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Útdráttur
Í þessari rannsókn er skoðað hvernig fólk án virkrar heyrnarstöðvar skynjar tónlist.
Kannað er hvort það geri greinarmun á tónlist og öðrum hljóðum og viðbrögð þeirra
borin saman. Einnig eru borin saman viðbrögð þeirra og heyrandi einstaklinga við
sömu hljóðdæmunum. Leitast er við að skoða hvort hægt sé að nálgast ásetning
tónskáldsins með tónsmíðinni og líðan þess eða hugsanir með því að hlusta á tónverk
á annan hátt en hefðbundið er.
Þegar tóndæmin voru lögð fyrir þátttakendur var annars vegar notast við uppblásnar
blöðrur og hins vegar ómborð. Leitast var við að sniðganga sem mest djúpt og þungt
slagverk með jöfnu slagi í valdri tónlist. Tónverkin voru flest þekkt og spönnuðu vítt
svið tónlistarsögunnar. Miðaðist val þeirra við að þau sýndu breiðan tilfinningaskala
og væru þekkt fyrir þær sakir. Greining á upplifun hljóðdæmanna byggist á viðtölum
við þátttakendur, samanburði á svörum þeirra og hvernig þau samræmast skilgreindri
lýsingu á tónverkunum.
Niðurstaða rannsóknarinnar bendir til að samræmis gæti í skynjun heyrnarlausra á
hljóðdæmunum og að samsvörun sé á milli upplifunar þeirra á tónlist og heyrenda.
Virðist því sem heyrnarlausir geri greinarmun á tónlist og hljóði.
Síðari hluti þessa prófverkefnis er tónsmíð sem á rætur í ofangreindri rannsókn. Skýrt
dregnar og sterkar lýsingar á tilfinningalegum viðbrögðum fólks, sem almennt er ekki
talið fært um að meðtaka tónlist, vöktu forvitni og fyrirheit um nýjar tónlistarvíddir.
Lýsingarnar opnuðu dyr að menningarheimi heyrnarlausra, „döff“ menningunni, sem
tekur mið af skynjun í hljóði. Þar er tjáningarmátinn oft afdráttarlausari en hjá
heyrendum og andstæður dregnar skarpari línum. Að mati undirritaðrar á tónlistin
ótvíræðan sess í þessum heimi og í verkinu er leitast við að stilla saman jákvæðum og
neikvæðum hughrifum til að enduróma lýsingar þátttakenda á tónskynjun sinni.
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1.

Inngangur

Það sem kveikti upphaflega hugmyndina að rannsókn þessari var spurningin um hvað við
skynjum þegar við hlustum á tónverk. Það er forvitnilegt að velta því fyrir sér hvort það
sé líðan, hugsanir, eða jafnvel eitthvað ómeðvitað hjá tónskáldinu sem við skynjum þegar
við hlustum á tónverk þess. Til þess að komast að því þyrftum við að fá slíkar
upplýsingar fyrirfram og er skiljanlega ekki auðhlaupið að því. Hins vegar er fróðlegt að
leiða hugann að því hvort tónskáld geri sér ómeðvitað grein fyrir því hvað kveikir
tónsköpun þeirra. Hugsanlega eru þá einhver tónræn einkenni gegnumgangandi í verkum
þeirra og til þess að meta slíkt kviknaði sú hugmynd að nálgast tón- og hljóðskynjun
hlustenda á nýstárlegan hátt. Með því að kanna hvernig heyrnarlausir skynja tónlist og
bera þá upplifun saman við tónlistarskynjun heyrenda, var kominn rannsóknargrunnur
sem kynni að varpa forvitnilegu ljósi á eðli tónlistar og skynjunar hennar.
Í þessari rannsókn er ætlunin að skoða tónlistarskynjun heyrnarlausra og heyrenda og
hvort hægt sé að nálgast ásetning tónskáldsins, líðan eða hugsanir með því að hlusta á
tónverk á annan hátt en hefðbundið er. Í rannsókninni eru viðhafðar eigindlegar
rannsóknaraðferðir og tekin persónuleg viðtöl. Greiningaraðferðin á upplifun
heyrnarlausra og heyrenda á hljóðdæmunum með samanburði og skilgreiningu á
verkunum sem og umsögnum er viðbót við það sem áður hefur verið gert og lýst er hér
fyrir ofan. Sambærilegar rannsóknir á tónlistarhlustun heyrnarlausra og lýst er í þessari
ritgerð virðast ekki hafa verið gerðar áður á Íslandi ef undan er skilin rannsókn sem BA
ritgerð

undirritaðrar byggist á. Sú rannsókn leiddi í ljós að til að fá marktækari

niðurstöður þurfi að breyta umfangi og framkvæmd rannsóknarinnar. Í fyrri rannsókn
minni voru hlustendurnir aðeins þrír og hlustuðu þeir samtímis á tónlistina.

Sami

táknmálstúlkurinn túlkaði í öll skiptin tjáningu þátttakenda á upplifun sinni og allar
hlustunarstundirnar fóru fram á mismunandi stöðum.
Þátttakendur í rannsókninni eru þrettán talsins og aðeins einn hlustar á tónlist í hvert
skipti til að koma í veg fyrir hugsanleg áhrif annarra á svörin. Til þess að túlkun
táknmálstúlkanna á svörum þátttakenda verði sem nákvæmust var ákveðið í samráði við
táknmálstúlkaþjónustu að hafa fleiri frekar en færri táknmálstúlka. Með því móti er reynt
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að tryggja að túlkun á svörum sé sem nákvæmust svo að tilfinning þátttakenda komist
örugglega rétt til skila. Þá voru öll viðtölin tekin á myndband þannig að hægt væri að
sannreyna svörin með því að horfa á tjáningu þátttakenda samtímis því sem hlustað var á
túlkunina. Á meðan á viðtölum stóð reyndu spyrjandi og túlkur eftir bestu getu að sýna
ekki viðbrögð við frásögnum hlustenda.
2.

Skyldar rannsóknir

Hópur vísindamanna við University of Oregon, hefur sýnt fram á að heyrnarlaust fólk
notar heyrnarstöðina í heilaberkinum til úrvinnslu á snertiáreiti og sjónáreiti í mun meira
mæli en gerist hjá fólki með heyrn. Þessar niðurstöður benda til þess að þegar
heyrnarstöðin í heilaberkinum þróast án hljóðáreitis í heyrnarlausu fólki breytist hlutverk
hennar þannig að hún yfirtekur úrvinnslu á annars konar skynjun .1 Rannsóknin sýnir að
heilinn getur aðlagað sig, þróað nýja hæfni og tengingar eins og þegar heyrnarstöðin í
heilaberkinum fær ekki hljóðáreiti þá byrjar hún að „finna" snertingu.
Hliðstæðar rannsóknir hafa verið gerðar í öðrum löndum m.a með mælingum á því hvort
heyrnarlausir geti notið tónlistar til jafns við þá sem heyra. Í rannsókn sem Dr. Dean
Shibata geislunarfræðingur við Washingtonháskóla í Bandaríkjunum gerði árið 2001 kom
fram að heyrnarlaust fólk virðist vinna úr hljóðbylgjum á sama svæði í heilanum og þeir
sem hafa heyrn. Rannsóknin var gerð á hópi fólks sem samanstóð af 10 heyrnarskertum
einstaklingum og 11 með heyrn. Fyrrnefndi hópurinn hélt á uppblásinni blöðru til að
nema hljóðsveiflurnar í tónlistinni. Shibata notaði heilaskanna (fMRI, functional
Magnetic Resonance Imaging), til að geta borið saman virkni heila beggja liða. Skanninn
sýndi upplýst svæði í heilanum þegar leikin var tónlist og það sem kom á óvart var að
heyrnarskertir sýndu virkni á ákveðnu svæði heilans sem er að öllu jöfnu aðeins virkt
þegar venjuleg heyrnarörvun á sér stað. Þeir sem heyrðu sýndu mun minni virkni á sama
svæði. 2
1

Karns, C.M, “Deaf Brain Processes Touch Differently: Lacking Sound input, the Primary Auditory
Cortex "feels" Touch”, ScienceDaily,10.07.2012, sótt 24.8.2012 af
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120710171733.htm
2
"Brains Of Deaf People Rewire To "Hear" Music, ScienseDaily, 28.11.2001,sótt 21.6.2012.
http://www.sciencedaily.com/releases/2001/11/011128035455.htm
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Hér á landi er notkun uppblásinnar blöðru til að koma hljóðbylgjum til heyrnarlausra ekki
óþekkt. Anna Jóna Lárusdóttir, forskólakennari og sjálf heyrnarlaus, hefur lýst því
hvernig hún vinnur með hóp af fjögurra ára börnum sem eru ýmist heyrnarskert eða
heyrandi. Þegar þau eru óróleg lætur hún þau setjast hvert með sína uppblásnu blöðruna
og spilar svo fyrir þau hátt stillta tónlist. Þegar blaðran fer að titra slaka þau á. Hún segir
að ekki sé sama hvaða tónlist sé leikin en að með þessum hætti takist henni að róa þau
niður. Hún segir að tilfinningin skili sér þótt þau heyri ekki neitt því að þau læri að hlusta
með hjartanu. Anna Jóna segir að mikill munur sé á því hversu fljótar börn sem heyra
ekki séu að meðtaka og vinna úr tónlistinni. Þetta merkir hún af því að þau eru fyrri til að
róast niður en þau sem heyra.
Þegar þau hlusta á tónlist sjá þau myndir í henni og tilfinningar
þeirra virðast opnari en þeirra sem heyra. Börn sem fá að vinna
með ljóð og hlusta á tónlist með uppblásinni blöðru taka út sinn
tilfinningalega þroska þótt þau geri það eftir öðrum leiðum en þau
sem heyra. Þau læra að skynja heiminn á þennan hátt.
Heyrnarlausir geta ekki orðið fyrir sömu upplifun með því að nota
heyrnartól, því að þeir verða að finna tónsveiflurnar og skynja
þær með líkamanum.3

Alice-Anne Darrow rithöfundur og prófessor í kennslufræðum, framkvæmdi álíka
rannsókn árið 2006. Viðfangsefni þeirrar rannsóknar var að kanna hvort heyrnarskertir
nemendur sem tengjast menningu heyrnarlausra, bindi sömu tilfinningar við tónlist eins
og nemendur með fulla heyrn. Sextíu og tveir grunnskólanemendur og nemendur á
unglingastigi í ríkisreknum heyrnleysingjaskóla í Mið-Vesturríkjum Bandaríkjanna tóku
þátt. Tóndæmin í rannsókninni samanstóðu af tónlist úr tólf kvikmyndum, sem var samin
til að lýsa frumtilfinningunum – hamingju, depurð og hræðslu. Heyrnarlausu
þátttakendurnir notuðust við heyrnartæki í eyra og voru fjórir til fimm í hóp fyrir framan
tvo hátalara í tvírása hljómflutningstækjum sem stóðu uppi á borðum. Ætlast var til að
allir þátttakendur, jafnt heyrnarlausir og heyrendur, merktu við hvaða tilfinning átti við
hvert hljóðdæmi fyrir sig. Heyrnarlausu þátttakendur voru hvattir til að snerta hátalarana
og borðin að vild. Hljómstyrkurinn var eins hátt stilltur og mögulegt var án þess að það
3

Anna Jóna Lárusdóttir, 2006.
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kæmi niður á gæðum tónlistarinnar. Niðurstöður bentu til að marktækur munur væri á
svörum heyrnarlausu þátttakendanna og þeirra sem höfðu heyrn þar sem svör þeirrra síðar
nefndu voru í meira samræmi við ætlun tónskáldsins. Hins vegar er þess getið í
niðurstöðum rannsóknarinnar að tilfinningalegt mat á tónlist sé háð menningarvenjum og
reynslu. Þar sem tónlistarþroski heyrnarskertra er oft seinni til en hjá heyrendum töldu
rannsakendur að heppilegra hefði verið að nota persónulegri aðferðir til að kanna
tónskynjun heyrnarlausu þátttakendanna.4
Í rannsókn sem gerð var af þeim Suranga Chandima Nanayakkara, Lonce Wyse, S. H.
Ong og Elizabeth Taylor við National University of Singapore árið 2008 var kannað
hvernig hægt sé að efla tónlistarskynjun heyrnarlausra. Fyrst var athugað hvernig tækni
heyrnarskertir beittu til þess að „hlusta” á tónlist og síðan hvernig hægt væri að efla
hlustunarreynslu þeirra. Þessar rannsóknir leiddu í ljós að hægt sé að nota samspil
snertanlegra og sjónrænna upplýsingar til þess að efla tónlistarreynslu heyrnarskertra. Í
því skyni var snertistóllinn hannaður og auk þess notast við sjónræna túlkun á tónlistinni.
Með snertistólnum var hægt að fá skynrænar upplýsingar í formi titrings þar sem hann
leiðir vel hljóðbylgjur og magnar titring sem tónlist gefur frá sér. Sjónræna sýningin
túlkaði tónverk í rauntíma á tölvuskjá með óhlutbundnum hreyfimyndum sem svöruðu til
sérstakra þátta tónlistar eins og t.d. takts. Rannsóknin sýndi ótvíræða ánægju þátttakenda
með stólinn og hafði einn þeirra m.a. á orði þegar hann hafði ekki lengur aðgang að
honum að núna „yrði hann aftur heyrnarlaus.”5
Rannsókn Dr Dean Shibata, sem gefur til kynna að heyrnarlausir virðist vinna úr
hljóðbylgjum til jafns við þá sem heyra er ótvíræður hvati að þessari rannsókn.
Ennfremur hafa þær aðferðir sem nýttar hafa verið til að kanna tónlistarskynjun
heyrnarlausra og getið er um hér að framan, gefið mikilvægan grunn að rannsókninni. Í
4

Alice-Anne Darrow,"The Role of Music in Deaf Culture: Deaf Students´Perception of Emotion in
Music",Journal of Music Therapy,vor 2006, 43(1), bls 2-15, sótt 21.6.2012.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16671835
5
Nanayakkara, S.C., Wyse, L., Ong, S.H. og Elizabeth Taylor, Enhancing Musical Experience for the
Hearing-impaired using Visual and Haptic Displays, National University of Singapore, 2008, sótt
28.4.2012, af
http://fluid.media.mit.edu/publications/Enhancing%20musical%20experience%20for%20the%20deaf_Nan
ayakkara%20et%20al_Final_v5.pdf
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því samhengi sýnir rannsókn Alice-Anne Darrow til dæmis að notast þarf við
persónulegri aðferðir til að unnt sé að lesa úr svörum heyrnarlausra en hjá heyrendum.
Rannsókn Nanayakkara, Wyse, Ong og Taylor, þar sem notast er við snertistólinn, sýnir
fram á mikilvægi þess að heyrnarlausum sé gert kleift að upplifa skynrænar upplýsingar
sem tónlist gefur frá sér í formi titrings. Enn fremur sýndi sú rannsókn að heyrnarlausir
gátu notið tónlistar með hjálp snertingar og sjónrænnar örvunar.
3.

Rannsóknin

Á sama tíma og rannsóknin hófst fór smíði tónverksins í gang en MA verkefnið byggist
á þessu tvennu. Tónsmíðin þróaðist í þá átt að miðla upplifun af tónskynjun fólks með
óvirkar heyrnarstöðvar.

Tónverkið er í fjórum köflum. Sá fyrsti er tvíþættur í ABA-

formi og tekur á samþjöppun hlustunardæma rannsóknarinnar þar sem kór flytur lýsingar
þátttakenda á tónskynjun sinni. Annar kaflinn er skrifaður fyrir söngkvintett og
hljóðmynd og byggist á ljóðinu Skuggi minn, eftir Kristínu Ómarsdóttur.

Í þriðja

kaflanum er leitast við að kalla fram tvær tilfinningamyndir sem kórnum er falið að flytja
í þögn. Síðasti kaflinn er byggður á ljóðinu Neðansjávar eftir Kristínu Ómarsdóttur og er
fyrir kammersveit og altrödd.
Ritgerð þessi fjallar um rannsókn á tónlistarskynjun heyrnarlausra ásamt því að gerður er
samanburður á skynjun heyrnarlausra og þeirra sem hafa heyrn. Farið er í gegnum
hlustunartíma þar sem heyrnarlausir „hlusta" á hljóðdæmi eftir þekkt og lítt þekkt
tónskáld og segja frá upplifun sinni. Rannsóknin felst í því að skoða viðbrögð þeirra og
meta hvernig þeir skynja, tónlist, hljóð og tóna, í því skyni að kanna hvað það er sem
kallar fram hjá þeim ólíkar tilfinningar, líðan, myndir, liti og fleira.
Markmiðið er að:
•

Athuga hvort samræmis gæti í skynjun heyrnarlausra á hljóðdæmum
rannsóknarinnar og kanna hvort þeir geri greinarmun á tónlist, hljóði og
einföldum tónum.

•

Athuga hvort hljóðdæmin kalli fram sambærilegar tilfinningar hjá
heyrnarlausum og heyrendum.

5

Einnig er því velt upp hvort heyrendur skynji tónlist út frá fyrirfram lærðum forsendum
sem heyrnarlausir geta ekki nýtt sér og hvort skynjun heyrenda sé þannig takmarkaðri en
hinna. Forvitnilegt er að skoða hvernig heyrnalausir upplifa tónlist og hvort þeir aðgreini
vissa þætti í tónlist á sambærilegan hátt og heyrendur samanber mismunandi hljómblæ
hljóðfæra, hvort um eitt hljóðfæri eða sinfóníuhljómsveit sé að ræða, raftónlist eða
fossanið, sínustón eða söngrödd.
Við hlustun á tónverkunum var leitað svara við því hvort tiltekin hlustunardæmi hefðu
sambærileg áhrif á alla sem á hlyddu hvort sem þeir væru með heyrn eða heyrnarlausir.
Til að skoða það nánar var hópur heyrandi fólks kallaður inn til hlustunar á nokkrum
þeirra verka sem heyrnarlausir hlustuðu á. Þó svo að heyrendur gætu ekki útilokað
heyrnargetu að fullu voru gerðar ráðstafanir til að útiloka heyrn þeirra sem mest og
skoðað hvort þeir skynjuðu tónlistina á annan máta en þeir væru vanir.
3.1. Þátttakendur
Hópurinn sem tók þátt í rannsókninni samanstóð af þrettán manns sem hafa ekki heyrn og
sex manns með fulla heyrn. Heyrnarlausir þátttakendur í rannsókninni hafa ýmist verið
heyrnarlausir frá fæðingu, eða misst heyrn síðar á ævinni, eftir að hafa upplifað hljóð og
tónlist. Nokkrir hinna heyrnarlausu komu tvisvar og sumir þrisvar. Aldur fólksins er á
bilinu frá 24 ára til 55 ára. Reynsla þeirra heyrnarlausu af tónlist er mismunandi.
Óperutónlist er í uppáhaldi sumra þeirra og þá sérstaklega ef mynd eða leikgerðin er með,
aðrir velja tónleika á sviði, en flestir fylgjast með tónlistarmyndböndum og er þá
greinilegt að myndsýnin gegnir stóru hlutverki og sé jafnvel stærsti hlutinn af
upplifuninni. Táknmálssöngur, táknmálskórar, rapp og ljóðasöngur er að færast mikið í
vöxt á meðal heyrnarlausra út um heim allan og er gerð tónlistarmyndbanda fyrir
heyrnarlausa að aukast mikið. Einn hlustandinn úr hópi heyrnarlausra í þessu verkefni er
atvinnuleikkona og (táknmáls)söngkona.
3.2. Táknmálstúlkar
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, SHH, í forsvari Valgerðar
Stefánsdóttur, kom til liðs við þetta verkefni. Haldinn var fundur með starfsfólki og
táknmálstúlkum og rannsóknin kynnt. Sumir starfsmannanna þekktu til verkefnisins þar
6

sem þeir tóku þátt í undanfara þess í tengslum við BA ritgerð undirritaðrar (2008) um
sama efni. Á fundi með hópi heyrnarlausra, táknmálstúlka og starfsfólks stöðvarinnar, var
ákveðið að búa til tímaáætlun og raða niður hlustunarstundum sem tækju eina
klukkustund hver, með einum hlustanda í einu ásamt táknmálstúlki. Alls tóku fjórir
táknmálstúlkar þátt í rannsókninni en það er æskilegt að hafa fleiri en einn táknmálstúlk í
svona rannsókn svo að unnt sé að koma í veg fyrir að miðlun táknmálstúlksins gæti
hugsanlega ómeðvitað breytt tilætluðum svörum þátttakenda. Einn táknmálstúlkur var
með í hverri hlustun og var það breytilegt í hvert skipti hver túlkaði fyrir hvern.
Spurningar og svör voru hljóð- og myndrituð til þess hægt væri að lesa táknmálið síðar ef
þörf krefði.
3.3. Rannsóknaraðferð
Í þessari rannsókn er leitað eftir skynjun heyrnarlausra á hljóðdæmum og gerður
samanburður á upplifun þeirra. Einnig er skoðað hvernig heyrnarlausir skynja
hljóðdæmin í samanburði við heyrendur. Heppilegustu aðferðirnar við rannsókn af þessu
tagi eru eigindlegar þar sem slíkar rannsóknir byggjast á samtölum. Eigindlegar
rannsóknir hafa einkum verið notaðar til þess að öðlast skilning á atferli eða hegðun út frá
sjónarhóli eða upplifun á því sem verið er að rannsaka. Í þessari rannsókn var
aðaláherslan lögð á viðbrögð þáttakenda við hljóðdæmunum en ekki eðlisfræðilegar
skilgreiningar á hljóðum, eða læknisfræðilega greiningu. Í eigindlegum rannsóknum
nálgast fræðimaðurinn efnið án þess að hafa tilbúna kenningu og eru rannsóknartækin
opin viðtöl. Rannsóknarspurningar leiða rannsóknina áfram og viðfangsefni hennar þróast
samhliða gagnasöfnuninni.6
Það er algengt viðhorf að heyrnarlausir geti ekki notið tónlistar til jafns við þá sem
heyra og að þeir hafi ekkert til málanna að leggja um tónlist. Þess vegna var
mikilvægt í þessari rannsókn að skapa umhverfi og aðstæður þar sem heyrnarlausir
fyndu til öryggis og gætu treyst þeim tilfinningum sem vöknuðu hjá þeim við hlustun
6

Bogdan, R.C. og Sari K. Biklen, Qualitative Research for Education: An introduction to theory and
methods, 3. Útg., Boston, Allyn and Bacon, 1998.
Kvale, S., InterViews: An Introduction to qualitative research interviewing, Thousand Oaks, CA, Sage,
1996.
Taylor, S. og Robert Bogdan., Introduction to Qualitative Research Methods. A guidebook and resource, 3.
útg., New York, John Wily and sons.
Strauss, A.L., Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
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á hljóðdæmunum sem fyrir þá voru lögð. Þar sem hvorki er hefð fyrir slíkum
rannsóknum hérlendis né annars staðar þurfti rannsakandi að komast að því hvaða
samskiptahættir væru best til þess fallnir að fá mynd af hughrifum heyrnarlausu
þátttakendanna við hljóðdæmunum. Í BA rannsókn undirritaðrar höfðu mótast
samskiptaaðferðir við að kanna hughrif heyrnarlausra og upplifun þeirra af tónlist.
Þær byggðust á „döff-menningu” og nýttust við gerð spurninganna sem þessi
eigindlega rannsókn byggist á. Höfðu niðurstöður þeirrar vinnu áhrif á framvindu
rannsóknarinnar og mörkuðu skýrar viðfangsefni hennar.
Á Íslandi skilgreina heyrnalausir sig sem „döff” og kemur þetta orð til vegna
munnhreyfingarinnar sem þeir nota þegar þeir segja orðið „heyrnarlaus”. Samskiptahættir
í samfélagi heyrnarlausra og heyrnarskertra mótast af döff-menningunni. Þeir tala saman
á táknmáli sem byggist á sjónrænni menningu.7 Líkt og í BA rannsókninni kom í ljós í
þessari rannsókn að til þess að fá svör frá viðmælendum varðandi tilfinningar og skynjun
þurfti að spyrja spurninga sem skírskotuðu til lita og mynda, því að þannig tekst
heyrnarlausu hlustendunum best að tjá tilfinningaskynjun sína. Tilfinningatjáning með
litum og myndum er því órofa tengd döff-menningunni. Þannig táknar t.d. svartur eða
grár litur oft neikvæða tilfinningu en gulur, bleikur eða ljósblár teljast hins vegar
glaðlegir.8
Mikilvægt var að traust skapaðist milli hlustenda og rannsakenda til þess að þeir næðu að
tjá hugsanir og tilfinningar sínar á eins óheftan máta og unnt var. Brýnt var að þeir skildu
að ekki væri um „rétt eða röng” svör að ræða heldur væri það upplifun þeirra sjálfra sem
gæfi mikilvægustu upplýsingarnar. Segja má að þessi aðferð sé jafnframt í nokkru
samræmi við niðurstöður rannsóknar Alice-Ann Darrow, sem getið er um í inngangi,
þegar ljóst þótti að beita þyrfti annars konar aðferðum til að nálgast hugarheim
heyrnarlausra en gáfust vel hjá heyrendum.

7

Rannveig Sverrisdóttir, „Táknmál - tungumál heyrnarlausra", Málfríður, 21(1), bls 14-19, 2005, sótt
9.9.2010 af http://malfridur.ismennt.is/vor2005/vol-21-1-14-19-rs.htm
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Það er skiljanlegt að það taki nokkur hlustunarskipti að venjast því að hlusta á tónlist með
óvirkum eyrum og snertiskyni og treysta því sem kemur í hugann. Það var því áríðandi að
þeir tjáðu sig um það sem þeir skynjuðu og birtist í huganum og einnig þótt ekkert birtist.
Allt sem sagt var skiptir máli. Mikilvægt var að sá sem spurði og einnig
táknmálstúlkurinn létu ekki í ljós viðbrögð við frásögn hlustandans og upplifun hans,
heldur væru svipbrigðalausar til að forðast að vera áhrifavaldar. Á milli laga og viðtals
var hlustandi hvattur til að halda trú við það sem hann skynjaði, honum bent á að slaka
vel á í hlustuninni, því að það væri mikilvægt í vitundarflæðinu.
Eftir hvert dæmi voru hlustendur spurðir um upplifun sína og líðan. Til þess að kveikja
tjáningu tilfinninga með tilvísun í sjónrænan heim döff menningar var einnig spurt um liti
og myndir til tjáningar á tilfinningaupplifun samanber eftirfarandi dæmi:
•

Hvað skynjaðirðu ?

•

Hvernig leið þér?

•

Sástu liti?

•

Sástu myndir?

•

Hvernig myndir?

•

Fannstu fyrir einhverjum einum stað í líkamanum frekar en öðrum á meðan á
hlustuninni stóð?

Rannsóknargögnunum var safnað á tímabilinu frá nóvember 2010 til mars 2012. Alls
voru tekin 24x4 formleg viðtöl við þrettán heyrnarlausa einstaklinga og 6x4 viðtöl við
heyrandi einstaklinga. Viðtölin voru einstaklingsviðtöl og fóru fram í vinnustofu
rannsakanda og talað var við einn hlustanda í einu ásamt táknmálstúlki. Hlustun og viðtal
var mislangt þó miðað væri við að hvert skipti tæki um eina klukkustund. Í hvert skipti
voru fjögur hljóðdæmi sem voru fjórar mínútur að lengd hvert um sig. Eftir hvert
hljóðdæmi var tekið viðtal við hlustanda og hann spurður um upplifun af hlustuninni og
viðbótarspurninga eins og þeirra sem nefndar eru hér að framan. Viðtölin voru tekin á
táknmáli og íslensku en nauðsynlegt var að taka öll viðtölin upp á myndband því að
heyrnarlausir tjá sig á táknmáli. Merking í orðum sem gefin var með táknum og
svipbrigðum gæti verið ríkari en töluðu orðin gefa til kynna. Það varð því að rita þau eftir
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myndbandi til að ná bæði hljóðrásinni og hugsanlegri viðbótarmerkingu sem fylgdi
táknunum og tjáði tilfinningu. Viðmælandinn sneri því að tökuvélinni, táknmálstúlki og
rannsakanda sem spurði spurninganna.
Þar sem eyrun eru ekki virk hjá heyrnarlausu þátttakendunum gerir ekki gagn að flytja
tónlistina með hefðbundnum heyrnartólum. Til þess að þeir geti skynjað titring og tíðni
hljóðs og tónlistar þurfa þeir að snerta bylgjurnar í loftinu og til þess þarf öflugt
hljóðkerfi. Var því ákveðið að velja hljóðkerfi með hreinum hljómi og möguleika á
miklum styrk. Styrkurinn var hafður það mikill að hann hefði fljótlega skemmt eðlilega
heyrn, þ.e.a.s. yfir 120 desibel. Táknmálstúlkurinn og spyrjandinn, sem voru í sama
herbergi, settu eyrnatappa í eyrun og huldu þau einnig með þéttum eyrnahlífum. Þeir sem
nota heyrnartæki tóku þau úr eyrunum á meðan þeir hlustuðu því að heyrnartæki nema
tíðnir sem geta truflað og eru til óþæginda fyrir hlustandann.9 Hljóðin og tónverkin eru í
eðli sínu misjöfn að styrk, skrifuð með fjölbreyttum styrkleikabreytingum og á
mismunandi tíðnisviði. Hlustendur fengu ekki að vita fyrirfram hvað yrði leikið fyrir þá.
Notast var við tvenns konar hlustunaraðferðir, a)blöðrur og b)ómborð, þegar tóndæmin
voru lögð fyrir þátttakendur.

a) Blöðrur sem „skynjari"
Líkt og í rannsókn Dr. Shibata, sem getið er um í innganginum, var annars vegar notast
við blöðrur til að kanna tónskynjun heyrnarlausra og tóku samtals þrettán manns þátt í
þeirri könnun. Þar sat hlustandinn í stól fyrir framan þrjá stóra hátalara og hélt á
uppblásinni blöðru. Þannig var gert ráð fyrir að með snertiskyni næðu hlustendur betri
tengingu við hljóðbylgjurnar. Einnig var þeim frjálst að snerta hátalara og hvað annað
sem hjálpaði að nema hljóðbylgjurnar sem mest og best. Flestir kusu að sitja í stól u.þ.b.
hálfum til einum metra frá hátölurunum með blöðruna í fanginu.

9

Kong. Ying-Yee, Cruz, Rachel, Jones, J. Ackland og Fan-Gang Zeng,. "Music Perception with Temporal
Cues in Acoustic and Electric Hearing", Ear & Hearing, 25(2), apríl 2004, bls. 175-185, sótt 21.6.2012. af
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a) Ómborð sem „skynjari"
Hugmyndin um að nota hola ómkassa eða palla til þess að hjálpa heyrnarlausu fólki til að
skynja hljóð sem titring hefur verið velþekkt öldum saman. Þekkt dæmi er þegar kennarar
sem annast kennslu heyrnarlausra stappa niður fæti á trégólf í kennslustofum til þess að
ná athygli nemendanna. Einn af fremstu klassísku tónlistarmönnum Bretlands, Evelyn
Glennie, er slagverksleikari sem er mjög heyrnarskert og „finnur” að hluta til tónlistina í
gegnum trépalla sem hún stendur á þegar hún kemur fram.10 Þessi hugmynd var kynnt
fyrir sjónskertum og blindum þegar Lilli Nielsen11 byrjaði að kynna notkun ómborða fyrir
börn sem voru sjónskert og áttu við annars konar vandkvæði að stríða. Sérsmíðuð ómborð
hafa verið notuð sem hljóðbylgjuleiðarar í tónlistarkennslu fyrir fólk og sérstaklega börn
með skerta heyrn og sjón. Er þá borðið snertiflötur sem margir geta komið að í einu og
einnig hægt að sitja, standa, dansa eða leggjast ofan á.
Með svipaða uppsetningu að leiðarljósi voru þrír úr hlustunarhópi heyrnarlausra kallaðir
inn og einnig sex manns með fulla heyrn sem gegndu hlutverki samanburðarhóps. Þykk
krossviðarplata, 1,20 m breið x 2,40 m löng, var sett ofan á tvo búkka og undir þessu
borði voru 3 öflugir hátalarar. Keilu hátalaranna var snúið upp með 15 cm frá borðplötu
og einn aflmikill subwoofer, þ.e. bassabox sem flytur vel lágar tíðnir, var hafður á milli
þeirra. Hlustandi var látinn liggja á bakinu ofan á borðinu og halda um kristalla (steina)
sinn í hvorri hendi. Kristallar hafa svokallaða piezorafhleðslu (piezoelectricity) en það er
eiginleiki sem viss efni eru búin til að umbreyta vélrænu áreiti (mechanical stress) í
raforku.
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Þessir eiginleikar kristalsins gera hlustandanum því kleift að veita

hljóðáreitunum öfluga móttöku. Ekki þótti ástæða til að hafa hljóðstyrkinn eins mikinn
hér og í aðferð a), því að borðplatan flytur titringinn vel í líkama hlustandans. Einnig
voru kristallarnir góðir hljóðbylgjuleiðarar og komu í stað uppblásnu blöðrunnar. Þótt
ekki sé hægt að búa svo um að hægt sé að útiloka allt hljóð hjá heyrendum, var reynt að
draga úr heyrn þeirra eins og hægt var með því að setja eyrnatappa í eyru þeirra og hylja
10

Glennie, E., "Hearing Essay", 1993, sótt 19.2.2012, af http://www.evelyn.co.uk/literature.html
Brown, D.,"Resonance Boards", Deaf-Blind Perspectives, 10(2), vetur 2002/2003, sótt 10. 9. 2010, af
http://www.deafblindresources.org/article/resonanceboards.html
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svo eyrun með mjög þéttum heyrnarhlífum.
3.4. Hljóðdæmin
Þegar heyrnarlausir eru spurðir um reynslu sína af tónlist tala þeir oft um titring í
trommum eða bassa. Yfirleitt er talið að eina og auðveldasta leið heyrnarlausra til að
upplifa tónlist sé með þessum hætti, þ.e.a.s. að skynja jafnan slag slagverks og sterkan
bassa sem býr til mikinn titring.13 Í þessari rannsókn var því ákveðið að sniðganga sem
mest djúpt og þungt slagverk með jöfnu slagi í þeirri tónlist sem var valin og athuga hvort
það hefði komið í veg fyrir eða útilokað upplifun og skynjun heyrnarlausra á tónlist.
Tónverkin sem voru valin til þessarar rannsóknar eru flest þekkt. Leitast var við að þau
spönnuðu vítt svið tónlistarsögunnar og miðaðist val þeirra við að þau sýndu breiðan
tilfinningaskala og væru þekkt fyrir þær sakir. Þannig var tekið mið af því að hægt væri
að styðjast við lýsingu á hugblæ og tilfinningasviði verksins til þess að unnt væri að gera
samanburð á þeim tilfinningum sem ætla mætti að tónskáldið væri að miðla og þeirri
upplifun sem þátttakendur lýstu í rannsókninni. Lögð var áhersla á fjölbreytileika
varðandi hljóðfæraskipan, hljómsveitir, stök hljóðfæri og söng. Jafnframt var gætt að því
að bylgjutíðni væri á víðu sviði í hverju tónlistardæmi. Einnig voru raftónlist og
umhverfishljóð með í hljóðdæmunum til að kanna hvort heyrnarlausir geri greinarmun á
hljóði og tónlist. Hvert hlustunardæmi tók u.þ.b. 4 mínútur og miðaðist við upphaf verks
eða tiltekinna kafla þess.
Eftirtalin verk voru valin til hlustunar:
1. Krzysztof Penderecki, (1933, pólskt tónskáld og hljómsveitarstjóri): Harmljóð: Til
fórnalamba Hiroshima (1960), fyrir 52 strengjahljóðfæri
2. Stomu Yamash´ta, (1947, japanskur slagverksleikari og tónskáld): Bergmál (2005),
leikið á japönsk steinahljóðfæri. Blessun til barna sem sætt hafa illri meðferð
3. Stomu Yamash´ta: Örlög (2005), japönsk steinahljóðfæri, kafli úr verkinu Bergmál
13

Fahey, J.D. og Louis Birkenshaw, "Education of the Deaf Bypassing the Ear:
The Perception of Music by Feeling and Touch", Music Educators Journal, 58, apríl 1972, bls. 44-51,
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sem fjallar um örlög og þjáningu barna sem sætt hafa illri meðferð
4. Trevor Wishart (1946, enskt tónskáld): Feeder (1979), rafverk, umhverfishljóð og
kammersveit
5. Ben Frost ( 1980, ástralskur gítarleikari og tónskáld): Killshot (2009), rafverk um
stygga neðansjávarskepnu
6. Olga Neuwirth (1966, austurrískt tónskáld): Vamphyrotheone (1995) hljómsveitarverk,
um neðansjávarskrímsli í líki risakolkrabba.
7. Ludwig Van Beethoven (1770- 1827, þýskt tónskáld og píanóleikari): Sinfónía no 3,
Eroica, kafli 2, (1804), jarðarför
8.

Edward Grieg (1847-1907) norskt tónskáld og píanóleikari): Brúðkaupsdagar í
Troldhaugen (1892), fyrir hljómsveit

9. Igor Stravinsky (1882-1971, rússneskt tónskáld, píanóleikari og hljómsveitarstjóri):
Vorblótið (1913) fyrsti kaflinn úr hljómsveitarverki, um dauðadans yngismeyjar,
Vorguðinum til dýrðar
10. Jean Debussy (1862-1918, franskt tónskáld): Skýið (1899) Nocturnes, sinfónískt ljóð
fyrir hljómsveit
11. Hildegard von Bingen (1098-1179, tónskáld, rithöfundur og abbadís): In Principio
Omnes (1151), trúarlegur söngleikur
12

Jón Leifs (1899-1968, íslenskt tónskáld og hljómsveitarstjóri): Dettifoss (1964),
hljómsveit, blandaður kór og baritónsöngvari.

13. Jean Sibelius (1865-1957, finnskt tónskáld): Vals Triste (1903), hljómsveitarverk,
kafli úr dansverki um dauðastund veikrar móður
14. J.S.Bach (1685-1750, austur-þýskt tónskáld): Nun komm, der Heiden Heiland (1724),
kantata, til flutnings á fyrsta sunnudegi í aðventu
15. Gullfoss: umhverfishljóð, hljóð fossins - fjórar útgáfur
16 . Sínustónar, mismunandi tíðnir
4.

Svör þátttakenda

Hlustendurnir heyrnarlausu, sem tóku þátt í þessu verkefni, sýndu að hver og einn þeirra
beitir sinni eigin aðferð við hlustunardæmin. Þeir beita ekki hefðbundinni lýsingaraðferð
eins og almennt tíðkast við greiningu á tónverkum, heldur nefna þeir oft sterkar
13

tilfinningar sem birtast alla jafna í myndlýsingum, litum og minningum. Þeir bera saman
reynslu sína í æsku og atvik úr sögum, kvikmyndum og sjónvarpi. Þeir segja frá upplifun
sinni í náttúrunni, við sjóinn, í sveitinni, á ferðalögum í útlöndum og annarri reynslu.
Hræðsla, ógn, dauði, sorg, draugar, jarðskjálftar og veðurfar eru algeng orð í lýsingum
þeirra. Hljóðdæmin sem lögð voru fyrir þátttakendur voru fyrstu 4 mínútur hvers verks
eða tiltekinna kafla þess. Eftirfarandi svör hlustenda eru umsagnir þeirra um hvert
hlustunardæmi sem lagt var fyrir þá og spurningar teknar út.
4.1. Krzysztof Penderescki, Threnody (1960)
Höfundurinn, sem nefndi verkið fyrst 8´37, eftir lengd þess, lýsti því í upphafi sem
hljóðskúlptúr og algerlega afstrakt leik með afgerandi hljóðáferð. Hann skírði síðar
verkið upp á nýtt og nefndi það Harmljóð (Threnody): Tileinkað fórnarlömbum
kjarnorkusprengunnar í Hiroshima (í Japan þann 6. ágúst árið 1945). Threnody er
tónaljóð samið fyrir 52 strengi: 24 fiðlur, 10 víolur, 10 selló og 8 kontrabassa. Það er
skrifað með óvenjulegum hætti því að í stað hefðbundinna nótna, taktstrika, hljóma eða
laglína fær hver og einn hljóðfæraleikari sín fyrirmæli í sérstökum táknum og tímakóða.
Eitt af einkennum verksins er breytt tíðnisvið frá mjög djúpum tónum upp í háa sterka
tóna. Hljóðdæmið byrjar veikt og hógvært en vex upp í mikinn yfirtónamassa klessunda
með snöggum styrkleikabreytingum.14

a) Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Allt öðru vísi tilfinning núna. Mér fannst eins og það væri stríð eða
eitthvað þannig í gangi. Eins og mikil ógnun eða eitthvað. Það var allt öðru vísi en áðan,
þá var góð tilfinning en núna eitthvað hættulegt. Já eins og í byrjun var eins og það væri
skrúðganga, einhver marsering, hvort það var stríð eða eitthvað, það var hugmynd sem ég
fékk, mjög dökkur litur í þessu svona svört tilfinning, eins og marsering, eitthvað
hættulegt".

14

Burkholder, J. Peter, Grout, Donald J. og Claude V. Palisca, A History of Western Music, bls. 928,
W.W. Norton & Company Inc., 2006.
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Hlustandi númer 2. „Þetta var allt öðru vísi en hið fyrsta, miklu þyngra og hafði þannig
áhrif. Veit ekki hvort það er rétt að segja það. Mér fannst eins og þetta væri öskur, virkaði
þannig, mér fannst eins og einhver væri að öskra, einhver mikil þyngsli. Fyrsta var
rólegra, bæði lögin voru róleg. Þetta var ólíkt hinu fyrra. Mér leið ekki illa en samt var
þetta eins og þögn".
Hlustandi númer 3. „Þetta var rosaleg reiði. Mér fannst lækka en svo fannst mér allt
springa. Þeta var öðru vísi en hið fyrra, eins og einhver rosa hávaði, mér fannst þetta
óþægilegt, vont, leið ekki vel, mér brá, vond tilfinning. Veit ekki, þetta var bara svart,
svipað og draugur, eins og ógn, mér brá".
Hlustandi númer 4. „Þetta var mjög ólíkt, erfitt að segja frá þessu, hvernig get ég gert
það, átta mig ekki á því. Fann eins og fyrir flugeldum, sprengjum, kannski eins og á
gamslárskvöld. Svo seinna varð rólegt eins og þögn í náttúrunni. Fyrst var þetta sterkt og
erfitt svo varð þetta róandi, get ekki alveg útskýrt hvernig þetta var í lokin. Veit ekki, eins
og járn sem klessist saman eins og að rífa eitthvað járn eða málm. Þetta var eins og
harður árekstur, að rífa járn í sundur - Engir litir".
Hlustandi númer 5. „Mér fannst þetta óþægilegt, það fór hrollur um mig og í byrjun eins
og stríðssprengja, einhver sprenging og fólk væri hrætt. Það var titringur og svo allt í einu
varð sprenging, annað var eins og það væri draugur og ég varð svoldið skelfd eða hrædd,
þetta hafði þannig áhrif á mig. Mér fannst þetta sterkara, svona eins og stríð, sprengja, ég
fann það á líkamanum eins og það væri sprenging. Svo datt það allt niður og eins og
einhver ótti gripi um sig og öngþveiti. Svo var eins og draugur. Ekki góð áhrif, óþægilegt.
Ég sá ekki liti, en bara eins og stríð, heimstyrjöld eins og myndir sem ég hef séð um
síðari heimstyrjöldina, allar sprengingarnar, grá/svart, það er litur stríðsins".
Hlustandi númer 6. „Vá, rosaleg sorg, eins og stríð eða barsmíðar, alveg rosaleg sorg.
Ég sé eins og rauðar sprengingar eða högg, já. Leið ekki vel með þessu tóndæmi, þetta
var í byrjun eins og stríð, eins og flugvélar að varpa sprengjum og fólk að reyna að flýja.
Svo mildaðist það aðeins, Það var eitt augnablik eins og það væri barn, aleitt, án foreldra
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sinna, það var smárólegt um stund eins og allir væru dánir í kring um barnið sem reikaði
um eitt og var að leita foreldra sinna, svo hófust aftur þessi sprengjulæti".
b) Upplifun hlustenda - heyrendur
Hlustandi númer 1. „Þetta var nú eitthvað um dauðann var það ekki? Mér fannst ég fara
í tætlur, ekki beint lík en samt mannvistarleifar, hef ekki heyrt þetta áður, pínu óhugur í
þessu en samt fallegt. Á meðan hitt á undan fór með mann lengra aftur í tíma þá var þetta
hér og nú. Kaldur raunveruleiki, dauðleiki, sorpa, wasteland. Líkaminn víbraði og
sérstaklega á maga, mjöðm og upp hrygginn. Ég fór að hugsa um beinin í mér, víbraði í
kjarnanum í mér. Fallegt og gott að upplifa þetta".
Hlustandi númer 2. „Þetta var skemmtilegt því hérna hlustar maður á tónlistina með
líkamanum ekki eyrunum og það er gaman. Ég hlusta eins og barn og sagan er í helli og
við erum að taka til og býflugurnar komu inn og við gátum falið okkur fyrir þeim. Var
hrædd um að þær færu ekki. Þetta var þykkur hópur af vondu býflugunum, en svo fóru
þær. Þær leituðu að okkur en við náðum að fela okkur því þetta var hættulegt. Í lokin fór
þetta afl og við gátum haldið brúðkaup. Í verki nr. 2 fór ég að hlusta með eyrunum en í
hinum náði ég að breyta aðeins og fókusera á að taka inn og hlusta með líkamanum, þarf
að venja sig á það því þannig nýtur maður tónlistarinnar betur".
Samantekt - Krzysztof Penderescki, Threnody
Það er líkt og hlustunarhópurinn sem ekki heyrir hafi skynjað kjarna Harmljóðsins. Svört
tilfinning, stríð, dauði, ógn, reiði, öskur og dökkir litir eru lýsingar þeirra á uplifun sinni
og virðast þær samræmast tónaljóðinu og þeirri tilfinningu sem er þung og hræðileg.
Einnig er athyglisvert að þung og erfið þögn kemur fram hjá flestum þeirra heyrnarlausu
sem er líklega í þeim köflum sem hljóðstyrkurinn og titringur hljóðbylgjanna er mjög
lítill. Þar skynja þeir einmanakennd og þrúgandi þögn. Sumir tala um hræðslutilfinningu í
sambandi við drauga og ógn þeirra. Sprengjan er þó í aðalhlutverki hjá flestum þeirra.
Enginn nefnir neitt sem er jákvætt eða gott í þessu hljóðdæmi. Í þessu sambandi er því
vert að spyrja hvort hugsanatengsl tónskáldsins við atburðinn í gegnum tónaljóðið séu
það sterk að þau nái að birtast á „hugsýningartjaldi" bæði þeirra heyrnarlausu og hinna
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sem heyra.
Hvorugur þeirra sem heyra hafði heyrt verkið áður eða þekktu til þess. Það virðist vera
eins og báðir skynjuðu eymdina og ógnina í umhverfinu þegar þeir nefna kaldan
raunveruleika og dauðleika og tala um hóp af „vondu býflugunum” sem eru hættulegar.
Það mætti líkja þessum býflugum við stríðsflugvélar með sprengjur sem flestir hinna
heyrnarlausu skynjuðu og sést í dæmunum hér að ofan.
Einnig vekur það forvitni hvort það séu klessundir (clusters) með miklum yfirtónamassa,
hljómaupphleðslu, kvarttónaklessundum og fleira slíku sem veki óhug og hræðslu og
hvort sú samsetning ætti þá ekki líka að vekja sams konar kenndir við hlustun annarra
verka, eins og Örlög og Bergmál eftir Stomu Yamash´ta eða Vorblót Stravinskis og Skýið
eftir Debussy. Vegna þessara hljómahleðslu- og klessundareinkenna þótti vert að skoða
áhrif japönsku steinahljóðfæranna sem Stomu Yamash´ta leikur á í sínum verkum.
4.2. Stomu Yamash´ta, Bergmál (2005)
Í verkinu er notast við mörg steinahljóðfæri sem eru ólík að lögun, söguð út í sanukite
grjót. Hver steinn fyrir sig hefur einstakan hljóm sem virðist flytja okkur ævaforn tíðindi.
„Steinarnir hafa verið til löngu fyrir tíma mannsins og geyma því ýmislegt sem teygir sig
handan við þá staði sem mannlegt ímyndunarafl nær til.”15 Þetta verk er bæn um blessun
og hreinsun, börnum til handa sem lent hafa í hörmungum eins og stríði, vinnuþrælkun,
kynlífsmisnotkun og mansali. Í þessu verki er mikill yfirtónamassi klessunda og tónsviðið
mikið.16
Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Ég fann rólegheit og slökun, róandi áhrif og friður í þessu. Fann
fyrir vatni, eins og þegar maður kastar steini í vatn og það gárast. Þetta er þægileg
hreyfing og það var blár litur í þessu. Þetta var ekki saga. Ég var að horfa í bláan
himininn og þetta var fín slökun, eins og eitthvað í umhverfinu, í náttúrunni".

15
16

Yamash´ta, S., af umslagi hljóðdisks, Bergmál, Smekkleysa, Reykjavík, 2005
Yamash´ta, S., Ragnhildur Gísladóttir, Sigurjón Sigurðsson, „Bergmál”, Bergmál, Smekkleysa, útg. 2005
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Hlustandi númer 2. „Mér fannst þetta vera eins og útrás, eins og væri verið að spila,
einhver útrás. Bara einhver manneskja sem vill fá útrás. Eins og þegar maður horfir á
sjóinn, sterk útrás".
Hlustandi númer 3. „Mér leið vel, ég fann þetta var rólegt inn á milli eins og maður sæti
í rólegheitum að spjalla, engin reiði eða æsingur, mér leið vel - kitlaði í skrokknum, fann
kitl í handleggjunum og vildi meira".
Hlustandi númer 4. „Ég finn ekki gleði heldur hugrekki í lokin en svona traust í byrjun.
Á milli er ekki gott að segja. Í byrjun er eins og það sé barn sem treystir einhverjum en
svo líður á og eins og einhver hafi brugðist traustinu. Þannig að eftir því sem barnið
eldist eflist það, eins og það sé að klífa fjall, … ekki fjall heldur eins og það sé að byggja
sig upp að innan, s.s. að sýna að það skal enginn buga mig og það er það sem kemur
þarna í lokin, eins og það segi: Til fjandans með þetta, ég er bara svona og stend sterk og
stolt persóna".
Hlustandi númer 5. „Allt öðruvísi - gleði yfir þessu - gerðist að sumarlagi í náttútrunni
- grænt og fallegt - það er tjörn, stöðuvatn og það gárast vatnið eftir stein sem er kastað í
það. Ferskt vatn og svolítið kalt. Allt í einu brá mér mjög og fór að hugsa um það og fékk
annað en stöðuvatn. Veit ekki hvað gerðist í smá tíma - smá sorg - en svo lagaðist allt
aftur".
Hlustandi númer 6. „Fann mikinn frið - ekki inni í kirkju - þetta var slökun - eins og
jóga - fann fyrir ró og hreinsun á huganum - gat slakað á - engin saga bara ró og slökun hvítur bjartur litur - ef ég sleppti blöðrunni og treysti á líkamann en ef ég hélt á blöðrunni
leiddi upp hendurna að hjartanu. - Æðislegt lag. Blaðran hjálpar mér mikið til að fá
tilfinningu fyrir tónlistinni og alveg frábært að geta hlustað á tónlist svona hátt stillta svo
maður fái titringinn".
Samantekt - Stomu Yamash´ta, Bergmál
Einn hlustandinn hlustaði á Bergmál tvisvar, númer 1 og númer 5 með eins mánaðar
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millibili og eins og í öllum tilfellum vita hlustendur ekki fyrirfram hvað leikið er fyrir þá,
en þessi hlustandi lýsir skynjun sinni á sama hátt í bæði skiptin. Í báðum tilfellum finnur
hann „slökun, frið og ró". Í bæði skiptin tekur hann fram að það sé „engin saga í þessu
verki", það birtist mynd með bláum himni, björtum litum og áherslan er á tilfinningu um
ró og vellíðan.
Hjá þremur hlustendum af sex kemur fyrir vatn sem gárast. Það er eins og hlustendur
skynji andlega hreinsun sem verkið er að segja okkur með vatni, útrás, slökun,
lífsuppgjöri og hugrekki. „Vatn sem gárast eftir að steini er kastað í það" er hugsanlega
tenging hlustendanna við hljóðheim hljóðfæranna sjálfra, sögu þeirra og reynslu.
4.3. Stomu Yamash´ta: Örlög, (2005)
Höfundurinn leikur á japönsku steinahljóðfærin eins og í verkinu Bergmál sem fjallað er
um hér að ofan. Tónsviðið er vítt með miklum yfirtónamassa og klessundum en
hljómaferli og túlkun í Örlögum er ólíkt Bergmáli. Verkið er hugleiðing höfundar um líf
og örlög allra barna sem lent hafa í illri meðferð eins og lýst er í Bergmáli úr samnefndu
verki.17
a) Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Tilfinningin var góð - eins og í náttúrunni meðal dýra - ég sá eins
og gárað vatn eins og þegar þú kastar steini í vatn og gæti líka verið ró og eitthvað tengt
náttúrunni, ró og næði. Stundum kom hljóðið upp handlegginn mismunandi hljóð fyrir
dýr, hljóð, vatn, vindur eins og hugleiðsla".
Hlustandi númer 2. „Fannst þetta svolítið ruglað - ekki rólegt -stressað sem fór upp og
niður Músíkin hækkaði og lækkaði - Músíkin var eins og hún viti ekki hvað hún var að
gera, sveiflaðist á milli. Fann fyrir sársauka - fannst vera sársauki og sorg. Frekar eins og
reiði já varð eins og pirruð eða reið, reiðitilfinning".
Hlustandi númer 3. „Mér finnst eins og ég sé búin að fá aukaorku núna, eins og ég sé
17

Yamash´ta, S., Ragnhildur Gísladóttir, Sigurjón Sigurðsson, Bergmál, Smekkleysa, 2005
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búin að vera úti að labba í sjávarnið og vindi. Það er erfitt í byrjun - fannst vera svona
rigning og gusaði svolítið niður og bara grátt, engir litir en þegar líða tók á þá stoppaði
rigningin og var bara vindur og það var eins og eyja - eins og eyja á Breiðafirði,
sjógangur og vindur. Sterkt samt. Já var svolítið áttavillt en svo fann ég réttu leiðina og
var sátt".
Hlustandi númer 4. „Ég slakaði vel á - fannst ég upplifa eins og þegar ég var lítil, svo
var eins og það væru öldur að skella á klettum - svo fannst mér ég heyra skellihlátur. Svo
var eins og það væri mikið um að vera, alls konar hljóð. Ég var að labba meðfram sjó og
öldur skelltust á klettum og svo var eins og einhver héldi á mér og færi að skellihlæja".
Hlustandi númer 5. „Ég held ég hafi verið við það að sofna, þetta var svo góð tilfinning.
Það var sjór og mikill öldugangur sem skall á ströndinni, svo var eins og millikafli og
síðast þá var góð tilfinning. Mér leið vel. Það var eins og tíminn þyti áfram. Ég gæti
hugsað mér að nota svona til að sofna á kvöldin. Fannst þetta gera mér gott. Fann mest
fyrir fótum, niður fótleggina".
b) Upplifun hlustenda - heyrendur
Hlustandi númer 1. „Mér leið vel. Hljóðið kom svona úr óvæntri átt. Ég fékk sterkar
tilfinningar og næstum því tár í upphafi sem voru líkamleg viðbrögð og svo þegar leið á
þá kom mjög sérkennileg tilfinning, ég fékk kipp í handleggina, einhvers konar speisað
rafstuð. Sama tilfinning eins og transtilfinning, eins og ég væri að kippast við, vakna.
Tilfinningarnar ljúfar í upphafi en svo ógn í lokin".
Hlustandi númer 2. „Mér fannst þetta mjög skemmtilegt og líka gaman að finna
steinana, hvernig þeir töluðu við mig, líka við fæturna á mér og þar fnn ég mikið þessa
víbra og svo sér maður alls konar myndir. Og af því steinarnir töluðu við mig sá eins og
einhverja steinanáttúru eins og steinar væru að detta niður einhverja sprungu. Þetta var
ekkert hræðilegt bara mjög fallegt. En svo var þetta farið að spila á beinagrindina í mér,
eins og ég væri kontrabassi og togað í strengina í mér. Mjög líkamleg upplfun af
tónlistinni eitthvað meira heldur en ég heyrði eitthvað. Steinalitir, jarðlitir".
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Hlustandi númer 3. „Þetta var frábært - fór í gegnum náttúruna , fjórar myndir, fyrsta
var á skýi, eins og ég lægi á ljósu skýi, svo þróaðist þetta í að ég fór í einhvers konar
bráðið járn eða hraun og sá svona myndir innan í því, svona steinamyndir svona bráðnað
hraun, liturinn var ryðjárn í kring, eldrautt, - næsta var allt í einu eins og myrkur, lýstist
upp jörðin eins og heimskautamynd, allt væri frosið og niðamyrkur, eins og upplýstur ís.
Ótrúlegt og mér leið mjög vel með þetta, eins og fullt tungl sem fellur á snjó. Það
þróaðist svo yfir í kristalla, þannig lauk því. Strimlar eins og frostrósir - risastórt, eins og
innan í kristöllum, eins og ljós innan í þessu. Eins og fjöll af risa kristallastrimlum".
Hlustandi númer 4. „Þetta hafði þau áhrif á mig að mér fannst ég vera í einhverju
landslagi. Annað hvort neðansjávar eða ... hvalur eða eitthvað, eða í eyðimörk, kannski af
því hljóðin eru eins og málmur sem skellur saman, þá fannst mér ég sjá málmgirðingar
stórar. Ég var staddur í landsslagi. Mér leið allt í góðu, ekki verið að troða neinu upp á
mig, svolítið róandi".
Hlustandi númer 5. „Ég fann mikinn titring undir höndum og alls staðar og svo fór ég
að sjá svarta tjörn og mjög svart og rosa djúpt og það var hellir í kring um hana og hann
stækkaði og stækkaði og það var allt svarta myrkur - mér fannst þetta vera svo mikil dýpt
og marglaga. Mikið rými. Svo allt í einu sá ég svani í oddaflugi og gamlan íslenskan bæ
og strá fyrir utan og þú horfir út. Svo fór ég aftur í hellinn - gamalt og óendanlega stórt.
Eftir að ég sá gluggann fann ég fyrir sorg eða desperasjón, óþægilegt og örvæntingarfullt.
Frumstætt. Liturinn var fjólublár. Titringurinn mikill og meðvitundin var dýpt og
marglaga rými".
Samantekt - Stomu Yamash´ta: Örlög
Fjórir hlustendur af þeim fimm sem hafa ekki heyrn skynjuðu vatn í þessu verki. Flestir
fundu fyrir erfiði í byrjun sem svo breyttist í góða tilfinningu þegar á leið. Hjá
hlustendum án heyrnar virðist líðan á meðan á hlustun stóð vera góð með einni
undantekningu þó, hlustanda númer 2 sem fann „pirring og reiði og fannst eins og
„tónlistin vissi ekki hvert hún væri að fara". Sjór að skella á klettum eða strönd eru
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myndir sem birtast þeim og einnig rigning og mikill vindur sem svo lægir. Flestir nefna
vatn eins og í verkinu hér á undan, Bergmáli, og einnig að í byrjun hafi þeir fundið fyrir
erfiðri tilfinningu sem svo breyttist í góða tilfinningu.
Með lýsingar þeirra heyrnarlausu í huga á þessum náttúrumyndum og einnig þess sem
varð „áttavilltur” af tónlistinni, vakna óneitanlega spurningar um það hvort hlustendur nái
að tengjast bæninni, sem Stomu er að túlka í leik sínum, til barnanna hrjáðu og ósk hans
um frelsun þeirra. Það er einnig fróðlegt að velta því fyrir sér hvort báðir hóparnir nái að
teygja sig aftur til fortíðar „löngu fyrir tíma mannsins” og upplifa minningu steinanna
þegar þeir lágu á hafsbotni áður en þeir voru teknir og sagaðir út í hljóðfæri.
Þeir fimm hlustendur sem hafa heyrn skynjuðu verkið Örlög hver með sínum hætti eins
og hinir heyrnarlausu gera. Hins vegar virtust þeir allir hafa fengið svipaða tilfinningu og
myndir í hugann og hinir heyrnarlausu að því leyti að þær hafa sterka tengingu við
náttúruna og nefna oftast orðin vatn, sjór, klettar, strönd og steinar. Svo virðist sem
hlustendur hafi allir gefið tónverkinu fullkomið leyfi til þess að fara með sig á óvænt og
ný svæði í heimi náttúrunnar, kannski einhvern reynsluheim steinanna.
4.4. Trevor Wishart: Feeder (1979)
Verkið Feeder er af plötunni Menagerie (1974) og er rafverk sett saman úr hljóðum úr
mörgum áttum. Wishart fékk til liðs við sig nokkra þekkta listamenn til að búa til ólík
verk fyrir samsýningu sem hann svo hljóðskreytti hvert fyrir sig. Þetta urðu 10 listaverk
og listamaðurinn Mick Banks kom að einu þeirra sem heitir Feeder. Hans verk er
plötuumslag (vasi) skreytt litlum dúkkuskóm, dúkkupelatúttum og prentuðum
auglýsingum um útvarp og sjónvarp (ljósvakaauglýsingar).18 Í hljóðdæminu heyrist barn
að drekka úr pela eða af brjósti og það er svo sett í ýmsar hljóðbreytur. Við það bætist
barnsgrátur og kammersveit sem leiðir okkur í skrítna tilfinningu sem er á köflum eins og
stingandi hættuástand, eins og þegar barn grætur of sárt. Þetta er frekar dökk mynd með
18

Discogs, “Trevor Wishards and friends”, Menagerie, sótt 10.10.2010, af
http://www.discogs.com/Trevor-Wishart-Friends-Menagerie-Beach-Singularity-Vocalise/release/776956

22

undirliggjandi djúpu og óreglulegu trommuslagi. Einungis tveir tóku þátt í þessu
hlustunarverkefni, annar heyrandi en hinn ekki.
a) Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Mér fannst þetta ekki skemmtilegt - þetta var eins og hvirfilbylur
eða eitthvað - fannst þetta vera eins og í Ameríku, naut eða eitthvað - jafnvel sjór eða
eitthvað - eins og mikill veðurhávaði - bæir væru að brotna - mér leið ekki vel. Já svolítið
sorglegt - eins og hvirfilbylur, mikil rigning og bryti allt og mér fannst ég heyra
eyðilegginguna og mikill kraftur - veit ekki hvort það er rétt - nei mér leið ekki velbeljandi rigning í blöðrunni og mikil eyðilegging”.
b) upplifun hlustenda - heyrandi
Hlustandi númer 2. „Ja hérna þetta var svolítið demonískt - hárautt, svakalegt
tryllingslegt brjálæði. Eins og kulnuð sól, demonísk tilfinning, rauðir og svartir litir.
Maður kipptist til, hvort það var út af bassatíðninni sem triggerar taugaboðin. Sá bara
þessar slæður, þetta eldrauða, hvort það var eldgos eða hvað, mjög kyrrstætt, einhverjar
völvuraddir sem sungu fyrir sjómennina og drógu þá í djúpið. Maður heyrir svo lítið en
ég fann fyrir meiri krafti og energíi en í hinu laginu. Tilfinningin var ekki góð en mikil
orka. Fann fyrir alveg ofboðslega sterkri tilfinningu í þriðja auganu, var eins og
sprengja".

Samantekt - Trevor Wishart: Feeder
Það er athyglisvert að bera saman þessa tvo hlustendur því að sá heyrnarlausi hefur ekki
fengið neina kennslu í tónlist og var í fyrsta skipti að koma í hlustun af þessu tagi.
Reynsla hans af tónlistarhlustun er því nánast engin. Báðir fengu tilfinningu vanlíðunar
og fundu fyrir öflum sem eyðileggja, samanber hvirfilbylinn sem brýtur allt.
Hlustandinn sem heyrði var upplýstur um mikilvægi þess að taka á móti hljóðdæminu án
skoðana eða lærðra viðhorfa til tónlistar. Það var vissulega áskorun fyrir hann þar sem
hann er tónlistarmenntaður og vinnur við tónlistarsköpun. Hann skynjaði ekki ósvipaða
mynd og hinn heyrnarlausi. Honum fannst tilfinningin vera djöfulleg eða „hárautt,
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svakalegt, tryllingslegt brjálæði" sem samsvarar upplifun hins hlustandans af
eyðileggingunni.
Báðir hlustendur voru sammála um að tilfinningin væri ekki góð og sá heyrandi bætti við
að þó svo hann skynjaði kyrrstæðu í verkinu væri í því „mikil orka". Hann tók einnig
fram að hann fyndi „fyrir alveg ofboðslega sterkri tilfinningu í þriðja auganu, var eins og
sprengja". Talað er um að þriðja augað sé í enninu milli augnabrúnanna og að það sé
„sjötta orkustöðin" af sjö aðalorkustöðvum líkamans og sögð vera miðstöð innsæis,
skýrrar sýnar, ímyndunarafls, einbeitingar og ákveðni. Einnig á það að geyma rætur
neikvæðni eins og rugl, þunglyndi, höfnun á andlegu hliðinni og of mikila rökhyggju.19
4.5. Ben Frost: Killshot (2009)
Verkið Killshot er rafverk af plötunni By The Throat sem kom út árið 2009. Mikill drungi
er yfir þessu verki sem hefur hyldjúpan og sterkan rafbassa mest allan tímann ásamt rifnu
rafgítarslagi í aðalhlutverki. Söguna á bak við verkið segir höfundur vera um
ógnarskepnu í undirdjúpunum sem láti ekki mikið fyrir sér fara svo framarlega sem hún
sé látin í friði í sínum heimahögum.20
a) Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Þetta var sérstök upplifun. Spenna eins og mikið að gerast, kom
ákveðinn titringur, dynur, og þá sá ég skip í öldu, sem kastaðist til í öldum - fyrst var
spenna en svo róaðist það aðeins. Svo var eins og það væri komið logn, og skipið sigldi.
Svo var allt bara búið. Fyrst var spennuástand eins og hræðsla og óöryggi og ég var að
berjast fyrir lífinu. Það ver einhver ógn. Það komu tvær myndir í byrjun - mikil spenna svo kom eins og vont veður mikill sjógangur, og ég var að reyna koma mér í skjól. Fann
fyrir reiði Já, en svo náði ég stjórn. Var fyrst óreiða en svo lygndi".

19

Orkustöðvar, Jógasetrið, júní 2011, sótt 2.3.2012, af
http://jogasetrid.is/orkustoðvarchakras/
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Úr samtali við Ben Frost 5 mars 2012 fyrir utan Laugaveg 18, 101 Reykjavík.
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Hlustandi númer 2. „Mér fannst þetta ógeðslegt. Mér brá fyrst, ég varð svolítið hrædd,
fannst eins og jarðskjálfti eða eitthvað. Fannst þetta óþægilegt og mér fannst ég þurfa að
standa upp því eitthvað hefði gerst og dót dottið um allt. Fann bara titringinn. Fyrst fannst
mér ég vera föst en svo róaðist ég og fannst ég þurfa að flýja. Þetta er eins og maður getur
ímyndað sér snjóflóð, heyrir ekki en finnur titringinn. Var að reyna að flýja og þetta var
óþægilegt. Ég sá bara svart. Innilokunarkennd. Mér fannst ég vera óörugg. Eins og þegar
ég bjó í Californíu og það kom jarðskjálfti þar".
Hlustandi númer 3. „Í byrjun var eins og eitthvað væri að fara að gerast - ég var forvitin
- eitthvað spennandi. Allt í einu var ég eins og ég dytti í Gullfoss, var svo rosalega
forvitin og var að berjast - komst upp en datt niður, var bara fljótandi og síðast var ég
tvær persónur. það var eins og annað barn væri þarna og ég var að segja því „ekki skoða"
því það var svo forvitið og ég sagði því að passa sig en það bara datt ofaní. Ég var hrædd.
Mér fannst ég væri alveg að fara að deyja fljótlega og var alltaf að láta hitt barnið vita að
vera ekki svona forvitið og passa sig en það bara datt líka. Ég var líka barnið bæði ég sem
datt og líka barnið sem datt, já báðar. Ég hélt ég væri að fara að deyja".
b) Upplifun hlustenda - heyrendur
Hlustandi númer 1. „Þetta var svolítið rosalegt. Ógeðslega flott. Mjög fallegt og
óvenjuleg reynsla að ég flaut ofan á hljóðinu. Stórt viðfangsefni eins og tilvistarlegt
frumbyggjalegt í risasamhengi, tilvistin á jörðinni. Mér fannst það mjög gott og mér leið
vel. Maður var tekinn og haldið á manni".
Hlustandi númer 2. „Á ég að segja þér hvað þetta var? Fæðing, ég fór í gegnum eins og
þegar getnaður á sér stað, mógrafirnar á Kljáströnd þegar mamma kom undir. Eins og
þegar farið er í gegnum göng. Ég var í hljóðinu, í náttúruupplifun, æði. Ekkert hrædd
nei".
Hlustandi númer 3. „Vá þetta var magnað. Martröð - Skrýtið ég fór fyrst yfir til Írlands
og sá lírukassa svo var ég sogaður niður í undirdjúpin og það var eins og væri í
óviðráðanlegum krafti hafsins, bylgjurnar eru svo miklar, maður leggst undir möru,
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dimmt og þungt og ekki hægt að hreyfa sig, svo endar á því að ég var á leið í aftöku,
hlekkjaður og gat ekki hreyft mig. Var á einhverjum höggstokk, martröð og maður
vanmáttugur".
Hlustandi númer 4. „Það væri hægt að lækna krabbamein með þessu eða hvaða kvilla
sem er! Fyrst var þetta fjarlægt en svo var allur skrokkurinn undirlagður. Mikil upplifun í
miðjunni, mjöðmum og höfuðinu. Litirnir voru gráleitir og stríðskenndir. Þetta minnir
mig á kikkið sem maður fær í sterkri líkamsrækt. Dúndur kikk, mögnuð tilfinning.
Jákvæð hræðslutilfinning af því maður veit að maður er safe hérna og nýtur þess að uplifa
powerið".
Hlustandi númer 5. „Þetta var rosalegt - Já ... sko ... það er svolítið skrýtið hvernig þetta
hafði áhrif á mig - þekkirðu Plútó í stjörnuspekinni? Plútó hefur svona … það er fjöldinn,
kröfugöngur, félagsstarfsemi, undirligjandi straumar í þjóðfélaginu sem eru sterkir og það
er eiginlega enginn sem ræður almennilega við en gallinn er sá að í mínu stjörnukorti er
hann í 12. húsi þannig að ég þekki hann ekki svo vel, það er eiginlega karmarhúsið eða
leyndarmálahúsið er það líka stundum kallað, svo maður kynnist því ekki fyrr en maður
er orðinn gamall, rétt áður en maður deyr kannski. Þetta hafði óræð áhrif á mig og líka
því þetta er ágengt - maður beinlínis hristist, svona physical orka, upplifði hana sem Plútó
orku , dimma, dökka orku, ekki sólarorku. Stundum er Plútó tengdur við mafíuna. Fyrst
sá ég fyrir mér svona stórborg, traffík og svo kom Plútó í hugann. Veit ekki hvort ég var
smeykur en þetta var framandi. Nei, nei, ekki hræddur. Ekki nema í þeim skilningi að
maður er hrædur við það sem maður þekkir ekki. Já..."
Hlustandi númer 6. „Þetta var æðislegt, ótrúlega skrýtið. Byrjaði að sjá þig í röndóttri
slá eins og einhvern Inka og dansaðir eins og indíáni hratt og indíánar í kringum þig. Svo
fór ég búmm upp í stjörnurnar, upp í himininn og var að svífa þar, svo komu grænleit
tjöld og ég fór að taka frá, brjálæðislega stór, svipti þeim frá og á himninum og allt í einu
kom Sigríður langamma mín og var í peysufötum og fór að dansa sama dans og þú. Síðan
sá ég kjarnorkusvepp og uppfrá því Bláa lónið, grænleitt gruggugt vatn lengi, - svo sá ég
óljóst grjót sem ég sá í gegn og var að koma upp. Svo í lokin sá ég eins og göng eða eftir
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einhverjum mjóum helli, mjög mjótt. Titringurinn var mikill niðri á líkamanum og
virkaði svoldið kynferðislegt, kanski út af titringnum. Magnað verk og flottast".
Samantekt - Ben Frost: Killshot
Að öllu jöfnu tala heyrnarlausu hlustendurnir um að finna mun á vondum og góðum
titringi. Þeir tala líka um ákveðinn titring og einnig „bara einhvern" titring og tengja
þessa skynjun mismunandi tilfinningum og myndum. Þannig nefndi fyrsti hlustandinn að
í þessu verki kæmi fyrir „dynur, og þá sá ég skip, sem kastaðist til í öldum - fyrst var
spenna en svo kom logn og skipið sigldi". Í verkinu eru miklar styrkleikabreytingar sem
felast helst í því að hyldjúpur bassi birtist og þagnar til skiptis. Þessi hlustandi hélt áfram
lýsingu sinni og sagði: „Fyrst var spennuástand eins og hræðsla og óöryggi og ég var að
berjast fyrir lífinu. Það var einhver ógn". Tónlistin leiddi hlustandann milli tveggja póla
og myndirnar sem birtust hjá honum voru tvíþættar þ.e.a.s. annars vegar talaði hann um
spennuástand, mikinn sjávarháska og hins vegar ró og logn, „…ég var að reyna koma mér
í skjól. Fann fyrir reiði. Já en svo náði ég stjórn. Var fyrst óreiða en svo lygndi".
Hlustanda númer tvö fannst þetta „ógeðslegt". Hann fann svipaða tilfinningu og sá fyrri
að að því leyti að hann var í sjálfheldu og þurfti „að flýja". Innilokunarkennd og óöryggi
var sú tilfinning sem hann skynjaði og bar upplifunina saman við reynslu sína úr æsku
þegar hann bjó í landi sem var virkt jarðskjálftasvæði. Hlustandi númer þrjú skynjaði
þessi ákveðnu styrkleikaskipti eins og hinir tveir og fannst hann vera tvær manneskjur,
hlustandinn sjálfur og barn sem hann átti orðaskipti við. Kraftur náttúrunnar kemur inn i
myndir allra heyrnarlausu hlustendanna, mikill sjógangur, jarðskjálfti og Gullfoss. Allir
eru í hálfgerðri sjálfheldu og berjast fyrir lífi sínu.
Til samanburðar er forvitnilegt að skoða það sem hópurinn með heyrn hafði að segja um
Killshot. Öfugt við þá heyrnarlausu, sem fannst þeir vera í hættuástandi og finna fyrir
öryggisleysi innan um náttúruöflin, nutu flestir hinna heyrandi þeirra og flestir voru
ánægðir með ástandið og leið vel og fundu fyrir öryggi. Hins vegar skynja þeir ógn en
hún er fjarlæg og snertir þá ekki beint. Einn þeirra nefndi „jákvæða hræðslutilfinningu”
og annar „vissi ekki hvort hann væri smeykur en þetta var framandi.”
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Svo virðist sem flestir þeirra með heyrn upplifi tilfinningu líkt og þegar farið er í leiktæki
í skemmtigarði, því að þeir nutu spenningsins frekar en að vera lífhræddir. Hins vegar
var ekki svo um alla því að einn upplifði verkið á dramatískan hátt: „Ég var sogaður niður
í undirdjúpin”. Þessi upplifun hans minnir á vissan hátt á lýsingu þeirra heyrnarlausu sem
börðust fyrir lífi sínu í Gullfossi eða úti á rúmsjó.
4.6. Olga Neuwirth: Vamphyrotheone (1995)
Vamphyrotheutis Infernalis er áhrifavaldur verksins Vamphyrotheone og er líkt við
djúpsjávarskrímsli sem er eins og risakolkrabbi. Tónlistin líkist duttlungafullu lindýri,
sem snýst um allt, stoppar aldrei, fer inn í sjálft sig sem hvetur það um leið til að halda
áfram í enn nýja átt. Hver hreyfing leiðir af annarri liðamótalaust og óhindrað í myrkum
undirdjúpunum. Vamphyrotheone er eins og óútreiknanlegir duttlungar manneskjunnar
sem gerir hana einmana, óörugga, óskipulagða, óeinbeitta, óáreiðanlega og hugsanlega
hættulega sjálfri sér og jafnvel öðrum.
Yrkisefni Vamphyrotheone er neðansjávarskrímsli sem myndlistarmaðurinn Louis Bec
(1936 -) fangaði í listsköpun sinni og nefndi Vampyrotheutis Infernalis. Líkt og fleiri
listamenn hafa gert notar Neuwirth skrímslið til að tákna ógnarfegurð sem hvílir jafnt í
sjávardjúpum sem og sálarfylgsnum manna. 21 Verkið er fyrir þrjá einleikara og
hljómsveit. Höfundur leitast við að lýsa neðansjávardýrinu og hreyfingum þess með því
að láta tóna og hljóma skjótast og skvettast á milli hljóðfæranna á mismiklum hraða með
ríkum styrkleikabreytingum.
a) Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1 „Ég fann fyrir einmanaleika í byrjun, var leið en svo ákvað ég að
gera uppreisn og brjótast út og vera ánægð með sjálfa mig. Ég braust út og það var léttir.
Einmanaleikahnútur í maganum og svo fór sú tilfinning. Þurfti að sýna hugrekki og
brjótast út. Já mér fannst ég vera í litlu herbergi og það var þungi í höfðinu í byrjun".
Hlustandi númer 2. „Mér fannst þetta róleg músík, þægileg - eins og smávindur, svo
21

Eyden, P. "Vampyroteuthis infernalis", sótt 5.3.2012, af
http://www.tonmo.com/science/public/vampyroteuthis.php
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logn, en jókst svona á milli og mér leið bara vel. En í lokin var einhver reiði eins og með
vindinum - mér fannst svolítið mismunandi hvernig vindurinn var, en í lokin var orðið
mjög hvasst, eins og reiðitilfinning. Ég sá eins og það væri sól og gott veður - andvari sumar en svo breyttist það allt í einu - meiri vindur en samt sól en reiðtilfinning í lokin.
Veit ekki af hverju reiðitilfinningin kom. Já, mér leið aðeins illa og veit ekki hvað það
var. Kanski tengist það einhverju - veit ekki Það var helst á hjartasvæðinu. Bringunni.
Þetta var bara eins og venjuleg reiði sem grípur mann".
Hlustandi númer 3. „Veit ekki - þetta var eins og það væri leið sem ég vildi fara sem
lokaðist - svo fór ég aðra leið og hún lokaðist - alveg sama hvað ég reyndi, ég lenti alltaf í
því að það lokaðist á mig. Það var engin leiðin góð. Síðasta truflaði mig ekkert en svo
lokaðist allt, allt í einu. Ég veit ekki hvað ég vil - veit ekki hvort ég var glöð eða sár eða
vonsvikin. Bara veit ekkert í sambandi við þetta. Enginn litur - allt ruglað Já, algerlega
tilgangslaust. Það var alveg sama hvað ég reyndi, ég rakst alltaf á vegg. Fætingur og
tilgangsleysi".
Hlustandi númer 4. „Þetta var ekki skemmtilegt - þetta var eins og draugur eða vindur
mikið rok eða bara draugur, ekki skemmtilegt – já, hrædd. Þetta var ekki skemmtilegt
eins og hurð og rok og eitthvað svona hvirfilvindur, svart - dökkt".
b) Upplifun hlustenda - heyrendur
Hlustandi númer 1. „Alveg splunkuný mynd núna. Þetta var reikistjarna, framtíðarsýn á
einhverjum hnetti, í kring um þennan hnött sem var flatur var einhver mynd sem var með
mynstri allt um kring, og svo stormar sem fóru alltaf í gegn og fylgdu hljóðinu.
Rafsegulstormar, agnir, sólir með hringjum í kring um þennan hnött. Hnötturinn opnast
og upp koma sporöskjulagaðar perur úr gleri sá efsti búinn til úr ólífrænum efnum,
skærust efst, og á meðan fer það niður og lýsist af þessu án þess að snerta hnöttinn, þegar
ljósið færist niður fer að dökkna uppi og breytist um lit og það færist niður og undir lokin
verður alveg svart ofan á og slökknar svo að lokum. Mér leið ekki vel í þessu því þetta
var kalt og þetta var vont, vondir stormar en flott að sjá þetta koma innan úr öllu þessu
sem var í gangi. Þetta er eitthvað sem maður vill ekki koma nálægt. Í fyrsta verkinu kom
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minning frá því ég var lítill drengur úti í náttúrunni einhvers staðar í sumarbústað. En
þetta var eitrað verk, þessir stormar, blóm sem opnar sig og svo lokast það. Eitruð öfl,
vondir rafsegulstraumar, ekkert líf. Skemmtilegt að sjá þetta í svo skýrum myndum".
Hlustandi númer 2. „Ekki er nú öll vitleysan eins! Þetta var bíó. Maður kemur á móti
ofboðslega máttugum fugli á fleygiferð,ber virðingu fyrir honum.Hann er á fleygiferð,
power, getur allt og allir bera virðingu fyrir honum og skynja mátt hans. Síðan flýgur
hann út úr umhverfi sínu, skóginum sínum og kemur yfir á bersvæði. Flennisterk sól og
hann heldur áfram að vera stór en minnkar alltaf eftir því sem hann fer nær sólinni. Þá
fara aðrir fuglar að koma líka og hann byrjar að upplifa smæð sína og það koma flokkar
líka. Svo endar þetta, það kemur ennþá stærri fugl sem hrekur hann burt, særir hann
hugsanlega, og hann hrökklast aftur til baka og skríður aumur aftur inn í skóginn. Svo
endar með því að maður heldur að hann hafi dáið. Rosalega flott mynd. Margar
tilfinningar. Þegar svona mikið power fer að upplifa smæð sína. Það eru aðrir sterkari. Í
byrjun upplifði ég tilfinningarnar hans, eða var sá sem skilur hann og þessa upplifun að
það séu aðrir sem eru sterkari. Enginn ótti,frekar hissa á að vera ekki almáttugur. Þessi
aðferð við að hlusta vekur sköpunarkraftinn og upplifunin verður miklu sterkari en við
venjulegu hlustunarleiðina, þegar maður hlustar með eyrunum. Það er gaman að átta sig á
því að sköpunakraftur manns fær stuð. Í samanburði er eitthvað svo staðnað að hlusta
með eyrunum eins og venjulega. Hér eru tónarnir að vinna sína vinnu innan í manni.
Gaman að sjá hvað þessi verk sýna gjörólíkar myndir og sterkar og skýrar. Og magnað að
upplifa hræðslu án þess að vera hrædd".
Hlustandi númer 3. „Þetta hafði að sumu leyti sömu áhrif á mig eins og fyrsta verkið.
Nema mér fannst ég vera í umhverfi eins og þá en það var manneskja líka. Ekki hvalur
heldur ein manneskja, einmana, sem er nútímaleg, af okkar tíma, vildi spyrja spurninga
en vissi hvernig hún ætti að spyrja spurninganna og örugglega engin svör. Var svolítið
ráðvillt og anxious - karl á mínum aldri. Af hverju er ég hér? Á ég að gera eitthvað við
þetta ? Á ég að laga til eða? Þú veist - Á ég að vita af hverju ég er hér eða á ég að spyrja?
Þetta var svolítið svoleiðis. Existensial krísa sem er svo algeng á vorum dögum. Þetta var
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eins og á verksmiðjulóð, gámur hér - aðalpersónan var þessi einmana ráðvillti maður. Til
hvers er ég hér - á ég að vilja eitthvað ?".
Hlustandi númer 4. „Ég fann mikinn titring undir höndum og alls staðar og svo fór ég
að sjá svarta tjörn og mjög svart og rosa djúpt og það var hellir í kring um hana og hann
stækkaði og stækkaði og það var allt svarta myrkur. Mér fannst þetta vera svo mikil dýpt
og marglaga. Mikið rými. Svo allt í einu sá ég svani í oddaflugi og gamlan íslenskan bæ
og strá fyrir utan og þú horfir út. Svo fór ég aftur í hellinn - gamalt og óendanlega stórt.
Eftir að ég sá gluggann fann ég fyrir sorg eða desperasjón, óþægilegt og örvæntingarfullt.
Frumstætt. Liturinn var fjólublár. Titringurinn mikill og meðvitundin var dýpt og
marglaga rými".
Samantekt - Olga Neuwirth: Vamphyrotheone
Heyrnarlausu hlustendurnir fundu einmanakennd og ráðvillu, eins og þeir væru á
villigötum í lífinu. Það virðist ríma við kjarna verksins eins og hjá þeim sem upplifði
stöðuga höfnun, hvernig sem hann leitaði leiða „rakst alltaf á vegg”, „fætingur og
tilgangsleysi.” Við slíkar aðstæðu vaknar einmanakennd og vanlíðan og jafnvel reiði eins
og hjá einum hlustandanum sem fann fyrir rólegheitum í byrjun en vissi svo ekki „af
hverju reiðitilfinningin kom”. Stundum virðist sem hlustendur séu að hvetja sjálfa sig til
dáða í gegnum tónverkin, séu að berjast við erfiðleika og þurfi „að sýna hugrekki og
brjótast út.” Einn hlustandinn upplifði hvirfilvind sem hann líkir við draug, eitthvað
„svart og dökkt".
Þegar heyrandi hlustendur, með hulin eyru, leyfðu sér að taka á móti tónlistinni án þess
að sú upplifun væri bundin þekkingu þeirra á verkinu eða reynslu, virtist eins og þeir
fyndu einhverja frelsistilfinningu sem lyfti þeim á óvænt og takmarkalaust flug um eigin
hugmyndaheim. Sá sem fyrstur hlustaði á verkið, fór í mikla ævintýraferð sem birtist eins
og tilbúin kvikmynd til sýningar. Fór hlustandinn í kringum hnetti og reikistjörnur en á
staði sem honum leið illa á og þar sem voru „...eitruð öfl, vondir rafsegulstraumar, ekkert
líf ".
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Það er ljóst að þetta tónverk Olgu Neuwirth kveikir litríkar skynjanir hlustenda og kemur
þeim sjálfum á óvart eins og gerist hjá heyranda númer tvö sem lýsir „ofboðslega
máttugum fugli". Svo gerist það hjá þessum hlustanda eins og hinum, hvort sem þeir eru
heyrnarlausir eða heyrandi, að það vaknar tilfinning um ringulreið, einmanakennd og
óöryggi. Einn heyrendanna lýsir þessari upplifun sinni á verkinu með spurningunni „Til
hvers er ég hér - á ég að vilja eitthvað?"
Svo virðist sem skrímsli þetta hafi náð að teygja anga sína víða og snert flesta
hlustendurna sem upplifðu óöryggiskennd á einn eða annan hátt.
4.7. Ludwig van Beethoven: Sinfónía no 3, Eroica, 2 kafli, jarðarfararmars.
Eroica eða Hetjusinfóníuna eins og hún er stundum nefnd samdi Beethoven á árunum
1803-4 til heiðurs Napóleoni Bonaparte. Beethoven, sem var mikill lýðræðissinni, hafði
haft miklar mætur á Napóleoni en þegar sá síðarnefndi tók upp keisaranafnbótina dvínaði
álit Beethoven á honum til muna. Þegar Beethoven heyrði um lát keisarans árið 1821 lét
hann svo um mælt að þennan jarðarfararmars hefði hann samið 17 árum áður í tilefni þess
sorgarviðburðar að Napóleon skipaði sjálfan sig keisara. Jafnframt kallaði hann verkið Í
minningu mikils manns.22Fyrir hlustendur var leikin upprunalega sinfóníuhljómsveitar
útsetningin.
a) Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Ég varð sorgmæddur eins og það væri fólk í rúminu, mikið veikt
og liði mjög illa. Get ekki alveg sagt hvernig mér leið en ég var sorgmæddur, þyngsli yfir
þessu. Ekki létt, mjög þungt, niðurdregið, veikindi, þyngsli og sorg".
Hlustandi númer 2. „Erfitt. Misjafnir tónar, veit það ekki. Fann lítið fyrir bylgjum. Var
djúpt innra með manni sem ég veit ekki hvað var. Eitthvað fast sem er erfitt að losa sig
við. Veit ekki hvort það var vont. Þetta var í gegnum bein og merg. Ekki beint reiði en
kanski eins og sorgarferli frá doða yfir í sætti og svo kom það út eins og eitthvað væri fast
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"Historical Overview", Beethoven´s Eroica, sótt 12.1.2012, af
http://www.beethovenseroica.com/eroica2.html
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sem svo losnaði um. Þetta var mjög erfitt en ég skynja eitthvað svo djúpt, eins og djúpa
rót".
Hlustandi númer 3. „Núna fannst mér skemmtilegt. Stelpa og strákur að ná saman.
Eltingaleikur ást yfir þessu. Að reyna við. Jú litir rauður eða grænn. Eltingaleikur og svo
náðu þau saman. Spennandi. Já mér leið vel”.

Hlustandi númer 4. „Já mér fannst ég ekki finna neitt mikið. Mér fannst þetta vera
svolítið tómt. Já, lítil hreyfing í þessu. Engin áhrif, bara svona tómt einhvern veginn. Já,
bara svo lítið eitthvað".
Hlustandi númer 5. „Já, þetta var svolítið sérstakt. Tilfinningin gekk í bylgjum svolítið.
Byrjaði fyrst glöð, leið vel og var glöð inni í mér. En svo breyttist það og í ljós kom sorg
eða reiði. Svo byrjaði ég bara að gráta, söknuður eða eitthvað. Og einhver doði. Var eins
og þetta gengi í bylgjum. Veit ekki, það var eins og það væri lítill strákur eða eitthvað,
krakkarnir í hverfinu. Það var eins og ég væri skilin útundan í hópnum. Einhver höfnun.
Einhver sárindi".
Hlustandi númer 6. „Var eins og ég væri að starta bílnum mínum, gamall þreyttur bíll,
ég sat í honum og startaði. Ekki bara bíllinn, ég var á balli og há músik og ég ruglaðist
hvort það væri bíll eða hávaði frá hátölurum. Mér leið svona eins og þegar ég var lítil,
upplifði það sem tengdist fortíðinni. Ekkert slæmt, bara leið vel".
Hlustandi númer 7. „Mér leið illa í þessu, bara óþægilegt, sársauki og mér leið illa í
hjartanu. Byrjunin var eins og ofbeldi og sársauki. Stöðugt verið að brjóta niður og mér
fannst ég vera einmana. Svo byrjaði allt aftur og mér fannst ég þurfa að vera sterk og
standa upp en mér fannst ég detta niður aftur. Leið illa bara sársauki. Já en mér fannst ég
ekki geta staðið upp".
b) Upplifun hlustenda - heyrendur
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Hlustandi númer 1. „Það er gaman að hlusta á þetta svona. Þetta er svo
líkamlegt,líkaminn bregst við og allt öðruvísi space. Þetta er eins og að vera hluti af
einhverjum skúlptúr. Þetta var allt öðruvísi. Hitt var eins og hreyfingar sem komu úr sitt
hverri áttinni, héðan og þaðan. Þetta var eins og streymi af hljóðum - strengirnir runnu
svona í gegnum líkamann sem ég hef ekki áður fundið þegar ég hlusta á tónlist. Fékk
aftur svona skrítna kippi. Skrítið - næstum eins og rafstuð, flass. Rosalega meðvitaður um
tónlistina, mekanísk Ég heyrði músík sem var stór og tregafull. Góð tilfinning. Virkaði
vel á mig".
Hlustandi númer 2. „Þetta var öðruvísi ferðalag, mér fannst ég ekki líkamlega taka eins
mikinn þátt. Hins vega er upplifunin eins og þetta sé alveg að fara að gerast ... hætti við ...
alveg að gerast ... hætti við. Fullt af ónýttum möguleikum, ekki beint fullnægja en samt
ekkert slæmt, en samt eins og það hefði getað orðið miklu meira. Nú var ég bara á
einhverjum stað, haustlitir".
Hlustandi númer 3. „Ég sé bara myndir. Ég er staddur á grasekru og langt í fjasrka er
kolsvart fjall og bak við fjallið er sól og sólin breytist eins og þegar börn teikna sól. Svo
missti ég fókusinn og fór að hlusta en svo kom fókusinn aftur og þá sá ég eins og sólin
væri að koma yfir akurinn og var búin að breytast í sólblóm, risastórt sólblóm á akrinum.
Áður en þetta gerðist voru svona gullský í kring um sólina, en sólblómið hreyfðist aðeins
og það fór upp í sólina og þá dimmdi yfir akrinum, dökkum akrinum. Þetta var svolítið
sorglegt, eins og fjallið svarta gaf til kynna. Þetta er eins og þegar börn teikna sól. Eins og
kaleidoskope (kviksjá). Lítil ský í óbóunum. Maður finnur þungan andardráttinn í
músíkinni. Ótrúlegt hvað koma skýrar myndir".
Hlustandi númer 4. „Þetta var gaman að upplifa án bassa, öðruvísi hljóð í líkamann,
kom sterkt í gegnum hendurnar, og ég naut þess að finna hljóðbylgjurnar inn og ég naut
þess. En í sambandi við tónverkið sjálft þá veit ég ekki hvort þetta var stöðluð mynd sem
maður þekkir, en þarna var góð upphafssena sem kallar fram göfugustu tilfinningarnar
hjá manni, maður getur allt og er tilbúinn til góðra verka. Geng inn í grænan laufskála en
það tapaðist svo tilfinningin að geta allt, allt verður flóknara þegar maður er kominn í
verkið. Í lokin var ég komin að dyrum en þá hætti tónlistin. Ég var að fara að takast á við
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eitthvað, var alveg reiðubúin, en svo kom ekkert meir. Kom inn í hendurnar með sterkum
grænum lit um miðjan líkamann".
Hlustandi númer 5. „Þarna er erfitt að láta ekki tónlistarsöguna trufla sig. En sko, ef ég
reyni að sleppa því þá sá ég óvenjulega góðan prédikara. Alvöru prédikara, einhvern sem
vissi hvað hann var að prédika, einhvern sem hafði uplifað eitthvað. Svo fæ ég sterka
tilfinningu fyrir sögumanni eins og maður sé leiddur frá einum punkti yfir í annan.
Heildarupplifun - saga frá A til B og hvert móment er ríkulegt - og það er A líka og svo er
ég vanur að hugsa um þetta tónskáld þannig. Reyndi að opna fyrir eitthvað sem þú ert að
leita eftir og þá kom þessi predikari og ég hef aldrei heyrt svona prédikara þetta er eins og
Gandhi, eða Nelson Mandela, eða þannig".
Hlustandi númer 6. „Ég fór beint til Pétursborgar, svo sá ég borgarísjaka siglandi um og
svo allt í einu litla marengsa og varð ógeðslega óglatt mjög lengi og leið óþægilega og
fékk meiri andúð á verkinu. Eins og mér væri alveg sama um þetta verk. Tengdi á
tímabili við flöktandi augnhár á dansandi ballerínu og svo einnig tengdi þetta á kafla við
fólk sem mér er illa við. Einn karl sem var vondur við mömmu mína. Ekki ljótt verk en ...
rosaleg líkamleg einkenni, sterk ógleði, sólarplexusinn virkur á fullu - þar lekur út orkan
og fólk stelur orkunni frá manni út um magann".
Samantekt - Ludwig van Beethoven: Eroica, 2 kafli
Af þeim sjö þátttakendum sem ekki hafa heyrn lýsa fjórir sterkum vanlíðunartilfinningum
við hlustun á Eroica. Einn nefnir „sorg, veikindi, þyngsli og mikla vanlíðan”. Annar talar
um „sorgarferli” og „eitthvað djúpt innra með manni”, sá þriðji nefnir „sorg eða reiði,
söknuð eða eitthvað og svo byrjaði hann að gráta” og talaði líka um höfnun og sárindi”.
Sá fjórði nefndi „vanlíðan, óþægindi, sársauka og einmanaleika”.
Hlustandi númer 2 og 5 er sama manneskjan en hlustar á verkið með mánaðar millibili.
Þessi hlustandi finnur fyrir mikilli sorg í bæði skiptin. Í fyrra skiptið er tilfinningin djúp
sem heldur hlustandanum föstum í miklum óþægindum og í seinna skiptið vaknaði mikill
söknuður, höfnun og sárindi.
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Hinir þrír hlustendurnir nefna gjörólíka upplifun. Sá fyrsti notar lýsingarorð á borð við
„skemmtilegt” og „spennandi”. Annar segist ekki finna neitt mikið, talar um „litla
hreyfingu og tóm”. Sá þriðji líkti þessu við tilfinninguna við að „starta gamla, þreytta
bílnum sínum” og gat ekki greint hvort þetta væri „hávaði úr hátölurunum eða bíl en
ágætis tilfinning samt”.
Af þeim sex þátttakendum sem hafa heyrn lýsa fimm sorglegum eða neikvæðum
tilfinningum við hlustun á Eroica. Einn nefnir „stóra og tregafulla” tónlist, annar talar um
„fullt af ónýttum möguleikum”. Sá þriðji nefnir „myrkvun og svolitla sorg” og „fjallið
svarta.” Sá fjórði lýsir tilfinningunni að „finnast maður vera reiðubúinn til góðra verka en
að svo tapist sú tilfinning”. Sá fimmti nefnir sterka ógleði og „rosaleg líkamleg
einkenni,” og talar um fólk sem „stelur orkunni frá manni.” Viðbrögð þess sjötta gáfu
hvorki til kynna jákvæðar né neikvæðar tilfinningar heldur talar hann um „góðan
predikara” sem hefur „upplifað eitthvað” en viðurkennir jafnframt að sú mynd hafi komið
þegar honum tókst fyrst að láta „ekki tónlistarsöguna trufla sig” því að hann þekkti þetta
tónskáld vel.
4.8. Edvard Grieg: Brúðkaupsdagar í Troldhaugern (1892) hljómsveitarúts.
Þetta verk er minning frá 25 ára brúðkaupsafmæli Griegs og konu hans Nínu á heimili
þeirra í Troldhaugen árið 1892. Þetta er eitt 66 verka í flokknum Ljóðalög fyrir píanó og
líklega það vinsælasta úr þeim flokki. Verkið er í ABA formi, létt en kraftmikið í fyrsta
og síðasta kaflanum og með litríkum ævintýrablæ. Miðkaflinn, sem einnig hefur sín
sterku einkenni, fylgir ólíku þema og er draumkenndur, eins og hann sé litaður
viðkvæmni ljúfsárra minninga og jaðrar við depurð.23
Upplifun hlustenda - heyrnarlausir24
Hlustandi númer 1. „Mér fannst gott að finna taktinn í skrokknum mínum og ég sá bara
fyrir mér eins og eitthvað ævintýri og einhverja ástríka sögu, róleg músík inn á milli en
svo kom svakalegur kraftur og þá myndaðist spenna eins og það væri einhver barningur
23
24

Herresthal, H. Edvard Grieg´s biograf, sótt 23.2.2012, af http://www.mnc.net/norway/EHG.htm
Í eftirfarandi hlustunardæmum tóku aðeins heyrnarlausir þátt.
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eða eitthvað í gangi og mér fannst sjálfri það mjög góð tilfinning. Mér leið bara vel, Já
þetta var bara eins og saga eða ævintýri væri að gerast. Gult og glaðlegt, líka eins og
bleikt".
Hlustandi númer 2. „Er ekki vön að hlusta á tónlist en mér fannst þetta vera eins og
þrumur. Mér fannst tilfinningin ekki þung. Eins og þrumur. Fyrst var þetta hresst eins og
partý, eða eitthvað þannig. En svo bara þrumur".

Hlustandi númer 3. „Ég fann titring í mjaðmagrindinni og það stækkaði og minkaði.
Fann rosa titring þegar styrktist. Þetta var skemmtilegt. Góð tilfinning, góð áhrif, leið vel.
Ég sá grænan lit og mér leið vel".
Hlustandi númer 4. „Svolítið skrýtið, fann svona titring á mér sem var upp og niður í
styrk, mjúkt og létt. Það var eins og haustið væri komið og það væri undirbúningur fyrir
harðan vetur. Það var þungur vindur en svo kom vorið, eitthvað nýtt, veðrið bjart og
lygnara, ekki svona mikil hreyfing í veðrinu og eins og haustið kæmi svo aftur. Mín
tilfinning var þung eins og þegar haustið er að koma. Veðrið hefur áhrif á fólk".
Hlustandi númer 5. „Ég sá fyrir mér eins og rifrildi milli hjóna eða vina, ástfangin
kanski fyrst, róleg og svona en fór svo út í reiði eða rifrildi, svo smá depurð og varð svo
aftur rólegt og eðlilegt. Upp og niður. Ég er ekki vön tónlist. Tilfinningin var eins og kór
á táknmáli. Þetta var létt og gaman að lifa, en svo varð allt svo reiðilegt, ég sá fyrir mér
innri reiði og pirring en svo var spennufall og allt í ró og næði".
Hlustandi númer 6. „Fannst bæði þungt og létt, flögrandi og svo niður í svona þyngra.
Tilfinningin bæði góð og vond Þetta var spenna í byrjun og svo fannst mér eins og
einhver væri að deyja og svo fór þessi tilfinning til baka. Þetta var misjöfn tilfinning eins
og allt væri klippt niður í senur. Ég sá myndir, sögu. Þetta var eins og ævintýri, þar sem
elskendur hittast, ánægja og gleði en svo dró úr gleðinni, komu vonbrigði eins og
elskhuginn hafi síðan dáið og sá sem eftir lifði var eitthvað reikandi en þetta náði svo
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einhverjum hæðum sem svo fjöruðu út."
Samantekt - Edvard Grieg: Brúðkaupsdagar í Troldhaugern
Þó að hlustendur noti orð eins og „vonbrigði, barningur, rifrildi eða reiði” þegar þeir lýsa
upplifun sinni af þessu verki, virðast þeir þó finna til vellíðunar þegar á heildina er litið.
Þeir skynjuðu styrkleikabreytingar og túlkuðu þær oft myndrænt og þá með sterkum
andstæðum á borð við „vetur og sumar”, eða andstæðum tilfinningum eins og „rifrildi eða
barningi og gleði”, „reiði og pirring” og „ró og næði".
Hlustendur virðast skynja sterkt tilfinningu um samskipti fólks eins og elskenda eða
hjóna og myndin er skýr eins og einn hlustandinn lýsir: „Sá svo fyrir mér eins og rifrildi
milli hjóna eða vina, ástfangin kannski fyrst, róleg og svona en fór svo út í reiði eða
rifrildi, svo smá depurð og varð svo aftur rólegt og eðlilegt". Hér eru greinilegar
myndskreyttar styrkleikabreytingar. Myndmál hlustenda vekur athygli að því leyti hve oft
er dregin upp dramatísk mynd á borð við „átök elskenda”, eða „haustverk og erfiður vetur
framundan", en lýsingin á tilfinningum þeirra sjálfra er ekki í samræmi við þessa
dramatík, þar sem þeir tala um léttvæga tilfinningu og frekar skemmtilega. Þegar þeir
lýsa skynjun sinni hér, virðast þeir horfa á myndina án þess að taka nærri sér þær
tilfinningar sem eiga sér stað í sögunum. Þeir finna fyrir „skemmtilegum titringi í
líkamanum" og líðan er jafnan góð, þó að myndlýsingarnar séu á köflum dramatískar eins
og frásögn hlustanda númer 6 ber vitni um: „Þetta var misjöfn tilfinning ...ævintýri, þar
sem elskendur hittast, ... vonbrigði eins og elskhuginn hafi síðan dáið og sá sem eftir lifði
var eitthvað reikandi en þetta náði svo einhverjum hæðum sem svo fjöruðu út".
4.9. Igor Stravinsky: Vorblótið, (1911-13), Dans unglingsstúlknanna
Vorblótið er ballett í tveimur hlutum fyrir sinfóníuhljómsveit þar sem tónlistin er
ævintýraleg og djörf með áherslu á ómstríður og upphleðslu ólíkra hljóma. Víxlverkandi
endurtekningar hljómanna með þögnum á óvæntum stöðum skapa sérstakan lit og
taktblærinn er hvass með óvæntum og ófyrirsjáanlegum áherslum sem skerpa á
andstæðum. Á þessum stað í verkinu sitja öldungar í hring og fylgjast með frumstæðum
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dansi yngismeyja þar sem einni þeirra verður fórnað til að auka góðvild Vorguðsins.25
Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Mér fannst þetta svona frekar rólegt en seinna verð þetta kraftmeira
eins og bassi sem kemur á líkamann. Já, mér leið bara mjög vel. Mér datt í hug reynsla
sem ég varð fyrir úti í Ameríku þar sem ég sá leikrit og þau voru að skella hurðum og
svolítið mikil læti og hlaup - það kom í kollinn á mér núna. Mér fannst þetta skemmtilegt
og hafði góð áhrif á líkamann. Ég hef stundum sterka tónlist í bílnum þegar sonur minn er
með mér. Hann velur tónlistina og þegar hann er ekki, leita ég eftir svipuðum áhrifum á
milli stöðva og ég er víst farinn að finna hvort það er verið að tala í útvarpinu, eða hvort
það er tónlist".
Hlustandi númer 2. „Þetta var erfiðara - þokukennt yfir þessu - í byrjun var eins og það
liði áfram og það síðan birti til og varð eins og dans eða partý - fanst eins og diskó frjálsræðistilfinning - en það var eitthvað sem kom og truflaði - einhver hindrun/truflun þetta var ekki jákvæð truflun - var kaflaskipt - og svo var eins og rythminn með
trommum inn í - meira líf en áður. Jákvæð tilfinning en svo kom eitthvað og truflaði.
Karlmannsorka – já, meira karlkyns".
Samantekt - Igor Stravinsky: Vorblótið
Í BA ritgerð undirritaðrar er Vorblótið tekið fyrir sem hlustunardæmi og voru þrír
hlustendur þar saman sem lýstu skynjun sinni hver fyrir sig. Það þótti forvitnilegt að
leggja sama hljóðdæmi fyrir aðeins einn hlustanda í einu og sjá hvort samræmi væri í
niðurstöðum milli rannsókna, einkum vegna þess að heyrnarlausir virðast eiga auðvelt
með að lesa hugsanir og tilfinningar annarra og hefði það því getað litað upplifun þeirra
sem hlustuðu á verkið samtímis.
Þó að þetta verk sé byggt á upphleðslu ólíkra hljóma, ómstríðu og djörfu hljómaferli, sem
í hefðbundinni tóngreiningu hefur oft verið talið valda spennu og drunga, kveikir verkið
hjá flestum hressandi skemmtan og gleði, eins og sést í eftirfarandi tilvitnunum.
25

Ragnhildur Gísladóttir, Fiðrildi í maganum, bjart framundan, óbirt námsritgerð, LHÍ, 2008
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Hlustendur BA ritgerðar segja: 1. „Það er mikill dans, fjör, gaman, skemmtilegt, fullt af
litum, " 2. „Ég sé fólk að dansa íslenska þjóðdansa og það er mikil gleði. Þetta er mjög
þjóðlegt og margir, margir glaðir litir og mikil hreyfing. Mjög góð tilfinning." og 3. „Það
er mikið fjör og mikil gleði. Áðan var tilfinningin þung og dimm en núna hefur maður
gott skap inn í sér, léttleika og mikið að gerast. Fólk að hlaupa, lifandi sterkir og bjartir
litir."
Þegar skynjun þeirra tveggja hlustenda sem tóku þátt í rannsókninni sem fjallað er um í
þessari ritgerð er skoðuð, virðast þeir finna fyrir sams konar tilfinningu þ.e.a.s. þeim
þykir hljóðdæmið skemmtilegt og sjá fyrir sér dans. Það er eins og truflunin/hindrunin
hafi verið einhver neikvæð orka sem hlustandi tekur sérstaklega fram að sé
karlmannsorka og mætti því ætla að viðkomandi hafi tengst kjarna sögunnar á einhvern
hátt, um fórn yngismeyju til handa Vorguðsins. Fjörugur dans fórnarlambsins virðist vera
sá þáttur, eða skynjun sem fangar hug hlustenda í nær öllum tilfellunum.

4.10. Claude Debussy: Skýið (1899) Fyrsti hluti Nocturnes
Orðið „ský” gefur til kynna óyggjandi sýn himinsins með hægum, andaktugum
hreyfingum skýjanna, sem leysast upp í gráan lit með keim af hvítu. Tónverkið er skrifað
fyrir sinfóníuhljómsveit og byggist á ákveðnum lit hljóma í óleystum hljómasamböndum
þar sem hver hljómur hefur sín einkenni. Debussy sagði Skýið (Nuager) vera „stúdíu" á
gráum litum. Hann sagði tónlist vera „að öllu leyti liti og hljóðfall"26
a) Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Rólegt svona - ég er ekki mikið fyrir að láta tilfinningar mínar í
ljós, en ég fór að hugsa um mann sem ég hitti einu sinni og allt í einu fór ég að hugsa um
hann. Já, svolítið sorglegt - það var eins og það mætti ekki gerast neitt - eins og hann væri
að ganga framhjá blómunum og ég mætti ekki bjóða honum inn - það var eins og mikil
einmanakennd.

26

Headington, C., Saga vestrænnar tónlistar, Jón Ásgeirsson þýddi, Ísafold, 1987, bls. 344.
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Hlustandi númer 2. „Þetta var eins og ástarlag eins og par að dansa í leikhúsi. Hamingja
og gleði ekki barátta eða átök. Góð róleg tilfinning. Já, upp handleggina og svona yfir
bringuna, líka í fæturna en aðallega það að mér líður vel."
Hlustandi númer 3. „Rólegt, ekki kraftur, frekar rólegt og mér fannst það tengjast sorg.
Áhrifin voru eins og söknuður eftir persónu sem væri farin, Sorgaráhrif og kanski
jarðarför. Náttúran kemur þarna inn í og þetta er meira svona svart en hvítt, meira dökkt,
svart hvítt".
Samantekt - Claude Debussy: Skýið
Einn hlustenda segir verkið vekja sterka minningu um höfnun og einmanakennd frá
einhverjum tíma. Hvort um er að ræða reynslu úr lífi hlustandans, einhverra löngu
horfinna ættingja hans, eða kannski úr lífi tónskáldsins, sem stundum þurfti að glíma við
depurð sína, eða fólks í kring um hann, er látið liggja á milli hluta en hér greinilega lýst
einmanakennd og sjálfsafneitun. Annar hlustandi tjáir sig á svipuðum nótum og segir
verkið „frekar rólegt og … tengjast sorgt".
Debussy lýsir sínu verki í mynd af skýhnoðra á hægri og andaktugri hreyfingu um loftin.
Ef til vill má ætla að hlustendur hafi einmitt náð snertingu við kyrrðina í skýinu sjálfu,
tónmál höfundar og hafi ef til vill náð eins konar íhugunarástandi.
Þriðji hlustandinn vísar einnig í tilfinningu um ást og nefnir par sem dansar við
„ástarlag". Hann segir að það lýsi ekki baráttu eða átökum, heldur sé hér „góð róleg
tilfinning".
Til samanburðar við frásagnir þátttakenda í hlustunarverkefninu, sem greint er frá í
áðurnefndri BA ritgerð, leggja þeir einnig mesta áherslu á sorgartilfinningu sína. Einn
þeirra líkir henni við „sorglega kvikmynd", annar sér „kóng og tré í sorglegri og þungri
þokutilfinningu" og sá þriðji sér „fall turnanna í New York og sorgina sem fylgir þeim”.
„Skýið" og sorgin virðast eiga hér samleið ef við skoðum tilfinningu hlustendanna í heild.
Tilfinningin gagnvart „mynd" af sorg og einnig skýinu er innhverf og einmanaleg.
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4.11. Hildegard von Bingen: Ordo virtudum, (1151) In principio omnes
Ordo virtudum er samið í kring um 1151 og er trúarlegur söngleikur sem inniheldur 82
söngva og fjallar um dulargáfu manna. Um sjálfstætt verk er að ræða þ.e.a.s. það er ekki
samið fyrir hefðbundna kirkjuathöfn. Hildegard, sem var abbadís, skar sig úr vegna
sérstöðu sinnar en hún ólíkt öðrum konum samdi meðal annars lög og texta ásamt því að
skrifa bækur um vísindi og heilsu í frístundum sínum. Hún fékk konur til söngs við sig en
það var alls ekki viðeigandi að konur tækju þátt í tónlistarflutningi í kirkjum. Verkið er
skrifað fyrir kvenraddir og eina karlrödd sem er í hlutverki djöfulsins. Hlutverkin eru
mörg; erkibiskup, spámaður, hamingjusál, óhamingjusál, skriftabarn, djöfullinn,
auðmýkt, ást, hlýðni, trú, von, skírlífi, sakleysi, miskunn og fleira. „In principio omnes”
er síðasta viðlagið í verkinu Ordo virtudum. Það er hressilegt í e, frígískri tóntegund, og
spannar laglínan yfir óvenju vítt tónsvið (d - g´).27
Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Gerólík tilfinning frá því síðasta. Nú fannst mér ég heyra raddir þó
ég heyri ekki neitt. Ekki eins mikill kraftur. Ég fann eins og tif í blöðrunni. Og allt í einu
sá eg fyrir mér kirkju eða jól, kanski af því það eru að koma jól en ég fór að hugsa um
jólin og það hafði þannig áhrif á mig að það var friður og vellíðan, falleg tilfinning, ég sá
hvítan lit, frið".
Hlustandi númer 2. „Mér fannst þetta eins og óperutilfinning. Hressandi, ekki þungt,
létt eins og söngur. Leið betur en í verkinu á undan. Eins og rólegheit, bara passlegt og
notalegt. Mikil birta".
Hlustandi númer 3. „Þetta var eins og söngur sem hækkaði og lækkaði, veit auðvitað
ekki um hvað, hann bara hækkaði og lækkaði og mér leið vel. Þetta var eins og ópera,
veit ekki, róandi frekar, bara allt í lagi. Fjölskylda mín spilar á píanó og ég kem við það
með höndunum og mér finnst gott að finna píanótónlist. Þetta er allt öðruvísi en píanó.
T.d. hafa trommur vond áhrif á mig en píanó eða söngur, gítar eða sello er gott. Nei,
27

Burkholder, J.P., Grout, D.J. og Claude V. Palisca, A History of Western Music, bls. 69, W.W. Norton &
Company Inc., 2006.
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maður finnur á börnunum þegar tónlist er í gangi, maður bara finnur hana í líkamanum,
finnur þegar henni lýkur, á líkamanum".
Samantekt - Hildegard von Bingen: Ordo virtudum
Þó að eyru þessara þriggja hlustenda nemi ekki hljóð, skynjuðu þeir allir söng. Þeir voru
ekki vissir um að þetta væri beint söngur, sem verið er að leika fyrir þá, en söngur var
tilfinningin. Tveir þeirra eru meira að segja nákvæmir í greiningunni og nefna sérstaklega
óperu, en það kemur hugsanlega til af því að ópera er algengt orð yfir tónlist með söng og
það er ef til vill það sem þeir hafa numið. Þeir kunna einnig að hafa skynjað að verið væri
að flytja eitthvert leikrit með texta í söngformi. Kannski hafa þeir fundið fyrir
mismunandi tíðni í frásögninni vegna þess víða tónsviðs sem verkið spannar, en þannig er
það oft í þekktum óperum. Þó að þeir segist hafa skynjað óperur, sem oftast eru með
miklum látum og tilbrigðum í tónmáli og öllum flutningi, finna þeir fyrir friði og ró í
þessu verki. Þeim líður vel og yfir verkinu greina þeir birtu og hvítan lit.
4.12. Jón Leifs: Dettifoss, (1964), ljóð Einar Benediktsson
Dettifoss er hljómsveitarverk með blönduðum kór og baritónsöngvara við ljóð Einars
Benediktssonar. Strax í byrjun er fossinn lagður og í aðalhlutverkum eru mjög veikar og
háar fiðlur á móti lágum hljóðlátum kontrabössumm og pákum. Nær allan tímann eru
stengirnir með tremoló áferð. Það er farið á milli hljóma sem eru með ferundar- og
fimmundaráferð og leikið með öldulaga styrkleikabreytingum. Með þessu er búin til
kraftmikil eftirvænting og spenna, eitthvað óvænt og stórt fer að birtast með
yfirnáttúrulegum hætti. Höfundur fer með hlustendur inn í fossinn sjálfan á hægum takti
og leyfir upplifuninni að hafa sinn tíma. Verkið tekur alls 16´51 mínútu og það er sá tími
sem tónskáldið gefur hlustandanum til að falla niður með fossinum.
Jón Leifs valdi aðeins fyrsta af 9 erindum ljóðsins sem fjallar um fegurð og kraft
Dettifoss og sem gæti bjargað Íslendingum úr volæði og fátækt ef hann yrði virkjaður til
rafmagnsframleiðslu fyrir önnur lönd.
Syng, Dettifoss. Syng hátt mót himins sól.
Skín, hátign ljóss, á skuggans veldisstól.
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Og kný minn huga, gnýr, til ljóða, er lifa,
um leik þess mesta krafts, er fold vor ól.
Lát snerta andann djúpt þinn mikla mátt,
sem megnar klettinn hels af ró að bifa.
Ég veit, ég finn við óms þíns undraslátt
efla mannleg hjörtu. Slá þú hátt,
fosshjarta. Styrk minn hug og hönd að skrifa.28
Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Mér fannst eins og það væri mjög mikið myrkur, eins og það væri
geimfar á ferð. Ég sá fyrir mér stjörnur og erfiðan vind. Geimfarið var stórt og þungt og
mikið - svipað og draugur, spenna. Þetta var rólegt fyrst, svo æstist það en varð svo aftur
rólegt. Ekki góð tilfinning, hafði ekki þannig áhrif að ég slappaði af, það var spenna í
aðsigi, eitthvað mikið að gerast."
Hlustandi númer 2. „Tilfinning af ólgu, staðarólga og örvænting, reiði. Ertu með spýtu
til að lána mér því það bergmálar allt of mikið í blöðrunni. Fannst gott síðast, gott að
koma við viðarvegginn sem var síðast. En núna komu tvær bíómyndir í hugann. Lord of
the Rings, þegar þeir réru niður ána og það voru tvær styttur, turnar við árbakkann og svo
Jurassic Park. Hætta fram undan - varð að fara en var hræddur við að fara þessa leið".

Hlustandi númer 3. „Þetta var svolítið athyglisvert því ég get varla útskýrt hvernig mér
leið - fyrst var eins og maður væri að bíða eftir einhverju sem svo kannski kom ekki - vafi
um hvað gerist - hvað gerist - eitthvað yfirnáttúrulegt - eitthvað gott - sérstök tilfinning.
Víbringur, mest yfir bringunni. Engir litir - bara efi, óvissa. Óljóst. Engir litir".
Hlustandi númer 4. „Ég gat sofnað út frá þessu - þetta var svona rólegt. Allt í einu kom
eins og einhver kraftur eins og flugeldasýning en mér fannst eins og það væri bara létt að
28
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sofna út frá þessu. Veit ekki hvort þetta var bara rólegt píanó en ég gat bara sofnað".
Hlustandi númer 5. „Í byrjuninni fannst mér þetta vera skrýtin tilfinning - kalt - vindur.
Stormur og ég myndi ekki vilja fara út – óþægilegt, mikill titringur - mér leið bara ekki
vel. Eftir því sem á leið skrítin tilfinning sem svo dró úr undir lokin".
Hlustandi númer 6. „Fyrst fannst mér vera ró, svo kom einhver óróleiki - Bara titringur
eins og ég fann í veggnum þegar systir mín var að spila músik fyrir vini sína í herberginu
við hliðina - ég heyrði ekki neitt en fann bara titringinn. Tilfinningin var bara pirrandi
eins og þetta með systur mína sem fékk sjö vini í heimsókn en ég enga því ég heyrði
ekkert. Það er bara það sem ég hugsaði".
Hlustandi númer 7. „Já mér leið vel - og nokkrum sinnum komu svona sveiflur og
víbringur í blöðrunni - eins og ást eða minning - góð minning einstaklings sem rann
svona áfram. Góð tilfinning og mér leið bara vel".
Samantekt - Jón Leifs: Dettifoss
Það voru sex manns sem hlustuðu á þetta verk og einn hlustandi tvisvar. Sá sem heyrði
verkið tvisvar var ekki viss um sínar tilfinningar í fyrra skiptið og fannst „athyglisvert að
finna eins og eitthvað yfirnáttúrulegt væri að fara að gerast". Hann var „að bíða eftir
einhverju sem kanski ekki kæmi". Í seinna skiptið leið þessum sama hlustanda mjög vel
og fann fyrir ást og „góðri minningu um einhverja manneskju”. Einn sagðist auðveldlega
getað sofnað því honum fannst hljóðdæmið verka svo róandi á sig. Sá hinn sami spurði
hvort þetta væri rólegur píanóleikur !
Hinir fjórir hlustendurnir voru á öðru máli. Einum fannst hann sjá „stórt geimskip í
myrkri og miklum vindi. Það var þungt og mikið eins og draugur". Draugur og mikill
vindur fer stundum saman í lýsingum heyrnarlausra. Einn skynjaði "spennu í aðsigi, ólgu,
örvæntingu og reiði". Hann skynjaði hættu framundan og hlustandinn lýsti ótta símum
við að fara þessa leið. Einn hlustandinn líkti þessari hlustun við pirringinn sem hann fann
í æsku þegar hann einangraðist frá vinunum sem voru alltaf að hlusta á tónlist og hann gat
ekki tekið þátt því að „hann heyrði ekki neitt".
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Þrátt fyrir ólíkar lýsingar og skynjun er greinilegt að hlustendur fá þá tilfinningu að
eitthvað óvenjulegt sé að fara að gerast, samanber „spenna í aðsigi", „hætta fram undan",
„eitthvað yfirnáttúrulegt að fara að gerast", „eitthvað sem kanski kemur ekki",
tilfinningin um að „geta ekki tekið þátt" og í einu tilfelli er „svo mikill stormur" að
hlustandinn myndi „ekki vilja fara út í svo mikið óveður". Óöryggi og tilfinningin "eins
og í lausu lofti" er því viss heildarniðurstaða varðandi skynjun þeirra heyrnarlausu á
vekinu Dettifoss. Tilfinningin að falla niður með þungum fossflaumnum í frjálsu falli,
sem er svo ríkjandi tilfinning í tónverkinu, er kanski þessi óöryggistilfinning sem
heyrnarlausir skynja og lýsir sér ef til vill best í orðum ljóðskáldsins um þennan
mikilfenglega foss.
Fossinn hrífur okkur með. Okkur svimar, við fljúgum með ógnarhraða út í geiminn,
hugann sundlar, viljinn dignar, veruleikinn hverfur. Hamslaust ógnaraflið verkar sem
göróttur mjöður, það er eins og óminnishegri steli geði guma. Dáleidd eða eins og í
álögum horfum við á tröllaukinn leik náttúrunnar undir vafurloga regnbogans.
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4.13. Jean Sibelius: Vals triste (1903)
Verkið Vals triste er hljómsveitarverk, samið árið 1903 fyrir flautu, klarinettu, tvö horn,
ketiltrommu í D og strengi. Verkið er upphaflega einn kafli í leikverkinu Kuolema
(Dauði, eftir mág Sibeliusar, Arvit Jaarnefelt). Saga verksins er um dauðastund móður
lítils drengs sem vakir yfir henni. Það er nótt og litli drengurinn sofnar en móðirin heyrir
stef verksins í fjarska. Þegar hljóðið nálgast fær það hana til að rísa upp úr rúminu og
dansa. Hún dansar við ósýnilega gesti sem hún reynir að fá til að horfa í augu sér. Hún
gefst upp að lokum þegar bankað er á dyrnar og dauðinn birtist.30
Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Það er erfitt að útskýra hvernig tilfinning þetta var. Alveg eins og
29

Einar Benediktsson, birt í greininni „Dettifoss – Bergmál frá áður sögðum orðum”, eftir Guðmund G.
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Kinscella, H.G., Music And Romance, Kessinger Publishing, 2005, bls. 322.
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kvíði, áhyggjur eða eitthvað þannig. Eins og fyrir próf, stress. Rólegheit í byrjun en svo
var eins og vaxandi kvíði og það væri komið að prófinu, svo var það búið og laus við
prófið. Ekki sorg eða þungi - bara kvíði".
Hlustandi númer 2. „Þetta var eins og rússibani þar sem maður fer upp og niður. Fyrst
gleði og ánægja, svo sorg og grátur, svo reiði og pirringur svo bara allt búið - eins og
slæmar fréttir og vonbrigði. Já, bjartir litir, ekki gráir eða daufir, ekki neinn sérstakur, allt
mjög skýrt, hreinn tónn. Fékk verk hægra megin við viðbeinið þegar ég upplifði grátinn".
Hlustandi númer 3. „Jú þetta fannst mér æðisleg tónlist - leið vel - fann fyrir þungum
takti veit ekki hvort þetta var þungt eða hvað – gleði, hamingja, eða ást - Mjallhvít og
dvergarnir sjö - ævintýramynd – rautt, blátt, hvítt - í lokin mikil gleði - góður endir meiri háttar, mjög gott".
Samantekt - Jean Sibelius: Vals triste
Sá fyrsti af þeim þremur sem hlustuðu á Vals triste finnur til kvíða og streitu í verkinu.
Annar hlustandinn fann greinilega fyrir ólíkum köflum og tilfinningum í tengslum við þá
og líkir upplifuninni við að ferðast í rússíbana. Þessa lýsingu er auðveldlega hægt bera
saman við danskaflana sem eru ólíkir og fara upp og niður í styrk og hraða. Stundum er
tilfinningin sorgleg og blíð, en vex í burtu á ógnarhraða í mikinn kraft og reiði og svo
aftur til baka. Sami hlustandi skynjaði sterkt þessa sorgartilfinningu og felldi tár. Þriðji
hlustandinn skemmti sér aftur á móti mjög vel og var ánægður með þessa upplifun, sem
honum fannst hamingjurík og ævintýri líkust og nefnir í því sambandi Mjallhvíti og
dvergana sjö.
Það er ljóst að heyrnalausir njóta tónlistar á mismunandi hátt eins og sýnir sig í þessu
dæmi. Í Vals triste er farið á ólíka staði tilfinninganna og ekki ósennilegt að hver og einn
hlustandi nemi best þá hluta verksins sem ríma við líðan hans þá stundina. Sá sem er
sorgmæddur skynjar sterkar þá kafla sem spila á þyngri nótur, en hlustandinn sem er
glaður í bragði tengir sig betur við hraðan og hressandi valsdansinn.
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4.14. Joh. Seb. Bach: Nun komm, der Heiden Heiland, Kantata No.1.
Þetta kórverk er trúarlegs eðlis, samið árið 1724 fyrir fyrsta sunnudag í aðventu og við
texta eftir Martin Luther. „Kom frelsari vor, fæddur af Maríu mey. Allur heimur fagnar
þér, þú kraftaverk guðs!" Þessi kantata er í anda fagnaðar og frelsis vegna komu
Jesúbarnsins í heiminn. Það er létt og glaðlegt og segir með síendurteknu stefinu í þessum
fyrsta kafla, að nú skuli fólk vera viðbúið kraftaverkinu sem muni beyta öllu.
Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Allt öðru vísi en síðasta verk, ekki þungt, eitthvað annað, svolítið
hversdagslegt. Hvorki góð né vond tilfinning, bara hversdagsleg, svona la la, venjulegt.
Ekkert stress, bara mjúkt, ekkert mjög rólegt, en bara svona allt í lagi tilfinning".

Hlustandi númer 2. „Já þetta var svona létt, dansandi létt og leikandi, já svona létt og
hamingjusamt fólk að lifa og dansa. Mér leið jákvætt, engar áhyggjur, ánægja með lífið".
Samantekt - Joh. Seb. Bach: Nun komm, der heiden Heiland, Kantata No.1.
Þátttakendur í þessu hlustunardæmi voru aðeins tveir. Báðir skynjuðu þeir léttleika
verksins. Þeir fundu kanski ekki þann kirkjulega hátíðarblæ sem oft er tengdur
trúarlegum verkum Bachs og mætti ætla að síendurtekna stefið og tempó verksins hafi
vakið danstilfinningu hlustendanna beggja. Það má vera að það sé hin einfalda, bjarta,
hreina og saklausa ímynd barnsins nýfædda sem tónskáldinu tekst að koma yfir í verkinu
sem þeir heyrnarlausu skynja svo skýrt.
4.15. Umhverfishljóð – Gullfoss
Hlustunardæmið sem hér um ræðir er hljóðritun í umhverfi Gullfoss á fjóra vegu í
mismikilli nálægð við fossinn.31 White Noise er enska orðið yfir „hvítt suð" sem er suð í
raftækni eða suð með jafnri tíðnidreifingu sem veldur m.a. klið í hátölurum og snjó á
sjónvarpsskjám. Þetta hvíta suð er samsetning tíðni allra heyranlegra hljóða í einu. Ef
„hvítt suð” er fært áttund niður kallast það Pink Noise eða "bleikt suð" og það líkist
31

Gunnar Árnason, hljóðtæknir hljóðritaði nið Gullfoss í júní 2006
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náttúruhljóði eins og heyrist í fossum.32
Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Þetta var ekkert spennandi - engin blæbrigði eða neitt - bara
stöðugt og ég veit ekkert hvað þetta var, hvort þetta var söngur eða hvað, en ég fann bara
einhvern stöðugan ... eitthvað eins. Mér fannst þetta ekkert spennandi - nei. Ég hef verið
um borð í skipi og þetta var eins og titringur frá vélinni. Allt frekar eins".
Hlustandi númer 2. „Mér fannst það koma ofsalega mikið, svo stoppaði svo mikið. Mér
fannst eins og maður væri inni í vél. Eins og vélin væri að sarga eða nudda eitthvað. Leið
ekkert illa og ekkert vel heldur og vissi ekki hvað var að gerast. Eins og straumur í
bakið".
Hlustandi númer 3. „Þetta var gleðilegra með stoppum á milli. Ég fékk smá
gleðitilfinningu þarna. Fann sterkt fyrir titring í höndunum".
Hlustandi númer 4. „Já, fyrst þegar ég hlustaði á tónlist hjá þér fann ég einhverjar
tilfinningar og það var gaman, en núna var þetta eins og bilað rafmagn eða eitthvað sjónvarp með snjókomuna í gangi. Þetta var eins og eitthvað sem var bilað".
Hlustandi númer 5. „Núna var þetta rólegra - áður var það stress og óþægindi. Núna var
þetta eins og ferðalög eða frelsi og sá fyrir mér Ameríku með mikla bílaumferð. Svo
þegar það hætti fannst mér það ætti að halda áfram og mætti ekki hætta - var lifandi. Sá
svona sterka ... svona utandyra - í fyrsta dæminu voru dökkir litir, en birta yfir þessu".
Samantekt - umhverfishljóð – Gullfoss
Flestir hlustendanna, eða fjórir af fimm, tengdu myndir sínar við vélar en ekki eitthvað úr
náttúrunni. Þeir gáfu til kynna hversu leiðinlegt þeim þætti þetta hljóðdæmi og sögðust
njóta þess að koma í þessar hlustunarstundir en þetta væri ekki skemmtilegt því að þetta
hafi ekki verið neitt „spennandi - engin blæbrigði eða neitt" og „Já fyrst þegar ég hlustaði
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á tónlist hjá þér fann ég einhverjar tilfinningar og það var gaman, en þetta er eins og
eitthvað sé bara bilað". Í tilfelli þessa hlustunardæmis kom í ljós að hlustendurnir gera
greinarmun á því hvað er hljóð og svo aftur tónlist. Þeir gefa til kynna að ef þeir skynji
ekki sterkar tilfinningar eða myndir í hvaða formi sem þær birtast, sorg, gleði eða
hræðslu, þá finnist þeim ekkert gaman og njóti ekki hlustunarinnar.
4.16. Sínustónar
Sínusbylgja er hrein hljóðbylgja án yfirtóna þar sem hljóðið er kyrrstætt og jákvæðir og
neikvæðir toppar eru jafnir. Hægt er að framleiða þessi hreinu bylgjuform með sérstökum
tækjum og eru þau oft notuð við hljóðprufur.33
Hlustendur fengu að heyra röð nokkurra sínustóna sem lifðu mislengi hver, eða frá 2
sekúndum upp í 5 sek. Aðeins heyrðist einn tónn í einu.
Upplifun hlustenda - heyrnarlausir
Hlustandi númer 1. „Ég fann lítinn titring í blöðrunni, en eins og þetta væri hátt hljóð,
eins og þegar löggubíll er með sírenuna á og svo datt mér í hug svona músafælutæki. Þá
er eitthvað hljóð sett á svo mýsnar fari ekki inn í hús. Svo fann ég fyrir verk á bak við
augun. Þegar ég var 16 ára varð ég að hætta að nota heyrnartæki því þau höfðu þessi áhrif
að mér varð illt á bak við augun. Sams konar titringur".
Hlustandi númer 2. „Ég fann bara eins og eitthvað tíst bara ekkert - eins og fuglatíst eða
eitthvað".
Samantekt – Sínustónar
Þegar fyrri hlustandinn hlustaði á sínustónana fékk hann verk aftan við augun. Hann gerir
greinarmun á þessum titringi og titringnum í uppblásnu blöðrunni sem hann heldur á til
að skynja betur hljóðbylgjurnar og finnst titringurinn vera lítill í blöðrunni og líkir
hljóðinu við sírenu í lögreglubíl, eða músafælutæki. Hinn hlustandinn gerði einnig
greinarmun á því hvort hann væri að upplifa eitthvað tilfinningalegt eða ekki.
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Eins og fyrr segir er uppblásna blaðran hjálpartæki þeirra heyrnarlausu við að ná
sambandi við það sem þeir eru að hlusta á og það er ljóst að titringurinn í blöðrunni
verkar mismunandi á þá. Þó að titringurinn sé lítill, hefur sýnt sig í umsögnum þeirra hér
á undan að hann getur haft jafn mikil tilfinningarleg áhrif og mikill titringur. Í tilfelli
hljóðdæmanna með sínustónum og umhverfishljóði virðist titringurinn ekki gefa þeim
tilfinningalega örvun eða vekja með þeim nein hughrif.
5.

Niðurstöður

Margir af heyrnarlausu þátttakendum þessarar rannsóknar gáfu til kynna óöryggi sitt og
vanmátt gagnvart tónlistarskynjun. Þeir sem komu í fyrsta sinn í hlustunartíma tjáðu
efasemdir sínar um rétt svör hjá sér vegna heyrnarleysis og að þeir væru ekki vissir um að
þeir fyndu það sem þeir „ættu" að finna. Smám saman þróaðist aðferðafræðin og
samskiptin tóku meira mið af döff-menningunniHeyrnarlausu þátttakendurnir urðu smám
saman öruggari og áttu auðveldara með að tjá tilfinningar sínar við hlustun
hljóðdæmanna. Oft báðu hlustendur, sem voru að hlusta í fyrsta skipti, um meiri styrk í
hljóðkerfið til að fá sterkari titring en með þjálfun og „hlustunarsjálfstrausti" fóru kröfur
um slíkt minnkandi.
Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna viðbrögð heyrnarlausra við mismunandi
hljóðdæmum og athuga hvort samræmis gætti í skynjun þeirra. Það var leitast við að
rannsaka hvort heyrnarlausir gerðu greinarmun á tónlist, hljóði og einföldum tónum
ásamt því að athuga hvort hljóðdæmin kölluðu fram sambærilegar tilfinningar hjá
heyrnarlausum og heyrendum. Einnig var því velt upp hvort heyrendur skynjuðu tónlist
einungis út frá fyrirfram lærðum forsendum sem heyrnarlausir geta ekki nýtt sér og hvort
skynjun heyrenda væri þannig takmarkaðri en hinna. Það var skoðað hvernig
heyrnarlausir upplifðu tónlist og hvort þeir aðgreindu vissa þætti í tónlist á sambærilegan
hátt og heyrendur eins og mismunandi hljómblæ hljóðfæra, hvort um eitt hljóðfæri eða
sinfóníuhljómsveit væri að ræða, raftónlist eða fossanið, sínustón eða söngrödd o.s.frv.
Nú skulum við skoða samanburð á skynjun þátttakenda og aðgreiningu mismunandi þátta
í tónlistinni.
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5.1. Samanburður á skynjun þátttakenda
Heyrnarlausir
Við hlustun á öllum tónverkunum í hljóðdæmunum sem hlustendur fengu virtust
heyrnarlausir meðtaka tilfinningaskilaboð verksins. Alla jafna eru þeir sammála eins og
fram kemur í svörum þeirra við verkinu Threnody eftir Penderescki.
Hlustendur eru á einu máli um að tilfinningin sé þung, hræðileg og dökk. Ógn sprengju
og sprengjuflugvéla, sem nær allir hlustendur nefna sérstaklega, taka þeir mjög nærri sér
og vekur hjá þeim sorg, reiði og einmanakennd. Sterk sorgartilfinning vaknar einnig hjá
þeim í verkunum Eroica og Skýið. Í Eroica er sorgin djúp og þung með lýsingum þeirra
á veikindum og dauða en í Skýinu er það sorg vegna saknaðar eins og ástarsorgar. Í
báðum verkunum vakna hjá þeim sterkar tilfinningar um depurð og vanlíðan. Í
Vamphyrotheone og Killshot er tilfinningin sem vaknar hjá þeim ekki ólík þeirri sem þeir
nefna í Threnody, um einmanaleika, höfnun, reiði, hræðslu, sjálfheldu og lífsháska. Það
er einmitt í þessum verkum sem þeir setja sig í faðm náttúruaflanna sem fara með þá í
ógöngur og það virðist eins og þeir missi tökin. Verkið Dettifoss er dæmi um verk sem
kallar fram tilfinningu um öryggisleysi líkt og að hanga í lausu lofti og vita ekki hvað er
framundan. Hlustendur eru dregnir áfram með stjórnlausum vatnsflaumnum í spennu og
eru hræddir við framhaldið. Í Killshot finna þeir einnig óöryggið og reyna að koma sér í
skjól frá veðurofsa og sjógangi. Það verk vekur tilfinninguna hjá hlustandanum að honum
finnst eins og hann muni drukkna í Gullfossi. Þeir upplifa náttúruna á mismunandi hátt í
tónlistinni, bæði sem mikla ógn þ.e.a.s. í hvirfilbyljum, jarðskjálftum, ofsaveðrum og
sjógangi. Hún vekur þó einnig hjá þeim frið og ró í fallegri náttúrunni. Þeir sjá bláan,
heiðan himinn, strendur og gárað vatn eins og í verkunum Bergmál og Örlög.
Hjá heyrnarlausu hlustendunum vekur tónverkið Skýið minningu um höfnun, sorg og
einmanakennd frá einhverjum tíma. Hvort um er að ræða reynslu hlustandans, einhverra
löngu horfinna ættingja hans, eða kannski úr lífi tónskáldsins, sem stundum þurfti að
glíma við depurð sína, eða fólks í kring um hann, látum við liggja á milli hluta. Debussy
lýsir sínu verki í mynd af skýhnoðra á hægri og andaktugri hreyfingu um loftin. Ef til vill
má ætla að hlustendur hafi einmitt náð snertingu við kyrrðina í skýinu sjálfu, tónmál
höfundar og hafi ef til vill tengt það við þann heim sem margir þeirra hafa þurft að lifa í
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og kölluðu þoku. Það var heimurinn þeirra áður en táknmálsbanninu var aflétt.
Hlustendur skynja svart-hvítan lit og gráan í þessu verki, lit þokunnar. Í innhverfri íhugun
er oft talað um að “snerta einmanaleikann” sem kveikir sorgartilfinningu hjá okkur.

Í flestum tilvikum kölluðu tónverkin fram sambærilegar tilfinningar hjá heyrnarlausu
hlustendunum en á því voru undantekningar sem áttu sér skýringar í uppbyggingu
verksins og tilfinningalegri líðan hlustenda. Það sýnir sig t.d. í hljóðdæminu Vals triste.
Þar er farið á ólíka staði tilfinninganna og ekki ósennilegt að hver og einn hlustandi nemi
best þá hluta verksins sem ríma við líðan hans þá stundina. Sá sem er sorgmæddur
skynjar sterkar þá kafla sem spila á þyngri nótur, en hlustandinn sem er glaður í bragði
tengir sig betur við hraðan og hressandi valsdansinn. Þannig drógu þeir stundum upp
dramatískar myndir í lýsingum sínum á hughrifum sem tiltekið tónverk veitti. Þar voru
t.d. dauði og skilnaður mælikvarði á dýpt tilfinninga. Hins vegar virtust þeir stundum geta
lýst dramatískum myndum með þessum hætti án þess að tengjast þeim tilfinningum
persónulega.

Hughrifin sem tónverkin kölluðu fram birtust oft í litum og myndum og ljóst að mynd- og
líkingamál gegnir mikilvægu hlutverki í túlkun heyrnarlausra á tilfinningum og upplifun.
Hlustendurnir skynja liti og nota þá til að lýsa tilfinningum sínum. Þegar þeir lýsa
einhverju hræðilegu, sorg eða ógnvekjandi ástandi eins og í Threnody og Skýinu nota þeir
gráan eða dökkan lit. Stundum tala þeir um svart-hvítan lit eða taka sérstaklega fram að
það sé enginn litur og það er neikvætt að þeirra mati og lýsir óvissu eins og í verkunum
Threnody og Dettifossi. Í verkunum Brúðkaupsdagar í Troldhaugen og Vals triste nefna
þeir marga liti eins og gula, bleika, græna og rauða. Þannig drógu þeir stundum upp
dramatískar myndir í lýsingum sínum á hughrifum sem tiltekið tónverk veitti. Þar voru
t.d. dauði og skilnaður mælikvarði á dýpt tilfinninga. Hins vegar virtust þeir stundum geta
lýst dramatískum myndum með þessum hætti án þess að tengjast þeim tilfinningum
persónulega.
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Einnig var ljóst að heyrnarlausir gera skýran greinarmun á tónlist og öðru hljóði eins og
kemur fram í svörum þeirra við hljóðdæmum þar sem notuð voru umhverfishljóð og
sínustónar. Þau hljóð vekja ekki hjá þeim hughrif eða tilfinningalega örvun. Í öllum
hinum hljóðdæmunum þar sem tónlist var leikin skynjuðu þeir tilfinningar. Það kom
einnig skýrt fram í svörum þeirra að ef hljóðdæmið kallar ekki fram sterkar tilfinningar
eða myndir í hvaða formi sem þær birtast, sorg, gleði eða hræðslu, þá finnst þeim ekkert
gaman og njóta ekki hlustunarinnar.

Þá er ljóst að titringurinn í uppblásnu blöðrunni, sem er þeirra hjálpartæki í hlustuninni,
verkar mismunandi á þá. Þó að titringurinn sé lítill kemur það fram í umsögnum þeirra
hér á undan að hann getur haft jafn mikil tilfinningarleg áhrif og mikill titringur.
Heyrendur
Markmiðið með því að fá hóp heyrandi hlustenda til þátttöku í rannsókninni var að
athuga hvort og þá hvernig heyrendur meðtaka tónlist ef reynt er að útiloka hlustun þeirra
um eyru eftir megni. Í hópnum voru bæði tónlistarmenn og leikmenn á því sviði og ljóst
að þeir sem mesta þekkingu höfðu þurftu að hafa fyrir því að láta ekki kunnáttu sína
koma í veg fyrir að þeir skynjuðu hljóðdæmin eftir öðrum leiðum en þeim hefðbundnu.
Allir heyrandi hlustendurnir virtust þó upplifa nýstárlega tónlistarskynjun. Allir áttu það
sammerkt að upplifa sterkar myndir og jafnvel heilu sögurnar og svo virtist sem
sköpunarflæði færi af stað hjá þeim. Einn þessara hlustenda nefnir þetta sérstaklega og
talar um hvað það sé “gaman að átta sig á því að sköpunakraftur manns [fái] stuð”. Sami
hlustandi talar líka um að sér finnist hefðbundin hlustun hálf stöðnuð í samanburði við
þessa og segir að hér séu “tónarnir að vinna sína vinnu innan í manni”. Athyglisvert var
að þegar heyrendur meðtóku tónlist með þessum hætti þá lýstu þeir upplifun sinni á mjög
myndrænan hátt svipað og heyrnarlausir gera, gripu til líkinga úr náttúrunni og notuðu liti
óspart.
Heyrnarlausir og heyrendur
Ef borið er saman hvort heyrendur og heyrnarlausir upplifi hliðstæðar tilfinningar við
hlustun á þeim tóndæmum sem lögð voru fyrir báða hópa virðist að sú sé raunin. Við
hlustun á Eroica talaði meirihluti jafnt heyrenda og heyrnarlausra um sorg og vanlíðan
þegar þeir lýstu skynjun sinni og var athyglisvert hve myndræn lýsing heyrenda var,
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samanber “fjallið svarta” og “karl sem var vondur við mömmu mína”. Heyrnarlausir lýstu
einmanakennd og ráðvillu þegar þeir hlustuðu á Vamphyrotheone og kom sú tilfinning
berlega í ljós hjá heyrendum líka, samanber ummælin “til hvers er ég hér? Á ég að vilja
eitthvað?” Annar lýsti máttugum fugli sem missir sjálfstraustið og snýr ráðvilltur heim.
Sá þriðji talar um óræðan stað á reikistjörnu þar sem eru “… eitruð öfl, vondir
rafsegulstraumar, ekkert líf”.
Við hlustun á verkinu Killshot virðast heyrnarlausir upplifa sig í sjálfheldu, spennu og
öryggisleysi. Heyrendur skynja ógnina, en hún er fjarlægari og snertir þá ekki beint,
samanber “jákvæð hræðslutilfinning”. Annar segist ekki vita hvort hann væri “smeykur
en þetta var framandi.” Enn annar segist hafa verið “sogaður niður í undirdjúpin.”
Viðbrögð heyrandi hlustenda við verkinu Örlög voru mismunandi líkt og hjá þeim
heyrnarlausu. Hins vegar upplifðu báðir hópar sterka tengingu við náttúruna og nefna
báðir oftast orðin vatn, sjór, klettar, strönd og steinar.
5.2. Upplifun þátttakenda og táknmál tónverksins
Þar sem ljóst virðist að jafnan hafi gætt samræmis í svörum heyrnarlausu hlustendanna
við hljóðdæmunum, lék forvitni á að vita hvort skynjun þeirra ætti sér samsvörun við þá
hljóðmynd sem tónskáldið leitaðist við að skapa. Í stuttu máli virtist sú vera raunin.
Þannig tala heyrnarlausu hlustendendurnir um stríð, sprengjur, dauða, ógn, reiði og
hræðslu við hlustun á verkinu Threnody. Sú mynd samræmist vel tónaljóðinu en
tónskáldið tileinkaði verkið fórnarlömbum kjarnorkusprengjunnar, sem sprakk 15 árum
áður en verkið varð til.

Í öðrum kafla Eroicu, jarðarfararmarsinum sem var til hlustunar í rannsókninni, kemur
fram yfirdrifin tilfinningasemi, viðkvæmni og dramatískur virðuleiki sem er sorglegt ferli
og átakanlegt. Þessi sinfónía er samin fyrir og um hina miklu hetju Napóleon Bonaparte.
Þegar Napóleon gaf sér keisaranafnbótina fannst Beethoven hann hins vegar hafa misst
sanna hetju og þann mann sem hann dáði og samdi því jarðarfararmars í staðinn. Það er
líkt og hlustendurnir finni þetta. Þeir skynja vanlíðan tónskáldsins og því birtast
sorgartilfinningar og myndir af dauða og söknuði í hugum þeirra. Þeir tengjast á einhvern
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hátt þessu veika líkamlega og andlega ástandi tónskáldsins, því að svo virðist sem þeir
nemi tilfinningu verksins, eða tónskáldsins, í líkamanum.

Það er ekki bara sorg og grátur sem hlustendur þessa verkefnis upplifa heldur einnig
tilfinningar sem tengjast dagsins önn. Í verkinu Brúðkaupsdagar í Troldhaugen sem er
glaðlegt og kraftmikið í senn, skynja þeir með mismunandi hætti ástarsamband karls og
konu, rifrildi og svo einnig ástarsögu. Þegar hlustendurnir, sem hafa ekki heyrn, skynja
það sama í hljóðdæmunum, hljótum við að geta okkur til um að þeir nái á einhvern hátt
að tengjast tilfinningum tónskáldsins. Hins vegar kann að vera að tónskáldið velji
viðfangsefnið með tilliti til eigin tilfinninga og spili þannig meðvitað eða ómeðvitað á
tilfinningastrengi sem þeir heyrnarlausu skynja.

Í verkunum Örlög og Bergmál leikur Stomu Yamash´ta af fingrum fram á japönsk
steinahljóðfæri. Hann setur sig í samband við orkuna sem umlykur erfiðar aðstæður
hrjáðu barnanna í fyrrnefnda verkinu og svo hins vegar heilunarorku börnunum til handa
í því seinna. Hann hefur leikið á þessi steinahljóðfæri í yfir 30 ár og segir hann steinana
alltaf ráða för. Þeir eru teknir af botni sjávar úr fjalli sem teygir rætur sínar lengst á haf út.
Hann segir þá haldna einhverjum óútskýranlegum kröftum og að þeir séu komnir með
vitneskju og reynslu langt út fyrir það sem mannlegur hugur getur náð utan um. Hvernig
sem á því stendur fá hlustendurnir heyrnarlausu tilfinningu fyrir sjó sem skellur á strönd
eða klettum og einnig vatni sem gárast þegar steini er kastað í það. Í þessum lögum mætti
ætla að steinarnir væru tónskáldið og Stomu hljóðfærið.
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6.

Tónsmíðin

Tónverkið er byggt upp af fjórum þáttum sem nefndir eru i, ii, iii, iv
Verkið er fyrir kammersveit, fimm söngvara og hljóðmynd.
Ljóð ii Skuggi minn og iii Neðansjávar eftir Kristínu Ómarsdóttur
Með þessu tónverki leitast höfundur við að vekja sams konar viðbrögð og tilfinningar og
tónlistin, sem segir frá í rannsóknarritgerðinni, vakti hjá hlustendunum sem hafa ekki
virka heyrnarstöð. Höfundur velur nokkrar ólíkar hugmyndir sem framkölluðu
mismunandi tilfinningaleg viðbrögð s.s. þyngsli, depurð, gleði, ást, hamingju, sorg,
hræðslu og angist.
i. Heyrnarskerðing, þungt - létt
Söngkvintett og hljóðmynd.
Þessi fyrsti kafli verksins er hljóðmynd og texti í ABA formi. Efniviðurinn byggist á
tónlistinni sem lögð var fyrir heyrnarlausa hlustendur rannsóknarinnar. Tónverkunum er
skipt í tvo megin flokka, annars vegar flokkinn sem vakti jákvæð hughrif hlustenda eins
og gleði, ást, hamingju og friðsæld og hins vegar flokkinn sem vakti neikvæð hughrif
þ.e.a.s. depurð, sorg, reiði, hræðslu og angist. Tónverkum sem samræmast áhrifum hvors
flokks fyrir sig er safnað saman í eitt verk og þau hljóðblönduð svo úr verður nýtt
hljóðverk. Sérhvert verk innan hljóðmyndarinnar leikur því hlutverk eins og eins
hljóðfæris í hljómsveit eða einnar raddar í sönghópi. Leitast er við að setja hljóðmyndina
í sams konar ástand og heyrnarskertur einstaklingur heyrir hana hugsanlega. Við þessa
hljóðmynd spinnur hver og einn í kórnum setningar með eins konar tal-söng og eru þær
lýsingar þátttakenda á tónskynjun sinni í rannsókninni sem ritgerðin byggist á. Þessi talspuni söngvaranna miðast við að nota hreyfingar milli lítillar og stórrar tvíundar í báðar
áttir. Í seinni kafla A fara raddirnar að tal/syngja ofan í hver aðra með setningum sem
hver og einn söngvari hefur tekið ástfóstri við og endurtekur. Hraði og styrkur tal/söngs
er frjáls í túlkun flytjenda. Hljóðmyndin heldur sér í ABA forminu. Sjá hljóðmynd I á
meðfylgjandi diski og texta í viðauka 8.1
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ii. Skuggi minn depurð
Söngkvintett og hljóðmynd.
Annar kafli verksins er skrifaður fyrir 5 söngraddir. Hljóðmyndin er sjötta röddin og
túlkar skuggann sem fjallað er um í ljóði Kristínar Ómarsdóttur Skuggi minn
Sálin, eða innsti kjarni okkar, birtist hér í formi skugga. Ef við byrgjum inni birtuna, sem
þarf til að kalla hann fram, með fálæti, depurð og drunga, fremjum við sálarmorð.
Skugginn kallar okkur til ábyrgðar og spyr “lífvörð” sinn áleitinna spurninga um hvort
komið sé að kveðjustund, ástin sé sofnuð, eða fylgdinni lokið. Sjá hljóðmynd II á
meðfylgjandi diski og nótur í viðauka 8.2
iii. „Myndir” gleði - hamingja
Söngkvintett og slagverk.
Í A kaflanum er leitast við að vekja tilfinninguna "gleði" og er hann settur fram með þeim
hætti að flytjendur fá gefna “mynd” í formi ljóðs af þeirri tilfinningu sem tónskáldið vill
að þeir túlki og vekji hjá áheyrendum. Þessi kafli hefst með einu bjölluslagi sem leiðir til
kyrrstöðu og einbeitingar flytjenda í algerri þögn. Í því ástandi hefst hugarflutningur
flytjendanna á “mynd” höfundar yfir til áheyrenda. Sömu aðferð er beitt í B kaflanum en
þar er tónmálið annað í byrjun. Í stað bjöllunnar er notað woodchimes. “Myndin” og
tilfinning hennar leitast við að vekja hamingjutilfinningu hjá flytjendum og berst þannig
til áheyrenda. Tímamörk eru ekki nákvæm á flutningi „myndanna” (tilfinninganna) og er
því einhver einn flytjendanna skipaður stjórnandi og sá ræður lengd hvors kafla fyrir sig.
Sjá „myndir” I og II í viðauka 8.3
iv. Neðansjávar

reiði - sorg - angist - hræðsla

Slagverk (marimba, bassatromma, simbalar, vatnsharpa, simbalar, klukkur og söngur í
vatnskeri), kontrabassi, altrödd, harmónikka, rafbassasnitta og kassasnitta.
Rafbassasnitta og kassasnitta fá þetta heiti þar sem hljóðfærin eru hefðbundin, þ.e.
rafbassi og kassagítar, en leikið á þau með óhefðbundnum hætti. Hljóðfæraleikarinn situr
með hljóðfærið á gítarstandi fyrir framan sig líkt og hann væri með selló og strýkur
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strengina með snittuteini sem hann heldur á í hægri hendi. Snittuteinninn er allur settur
skrúfgangi og grípur því í strengina þegar honum er strokið við þá. Vinstri hönd þaggar
niður í strengjunum á milli stroka og stjórnar einnig hljóðblæ með því að snerta strengina
sitt hvorum megin við snittuteininn. Styrk og áherslum er stjórnað með mismunandi
þrýstingi á strengina. Stundum eru báðar hendur á snittuteininum og við það verður
hljóðstyrkurinn meiri. Þar sem ekki er hefð fyrir þessum hljóðfærum eða til nótnakerfi
fyrir þau, svo vitað sé, teiknaði undirrituð mynstur sem hljóðfæraleikarinn fylgir. Hinir
hljóðfæraleikararnir fara einnig eftir mynstri og tveir þeirra, harmónikkuleikarinn og
kontrabassaleikarinn, hafa nótur sem þeir styðjast við í sínum spuna. Í viðauka eru
skýringar og einnig teikningar sem gerðar eru með kolum og blýöntum sem
hljóðfæraleikarar fylgja. Styrkleikabreytingar fara eftir styrk litamynsturs. Stefna
mynstursins leiðir hljóminn upp eða niður (í tilfelli rafbassans og gítarsins með því að
renna til sjálfum snittuteininum á milli banda). Þegar mynstrið er stöðugt (í jafnri línu) er
hljómurinn nokkurn veginn stöðugur á einu bandi þegar um ræðir kassasnittu eða
rafbassasnittu. Áherslan á efri eða neðri strengjum fer eftir litastyrk efri eða neðri hluta
mynstursins. Sumir kaflarnir kalla á að slagverksleikarinn velji sér hljóðfæri þar sem
annað hljóðfærið fylgir neðri hluta mynstursins en hitt efri hlutanum. Í flestum tilfellum
leikur hann á aðeins eitt hljóðfæri í einu og beitir styrleikabreytingunum eftir litastyrk
mynstursins. Bil á mynstri merkir þögn. Það er stjórnandans að leiða lengd hvers kafla (A
B C D E og F) og einnig lengd mynsturs innan hans. Fjölbreytileiki í stillingu á gítar
gefur möguleika á ólíkri áferð hljóma og tóna. Í þessu verki er kassagítarinn stilltur í
hreinum moll en bassagítar í hreinum ferundum. Söngrödd velur sér tóntegund, es moll,
ges moll, as moll eða b moll og syngur frjálst en með áherslu á litlar og stórar tvíundir.
Söngur og öll hljóðfæri eru hljóðmögnuð.
Í ljóðinu Neðansjávar segir frá litlu þorpi sem verður fyrir risaöldu frá hafi og leggur það
í rúst. Við upplifum fegurð hafsins og kyrrðarinnar í byrjun og áttum okkur ekki á
hættunni sem fylgir á eftir. Hægt og rólega sameinumst við þessari risaöldu og förum
með henni að litla sjávarþorpinu, brjótum það og eyðileggjum. Við staðsetjum okkur í
einni ímyndaðri íbúð þorpsins sem nú er neðansjávar. Við syndum á milli herbergja og
vildum að lífið héldi áfram með sínum venjum, að við gætum fengið okkur kaffi, sagt
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sögur af sjómönnum eða sett rúllur í hárið. Við syrgjum og erum örlögunum reið.
Tilfinning verksins er sótt í heim hlustenda rannsóknarinnar sem oft birtist í lýsingum
þeirra á náttúruöflum og tengist vatni og veðrum. Sumir þeirra nutu skrítnu, ókunnu
staðanna og spennunnar í skynjunum sínum á meðan aðrir urðu hræddir og óöryggir.
Sjá ljóð, teikningu (útskýringar) og nótur í viðauka 8.4
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7.

Lokaorð

Eins og að framan er sagt virtust heyrnarlausu þátttakendurnir njóta tónlistar engu síður
en þeir sem hafa heyrn. Einnig virtust þeir verða fyrir sams konar hughrifum við hlustun
á hljóðdæmunum. Við nánari skoðun kom auk þess í ljós samsvörun á milli upplifunar
þeirra og líðan tónskáldsins, eða þeirrar tilfinningar sem það virtist hafa leitast við að
koma til skila leynt eða ljóst. Þegar heyrendur gerðu tilraun til að skynja tónlist á
sambærilegan hátt og þeir heyrnarlausu, upplifðu þeir nýstárlegar tilfinningar sem
verkuðu sterkt á þá og kölluðu fram sambærilegar myndir og þeir heyrnarlausu gripu til
þegar þeir lýstu tónskynjun sinni. Við frekari samanburð kom einnig í ljós samræmi á
milli þeirra tilfinninga sem heyrendur og heyrnarlausir lýstu við hlustun á tilteknum
tóndæmum.

Niðurstaða rannsóknarinnar bendir því til þess að:
•

samræmis gæti í skynjun heyrnarlausra á hljóðdæmunum, sem kemur m.a.
fram í lýsingu á tilfinningum, myndmáli og litum.

•

heyrnarlausir geri greinarmun á tónlist og hljóði.

•

samræmis gæti í skynjun heyrnarlausra og heyrandi á hljóðdæmunum, sem
birtist í hliðstæðum lýsingum á tilfinningum.

Rannsókn þessi bendir til að gefa megi hugtakinu hlustun víðari og nýja merkingu. Sama
máli gegnir um hugtökin heyrn og heyrnarleysi. Þeir sem hafa óvirk eyru virðast geta
hlustað og notið þess sem þeir heyra. Í stað þess að einskorða hlustunina við eyrun, eins
og heyrendur eiga að venjast, virkja þeir allan líkamann og beita að öllum líkindum
heyrnarstöðvum í heilanum við að vinna úr skynjuninni. Snertiskynjun líkamans virðist
því ekki síður til þess fallin að meðtaka og njóta tónlistar.
Síðari hluti þessa verkefnis er tónsmíð sem á rætur í ofangreindri rannsókn.
Rannsóknarferlið hafði mikil áhrif á mig sem tónsmið og sannfærði mig um að
heyrnarlaust fólk gæti „hlustað“ á tónlist. Það var mjög lærdómsríkt að fylgjast með því
hvernig þeir heyrnarlausu þátttakendur, sem voru til að byrja með óöruggir í hlutverki
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hlustenda, efldust með æfingunni og enduðu með að lýsa upplifun sinni af öryggi. Ég
hugsa tónverkið því fyrir stærri hóp en eingöngu heyrendur og tek því líka mið af þeim
sem hlusta með því að snerta. Í tónverkinu leitast ég við að miðla upplifun minni af
þögninni í heimi heyrnarlausra og hvernig tónlistin nær að finna sér leið þangað.
Frásagnir þátttakenda af tónskynjun sinni fléttast því inn í verkið þar sem heimar hljóðs
og þagnar kallast á og mætast.
Hvatinn að tónverkinu og hugmyndafræðin að baki þess byggist á lýsingum heyrnarlausu
þátttakendanna í rannsókninni á tónskynjun sinni. Upplifun mín var sú að þeir yrðu ekki
síður varir við tilfinningarnar í tónlistinni en heyrendur. Þess vegna geng ég út frá því að
mín tilfinning og líðan birtist í tónverkinu og nái til hlustenda. Hvort sem um er að ræða
þögn fyrir kór í formi hljóðrar myndbirtingar og flutt með hugarafli til áheyrenda, eða
tónverk byggt á djörfum hljómaupphleðslum á breiðu tíðnisviði og leikið á ólík hljóðfæri,
eða hver önnur sem útfærslan er, þá fer tónsmíðin alltaf eftir því hvað höfundur gefur af
sjálfum sér til verksins.
Lýsingar heyrnarlausu hlustendanna báru vitni um sterka, tilfinningalega reynslu þar sem
skarpar andstæður voru dregnar skýrum dráttum. Þessum áhrifum leitast ég við að miðla í
tónverkinu með því að stilla saman jákvæðum og neikvæðum hughrifum. Heiðarleiki og
hreinskilni þátttakenda við tjáningu á tónlistarskynjun sinni mótaði líka nálgun mína í
tónsmíðinni. Það var ekkert fyrirfram gefið, engin upphafin eða lærð skynjun. Ég vildi
því nálgast verkið með sama heiðarleika og hreinskilni. Tónsmíðin er afrakstur einstakrar
reynslu með fólki sem í þögn upplifði tónlist og miðlaði mér tilfinningum sínum. Með
verkinu votta ég þátttakendum virðingu og þakklæti og óska þess að sú tilfinning nái að
skila sér alla leið að mótum hljóðs og þagnar.
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8.

Viðaukar

8.1. i kafli
A
1 rödd: Er ekki vanur að hlusta á tónlist en mér fannst þetta vera eins og þrumur.
2 rödd: Þetta var eins og þota - get ekki svarað því - einhver hávaði - Mér fannst gaman, af því ég fann
titringinn.
3 rödd: Nú fannst mér ég heyra raddir þó ég heyri ekki neitt.
4 rödd: Það er eins og tónlistin viti ekki hvað hún vilji og sveiflast fram og til baka: „Ég ætla þessa leið,
nei ég fer frekar hingað", eins og hún sé óákveðin, svo skrítið. Það var allt bara í lausu lofti. Hvort þetta er
ást, skemmtun eða gleði, fann ekkert þannig. Ég fann að ég sveiflaðist sjálf svoldið með í þessu rugli.
5 rödd: Þetta var eins og ástarlag eins og par að dansa í leikhúsi.
1 rödd: Núna fannst mér skemmtilegt. Stelpa og strákur að ná saman. Eltingaleikur, og það var ást í þessu.
Að reyna við tilfinning.
2 rödd: Fann fyrir vatni, eins og þegar maður kastar steini í vatn og það gárast. Þetta er þægileg hreyfing
og það var blár litur í þessu. Þetta var ekki saga.
3 rödd: Í byrjun er eins og það sé barn sem treystir einhverjum en svo er eins og einhver hafi brugðist
traustinu. Þannig að eftir því sem barnið eldist eflist það, eins og það sé að byggja sig upp að innan, að
sýna að það skal enginn buga það og það segir: „Til fjandans með þetta, ég er bara svona og stend sterk
og stolt persona”.
4 rödd: Fjölskylda mín spilar á píanó og ég kem við það með höndunum og mér finnst gott að finna
píanótónlist. Þetta er allt öðruvísi en píanó.
5 rödd: Veit ekki hvort þetta var bara rólegt píanó - en ég gat bara sofnað.
B
1 rödd: Mér fannst þetta ógeðslegt. Mér brá fyrst. Ég varð hræddur, - fannst ég þurfa að flýja. Ég sá bara
svart. - Innilokunarkennd.
2 rödd: Allt í einu var eins og ég dytti í Gullfoss. Svo var eins og ég væri líka annað barn sem var að detta.
Ég kallaði: ekki vera svona forvitin! - Ég hélt ég væri að fara að deyja.
3 rödd: Það var helst á hjártasvæðinu. Bringunni. Þetta var bara eins og venjuleg reiði sem grípur mann.
4 rödd: Veit ekki - þetta var eins og það væri leið sem ég vildi fara sem lokaðist - svo fór ég aðra leið og
hún lokaðist - alveg sama hvað ég reyndi, ég lenti alltaf í því að það lokaðist á mig.
5 rödd: Byrjunin var eins og ofbeldi og sársauki. Stöðugt verið að brjóta niður og mér fannst ég vera
einmana.
1 rödd: Mér fannst eins og það væri mjög mikið myrkur, eins og það væri geimfar svipað og draugur,
spenna.
2 rödd: Mér leið ekki vel- beljandi rigning í blöðrunni og mikil eyðilegging.
3 rödd: Tilfinningin var bara pirrandi, - eins og þetta með systur mína, - sem fékk 7 vini í heimsókn en ég
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enga, því ég heyrði - ekkert.
4 rödd: Þetta var eins og stríð. Eins og flugvélar að varpa sprengjum og fólk að reyna að flýja. Svo var
rólegt smá stund - en þá var eins og það væri barn, aleitt, og allir væru dánir í kring um það. Barnið
reikaði um og var að leita að foreldrum sínum.
5 rödd: Ég var andi og andinn var á leiðinni upp en einhver var að gera lífgunaræfingar á mér
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8.2. ii kafli
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8.3. iii kafli
Mynd I
Sjáðu þennan töfrastein
Ég ætla að gefa þér hann
Steinninn er það máttugur að um leið og þú snertir hann verðurðu glaður í hjartanu
Svo ef þú óskar þér einhvers þá rætist óskin
Mynd II
Við erum á toppi fallegasta fjalls í heimi
Nei sko ! hunangsfluga !
Ég vissi ekki að hunangsflugur færu upp á svo hátt fjall
Jú, í sól og logni
Við erum bergnumin !
Og nákvæmlega þannig erum við sátt við að deyja
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8.4. iv kafli

78

79

Neðansjávar
ljóð eftir Kristínu Ómarsdóttur,
hér byrjar heimurinn
þar endar hann
mig langar að vakna neðansjávar
hefja þar nýjan dag
laga kaffi
leggja dúk á borðið
vekja þig
þú syndir
inn í eldhús

komdu syndum
inn í eldhús
mig langar að skúra
sjávarbotninn
strengja um mig svuntu
hengja upp á snúrur
setja rúllur í hárið
greiða mér
neðansjávar

mig langar að sofna
neðansjávar
breiða sængina
yfir þig
hjá vöggusöng
óþekkts sjómanns

safna hári
neðansjávar

enn dreymir okkur

rauðar neglur
fljóta burt

stilla vekjaraklukkuna
undir gítarleik
óþekkts sjómanns

ekki neitt
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