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Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð fjalla ég um dans og tónlist. Við tökum yfirleitt þessum tveim listformum saman 

sem sjálfsögðum hlut. Þau eru þó aðskilin, ef að er gáð, og meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að 

skoða áhrif tónlistarinnar á dansinn. 

 

Ég ætla að leggja aðaláherslu á þetta samband og hvernig það þróast á fyrri hluta 20. aldar. Einnig 

kem ég til með að skoða nokkra af helstu danshöfundum þess tíma og mismunandi nálgun þeirra á 

tónlistina sem þeir fengu í hendur. Reynt verður að varpa ljósi á þennan tíma þar sem miklar 

umbreytingar áttu sér stað.  

 

Í seinni hluta ritgerðarinnar skoða ég rannsókn á mismunandi tónlist við sama dansatriðið.  
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Inngangur 

 

Ég dansa ekki! Svo söng skáldið Sigurjón Birgir Sigurðsson, betur þekktur sem Sjón, ásamt 

hljómsveitinni Sykurmolunum árið 1988. Hann gerir samt lúftgítar, sem er dans út af fyrir sig. Það 

má vera að allir dansi án þess að vita af því. Dans er hreyfing, flest allir geta hreyft sig og því geta 

allir dansað. Við höfum öll okkar persónulegu tjáningu í líkamanum og hún gegnir stóru hlutverki í 

samskiptum við annað fólk. Hreyfing getur haft meira vægi en orð. Þessi uppgötvun er merkileg 

fyrir mig sem ungan mann sem hefur undanfarin ár tilkynnt öðrum að hann taki ekki þátt í dansi. Ég 

tel mig of stirðan til að taka þátt í slíku athæfi og finnst athyglin sem því fylgir ekkert sérlega 

spennandi. Samt sem áður heyrist kúbanskur kalypsó í útvarpinu og fætur mínir byrja að slá taktinn. 

Ekki líður á löngu áður en mjaðmirnar sveiflast lítið eitt með og hausinn eltir hreyfinguna eins og 

skuggi. Ég, sem tjáði mig um dansleysi mitt, er nú orðinn hálfgerður hræsnari en um leið átta ég 

mig á því að þarna á milli er einhverskonar samtal. 

 

Með þessari ritgerð ætla ég að skoða hver áhrif tónlistar eru á dans með áherslu á dans sem listform. 

Hugmyndinni að þessum vangaveltum skaut upp í höfuðið á mér þegar ég var staddur í Ríga í 

Lettlandi. Þar var ég að taka þátt í námskeiði sem var mjög krefjandi og fjallaði um það samtal sem 

tónlistarmenn eiga við dansara og öfugt. Þetta samtal getur verið tjáð með orðum eða verkum. Þegar 

leiðbeinendur námskeiðsins skiptu þátttakendum í hópa til að ræða þau áhrif sem við höfum á hvort 

annað var niðurstaðan yfirleitt sú að fólk gat ekki verið sammála um eða hafði hreinlega ekki 

fótfestu á neinu svari. Umræðurnar virtust dansa á milli athugasemda og litlar sem engar 

niðurstöður náðust. Ein stúlkan í hópnum sagði að það væri tilgangslaust að dansa með enga tónlist 

á meðan önnur sagði að hún væri í raun óþörf og einungis til staðar til að hjálpa áhorfendum að 

mynda samhengi. Þegar við hljóðfæraleikararnir byrjuðum að spila og dansararnir að dansa þá var 

lítið annað hægt en að mynda tengsl í augnablikinu með verkum og gjörðum hvors annars. 

Leiðbeinendurnir á námskeiðinu reyndu að benda á sögulega hluti til að leiða okkur frekar inn í 

umræðuna. Flest dæmin sem þau tiltóku voru frá fyrri hluta 20. aldar. Það virtist því leiða í ljós að 

sá tími hafi haft gríðarlega mikil áhrif á báða þessa heima og hvernig leiðir þeirra þróuðust saman 

en um leið sitt í hvora áttina.  

 

Ýmsar spurningar vakna þegar maður rýnir í sambandið á milli dans og tónlistar. Hvort þeirra hefur 

frumkvæðið? Hvernig bregst danshöfundur við tónlistinni sem hann fær í hendurnar? Hvernig hafa 

tónlist og dans áhrif hvort á annað? Hvernig virkar atriði þar sem tónlistin og dansinn voru ekki 

unnin á sama tíma? Þarf tónlistin að fylgja eftir dansinum eða öfugt? Mikið af þessum 
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hugleiðingum hafa eflaust verið til staðar hjá helstu höfundum í dans- og tónlistarheiminum á fyrri 

hluta 20. aldar. 

 

1. kafli 
 

Dans myndgerir tónlist 

 

Dans og tónlistin sem honum fylgir er stór hluti af hinu daglega lífi um allan heim. Í Afríku, 

heimsálfu sem reynist flestum Vesturlandabúum svo framandi, ríkir mikil hefð fyrir dansinum. Þar 

er hann tjáning í trúarathöfnum, athöfnum tengdum nafngift og krýningum á leiðtogum svo eitthvað 

sé nefnt. Um alla Afríku er dans og tónlist leið til að skilgreina hlutverk einstaklingsins, sem og 

stærri hópa. Að uppfylla ekki þær kröfur sem gerðar eru á tilgreindum hreyfingum þinnar stéttar 

getur skaðað alvarlega álit samfélagsins á þér. Dans er helsta afþreying fólks í stórum hluta Afríku 

og hafa áhrif hans dreifst um allan heim og áhrif heimsins ratað þangað aftur.1 

 

Í dæmigerðum dansi í Afríku er alltaf einn leiðtogi, sem er iðulega valinn af fjölskyldunni og talinn 

vera sá besti í hópnum. Hann byrjar á að sýna hvað skal gera og hinir fylgja honum eftir. Dansarnir 

eru allir mjög jarðbundnir. Snerting við jörðina er mikilvæg og skrefin skal stíga niður í takt við 

hrynmikla tónlistina. Þar liggja viðmið fólks og mat á ágæti dansara. Færni þeirra miðast við 

hrynfestu frekar en að dansarinn staðsetji sig rétt í rýminu. Takturinn er sleginn af 

hljóðfæraleikurum sem leika mest á slagverkshljóðfæri og í flestum tilfellum eru það 

hljóðfæraleikararnir sem leiða þetta samstarf. Dansarinn er fyrst og fremst metinn út frá hæfni sinni 

til að fylgja hrynjandi tónlistarinnar. Með öðrum orðum er það athöfnin, að spila takt með 

fótunum.2 

 

Snemma á síðustu öld urðu til kenningar um jafngildi milli listgreina. Þar voru skoðuð möguleg 

tengsl milli ólíkra listforma. Þessar hugmyndir tónuðu vel við þær vangaveltur hvort tónlist væri 

innblástur og upphafspunktur dansspora. Heimspekingurinn Suzanne Langer vísar á kenningu um 

að dans sé hreyfing sem myndgerir tónlist. Þetta er vísun í dansarann Alexander Sakharoff og rit 

hans Réflexions sur la musique et sur la danse sem kom út árið 1943. „Við, Clothilde Sakharoff og 

ég, dönsum ekki með tónlist, eða við tónlist, við dönsum tónlistina3.“ Sakharoff heldur þessu fram 

                                                
1 John Picton, „African dance.“ Encyclopædia Britannica. 4. nóvember 2015. 
http://www.britannica.com/art/African-dance. 
2 Picton, „African dance.“ 
3 We - Clothilde Sakharoff and I - do not dance to music, or with music, we dance the music. 
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nokkrum sinnum í bókinni sinni og bendir á Isadora Duncan sem manneskjuna sem kenndi honum 

þessa skilgreiningu. Ekki að dansa með tónlist heldur að dansa tónlistina sjálfa.4 

 

2. Kafli 
 

2.1 Að dansa í takt er ekki allt 

 

Svissneska tónskáldið og fræðimaðurinn Emile Jaques-Dalcroze þróaði kerfisbundinn lista af 

jafngildum sem hann kallaði sameiginlega liði milli tónlistar og hreyfingar. Á þessum lista nefnir 

hann til dæmis að tónhæð samsvari staðsetningu og í hvaða átt hreyfing er í rými. Styrkleiki 

hljóðsins væri því vöðvastyrkur. Kontrapunktur er einfaldlega andstæðar hreyfingar og laglína væri 

samfelld röð einangraðra hreyfinga. Nokkur hugtök hafa beinar tengingar og samnefnara í tónlist og 

dansi líkt og lengd, tími og hendingar.5 

 

Emile Jaques-Dalcroze á stóran þátt í því hvernig danshöfundar í byrjun 20. aldar sömdu hreyfingar 

fyrir ballettana sína. Hann kom á fót hreyfitækni til að þróa taktskilning hjá hljóðfæraleikurum. Á 

sama tíma og hann vann að þessum hugleiðingum sínum er hann ekki að hugsa um ballett eða neitt 

þess háttar. Það kom ekki fyrr en seinna þegar hann fór að vinna með nemendum sínum að þessum 

hugmyndum. Tengingin milli tónlistar og dans var mjög skýr með kennsluaðferðum Dalcroze, þær 

hafa komið að góðum notum í danskennslu þó að upphaflega hafi hann þróað þessar aðferðir fyrir 

tónlistarkennslu. Í grunninn fann hann tækni til að sýna takt sem eitthvað sjónrænt og sýna 

hrynmynstur í smáatriðum. Hann nefndi þetta hugtak mótun (‘plastique’). Sem skýrir sig þannig að 

manneskjan taki hreyfinguna í rýminu og reyni að finna hana sem eitthvað mótað, líkt og 

myndlistamenn nota leir eða gifs til þess að raungera eitthvað sem er huglægt. Árið 1912 skrifar 

hann: 

 

„Listin við mótaðan hryn er að auðkenna hreyfingu í rými. Túlka skal löng tímagildi með 

hægum hreyfingum og stutt með snöggum hreyfingum… og tjá hljóðáherslur með 

                                                
4 Stephanie Jordan, Moving Music: Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet. 1. útg. (London: 
Dance Books, 2000), bls. 15 
5 Jordan, Moving Music, bls. 15 
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mismunandi blæbrigðum af viðbættri eða minnkaðri líkamlegri þyngd, með 

vöðvahreyfingum“6 

 

Um fjórum árum seinna, eða árið 1918, hafði hugur Dalcroze tekið stakkaskiptum: 

 

„Að dansa í takt er ekki allt. Lykilatriðið er að komast til botns í hinni tónlistarlegu hugsun, 

á meðan maður eltir laglínur og hrynmynstur. Ekki jafn nauðsynlega það síðarnefnda, sem 

væri smámunasemi, en það skal gert þannig að sjónræn skynjun áhorfendans sé ekki úr takt 

við það sem hann heyrir.“7 

 

Árið 1930 skrifaði hann bókina Eurhythmics, Art and Education og þar dregur hann þá ályktun að 

með þróun og þroska dansins sé hann að verða sjálfbært listform og að það myndi draga verulega úr 

valdi tónlistarinnar. Dans myndi ekki lengur bráðna inn í tónlist, heldur yrði bandamaður hennar. 

Ekki yrði lengur um samanburð að ræða heldur samvinnu. Þessar hugmyndir Dalcroze breiddust út í 

ballettheiminn og einn af þeim fyrstu sem gripu þá gæs á lofti var Sergei Diaghilev. Hann var 

staddur í Þýskalandi árið 1912 ásamt vini sínum Vaslav Nijinsky. Þeim félögum fannst 

aðferðafræðin spennandi, sennilega af því að hún var ný af nálinni og virtist vera hluti af 

tilraunakenndri list. Það spilar sjálfsagt inn í að þetta bauð upp á leið til að vinna nánar inn í 

tónlistarlega uppbyggingu verkanna. Þetta kom að góðum notum á þessum tíma þegar 

nútímadansarar voru að vinna með flóknari tónlist.8 

 

2.2 Andað með tónlistinni, ekki bara telja takta 

 

Það er gott að hafa í huga að áður en upptökur stóðu mönnum til boða var það hausverkur 

danshöfunda að reyna að heyra fyrir sér hvað tónskáldið skrifaði fyrir hljómsveitina. Þetta átti bæði 

við um pöntuð verk sem og þau sem voru til á undan. Slíkur hausverkur var til staðar hjá Vaslav 

Nijinsky þegar hann fékk Síðdegi skógarpúkans (Prèlude à l’après-midi d’un faune) eftir Claude 

Debussy í hendurnar og heyrði einungis verkið fyrst flutt á píanó. Píanóið hefur meiri 

slagverkshljóm en t.d. strengir eða tré- og málmblástur hljómsveitarinnar og það er líklegt að það 
                                                
6 „The art of plastic rhythm is to designate movement in space, to interpret long time-values by 
slowmovements, and short ones by quick movements,… , and express sound accentuations in their multiple 
nuances by additions or diminutions of bodily weight, by means muscular innervations.“ (Jordan, 2000:27) 
7 „To dance in time is not everything. The essential is to penetrate the musical thought to its depths, while 
following the melodic lines and the rhythmic pattern, not neccessarily ‘to the letter’ - which would be 
pedantic – but in such a way that the visual sensations of the spectator may be out of harmony with those of 
his auditive apparatus“ (Jordan, 2000:27-28) 
8 Jordan, Moving Music, bls. 27-28 
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hafi haft áhrif á Nijinsky. Það sama má segja um Jeux eftir Debussy. Þegar Nijinsky samdi dansinn 

við það verk heyrði hann einungis píanóafspilun af tónsmíðinni og það er sennilega ástæðan fyrir 

því að dansinn hans varð heldur hrynmeiri en tónlistin eins og hún hljómar þegar hún er flutt af 

hljómsveit. Nijinsky hafði ekki hugmynd um hina afburðasnjöllu og blikandi útsetningu Debussys á 

verkinu þar sem tónskáldið lýsir því að í verkinu hafi hljómsveitin enga fætur og svífi yfir gólfið. 

Þetta kom hins vegar ekki að sök þegar Nijinsky samdi dansinn við Vorblótið (Le Sacre du 

Printemps) eftir Igor Stravinsky. Tónverkið er hrynmikið og það skilaði sér til danshöfundarins í 

gegnum píanóútsetningu verksins.9 

 

Snemma á 20. öldinni þegar Nijinsky var að störfum hjá Sergei Diaghilev og Ballets Russes hafði 

tónlistarheimurinn ekki litið á dans sem sjálfstætt listform. Tónlistargagnrýnendur fjölluðu miklu 

minna um ballettana en tónlistina og gerðu hálfgert grín af dansinum miðað við það vægi sem 

tónlistin fékk. Þrátt fyrir það sögulega gildi sem Vorblótið hafði, hefur Stravinsky ekki mikið álit á 

Nijinsky og var ekki mjög hrifin af nálgun hans á efninu. Stravinsky talaði samt sem áður ekki 

niður til balletsins og lýsti yfir mikilli ánægju með það listform. Hann var hrifnari af því sem 

samstarfið við George Balanchine skilaði.10 

 

Vaslav Nijinsky er óneitanlega stórt nafn í sögu ballettsins og þá sérstaklega á 20. öldinni. Hann 

þótti bráðefnilegur dansari og gerðist seinna höfundur hjá Ballets Russes. Það þótti svolítið erfitt að 

vinna að efninu sem hann kom með á æfingar þar sem það var framsækið og hann átti erfitt með að 

tjá sig um það. Þau fjögur verk sem hann vann að ásamt Diaghilev eru öll umdeild. Líkt og áður 

kom fram var það álit Stravinskys að Nijinsky bæri ekki skynbragð á tónlist. Tónskáldið notaði 

dansana í Vorblótinu sem dæmi til að rökstyðja orð sín og þessar skoðanir fengu stuðning frá 

Debussy sem var ekki heldur hrifinn af því hvað Nijinsky hafði upp á að bjóða fyrir sín verk. Igor 

Stravinsky dró þó orð sín til baka á seinni árum en það hjálpaði ekki mikið til því að Nijinsky hafði 

þá frekar illt orðspor og var illa haldinn af geðveiki.11 

 

Í seinni tíð hafa ballettar Nijinskys verið skoðaðir og greindir á ný. Róttækt endurmat á verkum 

hans hefur leitt í ljós prýðisgott tónlistarskyn sem mætti segja að hafi verið langt á undan sinni 

samtíð. Nýjar rannsóknir þeirra Ann Hutchinson Guest og Claudia Jeschke árið 1989 á Síðdegi 

skógarpúkans og greiningar Millicent Hodson og Kenneth Archer árið 1987 á Vorblótinu leiða 

ýmislegt í ljós. Þær fyrrnefndu skoðuðu glósur frá Nijinsky sjálfum frá því þegar verkið var í 
                                                
9 Jordan, Moving Music, bls. 9 
10 Jordan, Moving Music, bls. 10 
11 Jordan, Moving Music, bls. 37 
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smíðum og benda þær til sterkrar rökfræði og umfram allt nákvæmra vinnubragða með hryn. Í 

þessum rannsóknum eru líka nefnd sem dæmi orð systur Nijinskys, Bronislava Nijinska, að hann 

hafi verið mjög ‘músíkalskur’ sem barn. Stundaði hann nám í píanóleik og var fljótur að læra á öll 

þau hljóðfæri sem hann komst í snertingu við. Hann náði mjög fljótt tökum á hljóðfærum sem 

bróðir þeirra átti, t.d. harmónikku, klarinett og flautu. Hún nefnir líka að hann hafi haft þann 

hæfileika að muna tónverk þó að hann hafi einungis heyrt það í örfá skipti.12 

 

Það er erfitt að vera uppi á okkar tímum og setja sig inn í anda þess tíma þegar Nijinsky var að 

störfum. Hann hefur eflaust verið undir áhrifum frá Emile Jaques-Dalcroze því að hann notaði 

hryninn og púlsinn sem hann las úr nótunum sem grunn að hreyfingum sem hafði þær afleiðingar að 

þær litu út eins og hreyfingar íþróttamanna. Þetta kom, eins og áður var sagt, að góðum notum í 

Vorblótinu en ekki jafn vel í fljótandi verkum Debussy. Vorblótið sýnir mjög sterkt Dalcroze-

áhrifin hjá Nijinsky og þá sérstaklega í reglubundum hreyfingum sem virka stirðar og skýrar með 

taktföstum hryn tónlistarinnar. Hreyfingarnar mynda einnig hrynlegan kontrapunkt sem passar ekki 

alltaf nákvæmlega við það sem á sér í stað í tónlistinni. Eins og Nijinska, systir hans, bendir á þá er 

eins og að í lokahluta verksins andi dansinn meira með tónlistinni heldur en telji takta og fylgi í 

þaula hinum erfiðu áherslum sem einkenna þennan þátt verksins. Nijinsky á stóran þátt í að þenja út 

þolmörk ballettins, og þá sérstaklega með því að vinna að andstæðum við tónlistina, sem á endanum 

talar með tónverkinu. Því mætti segja að Nijinsky hafi þarna verið að vinna að því sem seinna kom 

fram hjá Merce Cunningham.13 

 

2.3. Sitthvor eða sami hluturinn 

 

Mjög sennilega var Merce Cunningham ekki fyrsti danshöfundurinn til að sleppa frásögn og 

tilfinningatjáningu, en hann var vissulega með þeim allra fyrstu til að meðhöndla tónlist og dans 

sem aðskilda þætti. Þar með væru þetta sjálfstæðir liðir sem einfaldlega ættu sér stað í sama tíma og 

rúmi. Þessi sundrun hefst þegar hann byrjar að vinna með bandaríska tónskáldinu John Cage, sem 

hafði þróað með sér tónsmíðaaðferð þar sem uppbygging verksins byggist á mörgum tímaeiningum. 

Þegar þeir hefja sitt samstarf ákváðu þeir t.d. að búa til atriði þar sem strúktúr verksins væru átta 

hlutar sem væru tvær mínútur hver. Síðan fóru þeir í hvor í sína áttina til að vinna að efninu, ekki 

vitandi hvað hinn væri að bauka. Þeir félagar deildu áhuga á slembi- og líkindatækni sem hindraði 

notkun á fagurfræðilegum, persónulegum stíl tónskálda og danshöfunda. Að fara út fyrir sína eigin 

                                                
12 Jordan, Moving Music, bls. 37 
13 Jordan, Moving Music, bls. 39 
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tjáningu og leyfa tækifærum að ráða för. Margir rithöfundar, myndlistarmenn og tónskáld höfðu 

notast við slíka tækni en ekki jafn ákveðið og Cage. Hann taldi að hinar hefðbundnu hugmyndir um 

list og tjáningu væru úreltar.14 

 

Merce Cunningham lagði hins vegar ekki jafn mikið upp úr því handahófskennda og Cage. Hann 

átti það til að setja sinn styrk og sinn stíl inn í dansinn sem hann samdi. Þótt vitaskuld notaði hann 

slembið sem einhvers konar tæki til að semja og vinna með hreyfingar en hann slípaði dansinn alltaf 

með sínu innsæi og leyfði því að hafa áhrif á lokaniðurstöðurnar. Enda var hann hæfileikaríkur 

dansari og þótti með þeim flinkari á sínu sviði. Þegar hann gekk til liðs við dansfélag Mörthu 

Graham var hún með sinn stíl sem reiddi sig mjög á þunga og styrk, en það sem kom Merce 

Cunningham á kortið var léttleiki hans og hraði. Því var það einkenni í danssporum hans að það 

þurfti mjög þjálfaða og góða dansara með mikla tækni til að dansa í verkum hans.15 

 

2.4 Tónlistin er bara viðbót 

 

Það telst ekki boðlegt að tala ekki um Mörthu Graham þegar rætt er um dansmenningu á fyrri hluta 

20. aldar. Hún sló í gegn á yngri árum sem frábær dansari og gerðist síðar einnig höfundur. Hún 

vakti strax mikla athygli fyrir framúrskarandi frumleika og er talin af mörgum lykilmaður í 

kerfisbundnari danstækni. Með hennar nýju tækni jókst einnig orðaforði dansheimsins og 

listdanskennsla er ekki sú sama og hún var fyrir tíma Graham.16 

 

Martha Graham hafði mikil áhrif á þau tónskáld sem hún vann með. Tónskáldið William Schuman 

talar um það að eitt mesta hrós sem hann fékk á ferli sínum var frá henni: „Herra Schuman, tónlistin 

þín hreyfir við mér“.17 Hann segir þó að það hafi jafnan reynst erfitt að fá frá henni nákvæmlega 

hverju hún var að leita eftir og oft hafi hún svarað á þann hátt að fara í kringum hlutina til að fá 

meiri heildarsýn á verkið. Schuman taldi þetta vera hennar leið til að fá abstrakt hljóðmynd frá 

tónskáldinu því að dans hennar talaði skýrt og var alltaf þungamiðja verksins. Hann vildi ekki gera 

lítið úr hlutverki tónskáldsins, en þegar hann segist hafa skrifað fyrir hana þá lá það alltaf í loftinu 

að þetta væri hennar atriði. Þó svo að hún væri ekki með því að sýna hroka eða yfirlæti, þá var 

einhver tónn í hreyfingum hennar sem stal senunni.18 

                                                
14 Jo Butterworth, Dance Studies. 1. útg. The Basics, (London: Routledge, 2012), bls. 89 
15 Butterworth, Dance Studies, bls. 89-90 
16 Butterworth, Dance Studies, bls. 86-87 
17 „Mr. Schuman, your music moves me“. MG í bókinni MFTD e. Teck 
18 Katherine Teck, Music for the Dance: Reflections on a collaborative art. 1. útg. (Connecticut: Greenwood 
Press, 1989), bls. 34-35 
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Tónskáldið Otto Luening er ekki á sama máli. Hann taldi að Graham hafi ekki hugsað mikið út í þá 

tónlist sem hljómaði í verkum hennar. Hann taldi að henni hafi nánast verið sama um hvernig 

tónlistin var. Það sem hún sagði varðandi tónlist var frekar huglægt og oftast sagði hún bara til um 

hvort tónlistin virkaði eða ekki. Ef það þurfti nánari lýsingu á því hvað hún vildi eða þess háttar hafi 

verið best að leita til Louis Horst. Þau köstuðu hugmyndum sín á milli. Luening játar þó að á 

endanum hafi allt gengið upp og tónlistin fallið vel að hreyfingum hennar.19 

 

2.5 Tónlistin drífur þetta áfram 

 

Þegar talað er um tónlistar- og listdanssköpun er mjög líklegt að eitt fyrsta nafnið sem sprettur upp 

sé George Balanchine, sem var fyrst og fremst dansari, en einnig lærður tónlistarmaður. Hann var 

dýrkaður og dáður fyrir gífurlega mikinn skilning á báðum fögum og gat tvinnað þau saman betur 

en nokkur annar. Samvinna hans og Stravinskys verður sennilega aldrei leikin eftir. Aðrir 

danshöfundar taka örugglega undir orð hans þegar hann segir: „Ég get ekki hreyft mig, ég vil það 

hreinlega ekki, nema ég heyri tónlistina fyrst.“ Hann bendir á yfirburði tónlistarinnar með þessum 

orðum: 

 

„Tónskáldið getur gefið einum takti meira líf, meiri orku og marktækari hryn en 

danshöfundur eða dansari ef því er að skipta. Tónlistarmaðurinn notar tíma og hljóð á 

hávísindalegan máta… Danshöfundurinn mun aldrei geta náð  jafn nákvæmri tjáningu með 

hreyfingum sínum eins og tónskáldið með hljóðinu.“20 

 

Tónlistarlegur bakgrunnur Balanchine var mjög sterkur og mikið hefur verið skrifað um hann. Hann 

nam píanóleik, tónsmíðar og tónfræði. Þó svo að dansinn tæki seinna við sem ævistarf hélt hann alla 

tíð í tónlistina, samdi nokkur verk og gerði upprit af ýmsum verkum fyrir píanó. Eitt þeirra sem 

hann lagði mikla vinnu í var sinfónína Antons Webern, op. 21, sem hann notaði í dansverkinu 

Episodes.21 

 

                                                
19 Teck, Music for the Dance, bls. 30-31 
20 „The composer is able to give more life to a bar, more vitality and rhythmical substance than a 
choreographer, or a dancer for that matter. The musician deals with time and sound in a highly scientific 
way… The choreographer will never be able to achieve such precision in the expression of movement as the 
composer through sound effect.“ (Jordan, 2000:105) 
21 Jordan, Moving Music, bls. 105 
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Listdanssmíðar George Balanchine hafa enn þann dag í dag áhrif á dansheiminn. Hann notaði bæði 

eldri og ný verk og er það nánast samdóma álit allra að hann hafi verið einstaklega smekklegur í því 

hvernig hann vann með efniviðinn. Eins og hann hafi hreinlega haft eitthvert aukaskilningavit til að 

nema og túlka tilfinningar og uppbyggingu tónlistarinnar. Eitt af því sem Balanchine gerði til að 

umbylta ballettheiminum var að draga úr notkun búninga. Til að gefa hreyfingunni og tónlistinni 

meira vægi. Af öllu sem hann afrekaði og gerði á sínu sviði þá talar hann um að samstarf hans við 

Stravinsky væri þungamiðjan á ferlinum.  

 

„Talandi fyrir mig sjálfan, get ég einungis sagt að tónlist Stravinsky fullnægir mér… þegar 

ég hlusta á tónlist eftir hann, hreyfir það við mér… ég reyni að gera það sjónrænt, ekki bara 

hryninn, laglínuna og hljómana heldur einnig hljómblæ hljóðfæranna. Ef ég gæti samið 

tónlist, þá vildi ég að hún hljómaði svona“.22 

 

Balanchine sparar ekki stóru orðin þegar um er að ræða Igor Stravinsky. En það bendir einnig til 

þess að hann hafi unnið nákvæmt með þá tónlist sem hann notaði í listsköpun sinni. Hann hafði 

einnig mjög skýra hugsun um hvernig vinna skyldi með tónlistina. 

 

„Þegar ég sem ballett hugsa ég ekki um gleði eða sorg; ég hugsa um tónskáldið og tónlist 

hans… ég á í vandræðum með tónlistina; það er mjög erfitt að finna hreyfingar sem 

stangast ekki á við tónlistina, eitthvað sem passar við. Og svo hugsar maður, hvernig geri 

ég það á þessum stað að hendur mannsins fari upp og kalli á konuna. Og svo það verði 

áhugavert, glæsilegt eða fyndið og þess háttar. Það er listin okkar! Og það er erfitt; þú 

verður að leggja mikla hugsun í það“.23 

 

Áhrif Balanchine voru gríðarleg, sérstaklega þegar kom að því að sameina tónlist og dans. Yngri 

kynslóðir eiga bágt með að trúa því að list hans hafi verið svo mikið fráhvarf frá fyrri tímum. Segja 

má að hann hafi einfaldað heildarmyndina en á sama tíma stækkað hana.24 

 
                                                
22 „Speaking for myself, I can only say Stravinsky’s music altogether satisfies me… When I listen to a score 
by him I am moved… to try to make a visable not only the rhythm, melody and harmony, bet even the 
timbres of the instruments. For if I could write music, it seems to me this is how I would want it to sound.“ 
(Teck, 1989:16) 
23 „When I do a ballet I don’t think about happiness or sadness; I think about the composer and his music… I 
have enough problems with the music; it’s very hard to come up with movements that don’t contradict the 
music, that suit it. And then think, how do I do it so that in the spot the man’s arms go up and call the 
woman. And so that it will be interesting, elegant, or funny, and so on. That’s our whole art! And it’s 
difficult; you have to think a lot about it. (Teck, 1989:16-17) 
24 Teck, Music for the Dance, bls. 15-17 
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3. kafli 
 

Rannsókn á áhrifum tónlistar 

 

Þegar við horfum á dansatriði er mikilvægt að spyrja sig hvert sé sambandið á milli þess sem við 

sjáum og heyrum. Tónskáldið og fræðimaðurinn Paul Hodgins vildi kanna eiginleika tónlistar í 

túlkun hreyfingar, spennu og vigtar sem eru mikilvægir þættir í dansi. Hann gerði smá rannsókn við 

Kaliforníuháskóla árið 1986 til að kanna þetta nánar. Í rannsókninni voru fjórir hópar sem horfðu 

allir á sama dansatriðið af myndbandsspólu sem var sérstaklega samið fyrir þessa rannsókn. Atriðið, 

sem var mikið til unnið út frá Cunningham og hans stíl, var frekar frjálst í hraða og um fimm til sex 

mínútur að lengd. Dansararnir voru nánast aldrei að gera það sama og kontrapunkturinn á milli 

hreyfinganna var afar lítill. Reynt var eftir bestu getu að hafa hreyfingar frekar láréttar og fíngerðar 

og máttu þær alls ekki segja sögu eða sýna fram á þróun. Dansararnir voru tveir, maður og kona, í 

bláum samfestingum, á svörtu gólfi með hliðarlýsingu. Þau snertust aldrei og horfðust nánast aldrei 

í augun á hvort öðru. Heldur voru þau einungis að ganga um gólfið, hoppuðu af og til og sveifluðu 

sér um sviðið. Hvorki æst né letilega, en með talsverðum hraðabreytingum. Um 200 þátttakendur 

tóku þátt í þessari könnun og voru það allt dansnemendur í grunnnámi háskóla, u.þ.b. 50 nemendur 

í hverjum hópi. Hver og einn var spurður stuttlega út í bakgrunn sinn í faginu, til að mynda hver 

menntun þeirra væri og hversu mikla reynslu þau hefðu. Munurinn á hverjum hópi fyrir sig var lítill 

og flestir áttu svipaðan feril að baki. Nemendurnir skiptust þannig að af þessum 200 voru um 58% í 

ballett, 24% í jazzballett, 8% í nútímadansi og 10% í öðrum dansi.25 

 

Þó svo að hóparnir sæju sömu myndbandsupptökuna þá var hljóðheimurinn ekki sá sami hjá öllum 

hópunum. Fyrsti hópurinn sá dansmyndbandið án tónlistar og í algjörri þögn. Hinir þrír hóparnir sáu 

myndbandið með mismunandi tónlist hver, sem þó öll passaði við lengdina á myndbandinu. Hópur 

númer tvö heyrði lokaþáttinn í Brandenborgarkonsert númer fjögur eftir Johann Sebastian 

Bach,verk sem einkennist af jöfnum og líflegum hryn, sterkum kontrapunkti og skýrum laglínum 

sem heyrast í ýmsum afbrigðum. Þriðji hópurinn fékk píanóverk eftir Ludwig van Beethoven sem 

samið er um miðbik starfsævi hans. Þessi tónlist var hæg og takturinn óljós og meira fljótandi en í 

Bach-verkinu hjá hópi númer tvö. Langir mjög lagrænir frasar og flókinn hljómagangur með mikilli 

hljómrænni spennu sem var lengi að leysast. Síðasti hópurinn fékk verk sem var hljóðhönnun eftir 

Paul Hodgins sjálfan, einhverskonar musique concrète ásamt hljóðum úr hljóðgervlum. Tónlist Paul 

                                                
25 Paul Hodgins, Relationships between score and choreography in twentieth-century dance: Music, 
Movement and Metaphor. 1. útg. (Lampeter: The Edwin Mellen Press, 1992), bls. 1-2 
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Hodgins átti að vekja ugg og leyfa hlustendum að finna fyrir stefnuleysi. Ef tónlistin samsvaraði 

einhverri hreyfingu í dansatriðinu, í öllum tónlistarhópunum, var það algjör tilviljun.26 

 

Allir hóparnir fengu svipaða spurningalista eftir að hafa horft á myndbandið. Nemendurnir fengu 

ekki að vita raunverulegan tilgang spurninganna og einnig var forðast að spyrja spurninga um 

tónlistina sjálfa. Fyrsta spurningin er ein sú áhugaverðasta og var einfaldlega: Hversu langt var 

dansatriðið? Þessi spurning er lögð fram til að kanna tímaskynjun áhorfanda út frá áhrifum 

tónlistarinnar. Fyrsti hópurinn, með þögnina, var frekar nákvæmur í svari sínu. 35% sagði fjórar til 

fimm mínútur og 30% voru með svarið fimm til sex mínútur. Merkilegt þykir að í þessum hópi var 

enginn sem sagði að dansinn væri styttri en þrjár mínútur eða lengri en átta. Hópur númer tvö, 

Bach-hópurinn, var með hæstu prósentu í nákvæmni tímalengdar. Næstum helmingur hópsins 

svaraði rétt og einn þriðji hópsins sagði fjórar til fimm mínútur. Sem sýnir í heildina mjög mikla 

nákvæmi með Bach-afspiluninni. Það er síðan önnur saga með þriðja hópinn, Beethoven-hópinn, 

sem tímagreindi verkið á allt annan veg. 15% prósent sögðu að dansinn væri þrjár til fjórar mínútur 

að lengd, sem er helmingi styttra en atriðið í raun var. Aðeins 29% voru með rétta svarið og um 

12% sögðu að atriðið væri lengra en sex mínútur. Síðasti hópurinn, Hodgins-hópurinn, var ekki 

heldur með tímann réttan en upplifði hann öðruvísi. Flestir sögðu sex til sjö mínútur, eða um 41%, 

sem er lengra en atriðið var og næstum 15% sögðu sjö til átta mínútur. Eini hópurinn sem upplifði 

verkið lengra en það var.27 

 

Þess má einnig geta að hraði tónlistarinnar átti þátt í hvernig áhorfandinn skynjaði hraða 

dansaranna. Reyndar sagði enginn hópur að dansinn væri hraður, en þagnar- og Bach-hópurinn 

sögðu að dansinn væri meðalhraður á meðan Beethoven- og Hodgins-hópurinn sögðu að hann væri 

hægur. Þegar hins vegar spurt var hvort hraði dansins væri stöðugur eða fjölbreyttur voru 

nemendurnir með ólíka sýn á það. Þagnarhópurinn tók greinilega meira eftir hverju liðbrigði 

dansaranna og mikill meirihluti sagði að takturinn væri fjölbreyttur. Bach-undirspilið virðist hafa 

haft þau áhrif að sá hópur sagði mikla taktfestu einkenna það sem þau sáu, á meðan Beethoven- og 

Hodgins-hóparnir voru á miklu reiki í sínum svörum með frjálsari tónlist í bakgrunninum. Hópurinn 

með Bach-undirspilinu sá líka meiri uppbyggingu og skipulag á dansinum en hinir hóparnir. Sami 

hópur sá líka miklu meiri kontrapunkt í dansinum en hinir sem voru með frjálsari tónlist eða enga.28 

 

                                                
26 Hodgins, Relationships between score and choreography in twentieth-century dance, bls. 3 
27 Hodgins, Relationships between score and choreography in twentieth-century dance, bls. 3-4 
28 Hodgins, Relationships between score and choreography in twentieth-century dance, bls. 4-6 
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Þegar Paul Hodgins dregur saman niðurstöður sínar, byrjar hann á að tala um að í könnuninni hafi 

verið notast við of lítinn hóp til að hægt væri að komast að raunverulegum niðurstöðum. Hann 

bendir á að hægt hefði verið að kafa dýpra í málið með stærri og fjölbreyttari hóp af fólki sem hefði 

horft á atriðin með mismunandi tónlist. Einnig er erfitt að finna út nákvæmlega hvað fólk á við með 

orðum eins og hratt, kontrapunktur og mjúkt. Þessi orð eru öll afstæð og oft ekki nægilega marktæk, 

en á móti kemur að það er erfitt að finna nákvæm orð til að lýsa því sem á sér stað í listsköpun. 

Honum finnst eins og þessar niðurstöður séu sjálfgefnar að vissu leyti. Margir danshöfundar nota 

mikið af þessu samtali tónlistar og dans til að byggja upp væntingar áhorfenda, gera ráð fyrir þeim í 

vinnu sinni. Því ætlumst við til að þetta haldist í hendur. Það sem honum þykir þó merkilegt við 

þessa litlu könnun sína er að sjá undirmeðvitund áhorfandans skína í gegnum svörin. Þættir á borð 

við lengd, hraða, uppbyggingu, áferð og fleira er ræðst af tónlistinni. Danshöfundar gætu kosið að 

vinna með eða gegn þessum áhrifum en hann telur að virkni tónlistarinnar sé það sterk að það sé 

ógerlegt að forðast áhrif hennar. Hún hefur áhrif á það sem við sjáum.29 

 

Eftirmáli 
 

Ég hef nær eingöngu fjallað um fyrri hluta 20. aldarinnar og þá lykilmenn listdansheimsins sem 

voru að störfum þá. Það fyrsta sem ég hugsa eftir þessa vinnu er hvort hrein niðurstaða liggi fyrir. 

Allir virtust hafa sína leið til að vinna að viðfangsefninu. Hvort sem það var viljandi eða ekki þá 

voru þeir listamenn sem ég fjallaði um að taka á efninu hver á sinn hátt. Finna nýjar leiðir í túlkun, 

allt út frá því hvernig þeir brugðust við tónlistinni sem þeir fengu í hendur. Alexander Sakharoff og 

George Balanchine virtust bera mikla virðingu fyrir tónlistinni og þeirra hugsjónir beindust að því 

að hreyfa sig innan um það sem tónlistin gaf þeim. Vaslav Nijinsky gerði það að vissu leyti líka, en 

hann fór óhefðbundnari leiðir og ákvað að hafa sterka andstöðu við tónlistina. Hreyfingar hans voru 

hrynfastar og hljómuðu í mjúkri tónlist, líkt og í þeim verkum sem hann samdi við tónlist Debussy. 

Leiðir Nijinsky virkuðu þó eins og stoðsending í áttina að Merce Cunningham sem fór með þessar 

hugmyndir enn lengra. Hvað ef tónlistin og dansinn eru ekki saman til að haldast í hendur eða 

ganga saman í sömu átt yfirhöfuð? Svo má ekki gleyma Mörthu Graham. Það virðist sem hún hafi 

ekki borið mikið skynbragð á tónlist þegar kom að því að tala um hana, en hún gat tekið nánast öll 

tónverk og látið þau snúast í kringum sig og sínar hreyfingar. Líkt og í flestum listformum voru 

vissulega miklar umbreytingar snemma á 20. öldinni. Listdans var þar engin undantekning. Maður 

fær það á tilfinninguna að dans hafi verið lægra settur fyrir þann tíma og hafi þurft að vera eins og 

sýning yfir tónverkið. 
                                                
29 Hodgins, Relationships between score and choreography in twentieth-century dance, bls. 7 
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En hver eru áhrifin? Könnun Paul Hodgins dregur upp góða mynd á áhrifum tónlistarinnar. Sama 

hvaða tónlist var undir atriðinu, eða engin, þá virkaði atriðið alltaf og fékk áhorfendur til að velta 

fyrir sér hvað væri að gerast. Það er óumflýjanlegt að tónlistin hafi áhrif á hvernig dansinn lítur út 

en hann virðist líka virka án hennar. Dansinn sem slíkur virkaði alltaf sem dans, þó svo að tónlistin 

tæki mikið pláss. 

 

Þegar kemur að því að draga saman niðurstöður sit ég við borðið og hugsa til stúlknanna í Ríga og 

samtals þeirra um dans og tónlist. Önnur þeirra hefur einkenni Balanchine og vill ekki hreyfa sig 

fyrr en hún heyrir tónlistina, á meðan hin stúlkan ber meiri keim af Cunningham og segir að þetta 

séu sjálfstæðir liðir sem einfaldlega eigi sér stað í sama tíma og rúmi. 
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