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Útdráttur 

Þessari ritgerð er ætlað veita innsýn í merkingu hljóðs sem á ensku nefnist noise og reyna 
að komast betur að hvað það er og hvernig það virkar á hlustandann – mun ég jafnframt 
skrifa „nojs“ í stað enska heitisins, bæði til að geta beygt orðið eðlilega og finnst mér það 
skynsamlegt vegna fjölbreytilegrar notkunar á enska orðinu. Ég mun meðal annars hafa til 
hliðsjónar tónlistarstefnu- og senu í Japan sem á ensku nefnist noise music, grennslast fyrir 
um hvernig nojs í þeirri senu er notað og hvernig það verður til, ásamt því að bera upp 
hugmyndir um hvort og hvernig hægt sé að nota nojs sem tónsmíðatæki og/eða 
tónsmíðaaðferð. Tilgangur þessarar ritgerðar er að opna augu og eyru lesandans fyrir nojsi 
sem vonandi leiðir af sér aukinn skilning og hrifningu á þessu áhugaverða fyrirbæri. Að 
gera tónlist sem byggir að mestu á nojsi og hlusta á nojs er meðvituð lífstílsákvörðun sem 
hentar ekki öllum en fyrir þá sem ákveða að taka áhættuna og sökkva sér í þetta efni er 
heill heimur af nýjungum, bæði í hljóði, sköpun og hugsunarhætti sem getur svo nýst okkur 
í allri okkar sköpun – hvort sem um ræðir tónlist eða eitthvað annað. Til að skilja í raun 
hvað nojs sé þarf að skoða það frá mörgum ólíkum sjónarhornum. Nojs er ekki bara nojs! 
Merkingin er margræð, mjög opin og fjölbreytileg. Lítið hefur svosem verið greypt í stein 
með merkingu og hlutverk þessa ágæta fyrirbæris í gegnum tíðina og ætla ég mér ekki í 
þessari ritgerð að gera tæmandi lista, heldur verða rannsakaðir ýmsir vinklar fyrirbærisins, 
saga og notkun nojsins verður kynnt fyrir lesendum og athugað verður hvort hægt verði að 
varpa einhverju nýju ljósi á tilveru og afleiðingar þess.  

 Helsta niðurstaðan er sú að nojs er hljóðrænt, stílfræðilegt og boðfræðilegt 
fyrirbæri, pólitískt málgagn, lífsskoðun og lífstíll.  
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1. Inngangur  

Nojs hefur farið alveg jafn mikið fyrir brjóstið á fólki og það hefur verið því innblástur. 

Tónskáld sérstaklega, um víðan heim hafa orðið fyrir miklum innblæstri frá fyrirbærinu og 

á sinn eigin hátt reynt að innleiða heimspekina í kringum það í tónlist sína. Í vestrænni 

tónlist eru áhrif nojsins til að mynda að finna í tónlist gríska tónskáldsins Iannis Xenakis 

þar sem brútalisminn í tónlist Xenakis og hinar ýmsu hliðar nojsins haldast hönd í hönd 

ásamt Threnody to the Victims of Hiroshima eftir pólska tónskáldið Krzysztof Penderecki, 

sem er sígilt dæmi um hvernig hljóðfærum er stillt upp saman til að mynda eina heild án 

greinanlegs hryns eða grunntóns og verða þar af leiðandi eins konar hvítu nojsi (e. white 

noise).  

 

Einnig hefur hugmyndafræði og framkvæmd spektralismans sterka tengingu við nojsið, þar 

sem nöfn tónskálda á borð við Gérard Grisey og Tristan Murail bera helst á góma. En þeir 

voru leiðandi öfl í spektraltónlist seinni hluta síðustu aldar þar sem - rétt eins og stór hluti 

heimspekinnar í kringum nojsið, er megintilgangurinn að kafa ofan í hljóðið með ýmsum 

leiðum og vera hluti af ástandinu. 

 

Eitt megineinkenni nojsins er að það er enginn sögumaður eða söguþráður. Nojs tónlist 

snýst um ástand og leiðir ekki af sér neina skýra tímalínu, sem í mótsögn sinni krefur 

hlustandann um að skapa sína eigin tímalínu innra með sér. Nojs kemur og fer og er aldrei 

eins hverju sinni. Það er ástand; einstakt í hvert eitt og einasta skipti sem það birtist, lútir 

engum reglum og birtist og hverfur þegar því sýnist. 

 

Nojsið getur komið fram í svo mörgum myndum. Það er ekki bara í tónlist sem nojs er að 

finna, heldur er það einnig að finna í tungumálum, grafískri hönnun, myndlist og vísindum 

svo fátt eitt sé nefnt. Í tónlistinni getur nojse verið tónefni, hljóðfæri og hjálpartæki. Það 

getur einnig staðið eitt og sér sem meginefniviður tónverks þar sem orkan sem það ber með 

sér er svo gríðarleg. Rétt eins og fiðlu, víólu og sellói er otað saman, er hægt að gera það 

sama við margar mismunandi tegundir innan nojs fjölskyldunnar.  
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Til að aðskilja hverja tegund nojs fyrir sig, er henni svo gefið nafn út frá tíðnisviði 

litaspektrúmsins. Blátt nojs (e. blue noise) til dæmis fær nafn sitt vegna þess að blár er 

skýrastur á efra tíðnisviði spektrúmsins sem samsvarar sér í virkni þess nojs – en það 

styrkist eftir því sem farið er ofar á tíðnisviðinu. Loks getur nojsið þjónað þeim tilgangi að 

dreifa upplýsingum í upptökum til að mýkja út bjaganir – tækni sem á ensku kallast 

dithering. 

  

Flestir tengja nojs örugglega við hávaða í formi hljóðstyrks, samanber rokkhljómsveit sem 

spilar það hátt að hlustandinn þarf að halda fyrir eyrun á sér til að hlífa þeim fyrir sársauka. 

Nojs getur líka mjög auðveldlega verið ymurinn fyrir utan gluggann okkar – hljóð sem 

ýmist koma frá umferðinni, flöktandi trjágreinum, regndropum að falla á þakið, fólk að tala 

saman í fjarska og þess háttar. Ef við rennum fingurnöglunum eftir veggjum herbergisins 

sem við stöndum í þá heyrum við vissulega hljóð.  

 

Það er harla ólíklegt að við heyrum neinn tón koma frá strokunni, heldur er líklegra að við 

heyrum órætt suð. Þetta suð er ein birtingarmynd nojsins. Alveg eins og rokkhljómsveitin 

sem spilar á öfgakenndum hljóðstyrk er líka að framkalla nojs. 

 

„Nojs víkur sér stöðugt undan skilgreiningum sem gerir það heillandi og skáldlegt. Við 
getum reynt að vísa í það en við munum aldrei ráða yfir því. Það er alltaf stærra en við og 

vísar á vissan hátt út úr verkinu, út úr kerfinu.“1 

 

Ég mun ekki reyna að þýða orðið nojs yfir á íslensku þar sem fyrir mér væri það of mikil 

einföldun. Þess í stað mun ég útskýra hverju sinni hvernig ég lít á merkingu orðins, hvaða 

hluta þess ég er að skoða ásamt því að útskýra hvernig og hvert samhengið er hverju sinni. 

                                                
1 (Atli Ingólfsson, munnleg heimild, 8. febrúar 2017) 
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2. Japanoise 

Í orðabók myndi skilgreiningin á nojs vera eitthvað á þessa leið; hávaði, læti, skarkali og 

þar fram eftir götunum.2 Strax við fyrstu sýn er nokkuð ljóst að um er að ræða atburði 

tengda áreiti. Um ræðir hreyfingar í hljóði sem berast svo eyrum hlustandans, honum til 

mikils ama og er það því nokkuð ljóst að það unir sér enginn í miklum látum og hávaða... 

Eða hvað?  

 

Það er varla hægt að tala um nojs í tónlist án þess að fara aðeins inn á það sem er að gerast 

í nojssenunni í Japan. Eins og áður hefur komið fram er tónlistarstefna í Japan sem á ensku 

er einfaldlega kölluð noise music, eða Japanoise og vísar í þann ógurlega hávaða sem 

tónlistarmenn af þessu landsvæði framkalla. Í stuttu máli lýsir sú stefna sér þannig að um 

er að ræða haf óræðra hljóða, oftar en ekki á öfgakenndum hljóðstyrk yfir tiltölulega 

langan tíma og án allra lýrískra einkenna.  

 

Skiljanlega er þetta ekki fyrir alla til að hlusta á þar sem öfgar eru í hávegum hafðar á 

nánast öllum sviðum tónlistarinnar; tónefnið er órætt og bjagað, hrynurinn er óskýr og í 

raun sjaldan til staðar af neinu viti, dýnamíkin er þannig að annað hvort er ekkert í gangi 

eða allt á sama tíma – þannig að fljótt gefur að líta að þetta er ekki „hefðbundin“ tónlist 

miðað við margt annað sem er til.  

 

2.1 Pólitík og anarkí 
Japanoise-ið á rætur að rekja til tveggja hreyfinga fyrst og fremst: annars vegar í Tokyo og 

hins vegar í Osaka. Þetta voru pönk- og nýbylgjuhreyfingar innblásnar af því sem var að 

gerast í Englandi með böndum á borð við Sex Pistols3 og varð að vissu leyti kveikjan að 

þeirri háværu tónlistarsköpun í Japan sem við þekkjum í dag.  

                                                
2 Tilvísun í orðabók Glosbe 
3 Masato Matsumura, „The Birth of Noise in Japan.“ Red Bull Music Academy Daily, 14. október 
2014, sótt 10. apríl 2017 á http://daily.redbullmusicacademy.com/2014/10/birth-of-noise-in-japan-
feature 
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Á sama tíma og þessi nýja tegund tónlistar að vestan kveikti vissulega innblástur í mörgum 

japönskum ungmennum og leiddi af sér mörg fín pönkbönd í Japan, varð hún einnig þess 

valdandi að nú fóru að birtast hávaðaseggir hér og þar sem byrjuðu að prófa sig áfram með 

aggressjónina og hávaðann sem fylgdi breska pönkinu, en setja það í annan búning og gera 

meira að sínu eigin. 

 

Í mynd Cédric Dupire og Gaspard Kuentz, We don’t care about music anyway… frá árinu 

2009 koma mörg af helstu nöfnum Japanoise senunnar fram þar sem fylgst er með 

samræðum þeirra á milli um allt á milli himins og jarðar, þó aðallega hvernig japönsk 

menning hefur haft áhrif á þá og mótað tónlistar- og hávaðasköpun þeirra. 

 

Um miðbik myndarinnar er rætt við Fuyuki Yamakawa þar sem hann nefnir að um leið og 

einstaklingur fæðist í Japan þá sé búið að ákveða hvernig hann muni, eða réttara sagt „eigi“ 

að lifa lífi sínu. Krafist er af einstaklingnum að mæta í vinnu og byggja upp heimili – það 

sé skilgreiningin á hamingju hér í Japan.4 Annað virðist ekki skipta jafn miklu máli 

samkvæmt Yamakawa og taka hinir viðmælendur myndarinnar undir þetta heils hugar.  

Hvort sem þetta er rétt hjá honum eða ekki þori ég ekki að fullyrða en þetta er þó 

áhugaverður vinkill á hvernig hann (og fleiri kollegar hans) nálgast tónlist, komandi frá 

Japan. Það er eins og að með því að gera nojstónlist séu þeir svolítið að berjast á móti 

kerfinu – sem er auðvitað sama hugmyndafræði og mótaði breska pönkið. Nema í stað 

hefðbundinna hljóðfæra er notast við gjörólík tæki og tól; ómúsíkalska hljóðgjafa, til að 

framkalla hávaða sem stingur í stúf við allt sem japönsk tónlistarhefð hafði upp á að bjóða 

á þessum tímapunkti. 

 

Írski heimspekingurinn Paul Hegarty veltir fyrir sér í bók sinni Noise/Music: A History frá 

árinu 2013, hvort að sú ótrúlega uppspretta „djöfullegra“ hljóða sem verið sé að framkalla, 

sé svar listamannsins við fastmótaðari stefnu Japans um hvernig hinn almenni borgari eigi 

að haga lífi sínu, hvað sé rétt og rangt í hegðun hans og hvers sé ætlast til af honum.5 Það 

                                                
4 Cédric Dupire, We Don’t Care About Music Anyway..., DVD (París: Studio Shaiprod, 2009)  
5 Paul Hegarty, Noise/Music: A History. 3. útg. (London: Bloomsbury 2013), bls. 133. 
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greinilega virðist vera sem svo að rætur nojsins liggi í menningarlegri uppreisn þar sem 

fyrirfram mótuðum gildum og lífstílsmynstri er mótmælt af mikilli hörku með ýmsum 

leiðum sem loks leiða af sér nýjan og óþekktan tjáningarmáta í formi nojsins. 

 

Þó vill tónlistarmaðurinn og rithöfundurinn Mason Jones ekki gangast við þessu þar sem 

hann segir í viðtali við Japanese Independent að flest japönsk bönd sem hann þekki 

persónulega líti alls ekki á það sem svo að það sé nein tenging á milli tónlistar þeirra og 

japanskrar menningar.6  

 

Nokkuð ljóst er að það eru skiptar skoðanir á ástæðu uppruna nojstónlistarinnar og munum 

við sennilega ekki fá botn í það mál nokkurn tíman á næstunni. Áhugavert er að sjá með 

þessu að þó svo nojstónlistin í Japan spretti upp úr pólitík þar sem anarkí ríkir og 

stöðluðum gildum er mótmælt, er boðskapur hennar í raun gjörsamlega and-pólitískur. 

Boðskapur og lifibrauð nojsins er ekki að segja okkur neitt. Hver og einn hlustandi túlkar 

nojsið á sinn eigin hátt sem leiðir af sér persónubundna upplifun sem ekki er hægt að 

formúlera á einn eða neinn hátt. Hvernig tímalínan er fer svo gjörsamlega eftir 

einstaklingnum og ástandi hans og líðan hverju sinni. 

Í fylgjandi köflum munum við rannsaka það sem ég tel vera fjögur lykilatriði Japanoise-

ins: tónefni, dýnamík, form og upplýsingamagn. 

 

2.2 Tónefni í allri sinni óræðni 
Efniviður Japanoise-ins er áhugaverður að því leytinu til að örsjaldan er um notkun 

akústískra hljóðfæra að ræða, heldur er yfirleitt notast við óræðari tóngjafa á borð við 

rafkerfi hinna ýmsu tækja, járnstangir og í raun allt sem gefur ekki frá sér tónalt hljóð í 

formi greinanlegra tíðna. Til að mynda hefur listamaðurinn Kimihide Kusafuka sem 

gengur undir nafninu K2 mikið notast við stálbita og staura sem er að finna á 

byggingarsvæðum, Merzbow notast mikið við blátt og hvítt nojs og Keiji Haino gerir heil 

verk út frá hringómun (e. feedback) gítarmagnara. Þessi listi er þó ekki tæmandi og virðist 

                                                
6 Paul Hegarty, Noise/Music: A History. 3. útg. (London: Bloomsbury 2013), bls. 133. 
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vera tilhneiging  innan senunnar til að gera hverja plötu fyrir sig eins ólíka og hægt er frá 

þeirri fyrri. 

 

Á sama tíma og það er í eðli listamannsins að vera stöðugt að leitast við að finna nýjar 

leiðir til sköpunar, þá er hugmyndin með þessari aðferðafræði líka sprottin út frá anarkíinu 

sem kom þessari stefnu á fót til að byrja með; að mótmæla stöðluðum lifnaðarhætti og 

fyrirframgefnum formum með því að notast ekki við nein form til að marka tónlistina af og 

nýstárlega tóngjafa til að glæða tónmálið nýju lífi. 

 

Hið hefðbundna Japanoise notast mest megnis við stafrænan búnað (e. digital equipment) á 

borð við tölvur og samplera (e. sampler), en það sem sampler gerir er að hann tekur hljóð, 

geymir vissan hluta af hljóðinu og spilar það svo aftur á þann hátt sem tónskáldið vill að 

það hljómi. Hvernig tölvurnar eru notaðar er svo frábrugðið því hvernig þær eru nýttar 

fyrir vestan að því leytinu til að í Japanoise-inu eru öll hljóð mjög ber og í raun það helsta 

sem er gert við þau er að hljóðstyrkur þeirra er keyrður í botn sem leiðir svo til stafrænnar 

bjögunar (e. digital distortion). Hér er vissulega verið að tala um nojs í formi bjögunnar á 

hljóði sem ber ekki að rugla saman við bjögun á ástandi eða formi. 

 

Japanoise-ið fagnar „því ranga“ í tónefninu og notar það til að skapa ástand án alls 

fylgjanlegs efnis. Það er heilandi í óræðni sinni sem verður til þess að við sem hlustendur 

förum að heyra hluti sem eru ekki til staðar. Óræðnin verður skýrari innra með okkur eftir 

því sem líður á og byrjar að hafa eins konar vitundarbjagandi (e. psychedelic) áhrif á 

skynfærin sem leiðir til þess að við byrjum smám saman að móta grunn úr því sem okkur 

finnst við heyra og þar af leiðandi búa til nýja tónlist.  

 

2.3 Form og formleysi 
Sem hluti af anarkíinu virðast form ekki hafa náð neinni almennilegri fótfestu í Japanoise-

inu, sem kannski að vissu leyti er rökrétt þar sem afnám formanna passar inn í uppreisnina 

gegn því hefðbundna. Þó vill Paul Hegarty meina að þótt tónlistin eigi ekki margt 

sameiginlegt með hinni almennu vestrænu tónlist, þá séu áhrif vestrænna tónlistarforma að 
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gæta víðs vegar í Japan.7 Þessu er ég að vísu ekki sammála, þar sem nánast 

undantekningarlaust er reynt að fara með hlustandann í ákveðið ástand sem varir bara á 

meðan verkið er í gangi og er formið alltaf það sama; formleysi!  

 

Það form, ef form skyldi kalla, gengur út á að það sé ekkert form! Formið á ekki að hafa 

vægi, ekkert frekar en neitt annað atriði. Það sem skiptir máli er ástandið og að engar 

staðlaðar hugmyndir vestrænnar tónlistar setji neinn áþreifanlegan svip sinn á það. 

 

Hér er verið að segja að það skipti engu máli hvort það sé form eða ekki. Það er verið að 

fjarlægjast allt sem er áþreifanlegt og mótað fyrirfram með einbeittum brotavilja. Tónlistin 

snýst um að vera hluti af ástandi og þar við situr. Það er enginn söguþráður, tímalína eða 

neitt eitt hljóð (hvað þá hljóðfæri) eða mótíf  sem hægt er að fylgja. Manni er hent í djúpu 

laugina og annað hvort syndir maður eða sekkur. 

 

Það er skiljanlegt að tónlistarmenn þessarar senu hafi svona mikið fyrir formleysinu þar 

sem ef um einhverjar áþreifanlegar kaflaskiptingar væri að ræða, myndi ástandið rofna og 

ef ástandið rofnar eða truflast á einhvern hátt þá hefur formleysinu mistekist ætlunarverk 

sitt; að koma hlustandanum í fullkomnlega hlutlaust ástand. Þetta hlutlausa ástand sem um 

ræðir kemur svo inn á hvernig ofmagn upplýsinga – sem verður rætt í næsta kafla - getur 

leitt það sama af sér og hvernig upplýsingaofmagnið og formleysið vinna að sama 

markmiði. 

 

2.4 Ofmagn upplýsinga 
Fram hefur komið að í Japanoise-inu sé ítrekað verið að stefna að ástandi, hlutleysi, láta 

tímann standa í stað og unnið markvisst að því að ekki sé neinn athyglispunktur til staðar. 

Það sama á við um meðhöndlun hljóðsins. Tónefnið er órætt og formið ekki til staðar og er 

það undir hlustandanum komið að túlka hávaðann sem umlykur hann – honum er falið það 

hlutverk að greiða úr efninu og gera það skiljanlegt fyrir sjálfum sér. Það er okkur 

eðlislægt að reyna skilja þær aðstæður sem við erum í og þær upplýsingar sem okkur berast 

                                                
7 Paul Hegarty, Noise/Music: A History. 3. útg. (London: Bloomsbury 2013), bls. 133. 
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og hlýtur manneskjan að hafa verið gædd þessum eiginleika frá upphafi tímans. Þannig að 

hvað gerist þegar upplýsingamagnið er það mikið að við náum ekki að vinna úr því á réttan 

hátt? 

 

Ef hljóð (eða hljóðfæri) fá rými til að anda og skína þá gerum við greinarmun á hljóðum, 

fáum sjálf tíma til að melta það sem er að gerast í kringum okkur og náum áfallalaust að 

halda athygli og fylgjast með framvindu verksins. Það er nánast hægt að fullyrða að sú er 

ekki raunin með nojstónlist. Framsetning tónefnisins og hljóðanna sem tónefnið er unnið úr 

samsvarar sér að miklu leyti með hvernig hvítt nojs virkar í eðli sínu; allar tíðnir á jafnstyrk 

þar sem fullkomins hlutleysis er gætt. Hvíta nojsið er svolítið eins og sínusbylgjan; 

hreinasta og hlutlausasta form sinnar tegundar og því eins konar táknmynd nojsins. 

 

Tökum sem dæmi verk eftir austurríska tónskáldið Peter Ablinger – þó svo að hann tilheyri 

ekki umræddri senu, þá er eftirfarandi verk lýsandi fyrir þá hugmyndafræði sem Japanoise-

ið gengur mikið út frá. 

 

Square (Weiss/Weisslich 7) er fjögurra mínútna verk sem samanstendur eingöngu af hvítu 

nojsi á jafnstyrk allan tímann þar sem ekkert breytist út á við, en innra við hjá 

hlustandanum byrjar að myndast rökrétt tímalína og alls kyns hreyfing fer að taka á sig 

mynd.  

 

Tónskáldið Atli Ingólfsson hefur minnst á að þegar hlustað er á hvítt nojs, þá sé ekki hægt 

að hlusta á allt tíðnisviðið án þess að reyna sigta út einhverjar upplýsingar sem verður til 

þess að inni í hausnum á okkur verður til partítur (raddskrá) - skynbjögunin og skynfærin 

leita inn á við og eitthvað lýrískt gerist.8  

 

Í Square (Weiss/Wiesslich 7) er einmitt þetta að gerast; við náum ekki að meðhöndla allar 

upplýsingarnar sem okkur berast þar sem þær eru einfaldlega of margar, koma allar á sama 

tíma og þegar við sem hlustendur höfum loksins komist að einhvers konar niðurstöðu 

                                                
8 (Atli Ingólfsson, munnleg heimild, 12. apríl 2017) 
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varðandi hvað við erum að heyra, þá gerist eitthvað glænýtt og algjörlega ótengt þeirri 

niðurstöðu sem við vorum komin með fyrir. Innbyrðist tímalína myndast þannig að 

strúktúr og skipulag á tíma eiga sér stað, sem er grundvallaratriði allrar tónlistarsköpunnar 

og við byrjum að heyra eitthvað sem er í raun og veru ekki til. Undirtitill verksins vísar 

einmitt í það ofmagn upplýsinga sem fylgja verkinu; 4 Minuten  weisses Rauschen. 4 

Minuten alles, eða 4 mínútur hvítt nojs. 4 mínútur allt.9 

 

                                                
9 Peter Ablinger, „Square (Weiss/Weisslich 7).“ Peter Ablinger: Quadrat, 11. mars, 1994. 
http://ablinger.mur.at/ww7_square.html 
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3. Róandi hliðar nojsins 

Þó nojstónlist, og Japanoise-ið sérstaklega, sé hávært, ófyrirsjáanlegt, sprottið úr viðjum 

arnarkísins og hálfgert pyntingartæki fyrir marga, þá á hugmyndafræðin sem því fylgir sér 

líka stað út fyrir tónlistarheiminn. Meðal annars í japanska Zen búddismanum þar sem 

markvisst er stefnt að ástandi, innsæi út fyrir meðvitundina, Nada jóga á Indlandi þar sem 

einblínt er á hljóðin innra með iðkandanum og bara í almennri hugleiðslu svo fáein dæmi 

séu nefnd. 

 

Jóga og búddismi er væntanlega ekki eitthvað sem flestir tengja strax við nojs og þó nojsið 

sé ekki alltaf beint til staðar, þá eru tengingar þarna á milli sem útskýra betur tilgang og 

virkni nojsins og þau áhrif sem það hefur á okkur. 

 

Ásamt því að þjóna tilgangi í hugleiðslu og núvitund, hefur hvítt nojs verið notað til að 

hjálpa til við svefntruflanir, til að auka afkastagetu og sem hjálpartæki til að takast á við 

eyrnasuð (e. tinnitus).10 

 

3.1 Japanski Zen Búddisminn 
Þó svo að heyranlegt nojs sé ekki mikið að finna í hinni hefðbundu athöfn japanska Zen 

búddismans, þá stefna báðar lífsskoðanir að ástandi – einhverju óáþreifanlegu augnabliki 

þar sem tíminn stendur í stað og líkami og sál gefa sig fullkomnlega á vald einhvers æðra 

og meira. Eins andlegt og þetta kann að hljóma – og ólíkt því sem við upplifum fyrst þegar 

við heyrum nojstónlist – þá leitast bæði nojstónlist og Zen búddisminn að því sama; ástandi 

og griðarstað fyrir huga og sál. 

 

Tökum sem dæmi möntrur innan búddismans. Möntrur eru stuttar setningar eða frasar sem 

eru endurteknir í sífellu og hafa sérstaka merkingu fyrir þeim sem fer með þær. Þær eru 
                                                
10 Jonathan Hobson, Edward Chisholm og Amr El Refaie, „Sound Therapy (Masking) in the 
Management of Tinnitus in Adults.“ Cochrane Databes of Systematic Reviews, 11. tölublað 14 
(nóvember, 2012): CD006371. DOI: 10.1002/14651858.DC006371.pub3. 
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endurteknar yfir langan tíma þangað til að þeim sem fer með þær finnst hann hafa náð að 

komast í eftirsótt ástand. Það sama gerist í Japanoise-inu þar sem endurtekning á 

upplýsingum yfir langan tíma verður til þess að hlustandinn hættir að hugsa um hljóðin 

sem sjálfstæðar einingar og byrjar að meðtaka þau sem eina heildstæða útkomu. Rétt eins 

og með Ablinger og hvíta nojsið þá yfir tímann hættum við að geta sigtað út upplýsingar 

og gefum okkur á vald hljóðsins. 

 

Innan Zen-fræðinnar eru nokkrir skólar þar sem hver og einn skóli er skilgreindur eftir því 

hvernig iðkandinn nálgast uppljómun (e. enlightenment). Hægt er að fara ýmsar leiðir til að 

upplifa hana, en samkvæmt búddamunknum Matthieu Ricard kemst viðkomandi í 

fullkomið ástand vitneskju og þekkingar þegar því er náð, sem er það sem þessi lífsskoðun 

snýst um.11 

 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort tenging sé á milli þessarar ævafornu lífsskoðunnar og 

nojsmenningarinnar sem Japanoise-ið hefur kynnt fyrir heiminum undanfarna áratugi. Eru 

japanskir nojstónlistarmenn meðvitaðir um Zen-ið og eru þeir vísvitandi að leitast eftir 

ástandi vegna tengingar heimalands þeirra við þessa lífsskoðun? Ekki er gott að segja hvort 

sú sé raunin þó það þyki ansi líklegt að Zen búddisminn hafi ómeðvituð áhrif á þá sem 

alast upp í Japan, rétt eins og náttúran hefur tvímælalaust áhrif á íslenska listamenn hvort 

sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki. 

 

Með þetta í huga er áhugavert að draga fram tvær tegundir Zen búddismans og setja í 

samhengi við nojsið og framsetningu þess í Japanoisesenunni. 

 

Í Sótó Zen búddismanum kemur einstaklingurinn sér vel fyrir og reynir eftir besta megni að 

hreinsa hugann smátt og smátt. Með auknu stressi í daglegu lífi fólks hefur iðkun þessarar 

lífspeki aukist talsvert á meðal almennings. Ferlið er þannig að yfir tímann nær iðkandinn 

að komast í ástand, hreinsa hugann og losna úr viðjum þess rökrétta og áþreifanlega sem 

                                                
11 Matthieu Ricard, „What does Buddhism mean by Enlightenment?“ www.matthieuricard.org, 7. 
desember, 2010. http://www.matthieuricard.org/en/blog/posts/what-does-buddhism-mean-by-
enlightenment 
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hann upplifir í sínu daglega lífi. Ég myndi kalla þetta hvíta nojs búddismans; ferli er sett af 

stað sem byrjar á núllpunkti og nær svo eftir talsverðan tíma að umbreyta öllu innra með 

okkur og færa okkur ástandið (eða uppljómunina) sem við sækjum svo sárt í.  

 

Samanber Square (Weiss/Weisslich 7) eftir Ablinger, Woodpecker no.1 eftir Merzbow og 

Metal Dysplasia sem er klukkutíma verk eftir K2 þar sem er ekki sekúnda af þögn eða lágri 

dýnamík – heldur er „gengið fram af“ hlustandanum með hörðu nojsi (e. harsh noise) á 

háum hljóðstyrk í rúman klukkutíma sem gerir það að verkum að hlustandinn hættir að 

reyna sigta út upplýsingar, tekur niður allar varnir líkama og huga og leyfir ástandinu að 

taka yfir. 

 

Mér þykir áhugavert að sjá – þó svo augljóslega sé ekki verið að spila hvítt nojs eða neitt 

því um líkt af fullum krafti þegar Sóto Zen búddisminn er iðkaður – hvort hugmyndin um 

Zen-ið skili sér í þessa öfgafullu tónlistarstefnu sem ekki bara er gróf, hörð og ógvekjandi 

heldur er líka sprottinn upp úr hugmyndafræði sem stingur í stúf við allan þann boðskap 

sem zen-ið boðar; að vera vísvitandi með læti og stæla í mótmælaskyni og uppreisn.  

 

En þrátt fyrir að nálgun ástandsins eða uppljómunarinnar sé svipuð hjá Sótó Zen 

búddismanum og flestu skipulagi Japanoise-ins þá er annar skóli sem á sér líka hliðstæðu í 

nojsinu sem nefnist Rinzai Zen búddismi. Saga Rinzai Zen búddismans á rætur sínar að 

rekja til norðaustur Kína og upphafsmanns hans Linji Yixuan sem þótti ansi harður og 

óhefðbundinn kennari. Kennsluaðferðir hans samanstóðu af öskri og barsmíðum sem áttu 

að bregða nemandanum þannig að hann myndi uppskera uppljómun út frá sjokkinu.12  

 

Ólíklegt þykir mér að slíkar barsmíðar eða háskalegt framferði kennara tíðkist í dag og 

gæti vel verið að þessu hafi verið breytt snemma í ferlinu. En þessi framkoma og hugsun, 

ásamt Sótó Zen búddismanum er hægt að tengja og bera saman við einkenni Japanoise-ins; 

tvær gríðarlega ólíkar leiðir sem leita á sama stað – að sama markmiði. Sjokk-effektinn (e. 

shock effect) sem um ræðir er mikið viðloðandi japanska noise-ið í formi litaðs nojs sem 

                                                
12 Barbara O’Brien, „Rinzai Is The Japanese Name of a School of Zen Buddhism.“ ThoughtCo., 9. 
maí, 2016. https://www.thoughtco.com/rinzai-zen-449854 
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kemur og fer á gríðarlega óreglulegum tímapunktum. Þó ofmagn upplýsinganna spili stóra 

rullu í leitinni að ástandinu með vef hljóða sem svo mynda eina heild því hlustandinn getur 

ekki sigtað út stakar einingar eða upplýsingar, þá er líka notast við innkomur stuttra hljóða 

á öfgakenndum hljóðstyrk til að hrista upp í hlustandanum. 

 

Þessa tegund nojstónlistar er til dæmis að finna í verkum Masonna, Merzbow, K2 og 

Incapacitants. Þannig að þó upplifun hlustandans sé meira í ætt við nálgun Sótó Zen 

búddismans, þá er mikið um Rinzai Zen-ið að finna líka. Ef Sótó Zen-ið er hafið, þá er 

Rinzai Zen-ið öldugangurinn; geyma sömu upplýsingar, hvort í sinni mynd. 

 

3.2 Hvítt nojs í jakkafötum 
Það fer kannski ekki á milli mála að í þessari ritgerð eru miklar mætur hafðar á hvíta 

nojsinu, virkni hans og þeim fjölbreyttu afleiðingum sem hann getur haft í för með sér. Ég 

lít hálfpartinn á hvíta nojsið sem manneskju sem á daginn klæðist jakkafötum, mætir í sína 

vinnu frá 9-17 og breytist svo um helgar í rokkstjörnuna sem hún er í formi Japanoise-ins. 

Þetta er ef til vill full skáldleg lýsing á þessu eðlisfræðilega fyrirbæri, en það sem ég meina 

er að á sama tíma og hvíta nojsið gegnir lykilhlutverki í flestum nojsverkum sem litur, 

drifkraftur eða eitthvað því um líkt, þá er það einnig notað sem hjálpargagn á ýmsum 

sviðum út fyrir tónlistarheiminn. Eins og fyrr segir hefur til dæmis verið sýnt fram á að 

hvítt nojs getur spornað við svefntruflunum, meðhöndlað eyrnasuð (e. tinnitus) og hjálpað 

við athyglisbrest.1314 

 

Þar sem hvítt nojs eru allar heyranlegar tíðnir á sama tíma á jafnstyrk, þá á sama tíma og 

það segir okkur ótrúlega mikið þá segir það okkur ekki neitt. Það er kannski ástæðan fyrir 

því að það sé svona hentugt til að útiloka utanaðkomandi áreiti. 

 

                                                
13 Colin Lecher, „White Noise Machine.“ Popular Science, 17. febrúar, 2014. 
http://www.popsci.com/article/science/fyi-why-does-white-noise-help-people-sleep 
14 Douglas Cootey, „ADHD Noise Distractions: White Noise.“ Additude, 19. ágúst, 2009. 
https://www.additudemag.com/adhd-noise-distractions/ 
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Clete A. Kushida, prófessor hjá Stanford Center for Human Sleep Research skrifar í 

tölvupósti til ritstjórnar Popular Science að rannsóknir hafi leitt í ljós að þeir sem eiga 

erfitt með að nálgast djúpsvefn og vakna ítrekað á næturnar, eru flestir að vakna vegna þess 

að það er ókyrrð eða truflun á aðstæðum; samanber til dæmis óreglulegar hrotur maka.15  

 

Sú lausn sem virðist hafa hjálpað flestum, heldur Clete áfram, er að hlusta á hvítt nojs á 

meðan maður sefur. Hvíta nojsið, er eins og segir allt heyranlegt tíðnisvið mannseyrans á 

jafnstyrk þannig kjörið er að nota hvíta nojsið sem eins konar ábreiðu (e. masking) á þá 

óreglulega atburði sem eiga sér stað í kringum okkur. 

 

Hvíta nojsið, sem er hreint nojs, er eitthvað sem í daglegu lífi myndi sennilega trufla okkur 

að einhverju leyti – rétt eins og vinnuvélarnar á byggingasvæðinu eða prentarinn á 

skrifstofunni - en í þessu tilfelli hefur það þó hlotið nýjan og æðri tilgang. Þannig að í 

tilfelli svefntruflananna er eitthvað sem við í daglegu lífi forðumst, notað til að koma okkur 

í stabílt ástand, eins írónískt og það hljómar.  

 

Allt er þó gott í hófi og verðum við ekki syfjuð á að heyra hvítt nojs í einungis fimm 

sekúndur, heldur þurfum við að koma okkur fyrir – rétt eins og í iðkun Zen búddismans - 

og leyfa hvíta nojsinu að taka yfir og koma okkur í eftirsótt ástand,  alveg eins og í 

Japanoise-inu. Hvernig hvítt nojs hver og einn kýs að hlusta á er svo persónulegur 

smekkur. Hvítt nojs getur verið í formi suðs eða öldugangs, verið ymurinn í trjánum fyrir 

utan svefnherbergisgluggann eða niðurinn frá bílaumferðinni. 

 

                                                
15 (Clete A. Kushida, skrifleg heimild, 2. febrúar 2014) 
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4. Hlustun og heyrn 

Hvernig nojs er skynjað er persónubundið við hvern og einn einstakling. Breytur (e. 

parameter) eins og hljóðstyrkur, litróf og hljómblær, lengd og endurtekning hafa öll 

eitthvað að segja um hvort tiltekið hljóð sé einfaldlega nojs eða hljóð fyrir okkur og veltur 

niðurstaða okkar á því hvort um sé að ræða „samþykktan“ hljóðgjafa eða ekki, á 

dómgreind okkar og samhengi.  

 

Eðlisfræðilega séð er ekki neinn munur á nojs og hljóði þar sem í báðum tilfellum er um 

titring í lofti, vökva eða fast efni að ræða. Bæði hljóð og nojs byggja á hreyfingum og 

sveiflum sameinda í tilteknum efni og hvort titringurinn beri svo með sér upplýsingar í 

formi nojs eða hljóðs veltur alfarið á hlustandanum.1617 

 

Þetta tekur írski heimspekingurinn Paul Hegarty undir í bók sinni frá 2007 Noise/Music: A 

History, en þar bendir hann á að nojs sé ekki fullyrðing (eins og tónlist). Heldur verði nojs 

einfaldlega til út frá væntingum hlustandans og hvernig hlustandinn móttekur og bregst við 

því sem hann svo heyrir – hvort sem um er að ræða eitthvað heyranlegt eða líkamlegt. 

 

4.1 Samþykktir hljóðgjafar 
Ef hlustandinn veit að hann er að fara heyra í píanói – hversu ómstríð hljóðin kunna að 

vera sem það framkallar – þá er hann ósjálfrátt búinn að gera sér væntingar um hvað hann 

er að fara heyra. Að minnsta kosti hvers kyns hljóðheim og textúrum hann er að búast við.  

 

Það er ansi líklegt að hlustandinn þekki píanó, viti að það er hljóðfæri og þekki að öllum 

líkindum hljóðin sem það mun framkalla. Þannig að þó hlustandinn þekki ekki tónlistina 

                                                
16 „The Probagation of Sound,“ pages.jh.edu~, 9. febrúar 2015. 
http://pages.jh.edu/~virtlab/ray/acoustic.htm  
17 „The Nature of Sound – The Physics Hypertextbook,“ physics.info/sound, 8. mars 1998. 
http://physics.info/sound/ 
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eða þyki hún ekki vera góð, þá er þetta samt tónlist fyrir honum (óháð persónulegum 

smekk hans). 

 

Ólíklegt er að það sama sé uppi á teningnum þegar hlustandinn er látinn heyra í borvél eða 

einhverju stóru vinnutæki. Þó ómstríðan og abstrakt textúra yfirborðsins sé svipuð - og 

fyrir hlustandanum sé þetta alveg jafn „lítil“ tónlist, þá myndi hann að öllum líkindum 

„samþykkja“ píanóið en ekki borvélina. Þetta hefur með það að gera að fyrir okkur er 

píanó hljóðfæri og borvél er vinnutæki. Ef hlustandinn gefur sér tíma til að virkilega hlusta 

á hljóðin úr borvélinni en ekki bara heyra þau, þá gæti vel verið að fyrir hlustandanum fái 

borvélin ögn meira vægi eða tilvistarrétt. Þegar við skiljum eitthvað sem hljóð eða tónlist, 

en ekki bara nojs eða utanaðkomandi áreiti, þá byrjum við að samþykkja hljóðið og gefa 

því tilgang.18 

 

Sömuleiðis má líka benda á að okkur er kennt um hina ýmsu strauma og stefnur í 

tónlistarsögunni og það sem einum kann að þykja vera nojs, þykir öðrum vera tónlist. 

Þannig að ef hlustandinn heyrir tónlist sem honum þykir vera fullkomin kakófónía (e. 

cacophony); án alls strúktúrs og tilgangs og tengir einfaldlega engan veginn við, þá getur 

hann alveg ábyggilega alltaf staðsett tónlistina einhvers staðar í tónlistarsögunni undir 

einhverri stefnu eða tengt það við eitthvað tónskáld, og þannig viðurkennt „nojsið“ sem 

tónlist. Þannig nýtur píanóið vafans á móti borvélinni sem þarf í raun að „hafa meira fyrir 

því“ að sanna sig sem áhlustanlegur hljóðgjafi sem framkvæmir eitthvað sem við 

móttökum sem tónlist, en ekki bara nojs og utanaðkomandi áreiti. 

 

4.2 Nojs eða tónlist? 
Það er í eðli okkar að skilgreina þau hljóð sem við heyrum útundan okkur sem nojs. 

Eitthvað sem „bara er þarna“, hvort sem það eru hljóðin frá vinnuvélunum á 

byggingarsvæðinu sem við erum að ganga framhjá eða lætin í prentaranum sem verið er að 

nota. Þegar við erum ekki að hlusta á hljóðin, heldur einungis heyrum þau, þá eru þau 

                                                
18 Michael N. Goddard, Benjamin Halligan og Paul Hegarty, Reverberations: The Philosophy, 
Aesthetics and Politics of Noise (New York: Continuum, 2012), bls. 177. 
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ósjálfrátt nojs fyrir okkur. Við skynjum þau sem abstrakt samsetningu hljóða, hluta af 

óræðri heild sem að lokum skilar sér í eitthverju allt öðru en músíkölsku formi. 

 

Í bók sinni Noise: The Political Economy of Music, upprunalega gefin út árið 1977, veltir 

höfundur hennar, Jacques Attali, fyrir sér hvort það sem þyki vera nojs á einum tímapunkti 

muni verða talið nojs að eilífu.19 Hann skoðar þessa hugmynd með tilliti til tónlistar 

almennt og sér í lagi tónlistarflutnings. Þegar hlustandinn byrjar að hlusta á hljóðin sem 

honum berast – veitir þeim alla sína athygli - og er ekki lengur einungis að heyra þau 

útundan sér, þá glata þau smám saman „nojskeimnum“ sem þau bera. Fyrir hlustandanum 

öðlast þau dýpri og meiri merkingu en áður fyrr og þar af leiðandi aukið sjálfstæði sem 

gefur þeim tilgang.  

 

Þegar þau berast eyrum okkar óumbeðin og við höfum litla sem enga stjórn á þeim þá 

ákveðum við ósjálfrátt að þau séu nojs; skarkali sem er ekki velkominn eyrum okkar. Ef 

hlustandinn gefur sér tíma til að staldra við og hlusta á hljóðin af alvöru, þá er líklegt að 

hann fari að samþykja þau og byrji að bera virðingu fyrir þeim. Eftir því sem við hlustum 

meira á hljóðin í kringum okkur, byrjum að veita þeim meiri athygli og gefa okkur tíma til 

að kafa ofan í þær upplýsingar sem þau hafa upp á að bjóða, því þægilegra verður það í 

raun fyrir okkur að lifa okkar daglega lífi.  

 

Væntingar okkar sem hlustendur til hljóða skipta svo miklu máli þegar úrskurða á um hvort 

verið sé að hlusta á nojs eða tónlist. Því þó tónefnið sé jafnvel án allra greinanlegra tóna – 

samanber umferðarniðurinn – þá með því að veita niðnum tilvistarrétt hættir hann að vera 

nojs. Hann breytist ekki endilega í tónlist, en hann verður að hljóði og hljóð er eitthvað 

sem við tengjum við tónlist.  

 

Sömuleiðis getur tónlist líka orðið að nojsi. Ef við búumst ekki við tónlistinni og okkur 

verður brugðið þá upplifum við hana sem nojs. Ég efast um að það séu margir sem tengja 

tónlist Mozart við nojs en ef sekúnda úr verki eftir hann er spiluð á háum hljóðstyrk í eina 

                                                
19 Jaqcues Attali, Noise: The Political Economy of Music, 1. útg. (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1985), bls. 15. 
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sekúndu, okkur að óvörum sem verður til þess að okkur bregður, þá í þessa sekúndu er 

Mozart orðinn að nojsi. Ekkert ósvipað Rinzai Zen búddismanum sem var rætt um í kafla 

3.1 sem fjallaði um áhrif þess að bregða einhverjum til að hljóta æðri upplifun. 

 



 

 

 

23 

Lokaorð 

Nojs er hugarástand og eins konar lífstíll. Nojs ögrar skynfærum okkar og á sama tíma og 

nojs er að finna sem verkfæri í tónlist, þá er það líka að finna á öðrum sviðum – til að 

mynda sem hjálpartæki við svefntruflunum. Að hlusta á nojstónlist og gera nojstónlist er 

meðvituð ákvörðun um að víkja sér undan skilgreiningum. Eins og segir, þá er það alltaf 

stærra en við og vísar á vissan hátt út úr verkinu og út úr kerfinu. 

 

Nojs getur birst í alls kyns formum og myndum og þjónað margvíslegum tilgangi. Það er 

öfgakennt og órætt í eðli sínu sem samsvarar sér að mörgu leyti hvernig það er notað, bæði 

innan tónlistarinnar sem utan hennar. Nojs leiðir af sér nýjar nálganir á tónlist, krefur okkur 

sem hlustendur að hlusta betur og er mikilvægur hluti af almennum tónlistarflutningi. Við 

lærum að hlusta upp á nýtt, byrjum að mynda okkur nýjar skoðanir og öðlumst annan 

skilning á því eðlisfræðilega fyrirbæri sem litað nojs er.   

 

Án nojsins væri tónlist á marga vegu of „örugg“ og held ég að með því að gefa þessu 

öfgakennda fyrirbæri meiri tilvistarrétt séum við að ögra okkar tónlistarsköpun á hollan og 

gefandi hátt. Við þurfum ekki endilega að notast við þær hugmyndir sem nojsið hefur upp 

á að bjóða, en vissulega tel ég það skynsamlegt að vera meðvitaður um hvað nojsið býður 

upp á sem litur, form eða formleysi og bjögun á textúru ásamt því að birtast í formi 

hljóðstyrks sem og  róandi og ertandi fyrirbæri í senn. 

 

Hugmyndin um að búa til ástand; eitthvað sem er ekki með neina sérstöðu eða dulda 

merkingu þykir mér ótrúlega heillandi. Hljóðunum er einfaldlega leyft að vera til og ekki 

neins er krafist af þeim þó þau séu notuð í vissum tilgangi – samanber ofnotkun þeirra í 

þeim tilgangi að veikja tilvist hljóðanna og ýta undir varnarleysi hlustandans. Það eru 

engar reglur og ekkert til að fylgja og elta. Hlustandinn er einfaldlega dreginn inn í heim 

nojsins sem varir á meðan hann er til. 
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