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Rhapsody in Blue er verk sem margir kannast við. Þó svo þeir 

þekki ekki nafnið er líklegt að þeir kannist við eitthvert stefja 

verksins, sé það spilað fyrir þá. Rapsódían hefur notið 

gríðarlegra vinsælda allar götur frá frumflutningi þess árið 1924. 

Í ritgerðinni verður reynt að kynnast tónskáldi verksins, George 

Gershwin, og saga hans rakin frá fæðingu og fram að því að 

hann samdi Rapsódíuna. Þá verður reynt að rýna aðeins í verkið 

sjálft. Farið verður yfir tilurð verksins, hvað varð til þess að 

Gershwin samdi Rapsódíuna og fleira. Einnig verður rætt um 

helstu stíleinkenni verksins sem og áhrif dægurlagatónlistar á 

verkið.  

Meginhluti ritgerðarinnar snýr þó að flytjanda þeim er kynni 

að flytja verkið. Rætt verður um nokkra staði í verkinu sem 

innihalda hinar ýmsu áskoranir sem orðið geta á vegi flytjandans 

við æfingar og flutning verksins og reynt að gefa hugmyndir um 

hvernig hægt sé að vinna úr þeim. 
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Formáli 

 

Frá því að djass, blús og síðar popp og rokktónlist komu fram á sjónarsviðið hefur 

staðið yfir barátta um hylli áheyrenda á milli þessara tegunda dægurlagatónlistar (þó 

að deila megi um hvort djass og blús flokkist í þann flokk) og sígildrar tónlistar. 

Breyting hefur orðið frá fyrri tímum þegar hin sígilda tónlist var í raun dægurlaga 

tónlist sinna tíma og var spiluð út um allt, á kaffihúsum jafnt sem í tónleikasölunum. Í 

dag er sígilda tónlistin meira bundin við tónleikasali á meðan djassinn, blúsinn og 

fleiri tónlistartegundir eru meira spilaðar á börunum, kaffihúsunum - og að sjálfsögðu 

einnig í tónleikasölunum. Hér er ekki verið að deila um hver af þessum 

tónlistarstefnum er best eða býður upp á vandaðri tónsmíðar þó áður hafi menn deilt 

töluvert um þá hluti. Voru menn um tíma á því að djassinn væri ekki þess verður að fá 

að heyrast í tónleikasölum (og hefur þá kynþáttamismunun sjálfsagt haft ýmislegt um 

þetta að segja, enda var djass og blús í upphafi aðallega spilaður af fólki af afrískum 

uppruna). Þó voru tónskáld sem hrifust af þessum nýju tónlistarstefnum og 

möguleikunum sem þær höfðu upp á að bjóða. Menn hófu að nota stíleinkenni 

þessarar tónlistar í söngleikjagerð og sviðstónlist. En hver segir að þessi tónlist geti 

ekki átt heima á sígildum tónleikum?  

Þetta var einmitt spurning sem hljómsveitarstjórnandinn Paul Whiteman og 

tónskáldið George Gershwin (og eflaust margir fleiri) höfðu spurt sig að. Fór svo að 

Whiteman ákvað að halda tónleika í Aeolian Hall í New York þar sem framkvæmd 

yrði tilraun í nútíma tónlist þar sem þessar tónlistarstefnur fengju að heyrast hlið við 

hlið og jafnvel blandað saman. 

Verkið sem verður fjallað um hér samdi Gershwin í tilefni af þessum tónleikum og 

hefur verið spilað í ótal kvikmyndum, teiknimyndum, auglýsingum og inn á ótal 

upptökur í ýmsum útgáfum frá frumflutningi þess árið 1924. Þrátt fyrir alla þessa 

notkun virðist verkið enn halda vinsældum sínum tæpum 90 árum eftir 

frumflutninginn fræga í Aeolian Hall og er í dag eitt mest flutta tónleikaverk eftir 

Amerískt tónskáld. Verkið er rapsódía, hvorki sú fyrsta né sú síðasta. Tónskáld 

stunduðu það löngu fyrir tíma Gershwins að semja rapsódíur, má þar meðal annars 
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nefna píanórapsódíurnar tvær eftir Johannes Brahms og spænsku rapsódíuna eftir 

Franz Liszt. Þrátt fyrir að tónskáld hafi áður samið rapsódíur þá virðist Rhapsody in 

Blue eftir Gershwin eiga sérstakan stað í hjörtum og hugum áheyrenda. Hvort sem það 

er klarínett glissandóið í byrjun verksins eða hressir rytmar sem skapa þessa sérstöðu 

þá er eitt sem er deginum ljósara - það er bara ein Rhapsody in Blue. Hver sem 

ástæðan fyrir vinsældum verksins kann að vera verður hér fjallað nánar um verkið og 

saga þess skoðuð. Einnig verður fjallað um hvernig sé að flytja verkið, byggt á reynslu 

höfundar. Þessi yfirferð á verkinu hefst með stuttri kynningu á tónskáldinu, George 

Gershwin. Mun hér verða vitnað í útgáfu Warner Bros. Publications af verkinu 

(PS0165) frá árinu 1924 í útsetningu fyrir tvö píanó, á það bæði við um tilvísanir í 

taktnúmer sem og tilvísanir í tiltekna takta (myndir). 

 

George Gershwin 

 

George Gerhswin (1898-1937), upphaflega nefndur Jacob Gershvin fæddist þann 26. 

september árið 1898 í Brooklyn hverfinu í New York borg. Hann átti ættir sínar að 

rekja til Rússlands en foreldrar hans, Moshe Gershovitz og Rose Bruskin, voru 

rússneskir gyðingar. Þau fluttust sitt í hvoru lagi til Bandaríkjanna á 10. áratug 19. 

aldar en þau kynntust í New York borg og giftu sig þar árið 1895. Fjölskyldan var náin 

og héldust þau bönd sterk alla tíð (til að mynda samdi bróðir George – Ira flesta 

textana við verk hans), en þau bjuggu öll undir sama þaki lengi vel eftir að börnin voru 

vaxin úr grasi.
1
 

Gershwin fjölskyldan var ekki sérlega tónlistarlega sinnuð en árið 1910 stóð það til 

bóta því þá var ákveðið að kaupa notað píanó handa Ira (1896-1983), eldri bróður 

George. Foreldrunum til mikillar furðu var það þó George sem sýndi hljóðfærinu strax 

meiri áhuga. Hann hafði áður sýnt meiri áhuga á íþróttum en skóla og kynnst tónlist 

aðallega úr glymskröttum í spilakassasölum. Fyrsta lagið sem hann spilaði var þekkt 

                                                           
1
Crawford, Richard, Wayne J. Schneider og Norbert Carnovale . „Gershwin, George“. Grove Music Online. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/47026?q=George+Gershwin&search=q 

uick&pos=1&_start=1. Sótt þann 07.10.2010. 
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lag í Bandaríkjunum á þessum tíma en hann hafði lært lagið á því að fylgjast með 

nótunum á sjálfspilandi píanói nágranna fjölskyldunnar og gat spilað það reiprennandi. 

Upp frá því ákváðu foreldrar hans að George skyldi fara í píanónám í staðinn fyrir Ira.
2
 

Ira á eitt sinn að hafa sagt að hann hafi strax orðið hrifinn af leiftur snöggri vinstri 

handar tækni yngri bróðurins þegar hann spilaði ásamt hugmyndasemi hans hvað 

varðaði rytma. Ljóst er að mikið af hæfileikabrunninum var til staðar strax frá upphafi 

þó það ætti eftir að slípa hæfileikana til.
3
 

George Gershwin hóf formlegt tónlistarnám sitt þegar hann var 11 ára gamall. Hann 

lærði fyrst hjá nokkrum kennurum í hverfinu sem fjölskyldan bjó í en árið 1912 tók 

Charles Hambitzer hann að sér sem nemanda sinn. Hambitzer var ekki lengi að sjá 

hæfileika Gershwin og setti honum fyrir að læra verk ýmissa tónskálda svo sem 

Chopin, Liszt og síðast en ekki síst - Debussy. Ekki nóg með það heldur fór Hambitzer 

einnig með Gershwin á tónleika og tók ekki greiðslur fyrir kennsluna því hann sá það 

sem aðrir sáu seinna – en það var snilligáfa drengsins. Gershwin fór þó ekki eingöngu 

á klassíska tónleika, heldur eyddi hann töluverðum tíma á kaffihúsum og djassbörum 

að hlusta á djass- og það sem meira skiptir, ragtime.
4
 Ragtime er tónlistarstefna sem 

var gríðarlega vinsæl á síðustu árum 19. aldarinnar. Hún var einn af fyrirrennurum 

djassins og eru helstu einkenni hennar skrykkjóttur (e. offbeat/syncopated rythm) 

rytmi þar sem vinstri hendi heldur rytmanum gangandi með áberandi áherslum á 

meðan laglínur fljóta áfram í hægri hendi (jafnvel í öðrum rytma).
5
 Það var einmitt 

rytminn, sem er svo einkennandi fyrir þessa tónlistarstefnu, sem átti eftir að hafa mikil 

áhrif á tónlist Gershwins en skrykkjóttur rytmi er einnig eitt af megineinkennum 

tónlistar hans. 

Þrátt fyrir alla þá góðvild sem Hambitzer sýndi þá hætti Gershwin í skóla þegar 

hann var 15 ára (næstum 16 ára) og fékk sér vinnu sem píanisti hjá Jerome H. Remick 

& Co. tónlistarútgáfufyrirtækinu. Þar starfaði hann við það að spila ný verk fyrir 

                                                           
2
 Lotha, Gloria og ritstjórar Encyclopædia Britannica. „George Gershwin (American composer)“. 

Encyclopædia Britannica. Síðast uppfært 12.01.2009. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/231877/George-Gershwin. Sótt þann 07.10.2010. 
3
 Greenberg, Rodney, „Brooklyn to Tin Pan Alley“, George Gershwin, 2. útgáfa, Phaidon Press Limited, 

London, 2008. Bls. 11-33. 
4
 Ibid. 

5
 Höfundur ókunnur, „Ragtime“. Encyclopædia Brittanica. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/489609/ragtime. Sótt þann 05.11.2010.  
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væntanlega kaupendur. Gershwin hafði ekki mikinn tíma til að sinna tónsmíðum 

sínum en hann öðlaðist mikla tæknilega færni við píanóið sem og í að tónflytja, spinna 

og í nótnalestri. Starfið hjá Jerome H. Remick & Co. krafðist þess einnig að hann gæti 

spilað nánast hvað sem sett var fyrir framan hann – í hvaða tóntegund sem var. Í þessu 

starfi hóf Gershwin að vinna með og þróa ýmis píanistísk brögð sem áttu eftir að 

gagnast honum vel er hann fór að semja sín eigin verk.  

Þrátt fyrir að vera ungur að árum þá varð Gershwin fljótt þekktur sem einn 

hæfileikaríkasti píanisti á New York svæðinu. Árið 1915 fékk hann starf við að taka 

upp píanórúllur sem settar voru í sjálfspilandi píanó. Talið er að á árunum 1915-1926 

hafi George tekið upp um 130 píanórúllur. Það var svo árið 1916 sem hann fékk sitt 

fyrsta verk útgefið en það var lagið „When You Want ’Em You Can’t Get ’Em (When 

You’ve Got ’Em You Don’t Want ’Em)“. Það var þó ekki gefið út hjá Jerome H. 

Remick & Co. heldur Harry von Tilzer Company (Jerome H. Remick & Co. vildu 

meina að þeir væru bara að borga honum fyrir að kynna þeirra lög fyrir kaupendum, 

ekki hans eigið efni).
6
 Þetta lag ásamt laginu „Rialto Ripples“ (fyrsta lagið sem hann 

samdi fyrir sóló píanó) vöktu þó nokkra athygli og óperettu tónskáldið Sigmund 

Romberg notaði eitt af lögum hans í sýningu sinni, „The Passing Show“ sem sýnd var 

árið 1916.
7,8,9

 

Árið 1917 gafst Gershwin upp á vinnunni hjá Jerome H. Remick & Co. Hann 

stoppaði stutt sem æfingapíanisti og meðleikari hjá Fox City leikhúsinu en fékk svo 

stöðu æfingapíanista við sýninguna „Miss 17“ sem var sett upp af einu af 

átrúnaðargoðum hans, Jerome Kern. Gershwin hafði kynnt sér vel verk Kerns og meira 

að segja samið verk svo mikið í hans stíl, að eigin sögn, að erfitt væri að greina á milli. 

Það var undir áhrifum frá Kern sem áhugi Gershwins snerist frá því að semja einföld 

„popplög“ yfir í að semja frekar fyrir söngleiki (en honum fannst meira varið í þá 

tegund tónlistar) og svo að lokum í að semja verk fyrir tónleikasali.
10

 Hann hafði þó 

áður stundað klassískt tónsmíðanám og kontrapunkt undir handleiðslu Edward 

                                                           
6
 Greenberg, Rodney, „Brooklyn to Tin Pan Alley“, George Gershwin, 2. útgáfa, Phaidon Press Limited, 

London, 2008. Bls. 11-33. 
7
 Lotha, Gloria og ritstjórar Encyclopædia Britannica. „George Gershwin (American composer)“. 

8
 Crawford, Richard, Wayne J. Schneider og Norbert Carnovale . „Gershwin, George“. 

9
 Ibid.  

10
 Greenberg, Rodney, „Broadway to Aeolian Hall“, George Gershwin, 2. útgáfa, Phaidon Press Limited, 

London, 2008. Bls. 33-59. 
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Kilenyi, svo áhuginn var ekki eingöngu kominn til vegna Kerns. Árið 1919 samdi 

Gershwin fyrsta klassíska tónverkið sitt, strengjakvartettinn „Lullaby“. Talið er að 

verkið hafi upprunalega verið samið sem hljómfræðiæfing handa Kilenyi en er í dag 

vinsælt verk fyrir strengjakvartetta.
11

 

Uppfrá samvinnunni með Kern jókst hróður hans jafnt og þétt og nú skal farið hratt 

yfir sögu. Þann 26. maí árið 1919 var fyrsta Broadway sýningin, sem Gershwin samdi 

einn tónlistina fyrir, frumsýnd. Á þessum tíma tíðkaðist fyrirbæri sem var alþekkt þá, 

en er nú algerlega horfið úr tónlistarheiminum, en það eru svokölluð innskot (e. 

interpolation). Sýningar innihéldu aðallega verk þekktra tónskálda en einnig voru 

notuð stöku verk frá lítt þekktari tónskáldum til að koma þeim á framfæri, það er, 

innskot. Árið 1920 var gerð upptaka af lagi Gershwins, „Swanee“, með söngvaranum 

Al Jolson. „Swanee“ var fyrsti alvöru smellur Gershwins sem skilaði honum einum 

10.000 dölum í höfundarréttargjöld/stefgjöld á því ári. Frá árunum 1920-1924 samdi 

hann einnig tónlist fyrir fimm árlegar sýningar á Broadway og tvær sýningar í London. 

Árið 1924 samdi hann aðra af London sýningunum, „Primrose“ sem varð gríðarlega 

vinsæl þar. Sama ár samdi hann einnig fyrstu sýningu sína í samvinnu við bróður sinn, 

Ira Gershwin, er markaði upphafið af þeirra arðsama samstarfi sem entist allt þar til 

George lést. Þetta var sýningin „Lady be Good!“ sem skartaði Fred og Adele Astaire í 

aðalhlutverkum.
12

  

Það var svo síðla árs árið 1923 að Paul Whiteman (1890-1967), þekktur 

hljómsveitarstjórnandi, kom að máli við Gershwin og bað hann að semja verk fyrir 

tónleika sem skyldu haldnir í Aeolian tónleikasalnum í New York þann 12. febrúar 

næstkomandi. Whiteman sérhæfði sig í að spila djass er sérstaklega hafði verið útsettur 

fyrir hljómsveit. Verkið skyldi því vera einskonar djasskonsert fyrir píanó og 

hljómsveit þar sem Gershwin sjálfur yrði einleikari. Í fyrstu var verkið hugsað fyrir 

djasshljómsveit (sjá viðauka 1, bls. 23) og píanó en síðar var verkið endurútsett tvisvar 

fyrir sinfóníuhljómsveit af tónskáldinu Ferde Grofé. Fyrri endurútsetningin var gerð 

árið 1926, sú síðari árið 1942. Útgáfan frá 1942 er fyrir fullskipaða sinfóníuhljómsveit 

(sjá viðauka 2, bls. 23) og er sú sem algengast er að fylgt sé í dag.  

                                                           
11

 Crawford, Richard, Wayne J. Schneider og Norbert Carnovale . „Gershwin, George“. 
12

 Ibid. 
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Whiteman og Gershwin höfðu báðir mikinn áhuga á því að gera djass hærra undir 

höfði í tónleikasölum en tíðkaðist á þessum tíma (en hann var aðallega spilaður á 

knæpum og skemmtistöðum en sjaldnast í hinum stóru tónleikasölum) og áttu þessir 

tónleikar að vera liður í þeirri viðleitni en tónleikarnir voru titlaðir Tilraun í nútíma 

tónlist.
13

 Sagan segir að Gershwin hafi ekki fundist hann vera undir neinni sérstakri 

pressu að semja verkið, enda á fullu að sinna skyldum sínum við Broadway 

sýningarnar. Gerði hann því ekki ráð fyrir að Whiteman myndi setja vinnu við 

tónleikana af stað á næstunni. Þá hafi Gershwin jafnvel hreinlega gleymt þessum 

tónleikum. Því kom Gershwin verulega á óvart þegar honum var bent á 

blaðaauglýsingu þar sem tónleikarnir voru auglýstir og þar meðal annars sagt að nýr 

djass píanókonsert eftir hann yrði frumfluttur.
14

 Þrátt fyrir stuttan tíma við að semja 

verkið (rétt um þrjár vikur) átti það eftir að verða hans allra þekktasta verk og eitt mest 

spilaða verk eftir bandarískt tónskáld í heiminum. Verkið var „Rhapsody in Blue“. 

 

Rhapsody in Blue 

 

Rhapsody in Blue er sérkennilegt verk. Þrátt fyrir að það sé til upprunalegt handrit sem 

innihaldi allar nótur og alla kafla verksins þá hefur það tíðkast í gegnum tíðina að 

sleppa stórum köflum úr verkinu í flutningi þess. Gershwin sjálfur stundaði það mikið, 

bæði á tónleikum og í upptökum. Þó virðast þessar styttri útgáfur ekki hafa nein áhrif á 

heildarsvip verksins, verkið er ennþá Rhapsody in Blue.
15

 Strax frá frumflutningi 

verksins fékk Rhapsody in Blue góðar viðtökur. Viðtökurnar einskorðuðust þó ekki 

eingöngu við áheyrendur heldur náðu einnig til hljóðfæraleikara. Verkið er í dag eitt 

mest flutta og hljóðritaða verk frá upphafi 20. aldar. Það hefur verið spilað í 

tónleikasölum, kvikmyndahúsum sem og notað sem auglýsingastef og verið skrifað út 

fyrir hin ýmsu hljóðfæri. Hvað veldur þessum gríðarlegu og stöðugu vinsældum? Áður 

en þeirri spurningu verður svarað skal litið nánar á verkið.  

                                                           
13

 Lotha, Gloria og ritstjórar Encyclopædia Britannica. „George Gershwin (American composer)“. 
14

 Greenberg, Rodney, George Gershwin, 2. útgáfa, Phaidon Press Limited, London, 2008. Bls. 59-80. 
15

 Ibid. 
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Einkenni verksins 

 

Rhapsody in Blue er, eins og nafnið gefur til kynna, rapsódía en rapsódíur eru tegund 

verka sem hafa verið til frá upphafi 19. aldar. Václav Tomášek (1774-1850) var meðal 

þeirra tónskálda sem hafði mikil áhrif á þróun forms rapsódíunnar. Tomášek var uppi í 

kringum aldamótin 1800 og var mikilvægt tónskáld í Prag á fyrri hluta 19. aldar, einna 

best þekktur fyrir sönglög og píanóverk sín. Best þekktu píanóverk hans voru smáverk 

(þar á meðal rapsódíur) en þau höfðu meiri áhrif sem kennsluverk heldur en 

tónleikaverk.
16

 Tomášek samdi 15 rapsódíur fyrir píanó og voru þær oftar en ekki í 

þremur hlutum að forminu til. Fyrsti hluti þeirra kynnti stefið, milliþátturinn gaf 

mótstef sem var oft með öðrum blæ en hið fyrra og lokakaflinn festi fyrra stefið svo í 

sessi.
17

 Rapsódíur Tomášek voru einnig með hinum órólega spunakennda karakter sem 

oft einkennir þessa tegund verka.  

Það var þó ekki fyrr en með rapsódíum Franz Liszt (1811-1886) að formið náði 

nýjum hæðum og fór frá því að vera form verka fyrir viðvaninga og leikmenn yfir í 

það að vera stórvirki fyrir atvinnumenn í flutningi. Verk hans báru einnig sterk 

einkenni þjóðernisstefnu sem síðar varð einnig einkennandi fyrir formið. Þó talað hafi 

hér áður verið um að rapsódíur Tomášek hafi sumar verið í þremur hlutum þá er það 

ekki algildandi fyrir rapsódíuformið því í raun er það frjálslegt í meðförum. Helsta 

sameiginlegt einkenni rapsódíanna er óróleiki og hinn spunakenndi karakter.
18

 

Rhapsody in Blue hefur verið gagnrýnt fyrir að vera formlaust. Þetta er ágreinings 

atriði sem er vert að nefna en verður ekki farið nánar í hér, til einföldunar verður hér 

eftir talað um fyrri hluta verksins sem markast af upphafi verksins og nær fram að takti 

306. Seinni hlutinn er þá frá 306. takti til loka verksins.   

Rhapsody in Blue er þekkt fyrir nokkur sterk stíleinkenni. Eitt einkennið er hinn 

sterki ameríski blær sem er af verkinu en verkið þykir fanga vel andrúmsloftið sem var 

ríkjandi í New York á þessum tíma – þar sem mismunandi menningarheimar runnu 
                                                           
16

 DeLong, Kenneth og Simpson, Adrienne. Tomášek, Václav Jan Křtitel. „Grove Music Online. Oxford 

Music Online. Sótt þann 04.01.2011. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/28077. 
17

 Höfundur óþekktur. Ternary form. Virginia Tech Multimedia Music Dictionary. Síðast uppfærð 05.10. 

2008. Sótt þann 04.12.2010. http://www.music.vt.edu/musicdictionary/ 
18

 Rink, John. „Rhapsody“. Grove Music Online. Oxford Music Online. Sótt þann 04.12.2010. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/23313. 
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saman í einn. Ein sagan af tilurð verksins segir að Gershwin hafi verið í lest á leið til 

Boston og að hinir ýmsu rytmar sem hann heyrði í lestinni, skröltið í teinunum, blístrið 

í flautunni og annar skarkali, hafi verið innblásturinn að sumum rytmum 

Rapsódíunnar.
19

  

Rytmarnir eru einmitt eitt þeirra atriða sem setja sinn sérstaka svip á verkið. Henry 

Levine ræðir um rytmana í grein sinni „An Explanation of the Characteristic Rhytmic 

Figures in the <<Rhapsody in Blue>>“. Þar segir hann meðal annars eitt munstrið skera 

sig úr. Þetta rytmamunstur kemur ítrekað fyrir í verkinu eða alls níu sinnum (að vísu í 

mismunandi útfærslum). Rytminn gengur út á að endurraða hópum af fjórum nótum 

yfir í hópa af þremur nótum. Nóturnar geta verið af hvaða lengdargildi sem er en þetta 

munstur kemur fyrst fram í verkinu í sextándupörtum (taktar 30-32) eins og sjá má á 

mynd 1 hér fyrir neðan. Með því að leggja áherslu á fyrsta sextándapart í hverjum hópi 

þriggja sextánduparta leggur hann enn meiri áherslu á þessa þriggja nótu hópa. Þetta er 

athyglisvert fyrir flytjandann því tilhneigingin getur verið að hann spili þriggja nótu 

hópana sem tríólur, flýti slaginu eða tapi púlsinum. Flytjandinn verður að fylgja slagi 

stjórnandans (þar sem áherslan er alltaf á fyrsta slagi fjögurra sextánduparta hópanna) 

en ná einnig að koma tilfinningunni fyrir þriggja nótu hópunum til skila.
20

  

 

Mynd 1sýnir takta 30-32 og má þar sjá dæmi um hið algenga rytmamunstur sem finna má í Rhapsody in 

Blue. 

Annað sterkt einkenni á Rapsódíunni eru hin augljósu áhrif 

dægurlagatónlistarinnar, sem uppi var á tímum Gershwins (djass, blús og ragtime), á 

verkið. Meðal þessara áhrifa má nefna hinar bláu nótur sem verkið dregur að hluta til 

nafn sitt af. Þessar svokölluðu bláu nótur eru lækkaðar nótur úr blússkalanum sem er 

mikið notaður í djass og blús og heyrast ítrekað í gegnum verkið. Annað einkenni 

dægurlaga sem finna má í verkinu eru hinar miklu endurtekningar á stefjum verksins. 

                                                           
19

 Greenberg, Rodney, George Gershwin. Bls. 59-80. 
20

 Levine, Henry, „An Explanation of the Characteristic Rhythmic Figures in the <<Rhapsody in Blue>>“, 

george gershwin‘s® rhapsody in blue™ two pianos – four hands (original). Warner Bros. Publications. 

Miami, Florida. Án ártals. Bls. 1. 
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Stundum endurtekur Gershwin kafla í heild sinni, jafnvel í sömu tóntegund. Til dæmis 

er píanósóló kaflinn sem hefst í takti 264 í raun endurtekning á efni 

hljómsveitarpartsins í töktum 154 til 157. Eins og áður sagði stunduðu menn það að 

stytta verkið í flutningi og færa má rök fyrir því að þessar endurtekningar hafi 

auðveldað mönnum þá iðju því í raun kemst allt efni verksins til skila þrátt fyrir þessar 

styttingar. Þetta er ekki ósvipað og þegar hljóðfæraleikarar í dag stytta dægurlög sem 

þeir spila á tónleikum um eins og eitt erindi. Efni lagsins kemst til skila þó að hluta úr 

því hafi verið sleppt. Það getur verið að þessi grípandi stef sem eru svo oft endurtekin 

hafi átt mikinn þátt í að stuðla að vinsældum verksins, því mjög auðvelt er að „fá þær 

á heilann“.  

 

Verkið í flutningi 

Fyrri hluti 
 

Þegar kemur að því að flytja Rhapsody in Blue eru ýmis atriði sem krefjast úrlausna.
21

 

Strax í fyrstu innkomu píanósins vakna upp spurningar. Gershwin merkir að hægri 

hönd skuli spila sterkt (forte) en vinstri meðalsterkt (mezzoforte). Þrátt fyrir það á 

byrjunin líka að vera kyrrlát (tranquillo). Sem sagt ákveðin innkoma laglínu á 

látlausan, rólegan máta en samt að vera innkoma sem hrífur hlustandann og býr hann 

undir það sem koma skal.  

Strax í 24. takti er Gershwin byrjaður að endurtaka stef (stef sem fyrst kemur fyrir í 

takti 19). Það að endurtaka stef getur auðveldað flytjenda að muna efni verksins. Þetta 

getur þó einnig skapað ákveðnar áskoranir fyrir flytjandann við túlkun verksins því 

hann þarf að finna nýjar og spennandi leiðir við túlkanir á stefjunum í hvert skipti. 

Stefið sem birtist í 24. takti (Scherzando (commodo) kaflinn) birtist okkur núna sem 

léttara stef. Það er meðal veikt (mezzopiano) og örlítið leikandi (poco scherzando) og 

er í fjögurra takta hendingu. Skipta má því upp í fyrri og seinni hluta þar sem hvor 

hluti um sig er tveir taktar. Fyrri hlutann mætti þá til dæmis túlka sem 

                                                           
21

 Hugmyndir sem hér eftir fara eru byggðar á reynslu höfundar. Hafa skal í huga að höfundur hefur flutt 

verkið fyrir ýmsa kennara og hefur það mótað skoðanir höfundar. Ómögulegt er að rekja nákvæmlega 

hvaðan allar hugmyndirnar koma. Verður getið heimilda þar sem hægt er en lista yfir kennarana má sjá í 

heimildaskrá. 
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kall/staðhæfingu og seinni hlutann sem svar eða ítrekun. Þá yrði fyrri hlutinn spilaður 

sterkar og hinn seinni veikar eða öfugt. Það eru fleiri álíka krefjandi staðir í verkinu, til 

dæmis taktar 38-40, taktar 44-45 og taktar 185-227.
 
 

Ef litið er framhjá tæknilegum áskorunum í verkinu má segja að eitt 

vandmeðfarnara viðfangsefnið í Rhapsody in Blue sé að finna jafnvægi milli hinna 

ólíku stíla sem ríkjandi eru innan verksins. Eins og áður sagði eru áhrif djass og 

ragtime á verkið mikil og því verður að taka mið af því við flutning verksins. Hins 

vegar samdi Gershwin þetta sem „klassískt“ verk og það vekur oft á tíðum upp 

spurningar við túlkun þess. 

Aftur er hægt að líta á byrjun verksins þar sem píanóið kemur inn. Mjög 

auðveldlega er hægt að réttlæta fyrir sér að þar skuli blúsa mikið og setja þannig 

tóninn fyrir verkið. Með blúsa er átt við að túlka hendinguna eða kaflann eins og verið 

væri að spila blúslag (þar sem tveir áttundupartar eru spilaðir eins og punkteraður 

áttundipartur og svo sextándipartur) með rubato tilfinningu. Þetta getur skapað hættu á 

að missa púlsinn en einnig að menn haldi að þarna sé blúslag að byrja, en það er ekki 

svo. Flytjandinn verður því ítrekað í verkinu að taka ákvarðanir varðandi það hvar gott 

sé að blúsa og hvar ekki, en það er oft ekki svo auðvelt að greina þar á milli.  

Í töktum 37-40 er kafli sem flott er að blúsa svolítið. Albert Mamriev talar um að 

þarna væri staður til að gefa sér tíma og frelsi til túlkunar.
22

 Höfundur er þessu 

sammála en þar verður þó að gæta hófs því hljómsveitin er með innkomu í takti 41. Of 

mikið frelsi gerir það að verkum að takturinn getur orðið óljós (þrátt fyrir að takturinn 

sé kristaltær í huga flytjandans) og gert stjórnanda erfitt fyrir að gefa hljómsveitina 

inn. Betra væri því að flytjandi veiti sér frelsi í 38. takti en reyni frekar að gefa skýran 

rytma í hinum tveimur þar til hljómsveitin kemur inn (mynd 2).  

 

Mynd 2 sýnir takta 38-41. Píanóið er með sóló í töktum 38-40 og hljómsveitin er með innkomu á fyrsta 

slagi í takti 41. 

                                                           
22

 Albert Mamriev. Samtöl. 2010. 
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Frá takti 185 er sólókafli hjá píanóinu sem er hægari en einnig aðeins leikandi 

(Meno mosso e poco scherzando). Í þessum kafla (taktar 185-199) kemur sama stefið 

fyrir þrisvar sinnum. Til að gera kaflann skemmtilegan fyrir hlustandann þarf því að 

beita hugmyndafluginu og reyna að spila stefið ekki alltaf eins. Það að Gershwin vilji 

að kaflinn skuli vera leikandi, jafnvel stríðinn, gefur flytjandanum rými til að leika sér 

með hraða og dýnamík. Þetta getur jafnvel verið gert innan hendinga. Peter Máté talar 

um að ákveði flytjandi til dæmis að byrja á að blúsa dálítið í fyrsta skipti er stefið 

birtist gæti verið góð hugmynd að hafa túlkunina aðeins „beinni“ eða klassískari í 

seinna skiptið og þá jafnvel meira leikandi. Í þriðja skiptið sem stefið birtist væri þá 

hægt að fara einhverskonar milliveg sem myndi þá gefa heildarmynd af túlkuninni sem 

fór áður fram. Máté varar þó við því að flytjendur ofhugsi kaflann. Það geti leitt til 

þess að túlkunin verði of stíf og ónáttúruleg.
23

 

Í takti 218 byrjar stef í sólópíanóinu sem heyrist í fyrsta skipti í þessari sömu mynd 

(en í annarri tóntegund) hjá hljómsveitinni í takti 113. Stefið er síendurtekið, alls 

fjórum sinnum, á níu takta kafla. Þetta skapar skemmtilegar áskoranir fyrir 

flytjandann. Það er ljóst að ekki er spennandi að heyra stefið spilað eins fjórum 

sinnum í röð. Þarf því að finna einhverjar leiðir til að gera þetta spennandi. Hægt er að 

fara nokkrar leiðir. Ein leiðin væri að byrja á að túlka fyrstu línurnar „klassískt“ og 

auka svo blústilfinninguna næstu þrjú skiptin. Önnur leið væri til dæmis að byrja strax 

að gefa línunni blúseinkenni, án þess þó að hún verði spiluð eins í hvert skipti. Finna 

verður þá nýja leið í hvert skipti sem stefið er spilað, til dæmis breyta flæðinu í 

línunni, dýnamík eða því sem flytjanda dettur í hug hverju sinni. Engin ein leið er 

endilega rétt leið, aðeins verður að gæta að smekkvísi. 

Più mosso (meira flæði) kaflinn (sjá mynd 3) sem hefst í takti 232 er 

athyglisverður. Hann þjónar tilgangi brúar sem ætlað er að tengja saman fyrri hluta 

verksins við lokakadensu þessa hluta. Seinni hluti verksins nær þá eins og áður sagði 

frá fyrsta takti 306 til loka verksins í takti 523.  

                                                           
23

 Peter Máté. Samtöl. 2010. 
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Mynd 3 sýnir upphafið á Più mosso kaflanum í takti 232. 

 

Tónskáldið tekur ekki fram nákvæmlega hvernig spila skal kaflann. Í hljómsveitarparti 

(II. píanó) tekur hann fram styrkleikann meðalveikt (mezzopiano) en tilgreinir ekki 

styrkleikann fyrir sólópíanóið (mynd 3). Píanóið er að vissu leyti í bakgrunnshlutverki 

í þessum kafla því laglínan liggur hjá hljómsveitinni og ætti flytjandi því að taka mið 

af styrkleika þeim er hljómsveitin spilar þegar hann ákvarðar hversu sterkt hann sjálfur 

spilar kaflann. Ef hlustað er á ólíkar upptökur af verkinu kemur í ljós að það hefur 

skapast hefð fyrir því að spila kaflann tiltölulega létt og leikandi. Að mati Peters Máté 

verður flytjandi þó að gæta þess að laglínan skoppi ekki of mikið né að hún sé of 

pressuð.
24

 Línan er hröð og eðli hennar er þannig að hætta er á að flytjandi geri 

(ósjálfrátt) styttar nótur (staccato) en tónskáldið biður ekki um það. Tilgangur kaflans 

er að hluta til að varpa ljósi á afburðatækni flytjandans sem að vissu leyti gengur út á 

að sýna góða stjórn hans og yfirvegun þrátt fyrir hraða línunnar. 

 

Kadensa fyrri hluta 
 

Lokakadensa fyrri hlutans er glæsileg og reynir á samhæfni handa, laglínumótun í 

báðum höndum, breitt svið dýnamíkur og áttundatækni svo fáein atriði séu nefnd. 

Kadensan hefst í takti 264 þar sem höndum er krossað og laglínan spiluð af hægri 

hendi á meðan vinstri hönd spilar hljóma og rytma til stuðnings ofar á píanóinu. Fyrri 

hluti kadensunnar er annað dæmi um stað þar sem flytjandi þarf að sýna fjölbreytni við 

túlkun og jafnvel gefa til kynna hálfgert kæruleysi – gott er ef kaflinn hljómar eins og 

það sé ekkert mál að spila hann. Seinni hluti kadensunnar hefst í takti 280. Þar hefur 

andrúmsloftið breyst. Hægri hönd spilar sextánduparta (með hálfgerðri tremolo 

                                                           
24
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tilfinningu) á meðan vinstri hönd spilar laglínu. Í 284. takti (mynd 4) tekur hægri hönd 

við laglínunni (sem er efst ofan á fjórhljómum) á meðan vinstri hönd heldur rytmanum 

gangandi með sinkópum og áttundastökkum (mynd 4).  

Þetta er ekki auðvelt í flutningi og þarf því að vanda sérstaklega val á tempói í fyrsta 

taktinum á blaðsíðunni sem tekur þá mið af því tempói sem flytjandi ræður við að 

spila í töktum 284-305. Kadensan er ofsafengin og því er gott að bæta við pedal eftir 

þörf og smekk (magn pedals getur verið breytilegt eftir sölum sem spilað er í og fleiri 

áhrifavöldum). 

 

Seinni hluti 
 

Eins og áður sagði hefst seinni hluti verksins með „hljómsveitarforleik“ í takti 306. 

Stefið sem hefst þar hefur gegnum tíðina oft verið kallað „Ástarstefið“. Eins og David 

Schiff bendir á í bók sinni „Gershwin, Rhapsody in Blue“ þá stafar þetta líklegast af 

því að fólki þótti stefið líkt ástarstefinu úr „Rómeó og Júlía“ eftir Pyotr Ilyich 

Tchaikovsky sem og stefjum úr verkum eftir Sergei Rachmaninoff.
25

 Í takti 360 fær 

sólópíanóið þessa laglínu og er þetta fremur viðkvæmur staður. Flytjandi verður að 

gæta þess að laglínan sem er í efstu rödd í hægri hendi á hverju fjórðapartsslagi skeri 

sig vel úr. Hún verður þó einnig að vera mjúk og breiða fallega úr sér. Flytjandi þarf 

líka að hugsa um að hin rödd hægri handarinnar sem kemur á seinni áttundaparti hvers 

                                                           
25

 Schiff, David, Gershwin, Rhapsody in Blue, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. Bls. 21. 

 

Mynd 4 sýnir takta 284-292 og má þar sjá hluta hinna ýmsu áskorana sem kadensa fyrri hluta 

Rapsódíunnar hefur upp á að bjóða. 
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fjórðapartsslags yfirgnæfi ekki laglínuna (mynd 5). Til að undirstrika laglínuna þá 

stingur Peter Máté upp á því að setja pedal niður við hverja nótu laglínunnar (á 

fjórðapartsslagið) í takti 360. Þá skuli halda pedalnum frá fjórða slagi 360. takts yfir á 

fyrsta slag 361. takts og setja svo pedal á hvern fjórða part restina af taktinum.
26

 Þessi 

pedal notkun hefur tvo meginkosti, hún undirstrikar laglínuna og kemur jafnframt í 

veg fyrir að pedallinn verði of mikill og skemmi fyrir laglínunni. Þá sér vinstri hendi 

um stuðning með brotnum hljómum og verður að gæta þess að hafa stjórn á henni líka 

svo hún yfirgnæfi ekki heldur brothætta laglínu hægri handarinnar.  

 

Mynd 5 sýnir takta 357-364. Í takti 360 fær sólópíanóið „Ástarstefið“.  

 

Segja má að Ástarstefið sé tvískipt, það er að það innihaldi staðhæfingu og svar. Í 

töktum 360-361 er staðhæfingin. Gershwin gefur fyrirmæli um að þessi kafli skuli 

spilaður með hreyfingu og mikilli túlkun. Staðhæfingin byrjar veikt en breiðir úr sér 

jafnt og þétt. Í framhaldinu kemur svarið sem er mótstef Ástarstefsins (birtist fyrst í 

hljómsveitarparti í 308. takti). Á meðan vinstri hönd spilar stefið er hægri hönd að 

spila hljóma og svo arpeggíuskraut. Passa verður að laglína vinstri handar sé skýr, 

bæði þannig að hún heyrist vel og að rytminn sé skýr. Hægri hönd ætti ekki að 

yfirgnæfa laglínuna, enda er hún bara til skrauts og það er virðulegra ef hún hljómar 

einnig eins og lítið mál sé að spila hana. Pedalnotkun fer þarna mest eftir smekk 
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manna, höfundur notast sem dæmi við tiltölulega djúpan pedal (fer að vísu eftir 

salnum sem spilað er í) til að gefa kaflanum meiri kraft. 

Agitato e misterioso 
 

Í takti 386 er upphafið á einum af flottum rytmaleiksköflum Rapsódíunnar. Inngangur 

kaflans er skrifaður léttur (leggiero) en einnig með mikið styttum nótum (assai 

staccato). Mætti segja að hann sé tvískipt fjögurra takta hending þar sem fyrri 

helmingurinn er spilaður sterkt (forte) og seinni helmingurinn veikt (piano). Flytjandi 

verður að gæta þess að snerpa handa sé mikil og sýni strax karakter kaflans sem kemur 

á eftir. Flytjandi getur einnig nýtt sér fermötuna til að staldra við og skapa þannig 

dulúð og eftirvæntingu fyrir því sem koma skal. Meginhluti kaflans hefst svo í takti 

390 og er merktur órólegur og dularfullur (agitato e misterioso). Kaflinn byrjar 

meðalsterkur (mezzoforte) og er allur með styttum nótum (sempre staccato). Flytjandi 

ætti að byrja strax að leita leiða til að slaka á höndum meðan hann spilar kaflann því 

mikil hætta er á að hendurnar stífni við að spila hann. Þó að Gershwin biðji flytjendur 

um að byrja hægt og auka hraðann svo smám saman þá er loka hraðinn töluvert mikill 

en þrátt fyrir hraðann verður flytjandinn að sýna yfirvegun og stjórn. Þar sem kaflinn 

byrjar hægt og hraðar smám saman er mælt með góðum taktmælisæfingum í þessum 

kafla til að ná jafnri hraðaaukningu og réttum áherslum. Hætta er á því að þegar 

flytjandi byrjar að hraða þá flýti hann ósjálfrátt nótum innan taktsins (sérstaklega hætta 

á að það verði milli annars og þriðja sextándaparts í taktinum) og það skapi þá 

tilfinningu að flytjandinn hafi ekki fulla stjórn á kaflanum. Í takti 402 koma áherslur á 

sjöunda sextándaparti sem mikilvægt er að draga vel fram – segja má að áherslurnar 

gegni hlutverki laglínu í kaflanum. Í töktum 414-417 gefur Gershwin flytjanda smá hlé 

með því að skeyta inn hægu dreymandi (sognando) millispili áður en seinni hluti 

agitato e misterioso kaflans byrjar aftur. 

Segja má að taktur 452 marki lokin á agitato e misterioso kaflanum þar sem píanóið 

spilar áttundir og hljómsveitin hljóma með. Þar verður flytjandi að passa að sitja á sér 

og hlaupa ekki á undan hljómsveitinni, heldur fylgjast vel með stjórnandanum og 

hlusta vel á hljómsveitina. Hætta er á eftir allan hamaganginn í kaflanum á undan að 

flytjandi vilji flýta þessum kafla en þá getur verið að píanóleikarinn og hljómsveitin 
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verði ekki samtaka og kaflinn verði móðukenndur. Hægt er að breiða úr lokum kaflans 

með því að hægja örlítið á (þannig að það sé vart greinanlegt), til dæmis í takti 460.
27

 

Lok verksins 
 

Í 516. takti er farið að hilla undir lok verksins. Þar fær píanóið lítið sóló eftir að hafa 

verið að spila með hljómsveitinni í kaflanum á undan. Þar getur verið flott að sýna 

frelsi, til dæmis með því að anda örlítið við upphaf taktsins eða taka lengri tíma á 

fyrsta hljómnum.
28

 Þegar kemur að takti 518 þar sem Gershwin biður flytjendur um að 

breiða úr kaflanum (molto allargando) er mikilvægt að halda tempóinu stöðugu og að 

hljómsveit og píanóleikari séu á sama tíma á þriðja slagi taktsins. Píanóið byrjar 

taktinn með skrauti á meðan hljómsveitin heldur löngum tóni. Ef vandræði koma upp í 

samspili hljómsveitar og sólópíanóleikara á þessum stað (þriðja slagi taktsins) getur 

stjórnandinn/hljómsveitin gefið merki um slagið svo það sé alveg skýrt. Í síðustu 

þremur töktum verksins er mikilvægt að breiða vel úr hljómunum, nota vel 

styrkleikann sem Gershwin biður um (mjög sterkt, fortississimo). Hægt væri að nota 

rubato samhliða því að hægja vel á (molto ritardando) í þessum töktum og skapa 

þannig hinn mikla og tignarlega enda sem verkið býður upp á (mynd 6).
29

  

 

Mynd 6 sýnir lokatakta verksins (taktar 519-523). 

                                                           
27

 Albert Mamriev. Samtöl. 2010. 
28

 Dr. Nína Margrét Grímsdóttir. Samtöl. 2010. 
29

 Albert Mamriev. Samtöl. 2010. 
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Lokaorð 

 

Rhapsody in Blue er verk sem kemur sífellt á óvart. Eftir ótal hlustanir í mismunandi 

útgáfum og hljómsveitarsamsetningum finnst hlustanda hann alltaf vera að finna ný 

smáatriði sem hann hefur ekki heyrt áður. Það hversu dægurlagaskotnar laglínurnar 

eru gera það að verkum að auðvelt er að muna þær þannig að þrátt fyrir öll smáatriðin 

þá komast aðalatriðin vel til skila. Verkið heldur þannig áfram að hrífa hlustandann 

jafnvel eftir margar áheyrnir. Nóg er að gera fyrir flytjandann því hann þarf að takast á 

við erfiðar rytmasamsetningar, mismunandi stíla og ýmsar tæknilegar áskoranir. Því er 

nokkuð ljóst að píanistanum ætti ekki að leiðast. Verkið sameinar marga helstu kosti 

dægurlagatónlistar og tónlistar rómantíska tímabilsins (sem dæmi píanókonsertana) – 

hrífandi laglínur í bland við krefjandi tæknilegar áskoranir. Verkið er þó hvorki 

dægurlag né konsert, heldur eitthvað þar á milli, rapsódía. Rapsódían gefur einnig 

flytjendum mörg tækifæri á að setja sinn persónulega stimpil á flutninginn sem eykur 

án efa líftíma verksins. Það að hægt sé að klippa verkið niður í minni einingar án þess 

að skemma heildarmyndina gefur svo möguleika á að flytja verkið við mismunandi 

aðstæður, hvort sem þær eru í tónleikasal, sjónvarpsupptökuveri eða kaffihúsi. Verkið 

hefur til að mynda verið notað í auglýsingar í Bandaríkjunum sem hefur án efa átt sinn 

þátt í að viðhalda vinsældum verksins þar. 

George Gershwin skapaði verk sem bæði unnendur klassískrar tónlistar og 

dægurlagatónlistar geta hlustað á og haft gaman að. Verkið höfðar einnig til klassískra 

flytjenda sem og dægurlagaflytjenda. Honum tókst að sameina í einum potti þessi 

ólíku menningaráhrif sem var einmitt innblásturinn að verkinu til að byrja með. Þannig 

tókst honum að skapa eitthvað einstætt sem hefur hrifið hlustendur og flytjendur allt 

frá frumflutningi verksins og má því með sanni segja: Það er ein, bara ein Rhapsody in 

Blue. 
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Viðauki: 
 

 

Viðauki 1 – Hljóðfæraskipan hljómsveitar Paul Whiteman 

 

Viðauki 1 sýnir hljóðfæra- og mannaskipan hljómsveitar Paul Whiteman við 

frumflutning Rhapsody in Blue í Aeolian Hall í New York þann 12. Febrúar árið 

1924.
30

 

 

 

„Tréblásturshljóðfæri:  

Ross Gorman: Es og B sópran saxófónar, altó saxófónn, óbó, heckelfónn, Es 

sópran klarínett, B klarínett, alt og bassa klarínett. 

Hale Byers: B sópran saxófónn, tenór saxófónn, alt saxófónn, baritón saxófónn. 

 

Málmblásturshljóðfæri:  

Trompetar og flügelhorn: Henry Busse, Frank Siegrist 

Frönsk horn: A. Cerino, A. Corrado 

Básúnur: Roy Maxon (fagurhljómi) og James Casseday (+ bassa básúna) 

Túba og kontrabassi: Gus Helleburg, Albert Armer 

 

Píanó: Ferde Grofé, Herny Lange (+Selesta) 

Banjó: Michael Pingatore 

Trommur, pákur og slagverk: George Marsh 

 

Fiðlur, Alex Drasein (konsertmeistari), George Torde, Robert Berchad, Kurt 

Dieterle, Joseph Streisof, Jack Eaton, Bert Hirsh, Mario Perry (+harmonikka)“ 
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Viðauki 2 – Hljóðfæraskipan fyrir fullskipaða sinfóníuhljómsveit 
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 Schiff, David, Gershwin, Rhapsody in Blue, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. Bls. 5. 

Viðauki 2 sýnir hljóðfæraskipan í útsetningu Ferde Grofé frá árinu 1942 

fyrir fullskipaða sinfóníuhljómsveit.
31

  

 

„2 flautur, 2 óbó, 2 B klarínett, bassaklarínett í B, 2 fagott, 3 horn í F, 3 

trompetar í B, þrjár básúnur, túba, pákur, „trommur“ (slagverk), 2 alt 

saxófónar í Es, tenór saxófónn í B, banjó, strengir.“ 

 


