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Útdráttur 

"essi ritger! fjallar í grófum dráttum um píanóleikarann Glenn Gould og hans 

einstaka persónuleika. Ég mun forvitnast um #a! hvernig einangrun hans, bæ!i í æsku 

og á fullor!insárum átti #átt í a! móta hann og feril hans. Glenn var umvafinn tónlist 

frá fæ!ingu. Ég byrja #ví á a! tala um æsku hans og #au sterku áhrif sem mó!ir hans 

haf!i á hann. Ótti Glenn vi! sjúkdóma ver!ur sí!an til umfjöllunar, hvernig hann var! 

til og  #au neikvæ!u og jákvæ!u áhrif sem hann haf!i á tónlistarferilinn. Ég mun tala 

um tilhneigingu Glenn til a! einangra sig frá samfer!amönnum sínum og hverjar 

ástæ!ur #ess voru. Ennfremur ver!ur fjalla! um hans persónulegu ástæ!ur fyrir #ví a! 

hætta a! halda tónleika 31 árs og einbeita sér alfari! a! hljó!upptökum. "ar mun ég 

sko!a hvernig ótti hans og áhyggjur tengdust #ví.  

     Í lokin tala ég svo um túlkun hans og hvernig hún tengist hans persónuleika. Hann 

vildi gjarnan gera hlutina ö!ruvísi og taldi #a! í raun einu réttlætinguna fyrir #ví a! 

stunda listsköpun. Ég fjalla einnig um #a! af hverju Bach henta!i honum svona vel og 

hva!a bo!skap Glenn sá í tónlist hans. Glenn Gould var samt sem á!ur dularfullur 

einstaklingur og #ví vir!ist erfitt a! komast alveg til botns í persónuleika hans. 
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Inngangur 

Eftir a! hafa hlusta! og horft á Glenn Gould spila Bach var! ég heilla!ur, sérstaklega 

af leik hans á Goldberg tilbrig!unum. Sjaldan haf!i ég heyrt Bach leikinn jafn fallega. 

Ég velti #ví fyrir mér hvernig svona listama!ur hafi or!i! til? Hvers konar persóna var 

hann? Me! #ví a! sko!a líf Gould má sjá a! sjálfviljug einangrun hans haf!i mikil 

áhrif á hann sem persónu og tónlistarmann. Me! #essari ritger! s$ni ég fram á a! 

einangrunin hafi átt afgerandi #átt í a! móta #ann óvenjulega tónlistarmann sem 

Glenn Gould var. 

     Ég mun byrja á a! fjalla um #au áhrif sem uppeldi! haf!i á hann og #á sérstaklega 

áhrif mó!ur hans sem voru mikil. Hlutverk tónlistar í æsku hans var ö!ruvísi en hjá 

flestum og mun ég sk$ra í hva!a umhverfi tónlistaráhugi hans #róa!ist.  

     Glenn haf!i frá barnsaldri miklar áhyggjur af líkama sínum. Ég forvitnast um #a! 

hvernig #essar áhyggjur ur!u til #ess a! hann einangra!ist meir og meir frá fólkinu í 

kringum sig. Ég mun ekki reyna a! útsk$ra nákvæmlega hva!a ge!raskanir hann átti 

vi! a! strí!a en í grófum dráttum bjó hann oft vi! mikinn ótta, ótta sem hann ré!i ekki 

vi! og leita!i sér aldrei hjálpar vi!. Í #essu sambandi vildi ég vita hva!a áhrif óttinn 

haf!i á listsköpun hans, haf!i hann jákvæ! e!a neikvæ! áhrif? Ég vil s$na fram á a! 

hann haf!i ekki einungis neikvæ! áhrif. Einveran var Glenn sjálfum hugleikin og taldi 

hann hana mikilvæga fyrir sköpunarkraftinn. Ég mun #ví gera grein fyrir hans eigin 

sko!unum á hlutverki einverunnar. 

     Í framhaldinu mun ég sko!a hvernig tilhneiging hans til einangrunar var! til #ess 

a! hann hætti alfari! tónleikahaldi. Ég vil s$na hvernig mó!ir hans haf!i me! uppeldi 

sínu, líklega óviljandi, áhrif á #essar ákvar!anir hans. Ég mun kafa ofan í ástæ!ur #ess 

a! Glenn kaus fremur öryggi og #ægindi hljó!versins en „lifandi“ flutning. Í #ví 

samhengi varpa ég ljósi á hugmyndir hans um kosti hljó!versins fram yfir 

tónleikasalinn. Hann tók annan pól í hæ!ina en flestir tónlistarmenn og hélt #ví fram 

a! upptökur gætu einar og sér duga! sem samskipti tónlistarmanns vi! áheyrendur.  

     A! lokum fjalla ég í grófum dráttum um #au áhrif sem persónuleiki Glenn og 

einvera höf!u á tónlistarlega túlkun hans. Hvernig ótti hans vi! hættur heimsins fékk 

hann til a! sökkva sér d$pra og d$pra inn í tónlistina. Ég reyni a! útsk$ra af hverju 

Glenn vildi alltaf fara sínar eigin lei!ir í öllu sem hann ger!i.  

     Í ritger!inni fjalla ég ekki ítarlega um einstakar upptökur e!a tónleika. Ég vil hins 

vegar leyfa hugmyndum Glenn Gould a! koma fram og #ví leyfi ég honum stundum 

a! hafa or!i!. 
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1.1 Uppvöxtur, hlutverk tónlistar í æsku og áhrif mó!ur 

Glenn Herbert Gould fæddist 25. september 1932 í Toronto í Kanada. Foreldrar hans 

voru Russell Herbert Gold skinnakaupma!ur og Florence Emma Gold píanókennari. 

Strax frá upphafi var mó!ir hans rá!andi afl í mótun hans sem persónu enda sá hún 

bæ!i um uppeldi og tónlistarmenntun hans fram a! tíu ára aldri. "a! má segja a! hún 

hafi byrja! á!ur en hann fæddist #ar sem hún spila!i gagngert fyrir hann tónlist 

me!an hann var enn í mó!urkvi!i.1 Mó!ir hans haf!i nefnilega #egar ákve!i! a! hann 

yr!i píanóleikari e!a tónskáld.  

     Hún byrja!i snemma a! kynna Glenn fyrir píanóinu. "egar hann var kornabarn hélt 

hún gjarnan á honum me!an hún spila!i fyrir hann. Hún setti hendur hans yfir 

hljómbor!i! og hvatti hann til a! $ta á nóturnar.2 Ég tel a! #a! hafi haft mikil áhrif á 

hugmyndir hans um hlutverk tónlistar. Hann hefur lært a! tengja píanói! vi! eitthva! 

nau!synlegt, #a! a! spila á píanói! var hluti af hinu daglega lífi, jafn sjálfsagt og a! 

bor!a. "essi mikla nærvera tónlistar á heimilinu hefur örugglega gert #a! a! verkum 

a! Glenn byrja!i mjög snemma a! spila á píanói! a! eigin frumkvæ!i.  

Me! #essu óvenjulega uppeldi var! Glenn óvenjulegt ungbarn, sem dæmi hreyf!i 

hann gjarnan fingurna sjálfstætt líkt og hann væri a! leika á hljó!færi. 

     Heimilislæknirinn sag!i vi! foreldrana: „Drengurinn á anna! hvort eftir a! ver!a 

læknir e!a píanisti“.3 "essi heg!un barnsins er vel skiljanleg í ljósi #ess a! hann 

horf!i löngum stundum á fingur mó!ur sinnar me!an hún spila!i. "ví er ekki skríti! 

a! hann hafi reynt a! herma eftir hreyfingum hennar. Tónlistarlega örvunin haf!i fleiri 

undraver!ar aflei!ingar. Hann lær!i til dæmis a! lesa nótur á!ur en hann gat lesi! or! 

og um #riggja ára aldur uppgötva!ist „absolute“-tónheyrn hans. Hann gat #á nefnt #á 

tóna sem hann heyr!i spila!a e!a sungna og öfugt.4 Greinilegt er a! hann hefur veri! 

afbur!agreindur og fljótur a! tengja saman or!, nótur og hljó!. 

      "a! má ef til vill rekja hina afbur!a nákvæmni í spilamennsku Glenns til #ess hve 

stjórnsöm og smámunasöm mó!ir hans var. Eftir a! Glenn hóf a! prófa sig áfram á 

píanóinu lær!i hann fljótt a! hann mátti ekki spila rangar nótur. Ef hann ger!i #a! 

stoppa!i mó!ir hans hann og lei!rétti samstundis.5 Glenn bar mikla vir!ingu fyrir 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Peter F. Ostwald, Glenn Gould: The Ecstasy and Tragedy of Genius, W. W. Norton and 
Company, New York, 1997, bls. 39. 
2 Sama rit, bls. 43. 
3 „That boy is going to be either a physician or a pianist – one or the other.“ Sama rit, bls. 41. 
4 Sama rit, bls. 43. 
5 Sama rit, bls. 45. 
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mó!ur sinni og for!a!ist #ví í lengstu lög a! spila feilnótur. Löngun hans til a! gle!ja 

mó!ur sína hefur knúi! hann til a! #róa me! sér nákvæma píanótækni. Hann lær!i a! 

hreyfa fingurna af miklu öryggi milli nótnanna án #ess a! rekast á feilnótur.  

     "ar sem mó!ir hans vildi a! hann yr!i píanisti e!a tónskáld lag!i hún mikla áherslu 

á a! umkringja hann tónlist frá fyrsta degi. Í hennar huga átti tónlist a! hafa 

menntunargildi. Hún vildi a! Glenn ger!i eitthva! vir!ingarvert og göfugt vi! #essa 

menntun sína.6 Hún vildi a! hann yr!i fyrirmynd annarra og jafnvel kennari eins og 

hún.  Ég held a! #a! hafi ekki hvarfla! a! henni a! Glenn væri ekki a! stefna í #á átt. 

"ví sárna!i henni #egar Glenn fór a! andmæla henni var!andi tónlist. Eins og sí!ar 

kom í ljós var hann byrja!ur a! #róa me! sér frekar óvenjulegar hugmyndir um 

tónlist. Hann var hrifinn af öllu sem var öfgakennt og ö!ruvísi á me!an hún vildi 

halda í allt sem var hef!bundi!.  

     Ég tel a! Glenn sem haf!i veri! svo há!ur mó!ur sinni hafi einfaldlega fengi! 

sterka löngun til a! sanna sjálfstæ!i sitt. Hann hefur vilja! ganga sem lengst í #ví a! 

s$na a! hann gæti hugsa! sjálfur. Tólf ára gamall var hann #egar kominn me! 

ákve!na s$n á #a! hver hann vildi ver!a. Hann vildi ver!a óvenjulegur og fyrsta skref 

hans var a! slíta sig frá hugmyndum mó!ur sinnar. 

     Ég álít a! trú mó!ur Glenn hafi átt #átt í #ví hvernig vi!horf hann #róa!i til 

tónlistar sí!ar. Trúin var fyrirfer!amikil í fjölskyldu Glenns. Bá!ir foreldrar hans sóttu 

kirkju reglulega og sungu miki! enda höf!u #au bæ!i fallega söngrödd.7 Mó!ir hans 

haf!i alla tí! veri! virk í kirkjustarfi og helga!i sig mestmegnis kirkjutónlist.8 Ég tel 

a! úr kirkjunni hafi Glenn fengi! #á hugmynd a! tónlist bæri a! taka alvarlega og ætti 

jafnvel a! hafa æ!ri bo!skap. Í kirkjunni kynntist Glenn einnig fyrst J. S. Bach. Ég 

held a! nærvera kirkjutónlistar í lífi hins unga Glenn hafi átt mikinn #átt í a! Bach 

var! hans helsti vinur í tónlistinni næstu áratugina. 

     Kennslua!fer!ir mó!ur hans höf!u fleiri óvæntar aflei!ingar. Hún kenndi honum 

til dæmis snemma a! syngja #a! sem hann spila!i. Í hennar huga hefur #a! örugglega 

átt a! hjálpa honum a! móta laglínur. Aflei!ingin var! hins vegar sú a! hann var fljótt 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6 Sama rit, bls. 65. 
7 Eric Till & Vincent Tovell leikstjórar. Glenn Gould: A Portrait, kvikmynd, CBC Television, 
1985. 
8 „already as a teenager she was attracted to music for the sacred service – being active in 
church ... she devoted her talents primarily to church music.“ Peter F. Ostwald, Glenn Gould, 
bls. 37. 
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farinn a! söngla me! ósjálfrátt í hvert sinn sem hann spila!i. Tónleikagestir voru 

farnir a! taka eftir #ví #egar hann lék á tónleikum níu til tíu ára.9  

     Glenn byrja!i snemma a! einangrast frá jafnöldrum sínum. Hann skar sig úr, enda 

haf!i hann óvenjulega hæfileika, og vildi fara sínar eigin lei!ir. Píanói! var or!i! hans 

athvarf frá umheiminum. Hann spila!i á #a! löngum stundum, oft fram á nótt í 

hálfger!u dálei!sluástandi.10 Foreldrar hans vildu hins vegar a! hann yr!i venjulegur 

og færi a! leika sér vi! jafnaldra sína. "au takmörku!u #ví æfingatíma hans vi! fjóra 

tíma á dag og ef hann óhl$!na!ist #eim refsu!u #au honum me! #ví a! læsa píanóinu. 

Ekkert gat samt breytt #eirri s$n sem hinn ungi Glenn haf!i á #a! hver hann vildi 

ver!a. Tilraunir foreldra hans til a! breyta honum tel ég lítil áhrif hafa haft, Glenn 

vildi alls ekki ver!a venjulegur.  

     Greinilegt er a! mó!ir hans haf!i mikil áhrif á uppeldi Glenn en fa!ir hans vir!ist 

hins vegar engin fyrirmynd hafa veri! fyrir hann. Hann vildi allt fyrir Glenn gera en 

lét drenginn oft rá!skast me! sig. Til dæmis haf!i hann gaman af vei!i og fór einu 

sinni me! Glenn a! fiska #egar hann var lítill. Glenn var! skelka!ur #egar hann sá 

fiskinn sprikla. Hann sá allt í einu allt út frá sjónarhorni fisksins, heimta!i a! fiskinum 

yr!i sleppt og vildi komast sem fyrst í land.11 Hans eigin ótti vi! sársauka og mei!sli 

hefur átt #átt í #ví a! hann gat ekki horft upp á #jáningu d$ra. Eftir #etta reyndi hann 

a! sannfæra fö!ur sinn um a! hætta a! vei!a sem tókst á endanum. Glenn stefndi 

greinilega í allt a!ra átt en a! líkjast fö!ur sínum. 

 

1.2 Áhyggjur af heilsu valda einangrun 

Eins og á!ur segir haf!i mó!ir Glenn, líklega óviljandi, áhrif á #a! a! hann 

einangra!ist frá jafnöldrum sínum. Hún átti #ó einnig #átt í #ví a! hann fór a! óttast 

a! spila á tónleikum. Hún nefnilega kveikti hjá honum ótta vi! s$kla #egar hún vara!i 

hann vi! #ví a! fara í margmenni vegna mikillar hættu á a! smitast.12 Rá!leggingar 

mó!ur hans voru skynsamlegar a! mörgu leyti. Hins vegar tók hinn vi!kvæmi ungi 

Glenn #eim á öfgakenndan hátt og fór a! óttast allan mannfjölda. "a! var me!al 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 Jonathan Cott, Conversations with Glenn Gould, The University of Chicago Press, Chicago, 
1984, bls. 43 
10 Michèle Hozer og Peter Raymont leikstjórar, Genius Within: The Inner Life of Glenn 
Gould, heimildarrmynd, White Pine Pictures, 2009. 
11 Geoffrey Payzant, Glenn Gould: Music and Mind, Van Nostrand Reinhold Ltd., Toronto, 
1978, bls. 2-3. 
12 Peter F. Ostwald, Glenn Gould, bls. 132. 
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annars #essi ótti sem knú!i hann sí!ar til a!  hætta a! spila á tónleikum og einangra 

sig innan veggja hljó!versins. 

     Glenn byrja!i snemma a! hafa áhyggjur af líkama sínum. Hann hefur a! öllum 

líkindum átta! sig á #ví a! hann hef!i d$rmæta hæfileika sem #yrfti a! vernda me! 

öllum hætti. Hann stunda!i #ví aldrei neinar í#róttir sem barn. Ef einhver kasta!i til 

hans bolta for!a!i hann sér.13  "a! hefur ekki hjálpa! honum til a! falla inn í hópinn 

me! jafnöldrum sínum og einangra! hann enn meira. Ennfremur hefur #a! a! for!ast 

í#róttir og líkamsrækt a!eins gert hann veikbygg!ari og vi!kæmari fyrir allskonar 

mei!slum og sjúkdómum. "egar hann var tólf ára datt hann á baki! á járnteina #egar 

hann var á lei!inni í bátsfer! vi! Simcoevatn. Simcoevatn er líti! vatn skammt nor!ur 

af Toronto #ar sem fjölskylda Goulds átti sumarhús. Ekki sá á honum eftir falli! en 

honum fannst hann aldrei ná sér almennilega og eftir #etta jókst enn hræ!slan vi! a! 

slasa sig. Til marks um #a! leita!i hann reglulega til hnykkjara til a! koma hryggnum 

á sér í réttar skor!ur.  

     Áhyggjur hans #róu!ust sí!ar yfir í s$nilegri vandamál. "au birtust me!al annars í 

#ví a! hann ofklæddi sig. Yfir sumari! jafnt sem veturinn klæddist hann gjarnan 

#ykkum frakka, trefli og ullarvettlingum. A! mínu mati var #a! hans tilraun til a! 

einangra sig enn meira frá umhverfinu og #eim hættum sem #ví fylgdi. Á tímabili 

#já!ist Glenn einnig af ofsóknaræ!i. Hann var sannfær!ur um a! einhver væri a! 

njósna um sig og reyna a! eitra fyrir sér. Vegna fræg!ar sinnar hefur hann eflaust 

vita! um einhverja sem var illa vi! sig en hann haf!i tilhneigingu til a! magna upp 

hinn minnsta ótta. Áhyggjur Glenns birtust einnig í lyfjamisnotkun hans. Til a! vera 

viss um a! losna vi! líkamleg einkenni fór Glenn oft til nokkurra mismunandi lækna 

og lét #á alla skrifa upp á lyf fyrir sig. Hann gekk um me! vasa fullan af pillum vi! 

hvert tækifæri, til dæmis svefntöflur, róandi lyf og #unglyndislyf. "essi fjöldi lyfja 

hefur klárlega haft áhrif á persónuleika hans og átt #átt í a! vi!halda sjúkdómum hans. 

Líkaminn ver!ur há!ur lyfjunum og aukaverkanirnar skapa n$ vandamál. Glenn var 

stö!ugt upptekinn af líkama sínum á sí!ari árum, kannski ekki a! ástæ!ulausu. Hann 

skrifa!i hjá sér öll minnstu einkenni sem hann fann fyrir og mældi bló!#r$sting sinn 

oft á dag.14 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13 Geoffrey Payzant. Glenn Gould, bls. 2. 
14 Michèle Hozer og Peter Raymont leikstjórar, Genius Within: The Inner Life of Glenn 
Gould, heimildarmynd, White Pine Pictures, 2009. 
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     Allur hans tónleikaferill var! fyrir miklum áhrifum af #essum áhyggjum. Glenn 

segist fyrst hafa íhuga! a! hætta a! spila á tónleikum átján ára gamall.15 "ví má segja 

a! stór hluti af hans tónleikaferli einkennist af tilhneigingu til a! sleppa undan 

tónleikahaldi. Lítum á #a! hvernig Glenn lei! á tónleikapallinum. Tilhneiging hans til 

a! magna upp svi!sóttann er greinileg. Hann líkti sér gjarnan vi! rómverskan 

skylminga#ræl,  fannst áheyrendur horfa á sig og leita eftir öllum mögulegum 

mistökum16 enda sag!i hann: „"a! er forvitnilegt ránd$rse!li sem heltekur 

tónleikagestinn, #a! er bi!in eftir a! eitthva! gerist, a! einhver geri mistök ... mér 

líkar ekki vi! hann sem tegund og treysti honum ekki, vil ekki eiga hann sem vin.“17  

     Honum fannst sérstaklega ó#ægilegt #egar einhver sem hann #ekkti var í 

áhorfendahópnum. Ég tel a! sú venja mó!ur hans a! benda honum á öll mistök hafi 

auki! #ennan ótta hjá honum. Hann hefur haft #a! á tilfinningunni a! allir áheyrendur 

væru jafn gagnr$nir og mó!ir hans en samt án umhyggju hennar. "essi ótti var! til 

#ess a! hann hætti vi! tónleika vegna minniháttar mei!sla sem stundum voru jafnvel 

ímyndu!. Hann vi!urkenndi #a! meira a! segja sjálfur. Einnig ur!u #essi ge!rænu 

vandamál hans til #ess a! #a! slitna!i upp úr hinum leynilegu ástarsamböndum hans. 

Myndlistarkonan Cornelia Foss haf!i flust til Toronto me! börnin sín til a! geta veri! 

me! honum. Hún gafst upp á honum #ótt henni hafi líka! vel vi! hann a! ö!ru leyti. 

"a! var einnig erfitt fyrir Glenn vegna #ess a! honum kom vel saman vi! börnin 

hennar og heimsótti #au oft.18 

     Á #essu sést hvernig hinar sjúklegu áhyggjur Glenns ger!u hann einangra!ri frá 

umheiminum og fólkinu sem var honum nái!. Hann tala!i vi! nánustu vini sína 

gegnum síma, honum lei! miklu betur #annig en augliti til auglitis. %msar tilraunir 

voru ger!ar til a! hjálpa honum. Hann átti tvo sálfræ!inga fyrir vini sem voru einnig 

tónlistarmenn.19 "eir reyndu a! tala vi! hann en Glenn vildi einungis tala um tónlist. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
15 Peter F. Ostwald, Glenn Gould, bls. 214. 
16 Sama rit, bls. 91. 
17 „There is a very curious and almost sadistic lust for blood that overcomes the concert 
listener. There is a waiting for it to happen, a waiting for the horn to fluff ... I don´t like him 
as a breed and don´t trust him. I wouldn´t want one as a friend.“ Sama rit, bls. 130. 
18 Michael Clarkson, „The secret life of Glenn Gould“, í Toronto Star, 25. ágúst 2007, sótt 3. 
janúar 2013, 
http://www.thestar.com/news/insight/2007/08/25/the_secret_life_of_glenn_gould.html."

 
19 Peter F. Ostwald, Glenn Gould, bls. 185. 
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Hann neita!i alltaf a! leita sér hjálpar vi! vandamálum sínum e!a jafnvel vi!urkenna 

a! #au væru til sta!ar. 

 

1.3 Jákvæ! áhrif einverunnar 

"ótt Glenn hafi #já!st af sjúklegum ótta allt sitt líf #á haf!i #a! ekki einungis neikvæ! 

áhrif á hann. Einvera hans átti mikinn #átt í a! gera hann a! #eim listamanni sem hann 

var. Hann hélt #ví sjálfur fram a! einvera væri nau!synleg fyrir alla skapandi 

listamenn. Í #essum kafla ætla ég a! sko!a betur hva!a áhrif einveran haf!i á #róun 

hans. 

     Einveran var or!inn mikilvægur hluti af lífi Glenn um tíu ára aldur. "á var hann 

byrja!ur a! læra á orgel og fékk a! æfa sig í kirkju foreldra sinna á 

sunnudagskvöldum. Hann kvei! alltaf fyrir #ví a! mæta í skólann á 

mánudagsmorgnum og upplifa lætin, háva!ann og allar hætturnar sem #ví fylgdi. 

Honum lei! #ví best í einverunni, a! spila í fri!i og ró, fjarri skarkala heimsins. Til 

marks um #a! endurtók hann oft frasa sem hann haf!i lært í kirkju: “Ó Gu!, gef oss 

#ann fri! sem heimurinn getur ei gefi!.“20 "a! var #essi sókn eftir fri!i og ró sem 

fylgdi honum gegnum lífi!. Ástæ!an var au!vita! a! hluta kví!inn sem plaga!i hann.  

     Fri!urinn haf!i samt sem á!ur líka jákvæ! áhrif, enda mikilvæg forsenda til #ess 

a! geta skapa! óáreittur. "ví má segja a! #essi ótti Glenns vi! mannfjölda, læti og 

mei!sli hafi í raun gefi! honum einstakan fri! til a! fullkomna tónlistarsköpun sína. 

Vi! skulum sko!a hva! hann haf!i sí!ar a! segja um einangrun: „ ... ég held a! eina 

gildi mitt sem listama!ur, eina gildi flestra listamanna, hvort sem #eir átta sig á #ví 

e!a ekki, sé #eirra einstaka einangrun frá heiminum sem #eir skrifa um og vonast til 

a! gera gagn. Ég hef!i ekki geta! lagt heiminum li! án #essarar einangrunar.“21 

     "a! er greinilegt a! Glenn haf!i átta! sig á kostum einverunnar á táningsaldri. 

Hann var farinn a! stunda skólann illa og eyddi löngum stundum einn vi! æfingar í 

sumarhúsi fjölskyldunnar vi! Simcoevatn. Hann hefur gert sér grein fyrir #ví hversu 

langt hann gæti ná! og ó#arfi væri a! stunda skólann. "ess vegna fékk hann leyfi til 

a! fá frí og ey!a miklum tíma í æfingar. Fulford, besti vinur Glenns á #eim tíma, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20 „Lord, give us the peace that the earth cannot give.“  John McGreevy leikstjóri, „Cities“ 
Glenn Gould´s Toronto,  kvikmynd, CBC Television, 1979. 
21„I think that the only value I have as an artist, the only value most artists have whether they 
realize it or not, is their particular isolation from the world about which they write and to 
which they hope to contribute. I couldn´t have contributed without that isolation „Telescope  - 
Up in Northern Ontario with Glenn Gould“, á  CBC, 6. Maí 1986. 
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sag!i hann ekki hafa vilja! vera venjulegan á unglingsárum, hann var algerlega 

skuldbundinn tónlistinni: „Hann var sannfær!ur #á #egar a! eftir fimm til sex ár 

myndi allur tónlistarheimurinn vita af sér.“22  

     Hann átti heldur enga samlei! me! skólafélögunum svo a! #a! var alveg rökrétt 

framhald fyrir hann a! hætta í skólanum 19 ára. Simcoevatni! var í raun alveg tilvali! 

afdrep fyrir Glenn a! vera á, hann haf!i gott hljó!færi, #a! var enginn sem trufla!i 

hann. "essi sta!ur gaf honum næ!i til a! gera #a! sem honum líka!i best, spila tónlist, 

og var hans athvarf langt fram á #rítugsaldurinn. Vegna #essarar einangrunar frá 

umheiminum #róa!i hann me! sér mjög persónulegan og sérstakan stíl, stíl sem hef!i 

líklega aldrei or!i! til ö!ruvísi. 

     Eftir hinn stutta tónleikaferil Gould sem stó! ekki yfir í nema um #a! bil tíu ár 

gafst honum aftur tóm til a! vera einn. Hann fór gjarnan nor!ur fyrir Superiorvatn, um 

900 km frá Toronto, og dvaldist í smábænum Wawa. "ar gat hann skrifa! fyrir 

útvarps#ætti sína í næ!i laus vi! alla truflun. Honum líka!i jafnframt betur vi! fólki! í 

svona smá#orpum og fannst #a! hafa sk$rari s$n á hva! #a! væri a! gera heldur en 

fólki! í borginni. Hann trú!i #ví a! #a! væri einangruninni a! #akka. Hann fór til 

Wawa til a! sjá líf sitt út frá ö!ru sjónarhorni.23  

     Hann var lengi vel me! #á hugmynd a! ey!a einum vetri nor!an vi! 

heimskautsbaug. Vegna ótta síns á flugvélum lét hann sér nægja a! fara nor!ur a! 

Hudsonflóa a! bænum Churchill, hann komst ekki nor!ar me! lest. Ég tel a! hann 

hafi la!ast af nor!rinu #ví a! fólki! #ar var einangra! eins og hann. Hann hefur 

fundi! samlei! me! #ví. Hann var sannfær!ur um a! allir #yrftu á ákve!inni einveru 

a! halda: „Ég hef alltaf haft #a! á tilfinningunni a! fyrir hverja stund sem ma!ur ey!ir 

me! ö!rum #urfi ma!ur X fjölda af stundum í einveru. Nú veit ég ekki alveg hva! 

#etta X er, hvort #a! sé tveir og sjö-áttundu e!a sjö og tveir-áttundu, en #a! er talsvert 

hátt hlutfall.“24  

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
22 „Glenn believed firmly that five or six years in the future the entire musical world would 
know about him.“ Peter F. Ostwald, Glenn Gould, bls. 85. 
23„Telescope  - Up in Northern Ontario with Glenn Gould“, á  CBC, 6. Maí 1986. 
24 „I've always had some sort of intuition that for every hour you spend in the company of 
other human beings, you need "x" number of hours alone. Now, what "x" represents I don't 
really know; it might be two and seven-eighths or seven and two-eighths, but it is a 
substantial ratio.“ François Girard leikstjóri, stuttmynd 17 í 32 Short Films about Glenn 
Gould, kvikmynd, Sony Pictures, 1993. 
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2.1 Tónleikar og hljó!upptökur 

Glenn byrja!i snemma a! halda tónleika. Fimm ára gamall lék hann á sínum fyrstu 

tónleikum, #á spila!i hann me! foreldrum sínum sem sungu dúett. Foreldrar hans 

vissu eins og var a! #au hef!u geta! n$tt sér hæfileika hans betur og gert hann a! 

barnastjörnu. En #au vildu a! hann ætti venjulega æsku og takmörku!u #ví tónleika 

hans vi! eitt e!a tvö skipti á ári fram a! sautján ára aldri í tilraun til a! hlífa honum.25  

"ó spila!i hann einleik nokku! snemma á tónleikum. "rettán ára hélt hann 

einleikstónleika á orgel. Sama ár spila!i hann einnig fyrst me! hljómsveit fjór!a 

píanókonsert Beethovens og fjórtán ára hélt hann fyrstu einleikstónleikana á píanó. 

Rétt fyrir tvítugt fóru foreldrar hans a! leyfa honum a! halda fleiri tónleika. Eftir 

velgengnina me! upptökuna af Goldberg tilbrig!unum 1955 var! hann mjög 

eftirsóttur píanóleikari og ur!u tónleikarnir flestir 51 talsins ári! 1959. "a! #ykir #ó 

ekki $kja miki! mi!a! vi! píanóleikara af sömu stær!argrá!u og hann. Sta!reyndin 

var au!vita! sú a! Glenn líka!i aldrei sérstaklega vel a! halda tónleika og var #ví 

alltaf a! leita lei!a til a! komast hjá #ví. Honum fannst #eir vera illnau!synlegir til a! 

koma tónlist sinni á framfæri. Ári! 1964, #á 31 árs gamall og enn á hátindi ferilsins, 

hætti hann alfari! a! spila á tónleikum. Hann haf!i nefnilega alltaf haft a!rar 

hugmyndir um #a! hvernig best væri a! mi!la tónlist sinni.  

     "essar hugmyndir höf!u vakna! #egar Glenn var ungur a! árum. Ellefu ára gamall 

keypti hann sér hljó!nema ásamt Fulford vini sínum og ger!u #eir  $msar tilraunir 

me! #á. "eir tóku t. d. upp Glenn a! spila e!a Fulford a! tala og sendu á milli heimila 

sinna enda voru #eir nágrannar.26 Tæknin og möguleikar hennar heillu!u hinn unga 

Gould strax.  Hann komst a! #ví a! hann gat spila! fyrir a!ra #ótt #eir væru langt, 

langt í burtu. Hann var #á #egar farinn a! finna fyrir ó#ægindum vi! #a! a! koma 

fram á tónleikum. "egar hann fór a! spila fyrir útvarpi! á unglingsárum jókst enn 

frekar ástin á öryggi og fri!i hljó!versins.  

     Honum líka!i ekki nálæg!in vi! áhorfendur eins og á!ur segir. Vegna #ess a! 

honum lei! betur #ar en í tónleikasalnum fannst honum hljó!veri! gefa sér færi á 

persónulegri flutningi.27 Me! #ví a! einangra sig frá áheyrendum fannst honum hann 

komast nær #eim og í meiri snertingu vi! #á. Me! #ví a! leyfa sér a! hverfa algerlega 

inn í tónlistina án truflunar ná!i hann a! gefa okkur bæ!i sig og tónlistina 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
25 Peter F. Ostwald, Glenn Gould, bls. 62. 
26 Sama rit, bls. 65. 
27  Sama rit, bls. 92. 
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fullkomlega.28 Hann var ákve!inn í a! ver!a mikilmenni  og ég tel hann hafi átta! sig 

fljótt á #ví a! hljó!veri! var sá sta!ur sem hann stefndi á. 

     Ástæ!a hans fyrir #ví a! hætta tónleikahaldi var hins vegar ekki einungis sú a! 

honum #ætti #ægilegra a! spila í hljó!verinu. Í hans huga áttu hljó!upptökur a! víkka 

út möguleika tónleikanna. Hann var alltaf upptekinn af #ví a! ná fram hinu fullkomna 

hljó!i, a! láta tónlistina hljóma nákvæmlega eins og hún ger!i í huga hans. Hann taldi 

a! hljó!ritunin gæti komist nær hugmynd sinni um verki! heldur en væri nokkru sinni 

hægt á tónleikum. Til marks um #a! segir hann: „Ef #a! er eitt sem ma!ur reynir a! 

gera vi! hljó!ritun #á er #a! a! koma hlutum á hreint, #á á ég vi! hugmynd manns 

um verki!, a! koma henni varanlega til skila, sk$rt til  allra #eirra sem vilja hlusta. ... 

#egar #essi útkoma, tilbúna vara, yfirgefur hljó!veri! er hún fastmótu! á ákve!inn 

hátt, hljó!blöndu! af mér eftir mínum skipunum samkvæmt skapi mínu #á stundina, 

sem væri #ó ekki endilega eins og hún yr!i unnin í næstu viku.“29 Ég er sammála #ví 

a! hljó!veri! hefur #ann kost a! hægt er a! vinna endalaust í #ví a! fá hina fullkomnu 

túlkun. Hins vegar vi!urkennir Glenn a! sko!un hans og túlkun á sama verkinu sé 

síbreytileg. "ví finnst mér skríti! a! hann hafi svo sjaldan hljó!rita! verk oftar en einu 

sinni. "a! hef!i veri! d$rmætt fyrir hlustendur a! fá a! heyra fleiri af hans fjölbreyttu 

túlkunum.  

     Glenn var einnig á móti #eirri yfirbor!smennsku sem honum fannst einkenna 

áheyrendur á tónleikum. Hann taldi a! best væri a! hlusta á tónlist í einrúmi enda 

sag!i hann: „Ég tel a! réttlæting listar sé neistinn sem hún kveikir í hjörtum manna en 

ekki hinar grunnu og yfirbor!skenndu birtingarmyndir.“ 30 

     "rátt fyrir allt #etta er víst a! Glenn naut #ess stundum a! spila á tónleikum. 

Tónleikafer! hans til Sovétríkjanna ári! 1957 sag!i hann besta tíma lífs síns. Au!vita! 

skipti #ar sköpum #ær grí!argó!u móttökur sem hann fékk. Á fyrstu tónleikum hans 

mættu fáir, en #eir sem mættu ur!u svo dolfallnir a! í hléinu hringdu #eir í vini sína 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
28 Jonathan Cott, Conversations with Glenn Gould, The University of Chicago Press, Chicago, 
1984, bls. 20. 
29 „If there is one thing one attempts to do when making a recording it is to make one thing 
perfectly clear, that one thing being one‘s concept of the work, permanently clear to every one 
who cares to listen to it ... when this session or it´s results, it´s net product, leaves the studio it 
is locked in in a certain way, edited by me, at my behest, according to my whims at the 
moment, which might not necessarily be the way it edited next week.“  Bruno Monsaingeon 
leikstjóri, The Alchemist, kvikmynd, EMI Classics, 2002. 
30 „I believe that the justification of art is the internal combustion it ignites in the hearts of 
men and not its shallow, externalized, public manifestations.“ Geoffrey Payzant, Glenn 
Gould, bls. 64. 
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sem komu og fylltu salinn eftir hlé. Glenn var teki! eins og gu!i hvert sem hann fór 31 

og segir sjálfur: „"etta var tilfinning lík #ví a! vera fyrsti tónlistarma!urinn til a! 

lenda á Mars e!a Venus og vera í #eirri stö!u a! geta opinbera! hlustendum 

ókanna!ar lendur.32 Hann naut #ess nefnilega gífurlega a! hafa persónuleg áhrif á 

áheyrendur.  Hann átti au!velt me! a! ná til hjarta sovéska fólksins33 af einhverjum 

ástæ!um. Áhyggjurnar fengu #ví stundum a! víkja til hli!ar. 

 

2.2 Túlkun Glenn Gould 

"a! sem einkennir túlkun Glenns ö!ru fremur er tilhneiging hans til a! vera ö!ruvísi. 

Eins og á!ur segir vakna!i sú tilhneiging snemma í æsku #egar hann vildi s$na 

sjálfstæ!i sitt. Hann fór au!vita! a!rar lei!ir en a!rir tónlistarmenn og hætti til dæmis 

alveg a! spila á tónleikum. En au!vita! gætir sérstö!u hans ekki síst í spilamennsku 

hans og túlkun. Hugmynd hans var sú a! eini tilgangur listar væri a! skapa eitthva! 

n$tt, annars væri hún tímasóun. Allur hans tónlistarferill einkennist #ví af nánast 

villimannslegri tilraunamennsku. Hugmyndir píanista eins og Sviatoslav Richter um 

a! flytjandinn ætti a! fylgja í einu og öllu fyrirmælum tónskáldsins áttu ekki upp á 

pallbor!i! hjá honum.  

     Glenn sóttist eftir frelsi og #a! frelsi fannst honum tónlist J. S. Bach veita sér best 

enda segir hann: „Bach skrifa!i ekki ni!ur of margar takmarkanir, ma!ur getur gantast 

meira og leiki! sér, bætt vi! fleiri skreytingum, trillum og hva!eina.“34 Glenn #oldi 

ekki a! spila verk á hef!bundinn e!a réttan hátt. Í hans huga voru verkin leikvöllur 

#ar sem allt var leyfilegt. Oft á tí!um gekk hann fulllangt í #ví a! gefa fólki inns$n í 

verki! út frá n$ju sjónarhorni. Hann gat spila! Bach á rómantískari hátt en Chopin, til 

a! mynda spila!i hann Chopin Sónötu nr. 3 á mjög #urran og órómantískan hátt. "essi 

tilraunamennska kom #ví stundum ni!ur á fegur! flutningsins a! mínu mati en ger!i 

hann samt oftast áhugaver!an vegna ferskleika síns. "essi sókn eftir frelsi 

endurspeglar líka löngun Goulds til a! vera tónskáld, hann kalla!i sig stundum 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
31 Yosif Feyginberg leikstjóri, Glenn Gould: The Russian Journey, kvikmynd, Kultur, 2002. 
32 „It was a sensation equivalent to that of perhaps being the first musician to land on Mars or 
Venus and to be in a position of revealing a vast unexplored territory to some greatly puzzled 
but willing auditors.“ John P. L. Roberts og Ghyslaine Guertin, Glenn Gould – Selected 
Letters, Oxford University Press, Toronto, 1992, bls. 14. 
33 Michèle Hozer og Peter Raymont leikstjórar, Genius Within: The Inner Life of Glenn 
Gould, heimildarmynd, White Pine Pictures, 2009. 
34 „ Bach didn´t put down too many hampering restrictions so you can fool around more and 
have more fun, add more ornaments, turns and trills.“ Bruno Monsaingeon leikstjóri, The 
Alchemist, kvikmynd, EMI Classics, 2002. 
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tónskáld sem spila!i á píanó í frístundum. A! mínu mati ná!i Glenn hins vegar a! 

skapa mun meira gegnum túlkun sína á verkum annarra heldur en gegnum #au fáu 

verk sem hann samdi. 

     Einangrun Glenns á barnsaldri ger!i #a! a! verkum a! hann haf!i mikinn tíma til 

a! kafa djúpt ofan í verkin sem hann spila!i. Einveran gaf honum tækifæri á a! 

einbeita sér a! tónlistinni einni í langan tíma án truflunar. Ég tel a! jafnt vald hans á 

bá!um höndum  og miklar gáfur hafi la!a! hann a! fjölradda tónlist. Einnig gat hann 

snilldarlega móta! tvær laglínur me! sömu hendi. Hann var grí!arlega klár í a! hugsa 

um marga hluti í einu og #róa!i #ví me! sér óvenju mikla einbeitingu vi! píanói!. 

Honum fannst skemmtileg áskorun a! spila verk eins og fúgur #ar sem laglínum var 

skipt jafnt milli beggja handa. Hann segir sjálfur a! orgelnámi! frá 10-16 ára aldurs 

hafi kennt honum a! meta fjölradda tónlist enda er orgeli! fjölradda hljó!færi. A! 

minnsta kosti virtist hann me! tímanum a!allega njóta #ess a! spila fjölradda tónlist, 

sérstaklega Bach. Ég tel a! rómantísk tónlist hafi ekki höf!a! til hans #ar sem hún var 

einfaldlega ekki nógu krefjandi a! #essu leyti. 

     Glenn átti #a! aldrei til a! berja nótur hljómbor!sins kæruleysislega líkt og margir 

#ekktir píanistar. Hreyfingar hans voru alltaf nákvæmar og me!vita!ar allan tímann. 

"ví einkenndist flutningur hans oft af trúarlegum anda, hann virtist alveg hverfa inn í 

tónlistina. Hvern einasta tón skapa!i hann af alú!. Hinn frægi Sviatoslav Richter tók 

eftir #ví á tónleikum Glenns í Moskvu 1957 og sag!i: „"ú veist, ég gæti spila! Bach 

jafnvel og Gould. En veistu af hverju ég spila ekki eins vel og hann? Ég myndi #urfa 

a! leggja á mig svo mikla vinnu til a! geta spila! eins og hann.“35  

     Glenn var ekki einungis mjög tæknilega fær, túlkun hans gat oft veri! mjög 

tilfinningarík. Hann gat skapa! óvenju trúarlegt andrúmsloft me! leik sínum. Hans 

gífurlega einbeiting og tenging vi! tónlistina, sérstaklega J. S Bach, hefur sitt a! segja. 

Hin djúpa köfun hans í tónlistina hefur #ar a! auki fengi! hann til a! uppgötva 

ákve!inn bo!skap í verkum Bachs. Lítum á hva! hann haf!i a! segja: „Ég held a! ef 

ég #yrfti a! ey!a #ví sem eftir er ævi minnar á ey!ieyju, og fengi einungis a! hlusta á 

e!a spila tónlist eins tónskálds allan tímann, #á mundi #a! tónskáld örugglega vera 

Bach. Ég get í raun ekki hugsa! mér neina a!ra tónlist sem nær yfir svo vítt svi!, sem 

hreyfir vi! mér svo djúpt og ítreka!, og svo ég noti frekar ónákvæmt or!, er ekki 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35 „You know, I could play Bach as well as Gould. But you know why I don´t play as well as 
he does? Because I would have to work so hard to play like him.“ Mstislav Rostropovich talar 
í Yosif Feyginberg leikstjóri, Glenn Gould: The Russian Journey, kvikmynd,  Kultur, 2002. 
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einungis ver!mæt vegna glæsileika og kunnáttu heldur svolítils sem skiptir meira máli 

– manngæsku sinnar.“36.  

     Bach var vissulega trúarlegt tónskáld en fáir ná!u a! fanga jafn vel og Gould 

trúarlegu tilfinninguna í verkum hans. Greinilegt er a! innblástur hans kemur a! miklu 

leyti frá píanistanum Rosalyn Tureck. Hann dá!ist sjálfur a! #eirri si!fer!islegu 

réttlætiskennd sem honum fannst einkenna hennar túlkun. "ótt margt sé líkt me! #eim 

finnst mér túlkun Glenns oft á tí!um ákafari og kraftmeiri en hennar. "ó er undir ni!ri 

í túlkun #eirra beggja ákve!in vissa, bjarts$ni og jafnvel kærleikur: trúarleg tilfinning. 

"a! hvernig Glenn lætur mismunandi raddir Bachs talast á gefur manni #á hugmynd 

a! #eim #yki vænt um hvor a!ra. "ó hver rödd sé sjálfstæ! tekur hún tillit til hinna og 

saman mynda #ær samhangandi heild. Túlkun Goulds tekur mann í burtu frá 

vandamálum heimsins á annan sta!. Hans eigin tilraun til a! losna undan áhyggjum 

heimsins hrífur mann me! sér. 

 

Ni!ursta!a  

Í upphafi var #a! vissulega mó!ir hans sem setti hann af sta! á #á braut sem hann fór. 

Hún haf!i bæ!i áhrif á óttann hans um líkamann, tilhneigingu hans til einangrunar og 

ef til vill ástrí!una fyrir Bach. "ótt mó!ir hans hafi vilja! a! hann yr!i venjulegur, gat 

hún engu rá!i! um #a!, enda s$ndi Glenn fljótt a! hann var sjálfstæ!ur ma!ur.  

     Gould var einfari en haf!i samt gífurlega #örf á a! tjá sig. Hann vildi ekki vera 

hluti af hópum en fannst best a! halda einræ!ur vi! fólk sem hann #ekkti, helst í 

gegnum síma. Gould #urfti mikla athygli og fólk sem var tilbúi! a! fórna sér fyrir 

hann. Samband hans vi! a!ra var #ví stundum kæfandi. Hann var einnig me! mikla 

stjórnunaráráttu, t. d. skrifa!i hann ni!ur vi!töl fyrirfram og spurningar líka. Í 

borginni bjó hann einn í íbú! sem alltaf var full af drasli, hann hleypti fáum inn. Hann 

haf!i greinilega ekki mikla skipulagshæfileika á #ví svi!i. Hann var sinn eigin herra 

samt sem á!ur, skipulag!i sín verkefni sjálfur, vann á nóttunni og lif!i óvenjulegu lífi.  

Hann var alltaf of hræddur vi! a! reyna á líkama sinn. Vegna #ess a! hann for!a!ist 

líkamsrækt var! hann veikbygg!ari og vi!kvæmari sem jók óttta hans.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
36 „... I think that if I were required to spend the rest of my life on a desert island, and to listen 
or play the music of any one composer during all that time, that composer would almost 
certainly be Bach. I really can´t think of any other music which is so all-encompassing, which 
moves me so deeply and so consistently, and which, to use a rather imprecise word, is 
valuable beyond all of its skill and brilliance for something more meaningful than that – its 
humanity.“ John P. L. Roberts og Ghyslaine Guertin, Glenn Gould – Selected Letters, bls. 
102. 
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     Fyrir utan óttann um líkama sinn var Glenn samt frekar villtur og frjáls ma!ur. 

Hann #or!i a! brjóta upp si!i og venjur samfélagsins og gera #a! sem honum s$ndist. 

Hann klæddi sig gjarnan í búninga og fór í gervi persóna sem hann bjó til sjálfur. 

Hann haf!i nefnilega gaman af a! ögra fólki og ekki einungis me! n$stárlegri tónlist 

sinni. Framlag hans til tónlistarheimsins var miki! einmitt #ess vegna, vegna #ess a! 

hann #or!i a! vera ö!ruvísi. Vi! viljum ekki öll vera eins. Vi! #urfum á skr$tnu fólki 

a! halda sem hefur sína veikleika og styrkleika. 

     "a! voru Goldberg tilbrig!in sem bæ!i byrju!u og endu!u feril Glenns. "au 

innihéldu líkt og líf hans, bæ!i gle!i og sorg, léttleika og alvarleika og segir hann 

sjálfur um #au: „"etta er, í stuttu máli, tónlist sem veitir hvorki byrjun né endi athygli, 

sem skortir bæ!i raunverulegan hápunkt og úrlausn, tónlist sem, líkt og elskendur 

Baudelaire, „hvílir létt á vængjum hömlulauss vindsins“.37 Í mínum huga er seinasti 

flutningur hans á tilbrig!unum eins konar vitnisbur!ur hans um eigi! líf. "a! hvernig 

#au flæ!a áfram úr einni tilfinningu í #á næstu gefur #á hugmynd a! hann sé a! segja 

sína persónulegu sögu. Í samanbur!i var fyrsta túlkun hans full af léttleika og 

leikgle!i hins unga manns, falleg en ekki jafn djúp og samhangandi.  

     Glenn Gould var augljóslega sérstakur ma!ur sem vakti forvitni fólks einkum 

vegna sérkennileika síns. Eftir a! hafa kafa! ofan í líf hans sést a! hann var samt sem 

á!ur mjög mannlegur. Hann var vitaskuld mjög næmur einstaklingur og #a! var bæ!i 

hans veikleiki og #a! sem í raun knú!i hann til a! ná #eirri snilli sem hann ná!i í list 

sinni. Áhyggjur hans ger!u hann einangra!an sem gaf honum aftur á móti fri! og 

tækifæri til a! skapa meira. Hann flú!i inn í tónlistina og gaf henni #ví alla sína 

einbeitingu og athygli. Líkt og hann sag!i sjálfur gaf einveran honum n$ja s$n á 

tónlistina sem hann spila!i. Hvort sem #a! var honum til gó!s e!ur ei var #a! 

d$rmætt fyrir samfélagi! a! fá slíkan einstakling sem gaf af sér og hæfileikum sínum. 

 

 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
37 „It is, in short, music which observes neither end nor beginning, music with neither real 
climax nor real resolution, music which like Baudelaire´s lovers „rests lightly on the wings of 
the unchecked wind.„“ Peter F. Ostwald, Glenn Gould, bls. 119."
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