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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þróunina í vestrænum tónlistarflutningi utan tónleikasalarins allt 

frá sjöunda áratugnum og fram til dagsins í dag. Á þessum árum átti sér stað gríðarleg þróun í 

heimi hljóðlistar þar sem samsuða listamanna úr öllum listageirum gerði það að verkum að 

umhverfishljóð, gjörningar, sjónlist og umhverfið sjálft tvinnuðust inn í hinn hefðbundna 

tónlistarheim. Hljóðlistar- og tónlistarmenn færðu sig út í umhverfið, burt frá tónleikasölunum, burt 

frá tíma, burt frá stöðluðu rými, burt frá nótnalestri og burt frá fyrirfram ákveðnum væntingum 

áheyrandans. Fjallað verður um hljóðlistarmanninn Max Neuhaus sem var í hópi þeirra fyrstu sem 

fluttu tónlistina úr tónleikasölunum og út í umhverfið á sjöunda áratugnum. Hann var ekki einn að 

verki því stór hópur hljóðlistar-, tónlistar- og gjörningamanna blómstraði á þessum áratugi sem 

dæmi má nefna Flúxushreyfinguna. Nokkur dæmi verða tekin um verk tónskálda á borð við John 

Cage, La Monte Young og Max Neuhaus og verða þau borin saman. 

 Þegar tónlist er tekin úr sínu hefðbundna rými, tónleikasalnum, breytist skynjun áheyrand-

ans á mikilvægi flytjanda, tíma og rýmis. Hver er vænting okkar til hljóðs í umhverfinu?  Hvenær 

er áheyrandi meðvitaður um tónlistina sem hann heyrir og sér og hvenær er hann ómeðvitaður hluti 

af tónlistinni?  

Megintilgangur ritgerðarinnar er að kanna tónlistarlega þróun sjónar og heyrnar síðastliðna 

áratugi ásamt hugmyndunum um tíma og rými í hljóðlist. Í ritgerðinni verða færð rök fyrir því að  

sjónræn menning sé orðin það ríkjandi að heyrnin nái ekki að þróast eðlilega samhliða henni. 

Neuhaus reyndi með verkum sínum að vekja athygli á skynjun hljóðsins með því að flytja hljóð-

verk sín á almenningsstöðum. 

 Þróun tónleikarýmisins verður skoðuð, allt frá hefðbundnum tónleikasölum og kirkjum yfir 

í umhverfið sjálft. Nú í dag eru alls kyns rými notuð við hljóðinnsetningar og dæmi verða tekin um 

hljóðverk í mismunandi umhverfum.  

Einnig verður fjallað um tónlist án ákveðins tíma. Skoðuð verða hljóðverk þar sem 

áheyrandi getur komið á ákveðinn stað og staldrað við í þann tíma sem honum sýnist án þess að 

hann missi af ákveðinni framvindu verksins. Slík verk geta líka náð til fólks sem gengur framhjá 

því án þess að gera sér grein fyrir að um hljóðverk sé að ræða. Gert verður grein fyrir hugtakinu 

augnabliksupplifun og þeim áhrifum sem það hefur á fólk í tónlistarlegu samhengi. 

Neuhaus hafði áhuga á hljóðlist utan hefðbundins tónleikarýmis. Hann færði hljóðin út í 

umhverfið og með því vakti hann athygli á skynjun hljóðsins jafnt sem sjónarinnar. Verk eftir 

Neuhaus verða vandlega skoðuð. Hugtökin staður (e. place) og stund (e. moment) verða tekin 

sérstaklega fyrir með tilliti til áhrifa þeirra á verk hans í hljóðlist 
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Tónlist utan tónleikasalarins 

 

-Þróun tónleikarýmisins 

Brian Eno sagði eitt sinn um fyrri tíma tónleikasali: „Sounds that are seperated from the outside 

world...a closed space seperated from the outside world and the sonic domain of everyday life.“1 

Með öðrum orðum var tónleikasalurinn lokað rými, afmarkaður frá heiminum og umhverfis-

hljóðum utan hans. Hér er þó ekki verið að segja að innan veggja tónlistarhúsa, á hefðbundnum 

tónleikum, hafi ríkt grafarþögn. Hljóðin sem komu frá áheyrendum voru hins vegar ekki 

viðurkennd sem „tónlistarleg“ hljóð. 

 

Í margar aldir hefur rými skipt miklu máli hvað varðar tónlistarflutning, hvort sem tónleikarýmið 

sjálft færist út í umhverfið eða ímyndunarafl tónskáldsins leiði áheyrendur út í hið huglæga 

umhverfi.  

Á miðöldum kyrjuðu munkar og nunnur kvæði í lokuðum klaustrum þar sem engir voru 

áheyrendur enda tilgangurinn einungis að ákalla Guð í söngformi. Kirkjur voru opnar almenningi 

og þar leiddu prestar samskonar fjöldasöngva fyrir þá sem vildu og því voru kirkjur meðal fárra 

opinberra staða þar sem fólk gat komið og hlýtt á tónlist án þess að þurfa að taka sjálft þátt í 

flutningnum. En þó að megintilgangur tónlistarinnar hafi verið guðsdýrkun var fólk þó orðið 

meðvitað um mikilvægi hljómburðar í kirkjunum eins og Bill Viola bendir á: „When one enters a 

Gothic sanctuary, it is immediately noticeable that sound commands the space. This is not just a 

simple echo effect at work, but rather all sounds, no matter how near, far, or loud, appear to be 

originating at the same distant place...“2 

Á mótum barokks og endurreisnartímans í lok 16. aldar sameinuðust leikrit og tónlist í 

tónlistarformið óperu. Í kjölfarið spruttu upp óperuhús um alla Evrópu en fyrsta óperuhúsið fyrir 

almenning var byggt í Feneyjum árið 1637 og nefndist Teatro San Cassiano. Óperan átti þátt í því 

að breyta veggjum tónleikasalarins í glugga sem sýndu sveitina og og náttúruna. Eins fjalla mörg 

verk barokktónskálda um náttúruna á raunsæjan hátt, sem dæmi má nefna verkið Árstíðirnar fjórar 

eftir Vivaldi. Sum skáld létu sér lokað tónleikarými ekki nægja og fluttu tónlistina utan veggja 

tónleikasalarins eins og til dæmis Handel með Water Music sem frumflutt var á bökkum árinnar 

Thames árið 1717. Einnig var lærð tónlist oft flutt á torgum úti eins og á Ítalíu og annarsstaðar í 

Evrópu. 

Rómantíska tímabilið einkenndist af huglægum ástum og draumum. Það má segja að 

ímyndun áheyrandans hafi verið mikilvægust, þ.e. að flýja tónleikasalinn í huganum, burt frá 

raunveruleikanum.  
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Debussy talaði um að þegar tónlist væri flutt utandyra bættust við hana alls konar áhrif frá náttúr-

unni; andvari, ilmur, skrjáf í laufum, sem tendra tilfinningar með tónlistinni sem ekki yrðu tendrað-

ar í tónleikasal. 

Í byrjun 20. aldarinnar útsetti Olivier Messiaen fuglasöngva fyrir tónverk sín. Hugmynd 

hans var því að færa náttúruna inní hið lokaða tónleikarými.3 Fleiri tónskáld færðu umhverfið sjálft 

inn í salinn eins og ítalski málarinn og tónskáldið Luigi Russolo.  

Það má segja að rýmið sem tónlist var flutt í hafi þróast hægt en bítandi í nokkrar aldir og 

því var ekki við öðru að búast en að á einhverjum tímapunkti væru umhverfið og umhverfishljóðin 

jafnvíg tónlistinni í tónleikasölunum og þar af leiðandi tónlistin jafngild hvort sem hún var flutt 

inni eða úti. 

 

-Hljóðin í umhverfinu 

Um miðja 20. öldina byrjuðu listamenn að gera hljóð sem heyrast ekki vanalega í náttúrunni. Hljóð 

sem mynda einskonar abstrakt heim hljóða  sem var ólíkur nokkru því sem fólk hafði áður upplifað. 

Einnig áttuðu listamenn og aðrir sig á því að umhverfishljóðin sem voru þegar til staðar voru einnig 

áhugaverð. Það sem skipti máli var að áherslan á upplifun á tónlist eða hljóð var færð inn í stað og 

stund. Það var augnablikið sem skipti máli. Þessi upplifun er yfirleitt skilgreind sem soundscape 

(ísl. hljóðumhverfi). 

 Dæmi um hljóðumhverfi er heimur hljóðanna sem samfélagið býr í. Einstaklingur sem býr í 

samfélaginu þarf að gera sér grein fyrir hljóðheiminum hverju sinni. Ákveðið samband eða tenging 

þarf að myndast á milli einstaklings og hljóðumhverfisins. Hugtakið hljóðumhverfi getur einnig 

verið skilgreint sem meira abstrakt hljóðbygging. Sem dæmi má nefna tónverk sem hljóma eins og 

umhverfishljóð eða tónverk byggt á hljóðum sem hafa verið gerð frá grunni í tölvu.4 

 Verkið 4'33” eftir John Cage er verk sem má skilgreina sem ákveðið hljóðumhverfi. Verkið 

er fjórar mínútur og þrjátíu og þrjár sekúndur af þögn. 4'33” er flutt þannig að í byrjun verksins  

sest flytjandinn við píanóið og lokar því. Í kaflaskiptum opnar flytjandinn píanóið aftur og lokar 

því svo þegar næsti kafli byrjar. Tónverkið sjálft samanstendur af hljóðunum sem heyrast í salnum 

á meðan verkið er flutt, þá helst umhverfishljóðum og hljóðum frá áheyrendum. Það er á 

áheyrandans ábyrgð að upplifa verkið og hljóðin sem heyrast, eða heyrast ekki. Tenging þarf að 

myndast á milli áheyrandans og verksins sjálfs til að tilganginum sé náð. John Cage var augljóslega 

að vinna með hljóðheim verksins, en þó innan ákveðins tíma og sem ákveðinn atburð. 

 
Á sjöunda áratugnum vakti hljóðlistarmaðurinn Max Neuhaus athygli fólks á 

umhverfishljóðum út um allt; líkt og John Cage hafði sagt nokkru áður voru hljóðin allt í kringum 

okkur. Neuhaus sagðist mála tóna fyrir eyru líkt og myndlistamenn mála myndir fyrir augu.  
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∗„Fyrir það fyrsta, maður sem lifir í skóginum, eyrun hans eru mun mikilvægari en augun; 

hann getur heyrt hættuna mun lengra í burtu en hann getur séð hana. Við greinum ennþá stærð 

náttúrunnar með eyrunum jafnt með augunum. En menning okkar er svo sjónræn að við eigum það 

á hættu að gleyma hljóðinu í kring.“5  

Ástæðan er samt ekki sú að heyrnin sé almennt lélegri en sjónin heldur hefur sjónin þróast 

mun hraðar en heyrnin síðastliðna öld. Tuttugasta öldin hefur alið af sér menningu sem treystir 

betur á sjónina en heyrnina. Með bókum, sjónvörpum, dagblöðum og skriflegum auglýsingum 

þjálfum við sjónina. Með tali, tónlist og hljóði þjálfum við heyrnina. Sjón og heyrn vinna saman í 

skynjun okkar á umhverfinu. Síðar í ritgerðinni verður fjallað um hvaða hlutverki sjón gegni í 

skynjun á rými sem og hvaða hlutverki heyrn gegni. Má segja að við lokum eyrum okkar fyrir 

angrandi umhverfishljóðum frekar en við lokum augum okkar fyrir ljótum byggingum? Í verkum 

Max Neuhaus, sem fjallað verður ítarlega um, má greina áhuga hans á varðveislu hljóðrænnar 

skynjunar mannsins. 

 

Max Neuhaus 

  

Max Neuhaus fæddist í Beaumont, Texas, 9. ágúst 1939. Við tíu ára aldur byrjaði hann að læra á 

slagverk. Á unglingsárunum ákvað hann að verða tónlistarmaður og vann fyrir sér með því að spila 

með rokk-, popp- og jazzböndum. Neuhaus lærði í The Manhattan School of Music frá 1957-1962 

og útskrifaðist þaðan með meistaragráðu í slagverksleik. Hann ferðaðist um Bandaríkin á árunum 

1962-63 og spilaði með hljómsveitinni Contemporary Chamber Ensemble undir stjórn Pierre 

Boulez. Um 1965 fór hann til Evrópu og spilaði þar í öllum helstu stórborgunum. En á meðan 

Neuhaus ferðaðist frá einni tónleikahöllinni yfir í aðra og spilaði virtúósa sólóstykki eftir 

snillingana John Cage og Karlheinz Stockhausen minnkaði fljótlega áhuginn á að vera slagverks-

leikari. Það var árið 1966 sem hann fór opinberlega að gera tilraunir með hljóðlist.  

 Árið 1968 hljóðritaði Columbia Masterworks* flutninga Neuhaus á verkum eftir meðal 

annars John Cage, Morton Feldman og Stockhausen. Með þessari hljómplötu, sem hét Electronics 

and Percussion: Five Realizations by Max Neuhaus, kvaddi hann slagverksferilinn sinn og hætti að 

koma fram sem slagverksleikari.  

Upp úr miðjum sjöunda áratugnum fór hann að kanna hvernig hægt væri að flytja hljóð og 

tónlist utan tónleikasalarins. Eitt af fyrstu verkunum hans á því sviði var Field trips thru found 

sound environments (1966-68). Fjallað verður um það síðar í ritgerðinni og borið saman við verkið 

4'33” eftir John Cage. Eftir að hafa látið starfsferil sinn sem slagverksleikari á hilluna einbeitti 

                                                
∗ Columbia Masterworks Ms 7139 
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hann sér að hljóðlist (e. sound art) og vann sleitulaust að hljóðverkum og teikningum út um allan 

heim. Max Neuhaus lést hinn 3. febrúar 2009. 6 

 

Flúxushreyfingin og Neuhaus 

 

Sjónlist & gjörningar 

Á sjöunda áratug 20. aldar myndaði hópur listamanna Flúxushreyfinguna. Verk Flúxushreyfingar-

innar einkenndust af nýstárlegum tilraunum innan listarinnar. Margir listamenn innan hreyfingar-

innar voru tónskáld og sömdu tónverk fyrir hljóðfæri sem oft voru notuð á annan hátt en venjulega. 

Gjörningar voru stór hluti af verkum listamannanna og þar af leiðandi sjónræni þáttur gjörninganna 

mikilvægur jafnt fyrir áheyrendur sem og þátttakendur. 

George Maciunas, litháenskur listamaður, hélt fyrsta Flúxusatburðinn árið 1961 í New York 

og ári síðar, 9. júní 1962, var fyrsta Flúxushátíðin haldin í Wuppertal, V-Þýskalandi. Fyrstu opin-

beru Flúxustónleikarnir voru haldnir í Wiesbaden, sama ár. Flúxusmeðlimirnir héldu ákveðna 

„atburði“ (e. events) þar sem flytjendur fengu leiðbeiningar í hönd með einni setningu eða tveimur 

sem skilgreindu hvað þeir áttu að gera, svokallaður gjörningur. Samkvæmt reglum Flúxus var 

hugmyndafræðin „Do it yourself “ (ísl. Gerðu það sjálf/ur) í hávegum höfð. Sem dæmi má nefna 

röð verka sem nefndust Composition 1960 eftir minimalistann og Flúxusmeðliminn La Monte 

Young.  

Composition 1960 no.10 innihélt einungis eftirfarandi leiðbeiningar: „Dragðu beina línu og 

fylgdu henni” eða  „Draw a straight line and follow it“. Verkið var bókstaflega þannig.  

Hugmyndafræði Flúxus var að vissu leyti einföld, það er að segja að leiðbeiningar voru 

einfaldar og látlausar, sem dæmi má nefna  verkið Composition 1960 no.2 eftir La Monte Young en 

þá hljóðuðu leiðbeiningarnar svo: „Kveiktu eld fyrir framan áhorfendurna...“ eða „Build a fire in 

front of the audience...“  Margir þekktir listamenn í dag voru hluti af Flúxushreyfingunni, sem 

dæmi má nefna: Yoko Ono, Dieter Roth og John Cage.  

Eins og áður sagði tengdu meðlimir Flúxushreyfingarinnar tónverk sín oft við gjörninga og 

sjónlist. Það má segja að hugmyndin um notkun á hinum klassísku hljóðfærum hafi verið þróuð í 

aðra átt þ.e. Flúxusmeðlimir einblíndu á annars konar notkun á hljóðfærunum sem dæmi má nefna 

verkið Piano Piece for David Tudor #1 en leiðbeiningarnar fyrir það verk hljóðuðu svo í stuttu 

máli; „gefðu píanóinu að borða.“ Verkið var búið annaðhvort þegar þátttakandinn hafði gefið 

píanóinu að borða eða þegar píanóið hafði borðað sjálft.7 
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-Max Neuhaus - Teiknað með eyranu 

Max Neuhaus tengdi hljóðlist sína mikið við myndlist. Hann teiknaði myndir af verkum sínum, í 

einskonar arkítektúrstíl, sem sýndu þannig fram á hver hugmynd hans var með hljóðinu. Hann 

sagðist oft hafa teiknað myndirnar nokkrum mánuðum eftir að verkið hafi verið flutt því þá gat 

hann staðið utan verksins og horft á það, utan rammans. Fyrir honum voru hljóð ósýnileg og hann 

lét teikningarnar tala fyrir sig. Hann vann hljóðlistina sína útfrá eyranu og oftast vissi hann ekki 

hvernig útkoman yrði.  

Með því að teikna upp „aðstæður“ gat hann gengið um tiltekið rými, virt fyrir sér 

teikninguna og heyrt fyrir sér hljóðið, allt í senn. Síðar í ritgerðinni verða tekin dæmi um verk eftir 

Neuhaus og teikningar verða sýndar samhliða ljóðrænni umfjöllun Neuhaus á verkum sínum. 

Flúxushreyfingin, í samanburði við Neuhaus, á sínar sameiginlegu hliðar varðandi sjón-

listina, þ.e. annarskonar notkun á umhverfi og tilgang tónlistar yfir höfuð, en Neuhaus sagði verk 

sín samt ekki gjörninga. Neuhaus vildi fremur búa til heim hljóða þar sem fólk upplifði augnablikið 

(e. moment). Megintilgangur hugmyndafræði Neuhaus var sá að ef fólk var komið á einhvern stað 

þar sem ákveðið verk hans var í gangi upplifði það ákveðið augnablik. Sumir tækju eftir því, aðrir 

ekki. Neuhaus sagði einnig að þrátt fyrir að einstaklingur upplifði ákveðið augnablik þá þyrfti ekki 

að vera að hann gerði sér grein fyrir að um hljóðverk væri að ræða.  

Ólíkt leiðbeiningum La Monte Young og Flúxus-listamannanna sagði Neuhaus sínar 

teikningar hvorki vera leiðarvísi að verkinu sínu né lýsingu þess. Teikningar Neuhaus eru þrátt fyrir 

það hugmyndir sem sýna inn í ferlið á verkinu en einnig eins konar áætlun um hvað hugmynd gæti 

orðið.  

 

Field trips thru found sound environments borið saman við 4'33” 

 

-John Cage & 4’33”  

John Cage var einn af Flúxus-listamönnunum og eitt af áhrifamestu tónskáldum 20.aldar. Cage 

talaði mikið um tónlist sem leikhús og með verkinu 4’33” vakti hann athygli á þögninni.  

4´33” var frumflutt árið 1952 af píanóleikaranum David Tudor. Hann hafði gengið með 

hugmyndina að verkinu í nokkur ár en eftir að hann sá hvítu málverkaröðina White Paintings eftir 

listamanninn Robert Rauschenberg ákvað hann að láta verða af hugmynd sinni. Hugmynd 

Rauschenberg var sú að hvítur strigi gæti aldrei verið auður því ryk og skuggi vörpuðu lit sínum á 

hann. Með þessari hugmynd Rauschenberg áttaði John Cage sig á því að hljóðverk án hljóða gæti 

aldrei verið alveg hljótt. 4'33” er ekki skrifað niður í hið staðlaða nótnaform heldur er tímaás 

verksins mínútur og sekúndur og klukka er notuð til að flytja nákvæman tíma á verkinu. Með þessu 

verki var Cage í raun að segja að þögnin væri líka hljóð, hin fullkomna þögn væri ekki til.  
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John Cage sagði að leikhúsið væri allt í kring, líka í tónleikasalnum. Með verkinu 4'33” þurfti at-

hygli áheyrandans að beinast að hljóðunum sem þegar voru til staðar. Með þessu verki voru sjónin 

og heyrnin orðin jafnvíg og að vissu leyti óaðskiljanleg. Í dag, þegar fólk veit hvernig verkið 

gengur fyrir sig, má álykta að tónlistargestir lygni aftur augum þegar verkið er flutt til að upplifa 

augnablikið, með eyrunum.  

 

-Field trips thru found sound environment borið saman við 4’33” 

Verkið sem markaði tímamót hjá Max Neuhaus er eins og áður hefur komið fram LISTEN eða  

Field trips thru found sound environments (1966-68). Verkið einkenndist af óvissu í garð áheyrenda 

sem mættu í tónleikasal í von um hefðbundna tónleika.  

LISTEN  á að vissu leyti rætur sínar að rekja til 4´33” en Neuhaus breytir verkinu sínu á 

áhugaverðan hátt. Í fyrsta lagi er verkið 4'33” flutt innan veggja tónleikasalarins. Fólk situr 

leiðbeiningalaust um hvernig skal upplifa verkið og það sem heyrist á meðan á verkið er flutt er í 

raun og veru það sem á að heyrast. Í verkinu LISTEN eftir Neuhaus mætti fólkið hins vegar í andyri 

tónleikasalarins. Það fékk svo sannarlega ekki að fara inní salinn, enda ekkert þangað að sækja. 

Áheyrendurnir fengu stimpil á handabakið sem á stóð „LISTEN“ og var síðan sagt að fara upp í 

rútu sem var fyrir utan tónleikahúsið. Áheyrendur voru svo keyrðir í ákveðin hljóðumhverfi vítt og 

breitt um New York, til dæmis neðanjarðarlestargöng, orkuveitur og hraðbraut.  

 Verkið 4'33” eftir John Cage er af mörgum talið eitt helsta tímamótaverk 20. aldarinnar þar 

sem verkið braut blað í tónlistarsögu hvað varðar hljóð, þögn, sjón og heyrn. Mikilvægast er þó 

hugmyndin um tíma. Eins og nafn verksins gefur til kynna er það innan ákveðins tímaramma sem 

er svo nákvæmur að tíminn er það eina sem segir til um hvenær hvaða kafli byrjar í verkinu. Í því 

samhengi má segja að Max Neuhaus tengist að einhverjum hluta John Cage hvað varðar hljóðin í 

kringum okkur. Hugmynd Neuhaus tekur aðra stefnu, inn í tímaleysuna. Síðar í ritgerðinni verður 

fjallað um röð verka að nafni Like Spaces og í þeim verkum breytir Neuhaus stærð rýmanna með 

hljóðum burtséð frá tíma.  
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Hið fullkomna tónleikarými? 

-Að horfa á tónlistarflutning  

„Every room has its own melody hiding there until it is made audible“8                                                

Alvin Lucier. 

Tónlist var einu sinni samin til að vera flutt í ákveðnu rými. Eftir að tónlistin hætti að tilheyra 

neinu sérstöku rými var flytjandinn færður og einblínt var á rýmið sjálft og hljóðumhverfið sem 

umkringdi það.  

 Um 1950 fóru listamenn að gera verk fyrir segulbandstæki (e. tape music). Hugmyndin var 

að taka upp hljóð, klippa og endurtaka einstaka búta hljóðsins. Tónlist þess efnis var því tilbúin 

áður en hún fór á svið. Það var enginn lifandi flytjandi á sviðinu heldur var flutningur og útkoma 

verksins undir segulbandstækinu komin. Fyrir mörgum er óþægilegt að sjá enga sjónræna þróun 

þegar hlustað er á tónlist flutta á tónleikum. Leigh Landy segir í bók sinni Understanding the art of 

sound organization:  

„It has been my experience that inexperienced listeners tend to find sound-based works 

more accessible when introduced in a convincing manner within audiovisual context regardless of 

what they are. [...]We are indeed living in the era of the image culture.“9   

Leigh Landy segir hér fyrir ofan að menning okkar sé þróuð áfram af sjóninni. Úr þessu má 

lesa hversu mikil áhrif sjónmenning hefur á tónlistina. Eins og áður sagði þá er ástæðan ekki sú að 

heyrnin sé lélegri. Tökum sem dæmi tónlistarmann sem lært hefur tónlist frá unga aldri. Mikil 

áhersla er lögð á þjálfun heyrnarinnar í tónlistarnámi og því er augljóst mál að margir tónlistarmenn 

eru með betur þjálfað eyra bæði til að hlusta á tónlist (t.d. nútímatónlist, tilrauna- noise tónlist) og 

einnig til að greina hvers kyns hljóð. Þjálfun heyrnarinnar er jafnmikilvæg og þjálfun sjónarinnar. 

Með komu segulbandstækisins beindist athyglin að tónlistinni sjálfri en stuttu síðar fóru 

tónlistarmenn að taka þátt í elektrónískum og akústískum flutningum verka sinna. Ein af 

ástæðunum gæti einmitt verið þörf fyrir sjónrænni þróun tónlistar. 

 

-Nýjar leiðir varðandi tónleikarými og hugmyndir Neuhaus 

Það var á síðari hluta 20. aldarinnar að gjörningar og sjónlist á sviði urðu áhugaverð viðbót við 

tónlistarflutning. Má ætla að sum tónskáld hafi áttað sig á hversu mikilvæg sjónræn þróun væri 

fyrir segulbandsverk og fleiri slík hljóðverk og því jókst áhuginn á líflegri framkomu á sviðinu. 

Dansarar, búningar og myndbönd (oft í beinum tengslum við flytjanda, þ.e. sjónlistin er beintengd 

við hljóðið) eru dæmi um gjörninga sem tengjast hljóðlist af þessu tagi.  
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 Flestir hljóðinnsetningaatburðir síðari ára eiga sér stað í listasöfnum eða á öðrum stöðum 

utan hins hefðbundna tónleikasalar. Algengara er að fólk sæki frekar hljóðinnsetningaatburði í lista-

söfn heldur en í hefðbundna tónleikasali. Er fólk sem sækir listasöfn ef til vill með opnari hug 

gagnvart nýjum hugmyndum heldur en fólk sem sækir hefðbundnari tónleika í tónleikasali? Að 

vissu leyti liggur svarið hjá listamanninum sjálfum og hans ákvörðun um rýmið hverju sinni. 

Sjónræni þáttur ákveðins verks tengist annars vegar rýminu sem við erum staðstett í og hins vegar 

því sem gerist innan þess rýmis. Það er á listamannsins ábyrgð að nýta rýmið sem til staðar er.  

Tónleikarými hefðbundinna tónleikasala er yfirleitt eitt ferkantað rými sem samanstendur af sviði 

og áheyrendasal sem snýr beint á móti sviðinu. Slíkt rými býður kannski ekki uppá alla þá mögu-

leika sem listamaður þarf hvað varðar hugmyndir um mismunandi útfærslur fyrir flutning á tónlist.  

Að hefðbundið tónleikarými sé ekki hentugt fyrir hvaða tónlistarflutning sem er, gæti verið 

ein af ástæðunum þess að listamenn kynni sér aðrar og mismunandi aðstæður eins og listasöfn og 

umhverfið, að innan sem utan.  

 Max Neuhaus skoðaði og nýtti sér mismunandi aðstæður fyrir flutning á verkum sínum og 

það var að sjálfsögðu gert mjög meðvitað. Þrátt fyrir að hann segðist vinna sín verk út frá rými en 

ekki tíma voru þessir tveir ólíku hlutir, rýmið og tíminn, þeir sem skiptu hann mestu máli. Neuhaus 

sagði í viðtali við Ulrich Loock árið 1990 að hann gerði ekki tónlist háð tíma. Hugmynd hans var 

ekki sú að fólk kæmi við byrjun ákveðins verks og færi í lok þess.10  

Út frá hugmyndum um tíma (e. moment) og rými (e. place) gerði hann tvær raðir verka á ferli 

sínum, önnur nefnist Moment Works og hin nefnist Place Works. 
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Moment works 

-Time Piece 

 

mynd 1 

 

Sound  

emerging from nowhere 

Increasing  

in volume and colour 

Imperceptibly 

Reaching its peak 

Suddenly disappearing  

Leaving in its  

wake 

An aural afterimage 

Within a sense of 

stillness.11 

  

 

-Aural afterimage (ísl. hljóðeftirmynd) 

Hin fullkomna þögn er ekki til. Hinsvegar er til hljóð sem við heyrum eftir að við heyrum annað 

ákveðið hljóð. Eins og sjá má á mynd 1 byrjar hljóðið í engu. Hljóðstyrkurinn hækkar svo hægt að 

hann greinist vart. Svo hættir hljóðið. Áheyrandinn tekur fyrst eftir hljóðinu þegar það er tekið í 

burtu og hann er skilinn eftir í rýminu með umhverfishljóðunum sem umlykja það.  
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Neuhaus kallar þessa augnabliksupplifun aural afterimage (ísl. hljóðeftirmynd).  

Árið 1979 fékk Max Neuhaus hugmynd að verkinu Time Piece, sem er hluti af röð verka að 

nafni Moment. Hann gerði tilraun á vekjaraklukkum sem slökktu skyndilega á sér eftir stöðugan 

tón; viðkomandi vaknar við þögnina, ekki hávaðann.  

 Árið 1983 gerði hann aðra tilraun á þessari hugmynd: Time Piece „Archetype“ í Whitney-

safninu, New York. Með hljóðnemum varpaði hann umhverfishljóðheimi af Madison Avenue yfir í 

útiport Whitney-safnsins þar sem hljóðheimurinn ómaði í gegnum hátalara. Portið í listasafninu 

snýr beint að götunni og því heyrðust umferðarhljóðin af götunni í bland við sömu hljóð úr hátölu-

rum. Neuhaus lék sér með að breyta tónhæð umferðarhljóðanna sem fóru í gegnum hátalarana og 

einnig lét hann hljóðin bergmála í portinu þannig að ef einhver flautaði á götunni mátti heyra 

ítrekað í endurtekinni flautunni úr hátölurunum. Segja má að verkið hafi sýnt einskonar hljóð-

spegilmynd (e. aural reflection) af Madison Avenue. Þegar umferðin var sem mest var mestur 

hávaði í portinu og þegar færri bílar voru á ferð minnkaði þar af leiðandi hávaðinn. Á 15 mínútna 

fresti hækkaði hljóðstyrkurinn í hátölurunum upp að vissu marki og hætti svo. Þá var fólk skilið 

eftir í portinu aðeins með upprunalegum umferðarhljóðum þar til leikurinn var endurtekinn.  

Það áhugaverða við verkið er að þrátt fyrir að breiðstrætið Madison Avenue hafi virst þögult 

fyrir eyrum borgarbúa að kvöldi til þá voru umhverfishljóðin, sem við útilokum í okkar daglega 

amstri, alltaf til staðar. Þar sem við lokum eyrum okkar fyrir hinum daglegu umhverfishljóðum 

getur vel verið að einhver hafi gengið inní portið en ekki tekið eftir verkinu sjálfu. Hugmynd verk-

sins var einmitt að ýkja þau hljóð sem koma af götunni og láta fólk í raun skynja þau á annan hátt 

en vaninn er.  

En þar sem verkið var í einskonar sýningarformi, þ.e. sýnt á listasafni, voru flestir sem 

gengu þangað inn meðvitaðir um að þeir væru að fara á sýningu. Neuhaus sagði: „The problem was 

that it was in the context of museum exhibition, so most people went out and tried to hear it.“12 

Það áhugaverða við hugmyndafræði Neuhaus er að fólk upplifi verk án vitundar. Það er svo 

undir einstaklingnum sjálfum komið hvort hann meðtekur verkið eða ekki. Það er tengingin á milli 

einstaklings og hljóðheimsins (e.soundscape) sem þarf að myndast til að einstaklingur upplifi 

verkið á sinn hátt.  

Vildi Neuhaus ekki að fólk væri vopnað ákveðnum væntingum gagnvart verkum hans? 

Gerði hann sér ekki grein fyrir að með tímanum myndu verk hans fréttast um allan heim og fólk 

kæmi einmitt til að hlusta á þau? Jú, að sjálfsögðu, og með því hefur hann ef til vill vakið áhuga 

almennings á hljóði. Í verkum Neuhaus má finna fyrir áhuga hans á hljóði og mikilvægi þess í hinu 

daglega lífi. Með því að vekja athygli á því að allir geti upplifað hljóð hvar sem er gæti hljóð-

menning vaxið til jafns við sjónmenninguna. Hér skal þó bæði bent á að sjónmenning er hvorki 



 14 

slæmur ávani nútímans né að mannkyninu stafi ekki ógn af sjónrænu upplýsingaflæði. Mikilvægt 

er þó að láta þróun heyrnarinnar ekki dragast aftur úr. 

 Hugmynd Neuhaus um Time Piece þróaðist og á árunum 1989-1993 gerði hann loks verk í 

Kunsthalle, Bern og útskýrði það á þennan hátt: „Verkið er flutt með því að leiða hljóð inn í rýmið 

og hljóðstyrkurinn hækkar svo hægt, í um fimm mínútur, að munurinn heyrist vart. Á heila og hálfa 

tímanum hættir hljóðið. Þú tekur fyrst eftir hljóðinu þegar það er tekið í burtu og þú ert skilinn 

eftir í rýminu með umhverfishljóðin í kringum þig og tilfinningin er eins konar léttir. Það er engin 

orðabókarskilgreining á því sem ég er að tala um, heldur mætti kalla þetta ákveðna hreinsun.“13   

Má segja að með Moment-verkum sínum hafi Neuhaus náð að staðsetja hlustun? Að vissu leyti þar 

sem tilgangur Moment-verka hans er að viðkomandi upplifi hlustun á ákveðnum stað í eitt 

augnablik.  

Hér að neðan talar Neuhaus um hugmyndina á bak við Time Piece. Hann sagði að eitt af 

þeim hefðbundnu aðferðum sem tónskáld beiti við að semja sé að ákveða tímalengd. Áhugi Neu-

haus lá frekar í að einblína á rýmið og leyfa hlustandanum að búa til sinn eigin tíma, inni í rýminu. 

Með því gat hann náð til breiðari hóps fólks, ekki bara til þeirra sem sóttu tónleika.  

„Traditionally, composers have located the elements of a composition in time. One idea 

which I am interested in is locating them, instead, in space, and letting the listener place them in 

his own time. I´m not interested in making music exclusively for musicians or musically initiated 

audiences. I am interested in making music for people.“ 14  

Þrjú síðustu verkin í þessari Moment works röð eru enn í gangi. Þau eru: 

Time Piece, Graz (2003-  ), Time Piece, Beacon (2006-  ) og Time Piece, Stommeln (2007-  )  
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Place works 

 

Place 

Communion with sound has always                                                                                                 

been bound by time.                                                                                                                   

Meaning in speech and music                                                                                                        

appears only as their sound                                                                                                           

events unfold word by word,                                                                                                            

phrase by phrase, from                                                                                                                            

moment to moment.                                                                                                                               

My Place works share a                                                                                                               

different fundamental idea –  

that of removing sound from time and setting it, 

 instead, in place.15 

 

Times Square (1977-92, 2002- ) 

 

 
mynd 2 

„For a place work you have to go to the place; for a moment work you can be in any of many 

places at the moment.“16 

Árið 1977, eftir þriggja ára vinnuferli, gerði Max Neuhaus verk á Pedestrian Island á Times 

Square á milli 45. og 46. strætis, New York. Verkið heitir Times Square. Hljóðið kom úr undir-

göngum fyrir loftræstikerfi á mikilli umferðargötu (mynd 2). Verkið fólst í því að keppa við 

umhverfishljóðin og hið daglega hljóð með ákveðnu flæði hljóðheims sem hann hafði búið til en 

um leið að auka við hljóðin sem fyrir voru. Hljóðheimurinn sem Neuhaus bjó til fyrir þetta verk er 

tímalaus að vissu leyti en hefur eins konar innri hreyfingu, þannig að hljóðið virðist lifandi.  
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Þarna er hin harmóníska og melódíska tónlist langt í burtu frá raunveruleikanum; aðeins upplifunin 

á þessum stað á þessum tíma. Umferðarhljóðin og hljóð Neuhaus eru blönduð saman í eitt, hvort 

sem fólk tekur eftir því eða ekki. Það er tilgangurinn. 

Flest fólk sem gekk framhjá Times Square hefur væntanlega gengið þar framhjá án þess að 

gera sér grein fyrir að um hljóðverk væri að ræða. Og mörgum hefur örugglega verið alveg sama. 

Fólk ræður hvort það tekur þátt í að upplifa verkið eða ekki. Það er þessi meðvitund eða ómeðvit-

und sem Neuhaus leitaði eftir í fólki. Árið 1992 fór Neuhaus í leit að styrktaraðilum til að halda 

verkinu gangandi. Enginn af þeim menningarsjóðum sem hann leitaði til virtist hafa áhuga á að 

styrkja verkefnið. Þannig að Neuhaus fór að eigin sögn í verkfall og hljóðheimur Times Square 

þagnaði í tíu ár. Árið 2002 styrkti menningarsjóðurinn DIA: Art Foundation loks verkið aftur og 

ekki hefur verið ákveðið hvenær því verður hætt.  

Það má segja að megintilganginum sé náð hjá Neuhaus þegar slíkt verk er loks framkvæmt. 

Að láta hvorki fjármagn né neitun hjá yfirvöldum stöðva sig þrátt fyrir stórar og viðamiklar hug-

myndir. Í fyrstu þykja þær ef til vill ekki áhugaverðar á blaði en þegar öllu er á botninn hvolft eru 

þær mikilvægur hluti af tónlistarlegri þróun nútímans. Viðbrögð fólks eru svo annar þáttur hug-

myndafræði Neuhaus. Með tímanum fréttir fólk vitaskuld af slíkum verkum og fólk fer nú á Times 

Square eins og að fara á hvert annað listasafn. Fólk hefur nú kynnt sér list hans og veit af hug-

myndum hans. Þrátt fyrir nafnlaus og tímalaus verk Neuhaus og þótt hann geri verk án þess að 

auglýsa stað og stund þá eru þau til staðar og fólk heimsækir þau meðvitað til að upplifa augna-

blikið.  

Neuhaus sagði í viðtali við Ulrich Loock árið 2005 að hann hefði hugsanlega ekki fengið 

styrk fyrir enduruppsetningu á verkinu árið 2002 ef hann hefði ekki lagt niður verkið árið 1992, því 

fólk fór að undrast um þennan magnaða stað.17 Fyrir þá sem uppgötva verkið er það í raun eigin 

uppgötvun á ákveðnum stað eða augnabliki. Það er ekki hægt að segja að allir upplifi ákveðinn stað 

eða ákveðið augnablik eins. Times Square var hugsað sem nafnlaust verk á stað þar sem allskyns 

fólk sameinast. Tilgangurinn er að allir geti gengið í gegnum þetta augnablik og skynjað það á sinn 

hátt burtséð frá því hvort þeir eru listáhugamenn eða ekki. 
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-Untitled, (1979-1980) Museum of Contemporary Art, Chicago 

„In my work the speakers are always concealed, so the system producing the sound doesn´t become 

a physical reference.“ 18   

Á árunum 1979-1980 hljómaði verk eftir Neuhaus í stigagangi Museum of Contemporary Art, 

Chicago. Verkið, sem var án titils hljómaði úr 30 hátölurum sem sáust ekki í nýbyggðum stigagangi 

safnsins.  

The room has unusual proportions, 
almost square and four storeys high. 
It also offers a means of exploration 

in three dimensions – a floating 
stairway leading from top to bottom. 

 
The work occupies the two extremes 

of sound spectrum. The lows are 
composed of resonances of the space 
and though loud, are hidden in their 

resemblance to the sounds of flowing 
air. The highs are soft lines which 

penetrate the space at various levels. 
 

Together they form a sonic structure 
both delicate and massive, but which 

nevertheless remains more of a 
presence than a sound.19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mynd 3 

 
 

Neuhaus var beðinn um að gera verk í nýjum hluta listasafnsins og þegar hann sagðist vilja setja 

upp verk sitt í stigaganginum urðu flestir hissa. Þeir höfðu ekki hugsað stigaganginn sem eitt af 

sýningarrýmunum. Eitt af því sem vakti áhuga Neuhaus á stigaganginum var að stiginn snertir ekki 

veggi hússins, því umlykur hljóðið stigann og einnig fólkið sem gengur upp og niður. Á bakvið 

veggklæðninguna í einu horninu staðsetti Neuhaus svo þrjátíu hátalara sem gáfu frá sér hljóm-

mikið, viðvarandi hljóð því í slíku rými er ómurinn mikill og stór.  

Líkt og með Times Square gengu væntanlega margir upp stigann án þess að láta það hvarfla 

að sér að gengið væri í gegnum hljóðverk því þegar gengið var um stigann var eins og hljóðið 

kæmi úr öllum áttum.  

 

-Skynjun sjónar og heyrnar í rými 

Þau skilningarvit líkamans sem eru hvað næmust fyrir tíma og rými eru sjón og heyrn. 

Hljóðinnsetningar, sem fóru að þróast í enda 20. aldar, eru mikilvægur þáttur í nútímalistinnni þar 

sem algengt er í innsetningunum að viðkomandi þurfi að nota bæði sjón og heyrn til að upplifa 

verkið. Heyrnin skynjar betur heildarupplifunina í ákveðnu rými og samkvæmt bókinni Resonances 
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: Aspects of sound art er skrifað að því sé oft haldið fram að við greinum rými útfrá sjóninni. Við 

sjáum aftur aðeins hluti sem endurkasta ljósi eða hluti sem eru beint fyrir framan okkur. Heyrnin er 

mun betri í að greina rýmið. Hún skynjar hljóðstyrk rýmisins og getur sagt til um gæði og hljóm-

burð þess. Sjónin er hins vegar næmari í að greina fjarlægð. Segja má að þessi tvö skynvit okkar 

séu óaðgreinanleg í skynjun okkar á umhverfinu.20 

 

 

-Like Spaces – sjónræn tilfinning rýmis 

Max Neuhaus vann með hugmyndina um að breyta eins útlítandi rýmum með því að nota hljóð. 

Með því breytist sjónræna tilfinningin fyrir rýminu. Hann gerði þrjú verk á árunum 1989-1990, 

samkvæmt þessari hugmyndafræði sinni, sem hann kallar Like Spaces.  

 

1. „Two Identical Rooms“ (Hamburg, 1989)  

2. „Two Sides of the Same Room“ (Dallas, 1990) 

3. „Three Similar Rooms“ (Torino, 1990) 

 

Neuhaus gerði teikningar af þessum verkum, eins og af svo mörgum öðrum verkum sem hann vann 

að, og við hlið teikninganna skrifaði hann litla lýsingu á verkinu á mjög ljóðrænan hátt. Neuhaus 

sagðist blanda hljóðum saman líkt og málarar blanda litum. Samkvæmt þeim myndum sem hann 

teiknaði niður við hvert hljóðverk má álykta það að hann hafi hugsað sjónrænt um hljóðið þ.e. 

hvernig lík hljóð blandast eins og líkir litir. Í þessu samhengi má tengja Neuhaus óbeint við Flúxus-

hreyfinguna þar sem hann teiknar og skrifar niður hugmyndir en eins og áður sagði er, að hans 

mati, hvorki teikningin né textinn leiðarvísir að því hvernig hljóðverkið er í raun og veru. Oft vissi 

hann ekki sjálfur hver lokamynd verka sinna yrði, hljóðlega séð. Neuhaus var hvorki með 

flytjendur né fyrirfram ákveðnar leiðbeiningar eins og Flúxus-listamennirnir unnu heldur er þetta 

allt hugsað út frá upplifuninni, hvernig sem áheyrandinn tekur henni. Max Neuhaus lýsir verkinu 

„Three Similar Sooms“ á þennan hátt, samhliða mynd 4; 
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The three rooms are visually similar 

with approximately the same dimensions,  

high vaulted ceilings and connecting  

doorways. 

 

The work gives each room a different  

sound mixture. The sounds, not loud 

but quite easy to hear, form textures 

which envelop each space, not so much 

as something to listen to; more 

something one is immersed in. 

 

In passing between the rooms the exact 

point of change is elusive — suddenly 

one simply finds oneself in a distinctly 

different place.21 

 

mynd 4 

  

Eins og sjá má á mynd 4 litar hann herbergið til vinstri rautt, herbergið til hægri blátt og miðju-

herbergið rautt og blátt. Herbergin eru eins útlítandi og með dyragáttum á milli hvers annars. Neu-

haus spilaði mismunandi hljóð inn í hvert þeirra, ekki of hátt því þá færi fólk að hlusta á þau, 

heldur lætur hann hljóðin umlykja herbergið.  
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Þegar farið var á milli herbergja var í raun eins og þú syntir hægt í gegnum hafsjó af 

hljóðum og á einum tímapunkti þegar komið var í næsta herbergi var augljós skynjun um annað 

rými, hljóðanna vegna. Af litasamsetningu miðjuherbergisins má þó sjá að vinstra herbergið og 

hægra herbergið sameina hljóð sín í miðjuherberginu.  

Neuhaus notaðist við tölvur og tölvuforrit (Max/MSP) til að búa til hljóðheim sinn. Fyrir 

hvert verk bjó hann til nýja hljóðgerfla (e.synthesizer) og ný hljóð. Flúxus-listamennirnir notuðust 

aðallega við einfaldar leiðbeiningar og tónverk þeirra innihéldu alls ekki alltaf hljóðfæri eða 

hefðbundna notkun á þeim. Verk Neuhaus eru að sjálfsögðu ekki endalaus þótt hann vissi ekki 

fyrirfram útkomuna og hann lagði mikla áherslu á tímaleysu og öðruvísi staði fyrir hljóðverk sín. 

Verk Flúxus-listamanna voru hinsvegar opin og síbreytileg. Sameiginlegar áherslur Flúxus og 

Neuhaus voru nýjar hugmyndir, framkvæmd þeirra og að útkoman væri í raun niðurstaða hug-

myndarinnar.  

Þessi aðferð, að búa til óútreiknanlega útkomu úr ákveðinni hugmynd, er áhugaverð því þá 

beinist athygli verksins meira að hugmyndinni sjálfri, sem fær um leið meira vægi. Útkoman er svo 

eins konar niðurstaða á hugmyndinni. Heppnaðist hugmyndin eða ekki? 

 

Moment works borin saman við Place works 

 

„Munurinn á verkum fyrir augnablik (e. Moment works) og verkum fyrir staði (e. Place works) er 

sá að verkin fyrir augnablik eru öll á mismunandi stöðum, og heyrast aðeins í eitt augnablik á 

öllum þessum stöðum, á meðan verkin fyrir staði eru aðeins á einum stað en eru síendurtekin þar 

sem þau eru. Moment works búa ekki til staðinn sem þau eru á, en þau vekja athygli á honum 

þegar þau hverfa; á sama hátt búa Place works ekki til tíma, en þau leyfa viðkomandi að upplifa 

sinn tíma á meðan hann er þar. Skynjunin á Moment works og Place works eru því eiginlega 

andstæða þess sem þau eru: Moment works leyfa viðkomandi að finna sig á ákveðnum stað; Place 

works leyfa viðkomandi að búa sér til sinn eigin tíma. Verkin eru andstæður; þau eru bæði það sem 

þau eru ekki.“22  

Í Moment works umlykur hljóð allan þann stað sem verkið er á. Um leið örvar það aukna 

meðvitund viðkomanda um þann stað sem viðkomandi er staðsettur á, meðan hlustað er á verkið. Í 

Place works breytist hljóðið hins vegar ef viðkomandi hreyfir sig og ef staðið er á einum stað allan 

tímann er engin hljóðræn breyting. Moment works vekja athygli á einstaklings-upplifun á 

einhverjum ákveðnum stað sbr. Time Pieces, Beacon en Place works snúast um að einstaklingur 

geri sér grein fyrir sinni upplifun á tímanum þegar hann er þar sbr. Times Square.23 
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Tónlist fyrir hús og jarðverk 

 

Hugmyndin um þróun rýma heldur áfram í samtímanum. Skynjun okkar á umhverfinu og tíma 

þróast hratt og hér að neðan eru dæmi um verk sem samin hafa verið fyrir heil hús þar sem tíma-

lengd verkanna fer oft eftir því hvort fjármagn sé til. Einnig gildir þetta um verk fyrir náttúruna.  

Tónlist fyrir hús hefur verið gerð undanfarna áratugi og hér ber að nefna nokkur dæmi um 

tónlist sem flutt hefur verið í herbergi eða yfirgefnu húsi. Dream House (1962), New York, er verk 

sem stendur að hluta til tímalaust í herbergi. Verkið er eftir minimalistann og Flúxus-listamanninn 

La Monte Young, sem vann það ásamt konu sinni Marian Zazeela, myndlistarkonu. Verkið saman-

stendur af endurteknum sínustónum og ljósumhverfi og er lýst af listamönnunum sem „a time 

installation measured by a setting of continous frequencies in sound and light.“24. Verkið hefur 

verið sýnt á mörgum stöðum, allt frá einni viku upp í nokkra mánuði. Í New York hefur verkið 

verið í gangi síðan 1993 og er enn sýnt í húsnæði MELA foundation á 275 Church Street, NY. 

Árið 1968 gerði Karlheinz Stockhausen verk sem kallað er Music for a house  og var flutt í 

Darmstadt, Þýskalandi. Inní húsinu voru hljóðfæraleikarar paraðir saman í litlum kammergrúppum 

eins og tríói og kvartetti og voru upptökur af spilamennskunni spilaðar daginn eftir í tveimur 

herbergjum. Áheyrendur gengu í gegnum húsið í leit að hljóðfæraleikurunum án árangurs þar sem 

þeir voru farnir.25 

 Maryanne Amacher gerði verk í anda Dream House árið 1980. Hún tók yfir yfirgefið hús  í 

St. Paul á amerísku tónlistarhátíðinni New Music America og fyllti það með hljóðum í 

stigaganginum.  

 Árið 1968 gerði Max Neuhaus verkið Southwest stairwell (Toronto, Canada). Myndina 

teiknaði hann 24 árum síðar, árið 1992. Verkið var flutt í stigagangi og á myndinni má sjá að hann 

litar hverja hæð fyrir sig og þar af leiðandi eru tónarnir mismunandi. Eins og sjá má þróast litirnir 

hver af öðrum og þar af leiðandi þróast hljóðin í stigaganginum hvert af öðru. Hann sagði 

stigaganginn líkjast völundarhúsi með öllum þessum hornum og litlu glufum út um allt. Þarna 

notaði Neuhaus liti sem hljóð og hljóðin tengjast á milli hæða líkt og litirnir. (mynd 5) 

 

mynd 5 
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Hljóðlist er þó ekki einungis að færast úr tónleikasölum yfir í listasöfn og yfirgefin hús 

heldur vilja listamenn ganga enn lengra og spila náttúruhljóð úti í náttúrunni. Slík hljóðlist hefur 

verið skírð Earthworks (ísl. jarðverk), verk sem búin eru til fyrir náttúruna. Hljóðlistamaðurinn 

David Dunn leitast til dæmis við að framkvæma náttúruleg hljóð í sínu eðlilega umhverfi frekar en 

að færa umhverfishljóð inn í listasöfn. Í verkinu sínu Entertainments 1 spilaði hann einn sínustón 

sem reitti fuglategundina bluejay (ísl. bláskaði) til reiði. Viðbrögð fuglanna voru slík að þeir 

svöruðu tóninum og Dunn tók fuglasönginn upp og spilaði hann aftur og endurtók leikinn í nokkra 

mánuði. Á endanum dró hljóðið að sér fullt af dýrum sem stoppuðu til að hlusta á hljóðið.26 

 

Niðurlag 

 

Rými hefur alla tíð skipt sköpum í tónlist. Ef listamaðurinn fer ekki út með tónlistina í bókstaflegri 

merkingu notar hann ímyndunaraflið og býr til sitt eigið umhverfi. Fjallað var um sjón og heyrn og 

sjónræn menning borin saman við hljóðræna. Max Neuhaus vakti athygli fólks á hljóðrænni 

skynjun í hinu daglega lífi með því að færa tónleikasalinn út í umhverfið. Til að byrja með lét hann 

fólk fara út og hlusta á hljóðin í kringum sig. Hann náði til almennings með verkum sínum og það 

sem meira er náði hann óbeint til fólks sem ef til vill aldrei mun heyra nafn hans getið.  

Með 4´33” eftir John Cage var þögnin rofin. Með verkinu varð ljóst að hin fullkomna þögn 

væri ekki til. Verk Neuhaus einkenndust hins vegar af endurteknum hljóðum. Þögn Cage lauk upp 

fyrir áheyrendum nýjum heimi umhverfishljóða. Með gjörningum Flúxushreyfingarinnar opnuðust 

nýjar gáttir sjónlistar og framúrstefnulegrar tónlistartilrauna. Með hógværum verkum Neuhaus má 

heyra hljóðin sem umlykja til að mynda Times Square. 

 Þegar Max Neuhaus hætti sem slagverksleikari og stimplaði „LISTEN“ á hendur fólks var 

það stórt skref fyrir hann sem tónskáld. Hann sökkti sér í ákveðinn heim sem fáir höfðu uppgötvað 

þá en sem varð með tímanum allstór í listaheiminum. Fljótlega kynnti hann sér tölvutæknina og fór 

að búa til hljóð sem áttu á þeim tíma sér engan stað í hinum klassíska tónlistarheimi. Hann ein-

blíndi á að búa til nafnlausan hljóðheim burtséð frá fyrirfram ákveðnum tíma. Á bakvið hljóð-

heiminn sem umlykur okkur dag frá degi er áhugaverð hugmyndafræði sem Neuhaus skapaði, hug-

myndin um að skynja hlutina í kringum okkur og taka þeim eins og þeir eru. Það er þessi með-

vitaða eða ómeðvitaða ákvörðun í huga manns um að taka því sem heyrist eða sést.  

Hugmyndirnar sem liggja að baki verka Neuhaus hvað varðar skynjun okkar á umhverfinu, 

sjón- og hljóðrænt, eru áhugaverð viðbót bæði við nútímasamfélagið og listahreyfingu þess. Þrátt 

fyrir fráfall Max Neuhaus 3. febrúar 2009 geta bæði tónlistarunnendur og annað fólk ennþá notið 

hljóðverka hans, eins og til að mynda á Times Square. Margir hafa kynnt sér Neuhaus og hans list 
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en aðrir munu væntanlega aldrei heyra nafn hans getið og þar af leiðandi aldrei vita hvaða hug-

myndir hann hafði um hljóðræna skynjun á umhverfinu.  

 Hugmyndir Max Neuhaus um aural afterimage (e. hljóðeftirmynd) þ.e.a.s. umhverfis-

hljóðin sem við heyrum eftir að eitthvað annað hljóð er tekið í burtu er áhugaverð því í dagsins 

amstri á fólk  það til að útiloka hversdagshljóð á borð við bílahljóð, öskur og annars konar um-

hverfishljóð. Á Times Square er bæði mikið sjónrænt og hljóðrænt áreiti. Mannmergð, blikkandi 

auglýsingaskilti og umferðarhljóð eru dæmi um áreiti af þessu tagi. Á vissum stað er svo gengið 

yfir hljóðverk. Blikkandi auglýsingaljósin og hljóðin úr undirgöngunum eru staðurinn þar sem 

augnabliksupplifunin á sér stað. Í smá stund á sér stað upplifun hjá hverjum og einum sem, hjá 

sumum blanda af sjón og heyrn en hjá öðrum aðeins upplifun á öðru hvoru. Það er augnabliks-

upplifunin sem skiptir máli.  
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