
 

!

Tónlistardeild!

Tónsmíðar!

!

!

!

!

!

!

Ystu!mörk!
!

Nútímatónlist,!popp!og!Björk!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
Ritgerð!til!BA!prófs!í!tónsmíðum!

! ! ! Hrafnkell!Flóki!Kaktus!Einarsson!

Haustönn!2015



 

!

!

Tónlistardeild!

Tónsmíðar!

!

!

!

!

Ystu!mörk!
!

Nútímatónlist,!popp!og!Björk!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
Ritgerð!til!BA!prófs!í!tónsmíðum!

!

! ! ! ! ! Hrafnkell!Flóki!Kaktus!Einarsson!

Kt.:!270692H3110!

Leiðbeinandi:!Páll!Ragnar!Pálsson!

Haustönn!2015!



 2 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð kanna ég hvar mörk popp- og nútímatónlistar liggja. Til þess skoða ég hvar 

megin munurinn milli þessa tveggja heima liggur en hann er töluverður. Í framhaldi af því 

rýni ég í nokkur verk af plötum tónlistarkonunnar Bjarkar Guðmundsdóttur með tilliti til þess 

hvernig hún notar tónsmíðaaðferðir nútímatónlistar í popptónlist sinni. Það sem ég skoða 

sérstaklega er: hljóðheimsvinna hennar á Medúllu, hugmyndafræðileg vinna og takt-skipulag 

á Biophiliu og útsetningar sem eru á Vulnicura.  

Ystu mörk poppsins eru ekki skýr eftir að hafa rýnt í verk Bjarkar. Hljóðheimur 

hennar og tónlist eiga margt sameiginlegt með popptónlist og nútímatónlist, en þrátt fyrir það 

virðist tónlistin vera hvorugt. Þá er áhugavert að sjá að þrátt fyrir að hún vinni gegn lang 

flestum stöðlum er við kemur popptónlist hafa vinsældir hennar ekki dvínað og hefur hún 

haldið titli sínum sem eitt stærsta nafn tónlistarheimsins í rúma tvo áratugi. 

 Niðurstaðan mín er sú að það sem einu sinni þótti framandi og óhugsandi verður síðar 

með frumkvæði skapandi hugsunar samþykkt nálgun innan popptónsmíða. Björk og aðrir 

frumkvöðlar eru því ekki hættir leit sinni að nýju formi í tónsmíðum heldur halda þeir áfram 

að ögra sjálfum sér og ystu mörkum tónlistar. 
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1. Inngangur 
Árið er 2013. Það er annar janúar og ég sit við kvöldverðarborðið hjá foreldrum mínum og 

með okkur til borðs er fjölskylduvinur frá Bretlandi. Í þann mund sem eftirréttur er borinn 

fram tekur sá breski til orðs og nefnir við mig tækifæri sem átti eftir að hafa einstaklega mikil 

áhrif á mig. Hann bauð mér að halda til Lundúna til þess að aðstoða við gerð popptónlistar-

plötu. Þessi fjölskylduvinur heitir Damon Albarn og er einn farsælasti popptónlistarmaður 

Bretlands. Albarn var í þann mund að hefja vinnu að sinni fyrstu sólóplötu, Everyday Robots.  

 Sex dögum síðar hélt ég til Lundúna og eftir nokkrar vikur úti var ég viss um að ég 

væri á draumastað fyrir þá sem vilja leggja popptónlist fyrir sig. Ég var ekki aðeins að vinna 

að plötu fyrir einn frægasta tónlistarmann Bretlands heldur var ég sjálfur í svo hraðri þróun 

sem tónlistarmaður að ég vissi varla hvað var að gerast. Ég hugsaði með mér að þetta væri 

minn staður, sá staður sem ég ætlaði mér að vera á næstu árin. Þessi hugsunarháttur var þó 

skammsýnn því einn daginn mætti í hljóðverið maður að nafni Mike Smith. Smith er 

samstarfsmaður Albarn til margra ára og það tók mig ekki langan tíma að átta mig hvers 

vegna. Smith sá um útsetningar fyrir strengi og önnur hljóðfæri þegar þörf var á og voru 

vinnubrögð hans einstaklega aðdáunarverð. Hann skrifaði laglínur niður eftir eyra og nánast 

samhliða því voru komnar útsetningar fyrir strengjasveit. Þegar kom svo að upptökum fékk 

ég loksins að heyra hvað hann hafði skrifað niður og það sem ég heyrði voru alls ekki 

vonbrigði. Hugmyndir mínar um að halda áfram þar sem ég var þ.e. í poppinu, var kastað út 

um gluggann á þessu augnabliki. Þetta þurfti ég að læra! 

 Í framhaldi af upplifun minni sótti ég um í tónsmíðadeild Listaháskóla Íslands. Ég var 

svo heppinn að fá Atla Ingólfsson sem einkakennara og er það honum að þakka að ég hef 

kynnst heilum heimi af tónlist sem ég vissi ekki að væri til, þá sérstaklega í nútímatónlist og 

tónsmíðaaðferðum í kringum hana. Nú er ég á lokametrunum á skólagöngu minni og ég 

viðurkenni fúslega að ég er langt frá hæfileikum Smith, en sýn mín á tónlist hefur víkkað til 

muna og í kjölfarið hafa sprottið upp margar spurningar. Hvað ætli ég geri eftir námið, mun 

ég halda áfram sem popptónlistarmaður eða mun ég snúa mér að nútímatónlist. Akkúrat núna 

finnst mér líklegt að ég muni notfæra mér þekkingu mína á báðum þessum sviðum til þess að 

mynda einhversskonar spennu á milli tveggja heima.  

Ef litið er yfir tónlistarsöguna finnast greinileg dæmi um það hvernig tónlistarfólk 

hefur nýtt sér núning á milli nútíma- og popptónlistar en eins og í öllu eru aðeins sumir sem 

skera sig úr og ganga lengra en aðrir. 
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Ég ætla ég kanna hvar mörk popp- og nútímatónlistar liggja. Ég mun fyrst skilgreina 

þessa tvo heima og með það að leiðarljósi mun ég greina verk Bjarkar Guðmundsdóttur. Ég 

ætla skoða hvernig henni hefur tekist að notfæra sér tónsmíðaaðferðir nútímatónlistar í popp-

tónlist sinni. Ég mun taka fyrir hljóðheimsvinnu hennar á Medúllu (2004), hugmynda-

fræðilega vinnu og taktskipulag á Biophiliu (2011) og útsetningar á Vulnicura (2015). Öll 

dæmin sýna hvernig hægt er að notfæra sér núning nútíma- og popptónlistar og staðsetja sig 

sem tónlistarmann á ystu mörk-um poppsins. 

 

2. Samanburður  

2.1 Popp 

Poppið í sinni algengustu mynd er tónlist sem er samin inn á markað, markaðsdrifin söluvara 

þar sem ekki bara tónlistin er markaðsett heldur er tónlistarfólkið það líka. Menningin í kring-

um poppið er gífurleg og er popptónlistin allsstaðar: í útvarpi, verslunum, matsölustöðum og 

svo mætti lengi telja.1 

Samkeppnin er mikil og hefur tónlistarfólkið í poppgeiranum áttað sig á því hvernig lög 

eru líkleg til vinsælda og hefur orðið til ákveðin formúla við að semja popplag. Lagið er þrjár 

til fjórar mínútur á lengd, en sú lengd á uppruna sinn að rekja til þess að mínútumagn á 78 

snúninga 10” plötu (sem seinna var skipt út fyrir 45 snúninga 7”) var þrjár mínútur. Þrátt fyrir 

að þetta hlustunarform sé úrelt í dag er enn talið best að hafa lagið þrjár til fjórar mínútur að 

lengd. Það er talin fullkomin tímalengd lags til að festa það í minni hlustandans en einnig 

þannig að það sé ekki of langt til að vera talið langdregið og leiðinlegt í eyrum hins almenna 

hlustanda.2 

Hljómagangurinn er oftast einfaldur og ómblíður sem skapar litla áreynslu við hlustun. 

Ákveðnir skalar eru valdir fyrir hvert lag og eru þeir oftast fáir (einn til tveir) og tengjast 

innbyrðis í gegnum hljómfræði dúr/moll kerfisins. Hljómfræði dúr/moll kerfisins gefur 

hverjum hljómi ákveðna virkni innan tóntegundar og hefur ákveðinn fjögurra hljóma hljóma-

gangur orðið að einum mest notaða hljómagangi í poppi, en hann er: I – V – vi – IV.3 

                                                
1 Bill Lamb, „What is Pop Music?“ About.com, sótt 19.10.15. 
http://top40.about.com/od/popmusic101/a/popmusic.htm. 
2 „Pop songs: does size matter?“ Independent, sótt 19.10.15. http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/music/features/pop-songs-does-size-matter-2036779.html. 
3 „Learn Thousands of Songs By Knowing These Top 4 Chord Progressions,“ Ultimate Guitar, sótt 19.10.15. 
https://www.ultimate-
guitar.com/lessons/for_beginners/learn_thousands_of_songs_by_knowing_these_top_4_chord_progressions.ht
ml. 
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Form lagsins er mjög mikilvægt, enda þarf að koma öllu fyrir á þrem mínútum. Formið 

vinnur með það fyrirsjáanlega og er hin algengasta uppbygging á popplagi eftirfarandi: 

erindi, viðlag, erindi, brú, tvöfalt viðlag. Þessi einfaldleiki verður til þess að almenningur er 

fljótur að kynnast laginu, krefst lítils af hlustandanum og höfðar því til meirihlutans.4  

Það sem gerir tónlistina svo enn aðgengilegri er söngurinn. Flest öll popplög innihalda 

texta sem er saminn við laglínu. Texti í góðu popplagi hefur svokallaða króka (e. hooks) sem 

er samblanda af sterkri setningu og eftirminnilegri laglínu (þó eru til krókar þar sem eitt aðal-

hljóðfæri spilar línu sem verður að aðalkróki lagsins). Góðir krókar eru þeir sem gera hvert 

popplag sérstakt og eftirminnilegt. Helsta birtingarmynd texta í popplagi er tvenns konar. 

Annars vegar mjög einfaldur texti með lítilli tjáningu frá listamanninum sjálfum en þess 

háttar textar verða oftast að meira stemningslagi sem allir geta sungið með í fyrsta skipti sem 

þeir heyra lagið. Hin algenga útgáfan af textum er persónuleg og samin af mikilli innlifun frá 

listamanninum. Sú gerð af texta er þó oftast sett í þann búning að almenningur getur tekið 

orðin og sett þau í samhengi við eitthvað sem þeir þekkja og þannig verða lögin persónuleg 

fyrir hlustandann.5 

Sambland af þessum þáttum: einföld, ómblíð og fyrirsjáanleg tónlist með sterkum 

krókum og aðgengilegum texta er formúla sem er líkleg til vinsælda. Popptónlist er sjaldan 

skrifuð niður, heldur er hún samin eftir því hvað hljómar vel.6 

 

2.2 Nútímatónlist 

Nútímatónlist sem samin er í dag kemur fyrir sjónir eins og allt annað tungumál ef hún er 

borin saman við poppið. Svo virðist sem nútímatónlist stefni minna inn á harðan markað þó 

svo að áheyrendahópur nútímatónlistar sé að sjálfsögðu markaður. Nútímatónlistin hefur 

veikari staðalímynd um það hvernig hún hljómar miðað við poppið og gefur það klassíkinni 

að mörgu leiti meira listrænt frelsi. Þrátt fyrir að nútímatónlistin sé með veika staðalímynd 

um hvernig hún hljómar þá er hún með mjög sterka ímynd um hvað hún er: tormelt tónlist 

sem erfitt er að skilja og einungis útvaldur hópur skilur.7 8 

                                                
4 Neil Haydock, „Pop Song Structure: Verse Chorus Bridge,“ Neil Haydock: Music Composer, sótt 19.10.15. 
http://www.haydockmusic.com/composing_tips/verse_chorus_song_structures.html. 
5 „Understanding & Writing Lyrics, Part 1,“ Sound on Sound, sótt 19.10.15. 
http://www.soundonsound.com/sos/dec00/articles/lyric.asp. 
6 Lamb, „What is Pop Music?“. 
7 Liz Lambson, „Stereotypes & Misconceptions Part I: Classical Music is for Rich People,“ Kennedy Violins 
Blog, sótt 10.10.15. http://blog.kennedyviolins.com/2012/12/stereotypes-misconceptions-part-i-classical-music-
is-for-rich-people/. 
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Veika staðalímyndin um hvernig nútímatónlistin skal hljóma og listræna frelsið sem því 

fylgir ræðst af nokkrum grunnþáttum. Formið í nútímatónlist lýtur ekki neinum sérstökum 

lögmálum, það getur verið allt frá því að vera stöðug endurtekning yfir í það að vera ein löng 

uppbygging með öllu því sem er á milli og taktskipulagið getur verið síbreytilegt. Hljóðfæra-

skipunin er að sama skapi alveg opin, tónskáldið getur búið til þá  hljóðfærablöndu sem það 

vill, hvort sem um ræðir hefðbundin hljóðfæri eða hluti sem eru jafnvel ekki hljóðfæri, 

allavega samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum. Þetta gerir það að verkum að mögu-

leikarnir eru í raun óteljandi hvernig verk í formi nútímatónlistar hljómar.9 

 Nútímatónlistin og klassíkin eru fræðigreinar. Tónlistin er oftast skrifuð niður og 

notast tónskáldin þá við nótnaskrift. Það getur því komið fyrir að tónverk sé tilbúið þó svo að 

enginn, ekki einu sinni tónskáldið, hafi heyrt það flutt. Engu að síður hefur tónskáldið lesið  

nóturnar sínar og veit vel hvernig verkið hljómar. Það má segja að vinnubrögð tónskáldsins 

felist í rannsóknarvinnunni. Flest tónskáld hafa tónlistar- og tónsmíðanám að baki og þekkja 

því vel hljómfræði, söguna og tónsmíðaaðferðir. Af því leiðir að tónskáld nota þekkingu sýna 

annað hvort til fara eftir reglunum eða brjóta þær.10 

 

2.3 Núningur 

Þegar helsti munurinn á tveim mismunandi tónlistarheimum er skoðaður vakna spurningar 

um það hver útkoman verður þegar popptónlistarmenn nálgast tónlistina sína með innblæstri 

frá klassískaheiminum. 

Það er ekkert nýtt undir nálinni að ögra poppforminu. Núningur á nútímatónlist og 

poppi hefur í raun alltaf verið til staðar, samanber Bítlana og plötu þeirra Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band (1967)11 og „proggið“ (tónlistarstefna sem átti hápunkt sinn á 

árunum 1970-80). Í gegnum tíðina hafa svo sprottið upp hljómsveitir sem vinna á nýjum 

stöðum á línum poppkassans, en fáar slegið í gegn.12 

                                                                                                                                                  
8 Liz Lambson, „Classical Music Stereotypes,“ Kennedy Violins Blog, sótt 10.10.15. 
http://blog.kennedyviolins.com/tag/classical-music-stereotypes/. 
9 Philip Clark, „What’s wrong with the classical concert experience in the 21st century?“ Gramphone, sótt 
1.10.15. http://www.gramophone.co.uk/feature/what-is-wrong-with-the-classical-concert-experience-in-the-
21st-century. 
10 „Don’t Just Listen, Create with a Career in Music Composition,“ The Art Career Project, sótt 25.10.15. 
http://www.theartcareerproject.com/music-composition/734/. 
11 „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,“ The Beatles, sótt 10.10.15. http://www.thebeatles.com/album/sgt-
peppers-lonely-hearts-club-band 
12 Thomas H. Green, „Prog rock top ten: when pop went bonkers,“ Telegraph, sótt 10.10.15. 
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/rockandpopfeatures/7877603/Prog-rock-top-ten-when-pop-went-
bonkers.html 



 8 

Sem dæmi um hljómsveit sem er enn starfandi og hefur tekist að ögra poppforminu og 

hlotið mikinn frama fyrir er Radiohead frá Oxford í Englandi. Radiohead tók poppformið og 

beygði það og teygði. Lagauppbyggingin hætti að fylgja reglum um taktfjölda í hverjum hluta 

og í hvaða röð þeir birtust sem gerði það verkum að fyrirsjáanleikinn varð minni og 

eftirvænting meiri. Það merkilegasta sem Radiohead gerði var þó það að hljómanotkunin var 

ný af nálinni. Flóknir hljómagangar þar sem krómatík tók völdin og fyrir vikið var áskorunin 

fyrir eyrað meiri. Radiohead sköpuðu einnig framandi hljóðheima, blönduðu saman raftónlist 

og rokki á þann máta að hljóðheimurinn varð einstakur og skapaði hljómsveitinni sérstöðu, 

samanber „Pyramid Song“.13 

Svo eru það hljómsveitir sem notfærðu sér klassíkina sem fyrirmynd um að ekkert væri 

því til fyrirstöðu að nota hvaða hljóðfæri sem var í tónlistinni sinni. Í þeim flokki eru margar 

hljómsveitir og má í því samhengi nefna kanadísku hljómsveitina Arcade Fire og íslensku 

Hjaltalín, en þær eru báðar ennþá starfandi og vel þekktar. Þær hafa fengið viðurnefnið 

kammerpopp (e. chamber-pop) hljómsveitir en það er þegar hljómsveitir styðjast meira við 

hljóðfæri sem tengjast klassískri tónlist en hefðbundin rokkhljóðfæri. Tónlistarfólkið er 

yfirleitt vel menntað og lögin oft flóknari, og því hefur kammerpopp oft verið kallað gáfu-

mannapopp.14 

Í dag er tónlist sem nýtir samruna nútímatónlistar og popps í einskonar móðu. Höfundur 

notast við orðið móðu því skilin er ekki jafn skýr og þau voru fyrir nokkrum árum. 

Samfélagið er svo fljótt að aðlaga sig að breytingum. Ofan taldir listamenn (Bítlarnir, Radio-

head, Hjaltalín og Arcade Fire) eru í raun ekki jafn sérstakir og þeir voru þegar þeir komu 

fyrst fram. Samfélagið mótast og þessi tónlist þykir ekki eins framandi og hún var þegar hún 

kom fyrst út. 

Ákveðnir listamenn hafa samt stöðugt getað tekið ný og ný skref í að ögra poppinu og 

er það í raun orðið vafamál hverskonar tónlist þeir semja og spila. Þessi hópur listamanna er 

mun stærri en almenningur þekkir, en einungis brot af þessum hópi hefur tekist að slá í gegn 

og viðhalda stöðu sinni. 

 

  

                                                
13 Nathan D. Hesselink, „Radiohead’s “Pyramid Song”: Ambiguity, Rhythm, and Participation,“ MTO 19.1, sótt 
5.10.15. http://www.mtosmt.org/issues/mto.13.19.1/mto.13.19.1.hesselink.html 
14 Bob Stanley, „Baroque and a soft place,“ The Guardian, sótt 30.11.15. 
http://www.theguardian.com/music/2007/sep/21/popandrock1. 
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3. Björk 
Björk Guðmundsdóttir er einn af þeim listamönnum sem ávallt tekst að ögra því sem eyrað 

þekkir. Allt frá því þegar hún kom fyrst fram sem unglingur og til dagsins í dag með útgáfu á 

sinni níundu sólóplötu, Vulnicura (2015), hefur henni tekist að varpa nýjum blæ á það sem 

áður hefur heyrst. Hún er einn farsælasti og frægasti tónlistarmaður samtímans og tekst að 

höfða til bæði poppheimsins og klassískaheimsins. 

Ákveðnar plötur Bjarkar eru áhugaverðari en aðrar ef þær eru skoðaðar í samhengi við 

blöndun á nútíma- og popptónlist, en það eru Medúlla (2004), Biophillia (2011) og 

Vulnicura. Þessar þrjár plötur standa allar mjög sér á báti hvað varðar hljóðheim og nálgun 

við sköpun og eiga kannski lítið sameiginlegt fyrir utan rödd Bjarkar. Allar bera þær það 

samt með sér að vera popptónlist borin fram á nýjum disk með óhefðbundnu meðlæti. 

 

3.1 Medúlla 

Platan Medúlla hefur ratað inn á marga lista yfir merkilegustu hljómplötur samtímans. 

Medúlla er byggð á hugmyndafræðilegum grunni, en markmiðið var að gera heila plötu sem 

myndi einungis innihalda raddir, sem sagt engin hljóðfæri. Þrátt fyrir að yfirgefa hljóðfærin 

er tónlistin langt frá því að hljóma einungis eins og raddir. Björk fékk til liðs við sig marga af 

færustu raddlistamönnum heims og má þar nefna taktkjaftana (e. beatboxer: einhver sem 

framkallar trommutakta einungis með röddinni) Razel og Shlomo, barkasöngkonuna Tanja 

Tagaq og svo rokksöngvarann Mike Patton til að hjálpa sér við að búa til þann sérstaka 

hljóðheim sem Medúlla er.15 

Hljóðversvinnan á röddunum spilar svo stórt hlutverk í sköpun hljóðheimsins, en sem 

dæmi eru raddirnar margfaldaðar, klipptar og settar í hljóðsmala (e. sampler) til að fá þau 

hljóð sem óskað var eftir. Medúlla kom út í ágúst 2004 og er í raun ótrúlegt hve frjór 

hugsunarháttur og sköpunarkraftur var í hljóðverinu miðað við aðra popptónlistarmenn á 

þessum tíma.16 

                                                
15 Ragnheiður Gestsdóttir, „The Inner or Deep Part of an Animal or Plant Structure,“ DVD, (London. One Little 
Indian LTD., 2004.) 
16 Ibid. 
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 Þegar Medúlla er skoðuð heyrist það fljótt að ekki er um neina venjulega poppplötu 

að ræða. Hljóðheimurinn og form laganna er mjög óvenjulegt en Medúlla er fyrsta plata 

Bjarkar þar sem hún forðast beina endurtekingu á sama tónefni. Hún treystir meira á lifandi 

flutning frekar en stuttar beinar endurtekningar í tölvuforriti (e. loops), eins og tíðkaðist 

mikið á Debut (1993). Opnunarlag Medúllu, „The Pleasure is All Mine“ er gott dæmi um 

þetta. Þar er tíu takta inngangur settur saman af tveggja takta mótífi sem birtist aftur og aftur. 

Í hvert einasta skipti sem mótífið kemur birtist það annaðhvort í mismunandi hryn, tónhæð, 

styrk og áherslum, en þannig vinnur hún í gegnum allt lagið, og í stað þess að hafa beina 

endurtekningu gerir hún lögin gegnumsamin. Þar sem lögin eru mörg hver gegnumsamin eru 

alltaf nýjar upplýsingar fyrir eyrað til að vinna úr sem er andstæða þess sem popplögin reyna 

að gera. Það getur útskýrt þá gagnrýni sem platan hefur fengið: að vera óaðgengilegasta plata 

Bjarkar. Hljómagangur lagsins er einnig einkennandi fyrir lagið, en hann er mjög 

krómatískur.17 18 

Björk vinnur líka mikið með sjálfstæðar raddir á Medúllu. Lagið „Miðvikudags“ er 

samsett úr mörgum lögum af laglínum sem passa kannski ekki endilega saman. Hver einasti 

hringur af hverri laglínu gengur í gegnum einhverskonar breytingar og heldur áfram að 

þróast. Þessi vinnubrögð eru þekkt í heimi nútímatónlistar en áhersla á sjálfstæði radda er 

mjög sjaldgæf í popptónlist, þar er meira hugsað um að búa til einn heildarlit.19 

 Steven Calver lýsir hljómanotkun Bjarkar mjög vel í ritgerð sinni The ‘blood and 

meat’ of music. „Björk takmarkar hljómaferli í hverju lagi fyrir sig, en í samanburði við aðra 

popptónlist og farsæla listamenn í dag eins og Elton John og Coldplay, þá ögra hljómaferli 

Bjarkar popptónlistinni og staðsetja hana fremsta í vígi hvað varðar frumkvæði í popp-

tónlistarsmíðum.“20 

                                                
17 Björk, Medúlla, One Little Indian Ltd TPLP358. 2004, geisladiskur. 
18 Nicola Dibben, Björk. (London: Equinox Publishing Ltd., 2009) bls. 126 - 127. 
19 Ibid. 
20 Mín þýðing á „Bjork does stick to a limited amount of chord progressions in each song, but in comparison to 
other popular and successful artists of today, such as Elton John and Coldplay, the progressions that Bjork uses 
push the boundaries of popular composition and place her at the head of innovation in the field of popular music 

Mynd 1: Fyrstu 10 taktar „The Pleasure Is All Mine“. 
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3.2 Biophilia 

Biophilia er eitt stærsta verkefni sem Björk hefur gert. Biophilia er nefnilega ekki bara 

tónlist, heldur er Biophilia samþætting tónlistar, náttúru og tækni. Markmiðið var að tengja 

hegðun tónlistar við náttúruleg fyrirbæri og búa til nýja sýn á það hvernig hægt væri að 

semja, spila og hlusta á tónlist. Björk gaf út snjallforrit fyrir hvert lag á plötunni þar sem 

mismunandi nálgun á nótnaskrift og sýnilegar tengingar við náttúruleg fyribæri voru 

aðgengileg, sérstaklega gert fyrir hvert lag.21 

 Rannsóknarvinnan við Biophilia var mikil og sökk Björk í svo djúpar rannsóknir að 

hún lét sérsmíða fyrir sig hljóðfæri til að hugmyndafræðin myndi ganga upp. Hljóðfærin sem 

hún lét smíða ögruðu poppforminu að miklu leiti því þar var verið að ganga lengra en 

þekktist og nýrra leiða leitað í sköpuninni. Hljóðfærin sem voru smíðuð eiga öll einhverja 

tengingu við önnur þekkt hljóðfæri.22 

Pendúlslagharpan sem dæmi er eins og venjuleg slagharpa nema að hún byggir á 

þyngdarafli. Fjórir stórir pendúlar hanga úr 25 feta hæð og sveiflast fram og aftur á 

þyngdaraflinu einu. Allir pendúlarnir hafa sett af 11 strengjum á sér sem snúast á mótór eftir 

því hvaða strengur á að hljóma. Þegar þeir lenda á miðpunkti slást strengirnir í litla nögl sem 

framkallar hreyfinguna á strenginn sem þarf til að mynda hljóð.23 

Sharpsichord er blanda af hörpu og spiladós, þar sem risastór dós með útstæðum 

pinnum snýst og slær á málmplötur sem framkalla hljóð. Hver og einn getur raðað pinnunum 

í dósina og hefur dósin 11.520 göt sem hægt er að velja um. Takmörk eru fyrir stærð 

dósarinnar og getur hún því einungis spilað um 90 sekúndur af tónlist áður en hún fer að 

endurtaka sig. Einnig er hljómborð tengt við hörpuna sem hægt er að nota til að spila á án 

þess að dósin sé í gangi.24 25 

Björk lét líka gera pípuorgel fyrir sig sem hægt var að stjórna með MIDI skilaboðum. 

MIDI skilaboðin gera það mögulegt að tölva eða annar búnaður sem les MIDI skilaboð getur 

stjórnað orgelinu og er því hægt að nota pípuorgelið til að spila laglínur og hryn sem er 

                                                                                                                                                  
writing.“ Steven Calver, „The ‘Blood and Meat’ of Music.“ Academia, sótt 5.10.15. 
https://www.academia.edu/11327781/Bjorks_Medulla_the_blood_and_meat_of_music bls. 46. 
21 Louise Hooper, When Björk Met Attenborough, DVD, (London. One Little Indian LTD., 2013.) 
22 Ibid. 
23 „Gravity Harps,“ Patten Studio, sótt 15.10.15. http://www.pattenstudio.com/pendulum/. 
24 „The Sharpsichord – Created By Henry Dagg,“ Clash Music, sótt 15.10.15. 
http://www.clashmusic.com/feature/the-sharpsichord-created-by-henry-dagg. 
25 Nadja Sayej, „What the Hell is a Sharpsichord?“ Noisey – Music by Vice, sótt 15.10.15. 
http://noisey.vice.com/blog/what-the-hell-is-a-sharpsichord. 
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ógerlegt fyrir lifandi mann að spila. Orgelið var smíðað af íslenska orgelsmiðnum Björgvini 

Tómassyni.26 

Gameleste er hljóðfæri sem leikur stórt hlutverk á plötunni. Nafnið kemur frá uppruna 

þess, en hljóðfærið er blanda af selestu og gamalan (gamalan er heiti yfir ákveðna tegund af 

indónesíkum slagverkshóp). Hljóðfærið lítur út eins og píanó en hljómar meira eins og 

álslagverk. Gameleste var einnig smíðað af Björgvini og var það líka gert þannig að MIDI 

skilaboð gætu stjórnað hljóðfærinu.27 

Annað hljóðfæri sem Björk lét útbúa er Tesla Coil. Tesla Coil er uppfinning Nikola 

Tesla frá 1891 og var leið til að flytja rafmagn þráðlaust á milli. Stórar rafmagnseldingar 

myndast á milli tveggja póla og lét Björk útfæra Tesla Coil þannig að hún gæti stjórnað 

eldingunum og spilað á þær. Eldingarnar hljóma eins og sagartannabylgja en það var í raun 

sjónarspilið sem Tesla Coil gaf í lifandi flutningnum á Biophila sem reyndist vera galdurinn 

við hljóðfærið.28 

 

3.2.1 Dark Matter og Hollow 

Þegar hlustað er á plötuna Biophilia eru sérstaklega tvö lög sem vekja athygli. Það eru lögin 

„Dark Matter“ og „Hollow“. Bæði lögin voru samin með hjálp leikjatölvufjarstýringar. 

Fjarstýringin var forrituð á þann veg að hún gæti stjórnað lengd hljómrænsferla. Þannig gat 

Björk samið hljóðfærapartana og sönglínuna samtímis án þess að vera bundin við taktboða. 

Aðalhljóðfæri beggja lagana er pípuorgel, en það er líka eina hljóðfærið sem notað er í „Dark 

Matter“ fyrir utan rödd Bjarkar. 29  

„Dark Matter“ varð til með tilraunum og leik með mismunandi tónskala. Lagið er 

atónal, þ.e.a.s. það er enginn ákveðinn tónskali í laginu. Lagið gengur á milli mismunandi 

skala og koma allir tólf tónarnir fyrir. Leikurinn á milli skalana skilur þó eftir veika tónmiðju 

á nótunni D svo ekki er um að ræða tónmiðjulaust lag. Vanalega í popptónlist er unnið með 

örfáa skala í hverju lagi sem tengjast innbyrðis á hljómfræðilegum grunni. Poppskalarnir eru 

oftast samsettir úr sjö nótum af tólf mögulegum. Notkun Bjarkar á mismunandi tónsöfnum í 

laginu verður til þess að allir tónlitir hljóma jafn sterkir á milli allra hreyfinga í laginu.30 

                                                
26 Abdullah Saeed, „A Guide to Björk’s Custom Biophillia Instruments,“ The Creators Project, sótt 15.10.15. 
http://thecreatorsproject.vice.com/blog/a-guide-to-björks-custom-ibiophiliai-instruments. 
27 Ibid. 
28 Kelly Dickerson, „Wireless Electricity? How the Tesla Coil Works,“ Live Science, sótt 2.12.15. 
http://www.livescience.com/46745-how-tesla-coil-works.html. 
29 Nikko Dibben, „Dark Matter,“ Í Björk: Biophillia App, (One Little Indian Ltd./Well Hart Ltd., 2012), sótt 
13.10.15. 
30 Ibid. 
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 Söngur Bjarkar inni-

heldur engin orð, heldur er 

hann meira eins og hljóð-

mynd sem minnir á orð. 

Sönglaglínan er samansett af 

tveimur litlum mótífum sem 

eru þróuð og breytt í gegn-

um lagið. Fyrra mótífið birt-

ist í fyrstu töktum söngsins 

sem endurtekin nóta á með-

an seinna mótífið er skreytt 

þríóla. Þessi mótíf endurtaka sig, en þó alltaf með örlitlum breytingum. Þau eru teygð, snúið 

við og bætt við þau, þar til undir lok lagsins þegar þau birtast aftur í sinni upprunalegu mynd. 

Allt þetta á sér stað án þess að nokkur púls né taktur sé til staðar fyrir hlustandann. Það 

skapar tilfinningu fyrir tímaleysi sem leiðir hlustandann í gegnum lagið.31 

Ef við skoðum áfram tímaleysi er lagið „Hollow“ spennandi viðfangsefni. Það inni-

heldur fjögur mismunandi tónlistarferli sem lagið fer á milli. Tónlistarferlin eru öll tengd, 

þ.e.a.s. að þau hafa sömu nótur og hrynjanda. Það má spyrja sig hvernig það geta verið fjögur 

mismunandi ferli ef þau hafa öll sama nótnaval og hrynjanda. Ástæðan fyrir því að þau eru 

fjögur er sú að þau eru öll í mismunandi lengd sem gerir það að verkum að lagið er í tíðum 

taktskiptum. Taktboðarnir í „Hollow“ eru samsettir, sem dæmi 17/8 og 9/4, en það er mjög 

óalgengt í popptónlist. Vanalega eru taktboðarnir jafnir og oftar en ekki í 4/4. Það að velja 

notkun á samsettum taktboðum og skipta títt á milli þeirra verður til þess að erfitt er að finna 

fyrir takti lagsins. Hann er vissulega til staðar, en mjög óáreiðanlegur.32  

 

3.3 Vulnicura 

Nýjasta plata Bjarkar ber nafnið Vulnicura. Hún er ólík fyrri plötum Bjarkar á þann hátt að 

umfjöllunarefnið er einstaklega persónubundið og fjallar um sambandslit sín við sambýlis-

mann sinn til 13 ára, Matthew Barney, og eru textarnir um ástarsorg. Það  umfjöllunarefni er 

                                                
31 Björk, Biophilia, One Little Indian Ltd TPLP1016, 2011, geisladiskur, lag númer 5. 
32 Nikko Dibben, „Hollow,“ Í Björk: Biophillia App, (One Little Indian Ltd./Well Hart Ltd., 2012), sótt 
13.10.15. 

Mynd 2: Skjáskot úr Biophila snjallforritinu þar sem mótífin úr „Dark Matter“ 
koma fyrir. 
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á fjölmörgum poppplötum en Björk fer aðrar leiðir en poppið þekkir að fjalla um ástarsorg í 

popplagi.33 

 Hljóðfæraval Bjarkar á Vulnicura er hefðbundnara en á fyrri plötum hennar. Strengir 

skipa aðalhlutverk hljóðheimsins og eru þeir studdir með rafhljóðum sem mynda ýmist 

hrynjanda og bassa. Það er þó nálgun hennar á strengjahljóðfærin sem gerir hljóðfæravalið 

spennandi, en hún svipar mun meira til nútímatónsmíða heldur en popp-tónlistar.34 

 

3.3.1 Family 

Dæmi um nálgun Bjarkar á nútíma- og popptónlist á plötunni Vulnicura má heyra í laginu 

„Family“. „Family“ er eitt af þeim lögum á plötunni sem stígur hvað lengst út fyrir hið hefð-

bunda poppform. Það fyrsta sem vert er að taka eftir er að lagið er 8 mínútur á lengd en ekki 

þrjár til fjórar mínútur eins og poppformúlan ætlast til. Mínúturnar átta skiptast í fimm kafla 

sem höfundur mun kalla: inngang A, inngang B, hápunkt, úrlausn og útspil. 

Inngangur A er samspil langra strengjatóna og raddar Bjarkar. Strengirnir eru útfærðir á 

þann hátt að innbyrðis fela þeir í raun hljómaganginn sem er spilaður. Það gera þeir með því 

að viðhalda stöðugu glissando upp og niður um hálftón þar sem strengjaraddirnar fara á móti 

hvor annari og mynda þannig óstöðugleika sem er hvorki ómstríður né ómblíður. Innkomur 

og endar hjá röddunum eru heldur ekki skýrar og gerir það að verkum að strengirnir hljóma 

mun meira eins og eitt stöðugt hljóð frekar en hljómagangur. Þessu svipar til hljóðheims 

ungverska tónskáldsins Ligeti, og þá sérstaklega til verksins „Atmospheres“ (1961). 35 36 

Ofan á strengina kemur svo rödd Bjarkar. Útfærslan á söngnum er áhugaverð að því 

leiti að hún hljómar meira eins og dúett heldur en einsöngur. Röddin kallast á við sjálfa sig á 

þann veg að hún leggst yfir sjálfa sig og minnir jafnvel á keðjusöng. Þegar liðnar eru 01:20 

mínútur inn í lagið kemur fyrsti krókur lagsins. Lítil laglína með slaufum sem leitar upp 

tónsviðið er endurtekin með nýjum texta þar til að slaufan gengur enn hærra og leysist upp í 

hápunkti sínum.37 

Undir þessu liggur svo bassatrommuslag. Bassatrommuslagið er rafhljóð og fylgir 

langur rafhali hverju slagi. Halinn er samsettur úr nokkrum hljóðum, en eiginleiki halans er 

að í kjölfar bassatrommuslagsins myndast hljóð sem gæti sinnt hlutverki sneriltrommu. Hið 
                                                
33 Jessica Hooper, „The Invisible Woman: A Conversation With Björk,“ Pitchfork, sótt 12.10.15. 
http://pitchfork.com/features/interviews/9582-the-invisible-woman-a-conversation-with-bjork/. 
34 Sophie Heawood, „Björk: ‘I couldn’t just write a disco song’,“ The Guardian, sótt 12.10.15. 
http://www.theguardian.com/music/2015/mar/12/bjork-interview-vulnicura-breakup-punk-iceland-revolution. 
35 Björk, Vulnicura, One Little Indian Ltd. TPLP1231, 2015, geisladiskur, lag númer 5. 
36 György Ligeti, Atmospéres, Deutche Grammaphone 001767302, 2012, geisladiskur, lag númer 1. 
37 Björk, Vulnicura, lag númer 5. 
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eiginlega sneriltrommuslag leysist upp og verður stutt óstöðugt hátíðnihljóð sem blandast vel 

við strengina og deyr síðan út. Bassatrommuslagið kemur reglulega, þó er enginn eiginlegur 

taktur til staðar. Hlutverk slagsins er að gefa laginu festu og tilfinningu fyrir púls.38 

Inngangur A og inngangur B haldast vel í hendur og eru í raun sami kafli en það sem 

aðgreinir þá er aukin úrvinnsla á söngnum. Söngurinn vex og verður að kór í stað þess að 

vera tvær raddir að kallast á. Kórinn sem saman stendur einungis af rödd Bjarkar kemur inn á 

mínútu 02:12 en þá syngur hún krókinn og festir hann þar með vel í sessi. Það hefði kannski  

verið einfaldast að láta kórinn syngja allan samtaka (e. unison), en næmni Bjarkar fyrir 

hljóðheiminum sem hún er að skapa kallar á aðra nálgun. Kórinn er eins og margfalt bergmál 

með þeirri undantekningu að öll atkvæði eru skýr. Raddirnar líða eins og bylgja eða alda og 

skiptast á að vera samtaka, aðeins á undan og á eftir hvor annari, sem býr til tilfinningu fyrir 

stóru rými í hljóðheimi tónlistarinnar. Þessi útsetning á sjálfstæðu röddunum minnir á 

endurreisnarkontrapunkt í nútímalegu umhverfi, sem bendir til þekkingar Bjarkar á 

tónlistarstílum sögunnar og hljóðheim þeirra.39 

Á mínútu 03:04 á óvænt uppbygging sér stað. Strengirnir taka saman áberandi 

glissando upp á við sem leiðir inn í hápunktshlutann, en þar byrjar alveg nýr hljóðheimur. Nú 

tekur sellóið völdin með staccato nótum í stað legato eins og í innganginum og hver og ein 

nóta heyrist einstaklega skýrt. Hrynurinn er óreglulegur en þrátt fyrir það er spilamennskan 

mjög ákveðin. Sellóið minnir á landslag sem franska tónskáldið Pierre Boulez hefði getað 

búið til og kemur byrjunin af „Le Marteau sans maître“ (1953-55) sérstaklega upp í hugann.40 

Söngurinn er mun ákveðnari og meira beint að hlustandanum. Það er í takt við breytinguna á 

strengjunum og laglínan er sömuleiðis ný.41 

Þessi stemning lifir þó ekki nema í um 40 sekúndur því þá kemur kórinn aftur inn ásamt 

einstökum bassatrommuhljóðum. Kórinn byggist upp sem einskonar endurkast frá aðal-

röddinni þar sem spennustigið hækkar og hækkar vegna aukins hraða á slaginu og hvernig 

kórinn vinnur sig upp tónsviðið. Spennustigið hækkar þar til það kemur að úrlausninni. Allt 

hættir nema sellóið sem spilar arpeggio í einni áttund og herðir púlsinn. Fiðlur bætast við 

sellóið með tremolo og um leið hægir sellóið á sér og deyr út.42 

                                                
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Pierre Boulez, Le Marteu sans maître; Dérive 1 & 2, Deutche Grammaphone 000404302, 2005, geisladiskur, 
lag númer 1. 
41 Björk, Vulnicura, lag númer 5. 
42 Ibid. 
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Strengirnir byrja aftur að spila legato og er hljómagangurinn þá mun skýrari en í inn-

ganginum og ómblíðari. Rödd Bjarkar er yfirveguð og miðað við textann „And we can get 

healed by it“ hljómar tónlistin eins og Björk hafi fundið sálarró. Kórinn kallast á við aðal-

röddina og upp kemur tilfinningin fyrir einhverju trúarlegu, eins og kórinn sé  yfirnáttúrulegir 

andar.43 

Þegar tvær mínútur eru eftir af laginu hættir söngurinn og við tekur strengjaútspil til 

enda lagsins. Strengjaútspilið samanstendur af því að dýpri strengirnir spila hljómaganginn á 

meðan fiðlurnar liggja með tremolo á efra sviðinu. Útspilið þynnist, fyrst hverfa fiðlurnar og 

við taka rafhljóð sem herma eftir strengjahreyfingunum og undir lokin er bara ein rödd með 

bassalínu og rafhljóð eftir sem á endanum deyja út.44 

Af þessari greiningu er ljóst að um er að ræða gegnumsamið tónverk. Það segir sögu í 

gegnum tónlistina og er óvenjulegt miðað við hin hefðbundnu popplög vegna mikilvægi 

tónlistarinnar í frásögn og tjáningu. 

 

3.4 Umsagnir annara 
Eftir að hafa hlustað á og greint tónlist Bjarkar er erfitt að segja til um hvaða heimi tónlist 

hennar tilheyrir, því nálgunin á efninu er svo mismunandi og sömuleiðis tónsmíðaaðferðirnar. 

Til að ná betur utan um tónlistina getur verið gott að heyra hvað tónlistarmenn sem unnið 

hafa með Björk hafa að segja. Graham Massey, einn af þeim sem vann með Björk að Debut, 

lýsir framtakssemi og sýn Bjarkar svona: „henni er það eðlislægt að taka vel eftir og fylgjast 

vel með á undan hinum, tel ég. Á farsælan hátt hefur hún klárað sína skyldu að draga avant-

gard tónlist inn í poppið, það eru ekki margir sem gera það. Hún er þekkt fyrir að taka 

áhættur, einfaldast hefði verið fyrir hana að halda áfram að gera MTV poppið og ég er viss 

um að það hefði verið einfaldasta leiðin, en hún tekur aldrei einföldustu leiðina. Hún mun 

alltaf vilja draga skrítna fólkið á jaðri tónlistar inn í hlutina sem hún er að gera og gera 

eitthvað enn djarfara úr því.“45 

                                                
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Mín þýðing á „at heart she’s quite a trainspotter I think. And with success she’s fullfilled the duty to pull the 
avant-gard into pop. Not many people do that. She known for taking risk. She could have continue to do the 
MTV pop thing. I’m sure that would have been the easiest route. But she never take the easiest route. She’ll 
always want to pull in the strange people on the preferie of music into the thing she’s doing and make 
something bolder out of it.“ Björk, Inside Björk, DVD, (London. One Little Indian Ltd./Well Hart Ltd., 2003) 
mínúta 42. 
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 Elton John bendir á að „hún vill ekki vinna innan marka popptónlistar, hún hefur ekki 

áhuga á því. Hún hefur áhuga á því að brjóta niður múrana og gera nákvæmnlega það sem 

hún vill gera.“46 og breska tónskáldið Sir John Tavener sagði hana semja tónlist sem er 

„dvalarstaður milli popps og klassíkur.“47 

 Besta lýsingin kemur þó frá Björk sjálfri, en hún kemur því vel í orð hvernig hún sér 

sjálfa sig sem tónlistarmann. „Ég trú því svo innilega, með hönd á hjarta, að ég sé að gera 

tónlist fyrir almúgann. Ég hefði svo einfaldlega geta farið og orðið tónskáld og gert einhvers-

konar avant-garde tónlist í einhverju horni fyrir ellefu og hálfa útvalda einstaklinga. En ég 

vildi aldrei gera það. Ég lít á mitt hlutverk sem einskonar túlk á milli margskonar 

mismunandi heima. Mig langar að gera svo mikið en hef svo lítinn tíma.“ 48 

  

                                                
46 Mín þýðing á „She dosn’t work whitin the confined of pop music, she isn’t intrested in that. she is instrested 
in breaking down barriers and doing exactly what she wants to do.“ 
Ibid. mínúta 47. 
47 Mín þýðing á „Half way house between classical and pop.“ Ibid. mínúta 26. 
48 Mín þýðing á „I truley with a hand on my heart feel that I’m doing music for the everyday person. I could 
have so easily gone and become a composer and done some avant garde music in some corner for the chosen 
eleven and a half person. But I never wanted to do that. I think my role is to be somekind of a comunicator 
between all sorts of different worlds. I want to do so many things but I’ve got so little time.“ Ibid. mínúta 48. 
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4. Niðurstaða 
Margir hafa dansað á línunni milli popp- og nútímatónlistar í tónlistarsögunni og það er alls 

ekki nýtt af nálinni. Hins vegar verður það athyglisvert þegar sama listamanni tekst aftur og 

aftur að ögra poppforminu og stækka kassann sem umlykur popptónlist. Popptónlist er í sinni 

algengustu mynd formföst ómblíð tónlist sem er drifin áfram af sterkum markaði á meðan að 

nútímatónlist hefur minni staðla um hvernig hún skal hljóma og þar af leiðandi meira frelsi.  

 Björk hefur ítrekað tekist að koma tónlistarheiminum á óvart, hvort sem það er innan 

klassíkur eða poppsins og með því að notfæra sér frelsi nútímatónlistar hefur Björk innleitt 

margar nýjungar inn í popptónlist. Vinnan við gerð hljómplatna eins og Medúlla og 

Biophilia, þar sem allt byggist á hugmyndafræðilegum grunni, staðsetur Björk meðal þeirra 

fremstu í frumkvöðlastarfi popptónlistar. Allt frá óvenjulegu hljóðfæravali, þar sem nefna má 

sérsmíðuðu hljóðfæri Biophiliu, nýjum hljóðheimum og framsækinni hljóðversvinnu á 

Medúllu og svo útsetningar á strengjum sem eiga fátt skylt með öðrum strengjaútsetningum í 

poppi á Vulnicura er dæmi um nálgun hennar. 

 Eftir að hafa rýnt í verk Bjarkar verða ystu mörk poppsins frekar óskýr.  

Hljóðheimur hennar og tónlist eiga margt sameiginlegt með bæði popptónlist og 

nútímatónlist en virðist þó vera hvorugt. Það sem er áhugavert er að þrátt fyrir að hún vinni 

gegn lang flestum stöðlum er við kemur popptónlist hafa vinsældir hennar ekki dvínað og 

hún hefur haldið titli sínum sem eitt stærsta nafn tónlistarheimsins í rúma tvo áratugi. Það 

gefur því auga leið að Björk þrífst vel á þessum erfiða samkeppnismarkaði sem poppið er og 

eru æstir aðdáendur hennar merki um það. Það er því augljóst að Björk er sönn poppstjarna. 

 Það er þó ekki hægt að segja að tónlistin sé popp í sinni hreinustu mynd. Hún  virðist 

ekki velta markaðnum fyrir sér, hún gerir nákvæmlega það sem hún vill gera og á þann hátt 

sem henni líkar. Hvort sem það er að gera plötu sem leitar inná við með lágstemmdum 

hljóðfæraleik eða plötu um alheiminn með hljóðfærum sem enginn hefur séð eða heyrt í áður, 

þá gerir hún það. 

  Það sem einu sinni þótti framandi og óhugsandi verður með frumkvæði skapandi 

hugsunar síðar samþykkt form og nálgun innan popptónsmíða. Hljóðheimur sem upprunalega 

var álitinn framúrstefnulegur og skrítinn verður hluti af hinum venjulega samþykkta 

meginstraumi popptónlistar á einhverjum tímapunkti í nánustu framtíð. Frumkvöðlar eins og 

Björk láta þar af leiðandi ekki staðar numið í leit sinni að nýju formi í tónsmíðum og halda 

þannig áfram að ögra sjálfum sér og ystu mörkum tónlistar.  
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