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Hlutverk flytjandans breyttist töluvert á 20. öldinni þegar tónskáld fóru með 

markvissum hætti að semja verk með óhefðbundnum flutningsaðferðum. Þessi breyting 

á hlutverki flytjandans verður helst skoðuð út frá samstarfi Johns Cage og Davids 

Tudors. Litið verður á nokkur verk eftir Cage sem setja hlutverk flytjandans í nýtt 

samhengi og þau skoðuð út frá því hversu mikið svigrúm Cage skilur eftir fyrir 

sköpunarflæði flytjandans. Verkið Variations II verður sérstaklega tekið fyrir, en þar 

leyfir Tudor sér einna mest að nýta sína eigin listsköpun. Til að varpa ljósi á hversu 

fjölbreyttar niðurstöður verkið býður upp á verða skoðaðar tvær útgáfur eftir núlifandi 

píanista, auk útgáfu Tudors. Einnig, til að fá annað sjónarhorn á samstarf tónskálda og 

flytjenda, verður litið á hvernig Tinna Þorsteinsdóttir vinnur úr grafískum og leikrænum 

verkum í samvinnu við hin ýmsu tónskáld.  

 Breyttar kröfur tónskálda til flytjenda hafa leitt til aukinna samskipta milli þessara 

tveggja hópa. Tónskáld hafa meira frelsi til að gera ýmsar tilraunir því flytjendur eru 

opnari fyrir því að prófa nýja hluti. Það er mjög algengt í verkum þar sem notast er við 

óhefðbundnar flutningsaðferðir að tónskáldið setji af stað ákveðið ferli sem flytjandinn 

síðan klárar, þar af leiðandi er samstarf þeirra forsenda þess að sköpunarverkið verði 

til. 

 Cage gerði ýmsar tilraunir þar sem hlutverk tónskálds, flytjenda og áhorfenda víxlast 

eða skarast. Verk hans voru oft eins konar tónsmíðaaðferð fyrir flytjendur og það var í 

þeirra höndum að leysa úr þeim. Í gegnum samstarf Tudors og Cage endurspeglast 

mikilvægi þess fyrir tónskáld og flytjendur að finna samstarfsaðila sem veita þeim 

innblástur og þor til að gera nýstárlegar tilraunir þannig að listin haldi áfram að þróast.  
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Inngangur 
Hlutverk flytjandans breyttist töluvert á 20. öldinni þegar tónskáld fóru með 

markvissum hætti að semja verk með óhefðbundnum flutningsaðferðum. Hvernig 

tónskáld hafa áhrif á flytjendur og hvernig flytjendur hafa áhrif á tónskáld er stór hluti 

af þessari þróun. Samstarf tónskálda og flytjenda, sérstaklega í þess konar verkum, 

opnar fyrir sköpunarflæðið og gefur flytjandanum tækifæri til að láta sína eigin rödd 

heyrast.  

 Sum tónskáld gera ákveðnar kröfur til flytjenda sem þeir hafa ekki endilega tileinkað 

sér áður, t.d. þegar flytjandi þarf að lesa úr grafískri nótnaskrift sem er hugarfóstur 

tónskáldsins eða ef flytjandinn þarf að vera partur af ákveðinni kóreógrafíu. Reynt 

verður að finna út úr því hvernig sé best að leysa úr slíkum áskorunum þannig að allt 

virki sem mest sannfærandi á sviðinu. Það er mjög algengt í verkum þar sem notast er 

við óhefðbundnar flutningsaðferðir að tónskáldið setji af stað ákveðið ferli sem 

flytjandinn síðan klárar, þar af leiðandi er samstarf þeirra forsenda þess að 

sköpunarverkið verði til.  

 Þessi breyting á hlutverki flytjandans verður helst skoðuð út frá samstarfi Johns Cage 

og Davids Tudors, hvernig þeir höfðu áhrif hvor á annan og hversu mikla þýðingu 

samstarfið hafði fyrir feril þeirra beggja. Litið verður á nokkur verk eftir Cage sem setja 

hlutverk flytjandans í nýtt samhengi og þau skoðuð út frá því hversu mikið svigrúm 

Cage skilur eftir fyrir sköpunarflæði flytjandans. Þar á meðal eru verkin Concerto for 

Piano and Orchestra og Cartridge Music. Þau virka sem eins konar undanfarar að seríu 

af verkum sem kallast Variations I-VIII. Í þessari seríu notast Cage við grafíska 

nótnaskrift og verkið Variations II verður sérstaklega tekið fyrir, en þar leyfir Tudor sér 

einna mest að nýta sína eigin listsköpun. Verkið býður upp á marga möguleika því Cage 

býr til eins konar púsluspil sem flytjendur geta leyst á óteljandi mismunandi vegu. Til 

að varpa ljósi á hversu fjölbreyttar niðurstöður verkið býður upp á verða skoðaðar tvær 

útgáfur eftir núlifandi píanista, auk útgáfu Tudors. Einnig, til að fá annað sjónarhorn á 

samstarf tónskálda og flytjenda, verður litið á hvernig Tinna Þorsteinsdóttir vinnur úr 

grafískum og leikrænum verkum í samvinnu við hin ýmsu tónskáld. 
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1. Samstarf Cage og Tudors  
1.1. Upphaf 
Morton Feldman kynnti John Cage fyrir David Tudor þegar þeir voru staddir í 

Frakklandi árið 1949. Cage var að leita að flytjanda sem gæti tekið að sér fyrsta flutning 

á Sónötu nr. 2 eftir Pierre Boulez í Bandaríkjunum, en verkið hafði verið flutt áður í 

París. Feldman mælti með Tudor sem tók verkefnið alla leið. Markmið hans, eins og í 

öllum verkefnum sem hann tók að sér, var að setja sig inn í svipað andrúmsloft og 

tónskáldið til að skilja verkið betur. Þess vegna lærði hann m.a. frönsku svo hann gæti 

lesið sömu bækur og Boulez las á meðan hann var að semja verkið. Í kjölfarið samdi 

Cage ávallt með Tudor í huga því hann vissi að Tudor myndi ná fram því sem hvert og 

eitt verk krafðist af flytjandanum.1  

 Tudor virðist hafa lagst í mikla rannsóknarvinnu til að koma verkunum sem best til 

skila. Það er töluverð ábyrgð sem fylgir því að frumflytja verk, ekki er til nein fyrirmynd 

af verkinu og því mikilvægt að flytjandinn búi yfir þeim skilningi sem þarf til þess að 

geta komið því vel frá sér. Þess konar skilningur getur myndast ef tónskáldið vinnur 

náið með flytjandanum. Flytjandinn verður í raun vitni að nýrri sköpun og þannig hluti 

af henni. Frumflutningi fylgir jafnframt mikið frelsi. Flytjandinn setur fram sína eigin 

sýn á verkið án þess að vera undir áhrifum frá öðrum. Það eina sem hann þarf að miða 

sig við eru hugmyndir tónskáldsins því ekki hefur myndast hefð fyrir því að flytja 

verkið á einhvern ákveðinn máta. 

1.2. Áhrif Tudors á Cage 
Það virðist hafa verið mjög mikilvægt fyrir Cage að vinna með flytjendum sem hann 

þekkti persónulega. Cage sagði í viðtali við Andrew Ford að „[…] fólkið sem ég þekki 

ekki hefur í raun enga ástæðu til að spila verkin mín.“2 Hann hafði það á tilfinningunni 

að sumt af því fólki, þó ekki allt, kynni ekki einu sinni vel við tónlistina hans. Helsta 

ástæðan fyrir því að Cage vildi hafa þessi persónulegu tengsl var sú að hann kunni ekki 

vel við að segja ókunnugu fólki hvað það ætti að gera. Það var t.d. mjög erfitt tímabil 

fyrir hann þegar pöntuð voru af honum nokkur hljómsveitarverk og hann þurfti að segja 

                                                
1 John Cage, For the Birds: John Cage in Conversation with Daniel Charles, (London: Marion 
Boyars Publishers, 1995), bls. 123-124. 
2 Mín þýðing á: „[...] the people I don’t know have no reason really for playing my work.“ 
Andrew Ford, Composer to Composer: Conversations About Contemporary Music, (London: 
Quartet Books, 1993), bls. 180. 
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hljómsveitarmeðlimunum til: „Þetta er vandamál fyrir mig, […] að þurfa að segja þeim 

að gera hluti sem þau hafa aldrei gert áður og hvernig þau eiga að framkvæma þá.“3  

 Það hefur því án efa verið mikill léttir fyrir Cage þegar hann kynntist Tudor, 

einhverjum sem skildi hann fullkomlega og bar virðingu fyrir hugmyndum hans. Í 

bréfasamskiptum Tudors og Cage endurspeglast jafningjaviðmót, skilningur og 

þægileg samskipti þar sem báðir aðilar fá að tjá sínar skoðanir. Það er mjög mikilvægt 

þegar listamenn vinna saman að samskipti þeirra byggist á þessum atriðum þannig að 

til verði vettvangur þar sem listin fær tækifæri til að þróast. Þegar þessi atriði eru ekki 

til staðar getur það valdið vanlíðan hjá báðum einstaklingum og þá eru minni líkur á 

frekara samstarfi. Það getur t.d. orðið mjög heftandi fyrir flytjanda ef hann reynir 

stöðugt að þóknast hugmyndum sem hann nær ekki tengingu við.  

 Ef orð Cage eru borin saman við orð Tinnu Þorsteinsdóttur, píanóleikara, úr viðtali 

sem höfundur ritgerðar tók, má sjá að náið samstarf virðist vera mikilvægt fyrir bæði 

tónskáld og flytjendur. Náið samstarf getur skapað góða stemmningu sem stundum 

leiðir til óvæntrar útkomu. Tinna upplifir að tónskáld séu yfirleitt frekar forvitin. Áður 

en sköpunarferlið fer af stað spyrjast þau fyrir um eiginleika píanósins og þar af leiðandi 

sér hún oft í gegnum verkin hvernig samtölin og forvinnan hefur haft áhrif á útkomuna. 

„Sum verk má líka líta á sem fullkomin samvinnuverkefni, þar sem allt blandast á 

einhvern hátt og erfitt er í raun að sjá hver var höfundur hvers atriðis.“4 Þess vegna er 

líka mikilvægt fyrir tónskáld að velja flytjendur sem þau vilja vinna með, því 

hugmyndir flytjandans smitast ósjálfrátt inn í verkin. 

 Allt sem Cage skrifaði eftir 1952 skrifaði hann með Tudor í huga. Þegar Tudor tók 

að sér að flytja Music of Changes þá „[…] var hann Music of Changes,“5 eins og Cage 

orðaði það í viðtali við Daniel Charles. Í því sama viðtali segir hann að „David Tudor 

var nálægur í öllu því sem ég var að gera.“6 Samstarf þeirra hefur því haft ómetanlega 

þýðingu fyrir Cage. Hann var stöðugt að leita að nýjum áskorunum og þrautum sem 

myndu ögra virtúósa líkt og Tudor. Hann taldi sig hafa náð því markmiði í Variations 

                                                
3 Mín þýðing á: „So that’s a problem for me, […] to have to tell them to do things they’ve never 
had to do before, and how they should do it.“ Ibid., bls. 180-181. 
4 Tinna Þorsteinsdóttir, viðtal við höfund í tölvupósti, 9. nóvember 2015, sjá viðauka III. 
5 Mín þýðing á: „[…] he was the Music of Changes.“ Cage, For the Birds: John Cage in 
Conversation with Daniel Charles, bls. 178. 
6 Mín þýðing á: „David Tudor was present in everything I was doing.“ Ibid., bls. 178. 
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II, en hann vonaði að það verk myndi ávallt vera eitthvað sem Tudor gæti haft áhuga 

fyrir, því það býður upp á endalausa möguleika.7  

1.3. Áhrif Cage á Tudor 

Seinna á lífshlaupi sínu einbeitti Tudor sér aðallega að tónsmíðum, en þegar hann 

kynntist Cage var hann fyrst og fremst flytjandi. Tudor var samt sem áður aldrei 

fullkomlega sáttur við að vera eingöngu flytjandi, hann var alltaf að leita að einhverju 

öðru. Með Cage uppgötvaði hann nýja vídd á hæfileikum sínum. Hann lærði allar 

tónsmíðaaðferðir Cage og aðstoðaði hann við að semja t.d. Williams Mix.8 Með því að 

fylgjast með vinnubrögðum Cage opnuðust nýjar dyr fyrir Tudor og sjálfsöryggið jókst 

þannig að seinna á ferlinum gat hann farið að semja verk sem hann var óhræddur við 

að kalla sín eigin.  

 Notkun á grafískri nótnaskrift og leikirnir sem Cage bjó til í verkum sínum þar sem 

hlutverk tónskálds, flytjenda og áhorfenda víxlast, ýtti á Tudor að nýta sköpunarkrafta 

sína. Grafísk nótnaskrift getur haft mjög skapandi áhrif á flutning flytjanda. Stundum 

getur hún leitt til svokallaðra hlutverkaskipta eins og í mörgum verkum Cage. Tinna 

finnur t.d. fyrir því að grafíska skriftin getur virkjað hið innra tónskáld og ýtt á 

hugmyndaflug hennar, en þó misjafnlega mikið. Það fer líklega eftir því hvernig skriftin 

er sett upp. Vinnsla Tinnu á grafískum verkum byggist á að skrifa út part út frá 

grafíkinni, „[…] hvort sem það er leikræn útlisting eða sem eiginlegar nótur eða hljóð 

á blaði […].“9 Hún hefur t.d. gert sínar útgáfur af grafískum verkum Johns Cage. „[…] 

ég get líka alveg séð fyrir mér að setjast niður og spinna með þær eftir ákveðnum 

ramma, þótt hann hafi sjálfur ekki beinlínis verið hrifinn af slíku ferli, þ.e.a.s. fullkomnu 

frelsi, sem hann trúði ekki á.“10 

 Þó svo grafísk nótnaskrift bjóði upp á ákveðið frelsi þá þarf flytjandinn að hafa í 

huga að hugmyndir tónskáldsins þurfa að endurspeglast í gegnum flutninginn, hvort 

sem um er að ræða spuna eða útskrifaðar niðurstöður flytjandans. Með því að kynnast 

tónsmíðaaðferðum Cage var Tudor í einstakri stöðu til að geta framfylgt 

hugmyndafræði hans og ná fram einlægri túlkun byggða á djúpum skilningi. 

                                                
7 Ibid., bls. 178. 
8 Ibid., bls. 124. 
9 Tinna Þorsteinsdóttir, viðtal, sjá viðauka III. 
10 Ibid. 
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2. Aðdragandi að Variations II 
2.1. Verk sem innihalda óhefðbundnar flutningsaðferðir 
Cage fór smám saman að þróa leikrænni tónlist. Hann vildi t.d. gera raftónlist leikrænni 

þannig hún yrði áhugaverðari.11 Feldman sagði eitt sinni að hann teldi leikræn tilþrif 

ekki eiga heima í sínum verkum „[...] því þá þarf maður venjulega að fórna einhverju 

af því músíkalska til þess að þjóna því leikræna [...].“12 Hann vildi samt meina að þessi 

aðferð virkaði vel fyrir Cage. Hann tók sem dæmi verkið Music Walk þar sem hljóðfæri 

eru á víð og dreif á sviðinu á meðan Tudor ferðast um og spilar. Hann fer m.a. undir 

píanóið og spilar á hljómbotn þess. Þá voru ákveðnar tónlistarlegar áherslur sem þurftu 

að víkja fyrir hinu leikræna því Tudor þurfti að hafa tíma til að skríða undir píanóið.13 

 Tónskáld í dag hafa haldið áfram að gera ýmsar tilraunir með leikrænan 

tónlistarflutning, en það er ýmislegt sem tónskáld þarf að hafa í huga þegar þess konar 

verk eru sett á svið. Tónskáldið Simon Steen-Andersen hefur unnið mikið að því að 

bæta við nýjum víddum í verk sín, bæði sjónrænum og leikrænum. Í fyrirlestri sem hann 

hélt 14. ágúst 2015 í Listaháskóla Íslands í tengslum við Cycle tónlistarhátíðina, talaði 

hann um að sér finndist öll leikræn tilþrif í tónlist þurfa að hafa tónlistarlegan tilgang. 

Hann notar oft þá aðferð að „tala tungumál flytjandans,“ en þá leikstýrir hann 

flytjendunum í gegnum hreyfingar sem þeir þekkja svo leikrænu þættirnir verði ekki 

stífir. Hann telur að um leið og maður leikstýrir tónlistarflytjanda á sama hátt og leikara 

þá verði hann ósjálfrátt stífur og ósannfærandi því hann er að vinna með eitthvað sem 

hann þekkir ekki. Í sellóverki sem hann kallar Study 1 notar hann t.d. tungumál 

sellóleikarans til að kalla fram danslega kóreógrafíu. Andersen skrifaði út ákveðnar 

handahreyfingar í formi nótna, hreyfingar sem eru sellóleikaranum kunnuglegar. Hann 

telur að þannig megi koma í veg fyrir að fórna þurfi einhverju af hinu músíkalska fyrir 

hið leikræna.14 

 Það er síðan misjafnt hvernig flytjendur upplifa þessa leikrænu þætti. Mörg verk sem 

Tinna hefur tekið að sér innihalda mismunandi óhefðbundna tækni og hugmyndafræði. 

Henni finnst stundum verk sem innihalda leikræna tjáningu fara örlítið út fyrir hennar 

                                                
11 Martin Iddon, John Cage and David Tudor: Correspondence on Interpretation and 
Performance, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), bls. 167. 
12 Mín þýðing á: „[...] one usually has to sacrifice some of the musical for the sake of the 
theatrical [...].“ Ibid., bls. 146. 
13 Ibid., bls. 146. 
14 Simon Steen-Andersen, fyrirlestur í Listaháskóla Íslands, Sölvhólsgötu 13, 14. ágúst 2015. 



 

 6 

þægindaramma. Það sé þó einungis til að byrja með, en síðan verður þess konar vinna 

eðlilegur hluti af verkinu og ekki eitthvað sem hún upplifir sem óþægilegt. „Í dag get 

ég held ég fullyrt að ekkert komi mér á óvart lengur, hvort sem það er að spila með 

öllum skönkum, spinna, nota röddina, vera í óvenjulegri spila- og líkamsstöðu, leika 

eftir tölvuforriti o.s.frv.“15 Hún fer yfirleitt einhvers konar kóreógrafíska leið til að 

leggja hlutverk sitt á minnið, en auk þess vinnur hún mikið með sjónrænt minni. Hún 

sjálf hefur aldrei farið í sérstaka leiklistartíma, heldur unnið hlutverk sín í samstarfi við 

tónskáldin. Leiklistartímar hefðu verið hjálplegir að hennar mati og ættu að vera hluti 

af þjálfun hljóðfæraleikara í dag. Tinna vinnur mikið með fólki úr öðrum listgreinum 

og þessar ólíku nálganir til listarinnar smita oft út frá sér yfir í önnur verkefni.16 

 Það er alltaf meira og meira um það að tónskáld séu að vinna með óhefðbundnar 

flutningsaðferðir og skeyta saman mismunandi listformum. Ef flytjendur eiga að geta 

haldið í við þessar breytingar þarf nám þeirra að vera aðlagað að þeim kröfum sem 

nútímasamfélagið gerir til þeirra hverju sinni. Nám á að undirbúa mann fyrir það sem 

tekur við í atvinnuheiminum og því ætti að vera algengara að boðið sé upp á áfanga 

sem undirbúa flytjendur fyrir óvenjuleg hlutverk. Þegar tónskáld vinna með önnur 

listform er algengt að þau fái til liðs við sig fólk úr öðrum listgreinum. Með því að bjóða 

upp á undirbúning fyrir þess konar verkefni í námi flytjandans þjálfast hann í 

samskiptum við fólk úr öðrum listgreinum og verður fljótari að tileinka sér mismunandi 

aðferðafræði. Flytjandinn þarf að fá tækifæri í námi sínu til að gera tilraunir, mistök og 

reyna aftur, því skóli er einmitt vettvangurinn fyrir tilraunastarfsemi. Það er minna 

svigrúm fyrir mistök í atvinnuheiminum og því mikilvægt að fólk sé þjálfað í því að 

gera tilraunir, hugsa gagnrýnið og komast að niðurstöðu. 

2.2. Concert for Piano and Orchestra 
Concert for Piano and Orchestra er eins konar undanfari að Variations seríunni eftir 

Cage. Þetta er fremur óvenjulegur konsert að því leytinu til að hvert og eitt hljóðfæri er 

í hlutverki einleikara, þó svo að píanóleikarinn skipi mun stærra hlutverk en aðrir 

hljóðfæraleikarar. Píanóparturinn er mun flóknari en aðrir einleikspartar í verkinu 

einfaldlega út af því Cage vissi hvers Tudor var megnugur á meðan hann þekkti 

meðlimi hljómsveitarinnar ekki eins vel. Píanóparturinn er eins konar rannsókn á 

mismunandi grafískri nótnaskrift og samanstendur af 84 mismunandi aðferðum af 

                                                
15 Tinna Þorsteinsdóttir, viðtal, sjá viðauka III. 
16 Ibid. 
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tónsmíðatækni. Markmið Cage var einfaldlega að vera stöðugt að finna upp á nýjum 

skapandi leiðum. Hann bjó til aðferð þar sem hann lét tilviljun ráða hvort hann myndi 

finna upp á nýrri grafískri skrift, endurtaka gamla aðferð eða búa til tilbrigði við aðferð 

sem hann hafði þá þegar notað.17 

 Orð heimspekingsins Coomaraswamys voru innblástur að efni konsertsins: „[...] að 

líkja eftir athöfnum náttúrunnar [...].“18 Cage var að reyna að gera muninn á milli 

listarinnar og lífsins ógreinilegri með því að fjarlægja tilfinninguna fyrir einhverri 

ákveðinni uppbyggingu. Hann vildi ekki þvinga einhverju ákveðnu sjónarhorni upp á 

áheyrendur, heldur átti tónlistin að hafa svipuð áhrif á þá og náttúran. Hann vildi forðast 

„[...] evrópsku leiðina þar sem vilji tónskáldsins er að neyða alla til að hlusta á sama 

hátt.“19 Verk Cage sem byggja á þessari aðferð, þar sem flytjandinn fær óljós fyrirmæli 

í formi grafískrar nótnaskriftar, gefur flytjandanum nýtt hlutverk. „Flytjandinn verður 

mun meira en bara „túlkandi“; sköpunarkraftur hans fær að njóta sín í mun meira mæli 

en nokkurn tímann í útskrifaðri tónlist.“20 Tengslin á milli tónskáldsins og flytjandans 

breytast einnig. Þegar tónskáld ákveða að skrifa verk á þennan máta endurspeglar það 

ákveðið traust og virðingu í garð flytjandans.  

 Verkin Variations I-VIII urðu til út frá grafísku nótnaskriftinni í Concert for Piano 

and Orchestra. Þær 84 grafísku aðferðir sem konsertinn inniheldur voru merktar með 

bókstöfum til aðgreiningar. Grafíska nótnaskriftin BB úr konsertinum leiddi t.d. til 

Variations I og grafíska nótnaskriftin BV var fyrirmyndin að Variations II.21 

2.3. Cartridge Music 
Cartridge Music var frumflutt í júlí árið 1960.22 Verkið er fyrir lítil hljóð sem eru 

mögnuð upp, kasettur, píanó eða málmgjöll, hvaða fjölda sem er af flytjendum og 

                                                
17 James Pritchett, The Music of John Cage, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 
bls. 112-113. 
18 Mín þýðing á: „[…] imitation of nature in her manner of operation […].“ David Revill, The 
Roaring Silence: John Cage, a Life, (London: Bloomsbury Publishing Limited), bls. 189. 
19 Mín þýðing á: „[...] unlike the European view of the will of the composer compelling 
everyone to listen in the same way.“ Ibid., bls. 189. 
20 Mín þýðing á: „He or she becomes far more than an „interpreter“; their creativity is engaged 
on a much wider scale than in other forms of notated music.“ Ibid., bls. 190. 
21 Pritchett, The Music of John Cage, bls. 113.  
22 Iddon, John Cage and David Tudor: Correspondence on Interpretation and Performance, 
bls. 166. 
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hátalara. „Flytjendur eiga að vera a.m.k. jafn margir og kasetturnar [...] og þeir eiga 

helst ekki að vera fleiri en tvisvar sinnum fleiri.“23 

 Cartridge Music er að vissu leyti eins konar undanfari að Variations II. Grafísku 

nóturnar eru settar fram á svipaðan máta, settar saman úr gegnsæjum blaðsíðum sem 

hver og einn flytjandi þarf að búa til sinn eiginn part út frá.24 Tudor hélt því fram að 

Variations II krefðist sams konar nálgunar af flytjandanum og Cartridge Music, en 

hugmyndin var að mörgu leyti fullmótaðri í Variations II. Niðurstöður Tudors úr 

grafísku nótnaskriftinni á þessum tveimur verkum eru frekar svipaðar að því leytinu til 

að þær krefjast líkamlegra hreyfinga sem mynda hljóð á ákveðnum tímapunktum, en 

útlistingin á þeim hreyfingum er ekki nákvæm.25 

 Verkin sem Cage samdi fram eftir 1950 eru mörg hver einungis leiðarvísir að 

ákveðnu ferli sem þarf að eiga sér stað, en ekki nótur af ákveðnu verki.26 Music Walk 

er t.d. „[...] tónsmíðaaðferð sem er afhent flytjandanum til að finna út úr.“27 Það sama 

má segja um Cartridge Music og Variations II.  

3. Variations II 
3.1. Hlutverkaskipti 

Í mörgum verkum eftir Cage víxlast eða skarast hlutverk tónskálds, flytjenda og 

áhorfenda. Tónsmíðin er eins konar grunnur fyrir flytjendur sem geta túlkað verkið á 

marga mismunandi vegu, þannig fara flytjendur t.d. í hlutverk tónskálds, eða 

áhorfendur verða að flytjendum.28  

 Daniel Charles sagði í viðtali sínu við Cage um upplifun sína á verkum hans þar sem 

eru hlutverkaskipti: „Hljóð eru til á undan tónskáldinu, og þau jafnvel leiða hann; en 

tónskáldið er enginn annar en flytjandinn, sem er enginn annar en áhorfandinn. Þar af 

                                                
23 Mín þýðing á: „Let the number of performers be at least that of the cartridges [...] and not 
greater than twice the number of cartridges.“ „Cartridge Music,“ New York Public Library, [án 
dags.], sótt 16. Nóvember 2015 á http://catalog.nypl.org/record=b12590879~S1. 
24 Iddon, John Cage and David Tudor: Correspondence on Interpretation and Performance, 
bls. 167. 
25 Ibid., bls. 168. 
26 Pritchett, The Music of John Cage, bls. 128. 
27 Mín þýðing á: „[...] a compositional process handed over to the performer to execute.“ Ibid., 
bls. 128. 
28 Cage, For the Birds: John Cage in Conversation with Daniel Charles, bls. 127. 
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leiðandi er ómögulegt að greina á milli mismunandi hlutverka.“29 Hlutverkin skarast og 

vildi Cage með þessu móti sýna fram á það að „[...] við erum öll í hljóðunum, hluti af 

þeim og umkringd þeim.“30  

 Í þeim verkum þar sem eru hlutverkaskipti fór Cage að gera tilraunir með hið 

hefðbundna tónleikaform. Hann fór að stokka upp hefðbundnum hlutverkum sem 

áhorfendur, flytjendur og tónskáld setja sig í þegar þau fara á tónleika. Með því að lesa 

í orð hans hér á undan, má geta sér til um að markmið þessara tilrauna hafi verið að 

vekja fólk til umhugsunar um tónlist og hljóð almennt, hvert hlutverk manneskjunnar 

sé í samhengi við hljóðin sem hún heyrir. Við erum öll hluti af þeim hljóðheimi sem 

við erum stödd í hverju sinni, við höfum áhrif á hann og verðum fyrir áhrifum frá 

honum.  

 Variations II er dæmi um verk þar sem eru hlutverkaskipti. Cage setur fram ákveðna 

tónsmíðaaðferð sem flytjandinn þarf að leysa úr. Flytjandinn verður þannig að 

tónskáldi, en tónskáldið að áhorfanda. Verkið var samið í Connecticut í febrúar og mars 

árið 1961. Cage skrifaði verkið upp á grafískan hátt. Með nótunum fylgja leiðbeiningar 

sem gefa til kynna að verkið er fyrir hvaða fjölda flytjenda sem er og fara má hvaða 

leið sem er til að búa til hljóð. Verkið samanstendur af ellefu gegnsæjum blaðsíðum, á 

sex blaðsíðum er ein bein lína og á fimm er einn punktur. Þessum gegnsæju blaðsíðum 

er síðan raðað saman þannig að úr þeim myndast ein heild sem flytjandinn vinnur út 

frá. Hornréttar punktalínur eru dregnar frá punktunum til línanna, sem framlenging á 

línunum þannig auðveldara sé að mæla þær. Flytjandinn býr sér til ákveðnar reglur til 

að geta lesið út úr nótunum; tíðni, sveifluvídd eða styrk, áferð, lengd, atburði og 

uppbyggingu. Flytjandinn býr til eins margar niðurstöður og hann þarf með því að raða 

blöðunum saman eins oft og hann vill upp á nýtt.31 Cage segir í leiðbeiningum sínum: 

„[...] ef það vakna upp spurningar sem varða aðra hluti eða smáatriði [...] settu 

spurninguna fram á þann veg að henni geti verið svarað með mælingum [...].“32 Þannig 

ætti flytjandinn aldrei að lenda í neinum erfiðleikum með að fullklára verkið.  

                                                
29 Mín þýðing á: „Sounds exist before the composer, and they even lead him; but the composer 
is none other than the performer, who is none other than the audience. Henceforth it is 
impossible [sic] to distinguish among various roles.“ Ibid., bls. 127. 
30 Mín þýðing á: „[…] we are all in the sounds, surrounded by them.“ Ibid., bls. 127. 
31 John Cage, Variations II, (New York: Henmar Press Inc., 1961), bls. 1.  
32 Mín þýðing á: „[...] if questions arise regarding other matters or details [...] put the question 
in such a way that it can be answered by measurement [...].“ Ibid., bls. 1. 
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 James Pritchett vildi meina að með þessu verki hafi Cage tekist „[...] að finna frelsið 

til að rannsaka rýmið á milli hljóða sem læsa sig um hvert annað [...].“33 Með því að 

fjarlægja allar hefðbundnar upplýsingar sem hljóðfæraleikurum eru venjulega gefnar 

hafi hann í raun búið til verk sem „[...] nær þaggaði niður í rödd tónskáldsins Cage.“34  

3.2. Útgáfa Tudors af Variations II 
Skissur af fyrstu hugmyndum Tudors um Variations II voru unnar út frá einföldum 

mælieiningum. Útgáfa hans var fyrir píanó og rafhljóð. Það sem lesa þurfti úr nótunum; 

tíðni, sveifluvídd, áferð, lengd, atburðir og uppbygging, var mælt út frá ákveðnum 

einingum. Tíðni var t.d. mæld út frá einingunum lágt, millibil og hátt. Bæði lengd og 

sveifluvídd voru mæld út frá mjúkt, millibil og hávært. Líkt og í Cartridge Music sá 

Tudor fyrir sér að ákveðin hljóð væru mynduð með hreyfingum. Áhersla var þá lögð á 

líkamlegu hreyfinguna en útkoma hljóðsins var aukaatriði. Hreyfingarnar gátu þá verið 

mjúklegar, á millistigi eða fyrirferðamiklar. Fjöldi atburða sem myndu eiga sér stað 

voru ýmist einn, tveir eða margfaldir. Áferð var unnin út frá mælieiningunum 

náttúrulegt til ýmiss konar rafhljóða, en í grunninn var unnið út frá skalanum einfalt til 

kaótískt. Millistigin voru margslungið og samsett.35 

 Tudor virtist þó ekki vera fyllilega ánægður með þessa útkomu. Honum fannst vera 

of mikið um málamiðlanir, að þessi útkoma væri ekki fullkomlega endanleg og ekki 

jafn hugmyndarík og nótnablöðin buðu upp á.  Hann ákvað því að gera aðra tilraun. 

Cage útskýrði í viðtali að í Variations II væru ákveðnar breytur sem ekki væri hægt að 

mæla. Það er t.d. mjög einfalt að mæla tíma og tíðni, en það er nær óframkvæmanlegt 

að mæla áferð. Í nýju útgáfu sinni ákvað Tudor því að reyna að finna samnefnara milli 

þess sem er hægt að mæla og þess sem ekki er hægt að mæla. Cage sagði: 
[...] hann ákvað að byrja á hinu óþekkta [...] í stað þess að reyna að láta hið óþekkta 
verða að hinu þekkta. Hann hélt því fram að við yrðum að nota hið óþekkta til að gera 
þekktu stærðirnar óþekktar. En ekki öfugt.36  
 

                                                
33 Mín þýðing á:„[...] attained the freedom to explore any part of that space of interpenetrating 
sounds [...].“ Pritchett, The Music of John Cage, bls. 137. 
34 Mín þýðing á: „[...] reduced Cage’s compositional voice to a near silence.“ Ibid., bls. 137. 
35 Iddon, John Cage and David Tudor: Correspondence on Interpretation and Performance, 
bls. 178. 
36 Mín þýðing á: „[...] he decided to begin with what was unknown [...] rather than to force the 
unknown to become the known. His point of view was that we must use the unknown to make 
the known unknown. And not the other way around.“ Cage, For the Birds: John Cage in 
Conversation with Daniel Charles, bls. 128. 
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Þannig var allt ákvarðað út frá sama útgangspunkti; hinu óþekkta. Tudor áttaði sig á því 

að það eina sem hann gat í raun og veru vitað um hið óþekkta var að það var annaðhvort 

einfalt eða flókið. Þess vegna voru allir liðir sem lesa átti úr nótunum reiknaðir út frá 

þeim skala. Cage sagði:  
Þetta er það sem gerir hann að snillingi í því að leysa þrautir. Og ég stórefa það að 
nokkrum hefði dottið í hug að fara þessa leið. Ég verð að viðurkenna að þetta er 
hugmynd sem mér sjálfum hefði aldrei dottið í hug.37   
 

Í skissum skilgreindi Tudor muninn á hinu einfalda og því flókna. E þýddi einfalt og F 

flókið: 
Sveifluvídd   E Fast (0 til óendanlegt)      
   F Tilbrigði; framvindun rafhljóða, o.s.frv.  
Tíðni  E Eftir aðstæðum: óbreytilegt 
   F Eftir aðstæðum: breytilegt 
Lengd  E Tekur þann tíma sem það þarf 
   F Skörun, blöndun o.s.frv. 
Atburður E Einu sinni 
   F Endurtekið 
Áferð  E Fast litróf 
   F Fjölbreytt litróf 38 

 

Lengd var til að mynda ekki lengur ákvörðuð út frá því hvort atburðir ættu að vera 

stuttir eða langir, heldur var munurinn sá að annaðhvort tækju atburðirnir þann tíma 

sem þeir þurftu, eða ef flóknari leiðin var valin, þá mynduðust lög af öðrum atburðum 

ofan á þann upprunalega. Þættirnir höfðu svo ýmist áhrif á píanóið eða rafpartinn. Tíðni 

hafði t.d. áhrif á hvað Tudor gerði við píanóið, á meðan sveifluvídd og áferð höfðu áhrif 

á rafpartinn.39  

                                                
37 Mín þýðing á: „That comes from his genius for solving puzzles. And I strongly doubt that 
anyone else ever had the idea of going about it that way. I must admit that it is an idea that 
would never have occurred to me.“ Ibid., bls. 128. 
38Mín þýðing á: Ampl: S fixed (0 to infinity) 
    C variations, feedback processes, etc. 
   Freq: S as conditions: unchanging 
    C as conditions: changing 
   Dur: S Takes own time 
    C Overlapping, mixed etc. 
   Occur: S Once only 
    C Repeated 
   Timb: S Fixed spectrum 
    C Varied spectrum                                                                   
Iddon, John Cage and David Tudor: Correspondence on Interpretation and Performance, bls. 
180. 
39 Ibid., bls. 180-181. 



 

 12 

3.3. Útgáfa annarra píanista af Variations II 
Aðrir píanistar hafa fylgt í fótspor Tudors og búið til sína útgáfu af Variations II. 

Píanóleikarinn Philip Thomas bjó til sjö mismunandi útgáfur af verkinu. Hann vann út 

frá mælieiningu sem hann kallar „rými = tími“, en lengdin var ákvörðuð út frá henni.40 

Allt sem lesa þarf úr grafísku skriftinni, mældi hann út frá fyrirframgefnum 

mælieiningum. Styrkur gat þannig verið þögn upp í  mjög sterkt og allt þar á milli. Tíðni 

var ýmist einskorðuð við hluta af hljómborðinu, t.d. efstu tvær áttundir píanósins, eða 

leyfilegt var að nota allt hljómborðið, einnig fékk hann stundum útkomuna hávaði. 

Atburðir voru ýmist stakir eða blandaðir. Thomas spilar mikið inn í píanóið og var 

tónblærinn ákvarðaður út frá yfirtónaröðinni þar sem hann notar annaðhvort flaututóna 

eða plokkaðar nótur. Uppbygging verksins er samsett úr fjölmörgum útgáfum af þeim 

sjö útgáfum sem Thomas bjó til upphaflega. Útgáfurnar blandast saman og skarast og 

mynda þannig heilsteypt verk.41 Ef hlustað er á upptöku af verkinu á disknum 

Comprovisation má heyra skýr áhrif af útskrifaðri tónlist Cage. Öfgafullar 

styrkleikabreytingar eru áberandi, auk þess sem Thomas gefur mikið pláss fyrir rýmið 

á milli hljóða sem læsa sig um hvert annað, sem eins og Pritchett benti á, var eitthvað 

sem Cage hafði lengi reynt að ná fram í tónsmíðum sínum.42 

 Sebastian Berweck, píanóleikari, notaði í útgáfu sinni af Variations II bæði píanó og 

rafhljóð líkt og Tudor. Hann flutti þessa útgáfu m.a. á hátíð í ZKM Karlsruhe, þann 25. 

nóvember árið 2011. Grunnhugmyndin var að spila og taka upp hjóð píanósins á sviðinu 

og setja þau í lúppur. Tíðni og lengd myndu ákvarða hljóð píanósins, en styrkur, áferð, 

lengd, atburðir og uppbygging myndu ákvarða framvindu rafhljóðannna. Til að fá 

niðurstöður í mælingar sínar notaði Berweck tilviljunarkennda stillingu á 

vasareiknivélinni sinni til að finna handahófskenndar tölur.43 Síðan aðlagaði hann 

tölurnar að verkfærunum sem hann notaði. Rafhljóðin voru mæld út frá skalanum 1-

128 fyrir MIDI númerin sem notuð voru til að mæla sveifluvídd, áferð og uppbyggingu. 

Tölurnar 1-88 notaði hann til að mæla tíðnina, því það eru samtals 88 nótur á píanóinu. 

Verkið átti að vera 900 sekúndur þannig lengdin og atburðirnir voru mældir út frá 

skalanum 1-900. Berweck lagði saman mælingar sínar á hverjum stökum atburði og 

lengd hans til að finna út hvenær hver atburður ætti að eiga sér stað. Mælingarnar á 

                                                
40 Philip Thomas, viðtal við höfund í tölvupósti, 28. nóvember 2015, sjá viðauka I. 
41 Ibid. 
42 Philip Thomas, Comprovisation, Bruce’s Fingers BF 66, 2007, geisladiskur. 
43 Sebastian Berweck, viðtal við höfund í tölvupósti, 7. október 2015, sjá viðauka II.a. 
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stökum atburði voru til að ákvarða hvenær atburðurinn skyldi byrja. Samkvæmt 

vinnuskjali í viðauka II.d voru mælingar á fyrsta atburði t.d. 131 sekúnda, sá atburður 

byrjaði þar af leiðandi á mínútunni 2:11. Lengdin var samtals 290 sekúndur þannig 

atburðurinn endaði á mínútunni 7:01.44 Út frá mælingum sínum bjó hann til nótur í 

formi yfirlits yfir röð atburða, hvenær hver lúppa byrjar, hvenær hún endar og hvað 

gerist í millitíðinni.45 Auk þess bjó hann til töflu yfir skipulag rafhljóðanna. Þar kemur 

fram hvernig rafhljóðin hafa áhrif á framvindu hverrar lúppu fyrir sig.46 Píanóparturinn 

sjálfur er fremur auðveldur og felst flutningur verksins fyrst og fremst í því að hafa áhrif 

á hljóðheim píanósins með breytingum á framvindu rafhljóðanna. Berweck bætir 

þannig við hljóðheiminn aukavídd og smám saman afmyndast lúppurnar þannig að til 

verða hljóð sem við myndum ekki endilega tengja við píanó.47  

Lokaorð 
Breyttar kröfur tónskálda til flytjenda hafa leitt til aukinna samskipta milli þessara 

tveggja hópa og þannig hefur orðið til vettvangur fyrir tilraunastarfsemi. Tónskáld hafa 

meira frelsi til að gera ýmsar tilraunir því flytjendur eru opnari fyrir því að prófa nýja 

hluti og sjá hvert þeirra eigið ímyndunarafl leiðir þá. Tónskáld og flytjendur samtímans 

eru stöðugt að þróa óhefðbundnar aðferðir sem höfða til fleiri skilningarvita en 

eingöngu eyrans. Þau hafa fengið að láni vinnubrögð úr öðrum listgreinum til að opna 

form tónlistarinnar, t.d. með því að nálgast önnur listform út frá tónlistinni, eins og 

Simon Steen-Andersen, eða með því að fara einhvers konar kóreógrafískar leiðir og 

nýta sér þær ólíku nálganir sem mismunandi listform hafa tileinkað sér, eins og Tinna 

gerir í þeim verkefnum sem hún tekur að sér. 

 Það sést greinilega í gegnum samstarf Cage og Tudors að Cage gat leyft sér að gera 

ýmsar tilraunir því Tudor var tilbúinn til þess að fara út fyrir hið hefðbundna hlutverk 

flytjandans. Tudor hafði þannig áhrif á sköpunarkraft Cage á meðan Cage virkjaði 

ímyndunarafl Tudors. Mikilvægt er fyrir tónskáld og flytjendur að finna samstarfsaðila 

sem veita þeim innblástur og þor til að gera nýstárlegar tilraunir þannig að listin haldi 

áfram að þróast. 

                                                
44 Berweck, viðhengi í tölvupósti, sjá viðauka II.c og II.d. 
45 Berweck, viðhengi í tölvupósti, sjá viðauka II.b. 
46 Berweck, viðhengi í tölvupósti, sjá viðauka II.e og II.f. 
47 Sebastian Berweck, „John Cage: Variations II (close-up).“ Myndband, 16:49, sótt 5. október 
2015 á https://www.youtube.com/watch?v=u3bI75qWGP4. 
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 Tilraunir Cage og fleiri tónskálda frá hans tíma hafa haft mikil áhrif á tónlistarmenn 

samtímans. Heimspekilegar vangaveltur Cage sem birtast í verkum hans hafa ýtt 

hlutverki flytjandans nær sköpuninni. Eins og sjá má á þeim útgáfum sem þrír 

mismunandi píanistar hafa skapað út frá Variations II, þá nálgast hver flytjandi verkið 

út frá sér og sínum hugmyndum. Berweck nálgaðist verkið t.d. á stærðfræðilegan máta 

á meðan nálgun Thomas voru vísindaleg vinnubrögð þar sem hann gerði ýmsar tilraunir 

til að sjá möguleikana í verkinu. Tudor fór aftur á móti fremur heimspekilega leið þar 

sem hann leitaði að samnefnara á milli hins óþekkta og þess þekkta. Sú aðferð kallast 

skemmtilega á við nálgun Cage, sem var oft fremur heimspekilegur í hugsun, en 

aðferðin endurspeglar einnig hvernig náið samstarf getur leitt til óvæntrar útkomu sem 

kemur jafnvel tónskáldinu sjálfu á óvart. 
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Viðauki I – Viðtal í tölvupósti við Philip Thomas 

 Viðmælandi: Philip Thomas 

 Spyrill: Lilja María Ásmundsdóttir 

 28. september 2015  

 

 

1. I have heard your version of the piece, Variations II by John Cage, on the album 
Comprovisation and I was wondering if you could maybe tell me about how you 
decided to interpret the piece and how you worked through the graphic notation?  
2. Also, if you have the time, could you maybe tell me what you think of the 
sentence in James Pritchett's book, The Music of John Cage, that Variations II 
“reduced Cage's compositional voice to a near silence“? 
 
Dear Lilja 
 
Thank you for your e-mail and your interest. I'm so glad you're exploring these topics 
as part of your degree programme. 
Regarding my version of Variations II, I can't recall the exact details, but I basically did 
seven different versions of the piece, and multiple readings of each of those seven, and 
then effectively overlaid them, converting them into music notation according to a 
space=time system on manuscript paper. Some of my realisations made use of the 
whole keyboard, one I think restricted the sounds only to noises, and others used limited 
selections of pitches from the keyboard (e.g. the top 2 octaves). Having made these 
versions I then performed it as a single piece, in one take, and so it's possible some of 
the times may have adjusted slightly in performance when, for example, a number of 
sounds collided at the same time. 
Regarding the exact measurements, I can't remember what timings and approaches to 
timbre I used, but I suspect the different kinds of plucked and harmonic notes are the  
result of ‘overtone structure’ decisions.  
I hope that helps! 
Regarding James Pritchett's statement, I can see what he means - that obviously choices 
of sound are entirely free and dependent upon the performers' choices. However, at the 
same time, the reality is that every version of the piece will consist of a sequence of 
sounds and/or sound complexes, of different dynamics, durations, etc. These sounds 
will exist in and of themselves, unrelated to what came before or what comes after. In 
this sense, it is a very Cage-ian piece! 
 
Best wishes 
Philip 
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Viðauki II.a – Viðtal í tölvupósti við Sebastian Berweck 

 Viðmælandi: Sebastian Berweck 

 Spyrill: Lilja María Ásmundsdóttir 

 7. október 2015  

_____________________________________________________________________ 

 

1. I have heard your version of the piece, Variations II by John Cage, that you 
performed at the festival in ZKM Karlsruhe and I was wondering if you could 
maybe tell me about how you decided to interpret the piece and how you worked 
through the graphic notation?  
2. Also, if you have the time, could you maybe tell me what you think of the 
sentence in James Pritchett's book, The Music of John Cage, that Variations II 
“reduced Cage's compositional voice to a near silence“? 
 

Dear Lilja, 
 
here we go: 
Cage: Variations II 
First, I chose my setup and what I wanted to do with it. Since I wanted it to be a bit of 
an hommage to David Tudor, I went for piano and live-electronics. I knew that Tudor 
used overdubs in his recordings, so I decided I would play and record piano sounds on 
stage and put them, into feedback loops. Frequency and Duration would determine the 
piano sounds, Amplitude, Timbre, Duration, Occurance and Structure would structure 
the feedbacks. 
I remember having read that Cage had a bunch of computer print outs of random 
numbers that he used for his later compositions, abandoning throwing dice or sheets. I 
guess in the 50s/60s there was no other way to get random numbers? Anyway, I decided 
to follow in Cage's footsteps and quickly gave up on throwing down and measuring the 
sheets but used the random number function on my pocket calculator. These numbers 
had to be adapted: A scale of 88 for the piano keys, a scale of 128 for MIDI numbers, 
a scale of 1-600 seconds for time and so on. I had already made a patch for my 
synthesizer (a Clavia Nord G2) and dialed the numbers for the feedback in. I then made 
a little hand written score for myself and used a stop watch to play the piece. 
 
Attached are: 
- an excel file with calculations 
- a sheet with scribbles on it :-) 
- the two patches I used for feedback and spatialization 
- my "score" 
 
Although it might feel like the piece asks for "complete surrender" of the performer 
under the rules I feel quite the opposite: it's a handicraft instruction for a piece, but it 
doesn't tell you everything and one is quite free to choose. On the performing side: the 
piece needs to be performed like any other piece, by which I mean adaption to the hall, 
the speakers etc. I play the piece differently every night although the score stays the 
same. Same with Beethoven. 
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As for the citation: difficult to have an opinion on without the context. I guess one could 
make that claim, but it would also be easy to disagree. I think it's the exact opposite as 
what I described above: the rules are there, but it's Cage's rules. He's the inventor of a 
game, which makes it nonetheless his game. If somebody would describe such a piece 
to me I would immediately think of Cage. I guess that's strong enough. 
 
All the best 
Sebastian 
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Viðauki II.b - Viðhengi í tölvupósti frá Sebastian Berweck 
 Nótur af Variations II eftir John Cage, vinnuskjal nr. I 
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Viðauki II.c - Viðhengi í tölvupósti frá Sebastian Berweck 
 Útreikningar af Variations II eftir John Cage, vinnuskjal nr. II 
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Viðauki II.d - Viðhengi í tölvupósti frá Sebastian Berweck 
 Útreikningar af Variations II eftir John Cage, vinnuskjal nr. III 
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Viðauki II.e - Viðhengi í tölvupósti frá Sebastian Berweck 
 Útreikningar af Variations II eftir John Cage, Slot A: rafpartur, vinnuskjal nr. IV 
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Viðauki II.f - Viðhengi í tölvpósti frá Sebastian Berweck 
 Útreikningar af Variations II eftir John Cage, Slot B: rafpartur, vinnuskjal nr. V 
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Viðauki III – Viðtal í tölvupósti við Tinnu Þorsteinsdóttur 

 Viðmælandi: Tinna Þorsteinsdóttir 

 Spyrill: Lilja María Ásmundsdóttir 

 9. nóvember 2015 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Þegar þú tekur að þér að flytja verk eftir núlifandi tónskáld, eru þá mikil 
samskipti sem eiga sér stað á meðan verkið er að verða til, þ.e.a.s. leita tónskáldin 
mikið til þín með einhvers konar spurningar eða vangaveltur? 
Það eru töluverð samskipti sem eiga stér stað í upphafi, farið yfir möguleika píanósins, 
tæknina og tól, hljóðheimurinn kannaður og svo eru þær hugmyndir annað hvort 
notaðar eða ekki, en yfirleitt skilar sér alltaf eitthvað í tónverkin að lokum. 
 
1.a. Ef svo er, finnur þú fyrir því að þú hafir einhver áhrif á tónskáldin í 
sköpunarferlinu og hafa þau á móti einhvers konar áhrif á æfingaferli þitt og svo 
að lokum á sjálfan flutninginn? 
Oftast á sér einhvers konar samvinna stað, en auðvitað er það líka misjafnt eins og 
tónskáldin eru misjöfn sjálf. Yfirleitt finnst mér tónskáld vera forvitin og opin þegar 
kemur að því að spyrja spurninga og grafast fyrir um píanóið og í sumum tilfellum sé 
ég töluverð áhrif koma fram í verkunum úr samtölum okkar og forvinnu. Sum verk má 
líka líta á sem fullkomin samvinnuverkefni, þar sem allt blandast á einhvern hátt og 
erfitt er í raun að sjá hver var höfundur hvers atriðis. Ég get ekki sagt að þess konar 
vinna hafi áhrif á æfingaferlið, nema ég sé að prófa eitthvað algjörlega nýtt í tækni sem 
kemur þá frá tónskáldunum sjálfum. Svo er það einstaklingsbundið hvort að tónskáld 
hafi mikið að segja um túlkun og flutning, yfirleitt hefur mér fundist ég fá fullkomið 
frelsi þar og sveigjanleika. 
 
2. Geturðu nefnt dæmi um óhefðbundnar flutningsaðferðir sem þú hefur þurft að 
tileinka þér, aðferðir sem píanistar eru þá kannski fremur óvanir og þar sem þú 
þarft þá jafnvel að fara smá út fyrir þægindarammann þinn? 
Það eru mýmörg ef ekki endalaus dæmi um það og ég hef fengið að kljást við allskonar 
óvenjulega tækni og hugmyndafræði, þar sem verkin hafa verið jafnvel einhvers konar 
keppni, leikur, með leikrænni tjáningu eða óvenjulegri tækni. Ég lendi í raun í miklum 
vandræðum ef ég á að telja eitthvað sérstakt upp, því þetta hefur verið mjög algengt í 
mínu tilfelli, ef ekki reglan. Til að nefna einhver dæmi, þá hefur það yfirleitt verið 
eitthvað í leikrænni tjáningu sem hefur farið út fyrir þægindarammann, en það er jú 
einungis fyrsta upplifun og eftir hana verður slík vinna líka þægileg og eðlileg, eftir því 
sem maður upplifir meira og meira, prófar og safnast saman í reynslubankann. Í dag get 
ég held ég fullyrt að ekkert komi mér á óvart lengur, hvort sem það er að spila með 
öllum skönkum, spinna, nota röddina, vera í óvenjulegri spila- og líkamsstöðu, leika 
eftir tölvuforriti o.s.frv. 
 
3. Þegar þú færð nótur sem eru byggðar á grafískri nótnaskrift, hvernig vinnur 
þú úr verkunum? Geturðu tekið einhver dæmi? 
Yfirleitt er það mjög ánægjulegt ferli að fá svoleiðis verk í hendurnar, því þá er hægt 
að leyfa hugmyndafluginu að geysa. Oftast fer ég þá leið að búa til eitthvað ákveðið úr 
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nótunum og skrifa það út, hvort sem það er leikræn útlisting eða sem eiginlegar nótur 
eða hljóð á blaði og því fylgir náttúrlega mikið frelsi. Ég hef alltaf t.d. samið „mín 
eigin“ verk úr myndrænum nótum Johns Cage, en ég get líka alveg séð fyrir mér að 
setjast niður og spinna með þær eftir ákveðnum ramma, þótt hann hafi sjálfur ekki 
beinlínis verið hrifinn af slíku ferli, þ.e.a.s. fullkomnu frelsi, sem hann trúði ekki á. 
 
4. Þú færð líklega einhvern ramma frá tónskáldunum þegar þú færð verk byggð 
á grafískri nótnaskrift, en ráðleggur þú þig við tónskáldin varðandi niðurstöður 
þínar úr grafísku nótnaskriftinni eða fela þau það algjörlega í þínar hendur að 
finna út úr henni? 
Í slíkum tilfellum, þegar tónskáld velja sér yfirhöfuð að fara þá leið, þá leyfa þau manni 
oftast að finna út einhverja útkomu sjálfur, en auðvitað er mjög þægilegt að fá einhvers 
konar ramma frá þeim í hendur í upphafi, þannig að verkið endar á einhvern hátt nálægt 
þeirra upphafs hugmyndafræði og fær sitt höfundarmark. 
 
5. Hversu mikið finnst þér þú geta nýtt þér þitt eigið hugmyndaflug þegar þú þarft 
að spila verk sem er byggt á grafískri nótnaskrift, finnst þér tónskáldið stundum 
jafnvel ýta á þig í að kanna tónskáldið í sjálfri þér með því að nota þess konar 
skrift? 
Þetta er mjög misjafnt, en ýtir vissulega á hugmyndaflug flytjandans og virkjar hið innra 
tónskáld. Yfirleitt alltaf er einhvers konar rammi frá tónskáldinu fyrir hendi, þannig að 
það er takmörkunum háð, en útkoman getur samt sem áður verið býsna misjöfn hjá 
flytjendum t.d. í verkum Johns Cage. 
 
6. Ef grafíska nótnaskriftin er mjög opin, ertu þá yfirleitt búin að ákveða fyrirfram 
hvað þú ætlar þér að gera, eða nýtirðu skriftina meira sem útlínur fyrir eins konar 
spuna á sviðinu? 
Ég er yfirleitt búin að ákveða býsna vel fyrirfram hvað ég ætla að gera, en svo er ég 
samt sem áður þannig gerð að ýmislegt gerist spontant á sviðinu, þannig að ég held 
eiginlega fram hjá sjálfri mér, það gerist alltaf. 
 
7. Þegar þú tekur að þér hlutverk í tónleikhúsi eða óperu, þar sem þú þarft að 
leika að hluta til, hvernig stúderar þú hlutverk þitt? Geturðu nefnt dæmi? 
Það er ekkert ósvipað því að búa til gjörning eða taka þátt í frjálsu spunaverki, 
aðalatriðið er að láta hugmyndaflugið og sköpunina finna einhvern farveg, kanna, gera 
tilraunir, mistakast og halda síðan áfram, hvernig sem fer. Þetta er fyrst og fremst 
sköpunarferli, sem er ólíkt því að læra nótur utan að, þótt að þær komi oft inn í auðvitað 
líka. Á endanum þarf maður samt að kunna rulluna sína utan að og yfirleitt finnst mér 
ég fara einhvers konar kóreógrafíska leið. Ég vinn mikið með sjónrænt minni og hef 
alltaf gert. 
 
8. Hefurðu farið í einhvers konar leiklistartíma til að þjálfa leikarann í þér, eða er 
hlutverk þitt kannski eitthvað sem þú þróar meira með tónskáldinu? 
Ég hef aldrei farið í leiklistartíma, en vildi óska þess að það væri hluti af þjálfun 
hljóðfæraleikara í dag. Ég hef einhvern veginn safnað í reynslubankann og oft spunnið 
eitthvað af „illri nauðsyn“, ef svo má segja, því ég þurfti þess! En auðvitað vinn ég 
mjög náið með tónskáldum og oft heldur sú þróunarvinna áfram og smitar yfir í eitthvað 
allt annað ferli. En ég vinn líka með dönsurum, myndlistarmönnum, leikhúsfólki og sú 
vinna stendur hinni alveg jafnfætis. Allt matar þetta hvert annað á einhvern hátt. 
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9. Hvernig upplifir þú að flytja verk sem beita ólíkum miðlum í samanburði við 
hinn klassíska flutning? 
Persónulega hef ég fjarlægst klassískan flutning mikið undanfarin ár og áhugasvið mitt 
liggur nú á mörkum ólíkra miðla, þar dvel ég í dag og mér þykir einstaklega þægilegt 
að vera þar og inspírerandi. 
 
10. Upplifir þú einhverja þróun eða breytingu á vinnuferli tónskálda samtímans í 
samanburði við tónskáldin sem komu fram um miðjan hluta 20. aldar, eins og t.d. 
John Cage, Morton Feldman eða Karlheinz Stockhausen? 
Það er einhvers konar vakning og áhrif þessara tónskálda sem þú einmitt nefnir sem er 
rík í dag. Kannski má tala um einvers konar áframhald á þeim grunni sem þessir mætu 
menn lögðu. Þetta má sjá jafnt hér á landi og víðar. Núna er auðvitað komin ný tækni 
og þessi vinna og könnun mun bara halda áfram að þróast og breytast, sem betur fer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


