
„að sjá með eyrunum og heyra með augunum“
Sigurlaug Gísladóttir

Myndlistardeild

Leiðb. Aðalheiður L. Guðmundsdóttir
Febrúar 2009.

1



Efnisyfirlit Bls.

Inngangur 3

Samhengi lita og tóna 3

Tíðni lita og tóna 8

Rými, hljóð og þáttaka 12

Niðurlag 16

Heimildaskrá 18

Viðauki 19

2



Inngangur

Í listsköpun minni hef ég að mestu leiti verið að fást við tengingu hljóðs og myndar. Það 

þema hefur verið mér afar hugleikið, þar sem ég hef orðið þeirrar gæfu aðnjótandi að 

finna mér rödd bæði sem tónlistarkona og myndlistarkona. Í byrjun skólagöngu minnar í 

Listaháskóla Íslands reyndi ég að hafa þessa tvo hluti eins aðskilda og mér var unnt, þar 

til að mér varð ljóst, að öll listform þjóna sama tilganginum í grunninn og hvatinn að 

listsköpun minni, bæði tónlistarlega og myndlistarlega, var og er sá sami. Að tjá mig um 

hugðarefni mín hverju sinni. Þegar ég áttaði mig á þessu opnuðust mér ótal dyr, þó 

sérstaklega hvað myndlistina varðar. Ég áttaði mig á því að til að ná að þroskast og njóta 

mín í myndlistarnámi þyrfti ég að skoða betur samskeytin milli þessara tveggja listforma 

og sjá hvaða möguleikar væru fyrir hendi til að sameina þessi listform. 

Efnistök mín má flokka niður í þrjá kafla. Fyrsti kafli fjallar um samhengi lita og 

tóna, tilraunir mínar til að skilja á hvaða hátt þessi fyrirbæri tengjast og sýnir fram á 

hvernig ég hef reynt að túlka þetta samhengi í listköpun minni. Í honum kem ég einnig 

inn á hvernig tónlistarfólk notast við tónlistarlegt ímyndunarafl í tónlistarsköpun, 

fyrirbærið samskynjun og á hvaða hátt megi tengja litaskalann tónskalanum. Annar kafli 

fjallar um tíðni lita og tíðni tóna, þar sem kafað er dýpra í eiginleika lita og tóna og hvaða 

möguleikar eru fyrir hendi vilji maður setja tóna og liti í röklegt samhengi. Þá kem ég 

líka inn á hvaða þýðingu tónar og litir hafi fyrir áhorfandann og minni tóna og lita í 

nútímasamfélagi. Í þriðja kafla fjalla ég um rými, hljóð og þáttöku. Ég skoða áhrif hljóðs 

og rýmis á skynjun áhorfandans. Ég fjalla einnig um hvaða áhrif það hefur á hljóðtengd 

verk hvar áhorfandin er staðsettur. Hér kem ég líka inn á þáttöku áhrofandans. Tilraunir 

mínar til að túlka þetta samhengi lita, hljóðs og rýmis hafa leitt mig um víðan völl innan 

myndlistarinnar og þessi ritgerð er umfjöllun um þetta ferðalag. 

Samhengi lita og tóna.
Vegna áhuga míns á þessum tveim miðlum hef ég, eins og áður sagði, reynt að finna flöt 

á því að tengja þá saman og í nokkrum verka minna hef ég unnið með samhengi tóna og 

lita. Þessi verk eru að miklu leiti unnin út frá eigin þörf til að nota liti sem hluta af 

tónlistarsköpun og notkun myndræns ímyndunarafls í tónlist. Þá á ég við hvernig 
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tónlistarfólk notast oft við form, liti og áferðir í tónlistarsköpun sinni. Sem dæmi er oft 

gott að ímynda sér lag sem línulega teikningu eða þrívítt landslag til að skilja betur hvert 

tónarnir fara. Er vert að nefna nótnaskrift í þessu samhengi því nótur eru ekki aðeins tákn 

fyrir nótur sem tónlistarmaðurinn les, t.d. C, F eða H,  heldur mynda nóturnar einnig 

línuleg form sem tónlistarmaðurinn fylgir. Þó er einnig algengt að þessi tilfinning fyrir 

formi laga geti verið algerlega abstrakt og ekki haft neitt með nótnaskrift að gera. Annað 

dæmi um myndrænt ímyndunarafl í tónlistarsköpun er, ef tónlistamaður ímyndar sér 

sérstakan lit eða áferð á tónunum við flutning og fær þannig fram öðruvísi túlkun en ella. 

Einn áhrifavaldur minn, þessu að lútandi, er tónlistarkonan Ólöf Arnalds. Ég kynntist 

henni þegar ég var 17 ára og tiltölulega nýbyrjuð að fikra mig áfram í tónlistinni af 

einhverri alvöru. Hún sagði mér frá því hvernig hún hugsaði um tónlist, að hún sæi fyrir 

sér landslag í laginu. Nóturnar mynduðu hæðirnar og fjöllin, en blæbrigðin í 

spilamennskunni litina og áferðina. Þessi lýsing hefur lengi setið í mér og hef ég síðan 

notað þessa hugmynd til að nálgast tónlist og hljóðfæri á nýjan hátt. Það má segja, að 

þessi myndræna útskýring hafi höfðað meira til mín en stærðfræðin, sem fylgir 

tónlistarnámi og nótnalestri. 

Þessar hugmyndir tengjast í mínum huga óneitanlega fyrirbærinu synaesthesia, 

eða samskynjun. Samskynjun er afbrigði í taugakerfi heilans, sem gerir það að verkum, 

að eins konar samruni verður milli skynfæranna. Orðið synaesthesia þýðir í raun 

„sameinuð skynjun“. Það lýsir þeim sjaldgæfa hæfileika, að heyra í litum, finna bragð af 

formum eða upplifa fleiri álíka óvenjulega samruna skynfæranna.1 Oliver Sacks skrifar 

um fyrirbærið í bókinni Musicophilia. „…fyrir sumt fólk getur ein upplifun skynjunar 

samstundis og ósjálfrátt vakið aðra upplifun skynjunar.“ 23 Þetta getur lýst sér á marga 

1 Synesthesia: Phenomenology And Neuropsychology, 
„http://psyche.cs.monash.edu.au/v2/psyche-2-10-cytowic.html“ 2. febrúar 2009
2 „...for some people one sensory experience may instantly and automatically provoce 
another.“ Oliver Sacks: Musicophilia. Tales of Music and the Brain. Picador, 2008. Bls. 
177.
3 Fyrirbærið samskynjun, synaesthesia, hefur veri lítið rannsakað útfrá taugafræði þar til 
fyrir stuttu síðan. Með tilkomu nýrrar tækni til að rannsaka starfsemi heilans hefur verið 
hægt að sanna, óyggjandi, að skynjunarupplifunin sem fólk lýsir er raunveruleg og ekki 
aðeins ímyndun. Þar á undan hafði fyrirbærið aðeins verið rannsakað útfrá sálfræðilegu 
sjónarmiði. Frægir listamenn sem haldnir hafa verið samaskynjun telja meðal annara 
rithöfundinn Vladimir Nabokov og tónskáldið Alexander Scriabin. Synesthesia: 
Phenomenology And Neuropsychology, „http://psyche.cs.monash.edu.au/v2/psyche-2-
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vegu en eitt af algengustu afbrigðunum og það, sem hefur fangað athygli mína, er það að 

sjá liti, form, áferðir og jafnvel landslag þegar hlýtt er á tónlist. Þetta tiltekna afbrigði 

getur tekið á sig þó nokkar myndir. Sumir sjá liti tengda skölum í tónlist, aðrir sjá vissa 

liti tengda sérstökum nótum og enn aðrir sjá liti tengda tónum, skölum, töktum og jafnvel 

blæbrigðum innan tónverks. Litirnir sem um ræðir eru mismunandi milli einstaklinga, 

einn “samskynjari” (þ.e. manneskja sem er haldin samskynjun) sér nótuna C t.d. sem 

grænan en annar samskynjari sér nótuna C sem rauðan og er ekki að sjá neitt augljóst 

samhengi eða kerfi á því hvernig litirnir raðast niður á nótur, hljóma eða það, sem vekur 

upp samskynjunina hjá hverjum samskynjara fyrir sig, þ.e. tengingarnar eru mismunandi 

frá einum samskynjara til annars. 4

Sem tónlistarkona hef ég bæði meðvitað og ómeðvitað nýtt mér myndrænt 

ímyndunarafl í tónlistarsköpun minni. Þrátt fyrir að vera ekki samskynjari hef ég lengi 

notast við liti til að læra á hljóðfæri og einnig ímyndað mér liti og áferð til að ná fram 

vissum blæbrigðum í flutningi. Ég rek þessa tilhneigingu mína stórlega til tveggja hluta. 

Einn áhrifavaldur hvað þetta varðar er sá, að sem barn voru fyrstu hljóðfærin sem ég var 

látin fá oftar en ekki með lituðum nótum til að skýra muninn milli nótnanna og til að 

auðveldara væri að læra tiltekin lög, þ. e litirnir notaðir til að búa til tengingar í þeim 

tilgnangi að festa lögin í minni. Í því samhengi er fólk sem er haldið samskynjun í 

miklum meirihluta með framúrskarandi minni og útskýra flestir það sjálfir með því að 

samskynjunin hjálpi þar mikið. Þá myndu þau t.d. svara reikningsdæmi á þennan hátt: 

"Ég veit að svarið er 2 því það er hvítur.”5 Hinn áhrifavaldurinn, hvað myndrænt 

ímyndnarafl mitt í tónlistarsköpun varðar, er áður nefnd lýsing Ólafar Arnalds á sinni 

skynjun á tónlist. 

Listamenn hafa í langan tíma sóst eftir því að túlka og ná fram eins konar 

samskynjun í list sinni. Allt frá því að mála myndir sem leitast við að túlka einstök 

tónverk eins og málverk Mikalojus Konstantinas Ciurlionis Sonata No. 6 (Sonata of the 

Stars) (1908) yfir í tilraunir abstrakt kvikmyndagerðarmanna á borð við Oskar 

Fischinger, sem nýtti sér kvikmyndatæknina til að túlka tónlist myndrænt. Með því að 

10-cytowic.html“ 2. febrúar 2009

4 Oliver Sacks: Musicophilia. Tales of Music and the Brain. Picador, 2008. Bls. 177-191.
5 Synesthesia: Phenomenology And Neuropsychology, 
„http://psyche.cs.monash.edu.au/v2/psyche-2-10-cytowic.html“ Sótt 2. febrúar 2009.
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nota kvikmyndamiðilinn, tókst honum að innleiða í myndræna túlkun sína, tímaþáttinn, 

sem áður hafði vantað upp á og aðskildi tónlistina frá myndlistinni að miklu leiti.6 Í 

skrifum sínum um samskynjun bendir Cytowic að mínu mati réttilega á, að sú meðvitaða 

hugkvæmni, sem leitast við að túlka fyrirbærið samskynjun, sé í eðli sínu gjörólík 

ósjálfráðri upplifun samskynjunar.7 Engu að síður er sú staðreynd, að fólk er til, sem 

líffræðilega upplifir þennan samruna skynfæranna, nægur kvati fyrir mig til að sinna 

þessu hugðarefni áfram og skoða fleiri leiðir til að túlka samskynjun og tengja saman 

mismunandi skynjanir, í mínu tilfelli sjón og heyrn. 

Í skrifum sínum um verk Carsten Nicolai segir Christoph Cox, að verk Nicolai 

hristi upp í aðgreiningu bókstaflegra hluta og myndlíkinga, heims og hugar, vísinda og 

lista.8 Hann vill meina að verk hans, sem gera hljóð sýnileg brúi þessi bil. Þrátt fyrir 

háfleyg orð Cox, höfða þau til mín. Má segja að ég hafi svipað markmið að leiðarljósi, þ. 

e., að nota myndlistina til að fjalla um hljóð, eiginleika þess og sambandið milli sjónar og 

heyrnar. Enn fremur hefur mín persónulega nálgun oft verið tilraun til að skilja betur og 

skýra á röklegan hátt eiginleika hljóðs, en nota til þess tungumál myndlistarinnar. 

Carsten Nicolai fjallar mikið um eiginleika hljóðs í verkum sínum. Hann tekst á 

við það flókna verkefni að myndgera það. Gott dæmi um það er verkið Milch frá árinu 

2000. Verkið eru ljósmyndir af mjólk, sem verður fyrir hljóðbylgjum með mismunandi 

tíðni. Fyrir neðan ljósmyndirnar sýndi hann svo tíðnina á prenti.9 Með þessu tel ég hann 

vera að benda á, hversu efnislegt hljóð í raun er og einnig að sýna okkur hversu fallegt 

það er þegar við horfum á það. Finnbogi Pétursson talar um það hvernig hann sér fyrir sér 

hljóð myndrænt (hvort sem það hefur nokkuð að gera með fyrrnefnda samskynjun eður 

ei). Hann talar um hvernig hann hafi séð fyrir sér ullarflóka, þegar hann heyrði hljóðið í 

verki sínu Teikningar.10 Þessar hugmyndir um hvernig megi myndgera hljóð tel ég að 
6 Ned Rifkin og Jeremy Strick: „Foreword“ Visual Music. Jane Hyun ritstýrði. Thames & 
Hudson, 2005. Bls. 18-19.
7 Synesthesia: Phenomenology And Neuropsychology, 
„http://psyche.cs.monash.edu.au/v2/psyche-2-10-cytowic.html“ 2. febrúar 2009
8 Christoph Cox:„From synapse to signal: Carsten Nicolai’s ‘telefunken’“ Jeremy Gaines 
þýddi. Auto Pilot, Carsten Nicolai. Raster-noton, Watari-um, The Watari Museum of 
Contemporary Art, Galerie EIGEN+ART og Milch ritsýrðu. Die Gestalten-Verlag 
GmbH, 2002.Bls. 16.
9 Carsten Nicolai: Auto Pilot, Carsten Nicolai. Bls. 88-91.
10 Hannes Sigurðsson: Finnbogi Pétursson. Menningarmiðstöðin Gerðubergi, 1997. Bls. 
27.
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spretti oftar en ekki út frá eigin skilningi og tilfinningu listamannsins fyrir hljóði og þörf 

myndlistarmanna til að myndgera skilning sinn á umheiminum. Hvort sem þeir gera það 

mjög abstrakt, eins og Finnbogi á til að gera eða mjög hreint og beint eins og Carsten 

Nicolai gerir og mínar eigin þreifingar á þessu sviði leitast við. Helsti munurinn á þessum 

nálgunum, er að mínu mati munurinn á því, að myndgera hljóð abstrakt og leika sér að 

eiginleikum þess til að setja það í alveg nýtt samhengi, sem er að miklu leiti það sem 

Finnbogi fæst við, eða þá að myndgera hljóð á skýran og beinan hátt eins og Finnbogi á 

líka til að gera, Nicolai gerir og ég hef prufað mig áfram með.  

Í verki mínu Litanó (2008) (sjá viðauka 1.) vann ég með eigin tilfinningu fyrir því 

hvaða litur standi fyrir hvaða tón. Litanó er lítið leikfanga-píanó, sem hefur verið breytt 

þannig að undir það hefur verið byggður strúktur, sem gerir áhorfandanum/þáttakandum 

kleift að „prenta“ út á pappír það sem hann spilar á píanóið. Tússlitir eru undir hverri 

nótu, sem lita á pappírsrúllu, þegar ýtt er á nóturnar. Í vinnuferlinu leyfði ég mér að 

ganga eingöngu út frá eigin tilfinningu fyrir hvaða litur yrði undir hvaða nótu. Þá spilaði 

ég eina nótu í einu og valdi nótunni lit eftir geðþótta. Kandinsky fjallar um skynjun 

mannsins á litum í tengslum við hljóð og telur hann að „Hljóð lita séu svo afdráttarlaus, 

að erfitt væri að finna nokkurn, sem myndi reyna að túlka ljósgulan með bassanótu, eða 

dökkbláan á efra tónsviðinu.“11 Þessi fullyrðing á vel við í mínu tilfelli, þar sem litirnir 

verða ljósari því hærri sem nóturnar verða á Litanóinu. Hver nóta fékk lit eftir tilfinningu, 

sem áður sagði, en ég held að sú tilfinning sé nokkuð algeng, jafnvel sammannleg, og 

mér finnst líklegt að Kandinsky hafi haft rétt fyrir sér hvað þetta varðar. Nótur hafa með 

sér vísi að lit, þó svo að hann sé ekki nákvæmur, þá er mjög líklegt að flestir ímyndi sér 

ljósan lit við háa nótu og dökkan lit við lága nótu. Kandinksy gengur reyndar enn lengra 

og segir liti vera afl, sem hafi bein áhrif á sálina. Hann leggur í framhaldi fram fallega 

myndlíkingu, þar sem hann lýsir litum sem lyklaborði, augum sem hömrum og sálinni 

sem píanói með sínum mörgu strengjum. Listamaðurinn er síðan höndin sem snertir 

hverja nótu á lyklaborðinu til að kalla fram titring í sálinni. 12

Þreifingar á þessu sviði ná aftur til átjándu aldarinnar, þar sem þó nokkrir 
11 „...the sound of colours is so definite that it would be hard to find anyone who would 
try to express bright yellow in the bass notes, or dark lake in the treble.“ Wassily 
Kandinsky: Concerning the Spiritual In Art. M. T. H. Sadler þýddi. Dover Publications, 
Inc., 1977. Bls. 25.
12 Wassily Kandinsky: Concerning the Spiritual In Art. Bls. 25.
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listamenn og vísindamenn byggðu svokölluð „litaorgel“ eða „color-organs“.13 Þau 

byggðu flest á lituðum glerplötum, sem lýst var í gegnum þegar hver og ein nóta var 

spiluð. Bainbridge Bishop helgaði hluta ævi sinnar að miklu leiti orgelum af þessu tagi. 

Bishop var hvorki tónlistarmaður né verkfærðingur að mennt, en hafði lagt stund á 

listnám. Hann smíðaði þrjú litaorgel á ævi sinni. Bishop lagði mikið upp úr því hvaða litir 

tilheyrðu hvaða nótum og komst að þeirri niðurstöðu að láta rauðan lit standa fyrir nótuna 

C og síðan raða strendum litrófsins niður á nóturnar, þannig að fjólublár stæði að lokum 

fyrir nótuna B, hæstu nótuna í skalanum, og svo hringinn aftur. Hann skrifaði um að 

seinna hafi hann verið á gangi og séð regnboga. Hann hafi veitt því athygli að í kring um 

regnbogann mátti sjá rauðleitan gráan lit og komst að þeirri niðurstöðu að hann hafi gert 

rétt í að velja rauðan sem grunntóninn C, því rauður væri grunnliturinn í regnboganum. 14 

Í Litanóinu kem ég líka inn á fyrr nefnda tengingu við fyrstu hljóðfærin, sem ég fékk í 

hendurnar. Áðurnefnd tenging lita við tóna er stór partur af verkinu og þar kemur 

samskynjunin enn og aftur fyrir, þar sem tónarnir í verkinu beinlínis framkalla liti. Annar 

stór hluti verksins er efnisvalið, sem leitar í æskuminningar mínar. Píanóið sem ég 

notaðist við er samskonar píanó og fyrsta hljóðfærið sem ég eignaðist og tússlitirnir undir 

því eru sterk tenging við fyrstu þreyfingar mínar í myndlistinni, þar sem ég oft sat 

klukkustundum saman og tússlitaði. Heildarmyndin samanstendur, sem sagt, af þessum 

tveim þemum; tengingu lita og tóna og svo eins konar endurtekning minna úr æsku. 

Tíðni lita og tóna. 
 Christoph Cox segir í umfjöllun sinni um Carsten Nicolai, að verk hans minni á að allt 

efni sé „skapandi titringur“ (creative vibration).15 Þessi staðreynd/hugmynd hefur verið 

mér innblástur í listsköpun minni. Sú staðreynd, að hljóð og litir hafi mælanlega tíðni, 

þykir mér afar áhugaverð í leitinni að samhengi milli lita og tóna. Þegar ég fór að hugsa 

um hvernig tónar titra í samhengi við hvern annan, séu réttir tónar spilaðir saman, fannst 

mér rökrétt að litir gerðu slíkt hið sama og tengist það hugmyndinni um, að allt efni sé 

skapandi titringur. Ef munur milli tíðni hluta, sem er stillt fram hlið við hlið er lítill, 

13 Oliver Sacks: Musicophilia. Tales of Music and the Brain, bls. 177.
14 Bishop: A souvenir og the color organ, with some suggestions in regard to the soul of  
the rainbow and the harmony of light. New Russia, 1893. Án blaðsíðutals. 
15 Christoph Cox: Auto Pilot, Carsten Nicolai. Bls. 27. 
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skapast þessi auka titringur og við heyrum og sjáum muninn. 

Þegar tíðni lita og tíðni tóna eru skoðuð, kemur í ljós að tíðni lita er mæld í 

terraherzum en tíðni tóna í kílóherzum.16 Þessi staðreynd sýnir, að ekki er hægt að búa til 

beint samband milli tóna og lita með tíðnina eina að leiðarljósi, þ.e. ef gengið er útfrá 

vísindalegum röksemdafærslum. Annað gildir í listum, þar sem allar dyr eru opnar og 

túlkunarmöguleikar endalausir. Þrátt fyrir að vissir litir kalli fram tilfinningu fyrir vissum 

tónum, samanber skrif Kandinsky, hefur listamaðurinn samt sem áður frelsi til að leika 

sér að þessari staðreynd og teygja hana og beygja að vild og að því leiti eru allir vegir 

færir fyrir listamanninn. Engu að síður hafa listamenn og vísindamenn í rúmlega þrjár 

aldir reynt að búa til skala, sem sýna samhengi tóna og lita. Isaac Newton gerði einn 

fyrsta litatóna-skalann, sem vitað er um.17 Newton styðst líklega við þá reglu, að liturinn 

með lægstu tíðnina, samsvari tóninum með lægstu tíðnina o.s.frv.. Þá verður rauður (sem 

er liturinn með lægstu tíðnina) litur tónsins C (nótan með lægstu tíðnina) og þar fram eftir 

götunum. Skali Newtons er takmarkaður að því leiti, að hann sleppir öllum hálftónum úr 

skalanum og er skali hans því aðeins 7 nótur.18 Margir fleiri hafa gert svipaða skala og 

Bainbridge Bishop skrifaði, sem áður sagði, meðal annars um þetta samhengi harmoníu 

tónlistar og harmóníu lita. Þrátt fyrir að Bishop skrifi ekkert um tengingu tíðni lita við 

uppröðun sína, þá stendur það heima að litauppröðunin er sú sama og ef litunum er raðað 

eftir tíðni. 

Þetta samhengi lita og tóna varð kveikjan að verki mínu Tíðni (2008). Tíðni er 

myndbandsverk, sem samanstendur af tveimur jafnstórum litaflötum, sem skipt er lóðrétt 

niður í miðjum ramma. Litafletirnir skipta svo hægt um lit og með jöfnu millibili breytir 

hver flötur um lit. Hver litur á sér nótu, sem spilast í samhengi við litinn á skjánum, en ég 

notaði skala D. D. Jameson19 til að velja nóturnar við litina (skali D. D. Jameson lýtur 

16 Frequency-wikipedia „http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency“ 2.febrúar,2009.
17 RhythmicLight, „www.rhythmiclight.com/archives/ideas/colorscales.html“ 2. febrúar, 
2009

18 RhythmicLight, „www.rhythmiclight.com/archives/ideas/colorscales.html“ 2. febrúar, 
2009

19 RhythmicLight, „www.rhythmiclight.com/archives/ideas/colorscales.html“ Sótt 2. 
febrúar, 2009
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sömu lögmálum og skali Bishop eftir því sem ég fæ best skilið).Tónana „panaði“20 ég svo 

þannig, að tónninn sem tilheyrir litnum hægra megin á skjánum heyrist aðeins í hægri 

hátalaranum og sama gildir um tóninum vinstra meginn. 

Í ferlinu ákvað ég að búa fyrst til myndefnið og láta fagurfræði mína sjónrænt 

stjórna því hvernig hljóðið, sem fylgdi myndbandinu, yrði. Þetta gerði ég með það í huga, 

að láta af tónlistarlegri fagurfræði minni og sjá hver útkoman yrði, ef nóturnar litu öðrum 

reglum. Í þessu tilfelli var reglan, að tónarnir fylgdu litaflötunum, sem ég valdi saman 

eftir smekk.  

Í viðtali við Steinu Vasúlku er hún er spurð, hvort hún hafi lagt meiri áherslu á 

sjónrænu hliðina en hljóðrænu, í eldri verkum sínum: 

Ég var frjáls á sjónrænum miðum, en ekki þeim hljóðrænu, vegna þess að ég var 

lærð tónlistrakona, bar ég með mér mikla byrgði, þú veist -Mozart og Beethoven 

og allt það. Svo ég var ekki frjáls og það einkennir mjög eldri verk okkar(Steinu og 

Woody) að ég sá um sjónrænu hliðina, en Woody, með sinn bakgrunn í 

kvikmyndagerð, sá um hljóðið. Þannig vorum við bæði á tilraunkenndum miðum. 

Eins og í Violinpower, þar er ekki margt sem ég get gert hljóðrænt, aðeins að spila 

langar tónatíðnir til að halda myndinni kyrri. Þannig varð augað skipstjórinn á því 

skipi.21 

Svipaður hvati lá að baki vali mínu, að láta sjónræna hlið verksins Tíðni koma á undan 

hljóðrænni hlið þess. Í byrjun ferlisins reyndi ég að raða saman litum eftir því hvaða tóna 

þeir stæðu fyrir, en komst að því að þar sem ég þekkti útkomuna of vel af því að setja 

saman tvær og tvær nótur, var ferlið og niðurstaðan ekki mjög spennandi. Auk þess varð 

20 To pan sound: að skipta hljóði milli hægri og vinstri hátalara, eða fleiri hátalara ef um 
fleiri hátalara er a ræða.  
21 „I was free in the visual field but not in the aural, because as a trained musician I 
carried with me a heavy burden, you know –Mozart and Beethoven and all of that. So I 
wasn´t free and it´s very typical for our early works that I did the visuals, but Woody, 
with his filmmaker background, did the sounds. That way we were both in the 
exploratory realm. Like in Violin Power, there isn´t much I could do sound-wise, just 
bowing long-toned frequencies that kept the image stable. So eye was the captain of this 
ship“. Yvonne Spielmann: „In the exploratory realm – An Interview with Steina 
Vasulka“ LARM, From mouth cavity to laptop: the sound of Nordic art. Maria Bjurestam, 
Maria Hägglund, Mona Petersson og Liv Strand ritstyr›u. Kabusa Böcker, 2007. Bls. 42.
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sjónræna hliðin við þessa aðferð oftast ófullnægjandi og hreint út sagt ekki að mínum 

sjónræna smekk. Sem dæmi kom það oftar en ekki fyrir, að tveir litir, sem mér fannst 

ekki fallegir hlið við hlið, lentu saman vegna þess að tónarnir, sem fylgdu þeim hljómuðu 

fallega saman. Af þeim sökum ákvað ég að láta sjónræna fagurfræði mína vera 

skipstjórann á þessu skipi. 

Niðurstaða mín í þessu verki var einnig sú, að samhljómur lita og smekkur minn í 

þeim efnum, lúta ekki sömu lögmálum og tónar, ef þeir eru skoðaðir í þessu samhengi. 

Þ.e. tveir og tveir hlið við hlið. Oftar en ekki komu upp svokallaðir „tóndjöflar“, en það 

eru tvær nótur, sem liggja hlið við hlið á lyklaborðinu, t.d. C og C# eða F# og G. Þegar 

tvær nótur, sem liggja hlið við hlið eru spilaðar saman myndast ákveðinn tónvíbringur, 

sem hlýst af því hve lítill munur er á tíðni nótnanna. Þegar aftur á móti tveir litir eru 

sýndir saman, myndast þessi víbringur á öðrum forsendum, t.d. ef andstæðir litir eru 

sýndir hlið við hlið eins og rauður og grænn. Þá virðist okkur litirnir víbra. Þegar hins 

vegar nóturnar, sem tilheyra rauðum og grænum eru spilaðar saman, kemur út fallegur 

hljómur. Í þessu tilfelli tilheyrir C rauðum og F grænum, sem er fallegur og mikið 

notaður hljómur. Mér er enn ekki alveg ljóst hvaða þýðingu þessi staðreynd hefur fyrir 

stúdíu á samhengi lita og tóna, en þykir hún áhugaverð engu að síður. 

Efnisvalið í þessu verki reyndi ég að hafa eins óhlutbundið og stílhreint og mér 

var unnt. Ég notaði hreina liti, með sem minnstri áferð. Þó er það að mínu viti ómögulegt, 

að komast hjá því að sýna lit án áferðar, en ég notaði Photoshop við valið á litunum til 

hafa þá lausa við áferð handbragðs. Til að skýra betur hvað ég á við, get ég nefnt dæmi 

um hvernig heill litaflötur, sem er málaður, hefur með sér tengingu við málverkið og ef 

einhvers konar filmuáferð er á litafletinum tengir áhorfandinn litinn líklega við 

kvikmyndaformið. Ótal mismunandi áferðir eru í boði og engin þeirra fullkomlega laus 

við tengingar. Við hljóðvinnsluna notaði ég einfaldasta hljóðgervil, sem ég átti í tölvunni, 

til að gefa sem hreinastan tón án þess að fikta nokkuð við hljóðið eftir á. Mig langaði með 

þessu, að reyna að túlka hugmyndina bak við verkið á sem skýrastan hátt. Það sem kom 

mér á óvart var, að þegar upp er staðið er minni lita og tóna það sterkt í okkur öllum að 

margir upplifðu verkið tilfinngahlaðið og margslungið. Áðurnefndir tóndjöflar komu þar 

sterkir inn, því tónlistarmenn og ekki síst kvikmyndagerðarmenn hafa notað þá óspart til 

að túlka súrealískar senur, og/eða ógn sem bíður handan við hornið. Að sama skapi er 
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minni lita mjög sterkt í okkur flestum og við gerum flest jafnvel enn skýrari 

tilfinningalegar tengingar við liti en hljóð. Kandinsky gerir tilraun til að útskýra 

sálfræðilegar tengingar við liti. Hann bendir á, að ef litið er á litapallettu, er ómenguð 

upplifun á litum afar skammvinn. Litir hafi með sér sterk tilfinningaleg tengsl hjá okkur 

flestum. Hann talar um hvernig rauður minni á eld, því rauður sé litur elds. Hlýr rauður 

kalli fram æsing, annað blæbrigði rauðs kalli fram sársauka eða viðbjóð vegna tengingar 

við rennandi blóð.22 Hverjar svo sem tengingarnar eru, er svo gott sem ómögulegt að 

losna undan þeim. Þó er samhengi litanna einnig langt frá því að vera óhlutlægt og rauður 

við hliðina á gulum kallar fram allt aðrar tilfinningar en rauður vil hliðina á bláum. Hvað 

sem því líður, er hvatinn að verkinu frekar tengdur formrænni stúdíu en athugunum á 

sálrænum áhrifum lita og tóna. 

Rými, hljóð og þáttaka. 
Í viðtali við Carsten Nicolai kemst hann svo að orði um tengingu hljóðs og rýmis. 

Hljóð er tíðni og getur þar af leiðandi verið skilgreint í rúmfræðilegum hugtökum. Á 

þennan hátt eru fyrirbæri eins og hljóð og rými eðlisfræðilega samtvinnuð. Í því 

samhengi getur maður spurt sig, hvers vegna staðsetning í rými er svo mikilvæg fyrir 

skynjun hljóðs.23

Þessi hugmynd hefur verið mér nokkuð hugleikin og hafa nokkur verka minna fjallað á 

einn eða annan hátt um þetta. Sérstaklega hefur rýmisskynjun fangað hug minn og 

jafnframt hvernig hljóð getur haft áhrif á hana. 

Hljóðverk, sem ég gerði ásamt Magnúsi Birki Skarphéðinssyni árið 2006, var 

þannig upp byggt, að við myrkvuðum herbergi og leiddum áhorfandann á ákveðinn stað í 

herberginu með ljósdíóðum í gólfinu, sem svo slokknaði á þegar komið var á ákveðinn 

stað. Umhverfis „áhorfandann“ (mögulega réttara að segja áheyrandann í þessu 

samhengi), voru svo sex hátalarar vandlega raðað í kringum hann, sem spiluðu 

22 Wassily Kandinsky: Concerning the Spiritual In Art. Bls. 24.
23 „Sound is frequency and can thus be defined in spatial terms. In this way, phenomena 
such as sound and space are physically interwoven. In this context, for example, one 
could ask why our position in space is so important for the perception of sound.“ 
-Obrist, Hans Ulrich: Auto Pilot, Carsten Nicolai. Bls. 80-81.
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mismunandi hljóð. Flest hljóðanna voru umhverfishljóð og sum tölvuunnin en engin 

þeirra leiðandi eða frásagnarkennd. Aðalhvatinn að verkinu var að mynda órætt rými fyrir 

áheyrandann, sem gerði honum kleift að ferðast um innan hljóðheimsins og hleypa 

myndrænu ímyndunaraflinu á flug. Þá vonuðumst við til þess að geta búið til eins konar 

myndverk í huga áheyrandans. Til að ná því fram þótti okkur nauðsynlegt að leiða 

áheyrandann ekki áfram með frásagnarkenndum hljóðum. Því óræðari sem hljóðin eru, 

því líklegra fannst okkur að hver og einn myndi búa til sýna eigin mynd útfrá hráefninu 

og eigin minni. 

Þegar eitt skynfæri er tekið út af kortinu er algeng upplifun að hin skynfærin 

skerpist og vildum við reyna við að nýta okkur þessa staðreynd til að ná fram áhrifameiri 

upplifun á hljóðinu og rýmisleysinu, sem til verður í algeru myrkri. Niðurstaðan kom 

okkur nokkuð á óvart. Þar sem myrkur er út af fyrir sig ekki hlutlaust, komumst við að 

því að sumir áheyrendur upplifðu verkið nokkurn vegin eins og við höfðum ætlað okkur, 

en öðrum leið ekki vel í myrkrinu og upplifðu verkið með eftirvæntingu um eitthvað 

ógnvænlegt, sem væri í þann mund að fara að gerast. 

Annað verk, sem ég gerði tengt hljóði og rými, er landslags módel sem ber nafnið 

Reykjarvíkurvegur (2005). Ég smíðaði lítið módel af Reykjarvíkurveginum og með því 

fylgdi lag, sem hljómar eins og það sé spilað í mjög stóru rými. Með þessu vildi ég 

athuga hvernig hægt væri að nota hljóðmyndina til að lýsa stórfengleikanum, sem fylgir 

því að vera einfaldlega utandyra. Sú hugmynd að lag geti hljómað eins og hljóðið kastist 

til baka frá himinhvolfinu þykir mér afar falleg og var þetta tilraun til að túlka þá hugsun. 

Að láta hljóðið óma í hverjum króki og kima. Með því að minnka skalann, sem 

landslagið var endurgert í, náðist fram viss tilfinning fyrir því að áhorfandinn væri utan 

við rýmið og þar af leiðandi auðveldara að ímynda sér hljóðið fylla þann heim, sem horft 

var inn í. 

Þriðja verkið, sem tengist þessu nokkuð mikið, er verkið Strengskratti (2008) (sjá 

viðauka 2.). Verkið samanstendur af einum hátalara, þráðum/tvinna og blindramma. 

Mislitir þræðir eru dregnir í gegnum keiluna á hátalaranum og festir í blindrammann, sem 

er staðsettur um 3 metrum frá hátalaranum. Mislitir þræðirnir mynda rými innan þeirra í 

eins konar keiluform, „framhald“ af formi hátalarakeilunnar. Bassatónn er spilaður í 

hátalaranum, þannig að léttir þræðirnir titra með bassatíðninni. Þræðirnir eru svo 
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misstrektir og titra þannig mismikið. Tíðni hljóðs finnst mér sérstaklega áhugaverð, því 

ég skilgreini efniskennd hljóðs mikið til útfrá því, að það hefur tíðni á sama hátt og 

Nicolai bendir á. Hann bendir á, sem áður sagði, að allt efni sé skapandi titringur. Í 

verkinu vildi ég myndgera hversu efnislegt hljóð er og einnig koma inn á það hvernig 

hljóð í raun og veru umlykur áheyrandann. Í skrifum sínum um verk Finnboga 

Péturrsonar, skrifar Halldór Björn Runólfsson : „Við erum minnt á þá staðreynd, að 

hljóðbylgjur kljúfa loftið og skilja um leið eftir sig eins konar ósýnilega rúmskrift eða 

rúmteikningu.“24 Þessi hugmynd finnst mér tengjast hugmyndinni á bak við verkið 

Strengskratti mjög skýrt. Í verkinu er hugmyndin, að skýra fyrir fólki hvernig hljóð getur 

ferðast og haft áhrif á það sem í vegi þess verður, samanber þræðina í Strengskrattanum 

og teikninguna, sem þeir framkalla. Lituðu þræðirnir finnst mér túlka hljóð á mjög 

svipaðann hátt og ég sé fyrir mér hljóð. Þá kemur samskynjunin enn og aftur fyrir, því 

þessi myndgerð er ekki alls kostar ólík þeim sögum, sem fara af upplifun samskynjara, 

"að sjá hljóð". Þó er engin leið að vita nákvæmlega hvernig sú upplifun er, fyrir utan það 

hversu ólík hún er milli einstaklinga, sem eru haldnir samskynjun. Sue B. lýsir sinni 

upplifun svo: „Háar skýrar nótur spilaðar á fiðlu kalla fram skarpar bjartar línur, meðan 

nótur spilaðar með vibrato virðast glitra.“25

Þáttaka áhorfandans í verkum mínum er nokkuð mikilvæg og í nokkrum tilfellum 

er þáttakan nauðsynleg fyrir virkni verksins. Í verkinu Litanó verður áhorfandinn að spila 

á píanóið til að litirnir liti á pappírinn. Í verkinu Strengskratti er staðsetning áhrofandans í 

verkinu afar mikilvæg. Ef horft er á verkið utanfrá, sér áhorfandinn aðeins þræðina víbra 

og heyrir hljóðið. Ef staðið er inni í verkinu, umlykur hljóðið og þræðirnir hann, sem er 

að miklu leiti inntak verksins. Þar vildi ég reyna að sýna hversu efnislegt hljóðið er með 

því að láta það umlykja áhorfandann, líkt og hljóð gerir, þó svo að við sjáum það ekki. 

Árátta mín fyrir því að útskýra fyrir fólki upplifun mína á hljóði og litum hefur 

hér líka mikið að segja. Til þess að túlka mína upplifun þannig, að aðrir geti mögulega 

skilið hugmynd mína, eins og ég skil hana, finnst mér ég þurfa að hafa áhrif á 

staðsetningu áhorfandans, til að hann fái sömu upplifun og ég út úr verkinu. Verkin geta 

virkað, þó að áhorfandinn standi utan við það, samanber Strengskrattann, en til að 

upplifunin skili sér til fulls og skynfærin nemi allt það, sem verkið hefur upp á að bjóða, 
24 Hannes Sigurðsson: Finnbogi Pétursson. Bls. 37.
25 Oliver Sacks: Musicophilia. Tales of Music and the Brain, bls. 190.
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er nauðsynlegt að standa á tilteknum stað í verkinu. Myndbandsverkið Tíðni er ekki jafn 

kröfuhart á staðsetningu áhorfandans og Strengskratti, en vegna „pansins“ í verkinu er 

áhrifamest að standa/sitja fyrir miðju rýmisins. Finnbogi Pétursson hefur unnið mikið 

með hljóð í verkum sínum og hefur staðsetning áhorfandans oft á tíðum mikið að segja 

um upplifunina. Framlag Finnboga til Listahátíðar 1992 var verk, þar sem Finnbogi setti 

upp 6 hátalara fyrir ofan rúllustiga í Kringlunni. Þar hafði hann fullt vald á hvar 

áhorfandinn/áheyrandinn var staðsettur í verkinu og færði þar að auki fólk til innan 

verksins.26 Hver hátalari spilaði tón, sem hafði áhrif á hverja orkustöð líkamans. Í verkinu 

Lína, frá árinu 1994, raðaði hann upp 34 hátölurum í beina línu og hver hátalari gaf frá 

sér mismunandi tónhæð af kassabylgju. Þá myndaði verkið heildartón ef 

áhorfandinn/áheyrandinn stóð langt frá verkinu, en aðrar hljóðmyndir komu í ljós ef 

áhorfandinn fór nær verkinu. Talar Finnbogi sjálfur um, að áhorfandinn geti þá fundið sér 

sinn uppáhaldsstað í verkinu.27 Finnbogi hefur auk þess gert verk ekki ósvipað verki 

Nicolai, Milch, en það er verkið Hringur (1991). Þá keyrði hann sínusbylgju frá 0 og upp 

í 200 rið, eða hertz, ofan á vatnsflöt, sem litaður hafði verið svartur og komu í ljós 

gárur/hringir á vatninu þegar hljóðbylgjurnar lentu á því.28 Út frá þessum verkum 

Finnboga er ekki fráleitt, að tengja þau hugmyndum mínum um að brúa bilið milli sjónar 

og heyrnar, en einnig pælingum tengdum staðsetningu áhorfandans gagnvart verkinu. Á 

sama hátt hefur Finnbogi það að leiðarljósi að heyra með augunum og sjá með eyrunum. 

Verk mín Strengskratti og hljóðverkið, sem ég gerði ásamt Magnúsi, eru í raun tilraunir 

til að gera áhorfandanum kleift að gera nákvæmlega þetta; að sjá með eyrunum og heyra 

með augunum. Í þessum þrem verkum, hljóðverkinu, Reykjavíkurvegi og Strengskratta, 

hef ég fengist við samhengi rýmis og hljóðs. Í þeim öllum má segja að ég hafi gert tilraun 

til að leysa upp rýmið á einn eða annan hátt og endurskapa það svo með hljóði. 

Niðurlag

Hér hef ég fjallað um athuganir mínar og þreyfingar á sambandi myndlistar og tónlistar. 

Eftir að hafa litið báða miðla löngunar augum allt mitt líf og fundist í seinni tíð samhengi 

þessara listforma kalla á nánari athugun, hefur námið við Listaháskóla Íslands opnað 

26 Hannes Sigurðsson: Finnbogi Pétursson. Bls. 23.
27 Hannes Sigurðsson: Finnbogi Pétursson. Bls. 22.
28 Hannes Sigurðsson: Finnbogi Pétursson. Bls. 21.
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augu mín á margan hátt. Þrátt fyrir að í upphafi listrænna þreifinga minna á þessum 

sviðum, hafi ég unnið aðallega út frá óljósri tilfinningu fyrir þessum listformum og 

samhengi þeirra, hefur námið gert það að verkum að ég get nú unnið innan þessara sviða 

af þekkingu og ánægju. Við það að kynna mér samhengi lita og tóna, hef ég fundið nýjan 

flöt á myndrænni listsköpun jafnframt því að nýta mér enn betur myndrænt 

ímyndunaraflið í tónlistarsköpun. Innblásturinn, sem raunveruleiki samskynjunar veitti 

mér, leiddi mig á ný mið í listsköpun minni og leitin að samhengi milli myndar og hljóðs 

kvatti mig til að fikra mig í ýmsar áttir varðandi myndrænar útfærslur. Eftir að hafa svo 

kafað dýpra í eiginleika þessara fyrirbæra, þ.e. tóna og lita, varð mér ljóst að vísindaleg 

röksemdafærsla í hugmyndavinnu lýsir aðeins upp myrkrið að vissu marki. Eftir það 

verður listamaðurinn að láta tilfinningu og eigin sköpunarkraft ráða ferðinni og lýsa sér 

leiðina. Því eins og áður sagði, er raunveruleg upplifun samskynjunar einungis upplifun 

samskynjara og enn hefur ekki tekist að færa vísindaleg rök fyrir samhengi lita og tóna. 

Við það að setja hugmyndir mínar um hljóð í myndrænt form, hefur einnig opnast fyrir 

mér sameiginlegur heimur hljóðskynjunar og rýmisskynjunar. Leikur þar 

áhorfandinn/áheyrandinn lykilhlutverk. Það hefur verið áhugavert verkefni að fást við 

rýmið og finna á því nýja fleti með áhrif hljóðs að leiðarljósi. Þáttaka áhorfandans fékk 

einnig nýtt hlutverk fyrir mig sem listakonu. Þar sem áður hann hafði einungis það 

hlutverk að horfa eða hlusta, hef ég nú fundið þörf fyrir að ráðskast með staðsetningu og 

hlutverk hans innan listarinnar á hátt sem ég hafði ekki áður séð fyrir. Þegar upp er staðið 

hef ég öðlast nýja sýn og fjölbreittari tjáningarmáta til að nýta mér í framtíðinni. Ég geri 

sterklega ráð fyrir að ferðalag mitt á þessum miðum sé rétt að hefjast og hlakka til að 

þreifa mig áfram í myrkrinu.
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