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KAUPUNKISATUNNAISINEHALYINEENEi OICAANiIEOK- torvella. Piin ylipuolelle sijoitettu elementti ei vie latselleongelma,mutta setarjoaahaasteitateokseninteg- tiatilaaja silli voidaan kohdistaaiini alaspiin suoraan
roimiselle ympiristiiiin. |os iiinen pitiii soidahiilyisissl
kuuntelijan korviin. Tillainen iinitoteutus on kuunneltilassa,on menetelmiii sen hallitsemiseenuseita. Aanl- tavissaesimerkiksi Oslon piiilentokentdn Gardermoentaiteen ryhminlyttelyiden suunnittelu havainnollistaa terminaalissa,jonne asennettiinvuonna1998Rynander/
ongelmanydinkysymyksii, silld niyttelyarkkitehdin ko- SandbergTeamin(taiteilija Anna Karin Rynanderja inkonaisvaltainen ote teoksiin ja tilaan on edellytys on- sin6,6,riPer-OIof Sandberg)iini-installaatio Soundshonistuneelle kokonaisuudelle.
wer.Teokseenkuuluu u iiinisuihkua ja kun kuuntelija
lidnitaiteen suunnittelutyiissd on tunnetrava dlnen
menee"suihkun" alle, kuuleeh5n erilaisia Hinid lauseisolemusja kiyttlyt5rminen tilassa. Silmi katsooyhteen
ta luonnoniiniin. (Rynander/SandbergTeam, http://
suuntaan, korva kuulee kaikkialta. Aini leviii joka
www.rynander.com/.)
suuntaanja voimakasiiiini peittii hiljaiset alleen.NiiytPaulDeMarinisin interaktiivisessadini-installaatiostelyarkkitehdin on huomioitavaminkdlaiset teoksetvoi(1998)iini rajautuu samallatavalla kapealsaRainDance
vat soida samassatilassaja miten viiliseinat, tekniikka
le alueelle. Kdyttijii saa instrumentikseen ison sateenja Slintlikohdistavatelementit kannattaasijoinaa tilaan. varjon, jolla hin voi soittaa iidnii ulkotilaan sijoitetun
Joskustehtiviii helpottaase,jos linti voidaan kuun- suihkun alla. Ylhiilti tippuvat vesipisaratkantavatmunella korvakuulokkeista.Tietyt teokset on vield syyti
kanaan elektroniikalla tuotettua iiinivirihtelyi ja vesijoittaa omiin huoneisiinsa, varsinkin, jos ne ovat ko- den iini tulee kuuluvaksi vasta pisaroiden osuessasavaidnisiii, tai jos niihin liittyy esimerkiksivalosuunnit- teenvarjoon,joka toimii kaiuttimena. Aanikokemuson
telu tai video,jotka vaativathimdriin tilan ympiirilleen. henkild'kohtainenja teos on helposti lihestyttiivi, silld
|ulkiseen tilaan sijoitettavan iiini.teoksen tarkoituk- sen soittamiseenei tarvita mitiiin muuta kuin sateensenaei ole kuormittaa ympiiristiji tai tuottaa ympiiristii- varjo. (Leopoldseder
& Schiipfzoor: 98.)
saastetta.On taiteilijan harkinnan varassa,kuinka palAanen leviimistl tilaan voidaan rajata niin, ettei
jon ilmatilaa han teokselleen antaa. Liihttjkohtaisesti
kuuntelija kuule iiniA muutoin kuin viemilli piinsi
voidaantodeta,eftajos ympiristdssi on tilaa kinnykiin
:ilnielementin ldheisyyteen.Korvan herkistiiminen hilsignaalille tai puhelimeen puhujalle, on siinA silloin ti- jaisille v5rihtelyille oli lihtcikohtana kuvataiteilija Sami
laa mycisidniteokselle.
van Ingenin kanssatoteuttamassaniMixer-installaatiosAinid voidaan soitraaymplristiiiin hiljaa tai se voi- sa (zooz). Senniiyttelytilana oli Tampere-talongalleria,
daan suunnata tarkoin rajatulle alueelle esimerkiksi
joka on avoin alue talon ala-aulassa.Koskaiiiini ei voisuuntaavallaelementilli kuten lautasella, putkella tai
nut soidatilassalujaa, keksimme keinoja tuottaa useita

riitteven erilainen ja poikkeaatilan dinistii.
Lytimisoittajana aloittanut avantgardisti Max Neuhaus vaihtoi musiikin ja perkussiohilyt soiviin tilateoksiin ryhtyessiln iinitaiteilijaksi rg5o-luvun lopulla. Esimerkiksi kaduille, puutarhoihin ja portaikkoihin
iiiniteoksia installoineen Neuhausintunnetuin teoson
Time Pieces-sarjaan kuuluva TimesSquare(1977).Teos
on sijoitenu nimensd mukaisesti Times SquarelleNew
Yorkissa.Kadun hilinin keskelli kulkija kuulee oudosti lydvdn kellon iiinimerkin. Neuhaustarjoaa tilaan sopimattoman ianen kuultavaksi ilman suuria eleiti; kadulla ei ole nihtivissd mitiSn vihjettii tai viestii, joka
kertoisi teoksenlisniolosta. (Neuhaus,"Times Square manuscript".)
Lokalisoidut iSnet aiheuttivat positiivisenhdirionnormaaliin arkirutiiniin tuomalla tilaan uuden ja oudon
iinielementin. Kulkija joko havaitseeoudon iiinen ja
seisahtuukuulostelemaansitd, tai hdn pitii iiintd esimerkiksi jonkinlaisena laitehiiricini ja jatkaa matkaa
efta moeteenplin. Max NeuhaustoteaaTimesSquaresta,
net ohikulkijat luulivat teostaepekuntoisenkoneen 5ineksi (Neuhaus,"Times Squaremanuscript").
Vuoden rg98 TampereBiennale -nykymusiikkifestivaalille toteutin audiovisuaalisenteoksen Transifions
(rg98),jota lthetettiin Tampere-talonsisiiseen tv-verkkoon ja aulatilojen televisiomonitoreihin. Teoksendinet olivat Tampere-talon
omia linii ja teoksenvideo talon turvakamerakuvaa. Aulatilan monito,,
Silmtikotsooyhteensuuntoon, reista ihmiset saattoivat
seurata turvakamerakukorvokuuleekoikkiolto."
vaa; kiytiviiija sielli kulLokalisoitu iini ja iSnimaisema
kevia ihmisiii vaihtuvista
kamerakulmista. Toisiympirilleen
Kaikki diniteokset eivit kaipaahiljaisuuna
ja toisinaan teokseniiiniin ei ole tarkoituskaankohdis- naan kuvassaniikyi myiis katsoja itse. Transifionsissc
aanet soivat tilassa,josta ne eivdt alkujaan olleet pereitaa tiydellisti huomiota. Aini voidaan lokalisoida,eli
paikallistaa, osaksiympiristiii, jolloin iini liittyy val- sin. Esimerkiksi kiymiiliiiden ovet ja vesiSinet siirretlitsevaanhilykenttiiin, Iaajentaatilan tai paikan ulottu- tiin soimaanaulatilaan.Teostehtiin luvallisesti, mutta
vuuksiaja tuo siihen kerroksellisuutta.Kivelijdiden ar- parin piivin jilkeen sain ilmoituksen, efte Trcnsitions
keskeytetiiin. Talon turvapdillikd,n mukaan "kriminaakirutiini voidaan rikkoa ja korvat avatatiirmiyttiimiillii
heidet ylaftAvessi tilanteessaidniteoksen kanssa.Teok- linen aines"saattoi teoksenavulla selviniii talon turvaseniiini erottuu ympiristtista varsinkin silloin, jos seon jiirjestelmin aukkoja.

hiljaisia eeniHhteita. Teoksenyhtenii elementtinii kiiytimme kolmea "iinikanuunaa", jotka soivat kokoonsa
nihden hiljaisesti. Aenikanuunoissaoli elementtini
r.5-tuumainenbassokaiutin,joka kiinnitettiin halkaisijaltaan r5-tuumaisenja reilun metrin pituisen mustan
PVC-putkenp5ihin niin, etti kaiuttimen iini suuntautui putken sisille. Kaksi iiiinikanuunaa asetettiin soimaankukkaistutustensekaanja kolmasikkunan viereen
lattialle, putki vinosti yliispiiin. Hiljaisesti hurisevan
matalan taajuuden saattoi kuulla vain lihelte putkien
suuaukkoja.Parhaiten senkuuli, jos tyiinsi pi5nsi putken sis5in. Samallatilan muut eenet rajautuivat kuuntelukokemuksenulkopuolelle. Tilassasoi my6s rz isoa
(noin r,5 x 3 metrii) ruskeaksi ruostutettua metallilevyi, jotka riippuivat vaijereilla katosta ja viriihtelivit.
Teriislevyt saattoi viirihtelemidn levyjen keskelle ruuveilla kiinniteny kaiutin ja sen toistama idni. Neyttelytilan vieressi olevan kahvilan iiiinet loivat satunnaista kontrapunktia Mixerinidnille, tosin posliinikupit ja
lautasetkolahtelivat yhteen huomattavastiterivimmin
kuin teoksenhurinat.
Paitsi hiljainen, niin diniteos voi oIIa myds tiiysin
aenet6n.Vuonna 1998installoimme Sami van Ingenin
kanssaLuston metsimuseon ulkoseiniin Sdniteoksen
FreeZone.Avajaisissakytkimme teoksenja sen Siinigeneraattorin kiyntiin, mutta mitaen ei kuitenkaan kuulunut. Timli oli tarkoituksellista,sillii FreeZonenkonseptiin kuului se,efte installaatio vahvisti ympiristiicin 3o
000-65 ooo hertsin ultraidnid. Teos siis tuottaa kyll5
i5nii, ne vain ovat ihmiskorvalle liian korkeita. Sen sijaan, ultraiinii aistimaan kykenevit eliimet ja hyiinteiset kylli kuulevat FreeZonen.
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Adnien sijaanympiristd,6nvoidaanlokalisoidamyiis
iinimaisema. Tilliiin ympdristd6n ei upoteta yksittii
sid diniii vaan siihen siirretidn vierasidnimaisema ko_
konaisuudessaan.
Siirretylli dinimaisemallamuutetaan
ympdristiin soivaprofiili toiseksi.Ainimaisema "hiirit_
see";rmpiristd,n paikallista identiteettii kun kuulija aI_
tistuu vastaanottamaaniinii, joilla ei ole yhteytti pai_
kan arkitodellisuuteenja siini tapahtuviin toimintoihin.
Esimerkiksi Bill Fontana on siirtlinyt iiniympdris_
tiijl reaaliajassa' veereen"ympiristtid,n, jopa meren yli
toiseen maahan. Aeni-installaatiossa Wave Memories
(r9gg) Fontana loi meren yli yhteyden kahden paikan
vilille siirtien meren jylyn reaaliajassaEspanjanran_
nikolta CapeTrafalgarilta keskelleLontoot4 Trafalgar
Squarenvesilihteeseen.(Bill FontanaSoundSculptures,
http://www.resoundings.org/.) pienessi mittakaavassa
samaidea nousi esiin Fontananympiristd,diniteokses_
sa Lanilscape
Sculpturewith Foghorns
(r9gr). San Francis_
con rannikolla toteutetun teoksen kuuntelijat kivele_
vit kuuntelupisteessikahdeksankaiuttimen alta,joista
kukin toistaa reaaliajassakahdeksaaneri kohteeseensi_
joitetun mikrofonin vdlitt5mii sumutorven
dintii eri
puolilta lahtea Golden Gate -sillan liihistdlli. Kuunte_
lija voi kuulla yhti aikaa sumusireenin idnen eri akus_
tisista ympdristd,isti siirrettyni tihin kuuntelupistee_
seen.(Fontana1990.)

leen ja ne tallentavat ohikulkevia tapahtumia. Aanika_
velyssi sen sijaan sdveltiji kdveleemikrofonin kanssa
ja nauhoittaamuuttuvia
5rmpirist6ji, akustiikkojaja so_
siaalisiatilanteita.
Max Neuhausin listen vuodelta r96d on varhaisim_
pia iinikivelyteoksia. tfsfen-idnikiivelyyn osallistu_
neet kuunrelijat ohjattiin ensiksi bussiin ja matkus_
tajien kimmeniin leimattiin sana,,listen",,'kuuntele',.
Bussi kuljetti matkustajat tutustumaan erilaisiin 5ini_
ympdristdihin. Paikatolivat teollisuusiinivoittoisia alueita kuten Edison-voimalaitosja maanalainen.Seuraa_
van k5rmmenenwoden aikanaNeuhausjlirjesti r5 listen
-iiinikivelyii eri kohteissayhdysvalloissaja Kanadassa.
(Neuhaus,hnp://www.max-neuhaus.info.)
Kartoitin vuoden 1997apri[ipeivind Helsingin pai_
kallisia ilnii tekemiilli kaupungin keskustassaiidnikA_
velyn.AprilFoolinlihteeni oli kaupunginarkitodellisuus.
Suunnittelinkartan Hirelli nauhoitusreitir5jonka kuljin
junalla, bussilla ja kivellen. Nauhoitus kesti
noin tun_
nin. Matkan aikana tein havaintojaja kirjasin ne yltis.
Studiossatiivistin iiinikdvelytalleuteen z9 minuuttiin.
Teoksessasoi paljon tuttuja kaupungin iinil, muma
havaitsin iinikivelylli my6,suusia idni_ilmid,iti, jotka
tunnistan vieli vuosienkin pdisti. Teoksessaon my6s
iinid, joita kaupungissaei enii ole.
Aenikevelyt ovar ylleftavid silli kiveliji ei voi koskaan tietii mitii seuraavankadunkulman takanatapah_
Liikkrnakuuntelija
tuu. YUettavien tapahtumien keskelle minut vei vuo_
Aiinikiively
(engl. SoundWalk) nousi kisitteend esiin iA_ den zooz
iiHnikively Milanossa,josta valmistui piazza
nimaisematutkimuksen piiristi 1g7o-luvunalussa,jol_
del Duomo:DemonstrationKiively ei pohjautunut reitti_
Ioin se esiteltiin uutena ympiiristddinien havainnoin_
suunnitelmaan vaan vaelsin pitkin keskustan katuja.
timenetelmini. HildegardWesterkampkirjoitti vuonna
Kesken itnikivelyn kuurg74 SoundHerftage
-lehdessi, end ,.[i]iniklvely on mi_
lin etililtd ihmisten idnil
ki tahansaretkLjonka piltarkoituksena on ymparistOn
jahuutoja. Kiiinnflniiinii
kuunteleminen. Ainikavely herkistii korvammejokai_ ,,
kohti ja peadyin Il Duomoselle ympdrilllmme olevalle dinelle, olimmepa missd Poitsihiljoinen,
niindtiniteos
voioromyiis
tahansa"(Westerkampzou: 6).
tiiysin
iiiinetiin.'n:i:iilt*ilHh:,'il
Aenikevelyn aikana liikutaan ja keskitytliin kuunte_
fatkoin nauhoittamista ja
lemaan ympiristiin eanie. Aenie voidaan samalla nau_
taltioin ihmisten huutoja
hoittaa ja merkiti niiden piirteit5 muistiin paperille. ja
megafonin pauhuaja lisiiksi kuvasin videokameral_
Siiveltimisen historiassaSinikdvely on erityinen ilmiii,
lani aukion tapahtumia. Teoson yksi osakolmiosaises_
silli aiemmin teoksia ei ole tehty liikkuen nauhoitra_
sa idnikdvelyteoksesta,jonka kaksi muuta osaa kdve_
malla. Yleensi mikrofonit sijoitetaan kiinteiisti paikallin AleksanterinkadullaHelsingissi ja Oxford Streetilld

tos Odeto the Light (Ode tit lyset), joka toimii maamerkkiLontoossa.Lontoon iiiinitysmatkaan liittyi myiis Hyde
ni
Storedalin sokeain kulttuurikeskukselle. 2o-metrisen
CorneParkin iinityssessio, jossa nauhoitin Speaker's
rakensivat siveltiji Arne Nordheim ja taiteiliteoksen
puhe
Korokkeella
ita.
rin puhuj akorokkeellapidettivi5
toistavat
sana on vapaa,mutta juuri silloin kukaan ei puhunut' ja Arnold Haukeland. Veistoksen z8 kaiutinta
Musiielektronimusiikkia.
ympiristii6n
Nordheimin
puhujakorokkeen
Sananvapaudennimissi nauhoitin
jirjestykseen tietokone, joka pilaittaa
kin
iiSniaiheet
hiljaisuutta.
t5i huolen siit5, ettei yksikiin musiikkikatkelma toistu
Kuuntelijoita voidaan viedii iinimaisemakivelyille
ja
auringonvalon
erilaisin menetelmin. Taiteilija voi esimerkiksi antaa uudestaan liian pian, myd,s siitii, efta
yhdistelyi. Vaaiheiden
ohjaa
musiikillisten
johtaa
vaihtelu
iinikidlniklivelylle,
henkiltikohtaiselle
ohjeet
valo
Kiytinniissi
"aistii"
valokennoilla.
velijdiden ryhmii eri ympiristdihin tai toteuttaa kol- loisuutta teos
on
ulkona
enemmin
mite
lektiivisen kuuntelutapahtuman. Mediataiteilija Juha vaikuttaa iiiiniin siten, etta
Pimeaktiviteettia.
on
musiikissa
van Ingenin Audiola(rsgg/rsga)vie kuuntelijat yksitel- valoa, siti enemmdn
ydessl veistos soi hiljaa. (Storedal kultursenter, hrtq/ /
len iiinikivelylle erilaisiin kaupunkiympiristiiihin' Kija
www.storedal.no / page/ tzz 6g/ .)
veliji saa mukaansakartan ja aurinkolasit, kartalle
Muutamaa vuotta ennen Nordheim ja Haukelandin
merkityissd pisteissi hinen tulee kuunnella ympiiriskoettiin taidemaailmassa vield himmentSvimteosta
tiin iinii. Pimentiivlt lasit katkaisevatnikiiirsykkeet
pi
soiva veistos, Liigessi sijaitseva Nicolas
kineettinen
alaotpois kokemuksesta.Teoksensatekiji miiirittelee
"tee-seja
monumentaalinen,
5z metrii korkea CyberSchdfferin
sikossa:"readymade"-audio-installaatioksi
peilii,
jonka
on 66 kiintyviii
tornissa
(196r),
neticTower
(Ingen r99a).
i1s6"-performanssiksi
ja mikrofovalosihkd'kennoja
seki
viiriprojektoria
rzo
(zou)
Aurajoktsinfonfassa
Aanitaiteilija Simo Alitalon
varten elektrokuuntelukokemus laajentuu kollektiiviseksi tapahtu- neja. Henri Pousseur on siveltinyt teosta
joka ohjataan torLiige,
de
visages
Trois
kappaleen
nisen
pilleji,
kirkonkellaivojen
maksi. Teoksessasoitetaan
niin monikanavaisesti ja siin muutoksia (limpiitilaa,
loja, kuutta pelastuslaitoksensireenii ja Arma Aboan
niiden elemustaruutitykkeji. Alitalo kerii Turun kaupungin kuu- kosteutta, valoa) seuraten. Torni kSiintyilee
Piivaikutuksesta.
luvimmat signaali55netyhteen ja laaja avustajakunta menttien tuottaman informaation
ja
se
iiisin
kanssa
melun
soittaane kuuluville yhdessSulkoilmaesityksessd.(Au- visin torni kilpailee liikenteen
musiikkia.
synnyttdmii
tuottaa toisenlaista, kuunvalon
rajokisinfonia zou; Koutonen 2011;Norontaus zou.)
(Schdfier, http: //www.olats.org/schoffer/indexe.htm.)
Kaupunki sisiltii mycisaisteiltammepiilossaolevia
Uraauurtava hanke oli myiis siiveltijli David Behrmailmiiiita joita voidaan niin ikiin kuunnella iinikive- nin ja tyiiryhmln audiovisuaalinen installaatioprojek$[a. Aanitaiteilija Christina Kubischin elektromagneet
kiiveliji saamukaansakorvakuulokkeet ti Cloud Music vuosilta $74-rg7g. Ympiristiistd impulstisissokdvelyissc
ja kartan, johon taiteilija on merkinnyt kaupungin kes- sinsa ottaneessa installaatiossa pilvien liikkeet ohjaavat
iinti. Kiytlnniisse teme toteutettiin siten, etti-instalkustastakuuntelupaikat. NeissAympiristiiissi kivevideokamera kuvaa pilvien liikettd taivaalla ja
laation
iinii,
liji voi kuunnella sihkiimagneettisten kenttien
joita tuottavat kauppojen varashiilyttimet, valaisimet, kameran kuvasignaali ohjataan erikoisvalmisteisen vipilvien
pelihallin koneet,kauppojenja tavaratalonvalaistut deoanalysaattorin lipi. Analysaattori liihettii
ja anaja
skannaa
se
samalla
videomonitoreihin
ja
kuvaa
raidebusmainokset, radiolihetykset, raitiovaunut
lysoi pilvien liikettii. Skannauksen pohjalta laite genesit. (Kubisch zoo6.)

Ympehistiin ohiaamat eeniteokset
Luonnonolosuhteisiin reagoivia soivia installaatioita
rakennettiin jo r.95o-luvulla.Fredrikstadin lihettyvillii
Norjassasijaitseevtlonna 1968valmistunut soiva veis-

roi videokuvasta kuusikanavaista jinniteohjausta jota se
"aisiiihett5ii eenisyntetisaattorille. Musiikkilaitteisto
ja
ne
harmonisiksi
muuntaa
tii" jinnitteiden vaihtelut
kuluiksi ja dynaamisiksi vaihdoksiksi. Pilvien liikkeen
ohjaama iinellinen lopputulos soi kaiuttimista. (Watts,
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jotka j5ljittelevit menneen ajan analogisia koneiinii'
Behrman& Diamond r99z: r5z-r53')
(Ikonenzou:8')
Peter Richardsinja GeorgeGonzalezinWaveOrgania
Mobiilitaitteet ovat henkiliikohtaisia, mutta niiden
soittaa puolestaanmeri. Richardsja Gonzalesrakensiiinisignaalit eivit sitd ole. Kaupallisen Sdnisuunnittevat teoksen vuonna 1985San Francisconsataman ransillun tuotokset levidvdt tehokkaasti iiniympiristiiiin'
nalle. Teoksenputkikonstruktio ei tarvitse slhkiii silli
mobiililaitteitaan
li yhi useampikadunkulkija soittaa
se saakiytttienergiansa meren aalloista' WaveOrganin
juli<isessa
titassa.Ilmatilassa kliydi5n "S5nisotai' ja soitja
vahvistaa
putkisto nouseemerestarantakivetykselle
toiiniksi valitaan tarkoituksella my6s irsyniviii Sinii'
aaltojen iiinii rannalla olevien kuuntelijoiden korviin'
liinisaasteen miiiri kasvaasiti muka kun mobiililaitPutkien paksuusja pituus vaikuttavat kuultavan 55nen
teiden ominaisuudet kehinyvit ja yhli voimakkaampia
resonanssiin.Lisiksi iiineen vaikuttavat my6s lainehja erottuvampiaiinisignaalejavoidaan singotaymparispois
tivat aallot, jotka seki tytintavet etti imevit vette
itioo. uaiaa torhia iinii kutsutaan melusaasteenohella
putkistosta. Parhaiteniiinen kuuleeviemiilli korvan limyiis ddnisdldksi(Ikonen zotr 26)'
helle putkien suuaukkoa.(Richards& Gonzalezr99o')
Aenisuunnittelijan toimenkuva eliii muutoksessasilKorva vastaanottaa iinii ilmavirihtelyjen kautta
li seon laajentunut elokuvan,radion, televisionja teatmu$a menettii toimintakykynsi veden alla' Vedessi
terin puitteista osaksi tuotesuunnittelua ja muotoilua'
ihminen aistii iinet piikatlon ja selkirangan kautta'
liinisuunninelua tehdiin niin teknist€n laitteiden' arAeniesityksen jirjestiminen pinnan alle on mahdoljoka
jolla voi- kiesineiden kuin ruoankin suunnittelussa' Aeni'
lista erityisell5 vedenalaisellaiinikalustolla,
lShtee auton ovesta,juomapullon kotkin sihahduksesta
daan soittaa iinii niin meressi kuin uima-altaissakin'
tai aamiaismurojen taksahtelusta ei ole sathlman' vaan
Vesikonsertissaiinikokemus on erikoinen, silli iini
suunnittelun tulosta'
soi kirkkaasti mutta sen suuntaaon vaikeaarvioida; iiKaupallisenSsnisuunnittelunja iinitaiteen raja on
konni tuntuu kuuluvan kaikkialta. Erlis vedenalaisista
toisinaan hienovarainen.lg7o-luvun lopulla Brian Eno
serteistani jirjestettiin Malmiissa vuonDa zoo4' Novisivelsi musiikkia lentokentilli soitettavaksi(MusicFor
gatorsoi mereenvedenalaisistakaiuttimista ja yleisii ui
Airportstg78)ia myiihemmin hin siirtyi tilasta laitteisiin
meressi. Konsertti tallennettiin vedenalaisilla mikroja suunnineli teknologista kiyttiimusiikkia' Eno siivelsi
foneilla (hydrofoneilla) ja julkaistiin cd-levylli Kortal
gs -kiiyttiijirjestelmiille tyhyen kiynnistysiiTerriing,Sittemmin olin mukana amerikkalaisenvalas- Windows
Soundinj a vuonna zoo6 soitto- ja hlilyTheMicroso.,lt
tuntija fim Nollmanin vedenaluskonserteissaSaksas- nen
SiroccoEditionille (Nokia zoo5)'
88oo
tysaanet Nokia
saj a Yhdysvalloissa.Osaesityksisti oli kyipyliiisse osa
luovan siveltiijin toteutja
halusivat
Nokia
Microsoft
meren rannalla.Vedenalaistenkonserttien pioneeri on
myiis iinet kuuluvat
koska
iinisignaalit,
heille
tamaan
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