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Útdráttur 
Rauntímaraftónlist (e. Live electronic music) er tónlistarstefna innan 

tilraunatónlistargeirans sem notast við umbreytingar á hljóðum í rauntíma. Saga 

hennar byrjar þegar upptökutæknin ryður sér til rúms og kollvarpar 

tónlistarheiminum. Hún tvinnast við leit tónlistarmanna 20. aldarinnar við að þenja út 

hljóðheim akústískra hljóðfæra til hins ítrasta og tilraunir raftónlistarmanna við að 

uppgötva ný hljóð utan hins snertanlega heims. Tilraunir John Cage voru kveikjan að 

hugmyndum um hvernig mætti nálgast hljóð sem koma úr hátölurum á skapandi hátt 

og var hann einn af frumkvöðlum í notkun afturverkunnar (e. feedback) í tónlist. 

Skoðuð verða verk eftir þrjú tónskáld sem nálgast hljóðvinnslu á akústískum 

hljóðfærum í rauntíma á mismunandi hátt og gerður samanburður á tónsmíðalegu 

hlutverki rauntíma rafhljóða í verkum þeirra. Hlutverk tækninnar í heimi 

hefðbundinna hljóðfæra er fjölbreytt og fer vaxandi með aukni úrvali af aðgengilegum 

og ódýrum búnaði til tónlistargerðar. En tækniþróuninn hefur líka verið þyrnir í 

augum flytjenda rauntíma raftónlistar þar sem einungis nokkurra áratuga gömul verk 

eru í hættu á að glatast vegna þess að tæknin sem þarf til að endurflytja þau er orðin 

úreld. En hljóðvinnsla í rauntíma hefur líka áhrif á hljóðfæraþróun. Við lítum á 

nokkur dæmi um blendingshljóðfæri sem eru sprottin upp úr hefðbundum hljóðfærum 

í bland við tækni. Þau gera hljóðfæraleikaranum kleift að hafa mun meiri áhrif á 

tónblæ heldur en í hefðbundnum hljóðfærum. 
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Inngangur 
Tækniþróun hefur alltaf verið stór þáttur í umbreytingu tónlistar enda hefur tæknin 

haft gríðarleg áhrif á menningu manneskjunnar og tónlistin því endurspeglað breyttar 

áherslur, samfélagsmynstur og lífsstíl. Tæknin hefur líka hjálpað okkur að nálgast 

tónlist og tengja saman áheyrendur og tónlistarmenn. Fram á síðustu öld var eina 

leiðin til að fólk gæti nálgast tónlist að fara og hlusta á hljóðfæraleikara eða söngvara 

flytja hana eða þá að læra á hljóðfæri og spila eða syngja hana sjálft. Upptökutæknin 

gerði okkur kleift að nálgast tónlist á töluvert annan hátt og í dag er undantekning ef 

tónlistar er notið öðruvísi en í gegnum hátalara. En upptökutæknin hefur ekki bara 

opnað fyrir þann möguleika að hlusta á tónlist án þess að hún sé „lifandi“ flutningur 

heldur hefur hún gjörbreytt tónleikaupplifuninni með uppmögnun sem hefur 

auðveldað tónlistarmönnum að láta í sér heyra og jafna hljóðstyrk síns hljóðfæris við 

hljóðfæri meðleikara sinna. Þessi bylting gerir tónlistarmönnum mögulegt að hafa 

fjölbreyttari hljóðfæraskipan og færri hljóðfæri inni í stærri tónleikasölum. En 

tækifærin sem felast í þessari tækni eru ekki einskorðuð við uppmögnun eins og kom 

fljótt í ljós. Tæknin gerði það mögulegt að senda hljóðmerki úr hinum ýmsu 

hljóðfærum í gegnum önnur tæki og tól í þeim tilgangi að breyta tónblæ hljóðfæranna, 

frumheimild þeirra. Hér verður farið yfir sögu tilraunatónlistar sem sem snýr að því að 

beita þessari tækni og að má út línurnar milli þess sem er hljóðfæratónlist og 

raftónlist. Einnig munum við skoða þrjú ólík verk frá þremur ólíkum tónskáldum sem 

eiga það öll sameiginlegt að hafa hljóðfærin og náttúrulega eiginleika þeirra í 

forgrunni og skoða hvernig þau nýta upptökutækni og hljóðvinnslu í rauntíma til að 

breyta þeim. Er hægt að gefa gömlum, rótgrónum hljóðfærum klassískrar tónlistar 

nýtt líf með því að nýta bjögun hljóðs í rauntíma eða er eina leiðin til að nýta hana að 

skapa ný hljóðfæri? Hefur tæknin haft áhrif á tónsmíðalega nálgun tónskálda eða er 

hún einungis skraut til að dreifa athygli áheyrandans?  

 

1. Saga rauntíma rafhljóða 
 1.1. Fyrstu ár upptökutækninnar 

Hin klassíska hefð tónlistar þróaðist algjörlega án hjálpar upptökutækninnar en 

tilkoma hennar hefur gjörbreytt umhverfi hefðarinnar.1 Í stað þess að fólk heyri sín 

                                                
1 J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, A History of Western Music, 
áttunda útgáfa (Bandaríkin: W.W. Norton & Company, 2010). Bls 774 
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eftirlætisverk einungis nokkrum sinnum yfir ævina getur fólk nú nálgast tónlist með 

ódýrum og aðgengilegum hætti. Aðalmiðill tónskálda til að kynna verk sín er 

internetið og skiptir þá höfuðmáli að hafa góðar upptökur af verkunum. Þó hefur ekki 

tíðkast í ritaðri samtíma- og klassískri tónlist að upptakan sé endanleg niðurstaða 

verksins eins og í mörgun geirum tónlistar heldur einungis heimild um einn flutning 

verksins. En eins og svo margt annað er hægt að nota upptökutæknina á annan hátt 

heldur en hún var hugsuð fyrir og með tímanum varð til stefna innan tilraunakenndu 

tónlistarsenunnar þar sem tónskáld nýttu þessa tækni á skapandi hátt til að búa til 

tónverk úr upptökum. Þessi stefna sem kallast musique concréte var eitt fyrsta skrefið 

í átt að umfjöllunarefni okkar en hreinni upptökulist verður ekki gerð frekari skil hér.2 

Ekki leið að löngu þar til tónskáld hljóðfæratónlistar fóru að finna fyrir vanköntum 

þess að reyna að kynna verk án flytjenda. Áhorfendur tóku ekki vel í það að hafa enga 

flytjendur til að bregðast við og einnig voru hljóðfæraleikarar þessa tíma meðal helstu 

kynna nýrrar tilraunatónlistar.3 Þau tónskáld sem vildu nýta nýjar leiðir til að mynda 

hljóð tóku þá upp á því að búa til hljóðheim á upptöku sem spilað var undir meðan 

hljóðfæraleikarar sáu um lifandi flutning.4 Þetta er vinsælt enn í dag en flutningur 

verka af þeim toga vekur líka upp ýmsar áhyggjur meðal fólks um þróun 

tónlistarflutnings.5 Fyrirfram gerðar upptökur skortir marga þá eiginleika sem 

hljóðfæraleikari býr yfir, t.d. að geta breytt smávægilegum litbrigðum í tónlistinni á 

staðnum og aðlagað sig að náttúrulegum eiginleikum rýmisins sem hann spilar í. 

Einnig geta upptökur hvorki spunnið tónlist útfrá litlu efni né túlkað sjálfar sig eftir 

aðstæðum. Það hefur verið bent á að upptökur inni í samhengi lifandi tónlistar geti 

dregið úr hlustun áheyrandans og ruglað þá í rýminu.6 Með aukinni tækni er nú hægt 

með tiltölulega auðveldum hætti að nota upptöku á skapandi hátt í rauntíma og þar 

með bæta upp fyrir þau atriði sem gagnrýnisröddum hafa þótt skorta þegar kemur að 

tónlist sem notar fyrirfram gerðar upptökur. Í þeim skilningi eru nú 

                                                
2 Pierre Schaeffer, Christine North, og John Dack, In Search of a Concrete Music (Kalífornía: 
University of California Press, 2012). bls 3-10 
3 J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, A History of Western Music, bls. 
948 
4 Sama heimild. 
5 W. Andrew Schloss, „Using Contemporary Technology in Live Performance: The Dilemma 
of the Performer“, Journal of New Music Research 32, tbl. 3 (1. september 2003): 239–42, 
doi:10.1076/jnmr.32.3.239.16866. 
6 Simon Emmerson, „Acoustic/Electroacoustic: The Relationship with Instruments“, Journal 
of New Music Research 27, tbl. 1/2 (júní 1998): 146-147. 
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upptökuhljóðnemar, tölvur og fetlar (e. effects) orðnir eins og hvert annað hljóðfæri 

og geta brugðist við skipunum frá tónlistarmanni sem situr við stjórnborðið.  

Það hefur tíðkast hjá tónskáldum síðan í byrjun 20. aldarinnar að draga fram 

óvenjuleg einkenni akústískra hljóðfæra og fá þau til að mynda hljóð sem þau voru að 

öllum líkindum ekki upprunalega þróuð til að mynda.7  Svokölluð óhefðbundin 

spilatækni er vinsæll gagnabanki tónskálda 20. og 21. aldarinnar og hefur verið 

hornsteinn samtímatónlistar frá því að fólk byrjaði að kalla hana samtímatónlist. Á 

enskri tungu kemur tilgangur þessarar tækni kannski betur fram en þar er óhefðbundin 

spilatækni kölluð framlengd tækni (e. extended technique). Ástæða þess að ég segi að 

það lýsi tilganginum betur er sú að oftast hugsa tónskáldin þetta ekki sem 

einhverskonar óhefðbundna tækni heldur leið til þess að teygja möguleika 

hljóðfæranna út í hið ítrasta og skoða alla hugsanalega eiginleika þeirra.8 Þó má segja 

að þessi víkkun út á við á möguleikum hljóðfæranna sé misáhrifarík eftir hljóðfærum 

og að öllum líkindum tæmandi auðlind.9 Þó svo að hljóðfæraleikarar og tónskáld séu 

enn að uppgötva nýjar leiðir til að nýta hljóðfærin verður að segjast að með tímanum 

verður erfiðara að finna upp nýja spilatækni. Þá má bæta við að íslenska hugtakið 

„óhefðbundin spilatækni“ sé í rauninni rangnefni yfir margháttaða tækni sem fellur 

undir það hugtak. Varla myndi vera hægt að segja að það að spila með viði bogans á 

strengjahljóðfæri (ít. col legno) sé lengur óhefðbundin spilatækni þar sem hún hefur 

verið notuð í mörg hundruð ár, meðal annars af Mozart.10 Þessi sífellda leit bæði 

tónskálda og flytjenda að útvíkkun hljóðanna hefur ýtt undir þróun rauntíma 

raftónlistar (e. live electronics).  Erfiðlega hefur gengið að fá fólk til að skilja 

rauntímaraftónlist sem sér viðfangsefni innan fræðisviðs tilraunakenndrar tónlistar. 

Oftast er hún sett í flokk með segulbandstónlist (e. tape music) þar sem fyrirframgerð 

upptaka, sem fyrr var tekin upp á segulband, sinnir meðleikshlutverki með lifandi 

tónlistarflutningi. Ekki er heldur hægt að setja rauntímaraftónlist undir sama hatt og 

raftónlist sem er leikin á rafhljóðfæri eins og hljóðgervla og annað slíkt heldur er 

hugmyndin að hljóðin komi frá hljóðfæri eða söngvara og sé beint í gegnum 

                                                
7 J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, A History of Western Music. Bls. 
943 
8 Matthew Burtner, „Making Noise: Extended Techniques after Experimentalism“, 1. mars 
2005. sótt 9. desember 2016 af http://www.newmusicbox.org/articles/making-noise-extended-
techniques-after-experimentalism/. 
9 Simon Emmerson, Music, Electronic Media and Culture (Routledge, 2016). bls. 206-207 
10 Wolfgang Amadeus Mozart, Fiðlukonsert nr. 5 í A-dúr, K. 219 (Leipzig: Breitkopf & 
Härtel, 1877)	  
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umbreytingarferli með hjálp rafknúinna hjálpartækja. Þar með er hljóðheimurinn sem 

berst til áheyrandans í gegnum hátalarana bein afleiðing af því sem gerist á sviðinu. 

Þetta orsakasamhengi er mikilvægt til að áheyrandinn skynji hlutverk raftónlistarinnar 

í verkinu sem er þá ekki meðleikur heldur framlenging á því sem gerist á sviðinu eða 

jafnvel tilbrigði af því. Þetta er auðvelt að greina þegar einungis er leikið á eitt eða fá 

hljóðfæri. Ef hins vegar mörg hljóðfæri koma inn í myndina getur skapast hætta á að 

áheyrandinn átti sig ekki á því að raftónlistarhluti verksins sé í rauninni afleiðing 

akústíska hlutans. Þá getur áheyrandinn jafnvel haldið að hljóðin úr hátölurunum séu 

að koma af segulbandi. Þetta getur einnig orðið tilfellið ef fetlarnir sem hljóðin eru 

látin ganga í gegnum brengla frumheimild sína fram úr hófi eða seinka útspilun 

hennar um of. Þó ber að nefna að oft er það gagngerður vilji tónskálda að valda 

þessum ruglingi hjá áheyrendum sínum.11 

 

1.2 John Cage, afturverkun og Sonic Arts Union 

Fáir tónlistarmenn hafa haft eins mikil áhrif á tónlistarsamfélagið og John Cage.12,13 

Áður en hann kom til sögunnar var raftónlist enn að stíga sín fyrstu skref og 

einkenndist oft af framtíðarlegri sýn með keim af íhaldi. Ný hljóðfæri eins og 

teleharmonium og theremin voru komin til sögunnar fyrir nokkrum áratugum en voru 

enn mest megnis notuð til að spila gamla slagara frá fyrri öldum (og helst með 

ofnotkun á hárómantísku víbrató í tilfelli theremíns).14,15 Þó svo að theremínið hafi 

verið auglýst fyrstu árin sem hljóðfæri framtíðarinnar var mikið á sig lagt til að láta 

það fá samhljóm með hljóðfærum fortíðarinnar þegar kom að því að kynna það fyrir 

almenningi16. Það fær ekki sína uppreisn æru fyrr en í hryllingsmyndum fjórða 

áratugarins.17 Segulbandstónlist ruddi sér svo til rúms um þetta leyti og fól í sér 

áframhaldandi þróun á alræði tónskáldsins, nú í svo föstum skorðum að hljóðin 

                                                
11 Jonathan Harvey, „The metaphysics of live electronics“, Contemporary Music Review 18, 
tbl. 3 (1. janúar 1999): 79–82, doi:10.1080/07494469900640351. 
12 J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, A History of Western Music. Bls. 
930 
13 Christoph Cox og Daniel Warner, Audio Culture: Readings in Modern Music (A&C Black, 
2004). Bls. 25 
14 Nicolas Collins, „Live Electronic Music“, Í The Cambridge Companion to Electronic 
Music, Nick Collins og Julio d’Escriván ritstýrðu (Cambridge University Press, 2007). bls 38-
19 
15 Steven M. Martin, leikstjóri, Theremin: An Electronic Odyssey, heimildamynd, 
(Bandaríkin: Orion Classic, 1994)	  
16 Sama heimild. 
17 Sama heimild. 
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héldust algjörlega óbreytt frá flutningi til flutnings. Cage var með þeim fyrstu til að 

leika sér með rafhljóð í rauntíma, en í verki hans Imanginary Landscape no. 1 (1939) 

notar hann vínylplötur sem innihalda hljóð úr prufutónum (e. test tones) og lætur 

hljóðfæraleikarana snerta plöturnar til að hægja á þeim og þar með lækka tónhæðina 

sem og að snúa þeim snögglega í öfuga átt: „Þó svo að hann hafi verið innilega 

óáhugasamur um popptónlist, þá má eigna Cage það að hafa fundið upp plötusnúðinn 

sem flytjanda“.18 Cage átti eftir að nota plötuspilarann aftur árið 1960 í verkinu 

Cartridge Music en í þetta skipti biður hann flytjendur ekki um að nota plötur heldur 

að setja hvað sem þeim lystir inn í „pikköpp“ á plötuspilara og þannig magna upp 

hljóð úr hversdagslegum hlutum eins og strengjum, þráðum, gormi eða pípuhreinsi.19 

Cage var alltaf mikið fyrir tilviljanir í tónlist sinni og í þessu verki gerir hann mjög 

óljósar kröfur til flytjendanna og eru nóturnar fyrir verkið oft óvenjulegar og jafnvel 

þversagnakenndar.20 Cage er þó ekki að gera þetta af leti eða vankunnáttu heldur 

hefur hann áhuga á að sjá hvað gerist þegar hljóðfæraleikarar mæta óvenjulegum 

nálgunum í tilskipunum til þeirra sem og að ögra hugmyndum okkar um hlutverk 

hljóðfæraleikarans og tónskáldsins21. Einnig er raddskrá Cartridge Music sett þannig 

upp að það þarf ekki að vera lærður hljóðfæraleikari til að flytja verkið.22 Þá tekur 

Cage sérstaklega fram að hljóð sem  venjulega eru talin óæskileg í tónlist eins og 

afturverkun (e. feedback) eigi ekki að reyna að forðast í flutningnum.23 Afturverkun 

varð svo upp úr sjöunda áratugnum lykilhráefni í drulluköku rokksins sem var að 

ryðja sér rúms á svipuðum tíma ásamt því að vera hvatinn í mörgum verka ungra 

ameríska tónskálda sem stofnuðu Sonic Arts Union (1966) innblásnir af Cage.24 Það 

voru þeir Robert Asley, David Behrman, Alvin Lucier og Gordon Mumma og var 

félagið hugsað til að flytja verk eftir þá félaga sem innihéldu flest notkun á raftónlist í 

rauntíma.25 Þar kom afturverkun til sögunnar í nokkrum verkum en meðlimir voru 

einnig duglegir við að hanna sínar eigin rafrásir til að geta haft möguleikann á að auka 

gagnvirkni í tónverkum sínum. Þar má nefna tæki til að greina tónhæð frá sellói og 
                                                
„Though vehemently uninterested in popular music, Cage can be credited with inventing the 
Disc Jockey as a stage performer.“ 
18 Nicolas Collins, „Live Electronic Music“, bls 40 
19 Sama heimild. 
20 Nicolas Collins, „Live Electronic Music“, bls 41	  
21 Sama heimild. 
22 Sama heimild. 
23 Sama heimild. 
24 Nicolas Collins, „Live Electronic Music“, bls 42-45 
25 Sama heimild. 
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útfrá henni virkja hin ýmsu rafhljóðfæri sem Behrman notaði í verki sínu Cello With 

Melody Driven Electronics (1975) og rafrás sem Mumma hannaði átta árum áður fyrir 

verkið sitt Hornpipe (fyrir horn og rafhljóð í rauntíma) sem fann út tíðni þeirra bylgna 

sem ómuðu hæst innan gefins herbergis og hægt og hægt juku næmni 

hljóðhringrásarinnar fyrir þeim tíðnum sem myndaði að lokum ærandi afturverkum.26 

Rafrásirnar í Hornpipe voru samt gjörsamlega óvirkar án þess að hornið og herbergið 

fylltu upp í glufur hringrásarinnar og því var gagnvirkni hljóðfæraleikarans og 

rafhljóða algjör.27 Þessi áhugi á eigintíðnum herbergja var líka til staðar hjá fleiri 

meðlimum Sonic Arts Union en sá sem er þekktastur fyrir notkun þess er einmitt 

meðlimur hópsins, Alvin Lucier. Í hans frægasta verki, I am sitting in a room (1969), 

tekur Lucier upp sjálfan sig tala um hvað hann ætlar að gera í verkinu og spilar svo þá 

upptöku aftur inn í herbergið og tekur það upp, spilar nýju upptökuna inn í herbergið 

og tekur upp og endurtekur þetta ferli þangað til að það eina sem að hlustandinn heyrir 

er eigintíðni herbergisins sem er „artikúleruð“ af rödd Luciers.28 Notkun Luciers á 

segulbandi sýndi að það er ekki einungis hægt að nota það til varðveislu og sýningu á 

lokaniðurstöðu tónlistarinnar heldur einnig til að bjaga, breyta eða seinka. Enn fremur 

sýndi hann fram á að ekki var einungis hægt að nýta tæknina til að breyta hljóðinu 

heldur líka að hafa áhrif á rýmið þar sem hljóðin lifa.29  Á sjöunda áratugnum urðu 

vinsæl svokölluð segulbandsbergmál (e. tape delay) sem áttu eftir að verða gríðarlega 

mikið notuð af alls konar tónskáldum og mikilvægt tæki og innblástur hjá amerískum 

mínimalistum á borð við Terry Riley og Steve Reich.30 Þeir tveir áttu reyndar eftir að 

nota bergmálið á mjög mismunandi hátt, Terry Riley notar fetilinn í Poppy Nogood 

and the Phantom Band (1969) og Rainbow in Curved Air (1970) til að láta hljóðfæri 

mynda meðleik eða kontrapunkt og spila svo ofan á sig sjálf á meðan Reich lætur 

hljóðfærin mynda kontrapunkt í hryni en ekki tónum eða lætur hljóðfærin spila á 

segulband og svo endurtaka sig á örlítið breyttum hraða til að mynda fösunaráhrif.31 

 

 

 
                                                
26 Sama heimild. 
27 Sama heimild. 
28 Alvin Lucier. I Am Sitting In A Room. Lovely Music Ltd. - VR 1013, 1981, Vínyl, LP 
29 Sama heimild. 
30 Nicolas Collins, „Live Electronic Music“, bls 44-45 
31 Sama heimild. 
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2. Greining á þremur verkum 
 2.1. Luciano Berio – Altra Voce 

Luciano Berio er einn af frumkvöðlum í notkun rauntímaraftónlistar og er hann með 

einkar áhugaverða heimspeki er varðar tónlist hans.32 Í samhengi við verkið sitt Altra 

Voce orðar hann hana svona: 

 
Tæknin vekur upp áhuga minn þegar hún verður framlenging á 

mannsverkinu, flutningnum, hljóðinu, röddinni, en ekki fyrirbæri sem 

sinnir bara sjálfu sér eða er notað sem skraut. Í rauninni hef ég engan 

áhuga á að leita af nýjum hljóðum. Nýtt hljóð skapast þegar það verður 

til ný tónhugmynd til að mynda það. Það sem að kveikir áhuga minn er 

framlenging á möguleikum hljóðfæranna eða raddarinnar á lifandi hátt 

sem að stangast ekki á við uppsprettu hljóðsins. (Luciano Berio, 1999)33 

 

Þessi orð Berio koma ekki á óvart ef maður hefur kynnt sér tónlist hans. Berio er 

einna þekktastur fyrir sólóverk sín sem hann kallar Sekvensur I-XVI fyrir 15 

mismunandi hljóðfæri. Í þeim teygir hann út hljóðfærin og kannar nánast alla 

möguleika þeirra sem og að ýta hljóðfæraleikurunum sjálfum á ystu nöf getu þeirra.34 

Það er því ekki nema von að hann skuli leita til nýrrar tækni, ekki til að skapa ný hljóð 

heldur til að teygja hljóðin enn meira út og auka möguleika hljóðfæranna. Berio notar 

upptökutækni á margvíslegan hátt í verkum sínum en hans helsti áhugi virðist liggja í 

því að skapa umhverfi tónlistarinnar og breyta því. Nálgun hans á uppmögnun er til 

dæmis ekki af þeim toga að skapa meiri hávaða heldur til þess að brengla hugmyndir 

okkar um hlutverk hvers þáttar tónlistarinnar og rýmisins.35 Notkun hans á fetlum eða 

filterum er lítil og hugsar hann meira um að breyta samhengi hljóðanna heldur en að 

                                                
32 Francesco Giomi, Damiano Meacci, og Kilian Schwoon, „Live Electronics in Luciano 
Berio’s Music“, Computer Music Journal 27, tbl. 2 (Summer 2003): 30–46, 
doi:10.1162/014892603322022655. 
„Technologies interest me when they become an extension of human work, of the 
performance, the sound, the voice, but not as an end in themselves, not as ‘‘effects.’’ In fact, I 
have no interest in searching for new sounds. A new sound is created when there is a new 
musical idea to produce it. What interests me is extending the possibilities of instruments, of 
the voice, but in an organic manner, which is not in conflict with the sources of sound.“ 
33 Sama heimild. 
34 Tom Service, „A Guide to Luciano Berio’s Music“, The Guardian, 10. desember 2012, hl. 
Music, https://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2012/dec/10/contemporary-
music-guide-luciano-berio. 
35 Giomi, Meacci, og Schwoon, „Live Electronics in Luciano Berio’s Music“. Bls. 31	  
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breyta tónblænum eða magna upp minni hljóð sem gætu leynst bakvið hið augljósa. 

Það eru möguleikar hljóðfæranna sem heilla hann en þetta kemur líka bersýnilega í 

ljós í tónverkum hans sem ekki innihalda rafhljóð eða upptökutækni heldur eru fyrir 

óbreytt hefðbundin hljóðfæri. Berio var alltaf snillingur í að draga fram karakter 

hljóðfæranna og beytti hann rauntímaraftónlistinni til þess að hjálpa sér að ná þeim 

fram. En það sem meira er þá notar hann upptökutækni til að koma áheyrendum inn í 

annað rými, eða allavega teygja út möguleika og einkenni rýmisins. Í verki sínu Altra 

Voce fyrir mezzosópran, altflautu og rafhljóð í rauntíma lætur Berio taka upp búta af 

söngnum og hljóðfæraleiknum og spilar hann aftur, einskonar „sömplun“ (eins og 

þekkist vel úr popptónlistarheiminum) í rauntíma í gegnum streng af hátölurum í 

mismunandi hæð og mislangt frá áheyrendum til að brengla samhengi mimunandi 

frasa fyrir áheyrendum. Strax í þriðja takti fangar upptakan liggjandi einstrikað f bæði 

í flautu og söng sem er svo spilað til baka í gegnum allt verkið, eins konar pedaltónn, 

og býr þannig til grunntón sem helst út verkið og spilast út um hátalara sem eru næst 

flytjendum og áhorfendum. Berio notar þessa tækni oft í gegnum verkið og spilar til 

baka alls konar mótíf frá hljófæraleikurunum í gegnum mismunandi hátalara til að 

mynda óstöðugleika í rýminu. Einnig notast hann við hljómbæti (e. harmonizer) og 

lætur flautuna og röddina mynda hljóma með því að tónflytja þær í rauntíma. Í parti 

hljóðfæraleikarans er merkt inn hvaða tónbil á að stilla hljómbætinn á og eftir því sem 

á líður verkið verða hljómarnir stærri sem nær hámarki þegar bæði flauta og rödd eru 

að gera þriggja radda hljóm. Hljómamyndunin hverfur alveg í lokakafla verksins og 

leyfir Berio þá rýmisbrengluninni að njóta sín best. Berio byggði verkið á þætti úr 

öðru verki sem hann hafði gert, tónleikhúsinu Cronaca de Luogo þar sem voru tvær 

raddir og hljóðfæri sem „urðu ástfangin“ hvort að öðru og mynduðu þannig 

fjölröddun saman. Í Altra Voce tók hann eina rödd og flautu úr þessu ástarsamhengi 

en leyfði þeim að nýta sjálfa sig til að mynda fjölröddun án þess að missa sjálfstæði 

sitt, eins og góð fjölröddun á að vera.36 

  

2.2. Karlheinz Stockhausen – Mikraphonie I 

Ekki verður komist hjá því að tala um Karlheinz Stockhausen í umfjöllun um 

rauntímahljóðvinnslu. Tónskáldið var eitt það afkastamesta í nýstárlegri notkun á 

                                                
36 Sama heimild. 
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rafhljóðum og fetlum í hljóðfæratónlist.37 Verkið Mikrafónía I (fyrir tam-tam, tvo 

hljóðnema og tvo filtera) eftir hann er áhugavert dæmi um hvernig hægt er að draga 

fram og undirstrika hin viðkvæmustu hljóð, taka þau úr samhengi og hefja þau upp 

með því að nota upptökutæknina í rauntíma. Verkið er samið fyrir sex flytjendur í 

heildina, fjórir standa við tam-tamið og tveir sitja á hliðarlínunni og stjórna filterum 

sem hljóðin fara í gegnum áður en þau eru send út um hátalara.38 Tveir 

slagverksleikarar sjá um að spila á sjálft hljóðfærið með alls konar tólum úr 

mismunandi efnum. Stockhausen segir sjálfur að hann hafi notast við alls konar hluti 

sem hann fann heima hjá sér til að prófa hvað hljómaði vel þegar hann var að semja 

verkið.39 Á meðan tveir leika á sjálft tam-tamið halda hinir tveir á stefnuvirkum 

hljóðnemum (þ.e. sem taka bara upp í þá átt sem þeir snúa) og taka upp hljóðin sem 

myndast með ýmis konar leiðbeiningum um hvernig skal nota þá til að fanga hljóðin 

sem myndast.40 Þar með eru hljóðfæraleikararnir að nota hljóðnemana sem virkt 

hljóðfæri en ekki sem aðgerðalausan upptökubúnað. Þetta var óhjákvæmileg þróun í 

hlutverki hljóðnemans að mati Stockhausen.41 Tónskáldið nefnir það í skorinu hvaða 

þætti og eiginleikum hljóðsins virk notkun hljóðnemans breytir. Fyrst og fremst eru 

hljóðnemarnir notaðir til að magna upp hljóð sem annars myndu ekki heyrast en 

Stockhausen er ekki einungis að nota uppmögnun heldur gefur hann fyrirmæli um 

hversu langt hljóðnemarnir eru frá tam-taminu á hverri gefinni stundu, í hvaða átt og á 

hvaða hraða á að hreyfa þá og hversu langt þeir eru frá uppruna hljóðsins.42 Með 

þessu notar hann hljóðnemana til að breyta dýnamík, tónblæ og jafnvel tónhæð 

hljóðfærisins. Þessar breytingar eru áhugaverðar í ljósi þess að tam-tam er hljóðfæri 

sem hefur yfirleitt verið notað í mjög sérhæfðum tilgangi í vestrænni klassíksri tónlist 

og er flokkað sem hljóðfæri sem gefur ekki frá sér neina sérstaka tónhæð.43 En auk 

þess að leika með hljóðið á þennan hátt með notkun hljóðnema lætur Stockhausen 

hljóðnemana í sitt hvorn filterinn sem eru þröngir og hleypa aðeins ákveðnu tíðnisviði 

                                                
37 Tom Service, „A Guide to Karlheinz Stockhausen’s Music“, The Guardian, 7. maí 2013, hl. 
Music, https://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2013/may/07/contemporary-
music-guide-karlheinz-stockhausen.	  
38 Karlheinz Stockhausen, Mikraphonie I (Universal Edition, 1964) 
39 Sama heimild.  
40 Sama heimild. 
41 Sama heimild. 
42 Sama heimild. 
43 Vienna Symphonic Library, Tam-tam sótt 10. desember 2016, 
https://vsl.co.at/en/Percussions/Tam-tam. 
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í gegnum sig.44 Staðsetningu og breidd þessa tíðnisviðs er stjórnað af 

hljóðfæraleikurum.45 Þar með er Stockhausen að bæta við þætti sem hefur einnig áhrif 

á tónblæ og að sumu leiti tónhæð, þó ekki með beinum hætti heldur með að breyta því 

hvaða tíðnisviði filterinn hleypir í gegnum sig. Það sem einkennir bæði notkun hans á 

hljóðnemum og filterum í þessu verki er hversu mikla hreyfingu hann nær að setja í 

hljóðin sem berast úr tam-taminu. Þar með er hann að skapa miklar andstæður í einu 

og sama verkinu. Hann gerir það með því að nota tam-tam á gríðarlega fjölbreyttan 

hátt (þar sem hljóðfærið hafði verið notað á mjög einhæfan hátt í vestrænni tónlist 

fram að þessu) með að nota hljóðnema á virkan máta í stað þess að nota hann einungis 

til að miðla hljóðunum til hátalara, og með að nota ævafornt hljóðfæri í jafn 

nútímalegu samhengi. 

 

 2.3. Jonathan Harvey – Madonna of Winter and Spring 

Jonathan Harvey tekur í svipaðan streng og Berio í ummælum sínum á 

rauntímaraftónlist.  

 
Með rafhljóðum er algengt að mynda hljóð sem hafa engar leyfar af 

mannlegum hljóðfæraflutningi eða líkjast þeim eingungis lítillega. 

Það er ekki hægt að sjá neinn fyrir sér blása, lemja eða klóra eitthvað 

til að mynda þau. Þau eru í mörgum tilfellum hljóð af 

leyndardómsfullum uppruna. Í tilfelli rauntímaraftónlistar, þegar 

rafhljóð eru flutt af hljóðfærum í rauntíma og blandað við hljóðfæri 

(eða raddir, að sjálfsögðu) er tveimur heimum steypt saman í 

leikhúsi umbreytinga. Enginn sem er að hlusta hefur lengur 

hugmynd um hvað er hljóðfæratónlist og hvað er raftónlist. [...] 
Þegar rafhljóð eru óaðfinnanlega tengd hinum áþreifanlega, stöðuga 

hljóðfæraheimi á sér stað útvíkkun á hinu leyfilega og hinum „óða 

heimi“ er gert að tilheyra okkar.46 

                                                
44 Stockhausen, Mikraphonie I 
45 Sama heimild.	  
„With electronics it is common to make sounds that have no, or only vestigial, traces of 
human instrumental performance. No person can be envisaged blowing, hitting or scraping 
anything. They are often sounds of mysterious provenance. With live electronics, when 
electronics are performed in realtime like instruments and combined with instruments (or, of 
course voices), two worlds are brought together in a theatre of transformations. No-one 
listening knows exactly what is instrumental and what is electronic any more. [...] When 
electronics are seamlessly connected to the physical, solid instrumental world an expansion of 
the admissable takes place, and the 'mad' world is made to belong.“ 
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Það er ljóst af þessum orðum að Harvey og Berio hafa mjög mismunandi nálgun 

þegar kemur að blöndun þessara tveggja heima. En þó er ákveðinn samhljómur með 

orðum þeirra þegar kemur að útvíkkun þessara tveggja heima, rafheiminum og hinum 

„áþreifanlega hljóðfærahemi“. Í Madonna of Winter and Spring kveður við annan tón 

í notkun rauntímarafhljóða en í verkum Berio og Stockhausen. Verkið er mun stærra í 

sniðum heldur en flest verk sem notast við þessa tækni enda sjáum við í bæði 

Míkraphonie I og Altra Voce að notkun hennar er einkar hentug til þess að stækka 

hljómheim sem er lítill í sniðum og til þess að kafa ofan í hljóð sem að við myndum 

ekki heyra annars. Harvey er hins vegar með stóra hljómsveit, hljóðgervla auk fetla 

sem hafa áhrif í rauntíma.47 Í fjórða kaflanum notast hann við enduróm (e. reverb) og 

lætur stutt hljóð frá hljómsveitinni lifa í langan tíma.48 Samband sinfóníuhljómsveitar 

og enduróms hefur alltaf verið sterkt enda er ekki hægt að hugsa sér 

sinfóníuhljómsveit í öðru rými en því sem hefur mikinn enduróm.49 Þess vegna virðist 

þessi notkun Harvey á fyrirbrigðinu mjög eðlileg í samhenginu en áhrif hans er 

áhugaverð. Þarna skapast algjört tímaleysi þegar stutt hljóð í strengjunum virðast lifa í 

heila eilífð. Þarna er leikið með samspil tíma og tónlistar sem hefur verið gegnum 

gangandi áhugasvið tónskálda frá upphafi og sérstakt áhugamál módernista á fyrstu 

árum 20. aldarinnar og spektralistanna á áttunda áratugnum.50,51  Tónsmíðaleg nálgun 

Harvey þegar kemur að þessum leik með tímann er áhugaverð vegna þess að hann 

vinnur á hefðbundinn hátt með tíma og hryn í hljóðfærunum en vinnur úr efninu með 

fetlum sem breyta algjörlega samhengi hryns og tíma. Þarna hefur tæknin opnað nýja 

möguleika á að leika sér með tíma og rúm. 

Með samanburði á þessum þremur tónskáldum og þessum verkum sjáum við 

hversu ólík nálgun tónskálda er gagnvart notkun á tækninni. Áhugavert er að skoða 

nálgun Berio og Stockhausen á því hvernig þeir vilja að áhorfandi/áheyrandi skilji 

orsakasamhengi hinna akústísku hljóða við hljóðin sem berast þeim úr hátölurum 

                                                                                                                                       
46 Jonathan Harvey, „The metaphysics of live electronics“, Contemporary Music Review 18, 
tbl. 3 (1. janúar 1999). bls 80-81 
47 Sama heimild. 
48 Sama heimild. 
49 Sama heimild. 
50 Gérard Grisey. „Tempus ex Machina: A composer's reflections on musical time“, 
Contemporary Music Review, 2009, 2:1, 239-275, DOI: 10.1080/07494468708567060 
51 Gérard Grisey og Joshua Fineberg, „Did you say spectral?“, Contemporary Music Review 
19, tbl. 3 (1. janúar 2000): 1–3, doi:10.1080/07494460000640311. 
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miðað við að Harvey finnst að mörkin eigi að vera óskýr. Berio og Harvey eiga það 

sameiginlegt að kanna rýmið og tímann og leika sér með upplifun hlustandans á því 

meðan Stockhausen nýtir Mikraphonie I í að kafa inn í tam-tamið eins og með smásjá. 

 

3. Samruni tækni og hljóðfæra 
Eftir að tölvurnar urðu meðfærilegri og ódýrari varð skiljanlega meira um það að þær 

yrðu notaðar sem tæki til tónlistarsköpunar og flutnings.52 Þar vegur líka þungt meiri 

fjölbreytni og aukið aðgengi að ýmsum hugbúnaði og forritum til að vinna með hljóð í 

rauntíma. Nú þegar stúdíótæknin er ekki lengur bundin við stúdíóin getur hver sem er 

keypt sér ágætis hljóðnema, hljóðkort og tölvu á verði sem flestir ráða við og byrjað 

að gera tilraunir með að umbreyta hljóðum í rauntíma, möguleikarnir eru óendanlegir. 

Hljóðbreyting og –vinnsla í rauntíma er orðinn eðlilegur partur af tónsköpunarferlinu 

og það er líkt og tölvan sé að umbreytast í framlengingu á hljóðfærunum líkt og 

hljóðfærin eru orðin framlengingar af hljóðfæraleikurum. En þessi framlenging er líka 

að færast í mörgum tilfellum nær hljóðfærunum og jafnvel inn í þau sjálf. Dæmi sem 

allir kannast við er rafmagnsgítarinn. Krafan um háværari hljóðfæri sem féll að 

stórsveitarsprengjunni í Bandaríkjunum á þriðja áratugnum leiddi af sér gítar með 

rafmögnun.53 Hægt væri að bera það saman við þróun píanósins á 19. öldinni sem 

krafan um að píanóleikarar gætu leikið konserta með stærri og stærri hljómsveitum 

ýtti undir. Svipaða þróun var að finna hjá strengjahljóðfærum enn fyrr vegna stærri 

tónleikasala. En vegna þess að tæknin var komin það langt í byrjun 20. aldar var hægt 

að nota uppmögnun af rafrænum toga til að svara kallinu. En þó svo að tilkoma 

rafgítarsins væri nákvæmlega það, uppmögnun, var ekki langt þangað til að fólk fór 

markvisst að nýta sér þessa sömu tækni til að breyta hljóði gítarsins eða brengla það.54 

Svo var það að sjálfsögðu afturverkun sem varð innblástur tónlistarmanna og 

einkennishljóð rafgítartónlistar. Bjögun (e. distortion) er tegund af hljóðumbreytingu 

sem er tiltölulega auðvelt að mynda með því að hækka næmni „pikköppanna“ upp úr 

öllu valdi og seinna fóru að koma alls konar pedalar sem juku á fjölbreytni tónblæs 

                                                
52 Sergei Jordá, „Interactivity and Live Computer Music“, Í The Cambridge Companion to 
Electronic Music, Nick Collins og Julio d’Escriván ritstýrðu (Cambridge University Press, 
2007). bls 89	  
53 „Early History of Rickenbacker“, sótt 7. desember 2016, 
http://www.rickenbacker.com/history_early.asp. 
54 Michael Campbell og James Brody, Rock and Roll: An Introduction (Cengage Learning, 
2007). bls 80	  
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hljóðfærisins og gítarmagnarar eru oft með innbyggða eiginleika til þess. Þó er þessi 

gríðarlega stórbrotni hljóðheimur rafgítarsins ekki bundinn við sjálft hljóðfærið sem 

hefur enn þá haldið sér í frekar föstum skorðum frá fyrstu árum þess. Hugmyndin um 

að breyta tónblæ hljóðfæris er töluvert önnur en að magna það upp en er þó afleiðing 

þess. Við hönnun rafhljóðfæra á 20. öldinni var oftast leitað beint í formbyggingu 

þekktra hljóðfæra til að þau kæmu ekki hugsanlegum notendum of spánskt fyrir 

sjónir. Þó voru til þeir sem voru algjörlega mótfallnir því að notast við fyrirmyndir 

fortíðarinnar þegar um væri að ræða hljóðfæri framtíðarinnar, þar má nefna 

theremínið sem hafnaði algjörlega allri snertingu hljóðfæraleikarans og hljóðfæris og 

fyrstu Moog-hljóðgervlana sem voru án hljómborðs vegna ótta við að fólki myndi 

finnast þeir of hefðbundnir.55,56 Tónlistarfólk hefur þó verið duglegt við að umbreyta 

hinum ólíklegustu hljóðfærum til að gera þeim kleift að mynda ótrúleg hljóð með 

hjálp rafrænnar tækni. Má þar nefna Meta-trompet Jonathan Impett og Hyper-flautu 

Cléo Palacio-Quintin en þeir notast báðir við MIDI tækni sem þeir tengja við 

hljóðfæri sín og sendir tölvu skilaboð um hvernig á að breyta hljóðum þeirra. Þetta er 

leyst með því að setja aukatakka á hljóðfærin á stöðum þar sem fingur 

hljóðfæraleikarans ná til án þess að þurfa að bregða sér úr venjulegri stöðu sinni.57 58 

Einnig notar Palacio-Quintin skynjara sem nema hreyfingu flautunnar sem tölvan 

túlkar svo til að umbreyta hljóðunum á fyrirfram ákveðinn hátt. Þarna hefur 

hljóðfæraleikarinn meira vald yfir umbreytingu hljóðanna og er því alvaldur í 

hljóðmynduninni, bæði þeim akústísku og rafrænu.59 En þessi hljóðfæri, þó þau séu 

vissulega framlenging á forverum sínum, eru háð tölvunni. Því er varla hægt að segja 

að þau standi á eigin fótum. 

Á Íslandi búum við svo vel að hafa nokkra snjalla listamenn sem hafa stundað 

hljóðfærasmíð af þessum toga. Dórófónn er eitt dæmi, smíðað af Halldóri Úlfarssyni 

myndlistamanni. Hljóðfærið byggir á afturverkunar áhrifum en er á flestan hátt líkt 

                                                
55 T. J. Pinch og Frank Trocco, Analog Days: The Invention and Impact of the Moog 
Synthesizer (Harvard University Press, 2009). bls 59-61 
56 Albert Glinsky, Theremin: Ether Music and Espionage, (Urbana og Chicago: Univerity of 
Illinois Press, 2000). bls 26-27 
57 Cléo Palacio-Quintin, „The Hyper-flute“, í Proceedings of the 2003 Conference on New 
Interfaces for Musical Expression, NIME ’03 (Singapore, Singapore: National University of 
Singapore, 2003), 206–207, http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1085714.1085764. 
58 Jonathan Impett, A Meta-Trumpet(er), sótt 9. desember 2016 af 
https://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/meta-
trumpeter.pdf?c=icmc;idno=bbp2372.1994.037 
59 Palacio-Quintin, „The Hyper-flute“. 
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sellói, allavega í nýjustu útgáfum þess.60 Undir strengjunum eru bæði „pikköppar“, 

sem nema hristing strengjanna, og litlir hátalarar sem varpa hljóðinu aftur á strengina 

og lætur þá hristast eftir að magnarar inn í hljóðfærinu hafa magnað upp hljóðið.61 

Þannig myndast afturverkunarhringrásin sem hljóðfæraleikarinn getur svo stjórnað 

með hnöppum á búk hljóðfærisins. Þannig getur hljóðfærið látið tón óma um sjálfan 

sig í langan tíma, jafnvel stystu pizzicato geta varað að því er virðist heila eilífð. 

Þráinn Hjálmarsson bjó til svipað hljóðfæri, kallað Þránófónn, sem er líka byggt á 

afturverkun „sem þrætt er gegnum hin ýmsu akústísku rými, þar sem eigintíðni 

rýmanna er dregin fram með hljóðlegri endurgjöf, með hjálp hljóðnema og 

hátalara.“62  

Fyrst bent var á ósjálfstæði hljóðfæra gagnvart tölvunni verður ekki hjá því 

komist að tala um fílinn í herberginu þegar kemur að sjálfstæði umbreyttra hljóða með 

hjálp stafrænnar eða flaumrænnar tækni: Hátalara. Rafhljóð hafa ennþá ekki brotist úr 

viðjum hljóðkerfisins og þurfa eilíft að vera háð hátölurum. Eins og kemur fram í 

fyrrnefndum dæmum hafa tónskáld eins og Berio og Stockhausen notað hátalara á 

skapandi hátt og átt við staðsetningu þeirra inni í rými til að búa til áhrif fyrir 

áhorfendur. Harvey nefnir í grein sinni þá staðreynd að öll rafhljóð, sama hvort þau 

séu gerð í rauntíma eða hafi verið í vinnslu í stúdíói í margar vikur, komi úr hátölurum 

og það hafi ruglandi áhrif á hlustandann því oft er erfitt að segja hvenær 

hljóðfæratónlistin endar og segulbandstónlistin byrjar.63  

 

4. Flutningshefð og vandamál hennar	  
Eins og fjallað hefur verið um hér hefur rauntímaraftónlist rækilega fest sig í sessi 

innan framsækinnar tónlistar á síðustu 50 árum eða svo. Tölvan er orðin jafn eðlilegur 

hluti af hljóðfæraskipan í samtímatónlist og saxófónninn eða rafmagnsgítarinn.64 Samt 

sem áður er veigamikill þáttur sem hindrar það að tónlistin geti myndað sér hlutverk á 

efnisskrá flytjenda sem vilja endurflytja þessa tónlist. Sá þáttur eru hinar geysihröðu 

tækniframfarir sem hafa átt sér stað á þessari hálfu öld síðan að rauntímaraftónlist 

                                                
60 Halldór Úlfarsson   „About Halldorophones“, sótt 9. desember 2016, 
http://www.halldorulfarsson.info/halldorophone5/about_halldorophones/index.html. 
61 Sama heimild. 
62 Sigríður Huld Blöndal, Þránófónar í Hafnarhúsinu, Morgunblaðið, 27. febrúar 2013, sótt 9. 
desember 2016 af http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1456602/ 
63 Harvey, „The metaphysics of live electronics“. bls 80 
64 Sergei Jordá, „Interactivity and Live Computer Music“, bls 89 
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kom fyrst fram á sjónarsviðið.65,66 Tæknin einfaldlega þróast svo hratt að búnaðurinn 

sem tónskáld semja verk sín fyrir er úreltur áður en ein eða önnur flutningshefð 

myndast á verkunum. Sem stendur reiða flytjendur tónlistar sem innheldur rafhljóð í 

rauntíma sig aðallega á það að tónskáldin séu enn þá lifandi til að geta uppfært 

leiðbeiningar sem eru sérhannaðar fyrir alls konar tæki sem erfitt er orðið að nálgast 

þrátt fyrir að stutt sé síðan þau komu til sögunnar.67 Ef tónskáldin eru ekki lengur til 

staðar myndast oft erfiðar spurningar um hvernig á að nálgast fyrirmæli (ef þau hafa 

þá einhvern tímann verið skrifuð niður í nóturnar). Eitt vandamálið er það hvort að 

hægt sé að fylgja fyrirmælum sem voru skrifuð fyrir raftæki sem eru nú í 

útrýmingarhættu, partar fyrir „fornsögulega“ hljóðgervla sem anga af skilningsleysi 

tónskáldsins á því hvaða tækni lá á bakvið gripinn.68 Oft er einungis hægt að nálgast 

hljóðgervla fyrir tíma stafrænunnar hjá fólki með mikla sérkunnáttu við að halda þeim 

við og þeir geta oft verið dýrir ef þeir eru yfir höfuð enn þá fáanlegir.69 Ef svo 

heppilega vill til að tónskáldið hefur skrifað inn almennar lýsingar um hverskonar 

hljóðmyndun eigi að eiga sér stað eða haft mikinn skilning á innri virkni tækninnar 

svo hægt sé með einföldum hætti að uppfæra hana með stafrænum staðgenglum, 

vaknar upp sú spurning hvort tónskáldið hefði viljað að tónlistin yrði flutt með nýrri 

tækni. Á árdögum flaumrænnar (e. analog) tækni voru fylgifiskar tækninnar óæskilegt 

suð og smellir sem tónskáld reyndu að forðast. Í dag, þegar við erum orðin vön 

stafrænni, suðlausri tækni, er mörgum sem finnst þessir „gallar“ heillandi og jafnvel 

eftirsóknarverðir.70 Umræðan er svipuð vangaveltum um hvort spila ætti 

hljómborðstónlist J. S. Bach á sembal eða nútíma píanó. Mörgum finnst sjálfsagt að 

spila þessa tónlist á píanó og færa þau rök fyrir því að ef píanóið hefði verið komið í 

þá mynd á barokktímanum sem það er nú hefði Bach að öllum líkindum nýtt sér það í 

staðinn fyrir að skrifa á sembal. Aðrir halda því fram (sem virðist vera almennt 

samþykki með þessa dagana) að þessi tónlist njóti sín best á hljóðfærin í þeirri mynd 

sem þau voru á þeim tíma sem þau voru samin. Ómögulegt er að finna fullnægjandi 

                                                
65 Nicola Bernardini og Alvise Vidolin, Sustainable Live Electronics, sótt 7. desember 2016, 
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:UlVmDO92XxQJ:scholar.google.com/
+sustainable+live+electronics&hl=en&as_sdt=0,5. 
66 Simon Emmerson, „In What Form Can Live Electronic Music Live On?“, Organised Sound 
11, tbl. 3 (desember 2006): 209-210. 
67 Emmerson, In What form Can Live Electronic Music Live On? bls. 216 
68 Bernardini og Vidolin, Sustainable Live Electronics	  
69 Sama heimild. 
70 Emmerson, In What form Can Live Electronic Music Live On? bls. 216 
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svar við þessum vangaveltum og jafnvel í tilfellum rauntímaraftónlistar þar sem 

tónskáldin eru flest meðal vor í dag er það mismunandi hver smekkur manna er. 

Tækni þarf ekki endilega að vera takmarkandi þó hún sé takmörkuð.71 

 

Lokaorð 
Rauntímaraftónlist er kimi tilraunartónlistar sem er í stöðugri þróun, í rauninni stöðugt 

að endurskapa sjálfa sig. Með tilkomu upptökutækninnar og möguleikanum á að 

skapa rafhljóð var óhjákvæmilegt að heimar raftónlistar og hljóðfæratónlistar myndu 

skarast og renna saman á þann hátt sem þeir gerðu. Leit tónskálda 20. aldarinnar að 

nýjum hljóðum og nýjum leiðum til að nýta hin hefðbundnu hljóðfæri til hins ítrasta 

sem og bylting tækniþróunnar komu af stað þessum samruna. Leitin einskoraðist ekki 

einungis við hljóðfærin heldur líka við rýmið þar sem tónlistin verður til. Við höfum 

skoðað hvernig þrjú þungavigtartónskáld í heimi rauntímaraftónlistar beita þessari 

tækni en það er ekki hægt að segja að möguleikar, nýttir og ónýttir, hafi verið 

fullskoðaðir. Tími og rúm eru lykilhugtök hér og eru líklegast þeir þættir sem tæknin 

hefur haft mest áhrif á í tónsmíðalegri hugsun. Tæknin gerir tónskáldum mögulegt að 

kafa ofan í hin minnstu hljóð og dvelja þar á sama tíma og hún getur hjálpað þeim að 

stækka rými og teygja á tímanum. Þó vakna upp töluverð vandamál við endurflutning 

og varðveislu þessarar tónlistar og þar eru tækniframfarir bæði versti og besti vinur 

okkar og sjálfbærni þessarar tónlistar er allt of lítil. Flutningshefðir er erfitt að mynda 

í þessu síbreytilega landslagi og því óvíst hvort að þessi tónlist muni lifa á sama hátt 

og klassísk tónlist fyrri alda. Því nær sem við förum okkur í sögunni er erfiðara að sjá 

þróun tónlistarinnar í samhengi og þess vegna er svo erfitt að spá fyrir um framtíðina. 

Engin stöðnun virðist þó vera sjáanleg í frumleika hljóðfærasmiða í nýtingu sinni á 

tækninni og alltaf eru að koma upp fleiri dæmi þar sem hljóðfærin og tæknin virðast 

vera að blanda sér saman. Auðvitað er ekkert grín að reyna að koma nýju hljóðfæri 

inn í tónlistarheiminn þar sem möguleikar hljóðfæranna sem eru til eru fjölmargir og 

sérhæfða hljóðfærakunnáttu er ekki að finna á hverju strái. Tæknin er samt sem áður 

komin til að vera og til að þróast og hvort sem hið hefðbundna mun þróast með eða 

verða eftir á blaðsíðum sögunnar verður spennandi að fylgjast með eða taka þátt. 

                                                
71 Emmerson, In What form Can Live Electronic Music Live On? bls. 217	  
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