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Útdráttur 
Fjallað er um nýstárlega nálgun á tón- og myndlistarsköpun sem nýtir rýmið til að 

bæta við nýrri vídd fyrir áhorfandann til að upplifa verk, svokallaðri rúmskynjun. Til 

að byrja með er skynjun skoðuð og velt fyrir sér hvaða skilningarvit gera okkur 

meðvituð um rýmin sem við lifum í og veita okkur rúmskynjun. Borin eru saman 

verkin Pendulum (1993) eftir Finnboga Pétursson, 1 og 8 og kannski annar (2016) 

eftir Inga Garðar Erlendssonar, The Visitors (2012) eftir Ragnar Kjartanssonar, Dream 

House eftir La Monte Young og Marian Zazeela og þau skoðuð útfrá sjónarhorni 

rúmskynjunar, hvað þau eigi sameiginlegt og líka hvað aðskilur þau. Einnig er tekið 

fyrir Þverholtsverkið (2016) sem er samstarfsverkefni nokkurra nemenda Listaháskóla 

Íslands þar sem samið var tónverk sérstaklega fyrir eigintíðnir húsnæðis 

Listaháskólans í Þverholti. Kynntir eru eðlisfræðilegir þættir sem lágu að baki 

verksins og ítarlega farið í gegnum ferlið, frá hugmynd til tónleika. Í lok ritgerðar eru 

hugleiðingar um mikilvægi gæða tónlistarinnar í slíkum rýmisverkum, hvernig tíminn 

getur verið ýmist frosinn eða línulegur í þessum verkum og hvort þau séu í eðli sínu 

gagnvirk. Einnig er háskerpusýn tónlistarmanna og myndlistarmanna borin saman í 

þessu samhengi og mismunandi sýn þeirra á rýmisverk og kannað hvort ásetningur 

höfundarins skiptir máli á upplifun áhorfendans. 
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Inngangur 

Að hlusta á tónlist eða fara í bíó er tvívíð upplifun að því leyti að ekki er ætlast til 

þess af áhorfandinn færi sig um til að meðtaka að fullu lagið eða kvikmyndina. 

Vissulega vafrar fólk um tónleikasali á rokktónleikum og áhorfandi skiptir kannski 

um sæti í bíósal til að sjá betur ef hann er nærsýnn, en þessi tilfærsla er aðeins gerð til 

þess að betrumbæta flata vörpun, hvort sem að hún er hljóð eða mynd. Á síðustu árum 

hafa hins vegar komið fram listaverk sem blanda ekki aðeins saman hljóði og mynd 

heldur nýta þau einnig rýmið á þann hátt að áhorfandinn verður meðvitaður um rýmið 

sem hann og listaverkið eru staðsett í. Með þessu raungerist rúmskynjun áhorfandans 

og gerir listaverkið að þrívíðri upplifun. Einnig verða mörkin hvar tónlist endar og 

hvar mynd-, skúlptúra og gjörningalist byrjar mjög óljós og hefbundnar skilgreiningar 

á tónlist út frá tónhæð, hljóðstyrk og hljómblæ hætta að eiga við í vissum tilvikum. 
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1. Um rúmskynjun 

1.1 Inngangur að hugtakinu 

Heyrn, sjón og snertiskyn eru þekkt skilningarvit og eru lykilatriði fyrir manneskjuna 

til að skynja heiminn í kringum sig en það hugtak fyrir að skynja og skilja umhverfið í 

kringum sig og það rými sem hver og einn er staddur í hverju sinni, er í daglegu tali 

ekki bundið við neitt ákveðið skilningarvit. Hægt er að færa rök fyrir því að sjón sé 

mikilvægasta skilningarvit manneskjunnar til að skynja rými, og þar af leiðandi 

heiminn í kringum sig. Það er einmitt sjónin sem sýnir okkur hvernig heimurinn lítur 

út. Dýr eins og leðurblökur notast samt sem áður mest við bergmálsskynjun til að 

ferðast og blint fólk gerir sér alveg grein fyrir því að það er heimur í kringum það en 

ekki bara tómarúm. Skerpa (e. acuity) sjónarinnar til að gefa fólki rúmskynjun er 

mögulega betri en heyrnarinnar þótt sjón sé ekki forvísir að rúmskynjun.1 „Í tilliti til 

þeirra einkenna sem verða ljós við heyrn, svo sem stefna og fjarlægð þá er ljóst að 

heyrn setur hlustendanum engar hindranir við það að greina hluti sem sér einingar, 

aðskildar frá hlustandanum..“2 

Fjarlægðarskyn mannsins byggist á flókinni samsetningu mismunandi líffræðilegra 

þátta og það að hafa tvö augu er ekki forsenda þess að geta túlkað stærð og fjarlægð 

hluta. Þó að við séum ekki meðvituð um það þá notum við ýmsar vísbendingar til að 

álykta hvar hlutir eru. T.d. ef hlutur A virðist hylja hlut B frá okkar sjónarhorni þá 

virðist hlutur A einnig vera nær okkur en hlutur B. Á mynd 1 er hægt að sjá dæmi um 

þetta fyrirbæri þar sem tvívíðar upplýsingar, í þessu tilfelli flöt mynd af þremur 

einföldum hlutum, eru túlkaðar sem þrívíð upplifin af heilanum. Til að ná fram 

rúmsjón (e. stereopsis) þarf hins vegar tvö augu. Þar sem augun á manneskjunni eru í 

kringum sex sentímetra frá hvort öðru og stærstur hluti af sjónsviði þeirra er 

sameiginlegur (sjá mynd 2), þá er örlítill munur á því sem hægra augað sér og því sem 

það vinstra sér. Þetta fyrirbæri kallast tvísæisvik (e. Binocular disparity) og er 

                                                
1 Casey O'Callaghan, Auditory Perception. The Stanford Encyclopedia of Philosophy ( 
Haustútgáfa 2016), Edward N. Zalta, Kafli 3.1.4. 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/perception-auditory. 
2 „Given the spatial characteristics evident in audition, such as direction and distance, the 
spatial status of audition presents no barrier to understanding its objects as perceiver-
independent.“ 
Casey O'Callaghan, Auditory Perception. Kafli 3.1.4. 
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grundvöllur rúmsjónar. Heilinn fellir saman báðar myndinar í eina þrívíða mynd.3 

Eyru okkar eru samt sem áður mjög góð í því að segja okkur hvar tiltekinn hljóðgjafi 

er útfrá manni sjálfum. Við heyrum ekki bara hvort hljóð sé vinstra eða hægra megin 

við okkur heldur getum við líka greint á hvaða bogagráðu það liggur með einnar 

gráðu nákvæmni. Heilinn framkvæmir þessa upplifun með því að bera saman hljóðin 

sem lenda á sitthvoru eyranu og finnur út tímamismuninn milli þeirra.4 Einnig notar 

heilinn muninn á hljóðstyrk milli eyrna: Höfuð okkar virkar sem dempari á tíðnir fyrir 

ofan 1000 hertz og þannig verður munur á tónblæ hljóðanna milli eyrnanna. Hins 

vegar er þessi aðferð heilans gagnslaus á tíðnir fyrir neðan 1000 hertz.5 Þrátt fyrir 

þessar upplýsingar sem eyrun færa okkur um heiminn í kringum okkur þá segja þau 

ekkert um innbyrðis samband hljóðgjafanna. Við heyrum aðeins staðsetningu og 

stefnu hluta en mjög lítið um hið efnislega inntak rýmisins. 

 

 
Mynd 1: Hringur hylur ferning, sem hylur þríhyrning. 

Af því er hægt að draga þá ályktun að þó að sjónin gefi skarpari mynd af 

umheiminum en heyrnin, þá er hún ekki undanfari rúmskynjunar. Bæði þessi 

skilningarvit gefa okkur part af heildarmyndinni sem heimurinn í kringum okkur er. 

Rúmskynjun útfrá sjónarhorni sjón- og hljóðlista og þar með þessarar ritgerðar er því 

að vissu leiti samstarf þessarrra tveggja skilningarvita sem hjálpast að til að gefa 

okkur djúpa og ríka upplifun af listum. Rúmskynjun er hins vegar ekki bara summa 

                                                
3 Jeremy Wolfe. Sensation & Perception, bls. 138-139. 
4 Jeremy Wolfe. Sensation & Perception, bls. 237. 
5 Jeremy Wolfe. Sensation & Perception, bls. 240. 
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sjónar og heyrnar heldur önnur vídd sem opnast fyrir okkur, m.a. með hjálp þeirra. 

Það má setja fram spurninguna hvort verk sem eru myndræn, nota hljóð og einnig 

rýmið sem umlykur  þau krefjist þess a áhorfandinn noti sjónina og heyrnina og geti 

ferðast um rýmið sem listaverkið er staðsett í. 

 
Mynd 2: Sjónsvið Manneskjunnar 

Ekki krefjast öll listaverk allra þessarra þriggja skynjana í einu. Claude Debussy hafði 

líklega ekki neina rúmskynjun í huga fyrir áhorfendann þegar hann samdi sinfóníska 

ljóðið Prélude à l'après-midi d'un faune. Og Michaelangelo lét ekki neitt tón- eða 

hljóðverk fylgja með þegar hann skreytti veggi Sixtínsku kapellunar. Á síðustu árum 

hefur það færst í aukana að listamenn, hvort sem það eru tónlistarmenn, skúlptúristar 

eða conceptlistamenn, búi til listaverk sem innihalda þessa þrjá þætti: Sjón, heyrn og 

rúmskynjun. Í þessum verkum sem ég nefni hérna á eftir þá er klárt mál að þau missa 

heila vídd við það að horfa einungis á myndband af þeim, rétt eins og ljósmynd af 

skúlptúr sýnir bara tvær af þremur víddum verksins. 
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1.2 Tónsmíðar og listaverk í rýmum 

1.2.1 Dream House 

Dream House eftir tónskáldið La Monte Young og myndlistarmanninn Marian 

Zazeela er innsetning sem hefur verið í gangi síðan 1993. Í stuttu máli þá er verkið 

blanda af fjórum verkum eftir Zazeela (Imagic Light og Magenta Day, Magenta Night 

sem eru innsetningar, neonljósverkið Dream House Variation I og Ruine Window 

1992 sem er endurunnið úr fyrra verki.) og tónverki eftir Young, The Base 9:7:4 

Symmetry in Prime Time.... Young og Zazeela skilgreina innsetninguna sem 

"Tímabyggð innsetning byggð á látlausum tíðnum, sem viðkoma bæði hljóði og 

ljósi."6 Saman mynda þessi verk þrívíða heild sem krefst sjónar, heyrnar og 

rúmskynjunar, en það að upplifa rýmið sem verkið er sett upp í er áríðandi hluti af 

Dream House. Áhorfandinn gengur um innsetninguna og býr þannig til eigin upplifun 

af verkinu sem verður ólík meðal áhorfenda, í hvert einasta skipti.  

Þegar gengið er inn í The Base 9:7:4 Symmetry þá finnur maður fyrir 
hvirfilbyl af tónhæðum þyrlast í kringum sig. Um leið og þú stoppar þá 
skyndilega frjósa tónarnir í stað. Í hverjum krók og kima herbergisins finnur 
hver tónhæð sinn sess þar sem þær geta hljómað og með öll þessi ómstríðu 
tónbil keppandi um pláss í tíðnisviðinu, með sína meistaralega útreiknuðu 
summutóna (e. combination tone) og mistóna (e. difference tone) þá er hægt 
að breyta samhljóm þeirra einungis með því að toga í eyrnasnepil þinn.7 

 

1.2.2 Finnbogi Pétursson 

Mörg verk Finnboga Péturssonar eru þrívíðir skúlptúrar sem oft innihalda hljóð og eru 

mjög statísk, það er að hann nær fram einhverju ákveðnu ástandi í hverju verki. Í 

Pendulum (1993) nýtir Finnbogi hringómun (e. Feedback), en það er fyribæri sem 

venjulega er reynt að forðast í tónlist.  

                                                
6 "A time installation measured by a setting of continuous frequencies in sound and light."  
„Press Release.“ Mela Foundation, 7. Desember 2016. 
http://www.melafoundation.org/DHpressFY16.html 
7 “Walk into The Base 9:7:4 Symmetry and you'll hear a whirlwind of pitches swirl around 
you. Stand still, and the tones suddenly freeze in place. Within the room, every pitch finds its 
own little niche where it resonates, and with all those close-but-no-cigar intervals competing 
in one space (not to mention their elegantly calculated sum- and difference-tones), you can 
alter the harmony you perceive simply by pulling on your earlobe.“ 
 „The Tingle of P x Mn – 1.“ Mela Foundation, 7. Desember 2016. 
http://www.melafoundation.org/gann.htm 
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Þrír hátalar eru látnir sveiflast eins og pendúlar yfir hljóðnema sem senda 

(hljóð)merkið aftur í hátalarana. Við það framkallast regluleg hljóð sem saman mynda 

hljóðheim verksins.8 Þó að Pendulum sé ekki bundið við neitt ákveðið rými eins og 

Dream House þá er það hvorki tónverk né myndlistarverk í venjulegum skilningi 

þeirra orða heldur mynda þessir tveir eiginleikar innsetningu eða skúlptúra sem ekki 

er hægt að taka út úr rýminu sem það er sett upp í. Það er óaðskiljanlegur hluti af 

verkum Finnboga, eins og Pendulum, að upplifa þau í rýminu en horfa ekki á 

myndbandsupptöku af verkinu, því að það væri eins og að horfa á tónlistarmyndband 

án hljóðs. 

 
Mynd 3: Hringómun 

1.2.3 Visitors 

Í Visitors (2012) nær Ragnar Kjartansson að skapa sneiðmynd af lifandi flutningi 

tónlistar. Verkið er upptaka af níu tónlistarmönnum, sem sitja hver í sínu herbergi í 

risastóru húsi í dreifbýli New York fylkis Bandaríkjanna. Í hverju herbergi er svo 

myndbandsupptökutæki og hljóðnemi sem fangar flutning hvers og eins listamanns. 

Það sem aðskilur Visitors frá venjulegum upptökum af tónleikum er hvernig þessi 

hálftími af tónlist er settur fram. Myndböndum af öllum flytjendum er varpað á skjái 

sem dreifðir eru um sýningarrýmið og allir fá sinn eigin hátalara sem staðsettir eru við 

hvern skjá. Með þessu er skapaður sýndarveruleiki af því sem gerðist í húsinu, þar 

sem áhorfandinn getur gengið um milli skjánna, fókusað á einn flytjenda í einu og 

skapað þannig sína persónulega upplifun af verkinu. Ragnar sagði sjálfur um Visitors: 

„I have always been very intrested in working with music as kind of a visual art thing, 

                                                
8 Finnbogi Pétursson. „Pendulum 1993.“ Myndband, 7:36. Sótt 7. Desember 2016 á 
https://youtu.be/2zBM7NQU_m8 
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and visualising the feeling of making music together“.9 Orðið „thing“ fær aukið vægi í 

þessu samhengi því að þetta „thing“ sem Ragnar skapaði er meira en bara summa 

hluta sinna. 

1.2.4 Ingi Garðar Erlendsson 

1 og 8 og kannski annar (2016) eftir Inga Garðar Erlendsson var frumflutt á 

tónleikum tónskáldahópsins S.L.Á.T.U.R. (Samtök Íslenskra Tónsmiða umhverfis 

Reykjavík)10 á Norrænum músíkdögum 2016 í Norðurljósasal Hörpunnar.11 Öll verkin 

á þessum tónleikum voru framúrstefnuleg á einhvern hátt hvort sem þau notuðu 

vélmenni til að flytja verkin, grafíska kvik-nótnaskrift (e. Animated score) eða annað 

þvíumlíkt, en verk Inga Garðars stóð upp úr á þeim tónleikum að því leyti hvernig 

hann náði fram algjöru niðurrifi á múrnum á milli sviðs og áhorfendasalar, og einnig 

hvernig hann meðvitað notaði verkið til að neyða áhorfandann til að færa sig um 

salinn og gera þannig verkið að þríðvíðri og efnislegri upplifun sem reyndi á heyrn, 

sjón og sérstaklega rúmskynjun. Ég læt hér fylgja stutta lýsingu á minni eigin upplifun 

á verkinu útfrá þessu sjónarhorni, með vísanir í viðtal við Inga Garðar um markmið 

hans með verkinu. 

Óuppblásinn loftkastali liggur á miðju gólfinu og skiptir áhorfendunum upp þannig að 

fólk situr öðru megin við hann og "sviðið" er fyrir framan. Verkið byrjar á því að Ingi 

kveikir á tæki sem hefst strax handa við að pumpa lofti inn í loftkastalann. Enn er 

engin tónlist byrjuð önnur en skröltið í vélinni. Eftir það sem virðist vera nokkrar 

mínútur sést að loftkastalinn, sem hefur núna margfaldast í stærð, mun taka meira 

pláss heldur en búið er gefa honum og fólk byrjar að færa sig frá svo að það lendi ekki 

undir kastalanum. Áhorfendur byrja því að tvístrast um salinn. Eftir nokkrar mínútur í 

viðbót eru flestir búnnir að koma sér fyrir við inngang loftkastalans, sem liggur við 

sviðið. Áhorfandinn þarf því að standa við sviðið og horfa aftur í salinn. Ingi Garðar 

sest við þránafóninn (Sjá viðauka um hljóðfærið neðst á blaðsíðunni), og byrjar að 

spila á hann. Á sama tíma fara nokkrir áhorfendur inn í loftkastalann og byrja að 

                                                
9 Pirelli HangarBicocca. „The Visitors | Ragnar Kjartansson @HangarBicocca.“ Myndband, 
13:49. Sótt 1. Desember  2016 á 
https://www.youtube.com/watch?v=lcwGnWuXJuU&ab_channel=PirelliHangarBicocca 
10 „Um Slátur Samtökin“ Samtök listrænt ágengra tónsmiða umhverfis Reykjavík, 3. 
Desember 2016. http://www.slatur.is/?page_id=767 
11 „S.L.Á.T.U.R.“ Nordic Music Days 2016. http://www.nordicmusicdays2016.com/sltur 
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hoppa í honum, fleiri bætast svo við þangað til að eftir smá stund eru í kringum 15 

manns hoppandi um í kastalanum. Þessar skoppandi manneskjur notaði Ingi sem kvik-

nótnaskrift til að fá sitt tónefni fyrir þránafóninn.12  

Þránarfóninn er vélknúin túba sem nýtir sér hringómun og meðsveiflu til að mynda 
hljóm hljóðfærisins. Ekki er blásið í hlóðfærið heldur leyfir hljóðfæraleikarinn 
endurómun að myndast af sjálfsdáðum í túbunum, og notar svo munninn sem 
hljóðsíðu (e. Filter). Hljóðfærið er hugarfóstur tónskáldsins Þráins Hjálmarssonar, sem 
er meðlimur S.L.Á.T.U.R. hópsins.13 

Í viðtali sem höfundur tók við Inga þá lýsti hann því að það var partur af löngun hans 

til að gera verk sín gagnvirk (e. Interactive). 

Það sem ég hef líka verið að gera er að ganga lengra í því að sinna 
áhorfendum miklu meira á einhvern hátt. Þetta byrjaði þegar við [Slátur] 
vorum að gera svona animeraða nótnaskrift þar sem við fengum 
áhorfendurna til að taka þátt í verkinu. Í einu verki þurftu allir áhrofendur 
að vera með gulrót, og verkið [myndbandið] er svo í gangi, og þegar það 
kemur gulrót á skjáinn þá eiga allir áhorfendur að bíta í gulrótina. Sem er 
frekar saklaust fyrir áhorfendur að gera og það líður engum illa við að taka 
þátt í því.14 

Þó að markmið Inga með verkinu var beindist mest að því að gera það gagnvirkt og 

skemmtilegt fyrir áhorfendurnar þá fór hann ómeðvitaðí í þá átt að nota rúmskynjun í 

1 og 8 og kannski annar. Verkið verður óneitanlega partur af þessu rými (í þessu 

tilviki Norðurljósasal) og ekki er hægt að taka það út úr rýminu (t.d. með hljóð og 

myndbandsupptöku.), ekki bara vegna gagnvirkni þess heldur líka vegna þess að 

einmitt þessi gagnvirkni felur í sér notkun áhorfandans á rýminu og sérstaklega aukna 

meðvitund hans á rýminu sem óaðskiljanlegan part af því. 

1.3 Samanburður 

Við fyrstu sýn virðist vera margt ólíkt við þessi verk sem ég hef tekið saman. Dream 

House og skúlptúrar Finnboga eru statískar innsetningar sem lifa í eins konar 

tímalausu tómarúmi. Það er hægt að koma hvenær sem er og upplifa þau. Visitors 

hefur ákveðinn tíma þar sem það er 64 mínútna myndband sem er síendurtekið, þó að 

                                                
12 Ingi Garðar Erlendsson. 2016. Viðtal höfundar við Inga Garðar, tónskáld, um 
notkun á rými í verkum hans. 
13 „Thranophones“ Þráinn Hjálmarsson, 5. Desember 2016 http://thrainnhjalmarsson.info/ 
14 Ingi Garðar Erlendsson. 2016. Viðtal höfundar við Inga Garðar, tónskáld, um 
notkun á rými í verkum hans. 
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það sé sett upp sem innsetning.15 1 og 8 og kannski annar hefur vissulega tíma, þar 

sem það er líkara gjörningi en skúlptúr. Hins vegar rennur sá rauði þráður í gegnum 

þessi verk að þau eru mjög ákveðin og meðvituð um það hvernig þau vilja að 

áhorfandinn nálgist og meðtaki sig. Þau raungerast öll inni í ákveðnu rými sem tekið 

hefur verið frá fyrir þau, hvort sem það er sýningarými Gallerí Kling & Bang, 

Norðurljósasalur Hörpunnar eða íbúðarhúsnæði í New York. Það er í eðli verkanna að 

fullnýta sín rými því með því að opna þennan glugga þá getur hver einasti krókur og 

kimi orðið partur af upplifuninni, sama hvort höfundur hafði það í huga eða ekki. 

2. Þverholtsverkið 

2.1 Sveifluhættir og meðsveifla 

Allir hlutir geta sveiflast og einnig geta allir hlutir sveiflast á fleiri en einn hátt.16  

Ímyndum okkur tvær manneskjur að sveifla snú-snú bandi. Ef við horfum á bandið frá 

annarri hliðinni þá lítur sveifla bandsins út eins og á mynd 4. Þegar gítar- eða 

fiðlustrengur er örvaður þá lítur sveifla þeirra mjög svipað út. Þetta er kallað fyrsti 

sveifluháttur (e. Mode) og er líka þekkt sem tónbotn.17 

 
Mynd 4: Fyrsti sveifluháttur (tónbotn) 

  

Þegar strengnum er leyft að sveiflast að sjálfsdáðum þá gerir hann það á ákveðinni 

tíðni sem ræðst af efnislegum eiginleikum strengsins (lengd, þykkt, spennu, efni 

o.s.f.). Ef við tvöföldum sveiflutíðnina (þ.e. neyðum strenginn til að sveiflast tvöfalt 

                                                
15 Rivkah Brown „Review of Ragnar Kjartansson: The Visitors, Guggenheim Bilbao.“ 
Aesthetica Magazine. 8 Júlí 2014. http://www.aestheticamagazine.com/review-ragnar-
kjartansson-visitors/ 
16 William George Unruh. „Modes of Vibration.“ University of Columbia Theoretical Physics 
Homepage, 6. Desember 2016. http://www.theory.physics.ubc.ca/341-current/modes.pdf 
17 „Staðbylgjur á Streng“. Vefsíða fyrir eðlisfræðikennslu 6.Y í MR 2015-2016 
https://notendur.hi.is/~uda2/edlisfr/Sta%C3%B0bylgjur.pdf sótt 4. Desember 2016 
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hraðar) þá heldur hann ennþá áfram að sveiflast með reglulegum hætti, en í stað þess 

að allur strengurinn sveiflist fram og til baka þá skiptist hvor helmingur hans á því að 

sveilfast upp og niður. (Sjá mynd 5).18 

 
Mynd 5: Seinni sveifluháttur (Fyrsti yfirtónn) 

Þetta er annar sveifluháttur strengsins og hann gefur fyrsta yfirtón strengsins. Ef 

sveiflutíðnin er svo þrefölduð frá upprunalegu tíðninni þá skiptist sveifla strengsins í 

þrá parta (Sjá mynd 6.) Ef tíðnin er svo fjórfölduð frá upprunalegu tíðninni þá skiptist 

sveifla strengsins upp í fjóra hluta, og svo er hægt að halda áfram koll af kolli út í 

óendanleikann.19  

 
Mynd 6: Þriðji Sveifluháttur (Seinni yfirtónn) 

 

Þegar yfirtónar einhvers hlutar raðast með heiltölum þá upplifum við ávallt lægstu 

sveiflutíðnina sem grunntón hljóðsins, jafnvel þó að yfirtónarnir séu sterkari en fyrsti 

sveifluhátturinn.20 Ástæðan fyrir því er að sveifluhættirnir endurtaka sig reglulega og 

lenda því saman með reglulegum hætti. Ef horft er á mynd 7 þá eru efstu tvö 

bylgjuformin standbylgjur þar sem sú neðri er tvöföldun á þeirri efri. Þriðja 

bylgjuformið er samsetning á því hvernig þessi tvö sveifluform hljóma saman. 

Grunntónninn er ennþá greinilegur, og er einnig sterkari en fyrsti yfirtónninn. Neðsta 

bylgjuformið er svo samsetning á fyrstu sex sveifluformunum.   

 

                                                
18 William George Unruh. „Modes of Vibration.“ 
19 William George Unruh. „Modes of Vibration.“ 
20 Arthur Benade. Fundamentals of Musical Acoustics. bls. 61 
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Ef við tökum þessar upplýsingar um einfalda strengi sem búið er að fara yfir og 

yfirfærum þær á stærri fleti eins og t.d. veggi í herbergjum þá sjáum við að í 

grunninum gilda sömu lögmál. Hljómurinn úr kassagítarnum sem mannseyrað greinir 

kemur aðeins óbeint frá gítarstrengjunum því að þeir eru of litlir og mjóir til að fá 

loftið til að hreyfast nógu mikið til að mynda auðskynjaðar hljóðbylgjur. Bylgjurnar í 

strengnum leiðast yfir í toppplötu gítarsins sem á móti sveiflast öll og myndar þannig 

kröftugar hljóðbylgjur sem fara í gegnum loftið til hlustandans.21 Sama gildir um 

veggi í húsum. 

 
Mynd 7: Sameinaðir sveifluhættir þar sem að yfirtónaröðin er byggð á heilum tölum. 

Í byggingum er ekki bara hægt að örva veggina til að sveiflast heldur myndast bylgjur 

einnig í andrúmslofti þeirra. Öll venjuleg herbergi bregðast þannig við hljóðbylgjum 

þannig að bæði vegginir og loftið byrja að sveiflast með þegar viðeigandi tíðnir berast 

um þau. Þessar upplýsingar voru grunnurinn að samstarfsverki sem ég tók þátt í ásamt 

öðrum nemendum Listaháskóla Íslands. Uppskera verksins voru tónleikar í húsnæði 

Listaháskóla Íslands í Þverholti, sem ómeðvitað eða meðvitað notaði rúmskynjunina 

sem ég er búinn að vera að kynna hér í ritgerðinni. Til einföldunar þá mun ég héðan í 

frá tala um þetta samstarfsverkefni sem Þverholtsverkið. 

                                                
21 „How does a Guitar work?“ University of South Wales, Faculty of Science. Sótt 8. 
Desember 2016.https://newt.phys.unsw.edu.au/music/guitar/guitarintro.html   
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Mynd 8: Fyrstu fjórir sveifluhættir gítarplötu í kassagítar. 

2.2 Samstarfið 

Upphaf ÞverholtsVerksins liggur í kúrsinum "Hljómur sem efniviður", sem Halldór 

Úlfarsson og Þráinn Hjálmarsson kenndu. Kúrsinn var þverfaglegur og sameinaði 

nemendur ólíkra deilda Listaháskóla Íslands, þar á meðal tónlistardeild, 

myndlistardeild og arkitektúr, og fjallaði um “eðlisfræðilega  þætti hljóðsins, hegðun 

þess í rýmum og hlutum og möguleika þess sem listræns efniviðs.”22 Eitt af 

lokaverkefnunum í þessum kúrs var ÞverholtsVerkið, en í því var skoðaður 

möguleikinn á notkun rýmis til listsköpunar. 

2.3 Framkvæmdin 

Rýmið sem varð fyrir valinu er húsnæði Listaháskóla Íslands við Þverholt 5, sem 

hýsir Arkitektúr & Vöruhönnun. Í húsinu liggur loftræstistokkur í gegnum allt húsið, 

frá kjallaranum upp á eftstu hæðina. Eigintíðnir herbergjanna voru mældar með því að 

koma fyrir hátalara með kröftugri tíðnisvörun í einum af inngöngum 

loftræstistokksins og láta hann framkvæma sínusbylgju-sóp (e. Sweep) þar sem 

hátalarinn var látinn spila tíðnisvið mannseyrans, eina tíðni í einu og allar með sömu 

sveifluvídd (jafn sterkar). „Sópið“ var svo mælt í mismunandi rýmum húsnæðisins, 

búið var til „spectogram“ (sjá mynd 10) sem sýndi í stórum dráttum hvaða tíðnir 

framkvæmdu meðsveiflun í einhverjum eiginleikum herbergisins (við vitum ekki 

hvort að það hefur verið loftið, einn veggur eða allir veggirnir saman) og síðan voru 

nákvæmar tíðnir fundnar út með því að standa í herberginu og heyra hvaða tíðnir 

hljómuðu óeðlilega sterkar. 

                                                
22 „Lokaviðburður Áfangans Hljómur sem Efniviður.“ Listaháskóli Íslands, 7.desember 2016. 
http://www.lhi.is/event/lokavidburdur-afangans-hljomur-sem-efnividur 
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Mynd 9: Loftræstikerfi húsnæðis Listaháskólans í Þverholti. 

Niðurstaða tilraunarinnar var tekin saman í graf sem sést á mynd 11. Úr þessu var svo 

samið tónverk, Stúdía fyrir Loftræstistokk (2016) sem var byggt einungis á þessum 

tíðnum. Í verkinu var farið í gegnum allar tíðnirnar í reglulegu ferli í þeim tilgangi að 

tónlistin myndi hljóma öðruvísi og mishátt í hverju rými fyrir sig, á hverjum einasta 

tímapunkti, og nýta þannig ekki bara eigintíðnir rýmanna til að magna upp tónverkið 

heldur einnig að gera allt  húsið að tónleikarými.23 Upptaka af frumsýningu verksins 

er hægt að finna í seinni hluta þessarar myndbands: https://vimeo.com/168343689 

 
Mynd 10: Spectogram 

 

                                                

23 Ólafur Baldvin Jónsson, Árni Jónsson, Gudmar Söderin, Tabea Ott, Þorsteinn Friðriksson. 
IVS: A Spatial Study of Sound in Building Specific Technical System, Final Report. 
(Listaháskóli Íslands, Reykjavík, 2016.) 
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Mynd 11: Niðurstöður meðsveiflu-mælingar í húsnæði Listaháskólans í Þverholti. 

 

2.4 Tæknileg vandamál 

ÞverholtsVerkið var mjög tilraunakennt og því fylgdi sá galli að við vorum mikið að 

þreifa okkur áfram í myrkrinu án þessa að vita hverjar yrðu að lokum niðurstöður 

þátta þess. Því kom upp vandamálið að við vissum ekki með miklum fyrirvara hvaða 

búnað við myndum þurfa og einnig þurfti að ljúka því á tilsettum tíma. Af því leiddi 

að við flutninginn á verkinu notuðumst við bara við einn stúdíóhátalara og ekki neinn 

bassahátalara. Það gerði það að verkum að lægstu tíðnirnar (56hz, 66hz & 82hz) voru 

ekki magnaðar jafn mikið (allavega fyrir mannseyrað) og efri tíðnirnar. 

2.5 Efasemdir 

Ein af þeim efasemdum sem kom upp eftirá var hvort við hefðum farið nógu langt 

með hugmyndina: Hefði átt að hafa fleirri inngangspuntka fyrir hljóðið? Hins vegar er 

það eðlileg efasemd sem er partur af eðli skapandi lista og heldur opnum 

möguleikanum að fara lengra með rýmishugmyndina: Hvað kemur næst? Einnig kom 

upp sú spurning hvort eigintíðnir loftræstistokksins hafi hugsanlega virkað sem filter 

og hefðu því haft áhrif á hljóðið áður en það náði að komast til allra hæðanna. 

Mögulega væri hægt að leysa þetta með því að hafa fleiri hátalara staðsetta á 

mismunandi stöðum.  
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3. Hugleiðingar 

3.1 Þarf tónlistin að vera einföld? 

Tónlistin í Visitors eftir Ragnar Kjartansson er þjóðlagakennt lag sem er nánast 

barnalegt í einfaldleika sínum en það skiptir ekki máli því tilgangur verksins er að 

fanga tilfinninguna sem Ragnar upplifir þegar hann spilar með vinum sínum. Ef hann 

hefði samið flókið módernískt tónverk í anda Stockhausen þá hefði það gjörbreytt 

innsetningunni. Flytjendurnir hefðu verið meira uppteknir að einbeita sér að því að 

flytja nóturnar sem skrifaðar væru niður á pappír frekar en að einbeita sér að samstilla 

sig með hinum tónlistarmönnunum og ná fram sameiginlegri tilfinningu. Hins vegar 

má íhuga hvort tónlistin í verki þar sem rúmskynjun er í fyrirrúmi þurfi að vera 

einföld og populísk eins og hjá Ragnari, eða statísk eins og hjá Finnboga Péturs og La 

Monte Young. Getur tónlistarhlutinn orðið aðeins meira flóknari eða áhugaverðari í 

slíkum verkum eða er það mögulega truflandi? Og þá einungis gert til að draga úr 

áhrifum heildarinnar? Þá er líka hægt að velta fyrir sér hvort tónlistin skipti yfir höfuð 

máli í slíkum verkum. Hún sé bara partur af mjög flókinni og stórri heild, og líkt því 

hvernig kórsöngvari þarf að sleppa vibrato og allri persónulegri túlkun til að allur 

kórinn hljómi vel saman. 

Mögulega þarf hljóðheimur listaverks sem notar rúmskynjun að vera einfaldur til að 

áhorfandinn nái yfir höfuð að uppgvöta þessa óhefbundnu og ónýttu vídd. Ef aðrir 

þættir innihalda of mikið af upplýsingum þá geta þeir auðveldlega dregið úr áhrifum 

rýmisins með því að dreifa athygli áhorfandans. Manneskjan hefur takmarkaða athygli 

og til að hægt sé að stjórna henni markvisst þarf listamaðurinn að passa sig að dreifa 

henni ekki of mikið til að áhrif allra þátta verksins komist til skila. Þá er einnig hægt 

að velta því fyrir sér hvort tónlistin þurfi að vera góð? Ég held að lagið í Visitors hefði 

ekki snert fólk jafn mikið og verið næstum því jafn vinsælt og verkið sjálft hefði lagið 

verið gefið út sem sjálftstæð smáskífa. Skipta gæði tónlistarinnar máli þegar hún er 

orðin hluti af stærra verki? 
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3.2 Slökkt á tímanum? 

Það virðist vera tilhneiging hjá listamönnum þegar þeir innleiða rými sem hluta af 

verkum sínum að gera þau statísk. Finnbogi Pétursson er skúlptúristi og þar af 

leiðandi er oft líkt að tíminn sé staðnaður í innsetningum hans. Þegar gengið er inn í 

Dream House er eins og tíminn staðnæmist, sem gefur einmitt áhorfendanum tækifæri 

til að einbeita sér að öðrum þáttum innsetningarinnar. Tónlist er samt venjulega 

skilgreind út frá þeim forsendum að hún sé línuleg og geti því ekki verið tímalaus. 

Tíminn hefur alltaf verið jafn mikilvægur eiginleiki tónlistar og tónhæð og 

hljóðstyrkur. Með því að fella tónlistina inn í innsetningarlist þá er búið að víkka út 

hugtakið hvað tónlist sé og mögulega búið að ganga lengra en það sem venjulega er 

kallað tónlist. Kannski eiga eiga hefbundar skilgreiningar á tónlist ekki lengur við 

þegar tónlist er orðinn partur af rýmisverkum. Pendulum Finnboga Péturssonar fellur 

líklega í flokk með öðrum hljóðinnsetningum (Sound Installation) og kannski gera 

The Visitors og Dream House það líka þó að nýting rýmissins er miklu meiri í tilviki 

seinni tveggja verkanna. 

Samt sýnir Ingi Garðar að þó rúmskynjun sé bætt við tónlist þá þarf tíminn ekkert 

endilega að staðnæmast. Hann nálgast líka sín verk á allt öðruvísi hátt heldur en til 

dæmis Finnbogi Pétursson. 1 og 8 og kannski annar er gjörningur sem hefur upphaf 

og endi og gerist einnig innan ákveðins tímaramma, þó að sá rammi sé teygjanlegur. Í 

verkinu setur Ingi sig í hlutverk stjórnanda sem leiðir áhorfendurna í gegnum verkið. 

Þessar mismunandi nálganir þeirra byggjast mögulega á því að Ingi Garðar er 

tónlistarmaður fyrst og fremst, en Finnbogi Pétursson er skúlptúristi en það er hins 

vegar ljóst að 1 og 8 og kannski annar er alls ekki hljóðinnsetning. Þverholtsverkið 

fellur einnig ekki í þann flokk því að verkið er atburður sem hefur upphaf og endi. 

3.3 Er rýmisverk í eðli sínu gagnvirkt? 

Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvort öll verk sem ætlast til þess af 

áhorfandanum að hann ferðist um rýmið, eða í það minsta bjóði upp á þann 

möguleika,  séu í eðli sínu gagnvirk. Einstaklingur sem fer að sjá Visitors ræður því 

hvort hann standi kjurr á einum stað í sýningarrýminu og meðtaki þannig verkið frá 

einu sjónarhorni. Innsetningin verður þannig flöt í tilliti til hljóðs og myndar. Kjósi 
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hins vegar einstaklingurinn að ferðast um rýmið þá er hann um leið byrjaður að hljóð- 

og myndblanda sína upplifun. 

3.4 Skiptir ásetningurinn máli? 

Skiptir það máli ef tónlistarmaðurinn er ekki meðvitað að vinna útfrá forsendum 

rúmskynjunar, ef hægt er að færa rök fyrir því að hún sé partur af upplifunin 

áhorfendans? Ef það hefði t.d. komið í ljós í viðtali mínu við Inga Garðar að hann 

hefði ekki verið að pæla í því, skiptir þá mín upplifun á verkinu máli þegar reynt er að 

komast að því út frá hvaða forsendum það á að skilgreina þætti þess? Ég hallast sjálfur 

að því að svara þessari spurningu játandi því að sitt sýnist hverjum, sérstaklega þegar 

verið er að tala um listir. En þá er hætta á því að þessi „pæling“ um hvaða verk noti 

rúmskynjun leiði til þess að ég troða minni skoðun á túlkun verks, án tillits til þess 

hvað lá að baki hjá listamanninum. Hvað er að stoppa mig frá því að slá því föstu að 

það þurfi að horfa á einhverja Hollywood hasarmynd í flottum bíósal með „7.1 

surround sound“ hljóðkerfi og „3d“ gleraugum til að fá fulla upplifun af myndinni. 

Eða að það sé ekki hægt að upplifa paunk/hardcore að fullu nema með því að mæta á 

tónleikana, synda um í hinum áhorfendunum (e. Crowdsurf) og fá svitann yfir sig, 

(Sjá mynd 12). 

 
Mynd 12: Söngvari hljómsveitarinnar The Dillinger Escaple Plan syndir um í 

áhorfendaskaranum. 

Hægt er að svara þessu með Hollywood bíómyndina og 7.1 surround kerfið að þó að 

það sé vissulega hægt að halda því fram, þá eru þetta ekki áhugaverðar spurningar í 

þessu samhengi þó að það sé kannski álitamál. 
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3.4 Háskerpusýn 

Tónlistarmaður hefur ákveðna háskerpusýn á tónlist. Tónlistarmaður hlustar á tónlist 

og heyrir kennistærð (e. Parameter) hennar: Tíma, styrk, tíðni og hljómblæ. 

Myndlistarmenn hafa ekki jafn greinandi sýn á tónlistina. Fyrir þeim er hún bara einn 

hlutur en þeir hafa aftur á móti innsýn í myndlist sem tónlistarmaðurinn hefur ekki. 

Þegar þeir horfa á myndlist þá greina þeir hana útfrá kennistærðum hennar eins og 

litblæ, stærð o.s.frv. sem tónlistarmaður myndi ekki endilega gera. Því er líklega 

upplifun þeirra á Pendulum eftir Finnboga Pétursson mjög ólík. Tónlistarmaðurinn 

mun líklega strax beina athyglinni að hringómuninni sem er að gerast en 

myndlistarmaðurinn horfir kannski strax á formin sem pendúlarnir mynda. Mögulega 

þarf bæði myndlistarmann og tónlistarmann til að framkvæma rýmisverk þannig að 

báðir þættir séu unnir af viðeigandi þekkingu og innsýn. Þessa vangaveltu gæti verið 

gott að hafa í huga ef ráðast skal í það að framkvæma jafn metnaðarfullt verkefni sem 

rýmisverk er.  
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Lokaorð 

Það er engin stök niðurstaða sem fæst við það að bera saman Visitors, Pendulum, 1 og 

8 og kannski annar, Þverholtsverkið og Dream House í ljósi rúmskynjunar sem er 

eðlilegt því að þetta viðfangsefni er ennþá ekki vel skilgreint. Tónlistin í rýmisverkum 

er mjög „fljótandi„ í tilliti til þess hvaða hlutverk hún gegnir (hvort hún sé í forgrunni 

eða tilfallandi eiginleiki verks) og mörkin á því hvar tónlist endar og hljóðinnsetning 

byrjar er næstum því þurrkuð út. Tilgangurinn með samanburðinum og þessari 

umfjöllun um rúmskynjun er aðeins að skapa umhugsunarefni og opna gluggann fyrir 

þessari nálgun verka hjá öðrum tón- og myndlistarmönnum og sýna fram á tilverurétt 

þeirra innan tónlistarumræðunnar, því vandamálið virðist vera að hefðbundin 

tónlistarhugtök ná ekki utan um þennann hluta hljóðlistar. Eins og er þá sýnist mér 

þessi nálgun vera að slíta barnsskónum og þessi vettvangur er ennþá óplægður akur 

sem hefur mikinn möguleika á nýsköpun í tónlist, hljóðlist og annari margmiðlun 
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