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Úrdráttur 

Í þessari ritgerð er farið yfir líf og listsköpun franska 20. aldar tónskáldsins Jacques Iberts. Tvö 

þekktustu þverflautuverk hans eru greind, annars vegar II. kafli úr flautukonserti hans og hins 

vegar verkið Pièce fyrir einleiksflautu. Verkin eru eins konar systkinaverk því verkið Pièce var 

samið upp úr flautukonsertinum. Í hlustun eru verkin áþekk en hljóðfæraskipan er mjög ólík. Því 

er áhugavert að skoða hvernig Ibert nær fram svo svipuðum áhrifum í verkunum. Farið er í 

hendinga- og stefjanotkun, notkun tóntegunda og tónmiðja og notkun ýmissa skala sem lita 

verkin. Einnig er farið í hrynnotkun í verkunum og uppbyggingu þeirra og framvindu.  

Heildarniðurstaða greiningarinnar er sú að verkin eru mjög lík  í formi, uppbyggingu og 

tóntegunda- og hrynnotkun. Áhugavert er að sjá hverni Ibert yfirfærir konsert í einleiksverk. Gott 

dæmi um það er að finna í Flautukonsertinum, en þar nýtir Ibert sér mikinn fjölda hljóðfæra með 

fjöltóntegundum, en svarar því í Pièce með hröðum skiptingum á milli mismunandi skala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Inngangur           4 

Jacques Ibert          4 

Líf Iberts           4 

List Iberts           6 

Konsert fyrir flautu og hljómsveit, II.kafli Adagio    8 

Form, tóntegundir og skalar í II. kafla í Flautukonserti     9 

Stefjanotkun og framvinda í II. kafla í Flautukonserti             10 

 Hrynmunstur í II. kafla í Flautukonserti                10 

Greining á II. kafla í Flautukonserti                 11 

Pièce fyrir einleiksflautu               13 

Form, tóntegundir og skalar í Pièce                 13 

Stefjanotkun og framvinda í Pièce                 14 

Hrynmunstur í Pièce                   15 

Greining á Pièce                   16 

Samanburður verkanna tveggja              17 

Form, tóntegundir og skalar                  17 

Stefjanotkun og framvinda                  17 

Hrynmunstur                    18 

Lokaorð                    18 

Heimildarskrá                  20 

Viðauki 1: Nákvæm greining á II. kafla í Flautukonserti              21  

Viðauki 2: Nákvæm greining á Pièce                 26 

Viðauki 3: Nótur af II. kafla í Flautukonserti                30 

Viðauki 4: Nótur af Pièce                   37 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Inngangur 

  

Jacques Ibert er franskt 20. aldar tónskáld.  Hann samdi nokkuð af flautuverkum en verk hans eru 

mikilsmetin í flautuheiminum og oft flutt. Sjaldan hefur þó verið fjallað um tónskáldið sjálft og 

stefnur hans í listsköpun sinni. Ástæða þess er einkum hversu sjálfstæður hann var í 

tónlistarsköpun sinni en það hefur verið mörgum erfið þraut að staðsetja Ibert í tónlistarstefnum  

20.aldar. Sökum þessa gleymist hann eða honum er sleppt í tónlistarumfjöllunum og 

tónlistarsögubókum. Nokkuð mikið hefur verið fjallað um hann í frönskum greinum og bókum, 

nokkrar umfjallanir eru á ensku en aðeins fáar á íslensku auk þess sem íslensku greinarnar eru 

stuttar og fáorðar. Þetta gerir íslenskum flautuleikurum erfitt fyrir, því mikilvægt er að kynna sér 

þau verk og tónskáld sem hljóðfæraleikarar flytja. Í þessari ritgerð mun ég kynna tónskáldið 

Ibert, tónlist hans og stefnur. Ég mun greina tvö af þekktustu flautuverkum hans, Pièce fyrir 

einleiksflautu og II. kafla úr flautukonserti hans. Þessi verk eru systkinaverk en Pièce var samið 

út frá flautukonsertnum. Því er áhugavert að bera þau saman og sjá hvernig hægt er að láta 

einleiksverk kalla fram sömu tilfinningar og stóran konsert.  

 

Jacques Ibert 

 

Líf Iberts 

Jacques Franҫois Antoine Marie Ibert fæddist árið 1890, hann byrjaði fjögur ára að læra á fiðlu 

og stuttu seinna einnig á píanó. Ibert hafði greinilega mikla tónlistarhæfileika en hann hafði litla 

einbeitingu og var ekki iðinn við æfingar. Fjölskyldu hans og kennurum var því snemma ljóst að 

hann yrði ekki frægur einleikari. Ibert fannst skemmtilegast að spinna sína eigin tónlist sem varð 

til þess að hann tók snemma stefnuna á tónsmíðar. Móðir hans, Marguerite Lartigue Ibert,  hvatti 

hann mikið áfram en faðir hans, Antoine Ibert, var alfarið á móti ákvörðun sonar síns. Faðir hans 

rak fyrirtæki og taldi það vera skildu Iberts að taka við rekstri þess seinna. Antoine Ibert tjáði 

syni sínum að ef Jacques færi í frekara framhaldsnám í tónsmíðum þyrfti hann að fjármagna það 

sjálfur. Þetta varð til þess að þegar Ibert hóf nám við Konservatoríið í París árið 1910 þurfti hann 

að vinna samhliða námi. Hann starfaði t.d. við kennslu, sem meðleikari söngvara og sem píanisti 

með hljóðlausum bíómyndum í kvikmyndahúsum Parísar. Aðalkennarar Iberts í Konservatoríinu 
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í París voru Émile Pessard, André Gédalge og Paul Vidal. Ibert gekk mjög vel í námi sínu við 

skólann en þar vann hann fyrstu verðlaun í hljómfræðikeppni skólans og einnig í tónsmíða- og 

hljóðfærafræðikeppni.   

Árið 1914 var Ibert kallaður í herinn þar sem hann var í 4 ár. Í stríðinu starfaði Ibert fyrst 

við hjúkrunarstörf en seinna sem liðsforingi í sjóhernum. Hann þótti standa sig einstaklega vel og 

fékk frönsku heiðursorðuna Croix de Guerre fyrir vel unnin störf í þágu Frakkands. Eftir stríðið 

stóð hann á krossgötum milli áframhaldandi ferils í hernum eða snúa aftur til tónsmíða. Honum 

langaði mikið að taka þátt í tónsmíðakeppninni Prix de Rome.
1
 En Prix de Rome var virt 

tónsmíðakeppni í París þar sem keppt var um styrki sem stjórnvöld veittu framúrskarandi 

listamönnum eða listnemum. Styrkurinn fólst í dvöl á Ítalíu í allt að 4 ár ásamt uppihaldi auk 

tónleika í París að dvölinni lokinni.
2
 Ibert ákvað að reyna við keppnina þrátt fyrir fjögurra ára 

fjarveru frá tónlistarnámi sínu. Hann keppti árið 1919 með kammersöngverkið Le Poéte et la Fée 

og sigraði.  Því dvaldi hann á Ítalíu næstu 3 árin, frá 1920-1923, ásamt eiginkonu sinni, Rosette 

Veber.
3
  Árið  1923 kom Ibert aftur til Parísar og bjó þar og starfaði til ársins 1937. Þetta voru 

afkasta mestu árin í lífi hans þar sem verkefnin hlóðust upp. Á þessum tíma samdi hann flest sín 

þekktustu verk m. a. Konsert fyrir flautu og hljómsveit.
4
  

Árið 1937 var Ibert skipaður stjórnandi Frönsku-Akademíunnar í Róm og hafði þar m.a. 

yfirumsjón með Prix de Rome keppninni. Ibert hélt þessari stöðu til ársins 1960 en þó með hléi í 

seinni heimstyrjöldinni. Seinna stríðið var mjög erfitt fyrir Ibert. Í byrjun stríðs var hann kallaður 

aftur til Frakklands. Á leiðinni þangað hitti hann hermenn úr franska sjóhernum sem leiddi það af 

sér að Ibert var skipaður í herinn í annað sinn. Nokkrum vikum seinna viðurkenndi Frakkland 

innrás Nasista í landið og herinn var því kallaður til baka. Vegna þessara litlu afskipta Iberts við 

herinn ákvað hin svokallaða Vichy stjórn, sem tók yfir stjórn Frakklands í seinni 

heimstyrjöldinni, að banna tónlist hann í öllu Frakklandi. Þetta bann var í gildi allt stríðið og 

Ibert þurfti að flýja til Sviss til að öðlast á ný sitt fyrra sköpunarfrelsi á meðan stríðið stóð yfir. Í 

Sviss fékk hann alvarlega blóðeitun sem leiddi af sér erfið langvarandi veikindi. Árið 1955-56 

                                                           
1 Timlin, Francis Eugene, An Analytic Study of the Flute Works of Jacques Ibert, University of Washington, 

Washington, 1980. Bls. 1-5. 
2
Gilbert, David, Prix de Rome, Grove Music Online,2007, sótt 27.apríl 2012. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40632?q=Prix+de+Rome&search=quick&pos=

1&_start=1#firsthit>. 
3
 Leaderich, Alexandra, Ibert, Jacques, Grove Music Online,2007, Sótt 12. apríl 2012.  

<http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/13675> 
4
 Timlin, Francis Eugene, An Analytic Study of the Flute Works of Jacques Ibert. Bls. 5-7. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40632?q=Prix+de+Rome&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40632?q=Prix+de+Rome&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
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gengdi Ibert einnig stöðu leikhússtjóra sameinuðu óperanna í París en var þar einungis í eitt ár 

sökum heilsufars síns.
5
 Árið 1956 fékk hann stöðu sem einn prófessora við Académie des Beaux-

Arts en skólinn heldur utan um sjö deildir franska háskólans, myndlist, höggmyndagerð, arkitekt, 

teikning, tónlist, grafíska hönnun , ljósmyndun og listsköpunar í kvikmyndagerðar.
6
 Allt sitt líf 

var Ibert virkur í réttindabaráttu tónskálda, hljóðfæraleikara og helstu listastofnanna. Hann var 

óhræddur við að segja sína skoðun og lét ósjaldan frá sér greinar og viðtöl um þessi málefni. 

Jaques Ibert lést úr hjartaáfalli árið 1962. 

 

List Iberts 

Verk Ibert eru flest nokkuð ólík. Ibert var lítið fyrir endurtekningar og virðist hafa viljað fara 

nýjar leiðir í verkum sínum. Í sumum verka sinna samsvarar hann sér mjög vel með samtíma 

mönnum sínum en í öðrum er mjög erfitt að staðsetja hann og sjá hver er innblástur hans.  Oft á 

tíðum sækir hann innblástur sinn til eldri tónskálda s.s. Debussy, Roussel og Bartok. Í verkum 

Iberts eru þó gegnumgangandi einkenni sem gefa tónlist hans sérstöðu.
7
  

Laglínur hans eru yfirleitt nokkuð einfaldar í uppbyggingu en á móti þeim eru oftar en 

ekki kontrapunktískar mótraddir sem gefur verkum hans sterkan lit. Í verkum Iberts er skír 

tilfinning fyrir grunntóni  sem myndar ýmist grunn fyrir ákveðna tóntegund eða tónmiðju. Ibert 

skiptir hins vegar hratt á milli grunntóna og blandar stundum saman ólíkum tóntegundum og 

tónstigum, dæmi um það má finna í blábyrjun II. kafla flautukonsertar hans. Tónlistin Iberts er 

samin út frá ákveðnum mótífum og hendingum frekar en greinilegum hljómagangi. Hann litar 

hendingar með ómstríðum hljómum sem gefa tilfinningu fyrir fjöltóntegundum eða miðjum þó 

það sé ekki raunin. Einnig má finna mismunandi hljóðfærahópar kallast á frá sitthvorri 

tóntegundinni í verkum hans, tóntegundirnar eru þó yfirleitt skildar. Hann notar skala mikið til 

skreytingar.
8
 Algengastir eru skalar byggðum á heilum og hálfum tónbilum, átta tóna 

symmetrískuskalarnir  koma oft fyrir í verkum hans. Hann notar einnig tilbúna skala sem og 

tilbúin sett byggð að stærstum hluta upp á þessum tónbilum. Hann var einnig hrifinn af 9unda 

                                                           
5
 Leaderich, Alexandra, Ibert, Jacques. 

6
 Academie des Beaux-arts, Membres, 2012, sótt 27. apríl 2012. <http://www.academie-des-beaux-

arts.fr/membres/> 
7
 Leaderich, Alexandra, Ibert, Jacques.  

8
 Timlin, Francis Eugene, An Analytic Study of the Flute Works of Jacques Ibert. Bls. 17-18. 
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hljómum sem og 11- og 13undahljómum sem koma reglulega fyrir í verkum hans. Hann notar 

ferundir og fimmundir mikið í hljómabyggingu og laglínum.
9
   

Ibert leggur mikla áherslu á hryn í tónlist sinni. Í rólegustu köflum verka sinna notar hann 

óregluleg hrynmunstur  til að þurrka burtu tilfinningu fyrir slagi. En í hröðu köflunum er 

hrynurinn í hlutverki  gáskafulls dans eða stríðins púka. Í báðum tilfellum gegna hrynmunstrin 

veigamiklu hlutverki í verkum hans.
10

  Ibert á það til að nota tvær taktegundir í einu, dæmi um 

það má finna í takti 64 í öðrum kafla flautukonsertsins þar sem hljómsveitin spilar í 3/4 en 

flautuleikarinn er greinilega í 4/4.  

Eitt helsta einkenni verka Iberts er mikil notkun á andstæðum. Ibert var mjög hrifin af 

andstæðum og notar þær ýmist til undirstrikunar á stökum mótífum, stærri hendingum eða heilu 

köflunum. Andstæðurnar koma fram í hryn, takttegundum, tóntegundum, styrkleikabreytingum, 

lit og áferð. Þær koma oft snöggt fram og geta bæði skapað ákveðna rigulreið sem og  skíra 

skiptingu í næsta hluta verksins. Ibert notar einnig kímni, léttleika, tign og dulúð til að gera 

tónlist sína áhugaverða. 

Ibert sleppir oft úrvinnslu kafla í verkum sínum eða hefur hann að minnsta kosti stuttan. 

Hann reynir að forðast langar úrvinnslu, of flóknar útfærslur á stefjum og of miklar áherslur á 

ákveðið mótíf eða hendingar.
11

  

Ibert var samtíma maður tveggja tónskáldahópa sem báðir höfðu að leiðarljósi að 

endurreisa gamla franska tónlist, sem einkenndist af einföldum laglínum og hljómum, og hreinsa 

hana af nýjum straumum Evrópu.
12

 Hóparnir voru annars vegar hópurinn La Jeune France sem 

samanstóð af tónskáldunum Baudrier, Daniel-Lesur, Jolivet og Messiane
13

 og hins vegar 

hópurinn Les Six sem samanstóð af tónskáldunum Honegger, Poulenc, Milhaud, Auric, 

Tailleferre og Durey. Mikilvægt er að nefna að þessir hópar hafa verið myndaðir af 

gagnrýnendum og sagnfræðingum í gegnum tíðina en ekki af tónskáldunum sjálfum. Tónskáldin 

unnu mikið saman og aðhylltust sömu stefnum og straumum.  Hóparnir höfðu það t.d. 

                                                           
9
 Leaderich, Alexandra, Ibert, Jacques. 

10
 Timlin, Francis Eugene, An Analytic Study of the Flute Works of Jacques Ibert. Bls. 18. 

11
 Timlin, Francis Eugene, An Analytic Study of the Flute Works of Jacques Ibert. Bls. 16. 

12
 Leaderich, Alexandra, Ibert, Jacques. 

13 Simeone, Nigel, La Jeune France, Grove Music Online,2007 sótt 12. apríl 2012. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/51331?q=La+Jeune+France+&search=quick&p

os=1&_start=1#firsthit> 

 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/51331?q=La+Jeune+France+&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/51331?q=La+Jeune+France+&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
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sameiginlegt að horfa til ákeðins læriföður en Les Six horfði til Eric Satie en La Jeune France 

horfði til Edgard Varése. Ástæða þess að Ibert er ekki flokkaður með þessum tónskáldum er 

hversu ólíkur hann er þeim í tónlist sinni sem má að miklu leiti rekja til langrar fjarveru hans frá 

París um ævina. Samt sem áður voru þeir allir kunningjar og sumir góðir vinir og samstarfsmenn. 

Ibert hafði engan beinan læriföður þó helst mætti nefna Debussy vegna þess hvernig báðir 

pössuðu ekki vel inní sína samtímatónlistarmenningu. 

Ibert var alltaf stoltur af því að ekki væri hægt að bendla honum við einhvern ákveðinn 

skóla eða stefnu. Hann er margbreytilegt tónskáld sem hægt er að flokka á ýmsan máta.  Hann 

hefur franskan tónlistargrunn sem birtist í einföldum, lagrænum laglínum. Hann hefur verið 

flokkaður í hóp nýklassísku tónskáldanna vegna greinilegrar notkunar á kontrapunkti, 

pólífónísku hrynmunstri og notkun gömlu tónverkaformanna sbr kontrapunktiskar mótlínur hans 

í flautukonsertnum.
14

 Ibert á að hafa sagt stoltur: „Mér finnst gaman að gera það sem aðrir gera 

ekki“.
15  

Þau störf sem Ibert tók að sér samhliða námi áttu mikinn þátt í tónlistarmótun hans og i 

raun alls Frakklands. Fystu ár sín samdi hann mest að lögum fyrir söng og píanó, þegar leið á ævi 

hans varð hann mjög virkt leikhús-, kvikmynda- og ballettónskáld samhliða því að semja mikið 

að einleiksverkum fyrir hvers kyns hljóðfæri. En hljómsveitarverkin hans ná einna best að fanga 

sköpunargleði hans og hæfileika. Hann er þekktastur fyrir konsertar sína og sinfóníur sem og 

kvikmyndatónlist sína.
16

 

 

 

Konsert fyrir flautu og hljómsveit, II. kafli Adagio 

 

Konsertinn var tileinkaður og saminn fyrir franska flautusnillinginn Marcel Moyes sem 

frumflutti  konsertinn 25. febrúar 1934.
17

 Konsertinn var ekki fluttur af öðrum flautuleikara fyrr 

en 14 árum seinna vegna þess er hversu gífurlega krefjandi hann er í fluttningi. Konsertinn var 

lengi notaður sem mælikvarði hvort flautuleikarar úr Konservatoríinu í París voru tilbúnir að 

                                                           
14

 Timlin, Francis Eugene, An Analytic Study of the Flute Works of Jacques Ibert. Bls. 12-14. 
15 Wiesler, Manuela, French Solo Flute Music, Manuela Wiesler, A BIS original dynamics recordings, Austurríki, 

1989-90. Bls. 6. 
16

 Leaderich, Alexandra, Ibert, Jacques.. 
17 Wiesler, Manuela, French Flute Concertos, Manuela Wiesler, Philippe Auguin og Helsingborg Symphony 

Orchestra, A BIS original dynamics recordings, Austurríki, 1991. Bls. 5. 
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klára skólann. Ef þeir gátu spilað kadensuna í þriðja kaflanum þá voru þeir orðnir nógu færi til að 

útskrifast.  Verkið er einnig þekkt fyrir það hversu vel er hugað að því að hljómsveitin yfirgnæfi 

ekki flautuleikarann en oft gleyma tónskáld að taka það með inní reikninginn.
18

 

Verkið er í þremur köflum: I. Allegro, II. Andante og III. Allegro Schersando. Fyrsti 

kaflinn er orku mikill með hröðu staccatói á móti fallegum laglínum. Annar kaflinn er rólegur og 

draumkenndur.  Þriðji kaflinn er í hröðu rondó formi. Ibert var búin að sitja lengi á fyrsta og 

þriðja kafla verksins áður en konsertinn kom út. Honum tókst ekki að semja andante kafla fyrir 

verkið fyrr en hann fékk þær fréttir að faðir hans hafi látist. Ibert skrifaði þá hugljúfan millikafla 

til minningar um föður sinn.  

 

Form, tóntegundir og skalar í II. kafla í Flautukonserti 

Andate kaflinn er í þrískiptu  A-B-A´  formi. Hann er byggður að stærstum  hluta á Des-dúr og 

As-dúr tónstigum sem hafa þó frekar hlutverk tónmiðja en hefðbundið hlutverk tóntegunda. Ibert 

heldur sig vel innan tóntegunda og ef um fjöltóntegundir eru að ræða eru það skyldar 

tóntegundir. Tónefni laglína er gjarnan litað mismunandi tónstigum eða tónstigabrotum þar sem 

pentatóník (02357/02457), heiltónaáhrif (013579), krómatík og átta tóna symmetríki tónstiginn 

(0134679)
19

 eru mest áberandi. Ferundanotkun er einnig áberandi í hljómbyggingu kaflans, þar 

sem hefðbundnir dúrhljómar myndast eru þeir oft í fersexundarstöðu, einnig má benda á 

ferundanotkun í laglínum sbr. upphafsmótívið (035). Verkið er að mestu í 3/4, þó takttegundinni 

4/4 sé skotið inn öðru hvoru. Í öllum kaflanum er flautuleikarinn í nánu samspili við 

hljómsveitina og oftar en ekki er flautan í nokkurs konar undirleikshlutverki. 

                                                           
18

 Helga Svala Sigurðardóttir, Ungir einleikarar: Flautukonsert eftir Jacques Ibert, Sinfóníuhjómsveit Íslands, 2010, 

Sótt 7.september, 2011. <http://www.sinfonia.is/media/efnisskrar-0910/ES10-01-14.pdf> 
19 Persichetti, Vincent, Tentieth-Century Harmony: Creative Aspects and Practice, W. W. Norton & Company,  

New York, 1961.  Bls. 44 og 50-51. 
 

http://www.sinfonia.is/media/efnisskrar-0910/ES10-01-14.pdf
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Stefjanotkun og framvinda í II. kafla í Flautukonserti 

Hendingar flautunnar byrja yfirleitt þröngt í lægra tónsviði hennar, þegar líður á stækkar 

tónsviðið og krafturinn í flautulínunni en hnígur svo aftur saman á lokin. Nánast allar 

flautuhendingar í kaflanum byggðar upp á þennan hátt, bæði smáar, stórar, langar og stuttar. 

Helstu tóntegundir eru Des- og As-dúr auk annarra tóntegunda sem koma stutt fyrir í einu. 

Hendingar og mótíf eru skreytt með ýmsum skölum og ómstríðum nótum. Ibert notar mikið litlar 

og stórar tvíundir, bæði í mótífum og skalabyggingu. Ibert notar ákveðið inngangsstef (035) til 

að marka skýr skil milli hluta kaflans sem gerir hlutaskilin mjög greinileg. Strax í byrjun kemur 

hljómsveitin fram með stefið (035) frá f í efstu rödd, í öðrum takti kemur flautan inn með stef 1 

byggt á sömu tónbilum (035) en nú frá h, þetta myndar einhverskonar tónskratta á móti 

hljómsveitinni. Flautan og hljómsveitin fylgjast vel að þegar horft er til stóru hendinga kaflans en 

innan hendinga er nokkuð mikið flæði þó minni frasar stangist oft á t.d. vegna mismunandi 

tóntegundasvæða.  

Í A-hluta kaflans eru mótífin mjúk og andstæður í tónmáli ekki áberandi en eru þó 

nokkrar. Í B-hlutanum fylgir flautan áfram mjúkri hendingamótun en hér eru mótífin oft 

afmörkuð með þögnum. Flautulínan færist upp í efstu áttund flautunnar á áhrifamikinn hátt. Í 

þessum hluta fylgir hljómsveitin mun hnitmiðaðri hendingamótun sem einkennist af taktföstum 

hryn og ómstríðum. Mótíf flautu og hljómsveitar fléttast saman en í loka töktum hlutans nær 

kaflinn hápunkti sínum. Flautan og hljómsveitin sameinast í svífandi mótífum og færast rólega 

niður í neðri áttundir. Í A´-hluta kaflans er líkt og Ibert hafi reynt að sameina fyrri hlutana tvo. 

Hér er A-hlutinn endurtekinn en yfir hann spilar flautan kontrapunktiska mótlínu í 

sextándapörtum.  

 

Hrynmunstur í II. kafla í Flautukonserti 

Kaflinn er andante kafli og er því í eðli sínu rólegur. Í A-hluta eru hrynmunstrin hæg og  nokkuð 

óregluleg. Í kaflanum liggur greinilega til grunndvallar þrískiptur taktur með 1:2 mótífum í 

hljómsveit en 2:1 í flautulínunni. Hljómsveitin heldur tiltölulega einföldum hrynmunstum í 

jöfnum fjórðapartsnótum en taktskipti í flautulínunni og tilfærsla á punkteruðum hrynmótífum 

mynda óreglulega svífandi tilfinningu. Ibert notar áttundaparta, fjórðaparta, punkteraða 

fjórðaparta og hálfnótur í hlutanum en á handahófskenndan hátt. Hann notar tengi- og bindiboga 

mikið en engar þagnir. Þessi hrynnotkun virkar svífandi og tímalaus.  
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Í B-hluta breytist verkið mikið, flautan spilar yfir í hægum svífandi mótífum í anda A-

hlutans en eftir því sem líður á B-hluta kaflans verður flautan taktfastari en hrynurinn þó í 

löngum gildum. Þagnir setja mikinn svip á flautulínuna, þær koma yfirleitt fyrir á þungum 

slögum. Oftast notar hann áttundapartsþagnir en stundum fjórðapartsþagnir. Hrynur 

hljómsveitarinnar er ákveðnari, mótíf byggð á synkópum og punkteruðum áttundapörtum og 

sextándapartsnótum setja mikinn svip á hlutann sem og áhrifamikil notkun þagna.  

A´-hluti er nánast bein endurtekning á A-hluta, eins og áður hefur komið fram. 

Flautulínan breytist þó, hún spilar stöðugar svífandi sextándapartsnótur í bland við 

sextándapartsþagnir, sem gegna mikilvægu hlutverki. Þetta minnir mikið á hrynnotkun úr B-

hlutanum vegna þess að flautulínan byrja oftast á sextándapartsþögnum, seinna koma þagnirnar 

líka fyrir inní mótífum en þá alltaf á fyrsta fjórðungi hvers slags. 

 

Greining á II. kafla í Flautukonserti 

Í töflunni er greining á II. kafla úr Flautukonserti eftir Ibert. Þar eru gerð skil á stefjanotkun 

einleiksflautu og hljómsveitar, tóntegundum og skalanotkun. 
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  A-hluti                 

taktar 1-2 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-17 18-21 22-23 23-24 

Einleiksflauta   stef 1a stef 1b stef 2a 

tóntegund     
Des 

pentatóník 
Des-dúr   As-dúr f-moll 

Des-

dúr 

des-

moll 
  

skalar   035 02479   0134679           

Hljómsveit 

Inngangs-

stef 
                

tóntegund 
Des 

pentatóník 
krómatík Des-dúr   As-dúr f-moll 

Des-

dúr 
E-dúr   

skalar 02479                 

02468 og 

E 

pentatóník 

 

      B-hluti               

25 26-31 32-33 34-36 37-42 43-46 47-50 51-58 59-63 64-67 68-76 

stef 2a stef 2b     stef 3a stef 3b Stef 4 stef 5a stef 5b 

Des-dúr     c-moll as-moll as-moll As-dúr f-moll As dúr 

    02457           02457     

      
Inngangs-

stef 

hljómsveitar

-millispil 1 
        

stef 4 í 

óbóum 
  

Des-

dúr 

Des-

dúr/krómatík í 

bassa 

Des-penta 

tóník 
  c-moll as-moll 

as/ces -

moll 
as-moll f-moll As-dúr 

      Des pedall 
G pedall / 

023 

As-

pedall 

króma-

tískur 

pedall 

fes 

pedall 

As pedall 

krómatík 

023/025 

krómatík

/ 023/4 
023 

 

  A'-hluti                 

77-79 80-81 82-83 84-87 88-96 97-100 101-104 105-109 109-112 113-118 

  stef 6 stef 2a stef 2b   stef 4 

  Des-dúr a/des-moll 
As-dúr/   

f-moll 

Des-

dúr/moll 
Des-dúr   Des-dúr 

                  02457 

hljómsveitar-

millispil 2 
Inngangs-stef           stef 2b   

  Des penta-tóník 
krómatík/ 

Des-dúr 

As-dúr/     

f-moll 
Des/E-dúr 

Des-dúr / 

krómatík 
Des-dúr Des-dúr 

krómatík/ 

035 
              02457 

Des pedall 

/krómatík 

Konsert-

meistari   stef 1ab 
2. fiðla og 

víólur stef 6b   

tóntegundir     
Des penta 

/dúr 

As-dúr/     

f-moll 
Des-dúr 

A-dúr/      

cís-moll 
Des-dúr   

  

skalar   035   0134679           

 

Tafla 1. Greining á II.kafla flautukonserts 



13 
 

Pièce fyrir einleiksflautu. 

 

Pièce er einleiksverk fyrir flautu sem samið árið 1936 tveimur árum eftir útkomu 

Flautukonsertsins. Verkið var einnig skrifað fyrir flautuleikarann Marcel Moyse. Pièce skrifaði 

Ibert vegna mikilla vinsælda konsertar hans. Konsertinn var orðinn heimsþekktur og 

flautuleikurum langaði í verk sem fangaði áheyrendur líkt og í konsertnum en þó fyrir aðeins 

eina flautu.
20

 Verkið minnir mikið á annan kafla flautukonsertsins en einnig má heyra 

hrynmunstur úr þriðja kaflanum.  

 

Form, tóntegundir og skalar í Pièce 

Verkið er byggt á öxulkerfinu þar sem nóturnar Des og D gegna veigamiklu hlutverki. 

 

Tonika:                  Dominant:                     Subdominant: 

 

 

Mynd 1: skipting öxla 

 

Í verkinu vinnur Ibert mikið með tónmiðjur og skala. Sumir skalarnir eru þekktir en aðra býr 

hann til sjálfur. Átta tóna symmetrískuskalarnir (1212121) koma oft fram, hér á eftir verður talað 

um skalana sem öxulskalana, Tonika skalann sem er frá Des, Dominant skalann sem er frá As og 

Subdominant skalann sem er frá Ges. Aðrir helstu skalar eru breyttur frýgískur skali frá B með 

#7
21

 og skali sem Ibert bjó til 11221122 sem Messiane kallaði seinna sjötta móda
22

. Verkið er í 

                                                           
20

 Wiesler, Manuela, French Solo Flute Music, Bls. 6. 
21 Persichetti, Vincent, Tentieth-Century Harmony: Creative Aspects and Practice. Bls, 31 og 44. 
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A-B-A´ formi en einnig má skipta hverjum kafla fyrir sig í nokkra hluta. Það er að mestu í 6/8 og 

2/4 en takttegundirnar 3/4 og 9/8 koma einnig fyrir.  

 

Stefjanotkun og framvinda í Pièce 

Verkið byrjar á frjásu inngangsstefi. Stefið hvílir á nótum frá Dominant svæðinu fyrst á D og 

síðan á As og er líkast því að laglínan flögri í kring um þessar lykilnótur, tónsviðið breikkar og 

rís þegar líður á hendinguna en hnígur aftur niður að lokum. Þessi uppbygging stefja viðrist 

einnig einkenna A-hluta verksins, en stefin eru samsett úr skölum og óreglulegum tónbilum. 

Aðalstef A-hlutans, stef 1, er á Tonikasvæðinu í Des-dúr, það hefst á hröðum skala uppá við og 

er samsett úr litlum tveggja takta mótífum sem hníga og rísa en mynda jafnframt stef 1 sem, 

gagnstætt við litlu mótífin, rís og hnígur. Þegar stefið hnígur mynda mótífin nokkurs konar 

sekvensa sem færast niður um 3und yfir í brú stefs 1, stef 1c, sem hoppar yfir í öxulskalana og 

flakkar á milli þeirra. Stef 1 er endurtekið í örlítið breyttri mynd en nú er hápunktur þess 4und 

hærri og tónefnið færist fyrr úr Des-dúr yfir í öxulskalana sem loka A´-hluta. 

Í B-hluta kaflans verða mótífin hraðari og miklar andstæður myndast í hryn, tónsviði og 

tónefni. Hendingarnar halda áfram að rísa og hníga og að innihalda endurtekin stutt mótíf. Í B-

hluta er nánast alltaf unnið með skala og tónmiðjur frekar en tóntegundir. Í upphafi B-hluta er 

flakkað ört á milli öxla. Þegar líður á hlutann hægist á öxlaskiptunum en í lok hlutans eru skiptin 

aftur orðin mjög hröð. Frýgískur skali frá B kemur fyrir í hlutanum sem og sjötti módi. Ibert 

vinnur áfram með lykiltóna sem hann stoppar á og flögrar í kring um, dæmi um það er c´´ í takti 

56 og f´ í takti 73.  

A´ er greinileg ítrekun á A-hluta. Aðalstefið, stef 1a, byrjar þó áttund ofar og fylgir því 

ekki alveg sama tónmunstri og áður því nú hnígur það í lokin en rís ekki. Stefið er í Des-dúr og 

er endurtekið eins og í A-hluta. Í A´ er stefið skreytt með hröðum skölum, notast við öxulskalana 

og krómatík. Í enda verksins er aftur flakkað ört á milli öxlanna þriggja, hendingin hnígur og rís 

og endar á fullkomnum aðalenda. Verkið myndar góða heildarmynd, þar sem mikið samræmi er 

milli hendinga og tónefnis, framvinda verksins kemur fram í notkun andstæðna og skala 

skreytinga.  

                                                                                                                                                                                           
22 Griffiths, Paul,  Messiaen, Oliver (Eugène Prosper Charles), Grove music online, 2007, sótt 29.apríl 2012, slóð: 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/18497?q=Messiaen&search=quick&pos=2&_sta

rt=1#firsthit 

 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/18497?q=Messiaen&search=quick&pos=2&_start=1#firsthit
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/18497?q=Messiaen&search=quick&pos=2&_start=1#firsthit
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Hrynmunstur í Pièce 

Í verkinu er mikið unnið með hraða svífandi skala í bland við langar nótur, en engar þagnir eru 

notaðar. Sífellt er gefin tilfinning fyrir ákveðinni takttegund sem síðan er brotin niður með 

ýmsum aðferðum. Verkið hefst á nótunni D sem er endurtekin óreglulega, svo strax frá fyrsta 

takti er byrjað að vinna að óljósri svífandi laglínu. Nótan D er síðan skreytt með hröðum skölum 

og dúólur og tríólur eru notaðir á mis ásamt tengibogum milli taktstrika. Í A-hluta eru 

hrynmunstrin og bindibogarnir í ósamræmi, þá myndast miklar andstæður í skilum milli mótífa 

og tilfinning fyrir takttegund hverfur. Áfram er unnið með dúólur og tríólur á mis og nú í bland 

við tengiboga og punkteringar sem veikja einnig takttegundina mikið.  

Í B-hluta eru takt- og mótífaskipti greinilegri, hrynmunstur og bindibogar liggja oftar 

saman og tengibogar eru heldur notaðir til styrkingar. Hér er notast við hraða skala til að gera 

verkið svífandi og óstöðugt. Hraðir, jafnir skalar, tengdir við lykiltóna, eru mest áberandi í 

byrjun hlutans, undir miðju hægist á hrynmunstrunum og laglínan minnir á A-hlutann, loks 

hraðast hrynmunstrin aftur og skalarnir verða sífellt hraðari. Þetta er í algjöru samræmi við 

tónefnisnotkun skalanna í B-hlutanum, þar sem skipt var hratt á milli í fyrstu, svo hægir á og að 

lokum hraðar aftur.  

A´-hlutinn fer aftur inní svífandi óreglulega laglínu með lítilli tilfinningu fyrir 

taktskiptum. Tilfinningin er veikt enn frekar með fleiri skölum sem stangast á við fyrri 

hrynmunstur s.s. áttólur eða ferólur á móti tríólum (sbr. t.89). Í enda verksins lenda hrynmunstrin 

og bindibogarnir saman en laglínan er ennþá hæg og svífandi, þetta fullkomnar endann þar sem 

verkið fellur loks saman og myndar stöðuga heild. 
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Greining á Pièce 

Í töflunni er greining á Pièce, þar eru gerð skil á stefjanotkun, tóntegundum, notkun öxulkerfisins 

og skalanotkun. 

 

  

 

 A-hluti         B-hluti   

taktar 1-15 15-23 23-30 30-33 34-42 42-51 52-55 56-57 

Laglína Inngangsstef stef 1a stef 1b stef 1c stef 1a'  stef 1b' stef 2a stef 2b 

Tóntegund 
D/As 

tónmiðjur 

Des-dúr/ 

mixó 
Des-dúr   

Des-dúr/ 

mixó 
  

Des/As/b 

lykiltónar 
  

Öxlar T-öxull     S D S D T   
S T D T D 

T S T Des 
  S öxull 

Skalar 
Tonika 

skalinn 
    

flakkað 

milli öxla 
  

flakkað 

milli öxla 

öxlar og 

krómatík 

S og 

krómatík 

 

                  

58 59-66 66-68 69-71 72 73-75 76-77 78 79-81 

stef 2b stef 2c stef 2d 

  E tónmiðja 
B 

tónmiðja 
  

F 

tónmiðja 

F 

tónmiðja 

E 

tónmiðja 
  

E 

tónmiðja 

S T 
S D S D T S 

D 
  D S D       

T S D T S 

D T S D T 

S  

S öxull 

flakkað 

milli öxla 

flakkað milli 

öxla 

frýgískur 

skali frá 

B með #7 

flakkað 

milli öxla 

frýgískur 

skali frá 

B með #7 

sjötti 

módi 

krómatík 

(012) 

flakkað 

milli öxla 
0134 

 

A'-hluti                 

82-89 89-96 97-99 100-107 107-116 116-119 120-121 122 122-124 

stef 1'a stef 1'b stef 1'c stef 1'a' stef 1'b' endir 

Des-dúr/ 

mixó 
Des-dúr   

Des-dúr/ 

mixó 
Des-dúr         

    S D S D S T     D skalinn S skalinn T skalinn ein nóta úr 

hverjum 

skala. 

 IV-V-I 

endir 
  

skreytt með 

TDS og 

krómatík 

flakkað milli 

öxla 
  

skreytt 

með TDS 
    0258 

 

Tafla 2: greining á Pièce 
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Samanburður verkanna 

 

Form, tóntegundir og skalar 

Pièce og II. kafli konsertsins eru bæði í þrískiptu A-B-A´ formi. Kaflarnir eru að miklu leiti 

byggðir eins upp, með rólegan og svífandi A-hluta, ólíkum B-hluta sem sker sig greinilega úr 

verkinu og að lokum skreyttum A‘-hluta. Hins vegar eru skreytingar A´-hlutans ekki fengnar 

fram með sömu aðferðum í báðum verkunum. Í Pièce er A´ greinileg endurtekning á A-hluta 

með litlum skreytingum. Í II. kafla flautukonsertsins er líkt og A- og B-hlutarnir séu sameinaðir í 

A´ þar sem hægt er að finna tón- og hrynnotkun úr báðum köflum. Hljómsveitin endurtekur A-

hlutan en flautan vinnur með hrynmunstur úr B-hluta. 

Bæði verkin ganga frekar út frá ákveðnum tónmiðjum en beinum tóntegundum nema að 

Des-dúr er ríkjandi tóntegund í báðum. Í II. kafla flautukonsertsins má greinilega finna mun fleiri 

skala en í Pièce en þar eru öxulskalarnir aðalega notaðir. Bæði verkin innihalda mestmegnis 

skala sem samsettir eru nær eingöngu úr stórum og litlum tvíundum. Í II. kafla flautukonsertsins 

er stundum notast við fjöltónatóntegundir til að ná fram dulúðinni sem einkennir verkin t.d. þegar 

einleiksflautan og hljómsveitin eru í sitthvorri tóntegundinni. Í Pièce eru svipuð áhrif kölluð fram 

með hröðum skiptingum á milli skala. 

 

Stefjanotkun og framvinda 

Uppbygging hendinga er mjög svipuð í báðum verkunum. Nær allar hendingar byrja í þröngu 

tónsviði sem breikkar og hnígur svo í lokinn. Hendingaskiptingar eru nokkuð ógreinilegar við 

fyrstu sýn en þegar tekið er tillit til tóntegunda og tónmiðja verða þær skýrari. Bæði verkin byrja 

á inngangsstefi. Í Pièce er stefið langt og dularfullt og kemur í raun aðeins fyrir einu sinni í 

verkinu, þó það sé að hluta til notað sem efniviður í tvær brýr í stefi 1. Í II. kafla er 

inngangsstefið aðeins 5 taktar. Stefið er alltaf spilað í upphafi hvers hluta, en í hvert skipti sem 

inngangsstefið kemur fram hefur það verið styrkt með hljómanótum í bassa eða pedal. Stef 1 er 

nokkuð rólegt í báðum verkum og er byggt upp á stærri tónbilum, ferundir eru ríkjandi í II. kafla 

flautukonsertsins en í Pièce er unnið með Des-dúr. Flest stef verkanna eru skreytt með ólíkum 

skölum og ómstríðum nótum. Í Pièce er skreytingin yfirleitt falin í hröðum skölum en í II. kafla 

flautukonsertsins eru skreytingarnar, til að byrja með, í sömu hrynmunstrum og stefin sjálf, en 
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hraða á þegar líður á verkið. Í báðum verkunum er framvindan byggð upp á andstæðum í hryn og 

tónmáli. Bæði verkin byrja rólega, æsast í miðhluta, en sameinast í lokahluta. 

 

Hrynmunstur 

Hrynmunstur eru svipuð í verkunum. Áhugavert er að benda á að í Pièce eru engar þagnir en 

þagnir gegna mjög mikilvægu hlutverki í II. kafla konsertsins. Í Pièce er notast við tengiboga til 

að ná fram svipuðum áhrifum. A-hlutar verkanna eru báðir rólegir og svífandi, í II. kafla 

flautukonsertsins er notast við ólík hrynmunstur milli flautu og hljómsveitar til að ná fram 

svífandi tilfinningu en í Pièce eru það dúólur á móti tríólum og ósamræmi milli hrynmunstra og 

bindiboga sem skapa svífandi ójafnvægi í laglínunni. Þegar farið er inn í B-hlutana verða bæði 

verkin mun taktfastari. Í Pièce er unnið með hraða skala sem sífellt verða óreglulegri en í miðjum 

hlutanum myndast róleg laglína sem minnir á hrynmunstur A-hlutans. Í II. kafla 

flautukonsertsins er hraðinn í hljómsveitinni, hrynurinn er mestmegnis samsettur úr taktföstum 

punkteruðum áttundapörtum og sextándapörtum. Flautan spilar áfram svífandi línu sem minnir á 

A-hlutann. Í báðum verkum verður undirstaðan hraðari og skýrari en alltaf er passað að A-

hlutinn gleymist ekki. Í A´-hlutunum er unnið með andstæður í hrynmáli, þar sem hraðir skalar 

lita endurtekningu á A-hlutanum.   

 

 

Lokaorð 

 

Verkin eru lík í hlustun og við greiningu kemur í ljós að þau eiga einnig margt sameiginlegt í 

byggingu, tónefni og hrynnotkun. Möguleikar konserta eru ekki þeir sömu og í einleiksverki, 

sértaklega hvað varðar hljóðfæraskipan. Það er því áhugavert að sjá  hversu vel Ibert nær að 

yfirfæra marga eiginleika II. kafla flautukonsertsins yfir á einleiksverkið. Gott dæmi um það er 

hvernig Ibert nýtir sér mikinn fjölda hljóðfæra með fjöltóntegundum í Flautukonsertinum, en 

svarar því í Pièce með hröðum skiptingum á milli mismunandi skala.  

Verkin eru á sömu tóntegundasvæðum þar af að stórum hluta í Des-dúr. Í Pièce nýtir Ibert 

sér hins vegar öxulskalana en í flautukonsertnum leitar Ibert í marga ólíka skala til skreytinga og 

áherslu. Bæði verk nýta sér tengiboga og punkteringar til að ná fram svífandi, taktlausri laglínu.  
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Ibert hefur greinilega ætlað að hafa verkin lík, hann hefur ætlað að búa til flautukonsert 

án hljómsveitar. Hann hefur líklega kannað möguleikana til hins ítrasta og tekist með eindæmum 

vel til. Í dag er Flautukonsertinn mjög vinsæll en Pièce er eitt af vinsælustu einleiksverkum í 

flautuheiminum, enda nánast konsert.  
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Viðauki 1: Nákvæm greining á II. kafla í Flautukonserti  

A-hluti 

 

t. 1-2 Inngangsstef 

Des pentatóník 

Hljómsveitin spilar inngangsstef, efsta röddin er með lítið mótíf(025/035) sem byggt er á 

mótífi úr 1. kafla konsertsins. Tónefni mótífs og undirleiks er í pentatóník frá Des 

(02479). Á fyrsta slagi hvers takts myndast Des-dúr í fersexundarstöðu. 

 

t. 3-5 Stef 1a 

Des pentatóník  

Hljómsveitin endurtekur mótívið frá töktunum á undan (inngangsstefið). 

Flautan kemur inn með stef 1. Mótívið er frá h með sömu aðaltónbil og í 

inngangsmótívinu (035) en c-ið í lok 4. takts gefur því frýgískan lit.  Þetta myndar miklar 

andstæður sem svo leysast þegar flautan sameinast hljómsveitinni á 3. slagi í 5. takti með 

H sem leysist niður á A í 5und í hljómandi D-dúr (bII/Des) sem myndast enharmónískt í 

hljómsveitinni. 

 

t. 6-9 Stef 1a  

Des  

Flautan mótúlerar yfir í Des pentatónískan (02479) og þaðan yfir í Des-dúr. 

Hljómsveitin myndar andstæðu á móti en hún leikur alla tóna krómatískaskalans nema h.  

(t.8)Flauta og hljómsveit sameinast í Des-dúr 

 

t. 10-17 Stef 1b 

Des/As-dúr  

(t.10-11) Stef 1 í flautunni fer inn í átta tóna symmetríska skalann sem leiðir inní As-dúr. 

(t.12-15) Verkið hefur nú módúlerast inní As-dúr svæðið. 

(t.16-17) Hendingin módúlerar yfir í f-moll og endar á hálfenda. 

 

 



22 
 

t. 18-21 Stef 2a 

Des-dúr 

Sekvensar byrja bæði í flautu og hljómsveit í Des-dúr . Tveggja takta mótíf endurtekið í 

sekvens, flautan færist niður um hálftón en hljómsveitin um heiltón.  

 

t. 22-25 Stef 2a 

des-moll/E-dúr 

Byrjar eins og áframhald sekvensins, hálftóni neðar í flautu en heiltóni í hljómsveit. Við 

það myndast des-moll flautu (hreinn og svo laghæfur) en hljómsveitin er skrifuð í E-dúr 

tónstiga sem er samhljóma des-moll enharmónískt. Hljómsveitin er lituð með 

heiltónaskalanum og pentatóník frá E. 

(t.25) Flauta og hljómsveit sameinast á Des-dúr svæðinu. 

 

t. 26-33 Stef 2b, niðurlag A-hlutar 

Des-dúr 

Bassinn leikur krómatíska línu niður á við. 

Laglína flautunnar dregst saman í tónsviðinu og endar síðustu hendingu í neðstu 8undinni 

(02457). Hér er um að ræða nokkuð hefðbundinn hálfenda í Des-dúr sem inniheldur 

þýska sexund.  

 

B-hluti  

 

t. 34-36 Inngangsstef 

Des pentatóník 

Flautan heldur as úr lokum fyrri hendingar. 

Hljómsveitin leikur inngangstefið en Des-pedall gefur hljómnum nú skírara hlutverk en í 

byrjun, þar sem hann var í fersexundarstöðu. Hljómarnir 2. slagi í töktunum gefa nú 

einnig nýja vídd samanborið við upphafið.  

Hér gegnir Des hlutverki IV/As. 
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t. 37-42 hljómsveitarmillispil 1 

G-pedall 

G-dúr er í pedal en hér gegnir G hlutverki VII/As. 

(37- 39) byrjar á sterkum níundarhljómi frá G í hornum.  Úr hljómnum leikur 

hljómsveitin þriggja laga kontrapuntkt sem sækir tónefni sitt í upphafsmótívið (023).  

Óbóin leika greinilegt rísandi og hnígandi mótíf einnig byggt á átta tóna symetrísku 

skölunum eða í raun á (023), tveir samstíga skalar með litla 3und á milli. 

(40-42) Sama tónefni og áður endurtekið en nú spila flautur og klarinett hið rísandi og 

hnígandi mótíf. 

 

t. 43-46 Stef 3a 

As-pedall/c-moll 

As liggur í pedal en hljómsveit og flauta leika mótíf í c-moll.  Fagottin leika mótíf byggt 

á mótífi óbóa, flautna og klarinetta frá hljómsveitarmillispilinu en nú kemur það fram í c-

moll. Fiðlur leika hægan hljómagang með samstíga áttundum og þríundum. Flautan spilar 

kontrapunktíska mótrödd yfir, lítið tveggja takta mótíf sem er endurtekið í örlítið breyttri 

mynd. 

 

t. 47-50 Stef 3a 

as-moll 

Pedallinn hreyfist krómatískt niður við vi/As, ii˚
6

4/As, V
7
/As og I/As. Hljómsveitin fyllir 

inní hljómanna. Verkið er enn mótað með þriggja laga kontrapunkti en er nú litað með 

Ges-dúr.  

 

t. 51-58 Stef 3b 

as-moll/ces-moll 

Þriggja laga kontrapunkturinn frá t. 43-50 endurtekið í hljómsveit áfram á as-moll 

svæðinu. Flautan leikur áfram kontrapunktíska mótrödd á móti fiðlunum með svipuðu 

hrynmunstir og áður en þó með greinilegri þróun.  

Pedallinn hvílir fyrstu taktana á VI/as en myndar svo hefðbuninn hálfenda í as-moll 

litaðan með ces-moll. 
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t. 59-63 Stef 4 

As-mixó 

Flautan byrjar á nýju stefi byggðu á fyrstu 5 tónum As-dúrs (02457). Fyrst liggur As í 

pedal en færist svo yfir í krómatíska línu niður á við. Hljómsveitin spilar mótíf (023/025) 

í tvöföldum ferundahljómum, hendingin endar á G-dúr hljómi sem gegnir hlutverki V/v í 

f-moll.  

 

t. 64-67 Stef 5a 

f-moll 

Hljómsveitin vinnur áfram með mótífið (023/4). Flautan spilar kontrapunktísta mótrödd í 

f-moll.  

Stef 4 er endur tekið í óbóum frá f ýmist með lítilli eða stórri 3und.  

Bassinn hreyfist upp og niður í krómatískum hreyfingum. 

 

t.68-76 Stef 5b 

As-dúr 

Flauta og hljómsveit módúlera yfir í As-dúr. Fiðlurnar leika nýtt mótíf byggt á (023) við 

bætist ein 4und (es´´) sem færist í speglun á móti. Flauturöddin leikur í As-dúr og nær 

hápunkti sínum í dramatískri kontrapunktískri mótlínu við fiðlur. Hendingin endar á 

óvæntum hálfendi í b-moll. 

 

t. 77-79 hljómsveitarmillispil 2 

Óbó og klarinett leika einfalt millistef frá c (035) sem leiðir inn í A‘-hluta kaflans. 

Hljómsveitin spilar fallandi krómatískt gagnstef. 

 

A‘-hluti  skreytt ítrekun á A-hluta 

 

t. 80- 96 Stef 6 

Des pentatóník/Des-dúr/f-moll 
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Byrjun A-hlutans er endurtekin með nánast nákvæmlega sama sniði. Inngangstefið er 

skreytt lítilsháttar og hefur nú Des í pedal. Einleiksfiðla leikur nú Stef 1 í stað flautu en 

flautan leikur kontrapunktíska mótlínu í sextándapörtum (stef 6). Flautan fylgir og 

skreytir hljómagang hljómsveitar, stundum með alls óskyldum tónstigum sbr. a-moll í 

t.84-85, hér er um að ræða enharmónískaskreytingu á hljómum í þessum töktum. 

Hendingin endar á hálfenda í f-moll. 

 

t. 97-112 Stef 2 

Des-dúr/des-moll/E-dúr 

2. fiðla og víólur taka nú við sextándaparts mótröddinni frá flautu, áfram er mótröddin 

kontrapunktisk á móti hljómagangi hljómsveitar.  

Flauta og hljómsveit endurtaka Stef 2 frá t. 18-35. 

(t.109-112) fiðlurnar taka við Stefi 2 frá flautunni og klára hendinguna.  

 

t. 113-118 Stef 4, Endir 

Des-dúr 

Bassi heldur des í pedal.  

Hljómsveitin spilar krómatískar línur sem liggja í gagnstæðar áttir.  

Flautan spilar Stef 4 en nú með fyrstu 5 tónunum í Des-dúr (02457), stefið klárast hins 

vegar ekki eins og áður heldur hverfur útí eilífðina á Des-dúr hljómi í hljómsveitinni sem 

endurtekinn er tvisvar sinnum. 
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Viðauki 2: Nákvæm greining á Pièce 

A-hluti 

 

t. 1-15 inngangsstef    

T öxull/ D/As tónmiðjur  

Unnið er með Tonika-skalann. Fyrst aðeins tvær litlas 3undir en svo fyllist inní allan 

skalann. 

 

t. 15-23 stef 1a  

Des-dúr 

Einföld laglína í Des-dúr með mixólídískum blæ þegar ces kemur fyrir. 

 

t. 23-30 stef 1b 

Des-dúr  

Einföld laglína í Des-dúr 

 

t.30-33 stef  1c 

Öxlar 

Brú, úrvinnsla á inngangsstefið. Hoppað milli öxla S-D-S-D-T. Unnið með litla 2und, 

stóra 2und og litla 3und, samband tóna er alltaf 023 að undanskyldum tveimur stökkum 

(5/7). 

 

t. 34-42 stef 1a´ 

Des dúr með mixólýdískum blæ þegar ces kemur fyrir. 

 

t. 42-51 stef 1b´    

 Öxlar 

Úrvinnsla á inngangsstefi. Skipt stöðugt um öxla og unnið út frá tónbilum þeirra og 

skölum, S-T-D-T-D-T-S-T-Des. 
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B-hluti 

 

t.52-55 stef 2a    

Des/As/b lykiltónar 

(t.52-53) Flakkað milli öxulskalanna þriggja og krómatíkur, að lokum endað í Des-dúr 

 (t.54-55) fyrra mótíf endurtekið í örlítið breyttri mynd. 

 

t. 56-58 stef 2b 

C tónmiðja/ S öxull 

(t.56-57) S-skalinn er notaður til að mynda tvær krómatískar línur sem tvístrast en 

sameinast síðan aftur.  

(t.58) Flakkað milli öxlanna S og T.  

 

t.59-66 stef 2b     

E Tónmiðja 

Flakka milli öxla, hver öxull er notaður í ca. einn takt, S-D-S-D-T-S-D. 

 

t. 66-68 stef 2c    

B Tónmiðja 

Notar frýgískan skala frá B með #7und.  

 

t. 69-71 stef 2c 

öxlar 

Flakkað óljóst milli öxlanna D-S-D. 

 

t. 71-75 stef 2c    

F tónmiðja 

(t. 72) Frýgískur skali frá B með #7und notaður til að komast niður um tvær áttundir, fyrri 

hluti takts minnir mjög á tonkia skalann. 

(t.73-75) Sjötti módi notaður til að lita F. 
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t. 76-77 stef 2d     

E tónmiðja 

Krómatík (012) notuð til að leggja áherslu á E. 

 

t. 78 stef 2d 

öxlar 

Krómatískt rísandi lína um litla 3und. Flakkað á milli öxul skala, 4 nótur saman (0134), 

T-S-D-T-S-D-T-S-D-T-S. 

 

t. 79-81 stef 2c    

S öxull/E tónmiðja 

4 nótur úr S-skalanum (0134) notaðar til að leggja áherslu á E og sem brú yfir í A´. 

 

A´-hluti  skreytt ítrekun á A-hluta 

 

t.82-89 stef 1´a 

Des-dúr   

Stef 1a endurtekið áttund ofar.  

Des-dúr með mixólýdískum blæ þegar ces kemur fyrir. 

 

t. 89-96 stef 1´b 

Des-dúr 

Stef 1b endurtekið og skreytt í töktum 89, 91 og 93 með öxulskölunum og krómatík.  

 

t. 97-99 stef 1´c 

Öxlar 

Brú, úrvinnsla á inngangsstefið. Hoppað milli öxla S-D-S-D-S-T. Unnið með litla 2und, 

stóra 2und og litla 3und, samband tóna er alltaf 023 að undanskyldum tveimur stökkum 

(5/7). 
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t. 100-107 stef 1´a´   

Des-dúr 

Des-dúr með mixólýdískum blæ þegar ces kemur fyrir. 

 

t. 107-116 stef 1´b´ 

Des-dúr    

Stef 1b´ endurtekið og skreytt í töktum 107 (D-S-D) og 109 (T-D).  

 

t. 116-124 endir 

T,D,S öxlar 

(t.116-119) D-skalinn, endar á es. 

(t.120-121) S-skalinn, es notuð sem vendipunktur yfir í skalann. 

(t.122) fjórar nótur úr T-skalanum 0258.  

(t.122-124) ein nóta úr S, ein úr D og að lokum Des sem er í T. IV-V-I endir. 
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Viðauki 3: Nótur af II. kafla í Flautukonserti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















Viðauki 4: Nótur af Pièce 

 









 


