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Danny Elfman er án nokkurs vafa eitt eftirsóttasta og vinsælasta kvikmyndatónskáld Hollywood í 

dag en leið hans inn í kvikmyndabransann verður að teljast nokkuð óhefðbundin. Árið 1985, þegar  

Danny var söngvari og forsprakki rokkhljómsveitarinnar Oingo Boingo, hafði leikstjórinn Tim 

Burton samband við hann. Tim var mikill aðdáandi hljómsveitarinnar og hafði trú á því að Danny 

væri rétti maðurinn til að semja tónlist  fyrir fyrstu kvikmynd Tims Burton, Pee-wee’s Big 

Adventure. Danny  var hikandi í fyrstu en sló svo til með góðum árangri. Tónlist Dannys var 

skemmtilega fersk og frábrugðin samtímakvikmyndatónlist og vakti strax mikla hrifningu innan 

kvikmyndabransans í Hollywood. Nokkrum árum seinna, árið 1988, hafði Tim Burton aftur 

samband við Danny  fyrir myndina Beetle Juice. Aftur vakti tónlistin mikla hrifningu og var 

greinilegt að Danny Elfman bjó yfir afar einstökum og skemmtilegum stíl, sem einkenndist  mjög 

gjarnan af áhugaverðri hljóðfæraskipan og þ éttriðnum og skrautlegum útsetningum. Síðan þá hefur 

Danny Elfman samið tónlist við 13 af 15 kvikmyndum Tims Burton, sem og hátt í 50 aðrar 

kvikmyndir. Danny er enn iðinn við kolann og er nú eitt eftirsóttasta tónskáld Hollywood og er það 

án nokkurs vafa að stóru leyti hinum einstaka stíl sem hann býr yfir að þakka.
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Inngangur 

Það er ekkert leyndarmál að undanfarin ár og áratugi hefur kvikmyndaiðnaðurinn verið eitt stærsta 

og umfangsmesta afl skemmtanaiðnaðarins í heiminum. Því er ekki óeðlilegt að gera ráð fyrir því 

að meiri hluti mannkyns hafi séð kvikmynd, ef ekki fullt af þeim. Einnig má ætla að fólk eigi sér 

einhver eftirlætisatriði; eitthvað atriði sem kom þeim til að hlæja, gráta eða hvort tveggja í senn. Ef 

gerður væri listi yfir þau atriði sem hafa haft  mest áhrif á áhorfendur, þá er næsta víst að þessi atriði 

hafi flest, ef ekki öll, innihaldið tónlist af einhverju tagi. Ekki er mögulegt að neita því að tónlist, 

eða skortur þar á, getur skipt sköpum við kvikmyndagerð. Því er mjög mikilvægt fyrir leikstjóra að 

hafa gott  tónskáld sér við hlið. Eitt þ eirra tónskálda sem hafa hvað mest látið að sér kveða í 

Hollywood undanfarin ár er Danny Elfman. Þessi ólærða, fyrrum rokkstjarna þreytti frumraun sína í 

Hollywood árið 1985 er hann samdi tónlistina við fyrstu kvikmynd leikstjórans Tims Burton, Pee-

Wee’s Big Adventure, og hefur orðstír hans vaxið alla tíð síðan svo að í dag verður hann að teljast til 

stórlaxanna í kvikmyndatónlistarheiminum. T.a.m. hefur hann samið tónlist fyrir 13 af 15 

kvikmyndum Tims Burton, Men In Black, Good Will Hunting og The Nightmare Before Christmas. 

Auk þ ess hefur hann samið titillög fyrir sjónvarpsþætti á borð við The Simpsons og Desperate 

Housewives. Hans helsta vopn í Hollywood-slagnum er hinn einstaki og frumlegi stíll sem hann býr 

yfir og hafa mörg tónskáld reynt að líkja eftir honum. En hvað er þ að sem einkennir þ ennan 

furðulega heillandi stíl Dannys Elfman?

Upphafið — Ferð Dannys Elfman inn í tónlist

Danny Elfman fæddist í Kaliforníu í Bandaríkjunum árið 1953 og ólst upp í úthverfum Los 

Angeles, þar sem hann bjó með foreldrum sínum, Claire og Milton, og eldri bróður, Richard. Frá 

unga aldri hafði Danny mikinn áhuga á kvikmyndum og á unglingsárum átti hann sér draum um að 

verða kvikmyndatökumaður eða klippari. Aldrei hafði það hvarflað að honum að hann ætti eftir að 

enda í kvikmyndatónlist; „Ég átti alltaf von á því að enda einhvern daginn í kvikmyndabransanum, 

en einhvern veginn endaði ég í tónlistinni“.1 

 En ferð Dannys inn í tónlistarheiminn þykir frekar óhefðbundin. Hann fékk litla sem enga 

formlega tónlistarmenntun í barnæsku en á unglingsárum fór hann að fikta sig áfram á hinum ýmsu 

hljóðfærum, svo sem fiðlu, básúnu, gítar og píanói. Framan af fylgdi hann helstu tíðarstraumum í 

tónlistarvali, og hlustaði þ á mest á rokk- og popptónlist, en í kringum 1970 urðu mikil þ áttaskil í 

tónlistarsmekk Dannys. Í einhvers konar unglingauppreisnarham henti hann flest öllum 
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hljómplötunum sínum og tók upp á því að hlusta nær eingöngu á jazz frá fyrri hluta 20. aldar, ýmiss 

konar sígaunatónlist og tónlist eftir tónskáld á borð við Bartók, Stravinsky og Prokofiev.2

 Árið 1971 hætti Danny í skóla til að ferðast um heiminn og var fyrsti áfangastaður hans 

París. Þar hitti Danny fyrir Richard, bróður sinn, og slóst í för með honum og félögum hans sem 

stofnað höfðu framsækinn götulistahóp sem kallaði sig Le Grand Magic Circus. Danny  lék þ ar á 

fiðlu, sem hann var svo til nýbyrjaður að læra á. Frá París lá leiðin til Vestur-Afríku þar sem sveitin 

ferðaðist  í eitt ár. Þar kynntist hann mikið af afrískri tónlist og má þ ar sérstaklega taka fram 

tónlistarstefnuna „Highlife“ frá Ghana, sem einkennist sérstaklega af notkun vestrænna 

málmblásturshljóðfæra með afrískum slagverksmynstrum. Í kvikmyndatónlist Dannys Elfman má 

víða heyra hrifningu hans á bæði slagverki og málmblásturshljóðfærum og þykir ekki ósennilegt að 

rekja megi þennan áhuga a.m.k. að einhverju leyti til þessa ferðalags.

 Er heim var komið varð Danny meðlimur í öðrum listahópi, sem einnig var stofnaður af 

Richard, bróður hans. Að þessu sinni var það tilraunakenndi fjöllistahópurinn The Mystic Knights of 

the Oingo Boingo og varð Danny tónlistarstjóri hópsins. The Mystic Knights of the Oingo Boingo, 

sem flutti aðallega jazztónlist frá þriðja og fjórða áratug 20. aldar, náði einhverjum vinsældum, t.d. 

átti hópurinn siguratriði í bandarísku hæfileikakeppninni The Gong Show árið 1976. Með hópnum 

átti Danny  Elfman sín fyrstu skref í kvikmyndatónlistarbransanum þ ví árið 1978 gerði Richard 

Elfman  kvikmyndina Forbidden Zone og sá The Mystic Knights of the Oingo Boingo um alla 

tónlist í myndinni. Forbidden Zone er afar furðuleg ævintýramynd sem segir frá Hercules-

fjölskyldunni sem rekst á hurð í kjallara húss síns sem liggur inn í sjöttu víddina og fer Danny 

sjálfur með hlutverk Satans. En þ ó Danny Elfman sé skráður sem tónskáld myndarinnar dregur 

hann úr mikilvægi sínu í þessu ferli:

I did that score with the Mystic Knights in the sense that it was the twelve of us playing it, and it was 
synchronized to film but it wasn't like i was writing out a film score.3

Þrátt fyrir þessi orð gerir Danny sér grein fyrir mikilvægi The Mystic Knights fyrir tónlistarreynslu 

hans, þ ví þ að var með þ essum hóp sem hann lærði að treysta á tónheyrnarhæfileika sína við 

umritanir á hinum ýmsu jazzsólóum fyrir hljómsveitina. Einnig lærði hann talsvert í nótnaritun á 

þessum tíma og má þ ar nefna stærsta og metnaðarfyllsta verkefni hans, Oingo Boingo Piano 

Concerto One and a Half, sem var þó aldrei gefið út. Danny  hefur sjálfur sagt að ef ekki hefði verið 

5

2 Ibid., bls. 3.
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fyrir þ etta verk, þ á hefði hann væntanlega aldrei haft sjálfstraust til að semja tónlist fyrir 

kvikmyndir.4

 Fljótlega eftir að The Mystic Knights gerðu Forbidden Zone hætti hópurinn störfum, en strax 

í kjölfarið stofnaði Danny, ásamt öðrum hljóðfæraleikurum hópsins,  nýbylgjurokkhljómsveitina 

Oingo Boingo, þar sem Danny gerðist  aðalsöngvarinn. Hljómsveitin var starfrækt til ársins 1995 og 

gaf á því tímabili út tólf breiðskífur. Sveitin átti nokkra minni smelli en vinsældir hennar náðu aldrei 

út fyrir landssteinanna og í raun og veru lítið út fyrir fylkismörk Kaliforníu. Þrátt fyrir þ að var 

sveitin ein frægasta hljómsveit Kaliforníu á níunda áratugnum og hlutu plötur þeirra hina fínustu 

dóma, eins og sjá má í dómi Blair Jackson sem birtist í tímaritinu Bay Area Music Magazine í 

desember 1980:

Elfman’s music, as interpreted by the seven other members of Oingo Boingo, is a bizarre pastiche of 
quirky new wave rhythm shifts, Motown’ish horn arrangements, Broadway-musical drama, odd melodic 

changes worthy of Frank Zappa, gamelan percussion ideas, and barbershop quartet harmonies. In places, 
their songs resemble DEVO, Talking Heads, even Lene Lovich - but those influences compete for space 

in Elfman’s twisted cranium with the likes of film score composers Nino Rota and Bernard Hermann, 
songwriter Kurt Weill,  ‘30s jazz singer Cab Calloway, The Beatles, and The Beach Boys. Oingo Boingo 

are master synthesists whose melange has all the ferocious intensity of some of the best new wave, but 

none of its musical predictability.5

Fyrstu verkefnin

Eins og fram kom hér fyrir ofan teygði aðdáendahópur Oingo Boingo sig lítið út fyrir Kaliforníu, en 

einn þessara aðdáenda átti eftir að skipta sköpum í lífi og ferli Dannys Elfman. Árið 1985 hafði 

þessi aðdáandi samband við Danny, kynnti sig sem Tim Burton og sagðist  vera að 

leikstýrakvikmynd með leikaranum og handritshöfundinum Paul Reubens. Myndin, sem bar nafnið 

Pee-Wee’s Big Adventure, er ævintýraleg fjölskyldugamanmynd um barnslega sérvitringinn Pee-

Wee Herman sem leggur í langferð í leit að stolnu reiðhjóli sínu. Paul Reubens hafði sjálfur séð og 

hrifist af Forbidden Zone og var þ að þ ví sameiginleg ákvörðun þ eirra Pauls Reubens og Tims 

Burton að athuga hvort Danny hefði áhuga á að semja tónlistina við myndina.  Fyrstu viðbrögð 

Dannys voru að spyrja þá hvort þeir væru alveg vissir, því sjálfur efaðist hann um að geta séð um 

slíkt verkefni. Eftir áeggjan bæði Pauls Reubens og Tims Burton samþykkti Danny að taka að sér 

þetta verkefni en gerði þeim jafnframt ljóst að hann væri búinn að vara þá við.6
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5 Blair Jackson, „Oingo Boingo: The Band that wouldn’t Die“, Bay Area Music Magazine, 1980, 29.

6 Viðtal Gary Calamar við Danny Elfman, flutt í þættinum „The Open Road“ á KCRW, 8. ágúst 2005.



 Tónlistin við Pee-Wee’s Big Adventure þ ótti mjög frábrugðin hefðbundinni gamanmynda-

tónlist á níunda áratugnum. Stærstur hluti gamanmynda á þessum tíma var nefnilega að mestu leyti 

byggður á jazz- og/eða popptónlist  þess tíma á meðan tónlist Elfmans var samin fyrir 58 manna 

sinfóníuhljómsveit. Danny var á þeim tíma mjög mótfallinn popp- og rokkkenndri kvikmyndatónlist 

og sagðist reyna að „forðast hana eins og pláguna“.7 

 Í starfsviðtali fyrir verkefnið höfðu þ eir Burton og Reubens komið með hugmyndir að 

heppilegum tónlistarstíl fyrir myndina og minntust þ .á.m. á kvikmyndatónskáldin Nino Rota og 

Bernard Herrman, sem báðir höfðu lengi verið í miklu uppáhaldi hjá Danny  Elfman. Því fannst 

Danny tilvalið að sækja innblástur sinn til þeirra.

Bringing in the Nino Rota element felt right for me, because his music had a deeply European/Italian 
flavor, and I really wanted to find an appeal for Pee Wee that had nothing to do with the country or place 

that he lived in, because the character was very much out of synch as an American entity, and so I wanted 
to find something that immediately put him over as something from another world living here. And the 

innocent and European quality of the music was something that I just thought would work.8

Ólíkt Herrmann og Rota, sem áttu sitt blómaskeið á sjötta, sjöunda og áttunda áratug 20. aldar, 

notast Elfman mikið við „leitmotif“ hugmynd Wagners, þ .e.a.s. hann bindur ákveðin stef við 

ákveðna persónu, ákveðinn stað, ákveðna tilfinningu o.s.frv.

 Það fyrsta sem maður tekur eftir þ egar hlustað er á tónlist myndarinnar er sirkustónlistar-

tilfinningin sem litar svo mikið af tónlist Elfmans; taktfastur, marsakenndur bassagangurinn og 

hálfkrómatísku laglínurnar sem gjarnan eru spilaðar á málmblásturshljóðfæri. Þar má augljóslega 

sjá tengsl við hina léttfurðulegu sviðstónlist sem Danny samdi og  The Mystic Knights of the Oingo 

Boingo fluttu fyrir Forbidden Zone sjö árum fyrr.

 Líkt og við má búast af fjölskyldumynd er mikil tónlist í myndinni og er hún afar lýsandi 

fyrir atburðarásina. Sem dæmi má nefna flótta Pee-Wee undan öryggisvörðum kvikmyndaversins í 

einu lokaatriði myndarinnar. Þar ekur einn öryggisvarðanna golfkerru sinni utan í stórar hillur sem 

geyma heljarstóra gervigrjóthnullunga og þegar þeir hrynja niður hver á fætur öðrum leikur píanóið 

laglínu í fallandi 16. pörtum og trompetarnir bætast svo við, einnig í fallandi laglínum. Að því leyti 

minnir tónlistin um margt á teiknimyndatónlist.

 Það kann að virðast ótrúlegt að algjörlega ólærður rokksöngvari geti galdrað fram svo stórt 

og umfangsmikið verk, en hann var ekki einn á ferð í þ essu verkefni. Þegar Danny hóf 

7
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tónsmíðaferlið  efaðist hann um útsetningarhæfileika sína. Hann vissi hvaða tilfinningu og liti hann 

vildi fá frá hljómsveitinni en kunni ekki almennilega að skrifa út partana, því hann hafði aldrei 

skrifað út nótur fyrir svo stóra sveit. Hann hafði þ ví samband við vin sinn og gítarleikara 

hljómsveitarinnar Oingo Boingo, Steve Bartek, og bað hann um aðstoð.

So I called Steve Bartek, the guitar player from Oingo Boingo, and I asked him, „Have you ever 
orchestrated?“ And he said, „Umm, I took some classes.“ And so I said, „Good, you’ll do.“ 9

 Myndin fékk hina fínustu dóma og kom bæði þeim Tim Burton, sem einnig var algjörlega 

ólærður í sínu fagi, og Danny Elfman á kortið. Því kemur ekki á óvart að árið 1988 hafi Tim Burton 

beðið Danny Elfman um að semja tónlistina við sína næstu mynd, gamanmyndina Beetle Juice, sem 

segir frá Maitland hjónunum sem láta lífið í slysi en eyða svo eftirlífinu í að hrekja á brott nýja íbúa 

húss þeirra með vafasamri aðstoð vandræðadraugsins Betelgeuse.  Danny samþykkti tilboð Tims 

Burton og þ ar með varð annað samstarfsverkefni þeirra að veruleika. Í millitíðinni hafði Danny að 

vísu tekið að sér nokkur önnur verkefni, s.s. gamanmyndirnar Back to School (1986) og Summer 

School (1987) og glæpadramað Wisdom (1986) sem leikstýrt var af Emilio Estevez.

 Tónsmíðaferli Dannys Elfman hófst fyrr í Beetle Juice en venjan er í kvikmyndabransanum. 

Venjulega er tónskáldið einn síðasti aðilinn sem kemur að gerð myndarinnar og fær hana þ ví í 

hendurnar þ egar búið er að taka hana upp, fullklippa, klára tæknibrellur ef einhverjar eru og 

hljóðvinna að mestu leyti. Í tilfelli Beetle Juice var Danny með í ferlinu allt frá kvikmyndatökum. 

Hann mætti af og til á tökustað til að fá sjónræna tengingu við efni myndarinnar, skynja anda 

hennar og tilfinningar. Úr þ ví mótaði hann svo hinar ýmsu lagrænu hugmyndastúfa og þ egar 

myndin var frágengin gat hann púslað þessum hugmyndum saman, stækkað þær eða stytt og breytt, 

aðlagað og útsett eins og þurfti. Þessi vinnuaðferð átti eftir að einkenna samstarf þeirra Elfmans og 

Burtons öll næstu ár og vinna þeir enn á sama hátt í dag.

 Líkt og í Pee-Wee’s Big Adventure er tónlist Dannys Elfman í Beetle Juice  afar létt og 

minnir um margt á sirkustónlist, en er þó öllu myrkari. Í aðalstefi myndarinnar, sem er jafnframt stef 

illmennisins Betelgeuse, er lögð áhersla á hina myrku tilfinningu myndarinnar með hröðum, 

taktföstum og þ ungum bassagangi í píanói og túbu sem litaður er af stækkuðum ferundum. Við 

bætast trompetar á léttu slögunum og hornlaglína, sem einnig inniheldur stækkaða ferund 

tónstigans. Á milli hornlínanna, sem kalla má aðallaglínu stefsins, skiptast svo á hraðar 

uppfyllingarlínur í strengjum annars vegar og klarinettum hins vegar. Strengirnir leika mest megnis 
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upp og niður tónstiga sem spanna minnkaða fimmund og leggja þ ar með enn frekari áherslu á 

þennan brenglaða, myrka heim. Klarinettulínurnar bera svo keim af austur-evrópskri balkan- eða 

klezmertónlist. Blöndun þ essara tveggja lita, þ ess myrka og drungalega með mollhljómunum og 

stækkuðu ferundunum og þ ess létta og leikandi með hröðu austur-evrópsku tónlistinni, skapa 

skemmtilega furðulegan hrylling — einhvers konar hlægilega martröð — sem er einmitt efni 

myndarinnar og einkennir gjarnan kvikmyndir Tims Burton.

Rísandi stjarna í Hollywood

Þegar hér er komið sögu var Danny Elfman kyrfilega búinn að festa sig í sessi í Hollywood sem 

prýðisgott hljómsveitartónskáld, sem þótti afar undarlegt fyrir mann sem kom úr rokkheiminum og 

hafði hlotið litla sem enga fræðilega menntun.  Því fannst honum óhætt að taka að sér verkefni árið 

1988 við glæpagamanmynd leikstjórans Martins Brest, Midnight Run, og leyfa sér að semja 

kvikmyndatónlist sem byggðist ekki á stórri hljómsveit.

Finally, after all those years, I was asked to do a 'contemporary' score.  If it had been my first movie, I 
wouldn’t have done it, but by that time, it was my seventh or eighth film, and I had pretty solidly 

established myself as an orchestral composer. In fact, I only got calls for orchestral scores, so I figured I 
was safe at that point in doing a comtemporary score,  because I felt I wasn't in any danger of pigeon-

holing myself as a pop composer.10

En eins og gefur að skilja telst vinna hans við Midnight Run heyra til undantekninga á hans stíl og 

verður því ekkert sérstaklega farið í hana hér. Því virðist hinn einkennandi stíll Elfmans einskorðast 

við notkun stórrar hljómsveitar.

 Eftir Midnight Run var Danny  Elfman orðinn eitt vinsælasta gamanmyndatónskáld 

Hollywood og fékk hvert tilboðið á fætur öðru um að semja fyrir hinar ýmsu gamanmyndir. 

Augljóslega gat hann ekki tekið öll verkefnin að sér, sérstaklega í ljósi þess að sveitin Oingo Boingo 

var enn í fullu fjöri og tók hún dágóðan tíma Dannys. Þó samdi hann tónlist fyrir t.d. 

gamanmyndirnar Hot to Trot (1988) í leikstjórn Michaels Dinner og Scrooged (1988) sem Richard 

Donner leikstýrði. Ári seinna hafði Tim Burton aftur samband við Danny  og gaf honum tækifæri á 

að prófa eitthvað annað en gamanmyndir, því Burton var að leggja í sitt stærsta verkefni til þessa: 

Ofurhetjumyndina Batman, með þ eim Michael Keaton, Jack Nicholson og Kim Basinger í 

aðalhlutverkum. 

9
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 Líkt og fyrri myndir Burtons er Batman afar myrk og býr yfir ýmsum eiginleikum sem gefa 

henni ævintýralegan og draumkenndan blæ, þ.e.a.s. sagan gerist greinilega ekki í þ eim heimi sem 

við þekkjum. Eins og Danny  hefur áður sýnt fram á hefur hann mjög góð tök á þeim stíl og því er 

ekki að furða að hann hafi verið fenginn til þessa verkefnis.

 Tónsmíðaaðferð Elfmans er með svipuðu móti og áður hvað varðar stefjanotkun, nema hér 

notast hann mest megnis aðeins við eitt aðalmótíf, sem heyrist síendurtekið í hinum ýmsu útgáfum 

gegnum alla myndina. Þetta fimm nótna aðalmótíf er í raun og veru mjög einfalt og samanstendur af 

þriggja nótna skrefagangi í 4. pörtum frá ‘h’ upp á ‘d’ og svo tveimur hálfnótum frá ‘g’ niður á ‘fís’. 

Á milli þ ess sem þ etta mótíf kemur fyrir eru gjarnan ýmsar hraðar uppfyllingamótlínur, líkt og 

Elfman notaðist við í Beetle Juice. Ef tónlistin er borin saman við tónlist  eldri kvikmyndatónskálda 

á borð við Bernard Herrmann og Max Steiner, sem Danny Elfman hafði mikið hlustað á og bar 

mikla virðingu fyrir, þá er umfang tónlistarinnar mjög sambærilegt, bæði hvað varðar tónefni og 

útsetningu. Sem dæmi má nefna að í hasaratriðum Elfmans eru línurnar mikilfenglegar og sterkar 

og notfærir hann sér marga liti hljómsveitarinnar, þó sérstaklega málmblásarana og slagverkið. Eins 

notast hann við breiðar, lýrískar strengjalínur fyrir hin dramatísku og rómantísku atriði. Þetta svipar 

afskaplega mikið til hins stórfenglega, og stundum allt að því yfirgengilega, stíl þeirra Herrmanns 

og Steiners.

 Athyglisvert er þ ó að skoða Batman-stefið með tilliti til annarra ofurhetjustefja á þ essum 

tíma. Hetjumyndir á borð við Superman og Indiana Jones höfðu verið vinsælar allt  frá því snemma 

á áttunda áratugnum og er það enginn leyndardómur að John Williams er ókrýndur konungur þess 

konar hetjustefja. Ef Batman-stef Elfmans er borið saman við t.d. Superman-stef Williams sést 

greinilegur munur. Fyrst ber að nefna að Batman-stefið er í moll, sem þykir svolítið sérstakt fyrir 

hugrakka hetju. Ef litið er á anda og útlit kvikmyndar Tims Burton, þá stingi tignarlegur, glaðlegur 

hetjuóður talsvert í stúf við hina myrku og hálfbrengluðu heimsmynd sem sagan gerist í. Annað sem 

hægt er að nefna er hraði verkanna tveggja. Fyrir utan 30 sekúndna hægan inngangskafla er 

Superman-stefið í fullkomnu marsatempói, þ .e. mjög hentugum gönguhraða. Hins vegar byrjar 

Batman-stefið enn hægar og þ egar það springur út, þá verður það eiginlega of hratt til þess að geta 

talist mars. Að lokum má svo minnast á tónefni stefjanna. Superman-stefið er afskaplega díatónískt 

og ekki mikið um krómatíska tengi- eða skiptitóna af nokkru tagi. Hreinir fimmundahljómar eru 

einnig algengir hjá Williams svo áheyrandinn missir aldrei tilfinninguna fyrir grunntóntegund 

stefsins. Batman-stefið er ekki svo einfalt. Það flakkar mun meira og hraðar á milli tóntegunda, líkt 

og öll tónlist kvikmyndarinnar ef út í það er farið, og tilfinningin fyrir einhverri heimatóntegund er 

öllu fjarri en hjá John Williams. Þessi óvæntu tóntegundaskipti og framandi hljómar og nótur má 
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útskýra með því að líta á hetjuna sjálfa. Batman, sem ber hið rétta nafn Bruce Wayne, er afskaplega 

þjáður og bældur maður og ber þungar byrðar fortíðarinnar á öxlum sér, allt frá þ ví að hann sá 

foreldra sína myrta er hann var ungur. Ef svo flókin persóna hefði gagnsætt, tignarlegt og bjartsýnt 

hetjustef, yrði persónan ekki sannfærandi. Þessu til frekari stuðnings má einnig benda á þ að að 

Superman- og Indiana Jones-stefin stefna upp á við í tónsviði, en Batman-stef Elfmans stefnir 

niður.

 Mörg af stíleinkennum Dannys sem koma fram í tónlist hans við Batman er einnig að finna í 

Pee-wee’s Big Adventure og Beetle Juice. Þó er eitt atriði í tónsmíðum Elfmans sem lítur fyrst 

dagsins ljós í Batman sem átti síðar eftir að verða stór þáttur í stíl hans og er það notkun hans á 

selestu. Í Batman er hún að mestu leyti bendluð við illmennið, The Joker, og spilar þ á aðallega 

blíðar og ljúfsárar valsalaglínur. Með því að nota þessa sakleysislegu, ljúfu tóna, sem minna mest á 

spiladós, í kringum hið siðblinda illmenni skapast mjög óhugnanleg stemning, þar sem áhorfandinn 

veit aldrei almennilega hvað bíður hans. Selestan og ýmis önnur bjölluhljóðfæri áttu einmitt eftir að 

setja gríðarsterkan svip á næsta samstarf þeirra Burtons og Elfmans, Edward Scissorhands.

 Ævintýramyndin Edward Scissorhands frá árinu 1990 er fjórða samstarfsverkefni þ eirra 

félaga Burtons og Elfmans. Líkt og venjan er með myndir Burtons er Edward Scissorhands gædd 

hinum myrka, töfrandi, draumkennda blæ sem Tim Burton er svo þekktur fyrir. Sagan er þó öllu 

hugljúfari en í fyrri myndum hans og er tónlist  Dannys Elfman því öllu blíðari og rólegri en oft áður 

en líkt og Elfmans er von og vísa byggist tónlist myndarinnar mest megnis á einu stefi, sem hann 

vinnur svo markvisst með í gegnum myndina.

 Flest tónlistarinnslög myndarinnar eru í moll, og einkennast helst af notkun strengja, kórs og 

selestu. Greinilegt  er að enn og aftur sækir Elfman innblástur til þeirra Steiners og Herrmanns með 

hinum umfangsmiklu, lýrísku strengjalínum og kórköflum, en einnig er þar að finna ýmis áhrif frá 

rússneskri tónlist sem sjást aðallega í tregafullum og tilfinningaþrungnum fiðlustefjum, sem og 

notkun harmonikku á stöku stað. Eins og áður hefur komið fram fer selestan með stórt hlutverk í 

hljóðheimi Elfmans en ólíkt notkun hennar í Batman er hún ekki notuð í kaldhæðni, heldur táknar 

hún sakleysi og viðkvæmni aðalpersónunnar Edwards. Eins er kórinn einkum notaður til að sýna 

fram á þ á himnesku fegurð sem umlykur stúlkuna Kim, sem Edward verður ástfanginn af. 

Strengirnir bæta svo tilfinningahita ofan á þessi grunnatriði.

 Þetta sama ár hafði Danny Elfman samið tónlist  fyrir nokkrar stórar myndir, svo sem 

hryllingsmyndina Nightbreed (1990) eftir Clive Barker og hetjumyndirnar Darkman (1990) í 

leikstjórn Sam Raimi og Dick Tracy (1990) sem Warren Beatty leikstýrði. Orðspor Dannys sem 

fjölhæft tónskáld fór sívaxandi. Árið 1992 tóku Burton og Elfman höndum saman á ný í myndinni 
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Batman Returns en þar sem tónlistinni þar svipar af eðlilegum ástæðum talsvert til tónlistarinnar við 

Batman verður hún ekki skoðuð neitt  nánar hér. Þess í stað verður athyglinni beint að sjötta 

samstarfsverkefni þ eirra félaga sem kom út árið 1993, brúðumyndinni The Nightmare Before 

Christmas.

 Tæknilega séð er The Nightmare Before Christmas ekki Burton-mynd þar sem Tim Burton 

leikstýrði henni ekki, heldur Henry Selick. En Burton er samt sem áður handritshöfundur hennar og 

framleiðandi og ber myndin svo mikinn keim af hugarheimi Tims að ekki er hægt að komast hjá því 

að flokka hana sem slíka. Myndin, sem er í formi söngleiks, segir frá Jack Skellington, konungi 

Hrekkjavökubæjar, sem finnur fyrir tilviljun Jólabæ, heillast af jólunum og reynir að gera þ au að 

sínum með vafasömum meðulum og árangri. 

 Danny Elfman samdi ekki einungis tónlistina fyrir The Nightmare Before Christmas, heldur 

samdi hann einnig öll sönglög myndarinnar auk þ ess að leika sjálfur og syngja hlutverk Jacks 

Skellington. Því má, að vissu leyti, segja að þetta sé sú mynd sem líkist hvað mest fyrsta verkefni 

Dannys, söngleikjamyndinni Forbidden Zone. Líkt og venjan er með myndir Tims Burton er tónlist 

Dannys myrk og óhefðbundin og að þessu sinni er meiri jazzlitur á henni en áður, sérstaklega í 

sönglögunum. Minnir hún þá um margt á tónlist manna á borð Kurt Weill og Gilbert og Sullivan.

And the only concept I had was that (and Tim agreed with) we didn't want anything to sound like it could 
possibly have come from contemporary Broadway, in any way shape or form a musical. And that all the 

references had to be archaic in some way. I wanted the songs to have a timeless feel — is this from the 
forties?  Is this from the twenties? Is this from the sixties? When is this from? So I mixed up Kurt Weill 

and Gilbert & Sullivan and vintage Rogers & Hammerstein which were all big for me — especially the 
Gilbert & Sullivan and Kurt Weill - and out came Nightmare.  And so we weren't after a specific goal 

other than not wanting any song to sound like you might have heard this on Broadway, so it was kind of 

an anti-Broadway statement ... and I knew that would catch lots of flack, and MAN did it ever.11

Víða er hægt að greina sérkenni Elfman stílsins í tónlistinni. T.d. er hinn sterki og taktfasti bassa-

gangur, líkt og sá sem minnst var á í umfjölluninni um Pee-wee’s Big Adventure og Beetle Juice hér 

fyrir ofan, afar greinilegur á köflum, sem og notkun selestu í rólegri hlutum myndarinnar. Eins eru 

austur-evrópskar klarinettu- og strengjalínur algengar og áhersla Elfmans á málmblásara og 

slagverk engum hulin.

 Eftir The Nightmare Before Christmas liðu þ rjú ár þ ar til þ eir Tim Burton tóku saman 

höndum á ný. Árið 1994 leikstýrði Tim Burton kvikmyndinni Ed Wood en sökum deilna á milli 
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þeirra Dannys, sem hvorugur þ eirra hefur kosið að tjá sig um opinberlega, leitaði Burton til 

tónskáldsins Howard Shore. En Danny Elfman var orðinn afar eftirsótt tónskáld á þessum tíma og 

sat því ekki aðgerðalaus á meðan, heldur samdi hann fyrir kvikmyndir á borð við Dead Presidents 

eftir Hughes bræður (1995), The Frighteners (1996) í leikstjórn Peters Jackson og Mission: 

Impossible (1996) í leikstjórn Brians De Palma. En að lokum virtust Elfman og Burton hafa leyst úr 

sínum málum þegar þeir unnu saman að vísindaskáldsögugrínmyndinni Mars Attacks!.

 Það fyrsta sem maður tekur eftir í tónlist Elfmans við Mars Attacks! er notkun hans á 

rafhljóðum. Danny Elfman hafði notast við þau áður í kvikmyndatónlist sinni, t.d. fyrir myndirnar 

Wisdom (1986) og To Die For (1995), en svo gott sem ekkert í myndum Tims Burton. En rafhljóðin, 

sem minna óneitanlega á frumstæðar hljóðbrellur vísindaskáldsögukvikmynda frá fyrri hluta 20. 

aldar, eru aðallega bendluð við hátæknivædda marsbúana og eru þau eflaust hugsuð sem brandari. 

Ef við lítum t.d. á upphafsstef myndarinnar eru þau notuð sem eitt  laglínuhljóðfæranna yfir einhvers 

konar hermarsi og túlkar þar með anda myndarinnar fullkomlega: Skopleg sýn á stríð mannkyns við 

geimverur sem gerir um leið grín að eldri vísindaskáldsögukvikmyndum.

 Í Mars Attacks! er einnig að finna ý mis indversk tónlistaráhrif, sérstaklega í notkun 

slagverkshljóðfæra, og eru þau einnig aðallega bendluð við framandi marsbúana. Til dæmis notast 

Elfman aðallega við indverskan sjö tóna skala og indverskar tabla trommur í atriði þar sem einn 

marsbúanna bregður sér í dulargervi kvenmanns og laumar sér þannig inn í Hvíta húsið.  Í myndinni 

notast hann einnig við kór, líkt og hann gerði í Edward Scissorhands nema nú er hann öllu stærri og 

kraftmeiri.

Í hópi hinna stóru

Árið 1997 var stórt  ár í ferli Dannys Elfman en tvö af þeim þremur verkefnum sem hann tók að sér 

það árið skiluðu sér í fyrstu tilnefningum hans til Óskarsverðlauna, annars vegar fyrir Good Will 

Hunting í flokki dramatískra mynda og hins vegar fyrir Men in Black í flokki gamanmynda.  

Tónlistin við Good Will Hunting, sem er afar ljúf og hógvær, myndi seint falla undir hinn myrka og 

furðulega Danny Elfman stíl sem ritgerð þ essi fjallar um, en annað er að segja um tónlistina við 

Men in Black. Þar er að finna mörg af þeim atriðum sem komið hafa fram nú þegar sem lykilatriði 

þessa einstaka stíls, t.a.m. hinn sterki bassagangur, hröðu strengjamótlínurnar og rík áhersla á 

málmblásara og slagverk.

 Árið 1999 gerði Tim Burton myndina Sleepy Hollow og var það áttunda samstarfsverkefni 

þeirra Dannys. Enn og aftur galdrar Danny  Elfman upp myrka og tilkomumikla tónlist, en í þetta 

skiptið er hún þó laus við öll furðulegheit, sem annars einkenna flestar tónsmíðar hans fyrir Burton.  
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En hér er samt sem áður hægt að bera kennsl á handbragð Dannys í stóru málmblásturslínunum og 

hinum myrka og drungalega hljóðheimi. Sömu sögu er að segja með næsta verkefni þeirra félaga, 

sem var kvikmyndin Planet of the Apes frá 2001.

 Því kom næsta verkefni þeirra mjög á óvart, því árið 2003 kom út hin fallega ævintýramynd 

Big Fish, sem segir frá ótrúlegri ævi Edwards Bloom og efasemdum sonar hans, Williams, á 

sannleiksgildi frásagna Edwards. Hér kveður við bjartasta tón Tims Burton síðan Pee-wee’s Big 

Adventure kom út árið 1985 og á sama hátt  þykir tónlist Dannys Elfman ein sú ljúfasta og fegursta á 

hans ferli. Þó eru hér nokkur skýr merki um stíl Dannys. T.d. eru hinar sterku, gangandi bassalínur 

hans afar greinilegar, sem og notkun hans á málmblásturshljóðfærum. Hann virðist þó sækja minna 

til hinna eldri kvikmyndatónskálda en í fyrri myndum og er tónlist hans þ ví áþekkari 

samtímakvikmyndatónlist en oft áður.

 Árið 2005 fékk Danny Elfman aftur að sleppa af sér lagahöfundabeislinu fyrir Tim Burton 

myndirnar Charlie and the Chocolate Factory og The Corpse Bride. Eins og myndirnar eru ólíkar í 

stíl snerta þær þá báðar strengi sem Danny Elfman þekkir vel. Þannig er Charlie and the Chocolate 

Factory afar litrík og ævintýraleg í líkingu við Pee-wee’s Big Adventure .The Corpse Bride er hins 

vegar myrk og tilfinningaþrungin brúðumynd líkt og The Nightmare before Christmas. Danny fer 

með hlutverk í báðum þessum myndum, annars vegar er hann söngrödd Oompa Loompa í Charlie 

and the Chocolate Factory og hins vegar ljáir hann beinagrindinni Bonejangles rödd sína í The 

Corpse Bride.

 Tónlistarlega eru þessar tvær myndir einnig mjög ólíkar. Lögin í Charlie and the Chocolate 

Factory bera mikinn popp- og rokkkeim en lögunum í The Corpse Bride svipar talsvert til Kurt 

Weill og Gilbert  & Sullivan stílsins sem Elfman nýtti sér í The Nightmare Before Christmas. Tónlist 

beggja myndanna bera þó greinilega merki Elfmans og heyrast stílbrigði hans víða.

 Síðustu ár hefur Danny Elfman ekki setið auðum höndum. Þvert  á móti, því á síðustu fimm 

árum, síðan hann samdi við The Corpse Bride, hefur hann samið tónlist við sextán kvikmyndir, sem 

þykir nokkuð vel af sér vikið fyrir tónskáld í Hollywood. Má þ ar nefna myndir á borð við The 

Kingdom (2007) í leikstjórn Peter Berg, hasarstórmyndina Wanted (2008) sem Timur Bekmambetov 

leikstýrði, sannsögulega dramað Milk (2008) í leikstjórn Gus Van Sant, sem aflaði Danny sína 

fjórðu Óskarsverðlaunatilnefningu, Terminator Salvation (2009) í leikstjórn McG og 

ævintýrahryllingsmynd Joes Johnston, The Wolfman (2010).

 Þeir Tim Burton leiddu svo saman hesta sína enn á ný  árið 2010 við gerð  

ævintýramyndarinnar Alice in Wonderland, sem segir frá ferð hinnar nítján ára gömlu Lísu aftur til 

Undralands til að frelsa landið undan ógnarstjórn hjartadrottningarinnar. Líkt og svo oft áður er 
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handbragð Elfmans afar greinilegt  í tónlist myndarinnar. Hér eru kannski ekki mikil merki um hin 

marsakenndu stef sem einkenndu eldri myndir hans en öllu greinilegri er dálæti hans á kórum og 

bjölluhljóðum af ýmsu tagi, og þ á sér í lagi klukkuspili. Eins er hér hægt að heyra hinar þéttriðnu 

útsetningar sem einkenna einna mest þennan heillandi stíl Dannys. 

Sérstaða í Hollywood

Eins og sést hefur ferill Dannys Elfman verið farið ört vaxandi á síðustu 25 árum og er nú ekki hægt 

að segja annað en að hann sé nú eitt stærsta og áhrifamesta tónskáldið í Hollywood. Gera má ráð 

fyrir því að hinn einstaki stíll Dannys hafi þar gegnt stóru hlutverki. Þegar á heildina er litið sést að 

hinn skrautlegi stíll Dannys Elfman einskorðast  ekki við kvikmyndir Tims Burton, þó er það einmitt 

þar sem hann kemur fram í sinni skýrustu mynd. 

 Auðveldast er að greina sérstöðu hans í hljóðfæravali og áhersla hans á sum hljóðfæri 

umfram önnur. Þar kemur hvað sterkast inn notkun hans á málmblásturshljóðfærum, kórum og 

bjölluhljóðfærum af ý msu tagi, svo sem selestu og klukkuspils. Að sjálfsögðu notar hann oft 

strengjasveitir og tréblásturshljóðfæri, en áhersla hans á fyrrgreind hljóðfæri er eitt þeirra atriða sem 

greinir Danny Elfman frá öðrum tónskáldum í Hollywood. 

 Einnig skal taka fram þéttriðnar og fjölbreyttar útsetningar hans sem bera keim af hinum 

ýmsu framandi stílbrögðum hvaðanæva að úr heiminum. Í verkum Dannys er alltaf eitthvað að 

gerast, hvort sem þ að eru djúpar og sterkar básúnulínur, svífandi strengjastef eða hraðir 

klarinettukaflar, þá er ávallt  eitthvað í útsetningunni sem heldur athyglinni. Auðvitað hefur stíll hans 

tekið einhverjum breytingum í gegnum árin en þær eru allar afar smávægilegar og þ ví augljóst að 

Danny Elfman er mjög samkvæmur sjálfum sér í tónsmíðum og trúr sinni listsköpun og er það 

eflaust þess vegna sem hann er eins eftirsóttur og raun ber vitni. 
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 Burton, Tim, Pee-wee’s Big Adventure, kvikmynd, Warner Bros., BNA, 1985.
 Burton, Tim, Planet of the Apes, kvikmynd, Twentieth Century Fox, BNA, 2001.
 Burton, Tim, Sleepy Hollow, kvikmynd, Paramount Pictures, BNA, 1999.
 Elfman, Richard, Forbidden Zone, kvikmynd, Hercules Films, BNA, 1982.
 Estevez, Emilio, Wisdom, kvikmynd, Gladden Entertainment, BNA, 1986.
 Sant, Gus Van, Good Will Hunting, kvikmynd, Miramax Films, BNA, 1997.
 Sant, Gus Van, Milk, kvikmynd, Focus Features, BNA, 2008.
 Sonnenfeld, Barry, Men in Black, kvikmynd, Columbia Pictures, BNA, 1997.
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Viðauki - Kvikmyndir Dannys Elfman í fullri lengd

Kvikmynd Ártal Leikstjóri
The Next Three Days 2010 Paul Haggis
Alice in Wonderland 2010 Tim Burton
The Wolfman 2010 Joe Johnston
Taking Woodstock 2009 Ang Lee
Terminator Salvation 2009 McG
Notorious 2009 George Tillman Jr.
Milk 2008 Gus Van Sant
Hellboy II: The Golden Army 2008 Guillermo Del Toro
Wanted 2008 Timur Bekmambetov
Standard Operating Procedure 2008 Errol Morris
The Kingdom  2007 Peter Berg
Meet the Robinsons  2007 Stephen J. Anderson
Charlotte's Web  2006 Gary Winick
Nacho Libre  2006 Jared Hess
Corpse Bride  2005 Tim Burton
Charlie and the Chocolate Factory  2005 Tim Burton
Spider-Man 2  2004 Sam Raimi
Big Fish  2003 Tim Burton
Hulk  2003 Ang Lee
Chicago  2002 Rob Marshall
Red Dragon  2002 Brett Ratner
Men in Black II  2002 Barry Sonnenfeld
Spider-Man  2002 Sam Raimi
Planet of the Apes  2001 Tim Burton
Spy Kids  2001 Robert Rodriguez
The Family Man  2000 Brett Ratner
Proof of Life  2000 Taylor Hackford
Sleepy Hollow  1999 Tim Burton
Anywhere But Here  1999 Wayne Wang
Instinct  1999 Jon Turteltaub
A Civil Action  1998 Steven Zaillian
A Simple Plan  1998 Sam Raimi
Good Will Hunting  1997 Gus Van Sant
Flubber  1997 Les Mayfield
Men in Black  1997 Barry Sonnenfeld
Mars Attacks!  1996 Tim Burton
Extreme Measures  1996 Michael Apted
The Frighteners  1996 Peter Jackson
Mission: Impossible  1996 Brian De Palma
Freeway  1996 Matthew Bright
Dead Presidents  1995 Albert & Allen Hughes
To Die For  1995 Gus Van Sant
Dolores Claiborne  1995 Taylor Hackford
Black Beauty  1994 Caroline Thompson
The Nightmare Before Christmas  1993 Henry Selick
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Sommersby  1993 Jon Amiel
Batman Returns  1992 Tim Burton
Article 99  1992 Howard Deutch
Edward Scissorhands  1990 Tim Burton
Darkman  1990 Sam Raimi
Dick Tracy  1990 Warren Beatty
Nightbreed  1990 Clive Barker
Batman  1989 Tim Burton
Scrooged  1988 Richard Donner
Hot to Trot  1988 Michael Dinner
Big Top Pee-wee  1988 Randal Kleiser
Midnight Run  1988 Martin Brest
Beetle Juice  1988 Tim Burton
Summer School  1987 Carl Reiner
Wisdom  1986 Emilio Estevez
Back to School  1986 Alan Metter
Pee-wee's Big Adventure  1985 Tim Burton
Forbidden Zone 1982 Richard Elfman
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