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Í þessari ritgerð er fjallað um tónlist tveggja kvikmynda, Amélie eftir leikstjórann 

Jean-Pierre Jeunet og Sherlock Holmes í leikstjórn Guy Ritchie. Sérstaklega eru 

tónskáld umræddra mynda til umfjöllunar, sem og tónsköpun þeirra, og þau borin 

saman með áherslu á sameiginleg einkenni. Einnig er stuttlega fjallað um tónlist í 

kvikmyndum almennt, og stiklað á stóru um þróun kvikmyndatónlistar í Evrópu og 

Bandaríkjunum. 

Kvikmyndirnar Amélie og Sherlock Holmes eru ólíkar að mörgu leyti. Til að mynda er 

sú fyrrnefnda frönsk, framleidd með litlu fjármagni, á meðan sú síðarnefnda er 

stórmynd og framleidd í kvikmyndaborginni Hollywood. Ætla má að tónlistin í 

báðum myndum eigi stóran þátt í vinsældum þeirra, en tónskáld myndanna eru þeir 

Yann Tiersen, Amélie, og Hans Zimmer, Sherlock Holmes. Þeir eru mismunandi 

tónlistarmenn; Zimmer starfar sem kvikmyndatónskáld en Tiersen sem sjálfstæður 

tónlistarmaður, og gefur út plötur með eigin efni. Þrátt fyrir að hafa farið sitthvora 

leiðina sem tónlistarmenn hafa tónskáldin samskonar bakgrunn, úr rokktónlist. Áhrif 

frá þessum bakgrunni má túlka í tónlist þeirra, en hún á það sameiginlegt að vera oft á 

tíðum bæði drífandi og framsækin. Tónskáldin notuðu mismunandi aðferðir við 

tónsköpun fyrir myndirnar. Mikið af tónlist Amélie var af fyrri plötum Tiersens, og sú 

tónlist sem hann samdi fyrir myndina var ekki samin fyrir ákveðnar persónur né 

ákveðin atriði, á meðan Zimmer samdi alla tónlistina út frá myndinni sjálfri, með 

ákveðin atriði og persónur í huga.  

Þó svo að tónskáldin og tónlist þeirra sé mjög ólík og þeir hafi farið sitthvora leiðina 

við tónsköpun fyrir umræddar kvikmyndir, þá er hægt að finna ýmsa sameiginlega 

þætti í tónlist þeirra. Að mínu mati eru myndirnar sönnun fyrir því að hægt sé að fara 

ólíkar leiðir í kvikmyndatónsköpun með góðri útkomu. 
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Inngangur 

Í  fjölda ára hafa kvikmyndir skipað stóran sess í vestrænum menningarheimi sem ein 

helsta afþreying og skemmtun. Tónlist leikur þar stórt hlutverk og er ómissandi þáttur 

í uppbyggingu, skilningi og sköpun söguþráðar. 

Þegar tónlist fór að ryðja sér til rúms í kvikmyndum þá lýsti hún því bókstaflega sem 

gerðist á tjaldinu, sem kallast með öðrum orðum „Micky Mouse effect“. Þar áður var 

sögumaður sem hjálpaði til við að skilja hvað gerðist á skjánum og skilja framvindu 

sögunnar; sem er hlutverk tónlistar í dag. Því má segja að tónlist sé tungumál á sinn 

eigin hátt, tungumál kvikmyndar.1 Með árunum hefur tónlistin þróast og aðlagast 

tækninni en gegnir samt sem áður sama hlutverki og hún hefur gert frá upphafi, á 

aðeins annan og tæknilegri hátt. Tónlistin hjálpar til við að skilja og draga fram 

tilfinningar okkar; hún er stór þáttur í því að við samsömum okkur því sem gerist á 

tjaldinu. Margar leiðir eru færar til að ná þessu fram, bæði til þess að fanga 

áhorfendur og að draga þá inn í söguna.2 

Í þessari ritgerð verður fjallað um tvær ólíkar kvikmyndir og tónlist þeirra; Sherlock 

Holmes og Amélie. Sherlock Holmes, eftir leikstjórann Guy Ritchie, er ein af þeim 

bandarísku stórmyndum (e. blockbuster), sem hefur halað inn mikla peninga og notið 

mikilla vinsælda. Þar er tónlist myndarinnar ekki undanskilin, en hún er samin af 

tónskáldinu Hans Zimmer. Myndin er gerð eftir sögum skoska rithöfundarins Sir 

Arthur Conan Doyle um hinn afar klóka rannsóknarlögreglumann Sherlock Holmes 

sem ræður fram úr ráðgátum sem ógna íbúum Lundúnarborgar árið 1891.3 Amélie er 

frönsk mynd, sem hafði lítið fjármagn til framleiðslu (e. low-budget), frá 

leikstjóranum Jean-Pierre Jeunet og hefur ekki síður notið vinsælda um heim allan. 

Ætla má að tónlistin eigi stóran þátt í vinsældum myndarinnar, en hún er samin af 

franska tónlistarmanninum Yann Tiersen. Myndin fjallar um ótrúlegan heim og 

ævintýri ungrar konu í París að nafni Amélie. 

Á bak við tónlist hverrar myndar liggur kvikmyndatónskáld og er það í höndum þess 

að glæða myndina lífi. Tónlist kvikmynda í dag er jafn fjölbreytt og tónskáldin eru 

                                                
1 Russell Lack, Twenty Four Frames Under, C.P.D. Wales Ltd., Great Britain, 1997, bls. 4 og 

5.  
2 Ibid., bls. 72.  
3 Sherlok Holmes Home Page, „Sherlock Holmes“, sótt 25. nóvember 2011, 

<http://www.sherlockholmesonline.org/SherlockHolmes/index.htm>. 
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mörg og erfitt er að gera upp á milli. Tónlist umræddra mynda höfðar sérstaklega til 

mín og finnst mér hún hafa ákveðinn sjarma og frumleika. Þó svo að tónlist þeirra sé 

að mörgu leyti ólík má í henni finna ýmsa sameiginlega þætti. Í ritgerðinni verður 

tónlistin, ásamt tónskáldum og tónsköpun þeirra, borin saman með áherslu á 

sameiginleg einkenni. 

Tónlist í kvikmyndum 

Margt hefur verið skrifað um kvikmyndatónlist, hvernig hún virkar, flokkun hennar, 

afhverju hún hefur þessi áhrif á okkur og hvað góð kvikmyndatónlist er. Í þessari 

ritgerð verður ekki sérstaklega fjallað um þessa þætti þó þeir séu afar áhugaverðir og 

gott efni í aðra ritgerð. Tiplað verður þó aðeins á þeim til að fá betri skilning á 

tónsköpunaraðferðum tveggja umræddra tónskálda. 

Því ætti tónlist að virka í kvikmynd? Í okkar daglega lífi heyrum við ekki tónlist á 

meðan við tökumst á við amstur dagsins, svo í rauninni ætti okkur að finnast óeðlilegt 

að heyra tónlist við samskonar aðstæður í kvikmyndum. Þó svo að tónlist eigi ekki 

beinan þátt í sögu kvikmyndar ýtir hún undir það sem er að gerast á tjaldinu og 

upplifun þess sem horfir. Að hluta til er það lært hvernig við skynjum tónlist en að 

öðru leyti byggist skynjun tónlistar á persónulegri upplifun. Í stuttu máli byggist 

virkni tónlistar á hugsun og upplifun hvers og eins, sem setur tónlistina í samhengi og 

framkallar röð atburða.4 

George Antheil5 segir hér frá ótrúlegum áhrifum tónlistar til að stýra tilfinningum: 

Hollywood-tónlist má að vissu leyti kalla almenningstjáskiptamiðil, ekki ósvipað 
útvarpi. Ef þú ert kvikmyndaáðdáandi (hver er það ekki?) þá er ekki ólíklegt að þú 
farir í bíó þrisvar í viku þar sem sinfónísk bakgrunnstónlist Hollywood-tónskálda 
glymur í eyrum þér. Hvað gerist?  Tónlistarsmekkur þinn mótast af þessari tónlist 
sem þú heyrir, í raun án þess að taka eftir því.  Þegar þú sérð ást, þá heyrir þú á 
sama tíma samskonar tónlist.  Það er í raun rökrétt.  En skyndilega verður tónlist 
tungumál fyrir þér, án þinnar vitundar.6  

                                                
4 Russell Lack, Twenty Four Frames Under, bls. 63-68. 
5 Þekkt hljómsveita- og kvikmyndatónskáld.  
6 „Hollywood music is very nearly a public communication, like radio. If you are a movie fan 

(and who isn’t) you may sit in a movie theatre three times a week listening to the symphonic 
background scores which Hollywood composers concoct. What happens? Your musical 
tastes become moulded by these scores, heard without knowing it. You see love, and you 
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Ekki er það algilt en að mati sumra tónskálda þarf að vera þema fyrir hvern karakter 

og eitt þema fyrir heildarmyndina.7 Mikið af kvikmyndatónlist er samin á þennan hátt 

eins og til dæmis í Sherlock Holmes en svo er einnig mikið af tónlist samin án tillits til 

þemu eins og í Amélie. Margir telja að kvikmyndatónlist njóti sín best í myndum þar 

sem lítið fer fyrir henni, en sú staðhæfing er ekki algild og endurspeglar ekki 

tónlistina í þeim myndum sem hér eru til viðfangs.8 

Tónlist getur virkað sem kontrapunktur 9 á mynd þar sem hvort tveggja er sjálfstætt en 

vinnur samt sem áður saman. Þegar myndin sjálf er heldur hlutlaus þá getur tónlistin 

notið sín betur og notið meira vægis og þegar myndin er í forgrunni er nauðsynlegt að 

tónlist minnki í vægi. Þetta er ekki algild regla um kvikmyndatónlist heldur skoðun og 

kenning Sergei Eisenstein.10 11 

Þróun evrópskra og bandarískra kvikmynda 

Kvikmyndirnar Sherlock Holmes og Amélie eru tvær heldur ólíkar myndir með 

mismunandi tónlist. Þær eru framleiddar í sitthvorri heimsálfunni; Sherlock Holmes í 

Bandaríkjunum, Norður-Ameríku, og Amélie í Evrópu, nánar tiltekið í Frakklandi. 

Almenn þróun kvikmynda í Bandaríkjunum og Evrópu, þá helst í Frakklandi, virðist 

hafa tekið sitthvora stefnuna. Þessar tvær stefnur verða kynntar og skoðað verður 

hvort að ummerki um þessa þróun komi fram í umræddum myndum.12 Saga þessarar 

þróunar er löng og víðamikil, og jafnvel efni í aðra ritgerð. Hér verður því aðeins 

stiklað á stóru. 

                                                                                                                                      
hear it. Simutlaneously. It makes sense. Music suddenly becomes a language for you, 
without you knowing it.“ Ibid., bls. 174.  

7 Meðal annars að mati kvikmyndatónskáldsins Erno Rapee. ( Ibid., bls. 33-34) 
8 Ibid., bls. 33-34 
9 Hugtakið kontrapúnktur í tónlist eru tvær eða fleiri sjálfstæðar línur sem vinna hljómrænt 

saman. (Oxford dictionary, Oxford University Press, 2007-2011, „Counterpoint“, sótt 20. 
nóvember 2011, http://oxforddictionaries.com/definition/counterpoint>.) 

10 Sergei Eisenstein var sovéskur frumkvöðull í kvikmyndaleikstjórn og kvikmyndafræðingur. 
(Answers.com, Answers Corporation, 2011, ,,Sergei Eisenstein“, sótt 22. nóvember 2011, 
<http://www.answers.com/topic/sergei-eisenstein>.) 

11 Russell Lack, Twenty Four Frames Under, bls. 41. 
12 Mikael Colville-Andersen, Zakka.dk, 2006-2011, „European Cinema & American 

Movies Defining the evolution of two worlds“, sótt 27. október, 
<http://zakka.dk/euroscreenwriters/articles/entertainment_and_art_542.htm>. 
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Í víðu samhengi virðast þessir tveir kvikmyndaheimar í órafjarlægð frá hvor öðrum. 

Þróun kvikmyndaiðnaðar í Bandaríkjunum og Evrópu á rætur sínar að rekja til þeirrar 

menningar og þjóðfélagsstöðu sem ríkti um aldamótin 1900 með uppfinningu 

myndavélarinnar og við upphaf kvikmyndagerðar. Tækniþróun í Bandaríkin fór ört 

vaxandi á þessum tíma og með nýrri uppfinningu Edisons, kinetoscope, var loksins 

tækifæri til að sýna kvikmyndir. Nokkrir frumkvöðlar stukku á tækifærið í þeirri von 

að græða peninga og í framhaldi voru stofnuð fyrirtæki í þeim tilgangi að lokka 

áhorfendur á kvikmyndasýningar. Kvikmyndir dreifðust um öll Bandaríkin sem 

nýjung að hreinni skemmtun. Í Evrópu var það í höndum listamanna að þróa áfram 

kvikmyndaiðnaðinn. Nýja tæknin heillaði fólk ekki síður austanhafs en þar voru 

kvikmyndir ekki einungis álitnar sem skemmtun heldur var ákveðinn vilji til að 

mynda og endursegja margra ára sögu þjóðar. Einnig var rýnt í samfélagið og 

réttindabarátta verkamanna var meðal annars tekin fyrir, sem og harðindi fólks.13 

Í Frakklandi á seinni hluta fimmta áratugarins stofnuðu nokkrir franskir 

kvikmyndagerðamenn og gagnrýnendur hóp sem bar nafnið Nouvelle Vague (í. 

Nýbylgjan). Þessi hópur manna var ólmur í breytingar á kvikmyndaiðnaðinum í 

Frakklandi þar sem hann hafði staðið nokkurn veginn í stað eftir seinna stríð. Þeir 

urðu fyrir áhrifum frá ítölskum neorealisma og klassískri Hollywood-kvikmyndagerð 

og fóru því gegn hefðbundnu vinsælu formi franskra kvikmynda. Þær tilteknu myndir 

voru jafnan dýrar í framleiðslu, gerðar eftir bókum eða sögum og gerðust á öðrum 

tímum (e. high-budget literary period films).14 Nouvelle Vague trúðu á listræn heilindi 

leikstjórans; leikstjórinn átti að hafa fullt vald yfir sinni kvikmynd án þess að 

kvikmyndaver eða framleiðendur skiptu sér af. Þetta leiddi síðan af sér fleiri myndir 

með lítið sem ekkert fjármagn og án þekktra leikara.15 Í Hollywood höfðu 

leikstjórarnir lítið frelsi þar sem kvikmyndaverin réðu öllu og höfðu ákveðna 

leikmynd fyrir hverja mynd. Nokkrir leikstjórar eins og Howard Hawks, Orson 

Welles og Alfred Hitchcock brutust gegn hefð kvikmyndaveranna og gerðu myndir 

                                                
13 Ibid. 
14 Kristen Coates, The Film Stage, your spotlight on cinema, The Film Stage, 2008-2011, 

„[The Classroom] French New Wave: The Influencing of the Influencers“, 28. maí 2010, 
sótt 30. nóvember 2011, <http://thefilmstage.com/features/the-classroom-french-new-wave-
the-influencing-of-the-influencers/>. 

15 Kwintessential, Country Facts & Information, 2004, „History of French Cinema“, 29. mars 
2010,  sótt 30. nóvember 2011, <http://www.kwintessential.co.uk/articles/france/History-of-
French-Cinema/563>. 
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með sínum eigin stíl. Þessir menn höfðu mikil áhrif á Nouvelle Vague sem sjálfir hafa 

haft áhrif með sýnum verkum á komandi kynslóðir.16  

Það má því ætla að þróun kvikmyndaiðnaðarins í Frakklandi og Bandaríkjunum hafi 

að einhverju leyti haft áhrif á myndirnar sem hér eru til umfjöllunar. Þess til stuðnings 

segir í umfjöllun um leiksjórann Guy Ritchie, leikstjóra Sherlock Holmes, að í fyrrum 

myndum hans megi sjá greinileg áhrif frá leikstjóranum Quentin Tarantino,17 sem 

talar sjálfur um að vera undir áhrifum frá franska hópnum Nouvelle Vague.18 Jean-

Pierre Jeunet, leikstjóri Amélie, varð fyrir áhrifum frá myndum eftir stórleikstjórana 

Stanley Kubrik, Sergio Leone og Orson Welles sem allir hafa sinn einkennandi stíl. 

Það sést þó vel í Amélie að hún ber stíl Jeunet eins og aðrar myndir hans. Sama má 

segja um Guy Ritchie og Sherlock Holmes, myndin ber ummerki leikstjórans. Það má 

því ætla að þeir möguleikar að vera annars vegar sjálfstæðir með sinn eigin stíl og 

hins vegar að gera mynd með lítið fjármagn utan kvikmyndavera, eins og Amélie, séu 

tilkomnir vegna Nouvelle Vague og áhrifum frá bandarískum leikstjórum. Báðar 

þessar þjóðir hafa veitt hvor annarri innblástur sem síðan hefur skilað sér til komandi 

kynslóða kvikmynda, og meðal annars til umræddra mynda.19 

Hvað tónlistina og tónskáldin varðar þá er erfitt að segja hvort að þessi þróun hafi haft 

einhver áhrif á tónsköpun Zimmers og Tiersen. Ég tel þó líklegt að ef þessi þróun 

hefði ekki átt sér stað hefði tónlistarstíll kvikmyndanna mögulega staðnað eða þróast 

hægar, en miðað við öra þróun tónlistar á 20. öld er varasamt að álykta um stöðu 

hennar. Mín upplifun á kvikmyndatónlist dagsins í dag, sem endurspeglast í 

umræddum myndum, er mjög frjáls stíll þar sem tónskáldin hafa í raun fullt vald og 

svigrúm til að skapa hvaða og hvernig tónlist sem er. 

                                                
16 Kristen Coates, „[The Classroom] French New Wave: The Influencing of the Influencers“. 
17 Jerry Dennis, Film Arcade.Net, 2008-2011, „Surviving In The Afterglow: Something 

About Guy Ritchie’s RocknRolla“, sótt 30. nóvember 2011, 
<http://www.filmarcade.net/2008/11/surviving-in-afterglow-something-about.html>. 

18 Kristen Coates, „[The Classroom] French New Wave: The Influencing of the Influencers“. 
19 Matt Bochenski, Little White Lies, truth & movies, The Church of London, 2005-2011, 

„Jean-Pierre Jeunet“, 24. febrúar 2010, sótt 30. nóvember 2011, 
<http://www.littlewhitelies.co.uk/interviews/jean-pierre-jeunet-10048>. 
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Amélie 

Amélie, eða eins og hún heitir á frummálinu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Hin 

ótrúlegu örlög Amélie Poulain), er sköpun franska leikstjórans Jean-Pierre Jeunet og 

er frá árinu 2001.20 Myndin var tiltölulega ódýr í framleiðslu (e. Low-budget film) en 

var ein af vinsælustu myndunum í Frakklandi sama ár og hún kom út og var ekki 

síður vinsæl út í heimi. Hún fékk meðal annars tilnefningu til Golden Globe 

verðlaunanna árið 2002 sem besta erlenda myndin og var tilnefnd til átta BAFTA 

verðlauna, meðal annars fyrir tónlistina.21 

Sögusvið Amélie er París, Frakklandi, árið 1997. Sú París sem við sjáum er hin 

fullkomna rómantíska París; hrein, án yfirmþyrmandi bílaþeytis og án túrista. Langt 

fjarri hinni raunverulegu París. Heimur Amélie er innilokaður þar sem það er ekki 

vottur af pólitík, stórvöldum né fréttum fyrir utan eina; dauði Díönu prinsessu.22 

Sagan segir frá ungri konu sem lifir í sínum eigin draumaheimi og hefur gert það 

síðan hún var barn og heldur sig að mestu fyrir sjálfa sig.23 

Sagan byrjar á því að segja frá uppvaxtarárum Amélie sem skipta sköpum fyrir 

framvindu sögunnar og hjálpar okkur að skilja Amélie og hegðun hennar betur. Að 

horfa á heiminn í gegnum Amélie er eins og að horfa á heiminn í gegnum augu barns. 

Amélie virðist ekki hafa glatað barnslega eðlinu og fjöruga ímyndunaraflinu eins og 

flestir aðrir gera þegar þeir fullorðnast og allt sem hún sér og aðhefst gerir hún á 

skemmtilegan hátt. Tónlist Yann Tiersen fangar áhorfandann alveg frá byrjun með 

ljúfum, rytmískum laglínum og dregur hann inn í undursamlegan ævintýraheim 

Amélie. Þar reynir hún af fremsta megni að breyta lífi fólks í kringum sig til hins 

                                                
20 Saman Musacchio, Music from the Movies, Music From The Movies Media, U.S.A., 2009, 

„The Accidental Scorer – Yann Tiersen“, sótt 7. október 2011, 
<http://www.musicfromthemovies.com/index5.php?option=com_content&view=article&id
='%20.%20(2675)%20.%20'Yann%20Tiersen>.  

21 Michael Hubbard, MusicOMH, OMH Media, 1999-2011, „Interview: Yann Tiersen“, sótt 
26. október 2011, <http://www.musicomh.com/music/features/yann-tiersen.htm>. 

22 Stefan Steinberg, World Socialist Web Site, ICFI, 1998-2011, „The thoroughly conformist 
world of Amelie“, 28 August, 2001, sótt 20. október 2011, 
<http://www.wsws.org/articles/2001/aug2001/amel-a28.shtml>. 

23 Jean-Pierre Jeune, Guillaume Laurant, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, kvikmynd, 
Helmut Breuer, Jean-Marc Deschamps, Arne Meerkam van, Embden, Claudie Ossard, 
Frakkland, 2001. 
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betra og þeim sem henni líkar ekki við og þykir vondir, stríðir hún og lætur gjalda 

fyrir gjörðir sínar. Þangað til hún finnur sjálf hina sönnu ást.24 

Yann Tiersen 

Leyfum okkur að hrærast í risastórum hljóðheim þar sem við getum notað hann 

óskipulega og án allra reglna. [...] Leikum okkur með hljóð, ýtum til hliðar og 

gleymum allri þekkingu og hljóðfærakunnáttu; notum bara innsæi okkar líkt og 

pönkið gerði. (Yann Tiersen) 25 

Yann Tiersen er fæddur og uppalinn í norð-vestur Frakklandi árið 1970. Frá unga 

aldri hlaut hann klassíska tónlistarmenntun í fiðlu og píanóleik og fór síðar í 

tónlistarnám í Rennes, Nantes og Boulogne. Á unglinsárunum sagði hann skilið við 

klassískan hljóðfæraleik og stofnaði rokkhljómsveit. Eftir að hljómsveitin lagði upp 

laupana byrjaði Tiersen að leika sér að taka upp tónlist. Dag einn tók hann síðan upp 

fiðluna sína á ný og hellti sér í að semja og taka upp tónlist allt sumarið 1993 með 

fiðlu, gítar og harmóníku. Eftir sumarið hafði hann nóg efni í sínar tvær fyrstu plötur 

La Valse Des Monstres sem kom út árið 1995 og Rue Des Cascades árið 1996.26  

Tiersen gat sér síðan nafn me ð þriðju plötu sinni Le Phare frá árinu 1998. Aðrar 

plötur eru síðan L’Absente frá 2001, Les Retrouvailles frá 2005 og Dust Lane frá 

2010. Nýjasta platan Skyline kom út 17. október 2011.27  Í kjölfar Amélie 2001 varð 

Tiersen þekktur í kvikmyndaheimnum sem hafði í för með sér fleiri 

kvikmyndaverkefni; Good Bye Lenin eftir Wolfgang Becker frá árinu 2003 og 

heimildarmyndina Tabarly eftir Pierre Marcel frá 2008. Tiersen hefur þrívegis verið 

tilnefndur til verðlauna og unnið tvisvar fyrir tónlistina í Amélie.28 

                                                
24 Ibid. 
25 „Let’s live in an enormous world of sound we can use randomly, with no rules at all. [...] 

Let’s play with sound, forget all knowledge and instrumental skills, and just use instinct – 
the same way punk did.“ Internet Movie Database, IMDb.com, Inc., 1990-2011, „Awards 
for Yann Tiersen“, sótt 27. október 2011, 
<http://www.imdb.com/name/nm0862961/awards>. 

26 Yann Tiersen Official Website, Yann Tiersen, 2011, „About“, sótt 26. október 2011, 
<http://www.yanntiersen.com/about>. 

27 Ibid. 
28 Internet Movie Database, „Awards for Yann Tiersen“. 
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Tónsköpunin 

Aðferð 

Yann Tiersen hafði aldrei samið tónlist fyrir kvikmynd áður en hann vann að Amélie 

og ætlaði sér aldrei að verða kvikmyndatónskáld. Að sögn Tiersen á hann erfitt með 

að átta sig á hvaða tilgang eða hlutverk tónlist hefur í kvikmyndum eða leikhúsi. Fyrir 

honum eru þetta tveir ólíkir þættir sem geta unnið saman og skapað eitthvað en hann 

hefur samt ekki gert upp hug sinn hvaða ákveðna hlutverk tónlist á að hafa í 

kvikmyndum. Hann heldur því jafnframt fram að í mörgum myndum séu senur sem 

væru betri án tónlistar en að tónlist eigi samt sem áður að vera notuð í myndum bara 

ekki um of. Enn þann dag í dag telur Tiersen sig ekki vera kvikmyndatónskáld og 

heldur því fram að hann muni ekki telja sjálfan sig sem slíkan þó svo að hann semji 

eitthvað fyrir fleiri kvikmyndir í framtíðinni.29 

Tónsmíðaferli Amélie var heldur óvenjulegt. Venjulega tekur vinnuferli við tónsmíðar 

fyrir kvikmyndir marga mánuði þar sem tónskáldið vinnur í því að semja tónlist sem 

hentar hverju atriði fyrir sig. Í þessu tilfelli hafði leikstjórinn upphaflega notað lög af 

fyrri plötum Tiersens sem honum fannst passa við myndina, en vildi fá Tiersen til að 

semja nýja tónlist í samskonar stíl. Tiersen var frá sér numinn hversu vel tónlist og 

mynd spiluðu saman og ákvað því að semja ekki fyrir nein ákveðin atriði eða 

persónur. Tiersen samdi hins vegar talsvert af efni sérstaklega fyrir myndina en að 

endingu var þó ekki nema brot af því efni notað, þar sem að leikstjórinn kaus að nota 

mörg af gömlu lögunum. Öll lög Tiersens voru ósnert í myndinni, það þótti engin 

ástæða til að endurvinna þau, stytta eða lengja. Að sögna Tiersens pössuðu þau 

fullkomlega.30 

Hljóðfæranotkun 

Tónlist Tiersens er minímalísk31 og oft líkt við tónlist Michael Nymans, sem gerði 

meðal annars tónlistina fyrir myndina The Piano. Þeir nota báðir hin ýmsu hljóðfæri 

sem slagverk; oft endurtekið staccato undir fallegri laglínu. Harmóníkan er mjög 

                                                
29 Ibid. 
30 Saman Musacchio, „The Accidental Scorer – Yann Tiersen“. 
31 Ibid. 
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einkennandi fyrir tónlist Tiersen og gegnir stóru rytmísku hlutverki. Mér finnst hún 

gefa ákveðinn franskan blæ án þess að vera klisjuleg og Tiersen tekst að setja hana í 

nýjan búning á nútímalegan hátt.32 

Birtingarmynd Parísar í myndinni er eins og áður hefur komið fram heldur fjarri hinni 

raunverulegu París, fremur hin rómantíska hugmynd af borginni.33 Því tel ég notkun 

harmóníkkunar og sembals eiga vel við þar sem þau ý ta undir þennan rómantíska 

heim Amélie. Þrátt fyrir að Tiersen sé franskur og tónlist hans virðist hafa ákveðna 

tengingu við Frakkland þá telur hann sig finna litla tengingu við franska tónlist. Að 

hans mati er hann meira undir áhrifum frá Joy Division, Michael Nyman og Penguin 

Café Orchestra heldur en frá franska sönglaginu (e. french chanson). Hans helstu 

áhrifavaldar í tónlist voru bandarískt og breskt post-pönk. 34  

Mín upplifun á pönktónlist er að lög í þeim stíl eru gjarnan stutt, hröð og framsækin, 

oft á öfgafullan hátt. Pönkhljómsveitir eru gjarnan fáliðaðar með róttækar skoðanir 

sem endurspeglast oft í textum þeirra. Lögin í Amélie eiga margt sameiginlegt með 

fyrrgreindum einkennum pönktónlistar. Til að mynda eru þau mörg hver stutt með 

einfalda hljóðfæraskipan og oft með ákveðinn drifkraft á bak við fallega laglínu. Flest 

lögin koma sér strax að efninu; þau eru án langs formála og stefin eru kynnt 

hispurslaust til sögunnar. Þess háttar upphaf lýsir að mínu mati sjálfsöryggi 

tónskáldsins og endurspeglar að ákveðnu leyti það viðhorf sem tíðkast í 

pönkheiminum. Dæmi um þetta má heyra í eftirfarandi lögum; La Valse D’Amélie og 

A Quai. Ætla má að tónlist geti endurspeglað ofangreindar hugmyndir án þess að eiga 

nokkuð skylt við pönktónlist, en af þ essum sameiginlegu einkennum og orðum 

Tiersen má draga þá ályktun að tónlistin í Amélie sé meðvitað undir áhrifum 

pönktónlistar. 

Hljóðfæraskipan tónlistarinnar er eins og áður hefur komið fram tiltölulega einföld 

miðað við tónlist í stærri myndum, það er að segja að tónskáldið notast ekki við 

                                                
32 Music from the Movies, Music From The Movies Media, U.S.A, 2009, „Yann Tiersen“, 

sótt 29. október 2011, 
<http://www.musicfromthemovies.com/index5.php?option=com_content&view=article&id
='%20.%20(3717)%20.%20'Yann%20Tiersen>.  

33 Michael C., The Film Experience, Nathaniel Rogers, 2010, „Unsung Heroes: The Music of 
Amélie“, sótt 27. október 2011, <http://thefilmexperience.net/blog/2011/3/9/unsung-heroes-
the-music-of-amelie.html>. 

34 Edward Randell, „Interview: Yann Tiersen“,MusicOMH, OMH, 1999-2011, sótt 26. 
október 2011,  <http://www.musicomh.com/music/features/yann-tiersen-2_1010.htm>.  
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sinfóníuhljómsveit eða minni hljómsveit. Hann vinnur einn og spilar á öll hljóðfærin 

sjálfur. Tiersen á það til að eiga eitt uppáhalds hljóðfæri í einhvern ákveðinn tíma og 

hefur yfirleitt ekki ákveðið hljóðfærin þegar hann byrjar að semja. Meðal 

hljóðfæranna sem hann notar er píanó, semball, ondes Martenot35, mandolin, klarinett, 

klukkuspil og harmóníka.36 Einnig notar hann heldur skrítin hljóðfæri eins og 

leikfanga píanó, ritvél í laginu Pas Si Simple, reiðhjóladekk í La Dispute og spiladós í 

Soir de Fete.37  

Þó svo að Tiersen notist líklega ekki við stef, eins og gefur að skilja þar sem að 

tónlistin er ekki samin sérstaklega fyrir myndina, þá notar hann ákveðið lag, La Valse 

d’Amélie, sem ætla má að sé einkennislag aðalpersónunnar. Tiersen notar fyrrgreint 

lag í þremur mismunandi útgáfum eins og sjá má í dæmi 1, 2 og 3. Það sem greinir 

útgáfurnar helst í sundur er hljóðfæraskipan en einnig eru þær leiknar í mismunandi 

hraða og takttegundum. 

 

 

 

 

 

                                                
35 Eitt af fyrstu rafhljóðfærunum frá 1928 og hljómar ekki ólíkt blöndu af orgeli og þeramíni. 

(David MacNamee, Guardian News and Media Limited The Guardian, 2011, „Hey, what's 
that sound: Ondes martenot“, sótt 29. nóvember 2011, 
<http://www.guardian.co.uk/music/2009/oct/12/ondes-martenot>.) 

36 Michael C., „Unsung Heroes: The Music of Amélie“. 
37 Yann Tiersen, Le Fabuleux Destin D'Amelie Poulain, Virgin Records, 2001. 

Dæmi 1: Aðalstef La Valse d’Amélie, leikið á 

harmóníku. 

Dæmi 2: Aðalstef La Valse d’Amélie, leikið á 

klukkuspil. 

Dæmi 3: Hæg píanóútgáfa af aðalstefi La Valse 

d’Amélie. 
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Sherlock Holmes 

Stórmyndin Sherlock Holmes er hugarfóstur leikstjórans Guy Ritchie og gerð eftir 

sögum skoska rithöfundarins Sir Arthur Conan Doyle.38 Andstætt við Amélie var 

myndin framleidd í Hollywood og dýrari í framleiðslu. Myndin var vel sótt í 

kvikmyndahúsum, hlaut tvær Óskarstilnefningar, meðal annars fyrir tónlistina, og 

vann þar að auki sjö verðlaun á hinum ýmsu hátíðum auk þess að hljóta aðrar 20 

tilnefningar. 39 

Sagan á sér stað árið 1891 í Lundúnarborg, Bretlandi, og segir frá afar klókum, 

sérvitrum og þunglyndum rannsóknarlögreglumanni að nafni Sherlock Holmes, og 

vini hans og aðstoðarmanni Dr. John Watson. Umhverfi myndarinnar er 

Viktoríutíminn þar sem mikið er um fólksfjölgun af fólki af ólíkum þjóðernum. 

Vegna kolabrennslu til upphitunar og eldunar liggur þoka yfir borginni ásamt sterkum 

fnyk úr ræsunum. Vegna óhreinlætis er mikið um sjúkdóma en það er eflaust það 

síðasta sem borgarbúar þurfa að óttast því glæpir eru ófáir og liggja handan við hvert 

horn.40 Við erum tekin alveg frá byrjun inn í heim Sherlocks þar sem hann er að eltast 

við raðmorðingja. Tónlistin hjálpar þar alveg frá blá byrjun og dregur áhorfandann inn 

í þennan heim með laginu Discombobulate.  

Í framhaldinu, með hjálp frá hinni fögru Irene Adler, fyrrum óvini Sherlocks, 

rannsakar hann ásamt Watson röð morða tengdum svörtum göldrum. Hinn illræmdi 

Lord Blackwood sem Sherlock er að eltast við í byrjun myndarinnar og handtekur, 

hefur risið upp frá dauðum eftir aftöku sína með þá fyrirætlun að ná heimsyfirráðum 

og notar til þess svarta galdra með nýrri tækni.41  

                                                
38 Sherlok Holmes Home Page, Sir Arthur Conan Doyle Literary Estate, „Sherlock Holmes“, 

sótt 25. nóvember 2011, 
<http://www.sherlockholmesonline.org/SherlockHolmes/index.htm>. 

39 Internet Movie Data Base, IMDb.com, Inc, 1990-2011, „Sherlock Holmes“, sótt 26. 
nóvember 2011, <http://www.imdb.com/title/tt0988045/>. 

40 Discovering Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Stanford University, 2005, „Sherlock 
Holmes, Victorian Gentlemen“, sótt 26. nóvember 2011, 
<http://sherlockholmes.stanford.edu/history_strand2.html>. 

41 Sarah Lyall, The New York Times, The New York Times Company, 2010, „Is That You, 
Sherlock?“, January 21, 2009, sótt 2. nóvember 2011, 
<http://www.nytimes.com/2009/01/25/movies/25lyal.html?_r=1&pagewanted=all>. 
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Hans Zimmer 

Hans Florian Zimmer fæddist í Frankfurt, Þýskalandi árið 1957. Hann lærði á píanó 

frá unga aldri og var staðráðinn í því að gerast tónskáld sex ára eftir að faðir hans dó. 

Tólf ára flutti Zimmer til Englands og eftir sína skólagöngu spilaði Zimmer í nokkrum 

rokkhljómsveitum og stofnar síðan hljómsveitina The Buggles ásamt tveimur öðrum. 

Lag þeirra "Video Killed the Radio Star." varð fyrsta tónlistarmyndbandið til þess að 

vera spilað á sjónvarpstöðinni MTV.42 

Zimmer fór að vinna fyrir tónskáldið Stanley Myers eftir að hann missti áhugann á 

því að vera í hljómsveitum. Myers kynnti hann fyrir kvikmyndatónlist og voru það 

hans fyrstu skref í heimi kvikmyndatónlistar. Zimmer og Myers unnu að nokkrum 

kvikmyndum saman þangað til að Zimmer fékk sín eigin verkefni. Hann samdi sitt 

fyrsta kvikmyndatónlistarverk fyrir myndina Terminal Exposure eftir leikstjórann 

Nico Mastorakis árið 1987.43 Fyrsta stóra tækifærið hans, þar sem hann gat sér nafn 

innan kvikmyndabransans í Hollywood, hlaut hann árið 1988 þegar hann samdi 

tónlistina fyrir kvikmyndina Rain Man. Eftir velgengni myndarinnar var ekki aftur 

snúið og Zimmer flutti alfarið til Los Angeles.44  

Zimmer hefur samið fyrir meira en 120 verkefni og meðal frægari tónverka hans eru 

Lion King frá 1994, Gladiator frá 2000, The Dark Knight frá 2008 og Inception frá 

2010. Þetta gífurlega magn og gæði kvikmyndatónlistar hefur sett Zimmer á stall með 

fremstu kvikmyndatónskáldum heims.45 Stíll hans hefur þróast í gegnum árin í það að 

sameina klassíska hljóðfæraskipan með framúrstefnulegri tækni. Í dag er eitt af hans 

markmiðum að hjálpa ungum og upprennandi tónskáldum að fóta sig í heimi 

kvikmynda. Með það að leiðarljósi stofnaði hann fyrirtækið Remote Control þar sem 

þessi ungu tónskáld fá að spreyta sig. Zimmer hefur verið tilnefndur níu sinnum til 

Golden Globe verðlaunanna og unnið tvisvar, verið tilnefndur fimm sinnum til 
                                                
42 Sonya Shelton, eNotes, eNotes.com, Inc, 2011, „Contemporary Musicians“, sótt 27. 

október 2011, <http://www.enotes.com/contemporary-musicians/zimmer-hans-biography>. 
43 Ibid. 
44 Rudy Koppl, Music from the Movies, Music From The Movies Media, U.S.A, 2009,  

„Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part two“, sótt 22. október, 
<http://www.musicfromthemovies.com/index2.php?option=com_content&view=article&id
=66>. Í heildarumfjölluninni um Sherlock Holmes er aðallega stuðst við áðurgreint viðtal 
sem tekið var við Hans Zimmer, en mér fannst áreiðanlegast að byggja kaflann á heimild frá 
tónskáldinu sjálfu. 

45 Internet Movie Data Base, IMDb.com, Inc, 1990-2011, „Hans Zimmer“, sótt 26. nóvember 
2011, <http://www.imdb.com/name/nm0001877/>. 
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Óskarsverðlaunanna og unnið einu sinni; fyrir Lion King. Þar að auki hefur hann verið 

tilnefndur og unnið ótal mörg önnur verðlaun.46 

Meðal þeirra tilnefninga sem Zimmer hefur hlotið fyrir tónlistina í Sherlock Holmes 

eru Óskarsverðlaunin 2010, Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Film, 

USA 2010, Broadcast Film Critics Association Awards, Grammyverðlaunin fyrir 

bestu plötuna 2011 og World Soundtrack Awards fyrir bestu upprunalegu tónlist 

ársins 2010 og sem besta tónskáld ársins.47 

Tónsköpunin 

Aðferð 

Zimmer samdi tónlistina í góðu samstarfi við leikstjórann Guy Ritchie. Það er honum 

mjög mikilvægt að náið samband ríki á milli hans og þess leikstjóra sem hann vinnur 

með hverju sinni, því báðir leitast þeir við að ná sama takmarki; að gera góða 

kvikmynd. Alveg frá byrjun var Zimmer staðráðinn í því að gera ekki það sama og 

hann hefur gert áður. Hann vildi koma áhorfandanum á óvart og gera eitthvað 

öðruvísi enda þótti Warner Brothers tónlistin heldur skrítin við fyrstu hlustun. Ekki 

alveg það sem þeir bjuggust við og eru vanir.48 Oft semur hann tónlist við mynd með 

því að spinna um leið og hann horfir, en að hans mati er það oft áhrifameira að heyra 

tónlistina fyrir sér áður en hann byrjar að spinna beint á hljómborðið.49 Því byrjar 

hann á því að finna eitt atriði í myndinni sem honum finnst lýsa best persónunni 

Sherlock og stemmningu myndarinnar og semur í rauninni alla tónlistina út frá þessu 

eina atriði.50 

Zimmer leitaði að því að hafa tónlistina sem litríkasta til þess að fanga persónu 

Sherlocks, sem er sérvitur og haldinn geðhvarfasýki, og einnig til að fanga tímann 

sem sagan gerist á, iðnbyltinguna og Viktoríutímann.51 Því má heyra ákveðið 

málmkennt hljóð í mörgum af lögunum og til að ná fram stemningu Viktoríutímans í 

                                                
46 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part two“. 
47 Internet Movie Data Base, „Hans Zimmer“. 
48 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part two“. 
49 Anthony D’Allessandro, „Han Zimmer, “Sherlock Holmes”, “It’s Complicated”“, Daily 

Variety, vol. 305, no. 50, desember 2009, bls 4. 
50 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part two“.  
51 Ibid. 
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umhverfi Lundúnarborgar vitnar Zimmer í tónlist frá ólíkum heimum. Það gerir hann 

með því að nota hljóma írskrar fiðlutónlistar og hljóma fiðlutónlistar rúmenskra 

sígauna. Með þessu nær Zimmer með skemmtilegum hætti að fanga umhverfið eins 

og það var 1891.52 Þetta má heyra í laginu I Never Woke Up in Handcuffs Before og 

Not in Blood, but in Bond.53 

Annað sem Zimmer gerði til að ná þessu fram var að skipta sinfóníuhljómsveit út fyrir 

litla hljómsveit með aðeins 32 hljóðfæraleikurum. Einnig fékk hann virtuoso 

einleikara með sér í lið og notaði mörg mismunandi einleikshljóðfærum: til að mynda 

harmóníku, banjó, ungverskt cimbalom og falskt píanó.54 Það má hér sjá ýmis líkindi 

á milli val Tiersens og Zimmers, þá einkum í vali á fáum hljóðfærum og heldur 

óvenjulegum einleikshljóðfærum. 

Tónlist Zimmers á það sameiginlegt með tónlist Tiersens að vera mjög framsækin og 

drífandi. Leiða má að því líkur að bakrunnur þeirra í rytmískri tónlist hafi haft áhrif á 

þeirra tónsköpun. Þrátt fyrir að tónlist Zimmers sé groddaleg á köflum gefur hún 

hlustendum drífandi frásögn söguþráðar og kemur ekki síður til skila mismunandi 

hugarástandi.55 Þessu nær Zimmer fram með því að semja út frá hugarstarfsemi 

Sherlock. Hann setur sig inn í karakterinn reynir af bestu getu að vita hvað Sherlock 

er að hugsa og sýnir hans skrítnu eiginleika og tilfinningar í tónlistinni.56 Þessi aðferð 

Zimmers er mjög ólík aðferð Tiersen sem samdi tónlistina ekki út frá ákveðnum 

karakter né ákveðnum atriðum. Aðferð Zimmer skilar sér vel til áhorfandans og ætla 

má að persónan Sherlock sé tónlistin. Aftur á móti þrátt fyrir að aðferð Tiersen sé 

önnur skilar tónlistin sér alveg jafnvel til áhorfandans og sýnir ekki síður persónuna 

Amélie og andrúmsloft myndarinnar þó mögulega á annan hátt. 

                                                
52 Ibid 
53 Rudy Koppl, Music from the Movies, Music From The Movies Media, U.S.A, 2009,   

„Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part one“, sótt 18. október, 
<http://www.musicfromthemovies.com/index2.php?option=com_content&view=article&id
=65>. 

54 Anthony D’Allessandro, „Han Zimmer, “Sherlock Holmes”, “It’s Complicated”“, Daily 
Variety, vol. 305, no. 50, desember 2009, bls 4. 

55 Jon Burlingame, „Hans Zimmer, Elemntary sonic elements of ‘Sherlock Holmes’ psyche 
are put to the test“, Daily Variety, vol. 306, no. 32, febrúar 2010, bls 2. 

56 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part two“. 
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Hljóðfæranotkun 

Eitt af því hljóðfæri sem var hvað mikilvægast í tónlistinni að mati Zimmers og notað 

í þeim tilgangi að fanga andrúmsloft Viktoríutímans, var falskt gamalt píanó sem 

hafði ekki verið stillt mjög lengi. Í leit hans að hinum fullkomna píanó hljómi, lét 

hann í fyrstu afstilla píanóið sitt sem reyndist ekki vera það sem hann var að leita að. 

Því næst keypti hann á netinu falskt, gamalt og misnotað píanó sem reyndist vera það 

rétta. Við það gerði Zimmer marga hræðilega hluti meðal annars að henda því niður 

stiga, í þeim tilgangi að fá öðruvísi og skrítin hljóð í tónlistina.57 Píanóið spilar 

stundum laglínuna ásamt öðrum hljóðfærum en er yfirleitt í hlutverki undirleiks sem 

einkennist af stride-stíl í mismunandi hraða. Þetta má til dæmis heyra í laginu My 

Mind Rebels at Stagnation.58
 

Sígaunaáhrifin enduspeglast auk hljóðfæravals, í skölum, rytmum og óvenjulegu 

formi þar sem kaflar eru mislangir, oft með oddatölufjölda takta, og taktbreytingar eru 

áberandi. Það kemur meðal annars fyrir í upphafslaginu Discombobulate þar sem öll 

einleikshljóðfærin koma fyrir og spila endurtekið aðalstefið, oftar en ekki tvö 

hljóðfæri saman. Cimbalom er eitt af einleikshljóðfærunum og er notað mjög mikið, 

þá aðallega í spilun aðalstefsins og yfirleitt með píanóinu. Hljóðfærið er slagverk með 

tónhæð og hefur ákveðið hvasst málmhljóð. Spilað er á það með sleglum.59 Í 

tónlistinni má einnig heyra hljóðfæri sem hafa verð afstillt og eru viljandi gerð fölsk 

án þess þó að hljóma illa. Á bak við þetta felast mikil vísindi í því að fá rétta hljóminn 

og að ná réttri stemmningu úr mismunandi hljóðfærahefð.60  

Hefðbundu slagverki er skipt út fyrir ruslatunnulok en aðallega sér hljóðfærið 

experibassi um það hlutverk. Experibassinn er uppfinning ítalans Diego Stocco sem er 

hljóðhönnuður og tónskáld.61 Bassinn er samansettur af fjölbreyttum 

strengjahljóðfærum eða er öllu heldur kontrabassi með áfastan strengjakvartett; háls 

af fiðlu, víólu og sellói. Hann er með fastan fóthamar neðst á bassanum og notuð eru  

kjuði, penslar og hnífapör til að framkvæma mjög ólík og fjölbreytileg hljóð. Það má 

segja að experibassinn hljómi eins og skrítinn gítar þar sem að búkur bassans breytir 

                                                
57 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part one“. 
58 Hans Zimmer, Sherlock Holmes, Watertower Music, 2009. 
59 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part one“. 
60 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part two“. 
61 Diego Stocco Official Page, Diego Stocco, 2008, „Diego Stocco Bio“, nóvember 2011, sótt 

28. nóvember 2011, <http://www.diegostocco.com/pdf/DiegoStoccoBio.pdf>. 
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endurómi (e. ressonance) strengjahljóðfæranna. Sem dæmi er búkur fiðlu tiltölulega 

lítill og í henni lifa plokkaðir strengir (e. pizzicato) í stuttan tíma en þegar fiðlan hefur 

stóran búk bassans, þá lifa þeir lengur eins og í gítar. Auk þess að gegna hlutverki 

slagverks í tónlistinni notaði Zimmer bassann einnig til að túlka hug Sherlocks.62 

Mikil tilraunastarfsemi með ólík hljóðfæri er eitt af því sem einkennir tónlist 

Zimmers, og er einnig að finna í tónlist Tiersens. Þeir ná báðir að fanga andrúmsloft 

og sögusvið myndanna en fara ólíkar leiðir að því. Það má alveg segja að Zimmer fari 

inn í hið tónlistarlega óþekkta og nái að færa Sherlock Holmes til 21. aldarinnar þrátt 

fyrir að tónlistin sé innblásin af iðnbyltingu Viktoríutímans.63 Það má ætla að það sé 

vegna þess að órafmögnuð hljóðfæri eru hugsuð á nútímalegri hátt og nýjar leiðir eru 

fundnar til að skapa ný hljóð.64 

Þó svo að lítil hljómsveit og hljóðfæraskipan, réttur píanóhljómur, cimbalom og 

experibassi séu þættir sem geri tónlistina að því sem hún er, felst aðal galdurinn, að 

mati Zimmers í flutningnum; ekki skiptir fjöldi hljóðfæraleikara mestu máli heldur 

hversu tilfinningaríkur hljóðfæraleikarinn er og hversu mikið hann setur í flutninginn. 

Að hafa karakter skiptir öllu, þora að spila til hins fullstu og hafa húmor fyrir því sem 

maður er að gera, vera algjörlega óhræddur við að prófa sig áfram og hafa fullkomið 

sjálfstraust í sínum flutningi.65 

Stefjanotkun 

Eitt af því sem greinir kannski helst tónlist Zimmers frá tónlist Tiersens er notkun 

hans á stefjaefni. Í myndinni koma fyrir þrjú stef. Í byrjun myndarinnar kemur 

aðalstefið fyrir í laginu Discombobulate. Þar notar hann glaðlegt stef frá 1891 sem sitt 

aðalstef. Stefið kemur oft og mörgum sinnum fyrir í gegnum myndina, þar sem það 

kemur fram í öllum hljóðfærunum en á mismunandi tímum, í ý msum útgáfum í 

fjölbreyttum tóntegundum og hraða, meðal annars löturhægt. Eins og sjá má í dæmi 4 

á næstu blaðsíðu, einkennist rytminn af endurteknum fjórðupörtum og tveimur 

áttundapörtum. Á meðan stefið í dæmi 5 aðgreinist frá stefi í dæmi 4 með öðruvísi 

rytma, meðal annars punkteringum, þá innihalda báðar útgáfur sömu nótur. Hins 
                                                
62 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part one“. 
63 Ibid. 
64 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part two“. 
65 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part one“. 
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vegar er sami rytmi í dæmi 4 og dæmi 6, en tónarnir hafa verið tónfluttir og stefinu 

lítillega breytt. Í síðasta dæminu kemur stefið svo fyrir „svingað“ í tríólum. Með 

Discombobulate setur Zimmer andrúmsloft myndarinnar og áhorfendur eru settir 

alveg um leið inn í heim Sherlock. Að sögn Zimmers vildi hann koma því strax á 

framfæri að það væri öðruvísi Sherlcok Holmes hér á ferð, skrítnari og með meiri 

húmor.66  

 

 

 

 

 

Aðalstef myndarinnar er Sherlock Holmes og vildi Zimmer að það lýsti persónu hans 

og því hvernig Robert Downey Jr. leikur hlutverkið; létt, glaðlegt og hálf 

kæruleysislegt þrátt fyrir drungalega áferð og sterkan púls.67 Annað aðalstef 

myndarinnar er stef Lord Blackwoods. Stefið, sem leikið er af 

málmblásturshljóðfærum, er byggt á klukknastefi Big Ben en kemur fram í moll í stað 

dúrs eins og sjá má í dæmi 8 og 9. Blásturshljóðfærin eru alltaf notuð á lágu tónsviði 

og ná þannig fram drungalegum áhrifum. Þetta er mjög einföld og sniðug hugmynd 

hjá Zimmer sem ég tel að virki vel því ekki tók ég eftir því að þetta væri stef Big Ben. 

Þriðja stefið er stef Irene Adler og að sögn Zimmer á hún víst nokkur stef þar sem 

hann gat ekki tekið ákvörðun um eitt ákveðið.68 

 

Þessi stefjatækni sem Zimmer notar er eins og fram hefur komið þekkt í 

kvikmyndatónlist. En þessi tækni hefur lengi verið notuð í tónlistarsögunni og má 

                                                
66 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part one“. 
67 Ibid. 
68 Rudy Koppl, „Sherlock Holmes, The Shadow of James Moriarty, part two“. 

Dæmi 8: Síðari átta tónar í 16 tóna bjöllustefi Big Ben  í Es-dúr. 

Dæmi 9: Stef Lord Bleckwoods í Es-moll. 

Dæmi 4: Aðalstef í Discombobulate. 

Dæmi 5: Hæg útgáfa af aðalstefinu í Discombobulate. 

Dæmi 6: Tilbrigði við aðalstef  í My Mind Rebels at  Stagnation. 

n 

Dæmi 7: Aðalstef leikið í tríólum. 
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rekja hana aftur til loka 18. aldar. Líkt og Zimmer hafa mörg stór tónskáld á borð við 

Berlioz og Wagner notast við stef til að einkenna persónur eða hugarástand. 

Samantekt 

Eftir að hafa fjallað um tónskáld og tónlist hvorrar myndar fyrir sig má sjá að tónlistin 

deilir að einhverju leyti sameiginlegum einkennum. Eins og fram hefur komið semur 

Tiersen ekki út frá neinu ákveðnu atriði eða persónu eins og Zimmer gerir, en báðir ná 

þeir þó að fanga umhverfi og sögusvið myndanna á sinn hátt. Þrátt fyrir að Tiersen 

notist ekki við stef þá hefur hann samt sem áður lag fyrir aðalpersónuna. Lagið birtist 

í þremur mismunandi búningum, ekki ósvipað því sem Zimmer gerir með sitt aðalstef. 

Hljóðfæranotkun þ eirra beggja er svipuð að því leyti að þeir nota báðir 

einleikshljóðfæri í stórum stíl og láta hljóðfærin spila mjög rytmískt. Hins vegar spilar 

Tiersen á hljóðfæri sín sjálfur á meðan Zimmer hefur hljóðfæraleikara til að vinna 

með, sem aðgreinir þá bæði sem tónlistarmenn og endurspeglar mögulega það 

fjármagn sem myndirnar höfðu. 

Þó svo að Tiersen hafði aldrei samið tónlist fyrir kvikmynd áður, ólíkt Zimmer, eiga 

þeir sameiginlegt að vera svo gott sem sjálflærðir í tónsköpun. Mér finnst tónlist 

þeirra beggja vera bæði drífandi og framsækin, en ástæðuna tel ég að megi rekja til 

sameiginlegs bakgrunns þeirra úr rytmískri tónlist. Þrátt fyrir að hafa farið sitthvora 

leiðina, Zimmer í kvikmyndatónlist og Tiersen haldið áfram að þróa sig sem 

sjálfstæðan tónlistarmann, þá eru þeir báðir mikið fyrir að prufa nýja hluti, gera 

tilraunir og finna nýjar leiðir til að skapa tónlist. Haft er eftir Tiersen að skapandi 

listamaður ætti ekki að festa sig í einum tónlistarstíl.69 Ég er honum sammála, og er 

þeirrar skoðunar að það sé mjög mikilvægt fyrir kvikmyndatónskáld, og jafnvel 

tónskáld yfir höfuð, að einblína ekki á einn ákveðinn stíl því fjölbreytni er mikilvæg í 

þessum heimi. Ég get ályktað eftir hlustun og umfjöllun á tónlist beggja tónskálda að 

þeir eru báðir mjög fjölbreyttir í sinni tónsköpun en jafnframt mjög skýrir og 

ákveðnir. Þeir eru óhræddir við tilraunir og þora að hugsa út fyrir kassann. 

                                                
69 Michael Hubbard, „Interview: Yann Tiersen“.  
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Lokaorð 

Það sem kom mér mest á óvart, sem ég vissi ekki við upphaf ritgerðarinnar, var að 

mikið af tónlist Amélie var af fyrri plötum Tiersens og ekki sérstaklega samin fyrir 

myndina. Mér hefur alltaf fundist tónlistin passa svo vel við og datt ekki í hug að hún 

væri samin fyrirfram. Í framhaldinu komst ég að því að þó svo að tónskáldin og 

tónlist þeirra sé mjög ólík og þeir fari sitthvora leiðina við tónsköpun fyrir umræddar 

kvikmyndir þá er hægt að finna ýmsa sameiginlega þætti í tónlist þeirra. Í gegnum 

tíðina hafa tíðkast ákveðnar skoðanir varðandi hvernig kvikmyndatónlist eigi að vera. 

Erfitt getur hins vegar reynst að setja tónlistinni skorður þar sem margar leiðir eru 

færar til tónsköpunar í kvikmyndum í dag, eins og sjá má í Amélie og Sherlock 

Holmes, þar sem tónskáldin hafa mikið frelsi. 

Af myndunum að dæma virðist það ekki skipta alltaf máli hvort að tónlist sé samin 

við kvikmynd eða hafi áður verið til, og að sama skapi hvort að tónskáldið hafi 

sérstaka reynslu af kvikmyndatónlist. Vert er að taka fram að þessir tveir þættir, 

kvikmyndin og tónlistin, vinna ávallt saman að einni heild, og ekki er sjálfgefið að 

góð tónlist passi við góða kvikmynd. Kannski má ætla að um heppni sé að ræða að 

tónlistin passaði við Amélie, en að mínu mati sanna fyrrgreindar myndir að hægt er að 

fara ólíkar leiðir í kvikmyndatónsköpun með góðri útkomu. 
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