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Ágrip 

 
Hér verður fjallað um sögu og þróun hljóðlistar. Þrátt fyrir ungan aldur hefur 

hljóðlistin gengið í gegnum miklar breytingar og skilgreining á henni verið 

þokukennd. Umræðan um skilgreiningu hljóðlistar er í raun rétt að byrja og því fylgir 

henni ákveðin skilgreiningarvandi, en hér verður sá vandi rannsakaður bæði út frá 

hugmyndum fræðimanna og listamanna. Fjallað verður um sögu hljóðlistarinnar, 

hvernig reynt hefur verið að leysa úr áður nefndum skilgreiningarvanda og skoðað 

með hvaða hætti ákveðnar listhreyfingarnar áttu þátt í þróun og mótun hljóðlistar 

þ.á.m. fútúrismi, dadaismi, súrrealismi og flúxus. Í hverri og einni þessara 

listhreyfinga verða tekin dæmi um listamenn, sem unnu með hljóð í listsköpun sinni, 

en einnig utanaðkomandi áhrif tilraunatónlistarmanna og hljóðtækna eins og John 

Cage og Pierre Schaeffer. Að auki verður til umfjöllunar fjölbreytilegt form 

hljóðlistar, sérstaða hennar í listheiminum og hvernig hún samtivinnast öðrum 

listgreinum. Ör þróun hljóðtækninnar verður líka höfð til hliðsjónar, en sífelldar 

tækninýjungar hafa haft mikil áhrif á mótun og þróun hljóðlistar þ.e. hvernig 

hljóðritun og hljóðtækni hafa opnað áður óþekktar leiðir til hljóðsköpunar og hvernig 

þessar tækninýjungar hafa hjálpað hljóðlistamönnum að móta og skapa verk sín. 
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Inngangur  

Hljóðlist er skapandi grein þar sem hljóð er notað sem miðill. Rétt eins og önnur 

nútímalist er eðli greinarinnar þverfaglegt og því tekur hún á sig ólíkar myndir. Þegar 

best tekst til er hljóðlist blanda margra listgreina sem saman mynda kjarnann í því 

sem samtímalist byggir á. Hljóðlist hefur verið tengd við önnur listsvið með 

misjafnlega afgerandi hætti. Það þýðir að sum svið eru tengdari henni en önnur. 

Hljóðlist hefur verið skilgreind með margskonar hætti, þar á meðal með vísunum í 

sögulegar hefðir sem ekki er auðvelt að útskýra. Þar að auki hefur skilgreiningin 

breyst á síðustu hundrað árum og á þeim tíma tengst félagslegum, listrænum og 

pólitískum hreyfingum.1 

 Oft hefur aðeins verið litið á „hljóð“ sem hluta af annarri listrænni 

framsetningu, miðlum og menningu. Þegar þetta víxlast er oft talað um 

tónlistarstefnur í staðinn fyrir hljóðlist sem sjáfstætt svið. Í flestum tilvikum getur stór 

hluti fólks ekki greint mörkin milli hljóðs og stíltækni í mismunandi tónlistarstefnum. 

Af þessum sökum hefur tónlistin kannski lítið þróast útfrá tón- og hljómfræði ef frá er 

skilin framúrstefnutónlist. Það má hins vegar halda því fram að í nútímanum hafi 

verið lögð nokkur áhersla á að frelsa hljóðlist frá sögulegum höftum tónlistar. Ef það 

tekst mun hljóðlistin verða samþykkt sem skapandi miðill og hafa sérstöðu innan 

listheimsins. Til þess að meðtaka hljóð sem list þarf að greina víðara samhengi 

hennar. Enn fremur krefst það þess að hægt sé að skilja hvernig hljóðhugtakið 

sameinaðist list, vísindum og félagslegum rannsóknum. Tilgangur þessarar ritgerðar 

er að veita dýpri skilning á hljóðlist. Greindar verða hreyfingar og saga 

hljóðlistarinnar og hugmyndir henni tengdar sem þróaðar voru af helstu listamönnum, 

allt frá fyrstu myndlistarhreyfingum 20. aldar þar til nú. Rannsóknin miðar að því að 

skilgreina muninn á hljóðlist og öðrum formum samtímalistar. 

 Það er erfitt að skilgreina mörkin milli frumeiginleika hljóðlistar og þess sem 

ekki telst vera eiginleikar hljóðlistar af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi birtist hljóðlist í 

ýmsum myndum. Þess vegna getur hún auðveldlega sameinast öðrum listgreinum og 

þar með breytt sinni upprunalegu merkingu. Í öðru lagi getur hljóðlist breyst í 

flutningi og er því ekki endanlegt afurð. Ástæðan er sú að hljóðlist á heima á milli 

                                                
1 Dempsey, Art in the Modern Era, 19. 
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tónlistar og myndlistar eða jafnvel utan hvors tveggja. Sú hugmynd hefur leitt til 

heitra deila meðal fræðimanna um merkingu og umfang hljóðlistar.2 

 

Saga 

Saga hljóðlistar er flókin og margslungin og ólíkt öðrum listahreyfingunum er hún 

sprotinn úr mörgum ólikum afkimum listarinnar. Hefð eða venjur skipta sköpum. 

Sumir hljóðlistamenn tengja beint við hefðir sem eiga rætur í tónlist á meðan aðrir 

hljóðlistamenn byggja á hefðum tengdri myndlist (teikni-, málara-, höggmynda- og 

byggingarlist), innsetningum, gjörningum eða konseptlist. Aðrir tengja hljóðlist við 

töluð orð (e. spoken words), ljóð eða jafnvel mannsröddina. Hljóðlist hefur einnig 

verið tengd umhverfismálum, hávaðamengun og vistfræði. Hljóðmynsturskáld nota 

hljóð til að móta eitthvað sérkennandi fyrir ákveðinn stað. Sumir hljóðlistamenn vinna 

líka með vídeó og ljósmyndir. Þannig er hljóðlistin oft þverfagleg og snertir ólíka fleti 

listheimsins. Hljóðlistamenn nýta sér fagurfræði og aðferðir annarra listgreina í 

listsköpun sinni. Þeir neita að láta binda sig við fyrirfram gefna flokkun eða 

merkimiða og því getur verið erfitt að greina rætur og sögu hljóðlistar í einni línulegri 

þróun.3  

20. öldin er talinn vera sá tími sem listgreinar fóru að renna saman. Árið 1910 

voru abstraktverk að ryðja sér rúms og málverkið að renna saman við tónlistina. Þetta 

var kallað „abstraktlist par excellence.“ Á þessum tíma mynduðu bæði ljós og 

kvikmyndir umhverfi fyrir tilraunastarfsemi sem miðaði að því að steypa saman mynd 

og hljóði. Stefnt var að því að hanna aðferðir sem byggðu á kenningum um 

samtengingu sjónar og heyrnar. Hugmyndin kallaði á byltingakennda spurningu: „er 

hægt að þýða myndir yfir í hljóð og öfugt?“ Til að reyna að finna svör við því komu 

fram á tímabilinu fjöldi mismunandi úrlausna. Sumar þeirra voru útópískar á meðan 

aðrar einblíndu á þá ánægju sem hrein skynjun kallar fram.4 

 Árið 1913 greindi og útfærði Russolo, fútúríski málarinn og 

hugmyndasmiðurinn á bak við Art of Noise, mismunandi hljóðfæri hávaðans. Hann 

smíðaði þau í samstarfi við málarann Ugo Piaatti frammi fyrir stórum áhorfendahópi. 

Eftir stöðugar umbætur og endurhönnun á hljóðfærunum kom hann fólki verulega á 

                                                
2 Licht, „What is sound art?,“ 9. 
3 Kahn, „Introduction,“ 2-17. 
4 Trautmann og Rabenstein, Digital Sound Synthesis by Physical Modeling Using the 
Functional Transformation Method, 62. 
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óvart með undarlegri hljómsveit sinni, en hún byggði á fjórum hávaðatengingum sem 

mynduðu hljóð. Hljóðin voru ný og óþekkt áheyrendum. Tónskáldið John Cage, sem 

m.a. gerði tónverkið 4′33″, þróaði hugmyndir um fjarveru hljóðs í þögninni og deildi 

þeirri hugmynd með Russolo í gegnum skilning á abstrakthljóðum. Á hinn bóginn er 

öll þögn tímabundin og aðeins hægt að finna við einangraðar aðstæður. Í lok sjöunda 

áratugarins urðu straumhvörf í framsetningu tónlistar með tilkomu nýrrar hliðrænnar 

tækni og hægt að búa til áður óþekkt hljóð og upplifun. Umfangsmikillar félagslegar 

og pólitískar breytingar höfðu áhrif á listastefnur og hreyfingar.5 

 Það þarf að átta sig á því að saga hljóðlistar er nátengd sögu tilraunatónlistar 

en einnig myndlist samtímans. Af þessum sökum tengjast fútúrismi, dadaismi, 

Bauhaus og Flúxus. Meðal lykilmanna í sögu hljóðlistar er ítalski fútúristinn Luigi 

Russolo mikilvægur. Hann sá fyrir sér notkun og útfærslu á bæði iðnaðarhljóðum og 

hernaðarhljóðum með það að markmiði að skapa nýja tegund tónlistar. John Cage hélt 

því einnig fram í sínum verkum að það væri í raun enginn munur á tónlist og hávaða. 

Hann dró þá ályktun að öllum hversdagslegum hljóðum eigi að gefa gaum, ekki síður 

en saminni tónlist. Til að styðja þessa niðurstöðu samdi hann áðurnefnt þögult tónverk 

(4′33″). Verkið er þannig að flytjandi situr þögull við píanó á meðan áhorfendur horfa 

og hlusta. Hljóðið í verkinu kemur ekki frá píanóinu (píanóleikarinn situr 

hreyfingarlaus við píanóið) heldur er verkið samsett úr hljóðum sem koma úr 

umhverfinu í tónleikasalnum. Markmið Cage var að beina athygli áhorfandans frá 

hljóðfærinu og njóta þagnarinnar og augnabliksins. Douglas Kahn hélt því fram að 

Cage og aðrir frumkvöðlar hafi verið að jafna sig á eyðileggingunni sem fylgdi síðari 

heimsstyrjöldinni og leitað að þögulli lausn í listum. Í gegnum þessa listtjáningu 

veittu þeir fólki þögula stund til að hugleiða og ígrunda heiminn og umhverfið í 

kringum sig.6 

 Nauðsynlegt er að minnast á fræðilega umræðu um hljóðlist sem nýlega hefur 

tekið flugið. Umræðan gefur til kynna töluverða innri baráttu og það hlutverk sem 

hljóðlist leikur í tengslum við tónlist. Í grundvallaratriðum þarf hljóðlist að greina sig 

frá tónlist með því að marka greinileg skil á milli listgreinanna tveggja og það er 

erfitt. Frá faglegum sjónarhóli er tónlist viðfang hljóðlistar. Hins vegar merkir það 

ekki endilega að tónlist sé hljóðlist. Með það að markmiði að andæfa þessu lagði 

hljóðlistar- og tónlistarmaðurinn Jeph Jerman fram tillögu um að ekki geti allar gerðir 
                                                
5 Pratella, „Futurist music: Technical Manifesto,“ 80-84. 
6 Kahn, „John Cage: Silence and Silencing,“ 161-90. 
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hljóðlistar verið kallaðar tónlist. Þörfin fyrir að skilgreina hljóðlist sem eitthvað 

aðskilið frá tónlist er í ósamræmi við hugmynd Cage um tónlist og ekki-tónlist. 

Robert Worby, Alan Licht o.fl. telja að hljóðlist sem sjálfstæð listgrein hafi byrjað á 8. 

áratugnum, þó áður hafi verið til listamenn sem unnu listaverk úr hljóðum án þess að 

kalla þau hljóðlist.7 8 9 Hljóðlist sem listgrein varð líka töluvert meira áberandi hjá 

listamönnum á 9. áratugnum og tilraunstarfsemi varð enn meiri.10 

 Margir listamenn sem nota hljóð innleiða önnur mismunandi efni, jafnvel 

þegar það er aðeins hljóð. Með þetta í huga, virðist hljóðið draga úr skilningi. List án 

hljóðs ætti að vera kölluð heyrnarlaus list, hljóð list eða þögul list. Ýmsir listamenn 

hafa vissulega þróað verulega skilninginn á hljóðlist. Skilningurinn gæti eða gæti ekki 

skarast við annan ríkjandi samtímaskilning. Samkvæmt hljóðlistamanni í New York, 

varð raunverulegur skilningur og nýting hljóðlistar ekki til fyrr en í kringum árið 

2000. Í London og umhverfi hennar raungerðist listgreinin eftir 

hljóðsprengingarsýninguna (Sonic Boom: The Art of Sound) í Hayward Gallery 

1999.11 

Hljóðlist er hægt að upplifa í safni, galleríi eða jafnvel á stað þar sem 

listamaðurinn hefur ekki færi á að stjórna því hversu miklum tíma hlustandinn ver 

með verkinu. Tónverkið aftur á móti hefur fyrirfram ákveðna uppbyggingu og breytist 

ekki eða lítið í flutningi. Í meginatriðum byggir hljóðlist á tíma. Rétt er að benda á að 

það er nokkur munur á þessum listgreinum, bæði við flutning og sýningu. Tónskáld 

nota fyrst og fremst minni sem helsta þáttinn í flutningi á verkum sínum og skrifa þau 

nótu fyrir nótu.12 Á hinn bóginn byggir hljóðlistamaður verk sitt að einhverju leiti á 

spuna og eru hlutir mikilvæg tól hljóðlistamannsins. Vettvangurinn þar sem 

einstaklingar upplifa listverkin, þegar best verður á kosið, skapar róttækan mun. 

Tónlist er yfirleitt flutt á tónleikastað á meðan hljóðlistaverk ómar yfirleitt í safni eða 

galleríi. Hvorki hljóðlist né hljóðmynstur miða endilega að því að hlustað sé á þau frá 

upphafi til enda. Af þessum sökum þurfa hljóðlistamenn ekki að móta verk sín á sama 

hátt og tónskáld þarf að skipuleggja verk sín til að listaverk þess verði músíkalskt. 

                                                
7 Addiss og Erickson, Art History and Education, 44. 
8 Worby, „John Cage.“ 
9 Licht, „What is sound art?,“ 11. 
10 Licht, „Sound and the art world,“ 214-15. 
11 Hayward Gallery, Sonic Boom: The Art of Sound. 
12 Atkins, Artspeak: A Guide to Contemporary Ideas, Movements, and Buzzwords, 29. 
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Sýning á tónlist sem eitthvað til að „ganga í gegnum“ og flutningur hljóðlistar fyrir 

sitjandi áhorfendahóp eru dæmi um ólík samskipti þessara mismunandi listgreina.13 

 Um miðbik og síðari hluta 8. áratugarins urðu listrými þannig að hægt var að 

koma fyrir í þeim hljóðverkum. Á hinn bóginn höfðu tónleikastaðir og menningin 

hallast meira til íhaldssemi og minni áhersla var lögð á tilraunastarfsemi, þar með 

talið það sem flokkast gæti sem hljóðlist. Hljóðlist var á þessum tíma undir hatti 

framúrstefnulistar. Flestir einstaklingar sem unnu með hljóð á þessum tíma komu úr 

mismunandi áttum og unnu með ólík form og á ólíkum stöðum. Ýmsir listamenn unnu 

eingöngu með hljóð í list sinni á meðan aðrir prófuðu það, en snéru sér svo aftur að 

fyrra listformi. Á meðal allra listgreina taldi tónlistin sig sjálfa hafa einkarétt á hljóði í 

listrænu samhengi. Á 9. áratugnum nýtti hljóðlistin hins vegar hugmyndir tveggja 

frumherja, Pierre Schaeffer, en hljóðverk hans eru þekkt undir Musique concrete og 

John Cage til að leggja áherslu á listrænt gildi þessarar nýju listgreinar. Fyrir tveimur 

áratugum síðan var það síðan viðurkennt eða staðfest að hugmyndir listamanna  sem 

notuðu hljóð til að búa til list væru annað hvort tengdar Musique concrete eða John 

Cage. Af því leiðir að þetta tvennt ætti að teljast upphaf hljóðlistar á miðri og síðari 

hluta 20. aldar.14 

 Á þessu tímabili voru hljóðljóðlist (e. sound poetry) og textahljóð (e. text-

sound) einnig listgreinar sem fengu nokkra athygli. Þessar listgreinar þóttu hins vegar 

of utangarðs eða óljósar til að hægt væri að útskýra þær. Listrænn kraftur í hljóðlist 

settur fram í Musique concrete og af Cage eru upprunnar úr persónulegu samhengi. Á 

þessum tímum gat tónlistarfræði ekki boðið upp á skýra skilgreiningu á hljóði. Allt 

sem það gat sagt um málið var hvernig endanlegum fjölda hljóða var raðað niður. 

Ólíkt því sem gerðist í tónlistarheiminum, var á tímabilinu mikil spenna og fræðilegar 

rökræður um hljóð í bakgrunni listarinnar.15 

 Höfuðmáli skipti hversu ferskir vindar blésu um hljóðlistina m.a. vegna þess 

hversu ung greinin var. Ástæðan er sú að skortur á skilgreiningu á hljóði þýddi að 

hægt var að rannsaka brautryðjendur hljóðlistar. Það var skýrt að þróun rafmagns-

órafmagnaðrar tónlistar (e. electro-acoustic music) var upprunnin frá Musique 

concrete eftir Pierre Schaeffer. Út frá hugmyndum Schaeffers í Musique concrète 

þróuðu nokkrir hljóðlistamenn og hljóðvinnslumenn hugmyndina um 

                                                
13 Licht, „What is sound art?,“ 12-35. 
14 Johansson og Bell, „Introduction,“ 1-11.  
15 Bamberger og Brofsky, The art of listening, 22. 
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„tónlistarvæðingu hljóðs.“ Hugmyndum Musique concrète mátti beita bæði á 

fræðilegan hátt sem og praktískan. Orðið „tónlistarvæðing hljóðs“ stóð fyrir 

skilgreiningarvanda og deildu bæði Cage og Schaeffer um sérstöðu ýmissa hljóða. 

Vegna þessar skilgreiningarvanda var þróun tónlistar sem listgreinar auðveldari vegna 

almennrar fáfræði listamanna á þeim tíma um eiginleika hljóðlistar. Í þessu tilfelli 

stálu þeir lykileiginleikum hljóðlistarinnar til þess að þróa tónlistartegund sem síðar 

skaraðist á við hljóðverk. Sem brautryðjendur hljóðlistar reyndu bæði Cage og 

Schaeffer að bjarga þessari skörun með ýmsum mismunandi aðgerðum. Schaeffer 

með því að meðhöndla hljóð á áður óþekktan hátt og skapa þannig ný hljóð.16 Að auki 

flutti Cage aðgerðirnar úr framleiðslu til móttöku. Meginmarkmið aðgerða hans voru 

að koma á fót síðustu varnarlínu um sálfræðilegan þröskuld milli hlustunar og 

hugsunar.17 

 Það var sérstaklega erfitt að fylgja fjölmiðla-mettuðu samfélagi (e. media-

saturated society) sem hafði safnað hljóðum með margar mismunandi merkingar. Enn 

fremur hafði það uppfært hlustunarreynsluna og flutt hana frá hefðbundnum 

miðlunarstöðum. Síð-módernísk tónlist studdi öll eftirhermuhljóð. Ástæðan er sú að 

fólk hélt að þetta dreifði athyglinni á takmarkandi hátt. Hljóðdæmin sýna að þeir voru 

fróðir um merkingu hljóða og vinnanleika þeirra. Hljóðlistin er ekki mjög fjarlæg 

samfélaginu. Þar af leiðandi getur hún ekki forðast skáldskaparfræði, tækni, efni og 

stofnanasamhengi svo eitthvað sé nefnt. Sumir listamenn hafa innleitt 

tónlistarvæðingarsjónarhornið til að staðfesta að þeir séu ekki þátttakendur í tónlist. 

Nýlegar hugmyndir um að hljóðlist fjalla um rými á meðan tónlist fjalli um tíma er 

mistúlkun á eldri hugmyndum. Ástæðan er sú að þróun tónlistar var til að byrja með 

byggð á eftirhermum sem byggðu á eiginleikum hljóðs. Þar með varð erfitt að marka 

skilin á milli þeirra vegna þess að tónlist er hluti af hljóði.18 

 

Hljóð og hljóðtækni 

Gegnumgangandi umbreytingar og þróun í hljóðlist hafa haft áhrif á ýmsar stefnur, 

sem ganga út á að allir geti búið til eigið hljóðverk. Megnið af slíkri hugmyndafræði 

hafði áhrif á flest svið hljóðtilrauna. Á níunda áratugnum kom fram hreyfing sem 

kallaðist kasettuneðanjarðarhreyfingin (e. cassette underground). Hún gekk út á að 
                                                
16 Licht, „What is sound art?,“ 38-39. 
17 Licht, „Sound art and the art World,“ 145-151. 
18 Steinvoort, Sound art: Work from the essence, 20. 
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fólk um allan heim bjó til eigin tónlist og skiptist á við aðra. Flest sem búið var til í 

þeirri tilraun var annaðhvort tengt hljóði eða tónlist. Hin sjálfsprottna athöfn 

upplýsingaflutnings skilar samt litlu ef allir velja hvað skal búið til og hvað skal hlusta 

á. Það er vegna þessa skilnings á samhengi upplýsinganna sem hljóðlistin varð til. Ef 

sögulegt sjónarmið sýnir að hljóðlist hafi alltaf verið til staðar innan hljóðrófsins og 

þagnarinnar þá var aðeins eitt að gera. Fólk þurfti að koma á alþjóðlegum skilningi á 

hljóði, sem stóð utan stjórnar þeirra á miðlinum.19 

 Listin að hafa áhrif á þessar breytur með hljóði er eitt af helstu sjónarmiðum 

þess að skilja hljóðlist. Miklu skiptir að tæknin sem notuð er til að taka upp, vinna 

með og semja hljóð felur í sér náið samband milli skaparans og tækninnar sem notuð 

er. Aðalatriðið er að hljóðlist er skynjuð. Hún felur í sér að búa til snjallar leiðir til að 

rannsaka og tjá hugmyndir. Í því felst að listin geti útfært aðferðir sem byggja á því að 

prófa sig áfram, svo lengi sem tæknin er ekki takmarkandi þáttur. Sérhver 

hljóðlistamaður ætti að þekkja tæknina sem hann notar til að þróa list sína. Það er ljóst 

að frumleiki hljóðlistar er enn fyrir hendi. Umskipti yfir í stafræna tækni breytir ekki 

því hvernig hljóð er meðhöndlað eða hvaða áhrif eru höfð á það. Sumir 

hljóðlistamenn velja þó enn aðferðir sem eiga rætur í hinum hliðræna (e. analog) 

heimi. Ástæðan er sú að áhrif hljóðs eru betri þegar það er tekið upp á raunverulegum 

stað frekar en þegar skapað er líkan af endurómun (e. modeled reverb). Mörg af betri 

verkum hljóðlistar eru innblásin af náttúrunni, en notkun hluta og efnis við hljóðgerð 

tekur á sig ýmsar myndir. Ein slík er þróun strúktúrs til að búa til og samþætta notkun 

hljóð-hluta. Nauðsynlegt er að koma á tungumáli til að túlka framleitt hljóð. Þetta 

felur í sér einfalt ferli til að breyta hljóðinu eða þróa flóknari form eins og 

samsetningu og flutning. Grundvallarspurningin er; hvar liggur áhugi 

hljóðlistamannsins? 

 Uppbygging hljóðsköpunar má segja að sé umhverfislegur og tímalegur 

strúktúr. Það er nauðsynlegt að átta sig á að hljóð geta verið stöðug eða flutt sig upp á 

við eins hæðir eða fjöll. Hér skyldi nefna að atburðir geta átt sér stað á mismunandi en 

samhliða tímalínum. Ólíkt aðferðum jarðfræðilegs tíma er örtími mikilvægur hljóðinu. 

Til þess að skilja hljóðlist, þarf maður að átta sig á muninum á áhrifum tónlistar og 

hávaða. Oft leiðir tónlist fólk um kunnuglegar slóðir en hávaði fælir fólk í burtu. 

                                                
19 Rothenberg, „Roads, Music, Rapture,“ 47-67. 
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Tengsl hljóðtengsla geta ýmist verið vísvitandi eða ýkt fyrir mistök. Þau geta verið 

gallar í tækni eða tilfinningalegri meðferð.20 

 Hljóð myndast á ferð í gegnum efni á borð við loft, vatn og önnur fýsísk efni. 

Af þessum sökum útfærir hljóðlistamaður tól til að taka við hljóðum úr loftinu. Hann 

eða hún getur einnig útfært þessi tæki til að vinna útdrátt úr föstum efnum og skrá 

niðurstöður með tækjum. Miklu skiptir að hægt er að hafa áhrif á hljóðgæði með 

þessum þáttum hvenær sem er í ferlinu. Listamaðurinn þarf að velja leið til að útfæra. 

Þá getur hann annað hvort farið þá leið að hafa tóngæðin mikil eða lítil með það að 

markmiðið að varðveita hljóðmerkið. Þessar leiðir hafa getu til að sía, umbreyta eða 

draga úr gæðum hljóðmerkjanna. Það skyldi nefna að frumleiki og persónuleg 

skírskotun hljóðlistar greinir hana frá öðrum listgreinum. Ástæðan er sú að aðrar 

tegundir eru viðkvæmir fyrir tæknilegum breytingum sem veikja bygginguna og draga 

úr persónulegum skírskotunum. Merki frá hljóði tekur á sig mismunandi form eins og 

hljómburðarhljómur og harmónísk tíðni framleidd í hljómgervlum. Í hljómgervlum 

stýra magnarar og hátalarar nákvæmni endursmíðaðs hljóðs. Þar af leiðandi er hið 

síðara breytilegt, bæði magn þess og staðsetning. Fólk tengist hljóði þegar það ferðast, 

annaðhvort innra með sér eða hið ytra. Það getur í rauninni ýmist virkað í 

almannarými eða í lokuðum endurgjafakerfum. Þættir sem mynda flókið net 

hljóðsamskipta hafa áhrif á merki milli þess sem skapar hljóðið og hlustandans.21 

 Það eru augljóslega alltaf margar leiðir til að raungera hlutina: 

hljóðlistamaðurinn þarf að þekkja aðferðirnar sem notaðar eru við upptöku, vinnslu og 

við að semja hljóð. Hljóðlistin hefur farið í gegnum ýmsar hreyfingar/stefnur og 

samræður/rökræður sem miða að því að efla framtíðarþróun hennar og velferð.22 

 

Svið hljóðtækninnar færðist skör ofar þegar það komst á námskrá skóla. Það er kennt í 

mörgum æðri menntastofnunum þar sem háþróuð tækni er notuð.23 Ef það hefði ekki 

gerst er líklegt að framfarir í hljóðtækni hefði ekki orðið eins örar og saga hljóðlistar 

því orðið önnur. Þó hægt sé að framkvæma hljóðlist opinberlega án hliðrænnar og 

stafrænnar tækni er þróun hljóðtækni og hljóðlistar nátengd. Hljóðlist byggir oft á því 

að hljóðrita ákveðið hljóð og breyta því eftir hugmyndum listamannsins. Sem dæmi er 
                                                
20 Dempsey, Styles, Schools and Movements. 
21 Don Goddard, Sound art: Vito Acconci, 29. 
22 Chilvers og Glaves-Smith, „Sound art.“ 
23 Huber og Runstein, Audio Engineering Society Presents: Modern Recording 
Techniques, 1-39. 



 
12 

hægt að nefna aftur tilraunir Scheaffer. Bara með því að geta flýtt eða hægt á hljóði 

hefur listamanninum tekist að gefa hljóðinu aðra vídd og merkingu. Tækniframfarir 

hljóðtækninnar gera það mögulegt að magna upp og breyta hljóðum eftir hugmyndum 

listamannsins. Með fjölgun hljóðrása er auðveldara að eiga við ákveðinn hljóðgjafa og 

þannig gera hann skýrari og hljóðjafna hann.24 Hljóðlistamaðurinn hefur fengið tæki í 

hendur til að þróa og framkvæma hugmyndir sínar og möguleikarnir nær endalausir. 

Þannig hefur þróun hljóðtækninnar haft bein áhrif á mótun og framgang 

hljóðlistarinnar. Þetta hefur gerst áður á öðrum listsviðum þegar listamenn fá ný tæki 

til að þróa hugmyndir sínar. Hljóðtæknin hefur haft áhrif á framgang og skilgreiningu 

hljóðlistar og áframhaldandi tækniframfarir munu eflaust hafa áhrif á listgreinina til 

frambúðar. 

Hljóðlistin þarf á hljóðtækninni að halda sem listrænn miðill. Þetta er meðal 

annars framleiðsla, upptaka og klipping. Reynslan er einn af grunnþáttum sem þarf til 

að þróa hljóðlist. Einstaklingur getur aðeins skilið vinnuna á ákveðnu stigi ef hann 

þekkir vinnuna á fyrri stigum. Til dæmis er nauðsynlegt að þekkja undirstöðuaðferðir 

við hljóðklippingu áður en farið er að skoða samspil mismunandi hljóða. Með því að 

skilja hlutina þannig í tímaröð geta hljóðlistamenn þróað agaðar aðferðir við 

hljóðsmíðar sínar. 

 Eins og í öðrum listgreinum snúast mikilvægustu spurningarnar um hvað það 

er sem skiptir máli fyrir framgang greinarinnar. Hversu auðvelt er að tileinka sér þær 

aðferðir sem í boði eru og því hvernig endanleg stjórntæki mæla það sem gerist. Það 

er einnig ljóst að þegar fólk vinnur náið hvort með öðru í hvaða verkefni sem er, 

verður raunveruleg framför þegar kemur að því að raungera það sem kemur út úr 

fyrirhugaðri þróunar- og hugmyndavinnu. Samspil og samvinna hljóðlistamannsins og 

hljóðtæknimannsins veitir hugsunum og gjörðum innblástur og ýtir undir jákvæða 

þróun listgreinarinnar. 

 

Fútúrismi 

Þegar reynt er að rekja sögu hljóðlistar er oft litið fyrst til Fútúrista og Ítalíu en 

Fútúrismi var nútíma listhreyfing sem kom fram í Mílanó á Ítalíu. Til hennar var 

stofnað af Filippo Tommaso Marinetti í febrúar 1909. Fútúrismi var formlega kynntur 

                                                
24 Huber og Runstein, Audio Engineering Society Presents: Modern Recording 
Techniques. 
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fyrir ítölsku samfélagi þegar stefnuyfirlýsing hreyfingarinnar var birt í vinsælu 

dagblaði, La Gazzetta dell'Emilia. Í sama mánuði var stefnuyfirlýsing Fútúrismans 

einnig birt í frönskum dagblöðum. Fútúristar voru mjög áhugasamir um veröldina í 

nútímanum og tækniframfarir og þá sérstaklega þeim hávaða sem tækninni fylgdi. Í 

gegnum mismunandi stíla tjáðu Fútúristar því hvernig þeir hölluðust að nútímanum og 

bjuggu til nákvæmar lýsingar á hraða og vélbúnaði. Þar að auki hunsuðu áhrifamiklir 

listamenn innan hreyfingarinnar, þar á meðal stofnandinn sjálfur, opinskátt það sem 

var úrelt, þar á meðal pólitískar stefnur og listaverk. Vandlæting og áhrifamáttur 

Fútúristanna dró fljótt til sín rótgróna listamenn, þeirra á meðal nokkur tónskáld og 

tónlistamenn, og menn á borð við Luigi Russolo, Giacomo Balla og Umberto 

Boccioni gengu til liðs við hreyfinguna.25 Eins og áður hefur verið minnst á var 

Russolo hugmyndasmiðurinn á bak við stefnuskrána Art of Noise, mismunandi 

hljóðfæri hávaðans, en hann smíðaði hljóðfærin í samstarfi við málarann Ugo Piaatti. 

Í stefnuskránni gagnrýndi Russolo takmarkanir nútíma hljómsveita. Eða eins og hann 

orðar það sjálfur:  

 

Eiginleikar hljóma og tóna innan tónlistarinnar er of takmarkandi. Þessa 

takmarkandi þætti hreinna tóna eða hljóma þarf að brjóta upp og opna fyrir 

eða bæta við óendanlegum mögulegum hávaða-hljóða (e. Noise-Sound) ... við 

finnum mun meiri gleði frá hávaða sem kemur frá skröltandi sporvagna, 

vélarhljóðum og hrópandi hópi fólks en til að mynda í vel æfðum tónverkum 

eins og til dæmis "Eorica" eða "Pastoral" eftir Beethoven..26 

 

Þó Fútúristar hafi ekki farið í launkofa með það sem dreif þá áfram og listrænar 

hneigðir þeirra, tókst þeim ekki strax að þróa vel skilgreindan stíl fyrir hreyfingu sína. 

Þess í stað treystu þeir á verk annarra nútíma listhreyfinga.27 

 

Dada 

Nokkrum árum síðar, í miðri fyrri heimsstyrjöldinni, árið 1916 var annar 

andstöðulisthópur í Zürich að þróa sínar eigin hugmyndir um hljóðlist. Þetta voru 

                                                
25 Harris, „Futurism,“ 125-26. 
26 Russolo, The Art of Noises. Þýð. Viktor Aron Bragason. 
27 Couper-Kuhlen og Ford. Sound Patterns in Interaction: Cross-linguistic Studies 
from Conversation, 39. 
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svokallaðir Dadaistar, hópur áður óþekktra eða lítið þekktra listamanna. Einn þessara 

listamanna, Hugo Balla, lýsti hljóðsýningu sinni á eftirfarandi hátt:  

 

 Ég klæddist sérstökum búningi hönnuðum af Janco og mér sjálfum. Búið var 

um fætur mínir með þröngum sívalningum úr glansandi bláum pappa sem náði 

að mjöðmum mínum þannig að ég leit út eins og óbelíska. Að ofan klæddist ég 

gríðarstórum kápukraga úr pappa, skarlatsrauðum að innan og gylltum að utan, 

sem var festur á hálsinn þannig að ég gæti blakað honum eins og vængjum 

með því að færa olnboga mína. Ég klæddist einnig sívölum, bláum og hvítum 

nornalæknahatti … Líkt og obelíska þá gat ég ekki gengið og þurfti því að 

vera borinn inn á sviðspallinn í algjöru myrkri. Svo byrjaði ég rólega og 

tignarlega „gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori gadjama gramma 

berida bimbala glandri galassassa laulitalomni“ … Þetta var aðeins of mikið. 

Eftir að hafa jafnað sig á því að heyra þetta algjöra nýja hljóð sprungu 

áhorfendur loks úr hlátri.28 

 

Þrátt fyrir skrautlegan búning og sérkennilega lýsingu var brennipunktur 

sýningarinnar hljóðin sem Balla gaf frá sér. Hann var ekki að segja neina sögu með 

hljóðunum heldur var þetta eingöngu flutningur á hljóði. Heildartilgangur viðveru 

hans á sýningunni var að gefa frá sér hljóð og hljóðin áttu að vera ólíkt öllu öðru sem 

almenningur þekkti.29 

Annar listamaður tengdur Dada er Kurt Schwitters. Á árunum milli 1922 og 1932 

samdi hann verkið Ursonate fyrir staka rödd sem hvorki syngur né talar. Verkið er 40 

mínútur í heildina og hefur einhverskonar „hefðbundið“ tónlistarfyrirkomulag. Í 

verkinu er að finna sterka og veika takta, endurtekningar og háværa og rólegir kafla. 

Þrátt fyrir áðurnefnda tenginu við tónlist samanstendur verkið aðeins af tjáningu 

raddfærisins, sérhljóðum og samhljóðum og spunaorðum sem hafa enga vitræna 

tengingu. Þetta var einfaldlega bara hljóðlist.30 

Verk Balla og Schwitter eru að því leyti dæmigerð fyrir Dada-hreyfinguna að 

listamennirnir lögðu áherslu á að snúa væntingum um skynhrif á hvolf, en Dadaistar 

                                                
28 Battcock og Nickas, „The Dada Actor and Performance Theory,“ 28. Þýð. Viktor 
Aron Bragason. 
29 Sama heimild. 
30 Akbar, „Pop Art pioneer is back in the picture.“  
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voru fyrstir til að kom með þá sýn eða framsetningu. Um leið storkuðu þeir ríkjandi 

gildum borgararlegrar menningar. Listamennirnir vildu tryggja að hlutverk 

listamannsins í samfélaginu væri skilgreint. Þar að auki vildi hreyfingin staðfesta 

raunverulegan tilgang listarinnar í samfélaginu. Fyrst og fremst voru fyrirætlanir 

meðlima að uppræta borgaralega menningu í samfélaginu. Þeir stefndu að því að 

tryggja að hlutverk listamannsins væri vel mótað. Sumir af listamönnunum á borð við 

Hans Arp vildu að það fæli í sér tækifæri til að skapa listaverk. Sú hugmynd var 

áhrifarík vegna þess að þetta stríddi gegn hefðbundnum venjum um vinnu við list. Í 

því var vinnan nákvæm og henni var lokið. Tækifærisinnleiðingin var leið fyrir 

Dadaista til að skora öll listræn viðmið á hólm með því að spyrja um hlutverk 

listamannsins í listsköpun. Þekkt er að dadaistar voru þekktir fyrir notkun sína á 

tilbúnum hlutum. Það gátu verið hversdagslegir hlutir sem jafnvel var hægt að kaupa 

og sýna sem list þó listamaðurinn hefði sáralítið unnið með þá. Útfærslan á 

listaverkum úr tilbúnum hlutum vakti mikilvægar spurningar um listferlið. Þeir spurðu 

líka spurninga um sjálfa skilgreininguna á sköpun og list og tilgang þeirra í 

samfélaginu. Fjölmargar kenningar reyna að útskýra uppruna nafnsins Dada. 

Hugtakið er talmálstextafranska fyrir dútlara en líkist einnig fyrstu orðum smábarns. 

Það var vegna þess hve barnalegt það er og fáránlegt sem hópurinn laðaðist að 

nafninu. Enn fremur gerðu listamennirnir ráð fyrir að nafnið þýddi það sama á öllum 

tungumálum vegna þess að þeir vildu að hópurinn væri alþjóðlegur.31 

 Samkvæmt Hans Ritcher var Dada ekki hugsað sem list heldur and-list (e. 

anti-art). Duchamp var fyrsti listamaðurinn sem notaði tilbúin efni. Þegar hann valdi 

að nota þvagskál gat hann verið viss um að ögra og ganga fram af fólki, jafnvel 

samherjum sínum í listinni. Hér ber þó að greina frá því að listamaðurinn hafði gert 

smá breytingu á þvagskálinni. Það eina sem hann gerði var að snúa henni á hvolf og 

gefa henni tilbúið nafn. Með því að færa þvagskál úr sínu venjulega umhverfi og setja 

hana í samhengi við list spyr Duchamp um hvað helst felist í list og hlutverki 

listamannsins í þróunarferlinu. Með titlinum Gosbrunnur vísaði Duchamp bæði til 

hlutverks þvagskálarinnar og frægs gosbrunnar sem hannaður var af endurreisnar- og 

barokklistamönnum. Verkið þykir mjög dæmigert fyrir háð dadaistanna um 

hefðbundin listræn gildi og vinnuvenjur.32 Duchamp gerði einnig hljóðverk árið 1913 

sem ber nafnið Erratum Musical og er flutt enn þann dag í dag. Verkið er skrifað fyrir 
                                                
31 Kuenzli, Dada, 21. 
32 „Marcel Duchamp – Fountain 1917.“ 
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þrjár raddir en hann samdi verkið með systrum sínum sem báðar voru tónlistarmenn. 

Sjálfur var hann ómenntaður á tónlistarsviðinu. Duchamp skrifaði nótur á spjöld sem 

systurnar tóku upp af handahófi en á þeim voru skrifaðar nótur sem systurnar sungu. 

Texti verksins var tekinn upp úr orðabók á tilviljunarkenndan hátt. Flutningur 

listaverksins verður því í raun aldrei eins vegna þess hversu handahófskennd 

framkvæmdin er.33 Duchamp hafði mikil áhrif á listamenn á síðari hluta 20. aldar. 

Meðal annarra má nefni Damien Hirst, Jeff Koons, og fleiri. Fyrst og fremst var 

markmið Dada-listar og vinnu listamannanna að vinna að því að stöðva fyrri 

heimsstyrjöldina. Hún miðaði að því að veita útrás fyrir gremju sem samspil 

þjóðernisstefnu og borgaralegra gilda ollu samfélaginu. Andstaða hreyfingarinnar við 

alræði var staðfest vegna þess að listamennirnir höfnuðu allri hugmyndafræði um 

forystu.34 Eins og áður hefur verið getið hefur hljóðlistin farið í gegnum ýmsa strauma 

og stefnur og skilgreiningu hennar verð umbylt. Þær stefnur sem hafa haft mest 

afgerandi áhrif á þróun hljóðlistar eru Dada og Fútúrismi. Áhrif Dada-hreyfingarinnar 

voru ekki síst mikilvæg vegna fjölbreytilegs stuðnings frá öðrum avant-garde 

hreyfingum.35 Það var allt frá gjörningalist til höggmynda, ljósmyndunar, málverks og 

klippimynda. Fagurfræði Dada markast af gagnrýnu háði á efnishyggju og 

þjóðernissinnuðum viðhorfum. Þessar stefnur höfðu mikil áhrif á listamenn í 

fjölmörgum borgum, þar á meðal New York, Berlín og París. 

 

Súrrealismi 

Súrrealismi var menningarleg hreyfing sem á rætur sínar að rekja allt aftur til ársins 

1924. Hreyfingin er upprunninn í París í Frakklandi en forvígismaður hennar var 

André Breton. Súrrealismanum var ætlað að kanna undirmeðvitund mannsins, þar á 

meðal veröld sýna og drauma. Stofnendur þessarar hreyfingar töldu meðvitundina 

vera hindrun fyrir ímyndunaraflið. Með því að leggja áherslu á að þroska opinn 

hugmyndaríkan huga virtist súrrealismi vera nátengdur rómantísku stefnunni sem var 

ríkjandi miklu fyrr. Súrrealistar voru þó, ólíkt þeim sem aðhylltust rómantísku 

stefnuna, sannfærðir um að í fjarveru rökhugsunar mætti finna opinberanir nánast hvar 

sem er. Með tímanum óx súrrealisminn og varð að alþjóðlegri hreyfingu og breiddist 

                                                
33 Licht, „Sound and the art world,“ 142. 
34 Taylor, Sound and music, 27. 
35 Licht, „Sound and the art world,“ 145. 
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út til margra landa þar á meðal Bretlands og Belgíu. Hann varð fljótlega viðtekinn í 

listaheiminum og hafði áhrif á allt frá kvikmyndum til bókmennta.36 

Ósjálfráður verknaður leitaðist við að kanna ómeðvitaða heiminn með því að 

leggja til hliðar rökhugsun og skynsemi. Listamenn súrrealismans vildu þróa list án 

þess að hugsa meðvitað. Breton var mikill aðdáandi þessarar tækni. Hann trúði því að 

með ósjálfráðri vinnu gætu listamenn þroskað ímyndunarafl sitt stórkostlega. Með 

ósjálfráðri vinnu var hægt að búa til mismunandi tegundir listar með því að nota 

tilviljun. Fljótt varð málverkið algengasti tjáningarmáti í súrrealismans. Hins vegar 

voru líka mörg önnur mismunandi listform þar að finna meðal annars kvikmyndir, 

ljósmyndaverk og tónlist. Margar hugmynda og hugsjóna súrrealismans voru 

upphaflega byggðir á verkum Dada-hreyfingarinnar sem súrrealisminn á rætur að 

rekja til, en það var André Breton sem brúaði bilið á milli hreyfinganna tveggja.37 

Líkt og hjá Dadaistum má finna tilraunastarfsemi með hljóð hjá súrrealistum. 

Tenging súrrealisma við hljóð er þó kannski ólíkari áðurnefndum listastefnum. Þegar 

súrrealistar unnu með hljóð var frekar um að ræða sköpun tengda 

framúrstefnutónlistar frekar en „hreina“ hljóðlist. Súrrealískir sjónlistamenn, á borð 

við André Breton og Salvador Dalí, og súrrealísk skáld, eins og Yvan Goll, unnu 

mikið með undirmeðvitund mannsins, drauma og bældar minningar í verkum sínum. 

Hugmyndafræði súrrealistanna og verk þeirra höfðu mikil áhrif á tónlistamenn á borð 

við Erik Satie, André Souris, Kurt Weill og Igor Stravinsky og speglaðuðust 

hugmyndir súrrealistanna í framúrstefnutónlist þeirra. Souris gekk m.a. til liðs við 

belgísku súrrealistana „Correspondance“ og samdi þar að mestu svokallaða „banal“ 

tónlist. Erik Satie samdi líklega þekktastu súrealísku framúrstefnu tónlistina og 

hljóðmyndina fyrir ballettinn Parade frá 1917. Þar komu allnokkrir þekktir súrrealistar 

fram þar á meðal Pablo Picasso en hann gerði sviðsmyndina. (Calkins „Modernism in 

Music and Erik Satie's Parade,“ 3-19.) Þó svo Breton, forsprakki súrrealistanna, hafi 

haft neikvæð orð um súrrealíska tónlist í ritgerð sinni „Silence is Golden“ fundu síðari 

tíma súrrealistar eins og Paul Garon hliðstæður á milli súrrealískrar myndlistar og 

spuna í tónlist líkt og jazz og blús. (Postmodern Music/Postmodern Thought, bls. 39-

30.) Musique concrète eftir Pierre Schaeffer hefur líka súrrealísk einkenni vegna 

óvæntra samansettra hljóða. Schaeffer sjálfur færði rök fyrir því að í upphafi sköpunar 

                                                
36 Caws, Surrealism, 18. 
37 Adams, „Dada, Surrealism, Social Realism, Regionalism and Abstraction,“ 500. 
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Musique concréte hefði hann stefnt að algjöru tóntegundarleysi og súrrealisma en 

varð síðar að úrvinnslu súrrealískrar tónlistar.38 

Súrrealisk listhreyfingin grundvallaðist þannig út frá þessum tveimur 

byltingarkenndu kenningum þ.e. meðvitundarlausri hugsun og samklippum úr ólíkum 

listmiðlum. Þessar aðferðir voru ekki óþekktar í tónlist og til dæmi um slíkt bæði fyrir 

og eftir hápunkt súrrealismans en blómstruðu þó ekki fyllilega fyrr en með tilkomu 

póstmódernismans. Framfarir í tækniþróun hljóðritunar og hljóðvinnslu opnaði dyr að 

súrrealískri tónlistarlegri nálgun. Þó svo að fyrstu tilraunir súrrealískrar tónlistar hafi 

ekki skotið rótum í upphafi áttu þær eftir að hafa mikil áhrif á komandi tónskáld. 

Tilraunastarfsemi í tónlist með súrrealískum einkennum á öðrum og þriðja áratug 20. 

aldar var frekar einangruð og ekki nógu öflug til að teljast jafningi súrrealískrar 

sjónlistar og bókmenntar. Flest tónskáld þessa tímabils voru upptekin af sundurliðun 

hljóma og tóntegunda með fagurfræði sjónlista súrrealismans að leiðarljósi.39  

Jacqueline Chénieux-Gendron heldur því fram að það hafi ekki síst verið fyrir 

áhrif og neikvæð viðhorf súrrealískra sjónlistarmanna á borð við André Breton að tón- 

og hljóðlist hafi átt erfitt uppdráttar innan Súrrealista hreyfingarinnar. Vangaveltur 

Chénieux-Gendron um áhrif súrrealisma á tónlistarþróun eru áhugaverðar. Hún bendir 

á tengsl milli súrrealisma og upphafs raftónlistar. Í bók sinni Surrealism fjallar hún 

töluvert um lítinn áhuga franskra súrrealista á tónlist. Chénieux-Gendron segir frá 

tilraunum rafmagns-órafmagnaðrar tónlistar (e. electro-acoustic music) Pierre 

Schaeffer og Pierre Henry og telur þær hafa verið mjög í anda súrrealismans. Um leið 

hafi tilraunastarfsemi þeirra Schaeffer og Henry lagt grundvöll að mörgu sem 

komandi kynslóðir raftónlistarmanna gátu nýtt sér í tónlistarsköpun sinni. Chénieux-

Gendron heldur áfram og telur að út frá sögulegu sjónarhorni sé ljóst að hugmyndir 

súrrealistanna hafi haft áberandi áhrif á tónlistarþróun en vegna neikvæðrar afstöðu 

sjónlistarmanna hafi þetta mögulega sterka samspil súrrealismans við tónlist og hljóð 

glatast.40 

 

Flúxus 

Sá einstaklingur sem hafði ef til vill mest áhrif á hljóðlistina var bandaríska tónskáldið 

John Cage. Hann fæddist árið 1912 og vann með hljóð fram til dauðadags árið 1992. Í 
                                                
38 Schaeffer, „Vers une musique expérimentale,“ 19. 
39 Lochhead og Auner, „Reflections of Surrealism in Postmodern Musics,“ 33-35. 
40 Chénieux-Gendron, Surrealism, 167-68. 
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byrjun ferils síns samdi hann verk sem áttu rætur í vestrænni klassískri tónlist. Á þeim 

tíma leit hann á sig fyrst og fremst sem tónskáld, en fljótlega færði hann sig út fyrir 

takmörkun hefðbundinnar uppbyggingu tónverks sem bundin var tónhæð, 

samhljómum og varð þannig talsmaður „tónlistar“ sem gerð var með öllum 

mögulegum hljóðum.41 Árið 1937 skrifaði Cage: 

 

Ég held að notkun hávaða til að skapa tónlist muni halda áfram og aukast þar 

til við náum ákveðinri tónlist, með aðstoð stafrænna hljóðfæra, sem mun verða 

aðgengileg til notkunar við tónlistarsköpum og nota öll hljóð sem hægt er að 

heyra ... Nútímaaðferðir við að semja tónlist, aðallega þá sem notar samhljóma 

og vísa til ákveðinna aðferða innan hljómfræðinnar, munu ekki fullnægja 

tónskáldinu þegar það hefur aðgang að öllum hugsanlegum hljóðum..42 

 

Eitt þekktasta verk Cage í dag er 4′33″. Verkið er í þrem köflum (mjög hefðbundin 

vestræn uppbygging tónverks) og nótnaskrif hvers kafla fyrir sig er einfaldlega lesinn 

„tacet“ og merkir það einfaldlega að „vera þögull.“ Cage skrifar verkið fyrir þöglan 

flytjanda í þremur samhangandi köflum. Flytjandann á ekki að gera ekkert, sem er 

algengur misskilingur, en verkið þarfnast þess að flytjandinn sé þögull. Við fyrsta 

flutning  4′33″ árið 1952 kynnti píanóleikarinn David Tudor framrás þessara þriggja 

kafla með því að loka píanóinu í upphafi hvers kafla og opna það aftur í lokin. 

Hugsunin var að flytjandi gæfi ekki frá sér stakt hljóð en það þýddi þó ekki að verkið 

væri þögult. Allt í kringum flytjandann voru hljóð sem voru hluti af flutningnum og 

hljóðverkinu. Fjórar mínútur og þrjátíuogþrjár sekúndur eru langur tími fyrir 

grunlausan áhorfendahóp til að sitja kyrr og hlusta. Hljóðin frá áhorfendum; hósta, 

færa sig til, hvísla, utanaðkomandi hljóð o.s.frv. ómuðu um salinn. Með þessari aðferð 

gerði Cage útlínur af aðstæðum þar sem hljóð heyrðist en hann hafði enga stjórn á. 

Þar af leiðandi hafði hið hefðbundnu hlutverkum tónskáldsins, flytjanda og hlustanda  

verið brotið upp. Það var orðið erfitt að segja hver var flytjandinn, hlustandinn eða 

tónskáldið. Hlustandinn skapaði hljóðin sem bárust um salinn svo hægt væri að segja 

að hlustandinn sé orðinn að flytjandanum. Píanóleikarinn David Tudor var að auki 

líka hlustandi. Tónskáldið hafði enga stjórn á því sem heyrðist því hljóðin komu  

eingöngu frá hlustendum og umhverfinu. Þar af leiðandi voru hlustendurnir líka 
                                                
41 Worby, „John Cage.“ 
42 Pritchett, „For more new sounds,“ 10. Þýð. Viktor Aron Bragason. 
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tónskáldið í verkinu.43 Með þessu umbylti Cage hefðbundinri tónlist. Árið 1955 sagði 

Cage: „Að semja er eitt, flutningur er annað og hlustun það þriðja. En hvernig eru 

tengslin á milli þessara þátta?“44 Cage dró þannig í efa allar hefðir og venjur í 

vestrænni tónlist, tilgangi hennar og hlutverki. Cage fann upp ýmsar aðferðir til að 

semja tónverk og margar þeirra fólust í notkun tilviljana til að ákvarða tengsl á milli 

hljóða í uppbyggingu. Hann varð líka málsvari hljóðlistar með því að segja „Ekki 

kalla þetta tónlist ef þér finnst sú skilgreining móðgandi.“45 

 Seint á fimmta áratugnum kenndi Cage námskeið í tilraunatónlist í New 

School For Social Research í New York. Þeir sem sóttu námskeiðið voru ekki allir 

tónlistarmenn heldur líka listamenn, ljóðskáld, leikarar og fleiri. Sumir þeirra sem 

sóttu námskeið Cage urðu lykilmenn Flúxus listhreyfingarinnar. Flúxus var lauslega 

hnýtt listhreyfing sem virtist spretta upp upp í nokkrum löndum á svipuðum tíma. 

Margir Flúxus listamenn höfðu áhuga á svokallaðri „intermedia“ (hugtak sem Flúxus 

listamaðurinn Dick Higgins kom með) þar sem fleiri en einn listmiðill sköruðust. 

Margir listamanna Flúxus hreyfingarinnar voru undir miklum áhrifum frá öðrum and-

listhreyfingum eins og Fútúrisma, Dada og súrrealisma, en á sama tíma undir áhrifum 

tónlistar, leiklistar og ljóðlistar í samtíma sínum.46  

 Málarinn George Brecht var einn nemanda Cage og einn forvígsmaður Flúxus. 

Verk hans Water Yam var spilakassi samansettur af spilum af mismunandi stærðum 

sem inniheldu stutta texta með leibeiningum um flutning á hljóðum. Sem dæmi gefur 

eitt spjaldanna Drip Music fyrirmæli til flytjandans um að finna uppsprettu drjúpandi 

vatns og tómt ílát svo dropanir geti lekið í ílátið. Áhugavert er að nefna að þetta 

tiltekna verk Brecht varð til á undan röð listaverka frá Max Neuhaus (einnig nemandi 

Cage) sem áttu sér stað milli 1966 og 1968. Þau verk voru nefnd Field Trips Thru 

Found Sound Environments þar sem áhorfandi, sem átti von á hefðbundnum 

tónleikum var í staðinn settur í rútu, stimplað orðið „hlustaðu“ í lófa þeirra og keyrð 

umhverfis hljóðríkar staðsetningar eins og orkuver. Sú sýning var forveri svokallaðs 

„sound walk“ sem er algengt listform í dag.47 

 

                                                
43 Pritchett, „To sober and quiet the mind...,“ 59-60. 
44 Þýð. Viktor Aron Bragason. 
45 Worby, „John Cage.“ Þýð. Viktor Aron Bragason. 
46 Armstrong, In the Spirit of Fluxus, 24. 
47 Godlovitch, Musical Performance: A Philosophical Study, 112-13. 
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Flúxus hreyfingin hafði mikilvæg áhrif í listheiminum. Samtökin voru lauslega 

skipulögð, en listamennina var að finna um allan heim þó öflugasti hópurinn hafi 

verið í New York. Sögulega er George Maciunas talinn stofnandi og skipuleggjandi 

hreyfingarinnar. Rétt eins og fútúristarnir og Dadaistarnir voru listamennirnir í 

Flúxus-hópnum ósammála því valdi sem safnið hafði veitt sér. Þeir vildu ekki að það 

hefði vald til að ákvarða gildi listarinnar. Sýn þeirra var að einstaklingur þyrfti ekki að 

vera menntaður til að hafa burði til að skilja listaverk. Herferð hreyfingarinnar hafði 

tvö stór markmið. Í fyrsta lagi vildu þeir að list væri aðgengileg öllum almenningi. Að 

auki vildu þeir að sérhver einstaklingur byggi til eða þróaði list alla ævi. Raunveruleg 

skilgreining á Flúxus er erfið þar sem listamennirnir í hópnum héldu því fram að 

skilgreining væri takmarkandi og hamlandi.48 

 Ýmsar lykilhugmyndir tengdust Flúxus-hreyfingunni. Ólíkt öðrum hreyfingum 

voru meginmarkmið Flúxus að breyta sögu heimsins og listarinnar. Listamennirnir 

unnu stöðugt að því að uppræta mörkin milli lífs og listar. George Maciunas fullyrti 

að Flúxus væri and-listarhreyfing sem miðaði að því að leggja áherslu á 

byltingarkennda hugsun sem tengdist vinnu við list og ferlum hennar sem er m.a. 

mjög lýsandi fyrir hljóðlistina. Aðalatriðið var að Flúxus hafnaði og hæddi hinn 

útilokandi heim „hámenningar“ og leitaði allra mögulegra leiða til að færa listina til 

fjöldans. Hreyfingin lagði áherslu á að tryggja að almenningur væri samþættur 

félagslegum straumum sjöunda áratugarins. Listamennirnir notuðu helst húmor til að 

vinna að fyrirætlunum sínum. Ásamt Dada var Flúxus meðal fárra 

myndlistarhreyfinga í sögunni til að nýta sér húmor kerfisbundið. Þó þeir hafi notað 

líflegar aðferðir, var listamönnunum alvara og þeir voru ákveðnir í að breyta 

valdajafnvæginu í listaheiminum. Þar af leiðandi hafði háðið mikil áhrif á það sem 

birtist sem yfirvald safnanna til að stýra listinni. Tilviljanir voru sá þáttur sem best 

nýttist listamönnunum til að móta listina. Allar hugmyndir John Cage um list voru 

lykilþættir í Flúxus-hreyfingunni. Samkvæmt þeim átti listin að vera frjáls og sérhver 

listamaður ætti að hafa frelsi til að tjá sig í gegnum listina. Á hinn bóginn staðfestu 

listamennirnir að menn ættu að nálgast listaverk án hugmyndar um endanlegan 

tilgang. Mótunarferlið í listinni er mikilvægara en fullunnið verk. Total Art Matchbox 

er merkilegt tæki sem var tákn fyrir Flúxus-hreyfinguna. Það var kassi með eldspýtum 

sem sýndu áttir prentaðar á umbúðirnar. Prentuðu yfirlýsingarnar höfðu mikil áhrif á 

                                                
48 Estella, Fluxus, 27. 



 
22 

umbreytingu listarinnar. Verkið kallaðist á við trú hreyfingarinnar á and-list og fól í 

sér eina af mörgum framleiddum útgáfum. Listamenn hreyfingarinnar framleiddu 

vísvitandi mörg eins verk með það að markmiði að draga úr verðmæti verksins. Gera 

má ráð fyrir að flestir af þessum kössum hafi verið brenndir í samræmi við 

leiðbeiningar á umbúðunum. Tengingin við þann sem skoðar átti að fullkomna 

verkið.49 

Listamenn í hreyfingunni voru innblásnir af fútúristum og dadaistum og lögðu 

áherslu á gjörningahliðar hópsins. Gjörningar þeirra áttu að vera stuttir og 

skemmtilegir þar sem ýmsir ólíkir miðlar samtvinnuðust þar á meðal hljóð, en Flúxus 

var sambland margra ólíkra listmiðla. Listamennirnir settu sérstaklega á stall notkun 

hversdagslegra hluta og tilviljana í listinni. Þetta varð á endanum grundvallarviðhorf 

allra Flúxus-listamanna. Upphafleg mynd hreyfingarinnar var kölluð Proto-Flúxus og 

stofnað til hennar árið 1959. Aðalhvatningin kom frá John Cage, þegar hann var 

stundakennari í skóla í New York. Hann hvatti nemendur sem mynduðu hóp fyrir 

hljóðmyndræna list. Hópurinn virkjaði fólk og útbjó því vettvang fyrir bæði 

tilraunakennda list og gjörningalist.50 Eins og fyrr getur hefur Maciunas oft verið 

sagður hafa gefið hópnum heitið Flúxus, sem þýðir „að flæða.“ 

 

SuveFLUX  

SuveFLUX er önnur bylting sem var áberandi í þróun hljóðlistar. Hugmyndinni var 

ætlað að samþætta sérstaka hljómeiginleika og náttúrulega fegurð. Listamennirnir 

ætluðu sér að sameina bæði órafmagnað og magnað hljóð úr mismunandi hljóðfærum 

og hlutum. SuveFlux var flutt sem tilraunakenndur hljóðatburður sem innihélt hvers 

kyns tónlist, myndlist og gjörninga. Atburðurinn var viljandi skipulagður til að safna 

saman ýmsum listamönnum og tilraunatónlistarmönnum til að búa til sameiginlegar 

sýningar. Af þessum sökum var listamönnum leyft að skipta á milli og þróa hljóð sín 

að vild. Árið 2005 voru námskeið haldin á ýmsum stöðum. Megintilgangur þeirra var 

að setja á laggirnar námsumhverfi þar sem hægt var að sinna hlustun og aðferðum til 

að framleiða, vinna með, semja og flytja hljóð. Það er rétt að taka fram að verkefnið 

hefur greitt fyrir skilningi á hljóðlist. Lögð er áhersla á að skilja grundvallarþætti og 

hlutverk hljóðlistar. Með því opnast veröld hljóðlistarinnar og hægt að bera kennsl á 

                                                
49 Armstrong, In the Spirit of Fluxus. 
50 Gerlach og Weibel, Sound Art: Klang ALS Medium der Kunst. 
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áhugaverð atriði. Skipulag námskeiðanna er mikilvægt og gerir fólki kleift að kynnast 

fleiri leiðum til að vinna með hljóð.51 

 Hljóðlistamenn og nemendur tóku einnig þátt í ýmsum smáverkefnum til að 

auka skilning sinn á listinni. Hljóðlistamenn og sérfræðingar innan sviðsins töldu að 

til að auka skilning á hljóðlist þyrfti að auka hlustun. Eins og fyrr getur eru 

hljóðlistaverkunum streymt í gegnum miðil og aðeins er hægt að heyra það eftir að 

hljóðmerkjunum er náð. Fyrsta skrefið í að vinna með hljóð sem listrænan miðil er að 

hlusta. Þá öðlast einstaklingurinn dýpri og skipulegri samskipti við umheiminn. Enn 

fremur setur það líkamann á fullkomnara, breiðara og nákvæmara svæði. Eyrað hefur 

getu til að bera kennsl á örumhverfi og nálgast stór hljóðumhverfi. Þess vegna þarf 

fólk að átta sig á ávinningi athyglinnar áður en það tekur þátt í óvirkri greiningu á því 

að ná hljóðum með upptökum og því að þróa hljóðverk. Fólk þarf að læra að hlusta á 

heiminn í kringum sig í víðum skilningi.52 

 Það sem gert er á vettvangi hljóðlistar er ólíkt því sem gerist á flestum öðrum 

listsviðum. Áðurnefnd námskeið hafa leitt af sér fjölmörg verkefni sem gegna 

mikilvægu hlutverki í þróun hljóðlistar á heimsvísu. Í fyrsta lagi er á námskeiðunum 

boðið upp á grundvallarsögu hljóð- og tónlistartilrauna á 20. öld. Þau bæta líka við 

kennslu í grunnhugmyndum um hljómburð í rými, þar á meðal hljómmögnun, 

enduróm og fjarlægð. Þetta skiptir máli vegna þess að það sýnir möguleika upptöku- 

og klippitækni. Enn fremur býður það upp á hressandi könnun á slíkum búnaði á 

meðan á sköpun hljóðverka stendur. Sambland af þessum aðgerðum gerir 

einstaklingum kleift að finna og meta hlutverk tækninnar í þróun hljóðlistar. Ferlið 

við að skilja hljóðlist og tilraunastarfsemi verður áreynslulaust. Ástæðan er sú að 

verknaðurinn sameinar sumar hugmyndir um að hljóðlist sé jaðarlist. 

 

Skilgreining og sérstaða hljóðlistar 

Ef til vill er einn mikilvægasti drifkraftur í möguleika og þróun hljóðlistar (og í raun 

öllu sem viðkemur hljóði) uppfinning hljóðupptöku. Hljóðrituð hljóð sem berst til 

okkar úr hátölurum er svo algeng að það er erfitt að ímynda sér lífið án þeirra. 

Hljóðritun er í raun nútíma galdrar. Hljóðritun fangar og geymir eitthvað sem hefur 

engan massa og ekkert líkamlegt form. Hljóðritun gefur hverfullu augnabliki 
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áframhaldandi lífi af flutningi loknum, þó svo upptökuferlið breyti hljóðinu lítillega. 

Þegar hljóð er hljóðritað hverfur það ekki að eilífu og hægt er að hlusta á það aftur og 

aftur. Þetta tækifæri fyrir endurtekningar á hlustun gerir listamanninum kleift að 

rannsaka vandlega, sundurgreina og opinbera minnstu smáatriði sem annars gætu 

verið vel falin við staka hlustun. Þegar hljóð er hljóðritað umbreytir upptökumiðillinn 

hljóðinu í líkamlegt fyrirbæri (röð ráka á vínylplötu, nokkrir sentimetrar á 

segulbandsupptöku, skrá á harðadisk og því um líkt). Að því gefnu getur 

listamaðurinn handleikið upptökuna, leikið sér með hana, klippt, samskeytt, hraðað og 

hægt á, snúið við, o.s. frv. og þannig breytt útkomu hljóðsins. Þannig er hægt að 

meðhöndla hljóð sem líkamlegt efni næstum eins og þegar unnið er með málningu eða 

leir. Hljóðið hættir að vera ósnertanlegt, loftkennt og utan seilingar. Listamenn nú til 

dags geta haldið utan um það og leikið sér með það eins og þá listir. Sömuleiðis geta 

þeir gert róttækar breytingar á hljóði og skapað ný og jafnvel óþekkt hljóð sem ekki 

hafa heyrst áður. Nýr heimur hins óþekkta opnast fyrir listamanninum.  

 Það var þessi nýji heimur sem Pierre Schaeffer steig inn í og byggði árið 1948. 

Hann bjó til Musique Concrète, list skrásets hljóðs. Schaefer var útvarpstæknimaður 

og ekki lært tónskáld. Í hljóðveri sínu í París vann hann með hljóðritað hljóð sem á 

hans tíma hefði hljómað eins og eitthvað frá annarri veröld. Schaeffer var að skapa 

hljóð, á rafrænan hátt og blanda saman hreinum sínustónum til að skapa áður óþekkt 

hljóð. Með því að klippa og líma, umturna og breyta hraða hljóðsins tókst honum að 

búa til ný hljóð. Í dag er auðvelt að umbreyta hljóði í tölvum en á fjórða áratugnum 

hafði það ekki verið gert áður. Á þessum tíma tók það marga mánuði að vinna að 

hljóðverki sem stóð yfir í bara nokkrar mínútur. Það er kannski erfitt að ímynda sér 

hvernig hlustandi þess tíma hefur brugðist við. Kannski var það eins og að sjá nýjan 

lit. Á meðan Schaeffer vann að hljóðsköpun sinni í París var tónskáldið Karlheinz 

Stockhausen að störfum í Köln. Áhrifa Schaeffer og Stockhausen á hljóðlist og 

hljóðritun gætir ennþá. 

 Hljóðritun opnaði þó ekki bara dyr að nýjum hljóðum heldur gerði það 

listamönnum einnig kleift að fanga, skrásetja og vinna með hversdagshljóð úr 

umhverfinu. Á fimmta og sjötta áratugnum höfðu verk John Cage opnað eyru hins 

almenna hlustanda. Hugmyndin að öll hljóð gætu átt sér samastað í tónlistarsköpun 

varð ásættanlegra og gerði fólk og listamenn meira meðvitaða um hljóð.   

 Eitt helsta sérkenni hljóðlistar er að hún þarf hvorki að falla að takti eða 

melódíu. Hið sama á ekki við um önnur listform svo sem tónlist og gjörninga. Þær 
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verða að undirbúa áhorfendur sína eða kynna fyrir þeim hrynjandi til að þeir skilji. 

Hugmyndina má sanna með því sem áður hefur verið sagt um John Cage, sem kynnti 

þögla list frammi fyrir áhorfendum. Í því tilviki var hvorki takfastur inngangur að 

verkinu né melódía sem greip athygli fólks. Þess í stað notaði Cage verkið til að láta 

fólk einbeita sér að öðrum hljóðum sem urðu til í umhverfinu. Gjörningur John Cage 

sýnir nokkur mikilvæg atriði um hljóðlist. Færa má rök fyrir því að hljóðlist sé 

sveigjanlegasta listgreinin. Ástæðan fyrir því er sú að hljóðlistamaður hefur frelsi til 

að búa til, framleiða eða þróa hljóðverk á hvaða hátt sem er. Og hlustandinn hefur 

frelsi til að vinna hvaða merkingu sem er úr listinni. Það þýðir að hljóðlist þarf ekki 

endilega að hafa ákveðna merkingu.53 

 Sérhver merking sem hlustandi gefur listinni er gild, svo lengi sem hann sýndi 

henni áhuga. Þetta á hins vegar ekki um aðra list. Áður en tónlistarmaður semur lag, 

svo dæmi sé tekið, þarf hann að hugsa sér eitthvað ákveðið efni eða yfirskrift sem 

lagið fjallar um eða túlkar. Síðar meir er hann svo skuldbundinn til þess að halda sig 

við það efni ef lagið á að ná til áheyrenda. Áheyrendum er ætlað að lesa skilaboð eða 

merkingu úr verkinu og listamaðurinn er að miðla. Myndlist einkennist einnig af 

slíkum skuldbindingum þar sem áhorfendur afkóða tiltekin skilaboð sem 

listamaðurinn tekst á við. 

 Þó hljóð og þögn séu andstæður má nota annað til að leggja áherslu á hitt. Af 

þessum sökum er þögn ómissandi þáttur hljóðlistar. Með því að innifela þagnir og hlé 

í hljóðverki má ná fram dramatískum krafti í flæði verksins. Almennt krefst hljóðlist 

þess að listamaður þekki ýmsar aðferðir, verkfæri, möguleika og önnur verkefni í 

alþjóðlegu samhengi. Auk þess þarf maður að vita hvernig á að vinna, móta og nota 

hljóð til að ná fram tilteknum áhrifum. Til að bæta ferlið við að skilja hljóðlist þarf 

maður að byrja á því að átta sig á stefnum þess í staðbundinni menningu. Nú til dags 

eru virkar hreyfingar í hljóðlist. Helsta ástæða þess er sú að listamenn og hlustendur 

eru fluttir eitthvert annað með því að nota hljóð. 

 Ýmsir þættir aðgreina tónlistarmann frá hljóðlistamanni. Mest áberandi er það 

hvernig hver þeirra fyrir sig kannar ljóðrænar hliðar verka sinna. Flestir 

hljóðlistamenn einbeita sér að því sem hefur áhrif á hljómgæði. Þeir leita að nýjum 

leiðum og möguleikum til að vinna með endurútfærslu á hljóði sem nýju fyrirbæri. 

Tónlistarmenn þurfa aftur á móti að fara með hljóð á annan hátt sem lýtur ákveðnum 
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reglum. Af þessum sökum hafa sumir tónlistarmenn ákveðið að útvíkka sig til að 

öðlast nýjar uppsprettur. Klassíska hugmyndin sem tengir tónlist við „hávaða“ hefur 

aukið vægi hljóðlistar. Hljóðlistin býður upp á mikla mjög fjölbreytni vegna þess að 

hægt er að nota bæði hljóð og hlustun sem undirstöðubyggingarefni. Sumar greinarnar 

sem flokkast með í hljóðlistarflokknum eru meðal annars hreyfanlegir hljóðskúlptúrar, 

tilraunaútvarp og sjálfvirknivélar (e. automatons). Fyrstu hljóðverkin frá sjöunda 

áratugnum og þeim áttunda eru mikilvægar vörður í sögu hljóðlistarinnar. Í flestum 

tilvikum er tónlist frá áttunada áratugnum deilt með tilraunatónlist og nútíma 

myndlist.54 

 Af þessum sökum tengdi hljóðlistin fútúrisma, Dada, Flúxus og Bauhaus auk 

venslalistar. ‘Sound barriers’ eru ein af þeim sýningum sem bent hafa á skörun 

hljóðlistar yfir landamæri tónlistar og myndlistar. Að auki sýndi sýningin fram á getu 

hljóðlistar til að fara út fyrir mörk sín. Tilraun til að kanna getu hljóðs til að fara í 

gegnum marga hugmyndafræðilega veggi var einnig gerð. Eftir sýninguna kom fram 

sá skilningur að innan rýmis eru hljómandi verk sem ættu að vera viðurkennd. 

Hugmyndin þýðir að hlustandinn eða þeir áhorfendur sem mæta leggja til 

hljóðumhverfisins með því einu að vera til staðar. Áherslan á getu hljóðs til að fara út 

fyrir mörk sín vekur athygli á mikilvægi þess að auka vitund um áhrif reynslu 

hlustandans í hinum ytri veruleika. Reynsla hlustandans og áheyrenda stuðlar að 

jákvæðri þróun hljóðlistar. Hlustendur ættu því að veita hlutverki sínu eftirtekt.55 

 Það er nokkuð krefjandi að greina á milli hljóðlistar og annarra listgreina. Þótt 

fjölmargir skilgreiningar á þessu listformi hafa verið þróaðar lýsir engin þeirra 

greinilega til hvers er ætlast af hljóðlistamanni. Einkum eru það tveir þættir sem gera 

það að verkum að erfitt er að skilgreina hljóðlist. Í fyrsta lagi getur hljóðlist birst í 

mörgum formum. Myndin sem listin tekur er háð listamönnunum sem vinna að henni 

og eðli verka hans. Þess vegna er engin ein ákveðin leið til að búa til hljóðlist. Í öðru 

lagi er hljóðlist náskyld öðrum listgreinum, þar á meðal tónlist og vídeólist. Þar af 

leiðandi hefur verið litið á hljóðlist sem minni háttar listgrein fremur en meiri háttar.56 

Hljóðlistamenn og sérfræðingar á ýmsum sviðum listarinnar hafa mismunandi 

skoðanir á því sem einkennir hljóðlist. Greining á þessum skoðunum sýnir að fæstir 

eru færir um að greina á milli tónlistar og hljóðlistar. Samkvæmt hljóðlistamanninum 
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Slavek Kwi, er til dæmis enginn munur á tónlist og hljóðlist ef byggt er á því hvernig 

listin er þróuð. Hann deilir viðhorfum sínum með Jody Elff sem telur að það sé 

ómögulegt að greina á milli tónlistar og hljóðlistar á þessum tímum sköpunar. Hins 

vegar bætir Elff því við að flutningur á sviði geti greint á milli þessara tveggja greina. 

Hann heldur því fram að ólíkt hljóðlist krefjist tónlist nærveru flytjendanna. Þótt 

mikið virðist vera til í því sem Elff segir er áherslan hjá honum á flutninginn fremur 

en listformið sjálft. Með því að einblína á það sem lýtur að flutningnum þýðir að ef 

hljóðlistin væri flutt á sviði af listamönnunum myndi hún falla undir það að vera 

tónlist. Jafnvel þótt þetta dragi úr styrk röksemdafærslunnar gerir það hana ekki að 

engu.57 

Hljóðlist er einnig hægt að greina frá öðrum listgreinum með því hvernig 

boðskap verksins er komið á framfæri. Í flestum listgreinum byggja ætluð skilaboð á 

miðlinum sem notaður er. Þegar kemur að hljóðlist er það þó ekki alltaf raunin. 

Hljóðlist þarf ekki að vísa í sjálfa sig. Miðillinn, hljóðið, má nota til að bergmála 

boðskap annarra listgreina. Í sumum tilvikum getur listin sem vísað er til talist 

hljóðlist. Samkvæmt Slavek Kwi býður hljóðlist upp á miklu meira, þó bæði tónlist og 

hljóðlist vinni með það hvernig hljóð er notað. Hann segir að hljóðlist snúist ekki 

aðeins um hljóð heldur einnig um allt sem tengist hljóðmiðlum58 

 Þar að auki skilur hljóðlist sig frá öðrum listaverkum í því hvernig notast er 

við endurtekningu. Mismunandi listgreinar nota endurtekningar af mismunandi 

ástæðum. Í dansi til dæmis er hægt að nota endurtekningu einstakra hreyfinga eða 

samfelldra hreyfinga til að gera listina skemmtilegri. Þar að auki má tengja ákveðnar 

hreyfingar við ákveðin stef í laginu þegar dansarar á sviði dansa við lag með 

endurtekningnum. Þegar kemur að tónlist er endurtekning mikið notuð til að þróa 

hrynjandi og tónvísi. En þegar kemur að hljóðlist er endurtekning ekki algeng. Þetta 

má rekja til þess að hljóðlist er yfirleitt ekki ætlað að vera taktföst. 

Einn meginþáttur sem greinir hljóðlist frá öðrum listgreinum er það hvernig 

unnið er með áhorfendum. Í flestum listaverkum eru áhorfendur ekki virkur hluti. 

Áhorfendur treysta nánast eingöngu á listamanninn til að skemmta sér. Hljóðlist gerir 

kröfur til hlustenda og gerir þá virka þátttakendur í listinni sjálfri. Þetta er mest 

áberandi þegar hljóðlistamaðurinn nýtir sér sjónrænan bakgrunn. Þetta þýðir að 

áhorfendur þurfi að tengja hljóð beint við sjónræna hluti og eiginleika þeirra. 
                                                
57 „Circa 117: On sound.“ 
58 Sama heimild. 
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Stundum þurfa áhorfendur að skynja hljóð eins og fýsíska eiginleika á borð við liti. 

Það er hins vegar rétt að geta þess að við slíkar aðstæður er það undir hlustandanum 

komið að vita hvað listamaðurinn ætlast til að þeir skynji.59 

Margslunginn heimur hljóðlistar er flókin og ekki auðskýrður. Hljóðlistin 

fangar mannseyrað í heimi þar sem augað ræður yfirleitt ferðinni. Meira að segja 

snýst tungumál okkar í kringum það sem við sjáum. Þess vegna hvetur hljóðlistin 

okkur til að hlusta, skerpa eyrun og nota ímyndunaraflið. 

 

Niðurlag 

Þrátt fyrir ungan aldur hefur hljóðlistin gengið í gegnum miklar breytingar. Þessa öra 

þróun er að hluta til komin vegna mikillar tækniþróunar á sviði hljóðtækni. Þróun 

hljóðlistar og hljóðtækni hefur því verið nátengd. Með stafrænni tækni hefur 

hljóðlistamaðurinn fengið í hendur tól til að „leika sér“ og gera tilraunir og rannsóknir 

á hljóði, móta og þróa eftir eigin hugmyndum og sýn. En hljóðtækni er þó bara tæki 

sem gerir hljóðlistamanninnn kleift að útvíkka sköpunarkraft sinn og er farvegur fyrir 

ímyndunarafl hans og löngun hans til að skapa eitthvað nýtt og kanna hið óþekkta. 

Líkt og sjá má þegar hljóðlistasagan er skoðuð dóu menn ekki ráðalausir þó svo 

tæknin hafi verð takmörkuð. Listamenn, eins og t.d. Luigi Russolo, lét ekkert stoppa 

sig til að ná fram því sem hann þurfti til að fullgera sköpunarverk sín. Vissulega hafa 

aðrar listgreinar notið góðs af tækniþróun á sínu sviði, en líklega eru fáar listgreinar 

þar sem tækni hefur haft jafn mikil áhrif á framgang og þróun og á sviði 

hljóðlistarinnar. 

 Ákveðinn skilgreiningarvandi hefur verið hljóðlistinni til trafala en um leið 

líka til gagns og verið undirstöðukraftur til þróunar greinarinnar. Margir hafa lagt lóð 

sín á vogarskálarnar til að veita hljóðlistinni brautargengi og fara þar fremstir í flokki  

listamenn eins og John Cage, Pierre Schaeffer, Jeph Jerman, Duchamp og Russolo. 

Hljóðlistin var lengi vel aðeins skilgreind sem undirflokkur annnarra listgreina eins og 

vídeólistar eða gjörninga en hefur nú fengið viðurkenningu sem sjálfstæð og vaxandi 

listgrein, þó fræðilega séð sé umræðan um hljóðlist í raun rétt að byrja. Umræðunni 

fylgja nú eins og oft áður innri átök og þá sérstaklega um stöðu hljóðlistar gagnvart 

tónlistinni. Eins og Leslie Korrick, dósent í listfræði við háskólann í York, orðar það: 

„Hljóðlist getur fléttað sig saman við tónlist en tónlistin sjálf getur ekki endilega 
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kallað sig hljóðlist.“ Þökk sé þeim listhreyfingum sem hér hafa verið nefndar hefur 

hljóðlistin fengið að þróast og skilgreining hennar fengið „uppfærslu“ í hvert sinn sem 

nýjir listamenn koma inn. Enn þann dag í dag er þessi skilgreiningarvandi hljóðlistar 

viðstaddur og fræðimenn deila mikið um hvað sé hljóðlist og hvað ekki. Líklega eru 

margar ástæður fyrir þessum skilgreiningarvanda en tvær eru þó helst áberandi: Sú 

fyrri er vegna þess fjölbreytilega forms sem hljóðlistin getur tekið. Seinni ástæðan er 

vegna þess hversu auðvelt það er fyrir hljóðlistina að samtvinnast öðrum listgreinum 

og þar af leiðandi á hún í raun heima einhversstaðar á milli tónlistar og sjónlistar. 

Landamæri hljóðlistarinnar eru því enn óskýr og þokukennd og kannski mun aldrei 

vera hægt að setja endanlega skilgreiningu á hana. En þessi skilgreiningarvandi er líka 

styrkur hljóðlistarinnar og frelsi því á meðan er “allt” leyfilegt og ekki takmarkandi. 

Hljóðlistin rúmast einnig innan annarra listgreina og er þeim til stuðnings eða fylgir 

þeim, sem aftur veitir henni frelsi til að vaxa í ólíkar áttir og kanna ókunnar slóðir. 

Með stöðugri þróun í listheiminum og nýjum miðlum og tækni er ekki ólíklegt að 

listgreinar eigi eftir að samtvinnast meir og meir og mörkin milli þeirra verða um leið 

óljósari. Samtímalist hefur líka sýnt það að með því að sameina mismunandi 

listgreinar verður ímynd þeirra og skilaboð mun sterkari en þegar hver listgrein 

stendur ein og sér. 

 Í áranna rás hafa listarmenn á sviði hljóðlistar sem og í öðrum listgreinum gert 

sér grein fyrir mikilvægi þess að miðla upplýsingum og reynslu til framgangs listinni. 

List og samvinna milli listgreina opnar flæði krafts og sköpunar sem tengist öllum 

þáttum lífsins: hana verður að styðja. 
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