrecht, Nederländerna; 
Wien Modern Festival i Wien, Österrike; SPOR Festival i Århus, Dan-
mark; IRCAM Manifeste Festival i Paris, Frankrike och Mixtur i Barce-
lona, Spanien. 

Han har komponerat och samarbetat med grupper såsom Ensemble 
Intercontemporain, Jack-kvartetten, Bozzini-kvartetten, Yarn/Wire, Ta-
lea-ensemblen, Mantra Percussion, Mivos-kvartetten, Österrikiska nuti-
da musikensemblen (OENM), AUDITIVVOKAL Dresden, Ensemble 
Proton Bern, Loadbang, TAK-Ensemblen, Ensemble Moto Perpetuo, 
och Nouveaux Classical Project. 
Han var med och grundade den New York-baserade ensemblen TAK 
och är en av de konstnärliga ledarna för Qubit New Music, en ideell 
förening som producerar evenemang med experimentell musik i New 
York.
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