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Þakkir 
Ég færi Kristínu Einarsdóttur og Eggert Þór Bernharðssyni kærar þakkir fyrir góða 

leiðsögn. Eins vil ég þakka öllum viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma til þess að 

koma í viðtal og leyfðu mér að nota upptökur af tónleikum sínum. Tæknimenn RÚV 

veittu mér sérstaklega góða þjónustu og hjálp og fyrir það eiga þeir miklar þakkir skilið. 

Foreldrum mínum og systur þakka ég fyrir hjálp við yfirlestur og uppsetningu 

greinargerðarinnar og Marteini Sindra Jónssyni þakka ég fyrir að lesa þýðingar á 

erlendum viðtölum fyrir útvarpsþættina. 
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Ágrip 
Hér er fjallað um gerð útvarpsþáttanna Gengið á hljóðið. Í þeim er talað við unga 

tónlistarmenn sem allir eiga það sameiginlegt að vilja leita nýrra leiða til þess að gestir 

upplifi tónlist með sérstökum hætti á tónleikum. Í verkefninu er gert ráð fyrir því að 

aðalhlutverk tónlistar sé að veita áheyrendum einhverja sérstaka upplifun, en spurningin 

sé hvernig það megi gera. Markmið verkefnisins er því að kanna hugmyndir ungs 

tónlistarfólks sem vill þróa tónleikaformið og vekja áhuga breiðari hóps fólks á 

klassískri tónlist. Kannað er hverjar helstu áskoranir ungs tónlistarfólks eru á 

klassískum tónlistarvettvangi í dag og hvernig það tekst á við þær. 

Útvarpsþáttagerð krefst mikillar umhugsunar um miðilinn, m.a. hverjir styrkleikar og 

veikleikar hans eru. Útvarpsmiðillinn hentar vel tónlistartengdu viðfangsefni 

verkefnisins. Það er auðvelt að spila tóndæmi og einnig geta ungu tónlistarmennirnir 

útskýrt hugmyndir sínar fyrir hlustendum með eigin orðum. Huga þurfti að ýmsum 

tæknilegum atriðum við þáttagerðina, s.s. hvers konar upptökutæki væri notað, 

viðtalstækni og handritsgerð. Þættirnir voru unnir í samstarfi við RÚV og var vinnslu 

þeirra lokið í samvinnu við tæknimenn þar á bæ. 

Niðurstöður verkefnisins sýndu að helsta áskorun ungra tónlistarmanna væri að setja 

tónlist í spennandi búning til þess að veita áhorfendum sérstakar upplifanir en án þess 

að tapa gæðum listarinnar. Viðmælendur voru uppteknir af sjónrænni upplifun 

tónleikagesta ásamt því að mikilvægt væri að huga vel að kynningarefni tónleika. Ungir 

tónlistarmenn eru fullir af nýstárlegum og spennandi hugmyndum og eru reiðubúnir að 

hrinda þeim í framkvæmd. Þeim virðist vera mjög umhugað um að ná til áheyrenda 

sinna og hvernig þeir upplifa tónleikana. Hugmyndir viðmælenda fólust m.a. í því að 

halda tónleika í niðamyrkri, vinna í samstarfi við teiknimyndagerðarmenn og flytja 

píanókonsert þar sem hljómsveitin reynir að elta uppi einleikarann sem ekki vill flytja 

konsertinn. Það er því mikil gróska á klassískum tónlistarvettvangi, sérstaklega meðal 

ungs tónlistarfólks. 
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1 Inngangur 
Frá upphafi náms míns í hagnýtri menningarmiðlun hef ég í flestum námskeiðum 

námsins fengist við verkefni sem tengjast tónlist. Ég hef fyrst og fremst áhuga á því 

hvernig þróa megi klassíska tónleikaformið frá þeirri hefð sem hefur verið ríkjandi allt 

fram á okkar daga. Velta má fyrir sér hvort sú hefð henti í nútímasamfélagi þar sem 

samkeppni um tónleikagesti er hörð og margt er að gerast. Það er mikilvægt að beita 

nýjum aðferðum til þess að vekja áhuga á þessari tónlist, því ef hún er sett í rétt 

samhengi getur hún náð til mjög margra. Hér er því lögð áhersla á að kanna aðferðir og 

hugmyndir sem nýst geta til að þróa tónleikaformið. Niðurstöðunum er miðlað í fjórum 

útvarpsþáttum sem fjalla um hugmyndir ungs tónlistarfólks um hvernig megi setja bæði 

gamla og nýja tónlist í spennandi búning.  

Mér fannst útvarpsmiðillinn geta veitt áhugaverða möguleika á því að miðla 

tónlistartengdu efni. Ég vildi jafnframt að viðmælendur mínir gætu sjálfir fengið að tala 

sínu máli, án þess að höfundur þyrfti að túlka orð þeirra og miðla í skrifuðu máli. 

Útvarpið getur veitt þeim vettvang til þess að útskýra hugmyndir sínar í þeirra eigin 

tónlistar- og hljóðheimi og því varð útvarpið fyrir valinu. 

Í greinargerð þessari er fjallað um útvarpsþættina Gengið á hljóðið. Í þeim er talað við 

unga tónlistarmenn sem allir eiga það sameiginlegt að vilja leita nýrra leiða til þess að 

veita tónleikagestum sérstakar upplifanir án þess að fórna gæðum tónlistarinnar og 

listrænu gildi. 

Hér verður ferli verkefnisins lýst. Gerð verður grein fyrir viðfangsefninu, 

hugmyndavinnu þáttanna, útvarpinu sem miðlunarleið, gerð þáttanna sjálfra ásamt 

tæknilegri hlið verkefnisins og niðurstöðum rannsóknarspurninga sem settar eru fram í 

kafla 2.1. 
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2 Viðfangsefnið 

2.1 Markmið og rannsóknarspurningar 
Í útvarpsþáttunum er rætt við hóp ungs tónlistarfólks sem starfar innan klassíska 

tónlistargeirans1 á Íslandi, í Þýskalandi og Noregi. Í fyrsta þætti er rætt við norska 

tónlistarmenn sem spila tónlist í svartamyrkri. Fjallað er um tónleika sem þeir héldu í 

myrkri í bænum Waiblingen í Þýskalandi í desember 2012. Í öðrum þætti er rætt við 

skipuleggjendur tónleikaraðarinnar Jaðarber sem haldin er árið um kring í Listasafni 

Reykjavíkur. Þar er áhersla lögð á að kynna glænýja tónlist, bæði erlenda og innlenda, á 

nýstárlegan hátt. Í þriðja þætti er rætt við þátttakendur í Tectonics Festival í Hörpu sem 

Sinfóníuhljómsveit Íslands stóð fyrir í annað sinn í apríl 2013. Í fjórða þætti er rætt við 

framkvæmdastjóra Podium Festivals í Esslingen í Þýskalandi sem leggur áherslu á 

tónlistarmiðlun með ungu fólki. Einnig er þar rætt við tvo hljóðfæraleikara sem tóku 

þátt í Podium Festival í apríl 2013. 

Með tónlistarflutningi sínum, tónverkum eða tónlistargjörningum vilja viðmælendur 

veita tónleikagestum sérstaka upplifun (e. experience). Hugmyndir þeirra eru einkum 

dregnar fram í tengslum við breyttan hugsunarhátt tónlistarfólks gagnvart 

tónleikaforminu á undanförnum árum. Viðmælendurnir ganga út frá því að tónlistin 

sjálf geti talað sínu máli, en ekki þurfi að beita sérstökum markaðsbrögðum til þess að 

laða fólk að. Að vísu skiptir miklu máli í hvernig búning tónlistin sjálf er sett til þess að 

vekja áhuga fólks á henni. Þetta er hluti af þróun tónleikaformsins frá sterkri hefð sem 

hefur verið ríkjandi um árabil. Sú hefð er stundum álitin gamaldags og úrelt fyrir 

samtímann sem krefst meiri hraða en áður. Þá verður sýnt fram á að sé upplifun 

tónleikagesta höfð að leiðarljósi geti klassísk tónlist verið mjög nýjungagjörn og 

spennandi, hvort sem um ræðir glænýja tónlist eða tónlist frá 17. öldinni, og allt þar á 

milli. 

Markmið verkefnisins er að kanna fjölbreyttar leiðir viðmælenda útvarpsþáttanna til 

þess að miðla tónlist til tónleikagesta. Þrátt fyrir lítinn hóp viðmælenda og ólíkar 

hugmyndir þeirra má ætla að þær endurspegli hugsunarhátt ungs tónlistarfólks hérlendis 

                                                
1 Hér er átt við hljóðfæraleikara og tónskáld sem hafa hlotið háskólamenntun í tónlist og fást við sígilda 
tónlist frá 17. öld til tónlistar dagsins í dag. 
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og annars staðar í Evrópu sem vill þróa tónleikaformið og vekja áhuga breiðari hóps 

fólks á klassískri tónlist. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru: 

• Hverjar eru helstu áskoranir klassískra tónlistarmanna þegar kemur að 

tónleikaforminu? 

• Hvernig má takast á við þessar áskoranir? 

Niðurstöðunum er miðlað í fjórum útvarpsþáttum sem fluttir verða á Rás 1. Vegna 

fjölbreytileika viðmælenda nálgast hver þáttur rannsóknarspurningarnar frá ólíku 

sjónarhorni. 

2.2 Afþreying eða upplifun? 
Svör viðmælenda gáfu til kynna að ein helsta áskorunin fælist því að ná athygli 

tilvonandi tónleikagesta og að geta veitt þeim sterkar upplifanir á tónleikum. Þeir veltu 

því fyrir sér hvernig það mætti gera án þess að rýra gildi þeirrar tónlistar sem flutt er. 

Einnig voru þeir meðvitaðir um það hve gríðarlega fjölbreytt afþreying væri í boði fyrir 

tilvonandi tónleikagesti og að skipuleggjendur klassískra tónlistarviðburða væru ekki 

bara í samkeppni við aðra klassíska tónleika heldur einnig við aðrar tónlistartegundir, 

kvikmyndir og tölvuleiki svo dæmi séu tekin. Hugmyndir viðmælendanna í 

útvarpsþáttunum brjóta í bága við algengan hugsunarhátt um það að annað hvort sé list 

afþreying, sem sé skemmtileg en lítið gefandi, eða djúp skáldverk en höfði aðeins til 

fárra sem hafa næga þekkingu til þess að skilja hana. Viðmælendur telja að hægt sé að 

veita tónleikagestum fjölbreyttar upplifanir sem falli tónleikagestum vel í geð þó að 

gæðatónlist sé alltaf höfð í öndvegi. Þá er mjög brýnt að alltaf sé notast við vel 

úthugsaðar og skýrar listrænar hugmyndir (sjá nánar um viðhorf viðmælenda í hluta 7 

og í viðauka III). 

Ármann Jakobsson fjallar um hugtökin hámenning og lágmenning í grein sinni „Kröpp 

lægð yfir Vesturheimi?“2 Hann segir skilgreiningu Pierre Bordieu á hugtökunum, þar 

sem hámenningin og lágmenningin þjóni hvor sinni stéttinni, ekki eiga lengur við í dag. 

Nú sæki háttvirtir ráðherrar popptónleika, Björk eigi sér jafnstóran aðdáendahóp og 

Mozart eða Beethoven, Tom Cruise sé í hópi ríkasta fólks í heimi en hámenntað 

tónlistarfólk leiki barokktónlist á götunni „innan um betlara og unglinga með 

                                                
2 Ármann Jakobsson, „Kröpp er lægð yfir vesturheimi?“, bls. 49-67. 



 

 7 

kassagítara.“3 Hann veltir fyrir sér hvort hugtakið hámenningu mætti kannski frekar 

nota yfir „óvinsælar listir sem njóta styrkja hins opinbera við lítinn fögnuð ungra 

Sjálfstæðismanna.“4  

Þar sem Ármann telur þessi hugtök há- og lágmenning vera bæði úrelt og til ógagns 

leggur hann til að gera ætti frekar greinarmun á „afþreyingarlist og list sem er fyrst og 

fremst til sjálfrar sín vegna.“5 Hann bendir þó á að í báðum flokkum geti bæði verið illa 

og vel gerð listaverk. Til dæmis sé til vel heppnuð dægurtónlist en afar illa heppnuð, 

metnaðarfull skáldverk.  

Samkvæmt Ármanni er lykilatriðið að sá sem vill skilja listaverkið verði að skilja 

forsendur þess, tilgang og markmið: „Hann verður að skilja hvort hér sé um 

formtilraunir að ræða og þá hversu róttækar, eða hvort kafað sé á djúp sálarlífsins eða 

mannfélagsins. Eða hvort tilgangurinn er annar, t.d. að skemmta og e.t.v. vekja til 

umhugsunar en þó ávallt innan gefins ramma?“6 

Það mikilvæga að hans mati er því hvort listin sé ætluð til afþreyingar eða ekki. Velta 

má því fyrir sér hvort listin sem er „fyrst og fremst til sjálfrar sín vegna“7 geti líka verið 

ætluð sem afþreying? Eða verður hún sjálfkrafa óaðgengileg og óvinsæl af því að 

höfundi hennar var fagurfræðin eða kannski pólitísk ádeila efst í huga? Væri hægt að 

skemmta en viðhalda á sama tíma listrænu gildi, mennta eða vekja fólk til umhugsunar á 

mikilvægum málefnum? 

Í umræðu um hvernig best sé að miðla sögu til almennings á sýningum vekur Eggert 

Þór Bernharðsson athygli á hugtakinu „skemmtimenntun“ (e. edutainment).8 Hann segir 

mikilvægt að hafa þetta hugtak í huga þegar sögu er miðlað með sýningu. Ætla má að 

sömu forsendur megi gefa sér varðandi miðlun á list. Þó að listamaður vilji leggja 

áherslu á listrænt og menntunarlegt gildi er ekki síður mikilvægt að verkið falli  

listunnendum vel í geð og að þeir njóti listarinnar á fjölbreyttan hátt. Einn viðmælenda 

hafði til dæmis orð á því að fullkominn flutningur á góðu tónverki væri ekki nóg heldur 

þyrfti einnig að huga að umgjörð tónleikanna sem getur haft jafn mikil áhrif á 

                                                
3 Sama heimild, bls. 48. 
4 Sama heimild, bls. 49. 
5 Sama heimild. 
6 Sama heimild, bls. 66. 
7 Sama heimild, bls. 49. 
8 Eggert Þór Bernharðsson, „Sagan til sýnis: Ólíkar miðlunarleiðir“, bls. 97-102. 
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tónleikagesti og tónlistin sjálf. Þessu mætti ef til vill líkja við umgjörð sögusýningar 

sem skiptir ekki síður máli en gripurinn sem sýndur er. 

Mikilvægt er að velta fyrir sér hugtökunum afþreyingu og skemmtun. Ekki liggur í 

augum uppi hvað átt er við með afþreyingu í grein Ármanns. Er hún eitthvað 

skemmtilegt? Samkvæmt Íslenskri orðabók9 er m.a. orðið skemmtun notað til þess að 

skýra út orðið afþreyingu. Það mætti benda á að kvikmynd sem gæti flokkast sem 

afþreyingarmenning gæti einnig vakið upp dapurlegar tilfinningar hjá áhorfandanum, 

jafnvel komið honum í tilfinningalegt uppnám. Telst þá kvikmyndin ekki lengur til 

afþreyingarmenningar? Að sama skapi mætti túlka flokkun Ármanns þannig að 

popptónlist flokkist til afþreyingarmenningar og klassísk tónlist til listar sem er til 

sjálfrar sín vegna. Í dag er þó gríðarlega erfitt að flokka tónlist í þessa tvo flokka þar 

sem mörkin milli þeirra verða sífellt óskýrari. Hámenntuð tónskáld semja nú jafnt 

tónlist sem flokka mætti sem klassíska tónlist eða popptónlist, og allt þar á milli, þ.e.a.s. 

tónlist sem passar í hvorugan flokkinn en í rauninni báða í senn. Gott dæmi um þetta er 

tónskáldahópur sem stendur að útgáfufyrirtækinu Bedroom Community.10 Þetta sýnir 

hve erfitt það er að flokka þessa tónlist í tvo mismunandi flokka en einnig hversu 

vandmeðfarið hugtakið klassísk tónlist er. 

Eflaust á flokkun Ármanns vel við fjölmargar listgreinar en hún brýtur í bága við 

hugsunarhátt viðmælenda í útvarpsþáttunum. Það má því vera að betra sé að líta á 

tónlistina frá öðru sjónarhorni. Hvert sem skilgreint hlutverk tónverksins er, hvort sem 

það er flókið eða aðgengilegt, djúpt eða ekki, þá eru viðmælendur sammála því að það 

sem máli skipti sé að veita tónleikagestum sérstaka upplifun án þess að gæði 

tónlistarinnar tapist. 

3 Útvarpsþættirnir 

3.1 Grunnhugmynd 
Hugmyndin að útvarpsþáttaröðinni Gengið á hljóðið er að safna saman viðtölum við 

ungt tónlistarfólk sem hefur verið að fást við nýstárleg eða óvenjuleg tónleikaverkefni. 

Markmiðið er að hlustendur fái að kynnast þeirra sýn á stöðu klassískrar tónlistar í dag 

og hvernig þau takast á við helstu áskoranir og hindranir í starfi sínu.  
                                                
9 Vefur. Snara vefbókarsafn. Vefslóð: http://snara.is/8/s8.aspx. Sótt 29. janúar 2013. 
10 Vefur. Bedroom Community. Vefslóð: http://bedroomcommunity.net. Sótt 9. júlí 2013. 
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Hver þáttur nálgast efnið út frá ólíku sjónarhorni: Fyrsti þátturinn fjallar um tónleika í 

svartamyrkri sem er hugmynd tveggja Norðmanna um að veita tónleikagestum nýja 

upplifun á tónlist. Annar þátturinn fjallar um þróun tónleikaformsins út frá nýrri tónlist 

en þar er í sviðsljósinu tónleikaröðin Jaðarber sem Tinna Þorsteinsdóttir píanóleikari og 

Guðmundur Steinn Gunnarsson tónskáld standa fyrir. Þriðji þátturinn fjallar um 

þátttakendur í Tectonics Festival sem haldið var í Hörpu í apríl 2013. Þar er bæði fjallað 

um tónleikaformið út frá nýrri og eldri tónlist. Fjórði og síðasti þátturinn fjallar um 

kammermúsíkhátíðina Podium Festival Esslingen sem er skipulögð af ungu fólki í 

Þýskalandi. Skipuleggjendur hennar vilja kynna klassíska tónlist, sérstaklega fyrir 

jafnöldrum sínum. Þættirnir sýna ólíkar hliðar tónlistarinnar, eins og tónlist í myrkri, 

nýja tónlist og íslenska tónlist, tónlist fyrir sinfóníuhljómsveit og kammertónlist í 

ýmsum óvenjulegum aðstæðum. Einnig er fjallað stuttlega um kynningu á klassískri 

tónlist og ímynd hennar. 

3.2 Tímaáætlun 
September – október 2012 

• Staðfesting leiðbeinanda. 

• Efnisval og hugmyndavinna. 

• Útlínur útvarpsþátta settar fram ásamt tillögum að viðmælendum. 

• Samningur við Ríkisútvarpið. 

Nóvember 2012 

• Heimildavinna. 

• Undirbúningur fyrsta þáttar um tónleika í myrkri. 

• Endanlegt val á viðmælendum. 

• Samskipti við viðmælendur og undirbúningur viðtala. 

Desember 2012 

• Undirbúningur fyrsta þáttar um tónleika í myrkri. 

• Upptökur á tónleikum í myrkri. 

• Viðtöl við tónlistarmenn um tónleika í myrkri í Waiblingen. 

• Hlustun á viðtöl og þau skrifuð upp. 

• Undirbúningur annars þáttar um Jaðarber. 

Janúar 2013 

• Undirbúningur annars þáttar um Jaðarber. 

• Viðtöl fyrir annan þátt. 
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• Handritsgerð fyrir fyrsta þátt. 

• Upptökur í hljóðveri fyrir fyrsta þátt. 

• Bútum raðað saman í hljóðveri fyrir fyrsta þátt. 

• Heimildavinna fyrir greinargerð. 

Febrúar – mars 2013 

• Hlustun á viðtöl fyrir annan þátt og þau skrifuð upp.  

• Handritsgerð fyrir annan þátt. 

• Upptökur í hljóðveri fyrir annan þátt. 

• Bútum raðað saman í hljóðveri fyrir annan þátt. 

• Uppkast skrifað að greinargerð. 

Apríl 2013 

• Undirbúningur þriðja þáttar um Tectonics. 

• Upptökur fyrir þriðja þátt á Tectonics. 

• Viðtöl fyrir þriðja þátt. 

• Undirbúningur fjórða þáttar um Podium Festival Esslingen. 

• Upptökur fyrir fjórða þátt á Podium Festivali. 

• Viðtöl fyrir fjórða þátt. 

• Greinargerð frh. 

Maí – júní 2013 

• Hlustun á viðtöl fyrir þriðja þátt og þau skrifuð upp. 

• Handritsgerð fyrir þriðja þátt. 

• Upptökur í hljóðveri fyrir þriðja þátt. 

• Bútum raðað saman í hljóðveri fyrir þriðja þátt. 

• Hlustun á viðtöl fyrir fjórða þátt og þau skrifuð upp. 

• Handritsgerð fyrir fjórða þátt. 

• Upptökur í hljóðveri fyrir fjórða þátt. 

• Bútum raðað saman í hljóðveri fyrir fjórða þátt. 

• Greinargerð frh. 

Júlí – ágúst 2013 

• Lokahönd lögð á útvarpsþætti. 

• Semja skýrslur fyrir þætti og senda á safnadeild RÚV. 

• Semja kynningar fyrir þætti og senda RÚV. 

• Lokahönd lögð á greinargerð um lokaverkefni. 
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September 2013 

• Verklok. 

• Skil greinargerðar, fullbúinni þáttaröð og viðbótargögnum til leiðbeinanda. 

• Afhending þátta til RÚV. 
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4 Útvarp sem miðlunarleið  
Útvarpið hefur sína kosti og galla. Það hefur ýmsa kosti fram yfir aðrar miðlunarleiðir 

eins og sjónvarp eða prentað efni. Þó er mikilvægt að gera sér líka grein fyrir 

veikleikum útvarpsins og hafa þá ávallt í huga við útvarpsþáttagerð. 

4.1 Myndir í útvarpi 

Útvarpið er miðill sem veitir hlustanda bara hljóð en ekki myndir. Hins vegar hefur 

það þann eiginleika að geta kallað fram myndir í huga hlustenda. Robert McLeish 

bendir á að þetta sé kostur útvarpsins því ólíkt sjónvarpinu sé myndin ekki takmörkuð 

við það sem við sjáum á skjánum. Við getum ímyndað okkur þá mynd sem hljóðið 

kallar á. Hins vegar bendir hann á að sjónvarpið geti verið útvarpinu framar, t.d. í 

fréttaflutningi þegar lýsa á einhverju sem hefur gerst. Þá getur mynd oft lýst 

aðstæðum betur en útvarp.11  

Þegar semja á texta fyrir útvarp er því mikilvægt að velja orð sín vel þannig að 

hlustandi geti kallað fram rétta mynd með ímyndunarafli sínu.12 Því er brýnt að gera 

sér grein fyrir því hvaða efni hentar vel til þess að miðla í útvarpi og hvað ekki. Önnur 

ástæða þess að mikilvægt er að vanda orðaval er að hlustandinn hefur einungis aðgang 

að því sem sagt er á meðan það er sagt.13 Ólíkt skrifuðum texta, þar sem hægt er að 

lesa sömu setninguna aftur og aftur, hefur hlustandi útvarps bara eitt tækifæri til þess 

að heyra og skilja það sem sagt er. Því er mikilvægt að allur texti sé skýr og settur 

fram í réttri röð svo að ekki fari milli mála við hvað sé átt.  

4.2 Útvarpið nær til allra 
McLeish segir útvarpið hafa þann möguleika að geta náð til gríðarlega margra á sama 

tíma. Hins vegar þýðir það ekki endilega að það geri það alltaf. Hann segir að 

dagskrárgerðarfólk gleymi því stundum að fólk hafi ýmislegt annað að gera en að 

hlusta á útvarpið. Hins vegar hefur útvarpið þann eiginleika að vera mjög persónulegt. 

Fólk hlustar venjulega á útvarp í einrúmi, t.d. heima hjá sér eða í bílnum. Þess vegna 

                                                
11 Robert McLeish, Radio Production, bls. 1-2. 
12 Sama heimild, bls. 2. 
13 Sama heimild, bls. 4. 
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þarf dagskrárgerðarmaðurinn að hafa í huga að hann sé að tala við einstakling, en ekki 

fjölda fólks.14 

Einn helsti kostur útvarpsins er þó hversu fljótt er hægt að koma upplýsingum til 

fólks.15 Í lögum um Ríkisútvarpið segir að eitt af hlutverkum þess sé að „tryggja 

nauðsynlega öryggisþjónustu með upplýsingamiðlun um útvarp.”16 Ólíkt dagblöðum, 

sem þarf að prenta og dreifa, er hægt að senda út upplýsingar í útvarpi jafn óðum. 

Þetta er kannski ástæða þess að útvarp, þar á meðal Ríkisútvarpið, gegnir mikilvægu 

öryggishlutverki. Ef koma þarf mikilvægum skilaboðum til allra landsmanna á 

stuttum tíma þá er útvarpið líklega besta leiðin til þess. 

4.3 Ítarlegar umfjallanir í útvarpi 
Annar munur milli útvarps og prentaðs efnis, sem McLeish bendir á, er að í útvarpi 

hefur neytandinn ekki val um á hvað hann hlustar. Í prentuðu efni getur neytandinn 

skimað efnið, ákveðið hvort hann vilji bara lesa aðalatriðin eða alla fréttina. Hann 

getur líka valið hvaða frétt hann les og hverju hann sleppir. Útvarpið býður bara upp á 

eitt í einu og annað hvort er þá hlustað á alla söguna eða ekki. Útvarpið er því e.t.v. 

vel til þess fallið að bjóða upp á ítarlegar lýsingar eða umfjallanir. Á hinn bóginn er 

útvarpið ekki mjög ágengur miðill. Auðvelt er að gera margt annað á sama tíma og 

hlustað er. Það krefst t.d. minni athygli en sjónvarp. Þess vegna getur útvarpið oft 

verið bakgrunnur, sérstaklega þegar tónlist er spiluð.17 

4.4 Útvarpið sem sögumiðlun á netinu 

Miklar framfarir hafa verið í þeirri tækni að koma útvarpsþáttum á netið. Þannig getur 

hlustandi sótt þætti á netið í takmarkaðan tíma eftir útsendingu. Þetta breytir því sem 

sagt er hér að ofan að útvarpið geti einungis boðið upp á eitt í einu. Ævar 

Kjartansson18 bendir á að með svokölluðu hlaðvarpi færist RÚV í átt að þessum nýju 

möguleikum.19 Hann segir að með þessari tækni megi e.t.v. hugsa upp á nýtt hvers 

konar miðill útvarpið sé. Hann bendir á að þannig verði aðgengi fólks að sögunni mun 

betra. Með sögunni á hann við fréttatengda þætti, viðtöl, fræðilega þætti, 
                                                
14 Sama heimild, bls. 3. 
15 Sama heimild, bls. 3. 
16 Vefur. Lög um Ríkisútvarpið ohf., Alþingi, 2. kafli, 3. gr, sótt 8. ágúst 2013 af 
http://www.althingi.is/altext/141/s/1236.html  
17 Robert McLeish, Radio Production, bls. 5-6. 
18 Ævar Kjartansson, „Sagan sögð og rædd í útvarpi“, bls. 161-163. 
19 Eins og er má nálgast efni inn á Hlaðvarpi útvarpsins í tvær vikur eftir að því er útvarpað. Þó er 
stefnt að því að fólk geti alltaf nálgast alla þætti og hlaðið því niður á tölvuna sína. 
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heimildarþætti og upptökur á þjóðmenningu, s.s. tónlist og leikritum. Seinna meir geta 

þessir þættir veitt góðar heimildir um „orðræðu og umræðumáta“20 þjóðar. Útvarpið 

hefur því þann eiginleika að geta sagt sögu okkar, en á persónulegri máta en gert væri 

í skrifuðum texta. Ævar segir það vera ákveðna almannaþjónustu að varðveita söguna 

á slíkan hátt, en þar gegni stærstu hlutverki vönduð dagskrárgerð með 

heimildarþáttum um samtíð okkar. Hann segir að upp á þetta vanti hér á landi og það 

megi einna helst rekja til þess að ráðamenn þjóðarinnar líti ekki á þetta sem nógu 

mikilvægt hlutverk útvarpsins. Því skortir einfaldlega fjármagn og þess vegna sé 

sagan ekki sögð á nógu vandaðan hátt. Aftur á móti hrósar hann Rás 1 fyrir hlut sinn í 

miðlun á listmenningu landsins og umfjöllun um hana, sem og evrópska 

listmenningu.21 

4.5 Útvarpið sem vettvangur fyrir menntun, innblástur og upplifanir 

Útvarpið getur verið góður vettvangur fyrir óformlega menntun.22 Þar má finna þætti 

um allt mögulegt sem tengist fræðilegu efni, fréttatengdu efni eða menningartengdu 

efni svo ekki sé minnst á dægurmálaþætti um allt milli himins og jarðar. Það er t.d. 

von mín að þeir sem hlusta á útvarpsþáttaröðina öðlist meiri þekkingu á tónlist og 

nýjum tónleikahugmyndum. Einnig geta útvarpsþættirnir verið hlustendum innblástur, 

t.d. til þess að fara á tónleika eða vakið áhuga þeirra á einhverju sem þeir vissu lítið 

um áður. Ef til vill geta útvarpsþættirnir vakið upp umræðu á hinum ýmsu málefnum 

en McLeish bendir á að útvarpsþættir geti hjálpað fólki að mynda tengsl t.d. með því 

að tala um það sem það heyrði í útvarpinu daginn áður.23 

Sigrún Sigurðardóttir24 bendir á mikilvægi og áhrifamátt heimilda sem ekki eru 

ritaðar. T.d. má vekja upp tregafullar tilfinningar með tónlist. Munnlegar heimildir 

hafa öðruvísi mátt en ritaðar heimildir. Það má t.d. heyra blæbrigði í rödd þess sem 

talar sem ekki skilar sér í rituðu máli. Upptökur með ýmsum hljóðum geta einnig 

virkað vel í útvarpi til þess að gefa hlustanda betri upplifun á því sem lýst er. Þegar 

                                                
20 Ævar Kjartansson, „Sagan sögð og rædd í útvarpi“, bls. 163. 
21 Ævar Kjartansson, „Sagan sögð og rædd í útvarpi“, bls. 164. 
22 Robert McLeish, Radio Production, bls. 11. 
23 Sama heimild, bls. 11. 
24 Sigrún Sigurðardóttir. „Að bera kennsl á hið óvænta“, bls. 26. 
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fjallað er um heimildir almennt má þó ekki gleyma því að ritaðar heimildir geta oft 

verið áreiðanlegri en munnlegar því að minni viðmælenda getur oft verið ónákvæmt.25 

                                                
25 Vefur. Miðstöð munnlegrar sögu. Vefslóð: www.munnlegsaga.is  Hagnýtar leiðbeiningar  
Viðtalstækni. Sótt 31. janúar 2013. 
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5 Munnlegar heimildir 

5.1 Upptökutækni 
Tæknilegar kröfur til útvarpsþáttagerðar þurfa ekki að vera flóknar. Það sem þarf til 

þess að taka upp fyrir útvarp er ein manneskja og eitt upptökutæki. Þetta gerir það að 

verkum að dagskrárgerðarfólk er sveigjanlegt bæði varðandi tíma og staðsetningu 

þegar það vinnur að útvarpsþáttum sínum. Þar af leiðandi er einnig hægt að framleiða 

útvarpsþátt á mjög stuttum tíma.26 

Það er ekki þar með sagt að ekki þurfi að hafa margt í huga til þess að tryggja gæði 

upptökunnar. Al Tompkins27 gefur góð ráð varðandi upptökutækni í bók sinni Aim for 

the Heart. Þegar taka á upp á vettvangi segir hann mikilvægt að hafa þrjár 

lykilspurningar í huga: 

• Hvaða hljóð eru hér önnur en þau sem ég vil taka upp? 

• Hvað kemst ég nálægt með hljóðnemann? 

• Get ég verið með þráðlausan hljóðnema? 

Hann segir enga afsökun vera fyrir því að vera ekki með góð hljóðgæði á upptökum. 

Hann segir einnig mikilvægt að velja hljóðnema eftir aðstæðum. Þegar mikil læti séu 

þar sem taka eigi viðtal sé t.d. best að nota hljóðnema sem tekur einungis upp hljóð úr 

einni átt í staðinn fyrir að nema hljóð úr öllum áttum. Miðstöð munnlegrar sögu28 

mælir með því að nota hljóðnema sem ekki er innbyggður í upptökutæki, þó að ýmis 

upptökutæki með góðum hljóðnemum séu undantekning þar á. Jafnframt þarf að hafa 

í huga hvort hljóðneminn gangi fyrir rafhlöðum eða hvort hann þurfi snúru. Þá þarf að 

vera búið að ganga úr skugga um að nóg orka sé fyrir hendi eða að viðtalið fari fram á 

stað þar sem hægt sé að stinga hljóðnemanum í samband. Eins og áður var sagt mælir 

þó Tompkins með því að nota þráðlausan hljóðnema. 

Þegar kemur að því að velja upptökutæki er mikilvægt að vita hvað virkar best. 

Miðstöð munnlegrar sögu veitir á heimasíðu sinni ýmsar hagnýtar upplýsingar 

                                                
26 Robert McLeish, Radio Production, bls. 7. 
27 Al Tompkins, Aim for the heart, bls. 136. 
28 Vefur. Miðstöð munnlegrar sögu. Vefslóð: www.munnlegsaga.is  Hagnýtar leiðbeiningar  
Tæknibúnaður. Sótt 31. janúar 2013. 
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varðandi upptökutæki. Þar segir að í dag sé best að nota stafræn upptökutæki með 

minniskorti sem geymir upptökuna sem stafræna hljóðskrá. Þar er einnig bent á að til 

séu tvennskonar upptökutæki af þessu tagi. Annars vegar eru til frekar ódýrir 

diktafónar sem veita ekki nógu góð gæði til spilunar í ljósvakamiðlum. Hins vegar má 

nota vönduð upptökutæki sem taka upp í fullkomnum gæðum.29 

Þegar notuð eru stafræn upptökutæki er mikilvægt að huga að minniskortum.30 Hafa 

þarf í huga að upptaka í góðum gæðum tekur mikið pláss og því brýnt að vera með 

minniskort með nógu plássi og vera með fleiri en eitt. Upptökutækin bjóða upp á val á 

hljóðgæðum. Því meiri hljóðgæði sem notuð eru, því meira pláss tekur upptakan. 

Miðstöð munnlegrar sögu mælir með því að taka upp á að minnsta kosti 48kHz í 16 

bita upplausn ef upptakan á að vera í fullum gæðum. Síðan skal einungis nota wave 

skrár fremur en þjappa þeim saman í mp3 skrár, því þá tapast gæðin. Þegar upptöku er 

lokið skal flytja skrána strax yfir á tölvu, taka afrit af henni og geyma að minnsta kosti 

á tveimur mismunandi stöðum.  

Í upptökum mínum fyrir útvarpsþáttaröðina notaði ég stafrænt upptökutæki sem heitir 

H4 Handy Recorder og er frá framleiðandanum Zoom. Á því eru tveir innbyggðir 

hljóðnemar sem kallast á ensku condenser michrophones. Ég tók upp í bestu gæðum 

sem tækið býður upp á en það er 96kHz. Viðtölin fóru sjálfkrafa inn á minniskort sem 

sett er inn í tækið. Þar af leiðandi var auðvelt að færa hljóðskrárnar inn í tölvu. Ég 

geymdi allar upptökurnar í sérstakri möppu á tölvunni ásamt því að taka afrit af öllu á 

utanáliggjandi harðan disk. 

5.2 Viðtöl  

McLeish31 segir markmið viðtals vera að veita hlustandanum staðreyndir eða skoðanir 

á ákveðnu málefni út frá eigin orðum viðmælanda. Skoðanir þess sem viðtalið tekur 

eiga ekki að koma í ljós í viðtalinu. Viðtal er því ekki umræða heldur er hlutverk þess 

sem tekur viðtalið að spyrja viðeigandi spurninga en ekki að vera sammála, ósammála 

eða að gera athugasemdir við svör viðmælanda. Sá sem tekur viðtalið er því á 

staðnum sem fulltrúi hlustenda og spyr að því sem hlustendur vildu hugsanlega fá að 

vita. 

                                                
29 Sama heimild. 
30 Sama heimild. 
31 Robert McLeish, Radio Production, bls. 80. 



 

 18 

Það eru til mismunandi gerðir viðtala. McLeish32 talar um þrjár megingerðir, en viðtöl 

geta passað í fleiri en einn hóp í einu. Fyrsta gerðin er viðtal þar sem markmiðið er að 

veita hlustendum upplýsingar. Önnur gerðin er þar sem sá sem viðtalið tekur veitir 

upplýsingar og biður viðmælandann um að útskýra þær eða eitthvað sem tengist þeim. 

Slík viðtöl eru til dæmis notuð til þess að útskýra ástæður á bakvið ákvarðanir. Þriðja 

gerðin er viðtal þar sem reynt er að fá fram skoðanir og tilfinningar viðmælandans á 

einhverju málefni eða aðstæðum. Það mikilvægasta er að dagskrárgerðarmaður geri 

sér alltaf grein fyrir markmiði viðtalsins og að hann spyrji viðeigandi spurninga við 

réttar aðstæður. McLeish bendir einnig á að fólk hafi venjulega gaman af því að tala 

um sjálft sig og því þurfi dagskrárgerðarmaður að vera fljótur að bregðast við og vita 

hvenær eigi að ræða eitthvað nánar og hvenær eigi að halda áfram. Þessi lýsing 

McLeish á mismunandi gerðum viðtala á einna helst við viðtöl sem tengjast 

fréttaflutningi. 

Í leiðbeiningum Miðstöðvar munnlegrar sögu33 er aðallega fjallað um viðtöl sem 

tengjast fræðimennsku. Þar er talað um viðtöl, sem eru tekin til þess að varðveita 

áhugaverðar minningar eða frásagnir, og gætu verið notuð seinna meir, viðtöl sem 

eiga að vera notuð sem heimildir í rannsókn, viðtal sem er tekið sem hluti af átaki til 

þess að safna frásögnum um ákveðið málefni og viðtal sem nemandi tekur sem hluta 

af námi. Í leiðbeiningunum segir einnig að mikilvægast sé að gera sér grein fyrir 

markmiði eða markmiðum viðtalsins, rétt eins og McLeish bendir á.  

5.3 Undirbúningur viðtals  

Eins og áður var bent á er lykilatriðið við að taka gott viðtal að spyrill geri sér grein 

fyrir markmiði þess. McLeish34 veitir góðar leiðbeiningar um undirbúning viðtals: 

Spyrill þarf að vera búinn að hugsa um hvaða atriði hann vilji fá fram, hvort það séu 

mismunandi skoðanir á málefninu sem á að ræða um eða hvort það sé einhver sérstök 

saga sem hann vilji fá frá viðmælandanum. Þess vegna þarf hann að kynna sér 

viðfangsefnið vel jafnt sem viðmælandann. Einstaklega mikilvægt er að hafa öll nöfn, 

tölur, dagsetningar og aðrar staðreyndir á hreinu. Þegar þessum undirbúningi er lokið 

er mikilvægt að setja saman spurningalista með vel orðuðum spurningum. Einnig gæti 

                                                
32 Sama heimild, bls. 81. 
33 Vefur. Miðstöð munnlegrar sögu. Vefslóð: www.munnlegsaga.is  Hagnýtar leiðbeiningar  
Viðtalstækni. Sótt 31. janúar 2013. 
34 Robert McLeish, Radio Production, bls. 84. 
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verið gott að hugsa um möguleg svör viðmælanda við spurningunum og undirbúa 

aukaspurningar í samhengi við þessi mögulegu svör. 

Áður en viðtal er tekið skal undirbúa viðmælanda þannig að sem mest komi út úr 

viðtalinu. McLeish35 mælir ekki með því að mæta beint á staðinn með upptökutæki í 

gangi án þess að hafa rætt við viðmælandann fyrirfram. Hann segir að það geti þó 

verið nóg að hringja einfaldlega á undan sér og mæta svo á staðinn með upptökutæki, 

en hins vegar þurfi yfirleitt að skipuleggja viðtöl sem taka eigi upp í hljóðveri með 

góðum fyrirvara. Verst af öllu sé þó að hringja í viðmælanda í beinni útsendingu eða 

að taka símaviðtal án þess að viðmælandi viti að verið sé að taka upp. 

Til þess að fá sem mest út úr viðtalinu þarf viðmælandi að vita hvað fjalla eigi um. 

Ekki er ráðlagt að segja viðmælandanum frá spurningunum sem spyrja á fyrirfram 

heldur reifa almennt um hvað sé til umræðu. McLeish36 mælir með því að gera slíkt í 

upphafi viðtalsins, áður en upptaka hefst. Yfirleitt er mikilvægt að sýna fagmennsku 

og öryggi en stundum þarf að fara varlega að viðmælanda, sérstaklega ef hann er 

stressaður. 

Mikilvægt er að viðmælandi geri sér grein fyrir því hvort viðtalið sé sent út beint eða 

hvort það sé tekið upp fyrirfram. Einnig verður viðmælandi að vita nokkurn veginn 

hversu langt viðtalið á að vera og fyrir hvaða hlustendur hann er að tala. Að lokum 

þarf hann augljóslega að vita hvar og hvenær viðtalið á að fara fram.37 Við val á 

staðsetningu fyrir viðtal er mikilvægast að viðmælanda líði vel. Einnig þarf að velja 

stað þar sem ekki eru mikil hljóð sem gætu truflað upptökuna. Í viðtölum mínum fyrir 

þættina fannst mér best að hittast í heimahúsi. Þar er minnst truflun og hægt að velja 

herbergi þar sem ekki er mikill hljómur eða bergmál. 

5.4 Val viðmælenda 

Viðmælendur eru oftast valdir út frá málunum sem ræða á um. Þessu getur einnig 

verið snúið á hinn veginn þannig að viðmælandi sé valinn fyrst og umræðuefnið 

skýrist svo út frá honum.38 Í verkefni mínu má segja að ég hafi notað blöndu af hvoru 

                                                
35 Sama heimild, bls. 83. 
36 Sama heimild, bls. 85. 
37 Sama heimild, bls. 83-84. 
38 Vefur. Miðstöð munnlegrar sögu. Vefslóð: www.munnlegsaga.is  Hagnýtar leiðbeiningar  
Viðtalstækni. Sótt 31. janúar 2013. 
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tveggja. Ég var búin að setja grófar útlínur fyrir hvern þátt, en hugsaði svo um hverjir 

gætu verið góðir viðmælendur og þannig mótaðist nákvæmt umræðuefni hvers þáttar.  

Fyrir fyrsta þáttinn lá val á viðmælendum milli tveggja hópa sem halda tónleika í 

myrkri. Þetta var annars vegar kammerhljómsveitin Solistenensemble Kaleidoskop 

sem er staðsett í Berlín og hins vegar hópur sem heitir Mørkredd? eða Myrkfælinn? 

sem var stofnaður af norskum tónlistarmönnum. Það reyndist erfitt að fá tíma til þess 

að taka viðtal við þátttakendur í Kaleidoskop því þeir voru mjög uppteknir við 

æfingar, svo það varð úr að ég fjallaði um tónleika Mørkredd? hópsins. Þeir voru með 

tónleika í litlum bæ í Suður-Þýskalandi, Waiblingen, í desember 2012. Ég fór á 

staðinn og tók viðtal við þá. Þessa viðmælendur þekkti ég ágætlega þannig að mér 

gafst tækifæri til þess að biðja þá um leyfi til þess að taka viðtal með góðum fyrirvara. 

Annar þáttur raðarinnar átti að fjalla um nálgun tónleikaformsins út frá nýrri tónlist. 

Mér datt í hug að Tinna Þorsteinsdóttir, píanóleikari, væri tilvalinn viðmælandi þar 

sem hún er mjög virk í frumflutningi á nýrri íslenskri tónlist. Einnig stendur hún fyrir 

tónleikaröð sem heitir Jaðarber, sem haldin er á Kjarvalsstöðum, þar sem reynt er að 

prófa nýja hluti og nálgast tónleikaformið á nýjan hátt. Þetta fannst mér passa vel fyrir 

útgangspunkt þáttarins, svo úr varð að ég tók viðtal við hana ásamt Guðmundi Stein 

Gunnarssyni tónskáldi, sem stendur fyrir tónleikaröðinni með Tinnu. Ég hafði 

samband við Tinnu og Guðmund Stein í tölvupósti þar sem ég sagði þeim frá 

verkefninu og spurði þau hvort þau væru tilbúin að koma í viðtal. Þeim leist báðum 

vel á það. Ég tók viðtölin við þau í sitthvoru lagi. 

Eins og annar þátturinn fjallaði þriðji þátturinn líka um nálgun tónleikaformsins út frá 

nýrri tónlist. Ég valdi því að fjalla um Tectonics tónlistarhátíðina sem 

Sinfóníuhljómsveit Íslands stóð fyrir í annað skipti í apríl 2013. Listrænn stjórnandi 

hátíðarinnar er Ilan Volkov, aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands, en hann 

segir hátíðina snúast um að nálgast sinfóníuhljómsveitina á nýjan hátt. Hann leitast 

við að gera tilraunir með hljómsveitina hvað varðar verkefnaval, hljóðfæraval og val á 

rými39. Ég sótti flesta tónleika hátíðarinnar til þess að gera mér grein fyrir um hvað 

hún snerist og valdi mér svo viðmælendur. Best hefði verið að fá að tala við Ilan 

Volkov sjálfan, en það reyndist erfitt að ná sambandi við hann. Úr varð að ég talaði 

                                                
39 Vefur. Tectonics festival. Vefslóð: www.tectonicsfestival.com  2013 Reykjavík Tectonics  
About. Sótt 27. júní 2013. 
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við eitt tónskáld og tvo flytjendur. Tónskáldið Þráinn Hjálmarsson var með verk á 

hátíðinni sem frumflutt var af Sinfóníuhljómsveit Íslands, Víkingur Heiðar Ólafsson 

píanóleikari frumflutti píanókonsert eftir Atla Ingólfsson og Ingibjörg Friðriksdóttir 

tónskáld tók þátt sem flytjandi á tónleikum Fengjastrúts. Fengjastrútur er hópur sem 

sérhæfir sig í flutningi tilraunakenndrar tónlistar. Þeim leist öllum vel á að koma í 

viðtal. Þau fjölluðu bæði um þátttöku sína á hátíðinni en líka um skoðanir og 

hugmyndir sínar um tónleikaformið og hvernig væri best að bera tónlist á borð fyrir 

tónleikagesti. 

Fjórði þátturinn fjallaði um Podium Festival í Esslingen sem er tónlistarhátíð 

skipulögð af ungu fólki40. Þar eru flytjendur allir ungt fólk sem er að stíga sín fyrstu 

skref á ferlinum. Hátíðin leggur áherslu á kraft og gleði unga fólksins sem stjórnendur 

hátíðarinnar telja líklegt að geti náð til áhorfenda. Einnig gera þeir tilraun til þess að 

bera tónlistina fram á nýjan hátt, t.d. með því að halda tónleika á skemmtistað, vinna 

með dönsurum og teiknimyndagerðarmönnum, nota ljós og stilla tónleikasalnum upp 

á óhefðbundinn hátt. Hátíðin var haldin um mánaðarmót apríl og maí 2013. Ég fór til 

Esslingen, dvaldi þar í þrjá daga og sótti tónleika hátíðarinnar. Ég tók viðtal við 

framkvæmdastjóra hátíðarinnar, Minh Schumacher, sem er líka læknanemi, Mathias 

Johansen sellóleikara, sem kom fram á hátíðinni, og Miguel Pérez Iñesta 

klarínettuleikara sem einnig kom fram á hátíðinni ásamt því að stjórna þar nokkrum 

verkum. Allir voru þeir tilbúnir til þess að koma í viðtal og ræddu um ýmislegt tengt 

hlutverki sínu á hátíðinni og tónleikaformið sjálft. 

5.5 Listi yfir viðmælendur 

• Magnus Boye Hansen, fiðluleikari og stofnandi hópsins Mørkredd? 

• Mathias Susaas Halvorsen, píanóleikari og stofnandi hópsins 

Mørkredd? 

• Steven Walter, sellóleikari og meðlimur hópsins Mørkredd? 

• Tinna Þorsteinsdóttir, píanóleikari og stofnandi tónleikaraðarinnar 

Jaðarber. 

• Guðmundur Steinn Þorsteinsson, tónskáld og stofnandi 

tónleikaraðarinnar Jaðarber. 

• Þráinn Hjálmarsson, tónskáld og þátttakandi í Tectonics 2013. 
                                                
40 Vefur. Podium Festival Esslingen. Vefslóð: http://podiumfestival.de  Podium Website  Idee  
Hintergrund. Sótt 27. júní 2013. 
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• Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikari og þátttakandi í Tectonics 

2013.  

• Ingibjörg Friðriksdóttir, tónskáld, meðlimur í Fengjastrúti og 

þátttakandi í Tectonics 2013.  

• Mathias Johansen, sellóleikari og þátttakandi í Podium Festival 

Esslingen.  

• Miguel Pérez Iñesta, klarínettuleikari, stjórnandi og þátttakandi í 

Podium Festival Esslingen.  

• Minh Schumacher, læknanemi og framkvæmdastjóri Podium Festivals 

Esslingen. 

 

5.6 Dagbók um framkvæmd viðtala 

10. – 15. desember 2012 

Bjó með viðmælendum á heimili foreldra eins þeirra í Hochdorf í Þýskalandi. Fékk að 

fylgjast með og taka upp æfingar. Tók viðtöl við Mathias Halvorsen, Magnus Boye 

Hansen og Steven Walter en var einnig viðstödd á tvennum tónleikum hjá þeim í 

myrkri. Ég tók upp báða tónleikana og notaði tónefnið í þættina. Eftir tónleikana 

ræddu hljóðfæraleikararnir við tónleikagesti sem ég tók upp og reyndist skemmtileg 

viðbót við viðtölin í þættinum. 

 

9. janúar 2013 

Tók viðtal við Tinnu Þorsteinsdóttur á heimili hennar í Hafnafirði. Við ræddum um 

stöðu klassískrar tónlistar í dag og hún sagði frá tónleikaröð sinni Jaðarber í 

viðtalinu. Einnig talaði hún um ýmis önnur verkefni sem hún hafði tekið þátt í. Ég átti 

í vandræðum með minniskortið því það virtist vera fullt þótt ég hefði eytt öllum 

skrám út af því áður en ég kom. Ég missti því nokkrar fyrstu mínúturnar af viðtalinu 

þar sem minniskortið varð allt í einu fullt og upptaka stoppaði í miðri setningu. Ég var 

með auka minniskort svo restin af viðtalinu var í lagi þegar ég var búin að setja það í 

tækið. Þegar ég kom heim athugaði ég málið og áttaði mig á því að þegar skrám er 

eytt út af minniskorti í tölvunni þarf að tæma ruslið í tölvunni svo skrárnar eyðist út í 

raun og veru. 

 

15. janúar 2013 
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Tók viðtal við Guðmund Stein Þorsteinsson. Við hittumst húsakynnum Listaháskóla 

Íslands á Sölvhólsgötu í stað þess að hittast á kaffihúsi þar sem erfitt gæti verið að 

forðast bakgrunnshljóð. Það var þó örlítið erfitt að finna góðan stað í Listaháskólanum 

þar sem margir hljóðfæraleikarar voru að æfa sig í húsinu. Fyrsta herbergið sem við 

vorum í var með ofni sem lét illa svo við ákváðum að færa okkur eftir að hafa byrjað 

á viðtalinu. Seinna herbergið var betra og held ég að upptökugæðin hafi verið ágæt. 

Guðmundur Steinn sagði frá starfi Jaðarbers og hugmyndum á bakvið það. 

17. – 25. apríl 2013 

Tók viðtal við þátttakendur í Tectonics hátíðinni ásamt því að sækja hátíðina og taka 

upp ýmislegt til þess að nota í þáttinn. Þráinn Hjálmarsson og Ingibjörg Friðriksdóttir 

komu heim til mín í viðtal en ég fór heim til Víkings Heiðars Ólafssonar til þess að 

taka viðtalið hans. Allt gekk vel og engir tæknilegir örðugleikar áttu sér stað. 

26. – 28. apríl 2013 

Ég sótti tónleika Podium Festivals í Esslingen og tók viðtal við þátttakendur og 

framkvæmdastjóra. Öll viðtölin voru tekin kvöldið 27. apríl á hóteli þátttakenda. 

Engir tæknilegir örðugleikar komu upp. 

5.7 Viðtalstækni 

Segja má að viðtal sé samtal sem hefur ákveðið markmið. Spyrillinn veit alltaf 

eitthvað um efnið sem á að ræða um en spyr viðmælanda spurninga og setur sig í 

hlutverk hlustanda.  

Mikilvægt er að hafa í huga að spyrja opinna spurninga. Þetta eru hinar svokallaðar 

hv-spurningar sem byrja á hver, hvenær, hvar, hvað, hvernig og hvers vegna. 

McLeish41 bendir á að sú spurning sem er minnst notuð en ætti að vera mest notuð er 

sú sem byrjar á hvers vegna. Einnig þarf að passa hversu stórar spurningarnar eru. 

Eins og áður var sagt þurfa þær að vera opnar, en þær þurfa samt að vera afmarkaðar 

á vissan hátt. Ef spurt er of opið gæti verið að viðmælandi hefði enga hugmynd 

hvernig hann ætti að svara. Það þarf því að vera skýrt um hvað sé verið að spyrja og 

til hverskonar svars sé ætlast.42 

                                                
41 Robert McLeish, Radio Production, bls. 86. 
42 Sama heimild, bls. 86. 
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Varast þarf að spyrja margra spurninga í einu. Það getur ruglað viðmælandann þannig 

að hann viti ekki hvaða spurningu hann eigi að svara, eða svari jafnvel bara einni og 

gleymi hinum. Best að er að spyrja um eitt í einu og hafa spurningarnar stuttar og 

skýrar43. Tompkins bendir á að því meiri upplýsingar sem spyrillinn veitir í spurningu 

sinni, því minni upplýsingar veitir viðmælandinn. Ef að spurningarnar eru stuttar og 

einfaldar eru meiri líkur á því að viðmælandinn veiti bitastætt svar.44 

Í viðtali þarf spyrill að passa að halda tengslum við viðmælandann, hvetja hann áfram 

og sýna áhuga á því sem hann segir. Þetta á að gera í gegnum augnsamband og með 

því að bregðast við því sem viðmælandi segir, t.d. kinka kolli, brosa eða vera hissa. 

Varast ber alltaf að gera þetta með því að segja „já einmitt“, „mm“, „aha“ eða eitthvað 

slíkt. Þetta truflar upptökuna og getur verið mjög þreytandi fyrir hlustandann.45 

Að lokum má segja að æfingin skapi meistarann. Það er gagnlegt að hlusta á upptökur 

af viðtölum sem maður hefur tekið og læra af þeim. Þannig gerir maður sér grein fyrir 

því sem þarf að bæta. 

5.8 Framkvæmd  

Þegar tekið er viðtal þarf að hafa ýmsa hluti í huga. Það sem ég hugsaði helst um var 

að nóg pláss væri á minniskortinu, næg orka væri í rafhlöðum í upptökutækinu og að 

ekki væru hljóð í kring sem trufluðu upptökuna. McLeish46 talar um fjögur helstu 

atriðin sem huga á að á meðan viðtal er tekið:  

1. Að tæknileg atriði séu í lagi allan tíman meðan á viðtalinu stendur. Þetta getur 

t.d. verið að upptökutækið virki örugglega og sé rétt staðsett eða hvort það séu 

of mikil bakgrunnshljóð.  

2. Að vera með markmið viðtalsins í huga allan tímann og huga að því hvort 

fjallað sé um öll þau atriði sem eru á dagskrá. Þannig er mikilvægt að fylgjast 

með því hvernig viðtalinu miði og hvaða atriði eigi eftir að fá fram.  

3. Að fylgjast með því sem viðmælandinn segir. Það er t.d. slæmt að hugsa of 

mikið um næstu spurningu áður en komið er að henni. Spyrill þarf að geta 

                                                
43 Robert McLeish, Radio Production, bls. 89. 
44 Sama heimild, bls. 65. 
45 Sama heimild, bls. 91-92. 
46 Sama heimild, bls. 92. 
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hugsað hratt og skotið inn aukaspurningum, t.d. ef eitthvað þarf að útskýra 

betur.  

4. Að fylgjast með tímanum. Það þarf að hafa í huga hversu langt viðtalið eigi að 

vera og reyna að halda sig við rétta lengd. Á sama tíma þarf spyrill að taka 

eftir því ef viðmælandi er kominn út fyrir umræðuefnið og hvort tími sé 

kominn til að halda áfram með næstu spurningu.  

Um leið og viðtalið er búið þarf svo að athuga hvort upptakan sé í lagi, t.d. með því að 

spila nokkrar sekúndur viðtalsins beint af upptökutækinu.  

5.9 Úrvinnsla  
Þegar viðtalshlutinn er búinn þarf að setja hljóðskrárnar inn á tölvu, merkja vel og 

taka svo afrit.47 Svo þarf að hlusta á viðtalið, sem þægilegast er að gera beint úr 

tölvunni. Sumir kjósa að skrifa upp viðtalið til þess að eiga það líka á prenti. Ég gerði 

það við gerð þáttanna minna, aðallega til þess að auðvelda mér að sjá hvaða efni ég 

væri með og hvernig best væri að klippa og raða mismunandi viðtalsbútum saman. 

Þegar kemur að því að klippa áhugaverða búta úr upptökunni eru ýmis forrit til sem 

eru hentug til þess. Miðstöð munnlegrar48 sögu mælir t.d. með forritinu Audacity. Það 

er mjög aðgengilegt fyrir byrjendur í hljóðvinnslu og því má hlaða ókeypis niður af 

heimasíðu framleiðanda. Ég ákvað hins vegar að nota forrit sem heitir Reaper sem 

einnig má fá ókeypis hjá framleiðanda. Það hefur fleiri möguleika en Audacity og mér 

fannst það notendavænna. Þess vegna ákvað ég að nota það til þess að klippa út 

bútana sem ég svo fór með til tæknimanns sem raðaði saman í hljóðveri RÚV. Það er 

því margt sem mikilvægt er að hafa í huga við vinnslu útvarpsþátta, ekki einungis 

varðandi tæknilegu hliðina heldur líka varðandi handritsgerð, uppbyggingu og 

hljóðheim þáttanna og vinnuna sem fram fer í hljóðveri. 

                                                
47 Vefur. Miðstöð munnlegrar sögu. Vefslóð: www.munnlegsaga.is  Hagnýtar leiðbeiningar  
Viðtalstækni. Sótt 1. febrúar 2013. 
48 Sama heimild.  
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6 Vinnsla þátta 

6.1 Uppbygging og handritsgerð 
Viðtöl við tónlistarfólk eru megin uppistaða þáttanna. Hins vegar las ég inn kynningar 

og upplýsingar á milli viðtalsbúta til þess að leiða hlustanda í gegnum þáttinn. Í 

tveimur þáttum eru viðtöl og talbútar á ensku eða þýsku. Þá þurfti ég að huga að 

þýðingum en í lögum um Ríkisútvarp segir að íslenskt tal skuli fylgja efni á erlendu 

máli.49  

Við handritsgerð fylgdi ég leiðbeiningum úr Málstefnu RÚV varðandi málsnið. Þegar 

texti er saminn til upplesturs með hlustendur í huga eru eftirfarandi leiðbeiningar 

gefnar: 

Fremur formlegt talmál. Ríkulegur og viðeigandi orðaforði, beygingar, orðaröð og 

notkun fastra orðasambanda í samræmi við málhefð. Markviss efnistök. Sneitt hjá 

erlendum áhrifum, hikorðum, áhersluorðum og fornöfnum fyrstu og annarrar persónu. 

Upplestur gerður sem þægilegastur með greinarmerkjum, tengiorðum og hæfilega 

löngum málsgreinum. Traustvekjandi.50 

Ari Páll Kristinsson51 bendir á að þegar talað sé í útvarpi sjái hlustandi ekki þann sem 

talar. Því er erfitt fyrir þann sem talar að útskýra með látbragði það sem hann segir. 

Þetta gerir það að verkum að venjulegt talmál er í rauninni ónothæft. Það þarf því að 

nota vandað og skýrt mál, sem líkist kannski frekar ritmáli. Hann segir fjölmiðla 

einnig geta haft mikil áhrif á málþróun og því sé mikilvægt að vanda til verka og 

fylgja þeirri málstefnu sem stuðningur er við á hverjum tíma.52 Þrátt fyrir þetta er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því að útvarp er ekki ritmiðill. Efni í útvarpi á það til 

að hljóma eins og upplestur á einhverju sem ætlað var til lesturs en ekki hlustunar. 

Það þarf því að passa að fara hinn gullna meðalveg þegar undirbúið er mál til 

flutnings í útvarpi, því ef það verður of talmálslegt getur hlustandi átt erfitt með að 

halda þræðinum.53 Ari Páll kallar þetta „talað mál án nálægs viðmælanda“ sem hann 

segir að sé „oft betur undirbúið og nákvæmara en hversdagslegt talmál en á hinn 

                                                
49 Vefur. Lög um Ríkisútvarpið ohf., Alþingi, 2. kafli, 6. gr., sótt 9. ágúst 2013 af 
http://www.althingi.is/altext/141/s/1236.html  
50 Vefur. Málstefna RÚV. Vefslóð: www.ruv.is  Um RÚV  Málstefna. Sótt 4. febrúar 2013. 
51 Ari Páll Kristinsson, Handbók um málfar í talmiðlum, Reykjavík, 1998, bls. 8. 
52 Sama heimild, bls. 14. 
53 Sama heimild, bls. 16. 
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bóginn liprara í munni en dæmigert ritmál vill verða.“54 Það er því hvorki notaður 

venjulegur talmálsstíll né ritmálsstíll, heldur stíll sem segja má að sé mitt á milli. 

Þessi atriði hafði ég í huga við handritsgerð, en þá kom sér einnig mjög vel að hafa 

setið námskeiðið Texti og tal hjá Margréti Pálsdóttur vorið 2012. Þar var mikið fjallað 

um mismunandi málsnið talaðs og ritað máls. Nemendur fengu einnig góða æfingu í 

gerð texta til upplesturs og kennslu í framsögn. 

6.2 Hljóðheimur 
Eins og áður var sagt er meginuppistaða þáttanna viðtöl. Þar sem fjallað er um tónlist 

í þáttunum vildi ég spila eins mikla tónlist og pláss væri fyrir. Í flestum tilfellum fjalla 

þættirnir um tónleika sem ég fór á og tók viðtöl við þá sem voru að flytja, semja, 

skipuleggja eða hlusta. Því fannst mér passa að spila upptökur af tónleikunum sem 

fjallað var um ef hægt var að nálgast þær. Þegar ekki var hægt að nálgast 

tónleikaupptökur voru spilaðar upptökur af geisladiskum. Tónlistarbútarnir voru 

notaðir inni á milli viðtalsbútanna til þess að brjóta þáttinn upp og mynda stemningu. 

Einnig reyndi ég að nota ýmis önnur hljóð sem ég tók upp, s.s. tónleikagestir að 

spjalla, flytjendur að tala við áheyrendur eða flytjendur að æfa sig. Þetta, ásamt 

viðtölum, tónlist og lesnu efni í hljóðveri mynda því hljóðheim þáttanna. Ég reyndi að 

lesa sem minnst en láta frekar efnið sjálft tala sínu máli. 

6.3 Klipping og stúdíóvinna 
Þáttunum var öllum lokið í hljóðveri í samvinnu við tæknimann RÚV. Auk þess sem 

ég las sjálf þurfti að lesa inn þýðingar á erlendum viðtölum og Marteinn Sindri 

Jónsson tók þann þátt að sér. Í samráði við leiðbeinanda var ákveðið að fá karlmann 

til þess að lesa þýðingarnar vegna þess að erlendu viðtölin voru öll við karlmenn. 

Marteinn Sindri er vanur dagskrárgerðarmaður í útvarpi og las þýðingarnar með 

prýði.  

Eftir að upptökum á lestri lauk var viðtals- og tónlistarbútum raðað saman eftir 

handriti frá mér. Tæknimaður fékk bútana á usb-kubbi og raðaði þeim saman. 

Tæknimenn mínir voru Úlfhildur Eysteinsdóttir, Markús Hjaltason og Davíð 

Berndsen. Þau unnu vinnu sína vinnu af mikilli fagmennsku og voru mjög almennileg 

og hjálpleg. 

                                                
54 Sama heimild, bls. 17. 
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6.4 Markhópar 
Markhópar þáttanna eru einna helst tónlistarfólk og tónlistarunnendur. Hins vegar er 

það von mín að breiðari hópur geti haft gagn og gaman af þeim. Markmiðið er að 

þættirnir geti annars vegar komið af stað umræðu meðal tónlistarfólks og 

tónlistaráhugafólks um hvernig klassískir tónleikar eigi að vera eða hvernig þeir gætu 

verið. Hins vegar vonast ég til að þeir geti líka opnað augu fólks fyrir klassískri tónlist 

sem hefur sýnt henni lítinn áhuga fram að þessu. 
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7 Viðhorf viðmælenda 
Í viðtalsferlinu var mjög áhugavert að sjá hversu ólíkar og fjölbreyttar hugmyndir 

komu í ljós. Aðalviðmælendur þáttanna voru ellefu samtals og með ólíkan bakgrunn. 

Þetta voru hljóðfæraleikarar, tónskáld, stjórnandi og skipuleggjandi tónlistarhátíðar. 

Þótt viðmælendur hefðu oft svipuð sjónarmið gagnvart helstu áskorunum sem þau 

standa frammi fyrir við miðlun klassískrar tónlistar, voru hugmyndir þeirra virkilega 

fjölbreyttar þegar kom að því hvernig mætti takast á við þær. Almennt voru 

viðmælendur sammála um að beita þyrfti sífellt nýjum leiðum til þess að ná til fólks 

og að mikilvægt væri að prófa nýja hluti. Sumum fannst þetta snúast um kynningu 

tónleika, en öllum fannst mikilvægt að huga að því hvernig tónlistin sjálf væri borin 

fram. Hér verður farið í gegnum hugrenningar viðmælendanna þegar kemur að 

tónleikaforminu og hvernig þeir takast á við þær áskoranir sem við blasa. Viðtölin má 

finna í heild sinni í Viðauka III. 

7.1 Tónlist í myrkri 
Í fyrsta þættinum, þar sem fjallað var um tónlist í myrkri, var rætt við þrjá unga menn 

sem alla langaði að fá áheyrendur til að upplifa tónlist á nýjan hátt. Þeir höfðu borðað 

á veitingastaðnum Dunkel í Berlín og fannst eitthvað sérstakt við þá upplifun, en þar 

er borðað í svartamyrkri. Þeir ákváðu að nýta hugmyndina til þess að skipuleggja 

tónleika á sama grunni. Þeir Mathias Susaas Halvorsen, Magnus Boye Hansen og 

Steven Walter mynda saman tríó sem samanstendur af píanói, fiðlu og sellói. 

7.1.1 Helsta áskorunin 

Þríeykinu fannst helsta áskorunin vera að koma til móts við fjölbreyttan lífsstíl 

nútímamannsins. Vegna þess hve lífsstíll fólks hefur breyst mikið sögðu þeir að það 

væri erfiðara að ná til tilvonandi tónleikagesta, af því að tónlistarfólk er ennþá fast í 

sama hugarfari og tíðkaðist á 19. öldinni. Steven55 sagði þetta aðallega hafa með 

ímynd tónlistarinnar að gera en ekki endilega tónlistina sjálfa. Hann sagði algengan 

misskilning tónlistarmanna vera að þeir haldi að þeir séu í klassíska 

tónlistarbransanum þegar þeir eru í rauninni í gríðarlega fjölbreyttum 

upplifunarbransa. Þeir þurfi að keppa við margt fleira en aðra tónleika, t.d. bíómyndir 

og tölvuleiki, og þurfa því að hugsa um að bjóða gestum sínum upp á sérstaka 

                                                
55 Viðtal. Steven Walter, 13. desember 2012. 
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upplifun. Það snúi aðallega að umgjörð tónlistarinnar sem sé alltaf mikilvægt að huga 

að. 

Mathias56 benti á að þar sem tónleikar eru oft haldnir í risastórum tónleikasal þar sem 

áhorfendur eru langt frá flytjendum myndast mikil fjarlægð milli flytjenda og 

áheyrenda. Hann sagði að hljóðið sjálft verði mun veikara en ef tónleikarnir eru í 

minna rými og að það geti dregið úr áhrifum tónlistarinnar. Hann telur að 

ópersónulega andrúmsloftið sem loðir við klassíska tónleikaformið fæli marga frá. 

7.1.2 Hugmyndir og lausnir 

Mathias57 telur að klassískir tónlistarmenn dagsins í dag þurfi að leita að nýju 

tónleikaformi þar sem nálægðin sé mikil. Hann telur mikilvægt að leggja áherslu á að 

spá í heildarupplifun tónleikanna en hugsa ekki bara um að flytja tónverkin eins vel 

og hægt er. Hann telur fólk krefjast mikils af list og afþreyingu í dag og að 

tónlistarmennirnir verði að taka það alvarlega. Hann telur mikilvægt að allir prófi sig 

áfram með nýjar hugmyndir. Honum finnst mikilvægt að leggja áherslu á persónulega 

upplifun á tónleikum með því að kanna möguleika á minni rýmum. Hann telur að 

tónlistarmennirnir verði að passa sig á því að nálgast ekki verkin sem þeir flytja sem 

eitthvað heilagt, heldur eitthvað sem megi túlka á mismunandi hátt og jafnvel breyta. 

Steven58 telur að það megi nálgast tónlistina á ýmsan hátt. Hann benti á að klassíska 

tónlist mætti til dæmis finna á skemmtistöðum eða börum, eða í rauninni hvar sem er, 

í stað þess að festast í tónleikaforminu sem er fyrir venjulegan tónleikasal. Hann sagði 

myrkratónleikana vera þeirra tilraun til þess að setja tónlistina í nýjan ramma og prófa 

eitthvað nýtt. Hann sagði þó alltaf mikilvægt að varðveita menningarlegt gildi hennar 

þó svo að ramminn breytist. 

7.1.3 Af hverju tónleikar í myrkri? 

Mathiasi og Magnusi fannst ótrúlegt hvernig heyrn þeirra breyttist þegar þeir upplifðu 

það að borða í svarta myrkri. Þess vegna vildu þeir prófa að spila tónleika í sömu 

aðstæðum og þeir höfðu borðað í.59 

                                                
56 Viðtal. Mathias Susaas Halvorsen, 12. desember 2012. 
57 Sama heimild. 
58 Viðtal. Steven Walter, 13. desember 2012. 
59 Viðtal. Magnus Boye Hansen, 14. desember 2012. 
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Steven60 telur að við heyrum allt öðruvísi þegar slökkt er á einu skilningarviti, 

sérstaklega sjóninni, eins og gerist á myrkratónleikunum. Honum finnst sjaldgæft að 

við fáum að upplifa algjört myrkur og að myrkrið sé eitthvað sem er búið til. Þeir búa 

til þetta myrkvaða rými og fylla það af tónlist. Í rýminu gilda líka aðrar reglur en í 

venjulegum tónleikaaðstæðum. Þar skiptir engu máli hver situr við hliðina á manni 

eða hversu margir séu á tónleikunum. Hann telur þetta vera áhrifaríkar aðstæður. 

7.1.4 Náið samband flytjenda og tónleikagesta 

Á tónleikunum myndast sérstakt samband milli flytjenda og tónleikagesta. Hjá því er 

ekki komist. Tríóið tekur á móti gestunum í anddyri hússins en svo leiða þeir sjálfir 

gestina inn í myrkvaðan salinn. Magnus61 sagði þá ganga í röð á eftir þeim og að þeir 

leiðbeini svo hverjum og einum gesti að sæti sínu. Mathias62 sagði þetta krefjast 

mikils trausts af tónleikagestum, sem verður grunnur að nánu sambandi við þá. Hann 

sagðist aldrei hafa upplifað svo náin samskipti milli flytjenda og tónleikagesta áður. 

Eftir slíka tónleika spjalla þeir svo venjulega við gestina til þess að leyfa þeim að 

spyrja spurninga og segja frá upplifun sinni. Það gefur þeim góða tilfinningu fyrir því 

hvað virkar og hvað virkar ekki, en ræktar jafnframt enn nánara samband við 

áheyrendurna. Mathias sagði þá alltaf fá mjög sterk viðbrögð. Flestir hafi verið mjög 

ánægðir en svo hafi einhverjir inn á milli hatað tónleikana. Hann telur þó jákvætt að 

allir upplifi tónleikana sterkt, hvort sem það sé með jákvæðum eða neikvæðum hætti. 

7.1.5. Sterk upplifun 

Steven63 telur áheyrendur bregðast sterkt við upplifuninni af því að hún er alveg ný og 

kynnt á óvæntan hátt. Hann heldur þó að það sé aðallega vegna þess að þeir heyri 

tónlistina öðruvísi en venjulega. Hann sagði tónleikana ekki snúast um að gera 

eitthvað öðruvísi eða klikkað, heldur að þeir snúist um tónlistina og tónleikaupplifun 

sem beini athyglinni að hljóði, tónlist og tjáningu. Hann sagði tónleikana snúast um 

sterkar upplifanir í stað þess sem flestir klassískir tónleikar snúast um:  – að fara 

eitthvert, hlusta á eitthvað, og fara svo heim. Þetta fái þeir að heyra í spjalli sínu við 

áheyrendur eftir tónleika, sem oft eru allt að klukkustundar langt. 

                                                
60 Viðtal. Steven Walter, 13. desember 2012. 
61 Viðtal. Magnus Boye Hansen, 14. desember 2012. 
62 Viðtal. Mathias Susaas Halvorsen, 12. desember 2012. 
63 Viðtal. Steven Walter, 13. desember 2012. 
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7.1.6 Tónleikadagskrá 

Mathias64 sagði að ýmislegt fleira gerði tónleikana sérstaka en myrkrið. 

Tónleikadagskráin er ekki kynnt fyrirfram og því vita tónleikagestir ekki hvað þeir 

eru að fara að hlusta á. Mathias telur þetta gera það að verkum að áheyrendur hlusti á 

opnari hátt en annars. Steven65 sagði þetta vera hluta af hugmyndinni um að brjóta 

upp þær aðstæður sem fólk býst alltaf við þegar það fer á klassíska tónleika. 

Tónleikagestir fari inn og viti ekki hvað muni gerast og viti ekki hvað verður flutt. 

Lykilatriði í samsetningu tónleikadagskrárinnar sagði Mathias66 vera að engin hlé 

væru á milli verkanna. Þau myndi frekar eina heild þar sem hvert verk er eins og einn 

kafli af allri heildinni. Hann sagði þá hugsa mikið út í að skiptin milli verkanna væru 

sem eðlilegust og að tónleikarnir yrðu ein upplifun en ekki þessi hefðbundna 

stemning þar sem flutt eru mörg mismunandi verk og klappað á milli. Þá þarf líka að 

hugsa um hvaða verk séu á dagskrá og að þau myndi eina heild. Þessar hefðbundnu 

aðstæður, þar sem tónleikagestir klappa fyrir flytjendum þegar þeir stíga á svið og á 

milli verka, eru ekki til staðar á tónleikunum. 

7.1.7 Spilað í myrkri 

Það er óneitanlega mjög krefjandi að spila tónlist í myrkri, en Magnus67 sagði það 

vera mjög spennandi. Þótt það sé krefjandi veiti það líka ákveðið frelsi. Hann sagðist 

hlusta af meiri eftirtekt á það sem gerist í tónlistinni og telur að áhorfendur geri það 

einnig. Mathias68 heldur að myrkrið geti komið í veg fyrir að veggur myndist á milli 

áheyrenda og flytjenda, en hann sagðist finna fyrir meiri nánd þegar hann spilar í 

myrkri. 

Það hlýtur þó að vera krefjandi að flytja kammertónlist í myrkri, allt án þess að geta 

lesið nótur, séð hljóðfærið sitt eða þá sem maður spilar með. Steven69 sagði að slíkar 

aðstæður skapi nýjan samskiptamáta við þá sem maður spilar með. Einu samskiptin 

sem þeir geti átt eru með því að hlusta og bregðast þannig við því sem hinir eru að 

gera.  

                                                
64 Viðtal. Mathias Susaas Halvorsen, 12. desember 2012. 
65 Viðtal. Steven Walter, 13. desember 2012. 
66 Viðtal. Mathias Susaas Halvorsen, 12. desember 2012. 
67 Viðtal. Magnus Boye Hansen, 14. desember 2012. 
68 Viðtal. Mathias Susaas Halvorsen, 12. desember 2012. 
69 Viðtal. Steven Walter, 13. desember 2012. 
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7.2 Jaðarber 
Annar þátturinn fjallaði um tónleikaröðina Jaðarber sem er haldin á Kjarvalsstöðum í 

samstarfi við Listasafn Reykjavíkur. Í þættinum var rætt við Tinnu Þorsteinsdóttur 

píanóleikara og Guðmund Stein Gunnarsson tónskáld sem standa fyrir 

tónleikaröðinni. Þau leggja áherslu á að flytja ný verk sem aldrei hafa heyrst áður á 

Íslandi og er tónleikaformið vettvangur tilrauna. Þar nýta þau sér til dæmis ýmiskonar 

sviðsframkomu og tónleikarnir tengjast oft þeirri sýningu sem er uppi í safninu hverju 

sinni70. Tinna71 sagði í viðtalinu að þau hafi stofnað til tónleikaraðarinnar vegna þess 

að þeim fannst vanta vettvang fyrir nýsköpun í tónlist allt árið um kring. Þau halda 

tónleika einu sinni í mánuði, en annars er aðal vettvangurinn fyrir nýja tónlist hinar 

árlegu tónlistarhátíðir Myrkir músíkdagar og Tectonics. Tónleikar Jaðarbers snúast 

oftar en ekki í kringum einhverja ákveðna hugmynd og sagði Tinna þau til dæmis hafa 

haldið afmælistónleika fyrir John Cage og tónleika sem fjölluðu um leikföng.   

7.2.1 Helsta áskorunin 

Þegar Tinna og Guðmundur Steinn voru spurð að því hver þeim fannst vera helsta 

áskorunin sem klassísk tónlist þarf að takast á við í dag kom fram ýmislegt áhugavert. 

Tinnu72 finnst helsta áskorunin vera hvernig tónlistin sé borin á borð og hvernig sé 

hægt að halda tónlistinni lifandi á aðgengilegan hátt. Hún veltir því fyrir sér hvort 

tónleikaformið hafi staðnað. Henni finnst til dæmis skrýtið að ekki sé venja að mæta í 

gallabuxum á tónleika og kjánalegt að söngkonur þurfi alltaf að koma fram í galakjól. 

Það er semsagt einhver ákveðinn stífleiki yfir klassísku tónlistinni sem henni finnst 

óþarfi.  

Hugmyndir Guðmundar Steins73 um helstu áskorunina felast aðallega í því að finna 

leiðir til þess að ná til fólks í því samfélagi sem við lifum í í dag. Hann talaði um 

hraðann í samfélaginu sem gerir kröfu um að allir geti sagt meira í færri orðum heldur 

en áður. Hann telur að þetta geti verið ástæðan fyrir því að það sem virkaði vel fyrir 

tugum ára virkar ekki eins vel í dag. 

                                                
70 Vefur. Jaðarber. Vefslóð: http://jadarber.is  Um Jaðarber. Sótt 15. apríl 2013.  
71 Viðtal. Tinna Þorsteinsdóttir, 9. janúar 2013. 
72 Sama heimild. 
73 Viðtal. Guðmundur Steinn Gunnarsson, 15. janúar 2013. 
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7.2.2 Hugmyndir og lausnir 

Tinna sagði að með Jaðarberi væru þau að reyna að brjóta upp tónleikaformið en þar 

eru allir velkomnir að koma með hugmyndir. Guðmundur Steinn74 sagði að til þess að 

mæta kröfunni um þennan mikla hraða sé mikilvægt að huga vel að kynningu. Hann 

sagði svo margt vera í gangi að það sé erfitt að ná til þeirra sem hafa áhuga. Oft er líka 

erfitt að vita hverjir það eru sem hafa áhuga og það hafi komið þeim á óvart hvernig 

fólk hafi sótt tónleikana. Hann telur þó mikilvægast að láta fólki líða eins og það sé 

velkomið og að umgjörð tónleikanna sé laus við hroka, en ekki að laða fólk að með 

einhverju sem ekki tengist tónleikunum eins og DJ og kampavíni. Hann telur 

mikilvægt að treysta því að einhverjir hafi áhuga og að aðal málið sé að vekja forvitni 

fólks í kynningu tónleikanna. Aðgangur að tónleikunum er ókeypis og sagði Tinna75 

það vera þátt í því að gera þá aðgengilega öllum. Hún telur einnig að með því að vera 

í listasafni verður konseptið öðruvísi en á venjulegum tónleikum og meira eins og á 

safni. Fólk getur labbað inn og út af tónleikunum alveg eins og það gerir á 

myndlistarsýningu. 

7.2.3 Markhópar 

Aðspurð um hvort þau væru að reyna að ná til einhvers sérstaks hóps með 

tónleikunum sagði Tinna76 þau ekki vera að því. Hún telur að það sé best að fá sem 

breiðastan hóp á tónleikana. Hún sagði þó marga koma á tónleikana sem þau kannast 

ekki við, m.a. ungt fólk og ýmsir sem tengjast myndlistargeiranum fremur en 

tónlistargeiranum. Guðmundur Steinn77 nefndi sérstaklega einn hóp sem hann telur 

vera mjög duglegan að mæta á svona „skrýtna“ viðburði. Það er fólk sem býr á Íslandi 

en talar ekki íslensku. Það geta verið bæði erlendir stúdentar eða ungt fólk. Hann 

sagði þá mikilvægt að gleyma ekki að ná til þeirra, t.d. með því að vera með 

kynningarefni bæði á íslensku og ensku, en það geti líka skilað ferðamönnum á 

tónleika að kynna þá á ensku. Honum finnst jákvætt að sjá andlit á tónleikunum sem 

hann þekkir ekki. Þá eru það ekki bara vinir og fjölskylda sem mæta af skyldurækni 

heldur fólk sem hefur raunverulegan áhuga. Mikilvægast er einmitt að ná til þeirra 

sem hafa áhuga frekar en að reyna að sannfæra einhverja sem ekki hafa hann um að 

þeir verði að mæta á tónleikana.  

                                                
74 Sama heimild. 
75 Viðtal. Tinna Þorsteinsdóttir, 9. janúar 2013. 
76 Sama heimild. 
77 Viðtal. Guðmundur Steinn Gunnarsson, 15. janúar 2013. 
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Guðmundi Steini78 finnst viðbrögð við tónleikunum hafa verið mjög jákvæð. Hann 

segir það geta verið vegna þess að þau séu á réttum tíma á réttum stað. Þau hafa til 

dæmis flutt verk sem ollu mikilli hneykslan þegar þau voru fyrst flutt á 7. áratugnum. 

Þó að þau valdi ekki hneykslan núna telur hann að fólk hafi gaman af þeim og sjái þau 

í öðru samhengi í dag en þá. 

Tinnu79 finnst börn hafa verið vanræktur hópur þegar kemur að nútímatónlist80. Á 

Jaðarberi voru haldnir tónleikar þar sem þemað tengdist leikföngum. Þá var spilað á 

leikföng eða notuð tónverk þar sem leikurinn var uppistaðan. Tinna telur að börn séu 

yfirleitt opin fyrir nýrri tónlist og að það megi sinna þeim mun meira. 

7.2.4 Ný tónlist og þróun tónleikaformsins 

Aðspurð um hvort ný tónlist gegni mikilvægu hlutverki í þróun tónleikaformsins 

sagði Tinna81 hana skipta sköpum. Hún telur frjálsræðið í nýrri tónlist hafa þar mikið 

að segja og að heimur nýju tónlistarinnar sé mjög opinn fyrir tilraunamennsku. Hún 

telur að tónleikagestir séu orðnir vanari öðruvísi hlutum, jafnvel einhverju flippuðu. 

Tinna sagði þó þetta verða til þess að gjá myndast á milli eldri tónlistar og nýrrar 

tónlistar sem henni finnst vera mikil synd. Ef tónlistin er borin saman við myndlistina, 

þá er fólk vanara að skoða nýtt málverk heldur en að hlusta á nýtt tónverk. Hún veltir 

því fyrir sér hvers vegna þessi gjá hafi myndast og af hverju það gerist ekki í öðrum 

listgreinum. Hún benti til dæmis á að við erum vön að lesa nýjar bækur og fara á 

myndlistarsýningar og sjá gjörninga. Það eru þó ýmsir sem reyna að brúa bilið á milli 

klassísku tónlistarinnar og nýju tónlistarinnar og hafa gert það vel. Tinna nefndi 

sérstaklega Solistenensemble Kaleidoskop frá Berlín, sem blandar mikið saman 

barokktónlist og nýrri tónlist þannig að tónleikadagskráin myndar eina heild, oft með 

sviðsettum tónleikum.  

Þetta getur þó verið vandasamt eins og Guðmundur Steinn82 benti á í sínu viðtali. 

Hann tók dæmi um Sinfóníuhljómsveit Íslands sem oft setur eitt nýtt íslenskt verk inn 

í efnisskrá með vinsælum hefðbundnum verkum. Honum finnst slíkt fyrirkomulag 

ekki vera æskilegt vegna þess að þá er oftast vinsæla verkið auglýst og nýja verkinu 

smeygt inn í tónleikadagskrána svo að lítið beri á. Það geri það að verkum að sá sem 
                                                
78 Sama heimild. 
79 Viðtal. Tinna Þorsteinsdóttir, 9. janúar 2013. 
80 Hér er átt við klassíska tónlist sem samin hefur verið á síðustu áratugum. 
81 Sama heimild. 
82 Viðtal. Guðmundur Steinn Gunnarsson, 15. janúar 2013. 
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hefur áhuga á einhverju nýju og öðruvísi mætir ekki á tónleikana. Það er þá frekar 

þannig að þeir, sem hafi áhuga á hefðbundnu verkunum, sitji uppi með nýja verkið 

sem dagskrárnefnd hefur bætt við tónleikana af skyldurækni. Hann telur betri leið 

vera t.d. þá sem Ilan Volkov, aðalhljómsveitarstjóri sinfóníunnar, hefur gert með 

Tectonics hátíðinni þar sem ný tónlist er í fyrirrúmi. Þar kemur líka inn nýr hópur sem 

hefur til dæmis ekki áhuga á því að mæta á tónleika með verkum eftir Brahms. 

Guðmundur Steinn sagði þó að það geti oft verið skemmtilegt að blanda saman nýrri 

og gamalli tónlist, en að það þurfi að gera á áhugaverðan og smekklegan hátt. 

7.2.5 Hefðir tónleikaformsins 

Þegar litið er yfir tónlistarsöguna þá sést að ýmsar hefðir hafa fest í sessi sem ef til vill 

henta ekki tónleikaforminu í dag. Guðmundur Steinn nefndi þá hefð að ekki sé 

klappað á milli kafla í verki. Hann telur að sú hefð hafi gert formið mjög stíft, en hann 

las að við frumflutning á 9. sinfóníu Beethovens hafi verið klappað svo mikið eftir 

fyrsta kaflann að hann hafi verið fluttur aftur. Þá hafi fólk bara klappað þegar þeim 

líkaði það sem var flutt. Þessu má til dæmis líkja við djasstónleika þar sem er oft 

klappað inni í miðju verki, t.d. eftir sólókafla hjá einum flytjendanna. Guðmundur 

Steinn telur að sumir finni ákveðna helgi í öllum þessum hefðum, en að það megi 

samt finna leiðir til þess að formið sé ekki svona stíft. Þær leiðir felist þó ekki í því að 

gera tónleikana eins og popptónleika. Hann bendir á að fólk sækist í klassíska tónleika 

einmitt af því að þeir eru ekki popptónleikar. 

Guðmundur Steinn hefur einnig velt því fyrir sér hvort hið hefðbundna 

kammertónlistarform henti nútímatónlist. Hann heldur að það megi nálgast formið á 

öðruvísi hátt en gert er þegar venjuleg kammertónlist er flutt. Hann segir þó að ekki 

þurfi endilega að magna tónlistina upp með hátölurum og að tónleikagestir eigi að 

standa með bjór í hönd. Hann heldur að það myndi alls ekki virka. Þegar tónlist er 

flutt sem er mikið æfð af hljóðfæraleikurum og kannski spiluð eftir nótum þá verði 

hún aldrei hversdagsleg. Hann spyr sig hins vegar hvort syrpuformið83 sé óhentugt 

fyrir nútímatónlist þar sem verk geta oft verið gríðarlega ólík. Verk frá 19. öldinni 

eigi oftast eitthvað sameiginlegt í tónmáli og því henti syrpuformið henni kannski 

betur. Hann segir að það geti verið erfitt að vera t.d. á tveggja tíma tónleikum með 

nútímatónlist og að stundum sé alveg nóg að fara á 40 mínútna tónleika, kannski bara 
                                                
83 Hér er átt við form þar sem verkin eru flutt hvert á eftir öðru og klappað á milli. Oftast er hlé á 
miðjum tónleikum, eftir ca. 45 mínútur. 
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með einu verki eða mörgum verkum eftir sama höfund. Það er vegna þess að hann 

telur það geta verið erfitt og þreytandi fyrir tónleikagestinn að setja sig inn í tónmál 

margra tónskálda sem eru mjög ólík. Þess vegna er mjög mikilvægt að hugsa 

sérstaklega vel um samsetningu tónleikadagskrár sem myndar eina heild samkvæmt 

ákveðnum smekk. 

7.2.6 Sjónræn upplifun á tónleikum 

Tinna84 telur sjónræna upplifun á tónleikum vera gríðarlega mikilvæga. Hún segist 

sjálf hafa upplifað oft að hafa setið á klassískum tónleikum þar sem hún hefur þurft að 

loka augunum vegna þess að það sem gerðist á sviðinu fór í taugarnar á henni. Hún 

telur að sviðsframkoma sé búin að vera eins í mjög langan tíma og að það megi 

kannski fara að hrista upp í henni. Henni finnst jafnvel að tónlistarmenn eigi að fara í 

gegnum leiklistarnám til þess að læra að koma fram. Sjónræna hliðin getur haft svo 

mikil áhrif á hvernig hlustað er á tónlistina.  

Tinna bendir á að samvinna við aðrar listgreinar geti breytt hlustuninni á tónlist. Til 

dæmis hlusti maður öðruvísi þegar horft er á vídeóverk en á venjulegum tónleikum. 

Hún telur að það megi beita ýmsum brögðum til þess að bæta sjónrænu upplifunina á 

tónleikum. Til dæmis séu samskipti flytjenda og áheyrenda þar mjög mikilvæg. Hún 

nefnir dæmi um að í nútímatónlistinni hafi verið ríkjandi að virkja áheyrendur í 

flutningi, sem geti verið mjög skemmtilegt. Annað sem hefur mikil áhrif á sjónrænu 

upplifunina er rýmið, þ.e. hvernig eigi að stilla upp tónleikasal, hvar áhorfendur eigi 

að sitja og hvernig þeir eigi að hlusta. Tinna veltir fyrir sér hvort hægt sé að hafa áhrif 

á hljóðið sjálft eftir því hvar þeir sitja eða hvort það sé hægt að hagræða hljóðinu með 

það í huga. Hún spyr sig líka hvort ekki megi nálgast tónleikana meira sem leikhús. 

Hún hefur séð meira af áhorfendaþátttöku í leikhúsinu sem tónlistarmenn mættu e.t.v. 

tileinka sér. Hún telur að samtal milli listgreina gæti haft þarna mjög mikil áhrif. 

Guðmundur Steinn85 telur líka sjónræna upplifun tónleika mikilvæga og telur það 

góða hugmynd að blanda saman tónlist við eitthvað myndrænt. Það þurfi þó að passa 

að það liggi alltaf einhver listræn hugmynd að baki. Hann og félagar hans hafa til 

dæmis verið að prófa sig áfram með óvenjulega nótnaskrift sem sést á skjá. Svo séu 

margir sem prófi sig líka áfram með myndbönd. Hann segir þó að það verði að passa 

                                                
84 Viðtal. Tinna Þorsteinsdóttir, 9. janúar 2013. 
85 Viðtal. Guðmundur Steinn Gunnarsson, 15. janúar 2013. 
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að svoleiðis tilraunir séu vel úthugsaðar. Til dæmis þarf að hafa í huga að mynd geti 

auðveldlega tekið yfir tónlist eins og gerist þegar horft er á bíómynd, þá er tónlistin 

alveg í bakgrunni. Það skiptir því miklu máli hvernig myndmálið er notað í 

myndbandinu en Guðmundur Steinn telur það vera af því að tónlistin sé oftast mun 

meira abstrakt en mynd. Hann segir að það sé skynsamlegt að varast það að nota 

myndband bara til þess að reyna að halda athygli fólks í staðinn fyrir að það sé 

einhver ákveðin listræn hugmynd að baki. 

7.2.7 Samtal ólíkra listgreina 

Tinna86 hefur tekið þátt í samstarfsverkefnum með hinum ýmsu listamönnum þar sem 

þau hafa notað hljóðfærin á óhefðbundinn hátt og leikið sér með sjónræna upplifun 

tónleikagesta. Hún nefnir sérstaklega gjörninga þar sem hún nálgast píanóið á annan 

hátt en venjulega. Hún nálgast það fremur sem skúlptúr eða öðruvísi hljóðgjafa heldur 

en klassískt hljóðfæri þar sem spilað er á hljómborðið. Hún segir til dæmis hægt að 

spila á strengina eða skríða undir píanóið. Stundum hefur hún flutt verk þar sem hún 

hefur ekkert spilað á hljómborðið sjálft nema með rassinum. Henni finnst því að það 

megi endurskoða hlutverk hljóðfæraleikarans. Til dæmis var hún einu sinni í hlutverki 

kattar í verki eftir Jesper Pedersen. Þá hafi hún þurft að breyta alveg um stellingu sem 

hljóðfæraleikari. Einnig flutti hún einu sinni verk eftir Ben Vautier þar sem hann 

leikur sér með hlutverk einleikarans. Einleikarinn labbar inn á sviðið, ljósin kvikna og 

áhorfendur klappa. Það fyrsta sem hann gerir er að hlaupa út aftur, en verkið gengur 

út á það að einleikarinn vill ekki spila konsertinn og hinir hljóðfæraleikararnir verða 

að elta hann og reyna að fá hann til að setjast við hljóðfærið. Tinna nefnir einnig 

þátttöku sína í myndlistarverkefnum. Hún tók þátt í verkefni þar sem hún var hluti af 

upptöku sem endaði sem vídeóverk. Þar er tónverk orðið myndlistarverk sem nær til 

áhorfendahóps sem myndi ekki fara á tónleika með nýrri tónlist en mætir verkinu í 

myndlistarsal. Þetta var verkið Stjórnarskrá Íslands eftir Karólínu Eiríksdóttur og 

myndlistardúóið Ólaf Ólafsson og Lýbíu Kastró. Það má því notast við ólíkar leiðir til 

þess að blanda saman listgreinum en að vinna með hinum ýmsu listamönnum er eitt af 

því sem Tinnu hefur þótt mjög spennandi í starfi sínu. 

                                                
86 Viðtal. Tinna Þorsteinsdóttir, 9. janúar 2013. 



 

 39 

7.3 Tónlistarhátíðin Tectonics 
Í þriðja þætti var fjallað um þrjá unga tónlistarmenn sem tóku þátt í Tectonics 

tónlistarhátíðinni sem haldin var í annað skipti í Hörpu 18.-20. apríl 2013. Það voru 

þau Þráinn Hjálmarsson tónskáld, Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari og Ingibjörg 

Friðriksdóttir tónskáld og meðlimur í Fengjastrúti. Þátttaka þeirra í hátíðinni fólst í að 

semja nýtt verk sem var frumflutt, frumflytja nýtt verk og að koma fram á tónleikum 

Fengjastrúts. Rætt var um tónleikaformið almennt og ýmis mál tengd því sem 

viðmælendum lá á hjarta. 

7.3.1 Ímynd klassískrar tónlistar 

Ingibjörg Friðriksdóttir tónskáld og meðlimur í Fengjastrúti ræddi um vandamál sem 

tengjast ímynd klassískrar tónlistar.87 Henni finnst hugtakið klassísk tónlist gefa til 

kynna að um sé að ræða tónlist t.d. eftir Mozart eða eitthvert álíka tónskáld, en það er 

algjörlega röng mynd. Hún telur vettvang klassískrar tónlistar vera ótrúlega breiðan 

en að fólk geri sér oft ekki grein fyrir því. Því er hún hrædd um að fólk, sem ekki 

hefur áhuga á þessari hefðbundnu klassísku tónlist, útiloki margt annað sem því gæti 

fundist áhugavert. Hún telur að breyta þurfi ímynd klassískrar tónlistar. Sérstaklega 

finnst henni hún ekki nógu aðlaðandi fyrir sína jafnaldra, þ.e. ungt fólk á bilinu 20-30 

ára. Hún telur einnig svipað vandamál loða við nútímatónlistina. Ef fólk heyrir orðið 

nútímatónlist missir það strax áhugann, en henni finnst svo margt spennandi að gerast 

á þessum vettvangi sem hún er sannfærð um að margir jafnaldrar hennar gætu haft 

mikinn áhuga á. 

7.3.2 Gerð tónleikadagskrár 

Þráinn Hjálmarsson88 tónskáld telur að það sé mikilvægt að hugsa um hvað það sé 

sem tengir tónverk saman sem maður vill stilla upp hlið við hlið á tónleikadagskrá. 

Honum finnst mikilvægt að tengja verkin saman á vitsmunalegan hátt. Þau eru samin 

á mismunandi tímum og á mismunandi stöðum og honum finnst eins og við séum að 

tengja þessa staði saman þegar við búum til tónleikadagskrá. Einnig er hægt að hugsa 

um hvaða aðstæðum tónskáldin voru í þegar þau sömdu verkin eða hvort einhver 

hugmyndavinna tónskáldanna tengi verk þeirra saman. Þráni finnst mikilvægt að 

hugsa um slíka hluti, t.d. bakgrunn verksins, í stað þess að hugsa einungis um hvað 

hljómi vel saman eða hvaða hljóðfæraleikarar séu til taks. Honum finnst þetta einnig 
                                                
87 Viðtal. Ingibjörg Friðriksdóttir, 25. apríl 2013. 
88 Viðtal. Þráinn Hjálmarsson, 17. apríl 2013. 
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vera mesta áskorun sín sem tónlistarmanns, að ná að skapa nýja og nýja efnisskrá úr 

þessum endalausu brunnum hugmynda. Þráinn telur fólk hugsa mikið um þessa hluti í 

dag og að „sýningarstjórinn“, eins og hann hefur tíðkast við myndlistarsýningar, gegni 

nú orðið mikilvægu hlutverki þegar halda á tónleika. Víkingur Heiðar Ólafsson89 

fjallaði líka um áskoranir þegar kemur að gerð tónleikadagskrár. Hann telur mjög 

brýnt að allt sem hann geri verði að vera „fókuserað og skýrt“90 þar sem það sé 

auðvelt að ætla sér um of. Honum finnst einnig mjög mikilvægt að fólk treysti 

hugmyndum sínum og leyfi þeim að njóta sín. 

7.3.3 Sinfóníuhljómsveit í nýju hlutverki 

Þráinn Hjálmarsson samdi verkið Influence of buildings on musical tone fyrir 

Tectonics hátíðina 2013. Verkið var flutt af Sinfóníuhljómsveit Íslands á 

opnunartónleikum hátíðarinnar. Þráinn91 segir verkið bara vera fyrir sex 

hljóðfæraleikara en þó samið fyrir Sinfóníuhljómsveitina. Hún sé nú rétt að átta sig á 

því að hún geti mögulega komið fram í mismunandi myndum en þeirri hefðbundnu að 

öll hljómsveitin sé á sviðinu í einu. Þráni finnst mjög spennandi að líta á 

sinfóníuhljómsveit á þennan hátt, að frekar eigi að líta á slíka hljómsveit sem hóp af 

góðum tónlistarmönnum sem geti komið fram í alls kyns mismunandi samsetningum. 

Honum finnst það líka opna marga möguleika í verkefnavali.  

7.3.4 Tónleikaformið aftur til gamallar hefðar 

Víkingur Heiðar92 segir að síðustu 10 ár hafi einkennst af því að fólk hafi leitað að 

nýjum leiðum til þess að gera tónleikaupplifun fjölbreyttari. Honum finnst að fólk sé 

farið að njóta tónlistar á mjög einstaklingsmiðaðan hátt. Allir geti hlustað á hvaða 

tónlist sem er hvar sem er í einrúmi í heyrnartólunum sínum, en honum finnst í 

rauninni ekki langt síðan þetta var nær óhugsandi. Áður var það alltaf félagsleg athöfn 

að njóta tónlistar. Honum finnst því miður að tónleikaformið hafi mikið verið talað 

niður síðustu ár, því að einhverju leyti er það líka til bara svo fólk geti notið 

tónlistarinnar sjálfrar án allra umbúða. Hann heldur því að þetta gamla hefðbundna 

tónleikaform eigi eftir að verða enduruppgötvað. Hann vill þó alls ekki gera lítið úr 

tilraunakenndri tónlist og telur að hún gegni líka mikilvægu hlutverki. Það eru svo 

                                                
89 Viðtal. Víkingur Heiðar Ólafsson, 23. apríl 2013. 
90 Sama heimild. 
91 Viðtal. Þráinn Hjálmarsson, 17. apríl 2013. 
92 Viðtal. Víkingur Heiðar Ólafsson, 23. apríl 2013. 
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ótal leiðir sem má fara og það getur líka verið mjög skemmtilegt að setja tónlist í 

óvænt samhengi.  

7.3.5 Rými og sjónræn upplifun 

Þráinn Hjálmarsson93 segist vera mikill áhugamaður um rými og hvernig tónlistin 

þróaðist með byggingarlistinni. Hvar tónlistin var flutt hafði áhrif á tónsmíðarnar þar 

sem rýmið hefur alltaf áhrif á hvað hljómar vel og hvað ekki. Hann segir þó fólk 

hugsa mikið um rými fyrir tónleika. Þá sé kannski frekar verið að tala um rými sem 

ekki séu endilega hönnuð sérstaklega fyrir tónlistarflutning. Það getur verið ákveðin 

fagurfræðileg viðbót við tónlistarflutninginn að velja rými á meðvitaðan hátt. Það 

getur líka verið hluti af því að skapa einhverja ákveðna ímynd að velja einhvern 

ákveðinn stað alveg eins og tónlistarfólkið sjálft skapar sér ákveðna ímynd. Hins 

vegar segir hann þetta oft einungis vera hluta af úrræðum tónlistarmannsins að skapa 

sér vettvang. Hann og fleiri hafi til dæmis haldið marga tónleika í Hafnarhúsinu sem 

er ekki gert sérstaklega fyrir tónlistarflutning. Það virkar þó mjög vel og er mikið 

notað sem tónleikastaður af praktískum ástæðum. Þá þarf frekar að aðlaga hugmyndir 

að rýminu. Hann segir að best sé oftast að nýta þau úrræði sem maður hefur og vera 

sveigjanlegur. 

Víkingur Heiðar94 leggur að sumu leyti minni áherslu á pælingar um rými heldur en 

Þráinn. Persónulega finnst honum betra að loka augunum á tónleikum og reyna að 

nota heyrnina til að upplifa tónleikana. Hann vill upplifa tónlistina hljóðrænt en ekki 

sjónrænt. Hann gerir sér þó grein fyrir því að fólk upplifir þetta svo ólíkt þannig að 

það sé líklega mjög mikilvægt að huga líka að sjónrænum þætti tónleika. 

Ingibjörg Friðriksdóttir95 telur sjónræna upplifun tónleikagesta mjög mikilvæga og að 

það sé mjög brýnt að huga að henni. Henni finnst klassískir tónleikar oft vera 

gamaldags að þessu leyti, en ýmislegt virðist þó vera að breytast. Henni finnst þetta 

snúast um að skapa ákveðna stemningu á tónleikum. Til dæmis má leika sér með 

lýsingu og rými.  

                                                
93 Viðtal. Þráinn Hjálmarsson, 17. apríl 2013. 
94 Viðtal. Víkingur Heiðar Ólafsson, 23. apríl 2013. 
95 Viðtal. Ingibjörg Friðriksdóttir, 25. apríl 2013. 
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7.3.6 Hlutverk nýrrar tónlistar í þróun tónleikaformsins 

Í viðtali sínu benti Þráinn Hjálmarsson96 á að tónlistin sem verið er að semja í dag 

getur breytt því hvernig við lítum á eldri tónlist. Við erum í rauninni alltaf að setja 

eldri tónlist í nýtt samhengi. Hann telur að þótt við lítum á tónlistina í þessum tveimur 

flokkum, ný tónlist og gömul tónlist, þá fellur hún alveg inn í sama tónleikaformið. 

Gamla tónlistin hefur áhrif á nýju tónlistina og nýja tónlistin gerir okkur kleift að setja 

gömlu tónlistina í nýtt samhengi. 

Ingibjörg Friðriksdóttir fjallaði um nýjar leiðir til þess að skrifa nótur og hvernig þær 

hafa áhrif á upplifun tónleikagesta. Hluti af þeim verkum sem hún flutti með 

Fengjastrúti á Tectonics voru verk eftir Christian Wolff þar sem engar nótur eru til 

staðar, heldur einungis leiðbeiningar. Það krefst öðruvísi vinnu af þeim sem flytur 

verkið en þegar hefðbundin nótnaskrift er notuð. Verkið verður meira eins og 

gjörningur. Ingibjörg sagði að bæði hefðbundin nótnaskrift og óhefðbundin hafi 

takmarkanir og kosti. Tónskáld þurfa að hugsa af hverju þeir vilja nota nótnaskriftina 

sem þeir velja. Ein gerð óhefðbundinnar nótnaskriftar er animated notation en þar 

birtast nóturnar flytjandanum á tölvuskjá og eru sífellt á hreyfingu. Þá fylgir 

flytjandinn ákveðnum settum reglum um hvernig lesa eigi í nóturnar. Tónleikagestir 

geta oftar en ekki séð nóturnar hreyfast og heyra hljóðin sem eiga við. Slík nótnaskrift 

hefur að sjálfsögðu líka sínar takmarkanir en Ingibjörg sagði þessa leið geta verið 

góða til þess að skapa eitthvað nýtt. Hefðbundin nótnaskrift getur til dæmis ekki 

hreyfst. Með þessum hætti getur nótnaskriftin orðið hluti af upplifun fólks á 

tónleikum en hún telur það vera spennandi möguleika fyrir tónskáldin. Markmiðið sé 

þó alls ekki að afsaka tónlistina eða að hún sjálf sé ekki nóg fyrir hlustandann. Þetta er 

leið til þess að bjóða upp á nýja og öðruvísi upplifun. Oft getur sjónræni hlutinn 

dregið úr hlustuninni þannig að tónskáldin þurfa að hugsa sig vel um áður en haldið er 

af stað. 

7.4 Podium Festival Esslingen 
Fjórði og seinasti þátturinn fjallaði um þýsku tónlistarhátíðina Podium Festival 

Esslingen. Hún er skipulögð af ungu fólki á aldrinum 20-30 ára sem leggur 

aðaláherslu á að kynna klassíska tónlist fyrir öðru ungu fólki á hátt sem þeim finnst 

spennandi. Hátíðin 2013 var haldin um mánaðarmótin apríl og maí en ég var viðstödd 

                                                
96 Viðtal. Þráinn Hjálmarsson, 17. apríl 2013. 
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hluta hátíðarinnar þar sem ég fór á tónleika og tók viðtöl. Viðmælendur mínir voru 

Minh Schumacher framkvæmdastjóri hátíðarinnar sem er einnig læknanemi, Miguel 

Pérez Iñesta klarínettuleikari og stjórnandi og Mathias Johansen sellóleikari. Þeir 

fjölluðu um leiðir til að ná til ungs fólks, notkun á mismunandi tónlistarstílum 

samtímis og samspil tónlistar og annarra listgreina. 

7.4.1 Að vekja áhuga ungs fólks á klassískri tónlist 

Minh Schumacher97 framkvæmdastjóri Podium Festivals Esslingen sagði að í upphafi 

þegar hann og vinir hans stofnuðu hátíðina hafi þeir í rauninni ekkert vitað hvað þau 

voru að gera. Þau vildu bara kynna góða tónlist fyrir fólki sem flutt væri af frábærum 

ungum tónlistarmönnum. Það gekk vel frá upphafi, tónleikagestir tóku eftir kraftinum 

í ungu tónlistarmönnunum og hafði það mikil áhrif. Þau áttu því aldrei í neinum 

vandræðum með að fá fólk á tónleikana. Minh sagði að þau hafi tekið eftir því að 

magrir sem komu á tónleikana hafi ekki endilega verið hinir hefðbundnu 

tónleikagestir og aðdáendur klassískrar tónlistar. Því byrjuðu þau að hugsa markvisst 

um hvernig væri hægt að ná inn nýjum hlustendum, sérstaklega af yngri kynslóðinni. 

Minh telur margt ungt fólk vera á svæðinu sem hefur ekki endilega áhuga á klassískri 

tónlist, en hefur áhuga á tónlist almennt. Þegar ná eigi til þeirra finnst Minh mikilvægt 

að huga vel að útliti hátíðarinnar. Hann telur að jafnaldrar sínir taki eftir útliti og því 

er ekki sama hvernig hátíðin er kynnt. Ungt fólk er vant því að sjá eitthvað sem er 

flott en kemur einhverjum skilaboðum á framfæri á sama tíma. Minh sagði að þess 

vegna hefðu þau hugsað mikið um vörumerkið sitt þannig að fólk færi að þekkja það. 

Á hverju ári sé líka alltaf eitthvað nýtt í útliti hátíðarinnar sem gefur til kynna að þau 

séu alltaf með eitthvað nýtt á boðsstólnum.  

Samkvæmt Minh98 eru samfélagsmiðlarnir aðallega notaðir til þess að ná til tilvonandi 

tónleikagesta af yngri kynslóðinni. Í upphafi var lítið fjármagn til þess að prenta 

auglýsingar þannig að samfélagsmiðlarnir voru eina leiðin til að ná til fólks. Hann 

telur sig og jafnaldra sína hafa ákveðið forskot á samfélagsmiðlunum þar sem þau eru 

vön því að nota þá. Minh sagði það hafa verið erfitt að fá umfjöllun í blöðum í 

upphafi þegar þau höfðu ekki góð sambönd. Það hefði þó breyst með tímanum eftir að 

þau hafi orðið þekktari. Þau reyna þó að nota mismunandi miðla þegar þau kynna 

hátíðina, eldra fólk lesi helst blöð og skoði frekar plaköt, en samt sem áður er mest 
                                                
97 Viðtal. Minh Schumacher, 27. apríl 2013. 
98 Sama heimild. 
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áhersla lögð á samfélagsmiðlana. Þar telur Minh mikilvægast að vera með gott efni, 

en ekki skrifa eitthvað bara til þess að skrifa eitthvað.  

7.4.2 Sérstakar tónleikaupplifanir 

Miguel Pérez Iñesta99 klarínettuleikari og stjórnandi veltir fyrir sér hve mikil áskorun 

það er að veita fólki upplifanir sem eru virkilega sérstakar og eftirminnilegar. Hann 

telur það erfitt þegar maður vill ekki breyta of miklu í tónleikaforminu sjálfu. Hann 

sagði að hann vildi veita tónleikagestum eins mikla upplifun og ef hann væri að gera 

„eitthvað alveg klikkað, en samt með því að gera eitthvað frekar hefðbundið.“100 Til 

þess að leysa þetta telur hann mikilvægt að finna leiðir til þess að snerta áhorfendur 

með tónlistinni. Hann reynir oft að upplifa sömu tónverkin á mismunandi tónleikum 

með ólíkum tónlistarmönnum. Hann vill horfa á góðu kvikmyndirnar aftur og aftur, 

lesa góðu bækurnar oft og hann segir að í hvert skipti upplifi hann eitthvað nýtt. 

Listaverk geta líka haft mismunandi áhrif eftir því hvenær á æviskeiðinu maður 

upplifir þau. Sagan fær nýja merkingu í hvert sinn. Þetta hugarfar vill hann yfirfæra í 

tónlistarflutninginn og hann telur að ef tónlistarmennirnir geri þetta á einlægan hátt 

finni tónleikagestir fyrir því í flutningnum. 

Miguel101 telur einnig sjónræna upplifun gríðarlega mikilvæga á tónleikum. Hann 

segir marga hópa spila í niðamyrkri sem sé sterkasta sjónræna upplifunin. Þar sem 

engin sér neitt verður sjónræni hlutinn enn mikilvægari. Á venjulegum tónleikum 

finnst honum þó mikilvægt að flytjendurnir hreyfi sig með tónlistinni, þ.e. að 

tónlistarmennirnir reyni að túlka tónlistina með hreyfingum. Honum finnst þá að 

áhorfendur geti fundið betur fyrir tónlistinni og því að hópurinn sé að spila saman. 

Það er mikilvægt að gefa áhorfendum eitthvað sjónrænt sem hjálpar þeim að skilja 

tónlistina.  

7.4.3 Samtal ólíkra listgreina 

Í Esslingen stjórnaði Miguel uppsetningu á Sögunni af dátanum eftir Stravinsky. 

Sagan fjallar um hermann sem fær frí frá hernum og fer heim til sín þar sem 

djöfullinn finnur hann og tekur að lokum sál hans. Í verkinu táknar fiðlan hermanninn. 

Í lok verksins er svo tilvitnun í Orfeus þar sem hermaðurinn giftist prinsessu. Þau 

                                                
99 Viðtal. Miguel Pérez Iñesta, 27. apríl 2013. 
100 Sama heimild. 
101 Sama heimild. 
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yfirgefa ríki sitt til þess að heimsækja móður hermannsins en þar skiljast þau að. Þá 

nær djöfullinn sál hermannsins að eilífu.  

Verkið er dæmi um tónverk þar sem samspil listgreina er mjög ríkjandi. Í verkinu eru 

þrír leikarar: einn er sögumaður, annar leikur hermanninn og sá þriðji djöfulinn. Svo 

er kona sem dansar í verkinu en segir aldrei neitt. Þetta er grunnhugmyndin. Í 

verkefninu í Esslingen sagði Miguel þau gera tvennt mjög ólíkt upprunalega verkinu. 

Í fyrsta lagi er tölvugerð mynd sem er spiluð á stóru tjaldi. Í öðru lagi breytti 

leikstjórinn, Daniel Fluger, leikarahópnum. Í staðinn fyrir þrjá karlleikara og eina 

leikkonu er bara einn karlmaður. Miguel sagði að í byrjun héldi maður að hann væri 

sögumaðurinn sem bregði sér svo í hlutverk djöfulsins og hermannsins, „en eftir 

svona 15 eða 20 mínútur fer maður að taka eftir því að hann skiptir um hlutverk mjög 

hratt. Á einhverjum tímapunkti er líkaminn að leika hermanninn en röddin djöfulinn 

og þá tekur maður eftir því að hann virðist í rauninni vera með klofinn 

persónuleika“102. Hann leikur semsagt karakter með þrjá persónuleika, en Miguel telur 

það vera mjög spennandi sálræna nálgun á verkið. Hann segir að teiknimyndinni sé 

ekki ætlað að lýsa því sem gerist í verkinu heldur tekur hún virkan þátt í leiknum. 

Hermaðurinn er táknaður með grænum ferningi og djöfullinn með rauðum þríhyrningi 

og eru þeir í stöðugum samskiptum við leikarana.  

Miguel103 finnst eðlilegt að vinna með margskonar listamönnum. Hann hefur því ekki 

velt því neitt sérstaklega fyrir sér hverjir kostir þess eru eða af hverju hann gerir það. 

Hann og tónlistarmennirnir sem hann vinnur venjulega með hafa í rauninni alltaf 

unnið á þennan hátt. Miguel sagði hljóð vera honum mjög mikilvægt og að hann tengi 

það sjálfkrafa við hreyfingu, málverk, ljósmynd, kvikmynd eða leikrit. Hann sagði 

erfitt að útskýra af hverju hann geri þetta en hann setji verk saman sem eigi 

einhverskonar sameiginlegan grundvöll. Hann telur áhugavert að hugsa á þennan hátt 

því ef einungis sé hugsað um tónlistina geti verið erfitt að tengja mismunandi verk 

saman á heildstæðan hátt. Ef hugsað sé lengra, til dæmis út frá kvikmynd eða 

málverki, væri hægt að láta sér detta í hug einhverja tengingu sem annars væri erfitt 

að finna. Að hans mati gerir þetta hugarfar vinnu hans sem tónlistarmanns mun 

einfaldari. 

                                                
102 Sama heimild. 
103 Sama heimild. 
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7.4.4 Sambland ólíkra tónlistarstíla 

Mathias Johansen104 sellóleikari telur að skilin milli klassískrar tónlistar og 

popptónlistar séu að mást út. Hann telur fólk í dag hafa áhuga á alls kyns tónlist og 

hann sagði marga klassískt menntaða tónlistarmenn spila alls kyns tónlistarstíla. Til 

dæmis sé mjög vinsælt hjá klassískum tónlistarmönnum að spila tangó. Mathiasi 

finnst að gera megi meira af því að blanda saman ólíkum stílum á tónleikum til þess 

að brjóta þá upp. Þá gæti fólk ef til vill uppgötvað nýjan tónlistarstíl á tónleikum: 

kannski væru popptónlistaraðdáendurnir hrifnir af Mozart án þess að vita það 

fyrirfram og öfugt. Mathias lítur þó ekki á sjálfan sig sem einhverskonar trúboða 

klassískrar- eða popptónlistar sem vilji breyta ímynd klassískrar tónlistar, heldur 

finnst honum frekar þessi tilhneiging vera hluti af tíðarandanum. Hann telur 

tónlistarmenn vera opnari fyrir nýjum hlutum í dag en áður. Þeir eigi það til að vera 

frekar íhaldssamir. Honum finnst þó ekki þurfa að þvinga fram breytingar heldur eigi 

fólk að halda opnum hug og spá í hvernig sé best að bera tónlistina á borð fyrir 

tónleikagesti. Honum finnst þó mikilvægt að þetta sé gert vel því gæðin skipta alltaf 

mestu máli þegar upp er staðið. 

                                                
104 Viðtal. Mathias Johansen, 27. apríl 2013. 
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8 Lokaorð 
Markmið verkefnisins var að kanna hugmyndir ungs tónlistarfólks um þróun 

tónleikaformsins og hvernig vekja megi áhuga breiðari hóps fólks á klassískri tónlist.  

Viðmælendur svöruðu spurningum um hverjar helstu áskoranirnar væru sem þau 

stæðu frammi fyrir þegar kæmi að tónleikaforminu og hvernig þau kysu að takast á 

við þær. Rannsóknarspurningar verkefnisins voru eftirfarandi: 

• Hverjar eru helstu áskoranir klassískra tónlistarmanna þegar kemur að 

tónleikaforminu?  

• Hvernig má takast á við þessar áskoranir?  

Eins og lesa má úr kaflanum um viðhorf viðmælenda hér að framan eru þeir sammála 

um að helsta áskorunin sé að setja tónlistina í spennandi búning til þess að veita 

áhorfendum sérstaka upplifun án þess þó að tapa gæðum listarinnar. Allir voru mjög 

meðvitaðir um að varast það að gera eitthvað óvenjulegt bara til þess eins að vera 

öðruvísi. Allt þyrfti að vera vel úthugsað og byggjast á skýrri listrænni hugmynd. 

Flestir viðmælendurnir voru mjög uppteknir af sjónrænni upplifun tónleika sinna. Það 

gátu verið hugmyndir um að skapa einhverja sérstaka stemningu á tónleikum með 

rými, ljósum, nótnaskrift á tjaldi (animated notation), nánd flytjenda og áheyrenda, 

algjöru myrkri, hvernig tónlistarmennirnir hreyfa sig með tónlistinni, nýju hlutverki 

tónlistarmannsins á sviðinu og samstarfi við aðrar listgreinar, s.s. myndlist eða 

kvikmyndir. Allir töldu samstarf við aðrar listgreinar mjög mikilvægt. Þannig væri 

hægt að nálgast tónverk á annan hátt en venjulega og þ.a.l. búa til fjölbreyttari 

tónleikadagskrár með áhugaverðar tengingar milli verkanna. 

Það voru einkum stjórnendur Podium Festivals Esslingen sem höfðu sérstaklega 

hugsað um það hvernig vekja mætti áhuga breiðari hóps fólks, einkum ungs fólks, á 

klassískri tónlist. Þeir töldu að útlit kynningarefnis þyrfti alltaf að vera vel úthugsað 

og grípandi. Samfélagsmiðlarnir voru þar í aðalhlutverki þar sem þeir töldu að 

mikilvægt væri að vera með grípandi útlit ásamt því að vera með einhver ákveðin 

skilaboð. Íslenskir viðmælendur voru ekki sannfærðir um að samfélagsmiðlar væru 

lykillinn að góðri kynningu. Betra væri að fá umfjöllun í dagblöðum. Það væri óþarfi 

að sannfæra þá sem ekki hafa áhuga um að þeir verði að sækja tónleikana. Miklu 

mikilvægara væri að ná til þeirra sem gætu hugsanlega haft áhuga. Fram kom að alls 
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ekki má kynna sig og tónleikana sína sem eitthvað allt annað en þeir eru. Það gæti 

verið misvísandi. Líklega er best að láta tónleikahugmyndirnar tala sínu máli, en að 

setja þær í grípandi búning í kynningu. 

Í aðdraganda verkefnisins velti ég því fyrir mér hvort klassísk tónlist þyrfti á 

einhverskonar innspýtingu nýrra hugmynda að halda og hvort hún væri ef til vill að 

deyja út með fækkandi áheyrendum. Ef líta má á viðmælendur útvarpsþáttanna sem 

fulltrúa tónlistarfólks sinnar kynslóðar á Íslandi, Noregi og Þýskalandi bendir allt til 

þess að ungir tónlistarmenn í viðkomandi löndum séu fullir af nýstárlegum og 

spennandi hugmyndum og láta alls ekki standa á sér við að framkvæma þær. Þeim 

virðist vera mjög umhugað um áheyrendur sína og hvernig þeir upplifa tónleikana. 

Þetta á jafnt við um þá sem fást við glænýja tónlist og þá sem einnig flytja eldri tónlist 

og eru hugmyndirnar gríðarlega fjölbreyttar og ólíkar. Það eru mjög ánægjulegar 

niðurstöður og þó að ekki hafi verið fjallað um mjög marga tónlistarmenn í þessu 

verkefni þá gefur það ákveðna vísbendingu um þá grósku sem ríkir á klassískum 

tónlistarvettvangi meðal ungs fólks. Flestar nýstárlegustu hugmyndirnar koma fram 

utan stóru tónlistarstofnananna. Þær má frekar finna á tónleikum, tónleikaröðum eða 

litlum hátíðum. Þar hafa ungir tónlistarmenn búið sér til sinn eigin tónleikavettvang, 

bæði sem svið fyrir eigin tónlistarsköpun en einnig til þess að skapa sér verkefni. Það 

er von mín að þessi fjölbreytta hugmyndavinna ungs tónlistarfólks geri klassíska 

tónlist sífellt aðgengilegri þeim sem ekki hafa uppgötvað hana ennþá og að þeir haldi 

sínu góða starfi áfram. 

Í þessu verkefni var unnið að því að miðla sjónarhorni og hugmyndum viðmælenda í 

útvarpi. Segja má að það hafi verið heppileg miðlunarleið fyrir viðfangsefni 

verkefnisins. Heimildirnar njóta sín vel þegar þær tala sínu eigin máli og hlustendur 

geta því fengið að heyra nákvæmlega hvað viðmælendurnir segja. Úr verður 

fjölbreyttur brunnur ólíkra hugmynda og skoðana. Þættirnir sýna hversu frjór 

vettvangur ungra klassískra tónlistarmanna er og ætla má að upplýsingarnar sem fram 

koma í verkefninu séu líklegri til að komast til skila til fólks í gegnum útvarp heldur 

en ef niðurstöðurnar væru einungis kynntar í ritgerð.  

Þar sem fjallað er um tónlist er gott að geta notað útvarpsmiðilinn til þess að spila 

tóndæmi af tónleikum viðmælenda. Þannig má gefa hlustendum dæmi um hvers konar 
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tónlist viðkomandi aðili fæst við og getur það veitt þeim betri tilfinningu fyrir 

umræðuefninu. Þetta væri erfiðara að gera í rituðu máli.  

Vinnan með útvarpsmiðilinn hefur verið mikið lærdómsferli frá því að hafa aldrei 

unnið með hann til þess að hafa gert fjóra útvarpsþætti í fullri lengd. Það var því 

margt sem huga þurfti að sem áður var erfitt að gera sér í hugarlund, t.d. varðandi 

handritsgerðina, þýðingar á erlendu máli í útvarpi, hljóðgæði og klippingar. Það má 

þó alltaf læra meira og gera betur, en útvarpsmiðillinn er virkilega spennandi og ég 

vonast til þess að geta unnið meira með hann í framtíðinni. 
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Viðauki I – Handrit 

Þáttur 1 
T1 (kliður frá tónleikum) 

 

Lestur 1: Í smábænum Waiblingen í Suðvestur Þýskalandi flykkjast tónleikagestir inn 

úr desemberfrostinu til þess að fara inn í svartamyrkur og hlusta á tónlist. Fyrir 

tónleikunum standa norsku hljóðfæraleikararnir Magnus Boye Hansen fiðluleikari og 

Mathias Halvorsen píanóleikari, ásamt þýska sellóleikaranum Steven Walter. Þeir 

skipa píanótríóið Olsen tríó en þeir hafa leikið saman síðan þeir kynntust í Noregi, 

þegar þeir stunduðu þar nám fyrir fimm árum. Myrkratónleikarnir eru tilraun til þess 

að leyfa tónleikagestum að upplifa tónlist á nýjan hátt. 

 

T2 (tónlist) 
 

Lestur 2: Þríeykið telur flytjendur klassískrar tónlistar að mörgu leyti hafa misst 

tengslin við áhorfendur. Þeir segja að hætta sé á að festast í klassíska 

tónleikaforminu eins og það var á 19. öldinni og að fyrir vikið séu margir klassískir 

tónleikar ópersónulegir. Sellóleikarinn Steven Walter segir mikilvægt að hugsa um 

hvernig við kynnum ímynd tónlistarinnar. 

 

S1 

 Feida niður á 00:21 og spila þýðingu. Útorð: let’s say 60 years, and we have. 

 

Þýðing S1: Lífstíll okkar hefur breyst mikið síðustu 60 árin og er orðinn gífurlega 

fjölbreyttur. Þess vegna held ég að við náum ekki tengslum við marga tilvonandi 

tónleikagesti. Við höfum ekki haldið í við þessar breytingar og erum ennþá föst í sama 

hugarfari og tíðkaðist á 19. öldinni  hvernig við staðsetjum tónlistina. Það hefur í 

rauninni ekkert með tónlistina sjálfa að gera, heldur ímynd hennar, og þess vegna 

held ég að við missum tengslin við nútímasamfélagið. 

 

S1 

Byrja á 00:22 S1, feida upp. Innorð: not caught up 
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Lestur 3: Píanóleikarinn Mathias Halvorsen telur að ópersónulegt andrúmsloft 

tónleika geti fælt frá marga tónleikagesti sem annars hefðu gaman af klassískum 

tónleikum. Hann talar um fjarlægð milli flytjenda og áhorfenda sem megi til dæmis 

forðast með því að halda tónleika í minna rými. 

 

MS1 

Feida niður á 00:20 og spila þýðingu. Útorð: very big halls 

 

Þýðing, MS1: Ég held að ein stærsta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir í 

klassískri tónlist í dag sé fjarlægðin sem hefur myndast milli flytjenda og áhorfenda. 

Tónleikar eru oft haldnir í risastórum tónleiksal þar sem áhorfendur eru langt frá 

flytjendunum, þannig að maður sér sem áhorfandi bara pínulitla manneskju langt 

langt í burtu uppi á sviði. Hljóðið sem maður heyrir verður oft líka bara brot af því 

sem flytjendurnir sjálfir upplifa. Ég held að þetta ópersónulega andrúmsloft sem 

virðist loða við klassíska tónleikaformið sé kannski það sem fæli frá og komi í veg 

fyrir persónuleg tengsl sem má oft finna hjá öðrum tegundum tónlistar. 

 

MS1 

Feida upp á 00:36. Innorð: I think it’s like this unpersonal 

 

S2 

Feida niður á 00:29 og spila þýðingu. Útorð: so we’re in the experience business. 

 

Þýðing, S2: Aðal hættan er sú að við höldum alltaf að við séum í klassíska 

tónlistarbransanum, en í rauninni erum við í miklu breiðari bransa. Við erum ekki 

bara í samkeppni við aðra tónleika, heldur líka við bíómyndir, tölvuleiki og svo margt 

fleira sem fólk getur varið tímanum sínum í nú til dags. Þess vegna erum við ekki í 

klassíska tónlistarbransanum heldur í gífurlega fjölþættum upplifunarbransa og 

þurfum því að huga sérstaklega að því að bjóða upp á sérstaka upplifun. Það hefur 

ekki svo mikið með tónlistina sjálfa að gera heldur umgjörðina. Það er að mínu mati 

stærsta áskorun okkar tónlistarmanna, að gleyma ekki umgjörð tónleikanna, fyrir 

utan að tryggja gæðin á flutningum sem er að sjálfsögðu nauðsynleg fyrir tónlistina. 
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S2 
Feida upp á 00:35. Innorð: so we have to create experiences 

 

T3 (tónlist) 

Feida inn í S2 þegar 4-5 sek eru eftir. Setja inn feid þegar T3 er búinn. 

 

MS2 

Feida niður á 00:22 og spila þýðingu. Útorð: total experience of a concert. 

 

Þýðing MS2: Ég held að klassískir tónlistarmenn dagsins í dag þurfi að leita að nýju 

tónleikaformi þar sem nálægðin er mikil og áhersla lögð á heildarupplifunina af 

tónleikunum, en ekki bara keppt að því að spila tónverkin eins vel og hægt er. Við 

verðum að taka því alvarlega að fólk krefst meira af list og afþreyingu í dag heldur en 

það gerði áður. Þess vegna finnst mér mikilvægt að prófa mismunandi möguleika og 

nýjar hugmyndir sem okkur dettur í hug. 

 

S3 

Feida út á 0:30 og spila þýðingu. Útorð: all kinds of different settings 

 

Þýðing, S3: Til þess að svara þessum miklu breytingum á samfélaginu getum við 

nálgast tónlistina á ýmsan hátt. Klassíska tónlist mætti til dæmis finna á 

skemmtistöðum eða börum, eða bara hvar sem er. Við erum svo föst í tónleikaforminu 

sem er fyrir venjulegan tónleikasal. Mér finnst að við ættum öll að reyna að forðast 

þennan hugsunarhátt sem hefur náð að festa sig svo vel í sessi  og prófa nýja hluti. 

Það eru nú þegar margir með mjög góðar hugmyndir og flott verkefni. Og þarna 

leggjum við okkar að mörkum með myrkratónleikunum. Við viljum búa til nýja 

upplifun, við breytum í rauninni ekki afurðinni, það er að segja tónlistinni, en við 

setjum hana í nýjan ramma. Það er líka dæmi um hvernig má reyna að ná til nýrra 

tónleikagesta en varðveita á sama tíma menningarlega gildið. 

 

S3 

Feida upp á 1:00. Innorð: there are some successful concepts I think 
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MS3 

Feida niður á 0:20 og spila þýðingu. Útorð: complete and unchangeable artwork 

 

Þýðing, MS3: Góð leið til þess að nálgast áhorfendur á persónulegri hátt er til dæmis 

að kanna möguleika á minni rýmum. Ég held líka að við flytjendur þurfum að passa 

okkur á því að vera ekki hrædd við verkin sem við flytjum og að nálgast þau ekki sem 

eitthvað alveg heilagt sem ekki má túlka á mismunandi hátt og jafnvel breyta. 

 

T4 (feida út í lokin) 

 

Lestur 4: Fiðluleikari hópsins Magnus Boye Hansen segir hugmyndina að 

myrkratónleikunum hafa kviknað fyrir tveimur árum þegar þeir Mathias heimsóttu 

veitingastaðin Dunkel í Berlín, en þar borða gestir í niðamyrkri. Þeir voru agndofa 

yfir því hvernig þeir upplifðu öll hljóð öðruvísi í myrkrinu. 

 

MB1 

0:53 

We visited this darkness restaurant in Berlin two years ago and we were absolutely 

amazed by the sound effects that were so special in the dark. 

 

MS4 

Feida niður á 0:09 og spila þýðingu. Útorð: total darkness 

 

Þýðing, MS4: Okkur fannst alveg frábært hvernig heyrn okkar breyttist þegar við 

upplifðum þetta svartamyrkur. Þegar við sátum á veitingastaðnum datt okkur í hug 

að, þó að veitingastaður í myrkri sé fyrirtakshugmynd, þá gæti hún verið jafnvel enn 

betri fyrir tónleika. 

 

MS4 

Feida upp á 0:22. Innorð: the darkness is a great concept for a restaurant 

 

MB2 
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Spila þýðingu eftir bútinn (ca. 15 sek) 

Þýðing, MB2: Okkur fannst þetta fyrirbæri frábært og vildum endilega prófa að spila 

tónleika í myrkri. 

 

T5 (tónlist) 

Feida út í lokin 

 

S4 

Feida niður á 0:24 og spila þýðingu. Útorð: artificial thing in that form. 

 

Þýðing, S4: Við heyrum allt öðruvísi þegar slökkt er á einu skilningarviti, sérstaklega 

sjóninni, eins og gerist á tónleikunum. Við fáum líka aldrei að upplifa algjört myrkur. 

Myrkrið er í rauninni gervi eða tilbúið, en með því að búa til þetta myrkvaða rými og 

fylla það með tónlist verður það ótrúlega áhrifamikið. Við heyrum og skynjum rými 

og tíma öðruvísi í myrkrinu, og það sem okkur finnst áhugavert er að félagslegar 

aðstæður breytast algjörlega þegar komið er inn í myrkrið. Þá skiptir til dæmis engu 

máli hversu margir eru inni eða hver situr við hliðina á manni. Allir finna samt mjög 

vel fyrir því sem gerist inni í herberginu þó enginn sjái neitt. Þetta eru mjög 

áhrifaríkar aðstæður. 

 

S4 

Feida upp á 0:37. Innorð: and also interestingly social settings og feida aftur út í lokin 

(inn í tónlistina sem kemur næst). 

 

T6 (tónlist) 

 

Lestur 5: Mathias segir ýmislegt við myrkratónleikana gera þá sérstaka fyrir utan 

myrkrið. Nú, þegar þeir hafi flutt þrjár mismunandi tónleikadagskrár og fjöldann 

allan af tónleikum í myrkri, komist þeir meira og meira að því hverjir styrkleikar 

tónleikaformsins séu og af hverju þessir tónleikar séu örðuvísi en aðrir. 

 

MS5 
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MB3 

Feida út á 0:19 og spila þýðingu. Útorð: their places in the concert hall 

 

Þýðing, MB3: Við hittum tónleikagesti fyrir utan salinn og leiðum þá inn í fimm 

manna hópum. Gestirnir ganga svo í röð á eftir okkur, í einskonar lest, og við 

leiðbeinum þeim að sætum sínum. Við erum búnir að setja límband á gólfið sem við 

finnum fyrir því við göngum um berfættir. Þannig vitum hvert við erum að fara í 

myrkrinu.  

 

MB3 

Feida inn á 0:22. Innorð: We follow some tape rests 

 

Inngangur1 

Feida inn og út 

 

Lestur 6 (Spila Inngang 2 undir): Á tónleikunum tók þríeykið á móti tónleikagestum 

í anddyri tónleikahússins. Þeir buðu áhorfendur velkomna, vöruðu við því að inni 

væri mjög dimmt, og tilkynntu að þeir myndu sjálfir leiða áhorfendur inn í myrkrið, 

fimmtán manns í einu. 

 

Píanóleikarinn hópsins, Mathias, leiddi minn hóp inn í tónleikasalinn. Hann bað 

okkur um að mynda röð og setja hendur á axlir næsta manns fyrir framan. Þarnæst 

fetuðum við okkur inn í myrkrið með Mathias í fararbroddi. 

 

Inngangur 3 

Feida inn í það sem er á undan og eftir 

 

MS6 

Feida út á 0:15 og spila þýðingu. Útorð: require them to trust the musicians  

 

Þýðing, MS6: Þetta krefst mikils trausts af tónleikagestum. Með því að hefja 

tónleikana á því að hræða áheyrendur örlítið og biðja þá um að treysta manni í 
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myrkrinu, byggir maður upp mjög náið samband við þá. Við leiðum þá og fylgjum 

hverjum og einum alveg að sætinu og ég held að þetta geri tónleikana mjög 

persónulega. Ég hef aldrei áður upplifað svona náin samskipti milli flytjenda og 

tónleikagesta. 

 

MS6 

Feida upp á 0:30. Innorð: gives the possibility 

 

MS7 

Feida út á 0:08.5 og spila þýðingu. Útorð: before the concert 

 

Þýðing, MS7: Það eru líka aðrir hlutir sem gera tónleikana sérstaka. Áheyrendur fá 

ekki að vita hver tónleikadagskráin er fyrirfram. Þannig held ég að þeir hlusti á 

opnari hátt en annars, hvort sem þeir vilja það eða ekki.  

 

MS7 

Feida upp á 0:08.5 Innorð: and this also makes the audience  

 

T7 (tónlist) 

Feida inn og út 

 

S5 

Feida út á 0:09 og spila þýðingu. Útorð: to sort of break through the 

 

Þýðing, S5: Hluti af hugmyndinni er að brjóta upp þessar venjulegu aðstæður sem 

fólk býst alltaf við þegar það fer á klassíska tónleika. Tónleikagestir fara inn í þetta 

svarthol og vita ekki hvað muni gerast, vita ekki hvað verður flutt og ég held að það 

sé mjög sterk upplifun. 

 

S5 

Feida inn á 0:47. Innorð: and that’s I think a very strong 

 

MS8 
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Feida út á 0:11 og spila þýðingu. Útorð: into a bigger setting 

 

Þýðing, MS8: Það eru líka engin hlé á milli verkanna. Þau mynda saman eina heild 

og hvert verk er eins og einn kafli af allri heildinni. Við reynum þá að gæta mjög vel 

að því að jafnvægi ríki á milli verkanna og að skiptin á milli þeirra verði sem 

eðlilegust. Þá verða tónleikarnir meira eins og ein upplifun en ekki þessi hefðbundna 

stemning þar sem flutt eru mörg mismunandi verk og klappað á milli.  

 

MS8 

Feida inn á 0:26. Innorð: that the concert feels as one long 

 

T9 (tónlist) 

 

S6 

Feida út á 0:16.5 og spila þýðingu. Útorð: without knowing what is happening 

 

Þýðing, S6: Klapp tónleikagesta, flytjendur sem stíga á svið, stilla hljóðfærin sín og 

hefja svo leikinn. Ekkert af þessu er til staðar á tónleikunum. Þetta er bara ein 

upplifun í myrkrinu þar sem fólk veit ekki hvað muni gerast eða hvað á að spila og sér 

þar að auki ekki flytjendurna. Við blöndum líka saman ólíkum verkum  frá 

mismunandi tímabilum. Aðal styrkur tónleikanna er því að tónleikagestir vita ekki við 

hverju þeir eiga að búast áður en þeir mæta á staðinn. 

 

S6 

Feida inn á 0:21. Innorð: and we mix different styles 

 

Lestur 7: Tónleikagestir geta því í rauninni ekki ímyndað sér hvað sé framundan 

þegar þeir eru leiddir inn í myrkrið. Steven segir einnig mikilvægt að leggja mikla 

vinnu í að búa til tónleikadagskrána og raða verkum saman sem passa inn í 

heildarmynd tónleikanna þar sem ekki sé klappað á milli verka. 

 

S7 

Feida út á 0:20 og spila þýðingu. Útorð: one big experience. 
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Þýðing, S7: Við hugsum mjög mikið um hvað gerist á milli verkanna. Tónlistin 

stoppar ekki á milli þeirra með klappi, en heldur í stað þess áfram, og þess vegna þarf 

að hugsa mjög mikið um hvað gerist þegar flutningurinn fer úr einu verkinu yfir í það 

næsta. Lok fyrra verksins þarf að streyma eðlilega áfram yfir í það næsta. Dagskráin 

fyrir þessa tónleika er til dæmis römmuð inn með hægum köflum úr fiðlu- og 

sellósónötum eftir Poulenc og á milli þeirra má heyra Píanótríó eftir Ravel ásamt 

nýrri tónlist eftir norska tónskáldið Arne Nordheim. Skiptin á milli þessara verka eru 

mjög áhrifarík og ég held að það geti opnað eyru tónleikagesta sem er eitt af 

markmiðum tónleikanna. 

 

S7 

Feida inn á 0:20. Innorð: so it’s very much about 

 

T8 

Feida inn og út 

 

M9 

Feida út á 0:23 spila þýðingu. Útorð: always very strong 

 

Þýðing, MS9: Í lok tónleikanna reynum við að spjalla við gestina og leyfa þeim að 

spyrja um það sem fram fór og segja frá upplifun sinni. Okkur finnst alltaf mjög gott 

að fá að heyra hvað áhorfendum finnst. Við fáum alltaf mjög sterk viðbrögð. Flestir 

eru ánægðir en þegar einhver er óánægður með tónleikana, þá hefur sá 

tónleikagestur hatað þá út í ystu æsar. En mér finnst skemmtilegt að engum virðist 

standa á sama heldur hafa tónleikagestir upplifað tónleikana mjög sterkt, ýmist með 

jákvæðum eða neikvæðum hætti. 

 

Feida aftur inn á 0:23. Innorð: most people like it and when they like it 

 

Lestur 8: Fólk virðist því annað hvort elska eða hata það að hlusta á tónlist í myrkri. 

Magnus segir einn tónleikagest hafa komið til þeirra eftir fyrstu myrkratónleikana 
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þeirra í Noregi og sagt að þeir hefðu verið það hræðilegasta sem hann hefði upplifað 

á ævinni.  

 

MB4 

Feida út á 0:23 og spila þýðingu. Útorð: in my whole life 

Þýðing, MB4: Eftir tónleikana spurðum við áheyrendur um hvað þeim hefði fundist 

um tónleikana og dagskrána, og einn tónleikagestanna sagði: “já þetta er það 

hræðilegasta sem ég hef nokkurn tíman upplifað á allri ævinni”. Henni fannst 

tónleikarnir semsagt ekki skemmtilegir, en eftir þessa athugasemd höfum við reyndar 

aðallega fengið jákvæð viðbrögð, svo við erum bara nokkuð ánægðir með það. 

MB4 

Feida inn á 0:25.5. Innorð: no she really didn’t like it 

Lestur 9: Á tónleikunum í Waiblingen nýttu áhorfendur sér tækifærið til þess að 

spjalla við þá félaga eftir tónleikana. Einn tónleikagestur spurði hvernig þeir gætu 

hafið leik á nákvæmlega sama tíma.  

Umræður1 

Feida inn og út (láta skarast aðeins við lestur) 

Lestur 10: Mathias sagði þeir hæfu leikinn þegar einn þeirra gæfi merki með því að 

anda. Svo þyrftu þeir bara að vona það besta, en þegar þeir væru komnir í gang þá 

ættu þeir yfirleitt ekki í neinum vandræðum. Mathias spurði áhorfendur hvort þeir 

hefðu fundið fyrir hræðslutilfinningu þegar þeir gengu inn í myrkrið. 

Umræður2 

Feida inn og út (láta skarast aðeins við lestur) 

Lestur 11: Áhorfendur sögðu að svo hefði ekki verið. Einn tónleikagesta sagðist hafa 

gert ráð fyrir því að blindir tónlistarmenn myndu spila á tónleikunum og að henni 

hafi brugðið þegar hún tók eftir því að þeir voru alls ekki blindir. 

Umræður3 
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Feida inn og út (láta skarast aðeins við lestur) 

Lestur12: Mathias sagði að því miður hefðu engir blindir spilað í þetta sinn. Annar 

tónleikagestur sagðist hafa fundið fyrir sterkari tilfinningum en á hefðbundnum 

tónleikum í birtu og að hún hafi heyrt betur en venjulega. 

Umræður4 

Feida inn og út (láta skarast aðeins við lestur) 

Lestur13: Að lokum vildi einn áheyrenda vita hvort þeir spiluðu líka á tónleikum í 

birtu. Mathias sagði að þeir spiluðu langoftast í birtu, en svona verkefni væru þeir 

með einu sinni til tvisvar á ári, en spiluðu þá frekar fleiri tónleika í einu með sömu 

dagskrá. 

Umræður5 

Lestur14: Steven segir viðbrögð áhorfenda alltaf vera sterk við tónleikunum. 

 

S8 

Feida út á 0:18 og spila þýðingu. Útorð: experiencing in 

 

Þýðing, S8a: Ég held kannski að áhorfendur bregðist svona sterkt við þessari 

upplifun af því að hún er alveg ný og kannski líka kynnt á óvæntan hátt. En ég held að 

það sé aðallega vegna þess að þeir heyra tónlistina öðruvísi en venjulega og mér 

finnst það gefa mér mest. Tónleikarnir snúast nefnilega ekki um að gera eitthvað 

öðruvísi eða klikkað, heldur snúast þeir um tónlistina og tónleikaupplifunin beinir 

athyglinni að hljóði, tónlist og tjáningu. 

 

S8 

Feida aftur inn á 0:29  Innorð: that it’s not just a 

Feida út 0:56 og spila þýðingu. Útorð: what they’ve been experiencing 

 

Þýðing, S8b: Tónleikagestirnir spjalla oft við okkur í klukkutíma í lok tónleikanna til 

þess að segja frá upplifun sinni og mér finnst það alveg breyta því sem klassískir 

tónleikar snúast um – að fara eitthvert, hlusta á eitthvað, og fara svo heim. Þeir 
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snúast um sterkar upplifanir og að heyra áheyrendur tala um svona hluti er alveg 

ótrúlega frábær reynsla. 

 

S8 

Feida inn á 0:56. Innorð: and it changes the whole 

  

Lestur15: Áheyrendur segjast upplifa tónlistina sterkt og heyra betur en á 

hefðbundnum tónleikum. En hvernig er fyrir tónlistarmennina að spila í þessu 

svartamyrkri? 

 

MB5 

Feida út á 0:15 og spila þýðingu. Útorð: focused on remembering 

 

Þýðing, MB5: Fyrir okkur flytjendurna er eitthvað ótrúlega spennandi við að spila í 

myrki. Ekki bara af því að það er mjög krefjandi og mikilvægt að einbeita sér, heldur 

vegna þess að myrkrið veitir manni svo mikið frelsi. Maður getur til dæmis grett sig 

eins og maður vill í myrkrinu, sem ég geri oft, bara til þess að reyna að minnka 

stressið aðeins. 

 

MB5 

Feida inn á 0:21. Innorð: incredible freedome 

 

MS10 

Feida út á 0:15 og spila þýðingu. Útorð: visual difference between the 

Þýðing, MS10: Þegar maður spilar venjulega tónleika í birtu er hægt að sjá hversu 

langt hljóðfæraleikararnir eru frá áhorfendum. Mér finnst það oft búa til 

einhverskonar vegg á milli þessara hópa, en í myrkrinu situr maður eiginlega í miðri 

tónlistinni, og þá finn ég fyrir meiri nánd þegar ég spila. 

MS10 

Feida in á 0:31. Innorð: it feels threedimentional 

MB6 
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Feida út á 0:17 og spila þýðingu. Útorð: practically and technically 

 

Þýðing, MB6: Það sem mér finnst breytast þegar ég spila í myrkrinu er örugglega 

það sama og áheyrendur sjálfir upplifa: ég hlusta af meiri eftirtekt á það sem gerist í 

tónlistinni. Praktískt og tæknilega séð er mjög mikil áskorun að spila í myrkrinu, en 

ég hef bara gaman af því. Það er líka erfiðara að þurfa að spila allt án nótna, en á 

sama tíma lærir maður verkin betur. 

 

MB6 

Feida inn á 0:19. Innorð: and I like challenges 

 

Lestur16: Þetta er semsagt ekki auðvelt mál: að spila í myrkri, án nótna, án þess að 

sjá hljóðfærið sitt, og án þess að sjá þá sem maður spilar með. Strákarnir segjast æfa 

sig mikið saman og þá oft með bundið fyrir augun til þess að venjast myrkrinu. 

 

Æfing 

Feida inn og svo niður þegar nokkrar sek eru eftir og spila nokkrar sek inn í næsta 

viðtal. 

 

S9 

Feida út á 0:18 og spila þýðingu. Útorð: practice a lot personally 

 

Þýðing, S9: Það er augljóslega mjög mikil tæknileg áskorun að spila í myrkri. Það er 

nógu erfitt fyrir að spila með ljósin kveikt. Maður þarf bæði að venjast myrkrinu og 

líka að æfa sig mjög mikið. En á hinn bóginn er þetta alveg ný leið til þess að spila 

með öðrum, því að einu samskiptin sem við getum átt eru með því að hlusta og 

bregðast þannig við því sem hinir eru að gera. Maður þarf virkilega að hlusta, það er 

engin önnur leið. 

 

S9 
Feida inn á 0:42. Innorð: the whole music occurs only 
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T-endi 

Feida inn í lokin á S9 
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Þáttur 2 
Credo in US: 0:00 

Á 0:33 í tónlist 

Þ1a: Við erum á leið í berjamó.  

Feida tónlist út á ca. 0:55 

Þ1b: Engan venjulegan berjamó heldur jaðarberjamó. Jaðarber er tónleikaröð sem 

píanóleikarinn Tinna Þorsteinsdóttir stendur fyrir ásamt Guðmundi Stein 

Gunnarssyni tónskáldi. Tónleikaröðin er unnin í samstarfi við Listasafn 

Reykjavíkur og leggur áherslu á frumlega og tilraunakennda tónlist. Þau Tinna og 

Guðmundur eru leiðsögumenn í jaðarberjamó en þau hvetja fólk til þess að vera ekki 

hrædd við ber sem það hefur ekki smakkað áður. Á tónleikunum er flutt íslensk og 

erlend tónlist frá 20. og 21. öldinni sem aldrei eða sjaldan hefur heyrst hér á landi. 

Credo in US: 1:21, feida út á ca. 1:42 

T1 

Já, hugmyndin að Jaðarberi var sú að okkur fannst vanta stað þar sem væri boðið 

reglulega upp á nýsköpun og tilraunamennsku. Þar sem væri hægt að ganga að lókali, 

ef að svo má segja, og boðið upp á viðburði helst einu sinni í mánuði og mætti gjarnan 

hlaða utan á sig, en hugmyndin var sú að fólk gæti virkilega gengið að þessu en ekki 

beðið alltaf eftir hátíðunum eins og við gerum. Einu sinni á ári eru Myrkir músíkdagar 

og einu sinni á ári núna Tectonics, og við vildum hafa þetta þannig að þessi 

tilraunamennska gæti blómstrað allt árið um kring, og það var bara það sem okkur 

fannst nauðsynlega vanta inn í íslenska flóruna.  

G1 

Já þannig að hugmyndin var bara að vera með tónleikaröð þar sem við erum eins og 

svona sýningarstjórar, tónleikastjórar og veljum einhver verk, í rauninni bara eitthvað 

sem að við höfum áhuga á og oft þurfum við að praktísk efni vegna þess að það eru 

yfirleitt ekki miklir peningar sem við höfum úr að moða, já eða sníðum okkur svona 

stakk eftir vexti. En semsagt, hugmyndin hefur verið dáldið að vera jafnmikið semsagt 

með erlenda nútímatónlist eins og íslenska, í rauninni meira erlenda en íslenska 
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hingað til og valin verk einmitt tónleikar þar sem er eitthvað þema þar sem að hlutir 

passa vel saman að okkar mati að þeir myndi einhverja áhugaverða heild. 

T2 

við erum búin að halda, þetta er búið að vera til í eitt og hálft ár og þetta er búið að 

vera bara mjög fjölbreytilegt og við héldum upp á afmæli John Cage og svo höfum 

við fengið tónlistarmenn erlendis frá og mikið bara leikið sér með konsept, alls konar 

konsept eins og einir tónleikar fjölluðu um leikföng og dót. Þannig að 

hugmyndaflugið hefur bara fengið að fara á flug með þessari seríu og það er allt 

leyfilegt og það er mjög gaman að taka þátt í því. En þetta er aðallega búið að vera 

bara fjölbreytt mundi ég segja. 

Þ2: En hver er helsta áskorunin sem tónlistarfólk í dag þarf að fást við? 

T3  

Þetta er náttúrulega eitthvað sem að ég held að flestir tónlistarmenn pæli mjög mikið í 

í dag, út af því að við erum alltaf að fást við söguna í rauninni og hvernig við berum 

hana á borð í dag og ég held að það fari allir í gegnum þessar hugrenningar og ég held 

að stærsta áskorunin sé að halda þessari tónlist lifandi í dag á aðgengilegan hátt. 

Þ3: Tinna segir það geta verið að tónleikaformið hafi kannski staðnað. Hún veltir því 

fyrir sér af hverju megi til dæmis ekki bara mæta í gallabuxum á tónleika eða hvort 

söngkonurnar þurfi að vera í þessum stóru galakjólum. Hún spyr hvort ekki megi gera 

hlutina öðruvísi. En það er spurning hverju eigi þá að breyta? 

T4 

Ja, maður er náttúrulega alltaf að reyna, en það er held ég ekkert algilt svar við þessu 

eða hin fullkomna lausn. Allir verða bara að prófa sig áfram eftir bestu getu. En það er 

ekki eins og það hafi ekki verið reynt áður að brjóta upp þetta form. Það er 

náttúrulega komin þokkaleg saga á það líka og þetta er búið að vera mjög aktíft 

konsept í nútímatónlistinni, og mjög aktúelt þar sem að svona ákveðnum anarkisma 

hefur gætt í gegnum söguna að reyna að brjóta upp þetta og með gjörningum 

ýmiskonar eins og við vitum nú. En Jaðarber hefur til dæmis, styður þessa hugsun að 

vera með öðruvísi tónleikaformat og samruna listgreinanna þannig að bæði höfum við 

reynt og svo náttúrulega bjóðum við alla velkomna sem eru með einhverjar 
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hugmyndir þannig að ég kannski auglýsi frekar eftir hugmyndum heldur en að bera 

eitthvað á borð sjálf. 

Credo in US: 4:41-4:56 

Þ4: Guðmundur Steinn telur að hraðinn í nútímasamfélaginu sé kannski ástæða þess 

að það sem virkaði vel áður fyrr virki ekki eins vel í dag.  

G2 

kannski ástæðan fyrir því að þetta er til umræðu er að, já maður getur sagt menning 

eða sameiginlegt vitundarlandslag, að það hefur kannski breyst þannig að það er svo 

mikill hraði á fólki að semsagt, já aðallega út af tækni og svoleiðis að þá er einhvern 

veginn alltaf meiri krafa að geta sagt meira í færri orðum og svoleiðis og ég held að 

eins og að ef maður skoðar fræðibækur sem eru skrifaðar fyrir sirka 1950 að það er 

mjög erfitt fyrir nútímamann að lesa þær miðað við eitthvað sem er skrifað síðar að 

það virðist vera, já, að athylgissviðið er kannski almennt orðið þrengra hjá fólki og 

hérna, þannig að það er eitthvað sem að já er einhver svona punktur til að vinna með 

af því að ég held sko að það gerist hjá öllum samtímis af því að flestir eru sko 

kannski, flestir sem á annað borð eiga tölvu eða bíl eða eitthvað eru partur af þessum 

breytingum, þú tekur ekki eins eftir þeim af því að þú ert partur af þeim. Þannig að ég 

veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem að fólk þarf að vera meðvitað um eða hvort að 

það sé eitthvað sem að gerist eðlilega, en það getur útskýrt eitthvað sem að virkaði vel 

fyrir 30, 40 50, 70, 100 árum virkar ekki eins vel í dag en ég held að að vissu leyti 

finni fólk það að sjálfum sér. 

Þ5: Það er því mikilvægt að huga að umgjörð tónleikanna og hvernig hægt sé að 

vekja upp forvitni fólks þannig að það vilji koma. 

G3 

Kannski fyrsta vandamálið sem kemur upp er, eða vandamál sem þetta leiðir af sér er, 

eða ég sé það fyrst og fremst í sambandi við kynningu, það er svo erfitt að, það er svo 

mikið um að vera að allir verða að finna sér einhvern veginn leiðir til þess að kynna 

hlutina, og þá er mikilvægt að hafa í huga þú veist að ef að það geta ekki allir í 

heiminum heyrt af þessu þú veist hverjir þá, hverjir eru líklegastir til þess að hafa 

áhuga. Og það er oft nefnilega ekki alveg, það getur verið varasamt held ég að svara 
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því fyrirfram held ég af því að það getur komið manni svolítið á óvart. Það er ekki 

alltaf fyrirsjáanlegt. Og ég held þess vegna sko að það skipti máli að vera með dáldið 

opna arma sko, að hérna að fólki finnist það vera velkomið, og já og mér finnst það 

ekki þýða sko að maður þurfi að stilla því þannig upp að maður þurfi að búa til svona 

leikrit að þetta sé rosalega mikið fyrir alla og svona og tala svolítið niður til fólks eins 

og þetta séu börn og vera með svona DJ og kampavín á eftir eða eitthvað þannig 

heldur bara þannig að það sé ekki hroki í umgjörðinni, ég held að það sé mikilvægt 

sko, og hérna, í rauninni þá held ég að, það sem maður hefur áhuga á er líklegt að 

einhver annar hafi áhuga á og ef maður treystir því þá er maður, það er það eina sem 

maður hefur til að vinna með þannig að maður verður bara að taka sénsinn á því og 

hvernig getur maður kynnt það þannig að sem flestir gætu verið forvitnir um það. 

Þetta snýst aðallega um það, hvernig vekurðu, eða allavega fyrir Jaðarber er tilfellið 

það að við erum að reyna að vekja forvitni fólks og þannig, af því að þú veist, þetta er 

ný tónlist og þannig kannski veiðir maður fólk inn.  

 Sonata V: 0:00-0:20, feida út 

Þ6: Það er því líklega gott að prófa sig áfram með hvað það sé sem helst veki forvitni 

fólks. Tinna segir að til þess að fólk komi á tónleika sé líka sniðugt að reyna að hafa 

tónleikana eins aðgengilega og hægt sé. 

T5 

Við höfum reynt í Jaðarberi að fara mjög einfalda leið með þessu með því að hafa til 

dæmis bara ókeypis á tónleika, en það er ekkert víst að það gangi alltaf til eilífðar, en 

við reynum að laða fólk að þannig að það sé ekki að leggjast út í einhverjar miklar 

skuldbindingar við að mæta á viðburð og það má labba út og inn eftir því sem fólki 

hentar. Með því að vera í listasafni þá erum við hluti af öðruvísi konsepti en 

venjulegir tónleikar fara fram. Fólk labbar inn og út á söfn og það er soldið svona það 

sem Jaðarber vill vera, það vill vera hluti af húsinu þannig að við reynum oft að vinna 

með rýmið, svona sama konsept eins og þegar fólk getur labbað inn og út af 

myndlistarsýningu, að þá eru við bara til staðar þarna og berum okkar tónlist á borð 

og það á ekkert að vera neitt flókið að koma á tónleika hjá okkur.   
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Þ7: Tinna segir að Jaðarber eigi að vera fyrir alla sem hafa áhuga en ekki einhvern 

sérstakan markhóp. Hún segir að það komi mjög fjölbreyttur hópur fólks á tónleikana 

og að það sé kannski ekki hinn hefðbundni tónleikagestur. 

T6 

Það er svona soldið fólk sem við könnumst ekki við. Við erum alltaf að undra okkur á 

því hvaða fólk þetta sé, en það er mikið af ungu fólki og jafnvel inn í 

myndlistargeirann meira en tónlistargeirann. En það væri náttúrulega bara æskilegt að 

fá sem breiðastan hóp, en er það ekki það sem allir vilja? 

G4 

en svo er einn hérna hópur sem er rosalega duglegur að mæta á allt svona skrýtið og 

framandi sem að oft gleymist, að það er fólk sem býr á Íslandi en talar ekki endilega 

íslensku og þetta eru erlendir stúdentar og þetta er líka kannski oft bara ungt fólk sem 

að býr hérna og innflytjendur af ýmsu tagi og þá getur náttúrulega hjálpað að vera 

með í Grapevine eða eitthvað svona. Við höfum verið heppin út af því að Listasafn 

Reykjavíkur dreifir öllu sínu efni bæði á íslensku og ensku. Ég held að það séu margir 

sem að, að það skili mörgum út af því sko og líka, að ógleymdu að það eru ferðamenn 

allt árið. þú veist það er að verða meira líka á veturna sko. Þannig að það er líka 

kannski eitthvað sem að gleymist í markaðssetningu, þú veist kannski fyrir svona 

rótgróna Íslendinga að þá held ég að, ja ég meina oft er gott að koma einhverju inn í 

blöðin og það virðist ennþá vera þannig og ég held sko frekar að reyna að koma 

upplýsingum inn á einhverjar vefsíður heldur en að, af því að svona samskiptamiðlar 

að þá ertu bara með einhvern veginn þinn hring einhvern veginn. Jú jú við gerum það 

líka og það gera það allir líka en ég svona, mér finnst það vera aðeins svona ofmetið 

kannski, það er kannski það sem er að skína í gegn af því að yfirleitt, ég hef tekið eftir 

því til dæmis með Jaðarber að það eru oft mjög mikið af andlitum sem ég þekki ekki 

neitt og það er í rauninni það sem maður vill og það eru ekki vinir manns á facebook 

að koma þá. Og ég held að, já ég held að það sé líka bara þetta að fyrir okkur hefur 

það verið þannig að semsagt áhangendur nútímatónlistar er ekki eina mengið fyrir það 

sem við höfum verið að gera, það virðist vera mikið af fólki sem að er áhugasamt um 

myndlist eða aðrar listir eða bara almennt forvitið sem að virðist vilja koma.  Eða 

svona eftir á að hyggja þá held ég að svona smáatriði eins og nafnið hjálpi til. Já og 
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núna er ég til dæmis í samtökum sem heita SLÁTUR og það eru margir sem spyrja 

hvað eru þetta bara kallar eða þú veist er þetta voða blóðugt eitthvað og þannig að það 

segir margt sko hvað þetta er og hvernig nafnið er þó að maður spái stundum ekki í 

því fyrr en eftir á að fólki finnist það þá vera velkomið. 

Sonata V 0:20-0:40, feida út 

Þ8: Guðmundur Steinn segir þó aðal málið vera að tónleikarnir séu sýnilegir á þann 

hátt að sá sem gæti haft áhuga viti af þeim. Það sé miklu skynsamlegra en að reyna 

að sannfæra einhvern sem ekki hefur áhuga um að hann verði að fara á tónleikana. 

En þegar á hólminn er komið, hvernig bregst fólk við óvenjulegum tónleikum 

Jaðarbers?  

G5 

Ja, bara mjög jákvæð hingað til sko, af því að eins og ég segi þetta eru kannski, maður 

getur flokkað þetta gróflega í mismunandi hópa, þá sem eru að mæta, en þótt að það 

sé náttúrlega ekki sanngjarnt að líta á það þannig en ég held að kannski fólk komi með 

ólíkar væntingar inn á þetta og mér finnst öll viðbrögð hafa verið bara mjög jákvæð 

sko, mun jákvæðari en ég bjóst við, og mér finnst einhvern veginn, það hefur kannski 

bara hitt þannig á að það er, það er tími fyrir þetta núna þú veist eins og þegar við 

vorum með tónleika sem tengdust hérna Musica Nova og íslenskri tónlist aðallega frá 

7. áratugnum. Þá vorum við til dæmis með verk eftir Nam Jun Paik og svona Fluxus 

verk innan í prógramminu af því að það var frægt að það olli einhverri hneykslan á 

sínum tíma og það náttúrulega veldur ekki hneykslan núna en fólki finnst það kannski 

dáldið skemmtilegt sko og hérna og sér þetta kannski í allt öðru samhengi í dag heldur 

en þá. 

Þ9: Á Jaðarberi fer fram ýmislegt fleira spennandi. Til dæmis hefur verið reynt að 

gera tilraun til þess að ná til barna, sem Tinna segir vera vanræktan hóp þegar kemur 

að nútímatónlist. 

Suite for toy piano: 0:00-0:26 

T7 

Já, þá notuðum við bara konseptið, dót, leikföng, og það var líka spilað á leikföng eða 

þá að hugtakið eins og leikur, leikurinn sjálfur gat verið uppistaða í tónverki og við 
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sönkuðum að okkur verk sem höfðu verið samin með þetta í huga og svo voru líka 

fullt af frumflutningum íslenskum, og þetta var rosalega gaman, og talandi um að 

reyna að ná til annars hóps að þá held ég að það sé mjög mikilvægt fyrir nútímatónlist 

í dag að ná betur til barna og það held ég að sé hópur sem sé soldið vanræktur, en sem 

algjörlega opinn gagnvart nýrri tónlist og alls konar tónlist þannig að það til dæmis 

mætti sækja meira á þau mið held ég. 

Þ10: En hvaða hlutverki gegnir ný tónlist í þróun tónleikaformsins? 

T8 

Ég held að hún skipti sköpum. Þar hefur náttúrulega verið ákveðið frjálsræði og svona 

opnari heimur. Og þar hefur bara mikil tilraunamennska átt sér stað og ég held að 

tónleikagestir séu held ég orðnir vanari einhverju flippuðu og fríkuðu og öðruvísi, 

sem eru vanir að hlusta á nýja tónlist. Þannig að það er svolítil gjá þarna á milli 

klassískrar tónlistar og nýrrar tónlistar. Og sem er mikil synd. En að sama skapi að þá 

skoðar maður til dæmis myndlistina þar sem allt er einhvernvegin, fólk er vant að 

skoða ný málverk og hefur verið lengi. En af hverju er þessi svona gjá þarna á milli 

klassískrar tónlist og nýrrar tónlistar? Þetta virðist ekki vera í öðrum listgreinum 

svona. Við erum vön að lesa nýjar bækur og eins og ég segi, fara á myndlistasýningar 

og sjá gjörninga, ég öfunda alltaf svolítið aðrar listgreinar af þessu aðgengi.  

Þ11: Tinna segir líka að það megi leika sér með það að reyna að brúa þessa gjá á 

milli nýju tónlistarinnar og klassísku tónlistarinnar. Þetta hafi sumir núþegar gert 

mjög vel. Sem dæmi má nefna Solistenensemble Kaleidoskop sem hélt tónleika hér á 

landi á síðasta ári. Þau blanda mikið saman barokktónlist og nýrri tónlist þannig að 

tónleikadagskráin myndi eina heild, oft með sviðsettum tónleikum þar sem ekki er 

klappað á milli verka. Það er þó vandasamt hvernig þetta er gert eins og Guðmundur 

Steinn bendir á. 

G6 

Ég held til dæmi sko að eins og þegar maður hugsar um sinfóníuna þetta með þú veist 

kannski eitt nýtt verk lókal eða eitthvað svona fyrir hlé og svo eitthvað aðeins 

þekktara og síðan eitthvað svona doðrant úr tónlistarsögunni þekktur eftir hlé. Ég held 

að það sé mjög vont fyrirkomulag fyrir alla sko af því að ég held að, og þá komum við 

aftur að þessu ef maður auglýsir til dæmis, sinfónían, og, að sá sem hefur kannski 
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áhuga á einhverju skrýtnu eða forvitnilegu hann er ekki að fara að mæta á tónleika þar 

sem er auglýst sinfónía eftir Tchaikovsky og svo er eitthvað eitt verk eftir einhvern 

sem maður hefur ekki heyrt um. Þannig að það er svona „self fulfilling proficy“ þú 

veist að eins og þetta sé eitthvað svona eitur sem að fólk situr uppi með og verður að 

blanda út í af einhverri svona skyldurækni. Og ég held að þess vegna sko það sem að 

Ilan hefur verið að gera sé alveg ótrúlega sniðugt og ég held til dæmis að það sýndi 

sig á Tectonics hátíðinni þó að þetta sé í fyrsta skipti sem þetta hefur verið gert og það 

var verið að prófa, en þú ert með heilan dag tileinkaðan John Cage, eða það hefði 

getað verið Xenakis eða Stockhausen eða eitthvað, að þú getur fengið fullt að fólki en 

það er ekki endilega sama fólkið og kemur á Brahms, þú veist, það er eitthvað 

overlap, og en það er ekki endilega alveg það sama. Ekki það að mér finnist alslæmt 

að innihalda nýja tónlist innan um gamla, ég er ekki að segja að það, en ég held samt 

að það verði bara að ráða líka ferðinni hvað passar saman, eða hvað getur verið 

áhugavert, eða til dæmis eins og þegar Berlinar Fílharmónían var hérna og byrjuðu á 

Atmospheres eftir Ligeti sem er nú bara orðin svona klassík í dag, að þá er það svona 

samt valið á sömu forsendum og hin verkin inn í eitthvað svona prógramm sem að 

stjórnanda þykir áhugaverð samsetning eða svoleiðis. Ég held að þetta sé miklu frekar 

að það eru tónlistarmenn sem að þekki lítið af nýrri tónlist og heyra kannski bara og ef 

þú heyrir alltaf bara, það er náttúrlega nauðsynlegt að flytja ný verk eftir tónskáld úr 

umhverfinu, það er bara eitthvað sem þarf að gera. En ef það er eina nútímatónlistin 

sem þú heyrir þá hefurðu ekki mjög góða sýn á hvað er að gerast og hvað er til af því 

að ef þú værir að hlusta á alla tónlist sem var skrifuð í kringum Leipzig 1740 eða í 

kringum Vín árið 1790 eða 1800, þú veist það er ekkert víst að manni, að það væri allt 

svo æðislegt og, já og það er einhvern veginn svona menntakerfið allt saman og 

tónlistar establishmentið þú veist, býr til ákveðnar svona kanónu. Þetta eru 

stórmeistararnir, þetta er hérna, og það verður náttúrulega bara eins og svona X-ið, 

bylgjan, þú veist matað vinsældarlistann ofan í fólk og bæði þá þarf fólk að, mér 

finnst skemmtilegt eins og með til dæmis svona eldri músík þegar fólk er svona að 

grúska og grafa upp eitthvað gamalt, og ég held að það sé skemmtilegt en að sama 

skapi á öfugan máta að þá má segja að þegar maður skoðar nútímatónlist eða segjum 

bara 20. aldar tónlist þá er kannski, þá eru ákveðnir hlutir sem hafa, sem að margir eru 

sammála að séu, hafi staðið upp úr eða er eitthvað sem er gott og þannig og líka að 

það eru hlutir sem að margir sýna áhuga núna sem eru ekki endilega þeir sömu og 



 

 75 

margir unnendur nútímatónlistar sýndu áhuga á sínum tíma, þú veist, að það breytist 

aðeins. 

Bacchanal 0:00-0:20, feida út 

Þ12: En tónleikaformið sjálft breytist líka og ákveðnar hefðir festast í sessi sem ef til 

vill henta ekki nútímatónlist. 

G7 

Ef maður skoðar söguna, að þá, æi þetta eins og með þú veist að klappa á milli kafla 

og eitthvað svoleiðis, ég man ekki hvar ég las það, að hérna eftir eða við 

frumflutninginn á 9. sinfóníu Beethovens að það hafi verið klappað svo mikið eftir 

fyrsta kaflann að það þurfti að flytja hann aftur. Þannig að það er allt öðruvísi, það er 

pínu orðið svona steingert sko, einmitt þetta form að sumu leyti þú veist, og ég held 

að það sé bara. Og að sumu leyti er það eitthvað sem að fólk heldur í af því að það elst 

upp við það og það fylgir því líka einhver, það er viss helgi sem felst í því að það er 

eitthvað format sem að allir eru sammála um, en það getur líka orðið of hart og of stíft 

og ég held að það sé, sé alveg hægt að finna aðrar leiðir, en ég held að þær séu ekki 

endilega að, felist ekki endilega í því að gera þetta meira eins og einhverja 

popptónleika eða þannig af því að fólk sækir í þetta af því að þetta er ekki það sama. 

G8 

Ég hef mikið spáð í því sérstaklega með nútímatónlist. Ég hef oft velt því fyrir mér 

hvort þetta hefðbundna kammertónlistarform henti nútímatónlist eins og hún er í dag 

af því að, og þá er ég ekki að tala um að allt ætti að vera í hátölurum og allir að standa 

með bjór eða eitthvað svoleiðis vegna þess að mér finnst það alls ekki virka. Ég held 

að sérstaklega tónlist sem er til dæmis eftir nótum og er mikið æfð af 

hljóðfæraleikurum að hún verður aldrei kasúal og ef maður ætlar að setja það upp sem 

eitthvað kasúal að þá er það lygi og það skemmir fyrir flutningnum og upplifuninni. 

En það sem ég held að sé hins vegar framsetningarvandamál er þetta með þetta 

syrpuform af því að tónleikar eru, þú ert með ákveðna syrpu og það virkar með 

kannski 19. aldar tónlist af því að það er oft eitthvað meira sameiginlegt í tónmáli af 

því að einhver velur efnisskrá og velur verk sem passa saman, einhver sem eru 

kannski  af sama tímabili og kannski eitt frá öðru til að hafa smá kontrast, það er 

eitthvað í tónmálinu sem að gerir þetta heilsteypt. En að fara á tónleika með 
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nútímatónlist þar sem þú ert með svona þrjú heví verk fyrir hlé og þrjú eftir hlé, og 

það er,  og þó að það séu kannski bara 40 mínútur af tónlist, þá er miklu held ég 

auðveldari reynsla fyrir nútímamann allavega af minni kynslóð að mæta á kannski 

bara eitt langt verk eða og í rauninni, mörg verk eftir sama höfund. Af því að það til 

dæmis að setja sig inn í mörg tónmál svona á þvers á kruss eins og er oft kannski á 

svona, ég meina það gæti verið, oft er kannski nútímatónlist skipulögð af einhverjum 

svona, það oft kannski einhver rótgróin hátíð þar sem eru einhver svona ferli, það eru 

kannski hugsanlega jafnvel umsækjendur og valið og þá er bara svona still upp eftir 

hentisemi í rauninni eftir hljóðfærunum og þá er í rauninni ekki fagurfræði ofan á 

hvernig verkum er raðað saman og ekki einhver smekkur, og í rauninni þá getur 

búrókrasían svolítið virkað gegn smekk. Það að semsagt að einhver sé að gera 

eitthvað út frá sínum smekk er kannski litið hornauga af því að það getur gefið til 

kynna eilítið smá og svo framvegis. En ég held að það sé mjög mikilvægt sko að það 

séu settir saman tónleikar eftir einhverjum smekk og það skiptir í rauninni ekki máli 

hvers smekkur það er, bara til þess að einir tónleikar myndi skýra heild, og ég held að 

það sé eitthvað sem er erfitt að gera af maður segir ég ætla bara að vera með 

nútímatónlist héðan og þaðan. Það getur verið svo ótrúlega margt, að það er svo, það 

getur verið alveg bara mjög þreytandi að þurfa að heyra svona ótrúlega ólíka hluti í 

svona einni setu.  

Bacchanal 0:53-1:07, feida út 

Þ13: En hvað með sjónræna upplifun fólks á tónleikum? Tinna segir mjög brýnt að 

huga að henni og að tónlistarfólk þurfi jafnvel að fá betri þjálfun í sviðsframkomu. 

T9 

Já hún skiptir mjög miklu máli. Ég allavega, ég hef oft upplifað með sjálfa mig þegar 

ég hef setið á klassískum tónleikum að það hefur farið svo í taugarnar á mér hvernig 

formatið hefur verið að ég hef þurft að loka augunum og bara hef ekki alveg meikað 

það að horfa á flytjendur sem er svolítið sorglegt. En ég held að það skipti mjög miklu 

máli, bæði sviðsframkoma sem er nú afskaplega búin að vera eins í langan tíma, að ég 

veit það ekki, ég held að klassískir tónlistarmenn ættu allir að fara í leiklistarnám og 

læra að koma fram og svo held ég bara með sjónrænu hliðina að hún getur haft ótrúleg 

áhrif á hvernig maður hlustar og þar er ég sérstaklega að tala um bara samvinnu við 
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aðrar listgreinar eins og myndlistina og þú horfir á vídjóverk allt öðruvísi en þegar þú 

ferð á tónleika, og þetta getur spilað saman á svo ótrúlega skemmtilegan hátt og þetta 

er búið að vera náttúrulega ótrúlega mikið undanfarið, svona samruni listgreina. En já 

ég held að þetta sé mjög mikilvægt og gjörningar eru í rauninni ekkert annað en 

leikhús eða myndverk. Þar eru svona soldið þessi mörk farin náttúrulega þannig að 

þarna mætti kannski mennta fólkið betur í grunninn. 

Þ14: Tinna segir líka mikilvægt að hugsa í þessu samhengi um tengsl flytjenda og 

áhorfenda. 

T10 

og það hefur til dæmis verið líka ríkjandi í nútímatónlistinni að virkja áheyrendur í 

flutningi og það er náttúrulega mjög skemmtilegt þegar áhorfendur koma saman í því 

að búa til tónlist. En svo líka bara þetta með rými, hvar eiga áhorfendur að sitja og 

hvernig viljum við að þeir hlusti? Er hægt að hafa áhrif á hljóðið sjálft eftir því hvar 

þeir sitja eða hvernig manipúlerum við hljóð og mynd með það í huga? Getum við 

nálgast þetta meira sem leikhús, og það finnst mér persónulega mjög spennandi.  

Og maður hefur séð þetta meira í leikhúsinu einhvern veginn held ég en í 

tónleikaforminu þar sem að áhorfendur eru kannski látnir labba í gegnum eitthvað 

mismunandi svona stöðvar eða svið í leiksýningum, eða sitja á óhefðbundinn hátt á 

einhverjum skrifborðsstólum eða eitthvað og látnir snúa sér og svona. Þetta mætti 

alveg taka meira inn í tónlistina, en eins og ég segi, bara þetta samtal milli listgreina 

er svo nauðsynlegt og mætti vera bara einhverveginn aktívara og uppi á yfirborðinu. 

Þ15: Tinna hefur sjálf tekið þátt í samstarfsverkefnum með hinum ýmsu listamönnum 

þar sem þau hafa notað hljóðfærin á óhefðbundinn hátt og leikið sér með sjónræna 

upplifun tónleikagesta. 

Credo in US 7:52-8:22, feida niður 

T11 

Já ég hef náttúrulega tekið þátt í allskonar gjörningum, og það sem mér hefur fundist 

persónulega er að nálgast píanóið ekki sem svona klassískt hljóðfæri, eitthvað svona 

skrímsli, heldur sem skúlptúr eða sem einhverskonar öðruvísi hljóðgjafa en að bara að 

spila á hljómborðið. Og það er svo ótal margt þegar maður skoðar píanóið, það eru 
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svo ótal margar hliðar sem það hefur, þetta er óneitanlega mjög stór gripur. Það er 

hægt að spila á strengina, það er hægt að skríða undir það, ég hef tekið þátt í dansverki 

þar sem að ég var að mestu leyti undir píanóinu. Það var eftir myndlistarmann, 

Bjargeyju Ólafsdóttur, og þá, mig minnir að ég hafi ekkert spilað, ég var með dansara 

með mér og ég held að ég hafi ekkert spilað á hljómborðið sjálft nema aðeins með 

rassinum minnir mig. Þannig að já já, og svo eru líka hlutverk hljóðfæraleikarans má 

endurskoða. Í verki eftir Jesper Pedersen sem er í SLÁTUR þá var ég í hlutverki 

kattar og þá var ég nú ekki hefðbundinn konsertpíanisti, ég var í kattabúningi og var 

að veiða mýs með óhefðbundinni semsagt tækni á hljómborðinu. Og þar breytir maður 

algjörlega um semsagt stellingu eða stöðu sem hljóðfæraleikari. Ég hef náttúrulega 

gert endalausa svona hluti. Mér er líka mjög minnistæður gjörningur á Jaðarberi, þá 

gerðum við verk eftir Ben Vautier sem var einn af Fluxustónskáldunum sem heitir 

Piano concerto númer tvö fyrir Paik og þá er nú aldeilis leikið sér með hlutverk 

einleikarans, að þegar hann labbar inn á sviðið þá náttúrulega það sem allir gera að þá 

kvikna ljósin og beinast að hljóðfæraleikaranum og áhorfendur klappa og það fyrsta 

sem hann gerir er að hlaupa út aftur. Og áhorfendur eru náttúrulega mjög svona 

skeptískir. En semsagt verkið gengur út á það að einleikarinn vill ekki spila konsertinn 

og hinir hljóðfæraleikararnir eru bara að elta hann og reyna að ná honum og þvinga 

hann til þess að setjast við hljóðfærið. Þannig að allt svona finnst mér mjög 

spennandi. Ég hef tekið þátt í mynlistaverkefnum líka þar sem ég hef verið semsagt 

hluti af upptöku sem hefur endað sem vídjóverk. Og það finnst mér mjög fasinerandi 

að ímynda sér að tónverk, nýtt tónverk, endi sem vídjóverk, og á endanum er það selt 

til myndlistarsafna. Þetta var verkið stjórnarskrá Íslands eftir Karólínu Eiríksdóttur og 

myndlistardúóið Ólaf Ólafsson og Lýbíu Kastró og ég veit að það er til dæmis núna 

að ferðast um heiminn á myndlistarsöfnum þannig að tónverk er orðið myndlistarverk 

eða öfugt. Þar er til dæmis algjörlega líka verið að, má ímynda sér annan 

áhorfendahóp sem myndi ekki endilega fara á tónleika með nýrri tónlist, mætir þessu 

verki í myndlistarsal. 

Þ16: Guðmundur Steinn er telur líka sjónræna upplifun tónleika mikilvæga og segir 

það geta verið sniðugt að blanda saman tónlist við eitthvað myndrænt. Það þurfi þó 

að passa að það liggi alltaf einhver listræn hugmynd að baki. 

G9 
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Ég held að það geri það alltaf og hafi alltaf gert í tónlistarsögunni, og maður man eftir 

tónleikum líka út frá því sem maður sér, og þegar einhver stígur á svið, þá er það 

alltaf leikrit að vissu leyti sama hvort maður lítur akkúrat þannig, eða þú veist, það er 

performance og allt þannig skiptir máli. En ég held að sko, þetta hefur til dæmis verið 

dáldið í umræðunni, þú veist í SLÁTUR var til dæmis svona nótnaskrift sem sést á 

skjá og svoleiðis. Ég held að það getur alveg verið gaman að vera með eitthvað til 

dæmis eins og myndbönd og eitthvað svona, en það er mjög varasamt sko hvernig það 

er gert af því að myndband getur verið svo rosalega sterkt að einhver sem er að horfa 

á sjónvarp og youtube alla daga kannski leiðist hugsanlega minna ef það er komið 

með þetta inn í tónleikasal en það er ekki endilega gott. Af því að þú veist það er það 

sama með skólastofu, þú veist það þarf ekki að gera allt að youtube endilega. En það 

er hægt að nota myndbönd smekklega, en þá þarf maður að hafa í huga að sko þegar 

þú horfir á bíómynd, þá tekurðu miklu minna eftir tónlistinni heldur en hinu 

myndræna og semsagt það er mjög líklegt að myndin taki yfir, ef það er gert eitthvað 

sem er mjög myndrænt þá er mjög líklegt að það verði aðalatriðið. Á móti kemur, þá 

breytir því hvernig myndmálið er. Eins og til dæmis hérna kvikmyndagerðamaðurinn 

Stan Brackets, það var bandarískur svona tilraunakvikmyndagerðamaður sem að 

semsagt vann með filmu svona beint, og teiknaði og risti beint á filmuna og með 

svona kemísk efni, þannig að það var ekki eitthvað gert við filmuna þannig að úr 

verða svona abstrakt litir á hreyfingu í rauninni og semsagt fyrir hann þá fannst 

honum sko skemma fyrir ef að fólk spilaði tónlist með myndunum hans. Af því að þá 

er í rauninni myndin orðin svo abstrakt að hún er eins og tónlist og ég held að þegar 

þú ert með tónlist þar sem er ekki söguþráður og það er ekki andlit og hérna eitthvað 

þannig sterk tenging að þá kannski tekur það, þá kannski verður það svona fínlegra og 

í rauninni meira eins og tónlist að sumu leyti og ég held að þarna geti bara verið 

einhver balans að svoleiðis mynd myndi tildæmis tónlistin taka yfir og öfugt ef það er 

eitthvað sem er mjög figuratíft, leikrit, narratíft og svo framvegis. En ég held að það 

sé ekkert að því að blanda saman til dæmis myndböndum, já eða gjörningum eða 

einhverju svona sjónrænu inn í tónleikaformið en ég held að það sé bara vandasamt 

hvernig það er gert og ekki sniðugt að gera það bara til að halda athygli fólks og 

þannig, ef það er engin listræn hugmynd á bakvið það eða þannig. 

Credo in US 9:00-9:24 
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Þáttur 3 
Tónlist 

Aurora, 0:00-0:10 

Lestur 1 

Voðalega er þetta eitthvað nútímalegt. Er þetta tónlist? Þetta eru alveg svakaleg læti.  

Tónlist 

Haydn, 0:00-0:21 

Ingibjörg 1  

Ég hugsa að þegar að fólk hugsar um klassíska tónlist svona almennt þá er kannski 

það fyrsta sem mörgum dettur í hug er þessi hefðbundna, þú veist bara að láta sér 

detta í hug Mozart eða eitthvað álíka, en þetta er auðvitað sko, þetta er svo rosalega 

breiður vettvangur og það er svo ótrúlega margt áhugavert og skemmtilegt í gangi og 

ég held líka þetta þú veist fólk er kannski til að byrja með hrætt við klassíska tónlist, 

eða hefur ekki áhuga eða hefur ekki fundið sig í þeim, þú veist í gömlu verkunum, þá 

er samt svo, og þú veist og hvað þá ef þau heyra um nýja tónlist, þá sko endanlega 

kannski er þetta afskrifað, en það er svo ótrúlega margt sem að er í gangi og svo margt 

svo áhugavert. 

Tónlist 

Aurora 0:55-1:20 

Ingibjörg 2 

Ég hugsa að helsta áskorunin sé að breyta ímynd um klassíska tónlist, ég hugsa að 

þegar fólk heyrir talað um klassíska tónlist þá er það fyrsta sem það hugsar um er 

kannski svona þessir gömlu snillingar eins og kannski Mozart, og ekki að tala um 

hann sem, sem að það sé kannski ekki beint slæmt en það vekur kannski ekki áhuga 

hjá ef ég tala bara fyrir mína jafnaldra. Það eru kannski ekki margir sem að myndi 

finnast það áhugavert að mæta á klassíska tónleika ef þeir hugsa um það þannig, en þá 

er það kannski þetta akkúrat að fólk geri sér grein fyrir öllu sem er að gerast og það er 

svo ótrúlega frjótt og svo ótrúlega margt nýtt sem er að koma fram og bara ef maður, 
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ef ég tek dæmi eins og tónleikarnir sem voru á Tectonics núna með Duo Harpverk og 

innsetningu fyrir píanóstrengi, þú veist, þetta var ótrúleg upplifun og ótrúlega, þú 

veist ég hugsa það sé, eins og það var kannski fullt af fólki þarna sem að mætir og er 

áhugasamt en ég hugsa að það sé, það eru svo margir sem að í rauninni, ef að fólk 

myndi labba þarna inn og sjá þetta þá þú veist ég veit það ekki, það þarf kannski að 

koma þessu inn hjá fólki hvað þetta, að klassísk tónlist er svo miklu miklu meira 

heldur en Mozart og hvað þá ef þú hugsar um þú veist ef að fólk heyrir kannski ný 

klassísk tónlist þá kannski endanlega afskrifar það það því þá fer það að hugsa um 

sko, ég veit það ekki, Webern eða eitthvað, og aftur ekkert að það sé óáhugavert en 

fólk kannski er bara hrætt við tilhugsunina. 

Tónlist  

Haydn 0:21-0:43 

Lestur 2 

„Hvernig getur sinfóníuhljómsveitin, þetta 19. aldar ferlíki, orðið framsæknari og 

róttækari? Er það mögulegt?“. Þessu velti Ilan Volkov fyrir sér, en hann var listrænn 

stjórnandi Tectonics hátíðarinnar sem haldin var í Hörpu í apríl síðastliðnum. 

Á Tectonics komu saman tónlistarmenn ólíkra heima með alls konar bakgrunn, opnir 

fyrir nýrri reynslu og óhræddir við hið óvænta. Þrír þeirra voru Víkingur Heiðar 

Ólafsson píanóleikari, Þráinn Hjálmarsson tónskáld og Ingibjörg Friðriksdóttir 

meðlimur í Fengjastrúti. 

Tónlist 

Fuel, 0:00-0:20  

Þráinn 1 

Það sem mér hefur kannski þótt mest spennandi að vinna sjálfur með eitthvað 

tónleikaform og þess háttar er að skapa svona einhvern skilning í rauninni eða tengja 

hlutina frekar svona vitsmunalega saman. Að það sé eitthvað sem tengir þessar hluti 

saman af því að þeir eru náttúrulega, tónlistin er gerð í einhverju sitthvoru umhverfinu 

og einhverjum stöðum, og þú ert dálítið að tengja þessa staði saman, þú veist, þetta er 

bakgrunnurinn sem að skiptir máli þannig að mér finnst kannski áskorunin vera að 
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hugsa dáldið þannig um hlutina líka, hérna af því að ekki bara að þessi verk eiga vel 

saman og þó þau hljómi vel saman þá einhvern veginn þá vill maður líka að það er 

hægt að skapa einhvern skilning þarna á bakvið og það finnst mér dáldið spennandi 

vettvangur að skoða, einhver svona tengsl, einhver vitsmunaleg tengsl, eitthvað, 

tónskáldið var að spá í þessu, upplifði þetta, það eru einhver tengsl, einhver 

hugmyndavinna sem tengir þetta saman, og það er svona það sem heillar mig kannski 

mest við svona hvert, að það geti verið áskorun, og ef maður hugsar svona um 

tónleikaformið þá er þetta í rauninni bara svona endalaus brunnur hugmynda, þú getur 

alltaf svona skapað nýtt og nýtt prógramm eða efnisskrá ef þú einhvern veginn kemur 

þér inn í þessi verk, þannig að þú ert að hlusta eftir fleiri þáttum en bara verkinu og 

hvort það passi hérna sem, fyrir þessa tónleika af því að þessir hljóðfæraleikarar eru 

og þess háttar. Já af því að það verður í rauninni miklu skemmtilegra, eða svona 

forvitnilegra ef maður er kominn með eitthvað svona konkret, eða ef það er hægt að 

skoða verkin út frá einhverjum fleiri forsendum en bara hljómfalli í rauninni og þú 

veist líka dáldið að skoða heimildirnar í gegnum svona, þú veist ef það er einhver 

ástæða af hverju þetta kemur saman og maður fræðist aðeins svona um einhverja 

hluti. Það er kannski það sem er svona, er kannski bara hugmynd í loftinu, þess vegna 

er kannski kúratorinn eða sýningarstjórinn orðinn svona vinsæll í dag og þess háttar 

en í sjálfu sér þá náttúrulega þarf að fara millileið í þessu af því að í senn hefur maður 

heyrt um einhverjar myndlistarsýningar sem að fjalla um eitthvað ákveðið dýr eða 

þess háttar og það eina sem tengir verkin er dýrið og birtingarmynd dýrsins. Þá er það 

kannski, jú það passar kannski ofan í einhvern áhorfendahóp en í senn finnst manni 

ekkert rosalega sterk svona, ekkert nógu krassandi eða nógu svona, það eru ekki nógu 

mikil vensl, svona ef að allir eru bara með myndir af hestum á málverkunum sínum þá 

er það kannski ekkert svona brjálæðislega spennandi, að sjá bara nokkra hesta á 

sýningu, og þarna kemur kannski þetta listræna að skoða svona samsetningar út frá 

þessum forsendum. 

Fuel, 3:00-3:20 

Víkingur 1 

Er hún ekki bara fyrst og fremst er ekki alltaf stærsta áskorunin sem snýr að manni 

sjálfum. Það er í rauninni sama sko hversu góðar og nýstárlegar og frumlegar 

hugmyndir maður hefur þá er alltaf mesta áskorunin að geta framkvæmt þær. Þannig 
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að fyrir mig er stærsta áskorunin alltaf að geta framkvæmt, að geta spilað það sem 

mig langar til að spila, það er númer eitt. En ef við erum að tala um áskoranir svona í 

dáldið stærra samhengi, út fyrir mann sjálfan, þá, það er svolítið erfitt að segja, ætli 

það sé ekki sko að finna sko út hvernig maður getur, hvernig maður getur treyst því 

sem maður er að gera, hvort sem það er að halda 80 mínútna einleikstónleika með 

verkum eftir eitt eða tvö tónskáld eða þá að maður er að spila í einhverju hráu rými og 

gera eitthvað miklu öðruvísi konsept, þá er það eiginlega aðallega það að geta 

afmarkað einhverskonar ramma sem maður vinnur innan, af því að það er einhvern 

veginn svo margir möguleikar, að já, það er kannski það sem mér finnst vera stærsta 

áskorunin að það sem maður gerir sé fókuserað og skýrt, hvað sem það er, og að 

maður treysti hugmyndunum og leyfi þeim að virkilega að njóta sín. Svona allar 

flóðgáttir opnar, það er mjög auðvelt að ætla sér ekki of mikið í einu sko. 

Tónlist  

úr verki Þráins, 20 sek 

Lestur 3 

„Vangaveltur um samspil arkitektúrs og tónlistarsögunnar urðu kveikjan að verki 

Þráins sem flutt var á Tectonics. Verkið heitir Influence of Buildings on Musical 

Tone, en það var fengið úr grein eftir Hope Bagenal frá árinu 1927. Tónlist hefur í 

gegnum aldirnar verið smíðuð inn í ákveðin hljómrými og mótast af þeim, ómtíma 

dómkirkjunnar, smæð kammersalarins, stærð íþróttaleikvangsins, þótt hin 

hefðbundna tónlistarsaga geri ekki mikið úr þessu samspili ómrýma og tónlistar. 

Þetta er lágvært verk, vinna tónskáldsins með hreyfinótur (sem birtast á tölvuskjá) 

hefur litað nálgun þess við hljóðfæri og flutning tónlistar. Hljóðin þar verða að 

einhverju viðbragði og fela í sér lit sem er ólíkur hefðbundnum flutningi“. 

Tónlist  

úr verki Þráins, 20 sek 

Þráinn 2 

Já ég er með verk á tónleikum Tectonics, á opnunartónleikunum, þar samdi ég lítið 

verk, eða ágætlega langt verk, fyrir sinfóníuhljómsveitina en hún kemur fram í minni 

samsetningu en þau eru bara sex á sviðinu, og hérna verkið heitir Influence of 
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buildings on musical tone og er fyrir eiginlega, já strengjakvartett nema án annarrar 

fiðlu og með kontrabassa í staðinn og síðan tvö slagverk, og það er kannski dáldið 

gaman að sjá það hvernig sinfóníuhljómsveitin er að, þetta er samt 

sinfóníuhljómsveitin sem kemur fram og það sem er kannski dáldið heillandi er að 

hljómsveitin er að fatta það að hún geti kannski verið með verkefni sem eru ekki bara 

hljómsveitarverk í sjálfu sér, að hún geti komið með einhverja efnisskrá sem er ekki 

allt bandið að spila, það eru kannski einhverjir hópar, blástursverk eða þess háttar 

þannig að mér finnst þetta vera kannski eitthvað sem að sinfónían er örugglega með 

einhversstaðar þarna á bakvið eyrað en þetta er eiginlega rosalega spennandi ef að við 

getum farið að líta á sinfóníuna sem bara hóp af rosalega góðum hljóðfæraleikurum 

og geti bara komið sér í hvaða verkefni sem er og það opnar náttúrulega rosalega 

marga möguleika í sjálfu sér fyrir bandið í verkefnavali og þess háttar.  

Tónlist 

úr konsert Atla, 20 sek 

Lestur 4 

„Það vakti fyrir mér að gera ekki konsert með sjálfvirkum flugeldasýningum, lengi vel 

er einleikarinn eins og á kantinum, þótt í raun sé hann það sem drífur hljómsveitina 

áfram. Heiti verksins felur að mörgu leyti í sér það sem fram fer og í kvæði Steins 

Steinarrs felst mikilvæg vísbending: Í upphafi er hljómsveitin sem draumur píanósins, 

og vissulega virðist sem píanóið sofi í upphafi, en undir lokin er það orðið draumur 

eigin draums. Þetta er hins vegar bara lagið úr þeirri kvikmynd – söngurinn til 

upprifjunar á þessum söguþræði – sem er að sjálfsögðu ekki til“. 

Víkingur 2 

Atli samdi þennan konsert sem að er í rauninni, ég veit ekki hvort ég má kalla þetta 

konsert. Hann er búinn að gera svo mikið úr því að þetta sé svona antí-konsert, þú 

veist, concerto eða sin-certo þá kannski. Verkið heitir þessu góða og langa titli 

Lokalagið úr kvikmyndinni Í draumi sérhvers manns er fall hans falið, og er svona 

einhverskonar prógrammtónlist, þ.e.a.s. það er verið að segja einhverja svona abstrakt 

sögu með þessu tónverki skulum við segja, þú veist, að það er mjög skýrt að í lokin þá 

vaknar sögumaður, píanistinn, upp af einhverskonar draumi sem að konsertinn er og 

maður greinir svona einhverskonar vekjaraklukku í gegnum svona í svefnrofunum 
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skulum við segja. Verkið er bara mjög svona, mér finnst það mjög skýrt, það er mjög, 

það byrjar mjög svona antíkonsert lega, þ.e.a.s. að píanóið kraumar svona einhvern 

veginn undir hljómsveitinni sem að spilað mjög svona fríkaða tónlist og Ó blessuð 

vertu sumarsól hljómar þarna alveg í byrjuninni á ótrúlega framandi og skemmtilega 

fríkaðan hátt. Svo er eiginlega öll byrjunin þannig að píanóið er svona smám saman 

að mana sig upp í að taka svona stjórn eða svona að verða einleikarinn sem það á að 

vera í konserti og svo tekur við eiginlega bara alveg ótrúlega skemmtilegt tónlist sem 

er bara tiltölulega frjáls en er samt mjög skýr í formi, svona mjög svona, það kennir 

svona ýmissa grasa, mér finnst þetta vera verk sem að kannski sameinar mjög margt 

sem að einkennir tónsmíðar Atla, það er alltaf ofsalega mikill leikur svona, þú veist 

það er mjög mikið þannig að píanóið er að senda boltann yfir á hljómsveitina og aftur 

til baka og við erum svona að kasta hugmyndunum á milli okkar, við erum svona að 

spinna þetta saman. Sumt af þessu minnir mig á, ég sagði það nú við Atla, að sumt af 

þessu minnir mig á svona Aphex Twin eða einhverskonar áhrif úr raftónlist, ótrúlega 

fallega orkestrerað, eða mér finnst það. Mér finnst þetta alveg stórkostlega fallega 

hljómandi verk sko, mikið af kvartónum og allskonar svona skemmtilegri og dálítið 

óvenjulegri hljómfræði. Mér finnst þetta mjög skapandi verk, þetta er svona verk sem 

að teflir svolítið á tæpasta vað að sumu leyti sko að þetta er kannski svolítið svona 

meiri sögumaður og meiri svona meiri söguþráður heldur en í sumum verkum hjá Atla 

sem hafa kannski einkennst af öðrum elementum. Þarna finnst mér píanóið bara vera 

að segja mjög afgerandi sögu og það eru kannski ekkert svo margir í því akkúrat þessa 

dagana eins fáránlega og það kann að hljóma. Þannig að mér finnst hann hafa tekið 

ansi mikla svona áhættu með þessu verki í rauninni sko, þetta er svo óvenjulegt. En 

það er þá kannski svona dáldið leikið sér með hlutverk einleikarans í því? Já hlutverk 

einleikarans er svona, þú veist mér finnst þetta vera alveg skýr konsert, en ég meina 

greinilega er hann það ekki ef að hann er á öðru máli, en það er alveg satt, píanóið er 

ekki, þetta er ekki Rachmaninov, þýskur partur, þú veist, þetta er ekki þannig, þetta er 

ekki svona glæsi, þú veist, þetta er ekki svona bravóverk sko, alls ekki, en samt finnst 

mér það mjög glitrandi sko. 

Tónlist 

úr konsert Atla, 20 sek 

Þráinn 3 
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Já það er, ég hef kannski ekki mikið verið að velta mér upp úr þessu en það er svona, 

við þurfum kannski að átta okkur á því að þetta form sem við erum með, klappað og 

svo kemur þessi þögn áður en tónlistin byrjar,  það er eiginlega bara svona verið að 

skerpa skilyrðin, og það er verið að skerpa skilyrðin þannig að þú ert komin með fulla 

meðvitund að hlusta á þetta. Tónlistin er gerð dáldið þannig að þú hlustir nákvæmlega 

á þetta, að vera að fylgjast með, þetta er ekki í bakgrunni einhversstaðar og síðan er 

náttúrulega bara spurning hvort að það henti fyrir öll, alla tónlist, tökum sem dæmi 

þarna Furniture Music eftir Satie sem að var tónlist sem að átti aldrei að heyrast í 

forgrunni heldur átti bara alltaf að vera undir einhversstaðar, þannig að þá er 

náttúrulega dáldið vitlaust að setja það inn í þannig form, þannig að í rauninni má 

kannski leika sér þarna ef það eru einhver verk sem að kalla eftir einhverri annarri 

athygli og sem dæmi þegar fólk er að nota sjónrænu eða svona þessar hreyfinótur 

þegar áhorfendur fá að sjá innviði verksins bara á tölvuskjá líka, að þá er náttúrulega 

verið að virkja þá á annan máta heldur en að vera að setjast og það kemur þessi þögn 

og við hlustum þá eru þau dáldið aktív í því að þau fá þarna dáldið tækifæri til þess að 

fylgjast með hvernig flytjendur standa sig eða kannski fá þau upplýsingar í gegnum 

hreyfinóturnar í gegnum einhverja svona virkni í verkinu, einhverja svona innviði úr 

því eða það er notað til þess að skapa einhverja stemningu, sjónræna stemningu, 

þannig að. En kannski sem svona flytjandi sem reynir að nota einverja svona leikrænu 

ofan í flutninginn þá hérna veit ég eiginlega ekki alveg svona sjálfur hvað mér finnst 

og hvort að það sé eitthvað blæbrigði sem að henti stundum, en ég veit alveg að það er 

verið að prófa að leikstýra einhverjum verkum, eldri verkum sem að eru hugsuð fyrir 

svona fulla athygli en oft ekki heldur. Ég veit eiginlega ekkert hvaða áhrif það hefur 

og hef eiginlega ekkert verið að kynna mér það út í þaula. 

Víkingur 3 

Það er náttúrulega, sko, já undanfarin svona síðustu 10 ár hafa náttúrulega einkennst 

svolítið mikið af því að menn hafa verið að leita leiða til þess að svona gera 

tónlistarupplifun á tónleikum fjölbreyttari. Fyrir mér sko, já, ég ætla að koma með 

komment á tónleikaformið. Sko, núna, það er í rauninni tiltölulega stutt síðan að 

tónlist, að hlusta og njóta tónlistar varð eitthvað svona einstaklingsmiðað og oft mjög 

einstaklingsbundið. Núna eru allir hver í sínu horni með heyrnatól að hlusta og sýna 

tónlist og hvernær sem þeir vilja og hvernig sem þeir vilja. Það er ekkert langt síðan 
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þetta var óhugsandi, þú veist það er kannski svona 30, 40 ár síðan það varð útbreitt. 

Það hefur náttúrulega aukist rosalega mikið síðustu 10 árin, og svona tónlist bara frá 

upphafi mannsins var félagsleg athöfn og það að njóta tónlistar, að syngja og spila 

tónlist var eitthvað sem þú gerðir í því samhengi, félagslegu samhengi. Þannig að ég 

held sko að það að fara á tónleika núna, þú veist ef þú situr á tónleikum sem eru 

kannski 60, 80 mínútur, eitthvað svoleiðis, ég held að það er búið að tala um það 

rosalega mikið niður oft sko, og það hefur verið oft mjög negatív umræða út í 

tónleikaformið, þetta klassíska tónleikaform svona síðustu 10 árin. Ég held að það 

muni svolítið breytast og ég held að það eigi eftir að koma, eða ég er eiginlega alveg 

viss um það, að það eigi eftir að koma mjög sterkt aftur inn. Það að fara og loka sig af 

á tónleikum en samt í þessu félagslega samhengi, að hlusta á tónlist og gera ekkert 

annað, þetta ritúal að fara á tónleika og njóta tónlistar í því samhengi þar sem er 

ekkert aðgengi allavega þá ætti maður ekki að vera í símanum. Ég held að það eitt og 

sér sé eitthvað sem eigi eftir að verða enduruppgötvað svolítið, en svona aðrar leiðir 

eru náttúrulega bara svo margar, og þá förum við náttúrulega oft að mörgu sem 

náttúrulega telst tónlist og það sem telst myndlist sem maður sér soldið mikið á 

hátíðum eins og Tectonics hátíðinni og fleiri svona sem að fókusera dálítið á nýja og 

tilraunakennda tónlist og list.  

En ég meina svo eru óendanlegir möguleikar, þú veist, það er náttúrlega hægt að gera 

ótrúlega margt, það er mjög gaman að setja tónlist í óvænt samhengi, en það er 

spurning hvað við getum lengi komið á óvart með samhengi, þú veist hversu lengi það 

verður raunverulega frumlegt að spila Goldberg Varíasjónirnar í einhverri verksmiðju, 

þú veist, það er alveg skemmtilegt sko, en það er svona þú veist, tónlistin er samt 

alltaf bara tónlistin og kannski er það sem að kemur svolítið í ljós þegar maður fer að 

setja hana í óvænt samhengi að það er samt tónlistin sem að er tónlistin, þú veist, 

samhengi er samhengi, en tónlist er tónlist og hvað sem maður spilar hana í, þú veist 

fyrir áheyrendur er örugglega mjög skemmtilegt og gott að tengja við fleiri þætti, ég 

er algjörlega fylgjandi því, ég er fylgjandi því að menn séu til dæmis óhræddir við það 

að tala um tónlist og spila hana ef að þá langar til, þú veist mér finnst það alls ekki 

vera möst og mér finnst það ekki sko, þú veist og það er bara annað form sko, en það 

er bara einhvern veginn allt galopið, það er kannski staða dagsins í dag. 

Þráinn 4 
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Sko, ég hef náttúrulega verið dálítill áhugamaður um rými því að tónlist þróast með 

rými og byggingarlistinni, þú veist í hvar tónlistin var spiluð, hún hafði áhrif á það 

hvað sándaði vel þannig að tónlistin breyttist bara dáldið eftir rýmunum. En nú er fólk 

kannski að spá í rýmum sem eru kannski ekki hönnuð fyrir tónlistarflutning, kannski 

inni í einhverri verksmiðju sem hafa þann blæ að þú ert að koma svona inn á einhvern 

vinnustað en svo er þetta móment að það eru tónleikar, að það svona einhvern veginn 

skýrt að þetta eru tónleikar þannig að kannski stundum virkar þetta sem fagurfræðileg 

viðbót við eða gerir, það er kannski einhvers töffaraskapur í því að vera með þetta inni 

í einhverri vélsmiðju eða þess háttar. En þá ertu kannski með sama formið að það eru 

stólar og það er þögn og það er kannski vel lýst sviðið, þá er kannski rýmið orðið 

þátttakandi í að skapa einhverja ímynd eða þess háttar frekar en að þú sért eitthvað að 

virkja það rými, þá verður það blæbrigði í einhverjum töffaraskap sem er náttúrulega 

bara gott og gilt út af því að þetta er kannski það sem fólk fattaði á 20. öldinni með 

poppinu að ímyndin fór einhvern veginn að taka þátt í því hvernig fólk svona meðtók 

tónlistina sem er náttúrulega bara frábært ef að tónlistarfólk er líka byrjað að skapa sér 

ímynd sem að gengur upp í eitthvað og mætti vera fjölbreyttari hingað til, en hérna, já, 

en síðan er líka þessi nálgun að nota rými bara sem einhver þátt í einhverri 

rýmisdreifingu, að opna verkið, að skapa einhver hughrif að vera umkringdur hljóðinu 

og þess háttar, það er kannski önnur virkni að nýta rýmið. Síðan aftur á móti hefur það 

kannski gerst hérna að það hafa verið nokkuð margir tónleikar sem hafa verið haldnir 

í Hafnarhúsi sem er er ekkert rosalega, þetta er náttúrulega mjög góður salur, en hann 

er ekkert gerður fyrir tónlistarflutning neitt sérstaklega eða neitt þess háttar, þá hefur 

það kannski verið svona úrræði tónlistarmannsins að svona að verða sér úti um 

tónlistarvettvang og hérna og þess háttar þannig að það er þá kannski ekki eitthvað 

sem er rosalega úthugsað en þetta er kannski eitthvað sem að fólk tekur, eitthvað sem 

að er í umhverfinu að þá aðlagar maður kannski hugmyndir sínar að því sko og gefur 

sér það dáldið. 

Akkúrat, en það er líka sko alltaf möguleikar í því að nota úrræðin sem maður hefur, 

þá getur maður  hlustað eftir því, ok þetta gerir eitthvað svona hérna með svona 

hughrif, í rauninni sko ekki byrja með stóru spurningarnar, hvað finnst mér um rými, 

hvað vil ég að rými gera, kannski bara byrja með eitthvað rými og þú lærir kannski 

eitthvað inn á það og að þú byrjar á einhverju sem er í kringum þig áður en þú getur 

farið að svara einhverjum risa spurningum sko, já það er stundum svolítið erfitt að 
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svara svona stórum spurningum fyrirfram og þá er mjög gott að nýta eitthvað í 

umhverfinu sem er svona, sem segir manni hvernig maður upplifir hlutina. 

Víkingur 4 

Sko í rauninni finnst mér dáldið erfitt að svara þessari spurningu af því að tónlist er 

sko í rauninni eins og ég upplifi hana þá finnst mér oft bara mjög gott að loka 

augunum og virkilega, geri það mjög oft á tónleikum, þannig að ég upplifi tónlist 

einhvern veginn svo hljóðrænt, ekki jafn svona sjónrænt, en svo eru bara allt þetta svo 

ólíkt, það eru svo margir sem fá svo mikið út úr þessu sjónræna og hvort sem það er á 

klassískum tónleikum bara í kjólfötum eða hvort það er þar sem er virkilega verið að 

taka sjónræna faktorinn og gera eitthvað frumlegt við hann. Og þú veist ekki spurning 

að það skiptir rosalega miklu máli hvort sem það er í tilraunakenndri starfsemi eða 

jafnvel líka bara á einleikstónleikum (ég)  

Ingibjörg 3 

Já mér finnst það. En það er mín skoðun, það er ekki eitthvað sem að er rétt eða rangt 

í því, en hérna, en mér finnst kannski að einhverju leyti hefur klassísk tónlist orðið 

svolítið eftirá í svona pælingum, og kannski er dáldið að taka við sér núna og farin að 

skoða möguleika þess að búa til ákveðna stemningu eða eitthvað í kringum verkin, 

sem að getur haft rosalega mikil áhrif á upplifun hlustandans, og það getur verið allt 

frá því að vera bara litir í ljósum á tónleikum eða hvort þú hefur mikil ljós eða lítil ljós 

eða staðsetning, ertu að flytja tónleikana í kirkju, þú veist afhverju velurðu þessa 

staðsetningu, þannig að ég hugsa að, ég vil meina að, kannski þetta sé meira sko 

einhverskonar atmosphere sem þú skapar og þú getur skapað það með sjónrænum 

áhrifum til dæmis. 

Þráinn 5 

Tónlistin í dag getur náttúrulega breytt því hvernig við getum lesið í eldri tónlist og 

þess háttar og það er kannski eitthvað sem að hefur verið að gerast, kannski eru það 

áhrifin frá 60s og 70s að allt í einu er tónleikaformið að breytast í einhverskonar 

leikhús með eldri verk og allt í einu er bach tekinn inn í eitthvað nýtt samhengi og 

þess háttar þannig að kannski er kominn einhverskonar nýr lestur, já og maður á alltaf 

í einhverskonar díalóg og þessi tónlist þótt hún sé kannski í þessum tveimur flokkum 

ný og gömul, þá þú veist er hún þarna í saman forminu og það er ekkert, hún hefur 
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áhrif á hvort annað, og það er kannski frekar klassíkin sem hefur haft áhrif á það 

hvernig hin verður, en það er bara eins og gerist með tímanum að við lesum alltaf upp 

á nýtt í fortíðina þannig að það er kannski á eftir að skila sér í rauninni. 

Tónlistin í dag getur náttúrulega breytt því hvernig við… 

Tónlist 

Wolff 0:00-0:15 

Lestur  5 

Hópurinn Fengjastrútur flutti þrjú verk eftir tónskáldið Christian Wolff á Tectonics. 

Frederic Rzewski skrifaði eitt sinn um tónlist hans: „Þegar maður heyrir fyrst tónlist 

Christian Wolff líður manni eins og maður hafi heyrt eitthvað algerlega einstakt, ólíkt 

öllu öðru. En við nánari umhugsun áttar maður sig á því að þetta er jafn kunnuglegt 

og hversdagslegt og að vakna á morgnana, fara í skólann og vaska upp. Í tónlistinni 

er regla en á sama tíma stanslaus truflun, þetta er kunnugleg tónlist og á sama tíma 

furðuleg… Þetta er súrrealísk tónlist sem afhjúpar ófyrirsjáanleika lífsins, þetta er 

pólitísk tónlist sem snýst um valddreifingu og samræðu. En í raun er ekki hægt að 

segja hvers konar tónlist þetta er. Kannski John Cage hafi komist næst því þegar hann 

sagði einhverju sinni að tónlist Wolffs væri eins og klassísk tónlist frá óþekktum 

menningarheimi“. 

Tónlist  

Olivieros 0:00-0:15 

Þráinn 6 

Fengjastrútur er nefnilega dáldið sérstakt band að því leitinu til að sérhæfingin í 

bandinu er það að það er enginn sérhæfður, það er enginn sérhæfing, við erum ekki 

hópur sem að þú skrifar fyrir þessar fiðlur og þá getum við leikið það en ef að það eru 

einhver önnur hljóðfæri að þá getum við ekki leikið það, þannig að við erum bara með 

öll hljóðfæri og við gerum eiginlega hvað sem er af okkur krafist og hópurinn hefur í 

rauninni unnið rosalega vel saman líkt og í þessum verkum eftir Christian Wolff þar 

sem það eru kannski einhver svona félagsleg tengsl að skapa hóp sem vinnur saman 

að því að þróa músíkina, þá er þessi hópur svo eini sem hefur sinnt þessum, þessu 
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tómi í íslenskri tónlistarsenu, eða vera hópur sem skilgreinir sig ekki út frá neinu 

heldur bara fer í málin í sjálfu sér og er akkúrat kannski meira að fókusera á einhver 

verk sem eru opinn í einhvern enda og við útfærum í sjálfu sér alltaf nýtt og nýtt. Og 

við höfum alveg verið ágætlega oft að leika eins og við mikið spilað Pauline 

Olivieros, þá spiluðum við eina tónleika þar sem við mættum á æfingar mjög snemma 

til þess að íhuga og slaka á fyrir æfingar af því að það var krafist af okkur að vera 

rosalega afslöppuð á æfingum þannig að við tókum alveg klukkustund áður en æfing 

hófst að taka einhverjar jógaæfingar og eitthvað sem kallast djúphlustun sem að 

Pauline Olivieros var búin að hérna kynna fyrir okkur, hún er með þessar hugmyndir á 

bakvið tónlistina sína þannig að við setjum okkur í þau spor sem þarf til að flytja 

tónlistina þannig að þetta er eiginlega bara það sem hópurinn gerir þannig að ef við 

erum beðin um þetta að setja okkur í þessi spor þá gerum við það að sjálfsögðu og 

nálgunin verður bara eftir því í sjálfu sér, það var rosa gaman að spila Pauline á sínum 

tíma. 

Tónlist  

Olivieros 0:42-1:00 

Ingibjörg 4 

Ég held að maður þurfi svona svolítið að komast út, maður auðvitað fer út fyrir sinn 

þægindaramma, og ég hugsa að fyrir mig sem að svona kem upp úr klassísku 

tónlistarnámi þá er maður svo oft, já maður heldur sér soldið fast í það að vera svona 

inn í sínu umhverfi og þarna svona gjörsamlega þarf maður að, já bara sleppa öllu og 

bara gera hlutina, og það er frábært og það er svona, já og að takast á við það verkefni 

sem einhvern veginn er bara fyrir framan mann hverju sinni sko. 

Lestur 6 (Tónlist undir lestri: Steinaverk) 

 „Búðu til hljóð úr steinum, laðaðu fram hljóð úr steinum, notaðu steina í alls kyns 

stærðum, tegundum (og litum), stundum á lágstemmdan máta, en af og til verður 

atburðarásin hröð. Sláðu steina með steinum en sláðu líka steinum á annars konar 

yfirborð (innan í trommu svo dæmi sé tekið) og fáðu hljóð líka fram á annan hátt en 

að slá steinum (til dæmis strjúka eða rafmagna). Ekki brjóta neitt“. 

Ingibjörg 5 
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Já, það er dálítið svona mismunandi. Stundum gefur hann bara skriflegar 

leiðbeiningar, en í öðrum verkum, eins og við fluttum verk eftir hann sem heitir Metal 

and Breath þá eru bæði nótur og skriflegar leiðbeiningar en þá les maður samt 

nóturnar svona innan þessa leiðbeiningaramma, þannig að það er kannski ekki gefið 

upp ákveðið tempó, heldur er maður kannski inni í leiðbeiningunum að finna sinn púls 

til þess að flytja svo þessar nótur sem er svo aftur akkúrat flutt á opið hljóðfæri, þú í 

rauninni velur það sem þú vilt flytja á. 

Lestur 7 

“Finndu holu eða búðu til holu sem myndar hljómbotn. Komdu fyrir stöng úr 

sveigjanlegum efniviði nálægt holunni, stingdu henni í jörðina eða gakktu úr skugga 

um að hún haggist ekki. Bittu band við enda stangarinnar. Bittu hinn enda bandsins 

við trjábörk eða sambærilegan efnivið sem hefur verið komið fyrir yfir holunni líkt og 

pottloki. Settu steina ofan á börkinn þannig að hann haldist fastur. Hagræddu 

stönginni og lokinu þannig að strengurinn sé þaninn. Þegar tónlistarmaðurinn spilar 

á strenginn mun ef til vill koma í ljósi áhugi hans á laglínum“. 

Ingibjörg 6 

Já ég held að sko, kannski það fyrsta sem að maður verður að hugsa þegar maður 

hugsar um, eða kannski það fyrsta sem ég hef velt fyrir mér þegar maður er með 

eitthvað tungumál eins og nótnaskrift þá eru náttúrulega alltaf ákveðnar takmarkanir 

sem að fylgja því tungumáli þannig að þú veist ef að tónskáldið velur það að hann 

ætlar að semja sitt verk innan þessa hefðbundna nótnaskrifakerfis þá fyrirfram eru 

mótaðar ákveðnar takmarkanir sem að er erfitt að komast út úr af því að það eru, já 

það er semsagt ákveðinn rammi sem að hann fer strax inn í og kannski með því að 

nálgast tónlistina með opnum skriflegum leiðbeiningum, með animated notation eða 

öðru þá kemstu kannski út úr þeim takmörkunum en auðvitað þá koma aðrar 

takmarkanir, en þú veist það er líka áhugavert og það er skemmtilegt en þá mögulega 

kemstu samt nálægt því, þetta er einhver leið til að fara að skapa eitthvað nýtt. 

Animated notation getur verið rosalega margt, í rauninni getur animated notation þess 

vegna gæti það átt við mynd eða málverk sem þú ætlaðir að flytja tónlist eftir, en 

kannski í þeirri skilgreiningu sem við erum að tala um núna þá er animated notation 

nótnaskrift sem að birtist á tölvuskjá og er oftast hreyfing þannig að það er til dæmis, 
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þannig að ef við erum með einhverja línu sem að nóturnar renna yfir eða eitthvað 

álíka, þú veist þar sem að flytjandinn veit að hann spilar þegar hann er kominn inn í, 

þegar nóturnar renna á einhvern ákveðinn stað. Og það er til dæmis nýr möguleiki 

sem að hefðbundna nótnaskriftakerfið býður ekki upp á er akkúrat þetta að 

nótnaskriftin getur hreinlega hreyfst. En það eru margir aðrir möguleikar sem að felast 

í animated notation eins og að það er hægt að nota mismunandi form, það er hægt að 

nota mismunandi liti það er bara í rauninni opnast alveg nýr heimur og það opnast 

auðvitað líka sá möguleiki að nótnaskriftin getur farið að vera hluti af upplifuninni 

þannig að fólk sem að kemur á tónleika er að horfa á einhverskonar vídjó sem er í 

rauninni fyrirmæli að tónlistarflutningnum í leiðinni, og það er rosalega skemmtilegur 

möguleiki og í rauninni nýr möguleiki fyrir tónskáldin. 

Tónlist  

Aurora, 3:02-3:20 

Ingibjörg 7 

Ég held að einhverju leyti getur þetta vakið áhuga hjá fólki sem að annars hefði ekki 

áhuga, en alls ekki til þess kannski að afsaka tónlistina, frekar kannski sem viðbót 

fyrir tónskáldið, en ég meina þá þarf líka tónskáldið kannski að gera sér grein fyrir því 

hvernig áhrif hann er að reyna að kalla fram, af því að auðvitað ég hugsa að sjónræn 

áhrif oft hafa sterkari, já einhvern veginn hafi sterkari áhrif á okkur og geta tekið frá 

að einhverju leyti frá hlustuninni, þannig að við kannski hlustum betur þegar við erum 

ekki að horfa, en þá getum við akkúrat sko, já þetta er bara eitthvað sem að hvert 

tónskáld þarf að gera upp við sjálft sig. 

Tónlist 

Fuel I, 4:00-4:40, feida út 
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Þáttur 4 
Tónlist  

Hailstones 0:00-1:00 

Lestur 1 

Podium festival í Esslingen er tónlistarhátíð skipulögð af ungu fólki sem vill kynna 

klassíska tónlist á nýjan hátt, sérstaklega fyrir öðru ungu fólki. Hátíðin var stofnuð 

árið 2009 af Steven Walter og Minh Schumacher, en þeir hafa stjórnað hátíðinni 

síðan. Fimmta hátíðin var haldin í apríl síðastliðnum en þá kom fram stór alþjóðlegur 

hópur ungra tónlistarmanna ásamt dönsurum frá Bundes Jugendballett sem er 

ríkisballettflokkur Þýskalands, ætlaður ungum dönsurum. Upphaflega var Podium 

festival stofnað í Noregi árið 2008 en það er nú haldið í Haugesund í Noregi, 

Esslingen í Þýskalandi, Vínarborg í Austurríki og hér á Íslandi. Hátíðirnar eiga það 

sameiginlegt að þær eru allar skipulagðar af ungu fólki. Fram kemur ungt 

tónlistarfólk sem hittist nokkrum dögum fyrir hátíðina og æfir kammertónlistina sem 

spiluð verður á tónleikunum. Minh, sem er framkvæmdastjóri Podium festivals í 

Esslingen, segir aðal markmiðið vera að vekja áhuga yngra fólks á klassískri tónlist.  

Minh 1a (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

Well so, we founded this festival five years ago… 

Þýðing Minh1a: Þegar við stofnuðum Podium festivalið fyrir fimm árum vissum við 

í rauninni ekkert hvað við vorum að gera. Við vildum bara spila góða tónlist og kynna 

hana fyrir tónleikagestum. Einkum langaði okkur að búa til tónleika þar sem fólk 

sæktist sérstaklega eftir að njóta tónlistarinnar, fremur en að koma út af félagslegum 

ástæðum eða öðru slíku. Okkur langaði að kynna góða tónlist, þó ekki endilega 

einhverja ákveðna tónlist, en þó tónlist sem fólk hlustaði ekki venjulega á á vinsælu 

útvarpsstöðvunum. Í byrjun voru tónleikarnir frekar hefðbundnir. Við höfðum bara 

ástríðu fyrir því að flytja tónlistina, og áttuðum okkur á því að krafturinn sem kemur 

af því hafði mikil áhrif á tónleikagesti. Áheyrendur sögðust finna fyrir gleði flytjenda 

og ástríðu þeirra fyrir tónlistinni.  

Minh 1b (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 
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so we didn’t have a hard time getting audience …  

Þýðing Minh 1b: Þannig að frá byrjun áttum við ekki í neinum vandræðum með að fá 

fólk til þess að koma á tónleikana. Við tókum eftir hversu auðvelt það var fyrir okkur 

að ná inn nýjum áhorfendum, á svæði þar sem margir tónleikar og 

menningarviðburðir eru í gangi. Fólk kom á tónleikana sem var ekki vant því að 

hlusta á klassíska tónlist og það var eitthvað sem við höfðum ekki áttað okkur á að 

myndi gerast. Þá fórum við að hugsa markvisst um þetta og hvernig við gætum fengið 

fólk á okkar aldri, á bilinu 20 til 25, til þess að koma á tónleika. Það er svo stór hópur 

sem hefur ekki endilega áhuga á klassískri tónlist, en hefur áhuga á tónlist almennt og 

okkur datt í hug að við gætum fengið hann til þess að mæta á klassíska tónleika, sem 

er eitthvað sem aðrir á þessu svæði hafa ekki gert. Það er kannski hætta á því að þegar 

sami hópur fólks sækir alltaf ákveðna tónleika, hætti maður að hugsa um hvernig 

megi ná inn nýjum áhorfendum. Þetta tengist til dæmis því að hugsa um hvernig 

hátíðin lítur út, út á við. Það er eitthvað sem ungu fólki finnst oftast mjög mikilvægt.  

Tónlist   

Hailstones 2:50-3:20 

Minh 2a (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

Well, we defined a young group and now… 

Þýðing Minh2a: Okkar markhópur er ungt fólk en líka fólk á öllum aldri. Varðandi 

yngri hópinn þá hugsum við mikið um útlit hátíðarinnar, ímynd hennar og hvernig allt 

kynningarefnið er hannað. Ungt fólk er svo vant einhverju sem lítur vel út og er töff 

en hefur á sama tíma einhver ákveðin skilaboð. Þess vegna er okkur mjög umhugað 

um útlit hátíðarinnar og vörumerki Podium, sem við höfum þróað síðustu árin. Í 

upphafi vorum við auðvitað ekki með mikla reynslu í þessum málum en við höfum 

unnið mikið að þessu, t.d. því að reyna að fá fólk til þess að þekkja lógóið okkar og að 

vera alltaf með eitthvað nýtt í útlitinu okkar á hverju ári. Þannig viljum við gefa til 

kynna að alltaf sé eitthvað nýtt að gerast og að það sé eitthvað annað en það sem við 

sjáum venjulega. 

Minh 2b (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

you can do lots of things with just thinking a little bit… 
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Þýðing Minh2b: Það er hægt að gera svo margt bara með því að hugsa aðeins um 

hvernig maður kynnir ímynd sína og starfsemi þannig að það veki áhuga fólks. Ég 

held að það sem fólki finnst spennandi við hátíðina er hversu góðir tónlistarmennirnir 

eru og að við spilum lifandi tónlist. Í dag er fólk svo vant því að geta hlustað á alla 

tónlist hvenær sem er og hvar sem er, t.d. með Spotify eða einhverju slíku. En það að 

hlusta á lifandi tónlist sem er bara flutt fyrir þig eða lítinn hóp fólks er eitthvað mjög 

sérstakt. Þessu reynum við að koma til skila í útliti hátíðarinnar. 

Tónlist 

Road movies 0:00-0:35 

Minh 3a (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

You know our main medium is the internet… 

Þýðing Minh 3a: Aðal miðlar okkar eru netið og samfélagsmiðlarnir. Það er ekki 

endilega vegna þess að samfélagsmiðlar séu sérstaklega í tísku í dag eða af því að þeir 

séu nýjasta nýtt. Það er frekar vegna þess að þetta var í upphafi eina leiðin til þess að 

koma skilaboðum okkar til fólks. Við áttum ekki mikla peninga til þess að prenta 

auglýsingar og við vorum ekki með sérstaklega góð sambönd við dagblöð og tímarit. 

Okkar eina von var að búa til okkar eigið samfélag á netinu sem gæti stutt við okkur 

og sóst eftir fréttum af hátíðinni. Þannig að við notum aðallega netið. Það hentar 

okkur mjög vel þar sem að við erum mjög vön samfélagsmiðlunum. Við erum t.d. 

alltaf á facebook og notum það til þess að tengjast vinum okkar. Við áttuðum okkur á 

því að við hefðum ákveðið forskot þar sem við skiljum hvernig ætti að nota þessa 

miðla. 

Mihn 3b (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

but at a very early point we actually realised that we… 

Mikilvægast er að framleiða gott efni sem vekur áhuga fólks, en ekki bara skrifa 

eitthvað til þess að skrifa eitthvað. Að mínu mati eru allt of margir sem hafa þann 

háttinn á þegar þeir nota samfélagsmiðla til þess að auglýsa, en það virkar yfirleitt 

illa. Við erum svo auðvitað líka með eldri áheyrendur sem eru frekar vanir þessum 

hefðbundnu miðlum eins og dagblöðum svo að við reynum alltaf að gera hvort 

tveggja. Það er auðveldara fyrir okkur núna að fá umfjallanir í stærri dagblöðum þar 
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sem við erum aðeins þekktari og vinsælli núna en í upphafi. Það er mikilvægt að nota 

alla miðla þó við leggjum mesta áherslu á facebook og youtube. 

Tónlist 

Road movies 1:25-1:50 

Mihn 4a (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

In the beginning when we organized the festival… 

Þýðing Minh4a: Í upphafi þegar við skipulögðum fyrsta festivalið voru þetta 

eiginlega bara við og vinir okkar sem hjálpuðu til. Þetta var hópur fólks sem hafði 

mikinn áhuga á tónlist en voru kannski að læra eitthvað annað. Eða einhverjir sem 

vildu læra tónlist en voru ennþá í menntaskóla. Þetta var mjög breiður hópur með 

ólíkum einstaklingum, en það höfðu allir sama markmið: að koma á fót hátíð sem 

kynnir tónlist á nýjan hátt. 

Minh 4b (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

but they came from different backgrounds… 

Þýðing Minh 4b: Það var mjög jákvætt að hafa hóp fólks með fjölbreyttan  bakgrunn, 

því mismunandi fólk fær ólíkar hugmyndir og það er aðalmálið. Allir notast líka við 

ólíkar leiðir til þess að ná markmiðum sínum þannig að við fáum mjög gott framlag 

frá teyminu okkar. Þessu fyrirkomulagi viljum við endilega halda til framtíðar. Við 

viljum ekki vera bara eins manns hátíð heldur er þetta meira eins og samfélag eða 

hópur fólks sem vill ná einhverju fram sem er stærra og mikilvægara en hópurinn 

sjálfur. 

Lestur 2 

Miguel Perez Inesta klarinettuleikari tók þátt í Podium hátíðinni. Hann sagði það 

geta verið snúið að reiða fram tónlist þannig að tónleikagestir upplifi eitthvað alveg 

sérstakt. 

Tónlist 

Gnarly Buttons 0:00-0:25 
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Miguel 1a (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

For me the biggest challenge is actually without…  

Þýðing Miguel 1a: Fyrir mig er stærsta áskorunin að halda athygli áhorfenda á sama 

hátt og ég væri að gera eitthvað alveg klikkað, en án þess að breyta neinu í 

tónleikaforminu. Þetta er eins og að keyra upp í sveit fram hjá kúm á beit, og í stað 

þess að hugsa „þarna er enn önnur kýrin“ þá segði maður „vá, en flottar kýr!“. Það eru 

margar mismunandi kýr, sumar eru með horn, þær eru mismunandi á litin, þær eru 

með mismunandi eyru og gefa frá sér mismunandi hljóð og það er áhugavert að taka 

eftir þessu. Þetta er alveg eins á tónleikum.  

Miguel 1b (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

and it’s exactly the same in a concert, you go you hear… 

Þýðing Miguel 1b: Það er mikilvægt að taka eftir því sem er að gerast og hlusta oft á 

sömu verkin og upplifa hlutina sífellt aftur. Það er hægt að fara oft tónleika með sömu 

verkum fluttum af mismunandi hljóðfæraleikurum og þá upplifir maður verkin á 

nýjan hátt. Það er líka einn eiginleika tónlistarinnar að hún leyfir okkur að upplifa 

mismunandi tilfinningar og það er mikilvægt að við séum meðvituð um það þegar við 

flytjum og hlustum á tónlist. Ég held að stærsta áskorun okkar tónlistarmannanna sé 

að geta veitt tónleikagestum þessa upplifun án þess að breyta tónleikaforminu. 

Tónlist 

Gnarly Buttons 0:25-0:50 

Miguel 2 (feida út eftir ca. 15 sek og spila þýðingu) 

2:36 

I think the best way would be to keep inside yourself… 

Þýðing Miguel 2: Besta leiðin til þess að gera þetta er hafa ávallt í huga að 

markmiðið sé að snerta áhorfendur með tónlistinni. Ég reyni alltaf að lesa góðu 

bækurnar aftur og aftur og horfa á góðar kvikmyndir oft. Maður sér og upplifir alltaf 

nýja hluti. Sagan fær nýja merkingu í hvert sinn og að vera opinn á þennan hátt og 
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einlægur er eitthvað sem maður ætti alltaf að passa sig að vera. Tónleikagestir finna 

fyrir því í flutningi okkar. 

Tónlist 

Gnarly buttons 3:17-3:45 

Miguel 3a (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

I think it’s very important, the visual aspect…  

Þýðing Miguel 3a: Ég held að sjónræn áhrif á tónleikum séu mjög mikilvæg. Í dag 

eru til dæmis margir tónleikar haldnir í myrkri. Það eru hópar út um allt sem spila 

tónleika þar sem enginn sér neitt, hvorki áhorfendur né flytjendur. Ég held að 

sjónræna upplifunin á slíkum tónleikum sé mjög sterk. Þar sem enginn sér neitt verður 

sjónræni hlutinn enn mikilvægari. Það er allt að gerast en maður sér ekki neitt.  

Miguel 3b (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

And another thing I find important is in the normal concerts … 

Þýðing Miguel 3b: Það sem mér finnst mikilvægt á venjulegum tónleikum þar sem 

fólk sér er að maður reyni sem tónlistarmaður að túlka tónlistina með hreyfingum. Það 

er sérstaklega mikilvægt í kammerhóp að hópurinn sé sem einn og þar eru hreyfingar 

mikilvægar. Þá geta áhorfendur fundið betur fyrir tónlistinni og því að hópurinn sé að 

spila saman. Líklega er það mér mjög eðlislægt að fylgja tónlistinni með hreyfingum, 

en það er mikilvægt að gefa áhorfendum eitthvað sjónrænt sem hjálpar þeim að skilja 

tónlistina. Þá er ég ekki að tala um endilega að vera með sérstök ljós eða vera í 

skærrauðri skyrtu eða eitthvað slíkt, heldur bara að flytjendur hreyfi sig með 

tónlistinni. 

Lestur 3 

Aðal verkefni Miguels á Podium festivalinu í Esslingen var að stjórna uppsetningu á 

Sögunni af dátanum eftir Stravinsky, sem var sett upp með hljóðfæraleikurum, 

leikurum og dansara ásamt teiknimynd.  

Tónlist 

Stravinsky 1 0:00-0:30 
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Miguel 4 (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

6:29 

What we are doing here in this festival, Podium…  

Þýðing Miguel 4: Það sem ég er að gera á Podium festivalinu í Esslingen er mjög 

áhugaverð uppsetning á Sögunni af dátanum eftir Stravinsky. Þetta er þekkt og mikið 

flutt verk sem ég held að flestir hafi örugglega heyrt að minnsta kosti einu sinni. 

Sagan er mjög einföld. Hún fjallar um hermann sem fær frí frá hernum og fer heim til 

sín þar sem djöfullinn finnur hann og tekur að lokum sál hans. Í verkinu táknar fiðlan 

hermanninn. Í lok verksins er svo tilvitnun í Orfeus þar sem hermaðurinn giftist 

prinsessu. Þau yfirgefa ríki sitt til þess að heimsækja mömmu hermannsins en þar 

skiljast þau að. Það er þá sem djöfullinn nær sál hermannsins að eilífu.  

Tónlist 

Stravinsky 1 1:01-1:30 

Miguel 5a (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

Ok, the piece is quite simple, it’s difficult musically… 

Þýðing Miguel 5a: Verkið er byggt upp á einfaldan hátt þó að tónlistin sé síður en 

svo einföld. Stravinsky samdi tónlistina og Ramuz skrifaði textann. Þeir ákváðu að 

það yrðu þrír leikarar: einn sögumaður, annar léki hermanninn og sá þriðji djöfulinn. 

Svo yrði kona sem dansaði í verkinu en segði aldrei neitt. Þetta er grunnhugmyndin. Í 

þessu verkefni hérna í Esslingen gerum við tvennt mjög ólíkt þessu. Í fyrsta lagi erum 

við með mjög afstrakt tölvugerða mynd sem er spiluð á stóru tjaldi. Teiknimyndin er 

eftir Motion Fruit sem er samvinnuhópur frábærra teiknimyndagerðarmanna.  

Miguel 5b (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

And that is one thing, and the other thing is the stage director… 

Þýðing Miguel 5b: Í öðru lagi hefur leikstjórinn okkar, Daniel Fluger, breytt 

leikarahópnum. Í staðinn fyrir þrjá karlleikara og eina leikkonu er bara einn 

karlmaður. Í byrjun heldur maður að hann sé sögumaðurinn sem bregði sér svo í 

hlutverk djöfulsins og hermannsins. Hann gerir þetta mjög vel, en eftir svona 15 eða 



 

 101 

20 mínútur fer maður að taka eftir því að hann skiptir um hlutverk mjög hratt. Á 

einhverjum tímapunkti er líkaminn að leika hermanninn en röddinn djöfulinn og þá 

tekur maður eftir því að hann virðist í rauninni vera með klofinn persónuleika. Þetta 

finnst mér mjög spennandi en ég verð á sama tíma örlítið sorgmæddur því að þetta er 

vandamál sem fjöldi fólks þarf að stríða við. Leikarinn, hann Uve, gerir þetta 

einstaklega vel. Hann leikur semsagt karakter með þrjá persónuleika sem í þessu 

tilfelli er augljóslega geðrænt vandamál. Þannig að mér finnst sálræna nálgunin á 

verkinu mjög spennandi. 

Tónlist 

Stravinsky 2 0:00-00:30 

Miguel 6 (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

The role of the animation is not just to illustrate… 

Þýðing Miguel 6: Hlutverk teiknimyndarinnar er ekki bara að lýsa því sem gerist í 

verkinu heldur tekur myndin mjög virkan þátt í leiknum. Hermaðurinn er táknaður 

með grænum ferning og djöfullinn með rauðum þríhyrning. Þessir hlutir eru í 

stöðugum samskiptum við leikarann. Til dæmis er einn staður í verkinu þar sem 

leikarinn rekst á skjáinn og þá springur þríhyrningurinn samstundis. Þetta er því 

eitthvað sem er svolítið erfitt að samhæfa, en við erum með góðan mann sem stýrir 

tímasetningunum á myndinni svo það hjálpar mikið. 

Tónlist 

Ives 0:00-0:25 

Miguel 7a (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

I never thought of the advantages of collaborations… 

Þýðing Miguel 7a: Ég hef aldrei hugsað neitt sérstaklega um kosti þess að vinna með 

öðrum listgreinum. Mér finnst það bara vera náttúrulegur hluti af tónlistinni og ég hef 

alltaf unnið þannig. Hljóð er mér mjög mikilvægt og ég tengi það sjálfkrafa við 

hreyfingu, málverk, ljósmynd, kvikmynd eða leikrit. Þetta er eiginlega leikur með 

tíma því að það er svo mikilvægt að hugsa um tímasetningar þegar maður blandar 

saman listformum. Ég held að tónlistarmennirnir sem ég hef unnið með síðustu ár og 
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kynnst frá Þýskalandi, Noregi, Frakklandi, Sviss, Spáni eða Frakklandi hugsi á sama 

hátt og ég. Ég held að ekkert okkar hafi tekið meðvitaða ákvörðun um að vinna svona 

heldur er þetta okkur eðlislægt. 

Miguel 7b (feida út eftir ca. 30 sek og spila þýðingu) 

I mean, it’s impossible to say we decide to do it like this… 

Þýðing Miguel 7b: Til dæmis ef maður heyrir Klarínettukvintett eftir Brahms þá er 

maður strax byrjaður að hugsa hvaða verk myndu passa með honum á tónleikum eða 

hvaða listaverk myndu passa við hann, hver gæti útbúið innsetningu, hvort einhver 

ljóð gætu passað við hann eða í hvaða kvikmynd maður gæti fundið svipaða frásögn. 

Stundum er mjög erfitt að útskýra af hverju við gerum þetta, en við setjum eitthvað 

saman sem okkur finnst hafa sama grundvöll. Mér finnst líka áhugavert að hugsa 

svona vegna þess að ef maður hugsar bara um tónlistina getur verið erfitt að tengja 

mismunandi verk saman á einhvern heildstæðan hátt. En ef maður hugsar lengra, til 

dæmis út frá kvikmynd eða málverki, þá gæti manni dottið í hug einhver tenging sem 

manni dytti annars ekki í hug. Þá gæti maður sett tvö verk á dagskrána sem passa 

mjög vel saman út frá einhverju ákveðnu sjónarhorni. Maður þarf því að líta á þetta 

frá mörgum mismunandi sjónarhornum, opna hugann og hugsa þetta ekki bara út frá 

tónlistinni. Það getur gert vinnuna miklu auðveldari. 

Lestur 4 

Sellóleikarinn Mathias Johansen tók þátt í Podium festivalinu í Esslingen. Hann hefur 

lengi haft áhuga á fleiru en klassískri tónlist. Hann byrjaði að semja teknótónlist 

þegar hann var 14 ára. Hann fékk sér forrit þar sem hægt var að setja saman búta af 

tónlist en það þróaðist svo út í flóknari tónsmíðar. Þessu hélt hann áfram þangað til 

hann var komin yfir tvítugt, en þá sagðist hann hafa þurft að einbeita sér að því að 

æfa sig á sellóið. Hann hætti því að semja teknó um nætur og fram á miðja morgna og 

einbeitti sér að sellóinu. Hann telur þó að gera megi meira af því að blanda saman 

mismunandi tónlistarstílum. 

Tónlist 

Crazy duo 2 0:00-40 

Mathias 1 (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 
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Well it seems to me that people open up the borders a bit … 

Þýðing Mathias 1: Mér finnst að skilin á milli klassískrar og popptónlistar séu mikið 

að mást út og mér finnst fólk hafa áhuga á alls kyns tónlist. Til dæmis er mjög vinsælt 

núna að spila tangó. Til eru margir hópar klassískra tónlistarmanna sem spila tangó og 

margir mikið menntaðir klassískir tónlistarmenn eru farnir að spila aðrar gerðir 

tónlistar. Þeir reyna að finna leiðir til þess að sameina mismunandi stíla á tónleikum. 

Það þarf ekki endilega bara að spila Mozart og Brahms heldur er hægt að raða saman 

mismunandi stílum og brjóta þetta aðeins upp. 

Tónlist 

Crasy duo 2 0:50-1:26 

Mathias 2 (feida út eftir ca. 15 sek og spila þýðingu) 

Well, I don’t nessecarily think it’s someone … 

Þýðing Mathias 2: Ég held að fólk sé ekki endilega að reyna að breyta ímynd 

klassískrar tónlistar. Ég held að þetta sé frekar bara tíðarandinn akkúrat núna. Við 

erum opnari fyrir nýjum hlutum. Ég lít til dæmis ekki á sjálfan mig sem einhverskonar 

trúboða fyrir klassíska- eða popptónlist. Ég hef alltaf hugsað mér að sameina frekar 

þetta tvennt og hef núna fundið leið til þess að gera það. Mér finnst gaman að geta 

spilað mismunandi tónlistarstíla. Svo er líka frábært að geta kynnt eitthvað nýtt fyrir 

aðdáendum klassískrar tónlistar og líka fyrir þeim sem aðallega hlusta á popptónlist. 

Kannski eru þeir mjög hrifnir af Mozart án þess að vita það fyrirfram og kannski 

uppgötva Mozart-aðdáendurnir allt í einu nýjan stíl á tónleikum. Þannig að ég held að 

þetta sé ekki eitthvað sem við gerum til þess að draga fólk á klassíska tónleika heldur 

er þetta frekar bara eitthvað sem tíðkast í dag. 

Tónlist 

Crazy duo 2 4:45-5:20 

Mathias 3 (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

I think, which everyone knows is that it’s very conservatice… 
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Þýðing Mathias 3: Oftast eru klassískir tónlistarmenn frekar íhaldssamir. Við þurfum 

þó ekki endilega að þvinga fram eitthvað nýtt, heldur frekar að horfa í kringum okkur 

og sjá hvað er hægt að gera með það sem við höfum og hvernig við getum borið 

tónlistina á borð fyrir tónleikagesti. Það má breyta uppröðun stóla og nota ýmislegt 

sjónrænt, til dæmis vinna með dönsurum eða með ljósainnsetningum. Aðal málið er 

þó að þetta sé alltaf vel gert. Það er mjög slæm hugmynd að reyna að gera eitthvað 

bara af því að það er öðruvísi, heldur verðum við að passa að það sé áhugavert. Gæðin 

eru alltaf mikilvæg. 

Tónlist 

Crazy duo 1 2:20-2:55 

Mathias 4 (feida út eftir ca. 20 sek og spila þýðingu) 

Visual effect can be also for example just black… 

Þýðing Mathias 4: Sjónræn áhrif geta verið til dæmis bara svart, að hafa ekkert og 

bara tónlistina þannig að tónleikagestir einbeiti sér 100% að hljóði. Ég er að vinna að 

verkefni með dansara þar sem við erum bara tvö, sellóleikari og dansari, og ég sé fyrir 

mér að ég verði ekki einu sinni á sviðinu. Ég held að það myndi samt ekki trufla 

tónlistarupplifunina því að það má sameina mismunandi listgreinar án þess að tapa 

gæðunum. Það er að sjálfsögðu mikil vinna, en er þó vel hægt. 

Tónlist 

Hailstones 2:52-3:40 
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Viðauki II – Skýrslur og kynningar 

Þáttur 1 
Gengið á hljóðið – Þáttur um tónlist í niðamyrkri. 

Umsjón: Þorgerður Edda Hall (1989) 

Fjallað um tónleika í myrkri í Waiblingen í Þýskalandi. Rætt við tónlistarmennina í 

Olsen trio: Steven Walter sellóleikara (1986), Mathias Susaas Halvorsen píanóleikara 

(1988) og Magnus Boye Hansen fiðluleikara (1988). Einnig eru spilaðar upptökur af 

tónleikum og upptökur af umræðum við tónleikagesti. 

Tónlistarskýrsla:  

Upptökur allar gerðar af umsjónarmanni á tónleikum eða æfingum tríósins með þeirra 

leyfi. 

Tríó í a moll Maurice Ravel (1875-
1937) 

Magnus Boye Hansen, 
Steven Walter, Mathias 
Susaas Halvorsen 

Sónata fyrir selló og 
píanó op. 143 (Ballabile, 
3. kafli) 

Francis Poulenc (1899-
1963) 

Steven Walter, Mathias 
Susaas Halvorsen 

Sónata fyrir fiðlu og 
píanó op. 119 
(Intermezzo. Trés lent et 
calme, 2. kafli) 
 

Francis Poulenc (1899-
1963) 

Magnus Boye Hansen, 
Mathias Susaas Halvorsen 

Duplex Arne Nordheim (1931-
2010) 

Magnus Boye Hansen, 
Steven Walter 

Sónata nr. 3 í d moll Eugène Ysaÿe (1858-
1931) 

Magnus Boye Hansen 

 

Kynning: 

Fyrir: 

Þorgerður Edda Hall ræðir við Magnus Boye Hansen fiðluleikara, Mathias Halvorsen 

píanóleikara og Steven Walter sellóleikara um tónleika þeirra í svartamyrkri, sem 

haldnir voru í Waiblingen í Þýskalandi í desember 2012. 
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Eftir: 

Þorgerður Edda Hall ræddi við Magnus Boye Hansen fiðluleikara, Mathias Halvorsen 

píanóleikara og Steven Walter sellóleikara um tónleika þeirra í svartamyrkri, sem 

haldnir voru í Waiblingen í Þýskalandi í desember 2012.  

Þáttur 2 
Gengið á hljóðið – Þáttur um tónleikaröðina Jaðarber. 

Umsjón: Þorgerður Edda Hall (1989) 

Fjallað um tónleikaröðina Jaðarber. Rætt við stofnendur Jaðarbers, Tinnu 

Þorsteinsdóttur píanóleikara (1974) og Guðmund Stein Gunnarsson tónskáld (1982) 

Tónlistarskýrsla:  

 

Kynning: 

Fyrir: 

Þorgerður Edda Hall ræðir við Tinnu Þorsteinsdóttur píanóleikara og Guðmund Stein 

Gunnarsson tónskáld um stöðu tónleikaformsins í dag og tónleikaröð þeirra Jaðarber. 

Eftir: 

Þorgerður Edda Hall ræddi við Tinnu Þorsteinsdóttur píanóleikara og Guðmund Stein 

Gunnarsson tónskáld um stöðu tónleikaformsins í dag og tónleikaröð þeirra Jaðarber. 

 

Þáttur 3 
Gengið á hljóðið – Leitað að nýju tónleikaformi á tónlistarhátíðinni Tectonics. 

CD einka Credo in US 
 

John Cage (1912-
1992) 

Percussion Group 
Cincinnati 

CD einka Piano Sonata V John Cage (1912-
1992) 

Jean Pierre Dupuy 

CD einka Suite for toy piano 
 

John Cage (1912-
1992) 

Margaret Leng Tan 

CD einka Bacchanale John Cage (1912-
1992) 

Margaret Leng Tan 
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Umsjón: Þorgerður Edda Hall (1989) 

Rætt við þátttakendur á Tectonicshátíðinni 2013. Ingibjörg Friðriksdóttir (1989) 

tónskáld, Þráinn Hjálmarsson (1987) tónskáld og Víking Heiðar Ólafsson (1984) 

píanóleikara. 

Tónlistarskýrsla:  

 

Kynning: 

Fyrir: 

Þorgerður Edda Hall ræðir við Ingibjörgu Friðriksdóttur og Þráinn Hjálmarsson 

tónskáld ásamt Víkingi Heiðari Ólafssyni píanóleikara um stöðu tónleikaformsins í 

dag og þátttöku þeirra í Tectonics tónlistarhátíðinni sem haldin var í annað sinn í 

Hörpu í apríl síðastliðnum.  

Eftir: 

Þorgerður Edda Hall ræddi við Ingibjörgu Friðriksdóttur og Þráinn Hjálmarsson, 

tónskáld, ásamt Víkingi Heiðari Ólafssyni píanóleikara. Hér heyrðust meðal annars 

CD einka Aurora 
 

Iannis Xenakis 
(1922-2001) 

Solistenensemble 
Kaleidoskop 

CD einka Sónata nr. 33 í D 
dúr, 3. kafli: 
Finale 

Joseph Haydn 
(1732-1809) 

Leif Ove Andsnes 

CD einka Fuel, Part I Julia Wolfe (1958-) Ensemble 
Resonanz 

Tónleikaupptaka, 
einka. Tónleikar 
Fengjastrúts á 
Tectonics 20. apríl 
2013. 

Stones, Metal and 
Breath og 
Willowbrook 
Generations and 
Reflections  

Christian Wolff 
(1934) og Pauline 
Oliveros (1932-) 

Fengjastrútur 

Tónleikaupptaka, 
RÚV. Tónleikar á 
Tectonics 18. apríl 
2013 kl. 19. 

Influence of 
Buildings on 
Musical Tone for 
strings and 
percussion. 

Þráinn Hjálmarsson 
(1987-) 

Sinfóníuhljómsveit 
Íslands 

Tónleikaupptaka, 
RÚV. Tónleikar á 
Tectonics 19. apríl 
2013 kl. 19. 

Píanókonsert. Atli Ingólfsson 
(1962-) 

Sinfóníuhljómsveit 
Íslands og Víkingur 
Heiðar Ólafsson 
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upptökur frá Tectonics hátíðinni í Hörpu sem var haldin 18.-20. apríl 2013. Brot 

hljómuðu af tónleikum Fengjastrúts í Norðurljósum frá 20. apríl og tónleikum í 

Eldborg frá 18. og 19 apríl. Lesið var upp úr tónleikadagskrá hátíðarinnar sem 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir ritstýrði. 

Þáttur 4 
Gengið á hljóðið – Þáttur um þýsku tónlistarhátíðina Podium Festival. 

Umsjón: Þorgerður Edda Hall (1989) 

Fjallað um Podium Festival Esslingen 2013. Rætt við Minh Schumacher (1986) 

framkvæmdastjóra hátíðarinnar, Miguel Pérez Iñesta (1980) klarinettuleikara og 

stjórnanda og Mathias Johansen (1985) sellóleikara. 

 Tónlistarskýrsla:  

 

Kynning: 

Tónleikaupptaka, 
einka. Podium 
festival Esslingen 
2013. 

Hailstones og 
Crazy duo 

Jakob Encke, 
Leonard 
Disselhorst 

Jakob Encke, 
Leonard 
Disselhorst 

Tónleikaupptaka, 
einka. Podium 
festival Esslingen 
2013. 

Road Movies John Adams (1947-
) 

Mathieu van 
Bellen, Mathias 
Halvorsen 

Tónleikaupptaka, 
einka. Podium 
festival Esslingen 
2013. 

Gnarly buttons John Adams (1947-
) 

Miguel Pérez 
Iñesta, Etienne 
Abelin, Christina 
Brabetz, Cecilia 
Wilder, Steven 
Walter, Simon 
Hartmann, Ziva 
Lostrek, Friedrich 
Mück, Christian 
Hengel, NN, 
Mathias Halvorsen, 
Joachim Carr 

CD, Einka Histoire du soldat Igor Stravinsky 
(1882-1971) 

Ensemble 
Contemporano 

Tónleikaupptaka, 
einka. Podium 
festival Esslingen 
2013. 

Píanótríó Charles Ives (1874-
1954) 

Magnus Boye 
Hansen, Michael 
Rauter, Mathias 
Halvorsen 
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Fyrir: 

Þorgerður Edda Hall ræðir við Mihn Schumacher framkvæmdastjóra Podium 

Festivals í Esslingen, Miguel Pérez Iñesta klarínettuleikara og stjórnanda og Mathias 

Johansen sellóleikara.  Í þættinum heyrast tónleikaupptökur af Podium Festival sem 

haldið var í Esslingen í apríl síðastliðnum. 

Eftir: 

Þorgerður Edda Hall ræddi við Mihn Schumacher framkvæmdastjóra Podium 

Festivals í Esslingen, Miguel Pérez Iñesta klarínettuleikara og stjórnanda og Mathias 

Johansen sellóleikara.  Í þættinum heyrðust tónleikaupptökur af Podium Festival sem 

haldið var í Esslingen í apríl síðastliðnum. 
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Viðauki III – Viðtöl 
Hér má finna öll viðtöl sem tekin voru fyrir þættina. Ekki er gert grein fyrir öllum 
spurningum mínum eða hikorðum og þögnum viðmælenda heldur skrifað upp efni 
þess sem sagt er. Viðtölin birtast hér í þeirri röð sem þau voru tekin. 

Mathias Susaas Halvorsen (1988) 
Hochdorf, Þýskalandi, 10.12.12 

The biggest challenge for classical music today: 

0:00 

Yes, in my opinion I think one of the biggest challenges for the classical music genre 
today is the distance that often occurs between the musicians and the audience, often 
you have concerts in very big halls where it's so long between the performers and the 
audience that you kind of see just a tiny person far far away and the sound that 
reaches you is just a fraction of what it sounds like for the performers themselves so 
that I think it's like this unpersonal atmosphere that surrounds that whole classical 
format that has driven it a little bit away from the personal contact that it used to have 
and you often have in other genres. 

How to deal with these challenges: 

0:55 

I think it's very important for classical musicians today to search for new formats 
where the distance is much closer and where the whole package around is more 
dedicated to the total experience of a concert and not necessary just to playing this 
one piece in an as perfect way as possible. I think we have to admit then, to take 
serious that people expect much more from art and entertainment today than they did 
before and I think for instance the search for new concepts where one can explore 
these more conceptual ideas is very good. 

1:54 

I think a great way to try to approach the audience in a closer and more personal way 
is, for classical music I think it's great then to explore the possibilities of smaller 
rooms, more intimate settings and I think it's important that musicians are not afraid 
of these pieces they are playing as some totally complete and unchangeable artwork 
but that you actually in many cases dear to reach in and maybe change things a little 
bit around and I don't think you have to approach the music as something holy and 
something... 

2:44 

Why did you start playing concerts in the dark? 

The history behind it is together with violinist Magnus Boye Hansen I went to the 
Dunkel restaurant in Berlin and we were very fascinated with the way our hearing 
changed when we experienced this total darkness and while we were sitting there 
actually we came up with the idea that even though Dunkel is a great concept or the 
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darkness is a great concept for a restaurant it's an even greater concept for a concert. 
So then we started doing dunkel, like darkness concerts.  

3:40 

This project now in Esslingen, I think it's our third program and now we are also 
doing it together with cellist Steven Walter and as we are doing it from project to 
project we discover some new strengths that have entered the program along side with 
it only being in the darkness, it brings other aspects to the concert which you normally 
don't have there which I think are equally important to the way that these darkness 
concerts are different.  

4:23 

For instance, we the musicians ourselves follow the audience into the concert hall and 
we lead them to their seats and this requires a great amount of trust from the audience 
and to start a concert in this way where you scare the audience a little bit and require 
them to trust the musicians and you have a very personal contact, you hold them in 
their hands and lead them to the seats and I think that gives the whole, gives the 
possibility of a whole new level of personal contact between them and personal 
relations between the audience and the musicians, which I have never experienced 
before in this kind of way.  

5:20 

And we do other things, like we don't give the program to the audience before the 
concert and this also makes the audience have to listen to the music in a totally new 
and open way even if they want to or not. And we don't have any breaks between the 
pieces so every piece that is incorporated into our programs are always almost 
recomposed into a bigger setting with every piece being a movement in the whole 
concert, and all, we've taken great care of balancing the program, that each transition 
is natural and that the concert feels as one long experience and not as a number 
sequence where one piece follows the other, but where everything is felt as a whole. 

6:19 

And then after each concert we also focus on using some time and talking with the 
audience and they are also free to ask questions, both practical and to tell how they 
experienced it and we are always very happy to see that the feedback we get are 
always very strong, that most people like it, and when they like it they like it very 
very much, but when they don't like it they really really hate it so it's nice that 
nobody, or very few comes from the concert with a neutral feeling, it's always a 
strong feeling attached and I think you cannot in art and classical music today ask for 
anything more than that. 

7:10 

When you play in the dark, what do you feel changes when you don't see? 

When you play a normal concert in the light I think one of the things that separates 
the performers and the audience the most is the visual difference between the, like 
that you see the distance from where you are sitting to where the musicians are and I 
think it creates kind of a visual screen from where the music is coming, in the dark all 
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music feels, it's three-dimensional, like you're sitting in the middle of it, there is no 
visual difference between the performer and the audience so when you're playing you 
feel as though there is a much much greater level of intimacy, you feel like you play 
something and ultimately it's already there with the audience, and experiencing music 
in this way, it's I feel very new but it's very refreshing and instead of music coming 
from the front, you're moving in the middle of a ray of sounds.  

8:40 

I think when you experience music in the dark the difference between the musicians 
and the audience is eliminated or made as minimal as possible because you don't have 
a visual distance instead of you seeing the musician doing a movement and then there 
coming sound later, instead you have a just a flow of sound with no present delay 
flowing around, all around you, it's like in the dark instead of the music coming from 
the front it comes from all around and you experience the room with your hearing 
which also gives an extra element to the way you experience texture in music and 
sound in general. 

 

Steven Walter (1986) 

Hochdorf, Þýskalandi 10.12.12 

Biggest challenges for classical music today: 

0:00 

Well, I think the general drift we have as a business, we're losing contact to very 
many potential audiences by the fact that lifestyles have diversified so extremely in 
the last, let's say 60 years, and we have not caught up with those developments and 
we're still sort of in a mindset that is straight from 19th century in the terms of how we 
position this music and it has nothing to do with the music, it's just the way the image 
is perceived so I think the danger is that we lose sort of contact to society as it is 
today.  

0:44 

And a big danger is that we always think that we are in the classical music business 
but actually we're in a much much broader business, we're not only in competition 
with other concerts, we're in competition with cinema, we're in competition with 
computer games, with so many things that people nowadays have to spend their time, 
so we're in the experience business. We're not in a classical music business, we're 
much much broader, we're in a very broad experience business, so we have to create 
experiences and that has nothing to do with the music it just has to do with the frame 
and the setting in which it happens, so I think that's the biggest challenge that we as 
musicians also think about next to of course providing great quality because this 
music needs it but think about the context in which we are playing. 

How to deal with these challenges: 

1:50 
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Part of what we should think about is how to create, as I said, society has become 
extremely diverse, so one thing we should do is sort of answer to that with a very 
diverse spectrum of different formats to present this music so there is no reason why 
classical music shouldn't for example happen in clubs, in bars, in all kinds of different 
settings, and we're collectively pretty much stuck in this one concert hall format and I 
think we should sort of become indie as it were, become, free ourselves from the 
infrastructure that is there, that is there mostly from historically grown substance and 
go into these diverse different settings and those are obvious ways of doing it and 
there are some successful concepts I think, and others are just to create concert 
settings, for example what we are doing with these darkness concerts is to try to 
create a new experience with exactly the same product, we don't change the product, 
we just reframe it and those are ways I think to reach a new audience and sustain this 
cultural value and that is the goal of course. 

What changes when you listen to music in the dark? 

3:20 

Well, it is a fact that one hears entirely differently if one sense, particularly visual 
sense, is entirely turned off, which is the case in this concert format, and one never 
has darkness, darkness is a artificial thing in that form, so and to create that space, that 
sort of void, totally dark space, and to fill it with music is extremely powerful, 
because we hear differently in the darkness and we sense space and time, and also 
interestly social settings are perceived extremely strongly in the darkness, so it's not at 
all that it doesn't how many people or who is sitting next to me, it is a very strong 
aura, it's a very strong presence of everything that is happening in that room even 
though you don't see anything or anybody, so this is just a powerful situation and the 
inspiration of my two colleges has come from the darkness restaurant which does 
exactly the same with food in the dark and music in the dark is actually even maybe a 
stronger experience because music is such an abstract thing and it becomes so strong 
and so extremely present in the entire darkness. This is just one way of doing things 
but this format, to do it once in a while is I think very strong and audiences love it. 

What happens in a darkness concert? 

5:00 

Well, one thing that is a part of the concept is to break through the expected situation 
you always have when you go to a classical concert, you sort of know what is 
happening, everything is very clear, the whole ritual is very defined, and so one of the 
things we have is that people don’t know what the programme is, so this is a very 
strong thing, if you go to this black whole and you just see or hear what happens and 
that is a very strong facture, you become very open in the way you hear things, the 
way you expect things and that’s I think a very strong thing that we do not show the 
programme before the concert, that’s a very very strong aspect of it all so people just 
go into this darkness and do not know what is happening and that’s a very strong 
thing and that’s a part of that. Another thing is that we sort of play with, try to create 
programmes that try to you know sort of go in one big line over the whole 70 minutes 
in the dark, so that’s I think another thing we do not have, many things that are typical 
in a classical concert, the clapping, the people coming in, the tuning, that we do not 
have so we have sort of one big arc that goes over the whole evening and that in the 
dark, without knowing what’s happening, without knowing what’s being played, 
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without seeing the musicians, that’s a very strong thing, and we mix different styles, 
different times and that’s exactly what people expect – they don’t expect anything and 
that’s really the big plus point of this whole concert. 

7:12 

One of the things we think about is what happens between the pieces and that’s very 
interesting because music doesn’t stop with a piece in this format the music doesn’t 
stop with the piece and then people clap and then something new happens, it’s not this 
sort of different chunks of music but it’s sort of one big experience so it’s very much 
about creating this transition between different musical voices and musical pieces and 
that’s one of the major considerations of building a programme that it fits in the 
transition and for example this programme starts and ends with Poulenc, slow 
movements of violin or cello sonatas and that’s sort of the big arc, and in between 
have Ravel Piano trio and new music by Arne Nordheim and all these transitions are 
very effective I think and they sort of open the ears and that’s the main goal. 

How have you experienced the audience’s response to these concerts? 

8:22 

Well, it’s extremely strong, audiences react very strongly to this experience, partly 
maybe because it’s very new and very unknown in the way it is presented and what 
they have been experiencing in this one hour but I think also mostly because they hear 
the music differently and that’s maybe the nicest and most rewarding thing of it all 
that it’s not just a gimmick, not just a “do something special” or crazy, it’s about the 
music and this whole concert experience really focuses entirely on sound and music 
and expression and that’s the big strength of it and people really come out of this 
experience and stay there often for an hour or so and talk about what they’ve been 
experiencing and it really sort of changes the whole game of the classical concert 
which is beautiful because it’s not just about going somewhere and hearing something 
and going back, it’s about really strong experiences and at the end also coming out of 
there and actually having gone through something and that’s the maybe the strongest 
thing we experience when we’re talking to audience is that it’s really a very powerful 
experience.  

But for you as a musician, what from your point of view happens when you eliminate 
the sight when you play? 

9:54 

Well, first of all obviously it’s a challenge, technically it’s a challenge, it’s hard 
enough to play in the light and it’s a, doesn’t make it easier if you have entire 
darkness, just simply technically, but that’s something you have to adapt to and 
actually rehearse a lot and practice a lot personally, and, but the other thing is, it’s a 
whole other dimension of playing together I think, because you really can only 
communicate over your ear, there is no other way of synchronizing yourself with the 
others and that’s also in that aspect is a very rewarding project because you actually, 
the whole music occurs only through your ears and through reacting to sounds and 
different musical expressions, there is no other interaction so that’s the big challenge 
but also the big plus point again for us musicians do to this because it’s, you really 
have to listen, there is no other way. 
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Magnus Boye Hansen (1988) 

Hochdorf, Þýskalandi, 11.12.12. 

Biggest challenges for classical music today: 

0:00 

Um, I think maybe the most challenging thing for classical music or for classical 
musicians is to get out there, I don’t know, to show what we are doing to as many 
people as we would like, it’s a bit of a missionary thing to do. I hate the word and the 
concept actually but I guess when you believe in something, that’s what you want to 
do. 

Why did you start playing concerts in the dark? 

0:40 

We started playing in the dark, me and Mathias, the pianist in the trio. We visited this 
darkness restaurant in Berlin two years ago and we were absolutely amazed by the 
sound effects that were so special in the dark. We could hear ourselves very good 
when we were talking to each other, we didn’t have to press anything, I mean, our 
hearing was so..what do you say (enhanced) so enhanced and yes, we were just very 
fascinated by this phenomenon, so we found out that we need to play a concert with 
this ability at the audience, with the audience.  

And what happens in a darkness concert? 

1:48 

What happens, uuu, ok for the musician there is some sort of thrill to it, not only 
because it’s very demanding and you need to stay 100% focused on remembering all 
the tones and all the things that’s in the score, but also incredible freedom, you can 
make all the faces and grimaces you want. Often when I’m in the dark I make faces to 
the audience just to not feel so nervous and that’s a very nice feeling to be able to do. 

2:37 

We start outside the concert hall and then we take the audience in, in groups of five 
and five and we make this little train this jenkerdance train, and then we lead them to 
their places in the concert hall and we follow some tape rests we have on the floor and 
we walk bearfeated so we can feel where we are and then we start playing. 

How do you put together a programme for a darkness concert? 

3:14 

A programme is very very important we think, also because we do the concept and 
the concert without any applause so for us it’s very important to have a big outline of 
the programme. So we try to choose pieces that’s as floating as possible, I mean the 
transitions during the pieces work very organically, but also we try to dramaturgical 
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line in the programme so we for instance have a huge climax either in the middle or 
closer to the end but also always with this organic feeling to it. 

How have you experienced the audience’s response to the concerts? 

4:09 

Yes, the first concert we played was in Norway and we asked the audience after, yes 
what did you think about the programme, about the concert, and one of the audiences, 
she said: yes this is the most horrible thing I ever experienced in my whole life. She 
really didn’t like it, but since this moment and this comment we’ve only heard 
positive things actually, so we’re quite happy with the concept. 

What changes for the musicians when they play in the dark? 

4:57 

What changes with me I guess, it’s in the same way as with the audience, I listen 
more attentively to what’s going on in the music. For me also practically and 
technically it’s a challenge and I like challenges, so that’s fun and also learning a 
piece by heart demands more of you than if you’re playing with music, so you learn 
the piece more deeply I think. 

 

Tinna Þorsteinsdóttir (1974) 
Hafnarfirði, 9.1.13 

Stærstu áskoranirnar fyrir tónlist í dag: 

Já, stórt er spurt. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að ég held að flestir tónlistarmenn 
pæli mjög mikið í í dag, út af því að við erum alltaf að fást við söguna í rauninni og 
hvernig við berum hana á borð í dag og ég held að það fari allir í gegnum þessar 
hugrenningar og ég held að stærsta áskorunin sé að halda þessari tónlist lifandi í dag á 
aðgengilegan hátt. (hér datt smá hluti viðtalsins út úr upptökunni vegna þess að 
minniskortið varð fullt). 

Einhverjar hugmyndir til þess að koma í veg fyrir þessa stöðnun?  

1:08 

Ja, maður er náttúrulega alltaf að reyna, en það er held ég ekkert algilt svar við þessu 
eða hin fullkomna lausn. Allir verða bara að prófa sig áfram eftir bestu getu. En það er 
ekki eins og það hafi ekki verið reynt áður að brjóta upp þetta form. Það er 
náttúrulega komin þokkaleg saga á það líka og þetta er búið að vera mjög aktíft 
konsept  í nútímatónlistinni, og mjög aktúelt þar sem að svona ákveðnum anarkisma 
hefur gætt í gegnum söguna að reyna að brjóta upp þetta og með gjörningum 
ýmiskonar eins og við vitum nú. En Jaðarber hefur til dæmis, styður þessa hugsun að 
vera með öðruvísi tónleikaformat og samruna listgreinanna þannig að bæði höfum við 
reynt og svo náttúrulega bjóðum við alla velkomna sem eru með einhverjar 
hugmyndir þannig að ég kannski auglýsi frekar eftir hugmyndum heldur en að bera 
eitthvað á borð sjálf. 

Hugmyndir um að draga að nýja tónleikagesti. 
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2:16 

Já, einhvern veginn er þetta bara mjög flókið konsept finnst mér. Við höfum reynt í 
Jaðarberi að fara mjög einfalda leið með þessu með því að hafa til dæmis bara ókeypis 
á tónleika, en það er ekkert víst að það gangi alltaf til eilífðar, en við reynum að laða 
fólk að þannig að það sé ekki að leggjast út í einhverjar miklar skuldbindingar við að 
mæta á viðburð og það má labba út og inn eftir því sem fólki hentar. Með því að vera í 
listasafni þá erum við hluti af öðruvísi konsepti en venjulegir tónleikar fara fram. Fólk 
labbar inn og út á söfn og það er soldið svona það sem Jaðarber vill vera, það vill vera 
hluti af húsinu þannig að við reynum oft að vinna með rýmið, svona sama konsept 
eins og þegar fólk getur labbað inn og út af myndlistarsýningu, að þá eru við bara til 
staðar þarna og berum okkar tónlist á borð og það á ekkert að vera neitt flókið að 
koma á tónleika hjá okkur.   

En eruð þið að reyna að draga að einhvern sérstakan hóp af fólki? 

3:32 

Nei, við höfum reynt bara að hafa þetta bara opið fyrir alla. En það líka hefur sýnt sig 
að það er alls konar fólk að koma á Jaðarber og kannski ekki hinn hefðbundni 
tónleikagestur. Það er svona soldið fólk sem við könnumst ekki við. Við erum alltaf 
að undra okkur á því hvaða fólk þetta sé, en það er mikið af ungu fólki og jafnvel inn í 
myndlistargeirann meira en tónlistargeirann. En það væri náttúrulega bara æskilegt að 
fá sem breiðastan hóp, en er það ekki það sem allir vilja? 

Hefur áhrif hverjir flytja tónlistina? Til dæmis hvort það séu ungir eða gamlir 
tónlistarmenn? 

4:12 

Já, ég hugsa að það geti reyndar haft áhrif. Ungt fólk, líkur sækir líkan heim, og ég 
held að það sé algjört grundvallaratriði. En auðvitað á það ekki að skipta máli en þetta 
er mjög góð spurning hins vegar, en jú ég held að það skipti máli. 

Geturðu sagt kannski aðeins meira um hvað tónleikaröðin snýst? 

4:42 

Já, hugmyndin að Jaðarberi var sú að okkur fannst vanta stað þar sem væri boðið 
reglulega upp á nýsköpun og tilraunamennsku. Þar sem væri hægt að ganga að lókali, 
ef að svo má segja, og boðið upp á viðburði helst einu sinni í mánuði og mætti gjarnan 
hlaða utan á sig, en hugmyndin var sú að fólk gæti virkilega gengið að þessu en ekki 
beðið alltaf eftir hátíðunum eins og við gerum. Einu sinni á ári eru Myrkir músíkdagar 
og einu sinni á ári núna Tectonics, og við vildum hafa þetta þannig að þessi 
tilraunamennska gæti blómstrað allt árið um kring, og það var bara það sem okkur 
fannst nauðsynlega vanta inn í íslenska flóruna.  

Og geturðu kannski líka sagt okkur aðeins frá því sem hefur verið að gerast á þessum 
tónleikum? 

5:41 
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Já, við erum búin að halda, þetta er búið að vera til í eitt og hálft ár og þetta er búið að 
vera bara mjög fjölbreytilegt og við héldum upp á afmæli John Cage og svo höfum 
við fengið tónlistarmenn erlendis frá og mikið bara leikið sér með konsept, alls konar 
konsept eins og einir tónleikar fjölluðu um leikföng og dót. Þannig að 
hugmyndaflugið hefur bara fengið að fara á flug með þessari seríu og það er allt 
leyfilegt og það er mjög gaman að taka þátt í því. En þetta er aðallega búið að vera 
bara fjölbreytt mundi ég segja. 

Hvernig gerðuð þið þessa leikfangatónleika, voru verk þá sérstaklega samin fyrir 
leikföng? 

6:33 

Já, þá notuðum við bara konseptið, dót, leikföng, og það var líka spilað á leikföng eða 
þá að hugtakið eins og leikur, leikurinn sjálfur gat verið uppistaða í tónverki og við 
sönkuðum að okkur verk sem höfðu verið samin með þetta í huga og svo voru líka 
fullt af frumflutningum íslenskum, og þetta var rosalega gaman, og talandi um að 
reyna að ná til annars hóps að þá held ég að það sé mjög mikilvægt fyrir nútímatónlist 
í dag að ná betur til barna og það held ég að sé hópur sem sé soldið vanræktur, en sem 
algjörlega opinn gagnvart nýrri tónlist og alls konar tónlist þannig að það til dæmis 
mætti sækja meira á þau mið held ég. 

7:57 Hvaða hlutverki finnst þér ný tónlist gegna í þróun tónleikaformsins? 

8:02 

Ég held að hún skipti sköpum. Þar hefur náttúrulega verið ákveðið frjálsræði og svona 
opnari heimur. Og þar hefur bara mikil tilraunamennska átt sér stað og ég held að 
tónleikagestir séu held ég orðnir vanari einhverju flippuðu og fríkuðu og öðruvísi, 
sem eru vanir að hlusta á nýja tónlist. Þannig að það er svolítil gjá þarna á milli 
klassískrar tónlistar og nýrrar tónlistar. Og sem er mikil synd. En að sama skapi að þá 
skoðar maður til dæmis myndlistina þar sem allt er einhvernvegin, fólk er vant að 
skoða ný málverk og hefur verið lengi. En af hverju er þessi svona gjá þarna á milli 
klassískrar tónlist og nýrrar tónlistar? Þetta virðist ekki vera í öðrum listgreinum 
svona. Við erum vön að lesa nýjar bækur og eins og ég segi, fara á myndlistasýningar 
og sjá gjörninga, ég öfunda alltaf svolítið aðrar listgreinar af þessu aðgengi.  

9:13 En mætti þá kannski gera meira af því að blanda þessu tvennu saman? Gömlu 
og nýju tónlistinni? 

Já, algjörlega. Það má endilega reyna að gera það, eins og hefur líka verið að gerast 
svolítið hérna á Íslandi með Kaleidoskop, og ég held að það sé alveg bara, einmitt, 
frábær hugmynd og það þarf kannski að færa nýju tónlistina inn í hefðbundinn 
konsertsal eða öfugt, ég veit það ekki, það þarf bara að leika sér með þetta. 

Eitthvað sem stendur upp úr í dag? Tónskáld? 

9:46 

Það er náttúrulega bara margt mjög mismunandi að fara fram í heiminum í dag og 
alveg allt leyfilegt, allar stefnur einhvern veginn, þetta er allt í graut, sem er mjög 
gefandi og skemmtilegt. Ég er mjög hrifin af SLÁTUR hópnum á Íslandi. Hann hefur 
virkilega farið ótroðnar slóðir. Það er eitt danskt tónskáld Simon Steen Andersen sem 
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hefur verið að gera ótrúlega flotta og frumlega hluti finnst mér, skoða hljóðið og 
einmitt óhefðbundið tónleikaform. Ég hef til dæmis tekið þátt í flutningi á verki þar 
sem að horn var tekið í sundur. Það er bara ótrúlega margt að gerast í dag og flóran er 
endalaus.   

Sjónræn upplifun á tónleikum. Hvaða máli skiptir hún? 

10:40 

Já hún skiptir mjög miklu máli. Ég allavega, ég hef oft upplifað með sjálfa mig þegar 
ég hef setið á klassískum tónleikum að það hefur farið svo í taugarnar á mér hvernig 
formatið hefur verið að ég hef þurft að loka augunum og bara hef ekki alveg meikað 
það að horfa á flytjendur sem er svolítið sorglegt. En ég held að það skipti mjög miklu 
máli, bæði sviðsframkoma sem er nú afskaplega búin að vera eins í langan tíma, að ég 
veit það ekki, ég held að klassískir tónlistarmenn ættu allir að fara í leiklistarnám og 
læra að koma fram og svo held ég bara með sjónrænu hliðina að hún getur haft ótrúleg 
áhrif á hvernig maður hlustar og þar er ég sérstaklega að tala um bara samvinnu við 
aðrar listgreinar eins og myndlistina og þú horfir á vídjóverk allt öðruvísi en þegar þú 
ferð á tónleika, og þetta getur spilað saman á svo ótrúlega skemmtilegan hátt og þetta 
er búið að vera náttúrulega ótrúlega mikið undanfarið, svona samruni listgreina. En já 
ég held að þetta sé mjög mikilvægt og gjörningar eru í rauninni ekkert annað en 
leikhús eða myndverk. Þar eru svona soldið þessi mörk farin náttúrulega þannig að 
þarna mætti kannski mennta fólkið betur í grunninn. 

12:03: og þetta gæti líka kannski snúist dálítið um tengsl flytjenda og áhorfenda 
kannski? 

12:10 

Já, algjörlega og það hefur til dæmis verið líka ríkjandi í nútímatónlistinni að virkja 
áheyrendur í flutningi og það er náttúrulega mjög skemmtilegt þegar áhorfendur koma 
saman í því að búa til tónlist. En svo líka bara þetta með rými, hvar eiga áhorfendur 
að sitja og hvernig viljum við að þeir hlusti? Er hægt að hafa áhrif á hljóðið sjálft eftir 
því hvar þeir sitja eða hvernig manipúlerum við hljóð og mynd með það í huga? 
Getum við nálgast þetta meira sem leikhús, og það finnst mér persónulega mjög 
spennandi.  

Og maður hefur séð þetta meira í leikhúsinu einhvern veginn held ég en í 
tónleikaforminu þar sem að áhorfendur eru kannski látnir labba í gegnum eitthvað 
mismunandi svona stöðvar eða svið í leiksýningum, eða sitja á óhefðbundinn hátt á 
einhverjum skrifborðsstólum eða eitthvað og látnir snúa sér og svona. Þetta mætti 
alveg taka meira inn í tónlistina, en eins og ég segi, bara þetta samtal milli listgreina 
er svo nauðsynlegt og mætti vera bara einhverveginn aktífara og uppi á yfirborðinu. 

13:30 Þú hefur tekið þátt í ýmsum svona verkefnum með listamönnum annarra 
listgreina, geturðu sagt aðeins frá eða tekið dæmi um það? 

13:41-16:54 

Já, ég hef náttúrulega tekið þátt í allskonar gjörningum, og það sem mér hefur fundist 
persónulega er að nálgast píanóið ekki sem svona klassískt hljóðfæri, eitthvað svona 
skrímsli, heldur sem skúlptúr eða sem einhverskonar öðruvísi hljóðgjafa en að bara að 
spila á hljómborðið. Og það er svo ótal margt þegar maður skoðar píanóið, það eru 
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svo ótal margar hliðar sem það hefur, þetta er óneitanlega mjög stór gripur. Það er 
hægt að spila á strengina, það er hægt að skríða undir það, ég hef tekið þátt í dansverki 
þar sem að ég var að mestu leyti undir píanóinu. Það var eftir myndlistarmann, 
Bjargeyju Ólafsdóttur, og þá, mig minnir að ég hafi ekkert spilað, ég var með dansara 
með mér og ég held að ég hafi ekkert spilað á hljómborðið sjálft nema aðeins með 
rassinum minnir mig. Þannig að já já, og svo eru líka hlutverk hljóðfæraleikarans má 
endurskoða. Í verki eftir Jesper Pedersen sem er í SLÁTUR þá var ég í hlutverki 
kattar og þá var ég nú ekki hefðbundinn konsertpíanisti, ég var í kattabúningi og var 
að veiða mýs með óhefðbundinni semsagt tækni á hljómborðinu. Og þar breytir maður 
algjörlega um semsagt stellingu eða stöðu sem hljóðfæraleikari. Ég hef náttúrulega 
gert endalausa svona hluti. Mér er líka mjög minnistæður gjörningur á Jaðarberi, þá 
gerðum við verk eftir Ben Vautier sem var einn af Fluxustónskáldunum sem heitir 
Piano concerto númer tvö fyrir Paik og þá er nú aldeilis leikið sér með hlutverk 
einleikarans, að þegar hann labbar inn á sviðið þá náttúrulega það sem allir gera að þá 
kvikna ljósin og beinast að hljóðfæraleikaranum og áhorfendur klappa og það fyrsta 
sem hann gerir er að hlaupa út aftur. Og áhorfendur eru náttúrulega mjög svona 
skeptískir. En semsagt verkið gengur út á það að einleikarinn vill ekki spila konsertinn 
og hinir hljóðfæraleikararnir eru bara að elta hann og reyna að ná honum og þvinga 
hann til þess að setjast við hljóðfærið. Þannig að allt svona finnst mér mjög 
spennandi. Ég hef tekið þátt í myndistaverkefnum líka þar sem ég hef verið semsagt 
hluti af upptöku sem hefur endað sem vídjóverk. Og það finnst mér mjög fasinerandi 
að ímynda sér að tónverk, nýtt tónverk, endi sem vídjóverk, og á endanum er það selt 
til myndlistarsafna. Þetta var verkið stjórnarskrá Íslands eftir Karólínu Eiríksdóttur og 
myndlistardúóið Ólaf Ólafsson og Lýbíu Kastró og ég veit að það er til dæmis núna 
að ferðast um heiminn á myndlistarsöfnum þannig að tónverk er orðið myndlistarverk 
eða öfugt. Þar er til dæmis algjörlega líka verið að, má ímynda sér annan 
áhorfendahóp sem myndi ekki endilega fara á tónleika með nýrri tónlist, mætir þessu 
verki í myndlistarsal. 

Rætt um verkefni með Íslenska dansflokknum þar sem Tinna spilaði tónlist eftir John 
Cage. Spurt hvort þannig samstarfsverkefni geti vakið áhuga áhorfendahóps 
danssýninga á tónlist. 

16:56 

Já mér fannst það, og mér fannst einhvern veginn nauðsynlegt að fara með John Cage 
víðar og það var einmitt hugsunin á bakvið þetta og einhvern veginn að endurnýja 
hann. Það hefur ekkert endilega verið saminn dans við þessi verk síðan bara Merce 
Cunningham gerði það á sínum tíma, eða ég veit allavega ekki um neitt svona í fljótu 
bragði, jú jú örugglega, en mér fannst þetta allavega skemmtilegt konsept á íslandi að 
fara með þetta inn í leikhús og ég vonast allavega til þess að fólk hafi fengið svona 
aukinn áhuga og að þetta hafi náð til einhverra sem hafa aldrei heyrt í píanói leikið á 
svona hátt áður þar sem koma bara slagverkshljóð út úr því og það er nefnilega svo 
gaman þegar maður spilar svona tónlist fyrir fólk sem hefur aldrei heyrt þetta áður að 
það verður svo uppnumið sko, og það er ofboðslega gefandi að gera það finnst mér. 
Og ég gleymi því aldrei þegar ég spilaði Helmut Lachenmann fyrir áttræða ömmu 
mína á sínum tíma og henni fannst það bara geðveikt. En ég meina þetta er bara 
svona, en já ég vonast til þess og við verðum bara að halda áfram að brjóta okkur 
leiðir inn í aðrar listgreinar. En ég hugsaði það einmitt talandi um svona önnur 
listform. Þegar ég var á sviðinu í Borgarleikhúsinu þá hugsaði ég mikið rosalega hefði 
ég viljað hafa lært eitthvað í leiklist. 



 

 121 

Aðeins rætt um hugtakið klassísk tónlist og hvort það gæti verið ruglandi fyrir fólk því 
það sé notað yfir svo ótrúlega margar gerðir tónlistar þótt að skilgreiningin sé í 
rauninni mun þrengri. 

18:28 

Já þetta er kannski bara alveg ofnotað hugtak og við ættum bara að tala um tónlist, ég 
geri það sjálf persónulega, mér finnst tónlist bara alls konar. Og klassísk tónlist fyrir 
mér til dæmis bara eitthvað sem er viðurkennt klassík á 20. öldinni eins og Messian 
eða John Cage, það er bara klassík fyrir mér. Þannig að þetta er kannski bara rosalega 
villandi hugtak og við ættum kannski bara að taka það burt. Ég held að það sé bara 
fráhrindandi, og endurskoða bara algjörlega hvernig við tölum um tónlist. Þurfum við 
að vera að flokka ofan í skúffur? Ég er rosalega á móti því í prinsippinu og það fer í 
taugarnar á mér. Eins og ég segi tónlist getur verið alls konar, hún getur verið falleg, 
hún getur verið ljót, hún getur verið ábreiða, hún getur verið eins og borðdúkur, 
fallegur borðdúkur, hún getur verið skreyting, hún getur verið pólitísk. Þetta er bara 
eftir því hvernig maður svona, eftir því hvernig skapi maður er í og svo ég vitni 
kannski í John Cage eins og mér er mjög tamt að gera að þá var hann einmitt mjög 
mikið í því að endurskoða þetta konsept og vildi meina að tónlist væri bara 
hversdagsleg. Og ég er mjög mikill fylgismaður þess. Og ég held til dæmis að þegar 
það er verið að lyfta tónlist á einhvern svona háan stall eins og hefur verið gert með 
klassísku tónlistina í mjög mörg hundruð ár sem er náttúrulega bara góð og gild 
ástæða fyrir því, bara sagan er þannig að þá svona er það líka svolítið hættulegt á 
sama tíma.  (20:02) 

Guðmundur Steinn Gunnarsson (1982) 
Reykjavík, 15.1.13 

Helstu áskoranirnar fyrir klassíska tónlist í dag: 

Ég held að það sé bara, sömu og alltaf, já maður í rauninni bara að búa til áhugaverða 
tónleika og áhugaverða tónlist og gera hlutina vel og svo framvegis, en ég held að það 
sé kannski, kannski ástæðan fyrir því að þetta er til umræðu er að, já maður getur sagt 
menning eða sameiginlegt vitundarlandslag, að það hefur kannski breyst þannig að 
það er svo mikill hraði á fólki að semsagt, já aðallega út af tækni og svoleiðis að þá er 
einhvern veginn alltaf meiri krafa að geta sagt meira í færri orðum og svoleiðis og ég 
held að eins og að ef maður skoðar fræðibækur sem eru skrifaðar fyrir sirka 1950 að 
það er mjög erfitt fyrir nútímamann að lesa þær miðað við eitthvað sem er skrifað 
síðar að það virðist vera, já, að athylgissviðið er kannski almennt orðið þrengra hjá 
fólki og hérna, þannig að það er eitthvað sem að já er einhver svona punktur til að 
vinna með af því að ég held sko að það gerist hjá öllum samtímis af því að flestir eru 
sko kannski, flestir sem á annað borð eiga tölvu eða bíl eða eitthvað eru partur af 
þessum breytingum, þú tekur ekki eins eftir þeim af því að þú ert partur af þeim. 
Þannig að ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem að fólk þarf að vera meðvitað um 
eða hvort að það sé eitthvað sem að gerist eðlilega, en það getur útskýrt eitthvað sem 
að virkaði vel fyrir 30, 40 50, 70, 100 árum virkar ekki eins vel í dag en ég held að að 
vissu leyti finni fólk það að sjálfum sér. 

Hvað er hægt að gera þegar maður heldur tónleika til þess að takast á við þennan 
hraða? 

2:18 
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Kannski fyrsta vandamálið sem kemur upp er, eða vandamál sem þetta leiðir af sér er, 
eða ég sé það fyrst og fremst í sambandi við kynningu, það er svo erfitt að, það er svo 
mikið um að vera að allir verða að finna sér einhvern veginn leiðir til þess að kynna 
hlutina, og þá er mikilvægt að hafa í huga þú veist að ef að það geta ekki allir í 
heiminum heyrt af þessu þú veist hverjir þá, hverjir eru líklegastir til þess að hafa 
áhuga. Og það er oft nefnilega ekki alveg, það getur verið varasamt held ég að svara 
því fyrirfram held ég af því að það getur komið manni svolítið á óvart. Það er ekki 
alltaf fyrirsjáanlegt. Og ég held þess vegna sko að það skipti máli að vera með dáldið 
opna arma sko, að hérna að fólki finnist það vera velkomið, og já og mér finnst það 
ekki þýða sko að maður þurfi að stilla því þannig upp að maður þurfi að búa til svona 
leikrit að þetta sé rosalega mikið fyrir alla og svona og tala svolítið niður til fólks eins 
og þetta séu börn og vera með svona DJ og kampavín á eftir eða eitthvað þannig 
heldur bara þannig að það sé ekki hroki í umgjörðinni, ég held að það sé mikilvægt 
sko, og hérna, í rauninni þá held ég að, það sem maður hefur áhuga á er líklegt að 
einhver annar hafi áhuga á og ef maður treystir því þá er maður, það er það eina sem 
maður hefur til að vinna með þannig að maður verður bara að taka sénsinn á því og 
hvernig getur maður kynnt það þannig að sem flestir gætu verið forvitnir um það. 
Þetta snýst aðallega um það, hvernig vekurðu, eða allavega fyrir Jaðarber er tilfellið 
það að við erum að reyna að vekja forvitni fólks og þannig, af því að þú veist, þetta er 
ný tónlist og þannig kannski veiðir maður fólk inn.  

4:41 

En annað sem ég vil kannski segja um sko tónleikaform í þessu tilliti að það 
náttúrulega kemur sjálfkrafa upp sko spurningin þolir fólk eins langa tónleika og 
einhverntíman og eitthvað svoleiðis. Ég hef mikið spáð í því sérstaklega með 
nútímatónlist. Ég hef oft velt því fyrir mér hvort þetta hefðbundna 
kammertónlistarform henti nútímatónlist eins og hún er í dag af því að, og þá er ég 
ekki að tala um að allt ætti að vera í hátölurum og allir að standa með bjór eða 
eitthvað svoleiðis vegna þess að mér finnst það alls ekki virka. Ég held að sérstaklega 
tónlist sem er til dæmis eftir nótum og er mikið æfð af hljóðfæraleikurum að hún 
verður aldrei kasúal og ef maður ætlar að setja það upp sem eitthvað kasúal að þá er 
það lygi og það skemmir fyrir flutningnum og upplifuninni. En það sem ég held að sé 
hins vegar framsetningarvandamál er þetta með þetta syrpuform af því að tónleikar 
eru, þú ert með ákveðna syrpu og það virkar með kannski 19. aldar tónlist af því að 
það er oft eitthvað meira sameiginlegt í tónmáli af því að einhver velur efnisskrá og 
velur verk sem passa saman, einhver sem eru kannski  af sama tímabili og kannski eitt 
frá öðru til að hafa smá kontrast, það er eitthvað í tónmálinu sem að gerir þetta 
heilsteypt. En að fara á tónleika með nútímatónlist þar sem þú ert með svona þrjú heví 
verk fyrir hlé og þrjú eftir hlé, og það er,  og þó að það séu kannski bara 40 mínútur af 
tónlist, þá er miklu held ég auðveldari reynsla fyrir nútímamann allavega af minni 
kynslóð að mæta á kannski bara eitt langt verk eða og í rauninni, mörg verk eftir sama 
höfund. Af því að það til dæmis að setja sig inn í mörg tónmál svona á þvers á kruss 
eins og er oft kannski á svona, ég meina það gæti verið, oft er kannski nútímatónlist 
skipulögð af einhverjum svona, það oft kannski einhver rótgróin hátíð þar sem eru 
einhver svona ferli, það eru kannski hugsanlega jafnvel umsækjendur og valið og þá 
er bara svona still upp eftir hentisemi í rauninni eftir hljóðfærunum og þá er í rauninni 
ekki fagurfræði ofan á hvernig verkum er raðað saman og ekki einhver smekkur, og í 
rauninni þá getur búrókrasían svolítið virkað gegn smekk. Það að semsagt að einhver 
sé að gera eitthvað út frá sínum smekk er kannski litið hornauga af því að það getur 
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gefið til kynna eilítið smá og svo framvegis. En ég held að það sé mjög mikilvægt sko 
að það séu settir saman tónleikar eftir einhverjum smekk og það skiptir í rauninni ekki 
máli hvers smekkur það er, bara til þess að einir tónleikar myndi skýra heild, og ég 
held að það sé eitthvað sem er erfitt að gera af maður segir ég ætla bara að vera með 
nútímatónlist héðan og þaðan. Það getur verið svo ótrúlega margt, að það er svo, það 
getur verið alveg bara mjög þreytandi að þurfa að heyra svona ótrúlega ólíka hluti í 
svona einni setu.  

8:14 Já þú ert kannski búinn að tala svolítið um að vekja þessa forvitni. Eru kannski 
einhverjar pælingar á bakvið það að fá einhverja á tónleika sem hafa kannski aldrei 
farið á tónleika? 

8:28 

Já, góð spurning. Ég nefnilega, ég veit ekki alveg hvernig þetta gerist nákvæmlega 
vegna þess að ég, þú veist, mér finnst að ég ætti að segja já bara nota facebook og 
eitthvað. En ég mundi bara segja að það skili bara það sama og engu sko. En það er 
mín reynsla af því að vinir manns eru ekki markhópurinn nema bara fyrstu þrír 
tónleikarnir sem maður heldur. Það hefur ekkert upp á sig að vera að reyna að draga 
vini sína með einhverri, þú veist, sektarkennd eða eitthvað svona. Þú veist, það er bara 
kjaftæði. Ég held að maður, á Íslandi þá er einhvern veginn ennþá, þá skipta blöðin 
ótrúlega miklu máli, blöðin og útvarpið, að það sem kemur þannig er líklegt til að fá 
fólk til að mæta,  

en svo er einn hérna hópur sem er rosalega duglegur að mæta á allt svona skrýtið og 
framandi sem að oft gleymist, að það er fólk sem býr á Íslandi en talar ekki endilega 
íslensku og þetta eru erlendir stúdentar og þetta er líka kannski oft bara ungt fólk sem 
að býr hérna og innflytjendur af ýmsu tagi og þá getur náttúrulega hjálpað að vera 
með í Grapevine eða eitthvað svona. Við höfum verið heppin út af því að Listasafn 
Reykjavíkur dreifir öllu sínu efni bæði á íslensku og ensku. Ég held að það séu margir 
sem að, að það skili mörgum út af því sko og líka, að ógleymdu að það eru ferðamenn 
allt árið. þú veist það er að verða meira líka á veturna sko. Þannig að það er líka 
kannski eitthvað sem að gleymist í markaðssetningu, þú veist kannski fyrir svona 
rótgróna Íslendinga að þá held ég að, ja ég meina oft er gott að koma einhverju inn í 
blöðin og það virðist ennþá vera þannig og ég held sko frekar að reyna að koma 
upplýsingum inn á einhverjar vefsíður heldur en að, af því að svona samskiptamiðlar 
að þá ertu bara með einhvern veginn þinn hring einhvern veginn. Jú jú við gerum það 
líka og það gera það allir líka en ég svona, mér finnst það vera aðeins svona ofmetið 
kannski, það er kannski það sem er að skína í gegn af því að yfirleitt, ég hef tekið eftir 
því til dæmis með Jaðarber að það eru oft mjög mikið af andlitum sem ég þekki ekki 
neitt og það er í rauninni það sem maður vill og það eru ekki vinir manns á facebook 
að koma þá. Og ég held að, já ég held að það sé líka bara þetta að fyrir okkur hefur 
það verið þannig að semsagt áhangendur nútímatónlistar er ekki eina mengið fyrir það 
sem við höfum verið að gera, það virðist vera mikið af fólki sem að er áhugasamt um 
myndlist eða aðrar listir eða bara almennt forvitið sem að virðist vilja koma.  Eða 
svona eftir á að hyggja þá held ég að svona smáatriði eins og nafnið hjálpi til. Já og 
núna er ég til dæmis í samtökum sem heita SLÁTUR og það eru margir sem spyrja 
hvað eru þetta bara kallar eða þú veist er þetta voða blóðugt eitthvað og þannig að það 
segir margt sko hvað þetta er og hvernig nafnið er þó að maður spái stundum ekki í 
því fyrr en eftir á að fólki finnist það þá vera velkomið. 



 

 124 

Um hvað snýst Jaðarber? 

11:59 

Jaðarber, það er eiginlega Tinna sem átti hugmyndina, hafði samband við mig og svo 
hefur þetta svona þróast, við höfum þróað þetta saman, þó að við höfum talað um að 
reyna að fá fleiri inn í þetta og semsagt. Já þannig að hugmyndin var bara að vera með 
tónleikaröð þar sem við erum eins og svona sýningarstjórar, tónleikastjórar og veljum 
einhver verk, í rauninni bara eitthvað sem að við höfum áhuga á og oft þurfum við að 
praktísk efni vegna þess að það eru yfirleitt ekki miklir peningar sem við höfum úr að 
moða, já eða sníðum okkur svona stakk eftir vexti. En semsagt, hugmyndin hefur 
verið dáldið að vera jafnmikið semsagt með erlenda nútímatónlist eins og íslenska, í 
rauninni meira erlenda en íslenska hingað til og valin verk einmitt tónleikar þar sem 
er eitthvað þema þar sem að hlutir passa vel saman að okkar mati að þeir myndi 
einhverja áhugaverða heild. Já, eitt af fyrstu markmiðunum var semsagt að vera með 
þú veist, tilraunakennda tónlist, og sérstaklega ákveðin svona afbrigði sem hafa 
kannski ekki heyrst mikið á Íslandi svona almennt, að það var eitt það fyrsta. En svo 
hefur kannski dáldið loðið við þetta líka kannski af því að við erum þarna á safninu þú 
veist tenging við myndlist eða gjörningalist eða eitthvað svoleiðis en það er ekki 
krafa, við gerum ekki kröfum um að það sé svoleiðis tenging á tónleikunum. 

13:48 En þegar þið eruð að gera eitthvað svona nýtt og óvenjulegt eða eitthvað 
skrýtið, hver finnst þér viðbrögð áhorfendanna vera við því? 

13:55 

Ja, bara mjög jákvæð hingað til sko, af því að eins og ég segi þetta eru kannski, maður 
getur flokkað þetta gróflega í mismunandi hópa, þá sem eru að mæta, en þótt að það 
sé náttúrlega ekki sanngjarnt að líta á það þannig en ég held að kannski fólk komi með 
ólíkar væntingar inn á þetta og mér finnst öll viðbrögð hafa verið bara mjög jákvæð 
sko, mun jákvæðari en ég bjóst við, og mér finnst einhvern veginn, það hefur kannski 
bara hitt þannig á að það er, það er tími fyrir þetta núna þú veist eins og þegar við 
vorum með tónleika sem tengdust hérna Musica Nova og íslenskri tónlist aðallega frá 
7. áratugnum. Þá vorum við til dæmis með verk eftir Nam Jun Paik og svona Fluxus 
verk innan í prógramminu af því að það var frægt að það olli einhverri hneykslan á 
sínum tíma og það náttúrulega veldur ekki hneykslan núna en fólki finnst það kannski 
dáldið skemmtilegt sko og hérna og sér þetta kannski í allt öðru samhengi í dag heldur 
en þá.  

Og það er líka eitt sem mér finnst svona og kannski líka tengir þetta yfir í myndlistina 
að mér finnst vera ákveðnar gerðir af músík, já ákveðnar hugmyndir í listum sem að 
koma í rauninni úr tónlistarheiminum sem hafa samt ekki fengið brautgengi í 
tónlistarheiminum fyrr en nýlega heldur svolítið meiri hljómgrunn í 
myndlistarheiminum og það eru eins og bara þetta hugmyndin um gjörning eða 
happening og upphaf Fluxushreyfingarinnar, þetta er allt eiginlega, allir sem stóðu á 
bakvið það á sínum tíma voru meira og minna allir einhverjir sem sóttu tíma hjá John 
Cage í New School of Social Reaserch og líka með konseptlistina eins og So le vit að 
hann sótti sínar hugmyndir í að skrifa upp eitthvað konsept að mögulegu verki sem 
einhver annar gæti gert, þetta var bara sótt í að tónskáld voru að skrifa nótur og svo 
skrifa þeir texta um eitthvað sem á að gera og þaðan verður það að konseptúalískri list 
þannig að ég held að tónlistarheimurinn hafi svona dáldið einangrað sig eða svona 
aðskilið þetta svona frá sinni establíseruðu sögu af kannski ótta við að það ögri á 
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einhvern hátt hefðbundnu handverki, kunnáttu eða prófessjonalisma sem að því var 
náttúrlega ætlað að gera á sínum tíma en núna er þetta orðið partur af einhverju 
sögulegu og mér finnst mikilvægt að líta á það þannig að þetta er stórt blómabeð með 
ýmsum gerðum sem svona einhvern veginn frjóvga hvor aðra svona til langs tíma 
litið. 

Mismunandi aðferðum beitt til þess að ná til mismunandi hópa fólks? 

16:57 

Ég þekki náunga sem að lærði upptökutækni í Nashville í Tennessee í svona 
kántrístórborginni og hérna þar tíðkast útvarpsstöðvar í miðjum Bandaríkjunum sem 
spila aðeins mismunandi gerðir af kántrí, spilað svona eða spilað svona, og það tíðkast 
hjá upptökumönnum þar að semsagt þú býrð til aðeins mismunandi mix eftir því á 
hvaða, af sama laginu, og sendir mismunandi mix á mismunandi útvarpsstöðvar 
þannig að þú svona hækkar aðeins í grófa gítarnum eða setur jafnvel nýjan aðeins 
rokkaðri gítar fyrir þessa útvarpsstöð og aðeins öðruvísi fyrir þessa. Og það er 
náttúrulega hægt að gera það þannig og það er náttúrlega eins og í popptónlist þar sem 
er til svona markhópavæðing þar sem þú ert með svona focus group og svoleiðis, 
prófar þetta á fólki og hvað finnst þér um þetta. Þannig að það er hægt að fara alveg 
endalaust langt og menn vilja í að pinpointa einhver markhóp og mata hlutina ofan í 
hann. En það sem er náttúrlega málið með svona markhópa þar sem að kannski hætta 
við það er að þú veist þetta með tölfræði og fordóma, þú getur verið með sko 
tölfræðilega rannsókn á einhverju sem segir nákvæmlega sama og almennir fordómar 
og hvort tveggja er jafn ósanngjarnt af því að þeir sem lenda einhversstaðar á milli 
eða á gráu svæði eða þau fáu prósent sem þetta á ekki við um að það verður útundan 
og ég held að sko það sem hefur gerst á undanförnum árum bæði út af sko aukinni 
tækni í framleiðslu og út af internetinu og svona. Það er einhver sem skrifaði bók sem 
heitir Long Tail, að það eru færri, nei fleiri sem selja færri vörur og bara almenn 
þróun á markaði í dag og ég held að sko til þess að svara því hvernig maður nær til 
ólíkra hópa þá held ég að það sé best að vera, að festa það ekki of mikið niður á 
einhvern einn, segja að einhver kynning sem segir skýrt þú veist þetta er bara fyrir 
þessa heldur einhvern veginn hafa það bara kannski jákvætt og hlýlegt, opið, og segja 
í rauninni minna en meira en ekki kannski að reyna að gera kannski margar 
mismunandi kynningar, en í staðin eins og við vorum að tala um áðan þá er hægt að 
setja sömu kynninguna á mismunandi staði og passa til dæmis að eins og á Íslandi er 
mjög mikilvægt að, held ég, eða allavega getur verið til góða er að vera með allavega 
eitthvað kynningarefni á ensku sem fer inn í þannig miðla upp á og kannski öðrum 
málum líka, þú veist ég veit það ekki. Aðallega bara þetta að fólk geti fundið út ef það 
hefur áhuga. Ég held að það sé kannski mikilvægari spurning eins og ef maður hugsar 
að það er einhver sem er þrettán ára, pólskur í Kópavogi. Getur hann fundið út um 
þetta ef hann hefði áhuga. Ég held að það sé kannski mikilvægara en að hugsa hvernig 
getum við sannfært einhvern sem hefur ekki endilega áhuga að hann verði að sjá það, 
eða þannig. Þannig að ég held að þetta, auðvitað þarf maður að hugsa um það og 
maður þarf að gera einhverja kynningu en það þarf held ég bara að vera líka 
heiðarlegt sko. Að maður hérna, segi hvað þetta er en kannski án þess að nota kannski 
of mikið af einhverju sérfræðihugtökum eða einhverju svoleiðis þannig að þetta bara 
að maður miðli því hvað manni sjálfum finnst þetta spennandi. 

Hlutverk nýrrar tónlistar í þróun á tónleikaforminu: 
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20:52 

Ég held til dæmi sko að eins og þegar maður hugsar um sinfóníuna þetta með þú veist 
kannski eitt nýtt verk lókal eða eitthvað svona fyrir hlé og svo eitthvað aðeins 
þekktara og síðan eitthvað svona doðrant úr tónlistarsögunni þekktur eftir hlé. Ég held 
að það sé mjög vont fyrirkomulag fyrir alla sko af því að ég held að, og þá komum við 
aftur að þessu ef maður auglýsir til dæmis, sinfónían, og, að sá sem hefur kannski 
áhuga á einhverju skrýtnu eða forvitnilegu hann er ekki að fara að mæta á tónleika þar 
sem er auglýst sinfónía eftir Tchaikovsky og svo er eitthvað eitt verk eftir einhvern 
sem maður hefur ekki heyrt um. Þannig að það er svona „self fulfilling proficy“ þú 
veist að eins og þetta sé eitthvað svona eitur sem að fólk situr uppi með og verður að 
blanda út í af einhverri svona skyldurækni. Og ég held að þess vegna sko það sem að 
Ilan hefur verið að gera sé alveg ótrúlega sniðugt og ég held til dæmis að það sýndi 
sig á Tectonics hátíðinni þó að þetta sé í fyrsta skipti sem þetta hefur verið gert og það 
var verið að prófa, en þú ert með heilan dag tileinkaðan John Cage, eða það hefði 
getað verið Xenakis eða Stockhausen eða eitthvað, að þú getur fengið fullt að fólki en 
það er ekki endilega sama fólkið og kemur á Brahms, þú veist, það er eitthvað 
overlap, og en það er ekki endilega alveg það sama. Ekki það að mér finnist alslæmt 
að innihalda nýja tónlist innan um gamla, ég er ekki að segja að það, en ég held samt 
að það verði bara að ráða líka ferðinni hvað passar saman, eða hvað getur verið 
áhugavert, eða til dæmis eins og þegar Berlinar Fílharmónían var hérna og byrjuðu á 
Atmospheres eftir Ligeti sem er nú bara orðin svona klassík í dag, að þá er það svona 
samt valið á sömu forsendum og hin verkin inn í eitthvað svona prógramm sem að 
stjórnanda þykir áhugaverð samsetning eða svoleiðis. Ég held að þetta sé miklu frekar 
að það eru tónlistarmenn sem að þekki lítið af nýrri tónlist og heyra kannski bara og ef 
þú heyrir alltaf bara, það er náttúrlega nauðsynlegt að flytja ný verk eftir tónskáld úr 
umhverfinu, það er bara eitthvað sem þarf að gera. En ef það er eina nútímatónlistin 
sem þú heyrir þá hefurðu ekki mjög góða sýn á hvað er að gerast og hvað er til af því 
að ef þú værir að hlusta á alla tónlist sem var skrifuð í kringum Leipzig 1740 eða í 
kringum Vín árið 1790 eða 1800, þú veist það er ekkert víst að manni, að það væri allt 
svo æðislegt og, já og það er einhvern veginn svona menntakerfið allt saman og 
tónlistar establishmentið þú veist, býr til ákveðnar svona kanónu. Þetta eru 
stórmeistararnir, þetta er hérna, og það verður náttúrulega bara eins og svona X-ið, 
bylgjan, þú veist matað vinsældarlistann ofan í fólk og bæði þá þarf fólk að, mér 
finnst skemmtilegt eins og með til dæmis svona eldri músík þegar fólk er svona að 
grúska og grafa upp eitthvað gamalt, og ég held að það sé skemmtilegt en að sama 
skapi á öfugan máta að þá má segja að þegar maður skoðar nútímatónlist eða segjum 
bara 20. aldar tónlist þá er kannski, þá eru ákveðnir hlutir sem hafa, sem að margir eru 
sammála að séu, hafi staðið upp úr eða er eitthvað sem er gott og þannig og líka að 
það eru hlutir sem að margir sýna áhuga núna sem eru ekki endilega þeir sömu og 
margir unnendur nútímatónlistar sýndu áhuga á sínum tíma, þú veist, að það breytist 
aðeins. 

25:14 

Ef maður skoðar söguna, að þá, æi þetta eins og með þú veist að klappa á milli kafla 
og eitthvað svoleiðis, ég man ekki hvar ég las það, að hérna eftir eða við 
frumflutninginn á 9. sinfóníu Beethovens að það hafi verið klappað svo mikið eftir 
fyrsta kaflann að það þurfti að flytja hann aftur. Þannig að það er allt öðruvísi, það er 
pínu orðið svona steingert sko, einmitt þetta form að sumu leyti þú veist, og ég held 
að það sé bara. Og að sumu leyti er það eitthvað sem að fólk heldur í af því að það elst 
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upp við það og það fylgir því líka einhver, það er viss helgi sem felst í því að það er 
eitthvað format sem að allir eru sammála um, en það getur líka orðið of hart og of stíft 
og ég held að það sé, sé alveg hægt að finna aðrar leiðir, en ég held að þær séu ekki 
endilega að, felist ekki endilega í því að gera þetta meira eins og einhverja 
popptónleika eða þannig af því að fólk sækir í þetta af því að þetta er ekki það sama. 

Sjónræn upplifun á tónleikum, skiptir hún máli? 

26:20 

Ég held að það geri það alltaf  og hafi alltaf gert í tónlistarsögunni, og maður man eftir 
tónleikum líka út frá því sem maður sér, og þegar einhver stígur á svið, þá er það 
alltaf leikrit að vissu leyti sama hvort maður lítur akkúrat þannig, eða þú veist, það er 
performance og allt þannig skiptir máli. En ég held að sko, þetta hefur til dæmis verið 
dáldið í umræðunni, þú veist í SLÁTUR var til dæmis svona nótnaskrift sem sést á 
skjá og svoleiðis. Ég held að það getur alveg verið gaman að vera með eitthvað til 
dæmis eins og myndbönd og eitthvað svona, en það er mjög varasamt sko hvernig það 
er gert af því að myndband getur verið svo rosalega sterkt að einhver sem er að horfa 
á sjónvarp og youtube alla daga kannski leiðist hugsanlega minna ef það er komið 
með þetta inn í tónleikasal en það er ekki endilega gott. Af því að þú veist það er það 
sama með skólastofu, þú veist það þarf ekki að gera allt að youtube endilega. En það 
er hægt að nota myndbönd smekklega, en þá þarf maður að hafa í huga að sko þegar 
þú horfir á bíómynd, þá tekurðu miklu minna eftir tónlistinni heldur en hinu 
myndræna og semsagt það er mjög líklegt að myndin taki yfir, ef það er gert eitthvað 
sem er mjög myndrænt þá er mjög líklegt að það verði aðalatriðið. Á móti kemur, þá 
breytir því hvernig myndmálið er. Eins og til dæmis hérna kvikmyndagerðamaðurinn 
Stan Brackets, það var bandarískur svona tilraunakvikmyndagerðamaður sem að 
semsagt vann með filmu svona beint, og teiknaði og risti beint á filmuna og með 
svona kemísk efni, þannig að það var ekki eitthvað gert við filmuna þannig að úr 
verða svona abstrakt litir á hreyfingu í rauninni og semsagt fyrir hann þá fannst 
honum sko skemma fyrir ef að fólk spilaði tónlist með myndunum hans. Af því að þá 
er í rauninni myndin orðin svo abstrakt að hún er eins og tónlist og ég held að þegar 
þú ert með tónlist þar sem er ekki söguþráður og það er ekki andlit og hérna eitthvað 
þannig sterk tenging að þá kannski tekur það, þá kannski verður það svona fínlegra og 
í rauninni meira eins og tónlist að sumu leyti og ég held að þarna geti bara verið 
einhver balans að svoleiðis mynd myndi tildæmis tónlistin taka yfir og öfugt ef það er 
eitthvað sem er mjög figuratíft, leikrit, narratíft og svo framvegis. En ég held að það 
sé ekkert að því að blanda saman til dæmis myndböndum, já eða gjörningum eða 
einhverju svona sjónrænu inn í tónleikaformið en ég held að það sé bara vandasamt 
hvernig það er gert og ekki sniðugt að gera það bara til að halda athygli fólks og 
þannig, ef það er engin listræn hugmynd á bakvið það eða þannig. 

Samstarf milli listgreina: 

29:37 

Ég held að samstarf milli listgreina sé eitthvað sem hefur alltaf verið og er mjög 
eðlilegur hlutur í sjálfu sér og ég held bara að sum verk eru, þú veist, eins og 
einhverjar óperur eða ballett, þú veist eins og kannski vorblótið eftir Stravinsky hefði 
ekkert orðið eins og það var nema af því að það var gert í samstarfi, og þar af leiðandi 
er það mjög mikilvægur hluti jafnvel þótt að maður heyri yfirleitt bara þennan annan 
hluta að þá er það að það er eitthvað kannski sem að gerist, hugmyndir sem koma upp 
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í samstarfi sem gerast ekki annars staðar en svo aftur á móti ef maður myndi hugsa 
um þú veist, ég veit ekki, Brahms, hérna, klarínettusónötu ef það hefði verið eitthvað, 
þú veist hvað hefði annar listamaður haft eitthvað að gera inni í þessu samhengi, það 
er bara verið, já af því að sumt nýtur sín best sem bara alveg eitt og það sem það er 
held ég og sumt eru bara hugmyndir sem geta bara komið upp í samstarfi og ég held 
að það sé alveg eins núna og fyrr á tímum sko að sumt þarf eitthvað svona næði en 
svo eru líka einhverjir blossar sem geta komið upp þú veist í svona samstarfi og ég 
held að það sem skipti þá aðallega máli sé þá fólkið í rauninni. Hvernig fólkið sem 
starfar saman, hvort að það sé með einhverja snertifleti og ég held að það sé oft þú 
veist ef að samstarfið er sjálfsprottið þá er það allt öðruvísi en til dæmis svona 
kúratúríalismi þú veist, látum þennan gera eitthvað með þessum, þótt að, ég veit ekki, 
það getur alveg verið kannski áhugavert líka en ég held að það sé öðruvísi þegar fólk 
semsagt sem hefur áhuga á að vinna saman tengist, að þá getur oft orðið eitthvað mjög 
áhugavert úr því. (31:25) 

Þráinn Hjálmarsson (1987) 
Reykjavík, 17.4.13 

Tónleikaformið og áskoranir í tengslum við það 

0:00 

Það sem mér hefur kannski þótt mest spennandi að vinna sjálfur með eitthvað 
tónleikaform og þess háttar er að skapa svona einhvern skilning í rauninni eða tengja 
hlutina frekar svona vitsmunalega saman. Að það sé eitthvað sem tengir þessar hluti 
saman af því að þeir eru náttúrulega, tónlistin er gerð í einhverju sitthvoru umhverfinu 
og einhverjum stöðum, og þú ert dálítið að tengja þessa staði saman, þú veist, þetta er 
bakgrunnurinn sem að skiptir máli þannig að mér finnst kannski áskorunin vera að 
hugsa dáldið þannig um hlutina líka, hérna af því að ekki bara að þessi verk eiga vel 
saman og þó þau hljómi vel saman þá einhvern veginn þá vill maður líka að það er 
hægt að skapa einhvern skilning þarna á bakvið og það finnst mér dáldið spennandi 
vettvangur að skoða, einhver svona tengsl, einhver vitsmunaleg tengsl, eitthvað, 
tónskáldið var að spá í þessu, upplifði þetta, það eru einhver tengsl, einhver 
hugmyndavinna sem tengir þetta saman, og það er svona það sem heillar mig kannski 
mest við svona hvert, að það geti verið áskorun, og ef maður hugsar svona um 
tónleikaformið þá er þetta í rauninni bara svona endalaus brunnur hugmynda, þú getur 
alltaf svona skapað nýtt og nýtt prógramm eða efnisskrá ef þú einhvern veginn kemur 
þér inn í þessi verk, þannig að þú ert að hlusta eftir fleiri þáttum en bara verkinu og 
hvort það passi hérna sem, fyrir þessa tónleika af því að þessir hljóðfæraleikarar eru 
og þess háttar.  Já af því að það verður í rauninni miklu skemmtilegra, eða svona 
forvitnilegra ef maður er kominn með eitthvað svona konkret, eða ef það er hægt að 
skoða verkin út frá einhverjum fleiri forsendum en bara hljómfalli í rauninni og þú 
veist líka dáldið að skoða heimildirnar í gegnum svona, þú veist ef það er einhver 
ástæða af hverju þetta kemur saman og maður fræðist aðeins svona um einhverja 
hluti. Það er kannski það sem er svona, er kannski bara hugmynd í loftinu, þess vegna 
er kannski kúratorinn eða sýningarstjórinn orðinn svona vinsæll í dag og þess háttar 
en í sjálfu sér þá náttúrulega þarf að fara millileið í þessu af því að í senn hefur maður 
heyrt um einhverjar myndlistarsýningar sem að fjalla um eitthvað ákveðið dýr eða 
þess háttar og það eina sem tengir verkin er dýrið og birtingarmynd dýrsins. Þá er það 
kannski, jú það passar kannski ofan í einhvern áhorfendahóp en í senn finnst manni 
ekkert rosalega sterk svona, ekkert nógu krassandi eða nógu svona, það eru ekki nógu 
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mikil vensl, svona ef að allir eru bara með myndir af hestum á málverkunum sínum þá 
er það kannski ekkert svona brjálæðislega spennandi, að sjá bara nokkra hesta á 
sýningu, og þarna kemur kannski þetta listræna að skoða svona samsetningar út frá 
þessum forsendum. 

Umgjörð tónleika 

2:53 

Já það er, ég hef kannski ekki mikið verið að velta mér upp úr þessu en það er svona, 
við þurfum kannski að átta okkur á því að þetta form sem við erum með, klappað og 
svo kemur þessi þögn áður en tónlistin byrjar,  það er eiginlega bara svona verið að 
skerpa skilyrðin, og það er verið að skerpa skilyrðin þannig að þú ert komin með fulla 
meðvitund að hlusta á þetta. Tónlistin er gerð dáldið þannig að þú hlustir nákvæmlega 
á þetta, að vera að fylgjast með, þetta er ekki í bakgrunni einhversstaðar og síðan er 
náttúrulega bara spurning hvort að það henti fyrir öll, alla tónlist, tökum sem dæmi 
þarna Furniture Music eftir Satie sem að var tónlist sem að átti aldrei að heyrast í 
forgrunni heldur átti bara alltaf að vera undir einhversstaðar, þannig að þá er 
náttúrulega dáldið vitlaust að setja það inn í þannig form, þannig að í rauninni má 
kannski leika sér þarna ef það eru einhver verk sem að kalla eftir einhverri annarri 
athygli og sem dæmi þegar fólk er að nota sjónrænu eða svona þessar hreyfinótur 
þegar áhorfendur fá að sjá innviði verksins bara á tölvuskjá líka, að þá er náttúrulega 
verið að virkja þá á annan máta heldur en að vera að setjast og það kemur þessi þögn 
og við hlustum þá eru þau dáldið aktív í því að þau fá þarna dáldið tækifæri til þess að 
fylgjast með hvernig flytjendur standa sig eða kannski fá þau upplýsingar í gegnum 
hreyfinóturnar í gegnum einhverja svona virkni í verkinu, einhverja svona innviði úr 
því eða það er notað til þess að skapa einhverja stemningu, sjónræna stemningu, 
þannig að. En kannski sem svona flytjandi sem reynir að nota einverja svona leikrænu 
ofan í flutninginn þá hérna veit ég eiginlega ekki alveg svona sjálfur hvað mér finnst 
og hvort að það sé eitthvað blæbrigði sem að henti stundum, en ég veit alveg að það er 
verið að prófa að leikstýra einhverjum verkum, eldri verkum sem að eru hugsuð fyrir 
svona fulla athygli en oft ekki heldur. Ég veit eiginlega ekkert hvaða áhrif það hefur 
og hef eiginlega ekkert verið að kynna mér það út í þaula. 

Rými 

5:09 

Sko, ég hef náttúrulega verið dálítill áhugamaður um rými því að tónlist þróast með 
rými og byggingarlistinni, þú veist í hvar tónlistin var spiluð, hún hafði áhrif á það 
hvað sándaði vel þannig að tónlistin breyttist bara dáldið eftir rýmunum. En nú er fólk 
kannski að spá í rýmum sem eru kannski ekki hönnuð fyrir tónlistarflutning, kannski 
inni í einhverri verksmiðju sem hafa þann blæ að þú ert að koma svona inn á einhvern 
vinnustað en svo er þetta móment að það eru tónleikar, að það svona einhvern veginn 
skýrt að þetta eru tónleikar þannig að kannski stundum virkar þetta sem fagurfræðileg 
viðbót við eða gerir, það er kannski einhvers töffaraskapur í því að vera með þetta inni 
í einhverri vélsmiðju eða þess háttar. En þá ertu kannski með sama formið að það eru 
stólar og það er þögn og það er kannski vel lýst sviðið, þá er kannski rýmið orðið 
þátttakandi í að skapa einhverja ímynd eða þess háttar frekar en að þú sért eitthvað að 
virkja það rými, þá verður það blæbrigði í einhverjum töffaraskap sem er náttúrulega 
bara gott og gilt út af því að þetta er kannski það sem fólk fattaði á 20. öldinni með 
poppinu að ímyndin fór einhvern veginn að taka þátt í því hvernig fólk svona meðtók 
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tónlistina sem er náttúrulega bara frábært ef að tónlistarfólk er líka byrjað að skapa sér 
ímynd sem að gengur upp í eitthvað og mætti vera fjölbreyttari hingað til, en hérna, já, 
en síðan er líka þessi nálgun að nota rými bara sem einhver þátt í einhverri 
rýmisdreifingu, að opna verkið, að skapa einhver hughrif að vera umkringdur hljóðinu 
og þess háttar, það er kannski önnur virkni að nýta rýmið. Síðan aftur á móti hefur það 
kannski gerst hérna að það hafa verið nokkuð margir tónleikar sem hafa verið haldnir 
í Hafnarhúsi sem er ekkert rosalega, þetta er náttúrulega mjög góður salur, en hann er 
ekkert gerður fyrir tónlistarflutning neitt sérstaklega eða neitt þess háttar, þá hefur það 
kannski verið svona úrræði tónlistarmannsins að svona að verða sér úti um 
tónlistarvettvang og hérna og þess háttar þannig að það er þá kannski ekki eitthvað 
sem er rosalega úthugsað en þetta er kannski eitthvað sem að fólk tekur, eitthvað sem 
að er í umhverfinu að þá aðlagar maður kannski hugmyndir sínar að því sko og gefur 
sér það dáldið. 

7:44 

Akkúrat, en það er líka sko alltaf möguleikar í því að nota úrræðin sem maður hefur, 
þá getur maður  hlustað eftir því, ok þetta gerir eitthvað svona hérna með svona 
hughrif, í rauninni sko ekki byrja með stóru spurningarnar, hvað finnst mér um rými, 
hvað vil ég að rými gera, kannski bara byrja með eitthvað rými og þú lærir kannski 
eitthvað inn á það og að þú byrjar á einhverju sem er í kringum þig áður en þú getur 
farið að svara einhverjum risa spurningum sko, já það er stundum svolítið erfitt að 
svara svona stórum spurningum fyrirfram og þá er mjög gott að nýta eitthvað í 
umhverfinu sem er svona, sem segir manni hvernig maður upplifir hlutina. 

Spilar ný tónlist mikilvægt hlutverk í þróun tónleikaformsins? 

8:26 

Tónlistin í dag getur náttúrulega breytt því hvernig við getum lesið í eldri tónlist og 
þess háttar og það er kannski eitthvað sem að hefur verið að gerast, kannski eru það 
áhrifin frá 60s og 70s að allt í einu er tónleikaformið að breytast í einhverskonar 
leikhús með eldri verk og allt í einu er Bach tekinn inn í eitthvað nýtt samhengi og 
þess háttar þannig að kannski er kominn einhverskonar nýr lestur, já og maður á alltaf 
í einhverskonar díalóg og þessi tónlist þótt hún sé kannski í þessum tveimur flokkum 
ný og gömul, þá þú veist er hún þarna í saman forminu og það er ekkert, hún hefur 
áhrif á hvort annað, og það er kannski frekar klassíkin sem hefur haft áhrif á það 
hvernig hin verður, en það er bara eins og gerist með tímanum að við lesum alltaf upp 
á nýtt í fortíðina þannig að það er kannski á eftir að skila sér í rauninni. 

Þráinn á Tectonics 

9:24 

Já ég er með verk á tónleikum Tectonics, á opnunartónleikunum, þar samdi ég lítið 
verk, eða ágætlega langt verk, fyrir sinfóníuhljómsveitina en hún kemur fram í minni 
samsetningu en þau eru bara sex á sviðinu, og hérna verkið heitir Influence of 
buildings on musical tone og er fyrir eiginlega, já strengjakvartett nema án annarrar 
fiðlu og með kontrabassa í staðinn og síðan tvö slagverk, og það er kannski dáldið 
gaman að sjá það hvernig sinfóníuhljómsveitin er að, þetta er samt 
sinfóníuhljómsveitin sem kemur fram og það sem er kannski dáldið heillandi er að 
hljómsveitin er að fatta það að hún geti kannski verið með verkefni sem eru ekki bara 
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hljómsveitarverk í sjálfu sér, að hún geti komið með einhverja efnisskrá sem er ekki 
allt bandið að spila, það eru kannski einhverjir hópar, blástursverk eða þess háttar 
þannig að mér finnst þetta vera kannski eitthvað sem að sinfónían er örugglega með 
einhversstaðar þarna á bakvið eyrað en þetta er eiginlega rosalega spennandi ef að við 
getum farið að líta á sinfóníuna sem bara hóp af rosalega góðum hljóðfæraleikurum 
og geti bara komið sér í hvaða verkefni sem er og það opnar náttúrulega rosalega 
marga möguleika í sjálfu sér fyrir bandið í verkefnavali og þess háttar. En semsagt ég 
er með þetta verk á opnunartónleikunum sem og að spila með Fengjastrúti og sjá um 
æfingar með því bandi sem að leikur þarna verk eftir Christian Wolff, Metal and 
breath og Stones, Groundspace og Pit Music. Þetta eru nokkur verk eftir Christian 
Wolff sem og að við ætlum að leika ný verk eftir Þórunni Björnsdóttur sem heitir My 
life is your life, Pál Ívan Pálsson sem heitir hrista og Áka Ásgeirsson sem heitir 10 
sprengingar.  

Fengjastrútur 

11:34 

Fengjastrútur er nefnilega dáldið sérstakt band að því leitinu til að sérhæfingin í 
bandinu er það að það er enginn sérhæfður, það er enginn sérhæfing, við erum ekki 
hópur sem að þú skrifar fyrir þessar fiðlur og þá getum við leikið það en ef að það eru 
einhver önnur hljóðfæri að þá getum við ekki leikið það, þannig að við erum bara með 
öll hljóðfæri og við gerum eiginlega hvað sem er af okkur krafist og hópurinn hefur í 
rauninni unnið rosalega vel saman líkt og í þessum verkum eftir Christian Wolff þar 
sem það eru kannski einhver svona félagsleg tengsl að skapa hóp sem vinnur saman 
að því að þróa músíkina, þá er þessi hópur svo eini sem hefur sinnt þessum, þessu 
tómi í íslenskri tónlistarsenu, eða vera hópur sem skilgreinir sig ekki út frá neinu 
heldur bara fer í málin í sjálfu sér og er akkúrat kannski meira að fókusera á einhver 
verk sem eru opinn í einhvern enda og við útfærum í sjálfu sér alltaf nýtt og nýtt. Og 
við höfum alveg verið ágætlega oft að leika eins og við mikið spilað Pauline 
Olivieros, þá spiluðum við eina tónleika þar sem við mættum á æfingar mjög snemma 
til þess að íhuga og slaka á fyrir æfingar af því að það var krafist af okkur að vera 
rosalega afslöppuð á æfingum þannig að við tókum alveg klukkustund áður en æfing 
hófst að taka einhverjar jógaæfingar og eitthvað sem kallast djúphlustun sem að 
Pauline Olivieros var búin að hérna kynna fyrir okkur, hún er með þessar hugmyndir á 
bakvið tónlistina sína þannig að við setjum okkur í þau spor sem þarf til að flytja 
tónlistina þannig að þetta er eiginlega bara það sem hópurinn gerir þannig að ef við 
erum beðin um þetta að setja okkur í þessi spor þá gerum við það að sjálfsögðu og 
nálgunin verður bara eftir því í sjálfu sér, það var rosa gaman að spila Pauline á sínum 
tíma. 

Hjóðön 

13:44 

Já, ég er semsagt listrænn stjórnandi tónleikaraðarinnar Hljóðön sem að fer fram í 
Hafnarborg. Þar erum við akkúrat þarna að leika okkur með það að sem listrænn 
stjórnandi að þá er ég að fá til mín hljóðfæraleikara og í sameiningu með þeim er ég 
dáldið að vinna með þeim prógrammið að í rauninni er minn þáttur í þessu að fá fram 
einhverjar hugmyndir og reyna svona að binda saman hvað henti vel á tónleikunum 
og þess háttar, þannig að í sjálfu sér er þetta svona autt svið sem að ég bið fólk 
semsagt flytjendur um að koma og taka þátt en samt í einhverju svona, samt er maður 
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aðeins að vera meðvitaður um það að það sé hægt að skapa einhverja svona hugsun á 
bakvið tónleika hverju sinni og þetta er eiginlega dáldið spennandi og hingað til hafa 
flestir bara haft mjög gaman af því að prófa eitthvað svona sko að koma með 
einhverjar hugmyndir, kasta á milli hugmyndum og reyna að skapa eitthvað samhengi 
á tónleikum. Svo nafnið skírskotar til phonems, sem að heitir á ensku phonems já, 
hljóðön er phonems og þetta er semsagt minnsta einingin í tungumálinu þannig að 
þetta eru öll hljóðin sem að skapa orð þannig að ef þú getur raðað mismunandi 
hljóðum saman, sum orð bera með sér einhverja merkingu, önnur ekki, að þá er 
hugmynd tónleikanna að vera að púsla saman einhverju, og kannski kemur einhver 
rosalega skýr merking á bakvið tónleikana en síðan erum við eiginlega bara dáldið að 
prófa okkur áfram hvernig, hvaða vensl skapast þarna á milli verkanna í sjálfu sér, 
það er þarna dáldið þessi hugmynd sko, phonems eða hljóðön. 

 

Víkingur Heiðar Ólafsson (1984) 
Reykjavík, 23.4.13 

Stærsta áskorunin 

0:00 

Er hún ekki bara fyrst og fremst er ekki alltaf stærsta áskorunin sem snýr að manni 
sjálfum. Það er í rauninni sama sko hversu góðar og nýstárlegar og frumlegar 
hugmyndir maður hefur þá er alltaf mesta áskorunin að geta framkvæmt þær. Þannig 
að fyrir mig er stærsta áskorunin alltaf að geta framkvæmt, að geta spilað það sem 
mig langar til að spila, það er númer eitt. En ef við erum að tala um áskoranir svona í 
dáldið stærra samhengi, út fyrir mann sjálfan, þá, það er svolítið erfitt að segja, ætli 
það sé ekki sko að finna sko út hvernig maður getur, hvernig maður getur treyst því 
sem maður er að gera, hvort sem það er að halda 80 mínútna einleikstónleika með 
verkum eftir eitt eða tvö tónskáld eða þá að maður er að spila í einhverju hráu rými og 
gera eitthvað miklu öðruvísi konsept, þá er það eiginlega aðallega það að geta 
afmarkað einhverskonar ramma sem maður vinnur innan, af því að það er einhvern 
veginn svo margir möguleikar, að já, það er kannski það sem mér finnst vera stærsta 
áskorunin að það sem maður gerir sé fókuserað og skýrt, hvað sem það er, og að 
maður treysti hugmyndunum og leyfi þeim að virkilega að njóta sín. Svona allar 
flóðgáttir opnar, það er mjög auðvelt að ætla sér ekki of mikið í einu sko. 

Er hægt að beita mismunandi leiðum til þess að veita áhorfendum einhverjar 
sérstakar upplifanir? 

Það er náttúrulega, sko, já undanfarin svona síðustu 10 ár hafa náttúrulega einkennst 
svolítið mikið af því að menn hafa verið að leita leiða til þess að svona gera 
tónlistarupplifun á tónleikum fjölbreyttari. Fyrir mér sko, já, ég ætla að koma með 
komment á tónleikaformið. Sko, núna, það er í rauninni tiltölulega stutt síðan að 
tónlist, að hlusta og njóta tónlistar varð eitthvað svona einstaklingsmiðað og oft mjög 
einstaklingsbundið. Núna eru allir hver í sínu horni með heyrnatól að hlusta og sýna 
tónlist og hvenær sem þeir vilja og hvernig sem þeir vilja. Það er ekkert langt síðan 
þetta var óhugsandi, þú veist það er kannski svona 30, 40 ár síðan það varð útbreitt. 
Það hefur náttúrulega aukist rosalega mikið síðustu 10 árin, og svona tónlist bara frá 
upphafi mannsins var félagsleg athöfn og það að njóta tónlistar, að syngja og spila 
tónlist var eitthvað sem þú gerðir í því samhengi, félagslegu samhengi. Þannig að ég 
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held sko að það að fara á tónleika núna, þú veist ef þú situr á tónleikum sem eru 
kannski 60, 80 mínútur, eitthvað svoleiðis, ég held að það er búið að tala um það 
rosalega mikið niður oft sko, og það hefur verið oft mjög negatív umræða út í 
tónleikaformið, þetta klassíska tónleikaform svona síðustu 10 árin. Ég held að það 
muni svolítið breytast og ég held að það eigi eftir að koma, eða ég er eiginlega alveg 
viss um það, að það eigi eftir að koma mjög sterkt aftur inn. Það að fara og loka sig af 
á tónleikum en samt í þessu félagslega samhengi, að hlusta á tónlist og gera ekkert 
annað, þetta ritúal að fara á tónleika og njóta tónlistar í því samhengi þar sem er 
ekkert aðgengi allavega þá ætti maður ekki að vera í símanum. Ég held að það eitt og 
sér sé eitthvað sem eigi eftir að verða enduruppgötvað svolítið, en svona aðrar leiðir 
eru náttúrulega bara svo margar, og þá förum við náttúrulega oft að mörgu sem 
náttúrulega telst tónlist og það sem telst myndlist sem maður sér soldið mikið á 
hátíðum eins og Tectonics hátíðinni og fleiri svona sem að fókusera dálítið á nýja og 
tilraunakennda tónlist og list.  

En ég meina svo eru óendanlegir möguleikar, þú veist, það er náttúrlega hægt að gera 
ótrúlega margt, það er mjög gaman að setja tónlist í óvænt samhengi, en það er 
spurning hvað við getum lengi komið á óvart með samhengi, þú veist hversu lengi það 
verður raunverulega frumlegt að spila Goldberg varíasjónirnar í einhverri verksmiðju, 
þú veist, það er alveg skemmtilegt sko, en það er svona þú veist, tónlistin er samt 
alltaf bara tónlistin og kannski er það sem að kemur svolítið í ljós þegar maður fer að 
setja hana í óvænt samhengi að það er samt tónlistin sem að er tónlistin, þú veist, 
samhengi er samhengi, en tónlist er tónlist og hvað sem maður spilar hana í, þú veist 
fyrir áheyrendur er örugglega mjög skemmtilegt og gott að tengja við fleiri þætti, ég 
er algjörlega fylgjandi því, ég er fylgjandi því að menn séu til dæmis óhræddir við það 
að tala um tónlist og spila hana ef að þá langar til, þú veist mér finnst það alls ekki 
vera möst og mér finnst það ekki sko, þú veist og það er bara annað form sko, en það 
er bara einhvern veginn allt galopið, það er kannski staða dagsins í dag. 

Um konsertinn eftir Atla Ingólfsson 

5:10 

Atli samdi þennan konsert sem að er í rauninni, ég veit ekki hvort ég má kalla þetta 
konsert. Hann er búinn að gera svo mikið úr því að þetta sé svona antí-konsert, þú 
veist, concerto eða sin-certo þá kannski. Verkið heitir þessu góða og langa titli 
Lokalagið úr kvikmyndinni Í draumi sérhvers manns er fall hans falið, og er svona 
einhverskonar prógrammtónlist, þ.e.a.s. það er verið að segja einhverja svona abstrakt 
sögu með þessu tónverki skulum við segja, þú veist, að það er mjög skýrt að í lokin þá 
vaknar sögumaður, píanistinn, upp af einhverskonar draumi sem að konsertinn er og 
maður greinir svona einhverskonar vekjaraklukku í gegnum svona í svefnrofunum 
skulum við segja. Verkið er bara mjög svona, mér finnst það mjög skýrt, það er mjög, 
það byrjar mjög svona antíkonsert lega, þ.e.a.s. að píanóið kraumar svona einhvern 
veginn undir hljómsveitinni sem að spilað mjög svona fríkaða tónlist og Ó blessuð 
vertu sumarsól hljómar þarna alveg í byrjuninni á ótrúlega framandi og skemmtilega 
fríkaðan hátt. Svo er eiginlega öll byrjunin þannig að píanóið er svona smám saman 
að mana sig upp í að taka svona stjórn eða svona að verða einleikarinn sem það á að 
vera í konserti og svo tekur við eiginlega bara alveg ótrúlega skemmtilegt tónlist sem 
er bara tiltölulega frjáls en er samt mjög skýr í formi, svona mjög svona, það kennir 
svona ýmissa grasa, mér finnst þetta vera verk sem að kannski sameinar mjög margt 
sem að einkennir tónsmíðar Atla, það er alltaf ofsalega mikill leikur svona, þú veist 
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það er mjög mikið þannig að píanóið er að senda boltann yfir á hljómsveitina og aftur 
til baka og við erum svona að kasta hugmyndunum á milli okkar, við erum svona að 
spinna þetta saman. Sumt af þessu minnir mig á, ég sagði það nú við Atla, að sumt af 
þessu minnir mig á svona Aphex twin eða einhverskonar áhrif úr raftónlist, ótrúlega 
fallega orkestrerað, eða mér finnst það. Mér finnst þetta alveg stórkostlega fallega 
hljómandi verk sko, mikið af kvartónum og allskonar svona skemmtilegri og dálítið 
óvenjulegri hljómfræði. Mér finnst þetta mjög skapandi verk, þetta er svona verk sem 
að teflir svolítið á tæpasta vað að sumu leyti sko að þetta er kannski svolítið svona 
meiri sögumaður og meiri svona meiri söguþráður heldur en í sumum verkum hjá Atla 
sem hafa kannski einkennst af öðrum elementum. Þarna finnst mér píanóið bara vera 
að segja mjög afgerandi sögu og það eru kannski ekkert svo margir í því akkúrat þessa 
dagana eins fáránlega og það kann að hljóma. Þannig að mér finnst hann hafa tekið 
ansi mikla svona áhættu með þessu verki í rauninni sko, þetta er svo óvenjulegt.  En 
það er þá kannski svona dáldið  leikið sér með hlutverk einleikarans í því?  Já 
hlutverk einleikarans er svona, þú veist mér finnst þetta vera alveg skýr konsert, en ég 
meina greinilega er hann það ekki ef að hann er á öðru máli, en það er alveg satt, 
píanóið er ekki, þetta er ekki Rachmaninov, þýskur partur, þú veist, þetta er ekki 
þannig, þetta er ekki svona glæsi, þú veist, þetta er ekki svona bravóverk sko, alls 
ekki, en samt finnst mér það mjög glitrandi sko. 

Er mikilvægt að hafa í huga hverskonar stemningu maður skapar á tónleikum? 

8:40 

Sko í rauninni finnst mér dáldið erfitt að svara þessari spurningu af því að tónlist er 
sko í rauninni eins og ég upplifi hana þá finnst mér oft bara mjög gott að loka 
augunum og virkilega, geri það mjög oft á tónleikum, þannig að ég upplifi tónlist 
einhvern veginn svo hljóðrænt, ekki jafn svona sjónrænt, en svo eru bara allt þetta svo 
ólíkt, það eru svo margir sem fá svo mikið út úr þessu sjónræna og hvort sem það er á 
klassískum tónleikum bara í kjólfötum eða hvort það er þar sem er virkilega verið að 
taka sjónræna faktorinn og gera eitthvað frumlegt við hann. Og þú veist ekki spurning 
að það skiptir rosalega miklu máli hvort sem það er í tilraunakenndri starfsemi eða 
jafnvel líka bara á einleikstónleikum (ég)  

Reykjavík Midsummer Music 

9:36 

Ég stofnaði tónlistarhátíðina Reykjavík Midsummer Music á síðasta ári 2012 og vissi 
bara að mig langaði að prófa að stýra svona hátíð listrænt og skapa alla umgjörð svona 
sjónræna í samstarfi við alveg ótrúlega listamenn og mig langaði að setja saman 
efnisskrá sem mér fannst kallast á. Mig langaði bara að prófa að vera þarna megin við 
borðið af því að ég er alltaf hinum megin bara að spila. Já hugmyndin er náttúrlega 
bara mjög einföld, að spila góða tónlist í Hörpu í kringum sumarsólstöður sem er 
svona kannski einhver skemmtilegasti tími ársins eins og ég upplifi það allavega á 
Íslandi, og líka bara mér finnst ákveðinn svona, ákveðinn skortur á tónleikum undir 
lok júní, svona svolítið einkennilega. Sinfónían er búin, Listahátíð er búin að vera 
mánuðinn á undan og í rauninni er alveg merkilegt bara hvað er lítið um að vera líka í 
Hörpu yfir sumartímann sko. Þannig að hver einasta hátíð, það er margt sem skiptir 
máli sko. Ég lagði rosa mikið upp úr því að við værum með kannski svolítið 
óvenjulegan vinkil hvað varðar svona kynningu og allt þannig efni sem að við létum 
vinna og fékk alveg æðislegan grafískan hönnuð, Helgu Gerði til þess að gera alla þá 
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umgjörð og Karolínu Torren, ljósmyndara sem vann líka æðislega skemmtileg 
vídjóverk þar sem voru viðtöl við alla tónlistarmennina og tónskáldin og svo var hún í 
öllu æfingarferlinu og þetta var allt svona, þetta var mjög mikið í beinni útsendingu 
allt saman, á netinu og út um allt. Þannig að mér fannst það mjög skemmtilegt og af 
því að við vorum að tala um svona sjónræna umgjörð áðan, þá finnst mér það ekki síst 
sko skipta máli í rauninni grafíska umgjörðin fyrir tónleika og efnisskrár  og allt sem 
er gert fyrirfram ekki síður heldur en einhverskonar útlit á tónleikunum sjálfum sko. 
Þannig að það skiptir mig rosalega miklu máli svipað og þegar maður gefur út 
geisladisk að öll element geisladisksins eða þá hátíðarinnar eða tónleikanna kallist 
einhvern veginn fallega á og síðan segja sömu sögu í öllum smáatriðum. Og mér 
finnst rosalega mikilvægt, núna ætlum við að halda áfram með þessa hátíð, mér finnst 
rosalega mikilvægt að hún sé mjög ólík ár frá ári, að það sé aldrei hægt að, að maður 
geti aldrei búist við neinu sérstöku af þessari hátíð, þú veist að hún verði, þú veist að í 
ár 2013 er þemað tímaskekkja og við erum að vinna með það konsept í alls konar 
útfærslum. Á næsta ári er allt annað þema og ég meina hver veit, kannski eitthvað árið 
verður þetta bara sönghátíð, einhverntíman verður þetta kannski bara, ég veit það 
ekki, raftónlist, eða þú veist það er algjörlega opið, og mér finnst það svo skemmtilegt 
þar sem að mér finnst svona kannski leiðinlegast oft við svona hátíðir er kannski 
hvernig þær verða fyrirsjáanlegar og verða að einhverjum svona árlegum viðburði, þú 
veist ég vil að þetta verði árlegur viðburður en ekki svona en ekki fyrirsjáanlegur. 

 

Ingibjörg Friðriksdóttir (1989) 
Reykjavík, 25.4.13 

Stærsta áskorunin 

0:00 

Ég hugsa að þegar að fólk hugsar um klassíska tónlist svona almennt þá er kannski 
það fyrsta sem mörgum dettur í hug er þessi hefðbundna, þú veist bara að láta sér 
detta í hug Mozart eða eitthvað álíka, en þetta er auðvitað sko, þetta er svo rosalega 
breiður vettvangur og það er svo ótrúlega margt áhugavert og skemmtilegt í gangi og 
ég held líka þetta þú veist fólk er kannski til að byrja með hrætt við klassíska tónlist, 
eða hefur ekki áhuga eða hefur ekki fundið sig í þeim, þú veist í gömlu verkunum, þá 
er samt svo, og þú veist og hvað þá ef þau heyra um nýja tónlist, þá sko endanlega 
kannski er þetta afskrifað, en það er svo ótrúlega margt sem að er í gangi og svo margt 
svo áhugavert. 

Ég hugsa að helsta áskorunin sé að breyta ímynd um klassíska tónlist, ég hugsa að 
þegar fólk heyrir talað um klassíska tónlist þá er það fyrsta sem það hugsar um er 
kannski svona þessir gömlu snillingar eins og kannski Mozart, og ekki að tala um 
hann sem, sem að það sé kannski ekki beint slæmt en það vekur kannski ekki áhuga 
hjá ef ég tala bara fyrir mína jafnaldra. Það eru kannski ekki margir sem að myndi 
finnast það áhugavert að mæta á klassíska tónleika ef þeir hugsa um það þannig, en þá 
er það kannski þetta akkúrat að fólk geri sér grein fyrir öllu sem er að gerast og það er 
svo ótrúlega frjótt og svo ótrúlega margt nýtt sem er að koma fram og bara ef maður, 
ef ég tek dæmi eins og tónleikarnir sem voru á Tectonics núna með Duo Harpverk og 
innsetningu fyrir píanóstrengi, þú veist, þetta var ótrúleg upplifun og ótrúlega, þú 
veist ég hugsa það sé, eins og það var kannski fullt af fólki þarna sem að mætir og er 
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áhugasamt en ég hugsa að það sé, það eru svo margir sem að í rauninni, ef að fólk 
myndi labba þarna inn og sjá þetta þá þú veist ég veit það ekki, það þarf kannski að 
koma þessu inn hjá fólki hvað þetta, að klassísk tónlist er svo miklu miklu meira 
heldur en Mozart og hvað þá ef þú hugsar um þú veist ef að fólk heyrir kannski ný 
klassísk tónlist þá kannski endanlega afskrifar það það því þá fer það að hugsa um 
sko, ég veit það ekki, Webern eða eitthvað, og aftur ekkert að það sé óáhugavert en 
fólk kannski er bara hrætt við tilhugsunina. 

Fengjastrútur: Þarf maður að setja sig í öðruvísi stellingar þegar maður spilar í 
bandi þar sem þess er krafist að maður spili á hvaða hljóðfæri sem er 

2:44 

Ég held að maður þurfi svona svolítið að komast út, maður auðvitað fer út fyrir sinn 
þægindaramma, og ég hugsa að fyrir mig sem að svona kem upp úr klassísku 
tónlistarnámi þá er maður svo oft, já maður heldur sér soldið fast í það að vera svona 
inn í sínu umhverfi og þarna svona gjörsamlega þarf maður að, já bara sleppa öllu og 
bara gera hlutina, og það er frábært og það er svona, já og að takast á við það verkefni 
sem einhvern veginn er bara fyrir framan mann hverju sinni sko. 

 

Þurfið þið ekki dáldið að móta sjálf það sem þið eruð að flytja? 

3:28 

Jú, ég held það. Þú veist að einhverju leiti gerir maður það alltaf, en auðvitað enn 
frekar, eða ég meina það kannski fylgir því bara þegar fyrirmælin eru, verða kannski 
óljósari og minni, þá væntanlega þarf maður að taka fleiri ákvarðanir sjálfur hvernig 
maður ætlar að flytja hlutina. En þetta er samt alveg, ég hugsa að við nálgumst þetta 
samt alltaf á sama hátt og við höfum lært að nálgast tónlist, og við berum sömu 
virðingu fyrir þessu eins og alla tónlist sem að við flytjum, sama hvaða verk, þú veist, 
við skoðum alla dýnamíska möguleika á verkinu og allt þetta. 

Hvernig leiðbeiningar gefur Christian Wolff fyrir verkin sín? 

4:12 

Já, það er dálítið svona mismunandi. Stundum gefur hann bara skriflegar 
leiðbeiningar, en í öðrum verkum, eins og við fluttum verk eftir hann sem heitir Metal 
and Breath þá eru bæði nótur og skriflegar leiðbeiningar en þá les maður samt 
nóturnar svona innan þessa leiðbeiningaramma, þannig að það er kannski ekki gefið 
upp ákveðið tempó, heldur er maður kannski inni í leiðbeiningunum að finna sinn púls 
til þess að flytja svo þessar nótur sem er svo aftur akkúrat flutt á opið hljóðfæri, þú í 
rauninni velur það sem þú vilt flytja á. 

Hver er munurinn á hefðbundnum nótum og þessum leiðbeiningum sem flytjendur fá 
stundum í dag? 

5:04 

Já ég held að sko, kannski það fyrsta sem að maður verður að hugsa þegar maður 
hugsar um, eða kannski það fyrsta sem ég hef velt fyrir mér þegar maður er með 
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eitthvað tungumál eins og nótnaskrift þá eru náttúrulega alltaf ákveðnar takmarkanir 
sem að fylgja því tungumáli þannig að þú veist ef að tónskáldið velur það að hann 
ætlar að semja sitt verk innan þessa hefðbundna nótnaskrifakerfis þá fyrirfram eru 
mótaðar ákveðnar takmarkanir sem að er erfitt að komast út úr af því að það eru, já 
það er semsagt ákveðinn rammi sem að hann fer strax inn í og kannski með því að 
nálgast tónlistina með opnum skriflegum leiðbeiningum, með animated notation eða 
öðru þá kemstu kannski út úr þeim takmörkunum en auðvitað þá koma aðrar 
takmarkanir, en þú veist það er líka áhugavert og það er skemmtilegt en þá mögulega 
kemstu samt nálægt því, þetta er einhver leið til að fara að skapa eitthvað nýtt. 

Hvað er animated notation? 

6:20 

Animated notation getur verið rosalega margt, í rauninni getur animated notation þess 
vegna gæti það átt við mynd eða málverk sem þú ætlaðir að flytja tónlist eftir, en 
kannski í þeirri skilgreiningu sem við erum að tala um núna þá er animated notation 
nótnaskrift sem að birtist á tölvuskjá og er oftast hreyfing þannig að það er til dæmis, 
þannig að ef við erum með einhverja línu sem að nóturnar renna yfir eða eitthvað 
álíka, þú veist þar sem að flytjandinn veit að hann spilar þegar hann er kominn inn í, 
þegar nóturnar renna á einhvern ákveðinn stað. Og það er til dæmis nýr möguleiki 
sem að hefðbundna nótnaskriftakerfið býður ekki upp á er akkúrat þetta að 
nótnaskriftin getur hreinlega hreyfst. En það eru margir aðrir möguleikar sem að felast 
í animated notation eins og að það er hægt að nota mismunandi form, það er hægt að 
nota mismunandi liti það er bara í rauninni opnast alveg nýr heimur og það opnast 
auðvitað líka sá möguleiki að nótnaskriftin getur farið að vera hluti af upplifuninni 
þannig að fólk sem að kemur á tónleika er að horfa á einhverskonar vídjó sem er í 
rauninni fyrirmæli að tónlistarflutningnum í leiðinni, og það er rosalega skemmtilegur 
möguleiki og í rauninni nýr möguleiki fyrir tónskáldin. 

Getur slíkt myndband hjálpað áhorfendum hvað er að gerast í verkinu? 

8:08 

Ég held að einhverju leyti getur þetta vakið áhuga hjá fólki sem að annars hefði ekki 
áhuga, en alls ekki til þess kannski að afsaka tónlistina, frekar kannski sem viðbót 
fyrir tónskáldið, en ég meina þá þarf líka tónskáldið kannski að gera sér grein fyrir því 
hvernig áhrif hann er að reyna að kalla fram, af því að auðvitað ég hugsa að sjónræn 
áhrif oft hafa sterkari, já einhvern veginn hafi sterkari áhrif á okkur og geta tekið frá 
að einhverju leyti frá hlustuninni, þannig að við kannski hlustum betur þegar við erum 
ekki að horfa, en þá getum við akkúrat sko, já þetta er bara eitthvað sem að hvert 
tónskáld þarf að gera upp við sjálft sig. 

Er sjónræn upplifun mikilvæg á tónleikum? 

8:54 

Já mér finnst það. En það er mín skoðun, það er ekki eitthvað sem að er rétt eða rangt 
í því, en hérna, en mér finnst kannski að einhverju leyti hefur klassísk tónlist orðið 
svolítið eftirá í svona pælingum, og kannski er dáldið að taka við sér núna og farin að 
skoða möguleika þess að búa til ákveðna stemningu eða eitthvað í kringum verkin, 
sem að getur haft rosalega mikil áhrif á upplifun hlustandans, og það getur verið allt 
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frá því að vera bara litir í ljósum á tónleikum eða hvort þú hefur mikil ljós eða lítil ljós 
eða staðsetning, ertu að flytja tónleikana í kirkju, þú veist af hverju velurðu þessa 
staðsetningu, þannig að ég hugsa að, ég vil meina að, kannski þetta sé meira sko 
einhverskonar atmosphere sem þú skapar og þú getur skapað það með sjónrænum 
áhrifum til dæmis. 

	  

Mathias Johansen (1985) 
Esslingen, 27.4.13 

0:00 

I started to do it when I was about 14 I think and got this very cheap programme 
called dance EJ where you could just like stick together like precomposed pieces and 
then make a track and then I think 3 days later I got really bored by it and then I found 
a tool on the internet that looks like an excel file basically and in each line you have 
10 or 12 numbers, and each number goes for a sample so then you can locate a 
sample, and then you can pitch it and you can take the length and you can take the 
difference between effects and stuff and then basically the whole thing just runs 
down, 32 notes. So you get really crazy if you watch it, it goes like aaa and it doesn’t 
stop basically and you’re getting so much information and, but the good thing was 
that I could create my own melodies because you can change pitch the samples so that 
was kind of the beginning to the electronic music for me and then I got an even more 
advanced programme called Reason where they had software synthesisers simulating 
a studio with mixers and effects and everything that is needed actually to make 
electronic production, so I did that a lot until I was 23, also sold CDs and like an LP, 
so that was quite a cool hobby and, I never did DJ-ing though. So that’s how I got to 
know it and then with 23 I just stopped very abrupt because I didn’t have time to 
continue because basically if you start doing it in the evening it can take a night until 
you can go to bed, because if you’re on fire you just can’t stop. So there were not few 
nights where I was producing until 4 o clock in the morning and then finishing the 
song or just continuing the next day, so I decided to stop it to do my classical studies 
and that worked really well.  

2:26 

Recently I met this guy from a cello quartet, we were playing rock and pop music for 
a gig, and he’s a really amazing player and we’re doing the duo also, and the other 
two are not so amazing cellist but it’s just a such fun group to play with because 
they’re just very easy with it, so I told him about it and he said I should write 
something for the quartet, but actually, then I got back to this stuff and with a 
different programme though, but that doesn’t matter, and did a composition that I’m 
also going to play in this concert and it’s originally for four cellos and electronics, so 
that the other two guys were not really interested in it so far because they’re kind of 
into rock than I am, they are also much older than I am, they’re like 40, so they’re 
much more into rock and were not really really enthusiastic about it, so, and then at 
the same point suddenly Minh got, I showed him just because I visited him, and he 
said that I should show this stuff to Steven because he would need exactly that for the 
final concert. And I showed it to Steven and he said well if you have, you can come, 
because it’s really good but I don’t think we can fit a quartet here, so he said if it’s for 
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two and electronics then it’s great and I said it’s perfect because this other guy he 
really likes it and he is also very capable of playing it, for the other ones I wouldn’t 
know for sure, because I’m a bad composer for cello because it’s really difficult to 
play several parts because just you know, I compose the stuff just not regarding that it 
might be difficult but because it sounds good on the computer.  So exactly, so that’s 
actually the story behind my electronic music producing and how we came here. 

Minni skil á milli klassískrar tónlistar og popptónlistar? 

4:35 

Well it seems to me that people open up the borders a bit and they get interested in for 
example what is very popular now for example tango, different tango ensembles, also 
with very very good violinists or cellists or the bandoneon players, like very very well 
educated and studied people go into other genres now and start to find new stuff and 
also to make combinations in concerts, so that you don’t only play Mozart and 
Brahms in a concert but you have contrasts of different styles also and to brake things 
up and you know. 

Er það vegna þess að fólk vill breyta ímynd klassískrar tónlistar? 

5:22 

Well, I don’t think it’s someone forcing to change the image, I think it’s more the 
general time we are in to just to open your mind to new things. I don’t think it’s some, 
I don’t think we classical musicians are, like me for example, it’s not like I feel I’m a 
missionary for pop or classical music or anything, it’s just I like both of course and I 
always, actually thought of combining it and never saw a way and now this is the 
opportunity for me and just basically it’s nice to have a wide range of styles that you 
can have and that you can enjoy also and if that’s possible to give to an audience then 
both audiences might profit from that. So the pop music audience actually suddenly 
like some Mozart stuff and the Mozart lovers might actually like some electro or 
maybe rock or something else.  So I don’t think it’s a work that we do to get people to 
classical music, it’s just the general time we are in basically. 

6:44 

I think, which everyone knows is that it’s very conservative what the classical 
musicians do usually and I think it’s this thing with the that we can take the same 
attitude with the mixed concerts also. It’s not about forcing something new, it’s just 
about seeing what one can do with what’s there and move it forwards to the audience 
and of course break up with this conservative lining up of chairs and sitting there and 
listening to stuff, and also having visual things like dancers or maybe light 
installations. But I think the most important thing for that is that it’s very good. So 
you cannot just do stuff because it’s stuff and it’s supposed to be interesting I think, 
which is very important, everything also pop music and any crossover thing should be 
very good, so I think quality is very important for everything.  

8:01 

Visual effect can be also for example just black, so you have nothing, and just the 
music, it’s a visual effect because you are not used to it and you have 100% acoustic 
attention. So that’s also a visual effect, so you can also work subjective I think. I am 
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working with an idea with a dancer also, cello and dancer and I imagine myself 
actually not even being in the picture at all but I don’t think that would ever disturb 
my music making because I think you can reunite or unite very different forms of art 
without losing the quality of either. But then it’s a lot of work of course but I think it’s 
very well possible. 

 

Miguel Pérez Iñesta(1980) 
Esslingen, 27.4.13 

Biggest challenges 

0:00 

For me the biggest challenge is actually without touching anything in the traditional 
concert form to keep the attention of the audience in the same way as if we were 
doing something totally crazy. It’s like sometimes you go to the countryside and you 
see a cow and you can say for example, you can say “ah, that’s another cow” or you 
can go and say “wow, what a cow!”. It’s black and white or is brown or red and you 
can see four legs, quite good or two horns and there are many kinds of horns and there 
are many kinds of ears and many different moo and it’s interesting just to look at 
those things and it’s exactly the same in a concert, you go you hear 5th Symphony of 
Bruckner and, I mean it’s important to look and to re-read things and to re-experience 
the feelings and go to a concert, then go to another concert with the same program 
played by other people, by other musicians and try to feel, and I mean I’m now 
talking about as a person in the audience, I like to try to re-hear the same program, the 
same pieces and feel how I think during the performance and that’s also a part of the 
power of the music like it makes you feel different things, and to keep this door open. 
The biggest challenge is to arrive to this moment without changing anything in the 
concert format. 

How to achieve this? 

2:36 

I think the best way would be to keep inside yourself every musician keep this ability 
to, I don’t find the word, to feel wow. This is like this and this is like that and I think 
it’s also a really important thing while reading, while you read a book, it’s important 
to read the books, the good books many many times, or see the good films many 
many times, and that’s something I do all the time. It’s like I, you see different things, 
the story has totally different meanings for you in different moments in your life and I 
think that is important, I mean keep inside yourself the possibility to be open to 
everything and wow what is this what is that. And then I think it’s a natural thing for 
the public, for the audience to see through your openness. 

Visual aspects of concerts 

4:04 

I think it’s very important, the visual aspect, even now for example we have quite a 
lot of projects in the dark, concerts that are played all over the place without seeing 
anything, the audience, but also the musicians don’t see anything and I think in those 
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cases the visual aspect is really strong, that is the fact that nobody sees anything 
makes the visual aspect even more important, things are happening and you don’t see, 
and that is a quite strong visual feeling. And another thing I find important is in the 
normal concerts where you can see, important is that me as a musician I try to, well 
maybe for me it’s maybe a natural way of playing, but if you are all the time 
translating into movements what you are playing or what you see in the music, and 
moving in a chamber music constellation is important for the musicians to be one, it’s 
like to remain together and one follows the other, or one leads the other, the rest of the 
group but for the audience it’s also important to get some information, as much 
information as possible and through every single vague music is sound, but if they get 
also some visual thing, I’m not talking about putting lights, which is also a possibility, 
but putting lights there or wearing a red shirt, but just the movements of the musicians 
I think it’s really important. 

Stravinsky project 

6:29 

What we are doing here in this festival, Podium, with this Stravinsky is a really 
interesting approach to the piece I think, this is a really repertoire piece, I mean 
everyone, or maybe not pianists, but even pianists have the trio version, well cellists, 
they don’t play Stravinsky, but it’s a really really known piece, everyone has heard 
that at least once and the story is a really simple one. The story is a soldier who goes 
on holiday from the army to his village and on his way he, well, the devil finds him 
and talks to him, he talks to the devil and everything is done so the devil has his soul. 
Which is, I think is, how do you say, is symbolized by the violin. So the devil gets the 
violin and the rest is just the story. That is the big part, it’s three quarters of the piece 
and in the end we have a little reference to Orpheus, or just a moment where the 
soldier has become the husband of the princess in a kingdom somewhere and they 
both go out form the kingdom to visit the mother which is the, I mean he was very 
happy with the princess and he thinks, oh maybe if I take my mother with me I would 
be even more happy, and they go to the village of the soldier, and then they separate. 
And during this trip they separate and during this trip the devil gets him forever. Well, 
the reference to Orpheus is maybe not so clear but I think it’s a little bit there.  

9:20 

Ok, the piece is quite simple, it’s difficult musically but the structure is simple. 
Stravinsky wrote the music, Ramuz wrote the libretto, and they decided we will have 
one guy who is going to speak, it’s like the storyteller, another guy is going to do the 
soldier, another guy is going to do the devil, so three men and one woman who is 
going to dance with the soldier in one scene, but she is not going to say anything. That 
is the idea. And here in Esslingen we are doing two things quite differently, and one 
of them is that we have an animation film behind, running in a big big screen, which 
is great I have to say, it’s really really nice. And that is done by Motion Fruit. Motion 
Fruit is a collective of really nice animators, film and they have done this.  

And that is one thing, and the other thing is the stage director Daniel Fluger he has 
rearranged a little bit this actor situation. So we have said there are three men and one 
woman and he has one man and one woman, and this man during the piece, in the 
beginning you think ok this guy is, now he’s telling me the story, now he’s making as 
if he was the devil and now he’s making as if he was the soldier and he does it great, 
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he’s called Uve. He’s a really really nice, great actor and he does it perfectly. So and 
15 minutes after the beginning, or twenty minutes or maybe longer you start thinking, 
ok this guy is switching roles extremely fast, from one to the other. And then there is 
one scene where he’s, his body is acting as the soldier and his voice is the devil, and 
then you recognize, for me it’s a quite thrilling feeling actually, that it’s sad because 
you see these people in the streets sometimes, they have this problem, they speak and 
they act differently or they have this sudden like “blablalbalbla”, or they speak 
“naanannaa”, but you don’t see the connection, and Uve does it great. There is one 
moment where he’s taking something it’s like taking his shirt out and really really 
nervous, and his voice is saying “faster, faster, faster” and you get “ah, what poor 
guy”. So he, the actor he has in him a three personality character which is clearly a 
mental problem actually. And that is a psychological approach to the piece which is 
really interesting I think, and also it’s important to show it I think.  

13:41 

The role of the animation is not just to illustrate what is happening but it’s also quite 
strongly into the acting, it’s like they decided to represent the actor as a “quadrat” as a 
square, as a green square and the devil as a red triangle and they really interact with 
the actor and the actors interact with the screen, like there is one moment where the 
woman, the actress hits the screen and the devil which is this triangle splashes and, so 
it’s even more difficult to coordinate those things but we have luckily our super Josha 
who is the guy controlling the timing in the animation and he’s doing great, without 
him it would be really really difficult to put this together. 

Collaborations with different art forms 

15:23 

I never thought of the advantages of collaborations, I just, it’s the way I work, it’s the 
way I think also and, first of all it’s the way I feel music. It’s like, sound is for me a 
really really important thing, but immediately or instinctively I relate it to movement, 
really strongly to movement but also to painting, photography, cinema, acting, which 
is also, it’s a game with time also, timing is really important there. And I cannot say 
that when I or the people with whom I am working the last years who I luckily little 
by little get to know in Germany, or also in Norway and also people from Island or 
from Switzerland or France, Spain, we are musicians who cannot, I mean, it’s 
impossible to say we decide to do it like this, it’s like we here Brahms Clarinet 
Quintet and we immediately think which other piece would work with it or which 
painter, who could prepare a sculpture for this or which kind of poetry it would work 
or what can we say, in which film we say the same narrative or the same dramaturgy. 
Sometimes it’s really difficult to explain it and that’s why we just do it. So we put 
things together which have the same basis the same. I find also important to, or 
interesting to work in this way because when you think just of the music or 
concentrate when you want to put a program together and you say Brahms and then 
Mozart and then Xenakis and then whatever it might become a difficult task, but if 
you go further and you feel the music through ballet or what we were saying before, 
painting or cinema or whatever, you might have the idea of putting things together 
which are not so easy to relate, so they will perfectly work together because you 
found something, it’s like this “punto e quante”, it’s like you go outside and you see 
everything from a place, from a different perspective, then it might be much easier to 
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put a program together if you go away from this musical world and you open your 
mind. 

Minh Schumacher (1986) 
Esslingen, 27.4.13 

About Podium festival Esslingen 

0:00 

Well so, we founded this festival five years ago actually not knowing what we were 
doing because we just wanted to present music and play music and especially make 
concerts that people actually really really wanted to attend, not like go there for 
special social reasons or whatever but really people attending the concerts that enjoy 
the music, and the music like not really specified but music, that it’s handmade that it 
actually has something to say not like the usual rubbish that you hear on the 
mainstream radio stations so, when we started this festival we actually did really plain 
concerts which were not special in any way, we just had this joy for music and 
realised that this joy alone like people, like musicians who actually express music in a 
special way that can ignite other people like the audience, would successfully, or let 
me rephrase that, people that attended our concerts actually felt the joy that the 
musicians and the passion that the musicians exhibited, so we didn’t have a hard time 
getting audience for the first concerts and then we thought about how easy it is to 
actually get a new audience in a town where there is lots of cultural stuff going on and 
especially a region where you have lots of concerts and orchestras and whatever in the 
classical music sector. We could acquire new audience and that was really something 
we wouldn’t have thought of before. So then we started thinking how about actually 
tackling the new audience and getting people in our age, we are all roughly around 20 
to 25 years old, actually finding a new audience that’s our age and doesn’t have much 
to do with classical music itself but are interested in music and are interested in 
expression on stage so we thought we could have a change with them where other 
concerts or other classical music, certain concert venues where people are not 
concerned about their audience because it’s all the time the same people and they 
didn’t care about how the concert would be like how their looks would be there and 
we actually found out that there are actually lots of young people who care about that. 

 

Have you defined your target group and do you use any special methods to reach this 
group? 

3:26 

Well, we defined a young group and now we define actually a group that consists of 
all generations. Firstly of course we were concerned about the young people and 
young people are used to having like a special design or corporate identity, they are 
used to the things that look catchy, that look in some way cool and have something to 
say at the same time. So we are really concerned about our visual outfit in the festival, 
the brand Podium which we developed over the years. In the beginning we didn’t of 
course have much experience about you know establishing a brand but during the last 
five years we actually worked on it and tried to make the people recognize the logo 
and and give some fresh style every new festival year to make the people think that 
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there is something new going on something that is more than the usual stuff that 
you’re used to and you can do lots of things with just thinking a little bit about your 
brand and actually thinking about how to present your own values in a way that’s 
attractive to people and so what’s our attraction is good music and musicians that play 
tremendously well in live concerts and it’s something live music is something people 
in our age are not used to because you have mp3 or Spotify or whatever everywhere 
you go you can listen to music all the time, actually now you can listen to all or 
almost all music at any time, but actually listening to a musician play in a certain 
moment just for you or a group of people is something very special and you can try to 
transport that in a way that people will understand that when you take care about your 
visual outfit. 

Different mediums 

5:48 

You know our main medium is the internet and the social media. And this is not 
because it’s on vogue or is especially trendy or hip to do social media which many, 
you know economical or many many firms or brands actually use because they 
believe that’s the new thing. We just didn’t have any other chance but social media. 
Because we didn’t, we lacked the money to do normal print advertising, we didn’t 
have very good contacts to newspapers or magazines or whatever. Our only chance 
was to create our community in our social media space that would support us and that 
would you know look for news about the festival or whatever. So that was our only 
chance and we actually used it, we of course are used to using social media, are on 
facebook all the time, we connect with our friends with this media, but at a very early 
point we actually realised that we actually have a special advantage knowing how to 
use social media in a way that actually makes sense, namely to produce content that 
actually interests people and not just content for the sake of producing content like 
many people actually do if they want to use social media for advertising purposes. So 
that’s our main communication platform and it turned out to work well. Of course we 
also have older audiences that are just used to normal media, like newspaper or 
whatever and I think it’s also good to do both, now that we are more popular we 
actually get into the newspapers and larger newspapers, and I think it’s still very 
important to do that but on the other hand using facebook and YouTube and whatever 
is still very important to us.  

Podium team 

8:12 

In the beginning when we organized the festival it was basically us and friends of us 
that helped put this festival up and this was from the very beginning a group of people 
that did all enjoy music but studied maybe something else or did study music but were 
still in school or whatever so it was a very diverse group of people that had all the 
same goal, namely to establish a festival that presents music or classical music in 
another way, but they came from different backgrounds and from the very beginning 
it was a very good thing to have because you know different people have different 
ideas and that was the whole point of it. Different people also have other ways to 
reach their goals and so we always had very good input from our team due to the 
diversity of our team. And we really want to keep that also for the future. We’re not 
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like a one man or two man festival. It’s more like a community festival or a group of 
people that actually want to set something up that’s greater that the group itself. 


