
Febrúar 2010 
 

LISTAHÁSKÓLI 
ÍSLANDS 

FRÖNSK SPEKTRALTÓNLIST:                           
FORSAGA OG TILURÐ 

 

BA ritgerð í tónsmíðum  |  Högni  Egilsson 



1 
 

 

Efnisyfirlit 
 
Inngangur ............................................................................................................................ 2 
Hljóð og yfirtónar ............................................................................................................... 3 
Samfélagsleg tilurð ............................................................................................................. 5 
„dix ans ca suffit!“ ............................................................................................................. 6 
Les Espaces Acoustiques .................................................................................................... 7 
Hneigð að hljóði ............................................................................................................... 10 
Notkun tölvutækninnar í spektral tónlist .......................................................................... 12 
Umbreyting spektrans ....................................................................................................... 14 
Heimspeki spektral tónlistar ............................................................................................. 15 
La Durée ........................................................................................................................... 15 
Innsæið ............................................................................................................................. 17 
Niðurlag ............................................................................................................................ 18 
Heimildaskrá: ................................................................................................................... 19 

Greinar og bækur: ......................................................................................................... 19 
Viðtöl: ........................................................................................................................... 19 
Uppflettirit: ................................................................................................................... 20 
Munnlegar heimildir: .................................................................................................... 20 
Raddskrár:..................................................................................................................... 20 

 
 

 



2 
 

                                                

 

 

 

Inngangur 
Við upphaf áttunda áratugar síðustu aldar var hópur ungra franskra tónskálda að 

skrifa tónlist sem var í eðli sínu frábrugðin þeirri músík sem hljómaði annars á þeim 

tíma. Tónlistin var byggð á hægri hljómlegri hreyfingu og var laus við greinanlegan 

púls eða lagrænt skyn.1  Tónlistin var samt sem áður sérstaklega skýr í tónlistarlegri 

afstöðu og útfærð af mikilli vandvirkni.  Þessir tónsmiðir höfðu áhuga á hratt vaxandi 

sviði tölvutónlistar sem og hljóðeðlisfræðilegum rannsóknum.  Almennt voru þeir 

áhugasamir um hið hráa eðli hljóðs og sérstaklega yfirtónaröðina.  Í stað þess að láta 

verk sín spretta upp úr hljómaþróunum og tónaröðum, þá varð þróun hljóðrófsins, 

hljómlegs hljóðrófs, að lykilþætti í skáldskap verksins.2  

Í einföldu máli má segja að einkenni og litur hvers hljóðs ráðist af þeirri orku sem 

hver yfirtónn hlýtur.  Með FFT (fast fourier transform) greiningu er hægt að útbúa 

sónógraf af hljóðinu og með því má sjá grafískt hvernig orkunni er skipt á yfirtónanna. 

Sónógraf er greining, með tíma að breytu, af hljóðlegu atviki.3  Oft er þetta hljóðlega 

atvik nótnasláttur á eitthvert hljóðfæri.  Greiningin sýnir þá tilvist eða fjarvist ákveðinna 

eininga í yfirtónaröðinni en hver einasta eining innan yfirtónaraðarinnar gefur ákveðinn 

og sérstakan lit innan tónsins.  Það er því tilvist og/eða fjarvist tónanna í yfirtónaröðinni 

sem gefa hverjum hljóðgjafa sín persónueinkenni.  Í stað þess að smíða tónverk byggð á 

afstæðni, þ.e hugmyndinni um viðmið og tilvísun, var einblínt á hina hljóðrænu náttúru 

tónsins og þá samfellu sem á sér stað þegar henni er varpað fram og til baka.  Verðandi 

hljóðsins. 

Undir lok áttunda áratugarins var komið nægilegt efni frá tónskáldunum til þess að fá 

yfirsýn og fanga hver einkenni tónlistarinnar væru, og um leið gefa hinni nýju 

músíkölsku afstöðu sæmandi nafngift.  Hugues Dufourt, sem var einn af forkólfum 

þessarar nýju bylgju, gerði tilraun til þess að nefna hana í grein sinni „La Musique 

 
1 Anthony Cornicello. (2000). Timbral Orginzation in Tristan Murail’s “Désintegrations”.5.des.2009. bls 1 

www.anthonycornicello.com/writings 
2 Julian Anderson. "Spectral music." Grove Music Online. Oxford Music Online. 1. jan. 2010 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/50982. 
3 Gagnabanki Stanford háskóla. https://ccrma.stanford.edu/~jos/mdft/Spectrograms.html  29. jan. 2010 

http://www.anthony/
https://ccrma.stanford.edu/%7Ejos/mdft/Spectrograms.html
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Spectral“  árið 1979. Hann talaði um hneigð tónlistarinnar að einbeita sér að 

míkróstrúktur hljóðsins og hina síbreytilegu tengingu milli þeirra tíðna sem koma fram í 

yfirtónaröð hljóðsins á meðan það breytist í tíma.  Dufourt og margir aðrir veittu því 

athygli að spektral tónlist er byggð á þróun spektrans eða mengi spektra.  Fyrst að 

spektrarnir eru í linnulausu ástandi þróunarinnar, vefjast þeir saman við það sem við 

upplifum sem heyranlegt hljómlegt flæði.4  Spektrinn gefur forsendur fyrir raddsetningu 

og hljóðfærasetningu verksins þar sem innbyggður styrkleiki hvers hljóðfæris getur 

hugnast þeirri mögnun sem tónhæðirnar eru innan yfirtónaraðar harmóníska 

hljóðgjafans. Ef til dæmis á að þýða hljóðróf píanóásláttar á E-nótu á lágu tónsviði yfir 

á sinfóníuhljómsveit, þá verður skipting hljóðfæra á þær tíðnir sem óma frá 

hljóðgjafanum leidd af þeirri orku sem bundin er hverjum yfirtóni fyrir sig.5 

 Yfirlýsingar spektralistanna voru afgerandi.  Það varð algjör afneitun á því 

fagurfræðilega kerfi sem byggði á grunni tónbila, tilvitnana og skírskotana sem þau 

mynda við önnur tónbil og þar af leiðandi algjört brotthvarf frá notkun 

setningarfræðinnar sem ríkjandi þáttar í formbyggingu.  Innsetning hljómblæsins sem 

fyrsta og síðasta efnisinnspýting var því nánast alger. 6 

Í þessari ritgerð er leitast við að velta upp þeim forsendum sem voru til staðar svo að 

þessi nýja tónmeðvitund gæti sprottið upp.  Hvaða hugmyndalegu forsendur lágu að 

baki og í hvaða félagslega landslagi varð þessi vakning?  Spektralistarnir litu mikið til 

kenninga heimspekingsins Henri Bergson um streymið og reynt er að gefa kenningum 

hans gaum. Þá verður helsta afsprengi spektral stefnunnar, verkabálkurinn Les Espaces 

Acoustiques eftir franska spektral tónskáldið Gérard Grísey, lítillega skoðað. Enn 

fremur verður rýnt í samband tölvunnar við tónlistina og skoðað hvaða aðferðum er 

beitt við sköpunina. 

Hljóð og yfirtónar 
Mikilvægt er að lesandinn sé meðvitaður um helstu skilgreiningar þeirra hugtaka sem 

hér er fengist við. Í því felst að hafa grunnskilning á hljóðeðlisfræði.  Í gagnagrunni 

Encyclopedia Britannica (2010) er að finna þessa eðlisfræðilegu skilgreiningu á 

heyranlegu hljóði:  „Sveiflur, sem berast í gegnum sveigjanlegt eða fast efni, vökva eða 
 

4 Viviana Moscovich (1997) French Spectral Music : an Introduction. Tempo, New Series, No. 200 (apr., 
1997), bls 24. Skoðað í gagnasafninu JSTOR 12.des. 2009. www.jstor.org 

5 Cornicello, bls 2. 
6 Francois Rose. (1999) Introduction to the Pitch Orginization of French Spectral Music. Perspectives of New 

Music, Vol. 34, No. 2 (Summer, 1996), bls 36. Skoðað í gagnasafninu JSTOR 12. des. 2009.  
www.jstor.org 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=tempo
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=persnewmusi
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=persnewmusi


gas, með tíðnum á bilinu u.þ.b. 20 til 20.000 rið.“7 Ákveðin tvíræðni er til staðar þegar 

átt er við upplifunina sem fylgir hljóði en hún er í senn hlutlæg og huglæg.  Hlustandinn 

býr sér til persónulega afstöðu um hvernig hann meðtekur ákveðna tíðnisamsetningu og 

notast við lýsingar á borð við ómstrítt og ómblítt.  Við reynum að skýra þessi 

persónulegu hugtök með vísunum til vísindalegrar vitneskju, t.d um yfirtónaröðina, en 

með afar naumum árangri.   

Með hverjum hljóðgjafa fylgir röð af yfirtónum.  Í einföldu máli má segja að 

einkenni og litur hvers hljóðs ráðist af þeirri orku sem hver yfirtónn hlýtur.  Nánari 

rannsóknir hafa þó sýnt fram á að skynjun okkar á hljóðlit ráðist mikið til af einkennum 

áherslunnar í byrjun tónmynduninnar (e. attack) en ekki óminum sjálfum8.  Sé litið á 

hvern yfirtón sem sínusbylgju má glögglega sjá að eftir því sem fleiri yfirtónar 

grunntíðnanna tveggja sveiflast í sama fasa, hlýtur tónbil tónanna tveggja að verða 

ómblíðara. Til þess að finna ómblíð tónbil þurfum við því að þekkja yfirtónaröðina og 

hlutföll hennar. Tíðni yfirtóna er lýst með talnaröðinni 1 f, 2 f, 3 f, 4 f, 5 f o.s.frv, þar 

sem f er tíðni grunntónsins, sem yfirtónaröðin byggist á og fn= nf1.  Yfirtónaröðin er 

óendanleg, en á mynd 1 má sjá fyrstu tóna yfirtónaraðarinnar út frá gefnum grunntóni 

C. Rétt er að benda á að yfirtónarnir eru taldir frá og með grunntóninum, þannig að 

fyrsti yfirtónn er í raun ekki yfirtónn heldur grunntónninn sjálfur.9 

Mynd 1. Yfirtónaröðin 

 

        1     2/1        3/2     4/3      5/4     6/5      7/6      8/7     9/8     10/9   11/10  12/11  13/12  14/13 15/14 16/15 17/16 18/17  19/18   20/19  

Tónarnir raðast eftir náttúrulegum innbyrðis hlutföllum og eru þau skrifuð  

fyrir neðan raðnúmer þeirra á myndinni. Hvert hlutfall gefur til kynna tónbilið á milli  

tónsins sem það stendur við og tónsins sem er á undan í röðinni. Yfirtónarnir raðast  

ekki nákvæmlega á þá jafnstilltu tóna sem við þekkjum samkvæmt okkar nótnaskrift,  

þess vegna hef ég skrifað frávikin frá hinum jafnstillta tóni í sentum fyrir ofan nóturnar.  

Sent er mælieining á tíðni tóns.  Hún var búin til út frá jafnstillingu sem við þekkjum í 

                                                 
7 sound. (2010). Í Encyclopædia Britannica. Náð í þann 1. feb. 2010,  úr Encyclopædia Britannica Online: 

.http://search.eb.com/eb/article-63967 
8 Atli Ingólfsson. 5. jan.  2010. 
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9 sound." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, 2010. Web. 
1. feb. 2010  http://search.eb.com/eb/article-63994  

http://search.eb.com/eb/article-63994
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gegnum vestræna tónlistarsögu. Innan áttundar eru 1200 sent, eða 100 sent á milli hvers 

hálftóns.  Eins og sjá má raðast nýir tónar á þær tölur sem ekki eru deilanlegar með 

tveim. Þegar tónn kemur fyrir aftur, er raðtala hans tvöföldun á upprunalegu tölunni og 

tíðni hans áttund ofar.10  

Ýmsir tónlistarfræðingar, svo sem Vivian Moscovich og Julian Anderson,11 hafa bent 

á hneigð spektral tónlistar til þess að sneiða framhjá hefðbundnum hugmyndum um 

laglínu og kontrapunkt.  Yfirborð þeirra verka sem tilheyra heim spektral tónlistar sýna 

sum hver slitur af lagrænum eiginleikum, en aðallega er ljósi varpað á hljóðlitinn. 

Franska spektral tónskáldið Tristan Murail talaði um samruna hljómfræðinnar og 

hljóðlitarins í eina samvafða hljóðeiningu sem verður að hráefni tónlistarinnar.  Dufourt 

nefndi í ritgerð sinni ,,La Musique Spectrale” hina síflæðandi þróun hljóðrófsins í 

gegnum tíma; ef að tónsmiður ætti að rita niður og þýða þessi áhrif yrði hljómur og 

hljóðlitur óaflátanlega á hreyfingu12.  Það er því hægt að smíða hrynræn frum og form 

byggða á þeim lengdargildum sem vera, eða fjarvera, ákveðna eininga innan 

hljóðrófsins er.  Form verksins má segja að sé knúið áfram af hinni langvarandi þróun 

hljóðsins, þar með getur þróunarferill eða melting hljóðrófsins haft gagnger ítök á form, 

hljómefni, laglínu, hryn- og raddfærslu. 13 

Samfélagsleg tilurð 
Þau tónskáld sem seinna meir áttu eftir að tilheyra hópi eða stefnu sem síðar var 

nefnd „spektral musík hreyfingin“ byrjuðu feril sinn á ólgutímum í franskri pólitík.  

Ókyrrð sem setti mark sitt óumflýjanlega á franska menningu.  Yfirvöld komu á fót 

efnahagsáætlun sem ögraði almenningi í landinu og á endanum jókst atvinnuleysi til 

muna.  Árið 1964 ríkti mesta atvinnuleysi síðan í seinni heimsstyrjöld og harðræði var í 

landinu undir „le Géneral“ Charles de Gaulle.  Stjórnin setti lög undir formerkjum 

„ordonnance“ - ákvæðis í stjórnarskránni sem leyfði stjórninni að setja lög án þess að 

ráðfæra sig við þingið. Þessi vinnubrögð fengu almenning að lokum til að snúast gegn 

forsetastjórn de Gaulle. 

 

 
10 " meantone temperament." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia 

Britannica, 2010. Web. 1. feb. 2010  http://search.eb.com/eb/article-9051686. 
11 Moscovich, bls 22. 
12 Cornicello, bls 2 
13 Cornicello, bls 3 

http://search.eb.com/eb/article-9051686
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„dix ans ca suffit!“  
Í maí 1968 brutust út óeirðir í Frakklandi sem ollu straumhvörfum í þankagangi 

franskra ungmenna.  Kallað var eftir byltingu fólksins, frelsi einstaklingsins og 

viðsnúningi á félagslegu stéttarkerfi.  Byltingarsinnar „les soixante-huitards“, „('68 

kynslóðin“) risu upp með rauð flögg áletruð „dix ans ca suffit!“ (tíu ár eru nóg!).  Á 

endanum ákvað de Gaulle að koma til móts við kröfur fólksins. Hann leysti þingið upp 

og myndaði nýja stjórn sem hlaut mikinn meirihluta í kosningum í júní árið 1968. 14 

 Þessi bylting fólksins varð að félagslegri kröfu um nýjan þankagang og ný 

menningarleg viðmið.  Eftir atburðina 1968 reis upp ný bylgja tónskálda og hugsuða – 

sér í lagi í Frakklandi.  Þar voru meðal annarra Tristan Murail, Hugues Dufourt, Roger 

Tessier, Michael Levinas og Gerard Grisey.  Þessir menn stofnuðu L'Itinéraire 

tónlistarhópinn, sem var síðar meir kenndur við það sem í dag er nefnt spektral 

hreyfingin.  Þessir menn sóttu allir námskeið í Darmstadt og Ecole Normale de Musique 

þar sem gestakennarar voru m.a György Ligeti, Karlheinz Stockhausen og Iannis 

Xenakis. Gerard Grisey vann hin mikilsvirtu Prix du Rome verðlaun og í kjölfarið 

dvaldi við Medici húsið í Róm á árunum 1972-1974.  Þeir voru allir skráðir í hinn fræga 

greiningartíma Oliviers Messiaen í Parísarkonservatoríinu.15 

 Olivier Messiaen var leiðandi afl í tónlistarlífi Frakklands á þessum tíma. Hann varð 

prófessor við Parísarkonservatoríið árið 1942 og hafði kennt flestum sem stóðu fremstir 

í tónlistar- og menningarlífi Mið-Evrópu. Á fimmta áratug síðustu aldar hafði tólf tóna 

raðtækni seinni Vínarskólans náð að tryggja sér sæti fremst í tónlistarlífi Mið-Evrópu.  

Þrátt fyrir að Oliver Messiaen hafi aldrei skrifað í þeim stíl beinlínis eyddi hann 

drjúgum tíma á seinni hluta fimmta áratugarins í að liggja yfir og greina músík sem 

rituð var undir þeim formerkjum.  Árið 1949 skrifaði hann verkið  ,,Mode de valeurs et 

d'intensités”, sem er einn þáttur úr Fjórum hrynæfingum fyrir slaghörpu.  Það verk er 

sérstakt að því leyti að þar er hverjum einasta þætti í músíkinni raðað upp; nótu, 

lengdargildi og styrkleika. Það er því oft sagt að ,,Mode de valeurs et d'intensités” sé 

fyrsta verkið sem unnið er eftir alraðtækni. (e. Total Serialism)16  

 Nemendur Messiaen urðu hugfangnir af þessari hugmynd. Karlheinz Stockhausen 

 
14 Moscovich, bls 21 
15 Julian Anderson. "Grisey, Gérard." Grove Music Online. Oxford Music Online. 20. jan. 2010, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/45479 
16 Guðmundur Steinn Gunnarsson (25.2.2009):,,Ímynd Messiaen útávið” 18. jan. 2010 sótt af veraldarvefnum 

15.des.2009. http://gudmundursteinn.blog.is/blog/gudmundursteinn/entry/813850/ 
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og Pierre Boulez urðu að talsmönnum byltingarkennds bókstafs. Alraðtækni varð að 

einskonar allsráðandi hugmyndafræði.  Eftir hrakföll heimssamfélagsins í kjölfar 

heimsstríðs og alheimskreppu vildi heimurinn þurrka af borðinu.  Algjör afneitun 

tónlegrar hugsunar átti sér stað.  Róttækir listamenn urðu hugfangnir af hugmyndinni 

um hið ómannlega og síðan því tilviljunarkennda sem rökréttri afleiðingu af því. 

Teningi var kastað og vélin varð að forsendu sköpunarinnar.  Ekki leið þó að löngu áður 

en leitin að vélinni varð staglsöm og afkastalítil.  Rými varð til fyrir eitthvað nýtt.  Hin 

flókna raðtæknitónlist beindi athyglinni að lokum að hljóðinu sjálfu.17 

 

Eftir atburðina í stjórnmálalífi Frakklands árið 1968 hrökkluðust þessir menn, sem 

höfðu það að sameiginlegu leiðarljósi að opna fyrir skyngáttir í meðhöndlun á 

tónlistarlegum efnivið, frá því sem virtist vera endastöð í hugmyndalegri frjóvgun til 

nýrrar músíkur.  Sköpun þeirra hófst á tímum gerjunar í hljóðrannsóknum, eða eins og 

Dufourt orðaði það árið 1979: „hin útistandandi undur þessa áratugar (68-77) eru: 

árangur í hljóðfærafræðilegum rannsóknum, ásláttur rafhljóðeðlisfræði á músíkalska 

hugsun og síðast en ekki síst, hrun félags- og sálfræðilegra þröskulda sem gerðu listina 

einstrengingslega.“18 

Les Espaces Acoustiques 
Gérard Grisey gerði grein fyrir fagurfræðilegri afstöðu sinni og tónsmíðaaðferðum í 

riti sínu La musique: le devenir des sons (Tónlistin: verðandi hljóðsins).  Ólíkt félaga 

sínum Tristan Murail, sem var vafinn í vísindalega aðkomu að hljóðinu, 

tölvugreiningarlega og hljóðeðlisfræðilega, var sýn Grisey á tónlistina mun huglægri.  

Að hans mati var form verksins byggt á þróun hljóðsins, og hann veltir upp spurningum 

um stefnu, brottfarar- og aðkomustað hljóðsins. Hvert er ferðalag þess og hvernig 

smeygir það sér í gegnum margbreytileikann?  Skilningurinn og matið á hljóðmuninum 

á gefnu andartaki verður að efnivið verksins. 19 Það er í hugsunarhætti Griseys sem við 

sjáum skýrustu tenginguna við heimspeki Henri Bergson.  Að mati Gilles Deleuze, sem 

skrifaði árið 1966 bókina Bergsonism sem varð hálfgerð skyldulesing hugsuða 68” 

kynslóðarinnar í Frakklandi, var eitt mikilvægasta framlag Bergson til heimspekinnar 

hugmyndin um margfeldi. 20  Eitt augnablik er afleiðing þess sem á undan leið og hver 

 
17 Moscovich, bls.21 
18 Moscovich, bls.22 
19 Moscovich, bls. 25 
20 Atli Ingólfsson.  Fyrirlestur um Heimspeki Spektraltónlistar.  11. okt. 2010. 
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minning er samansett úr röð liðinna minninga.21  Þessi hugmyndafræði er þýdd yfir á 

tónlistina og er hugmyndin um verðanda hljóðsins sprottin þaðan.  Heimspeki Bergson 

verður síðar kynnt í þessari ritgerð. 

Eftir Gérard Grisey liggur bálkurinn Les Espaces Acoustiques.  Bálkurinn var 

hannaður sem eitt langt crescendo í þykkt á hljóðlit, sem þróast frá einu einleiksverki 

yfir í verk fyrir stóra sinfóníuhljómsveit. Hlutar bálksins eru þessir: 

  
 Nafn   hljóðfæraskipan  mín  ár samið 
 
 Prologue  sóló víóla    17  (1976) 
 Périodes  7 hljóðfæraleikarar   13 (1974) 
 Partiels  18 hljóðfæraleikarar   18 (1975) 
 Modulations    33 hljóðfæraleikarar   13 (1976-77) 
 Transitoires     hljómsveit    18 (1980-81) 
 Epilogues       hljómsveit (og 4 sóló horn)   8 (1985) 

 Öll verk bálksins, nema Epilogue má flytja ein og sér.  Transitoires og Epilogues 

skal hins vegar flytja saman.  Upphaflega samdi Grisey verkin Periodes og Partiels án 

þess að ímynda sér þau sem part af stærri heild.  Þegar Grisey datt í hug að hérna væri 

fyrir hendi möguleiki á að sýna ferðalag hljóðsins í risastóru samhengi, stökk hann á 

tækifærið og samdi Prologue.22   

 Opnunarnótur Prologue eru varfærnislega settar fram. Hver nóta er skoðuð af 

nærgætni.  Tónbilin opnast og stækka stig af stigi og auðga smám saman litróf 

hljóðfærisins. Þessi frjálsa, nánast spunakennda músík umbreytist í næsta verk bálksins 

nánast án þess að hlustandinn taki eftir því, yfir í Périodes þar sem strengir eru í 

lykilhlutverki.  Verkið endar á dökku tónsviði og samtvinnast frekum upphafsnótum 

Partiels.  Fyrstu taktar Partiels hafa náð stalli sem skýrasta dæmið um hvernig hljóðróf  

harmonísks hljóðgjafa er þýtt yfir á hljómsveit.  Verkið byrjar á þungum E tóni leiknum 

á básúnu og kontrabassa.23  Sónógrafi básúnutónsins er síðan varpað á hin hljóðfæri 

kammersveitarinnar. 24 Á mynd 2 má sjá hvernig tíðnum hljóðrófsins er skipt niður á 

hljóðfærin.  Styrkleikamerkin sem þeim eru gefin eru í samræmi við  þá orku sem hver 

yfirtónn hlýtur í sónógrafinu.   

 
21 Gagnabanki Stanford Háskóla.18.05.2004. https://ccrma.stanford.edu/~jos/mdft/Spectrograms.html  29. jan. 

2010 
22 Thierry Alla (1999). PARTIELS (1975) de Gérard GRISEY (1946-1998. Skoðað á veraldarvefnum 5. jan. 
2010. http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Musique/grisey.html 
23 Gérard Grisey. Partiels (1974), Ricordi 
24 Rose, bls 8. 

https://ccrma.stanford.edu/%7Ejos/mdft/Spectrograms.html


 

 Mynd 2. Hljóðfærasetning á sónógrafi á E – básúnutón : Nr. yfirtóns = tíðnisreikningur skv. jöfnu = 

nótnanafn og hljóðfæraskipan   

 2 = 82,4 x 2 = 164,8 hz = E 2 (8und) Kontrabassi ff    

 3 = 82,4 x 3 = 247,2 hz = H 2 (5un) Klarinett f 

 4 = 82,4 x 4 = 329,6 hz = E 3 

 5 = 82,4 x 5 = 412 hz = G# 3 (3und) Selló f 

 6 = 82,4 x 6 = 494,4 hz = H 3 

 7 = 82,4 x 7 = 576,8 hz =  lágt D  4 (7und) Víóla 1 mp 

 8 = 82,4 x 8 = 659,2 hz = E 4 

 9 = 82,4 x 9 = 741,6 hz = F# 4 (9und) víóla 1 mp 

 10 = 82,4 x 10 = 824 hz = G# 4 

 11 = 82,4 x 11 = 906,4 hz = hátt A 4 (11und) flauta mf 

 12 = 82,4 x 12 = 988,8 hz = H 4 

 13 = 82,4 x 13 = 1071,2 hz = hátt E 5 (13und) fiðla 3 pp 

 14 = 82,4 x 14 = 1153,6 hz = lágt D 

 15 = 82,4 x 15 = 1236 hz = D# 5 (15und) fiðla 2 p 

 16 = 82,4 x 16 = 1347,2 hz = E 5 

 17 = 82,4 x 17 = 1400,8 hz = F 5 (17und) fiðla 3 pp 

 18 = 82,4 x 18 = 1483,2 hz = F# 5 

 19 = 82,4 x 19 = 1565,6 hz = G 5 (19und fiðla 2 p 

 20 = 82,4 x 20 = 1648 hz = G# 5 

 21 = 82,4 x 21 = 1730,4 hz = A 5 (21und) fiðla 1 pp25 

Til hliðsjónar er yfirtónaröð nótunnar E (mynd 3). 

 Mynd 3. Yfirtónaröð E 

Með hverju verki vex og dafnar skilningur tónskáldsins á viðfangsefninu.  Fleiri 

aðferðum er beitt á efniviðinn og þegar komið er að Modulations (skrifað fyrir stóra 

sveit) þá hefur Grisey, hugmyndalega, úr auðugum garði að gresja.  Um miðbik 

verksins er smíðuð vandlega útfærð kontrapúnktísk nálgun á hljóðlitinn.  Margir 

9 
 

                                                 
25 Thierry Alla (1999) 
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mismunandi samsettir hljóðfærahópar eru myndaðir og ferðast sínar sjálfstæðu leiðir 

gegnt hverjum öðrum.26  Styrkleikurinn fer hægt vaxandi í Modulations  þangað til 

hann nær hámarki í Transitoires, áður en þykkt hljóðlitsins er smækkuð niður í hljóðláta 

víóluröddina sem býr aftur til tengiþráð við síðasta verk bálksins.  Epilogues er skrifað 

fyrir fjögur einleikshorn og stóra hljómsveit þar sem bjagaðir náttúrulegir yfirtónar 

hornanna eru nýttir skýrlega.  Verkið hefst á ómstríðum víólustrokum sem ramma Les 

Espaces Acoustiques inn á snotran hátt.   

Hneigð að hljóði  
Hugmyndin um hljóðlitinn sem sköpunarlega forsendu má rekja aftur til miðrar 19. 

aldar.  Hljóðliturinn hlaut aukið tónlistarlegt mikilvægi í gegnum tónlist Debussy og 

Varése og varð að stærri þætti í verkum Ligeti og Scelsi. 

Upphaf þessara sviptinga í skilningi á músíkölsku tungumáli má rekja aftur til 19. 

aldar með tilkomu hljóðgreininga Fouriers. Jean-Baptiste Fourier var franskur 

stærðfræðingur sem vann að því að betrumbæta hið almenna vísindatungumál og gerði 

því allar rannsóknir og  greiningu mun skilvirkari og þýðari. Hljóðgreiningin gaf loksins 

skýra, efnislega mynd af uppbyggingu hljóðsins ekki sem stakri einingu eða kjarna, 

heldur heild, samansettri úr mengi minni hluta.27  Hljóð er því leyst upp í röð af 

yfirtónum sem skýrð er með einfaldri formúlu. Með frumspekilegri hugsun um hljóðið 

sem mengi, en ekki sem staka nótu (tíðni), verður hugmyndin um þáttinn hljóð að 

samofnum þætti í tónsköpun þeirra sem veita þessum upplýsingum athygli.  

Fyrstur manna til þess að gera grein fyrir þessari nýtilkomnu einingu í tónsmíðum 

sínum var Claude Debussy.  Hann bylti tónlistarheiminum með kynningu sinni á 

breytingum á lagrænni uppröðun.  Annars vegar með tilliti til þess að nota hljóðið sem 

tæki í mynd-, lit- eða tilfinningalegri birtingu og í framhaldinu að búa til hljóðræna fleti 

sem hægt er að raða upp í setningar. 28 

 Í verkum frakkans Edgard Varése finnum við næsta skref í átt að spektral músík. Hjá 

Varése var hljóðlitur mikilvægt efni í formi og uppbyggingu tónlistar.  Hvernig hreyfing 

massans getur átt sér línulega nálgun rétt eins og hinar stöku nótur í lagrænum skilningi. 

Hann bjó til sérstaka jónunartækni sem snérist um að varpa mismunandi eiginleikum 

 
26 Gérard Grisey.  Modulation (1976-77). Ricordi 
27 Alfræðiorðabókin Wikipedia. Skoðað 20. jan. 2010 á veraldarvefnum. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform 
28 Moscovich, jls. 21. 
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hljóðsins á stærri fleti. Hann sá fyrir sér að músík morgundagsins yrði teygjanleg og 

víðáttumikil. Með því yrði skáldskapur verksins fólginn í hreyfingu efnisins, þykkt og 

ákefð, fremur en yfirborði þess.29  Þetta var hugmyndafræði sem má sjá sína líka í 

hugsun spektralistanna.  Gérard Grisey nefndi Varése sem mikinn áhrifamann á 

spektraltónlistina. Í viðtali sem birt var í mars útgáfu bandaríska tímaritsins 20th century 

music, árið 1996 segir Grisey; ,,Spektral tónlist er ekki kerfi.  Það er ekki kerfi eins og 

raðtónlist (e. serial music) eða tónleg tónlist (e.tonal music). Þetta er viðhorf.  Það lítur 

á hljóð, ekki sem dauðan hlut sem maður getur meðhöndlað að vild, heldur sem lifandi 

einingu sem hefur fæðingu, líftíma og dauða.  Þetta er ekki nýtt.  Edgard Varése var að 

hugsa á svipaðan hátt.  Hann var afi okkar allra.”30  Ítalinn Giacinto Scelsi var hvað 

frægastur fyrir að skrifa verk sem voru byggð á stakri tíðni sem var breytt eftir 

hentugleika með aðstoð smátónaflökts eða sveifluhreyfingar (e. microtonal oscillation), 

hljómlegrar tilvitnanna og breytinga í hljóðlit, bæði í aleatórískum og útsetningarlegum 

skilningi.  Þessar hugmyndir eru kjarnaðar í verki frá árinu 1959, Quattro Pezzi su una 

nota sola eða Fjögur verk á stakri nótu.  Það stendur í dag sem byltingarverk þegar litið 

er til hugmyndaheimsins sem verkið er sprottið úr.  Scelsi vildi kanna hreyfingu 

hljóðsins, kafa ofan í púls þess og finna hann á hverju augnabliki verksins.  Hann velti 

styrkleika, ákefð, massa, staðsetningu í rúmi, mjúkum og hörðum eindum innan 

tónlistarinnar fyrir sér.  Hann var eins konar spektraltónlistarmaður fyrir tíma 

tölvunnar.31 

 Oliver Messiaen kenndi;  Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, og síðar á 7. 

áratugnum; Tristan Murail, Gérard Grisey og Michael Levinas. Hjá Oliver er  áhersla 

hljóðlitar einnig lögð til grundvallar í tónsköpun hans.  Hljóðlegt litróf tónlistarinnar var  

honum bókstaflega við hjartarætur.  Hann sagði að hugtök líkt og tónal, módal og 

raðlegt og önnur slík lýsandi hugtök sem við notum um tónlist, væru einungis 

handhægar, þægilegar lausnir á efninu. Fyrir honum væri ekkert slíkt til, einungis tónlist 

með lit og án litar. Í umritun hans á fuglasöng má finna það sem kallað er „óm 

hljóminn“; hljóm sem vitnaði í náttúrulega yfirtóna söngsins.  Í fuglasöngs-

umritununum má finna fyrstu markvissu blöndunina á milli hljómfræði og hljóðlitar. 

Ungverjinn Gyorgi Ligeti hafði djúpstæð áhrif á evrópska og ameríska tónlist á 

 
29 Cornicello bls 16. 
30 David Buendler Viðtal við Gérard Grisey . Heimasíða David Bundler tónlistarfræðings, 

http://www.angelfire.com/music2/davidbundler/grisey.html. 20. janúar 2010. 
 
31 Cornicello, bls 25 

http://www.angelfire.com/music2/davidbundler/grisey.html
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sjöunda áratug síðustu aldar þegar „áferðarstykki“ hans voru flutt.  Verk Ligeti, 

Apparitions frá árinu 1960 er hans fyrsta vel þekkta stykki sem beitti tækni sem Ligeti 

átti síðar meir eftir að kalla „míkropólýfóníu“.  Míkrópólýfónía er samansafn aðferða 

sem draga fram varanlegan hljóm eða sérlega hraða endurtekna frasa, forðast púls og 

höggdeyfa skjögrandi innkomur hljóðfæranna.  Útkoman er oftar en ekki mikill 

hljóðmassi.  Míkrópólýfónían framleiðir þykka, samþjappaða áferð búna til úr 

krómatískum klasahljómum.  Engin stök lína á að skína út úr heildinni, þótt á því séu 

undantekningar.  Í mörgum verkum frá sjöunda áratugnum notast Ligeti við krómatíska 

klasa sem fjarlægja lag- og hrynræna þætti sem afgerandi einkenni.  Hin einstöku þættir 

míkrópólýfónísks verks ættu ekki að heyrast.  Hlustandinn skynjar margsamsettan 

hljóðlit.  Míkrópólýfónía er leið Ligeti til þess að framkalla samfellda, linnulausa 

framleiðslu á lit, án þess í rauninni að snerta á honum.  Tónlist Ligetis þróaðist á 

sjöunda áratugnum.  Hann felldi inn kanónur í verk sitt fyrir blandaðan kór, Lux aeterna 

(1966),  Selló konsertinn (1966) og Lontano (1967), og þar með útvíkkaði hann 

hugmyndina um míkrópólýfóníu.  Gerard Grisey tilgreindi Lontano sem verk sem hefði 

haft ótrúlega mikil áhrif á sig og sköpun sína. Hann talaði um hljóðlega, hæglega 

hljóðlitsbjögun verksins sem eitthvað sem stuðlaði að því að hann sjálfur myndi búa til 

verk sem byggð væru á sömu nótum.32  

Notkun tölvutækninnar í spektral tónlist 
Þessi nýja nálgun á hljóðið sem eiginlegs þáttar í tónsköpuninni varð til með 

tilstuðlan þróunar í tækni, sérstaklega í þróun á tölvuvæddri hljóðgreiningu. Þessi þróun 

gerði tónsmiðum ekki aðeins kleift að breyta hljóðum sem þegar voru til, heldur líka að 

búa til ný og óuppgötvuð hljóð. 33  

Bjarki Sveinbjörnsson tónlistarfræðingur segir eftirfarandi í Ph.D ritgerð sinni, 

(Íslenskt tónlistarlíf á 20. öldinni), um IRCAM stofnunina, þar sem tónskáldin dvöldu 

löngum stundum: 

,,Árið 1976 var vígð í París ný rannsóknarstofnun sem m.a. hafði að markmiði að 
rannsaka nýjar leiðir í tónsmíðum og flutningi á nýrri tónlist. Skyldi unnið að því að 
finna upp ný hljóðfæri og áður óþekktar aðferðir í spilamennsku.  Mikil áhersla var 
lögð á hátalarann sem miðil.  Stofnunin skiptist niður í nokkrar deildir, svo sem deild 
fyrir elektró-akústíska tónlist undir stjórn Luciano Berio, tölvutónlistardeild undir 
stjórn Jean-Claud Risset, og hljóðfæra- og raddrannsóknir undir stjórn Vinko Globokar. 

 
32 Cornicello, bls. 21. 
33 Rose, bls 8. 
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Sjórnandi stofnunarinnar var Pierre Boulez. Stofnunin hlaut nafnið Institut de 
Recherche et de Coordination Acoustique - Musique, þ.e. IRCAM, og var hún hluti 
Pompidou menningarmiðstöðvarinnar. Ætlunin var að fremstu tónskáld veraldar, sem 
létu sig varða nýjar aðferðir við tónsmíðar, myndu starfa þar til lengri eða skemmri 
tíma”34 

Á áttunda áratugnum voru miklir umbrotatímar í veröld tækninnar, tölvur voru að 

taka yfirhöndina og gataspjöldin smám saman að hverfa. Tölvuskjárinn var orðinn 

tengiliðurinn milli eyrans/augans og tækninnar. Við IRCAM var risastór tölva sem fyllti 

heilan sal og við hana voru tengdir skjáir um alla bygginguna. Við þetta ferlíki var síðan 

tengdur heilmikill hljóðmekanismi sem notaður var í tengslum við rannsóknir og 

tónsmíðar – allt það nýjasta sem til var í heiminum á þeim tíma. Innan IRCAM og 

GRM (Groupe de Recherche Musicale) hafði um nokkurt skeið, ríkt áhugi fyrir 

einbeittri notkun á hljóðlitnum, en þó með áherslu á tölvutónlist, áður en 

Spektraltónlistarmennirnir byrjuðu að vinna þar.35 

Spektraltónskáldin eyddu óralöngum tíma við IRCAM stofnunina við rannsóknir á 

hverskyns hljóði.  Þar gátu þeir teygt og togað hljóðið á alla vegu og sniðið að sínum 

þörfum. Gefum okkur að við skoðun á spektra framleiddum af hljóðfæralegum 

hljóðgjafa komi í ljós að vigt mismunandi yfirtóna sé sýnileg.  Þá getur tónskáld tekið 

uppá því að sneiða neðstu tíðnirnar burt og sía þannig í burt allar heyranlegar tíðnir sem 

eru ekki á bilinu C3 til F#3.  Þann hluta hljóðrófsins má því næst beita alls kyns 

brögðum, svo sem með tíðnimótun (e. frequency modulation) eða breyta hljóðrófinu 

með bjögunarstuðli.  Þegar búið er að hræra allrækilega upp í hráefninu, og hinu 

upprunalega organíska, akústíska hljóði hefur verið „misþyrmt“ og ákveðið ferðalag átt 

sér stað, þá tekur tónskáldið persónulega afstöðu til úrvinnslunnar á þessum gangi sem 

hljóðið hefur staðið í.  Tónskáldið ákveður hvaða hljóðfæri spilar hvaða yfirtón, sem er 

síðan, eins og fyrr segir,  ekki fullkomlega persónulegt val.  Vigt hverrar nótu í 

hljóðrófinu hefur áhrif á hljóðfæralega dýnamík, og hljóðfærasetningu (maður myndi 

ekki setja lítt hljómandi yfirtón á trompet senza sordino, með dýnamíkina f, sem 

dæmi).36 

Sannarlega var IRCAM stofnunin og sú rannsóknarvinna sem spektral 

tónlistarmennirnir unnu þar sérstaklega þýðingarmikil fyrir framþróun tónlistarinnar. 

 
34 Bjarki Sveinbjörnsson (1998). Tónlist á Íslandi á 20.öld. 12.jan.2010. skoðað á veraldarvefnum 

http://www.musik.is/BjarkiSve/Phd/Sidur/278-82.html 
35 Rose, bls. 6. 
36 Anthony Cornicello. (2000). Timbral Orginzation in Tristan Murail’s “Désintegrations”, 5. des.2009, bls 34 

www.anthonycornicello.com/writings 

http://www.anthony/
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Þar gátu þeir þróað hinar ýmsu bjögunarleiðir og mátað þær við sína pesónulegu 

listrænu tilburði.  Það ber þó að taka fram að í fyrstu vildi IRCAM stofnunin ekki 

obinberlega styðja þessa nýju bylgju vegna augljósra árekstra í listrænni 

hugmyndafræði.  Þetta segir Tristan Murail í viðtali sem birt var í Computer Music 

Journal.  Forstöðumaður stofnunarinnar var Pierre Boulez og hann hafði allt aðrar 

væntingar og hugmyndir um tónlist framtíðarinnar.   L'Itinéraire hópurinn gat nýtt sér 

vinnuaðstöðu IRCAM en var aldrei auglýstur í samstarfi við stofnunina.37 

Franska tónskáldið og stjórnandi tölvutónlistardeildar IRCAM, J. C. Risset, gerði árið 

1968 verk gert úr samfelldu hljóði sem búið var til í tölvu.  Hann lýsti sambandi 

tónsmiðs og tölvu á eftirfarandi veg í grein sem hann skrifaði árið 1977: 

„ ... þökk sé nýtilkominni tamningu á hljóðlitnum með hinum ýmsu greiningartólum geta 

tónlistarmenn nú ekki aðeins markvisst nýtt sér hljóðlitinn til sköpunar, heldur skapað sinn 

eigin ... Á þennan hátt getur sköpun litarins borið nýjar leiðir til músíkalskrar formhugsunar á 

borð. [...] Þetta krefst næmrar heyrnar frá tónlistarmanninum sem og viðunandi bakgrunns í 

hljóðeðlisfræði, og síðast en ekki síst, frjós, gagnvirks vinnuumhverfis“.38 

 Í spektral tónlist, kemur spektrinn – eða mengi spektra – í stað hinna hefðbundnu  

þátta tónlistarinnar; forms, hljómefnis, laglínu og hryn- og raddfærslu. Spektrinn er 

sífellt á iði.  Honum er velt fram og til baka og kynt er upp í honum þangað til einhver 

færsla og umbreyting verður úr einu efni í annað. Og það er þessi samfellda færsla 

efnisins og meðhöndlun á ákveðnum tíma sem verður að listrænni útlitsmynd verksins. 

Umbreyting spektrans 
 Hvað er spektral úrvinnsla?  Í grunninn er það umbreytingin frá einum spektra í 

annan.  Spektri er fenginn með FFT (fast fourier transform) greiningu sem síðar verður 

að sónógrafi.  Sónógrafið sýnir nótu leikna á hljóðfæri, oft með sérstökum blæbrigðum 

(sforzando, dempara, o.s.frv.). Tónskáldið kýs oft að breyta, með einhverjum hætti, úr 

einum spektra í annan.  Seinni spektrinn getur komið frá öðrum hljóðgjafa eða verið 

tölvuframleiddur.  Enn fremur getur hann hljómað ómstrítt ef hljómurinn er fjarlægur 

yfirtónaröðinni.  Þess vegna getur tónsmiðurinn framleitt efni sem er breytilegt í 

 
37 Smith, Ronald Bruce. (22. mars. 2000) An Interview with Tristan Murai. Computer Music Journal. Skoðað í 
accessmylibrary.com 20.desember 2009.  
 
38 J.C.Risset (1977). ,,Explanation du timbre par analyse et synthése” í Le timbre, metaphore pour la 

Composition bls. 125-126. 
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ómstríðni og ómblíðni.39 Tilkoma þáttarins ómblíðni gefur tónskáldinu færi á að búa til 

setningabyggingu sem nýtir sér mótstæður í hljóðástandinu.  Þó að spektral tónlist hafni 

þeim grunni sem vestræn tónlist hefur byggt á frá upphafi – hugmyndinni um spennu og 

losun, svar og andsvar – þá má segja að í spektral úrvinnslunni sé til væg hliðstæða 

hennar.  

 Spektral tónlist er að þessu leyti frábrugðin megninu af annarri skrifaðri 20. aldar 

tónlist.  Oft á tíðum ómar hljóðgjafinn yfir heilu kaflana af músík, oft viðvarandi í 

margar mínútur.  Fyrst umbreyting hljóðsins er svona hæg, þá skynjar hlustandinn mjög 

sterkt þegar breyting verður í tónlistinni.  Hagnýt hljómræn þróun (e. functional 

harmonic progression) á sér ekki tilvist í músíkinni á þann veg sem við þekkjum í 

gegnum vestræna tónlistarsögu.  Þess í stað verða hamskipti frá einum hljómrænum 

spektra í annan. 

Heimspeki spektral tónlistar 
 Sýn spektralistanna á hljóðið er einstakt.  Þeir líta svo á að músíkin sé afleiðing 

hljóðsins.40  Í stað þess að upplifa hljóðið utanfrá og alltaf í samræmi við aðra þætti 

tónsköpunarinnar, er kafað djúpt ofan í rótareiginleika sónsins og þeim útvarpað.  

Yfirborðsleg meðhöndlun hljóðsins felur í sér ómeðvitaða tengingu við aðra óskylda 

þætti tónsmíðajöfnunar.  Frumleg hugsun líkt og „ég kann vel við nótuna A spilaða 

mjög hratt á píanó í bland við nótuna C# spilaða á gítar“ felur í sér mjög yfirborðslega 

nálgun við hljóðið A og C#.  Þetta er hugmynd sem sprettur út úr eigin kolli og 

samrýmist persónulegu mati á gæðum tíðnisamsetninga.  Þetta er mat sem á sér engar 

stoðir utan hins persónulega, óræða ramma.  Hið sjálfskapaða mat er fóstrað af röð 

minninga og augnablika sem einstaklingurinn hefur safnað í sarpinn á lífsleiðinni og 

leyfir honum að réttlæta ákvarðanir sem hann tekur á forsendum persónulegs raunsæis.  

Persónulegt raunsæi og frumleg hugsun fela ekki í sér sannleiksleit, heldur hneigð til 

þess að liggja í ljúfu baði eigin gildismats.  Hún felur ekki í sér nægilega listræna 

snerpu til þess að ferðast áfram.  

La Durée 
Spektral tónlistin er byggð á hugmyndinni um innsæi hrint í framkvæmd með 

vísindalegum verknaði.  Hún lætur sér ekki nægja að sjá hlutinn utanfrá heldur vill hún  

 
39 Cornicello, bls. 3 
40Deliége, Célestin.  ,, La musique: le devenir des sons”, (Conférence, Darmstadt 1982) í Cinquante ans de modernité 

musicale: de Darmstadt à l'IRCAM  
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sjá hann að innan.  Þessar hugmyndir eiga rætur sínar að rekja til franska 

heimspekingsins Henri Bergson og  hugmynda hans um Streymið.41  Streymið (fr. La 

Durée) er tilraun mannsins til að lýsa því misræmi sem liggur í því að beita 

fyrirvaralausri talnalegri nálgun á heiminn.   Í doktorsritgerð sinni  Tími og frjáls vilji 

(fr. Essai sur les données immédiates de la conscience) lýsir heimspekingurinn Bergson 

því yfir að til þess að skilgreina meðvitundina, og síðan frelsið, sé nauðsynlegt að 

aðskilja tíma og rými. Hann býr í kjölfarið til hugmyndina um hið skyndilega 

upplýsingaflæði meðvitundarinnar og segir það vera tímabundið. Hann gefur því nafn 

og kallar það Streymið. Í Streyminu eru engir samliggjandi atburðir, engin hliðstæð 

atvik á tímaás, og þar af leiðandi engin afföll sem skekkja myndina, aðeins hið snögga 

flóð upplýsinga.  Það er í Streyminu sem algjört frelsi á sér stað. 

Hugmyndir Bergson má segja að hafi komist í tísku á sjöunda áratugnum fyrir tilstilli 

heimspekingsins Gilles Deleuze og bókar hans Bergsonism sem kom út árið 1966.  

Deleuze áttaði sig á því að mikilvægasta framlag Bergson til heimspekilegrar hugsunar 

væri hugmyndin um margfeldi.42 

Samkvæmt Bergson er mikilvægt að skilja Streymið sem eigindlegt margfeldi.(e. 

qualitative multiplicities), þ.e sem margfeldi sem ber stuðulinn gæði.  Andstæðan við 

eigindlegt margfeldi er megindlegt margfeldi (e. quantitative multiplicities), þ.e. 

margfeldi sem ber stuðulinn magn.  Sem dæmi um megindlegt margfeldi gefur hann 

dæmi um flokk af kindum.  Kindurnar eru samleitar.  Þær eru allar með hvítan feld, bíta 

gras og segja „me me“. Þar af leiðandi er meginlegt margfeldi alltaf samleitt. En við 

tökum eftir að við getum gefið þeim númer, þrátt fyrir samleitni þeirra.  Eina leiðin til 

þess að skera úr um kindurnar, og gefa þeim númer, er að mæla hið neikvæða svæði 

sem aðskilur kindurnar. Þar af leiðir að þær hafa ákveðið rúmtak.  Því er meginleg 

margfeldni bæði samleit og hefur ákveðið rúmtak.  Ennfremur getum við gefið henni 

tákn, t.d summuna „32“, vegna þess að hún er samleit. 

 Eigindleg margfeldni er á hinn bóginn bæði misleit og tímabundin.  Þetta er ansi 

snúin hugmynd vegna þess að við erum vön því að halda að þar sem ríki misleitni, þar 

sé hliðsetning.  En í Streyminu þá hvetur misleitnin ekki til hliðsetningar.  Sýnilegt 

dæmi er hugmyndin um meðlíðan. 
 

41 Atli Ingólfsson.  Fyrirlestur um heimspeki Spektraltónlistar.  11. okt. 2010  
42 Gagnabanki Stanford Háskóla. http://plato.stanford.edu/entries/bergson/ 20. jan. 2010, sjá einnig Deleuze, Gilles. 
Bergsonism. Transl. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. New York: Zone Books, 1991. Upprunaleg útgáfa: Le 
bergsonisme. Paris : Presses Universitaires de France, 1966. 
 

http://plato.stanford.edu/entries/bergson/


17 
 

                                                

Innsæið 
Meðlíðan eða innlifun byrjar, samkvæmt Bergson, þegar við setjum okkur í spor 

annarra og tökum þátt í sársauka þeirra.  Ef að þetta væri öll sagan, yrði tilfinningin  

fráhrindandi og við myndum forðast samkennd í stað þess að hjálpa. Bergson 

viðurkennir að hryllingstilfinningin liggi við rætur samkenndarinnar.  En ef við 

forðumst að hjálpa þá áttum við okkur á því að þegar okkur vantar hjálp þá kemur 

enginn okkur til bjargar.  Það er engin „eiginleg“ þörf á því að hjálpa þeim bágstöddu, 

við gerum það af fyrirhyggju.  Bergson lítur á þessi tvö hvörf sem „hina lakari 

aumkun“. Á móti liggur raunveruleg aumkun í því að þrá sársaukann frekar en að 

hræðast hann.  Það er sem heimurinn hafi framið hvílíkt ódæðisverk að við viljum 

ekkert með það hafa.  Eins og Bergson segir, „kjarni aumkunar er þess vegna þrá 

mannsins til sjálfslækkunar, hvöt til niðurrifs“.  En þessi kvalafulla þrá skilur eftir sig 

sveip af upphafningu.  Við áttum okkur á því að við getum ekki verið án þessara 

tilfinningalegu eiginleika.  Við upplifum okkur æðri en ella þar sem við náðum að skilja 

okkur frá hryllingnum.  Að lokum upplifir maður sig sem hógværan. Auðmýktin 

umlykur mann um leið og maður áttar sig á því að maður hefur verið strípaður af 

þessum sömu skynrænu eiginleikum. 

Þetta er „eigindleg breyting.“ Hún samanstendur af „umbreytingunni frá andstyggð til 

ótta, frá ótta til meðaumkunnar, og frá meðaumkun til hógværðar.“ Snilld lýsingar 

Bergson er sú að hér ríkir algjör misleitni tilfinninga, en samt getur maður ekki skipt 

þeim út eða sagt að eitt striki annað út.  Það er engin afneitun í Streyminu. Vegna þess 

að Streymið er misleitt er ekki hægt að skipta því út fyrir tákn líkt og summunni af 

kindunum.43 

 Í riti sínu Introduction to Metaphysics44 gefur Bergson okkur dæmi um virkni 

Streymisins og eigindlega þætti þess:  Þér eru gefin tvö kefli.  Á milli þessara kefla 

liggur filma.  Filmuna má spóla fram og til baka með aðstoð keflanna. Þetta er 

birtingarmynd Streymisins vegna þess að um leið og við eldumst, þá minnkar framtíð 

okkar og fortíð eykst.  Kostur birtingarmyndarinnar er sá að hún sýnir fram á samfellu 

og samhangandi áframhald án þess að vitna til hliðsetningar á nokkurn hátt.  En hér er 

þverstæða því ef filman getur spólast fram og til baka á milli keflanna, þá birtir myndin 

 
43 Gagnabanki Stanford Háskóla. http://plato.stanford.edu/entries/bergson/ 20. jan. 2010 
44 The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics 1946. (La Pensée et le mouvant 1934) Citadel Press 

2002: ISBN 0-8065-2326-3 – essay collection, sequel to Mind-Energy, including 1903's "An Introduction 
to Metaphysics" 

http://plato.stanford.edu/entries/bergson/
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0806523263
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Streymið eins og það sé einsleitt, rétt eins spólan falli saman og gefi þar með í skyn að 

tvö augnablik meðvitundarinnar geti verið eins. Samt var tekið skýrt fram að engin tvö 

augnablik meðvitundarinnar geti verið eins.  Streymið er samfelld þróun og misleitni og 

þökk sé þessari mynd, þá skiljum við að Streymið vísar til samtals við fortíðina.  

Minnið varðveitir fortíðina og samtalið gefur ekki í skyn að maður upplifi alltaf það 

sama, heldur mismun.  Einu augnabliki er bætt við þau fyrri og þegar það næsta á sér 

stað, þá er því bætt við sem var nýliðið sem og þann fjölda sem þegar er búið að safna í 

sarpinn.  Þar af leiðandi getur augnablik aldrei orðið það sama og það sem er nýliðið.  

Þá mætti segja að þriðjudagur sé frábrugðinn mánudegi vegna þess að mánudagur 

inniheldur bara sjálfan sig og sunnudag, á meðan þriðjudagur inniheldur sjálfan sig, 

mánudag og sunnudag.  Því má segja að Streymið sé minning: framlenging fortíðarinnar 

við nútíðina.45 

Með því að líta á þessar hugmyndir Bergson má sjá augljósa hugmyndalega snertifleti  

við verk spektralistanna.  Hver tónn leggst ofan á þann sem var á undan og verður því 

aldrei stök eind, heldur samfelld framlenging frá því sem áður hefur gengið.  Verðandi 

hljóðsins.  Gérard Grisey kallar þetta „le principe de la géneration instantanée“ (lögmál 

tafarlausrar tilurðar) – hver einasta gestúra ákveður þá næstu, eins og hér sé átt við 

keðjuverkun, og tónsmiðurinn þarf að hafa stjórn á kröftum hennar og áhrifum46.  

Niðurlag  
Það er ekki einungis hljóðrófið sem er gert að grundvallaratriði í tónlist spektralistanna.  

Hún byggir á afar sterkum hugmyndalegum bakgrunni sem litar músíkina hvert sem 

litið er.  Hin hæga framlenging augnablikanna er forsendan sem gefin er og grundvallar 

formfestu tónlistarinnar.  Skáldskapur verksins er því ekki síður fólgin í streymi 

hljóðsins og leiðangri heldur en eiginlegum tónefnivið, sem þó er sérstakur. Rýnt er í 

tóninn og honum er gefið vægi.  Eiginleika tónsins er velt fram og til baka líkt og 

filmunni á milli keflanna.  Framleiðslan á tónefninu rennur hjá eins og hver minning á 

fætur annarri, með sífelldum breytum og misleitni, en þó eimir þar af einsleitni 

kindanna.   

 
45 Gagnabanki Stanford Háskóla. http://plato.stanford.edu/entries/bergson/ 20. jan. 2010 
46 Moscovich. 25 

http://plato.stanford.edu/entries/bergson/
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