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Útdráttur 

Brian Eno á langan og farsælan feril að baki sem tónlistarmaður. Hann er líklega 

þekktastur fyrir störf sín sem upptökustjóri, en hefur þó einnig skapað sér glæstan 

feril sem tónskáld og gefið út fjölmargar breiðskífur með eigin tónlist. Allt frá því að 

Eno fullkomnaði þá hugmynd sína að blanda saman tónlist og umhverfi hefur hann 

sérhæft sig í gerð slíkrar tónlistar sem hann gaf nafnið ambient tónlist. Aðaleinkenni 

slíkrar tónlistar og það sem einkum skilur hana frá ýmsum öðrum tónlistarstílum er að 

í henni er engin grípandi laglína, ekki stöðugur taktur né heldur nokkur texti. Eftir að 

hafa útskrifast úr myndlistarskóla í Bretlandi þar sem hann lærði meðal annars að 

meðhöndla hljóð með notkun segulbandstækis jókst áhugi hans á að gerast 

tónlistarmaður. Stuttu seinna gekk hann til liðs við bresku rokk hljómsveitina Roxy 

Music og naut mikilla vinsælda á meðal aðdáenda. Eftir tvö ár sem 

rokktónlistarmaður ákvað hann að hætta í hljómsveitinni og einbeita sér frekar að því 

að semja tónlist en flytja hana. Hann hóf tónsmíðaferilinn sem rokklagahöfundur í 

svipuðum stíl og Roxy Music og gaf út tvær plötur í þeim dúr árið 1974. En eftir það 

venti hann sínu kvæði í kross og tók að skapa allt öðruvísi tónlist. Í stað ágengrar 

rokktónlistar leitaðist hann nú við að semja tónlist sem væri svo áreynslulaus og róleg 

að fólk gæti ýmist notið þess að hlusta og hverfa inn í hugarheim hennar eða leitt hana 

hjá sér líkt og umhverfishljóð. Með útgáfu plötunnar Ambient 1: Music for Airports 

árið 1978 tókst honum að fullmóta þennan tónlistarstíl og hefur hann gefið út fjöldann 

allan af breiðskífum í þeim anda síðan.  
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Flestir hafa lent í því að gleyma sér alveg og svífa yfir í annan heim við það að hlusta 

á tónlist. Sú tilhneyging okkar að vilja flýja raunveruleikann, þó ekki sé nema í smá 

stund, er býsna rík enda gerum við það óspart með því að horfa á bíómyndir, fara í 

leikhús eða á tónleika. Listir eiga það sameiginlegt að geta sogað okkur inn í aðra 

veröld, flutt okkur á annan stað. En munurinn á því að hlusta á tónlist, annars vegar, 

og að horfa á kvikmynd, leiksýningu, danssýningu, eða jafnvel málverk, hins vegar, er 

verulegur. Í síðarnefndu tilfellunum er umhverfið nefnilega skapað fyrir okkur – þó að 

mismiklu leyti sé – þannig að í staðinn fyrir að búa til umhverfið sjálf í huganum þá er 

búið að gera það fyrir okkur. Í kvikmynd er umhverfið hreinlega sýnt eins og um 

veruleika sé að ræða, en í leiksýningum, danssýningum og í sumum málverkum er 

myndrænt vísað í tiltekið umhverfi með atvikum, leikmynd, búningum, leikmunum, 

fígúrum, osfrv. 

Þegar við hlustum á tónlist gerist annað, því að tónlistin býður okkur upp á að skapa 

þennan stað, þetta umhverfi í okkar eigin vitund alveg frá grunni. Hvert okkar skapar 

sinn eigin heim, kannski út frá minningum, kannski út frá hreinu ímyndunarafli. Það 

er þannig enginn ákveðinn staður sem tónlistin á að flytja okkur á heldur ráðum við 

sjálf hvert hún leiðir okkur. Tónlist er jú eitthvað sem við heyrum en getum ekki séð, 

hún svífur bara um í loftinu á marga mismunandi staði svipað og vindurinn úti sem 

við getum ekki séð þótt við eigum auðvelt með að finna fyrir honum og heyra hann 

blása. Iðulega er tónlist þó hluti af einhverju tilteknu umhverfi. Henni er þannig bætt 

inn í einhvern annan heim eins og í kvikmynd, leiksýningu, danssýningu eða sem 

hluta af myndlistarsýningu, gjörningi, eða innsetningu. Þess utan er henni líka oft 

blandað saman við raunveruleikann sjálfan svo sem inni á veitingahúsum, í búðum, í 

líkamsræktinni, heima hjá okkur, í útvarpinu og í raun hvar sem okkur dettur í hug. 

Við getum komið tónlistinni fyrir þar sem við viljum svo lengi sem við höfum 

eitthvað til að framkvæma eða framkalla tónana með, svo sem hljóðfæri, 

hljómflutningstæki eða bara útvarpið.  

Þetta sérstaka samband tónlistar og umhverfis hefur orðið ýmsum tónskáldum 

hugleikið en fyrstir til að pæla í þessu af alvöru voru til að mynda Erik Satie sem vildi 

að tónlistin gæti notið sín innan um glamur í hnífapörum, John Cage þegar hann 

opnaði gluggann í íbúð sinni á Manhattan til að hleypa inn stórborgarhljóðunum að 

utan og svo Morton Feldman sem samdi verk sérstaklega fyrir hljómburðinn í Rothko 
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Kapellunni.1 Það tónskáld sem ef til vill hefur gengið lengst í að skoða og vinna með 

tengsl tónlistar og umhverfis með margvíslegum hætti er enska tónskáldið Brian Eno.  

Eno er ekki bara þekktur sem tónskáld heldur einnig sem upptökustjóri margra af 

helstu hljómlistarmönnum heims, þar á meðal David Bowie, Talking Heads, U2 og 

Coldplay. Þrátt fyrir að eiga afar sérstæðan og fjölbreyttan feril sem tónlistarmaður er 

sérlega áhugavert að skoða hvernig listræn nálgun hans þróaðist frá vinnu með 

hljóðlist yfir í sérstaka tónlistarstefnu sem hann er talinn upphafsmaður að og gaf 

sjálfur nafnið ambient tónlist (hér eftir kallað ómtónlist). Eno hefur sjálfur sagt, meðal 

annars í heimildarmyndinni Another Green World frá árinu 2010, að ýmsir aðrir 

tónfrömuðir hafi verið að fást við svipaða hluti, en hann hafi vissulega gefið þessu 

nafn. Í fyrrnefndri kvikmynd lýsir hann einkennum ómtónlistar svona: „Ein aðferð við 

að finna eitthvað upp, er sú að sleppa bara ákveðnum hlutum. Eitt af því sem var nýtt 

við ómtónlistina var höfnun á þeirri hugmynd að það ætti að vera laglína, texti, eða 

taktur.“2  

Upphafið  

Brian Eno fæddist þann 15. maí árið 1948 og ólst upp í smábænum Winchester í 

Suffolk héraði á Englandi. Hann var ekki vinmargur sem lítill strákur og fannst gott 

að vera einn með sjálfum sér. Eitt af áhugamálum hans var að hjóla niður í fjöru eða 

inn í skóg í leit að steingervingum. Hann tók með sér nesti og gat unað sér á þessum 

stöðum langt fram eftir degi, við að skoða umhverfið og gaumgæfa steina. Eno þótti 

þessar stundir „...mjög ánægjulegar og upplífgandi, í raun handan við alla hugsun.“3 

                                                

1 Paul Roquet, „Ambient Landscapes From Brian Eno to Tetsu Inoue“, í Journal of Popular 
Music Studies, vol. 21, no. 4, 2009, bls. 364, sótt 15. Október 2013, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1533-
1598.2009.01208.x/abstract;jsessionid=22C6A95320335578FFE082C16C0EDE27.f01t02, 
Synergy Blackwell Premium. 
2 Mín þýðing á: „That’s a form of innovation, just to leave certain things out. Like to leave 
out, you know, one of the innovations of ambient music was leaving out the idea that there 
should be a melody or words or a beat.“ Nicola Roberts, Another Green World, 
heimildarmynd, BBC Four, 2010. 
3 Mín þýðing á: „...very happy and transcendent time, it’s beyond thinking actually.“ Sama 
heimildarmynd. 
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Tónlistariðkun var ekki hluti af heimilislífinu, en foreldrar Eno erfðu þó sjálfspilandi 

píanó afa hans og hann naut þess bæði að hlusta á þetta merkilega tæki og horfa á það 

framleiða tónlist. Honum fannst tónlistin sem píanóið spilaði afar falleg og segist 

þarna hafa heillast af tónlist í fyrsta skipti. Síðar tók annars konar tónlist að læðast inn 

í vitund drengsins. Í nágrenni við bæinn þar sem Eno ólst upp voru bandarískar 

flugherstöðvar þar sem um 17.000 hermenn höfðu aðsetur. Hermennirnir fóru gjarnan 

út að skemmta sér í bænum og því var þar slatti af kaffibörum. Inni á þessum börum 

voru glymskrattar sem spiluðu aðallega bandaríska dægurtónlist. Þetta gerði það að 

verkum að frá því Eno var verulega ungur heyrði hann mikið af svonefndri doo-wop 

tónlist þar sem söngur og röddun er í fyrirrúmi auk ryþmablús-tónlistar frá 

Suðurríkjunum. 

Eno segist ennþá eiga nokkrar af þeim plötunum sem hann heyrði á kaffisbörunum og 

man sérstaklega eftir lagi sem honum fannst vera dularfullt og þýðingarmikið fyrir 

sig. Lagið hét „Life’s Too Short“ og var með hljómsveitinni The Lafayettes sem þó 

tilheyrði ekki beint doo-wop stílnum.4 Eitt af persónueinkennum Eno er að laðast að 

hlutum og hljóðum sem skera sig úr eða búa yfir einhverjum leyndardómi sem hann 

getur ekki fyllilega áttað sig á. Hann lýsir upplifun sinni af laginu einmitt með þeim 

hætti: „Megintakturinn er aðeins kantslög á sneril [tækni í trommuleik þar sem slegið 

er á gjörðina í kringum skinnið á snerlinum]. Engar aðrar trommur eru í laginu, 

þannig að grunnhljómurinn er afar einfaldur og sérstæður undir verulega áköfum 

söng.“5  

Listaumhverfið 

Þrátt fyrir að tónlist hafi heillað Eno hvarflaði ekki að honum að læra á hljóðfæri. 

Hins vegar er ljóst að hinn ungi Eno bjó yfir ríkri sköpunarþörf því að loknu 

grunnskólanámi hóf hann nám við myndlistarskóla. Fyrst lagði hann stund á 

grunnnám í Ipswich en lauk diploma gráðu frá listaháskóla í Winchester. Hann var 

svo sannarlega ekki eina listaskólaungmennið sem síðar átti eftir að láta að sér kveða í 

                                                

4 Nicola Roberts, Another Green World, heimildarmynd. 
5 Mín þýðing á: „The main rhythmic element in it is just someone playing rim-shots, playing 
on the edge of the snare drum. There’s no big drums in it, so you have this really sparse 
background feeling and this urgent singing over the top.“ Sama heimildarmynd. 
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breskum tónlistarheimi. Á þessum árum lá greinilega eitthvað sérstakt í loftinu í 

breskum myndlistarskólum sem hafði hvetjandi áhrif á rokk-tónlistarmenn. Á meðal 

þekktra rokktónlistargoða af kynslóð Eno sem stunduðu nám við breska 

myndlistarskóla má til dæmis nefna John Lennon úr Bítlunum, Ray Davis úr Kinks og 

Pete Townshend úr The Who.6  

Á meðan á myndlistarskólagöngunni í Ipswich stóð, hóf Eno að gera alls konar 

tilraunir með hljóðupptökur sem hann notaði síðan með myndverkum sínum eða 

innsetningum. Fyrsta hljóðlistaverkið sem hann gerði byggði á því að taka upp hljóðið 

sem myndaðist þegar slegið var í stóran lampaskerm úr málmi. Síðan breytti hann 

hraðanum á afspiluninni á segulbandstækinu þannig að útkoman varð hrynur 

taktfastra slaga.7 Þegar á leið listnámið fékk Eno leið á því og hann tók eftir því að 

hann átti sífellt erfiðara með að ljúka við myndverkin sín. Það leit út fyrir að hann 

hefði misst áhugann á þeim í miðju vinnuferlinu sem hann segir einmitt sjálfur hafa 

verið raunin.8 Á hinn bóginn varð Eno mun heillaðri af tónlist og hljóðvinnslu og 

einbeitti sér stöðugt meira að því að búa til listaverk sem byggðu á einhvers konar 

hljóðsköpun.  

Hann kunni því vel að tónlistin bauð upp á athafnir í rauntíma með gagnvirkni milli 

framkvæmdar og verks og að tónlist hafði beinni tilfinningaleg áhrif.9 Það sem 

heillaði hann þó mest á vettvangi tónlistarinnar var ekki sjálfur flutningurinn, heldur 

möguleikarnir sem fólust í notkun segulbandstækisins sem virtist gera tónsköpun að 

beinni andhverfu listmálunar: „Mér varð ljóst að ég gat fiktað í tímanum – tekið hann 

upp og bjagað hann að vild – sem gerði tónlist að sveigjanlegri list. Það gerði hana 

strax áhugaverðari en myndlist í mínum huga“.10 

                                                

6 Eric Tamm, Brian Eno: His Music and the Vertical Color of Sound, Da Capo Press, 
Massachusetts, 1989, bls. 39. 
7 Sama rit, bls. 39. 
8 Sama rit, bls. 40. 
9 Sama rit, bls. 40. 
10 Mín þýðing á: „I realized you could mess with time – storing it and then distorting it any 
way you wanted – and this made music into a plastic art. It instantly struck me as more 
interesting than painting.“ Sama rit, bls. 40. 
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Eftir allar tilraunir sínar og vinnu með segulbönd og hljóðvinnslu var skrefið ekki 

stórt yfir í að öðlast færni í að nota hljóðgervil, sem þá var nýtilkomið rafhljóðfæri 

sem gat búið til og meðhöndlað hljóð á hvern þann hátt sem maður vildi og gat 

ímyndað sér. Eno átti eftir að verða sérfræðingur á það hljóðfæri í gegnum 

rokkstjörnuævintýri sitt sem meðlimur hljómsveitarinnar Roxy Music þar sem hann 

breyttist úr því að vera hljóðlistamaður yfir í það að verða tónlistarmaður. 

Eno verður rokkstjarna 

Fáir atburðir á ævi Brian Eno hafa orðið jafn afdrifaríkir og sú algera tilviljun að hann 

þurfti einhverju sinni að taka neðanjarðarlest í London og rakst þar á kunningja sinn, 

Andy Mackay, sem þá var meðlimur nýrrar hljómsveitar, breska art-rokk bandsins 

Roxy Music. Spjall þeirra á brautarpallinum leiddi til þess að Brian Eno gekk til liðs 

við hljómsveitina árið 1971. Eno var fenginn til að leika á og meðhöndla VCS3 

hljóðgervil. Ásamt því að stýra rafhljóðum hljóðgervilsins söng Eno bakraddir og 

studdi þannig við söngvara hljómsveitarinnar, Brian Ferry. Eno var alltaf afar 

skrautlegur til fara þegar þeir komu fram á sviði sem gerði hann einn af vinsælustu 

meðlimum bandsins á meðal aðdáenda. Þetta ævintýri hans með Roxy Music hlaut þó 

óvæntan endi þegar Eno ákvað að segja sig úr bandinu árið 1973 eftir aðeins tveggja 

ára viðveru. Annars vegar vegna ágreinings á milli hans og Ferry við útgáfu annarrar 

plötu sveitarinnar For Your Pleasure en líka vegna þess hve honum fannst lífið sem 

rokkstjarna leiðinlegt. En þrátt fyrir allt er hann sjálfur mjög þakklátur fyrir að hafa 

fengið tækifæri til að spila með hljómsveitinni og segir sjálfur að ef hann hefði ekki 

rambað á Andy Mackay þarna á brautarpallinum forðum væri hann líklega starfandi 

myndlistarkennari í dag.11  

Hér má segja að Brian Eno hafi stigið að minnsta kosti fjögur afar mikilvæg skref í þá 

átt sem síðar gerði hann að fullsköpuðu ómtónskáldi: Hann var í fyrsta lagi orðinn 

listskapandi. Í öðru lagi hafði hann uppgötvað undraheima hljóðvinnslunnar. Í þriðja 

lagi hafði sú uppgötvun með óvæntum hætti skapað honum starfsgrundvöll sem 

tónlistarmaður. Í fjórða lagi var nafn hans orðið þekkt í heimi samtímatónlistar.  

                                                

11 Mark Prendergast, The Ambient Century From Mahler to Trance: The Evolution of Sound 
in the Electronic Age, Bloomsbury Publishing, London, 2000, bls. 118. 
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Eno orðinn sjálfstætt starfandi tónlistarmaður  

Eftir tímabilið sem hljóðfrömuður og tónlistarmaður í rokksveitinni Roxy Music hóf 

Eno alfarið að einbeita sér að sinni eigin tónsköpun og reyna fyrir sér sjálfur sem 

tónsmiður. Hann byrjaði aftur þar sem frá var horfið fyrir tíma Roxy og fór að gera 

tilraunir með segulbandstæki og endaði á að gefa út plötu undir heitinu No 

Pussyfooting sem þýða mætti á íslensku Tæpitungulaust. Platan var samstarfsverkefni 

hans og Robert Fripp gítarleikara hljómsveitarinnar King Crimson.  

Á plötunni er að finna tvö verk. Annars vegar „The Heavenly Music Corporation“ 

sem er í fimm köflum og hinsvegar „Swastika Girls“ í tveimur köflum. Fyrrnefnda 

verkið er í þremur mismunandi útgáfum á plötunni. Fyrst hljómar það í upprunalegri 

útgáfu, næst er það nákvæmlega eins nema spilað afturábak og í þriðja skiptið er það 

eins og frumútgáfan nema þá á hálfum hraða. Það sama er svo gert við hitt verkið 

nema það er einungis í tveimur útgáfum, upprunalegt og svo afturábak. Verkin bera 

bæði þess merki að vera tilraunaverk og byggjast á sérstakri segulbandsupptökutækni 

sem bandaríska tónskáldið Steve Reich hafði áður notað í verkum sínum. Aðferðin 

felst í því að stilla upp tveimur segulbandsupptökutækjum þannig að hvert hljóð 

heyrist enduróma nokkrum sekúndum seinna og svo enn aftur nema þá á lægri styrk 

og þannig koll af kolli þangað til það deyr út. Þessi meðhöndlun á hljóði er afar þekkt 

fyrirbæri í dag og notað mjög mikið á meðal tónlistarmanna undir heitinu delay sem 

þýða mætti á íslensku seinkun eða töf.12  

Hægt er að segja að platan No Pussyfooting sé á mörkum hljóðlistar og tónlistar. 

Einungis tvö hljóðfæri sjá um hljóð-/tónefnið. Annars vegar er það hljóðgervill sem 

Eno stýrir og býr þannig til dulræn og undarleg hljóð og hins vegar rafmagnsgítar 

Fripps. Engar trommur eða annað slagverk er í verkunum sem ólíkt rokktónlist þýðir 

að erfitt er að greina ákeðinn takt. Þó er tónlistin full af lagrænu efni byggðu á 

rokk/blús fimmtóna skala sem Fripp notar í gítarleik sínum.  

Platan No Pussyfooting er augljós varða á leið Eno inn í ómtónlistarheiminn, til 

dæmis sökum þess að enda þótt greina megi eins konar laglínur, inniheldur hún engan 

                                                

12 Eric Tamm, Brian Eno: His Music and the Vertical Color of Sound, bls. 146. 
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söng og þar með engan texta auk þess sem hrynurinn er einkar óáberandi. Tónlistin á 

No Pussyfooting er býsna framsækin fyrir sinn tíma og hreint ekki aðgengileg. Sé litið 

á gítarlínur Fripps sem nokkurs konar laglínur, þá eru þær til staðar, þótt ekki verði 

sagt að þær séu sönghæfar. Sjálfur hljómur gítarsins er meira meðhöndlaður en 

algengast var í rokki þessa tíma og í lokakafla „The Heavenly Music Corporation“ eru 

meiri hljómahreyfingar í undirleiknum en annars staðar og því fjölbreyttari gítarlínur 

þar að finna. Nokkur einkenni ómtónlistar láta þannig á sér kræla í þessu fyrsta verki 

Eno sem sjálfstætt starfandi tónlistarmaður og tónsmiður. Einsog áður er að vikið 

snúast þessi einkenni um að sleppa ýmsum alvanalegum innviðum tónlistar. Laglínur 

eru þannig afar losaralegar, texti er ekki til staðar og taktur ekki undirstrikaður með 

trommum. Tónlistin í heild er þó æði ágeng og þannig ólík því sem síðar varð í 

ómtónlistinni. 

Rokktónlistin 

Árið 1974 hófst eiginlegur sólóferill Eno þegar hann gaf út tvær plötur sama ár, Here 

Come the Warm Jets og Taking Tiger Mountain [By Strategy]. Það sama ár hóf hann 

einnig feril sinn sem upptökustjóri fyrir aðra tónlistarmenn. Plöturnar tvær eru mjög 

hljómlíkar og einkennast af furðulegum og óhefðbundnum hljóðheimi sem Eno býr til 

með afar frumlegum útsetningum sínum og skrítnum hljóðum. Gott dæmi um 

frumleika Enos er lagið „The Paw Paw Negro Blowtorch“ á fyrri plötunni, Here 

Come the Warm Jets, þar sem lagið hefst á nokkuð hefðbundinn hátt en heldur svo 

áfram inn í mjög undarlegan einleikskafla þar sem verulega sérstakt og forvitnilegt 

hljóð ber fyrir eyru. En það sem er einnig áhugavert er sú staðreynd að hér prófar Eno 

að nota söng og texta sem hluta af tónsmíðum sínum. Söngstíll Eno á báðum 

plötunum er afar líflegur og túlkun hans á textunum oft mjög leikræn. Þannig verður 

stemningin í lögunum alltaf frekar létt og lifandi enda gefa titlar laganna og textar til 

kynna mikinn húmor og kaldhæðni sem á vel við söngstíl Eno. Ljóst er að á báðum 

þessum plötum sínum er Eno mjög undir áhrifum frá fyrrverandi hljómsveit sinni 

Roxy Music en fetar þó nokkuð villtari og óhefðbundnari slóð.  

Vinnuaðferðir Enos við gerð platnanna voru óvenjulegar og minntu jafnvel á einhvers 

konar listrænan gjörning. Eno fékk til liðs við sig þekkta tónlistarmenn úr bransanum 

sem allir höfðu mismunandi tónlistarlegan bakgrunn og ólíkan stíl. Ástæðan fyrir því 

að Eno vildi hafa þá svona ólíka var sú að honum fannst spennandi að vita ekki 

fyrirfram hver útkoman yrði. Hann vissi að við þessar aðstæður gætu gerst einhver 
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tónlistarleg „slys“ sem yrðu áhugaverðari en upprunalegar hugmyndir hans. Einnig 

voru fyrirmæli Eno sett fram á óvenjulegan máta því hann notaði gjarnan 

líkamstjáningu og nokkurs konar dans til að útskýra nákvæmlega hvernig hljóð hann 

vildi fá.13  

Hvort sem það var meðvitað eða ómeðvitað má segja að Eno hafi með þessum 

aðferðum sínum verið að vitna í umhverfið og náttúruna sem er jú ófyrirsjánleg, óljós 

og óskipulögð. Enda þótt Eno hafi beitt aðferðum gjörningalistar og spuna við gerð 

þessara tveggja platna er augljóst að þær sverja sig fremur í ætt við rokktónlist 

samtímans en hin tímalausu ómtónlistarverk sem innan skamms áttu eftir að verða 

sérstæðasta og eftirtektarverðasta framlag hans á tónlistarsviðinu. Hér eru á ferðinni 

rokklög, oft sérkennileg hvað hljóm varðar, en engu að síður lagræn, taktföst, sungin 

lög. Þess var þó ekki ýkja langt að bíða að hér yrði veruleg breyting á. 

Tónskáld í leit að eigin tóni – eða ómi 

Platan Another Green World sem kom út árið 1975 markaði tímamót á ferli Brian 

Enos sem tónskáld. Platan var sú fyrsta þar sem hann var skráður sem lagasmiður og 

höfundur alls tónefnis á plötunni. Tónlistin á síðustu tveimur plötum hans hafði öll 

innihaldið sönghæfa laglínu og texta yfir þéttum og taktföstum undirleik en þó oft í 

skrítnum og frekar villtum hljóðheimi. Á Another Green World var allt annað uppi á 

teningnum þar sem aðeins fimm lög af fjórtán innihéldu söng og texta sem þýddi að 

tónlistin fékk aukið rými til að tala sínu máli ein og sér. Auk þess var heildarstemning 

plötunnar öðruvísi og mun rólegri - engin slökunartónlist en afslappaðri en áður og 

hægari taktur í lögunum. Af því að platan hefur að mestu að geyma hreina 

hljóðfæratónlist á maður auðvelt með að sogast inn í hljóðheim hennar og ímynda sér 

sína eigin sögu, sitt umhverfi, sinn eigin stað. En þetta var einmitt markmið Eno með 

tónlistinni. Hugmyndin um að gera tónlist sem átti að tengja áheyrendur við tiltekið 

opið rými, einhvern stað eða ákveðið landslag, hafði blundað lengi í kollinum á Eno 

og um þetta leyti var hann að eigin sögn byrjaður að pæla alvarlega í þessu.14  

                                                

13 Eric Tamm, Brian Eno: His Music and the Vertical Color of Sound, bls. 98 
14 Paul Roquet, „Ambient Landscapes from Brian Eno to Tetsu Inoue“, bls. 367. 
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Með verkunum sem eingöngu voru fyrir hljóðfæri skapaði Eno nýjan og aðlaðandi 

hljóðheim sem brúaði bilið á milli rokkættuðu laganna á fyrri plötum hans og þeirra 

raddlausu verka sem hann átti eftir að gera seinna þar sem áferðin og tónblærinn 

skipta mestu máli. Þrátt fyrir að takturinn sé sannarlega til staðar á plötunni og auðvelt 

að greina grípandi laglínur þá hefur Eno hér tekið út textann og þar með sönginn. 

Upplifunin við að hlusta á Another Green World er nokkuð sérstök og flytur mann á 

mjög skemmtilegan stað þar sem auðvelt er að gleyma sér og jafnvel byrja að dansa, 

sérstaklega í laginu „In Dark Trees“ þar sem trommuáslátturinn og undirleikurinn 

dregur mann inn í einhvern frumskógarheim. Sama má segja um lagið „The Big Ship“ 

sem sogar mann til sín af slíkum krafti að maður getur ekki annað en hlustað agndofa 

af gleði og ánægju.  

Það má svo sannarlega segja að Another Green World sé samfellt, heildstætt verk þar 

sem lögunum er greinilega raðað saman þannig að úr verði einhvers konar 

heildarfrásögn. Ef miðað er við vínylplötu, þar sem tónlistinni er skipt niður á tvær 

hliðar, þá innihélt hlið eitt öll sungnu lögin sem voru fremur hefðbundin og hljómuðu 

nokkuð svipað og önnur rokklög. Lögin á hinni hliðinni eru til muna tilraunakenndari, 

tempóið mun hægara og stemningin þannig rólegri. Þetta þýðir að heildarhljómurinn á 

þeirri hlið verður einstakur og ólíkur öðru sem hafði verið gert á þeim tíma.15 Þarna 

var Eno kominn mjög nálægt hugmynd sinni um ómtónlist.  

Eins og á fyrri sönglagaplötunum nálgaðist Eno vinnuferli plötunar á fremur 

nýstárlegan og listrænan hátt sem tengja má hinu óreiðukennda í náttúrunni. Eno leit á 

útgáfu plötunnar sem tilraun til að láta reyna verulega á hæfileika sína og hinna 

hljóðfæraleikarana sem spiluðu á plötunni með því að mæta í upptökuverið algjörlega 

óundirbúinn með ekkert efni í höndunum til að vinna úr. Í tenglsum við upptökur 

tónlistarinnar á þessa plötu gaf hann út þá yfirlýsingu að mikilvægt væri að forðast 

notkun of margra hljóða eða of-meðhöndla hráefni í upptökum: „Þeim mun meira sem 

þú hleður inn, þeim mun minna krefstu af hlustandanum.“16  

                                                

15 Eric Tamm, Brian Eno: His Music and the Vertical Color of Sound, bls. 102. 
16 Mín þýðing á: „The more you supply, the less you demand of a listener.“ Eric Tamm, Brian 
Eno: His Music and the Vertical Color of Sound, bls. 103. 
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Meðvitaður um stefnuna, en ákvörðunarstaður óþekktur  

Eins og nefnt var í byrjun ritgerðarinnar var Eno fljótur að finna sterka tengingu við 

umhverfið og njóta tilverunnar úti í náttúrunni sem lítill strákur. Eno átti enn nokkuð 

langt í land í að fanga sömu tengingu og tilfinningu í gegnum tónlist sína, enda þótt 

hún innihéldi nú þegar ýmsar vísbendingar um slíka tónlistargerð. Þegar Another 

Green World kom út árið 1975 voru hugmyndir hans um tengsl tónlistar og umhverfis 

farnar að mótast og Eno þegar farinn að tala um að blanda tónlist saman við 

umhverfið. Í nóvember sama ár skrifaði hann í blaðið Street Life um hvernig hægt 

væri að breyta því hvernig fólk hlustar og meðtekur tónlist:  

Ég tel að við munum innan tíðar fara að nota tónlist og hljóðupptökur á 
hliðstæðan hátt og við notum liti – kannski til að „lita“ umhverfið eða 
kortleggja það, ef til vill munum við nýta þetta efni til að hafa áhrif á skap 
okkar á nánast ómeðvitaðan máta. Ég spái því að hugtakið „muzak“ 
[lyftutónlist] gæti, þegar það losnar við hugrenningatengslin við hljóðsorp, átt 
nýja (og gefandi) framtíð fyrir sér.17 

Þegar hér var komið sögu var Eno að verða meðvitaðri um hvert hann vildi stefna en 

ekki kominn með nafn á það. Hann langaði að gera tónlist sem ekki byggði á 

framvindu, heldur væri „því líkust að hún væri bútur úr einhverju lengra fyrirbæri.“18 

Fyrsta platan hans No Pussyfooting var líkt og áður er getið varða á leið Eno inn í 

ómtónlistarheiminn. Þótt Eno væri á þeirri plötu og þeim sem á eftir fylgdu smám 

saman að losa tökin á ýmsum hefðbundnum tónlistarþáttum, eins og laglínu, texta og 

taktslætti var framvinda ennþá fyrir hendi í verkunum. Þetta voru verk og lög sem 

byggingarlega höfðu upphaf, miðju og endi.  

Hann fékk nóg af því að leitast við að koma hlustendum á óvart og hrista ávallt upp í 

fólki með tónlist sinni. Þess í stað ákvað hann að gera eitthvað sem væri einstaklega 

rólegt og yfirvegað og byði fólk velkomið inn í tónlistina frekar en að þvinga henni 

                                                

17 Mín þýðing á: „I believe that we are moving towards a position of using music and 
recorded sound with the variety of options that we presently use colour – we might simply use 
it to ‘tint’ the environment, we might use it ‘diagramatically’, we might use it to modify our 
moods in almost subliminal ways. I predict that the concept of ‘muzak’, once it sheds its 
connotations of aural garbage, might enjoy a new (and very fruitful) lease of life.“ David 
Toop, Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds, Serpent’s Tail, 
London, 1995, bls. 9. 
18 Mín þýðing á: „just a chunk out of a longer continuum.“ Eric Tamm, Brian Eno: His Music 
and the Vertical Color of Sound, bls. 129. 
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upp á það. Það sem gerði útslagið og fékk Eno til að ráðast í gerð slíkrar tónlistar var 

önnur álíka tilviljun og sú sem nokkrum árum fyrr hafði gert hann, óspilandi manninn, 

að rokkstjörnu.  

Þar var um að ræða slys sem hann lenti í þegar hann var á leið úr hljóðveri sínu árið 

1975. Leigubíll keyrði á hann með þeim afleiðingum að hann endaði á sjúkrahúsi í 

nokkra daga, þó ekki mjög alvarlega slasaður. Eno lýsir þessu svo að vinkona hans 

hafi fært honum LP plötu með 18. aldar hörputónlist á sjúkrabeðinn, sem hann setti 

svo með nokkrum erfiðismunum á fóninn eftir að hún var farin. Þegar hann var búinn 

að koma sér fyrir í rúminu aftur gerði hann sér grein fyrir því að hljóðstyrkurinn á 

magnaranum var afar lágt stilltur og jafnframt að annar hátalarinn var algerlega 

dottinn út. Þar sem hann var of máttfarinn til að nenna að fást við tækin, hlýddi hann á 

plötuna með þessum hætti. Þannig uppgötvaði hann algerlega nýja leið til að upplifa 

tónlist: „sem hluta af ómi (e. ambience) umhverfisins, viðlíka og lit ljóssins og slátt 

regnsins utan við gluggann.“ 19 Með þetta í huga leggur Eno til að fólk hlýði á næstu 

plötu sína, verkið Discreet Music á lágum hljóðstyrk, jafnvel svo að tónlistin kafni 

annað veifið í umhverfishljóðum. 

Discreet Music 

Með útgáfu Discreet Music tókst Eno að gera eitthvað algjörlega frábrugðið því sem 

hann hafði gert áður og á vissan hátt markar platan tvímælalaust upphaf ferils hans 

sem „ambient“ tónskálds eða ómtónskálds. Platan er ólík forverum hennar á þann hátt 

að engar trommur eða annað slagverk er til staðar, og auk þess engin hefðbundin 

laglínuhljóðfæri, ekki einu sinni píanó. Þannig tekst Eno að búa til gjörsamlega 

þyngdarlaust verk sem inniheldur engan greinanlegan takt, enga grípandi laglínu og 

engan texta. Hógvær tónlistin svífur bara hægt og rólega í háloftunum og leyfir 

hlustandanum að dreifa huga sínum og ráða því sjálfur hvort og hvenær hann einbeitir 

sér að því að hlusta og hvenær ekki. Hlustandinn mun ekki missa af neinu þar sem 

verkið krefst ekki stöðugrar einbeitingar. Þetta er einmitt eitt af grundvallarlögmálum 

ómtónlistar samkvæmt Brian Eno.  

                                                

19 Mín þýðing á: „as part of the ambience of the environment just as the colour of the light 
and the sound of the rain were parts of that ambience.“ Eric Tamm, Brian Eno: His Music 
and the Vertical Color of Sound, bls. 130. 



 15 

Hljómur plötunnar er róandi og jafnvel sefjandi. Hljóðheimur verksins er einungis 

unninn út frá hljóðum úr hljóðgervli sem minna kannski helst á mjög mjúk og notaleg 

blásturshljóðfæri. Verkið er augljóslega unnið undir áhrifum frá 

segulbandsupptökutækni Steve Reich (sbr. það sem áður var sagt um No 

Pussyfooting). Tvær laglínur verksins eru meðhöndlaðar með segulbandsendurómi og 

-seinkun/töf (e. tape-echo og tape-delay). Framvindan er mjög hæg og verkið breytist 

lítið frá upphafi til enda. Laglínurnar sem um ræðir heyrast í mismunandi tónhæð og 

blandast saman með ýmsum hætti aftur og aftur allt til enda. Verkið er svo 

yfirnáttúrlega áreynslulaust og látlaust að það gæti verið í gangi í mjög langan tíma án 

þess að verða þreytandi fyrir hlustandann.  

Music for Airports 

Ómtónlist Brian Eno verður auðvitað ekki til úr engu og þannig á hún augljóslega að 

einhverju leyti rætur að rekja til tónsmíða og hugmyndafræði bandarískra minimalísta 

eins og Steve Reich o. fl., en þeir voru sjálfir undir beinum áhrifum frá sefjunar- og 

transkenndri tónlist frá Indlandi, Bali, Java, Marokkó og mörgum öðrum 

heimshlutum. Sú tónlist tengdist oft athöfnum sem gátu staðið yfir heila nótt og 

krafðist ekki einbeitingar eða meðvitaðrar athygli hlustandans, heldur magnaði fremur 

það andrúm sem ríkjandi væri í tiltekinni athöfn sem iðulega var trúarlegs eðlis eða 

tengd göldrum og yfirnáttúrulegum öflum.20  

Platan Ambient 1: Music for Airports kom út árið 1978 og var fyrsta platan sem Brian 

Eno flokkaði sjálfur sem ómtónlist. Hún reyndist fyrsta platan af fjórum undir 

Ambient titlinum. Í texta á plötuumslaginu segir Eno:  

Ómur er skilgreindur sem stemning […] eða umhverfisáhrif: litur. Ætlun mín 
er að búa til frumsamin verk ætluð (en þó ekki bundin) tilteknum 
augnablikum og aðstæðum með það fyrir augum að smíða lítið en fjölbreytt 
safn umhverfistónverka sem fallið geti að mörgum ólíkum tilbrigðum af 
skapi og stemningu.21 

                                                

20 David Toop, Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds, bls. 15. 
21 Mín þýðing á: „An ambience is defined as an atmosphere“, he wrote for the sleevenotes of 
Music for Airports, „or a surrounding influence: a tint. My intention is to produce original 
pieces ostensibly (but not exclusively) for particular times and situations with a view to 
building up a small but versatile catalogue of environmental music suited to a wide variety of 
moods and atmospheres.“ David Toop, Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound and 
Imaginary Worlds, bls. 9. 
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Þegar hann gaf út Music for Airports náði Eno að fullkomna hugmyndafræði sína um 

ómtónlist. Efniviður plötunar er mun flóknari og meira unninn en á síðustu plötu hans 

þar á undan, Discreet Music, og forsendurnar aðrar við gerð hennar. Verkið Music for 

Airports var samið fyrir flugvöllinn í Köln. Með því var Eno farinn að búa til tónlist 

sérstaklega fyrir eitthvað ákveðið umhverfi en ekki bara eitthvað ótiltekið umhverfi 

sem hver hlustandi velur sér. Eno hafði þetta að segja um það hvernig tónlistin þurfti 

að vera til að virka á flugvellinum í Köln:  

Hún verður að vera ónæm fyrir truflunum (af því að það munu koma 
tilkynningar í hátalara), hún verður að hljóma í annarri tíðni en mannsröddin 
og hafa annan hryn en talað mál (til að valda ekki ruglingi í samskiptum) og 
hún verður að rúma allan þann hávaða sem flugvellir framleiða.22  

Hljómur plötunnar er allt öðruvísi en á Discreet Music sem innihélt aðeins eitt 30 

mínútna langt verk þar sem hljóðgervill var notaður til að framleiða öll hljóð. Platan 

Music for Airports samanstendur af tveimur mislöngum „loopum“ eða lykkjum sem 

spilaðar eru samtímis og er útkoman einskonar fljótandi, síbreytileg og ófyrirsjánleg 

tónlist.  

Heildarverkinu er skipt niður í fjóra ólíka kafla sem bera heiti eftir tölustöfum: „1/1, 

2/1, 1/2, 2/2“. Í fyrsta kaflanum er píanó í lykilhlutverki ásamt hljóðum í bakgrunni. 

Eitt af hljóðunum minnir á hljóminn í víbrafóni sem færir verkinu einstaklega 

notalega og rólega stemningu. Kvenraddir sem skiptast á laglínum og skarast hver á 

við aðra eru allsráðandi í öðrum kafla. Raddirnar eru meðhöndlaðar meðal annars á 

þann hátt að hver tónn byrjar úr engu og deyr út á sama hátt. Útkoman er mjög róandi 

og jafnframt seiðandi stemning. Í þriðja kaflanum hljómar tónefni beggja fyrri 

kaflanna saman og útkoman verður einskonar loka úrvinnsla þar sem mýkt raddanna 

vegur uppá móti ásláttaráhrifum píanósins. Eno velur að kynna nýtt tónefni og hljóð í 

fjórða og síðasta kafla verksins. Hér detta píanóið og kvenraddirnar út og ný hljóð 

sem mest minna á kirkjuorgel streyma fram og gefa verkinu í senn upphafinn og 

hátíðlegan blæ í lokin. Hljómur plötunnar er slakandi og mundi henta vel sem 

                                                

22 Mín þýðing á: „has to be interruptible (because there will be announcements), it has to 
work outside the frequencies at which people speak, and at different speeds from speech 
patterns (so as not to confuse communication), and it has to be able to accommodate all the 
noises that airports produce.“ Paul Roquet, „Ambient Landscapes From Brian Eno to Tetsu 
Inoue“, bls. 367.  
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hugleiðslutónlist. Þrátt fyrir að vera hæg og lengi að mótast þá verður tónlistin aldrei 

leiðigjörn því hún er alltaf á einhvern hátt hrífandi ef maður leggur við hlustir á annað 

borð. Jafnframt þessu býr hún yfir þeim eiginleikum að þröngva sér ekki upp á 

áheyrandann og því er líka auðvelt að leiða hana hjá sér ef það er það sem maður vill. 

Eno hefur einmitt sagt um ómtónlistina að hún verði að geta lifað hvort sem 

áheyrandinn er með athyglina við hana eða ekki: „Hún verður að vera jafn 

óeftirtektarverð og hún er áhugaverð“.23  

Það má ljóst vera að Eno tókst ætlunarverk sitt með plötunni Music for Airports. 

Tónlistin á henni er í senn óeftirtektarverð og áhugaverð. Upplifunin við að hlusta á 

plötuna leiðir hugann að litla stráknum í fjörunni sem vikið var að í upphafi. 

Laglínurnar flæða um hljómumhverfið og hver inní aðra eins og ný og ný alda á 

yfirborði hafsins sem síðan gjálfrar í fjörusandinum. Jafnframt má tengja tónaseið 

ómtónlistarinnar við skóginn þar sem vindur bærir greinar og þýtur í laufi.  

Lokaorð  

Ómtónverk Eno búa ótvírætt yfir þeim eiginleikum að manni finnst eins og þau geti 

hafa byrjað fyrir löngu og muni geta haldið áfram án þess að deyja nokkurn tíma út. 

Það er einmitt á þennan hátt sem náttúran og hljóðheimur hennar birtist okkur. 

Hljóðheimur náttúrunnar á sér ekkert tiltekið upphaf og stöðvast aldrei heldur lifir 

bara og ómar, endalaust. Hvort sem það var meðvituð ætlun Eno eða ekki, að búa til 

tónlist sem tengdist náttúrunni með sama hætti og hann sjálfur sem ungur drengur, er 

rökrétt að álykta að það sé einmitt það sem hann gerði. Þegar við erum úti í náttúrunni 

erum við umkringd hvers kyns hljóðum nánast öllum stundum. Fuglar kvaka, vindur 

hvín, það skrjáfar í runnum eða grasi, ár og lækir niða og brim skellur á bjargi. Við 

getum leitt öll þessi hljóð algjörlega hjá okkur ef því er að skipta en vitum þó vel af 

þeim. En við getum líka ákveðið að leggja við hlustir, komið okkur fyrir á góðum stað 

og notið þess að hlusta á umhverfið á sama hátt og við hlýðum á tónlist. Þannig 

verður umhverfi tónlist. Í ómverkum Eno verður tónlist umhverfi. 

                                                

23 Mín þýðing á: „It must be as ignorable as it is interesting.“ David Toop, Ocean of Sound: 
Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds, bls. 9. 
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