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Á undanförnum árum hafa japanskar teiknimyndir eða anime vaxið mikið í vinsældum í 

vesturlöndum, þar með talið á Íslandi. Framleiðslufyrirtækið Studio Ghibli hefur átt stóran 

þátt í því en kvikmyndir þess hafa notið gríðarlegra vinsælda um heim allan undanfarna 

tvo áratugi. Magn rannsókna og fræðilegra rita um þennan vinsæla miðil eru þó ekki í 

samræmi við vinsældir hans og áhrif og er sömu sögu að segja um listgreinar tengdar 

honum. Á síðustu áratugum hefur hlutverk s.k. „poppmenningar“ breyst gríðarlega og því 

er forvitnilegt að hún sé ekki oftar viðfangsefni fræðimanna en raun ber vitni. 

 Joe Hisaishi er án efa eitt af áhrifamestu kvikmyndatónskáldum Japan í dag og 

hefur tónlist hans mótað margt tóneyrað bæði innan Japan og utan á síðustu misserum, þá 

sérstaklega tónlist hans við teiknimyndir Hayao Miyazaki. Í þessari ritgerð er tónlist Joe 

Hisaishi við myndir Miyazaki sett undir smásjána og greind með tilliti til austrænna og 

vestrænna stílbragða í tónsmíðaaðferðum hans. Teknar verða fyrir fjórar myndir frá 20 ára 

tímabili og þær greindar og bornar saman út frá aðferðum, hljóðfærum og sambandi 

söguþráðar og tónlistar. Að auki verður notkun þagnar tekin fyrir en hún er engu síður 

mikilvæg en tónlistin. 
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Á undanförnum árum hafa japanskar teiknimyndir eða anime vaxið mikið í vinsældum í 

vesturlöndum, þar með talið á Íslandi. Framleiðslufyrirtækið Studio Ghibli hefur átt stóran 

þátt í því en kvikmyndir þess hafa notið gríðarlegra vinsælda um heim allan undanfarna 

tvo áratugi. Það sem einna helst hefur stuðlað að þessum einstaklega jákvæðu viðbrögðum 

eru þær sérstöku veraldir og ævintýri sem Studio Ghibli býður áhorfendum sínum upp á. 

Ghibli hefur sýnt okkur fljúgandi kastala, galdramenn, talandi svín og margt fleira skrítið 

og skemmtilegt á einstaklega náttúrulegan og óþvingaðan hátt, svo áhorfandinn getur lítið 

annað gert en hrifist með í leikinn. 

 Stór partur af þessum undraheimi Ghibli er hljóðheimurinn, þá sérstaklega 

tónlistin. Ghibli hefur unnið með ýmsum tónskáldum á heimsmælikvarða en þeirra 

áhrifamest og þekktast er án efa Joe Hisaishi. Hann er einna helst þekktur fyrir langt og 

gott samstarf við aðalleikstjóra Ghibli, Hayao Miyazaki. Einstakt handbragð Hisaishi 

hefur sett mark sitt á mörg stærstu verk Ghibli og hafa stef hans náð svo miklum 

vinsældum í Japan að varla er nokkurt japanskt barn sem þekkir til að mynda ekki lagið 

um Ponyo úr Ponyo (崖の上のポニョ, Gaki no ue no Ponyo, 2008). 

 Í þessari ritgerð mun ég taka fyrir nokkrar teiknimyndir úr samstarfsferli Miyazaki 

og Hisaishi og reyna að varpa ljósi á hvernig Hisaishi nýtir vestræn og austræn áhrif 

tónlistar og í hvaða tilgangi.  Notar hann þau til að skapa ákveðna stemmingu? Er notkun 

hans sú sama í mismunandi kvikmyndum? Getum við fundið mynstur í verkum hans eða 

kemur hann okkur enn á óvart? 
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1. Tónskáldið 

 

Joe Hisaishi, fæddur Mamoru Fujisawa (藤澤 守), kom í heiminn árið 1950 í Nagano, 

Japan. Aðeins fimm ára gamall hóf hann að læra að spila á fiðlu og hefur hann verið 

virkur í tónlist allar götur síðan. Hann nam tónsmíði við Kunitachi tónlistarháskólann í 

Tokyo frá 1969 og hóf strax að framleiða sína eigin tónlist. Hisaishi hafði mikinn áhuga á 

minimalískri og rafrænni tónlist og bera hans fyrstu tónverk þess merki.  

 Hann hóf snemma að semja fyrir teiknimyndir en strax árið 1974 vakti hann 

eftirtekt fyrir tónlist sína við teiknimyndaseríuna Hajime Ningen Gyatoruz 

(はじめ人間ギャートルズ)
1
 og við það fóru hjólin að snúast. Fyrstu verk hans við 

teiknimyndir eru mjög ólík verkum hans fyrir Ghibli teiknimyndirnar og má þar glögglega 

heyra meiri tilhneigingu til jazz- og minimalískrar tónlistar.
2
 

 Fram á miðjan 8. áratuginn vann Hisaishi undir nafninu Fujisawa en þegar 

vinsældir hans jukust afréð hann að taka sér listamannsnafn. Joe Hisaishi er byggt á nafni 

Quincy Jones, afrísks-amerísks tónlistarmanns sem var mjög virtur í heimi dægurtónlistar, 

jazz- og kvikmyndatónlistar í Bandaríkjunum um miðja 20. öldina. „Hisaishi“ líkist 

japönskum framburði á nafninu „Quincy“ („kuinshi“) og Joe er stytting úr Jones. Þegar 

nafnið er borið fram á japönsku er eftirnafn sagt fyrst og hljómar því Hisaishi Joe áþekkt 

Quincy Jones, sé heyrandi meðvitaður um tenginguna.
3
 

 Það var síðan árið 1983 að plötufyrirtæki mælti með Hisaishi til að semja 

                                                 
1 Rugg, Liz, „Joe Hisaishi: The Man Behind Miyazaki's Music“, Flixist, 2012.  

 <http://www.flixist.com/joe-hisaishi-the-man-behind-miyazaki-s-music-207050.phtml> Sótt 1. maí 

2012. 

2 McCarthy, Helen, Hayao Miyazaki: Master of Japanese Animation, Berkeley: Stone Bridge Press, 2002, 

77. 

3 Drazen, Patrick, Anime Explosion!: The What? Why? & Wow! of Japanese Animation, Berkeley: Stone 

Bridge Press, 2007, 262. 
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svokallaða „myndarplötu“ („image album“)
4
 fyrir teiknimyndina Nausicaä of the Valley of 

Wind (風の谷のナウシカ, Kaze no Tani no Naushika) sem Hayao Miyazaki, einn af 

stofnendum og áhrifamestu leikstjórum Ghibli, var þá að vinna að.
5
 Miyazaki leist víst svo 

vel á plötuna að hann ákvað að fá Hisaishi það verk að semja tónlist við myndina líka.
6
 

Þannig hófst þeirra langa samstarf sem enn verður ekki séð fyrir endann á.  

 Hisaishi hefur þó ekki einungis unnið með Miyazaki undanfarna áratugi. Annað 

samstarf hefur einnig fært honum mikla viðurkenningu; samstarf hans við kvikmynda-

leikstjórann Takeshi Kitano, betur þekktur sem Beat Takeshi. Þær kvikmyndir sem helst 

má nefna frá samstarfi þeirra eru Brother og Hana-Bi (花火） en samstarf þeirra hefur 

hlotið mikið lof. Einnig hefur hann reynt fyrir sér með erlendum kvikmyndaleikstjórum, 

til dæmis samdi hann tónlist fyrir kóreska sjónvarpsþáttaseríuna The Legend ( , Tae 

Wang Sa Shin Gi) og við kvikmyndina The Sun Also Rises (太阳照常升起, Tàiyáng 

zhàocháng shēng-qǐ） eftir kínverska kvikmyndaleikstjórann Jiang Wen. Eitt stærsta verk 

hans síðastliðin ár er án efa kvikmyndin Okuribito (おくりびと, Okuribito） eftir Yōjirō 

Takita (滝田 洋二郎) sem hlaut hin eftirsóttu Óskarsverðlaun í flokki erlendra kvikmynda 

árið 2009
7
, auk þess að hljóta 10 verðlaun og tilnefningar á  

                                                 
4 „Myndarplata“ er tónlist byggð á fyrstu hugmyndum og teikningum í forvinnu myndar, tölvuleiks eða 

sjónvarpsþáttaraðar sem er oft gefin út áður en endanleg mynd kemst á sjálft viðfangsefnið. 

(Nausicaa.net, CD Guide – Glossary, <http://www.nausicaa.net/miyazaki/soundtracks/glossary.html> 

Sótt 4. maí 2012.) 

5 Rugg, Liz, 2012.   

6 Nausicaa.net, Joe Hisaishi <www.nausicaa.net/wiki/Joe_Hisaishi> Sótt 12. apríl 2012. 

7 Internet Movie DataBase, Departures (2008) – Awards, <http://www.imdb.com/title/tt1069238/awards> 

Sótt 04. maí 2012. 
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japanskri grundu í The Japanese Academy Awards sama ár.
89

  Fyrir utan að semja tónlist 

starfar Hisaishi sem hljómsveitarstjóri og hljóðfæraleikari en hann flytur nær ávallt 

píanóverk sín sjálfur á upptökum sem rata í lokaútgáfur kvikmyndanna. 

 Hisaishi hefur hlotið margar viðurkenningar fyrir verk sín og er þá helst að nefna 

hina mörgu sigra og tilnefningar til Awards of the Japanese Academy, en hann hefur borið 

þar sigur úr bítum fyrir tónlist sína við myndir á borð við Hana-Bi og Ponyo. 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 日本アカデミー賞公式サイト、„第３２回に本アカデミー賞優秀作品“, <http://www.japan-

academy-prize.jp/prizes/?t=32> Sótt 04. maí 2012. 

9 Til gamans má nefna að tónlist Hisaishi við Okuribito lét í lægra haldi fyrir öðru verki hans, tónlistinni 

við teiknimynd Miyazaki, Ponyo, sem hlaut verðlaun fyrir bestu tónlist. 

10 IMDB, Joe Hisaishi, <http://www.imdb.com/name/nm0386749/> Sótt 01. maí 2012. 
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2. Tónlistin 

  

Teiknimyndir Miyazaki bera allar með sér ákveðinn ævintýrablæ og eru í senn líkar og 

ólíkar. Þær gerast ætíð í heimi sem svipar mikið til þess sem við lifum í en sem er á sama 

tíma ólíkur. Aðalpersónur þeirra eru oft og tíðum sterkar, ungar stúlkur sem þurfa að takast 

á við ótrúlegustu hindranir sem verða á vegi þeirra. Mjög mismunandi er hvort að 

heimarnir bera einkenni Japan, hins vestræna heims eða standa alveg einir á báti. Það 

gefur því augaleið að hljóðheimurinn er að sama skapi mjög misjafn. Í flestum myndunum 

birtist þó einhver vísun í japanska tónlistarhefð með einum eða öðrum hætti. Í þessari 

ritgerð mun ég einbeita mér að og bera saman eftirfarandi myndir frá mismunandi tíma-

bilum í tónlistarsögu Hisaishi; My Neighbor Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), 

Spirited Away (1999) og Howl's Moving Castle (2004) en þeim var öllum leikstýrt af 

Hayao Miyazaki og gefnar út af Studio Ghibli. 

 Byrjum á að líta á aðalþemu þessara mynda. Með aðalþema á ég ekki við þemalag 

myndarinnar, sem oftast er sungið lag í dægurlagastíl, heldur sú laglína sem birtist okkur 

oft í gegnum myndina og við tengjum ósjálfrátt við kjarna hennar. Þemun geta verið fleiri 

en eitt og birtast vanalega nokkrum sinnum í gegnum myndina. Nú eru allar þessar myndir 

einstakar og gerast í sérstökum heimum en getum við fundið samþætta eiginleika í 

tónlistarlegri uppbyggingu þeirra? Getum við séð samheldni í notkun Hisaishi á stefjum 

og mismunandi tónlistarhefðum? 

  

2.1. My Neighbor Totoro 

 

Seint á 9. áratugnum var teiknimyndafyrirtæki Hayao Miyazaki, Ghibli Studios, enn mjög 
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ungt og mátti stundum litlu muna að það legði upp laupana. Árið 1988 gaf Ghibli út 

myndina My Neighbor Totoro (となりのトトロ, Tonari no Totoro) sem fjallar um daglegt 

líf lítillar japanskrar fjölskyldu sem flytur á nýtt sveitaheimili í japönsku samfélagi um 

miðja 20. öldina. Fjölskyldan samanstendur af tveimur systrum, eldri systurinni Satsuki og 

litlu systurinni Mei, föður og móður. Alla myndina er móðirin þó á spítala sökum óræðra 

veikinda sem varpa dökkum skugga á söguna sem að öðru leyti sýnist á yfirborðinu vera 

mjög glaðleg og áhyggjulaus. Ekki líður á löngu þar til undarlegir atburðir fara að eiga sér 

stað og Mei kynnist skrítnum nágranna þeirra, honum Totoro. Sá er stór og loðin vera, 

með skrítin eyru og lítil augu. Totoro talar ekki en Mei litla virðist skilja hvað hann rymur 

og stynur. Saman lenda þau í ýmsum ævintýrum ásamt litlum „frændum“ Totoro, sem eru 

einfaldlega litlar útgáfur af Totoro sjálfum, ásamt fleiri skemmtilegum yfirnáttúrulegum 

verum. 

 Myndin naut mikilla vinsælda hjá japönsku þjóðinni og renndi góðum stoðum 

undir útgáfufyrirtækið Ghibli á heimsmarkaði. Í fyrstu voru viðtökurnar ekki yfirþyrmandi 

góðar en með árunum uxu vinsældirnar, tuskudýr í formi Totoro og kattarútunnar seldust 

eins og heitar lummur og allir þekktu Totoro.
11

 Enn þann dag í dag þjónar Totoro 

fyrirtækinu sem andlit þess en merki Ghibli er einfaldlega mynd af honum.
12

 Þótt um 24 

ár séu liðin frá útgáfu hennar er enn hægt að fá ýmsan varning með myndum af Totoro, 

þar á meðal nestisbox, handklæði, skriffæri og tuskudýr í mynd hans. Totoro var kosinn 

einn af 25 eftirminnilegustu animepersónum fyrr og síðar af IGN (Imagine Games 

Network, kvikmynda-, tölvuleikja- og tónlistarsíða með meiru).
13

 Einnig er upphafslag 

                                                 
11 McCarthy, 118. 

12 Heimasíða Studio Ghibli, <http://www.ghibli.jp/> Sótt 10. apríl 2012. 

13 Mackenzie, Chris, Top 25 Anime Characters of All Time, 

<http://movies.ign.com/articles/103/1036651p1.html> Sótt 10. apríl 2012. 
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myndarinnar enn notað við margvísleg tækifæri og er það oft flutt af ýmsum 

tónlistarmönnum.
14

 

 

 Þó svo að aðalstef sé alla jafna ekki þemalag myndar kemur það fyrir og þá 

einkum í myndum sem ætlaðar eru yngri kynslóðinni. Þetta á við My Neighbor Totoro en 

henni er meira beint að börnum. Þar af leiðandi teflir Hisaishi fram einfaldari stefjum á 

beinskeyttari hátt en í mörgum öðrum myndum sem hann hefur unnið með Miyazaki. Í 

Totoro heyrum við mikið af söng og skemmtun sem grípur og heldur athygli ungra barna 

auðveldlega. Til að mynda er upphafslagið grípandi sönglag sem auðvelt er að læra og 

syngja með. 

 Aðalstef Totoro er ekki einungis stef sem notað er í myndinni heldur einnig 

sönglag sem varð mjög vinsælt í Japan og heitir einfaldlega Tonari no Totoro eins og 

myndin sjálf. Þótt liðnir séu rúmir tveir áratugir frá því að myndin var frumsýnd er þema-

lag Totoro enn svo vinsælt að líklega þekkir hvert einasta japanska barn það og er það 

beintengt myndinni og stóru bangsapersónunni Totoro í hugum fólks. Textinn er einnig 

mjög einfaldur, nánast einungis endurtekning á nafni Totoro, svo börn á öllum aldri geta 

tekið undir. Ef við höfum þetta í huga er mjög athyglisvert að stefið birtist ekki fyrr en 

eftir að u.þ.b. 30 mínútur eru liðnar af myndinni, þegar söguhetjan okkar hittir sína fyrstu 

„totoro“furðuveru. Fyrsta kynning á stefinu er mjög einbeitt og áheyrileg, án efa til að 

gefa yngri áhorfendum tækifæri til að kynnast og tengjast því. Stefið er mjög einfalt og 

auðvelt að þekkja og í fyrsta skipti er það flutt einungis af flautu og klarinetti án nokkurs 

annars undirleiks. Síðan er unnið úr því með fleiri hljóðfærum og stefjum en ávallt er 

                                                 
14 Þess má geta að á youtube.com birtast yfir 2000 niðurstöður við leit á laginu og má þar finna ýmsar 

útgáfur af því, t.d. formlegan flutning af sinfóníuhljómsveit Hisaishi, flutt á píanó, okkarínu, gítar og þar 

fram eftir götum. 
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mjög stutt í upprunalegu laglínuna. Þetta er í fyrsta skipti sem áhorfandinn sér slíka 

„totoro“veru og undirstrikar útsetningin og biðin eftir aðalstefinu tenginguna milli lags og 

„totoro“anna. Þetta aðalstef birtist þó ekki nema tvisvar í myndinni. 

 Í Totoro er annað stef sem þjónar ekki beinlínis hlutverki aðalstefs en birtist 

nokkrum sinnum. Það er ekki jafn glettið og barnalegt og þjónar öðrum tilgangi. Það 

heyrist fyrst enn seinna í myndinni en aðalstefið og er fylgifiskur ótrúlegra eða 

yfirnáttúrulegra atburða. 

 

 Helstu einkenni austrænnar tónlistar í Totoro eru nokkur þemu sem spila kannski 

ekki jafn stór hlutverk í hugum fólks og aðalþemun en eiga engu að síður stóran þátt í að 

mynda hljóðheim myndanna. Dæmi um þetta er þemalag Totoro sjálfs, Totoro.
15

 Það er að 

miklum hluta byggt upp af minimalískri raftónlist, endurteknum hljóðum en þó ekki í 

strófísku formi.
16

 Uppbygging þessa þema minnir meira á uppbyggingu gagakutónlistar
17

 

eða tónlistar hefðbundins japansks leikhúss, þar sem verk eru samansett af ýmsum brotum 

sem ekki endurtaka sig heldur tekur ávallt nýtt við af gömlu. Þetta virðist hafa verið 

nokkuð vinsælt á þessum tíma í japönskum teiknimyndum en annað dæmi um mjög 

mikilvæga animetónlist 9. áratugarins er tónlistin við myndina Akira (アキラ, Akira), 

leikstýrt af Katsuhiro Otomo (大友 克洋) en tónlistin við hana er að miklu leyti undir 

áhrifum gamelantónlistar frá Balí sem einnig ber með sér einsleitt og síbreytilegt 

hljóðmál.
18

 Þetta sérstaka þema sker sig að miklu leyti frá restinni af tónlistinni við Totoro 

                                                 
15 My Neighbor Totoro [CD], Tokuma Japan Comm., 2004, lag 10 „Totoro“. 

16 „Strófískt“ bendir til að verk sé byggt á erindum sem birtast oftar en einu sinni, með eða án annarra 

kafla. 

17 Gagaku er japanska hirðhljómsveitin. 

18 Currie, Christopher, Geinoh Yamashirogumi Akira Soundtrack, 

<http://www.tranglos.com/marek/yes/tr_34.html> Sótt 04. maí 2012. 
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og undirstrikar á mjög ótvíræðan hátt mikilvægi Totoro og kynnum hans við Mei. Hvort 

sem þau eru af góðu eða slæmu tagi er aftur á móti áhorfandans að dæma. 

 

2.2. Princess Mononoke 

 

Þekktasta teiknimynd Ghibli kvikmyndaversins er án efa Princess Mononoke 

(もののけ姫, Mononoke hime) sem kom út árið 1997 og átti hún einnig stærstan þátt í að 

koma Ghibli teiknimyndunum á kortið á vestrænum markaði. Hún var stærsta mynd á 

japönskum markaði árið 1997 og safnaði rúmum 11 milljörðum yena í kassann.
19

  

 Hugmyndin á bak við Princess Mononoke hafði búið í huga Miyazaki í langan 

tíma áður en hann fékk hana samþykkta til framleiðslu. Eins og hans er von og vísa vildi 

hann endurspegla og flytja skilaboð um samtíma sinn, þá einna helst samlíf mannkynsins 

og náttúrunnar. Myndin fjallar um Ashitaka, prins sem í upphafi myndarinnar verður fyrir 

bölvun skógarguðs. Þar sem bölvunin mun leiða hann til dauða ferðast hann frá heim-

kynnum sínum til nýrra landa til að reyna að bæta ráð sitt og leita leiða til að aflétta 

bölvuninni. Á ferðum sínum ratar hann til þorps sem nýlega hefur náð tökum á að búa til 

járn í stórum stíl, sem er mjög verðmætur og sjaldgæfur málmur í þessum heimi. En ekki 

er allt slétt og fellt því þorpið á í útistöðum við úlfaflokk sem stýrt er af San, mennskri 

stúlku sem þorpsbúar kalla Mononoke prinsessu.
20

 Ashitaka reynir að brúa bilið milli 

þorpsbúa og úlfahjarðarinnar á sama tíma og hann reynir að bjarga náttúrunni og guðum 

hennar frá illsku og eigingirni mannanna. 

                                                 
19 Motion Picture Producers Association of Japan, Inc., <http://www.eiren.org/toukei/1997.html> Sótt 10. 

apríl 2012. 

20 „Mononoke“ þýðir draugur eða vættur og er nafnið vísun til þess að stúlkan birtist og hverfur án nokkurs 

fyrirvara. 
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 Princess Mononoke var stærsta verk sem Ghibli hafði tekist á við jafnvel enn þann 

dag í dag. Myndin tók mjög langan tíma í framleiðslu, frá því í ágúst 1994 þegar Miyazaki 

hóf undirbúning á formlegri hugmynd þar til einungis rétt fyrir frumsýningu í júní 1997.
21

 

Hún var mjög vinsæl meðal almennings en á fyrstu fimm mánuðunum sáu um 12 milljónir 

Japana hana í kvikmyndahúsum, sem samsvara um það bil 10% þjóðarinnar.
22

 

 Fram til þessa hafði Hisaishi unnið að mörgum myndum með Miyazaki en oftast 

nær höfðu þeir unnið hvor í sínu horni þar til Hisaishi bauð Miyazaki í heimsókn í 

upptökuverið að hlýða á lokaútgáfu tónlistarinnar. Vinnan við tónlistina fyrir Princess 

Mononoke var af öðrum toga. Hisaishi og Miyazaki hittust reglulega og ræddu hugmyndir, 

Hisaishi heimsótti teikniverið og má segja að tónlistin hafi verið unnin sem partur af heild 

kvikmyndarinnar en ekki aukahlutur. Því er hægt að finna fyrir meiri tengingu milli 

myndar og tóna í Mononoke en í öðrum myndum þeirra. Þó eru ekki allir á eitt sáttir um 

hvort tónlistin líði fyrir það eður ei.
23

 

 

 Ef litið er á stef Princess Mononoke getum við sagt að hún hafi tvö aðalstef. Það 

fyrra birtist okkur strax í upphafi myndarinnar undir upphafstextanum og er við sjáum 

aðalpersónuna Ashitaka í fyrsta sinn. Þetta stef er það fyrsta sem við heyrum í myndinni 

og er spilað á meðan að áhorfandanum eru kynntar ýmsar hugmyndir og staðreyndir um 

söguna. Fyrst sjáum við heiminn sem þessi saga gerist í og fyrstu merki þeirra erfiðleika 

sem hún mun fjalla um þegar hinn illi galtarguð er sýndur í fyrsta sinn. Þetta gerist jafnvel 

áður en við hittum aðalpersónuna okkar. Þar af leiðandi verður aðalstefið ósjálfrátt tengt 

                                                 
21 McCarthy, 185. 

22 Sama, 186. 

23 Sama, 185. 
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við erfiðleika og þennan nýstárlega heim í hugum áhorfandans.
24

 

 Stefið er hvorki sérstaklega vestrænt né austrænt en ber aftur á móti sterk einkenni 

Hisaishi. Það er flutt af sinfóníuhljómsveit í veigamikilli og glæsilegri útsetningu Hisaishi 

sem hefur í gegnum árin orðið að hans þekktasta stíl. Laglínan hefur ákveðin einkenni 

pentatóníkur en hljómasetningin er útsett í hinu vestræna dúr og moll kerfi. Þessi tækni, 

blöndun mismunandi tónskala og tónheima, hefur notið vaxandi vinsælda síðastliðna 

áratugi. 

 Seinna aðalstef Princess Mononoke er stef Mononoke, sjálfrar úlfaprinsessunnar. 

Það birtist okkur fyrst þegar aðalpersónan er á ferðalagi frá upphafsstað sínum yfir í 

skóginn þar sem meirihluti myndarinnar gerist. Þetta stef er einnig flutt af vestrænni 

sinfóníuhljómsveit en stefið sjálft er spilað á shakuhachi.
25

 Hinn vestræni heimur heyrir 

mjög sjaldan í shakuhachi en tónn þess er mjög ólíkur þverflautunni sem er líklega 

skyldasta hljóðfærið í okkar vestrænu sinfóníuhljómsveit. Tónninn er loftkenndari og 

auðþekkjanlegur en Hisaishi tekst að vefa saman einleikshljóðfærið og hljómsveitina á 

mjög náttúrulegan hátt þannig að áhorfandinn samþykkir þennan blandaða tónheim sem 

part af ævintýrinu. 

 Þessi tvö stef Princess Mononoke eru mjög stór í sniðum, bæði flutt af heilli 

sinfóníuhljómsveit, mikil breidd er í dýnamík og úrvinnslan er í ætt við stærri verk 

rómantískra tónskálda. 

 Annað mikilvægt stef byggt á japanskri tónlistarhefð er bardagatrommuslátturinn. 

Trommur, stórar sem smáar, hafa löngum spilað stóran þátt í hefðbundinni japanskri 

                                                 
24 Princess Mononoke Soundtrack, Milan Records, 1999, lag 1 “The Legend of Ashitaka”. 

25 Shakuhachi er japönsk bambusflauta sem á rætur sínar að rekja til Edotímans sem hófst um árið 1600. Á 

tímabili var leikur á bambusflautu eina leið zen-búddamunka til að afla sér tekna utan ölmusu og er 

ímynd shakuhachi mjög tengd hugleiðslu. (Malm, William P., Traditional Japanese Music and Musical 

Instruments, Tokyo: Kodansha International, 2000, 165-76.) 



14 

 

tónlist. Til dæmis um þetta má nefna hið gríðarlega stóra og fjölbreytilega safn tromma í 

gagakuhljómsveitum, allt frá hinum risastóru daidaiko til handtromma á borð við tsuzumi. 

Trommurnar eru af alls kyns gerðum og eru slegnar ýmist með þar til gerðum kjuðum eða  

höndum.
26

 Einnig spila trommur stóran part af tónlist Nohleikhúss, en þar eru hefðbundin 

hljóðfæri 2-3 trommur og ekki nema eitt melódískt hljóðfæri, nohkan flauta, auk kórs.
27

 

Trommunotkun er því stór partur af hefðbundinni japanskri tónlist og vissulega ofin inní 

þjóðarandann. Bardagatrommur Mononoke hafa því ólík áhrif á vestræna og austræna 

áhorfendur.  

 Við heyrum í bardagadrumbunum fyrst þegar íbúar þorpsins búa sig undir bardaga 

við úlfahjörðina og að ná í höfuð skógarguðsins. Í byrjun heyrum við aðeins í fáum 

trommum, auk slátts viðarprika sem eru mikið notuð í hefðbundnu leikhúsi. Þessi prik eru 

til að mynda notuð í upphafi bunrakuleikhúss þegar hefja skal leikrit og flytjendur eru 

kynntir til leiks. Þau tákna því upphaf og krefjast athygli áheyrandans.
28

 Þessi mikla 

trommunotkun telst því ótvírætt til japanskra áhrifa sem setja svip sinn á myndina; þær 

planta ákveðnum skilaboðum í huga japanskra áhorfenda og skapa framandi heim í hugum 

þeirra vestrænu. 

 

2.3. Spirited Away 

 

Eftir að hafa gengið eins vel með Princess Mononoke og raun bar vitni lagðist Miyazaki í 

annað stórvirki. Spirited Away (千と千尋の神隠し, Sen to Chihiro no Kamikakushi), sem 

                                                 
26 Malm, William P., Traditional Japanese Music and Musical Instruments, Tokyo: Kodansha International, 

2000, 103-4. 

27 Sama, 133. 

28 Japanese Performing Arts Resource Center, The Opening Moments of a Bunraku Performance 

<http://www.glopad.org/jparc/?q=en/adachi/opening_moments> Sótt 04. maí 2012. 
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kom út árið 2002, er líklega sú mynda hans sem hlotið hefur mesta athygli og 

viðurkenningu, bæði innan Japan og utan. Myndin hlaut Óskarsverðlaun sem Best 

Animated Feature Film árið 2002 og verðlaun Japönsku Akademíunnar 2002 auk margra 

annarra verðlauna og tilnefninga.
29

 Með henni má marka sigurgöngu Ghibli í vesturheimi 

en Spirited Away var til að mynda talsett af Disney af mikilli natni og með bestu 

mögulegu raddleikurum.
30

 

 Í Spirited Away tekst Miyazaki sem áður á við samtíma sinn. Söguna má túlka á 

yfirborðinu sem saklausa sögu af ævintýri ungrar stúlku. Við kynnumst aðalhetjunni 

Chihiro strax í upphafi er hún situr í bíl með foreldrum sínum á leið á nýtt heimili. Örlögin 

grípa í taumana og hún og foreldrar hennar hendast inní óútreiknanlega atburðarás þar 

sem foreldrum hennar er breytt í svín og Chihiro þarf að finna leið til að bjarga þeim. Hún 

vinnur fyrir sér í baðhúsinu þar sem foreldrum hennar er haldið föngnum og kynnist þar 

mörgum merkilegum persónum, þar á meðal Haku. Hann er ungur strákur sem býr yfir 

yfirnáttúrulegum hæfileikum. Einnig sjáum við fjölmarga guði og anda sem koma í 

baðhúsið til að létta á áhyggjum sínum. 

 En ef við lítum undir yfirborðið má sjá ýmislegt fleira. Heimur baðhússins er síður 

en svo fullkominn en nær allir þar eru helteknir af girnd og eigingirni. Þetta sést 

bersýnilega þegar persónan Kaonashi (beinþýtt úr japönsku „án andlits“) kemur í 

heimsókn og hefur að gefa hverjum sem þiggja vill gull úr lófa sér. Kaonashi er einmana 

andi sem vill ekkert frekar en að þóknast Chihiro sem eitt sinn reyndist honum góð en 

kann engar aðrar aðferðir en að gefa henni gjafir, sem hún í nægjusemi sinni afþakkar. Á 

endanum gefur Kaonashi upp vonina um að reyna að geðjast henni og í reiði og sorg tekur 

                                                 
29 IMDB, Spirited Away (2001) – Awards <http://www.imdb.com/title/tt0245429/awards> Sótt 01 maí 

2012. 

30 Cavallaro Dani, The Animé Art of Hayao Miyazaki, Jefferson: McFarland & Company Inc. Publishers, 

2006, 135. 
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hann til við að borða allt og alla sem fyrir verða. Þetta er hrein ádeila á nútímasamfélag 

okkar, þar sem menn einangrast, lifa í einmanaleika og sorg en eru á sama tíma helteknir 

af græðgi í veraldlega hluti.
31

 Í þessu má einnig sjá mikla búddíska hugsun en eitt 

aðalskrefið við að ná uppljómun í Búddatrú er að komast yfir girnd og langanir sínar í 

veraldlega hluti, sem í búddisma eru rætur allrar þjáningar.
32

 

  

 Þegar við skoðum stef Spirited Away blasir við annar veruleiki en í fyrri 

myndunum. Við heyrum aðalstefið strax í byrjun líkt og í Mononoke en nú er hljóðfæra-

notkunin allt önnur. Stefið er leikið á píanó sem er í forgrunni allan tímann. Það er stutt af 

sinfóníuhljómsveit en tónmálið allt er mjög vestrænt og minnir á sönglag. Laglínan og 

hljómasetningin minnir að miklu leyti á vestrænar teiknimyndir, til dæmis Disney, með 

hefðbundinni uppbyggingu strófísks verks og tilfinningaríkt tónmálið er auð-skiljanlegt 

hvaða eyra sem er. Þetta litla og aðgengilega upphafsstef gerir áhorfandanum kleift að 

tengja strax við aðalpersónuna Chihiro og þennan heim sem hljómar svo kunnuglega. Út 

frá píanóstefinu sprettur úrvinnsla sem leiðir okkur í hraðskreiðan rússíbana um sinfóníu-

hljómsveitina á meðan að aðalpersónan skröltir um holóttan veg í bíl foreldra sinna. Þar 

ákveður Hisaishi að vera mjög bókstaflegur í tónmáli sínu, hraði bílsins túlkaður með 

hröðum hendingum sem hendast og sendast milli hljóðfærahópa hljómsveitarinnar, 

áhrifamikill hljómur sleginn á augnablikinu þegar Chihiro sér skrítna styttu út um 

gluggann, o.s.frv. Þessi bókstaflega aðferð hefur löngum verið notuð til að auðvelda 

tengingu tónlistar og hins myndræna í vestrænum teiknimyndum.
33

 Flestum tónskáldum 

ber saman um að þessi bókstaflega túlkun myndar með tónlist sé tvíverknaður og því hafa 

                                                 
31 Cavallaro, 139. 

32  Tsering, Geshe Tashi, The Four Noble Truths: The Foundation of Buddhist Thought, Volume 1, 

Útgáfustað vantar: Wisdom Publications, 2005, 58. 

33 Stundum nefnt „Tomma og Jenna tónlist“ í samræðum. 
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vinsældir hennar dvínað verulega undanfarna nokkra áratugi. Þetta er samt enn mjög 

algengt í vestrænum teiknimyndum eða efni sem ætlað er börnum og notar Hisaishi þetta 

óspart í My Neighbor Totoro. 

 Aðalstef Spirited Away kemur einungis tvisvar sinnum fyrir í auðþekkjanlegri 

útgáfu í myndinni en einnig er unnið úr því í nokkrum lögum.
34

 Það er kynnt áhorfand-

anum á píanó og verður það sterkasta tenging okkar við stefið. Þó svo að píanóið sé 

vestrænt hljóðfæri er það langt síðan það kom fyrst inn á japanskt sjónarsvið að ekki er 

beinlínis hægt að segja að píanóhljómur beri ávallt með sér vestræn áhrif í tónlist. Frekar 

má segja að píanóið beri með sér nútímalegan blæ og setji myndina í samhengi við 

nútímasamfélag Japans. 

 

2.4. Howl's Moving Castle 

 

Howl's Moving Castle (ハウルの動く城, Hauru no ugoku shiro) kom í kvikmyndahús 

nóvember árið 2004. Í þessari mynd er sagan byggð á samnefndri bók eftir breska 

skáldsagnahöfundinn Diana Wynne Jones en bókin kom út árið 1986. Jones kom ekkert að 

skrifum kvikmyndarinnar og fylgir myndin bókinni ekki alveg eftir hvað varðar söguþráð 

en í stórum dráttum eru þeir eins. 

 Sagan fjallar um Sophie, unga hattagerðarkonu sem fyrir tilviljun dregst inn í deilu 

milli valdamiklu nornarinnar Sariman og lærlings hennar og strokugaldramannsins Howl. 

Hann er á allra vörum sem ógurlegur kvennabósi sem étur hjörtun úr fallegustu konum 

landsins og ferðast milli staða í hreyfanlega kastalanum sínum, sem sagan er nefnd eftir. 

                                                 
34 Spirited Away Soundtrack, Milan Records, 2004, lag 1 „One Summer's Day“, lag 10 „Day of the River“ 

og lag 20 „The Return“. 
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Sariman breytir Sophie í gamla konu og felur henni skilaboð að færa Howl. Persóna 

Howls er mjög glettin, hégómagjörn og barnsleg en Sophie verður fljótt yfir sig ástfangin 

af þessum sérkennilega manni.  

 Þegar Miyazaki hóf gerð á Howl voru Bandaríkjamenn nýbúnir að segja Írak stríð 

á hendur en það hafði mikil áhrif á stefnu myndarinnar.
35

 Miyazaki hefur löngum verið 

friðarsinni, eins og sjá má í mörgum mynda hans, en er það nær hvergi jafn augljóst og í 

Howl. Hetja myndarinnar, Howl, reynir fyrir alla muni að þurfa ekki að takast á við 

Sariman, sem hefur heilan her til yfirráða og þrátt fyrir að vera bæði hlédrægar persónur 

sem forðast átök eru það undir lokin Howl og Sophie sem í sameiningu reyna að stöðva 

stríðið. Að lokum nást sáttir og áhorfandanum er gefin von um að allir aðilar hafi séð að 

sér, meira að segja hin óskammfeilna Sariman. 

 Heimurinn í Howl's Moving Castle er byggður á Evrópu um 1900. Jones, höfundur 

bókarinnar, byggði margt í bók sinni á Wales og velskri menningu en Miyazaki og Ghibli 

ákváðu að leita frekar til Frakklands og franskrar menningar og er margt í myndinni byggt 

á útliti franskra bæja við upphaf fyrri heimstyrjaldar.
36

 Við sjáum kastala, vindmyllur, 

vestræna bæi og mat, fuglahræður og ýmislegt annað sem ekki var að finna í Japan þessa 

tíma. Myndrænt leitaði Miyazaki bæði til franskra listamanna og raunverulegra franskra 

staða, sem hann blandar síðan sínum eigin hugmyndum til að skapa sinn sérstaka heim. 

 Í raun er lítið sem minnir á Japan í myndinni, að undanskyldu tungumálinu og er 

tónlistin eftir því. Öfugt við fyrri myndirnar sem við höfum skoðað hér eru endurtekningar 

miklar og hljóðfærin nær öll vestræn. Líkt og Miyazaki virðist Hisaishi hafa leitað sér 

innblásturs í vestrænni tónlist en margt í tónlistinni gefur henni blæ impressjónisma, 

                                                 
35 Cavallaro, 170. 

36 Sama, 168. 
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tónlistarstefnu sem var einkum vinsæl í Frakklandi um aldamótin 1900. Til dæmis um 

þetta má nefna alveg byrjun myndarinnar. Í fyrstu heyrist orgelleikur, sterkt evrópskt 

einkenni, sem strax er fylgt eftir með fallandi stefi samsíða hljóma og heiltónaskalanum. 

Alveg frá upphafi er okkur því gefinn tónninn og er tónlist myndarinnar í miklu samhengi 

við þetta upphaf; sinfóníuhljómsveitin er notuð í minni einingum, flæðandi hljómar og 

óvæntar tóntegundabreytingar. Þetta eru allt einna stærstu einkenni hins franska 

impressjónisma um árið 1900.
37

 

 Vert er þó að taka fram að Howl hafði Hisaishi notað margar af þessum aðferðum í 

tónlist sinni og því kemur þetta áhorfendum að vissu leyti ekki á óvart. En þó má 

glögglega sjá einbeittari notkun og meiri nákvæmni í úrvinnslu sem samsvarar vestrænum 

tónlistarhefðum og vestrænu þema myndarinnar.  

 Aðalstefið er vals fluttur á píanó og síðar af blásturssveit sinfóníuhljómsveitar og 

er mikið unnið með það í allri myndinni. Ólíkt Spirited Away gefur píanóið laginu fremur 

vestrænan hljóm og gamaldags, í það minnsta fyrir hið vestræna eyra. Í ofanálag hefst 

myndin á hljómi pípuorgels, hljóðfæri sem er í hugum flestra einstaklega evrópskt 

hljóðfæri. Ólíkt fyrrnefndum myndum birtist aðalstefið okkur mjög oft í myndinni, eða 

oftar en 10 sinnum! Í hvert sinn heyrum við mismunandi útgáfu; plokkað á strengja-

hljóðfæri, flutt á harmonikku, flautu, af sinfóníuhljómsveit auk mikils fjölbreytileika í 

tempói og dýnamík. Þar að auki heyrum við margar mismunandi úrvinnslur af stefinu, til 

dæmis mollúrvinnslu sem er einstaklega algeng aðferð í vestrænum tónsmíðum.
38

 Þessi 

mikla notkun á einu stefi er mjög einkennandi fyrir vestræna tónlistarhefð en alls ekki 

hefðbundna japanska tónlistarhefð og er það enn einn liðurinn í að binda heim Howl við 

                                                 
37 Hoffer, Charles, Western Music Listening Today, Boston: Schirmer Cengage Learning, 2010, 263. 

38 Howl's Moving Castle Soundtrack, Studio Ghibli Records, 2004, lag 22 „戦火の恋.“ 
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Evrópu. 

 Í Howl's Moving Castle er mun minna um austræna skírskotun í tónmáli en í 

fyrrgreindum myndum. Vissulega má heyra einhver einkenni austrænnar tónlistar en 

stundum er erfitt að átta sig á hvort það er sökum mikilla áhrifa austrænna tónskala á 

impressjóníska tónlist eða hvort Hisaishi hafi meðvitað ætlað sér að spila fram 

andstæðum. Að einu tilfelli undanskyldu. Í fyrsta skipti sem við sjáum göldrum beytt til 

illsku er þegar Sariman hyggst drepa bæði Sophie og Howl er þau leita til hennar í höll 

hennar. Sariman kallar fram sjónrænar blekkingar og sendir undirmenn sína á eftir þeim 

um miðbik myndarinnar. Þá í fyrsta, og raun eina, skiptið heyrum við tónmál sem er 

auðheyrilega ekki vestrænt. Við heyrum raddir sem kyrja stef á framandi tungumáli, sem 

virðist heldur ekki vera japanska. Tilfinningin er mjög ógnvænleg og framandi fyrir 

áhorfandann. Tónlistarlega ber þessi tónlist einkenni indónesískrar og malasískrar 

tónlistar, með þéttan rytma og eintóna söng og hrópum en sver sig þó ekki í ætt við neitt 

þeirra á svo ótvíræðan hátt að hægt sé að skera úr um hvert Hisaishi sótti innblásturinn. 

Niðurstaðan er einföld: Illir galdrar táknaðir af framandi og óvæntri tónlist. 

 

2.5. Samanburður 

  

Notkun Hisaishi á aðalstefjum er almennt mjög ólíkt því sem tíðkast í vestrænum 

myndum. Í vestrænum kvik- og teiknimyndum er stefið notað óspart; það birtist oft og 

mörgum sinnum og í ótal ólíkum útgáfum í gegnum myndina, bæði í heilu lagi og sem 

stutt innskot til að draga fram ákveðna tilfinningu. Sem dæmi um þetta má nefna aðalstef 

Star Wars myndanna, Star Wars Main Theme samið af John Williams. Það kom fyrst fram 

á sjónarsviðið með Star Wars: A New Hope árið 1977 og birtist fjórum sinnum í myndinni; 
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í upphafi, miðju og enda. Því er teflt fram á mjög áhrifamiklum tímapunktum í myndinni, 

þegar stóru takmarki er náð og aðalpersónurnar vinna sigur. Sama stef heyrum við síðan í 

öllum öðrum Star Wars myndum, í upphafi og enda og oft til að undirstrika mikilvægar 

uppákomur. 

 Hisaishi virðist hafa annað lag á notkun aðalstefs. Oft og tíðum birtast þau ekki 

nema tvisvar, frumflutningur og ítrekun ef svo má kalla og ekki á sömu stöðum og 

vestræn tónskáld myndu flest velja. Þetta gildir um þrjár af fjórum ofantöldum myndum 

en Howl's Moving Castle ein fylgir ekki þessu sniði. Í henni birtist stefið mjög oft og í 

mismunandi búningi í hvert sinn. Howl er einnig frábrugðin hinum myndunum á þann hátt 

að hún gerist í tiltölulega vestrænum heimi. Nákvæmur tími og staður er ekki gefinn upp 

en heimurinn minnir mjög mikið á 19. aldar Evrópu. Hinar þrjár eiga sér allar stað í 

japanskari heimum; Totoro í Japan um miðja 20. öld, Spirited Away í heimi hliðstæðum 

nútíma Japan og Mononoke í gamaldags en óneitanlega austrænum veruleika. Með þessu 

hefur Hisaishi nýtt sér ekki einungis tónmál hins vestræna heims heldur einnig vestræna 

vinnslu á stefjum til að undirstrika staðsetningu og tilfinningu heimsins sem myndin gerist 

í. Þetta hefur allt ómeðvituð áhrif á áhorfandann og festir hugmynd vesturs í huga hans. 
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3. Þögnin 

  

Þótt meginatriði þessarar ritgerðar sé tónlistin sem heyra má í teiknimyndum Miyazaki má 

ekki gleyma að skoða þá hluta myndanna þar sem hún heyrist ekki. Eins mikilvægt og það 

er að nota nákvæmlega rétta tónlist á réttu augnabliki getur verið enn magnþrungnara að 

nota hana ekki. Þetta virðist vera staðreynd sem austrænir kvikmynda- framleiðendur og  

-tónskáld gera sér betur grein fyrir en vestrænir en þögn og tónlistarleysi hefur löngum 

verið stór partur af austrænni kvikmyndagerð. Eitt frægasta dæmi þess er án efa úr 

kvikmyndinni Ran (乱, Ran） eftir hinn heimsfræga japanska kvikmyndaleikstjóra Akira 

Kurosawa (黒澤 明) . Fyrri hluti myndarinnar er að miklu leyti án tónlistar en þegar 

kemur að meginbardaga myndarinnar, bardaganum um kastalann, tekur hljóðmyndin allt í 

einu miklum breytingum. Í upphafi bardagans heyrum við ekkert annað en stórkostlega 

sinfóníska tónlist Toru Takemitsu (武満 徹); öll hróp, umhverfis- og bardagahljóð eru 

þurrkuð út svo áhorfandinn upplifir bardagann líkt og þögla mynd með tónlistarundirleik. 

Þegar um 5 mínútur eru liðnar af bardaganum er blaðinu hinsvegar snúið við, tónlistin 

hverfur og öll þau umhverfishljóð sem áhorfandinn hefur þurft að ímynda sér hingað til, 

sverðaglamur, óp og önnur bardagahljóð, heyrast á ný.
39

 Báðar andstæðurnar fela í sér eins 

konar „þögn“ í huga áhorfandans, sem gerir hið mjög myndræna og blóðuga bardagaatriði 

enn áhrifameira. 

 Hisaishi og Miyazaki virðast einnig gera sér grein fyrir þessum mismunandi 

                                                 
39 Kalinak, Kathryn Marie, Film Music: A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press 

Inc., 2010, 75.  
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möguleikum tónlistar og þagnar og leika sér mikið með þá. Þagnir eru margar og á tíðum 

langar. Þetta er augljóslega einkenni japanskra teiknimynda, því staðallinn í vestrænum 

teiknimyndum er að tónlist sé við nánast hverja einustu mínútu myndarinnar og að þagnir 

séu fáar og áhrifamiklar. Þetta á til að mynda við um Disney en nánast ávallt má heyra 

tónlist undir lykilsenum Disneymynda.
40

 Þannig hefur hið vestræna eyra alist upp við að 

heyra tónlist undir svo til hverri einustu sekúndu þegar teiknimyndir eiga í hlut.  

 Kvikmyndir Miyazaki hafa að mestu fengið að fara óbreyttar frá Japan yfir í 

kvikmyndahús vesturheims, með einni undantekningu þó. Laputa: Castle in the Sky 

(天空の城ラピュタ) kom fyrst út í Japan árið 1986. Myndin sjálf er 126 mínútur að 

lengd en í upprunalegu japönsku útgáfunni voru ekki nema 60 mínútur af tónlist; innan 

við helming myndarinnar! Þegar samningur náðist við Disney um innflutning Laputa til 

Bandaríkjanna árið 1999 fór Disney fram á það við Hisaishi að hann endurskrifaði 

tónlistina fyrir myndina
41

, því samkvæmt talsmönnum Disney „líður útlendingum (öðrum 

en Japönum) óþægilega ef ekki heyrist tónlist í 3 mínútur“.
42

 Niðurstaðan varð 90 mínútur 

af tónlist fyrir bandarísku útgáfuna af myndinni, um helmings lenging. Til þess þurfti 

Hisaishi að endurskoða verk sín frá meira en 10 árum áður, endurskrifa, bæta og breyta. 

                                                 
40 Til dæmis má heyra tónlist undir senum á borð við dauða Múfasa (Lion King, 1994), þegar Úrsúla stelur 

röddu Ariel (The Little Mermaid, 1989), þegar Hades flettir ofan af Megölu (Hercules, 1997) og svo 

mætti lengi telja. Sem skemmtilegt frávik má samt nefna að þegar Bambi fréttir af andláti móður sinnar 

er mjög áberandi og úthugsuð þögn í nokkrar sekúndur, sem er sjaldheyrt í Disneymyndum í dag (Bambi, 

1942). 

41 McCarthy orðar það mjög skemmtilega, „to bring the soundtrack up to the required standard for 

American movie theater“ í bók sinni Hayao Miyazaki, Master of Japanese Animation, 2002, 112. 

42 Viðtal við Joe Hisaishi, Keyboard Magazine, ágúst 1999. 

<http://www.nausicaa.net/wiki/Laputa:_Castle_in_the_Sky_%28Rescoring%29>, Sótt 30.04.13. 
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3.1. Þögn í myndum Miyazaki og Hisaishi 

 

Það er sérstaklega erfitt að segja til um hver ákvað, leikstjórinn eða tónskáldið, hvenær 

skyldi notuð tónlist og hvenær þögn og því munu nöfn þeirra ekki vera notuð hér í þessum 

kafla.  

Ef við athugum þær myndir sem fjallað er um að framan gefur strax að líta aðra 

tilhneigingu en í Disneymyndunum. Myndirnar byrja alla jafna á tónlist sem leggur 

línurnar fyrir tónlistarheim hinnar tilteknu myndar; Totoro byrjar á popplagi fyrir börn, 

Mononoke á dularfullri og stórfenglegri sinfóníutónlist, o.s.frv. Fljótlega fylgir þó þögn í 

kjölfarið, þegar aðalpersónur eru kynntar og tenging við heiminn er fest í sessi. Hugsanleg 

ástæða þessa er að í japanskri menningu eru umhverfishljóð mikil og mjög lýsandi fyrir 

umhverfi og þann tíma árs sem er hverju sinni. Í gegnum aldirnar hefur náttúran spilað 

stóran þátt í japönskum listum, enda stór hluti af fegurðarhugmyndum um „Wa“ (和).
43

 

„Wa“ var fyrst notað af Kínverjum til að lýsa barbaralandinu Japan en með tímanum tóku 

Japanir orðið að sér til notkunar um land og þjóð. Í dag er „wa“ stór hluti af fegurðarskyni 

Japan. Það þýðir í einföldustu merkingu „jafnvægi“ og „friður“ en er að öðru leyti mjög 

erfitt að útskýra.  Sem dæmi um þetta má nefna árstíðaorð í haiku ljóðagerð, svokölluð 

„kigo“ (季語), en í margar aldir hefur það verið partur af haiku að nota eitt orð sem setur 

ljóðið í samhengi við eina af árstíðunum fjórum.
44

 Slík tenging getur einnig sett tóninn 

hvað varðar stemmingu því hver árstíð felur í sér ákveðnar tilfinningar sem eru sterklega 

tengdar þjóðarandanum. Annað dæmi er hinn hefðbundni bakgrunnur á Noh leiksviði, en 

                                                 
43  Rice, Jonathan, Behind the Japanese Mask: How to Understand the Japanese Culture and Work 

Successfully Within It, Oxford: How Too Books Ltd., 2004, 56-7. 

44 McGee, Margaret D, Haiku – The Sacred Art: A Spiritual Practice in Three Lines, Woodstock: SkyLight 

Paths Publishing, 2009, 65. 
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samkvæmt hefðinni skal vera máluð mynd af furutré á vegginn fyrir aftan hljómsveitina.
45

 

Því er ekki ólíklegt að tónlistarleysi og umhverfishljóð skipi enn stærri sess í japanskri 

kvikmyndagerð en í vestrænni. 

 Þetta birtist okkur til dæmis í byrjun Totoro þegar litla fjölskyldan er komin að 

nýja húsinu sínu. Engin tónlist heyrist en í staðinn heyrum við í skordýrum, brakandi 

gólffjölum og skríðandi, svörtum smáverum. Annað dæmi er þegar Chihiro fer á fund 

tvíburasystur Yubaba í Spirited Away. Þegar lestin hefur skrölt í burtu er ekkert eftir nema 

yfirgnæfandi þögnin sem undirstrikar hversu langt þau Kaonashi hafa ferðast og langt frá 

byggð þau eru. 

 Að sama skapi má nota þögnina til að undirstrika önnur atriði. Dæmi um 

sérstaklega áhrifaríka notkun á umhverfishljóðum er þegar Ashitaka kemur í járnvinnslu-

bæinn í fyrsta skipti í Princess Mononoke. Stórt þema myndarinnar er umbreyting 

samfélagsins frá bændasamfélagi yfir í járnframleiðslusamfélag og er því mjög táknrænt 

að þegar Ashitaka ber bæinn fyrst augum heyrum við ekki nein náttúruhljóð heldur 

einungis nið í vatni sem búið er að veita í leiðslur, hamra berja járn, eld til brennslu, 

þungan andardrátt físibelgsins sem vinnukonurnar stíga og fleira þessháttar. Þetta 

undirstrikar hvernig mannfólkið er að fjarlægjast náttúruna í leit sinni að járni og stjórn á 

umhverfi sínu. 

 

 Eins og fram hefur komið er algengt að hápunktur myndar sé undirstrikaður með 

tónlist í vestrænni kvikmyndamenningu. En skoðum nú aðeins lykilatburði í Ghibli-

myndunum. 

                                                 
45 Fyrstu Nohleiksviðin voru utandyra með raunveruleg furutré í bakgrunni, svo þegar þau voru flutt inn í 

hús hófst sú hefð að mála trén á bakgrunninn sem áminningu um órjúfanlegan þátt náttúrunnar í öllum 

leik og starfi. 
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 Í Totoro er eitt stærsta lykilatriði myndarinnar líklega þegar Mei litla hittir Totoro í 

fyrsta skipti. Á meðan hún eltir litlu „totoro“veruna niður í holu heyrum við aðalstefið 

leikið í fyrsta sinn en um leið og hún hittir hinn risavaxna Totoro hættir tónlistin og 

einungis búkhljóð og samskipti þeirra tveggja heyrast.  

 Í fyrsta skipti sem Ashitaka og San hittast í Mononoke, þegar San lætur til skara 

skríða og ræðst á bæinn, sem og þegar Ashitaka kemur henni til bjargar stuttu seinna, er 

engin tónlist heldur einungis bardagahljóð og herkvaðningar eru heyranleg. Sömu sögu 

má segja um atriðið er Lafði Eboshi tekst loks ætlunarverk sitt og skýtur dádýrsguðinn og 

tekur af honum hausinn. 

 Ferðalögum Sophie í Howl's Moving Castle og Chihiro í Spirited Away fylgir 

almennt meiri tónlist og minni þögn en í hinum tveimur. Ef við horfum aðeins á Howl er 

möguleg skýring sú að partur af hinum vestrænu áhrifum sem Hisaishi notaðist við í henni 

er minni áhersla á þögn. Þó eru mun fleiri mínútur án tónlistar í Howl en hinni 

hefðbundnu vestrænnu teiknimynd. Til dæmis má nefna að þegar Sophie stekkur um borð 

í kastala Howls með aðstoð fuglahræðunnar er algjör tónlistarleg þögn, niðandi vindurinn 

og skruðningar frá kastalanum ráða ríkjum. Á vesturlöndum væri án efa fyllt upp í slíkt 

atriði með hraðri og kröftugri tónlist sem túlkað gæti sprettinn og undrun Sophie. Annað 

atriði er þegar Sophie uppgötvar að Howl sé enn á lífi er hún verður viðskila við hópinn. 

Þetta eru ekki beinlínis veigamestu atriði myndarinnar en þessi notkun þagnar sver sig þó 

frekar í ætt við japanska hefð en vestræna. 

 Það vekur því frekar upp spurningar hví þögnin er notuð eins lítið og raun ber vitni 

í Spirited Away. Hún gerist í Japan og er að miklu leyti ekki mjög frábrugðin Totoro og 

Mononoke í viðfangsefnum en af einhverjum ástæðum spilar þögnin ekki eins stórt 

hlutverk í henni og hinum, meira að segja minni en í Howl's Moving Castle. Ein útskýring 
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er sú að Spirited Away gerist mjög augljóslega í heimi „samhliða“ hinum raunverulega 

heimi. Nákvæm staðsetning er aldrei rædd eða gefin upp en áhorfandinn finnur mjög 

sterkt fyrir breytingunni sem verður þegar Chihiro og fjölskylda hennar ganga í gegnum 

steinhliðið sem aðskilur heimana tvo. Hin litla áhersla á umhverfishljóð og náttúru má því 

túlka sem undirstrikun tónskáldsins á því að um mjög óræðan heim er að ræða. Fyrir vikið 

verður heimurinn mjög einhliða, einungis er einblínt á baðhúsið og það sem gerist þar 

innan veggja. Í ofanálag er ekkert annað að sjá en endalaust haf ef litið er út um glugga 

þess. Hinn hliðstæði heimur verður fyrir vikið draumkenndur og við enda myndarinnar 

getur áhorfandinn spurt sig hvort hann hafi verið raunverulegur eður ei; hvort að Chihiro 

hafi hugsanlega dreymt þetta allt. 

 Það er athyglisvert að sjá þegar við berum saman velgengni þessara teiknimynda á 

vesturlöndum að af þessum fjórum gekk Spirited Away áberandi best og hlaut hún hin 

eftirsóttu Óskarsverðlaun. Hvort það er beinlínis tengt hinni vestrænu notkun þagnar 

eitthvað er þó erfitt að segja til um. 
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4. Samantekt 

 

Tónlist Hisaishi er mjög samofin myndunum sem hún er skrifuð við og þótt hún segi ekki 

nákvæmlega það sama og sést á skjánum ber hún þó með sér sömu tilfinningar og 

upplifanir og sagan. Hún mótar að miklu leyti myndina í huga áhorfandans með hætti sem 

myndir á skjánum ná ekki að gera, án þess þó að áhorfandinn geri sér ávallt grein fyrir 

því. Einmitt þess vegna er merkilegt að skoða hvernig Hisaishi notar austræn og vestræn áhrif, 

nú þegar að Japan stendur á krossgötum, mitt á milli fortíðar sinnar, menningar og arfleifðar 

og sterkum áhrifum frá hinum vestræna heimi.  

Það kom á óvart við greiningu þessara fjögurra kvikmyndaverka hversu augljós 

skiptingin var milli Howl og hinna þriggja. Þó svo að myndin sjálf gerist í heimi 

keimlíkum Evrópu tala persónur þó japönsku og leikstjórinn, tónskáldið og meginþorri 

áhorfenda er af japönsku bergi brotinn. Við fyrsta áhorf eru öll helstu einkenni 

tónsmíðastíls Hisaishi til staðar og því ekki margt sem gefur til kynna að tónlist hennar sé 

að miklu leyti gjörólík því sem áður hefur sést í myndum Miyazaki. Öll notkun og 

úrvinnsla stefja ber sterk einkenni vestrænnar tónlistarmenningar og fylgir öðrum reglum 

en við sjáum í hinum myndunum. En þó svo að við sjáum greinileg vestræn einkenni í 

tónlistinni er ekki þar með sagt að hún eigi ekkert skylt við aðra tónlist Hisaishi. Líkt og 

Miyazaki tekur vestrænar götumyndir, muni og landslag upp á arma sér og litar það 

sköpunargáfu sinni notar Hisaishi þessar vestrænu tónsmíðaaðferðir ekki óbreyttar; með 

að sameina sinn sérstæða tónlistarstíl japönskum hefðum og vestrænum tónsmíða-

aðferðum skapar hann einstakan tónheim sem hentar Howl eins vel og í raun er mögulegt.  

 Augljóslega er mikill munur á tónlistarhefðum mismunandi hluta jarðar og er 

fróðlegt að sjá hvernig Hisaishi nýtir sér þann mun til að undirstrika mikilvægar 
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andstæður, kunnuglega hluti og fjarlæga, sem og almenna túlkun. Það sem er jafnvel enn 

fróðlegra er að sjá hið mikla traust sem hann ber til þagnarinnar. Þögnin sem ein hlið 

tónlistar er efni sem vestræn tónskáld og leikstjórar líta oft framhjá og vanmeta en virðist 

hafa lifað góðu lífi í Japan allt til dagsins í dag. Því er mjög forvitnilegt að sjá handbragð 

Hisaishi með blöndun tónlistar og þagnar til að vinna sem mesta tilfinningu og túlkun úr 

kvikmyndinni sem heild. 

 Í myndum Miyazaki eru ýmis þemu mjög algeng: Stríð, samband mannkyns og 

náttúru, kvenhetjur og ást. Þótt myndirnar séu margar og mismunandi eiga þær þó oftar en 

ekki margt sameiginlegt í sínum meginboðskap þegar kjarni málsins er skoðaður. Að sama 

skapi getum við fundið ýmis þemu í tónlist Hisaishi. Flæðandi opnir hljómar, píanóstef, 

hefðbundin japönsk hljóðfæri og nú, eftir nánari skoðun, togstreita japanskrar og 

vestrænnar tónlistarhefðar. Gaman hefði verið að leggjast í nánari athugun á notkun hans á 

ákveðnum hljóðfærum eða blæbrigðum í sambandi við sögu og persónur en það er efni í 

aðra ritgerð! 

 Þótt Ghibli og Miyazaki séu vissulega nöfn sem allir Japanir þekkja er ekki hægt 

að segja sömu sögu um nafn Hisaishi. Líklega þekkir hver einasta manneskja eitthvert 

verka hans og óhætt er að segja að hann hafi haft mikil áhrif á japanska menningu 

undanfarna áratugi og mun vonandi halda því áfram um ókomin ár. Það gefur augaleið að 

Hisaishi er meðvitaður um notkun og áhrif mismunandi tónlistarhefða og má því ætla að 

hugmyndir hans, framsetning og skilaboð muni móta hugmyndir komandi kynslóða um 

átök og samruna austurs og vesturs. 
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