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Útdráttur 

Tímaleysi er hugtak sem á við um þau áhrif á tímaskynjun sem tónverk geta haft, þ.e. að 

brengla tímaskynjun innan tónverka og skapa þau áhrif að tíminn hraði eða hægi á sér við 

hlustun eða standi jafnvel í stað. Á seinni hluta 20. aldarinnar voru tilraunir með áhrif 

tímaleysis áberandi meðal tónskálda og fjallar þessi ritgerð um þrjú tónskáld sem unnu 

mikið með þessi áhrif í verkum sínum, Morton Feldman, György Ligeti og Salvatore 

Sciarrino, og hvað sé átt við þegar talað er um tímaleysi í tengslum við tónverk þeirra. 

Stuðst er við ýmsar fræðigreinar og –rit eftir m.a. Jonathan D. Kramer og Philip Alperson 

til að skilgreina hvað tímaleysi innan tónverka sé og hver tildrög þess séu. Í ritgerðinni eru 

greind þrjú verk sem höfundur telur gefa góða mynd af því hvernig hvert tónskáld skapi 

áhrif tímaleysis og eru það Why Patterns? eftir Morton Feldman, Lux Aeterna eftir György 

Ligeti og La perfezione di uno spirito sottile eftir Salvatore Sciarrino. Tónskáld þessi 

notuðust öll við innsæismiðaðar aðferðir með áherslu á tilfinningu til að ná fram 

tímaleysisáhrifum og notast höfundur því við svipaðar aðferðir við greiningu á verkunum 

auk þess sem rætt er almennt um tímaleysi í tengslum við tónskáldin með fræðigreinar og –

rit til stuðnings. Niðurstöður þessara athugana eru að ófyrirsjáanleiki og eyðing reglulegs 

púls eða rytma séu lykilatriði í verkum tónskáldanna þriggja og ná þeir því fram með 

mismunandi aðferðum á sinn eigin hátt, Feldman með óreglulega samhverf mynstur með 

óreglulegum endurtekningum, Ligeti notast við míkrópólýfóníu og ferli í stað framvindu 

og Sciarrino einblínir á mörk þagna, tóna og hljóða. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efnisyfirlit 

Inngangur .................................................................................................................................. 1	
Tímaleysi .................................................................................................................................... 3	
Greiningar á verkum ................................................................................................................ 7	

Morton Feldman .................................................................................................................... 7	
György Ligeti ....................................................................................................................... 10	
Salvatore Sciarrino .............................................................................................................. 13	

Niðurlag ................................................................................................................................... 16	
Heimildaskrá ........................................................................................................................... 18	
Myndaskrá ............................................................................................................................... 19	



 

Inngangur 

Tíminn er hluti af lífi okkar allra. Hann heldur áfram hvort sem við fylgjumst með honum 

eða ekki og birtast áhrif hans í hrukkum á andlitum okkar og annarri hrörnun; veðrun og 

landrofi sökum náttúruafla og framþróun tækni. Það er því óhjákvæmilegt að tíminn verði 

hluti af þeirri list sem við sköpum þar sem skynjun okkar og upplifanir gerast að einhverju 

eða öllu leyti innan tíma. Áhrifin eru þó mismikil eftir listgreinum og getur sum list virst 

óháð tíma líkt og málverk, þó við þurfum að gefa okkur tíma til að upplifa slíka list og taka 

inn merkingu hennar. Á hinn bóginn höfum við greinar líkt og sviðslistir og tónlist þar sem 

atburðir og framvinda gerist innan ákveðins tímaramma og má segja að slíkar greinar séu 

háðar tíma. 

Tala má um tíma tónverks í tvennu ljósi, þann mælanlega tíma sem það tekur að flytja 

verkið og það hvernig við skynjum framvindu tíma innan tónverks. Hugmyndir um 

skynjun tíma innan tónverka og hvernig hægt sé að hafa áhrif á þá skynjun hafa lengi verið 

tónskáldum hugleiknar. Þar má nefna endurreisnartónlist með áherslu á flæðandi línur þar 

sem reglulegur púls fellur í bakgrunninn og tónlistin leyfir tímanum að flæða frjálsum 

áfram. Andstætt þessu má stilla upp stöðugum og tifandi púls barokktónlistar sem setur 

tíma mjög fastar skorður. Tilraunir með tímaskynjun innan tónverka urðu áberandi á 20. 

öldinni og reyndu sum tónskáld meðvitað að brengla tímaskynjun hlustenda og/eða skapa 

ákveðið tímaleysi innan verka sinna. Hér verður rætt um tímaleysi sem ákveðin áhrif innan 

tónverka sem valda því að hlustendur upplifi að tíminn standi í stað eða tap á tímaskynjun. 

Mörg tónskáld reyndu að ná fram tímaleysi með ýmis konar tilraunum með rytma og púls, 

tónefni, formi, skipulagi og öllu því er viðkemur tónverkum. 

Slíkar tilraunir með tímaskynjun voru mest áberandi á seinni hluta 20. aldarinnar og 

voru birtingarmyndir þess margar. Framandi hugmyndir annarra þjóða og menningarheima 

um óreglulegan og ólínulegan tíma höfðu mikil áhrif og voru á skjön við vestrænar 

hugmyndir um tíma og tímaskynjun. Tilraunir sem þessar eru hluti af þeirri hreyfingu 

listamanna á 20. öldinni sem vildu ganga þvert á hefðir klassískrar tónlistar og hugmyndir 

um að semja verk sem passi inní tónlistarsöguna og var þá afnám hefðbundins 

tóntegundakerfis í forgrunni. Þó voru tilraunir með rytma og púls einnig áberandi og er 

tími og tímaskynjun þar mikilvægur þáttur og hefur vægi þess komið enn betur í ljós nú í 

seinni tíð. Áhrif hugmynda um tímaleysi á næstu kynslóðir voru mikil, má þar t.d. nefna 
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minimalistana sem sóttu mikið í þessa hugmyndafræði, og er því mikilvægt að skoða hvers 

vegna og hvernig mismunandi tónskáld sköpuðu áhrif tímaleysis í tónlist sinni. 

Þegar skoðuð eru verk frá þessum tíma koma í ljós tvær andstæðar nálganir á tímaleysi 

sem viðfangsefni, annars vegar hin seríalíska þaulskipulagða nálgun Karlheinz 

Stockhausen og tónskálda Darmstadt skólans og hins vegar innsæismiðuð nálgun tónskálda 

líkt og Morton Feldman, György Ligeti og Salvatore Sciarrino. Hér verður fjallað um 

innsæismiðaða nálgun á tímaleysi og verða tekin fyrir verk eftir tónskáldin þrjú sem 

höfundur telur gefa góða mynd af aðferðum viðkomandi tónskálda til að skapa tímaleysi 

innan tónverka og verður reynt að svara því hvað er átt við þegar talað er um tímaleysi í 

tónlist eftir Feldman, Ligeti og Sciarrino og á hvaða hátt það birtist í verkum og 

hugmyndafræði þeirra. 
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Tímaleysi 

Þegar hlustað er á tónlist er ekki komist hjá því að þau hljóð og þær hugmyndir sem settar 

eru fram komi hver á fætur annarri í tíma. Oft er því talað um að tónlist sé list tímans. 

Tónlist er samin með tilliti til þeirrar tónlistar sem fyrir er, hvort sem það er meðvitað eða 

ómeðvitað, og er því staða tónverks í sögunni mikilvægur hluti af verkinu og hefur áhrif á 

það hvernig verkinu er tekið og notið auk þess sem tónlist er samin, flutt og upplifuð í 

tíma. Ekki eru þó allir sammála þeirri skilgreiningu að tónlist sé list tímans og halda því 

frekar fram að tónlist sé í raun og veru, líkt og margar aðrar listgreinar, þræll tímans; 

verkið þarf að gerast innan ákveðins tímaramma og öll þau hljóð og þeir tónar sem heyrast 

í verkinu hafa ákveðinn tíma innan þessa ramma og við sem hlustendur heyrum tónana 

byrja, lifa og enda og upplifum þannig ferðalag þeirra gegnum tíma.1 Þar af leiðandi mætti 

segja að tónlist sé dæmi um listgrein sem sé háð tíma. 

Annað umdeilt sjónarhorn varðandi tíma og tónlist er það hvað varðar innri- og ytri tíma 

tónverka. Yfirleitt er talað um ytri tíma sem þann tíma sem það tekur að flytja tónverk og 

er það mælanlegur tími í sekúndum, mínútum og jafnvel klukkustundum. Þegar talað er um 

innri tíma tónlistar á það við um hvernig við upplifum framvindu tíma innan tónverka og 

geta tónskáld stjórnað þeim tíma á ýmsan hátt. 2  Burtséð frá þessum hugtökum og 

vangaveltum varðandi merkingu þeirra þá er vissulega munur á því hvernig við upplifum 

tíma og hvað tímanum líður í raun og veru og þó tónlist sé vissulega háð tíma, verði að lúta 

lögmálum og eiga sér stað innan hans, þá er skynjun okkar á tímanum sjálfum alveg jafn 

háð tónlistinni; við skynjum ekki tíma nema í samhengi við aðra hluti eða hugmyndir.3 

Línuleg hugsun hefur lengst af verið einkennandi fyrir vestræn samfélög og er þar átt 

við hugmyndir um framþróun samfélaga og tækni, orsök og afleiðingu og fleira. Vestrænar 

hugmyndir um tíma og tímaskynjun eru einnig og á það sérstaklega við um tónlist. 

Birtingarmynd þess er tóntegundakerfi og rytmaskipulag þar sem tónar og taktslög hafa 

ákveðið stigveldi. Þannig hafa orðið til ákveðin verkfæri og reglur sem tónskáld geta notað 

eða brotið að vild og er reglulegur púls og rytmi, sem lýtur lögum þeirrar takttegundar sem 

                                                
1 Philip Alperson, „„Musical Time“ and Music as an „Art of Time“.“ The Journal of Aesthetics and 
Art Criticism 38, 4 (sumar 1980): 407-417, bls. 407-408. 
2 Ibid., bls. 410-414. 
3 Richard McKeon, „Time and Temporality.“ Philosophy East and West 24, 2 (apríl 1974): 123-
128, bls. 123. 
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gefin er, mikilvægur hluti af vestrænu tóntegundakerfi og rytmaskipulagi. 4  Vegna 

kunnugleika reglulegs púls og rytma getur notkun þess skerpt á og undirstrikað framvindu 

tíma með taktföstum og reglulegum slögum og með því að stjórna hraða slíks púls og slaga 

getur tónskáld látið verk hljóma hratt, hægt og allt þar á milli. Væntingar og hugmyndir 

hlustenda skipta þannig miklu máli fyrir tónlistarupplifun; annars vegar er auðvelt að 

gleyma sér innan tónverka þegar ekkert kemur á óvart og hins vegar getur vitneskja um 

eitthvað sem koma skal haft þau áhrif að hlustandi bíði óþreyjufullur eða spenntur eftir því 

og má nefna atriði líkt og form, hefðbundin niðurlög og lausnir. 

Annað verkfæri tónskálda til að hafa áhrif á tímaskynjun okkar eru endurtekningar. 

Endurtekningar má finna víðast hvar í tónlist, þar sem þær finnast ekki hefur tónskáldið 

oftast meðvitað reynt að forðast þær, og birtast þær í endurteknum stefjum, laglínum, 

hljómum, viðlögum og fleiru. Endurtekningar hjálpa okkur sem hlustendum að finna 

mynstur og form tónlistar og þær hjálpa okkur að tengjast lagi eða tónverki þótt við séum 

að heyra það í fyrsta skipti; við förum að kannast við stefin og laglínurnar og búast við því 

hvað kemur næst og oft er okkur þá komið á óvart með einhverju nýju. Þó geta 

endurtekningar í tónlist aldrei verið nákvæmlega eins, hver einasta endurtekning er einstök 

hverju sinni þar sem hún birtist á ákveðnu augnabliki innan tíma og er aldrei hægt að ná í 

það augnablik aftur nákvæmlega eins og það var. Þannig minna endurtekningar okkur á 

það hvernig tíminn heldur áfram, óþrjótandi og viðstöðulaus. 5  Tenging þessi gerir 

tónskáldum kleift að notfæra sér endurtekningar til að hafa áhrif á tímaskynjun á ýmsa 

vegu, hægt er að forðast þær með öllu eða gera tónlist sem inniheldur ekkert nema 

endurtekningar á sama efni. 

Það er því óneitanlega ljóst að tími og tímaskynjun er óaðskiljanlegur og mikilvægur 

þáttur við gerð, flutning og hlustun tónlistar og ætti því ekki að koma á óvart að fjölmörg 

tónskáld hafi gert tilraunir með og notfært sér tímann í tónverkum sínum og hafa sumir 

jafnvel gengið svo langt að reyna að brengla tímaskynjun innan verka sinna.6 Finna má 

dæmi um brenglun tímaskynjunar í rómantík 19. aldarinnar þar sem aukin krómatík og 

áhersla á raddleiðslu var í forgrunni. Hröð hljómræn framvinda fór að missa vægi sitt og í 

stað hennar kom hæg hljómræn framvinda með krómatískri raddleiðslu sem teygði á þeim 
                                                
4 Jonathan D. Kramer, „New Temporalities in Music.“ Critical Inquiry 7, 3 (vor 1981): 539-556, 
bls. 539-540. 
5 Tom Service, „Stuck on repeat: why we love repetition in music.“ The Guardian, 29. apríl 2016.  
https://www.theguardian.com/music/2016/apr/29/why-we-love-repetition-in-music-tom-service. 
6 Robert Adlington, „Musical Temporality: Perspectives from Adorno and de Man.“ Repercussions 
6, 1 (vor 1997): 5-60, bls. 13. 
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lausnum og niðurlögum sem hlustendur höfðu vanist og lært að búast við.7 Hér eru strax 

komnar á sjónarsviðið þversagnir sem afbaka skynjun á tíma; aukin hreyfing og hraði í 

krómatískum línum á móti hægari framvindu hljómrænna ferla, ásamt leik að væntingum 

hlustandans varðandi niðurlög og lausnir. Svipaðar hugmyndir áttu eftir að koma í ljós með 

fyrstu 20. aldar tónskáldunum og þá sérstaklega Claude Debussy en á annan hátt en hér 

hefur verið lýst. 

Debussy heyrði í Gamelan hljómsveit frá Java á Heimssýningunni í París árið 1889 og 

varð í kjölfarið fyrir miklum áhrifum af framandi tónlist frá Austurlöndum, líkt og mörg 

tónskáld á 20. öldinni. Hann varð hugfanginn af viðhorfi slíkrar tónlistar og menningar 

hvað varðar frelsi frá vestrænni línulegri hugsun varðandi rytma og þá sérstaklega meðferð 

tónlistarinnar á tíma. Finna má fjölmörg dæmi um slíkt í tónlist Debussy þar sem enginn 

sérstakur rytmi er til staðar né þróun eða framvinda tónefnis á nokkurn hátt.8 Þegar línuleg 

framvinda er afbökuð á þennan hátt, eða er jafnvel ekki til staðar, hefur það bein áhrif á 

hina vestrænu hugmynd um „hreyfingu“ tónlistar í tíma; tónlist er alltaf á leiðinni að 

einhverri lausn eða niðurlagi sem verður lokaniðurstaða tónverksins. Hugmyndin um 

hreyfingu tónlistar var orðin rótgróin á þessum tíma í tónlistarfólki og hlustendum og 

nátengd línulegri vestrænni tímaskynjun og þegar tónskáld líkt og Debussy fóru að bregða 

út frá slíkri hugmyndafræði upplifðu margir að tíminn stæði í stað eða væri jafnvel óþarfur, 

svokallað tímaleysi.9 

Hugmyndir sem tengjast tímaleysi áttu eftir að verða enn mikilvægari og áberandi á 

seinni hluta 20. aldarinnar. Tímaleysi var ekki lengur aðeins hluti af heildaráferð og 

tilfinningu tónverka heldur voru tónskáld að semja verk með tímaleysi sem viðfangsefni 

eða þungamiðju; tónverkin áttu að vekja þau hughrif að tíminn sjálfur stæði í stað og voru 

til þess notaðar aðferðir svipaðar þeim sem hér hefur verið lýst. Stockhausen er tónskáld 

sem vann mikið með hugmyndir um tímaleysi út frá seríalískum vinnuaðferðum þar sem 

lengd nótna og rytmi er þaulskipulagður. Stockhausen fjallar um þær aðferðir í einni 

frægustu grein sinni „. . . wie die Zeit vergeht . . .“ eða „. . . hvernig tíminn líður hjá . . .“ 

og er þar lýst ítarlega hvernig ákveðnum nótnalengdum sé hægt að raða með skipulögðum 

kerfum og skapa þannig fullkomlega skipulagt tímaleysi. 10  Tilraunir sem þessar voru 

                                                
7 Kramer, „New Temporalities in Music,“ bls. 541. 
8 Brent Hugh, „Claude Debussy and the Javanese Gamelan.“ Brent Hugh, 3. maí, 1997. 
http://brenthugh.com/debnotes/debussy-gamelan.pdf. 
9 Kramer, „New Temporalities in Music,“ bls. 539-540. 
10 Karlheinz Stockhausen, „. . . How Time Passes . . .“ Die Reihe 3 (1957): 10-41. 
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einkennandi fyrir tónskáld af Darmstadt skólanum sem eru hvað mest áberandi þegar talað 

er um tónlist frá seinni hluta 20. aldarinnar. Sú sena er gjarnan kennd við seríalisma og 

stranga formfræði og var Stockhausen eitt af leiðandi tónskáldum þess skóla.11 

Mörg tónskáld voru þó annarrar skoðunar hvernig skapa ætti tímaleysi innan tónverka 

og má þar nefna Morton Feldman. Feldman hreifst ekki af þeirri aðferða- og 

hugmyndafræði seríalisma sem mest bar á meðal margra samtímamanna hans og tónskálda 

Darmstadt skólans og sótti því heldur innblástur til myndlistarmanna líkt og Philip Guston 

og Mark Rothko af New York skólanum. Þungamiðjan í verkum þeirra voru yfirleitt 

tilraunir með liti, ljós og mismunandi málningu og má finna miklar hliðstæður þar og í 

verkum Feldmans.12 Feldman vildi heldur reiða sig á innsæi við tónsmíðar sínar með 

áherslu á hljóðin sjálf frekar en tóna eða framvindu þeirra og er tímaleysi innan tónverka 

hans skapað með það að leiðarljósi ólíkt seríalískri nálgun Stockhausens.13 

Hér má því finna skýra tvískiptingu hvað varðar tímaleysi í tónverkum á seinni hluta 20. 

aldarinnar, seríalíska nálgun og innsæismiðaða nálgun. Ljóst er að tímaleysisáhrif eru 

nokkurs konar brenglun á tímaskynjun og koma þannig í veg fyrir reglulega og línulega 

tímaskynjun. Höfundur telur að aðferðir Stockhausens og annarra seríalista til að skapa 

fullkomna óreglu með reglulegum kerfum sé í raun þversögn. Sú aðferðafræði miðast við 

reglulegan og línulegan tíma og tekst því ekki að skapa raunverulegt tímaleysi á þann hátt. 

Höfundur kýs því að skoða tímaleysi í samhengi við þau tónskáld sem notuðust við 

innsæismiðaða nálgun, Morton Feldman, György Ligeti og Salvatore Sciarrino, og greina 

verk eftir þá. 

                                                
11 Justyna Humięcka-Jakubowska, „Music perception of avant garde: Musical structure and time“ 
(erindi á ráðstefnunni Beyond the Centres: Musical Avant-Gardes Since 1950, Thessaloniki, 
Grikkland, 1.-3. júlí 2010), 
https://www.researchgate.net/publication/228953564_Music_perception_of_avant_garde_Musical_
structure_and_time, bls. 1. 
12  Jeffrey M. Manchur, „But why is it so Long?: Eschatology and Time Perception as an 
Interpretation of Morton Feldman’s ‘For Philip Guston’“ (PhD-ritgerð, Bowling Green State 
University, 2015), https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ETD_SUBID:102329, bls. 57. 
13 Louis Goldstein, „Morton Feldman and The Shape of Time.“ Í Perspectives on American Music 
Since 1950, James R. Heintze ritstýrði, 67-80, (New York: Garland Publishing, 1999), bls. 68. 
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Greiningar á verkum 

Morton Feldman 
Morton Feldman hafði ekki áhuga á röðun eða kerfisbundnum tónsmíðum heldur vildi 

hann kanna ný hljóð og leyfa þeim að ráða för við tónsmíðar sínar, þ.e. að hljóðin sjálf ráði 

uppbyggingu verks og þróun þess hvað varðar tónefni, form og fleira. Slík hugmyndafræði 

var töluvert á skjön við það sem þóttu góðar tónsmíðar á þeim tíma14 og lýsir Feldman 

þessu á eftirfarandi hátt: 
Hingað til hafa ýmsir þættir tónlistar (rytmi, tónar, hljóðstyrkur, o.s.frv.) verið 
einungis greinanlegir með tilliti til formlegra tengsla þeirra á milli. Þegar látið er af 
stjórn kemur í ljós að þessi atriði missa sín upphaflegu og innbyggðu einkenni. En 
það er einungis vegna þessara einkenna sem þessi atriði geta sameinast innan 
tónverks. Án þessa einkenna getur ekki orðið nein sameining. Það fylgir því þá að 
óræð tónlist getur aðeins leitt til stórslyss. Þessu stórslysi leyfðum við að gerast. Að 
baki þess var hljóð – sem sameinaði allt. Aðeins með því að ‘aflaga’ þau atriði sem 
yfirleitt eru notuð til að byggja upp tónverk gátu hljóðin lifað í sjálfum sér – ekki 
sem tákn eða minningar sem eru minningar af annarri tónlist til að byrja með.15 

Hér á Feldman við að oft á tíðum séu tónskáld aðeins að endurraða minningum af 

annarri tónlist sem þau hafi áður heyrt og lært, ákveðin tilfinning næst með ákveðnum 

hljómum og tónum vegna þess að þannig hefur það verið í tónlistarsögunni. Hann vill þá 

meina að með því að taka ákveðin atriði úr samhengi og raða þeim upp á nýtt með áherslu 

á innsæi sé raunverulega hægt að skapa eitthvað nýtt með hljóðin sjálf sem grunn. Áhersla 

Feldmans á hljóm og hljóðheim tónverks frekar en uppbyggingu þess færði hann einnig í 

átt að tilraunum með tónleikaupplifunina sjálfa og þá sérstaklega tímaskynjun flytjenda og 

hlustenda og vann hann mikið með hugmyndina um tímaleysi; að brengla skynjun á tíma 

innan tónverka.16 

                                                
14 Ibid., bls. 67. 
15 „Up to now the various elements of music (rhythm, pitch, dynamics, etc.) were only recognizable 
in terms of their formal relationship to each other. As controls are given up, one finds that these 
elements lose their initial, inherent identity. But it is just because of this identity that these elements 
can be unified within the composition. Without this identity there can be no unification. It follows 
then, that an indeterminate music can lead only to catastrophe. This catastrophe we allowed to take 
place. Behind it was sound - which unified everything. Only by "unfixing" the elements 
traditionally used to construct a piece of music could the sounds exist in themselves - not as 
symbols, or memories which were memories of other music to begin with.“ Morton Feldman, 
„Predeterminate/Indeterminate.“ Í Give My Regards to Eighth Street, Bernard H. Friedman 
ritstýrði, 33-36, (Cambridge: Exact Change, 2000), bls. 35. 
16 Goldstein, „Morton Feldman and The Shape of Time“, bls. 74-75. 
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Tónverk Feldmans eru oft afar gisin og verður því erfitt að skynja form eða 

uppbyggingu og ýtir það enn frekar undir áhrif tímaleysis þar sem hlustandinn lifir í 

ákveðinni óvissu en hefur þó nægan tíma til að taka inn hvert einasta smáatriði í hverju 

hljóði; rytma, áferð og hljóm. Smáatriðin eru svo undirstrikuð með endurtekningum sem 

breytast smátt og smátt; ákveðnir eiginleikar og blær hljóðsins er dreginn fram. Hvert og 

eitt hljóð fyllir upp í vitund hlustandans án undirbúnings eða rökrænnar framvindu. 

Augnablikið er allsráðandi.17 

Feldman hafði mikinn áhuga á mynstrum og hreifst hann af mottum frá Asíu og Mið-

Austurlöndum og þá sérstaklega þeim sem höfðu óreglu í samhverfu sinni. Feldman bar 

verk sín oft saman við slíkar mottur þar sem endurtekningar og mynstur eru skýr við fyrstu 

sín en þegar betur er gáð má sjá að sum form og mynstur koma misoft fyrir á andstæðum 

hliðum, annars staðar má finna misræmi í litum og fleira í þeim dúr. Á svipaðan hátt raðar 

Feldman tónum og hljóðum í verkum sínum. Skynja má sífelldar endurtekningar en þær 

birtast okkur óreglulega með örlitlum breytingum á mynstri, tónblæ og áferð hverju sinni 

sem koma þannig í veg fyrir að endurtekningarnar verði fyrirsjáanlegar.18 Skapast þannig 

stöðnunartilfinning og er engin leið að vita hvað kemur næst eða við hverju má búast og 

um leið er ekki hægt að vita hversu lengi hvert ástand varir.19 Áhrifin verða enn sterkari í 

verkum hans sem spanna oft nokkrar klukkustundir; verkin neyða hlustandann til að 

gleyma stað og stund. 

Why Patterns? er verk eftir Morton Feldman frá árinu 1978 samið fyrir flautu, 

klukkuspil og píanó. Verkið er 30 mínútna langt, sem er nokkuð stutt á mælikvarða 

Feldmans, en verkið ber skýr merki tímaleysis. Í verkinu má finna þrjú afmörkuð mynstur, 

eitt í hverju hljóðfæri, og birtast þau okkur óháð hverju öðru til að byrja með.20 Um verkið 

sagði Feldman eftirfarandi „Það sem er áhugaverðast fyrir mig, semjandi eingöngu með 

mynstrum, er að það er engin ein skipulagningaraðferð betri en önnur, mögulega vegna 

þess að ekkert mynstur hefur forgang yfir hin. Tónsmíðaleg áhersla er eingöngu á hvaða 

mynstur skuli vera ítrekað og hversu lengi ...“21 Notkun Feldmans á mynstrum í verkinu 

                                                
17 Manchur, „But why is it so Long?“, bls. 67-70. 
18 Goldstein, „Morton Feldman and The Shape of Time“, bls. 73. 
19 Manchur, „But why is it so Long?“, bls. 67. 
20 Robert M. Tilendis, „Morton Feldman’s Rothko Chapel and Why Patterns?“ Gagnrýni á Rothko 
Chapel og Why Patterns?, eftir Morton Feldman. The Green Man Review, 16. júní 2016. 
http://thegreenmanreview.com/wordpress1/music-2/morton-feldmans-rothko-chapel-and-why-
patterns/. 
21 „The most interesting aspect for me, composing exclusively with patterns, is that there is not one 
organizational procedure more advantageous than another, perhaps because no one pattern ever 
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minnir óneitanlega á þær mottur sem hann var svo hugfanginn af og verður óregluleg 

samhverfan lykilatriði að því tímaleysi sem finna má í verkinu.22 

Áhugavert er að skoða hvernig uppsetning og ritun nótnanna er í verkinu og má einnig 

finna samsvörun þar við hinar asísku mottur. Hvert hljóðfæri er með mismunandi 

takttegundir og taktstrik koma ekki á sama tíma nema einstaka sinnum og er það nær eina 

leiðin fyrir flytjendur til að stemma sig af við hvort annað, sjá mynd 1. Hér neyðast 

flytjendur því til að fara nokkuð frjálslega með rytma sín á milli þó allt sé skrifað út mjög 

nákvæmlega í hverjum parti fyrir sig. Útkoman verður því aldrei eins við hvern flutning og 

myndast þá enn meiri óvissa og ófyrirsjáanleiki í verkinu sem er, líkt og áður hefur verið 

bent á, mikilvægur þáttur í því að skapa tímaleysisáhrif.23 

Mynd 1. Önnur og þriðja línu á fyrstu síðu Why Patterns? eftir Morton Feldman.24 

Verkið er afar hægt og illmögulegt er að skynja neina sérstaka framvindu í því. Til að 

byrja með spilar flautan mislangar einmana nótur á meðan klukkuspilið og píanóið spila 

staka hljóma eða tónbil, allt með mismunandi löngu millibili og gerir það að verkum að 

                                                                                                                                              
takes precedence over the others. The compositional concentration is solely on which pattern 
should be reiterated and for how long ...“ Morton Feldman, „Crippled Symmetry.“ Í Give My 
Regards to Eighth Street, Bernard H. Friedman ritstýrði, 134-149, (Cambridge: Exact Change, 
2000), bls. 140. 
22 Morton Feldman, Why Patterns? (London: Universal Edition Ltd., 1978). 
23 Ibid. 
24 Ibid., bls. 1. 
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ekki er hægt að greina neinn stöðugan púls eða rytma. Einnig er oft á tíðum erfitt að greina 

á milli píanósins og klukkuspilsins vegna líkinda í hljóm og tónefni og skapast þar enn 

einn óvissuþáttur.25 Í annarri línu á þriðju síðu byrjar píanóið að endurtaka sömu litlu 

tvíundina og ofan á það í þriðju línu byrjar flautan að endurtaka sama d-ið mislangt með 

óreglulegu millibili og undirstrikar það enn frekar óregluna í mynstrum hljóðfæranna. Á 

fjórðu síðu er skipt yfir í bassaflautuna og heldur hún áfram með langar nótur en litar þær 

þó með því að færa sig á milli venjulegs tóns og fluttertongue. Klukkuspilið fær svo nýtt 

efni á fimmtu síðu með hröðum krómatískum skrefum upp og niður óreglulega til skiptist. 

Þetta eru dæmi um þær hægu breytingar á mynstrum sem finna má í verkinu og ýta þær 

undir tímaleysi á þann hátt sem lýst hefur verið varðandi endurtekningar. Svipuð tilfinning 

heldur áfram út verkið en með þróun í tónefni hvers hljóðfæris.26 

Á fjórtándu, og jafnframt næstsíðustu, síðu verksins birtist þó óvænt kafli þar sem öll 

hljóðfæri eru í sömu takttegund, 3/8, og spila öll punkteraða fjórðuparta sem fylla upp í 

hvern takt. Skyndilega eru því öll hljóðfærin samtaka og stangast þannig á við það sem á 

undan hefur komið. Með þessu tekst Feldman að gera endann ófyrirsjáanlegan þar sem 

þessi hluti er nýhafinn þegar verkið endar og búast því eflaust flestir við áframhaldi.27 

György Ligeti 

György Ligeti er annað tónskáld frá seinni hluta 20. aldarinnar sem vert er að skoða í 

samhengi við hugmyndina um tímaleysi en þó á annan hátt en Feldman. Ligeti, líkt og 

Feldman, hreifst ekki af ströngum kerfum og reglum við tónsmíðar. Hann notaði vissulega 

ákveðna tækni og aðferðir við vinnu sína en slíkt var hugsað sérstaklega fyrir hvert verk 

hverju sinni til að ná fram ákveðnum eiginleikum, ekki sem grundvöllur verksins sjálfs. 

Haft var eftir honum um sínar eigin tónsmíðar að finna megi hvorki neitt vísindalegt né 

stærðfræðilegt í verkum hans heldur ljóðrænar samsetningar með tilfinningaþrungnu 

ímyndunarafli.28 

 Ligeti leit svo á að form verka réðist ekki af tónhæðum, rytma og lengd líkt og í hinum 

hefðbundna skilningi heldur að form verka ætti að ráðast af yfirborðsskipulagi, hreyfingu 

hljóðs og dreifingu á þéttni í tónsviði. Þetta viðhorf sýnir fram á hugmyndir um lóðrétta 

áferð hljóðs sem er á skjön við lárétta lagskiptingu tóna í seríalisma. Margvíslegum 

                                                
25 Ibid., bls. 1-3. 
26 Ibid., bls. 3-4. 
27 Ibid., bls. 14-15. 
28 Humięcka-Jakubowska, „Music perception of avant garde,“ bls. 3. 
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tónáferðum og –litum er blandað saman og farið er á milli ákveðinna áferða með fljótandi 

umbreytingum og verða þannig til nokkurs konar ferli. Með þessum hugmyndum fer 

viðhorf Ligetis til tónlistarlegs rýmis í samhengi við tíma að koma í ljós, „ ...hann gefur til 

kynna að umbreyting hljóðs er upplifuð sem samtíma útþensla af hljóðum sem koma hvert 

á fætur öðru.“29 Slík ferli í verkum Ligetis eru hægfara og gerast á löngum tíma en vegna 

þess að þau eru stöðugt í gangi þá upplifir hlustandinn ferlið einnig í augnablikinu sjálfu. 

Hér myndast ákveðin þversögn á tímaskynjun og er það með þessu móti sem tímaleysi í 

tónverkum Ligetis er hvað skýrast.30 

Annað fyrirbrigði sem veldur því að við skynjum tímaleysi í tónlist Ligetis er hin 

svokallaða míkrópólýfónía. Míkrópólýfónía er hugtak sem notað er yfir ákveðna tegund af 

hljóðmössum sem Ligeti var gjarn á að nota og er þess eðlis að hljóma kyrrstæð við fyrstu 

hlustun en þegar að er gáð kemur í ljós að allt iðar af lífi undir yfirborðinu. Þessu nær 

Ligeti fram með því að láta hverja rödd spila mismunandi nokkurra nótna skala, oft 

krómatíska, og endurtaka þá í óreglulegri röð og rytmum. Hann raðar því þannig að 

dreifing nótna og tónhæða verður jöfn yfir takt og tónsvið og gefur þannig kyrrstæðan blæ, 

aftur á móti er allt á stöðugri hreyfingu í röddunum sjálfum.31 Hér birtist enn og aftur 

þversögn á tímaskynjun, nema á smærri skala en áður, og er það enn önnur birtingarmynd 

tímaleysis hjá Ligeti. 

Kórverkið Lux Aeterna eftir Ligeti var samið árið 1966 og má finna í því skýr dæmi um 

tímaleysi m.a. með ákveðinni birtingarmynd á fyrrnefndri aðferð, mikrópólýfóníu. Verkið 

er um níu mínútna langt og hefst á einradda kvenröddum, fjórskiptum sópran og alt. 

Raddirnar koma óreglulega inn til skiptis, sumar á slagi, aðrar í miðjum sextánduparts 

fimmólum, áttundaparts tríólum og allt þar á milli. Áferðin verður því bæði slétt og róleg 

en á sama tíma kraumar eitthvað undir niðri vegna óreglulegra innkoma raddanna; óreglan 

eyðir út öllum rytma eða púls í verkinu og skapar þannig ákveðið tímaleysi. Smátt og smátt 

byrja raddirnar að víkka út tónefnið með því að syngja á næstu nágrannanótum í ýmist 

litlum eða stórum tvíundum og myndast þannig hljómklasar sem auka á óreiðuna. Tónefnið 

er því afar ómstrítt í verkinu og mikið er um þétta tónklasa. Áhrifin verða þau að sumir 
                                                
29 „ ...he suggests that transformation of sound is perceived as the simultaneous expansion of a 
series of sound events presented successively in time.“ Sarah Davachi, „Aesthetic Appropriation of 
Electronic Sound Transformations in Ligeti’s Atmosphères.“ Musicological Explorations 14, 
(2014): 109-149, bls. 117. 
30 Ibid., bls. 116-118. 
31  Mehmet Okonşar, „Micropolyphony: Motivations and Justifications Behind a Concept 
Introduced by György Ligeti.“ Wikimedia, 18. október 2016. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Ligeti-Micropolyphony.pdf. 
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klasarnir hljóma ómblíðir og fallegir í samhengi við  hina sem ómstríðari eru. Myndast hér 

enn önnur þversögn þar sem ómstríðir hljómklasar eru skynjaðir sem ómblíðir og eykur á 

áhrif tímaleysis.32 

Áhugavert er að skoða texta verksins í samhengi við tónlistina sjálfa:  
Lux æterna luceat eis, Domine, 
cum sanctis tuis in æternum, 
quia pius es. 
Requiem æternam dona eis, Domine; 
et lux perpetua luceat eis; 
cum Sanctis tuis in æternum, 
quia pius es. 

Hið eilífa ljós lýsi yfir þeim, Drottinn, 
með þínum heilögu um eilífð, 
því að þú ert góður. 
Veit þeim hina eilífu hvíld, Drottinn; 
og þitt eilífa ljós lýsi yfir þeim; 
með þínum heilögu um eilífð, 
því að þú ert miskunnsamur.33 

Nánast sami texti er endurtekinn tvisvar í þessari stuttu bæn en á milli kemur setningin 

„Veit þeim hina eilífu hvíld, Drottinn“ og setur það endurtekningu textans í allt annað 

samhengi því nú er ljóst að verið sé að tala um dauðann. Ef vel er að gáð má sjá að „quia 

pius es“ er þýtt bæði sem „því að þú ert góður“ og „því að þú ert miskunnsamur“. Báðar 

þýðingar eiga við um þessa setningu á latínu og undirstrikar það enn frekar tvenna 

merkingu sama texta. Þessi tvíræða merking textans er mjög táknræn og birtist vel í tónlist 

Ligetis; vefur tóna sem virðist kyrrstæður og sléttur en um leið iðandi og breytilegir og 

ómstríðir klasar sem hljóma ómblíðir í samhengi við enn ómstríðari klasa. 34 

Vendisetningin „Veit þeim hina eilífu hvíld, Drottinn“ birtist okkur í takti 61 og þá koma 

raddirnar óvænt allar inn á sama slagi og býr Ligeti þannig til uppbrot á þessum þétta 

óreglulega vef sem hefur verið fram að þessu og undirstrikar þannig mikilvægi 

setningarinnar.35 

Meðferð Ligetis á textanum er annars að mestu frjálsleg og eru atkvæði notuð sem 

mismunandi áferðir á tóna frekar en að vera hlaðin merkingu. Dæmi um slíkt er hvernig 

allar kvenraddir í byrjun syngja sama tóninn á „Lux“ en breyta svo yfir í „ae-“ um leið og 

nýr tónn er sunginn.36 Notkun Ligetis á áferðum á þennan hátt er afar einkennandi fyrir 

hann og er það greinilegt í verkinu; andstæðum áferðum er teflt á móti hvorri annarri líkt 

og háum kvenröddum á móti lágum karlröddum og þeim svo blandað saman á mismunandi 

hátt. Einnig leikur hann sér oft að óskýrum mörkum þar á milli með því að láta karlraddir 

syngja á kventónsviði í falsettu og fleira. Verkið endar með áherslu á dýpri raddir, bassa og 

                                                
32 György Ligeti, Lux Aeterna (New York: C. F. Peters, 1968). 
33  „Latin text: 9. Lux Aeterna.“ Requiem Survey. Sótt 15. desember 2016 á 
http://www.requiemsurvey.org/latintext.php. 
34 Ligeti, Lux Aeterna. 
35 Ibid., bls. 9. 
36 Ibid., bls. 2. 
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alt, með löngum tónum sem hægja á verkinu og gefa sléttari áferð. Alt-raddir verða einar 

eftir í lokin og halda stórri tvíund á dýpsta hluta alt-tónsviðsins sem deyr hægt og rólega út. 

Tvíundin hljómar blíðlega sökum lágs hljóðstyrks og tónsviðs en þó er tónbilið ómstrítt og 

skapast því ákveðin tvíræðni sem má gera sér í hugarlund að tákni það hve ljúfsár dauðinn 

sé, auk þess sem hún ýtir undir áhrif tímaleysis.37 

Salvatore Sciarrino 

Salvatore Sciarrino er enn eitt tónskáldið sem áhugavert er að taka fyrir í tengslum við 

hugtakið tímaleysi. Sciarrino notast mikið við þagnir í sínum verkum og hafa þær oft jafn 

mikið vægi og tónarnir og hljóðin sjálf. Þagnir hafa lengi verið notaðar í tónlist sem 

meðvitaður hluti af tónsmíðum en á 20. öldinni fóru tónskáld að gera tilraunir með það að 

auka vægi þagna og er Sciarrino þar á meðal. Verk Sciarrinos eru yfirleitt lágstemmd í 

hálfum hljóðum; nótur svo veikar að þær eru vart greinanlegar, loftkennd hljóð og fleira í 

þeim dúr. Áhrifin verða þau að mörkin milli hljóðs og þagnar verða óskýr og þarf 

hlustandinn oft að einbeita sér til að greina þar á milli.38 

 Sciarrino segir: „Á almennan hátt, í tónlist minni, er þess krafist af hlustandanum að 

lækka þröskuld hlustunar sinnar, þannig að á ákveðnum tíma, heyri hann meira.“39 Þannig 

verða öll hljóð við flutning verka hans partur af tónsmíðinni og notfærir Sciarrino sér það 

listilega. Andardrættir, smellir í klöppum á blásturshljóðfærum, strokhljóð frá 

strengjahljóðfærum; öll þau hljóð sem vanalega er reynt að fela verða oft miðpunktur og 

jafnvel viðfangsefni tónsmíða hans.40 

 Þrátt fyrir lágstemmd verk og áherslu á þagnir má einnig finna andstæður í verkum hans 

líkt og skyndileg, hávær hljóð sem rjúfa þögnina. Auk þess notast hann mikið við 

mannsröddina með lýrískum og dramatískum blæ sem mótvægi við þrusk hljóðfæranna. 

Röddin í verkum Sciarrinos er þó ávallt frábrugðin hinni hefðbundnu óperusöngrödd. 

Stuttir frasar, lengri línur sem flæða áfram en staðna skyndilega, nótur sem verða til úr 

                                                
37 Ibid., bls. 18-19. 
38 Megan R. Lanz, „Silence: Exploring Salvatore Sciarrino’s style through L’opera per flauto.“ 
(PhD-ritgerð, Graduate College University of Nevada, 2010), 
http://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1731&context=thesesdissertations, 
bls. 7. 
39 Salvatore Sciarrino sagði: „In a general way, in my music, the listener is obliged to lower his 
threshold of listening, so that at a certain time, he hears more.“ Martin Kaltenecker og Gérard 
Pesson, Megan Lanz þýddi, „Entretien avec Salvatore Sciarrino“ Entretemps 9, (desember 1990): 
135-142, bls. 139. 
40 David Metzer, „Modern Silence.“ The Journal of Musicology 23, 3 (sumar 2006): 331-374, bls. 
364. 
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engu, en heildaráhrifin eru þau að rjúfa þögnina.41 Vægi þagnarinnar í verkum Sciarrinos 

er lykilatriði í því tímaleysi sem finna má í tónlist hans. Óskýr mörk þagnar og hljóðs gera 

það að verkum að hlustendur geta týnst í þeim hafsjó hljóða þar á milli og geta þannig 

nokkrar sekúndur virst eilífar á meðan upplifa má sömuleiðis klukktímalangt verk sem eitt 

andartak. 

Tímaleysi er mjög sterkt í verkinu La perfezione di uno spirito sottile sem Sciarrino 

samdi árið 1985 fyrir rödd, flautu og slagverk, verkið er um 40 mínútna langt og má 

upplifa í því þrjá nokkuð afmarkaða hluta. Verkið hefst á nokkurs konar harmkveini í 

flautu sem er endurtekið, mislangt í hvert sinn. Þess á milli koma þagnir og við og við 

heyrast loftkennd vindhljóð ásamt því að undirliggjandi má heyra svokölluð „key-clicks“ 

hjá flautunni, vart greinanlegt. Margvísleg önnur hljóð fara að heyrast eftir því sem líður á 

verkið, sum hávær og hvell líkt og svokölluð „jet whistles“ sem birtast fyrst í næstsíðustu 

línu á sjöttu blaðsíðu, og eru þau flest sjálfstæð og óháð hverju öðru; engin framvinda eða 

þróun heyranleg og tíminn virðist hanga í lausu lofti.42 

Söngröddin kemur inn í síðustu línu á sjöundu blaðsíðu og er líkt og hún sé að reyna 

kyrra hljóðin sem fyrir eru. Þagnirnar lengjast og teygja þannig á tímanum. Önnur hljóð 

líkt og nokkurs konar urr í flautunni láta kræla á sér og virðist sem röddin sé að reyna að 

róa hljóðið eða kveða það niður.43 Þegar þessi stöku hljóð og þagnir á milli eru farnar að 

venjast fer flautan að spila langa og veika tóna og verður þannig til allt önnur tilfinning í 

verkinu, hægt er að kalla það annan hluta verksins. Mikil ró færist yfir og það teygist enn 

frekar á tímanum.44 

Þriðji hlutinn hefst um það leyti þegar minna fer að bera á löngu tónunum í flautunni og 

er sá hluti nokkurs konar blanda af fyrri tveimur hlutunum, þau hljóð og þær hugmyndir 

sem við höfum heyrt framan af koma sitt á hvað og trufla hvort annað. Undir lokin fer 

smátt og smátt að bera á daufu slagverki sem verður svo sterkara og tekur alveg yfir. 

Verkið endar þannig á slagverkinu og minnir svolítið á kirkjuklukkur að hringja út messu, 

þessi hluti er ekki langur og kemur skemmtilega á óvart þar sem slagverkið hefur ekki 

verið til staðar fyrr í verkinu.45 

                                                
41 Ibid., bls. 364-365. 
42 Salvatore Sciarrino, La perfezione di uno spirito sottile (Milan: Ricordi, 1985). 
43 Ibid., bls. 7. 
44 Ibid., bls. 14. 
45 Ibid., bls. 24. 
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Mynd 2. Önnur og þriðja lína á níundu síðu La perfezione di uno spirito sottile eftir Salvatore 
Sciarrino sem sýnir sönglínu og „urr“ í flautu.46 

Tónarnir í verkinu eru oft óræðir og nær Sciarrino því fram með mikilli áhersu á 

óhefðbundna tækni við hljóðfæraleik og söng. Þar má nefna harmkveinin sem flautan 

leikur í upphafi verksins sem byrja á nótunni A og leka svo niður á C, loftkenndu hljóðin 

sem ferðast mjúklega upp og niður með vart greinanlegum tónum og áherslu á glissandi í 

söngröddinni, sjá mynd 2. Með þessu tekst Sciarrino að gera verkið að safni af hljóðum 

frekar en tónum og undirstrikar þannig tímaleysisáhrif verksins þar sem ekki er nein 

hefðbundin þróun eða framvinda í tónefni sem hlustandi getur reitt sig á. Að öðru leyti 

höfum við séð tvær mismunandi leiðir í verkinu til að ná fram tímaleysi með 

rytmaskipulagi. Annars vegar stök hljóð með þögnum á milli og hins vegar langa tóna í 

flautu með stöku hljóðum inn á milli; báðar aðferðir nýta sér fullkomið rytmaleysi til að 

skapa tímaleysi. Einnig virkar vel að hafa þessar andstæðu áferðir tímaleysis saman í 

verkinu til að koma í veg fyrir fyrirsjáanleika.47 

 

 

 

 

 

                                                
46 Ibid., bls. 9. 
47 Ibid. 
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Niðurlag 

Þegar rætt er um tímaleysi í samhengi við tónlist eftir Morton Feldman, György Ligeti og 

Salvatore Sciarrino er í grunninn átt við þau áhrif sem tónverk þeirra hafa á tímaskynjun 

hlustenda, hvernig tímann má upplifa og skynja á annan hátt en hann líður í raun og veru. 

Á það sérstaklega við um þá tilfinningu að tíminn standi í stað eða sé jafnvel ekki til staðar. 

Tónskáldin ná fram þeim áhrifum með margvíslegum aðferðum á sinn hátt. Séu bornar 

saman aðferðir tónskáldanna þriggja til að ná fram tímaleysi í verkum sínum má sjá að 

lykilatriði er að eyða út öllum ummerkjum um púls eða rytma og skapa óregluskynjun í 

verkinu. Slík óregla gerir það að verkum að verkin verða ófyrirsjáanleg bæði hvað varðar 

form og hendingar, þ.e. á stórum og smáum skala, og neyðast því hlustendur til að lifa í 

augnablikinu sjálfu og veldur það ákveðinni stöðnun sem skilar sér í tímaleysi. Til að ná 

fram slíkri óreglu notast Feldman við óreglulega samhverf mynstur með óreglulegum 

endurtekningum, Ligeti notast við míkrópólýfóníu og ferli í stað framvindu og Sciarrino 

einblínir á mörk þagna, tóna og hljóða. 

Þeir leggja allir áherslu á form, eða formleysi, þar sem atburðarás stjórnast frekar af 

tilfinningu og innsæi heldur en kerfum eða útreikningum; ef óreiðan er of kerfisbundin þá 

verður hún oftar en ekki regluleg og með skýrum og jafnvel fyrirsjáanlegum mynstrum. 

Finna má dæmi um ófyrirsjáanleika hjá öllum þremur tónskáldunum. Sciarrino brýtur t.d. 

reglulega upp lágstemmd verk sín með skyndilegum háværum hljóðum og, líkt og í La 

perfezione di uno spirito sottile, með lagrænum söngstefjum, Feldman gæðir verk sín 

innbyggðum óvissuþáttum líkt og mismunandi rytmum og takttegundum milli hljóðfæra 

sem ganga ekki upp og Ligeti með augnablik líkt og vendipunkt Lux Aeterna þar sem allar 

raddir koma á sama slagi eftir að hafa eytt út nánast öllum ummerkjum um púls fram að 

því. Ófyrirsjáanleiki er þó ekki nýtt fyrirbrigði í tónlist sem þessari en þó mikilvægt atriði 

til að ná fram tímaleysisáhrifum og bera verk tónskáldanna þriggja skýr merki þess. 

Ófyrirsjáanleiki skiptir máli vegna þess að væntingar og hugmyndir hlustenda spila svo 

stóran þátt varðandi hlustun og upplifun tónlistar og þá sérstaklega hvað varðar 

tímaskynjun. 

Tónefni allra þessara verka er að mestu atónal og er það einnig mikilvægt atriði fyrir 

tímaleysisáhrif. Í verkum Ligetis má finna mikið um ómstríða hljómklasa þar sem erfitt er 

að greina staka tóna eða hljóma heldur birtast þeir hlustendum frekar sem misþéttar áferðir 
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hljóðs. Slík óvissa hvað varðar tónefni undirstrikar enn frekar tímaleysi og má einnig finna 

dæmi um slíkt í verkum hinna tónskáldanna tveggja, Sciarrino með óskýr mörk hljóðs og 

þagnar og Feldman með sínar óreglulega samhverfur og mynstur. 

Verk þessara þriggja höfunda gefa góða mynd af því hvað tímaleysi er og hvernig hægt 

sé að ná fram þeim áhrifum innan tónverka. Ótal aðferðir eru til að ná fram þeim áhrifum 

en nálgast tónskáldin það á sinn eigin hátt og er áhugavert að skoða hvað þeir eigi 

sameiginlegt og hvað greini þá að. Óhætt er að segja að tíminn sé veigamikið viðfangsefni 

og í raun óaðskiljanlegur frá tónlist og er því mikilvægt að rannsaka hvernig tónskáld hafi 

notfært sér þann efnivið í tónsmíðum sínum. Þó það sé ekki hægt að svara þeirri spurningu 

hvort tónlist sé í raun list tímans eða hvort hún sé listgrein sem sé háð tíma þá er hægt að 

fullyrða að tíminn spili stórt hlutverk og muni óhjákvæmilega gera það um ókominn tíma. 
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