FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Þetta er bara bévítans hark
Veruháttur íslenskra óperusöngvara
og upplifun af starfsvettvangi

Ritgerð til MA gráðu
Nafn nemanda: Ása Fanney Gestsdóttir
Leiðbeinandi: Dr. Berglind Rós Magnúsdóttir
(vorönn – 2017)

ii

Staðfesting lokaverkefnis
til meistaragráðu

Lokaverkefnið
_________________________________________
titill

eftir
_____________________________________________
nafn námsmanns og kennitala

hefur verið metið og varið á málsvörn
frammi fyrir dómnefnd tveggja dómnefndarmanna
samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst
og hefur hlotið lokaeinkunnina ______ .

___________________________________
Stimpill skólans

iii

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Þetta er bara bévítans hark
Veruháttur íslenskra óperusöngvara
og upplifun af starfsvettvangi

Ritgerð til MA gráðu
Nafn nemanda: Ása Fanney Gestsdóttir
Leiðbeinandi: Dr. Berglind Rós Magnúsdóttir
(vorönn – 2017)

iv

FORMÁLI
Ritgerðin „Þetta er bara bévítans hark: Veruháttur íslenskra óperusöngvara og upplifun
af starfsvettvangi“ er 30 ESTC eininga rannsóknarverkefni til MA gráðu í
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ÚTDRÁTTUR
Rannsóknin er unnin út frá kenningum Bourdieu þar sem markmiðið er að varpa ljósi á
tónlistarveruhátt (e. musical habitus) íslenskra söngvara, kortleggja leikreglur klassíska
söngvettvangsins frá sjónarhóli söngvara og varpa ljósi á hvernig íslenskir söngvarar
upplifa starf sitt á Íslandi og erlendis. Höfundur er sjálfur klassískt menntaður
óperusöngvari og þekkir af eigin reynslu og frásögnum kollega sinna hversu torveld
söngbrautin getur verið.

Meginefniviður rannsóknar eru hálfopin eigindleg viðtöl við átta söngvara af báðum
kynjum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að viðmælendur höfðu allir notið ríks
tónlistaruppeldis í foreldrahúsum og þjálfað tónlistarveruháttinn með söng. Drifhvötin
til þess að leggja sönginn fyrir sig virðist aðallega vera ánægjan af því að syngja og
leika. Söngvarar færa ýmsar fórnir til að mega fást við það. Þeir læra margir að sætta
sig við að vera valdalitlir á vettvanginum, með lítið starfsöryggi, bág kjör og
starfsmöguleika. Félagsauður er mikilvægur til þess að verða sér úti um verkefni og
jarðarfararsöngur og söngkennsla virðist vera stöðugusta tekjuleiðin á Íslandi.
Mögulegar ástæður kulnunar og brotthvarfs úr starfi eru; framkomukvíði, söngtæknileg
vandamál, lítið starfsöryggi og sjálfsákvörðunarvald. Kynjamismunun og kynferðisleg
áreitni er einnig þekkt vandamál meðal kvenna. Flestir söngvaranna sögðust ekki geta
ráðlagt öðrum að velja þennan starfsvettvang.

Lykilorð: Bourdieu, söngvarar, ópera, veruháttur, starfsvettvangur
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ABSTRACT
The study is based on the theoretical framework of the French sociologist Pierre
Bourdieu with the aim to shed light on the musical habitus of Icelandic classical singers,
delineate the rules of the classical singing field from the point of view of singers, and
to examine how classical singers experience their occupation in Iceland and abroad.
The author is a classically educated opera singer and knows from own experience and
the reports of colleagues how strenuous the singing career can be.

The research method used was conducting semi-structured qualitative interviews with
eight singers of both genders. The results showed that interviewees had all enjoyed
extensive musical education in their parents’ home and had trained the musical habitus
by singing. The drive to choose singing as a profession seems mainly to be the pleasure
derived from singing and acting. Singers make various sacrifices to be able to practice
it. Many learn to accept having little power in the occupational field, with little job
security, low wages, and meagre employment opportunities. Social networks are
important in gaining jobs and funeral singing and teaching appear to be the most stable
income path in Iceland. Possible reasons for burnout and job leaving are: musical
performance anxiety, technical singing problems, poor job security and minimal
powers of self-determination. Sexual discrimination and sexual harassment are also
known problems among female singers. Most of the singers said that they would not be
able to recommend this occupation to others.

Keywords: Bourdieu, singers, opera, habitus, field of work
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1. INNGANGUR
Á hverju ári útskrifast fjöldi klassískt menntaðra söngvara úr íslenskum
tónlistarskólum. Sumir taka námslán og halda utan til frekara náms. Ljóst er að
samkeppni um tækifærin er hörð, hérlendis sem erlendis, og að listabrautin getur verið
þyrnum stráð. Þótt fyrir liggi að atvinnu- og tekjumöguleikar söngvara séu takmarkaðir
á Íslandi ákveða margir engu að síður að reyna fyrir sér. Höfundur er sjálfur klassískt
menntaður óperusöngvari og þekkir af eigin reynslu og frásögnum kollega sinna hversu
torveld söngbrautin getur verið. Á Íslandi er til að mynda engin föst staða í boði fyrir
söngvara nema við kennslu, en einnig þar eru margir um hituna og launakjör ekki góð.
Ákjósanlegasti starfsvettvangurinn að mati margra söngvara er Íslenska óperan. Hún
hefur hins vegar ekki úr miklu að moða og setur upp eina til tvær sýningar á ári. Hvers
vegna ætli menn sæki í þetta starf með tilheyrandi fórnum og kostnaði?
Starfsvettvangur söngvara hefur almennt verið lítið rannsakaður. Rannsóknir á
aðstæðum klassískra tónlistarmanna hafa einkum beinst að hljóðfæraleikurum í
klassískum hljómsveitum. Þær hafa varpað ljósi á erfiðar starfsaðstæður og andlegt og
líkamlegt álag sem líklegt er að eigi einnig við um söngvara. Íslenski söngvettvangurinn
hefur að sama skapi lítið verið skoðaður og upplýsingar um hann eru af skornum
skammti. Nokkrar nýlegar íslenskar námsritgerðir eru þó til um söngvara og Íslensku
óperuna.

Samkeppnin á markaðnum og veik valdastaða einstakra söngvara virðist viðhalda
þöggunarmenningu þar sem fáir þora að gagnrýna fyrirkomulag stjórnunar af ótta við
að hafa slæm áhrif á starfsferilinn. Raddir starfandi söngvara heyrast því lítið þó að
gagnrýni eigi sér stað á vettvanginum, mestmegnis undir yfirborðinu. Opinber rödd
söngvarans einskorðast við viðtöl sem eru í kynningar- og auglýsingaskyni en þau hafa
ekki verið vettvangur fyrir gagnrýnar skoðanir. Hræðslan við að spilla
atvinnutækifærum getur valdið því að söngvarar láta ekki hafa eftir sér opinbera
gagnrýni á hina fáu hliðverði sem ráða ríkjum á sviðinu. Dæmi um þetta er
ráðningarferli óperustjóra fyrir tveimur árum sem var harðlega gagnrýnt. Í fjölmiðlum
var vísað til „ólgu“ og „kurrs“ í heimi óperusöngvara (Magnús Guðmundsson, 2015;
Nanna Elísa Jakobsdóttir, 2015a) en enginn starfandi söngvari tjáði sig þó opinberlega
um ráðninguna. Í samtali við Vísi varðandi málið, benti Njörður Sigurjónsson, lektor í
menningarstjórnun á að: „Þessi listheimur er svo þröngur og erfiður og erfitt að tjá sig
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því að allir sem hafa áhuga á að tala um þetta eiga svo mikið undir nýjum óperustjóra.“
(Nanna

Elísa

Jakobsdóttir,

2015b).

Fyrrverandi óperusöngvarinn Guðbjörn

Guðbjörnsson gagnrýndi þó ráðningarferlið opinberlega, að eigin sögn vegna þess að
hann hefði engu að tapa. Hann lýsir þöggunarmenningunni á vettvanginum svo:
Og auðvitað þorir enginn óperusöngvari eða fólk með sérmenntun í
menningarstjórnun að segja neitt af ótta að þeir sjálfir eða makar þeirra fái
engin hlutverk eða stjórnunarstarf í framtíðinni. Því miður er þessi þöggun
einkennandi fyrir þetta land og þó alveg sérstaklega í okkar litla
menningarheimi. [ ... ] Ég er sem betur fer ekki upp á ákvarðanir þessarar
mafíu kominn, hef engu að tapa, get sagt mína skoðun umbúðalaust.
(Guðbjörn Guðbjörnsson, 2015)
Árlega útskrifast ungt fólk úr söngnámi og heldur út á sviðið, að því er virðist með
óljósar draumsýnir og væntingar í farteskinu. Það vekur athygli hversu lítið er vitað og
hversu litlum upplýsingum er haldið til haga um íslenska klassíska söngvara, þessa stétt
langskólagenginna tónlistarmanna. Enginn aðili heldur skipulega utan um fjölda eða
kjör þeirra sem læra eða starfa við söng á Íslandi eða þá sem halda utan til náms. Engar
rannsóknir eru til um starfsvitund söngvara eða líðan þeirra í starfi. Ekkert sérstakt
hagsmunafélag söngvara er starfandi en einhver hluti söngvara er meðlimur í Félagi
íslenskra tónlistarmanna (FÍT) og Félagi íslenskra söngkennara (FÍS). Íslenskir
söngvarar starfa oft erlendis en þar eru kjörin ekki heldur góð nema fyrir fáa útvalda en
meirihlutinn er á lágum launum. Þeir sem eru til dæmis fastráðnir í óperuhúsum
Þýskalands þéna oft um það bil eða lítillega yfir þarlendum lágmarkslaunum. Það hafa
þó verið blikur á lofti í réttindabaráttu söngvara í Evrópu og má þar nefna samtökin Art
but Fair sem eiga upptök sín í umræðuhópi á Facebook þar sem listamenn kvörtuðu
innbyrðis yfir bágum kjörum sínum og réttindum á atvinnuvettvanginum. Frægir
söngvarar stigu fram í kjölfarið og studdu málstaðinn (Walter, 2015).

Einu rannsóknirnar sem gerðar hafa verið á starfsvettvangi söngvara á Íslandi eru
námsritgerðir og vísa ég í þær í fræðikafla þessarar rannsóknar. Nákvæm kortlagning
vettvangs sem svo litlar upplýsingar er að finna um, væri of yfirgripsmikið viðfangsefni
fyrir þetta meistaraverkefni. En mikilvægt skref í þá átt er að rannsaka vettvanginn út
frá frásögnum söngvara. Eftir því sem höfundur rýndi betur í viðfangsefnið, sérstaklega
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hvatann að baki starfsvali og valdastöðu á vettvanginum, kom hann auga á hversu vel
kenningar franska félagsfræðingsins Bourdieu áttu við til að greina gögnin.

1.1. FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR
Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu þróaði kenningakerfi og hugtök sem hafa
nýst fræðasamfélaginu til þess að greina menningu og formgerðir samfélaga. Helstu
hugtök hans sem hér verða til umfjöllunar eru veruháttur (e. habitus), auðmagn (e.
capital) og svið eða vettvangur (e. field).

Samkvæmt Bourdieu mótast veruháttur einstaklings af uppeldi og umhverfi og birtist
til dæmis í viðhorfum og smekk. Veruhátturinn hefur áhrif á hvernig hver einstaklingur
metur stöðu sína í félagslega rýminu og jafnframt tækifæri sín og möguleika á
mismunandi sviðum, til dæmis menntasviðinu. Veruháttur er ekki aðeins mótaður af
umhverfinu (vettvanginum) heldur hefur hann einnig mótandi áhrif á vettvang.
Vettvangur er sjálfstætt svið innan annarra vettvanga (svo sem valdasviðs) í
samfélaginu. Bourdieu sagði að á hverjum vettvangi keppi leikendur um stöðu og áhrif
eftir óskráðum leikreglum eða tálsýn (l. illusio). Staða leikanda á ákveðnu sviði ræðst
af veruhætti hans og hversu vel hann á við veruhátt sviðsins. Auk þess skiptir
meginmáli hvaða auðmagn leikandi hefur til umráða og afstæðu virði þess auðmagns á
hverjum vettvangi fyrir sig. Megingerðir auðmagns eru; efnahagslegt auðmagn (e.
economic capital), menningarlegt auðmagn (e. cultural capital), félagslegt auðmagn (e.
social capital) og táknrænt auðmagn (e. symbolic capital). Allir vettvangar lúta ákveðnu
valdi og valdið ræðst af því hvaða auðmagn er í ríkjandi stöðu á sviðinu. Á
viðskiptasviði er til dæmis vægi efnahagslegs auðmagns meira en menningarlegs.

1.2. RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ
Rannsóknin er unnin út frá kenningum Bourdieu þar sem markmiðið er að varpa ljósi á
tónlistarveruhátt (e. musical habitus) íslenskra söngvara, kortleggja leikreglur klassíska
söngvettvangsins frá sjónarhóli söngvara og varpa ljósi á hvernig íslenskir söngvarar
upplifa starf sitt á Íslandi og erlendis. Af því leiða eftirfarandi rannsóknarspurningar:
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•

Söguleg vídd tónlistarveruháttar: Hverjir eru helstu hvatar og áhrifavaldar að
því að leggja klassískan söng fyrir sig á Íslandi?

•

Klassíski söngvettvangurinn: Hvert er umfang hans og styrkur og hverjar eru
helstu leikreglur hans?
o Hvaða atvinnumöguleikar standa íslenskum söngvurum til boða?
o Hvernig er starfsumhverfið og hverjir eru hliðverðir að tækifærum?
o Hvernig er íslenski óperuvettvangurinn ólíkur þeim þýska/evrópska sem
flestir klassískir söngvarar á Íslandi hafa einhverja reynslu af?
o Hvernig er vettvangurinn að þróast? Eru einhver teikn á lofti um
breytingar?

•

Samspil veruháttar og vettvangs: Hvernig er upplifun söngvara af
starfsvettvanginum? Hvernig mótast upplifun af veruhætti (kyni, uppruna,
tengslum o.s.frv.)?
o Hvað telst til árangurs og hvaða aðferðum er beitt til að ná árangri?
o Hvaða hindranir eru á veginum? Hvaða þættir ýta undir kulnun eða
brotthvarf af vettvangi?

Hagnýtt markmið rannsóknarinnar er að veita verðandi og núverandi söngvurum
gleggri mynd af starfsvettvanginum og hvað starf söngvarans felur í sér. Niðurstöður
geta nýst við ákvörðun á starfsvali og gefið stjórnendum mennta- og menningarstofnana
vísbendingu um hvernig betur megi haga starfsemi sinni með hliðsjón af sjónarmiðum
söngvara.

1.3. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR
Rannsóknin er eigindleg og kenningadrifin eins og flestar rannsóknir sem byggja á
gagnrýnni rannsóknarhefð (Creswell, 2009). Iðjukenning Bourdieu er í forgrunni (e.
theory of practice) sem tengir saman hugsmíðahyggju (e. constructivism) og
formgerðarhyggju (e. structuralism) (Bourdieu & Wacquant, 1992). Rannsóknin byggir
á hálf-opnum viðtölum við átta íslenska klassíska söngvara. Viðtölin voru fullkóðuð
með þemagreiningarforritinu Atlas.ti og þemagreind. Þemun voru svo greind og túlkuð
með hliðsjón af kenningakerfi Bourdieu til að greina valdaformgerðir á vettvanginum
og veruhátt þátttakenda.
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1.4. RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI
Áhugi minn á viðfangsefninu kviknaði vegna bakgrunns míns sem söngvari. Ég er því
meðvituð um að margir þættir söngstarfsins eru huldir þeim sem stunda nám í
klassískum söng. Starfið er hjúpað ákveðnum „glamúr“ og fólk þekkir almennt best þær
sögur af árangri og landvinningum einstakra söngvara sem birtast í viðtölum. Lök kjör,
jafnvel í eftirsóttum stöðum á erlendri grundu virðast ekki vera á margra vitorði, hvorki
almennings né söngvara í námi. Þá þótti mér mikilvægt að varpa ljósi á stöðu mála á
Íslandi, hvernig ráðningar ganga fyrir sig og hvað tækifæri fyrir klassískt menntaða
söngvara eru í raun hryggilega fá. Eins vakti fyrir mér að varpa ljósi á ýmsar neikvæðari
hliðar starfsins, til dæmis tíðni raddvandamála og kvíða sem fólk ræðir helst ekki því
það vill ekki spilla tækifærum í harðri samkeppni við aðra söngvara. Svo virðist sem
fólk þori almennt ekki að gagnrýna starfshætti og stjórnendur á vettvanginum af
hræðslu við að fá ekki tækifæri til að spreyta sig í metnaðarfullum verkefnum. Markmið
rannsóknarinnar er að varpa ljósi á raunverulegar aðstæður og upplifun söngvara af
starfsvettvanginum og söngstarfinu. Við greiningu gagna komu fram mörg þemu sem
kallast vel á við kenningarkerfi Bourdieus og því stillti ég fræðilega sjónarhornið út frá
kenningum hans, á rannsóknina í heild sinni.

Önnur mikilvæg ástæða þess að ég réðst í þetta verkefni er að mjög fáar rannsóknir hafa
verið gerðar á starfsumhverfi íslenskra söngvara, miðað við aðra tónlistarmenn.
Umhverfi íslenskra söngvara hefur þó mikla sérstöðu því enga fasta atvinnu er að finna
á starfsvettvanginum fyrir klassíska söngvara. Harkið sem fylgir gjarnan ótryggri stöðu
listamannsins er því sérlega einkennandi fyrir söngheiminn á Íslandi. Til þess að átta
sig betur á vettvanginum var nauðsynlegt að skoða fjölbreytt gögn og einblína á
upplifun söngvaranna sjálfra. Það vakti fyrir mér að greina á milli þess sem birtist í
frásögnum söngvara þegar þeir lýsa upplifun sinni og reynslu í trúnaði, og þess sem
birtist opinberlega, til dæmis í viðtölum. Til þess að setja upplifun þeirra í samhengi
var nauðsynlegt að rýna í vettvanginn en lítið reyndist vera til af upplýsingum og
rannsóknum um söngvara. Nánar verður gerð grein fyrir þeim í sérstökum kafla um
starfsvettvanginn.
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1.5. UPPBYGGING RITGERÐAR
Uppbygging ritgerðarinnar er með hefðbundnum hætti. Eftir inngang er fjallað í öðrum
kafla um fræðilegan grunn ritgerðarinnar; kenningakerfi Bourdieu og einkenni á starfi
listamanna, tónlistarmanna og söngvara. Því næst er aðferðarfræði rannsóknarinnar lýst
í þriðja kafla. Í fjórða kafla er niðurstöðum eigindlegu viðtalanna lýst og þau túlkuð. Í
fimmta kafla eru niðurstöðurnar teknar saman og ræddar auk hugmynda að næstu
rannsóknum.
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2. KENNINGAR OG FRÆÐILEGT YFIRLIT

2.1. KENNINGAKERFI OG HUGTÖK BOURDIEU
Takmark félagsfræðinnar samkvæmt Bourdieu er að „afhjúpa djúpgrafna smíði hinna
mismunandi félagslegu heima sem mynda félagslega alheiminn; auk gangvirkjanna
sem leitast við að endurskapa þá eða ummóta“ 1 .
2.1.1. Veruháttur og vettvangur
Hugtakið veruháttur2 lýsir því hvernig hver einstaklingur er mótaður af uppeldi og
félagslegu umhverfi sínu og hvernig áhrifin af þessari mótun birtast í yfirbragði hans,
viðhorfum og smekk. Veruháttur hvers og eins er einstakur, en er gjarnan svipaður
veruhætti þeirra sem hafa alist upp við sömu skilyrði og lifað og hrærst í sama umhverfi.
Nýtt umhverfi getur þó breytt veruhættinum, til dæmis vegna menningarlegra áhrifa
annars búsetulands eða menntastofnunar (Davíð Kristinsson, 2007). Veruháttur ræður
einnig hvernig einstaklingar meta möguleika sína til árangurs og takmarkanir á hverju
sviði. Slík svið eða vettvanga má sjá fyrir sér sem afmarkaðar og nokkuð sjálfstæðar
einingar innan hins félagslega rýmis þar sem sérstakar leikreglur og hefðir gilda. Sviðin
eru ótal mörg svo sem vettvangur lista, viðskipta, fyrirtækis, stjórnmála, bókmennta og
svo má áfram lengi telja (Bourdieu & Wacquant, 1992).

Samkvæmt Bourdieu fyrirfinnst raunveruleikinn hvort tveggja í senn í hugum aðila og
umhverfis, þá bæði í veruhætti og á vettvangi. Um er að ræða formgerandi formgerðir
þar sem vettvangurinn mótar veruháttinn og veruhættir skapa sömuleiðis vettvanginn.
Þegar einstaklingur er staddur í þeim félagslega heimi sem veruháttur hans er afsprengi
af, er hann eins og „fiskur í vatni“, finnur ekki fyrir þunga vatnsins og tekur heiminum
umhverfis sig sem gefnum hlut (Bourdieu & Wacquant, 1992, bls. 127). Þeir sem hafa
svipaðan veruhátt fyrirfinnast oft á sama vettvangi og samskipti þeirra miðast að miklu
leyti við ómeðvitaðar en samþykktar leikreglur sem þar hafa skapast.

1

"to uncover the most profoundly buried structures of the various social worlds which constitute the
social universe, as well as the 'mechanisms' which tend to ensure their reproduction or transformation“
Þýðing höfundar. (Bourdieu & Wacquant, 1992, bls. 7).
2
Franska orðið „disposition“ er margrætt og lýsir vel því sem fellur undir veruhátt (Bourdieu, 1977).
Orðið má þýða á íslensku sem skipulag, tilhneigingu, eðlisfar, afstöðu, hugarástand, hæfileika og það
sem einhver hefur til ráðstöfunar eða umráða.
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2.1.2. Drifhvöt, tálsýn og leikreglur
Drifhvötin (e. libido) til þess að sækja á ákveðinn vettvang sprettur úr veruhættinum
sem segir til um hvað er eftirsóknarvert í lífinu. Þyki leikanda vettvangurinn merkilegur
og hafa gildi gengst hann ómeðvitað undir leikreglur hans og staðfestir þar með að
leikurinn sé þess verður að taka þátt í honum. Þetta þögla samþykki um ómeðvitaðar
leikreglur er svokölluð tálsýn (l. illusio) sem leikendur á vettvangi deila. Vettvangar
eru að mestu leyti sjálfstæðar formgerðir en geta skarast. Fólk tilheyrir einnig fleiri en
einum vettvangi vegna stéttar, menntunar, uppruna og svo framvegis. Ríkjandi
veruháttur á vettvangi segir til um hvað þykir eðlilegt og réttmætt, samþykkið um
hefðina er þögult og leikreglurnar ekki færðar í orð. Upplifun um sjálfsagt réttmæti
hegðunar innan vettvangsins er sífellt staðfest af öðrum með svipaðan veruhátt og
leikreglurnar festast ómeðvitað í sessi (þó að mögulegt sé að notfæra sér þær á
meðvitaðan hátt). Átök á vettvangi geta stafað af mismunandi veruhætti þátttakenda, til
dæmis vegna aldurs; ungu fólki getur þótt eitthvað eðlilegt sem eldra fólki þykir
hneykslanlegt eða óviðeigandi – og öfugt (Bourdieu, 1977).
2.1.3. Auðmagn
Auk veruháttar ræðst staða einstaklings á hverjum vettvangi af því auðmagni (e. capital)
sem hann hefur til umráða. Bourdieu færði út marxískar hugmyndir um auðmagn sem
ákvarða stéttarstöðu til fleiri gerða auðmagns sem ákveða stöðu innan vettvangs.
Hvaðeina sem nýtist mönnum í valdabaráttu og til að öðlast betri stöðu á vettvangi má
telja til auðmagns. Uppsafnaður auður af einni gerð getur verið dýrmætari á einu sviði
en öðru, þó að sviðin hafi tilhneigingu til að meta auðinn á sambærilegan hátt. Sviðin
eru þó mismunandi í hinu félagslega rými og mismunandi auðmagn sem gefur mesta
vægið á hverjum vettvangi fyrir sig. Þegar menn halda á ókunnan vettvang sem
samræmist ekki þeirra veruhætti, til dæmis þegar flutt er til annars lands eða nám hafið
við menntastofnun, þá eru þeir ekki í jafnsterkri stöðu og þeir sem eru vel heima á
vettvanginum og kunna leikreglurnar. Einnig getur auðmagn sem þeir hafa safnað sér
á öðrum vettvangi haft minna vægi á nýja sviðinu eða verið verðlaust.

Samkvæmt Bourdieu (1986), birtist auðmagn á vettvangi í þrenns konar mynd;
efnahagslegu (e. economic), félagslegu (e. social) og menningarlegu (e. cultural).
Efnahagslega auðmagnið vísar til auðs í hefðbundnum skilningi; eigna sem má
umbreyta í peninga. Félagslegt auðmagn felst í því að tilheyra einhvers konar hópi,
fjölskyldu eða tengslaneti og geta nýtt sér þessi sambönd sér til framdráttar. Samböndin
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þarf þó að rækta og fjárfesta í, meðvitað eða ómeðvitað, til að auðurinn viðhaldist.
Menningarlegt auðmagn birtist síðan í þremur eftirfarandi myndum:
•

Líkamnað (e. embodied) menningarlegt auðmagn er til dæmis fágun eða
menntun. Einstaklingurinn verður sjálfur að kosta til eigin tíma og vinnu til að
safna slíkum auð en það getur verið að miklu leyti ómeðvitað ferli. Þessi gerð
auðmagns er órjúfanlega tengd líkamanum og því ekki yfirfæranleg. Börn af
ríkum heimilum njóta góðs af betra aðgengi að menningarlegum gæðum og
meiri tíma, þau geta byrjað að mennta sig fyrr og lengur en aðrir og eiga því
auðveldara með að eignast þetta auðmagn.

•

Hlutgert (e. objectified) menningarlegt auðmagn eru til dæmis bækur, málverk
og hljóðfæri sem gefa til kynna menntun og fágun. Hlutina má selja en ekki
þekkinguna sem þarf til að kunna að meta þá.

•

Stofnanavætt (e. institutionalized) menningarlegt auðmagn verður til með
vottun og löggildingu, t.d. á menntun eða líkömnuðu auðmagni. Dæmi um slíkt
er til dæmis háskólagráða.

Bourdieu tók einnig sérstaklega til umfjöllunar hið táknræna auðmagn (e. symbolic)
sem fjórðu megingerðina. Þá er ein tegund auðmagns, til dæmis efnahagslegt auðmagn
eða líkamnað menningarlegt auðmagn, misskilin sem sérstök hæfni, heiður eða
yfirvald. Undir þessum samtals fjórum megingerðum auðmagns má finna ótal
mismunandi undirflokka, svo sem pólítískt eða trúarlegt auðmagn (Bourdieu &
Wacquant, 1992).
2.1.4. Samkeppni og vald á vettvangi
Allir vettvangar hins félagslega rýmis falla undir vettvang valdsins. Á vettvangi
valdsins keppir efnahagslegt og menningarlegt auðmagn um hvort skuli hafa meira
vægi. Listræna sviðið hefur til dæmis afneitað eða snúið á haus lögmálinu um
efnahagslegan ávinning en efnahagslega sviðið gengur út á að allt sé leyfilegt í
viðskiptum (Bourdieu & Wacquant, 1992, bls. 97–98).
Til útskýringar hefur Bourdieu gripið til myndlíkinga og hefur lýst sviðum/vettvöngum
sem leikvelli þar sem leikendur taka sér stöðu og keppa eftir ósögðum leikreglum sem
þeir allir kunna. Einnig hefur hann lýst vettvangi sem segulsviði þar sem menn raðast
niður eftir því hvar auðmagn þeirra á heima, miðað við jákvæða og neikvæða póla
menningarlegs eða efnahagslegs auðmagns á valdasviðinu. Önnur útskýring sem
Bourdieu hefur notað er borðspil þar sem áhugi á leiknum (tálsýnin) er til staðar og
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ákveðnir hagsmunir í húfi. Með því að taka þátt í leiknum samþykkja leikendur um leið
að hann sé þess virði að leika hann; samkeppnin þeirra á milli grundvallast á þessu
þögla samþykki. Í leiknum eru einnig trompspil en vægi spilanna fer eftir því hvað er
verið að spila um hverju sinni. Á þennan sama hátt ákvarðast stigveldi tegunda
auðmagns á hverjum vettvangi fyrir sig. Ákveðin spil hafa gildi og gagnast á öllum
sviðum, það eru grunngerðir auðmagns og teljast oft til táknræns auðmagns.
Hlutfallslegt vægi auðsins fer eftir sviðinu og ástandi sviðsins. Bourdieu sagði að
leikurinn sem spilaður er á félagssviðinu (e. social field) væri kappleikur og að leikarar
notuðu ýmsar aðgerðaráætlanir (e. strategies) til að halda stöðu sinni á vettvanginum
eða bæta hana. Markmiðið er að safna mismunandi gerðum auðmagns, en menn byrja
ekki leikinn á jöfnum grunni því þeir sem hafa meira auðmagn hafa forskot frá upphafi
(Thomson, 2010).
2.1.5. Valdabarátta
Togstreita eða valdabarátta á tilteknum vettvangi felur einatt í sér að skilgreina hvað
séu réttmæt og óumræðanleg sannindi (gr. doxa) og hvað megi hins vegar taka til
umræðu og gagnrýna. Þeir sem eru í valdastöðu sjá hag sinn í að verja svið hinna
óumræðanlegu sanninda. Það er hins vegar í þágu hinna undirskipuðu að færa út mörk
þess sem er umdeilanlegt og varpa þannig ljósi á eða draga í efa réttmæti leikreglanna.
Að færa reynslu í orð er mikilvægt tæki í slíku krísuástandi, samkvæmt Bourdieu.
Einka-reynslusaga breytir um ástand þegar hún er færð í orð og finnur sér stað í
umræðunni opinberlega. Ástandsbreyting reynslunnar felst í viðurkenningunni sem
opinber frásögn veitir. Öll tjáning sem vekur athygli öðlast réttmæti og umboð við það
að afnema þöggunargildið. Bourdieu vitnar í Sartre í þessu sambandi: „Orð valda usla
þegar þau gefa því nafn sem áður lifði nafnlaust“3 (Bourdieu, 1977, bls. 170).
2.1.6. Vettvangur menningarframleiðslu
Samkvæmt Bourdieu er tónlistarsviðið innan stærri vettvangs menningarframleiðslu (e.
field of cultural production) og hefur sjálft undirsvið, til dæmis svið tónlistarmanna sem
kenna í háskóla (Söderman, Burnard, & Hofvander-Trulsson, 2015, bls. 6). Góð leið til
að sjá þetta fyrir sér er að skoða hvernig Bourdieu greindi bókmenntasvið 19. aldar í
Frakklandi. Hann raðaði upp og skýrði stöðu hinna mismunandi stofnana og leikenda á
vettvanginum, innan vettvangs

menningarframleiðslu sem er innan stærra

valdasviðsins. Vinstra megin á vettvanginum er að finna það sem er ríkast af
„Words wreck havoc, when they find a name for what had up to then been lived namelessly.“ Þýðing
höfundar.
3
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menningarauðmagni og fátækast af efnahagslegum auð. Hægra megin er að finna það
sem er í öfugum hlutföllum. Þær listastefnur á sviðinu sem eru án efnahagslegs auðs
eru jafnframt hinar sjálfstæðustu og þar er að finna „art pur“ eða „list listarinnar vegna“.
Listastefnurnar og leikendur færast til hægri eftir því sem þær eru markaðsvænni og
háðari markaðsöflunum. Á þessum vettvangi ríkir eilíf togstreita milli listarinnar og
peninganna. Helgun (e. consecration) er táknrænn auður eða heiður sem leikendur á
vettvanginum geta veitt öðrum (Bourdieu, 1983).

2.2. STARFSVETTVANGUR LISTAMANNA
Listamannsstörf eru af mörgum ekki talin „alvöru atvinna“ eins og merkja má meðal
annars af opinberri umræðu sem á sér stað við árlega úthlutun listamannalauna
(Ritstjórn DV, 2016). Viðkvæðið er þá oft að þeir sem geti ekki lifað af list sinni af
sjálfsdáðum séu ekki nógu góðir listamenn og það eigi ekki að styrkja menn
fjárhagslega til að sinna áhugamálum sínum. Fjöldi starfa í hinum skapandi geira hefur
aukist mjög síðustu áratugina en markaðurinn einkennist engu að síður af offramboði
af

menntuðum

listamönnum.

Baumol

og

Bowen

(1966)

fjölluðu

um

kostnaðarvandamálið við lifandi flutning lista. Það tekur jafnmarga jafnlangan tíma að
flytja klassísk tónlistarverk eins og fyrr á öldum en kostnaður fer hækkandi með árunum
án þess að framleiðnin aukist.

Rannsóknir á störfum listamanna (Alper & Wassall, 2006; Benhamou, 2000; David
Throsby, 1992) hafa sýnt fram á að störf í listum eru verr launuð en störf sem krefjast
sambærilegs mannauðs þegar litið er til menntunar, þjálfunar og reynslu. Fastráðning
listamanna er núorðið aðeins að finna við stórar stofnanir eins og leikhús og
sinfóníuhljómsveitir, þar sem starfsemin er ríkulega styrkt og niðurgreidd. Annars eru
skammtímaverkefni allsráðandi á vinnumarkaðnum og vinnuaflið er að miklu leyti látið
taka á sig viðskiptaáhættu við framkvæmdirnar. Vegna lágra launa er það einkennandi
fyrir starfsferil listamanna að þeir drýgja tekjur sínar með ýmsum hlutastörfum en eru
endurtekið atvinnulausir þess á milli (Menger, 2006). Hlutastörf þeirra eru auk þess
gjarnan tímabundin og þeir vinna færri vinnustundir en aðrir (Menger, 1999) en sinna
mun oftar fleiri en einu starfi samtímis miðað við aðrar stéttir (O’Brien og Feist, 1991).
Samanborið við aðra á almenna vinnumarkaðnum eru listamenn oftar langskólagengnir
og sjálfstætt starfandi auk þess sem þeir eru yngri og búa í stærri borgum en þeir sem
starfa utan skapandi greina (Davies og Lindley, 2003).
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2.2.1. Síbreytilegur starfsferill
Hinn síbreytilegi starfsferill (e. protean career) sem er mótaður af einstaklingnum
sjálfum fremur en stofnunum (Hall, 1976) er einkennandi fyrir listamenn. Sýnt hefur
verið fram á að listamenn skipta vinnutíma sínum milli þrenns konar vinnumarkaða og
starfa þannig ýmist við;
•

eigin list, þar með talinn tíminn sem fer í æfingar, undirbúning, rannsóknir og
svo framvegis,

•

afleidd störf, svo sem við kennslu í listgrein sinni; og við störf á almennum
vinnumarkaði,

•

störf ótengd listinni (til dæmis þjónustustörf) (David Throsby og Zednik, 2011).

Rannsókn (Throsby & Hollister, 2003) á vegum ástralska ríkisins sýndi að þarlendir
listamenn voru flestir á lágum launum. Þrír fjórðu hlutar úrtaksins reyndust vera
sjálfstætt starfandi. Meirihluti þeirra (63%) var í fleiri en einu starfi. Aukastörfin sem
listamennirnir gengdu voru 43% á listatengdu sviði og 32% á sviðum alls ótengdum
listum. Einn þriðji hluti alls úrtaksins hafði verið atvinnulaus á undangengnu fimm ára
tímabili. Samkvæmt rannsókninni varði hinn dæmigerði ástralski listamaður 80% af
vinnutíma sínum í einhvers konar listastarf en þénaði aðeins tvo þriðju hluta tekna sinna
fyrir þá vinnu. Samkvæmt Bennett (2007) ver meirihluti tónlistarmanna meiri tíma í
kennslu en við tónlistarflutning og margir þeirra bæta sér upp launin með aukavinnu í
ósérhæfðum- eða láglaunastörfum ótengdum tónlistinni.

Einu upplýsingarnar sem til eru um laun og störf klassískra söngvara á Íslandi virðast
vera óbirt B.Mus ritgerð Heiðdísar Hönnu Sigurðardóttur (2017). Alls svöruðu 47
íslenskir söngvarar netkönnun hennar en samkvæmt niðurstöðunum var aðeins einn
þeirra sem sagðist hafa tekjur af söng sem voru sambærileg við lágmarkslaun en aðrir
svarendur þénuðu enn minna. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að langflestir svarenda
höfðu tekjur annars staðar frá en aðeins 7% svarenda var með tekjur af söng sem
samsvaraði 50-100% vinnu miðað við lágmarkslaun.
2.2.2. Andleg laun
Honey, Heron og Jackson (1997) komust að því í viðtölum við listamenn að þeir mátu
velgengni fremur eftir gæðum verka sinna en fjárhagslegum ávinningi af þeim.
Höfundarnir ályktuðu því að ólíkt öðrum á vinnumarkaði væri drifkraftur listamanna
„andleg laun“ (e. psychic income) en ekki veraldleg. Gill og Pratt (2008) bentu á að þó
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að þetta sé vissulega rétt, megi ekki draga fjöður yfir erfiðleikana sem oft fylgja
listastörfum. Þar ber hæst grimma samkeppni, örmögnun og óttann við að mistakast.
Ástríðan sem listamenn hafa fyrir vinnu sinni er ein ástæðan fyrir offramboði á
vinnuafli þrátt fyrir að markaðurinn einkennist af stopulli vinnu, óöryggi og jafnvel
arðráni (Oakley, 2009).

Menningarhagfræðingurinn David Throsby (1994) notar líkanið um starfsvild (e. work
preference) til að útskýra hegðun listamanna á vinnumarkaði. Þannig gefur hagfræðin
sér að almennt kjósi fólk frístundir fram yfir vinnustundir. Hins vegar virðast vissar
stéttir, til að mynda vísindamenn og listamenn, vera fremur drifnar áfram af
starfsánægjunni en fjárhagslegum ávinningi. Throsby heldur því fram að
meginmarkmið listamannsins sé að hámarka tímann sem hann vinnur að list sinni og
hann notfæri sér því tekjur af öðrum störfum til þess að geta eytt meiri tíma í listina.
Þannig getur launahækkun í aukavinnunni orðið til þess að hann eyði minni tíma þar en
stundi list sína þess meira. Þessi algenga hegðun meðal listamanna er þvert á venjuleg
viðbrögð við launahækkun þar sem menn kjósa jafnvel að auka við sig vinnu vegna
betri launa (Ágúst Einarsson, 2012). Bourdieu (1983) benti á að störf á
menningarskapandi sviði (e. field of cultural production) væru ekki jafnvel skilgreind
og á öðrum sviðum. Launin á sviðinu héldust lág vegna fjölda áhugamanna sem tilbúinn
væri að vinna ókeypis.
Listamönnum kann að þykja starf sitt spennandi en starfsvettvangurinn er enginn dans
á rósum. Óöryggið sem fylgir honum getur verið slæmt fyrir heilsuna. Nýleg áströlsk
rannsókn á vegum Entertainment Assist (van den Eynde, Fisher og Sonn, 2016) leiddi
í ljós hversu algeng andleg veikindi, misnotkun vímugjafa og sjálfsvíg eru meðal
listamanna. Niðurstöðurnar sýna að kvíði og þunglyndi eru mun algengari meðal
tónlistarmanna en annars almennings, sjálfvígshugsanir eru sex sinnum tíðari, ákvörðun
um sjálfsvíg fjórum sinnum algengari og tilraunir til sjálfvígs helmingi fleiri. Notkun
áfengis og annarra vímugjafa er einnig mun meiri hjá listamönnum en öðrum stéttum.

Vert er að spyrja hvers vegna menn leggja út á þessa hálu braut og taka á sig slíka
áhættu. Nokkrar kenningar leitast við að útskýra þetta. „List listarinnar vegna“ er
hugmyndafræði sem hefur listina upp yfir aðrar gerðir starfa (Oakley, Sperry og Pratt,
2008, bls. 38). Önnur kenning er að listamenn ofmeti heppni sína í lottóinu um
velgengni á markaðnum (Benhamou, 2011, bls. 56). Eins getur verið að áðurnefnd
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andleg laun bæti mönnum raunverulega upp fjárhagslegt óöryggi (Oakley, 2009, bls.
30).
2.2.3. Vinsældarvagninn og súperstjörnu-áhrifin
Einkenni á listamarkaðnum og ekki síst söngmarkaðnum er að fáir einstaklingar geta
notið mikið mun meiri velgengni og skarað fram úr öðrum vegna smárra yfirburða.
Hagfræðingurinn Sherwin Rosen (1981) kallaði þetta súperstjörnu-áhrifin en þau má
greina þegar lítill hluti afurða nýtur gífurlegra vinsælda á kostnað annarra, lítið síðri
vara (Caves, 2000, bls. 181). Talað hefur verið um metsöluvæðingu á íslenskum
bókamarkaði í þessu sambandi, þar sem fæstir titlar ná góðri sölu en örfáir metsölu.
Metsöluvæðing og súperstjörnu-áhrifin eru dæmi um hin svonefndu „band-wagon“
áhrif sem Leibenstein (1950, bls. 190) sýndi fram á að lýstu auknum áhuga og eftirspurn
eftir ákveðinni vöru eftir því sem sala hennar ykist, það er að fleiri hoppa á
vinsældarvagninn. Sá vinsæli verður þá enn vinsælli vegna vinsældanna sjálfra. Á
bókamarkaði verður til dæmis vinsæl skáldsaga umtöluð sem verður til þess að enn
fleiri vilja lesa hana til að geta tekið þátt í umræðum um hana og haft á henni skoðanir.
Óperuvettvangurinn hyllir með sama hætti nokkra söngvara verulega umfram aðra lítið
síðri, sumir myndu segja jafnvel betri, söngvara. Örfáir óperusöngvarar ná til að mynda
langmestri sölu á hljómdiskum með klassískum söng.

2.3. STARFSVETTVANGUR TÓNLISTARMANNA
Sjálfstæð lausamennska er algeng meðal tónlistarmanna þó að hún sé ekki alltaf
eftirsóknarverð. Hins vegar eru enn margir sem njóta starfsöryggis í fastráðningu við
hljómsveitir. Sternbach (1993) hefur bent á að þrír streituvaldar séu sérstaklega
einkennandi fyrir starf klassískra atvinnutónlistarmanna; í fyrsta lagi glíma þeir við
stöðuga streitu sem fylgir því að koma fram opinberlega, í öðru lagi starfa þeir undir
erfiðum skilyrðum stöðugrar gagnrýni hljómsveitarstjóra á æfingum og tónleikum og í
þriðja lagi er ætlast til þess að þeir spili hverja nótu fullkomlega, alltaf og undir öllum
kringumstæðum. Starfsaðstæður þeirra einkennast af vaktavinnu, stöðugum
breytingum á stjórnunarstigi og fjárhagslegu óöryggi.
Nokkur fjöldi rannsókna er til um klassíska hljóðfæraleikara en söngvarar hafa verið
mun minna rannsakaðir. Störf stéttanna eru að sumu leyti sambærileg en að öðru leyti
ólík. Starfsálag tónlistarmanna getur leitt til heilsufarsvandamála svo sem álagsmeiðsla
og skerðingar á heyrn (Chesky og Henoch, 2000), streitu og þunglyndis (Vaag,
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Bjørngaard og Bjerkeset, 2015) og svefnleysis og svefntruflana (Vaag, SaksvikLehouillier, Bjørngaard og Bjerkeset, 2016). Tónlistarmenn leita oftar en aðrar
starfsstéttir til sálfræðinga (söngvarar oftast) og nota auk þess hugbreytandi lyf í meira
mæli en aðrar starfsstéttir (Vaag, Bjørngaard og Bjerkeset, 2016). Rannsókn á
hljómsveitarmeðlimum í klassískum hljómsveitum í Bandaríkjunum leiddi í ljós að
76% þeirra áttu við það alvarleg líkamleg eða andleg vandamál að stríða að það hafði
áhrif á frammistöðu (Fishbein, Middlestadt, Ottati, Straus og Ellis, 1988).

Í starfi tónlistarmanna í hljómsveitum eru fleiri þættir sem valda andlegu álagi og
erfiðleikum. Þeir þurfa að sýna stöðugt algjöra einbeitingu, hlýðni við
hljómsveitarstjóra og hafa lítil sem engin áhrif á val eða tjáningu tónlistarverka.
Klassískir tónlistarmenn starfa oft undir ofureftirliti stjórnenda en rannsóknir sýna að
óhóflegur og ágengur stjórnunarstíll eykur streitu starfsmanna (Gillet, Fouquereau,
Forest, Brunault og Colombat, 2012; Lin, Wang og Chen, 2013). Algengur
stjórnunarstíll hljómsveitarstjóra felur í sér virðingarleysi, hugsunarleysi og
ofbeldisfullt eða móðgandi orðfæri. Þetta getur haft skaðleg áhrif á tónlistarmennina;
sérstaklega þar sem þeir eru viðkvæmir fyrir vegna þeirrar tilfinninganæmni sem
liststarfið krefst (Sternbach, 1993). Hljómsveitarmeðlimir hafa oftast nær ekkert að
segja um fyrirkomulag æfinga (Piperek, 1981; Schmale og Schmidtke, 1985; Schulz,
1981; Schuppert og Altenmüller, 1999; Steptoe og Fidler, 1987). En lítið svigrúm til
ákvarðanatöku, ásamt miklum kröfum í starfi, leiðir til andlegs álags samkvæmt kröfu
og stjórnar-líkani (e. Demand-Control Model) Karaseks (1979). Þessar aðstæður geta
til lengri tíma haft í för með sér heilbrigðisvandamál, einkum hjartasjúkdóma (Karasek
og Theorell, 1990).

Draga má þá ályktun að niðurstöður rannsókna um vanlíðan tónlistarmanna vegna
strangs eftirlits og erfiðra starfsskilyrða eigi líka við um söngvara í leikhúsum. Þeir
þurfa ekki aðeins að hlýða hljómsveitarstjóra heldur einnig leikstjóra og æfingarstjóra.
Auk þess bætast við aldurs- og útlitskröfur sem ekki eru gerðar til annarra
tónlistarmanna. Leiksviðið krefst mikils af söngvurum sem þurfa bæði að syngja
óaðfinnanlega og vera frambærilegir leikarar sem framkvæma margvíslegar líkamlegar
kúnstir á sviðinu. Það getur líka verið hættulegt en íslenski óperusöngvarinn Magnús
Baldvinsson slasaðist til dæmis illa og þrírifbeinsbrotnaði á óperusviði árið 2012 þegar
verið var að láta hann síga ofan í leiksviðið (Krawinkel, 2017). Bresk rannsókn (Quigg,
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2007) sýndi auk þess fram á að kúgun og einelti (e. bullying) viðgengst í mun meira
mæli í leikhúsum og listastofnunum heldur en á öðrum vinnustöðum og mælist
algengara þar heldur en til dæmis í fangelsum eða hjá hernum.
2.3.1. Valdastaða og réttindi óperusöngvarans
Þýskaland státar af þróttmiklu óperulífi. Samkvæmt tölum Þýska sviðslistasambandsins
(2016), eru 83 ríkisrekin óperuhús í Þýskalandi (sjöunda hvert ríkisrekna óperuhús í
heimi) og árlega er þar fluttur þriðjungur allra óperusýninga á heimsvísu. Þá eru ótaldar
urmull óperuhátíða og annarra sýninga. Söngvarar koma frá öllum heimsins hornum til
að starfa við óperuhúsin og samkeppni um hlutverk og ráðningarsamninga er hörð.
Óperuhús eru víðast í mjög sterkri fákeppnisstöðu gagnvart söngvurunum. Samkvæmt
Stoddard (2007) eru 3500 óperuhlutverk í boði á ári hverju í Bandaríkjunum. Meira en
600 tónlistarháskólar útskrifuðu um það bil 17 söngvara hver á ári. Af því leiðir að
10.000 nýir söngvarar voru í atvinnuleit á ári eða komu nýir á atvinnumarkaðinn. Á tíu
ára tímabili eru þá 100.000 söngvarar að sækjast eftir 3500 stöðum. Til þess að gera
stöðuna enn erfiðari, er stór hluti þessara 3500 hlutverka sungin af söngvurum sem
þegar eru á samningi hjá óperuhúsunum og eru jafnvel bundnir samningi um hlutverk
fram í tímann. Í Þýskalandi er staðan ekki mikið betri en samkvæmt þýskri handbók
fyrir tilvonandi óperusöngvara (Knobel og Steinert, 2002) voru um 2600 stöður fyrir
einsöngvara í óperuhúsum Þýskalands leikárið 2000/2001 en aðeins um 150 þessara
staðna losna á hverju leikári. Um þær sækja að minnsta kosti 2000 söngvarar alls staðar
að úr heiminum. Ef stór nöfn eru undanskilin eru laun fastráðinna söngvara afar lág.
Yngstu og reynsluminnstu söngvararnir þéna jafnvel minnst af öllu starfsfólki hússins
og eru oft aðeins hálfdrættingar á við meðlimi óperukórs hússins í launum. Árið 2013
voru samtökin Art But Fair stofnuð til þess að vinna gegn þessari þróun og efla
samtakamátt sviðslistafólks í launa- og réttindabaráttu.

Söngvarar hafa takmarkað sjálfsákvörðunarvald á klassíska söngvettvanginum, þeir
hafa aðeins um þau hlutverk að velja sem passa við þeirra raddtegund. Útlit þeirra
verður einnig að samræmast hugmyndum leikstjóra ef um er að ræða hlutverk á
óperusviði. Óperuformið er bæði stórt í sniðum og dýrt í uppsetningu og framkvæmd
og því færri sem komast að en vilja. Listræn tjáning söngvarans takmarkast af
hugmyndum hljómsveitarstjóra um tónlistarlega túlkun, svo og leikstjóra um
uppsetningu og persónusköpun. Aldur og útlit söngvara, sérstaklega söngkvenna, vegur
sífellt þyngra á kostnað hæfileika. Ákvörðunarvald leikstjóra við ráðningar hefur
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sívaxandi vægi á kostnað valdsins sem hljómsveitarstjóri hefur. Söngferillinn er því að
styttast og líkjast meira starfsferli dansara að þessu leyti. Þó að söngvari geti sungið
álíka vel eða jafnvel betur með aldrinum er stöðugt framboð af ungum söngvurum sem
ríma betur við útlitsstaðla og hugmyndir leikstjóra og markaðarins um hlutverkin, undir
sterkum áhrifum frá kvikmyndaheiminum.

Staða íslenskra söngvara er mjög sérstök þar sem engin launuð staða er í boði í landinu
við tónlistarflutning. Söngvarar verða að freista gæfunnar erlendis til þess að öðlast
starfsreynslu og fá raunveruleg tækifæri. Það getur verið mikil áskorun að setjast að í
nýju landi og hafa þar takmarkað bakland sem útlendingur í krefjandi starfi þar sem
grimm samkeppni ríkir um allar stöður.
2.3.2. Likami og leikreglur
Söngvari er ekki aðeins tónlistarmaður sem flytur tónlist undir smásjá stjórnenda og
áhorfenda, heldur er hann um leið leikari og heyrir undir leikstjóra ef hann starfar í
leikhúsi. Sérstakar kröfur eru einnig gerðar til söngvara um framkomu, útlit og aldur.
Veruháttur þeirra er enn sterkar bundinn við hljóðfærið sem er ómögulegt að skilja við
líkamann.

Mun færri rannsóknir hafa verið gerðar á söngvurum en hljóðfæraleikurum og hafa þær
einkum beinst að atvinnusöngvurum í óperukór og söngnemendum. Rannsókn
Kokotsaki og Davidson (2003) á söngnemendum leiddi meðal annars í ljós að útlit
spilar stórt hlutverk í sjálfsmynd söngvarans. Höfundar veittu því athygli að söngvarar
þurfa að þjálfa með sér hæfileika sem ekki er krafist af öðrum tónlistarmönnum, til að
mynda um líkamstjáningu og svipbrigði. Kröfur um kvikmyndastjörnuútlit
óperusöngvara fara vaxandi samanber orð söngsérfræðingsins Richard Millers (1996,
bls. 237):
Ungir söngvarar sem stefna á feril á óperusviðinu ættu að hafa í huga að
þyngdartap getur verið eins mikilvægt og aðrir þættir er kemur að því að byggja
starfsferilinn upp ... Það er næstum ómögulegt fyrir þá sem eru í yfirþyngd að
ná árangri í leikhúsheimi nútímans ... það er ekki sanngjarnt en svona er þetta
í raunheimum.4

„Young singers who want careers on the operatic stage should consider weight loss to be as essential to building
a career as other parts of career preparation. … It is almost impossible to be successful in today’s theatre if one is
obese … it may not be fair, but it is a fact of the real world.“ Þýðing höfundar. (Miller, 1996, bls. 237)
4
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Frægt dæmi um þetta er þegar óperusöngkonan Deborah Voigt var rekin úr sýningu í
Covent Garden fyrir að passa ekki í kjólinn sem leikstjórinn sá fyrir sér (Milner, 2004).
Auk krafna um gott útlit og fullkomna raddbeitingu þurfa söngvarar oft að framkvæma
líkamlegar kúnstir á sviði á meðan þeir syngja. Það kemur því ekki á óvart að söngvarar
verði andlega uppteknir af því að líkami þeirra er hljóðfærið (Radocy, 1989, bls. 24).
2.3.3. Óháð sjálfsvitund
Oakland, MacDonald og Flowers (2012, 2013, 2014) og Oakland (2014) rannsökuðu
hvaða áhrif það hefur á sjálfsmynd óperusöngvara að vera sagt upp störfum,
starfsvitund þeirra og samsömun sjálfsmyndar við óperustarfið. Rannsóknin byggði á
eigindlegum viðtölum við sjö óperukórsöngvara sem voru látnir hætta störfum og greint
var hvernig þeim gekk að yfirstíga missinn og breytingarnar. Niðurstöðurnar sýndu að
lykilatriði til þess að yfirstíga atvinnumissinn og aðlagast breyttum aðstæðum var að
endurskilgreina hvað það þýðir að vera söngvari án þess að njóta þeirrar staðfestingar
sem fylgir fastráðningu. Mills (2004a) hefur rannsakað viðhorf tónlistarnema og
tónlistarkennara og notað hugtökin starfsvitund og sjálfsvitund óháða starfi (e.
professional identity og subjective identity). Mills nefnir sem dæmi um óháða
sjálfsvitund þá söngkennara sem líta fyrst og fremst á sig sem söngvara þó að þeir hafi
mestar tekjur sínar af kennslu (Mills, 2004b). Óháð sjálfsvitund er það sem fólki finnst
það vera, hvað sem atvinnu líður.

2.4. TÓNLISTARVERUHÁTTUR
Samkvæmt Bourdieu (1984, bls. 18) aðgreinir menn ekkert eins mikið í stéttir eins og
tónlistarsmekkurinn. Þetta átti þó hugsanlega betur við í menningarsamfélagi
Frakklands á síðustu öld en það gerir í dag. Margt bendir til þess að hinar efri stéttir í
vestrænum heimi séu í dag alætur (e. omnivores) á tónlist en haldi sig ekki eingöngu
við hámennningu (van Eijck, 1997). Víst er þó að menn skipa sér í hópa varðandi
tónlistarsmekk og ákveðinn smekkur getur verið aðgöngumiði inn á viss svið. Í
rannsókn sinni á veruhætti íslenskra unglinga skipti Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005)
unglingunum í fimm mismunandi hópa eftir veruhætti þeirra. Tveir þessara hópa voru
skilgreindir á grundvelli tónlistarsmekks eingöngu. Fyrir ungt fólk, einkum unglinga er
tónlist mikilvægur hluti af mótun sjálfsmyndar (Söderman o.fl., 2015, bls. 5). Samband
ungs fólks við tónlist samsvarar því sem líka hefur verið kallað tónlistar-sjálfsmyndir
(e. musical identities) (MacDonald, Hargreaves og Miell, 2011). Sýnt hefur verið fram
á að stétt, kyn, kynþáttur og menntun hafa áhrif á tónlistarsmekk og að hann getur haft
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úrslitavægi í vinavali, sjálfskynningu og tjáningu á sjálfsímynd hópa (Tarrant, North og
Hargreaves, 2001; ter Bogt, Delsing, van Zalk, Christenson og Meeus, 2011).

Rimmer (2010, bls. 259) varð fyrstur til að nota hugtakið tónlistarveruhátt í rannsókn
sinni á tónlistarlífi ungs fólks í Bretlandi. Hann vildi notfæra sér veruháttar-hugtak
Bourdieus til þess að fjalla um tónlistarlíf fólks þannig að það næði utan um sögulega
vídd og samspil vettvangs og veruháttar, í stað þess að fjalla eingöngu um
tónlistarsmekk og hlustun. Samkvæmt Rimmer mótast tónlistarveruháttur af
tónlistaruppeldi og stýrir aðgerðum sem endurspegla og eiga uppruna sinn í félagslegri
stöðu hvers og eins í gegnum lífið allt. Þess vegna getur okkur líkað eða mislíkað við
ákveðna tónlist vegna félagslegs bakgrunns eða haft svipaða tónlistarveruhætti og þeir
sem eiga svipað tónlistaruppeldi að baki, til dæmis í tónlistarskóla. Líkt og annar
veruháttur segir tónlistarveruhátturinn til um það hvernig menn meta möguleika sína á
vettvangi. Börn mæta ójöfn til leiks á tónlistarvettvangi líkt og á skólavettvangi. Ef að
þau hafa lítið tónlistarlegt sjálfstraust (e. musical self-esteem) (Reynolds, e.d.) er
ólíklegt að þau muni ná árangri nema takist að láta þau draga fyrri ómeðvitaða
tónlistarlega afstöðu sína í efa.

Bourdieu skoðaði hvernig menningarþátttökumynstur erfist milli kynslóða (Bourdieu,
1973; Bourdieu og Passeron, 1990). Hann taldi að fyrstu merki um líkamnað
menningarauðmagn kæmu fram í menningarþátttöku á unglingsárunum og þróaðist í
tengslum við menningarauðmagn foreldra. Þessi hugmynd um endursköpun
menningarauðmagns hefur verið mikið notuð til grundvallar rannsóknum um
menningarþátttöku (Daenekindt og Roose, 2014; Kraaykamp og van Eijck, 2010;
Nagel, Damen og Haanstra, 2010; ter Bogt o.fl., 2011; van Eijck, 1997).
Tónlistarsmekkur virðist einnig ganga í arf þar sem sýnt hefur verið fram á að smekkur
foreldra segir fyrir um smekk barna. Það getur farið fram meðvitað eða ómeðvitað með
tónlistarþátttöku, tónleikum og öðru tónlistaruppeldi á heimilinu en einnig vegna þess
að börn hafa aðeins aðgang að þeirri tónlist sem foreldrarnir hlusta á, þótt það hafi
breyst með auknum aðgangi að tónlist á netinu (Davidson og Borthwick, 2002; ter Bogt
o.fl., 2011) og með tilkomu snjalltækja og tónlistarveitna. Aðalmótunartímabil
tónlistarsmekks virðist vera á unglingsárunum. Sýnt hefur verið fram á að fólk man best
(Janssen, Chessa og Murre, 2007) og líkar best við (Smith, 1994) þá tónlist sem það
hlustaði á sem unglingar.
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Tónlistarveruháttur felur meðal annars í sér hinn líkamnaða þátt veruháttarins; en
veruháttur verður ekki til samkvæmt Bourdieu (1990), nema með langri og strangri
þjálfun líkamans, árum saman, þar til hann verður eðlislægur og „náttúrulegur“.
Atvinnutónlistarmenn eru dæmi um þá sem eru eins og fiskar í vatni á vettvangi
tónlistar. Með því að læra og þjálfa tónlistarhæfni til fjölda ára verða hæfileikarnir svo
rótgrónir og sjálfvirkir að þeir virðast vera meðfæddir (Hall, 2015, bls. 47).
Niðurstöður Howe, Davidson og Sloboda (1998) í rannsókn á meðfæddum hæfileikum
tónlistarmanna sýndu fram á að mismunandi reynsla í bernsku, smekkur, möguleikar,
vani, þjálfun og æfing væru í raun aðal-ákvörðunarþættir yfirburðahæfileika. Rannsókn
á framúrskarandi atvinnutónlistarmönnum benti ekki til óvenjulegra hæfileika þeirra í
æsku en hvatning og stuðningur foreldra hafði hins vegar mikið að segja um árangur
þeirra (Sosniak, 1985). Í rannsókn á 257 börnum sem lærðu á hljóðfæri var kannað
hvort þau hefðu sýnt sérstaka sjálfsprottna tónlistarhegðun í bernsku. Aðeins söngur
reyndist segja fyrir um síðari árangur á tónlistarsviðinu en þau börn sem höfðu byrjað
fyrr að syngja urðu síðar betri tónlistarmenn (Howe, Davidson, Moore og Sloboda,
1995). Við greiningu Kopiez (1997) á ævisögulegum gögnum söngnema og
framúrskarandi klassískra söngvara kom í ljós að formlegt söngnám nemendanna hófst
síðar (við 13,2 ára aldur að meðaltali) en söngnám afburðasöngvaranna (8,1 árs að
meðaltali). Niðurstöður hans gefa til kynna að forsenda þess að þróa afburðarhæfileika
sé að byrja söngþjálfunina snemma.

Rannsókn Sandgren (2005) á klassískum söngnemendum leiddi í ljós að þeir lýstu
miklum tónlistaráhuga í æsku. Flestir foreldrar þeirra voru áhugasamir um tónlist eða
spiluðu á hljóðfæri og sumir þeirra fóru reglulega með börn sín á tónleika eða spiluðu
með þeim á hljóðfæri. Flestir söngnemendanna höfðu sungið í kór sem börn eða
unglingar. Þeir höfðu einnig flestir lært á hljóðfæri en síðar ákveðið að einbeita sér að
söng. Um helmingur söngnemendanna átti að baki mjög takmarkaða formlega
tónlistarmenntun við upphaf reglulegs söngnáms við 19 ára aldur.
2.4.1. Framkomukvíði tónlistarmanna
Framkomukvíði tónlistarmanna (e. Musical Performance Anxiety) hefur meðal annars
verið skilgreindur sem: „Þrálátur kvíði og/eða skerðing á frammistöðu við opinberan
tónlistarflutning sem er ekki í samræmi við það sem vænta mætti miðað við
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tónlistarhæfileika, þjálfun og undirbúning“ 5. Þessi tegund kvíða er nú flokkuð sem ein
tegund félagsfælni (e. social anxiety disorder) samkvæmt nýjustu útgáfu bandaríska
geðlæknafélagsins (2013).

Fjöldi rannsókna sýna fram á að framkomukvíði er mjög algengur meðal
tónlistarmanna. Samkvæmt hollenskri rannsókn (van Kemenade, van Son og van
Heesch, 1995), liðu 58% hljómlistarmanna í sinfóníuhljómsveitum af framkomukvíða.
Framkomukvíði tónlistarmanna er meiri hjá einleikurum en hjá þeim sem spila með
öðrum og er algengari meðal kvenna en karla (Papageorgi, Creech og Welch, 2013).
Rannsókn

Ingunnar

Jónsdóttur

(2010)

á

framkomukvíða

meðal

meðlima

Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hljóðfæranemenda leiddi í ljós að allir þátttakendur
höfðu fundið fyrir kvíða í tengslum við tónlistarflutning. Þá kom fram að
tónlistarnemarnir fundu fyrir meiri framkomukvíða en atvinnuhljóðfæraleikararnir og
konur fyrir meiri kvíða en karlar. Ríflega helmingur atvinnuhljóðfæraleikaranna og
11% tónlistarnemanna hafði notast við beta-blokkara6 aðallega í tengslum við
áheyrnarprufur, einleikstónleika og kammertónleika.

Einkenni framkomukvíða geta verið: ótti við að gera mistök, áhyggjur af eigin
frammistöðu, að missa stjórn á líkama og tjáningu, vöðvaspenna, að missa meðvitund,
hafa áhyggjur af afleiðingum mistaka, að búast við því að missa status, neikvæðar
hugsanir (Gabrielsson 1999) og hörmungarhyggja (Steptoe og Fidler, 1987).
Hörmungarhyggja (e. catastrophising) er þegar hugurinn ýkir órökréttar hugsanir um
líkur á hörmungum. Tónlistarmaðurinn hugsar þá til dæmis með sér að hann muni gera
mistök sem muni eyðileggja alla sýninguna (Rink, 2003, bls. 169). Allar slíkar hugsanir
trufla framgöngu tónlistarmannsins og auka líkur á mistökum og getur valdið
brotthvarfi úr starfi. Lögmál Yerkes-Dodson hefur verið notað til að skýra hvernig
hæfilegt magn streitu getur bætt frammistöðu en of mikil streita hefur hindrandi áhrif.
Samkvæmt þessu lögmáli er aukin áhugahvöt (e. motivation) jákvæð upp að vissu
marki en umfram ákveðinn þröskuld fara áhrifin að verða neikvæð (Kenny, 2011, bls.
139).

5

„The experience of persisting, distressful apprehension and/or actual impairment of, performance skills
in a public context, to a degree unwarranted given the individual's musical aptitude, training, and level
of preparation.“ Þýðing höfundar.
6 Beta –blokkarar eru lyf, sem hindra áhrif streituhormónanna adrenalíns og noradrenalíns og valda
meðal annars lækkun á blóðþrýstingi og hægja á hjartslætti. Geta einnig minnkað handskjálfta (Gates
o.fl., 1985).
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Rannsóknir á söngvurum sýna að þeir þjást eins og aðrir hljóðfæraleikarar af
framkomukvíða og þunglyndi auk vefrænna og sálfélagslegra vandamála. Kenny,
Davis og Oates (2004) könnuðu sambandið á milli aðstæðubundins kvíða (e. state
anxiety) og persónubundins kvíða (e. trait anxiety), starfstengdrar streitu,
fullkomnunaráráttu, metnaðar, og framkomukvíða í hópi úrvals óperukórsöngvara í
fullu starfi. Kórmeðlimirnir höfðu meiri áhyggjur af atvinnu sinni og fundu fyrir meiri
persónubundnum kvíða og starfstengdri streitu heldur en viðmiðunarhópur. Hærra skor
á persónubundnum innri styrk (e. personal resources) var tengt hærra skori á
persónubundnum kvíða. Svo virðist sem þessi innri styrkur nýtist til að hafa stjórn á
kvíða. Mikill persónubundinn kvíði var líka tengdur miklu persónulegu álagi (e.
personal strain) í vinnuumhverfinu. Rannsókn Sapir, Mathers-Schmidt og Larson
(1996) sýndi hversu meðvitaðir og uppteknir söngvarar eru af raddbeitingu og
raddheilsu. Þeir leita oftar til læknis og telja sig oftar beita talröddinni á óheilbrigðan
hátt en aðrir. Þar sem söngvarar þurfa að reiða sig á röddina til þess að sjá fyrir sér eru
þeir mjög móttækilegir fyrir andlegri vanlíðan ef þeir finna fyrir einhvers konar
raddvandamálum og getur það leitt til kvíða eða þunglyndis.

Eigindleg og megindleg rannsókn Sandgren (2002) á sænskum óperusöngvurum leiddi
í ljós að algengustu vandamálin tengd atvinnu þeirra voru af sálfræðilegum toga.
Söngvarar voru uppteknir af áhyggjum af því að röddin gæti gefið sig og að þeir yrðu
ófærir um að syngja. Einnig höfðu þeir áhyggjur af skoðunum annarra á frammistöðu
sinni. Söngvarar höfðu þann sérstaka ávana að prófa röddina með reglulegu millibili til
að sannreyna gæði hennar og að hún væri yfirleitt til staðar. Kvíði tengdur líkamlegum
vandamálum beindist að einkennum frá öndunarfærum sem gætu valdið skaða á
röddinni. Sálfélagsleg vandamál snerust einkum um erfiðleika við að viðhalda
fjölskyldulífi þrátt fyrir ferðalög og óreglulegan vinnutíma. Áhyggjur af skoðunum
annarra hafði marktæk jákvæð tengsl við þætti eins og líkamleg vandamál, prófun
raddarinnar, þunglyndi og framkomukvíða.
2.4.2. Söngtækni og vald yfir röddinni
Það getur verið erfitt að læra og kenna söngtækni, ekki síst vegna þess að enginn er að
spila á sama hljóðfærið, ef svo mætti að orði komast. Líkamsbygging og raddbönd eru
mismunandi milli einstaklinga og það er engin ein fullkomin leið til að kenna tækni
heldur þarf að vissu leyti að klæðskerasníða kennsluna að einstaklingnum og hans
sérstöku þörfum. Hljóðfærið er að litlu leyti sýnilegt og þarf að grípa til útskýringa um
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tilfinningu sem hinn aðilinn getur misskilið. Ósjaldan er notað myndmál í þeirri von að
nemandinn upplifi hlutina á sama hátt, en það er allsendis óvíst. Síðan eru menn oftar
en ekki ósammála um hvaða söngtækni skuli nota eins og viðtalsbók Hines (2003) sýnir
glögglega. Hann tók viðtöl við vel þekkta, framúrskarandi söngvara og spurði þá út í
söngtækni. Svör þeirra um tækni voru mjög ólík. Einn byggði sína tækni til að mynda
á miklum pælingum um öndun og útlistaði flóknar æfingar en næsti söngvari sagðist
varast mjög að hugsa um öndun yfirhöfuð. Af þessu leiðir að ávallt eru líflegar umræður
á þingum söngkennara og í háskólum er ekki óþekkt að prófessorar telji að kollegarnir
hafi lítið vit á söngtækni. Sumir þessara söngkennara skipa nemendum sínum í kring
um sig líkt og í trúarsöfnuði og banna þeim að sækja tíma hjá öðrum.

Röddin er hluti af sjálfsmyndinni, í einkalífinu og hinu listræna. Engin fjarlægð er
möguleg við hljóðfærið. Samkvæmt Spahn, Echternach, Zander, Voltmer og Richter
(2010) eru söngvarar háðir endurgjöf annarra þar sem þeir geta ekki náð valdi á röddinni
einir og óstuddir. Þetta getur valdið togstreitu milli þess að vera háður öðrum og að hafa
sjálfraustið sem til þarf að bera á leiksviði. Getan til þess að ráða yfir tilfinningunum
sínum ásamt söngtækninni er grundvallarforsenda fyrir þroska atvinnusöngvarans. Þar
sem röddin er svo nátengd tilfinningalífi og sjálfsvitund söngvara, eru þeir oft nánari
og háðari kennurum sínum en aðrir tónlistarnemendur þar sem söngkennarinn er
sérstaklega líklegur til að skilja þetta viðkvæma samband raddar, líkama og sjálfs
(Kemp, 1996).

2.6. ÍSLENSKI SÖNGVETTVANGURINN
2.6.1. Fyrirkomulag á Íslandi
Furðulega lítið er til af upplýsingum um hina íslensku söngstétt. Ekkert söngvaratal
hefur verið tekið saman, engin stofnun eða aðili virðist halda skipulega utan um fjölda
þeirra sem eru starfandi á Íslandi eða erlendis eða hversu margir halda utan í nám.
Ekkert hagsmunafélag er heldur starfandi sérstaklega fyrir söngvara sem berst fyrir
þeirra starfsréttindum. Félag íslenskra tónlistarmanna (FÍT) er til en miðað við fjölda
útskrifaðra er aðeins brot af söngvurum félagsmenn þar. FÍT gefur upp launataxta en
engu að síður ríkir samningsfrelsi og upp og ofan hvaða upphæðir söngvarar og aðrir
tónlistarmenn innheimta. Söngvari er ekki lögverndað starfsheiti og virðast menntaðir
söngvarar ekki eiga greiðari aðgang að til dæmis jarðarfararkórum en aðrir, þó að það
sé helsti tekjumöguleiki söngvara á Íslandi ásamt söngkennslu. Fulltrúar stéttarinnar
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koma því lítið að borðinu þar sem starfsvettvangur þeirra er til umræðu. Stjórn og
starfsfólk Íslensku óperunnar virðist ekki vera sérstaklega valið með tilliti til
fagþekkingar eða reynslu af óperuvettvangi.

Ásta Valdimarsdóttir (1999) gerði spurningakönnun meðal 62 íslenskra söngvara sem
höfðu starfað á erlendri grund. Hún kannaði nám og tónlistaruppeldi, starf erlendis og
afkomu, svo og viðhorf söngvara til starfsins. Þar kom fram að fleiri karlar en konur
störfuðu við söng erlendis þó að fleiri söngkonur en karlar héldu til útlanda í
tónlistarskóla. Söngvararnir höfðu almennt notið ríks tónlistaruppeldis á æskuheimili.
Meira en helmingur stundaði annað nám samhliða söngnámi sem gaf til kynna ótryggt
starfsumhverfi. Aðalhvatningin til að leggja fyrir sig sönginn kom frá söngkennurum
en síður frá foreldrum. Einkatímar voru algengari fyrir árið 1960 en eftir það fóru menn
að fara í háskóla og spilar þar inn í breytt lánaumhverfi með tilkomu Lánasjóðs
íslenskra námsmanna (LÍN). Frumkvæði að því að halda út á söngvettvanginn var
aðallega söngvaranna sjálfra en söngkennarar höfðu mest áhrif frekar en foreldrar eða
fjölskylda. Konur höfðu meiri áhyggjur af stuttri starfsævi en karlarnir sem höfðu meiri
áhyggjur af heilsufari. Hvatinn var hjá stærstum hluta þátttakenda „tónlistin og
söngröddin“ auk þess sem margir sögðu að „ögrun og spenna“ og „skapandi starf“ væru
áhrifavaldar að starfsvalinu. 43,6% söngvaranna byrjuðu í söngnámi 15-19 ára og
46,2% byrjuðu 20-25 ára. 78,6% kvenna byrjaði 15-19 ára og 58,3% karla byrjuðu
söngnám 20-25 ára. Engar konur hófu nám eftir 25 aldur en 16,7% karlanna gerðu það.
Karlar svöruðu síður en konur að þeir hefðu farið í söngnám að eigin frumkvæði en
voru meira undir áhrifum frá kennurum og aðstandendum. Varðandi söngnámið
erlendis var minni kynjamunur og langflestir nefndu eigið frumkvæði sem sterkasta
hvatann að þeirri ákvörðun.
2.6.2. Óperan
Óperulistformið er sérstakt að mörgu leyti. Fjöldi manns kemur að sýningu verkanna
og flutningur óperu krefst mikils mannafla, dýrrar tækni og húsnæðis. Hér er um að
ræða upplifun sem aðeins er hægt að neyta á meðan á flutningi stendur. Varan er því
óáþreifanleg þó að hægt sé að gera áþreifanlegar upptökur af verkunum. Rekstur óperu
er geysilega dýr og erfiður. Markaðsbrestur kemur fram í því að áhorfendahópur hverju
sinni takmarkast við sætafjölda í húsunum og stofn- og sýningarkostnaður er of hár til
þess að hagkvæmni náist. Þó að óperu sé í raun aðeins hægt að upplifa í núinu byggir
hún að miklu leyti á arfi fortíðar og varðveislu þessara sögulegu verðmæta. Uppsetning
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nútímaóperu fylgir meiri áhætta þar sem ekki er hægt að treysta á sömu vinsældir og
gömlu verkin njóta. Óperuhús, þar á meðal Íslenska óperan (ÍÓ) eru gagnrýnd af
sumum fyrir að setja einkum upp gömul og markaðsvæn stykki. Þar fara væntingar
almennra sýningargesta oft ekki saman við kröfur fagmanna sem kjósa oft frekar
nútímaóperur sem kallast á við samtímann. Erfitt hefur reynst að fá almenning til að
sækja slík verk.

Sveinn Enok Jóhannsson (2014) skrifaði ritgerð um hversu sanngjarn vettvangur
Íslenska óperan væri fyrir íslenska söngvara. Ritgerðin byggði á viðtali við Kristján
Jóhannsson óperusöngvara og skoðaði Sveinn jafnframt ýmis gögn um ráðningar ÍÓ
svo og deilur um ráðningu óperustjóra og söngvara gegnum tíðina. Þegar rannsóknin
fór fram höfðu 74 óperur verið settar upp á 33 ára starfstíma ÍÓ og fólu þær í sér 591
hlutverk, þar af 60% karlahlutverk og 40% kvenhlutverk. Sveinn nefnir dæmi um að
söngvarar hafi verið ráðnir í hlutverk utan þeirra raddsviðs og telur það stafa af litlu
úrvali söngvara og ákvörðunarvaldi tónlistar- og óperustjóra hverju sinni. Hann bendir
á fylgni ráðninga söngvara við tengsl við ráðendur hverju sinni og nefndi að áberandi
oft hafi nemendur þeirra sem réðu óperunni fengið hlutverk eða þeir sem tengdust með
öðrum hætti stofnendum og stjórnendum óperunnar. Í viðtalinu við Kristján Jóhannsson
kom fram að að hans mati hafi verið stunduð vinahygli í ráðningum við óperuna og
taldi hann betur fara á því að hafa utanaðkomandi óperustjóra heldur en starfandi
söngvara við stjórnvölinn.
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR
3.1. HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN
Rannsóknin er er unnin út frá fræðasýn Bourdieu sem byggist á félagslegri
hugsmíðahyggju (e. social constructivism) í samspili við formgerðarhyggju.
Hugsmíðihyggja byggir á verufræðilegri sýn afstæðis þar sem menn sjá
raunveruleikann sem sameiginlega hugsmíð innan menningar og menningarkima
(Sigríður

Halldórsdóttir,

2013,

bls.

22).

Tungumálið

er

álitið

hluti

af

raunveruleikasmíðinni (Braun og Clarke, 2013, bls. 53). Rannsókn þessi snerist um að
ná fram ríkri mynd af reynsluheimi viðmælenda með viðtölum. Félagsleg
hugsmíðahyggja byggir á þeirri hugmynd að einstaklingar leitist við að skilja heiminn
sem þeir lifa í. Einstaklingar þrói með sér huglæga, margbreytilega merkingu á reynslu
sinni og rannsakandi vinnur með þessar margslungnu merkingar. Markmið
rannsóknarinnar er að greina sjónarmið þátttakenda á fyrirbærinu sem rannsakað er með
aðstoð kenninga til þess að afhjúpa leikreglur og valdatengsl og átta sig á formgerðum
(e. structures) tónlistarvettvangsins og veruháttar klassíska söngvarans. Spurningarnar
eru hafðar opnar og almennar svo að þátttakendur geti smíðað merkingu á aðstæðum
(sem byggja oft á samskiptum við aðra). Rannsakandi hlustar nærgætið á hvað fólk
segir og gerir í kringumstæðum lífs síns. Smíðaða merkingin hefur félagslega og
sögulega vídd og rannsakandi einbeitir sér nákvæmlega að því hvar fólk býr og starfar
til þess að skilja sögulegt og félagslegt umhverfi þátttakenda. Rannsakandi gerir sér
grein fyrir og viðurkennir að hans eigin bakgrunnur mótar túlkun hans og staðsetur sig
því í rannsókninni þessu til staðfestingar. Markmið hans er að túlka merkinguna sem
aðrir leggja í heiminn (Creswell, 2009, bls. 8).

3.2. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR OG VAL
Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta íslenskir atvinnusöngvarar sem ýmist starfa hér
á landi eða erlendis. Allir eiga þeir að baki framhaldsnám við erlenda tónlistarháskóla
og hafa starfað erlendis í lengri eða skemmri tíma. Við val á viðmælendum var reynt
að endurspegla aðstæður sem flestra innan söngstéttarinnar og fá sem breiðasta mynd
af starfstéttinni. Samkvæmt Safman og Sobal (2004, bls. 11) byggir úrtaksval
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rannsakanda í eigindlegum rannsóknum á huglægri ákvarðanatöku. Valið endurspeglar
þær hugmyndir sem hann gerir sér um þýðið og fyrirbærið sem hann vill rannsaka
(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknum er leitast
við að ná utan um margbreytileika þýðisins fremur en að sía út mismunandi tilvik. Litið
er svo á að gögnin endurspegli aðstæður gagnaöflunar jafnt sem innbyggða eiginleika
fyrirbærisins sem rannsakað er (Safman og Sobal, 2004, bls. 11).

Úrtak rannsóknarinnar var tilgangsúrtak sem miðaðist við að velja viðmælendur sem
búa yfir víðtækri þekkingu á rannsóknarefninu með hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar
(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Notast var við grófa
lagskiptingu úrtaksins (e. stratification) (Braun og Clarke, 2013, bls. 57) með það í huga
að reyna að ná fram sem mestri breidd og margbreytni í hópi þátttakenda. Því voru
valdir söngvarar af báðum kynjum í jöfnu hlutfalli og á breiðu aldursbili. Miðað var við
grófa flokkun á mismunandi aðstæðum söngvara eftir því hvar þeir voru staddir á
söngferlinum og var rætt við að minnsta kosti einn úr hverjum flokki. Notast var við
eftirfarandi flokkun til hagræðis þó að ekki allir söngvarar falli undir hana og einhver
skörun eigi sér stað:

a.

Söngvarar sem hafa átt söngferil erlendis en syngja nú aðallega á Íslandi.

b.

Söngvarar sem hafa farið í nám erlendis en starfað að mestu á Íslandi við söng
eða söngtengd störf.

c.

Þeir sem starfa nú við söng á erlendri grundu.

d.

Söngvarar sem hafa lagt atvinnusöng á hilluna og snúið sér að öðrum störfum.

Auk þess hafði rannsakandi í huga að velja hvort tveggja, barnlausa söngvara og þá
sem eru foreldrar. Viðmælendurnir átta eru á breiðu aldursbili en fjórir þeirra eru undir
fertugu og fjórir eldri en fjörutíu ára og eru fjórar konur og fjórir karlar. Rannsakandi
hafði samband við söngvara sem hann hafði nokkra hugmynd um hvernig myndu falla
undir áðurnefnda flokkun en leitaði út fyrir raðir eigin kunningjahóps, þó að hann hafi
verið málkunnugur sumum þátttakenda. Rannsakandi kaus að velja ekki viðmælendur
sem hann þekkti mjög vel persónulega til þess að forðast kunningjaviðtal og siðferðileg
álitamál (Braun og Clarke, 2013, bls. 87). Þekking rannsakanda á sviðinu og tengslanet
hans gerðu þetta val mögulegt. Rannsakandi hafði ekki átt samtöl við þátttakendur áður
um viðfangsefni rannsóknarinnar og þekkti því ekki viðhorf þeirra til einstakra málefna
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áður en rannsóknin hófst. Miðað var við að ræða við sex til tíu viðmælendur og var
upphaflega haft samband við sjö. Síðasti viðmælandinn var valinn mánuði síðar til þess
að ná fram aukinni mettun. Allir sem leitað var til samþykktu að taka þátt í
rannsókninni.

3.3. LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ, KOSTIR OG GALLAR
Eigindleg rannsóknaraðferð hentaði þessu rannsóknartilfelli betur heldur en megindleg,
vegna nokkurra þátta. Erfitt er að gera sér grein fyrir þýði íslenskra söngvara þar sem
engin stofnun heldur skipulega utan um fjölda þeirra og aðeins hluti söngvara er skráður
í Félag íslenskra tónlistarmanna. Því var ljóst að erfitt yrði að ná utan um þýðið og velja
úrtak sem kerfisbundið gæfi rétta mynd af þýðinu til marglaga greininga. Helst hefði
þar komið til greina að nýta sér samfélagsmiðla og snjóboltaaðferð en erfitt hefði verið
að gera sér grein fyrir hlutfallsstærð úrtaks af þýðinu eða stærð þýðisins. Auk þess var
meginmarkmiðið að rannsaka upplifanir og reynslu söngvara af söngvettvanginum. Á
þessum vettvangi virðist ríkja ákveðin þöggunarmenning um hina ýmsu eiginleika
starfsins; raddvandamál og framkomukvíða, áhrif á fjölskyldulíf svo eitthvað sé nefnt.
Eigindlegar aðferðir eru betur til þess fallnar en megindlegar að ná fram dýpt í greiningu
á reynsluheimi fólks, ekki síst um viðkvæm málefni.
Viðmælendur voru valdir úr umræðuhópnum „Söngvarar“ (e.d.) á samskiptavefnum
Facebook sem telur 734 meðlimi sem eru þó ekki allir klassískir söngvarar eða
söngvarar yfir höfuð. Úrtakið var valið með áðurnefndar forsendur lagskiptingarinnar
að

leiðarljósi.

Rannsakandi

hafði

samband

við

viðmælendur

í

gegnum

samfélagsmiðilinn Facebook með beiðni um þátttöku ásamt persónulegri kveðju og
kynningar- og samþykkisbréfi. Í samþykkisbréfinu kom fram að nafnleynd og trúnaði
væri heitið og að viðmælendur mættu hætta þátttöku hvenær á ferlinu sem væri. Einnig
var þeim gert ljóst að tilvitnanir og lýsingar yrðu bornar undir þá til samþykkis.
Þátttakendum var jafnframt skýrt frá því að rannsóknin hefði verið tilkynnt til
persónuverndar. Allir viðmælendur samþykktu þátttökuna.
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3.4. FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM
Þátttakendur völdu þann stað og tíma sem þeim hentaði best fyrir viðtölin. Fjögur
viðtalanna fóru fram á heimilum viðmælenda, eitt heima hjá rannsakanda, eitt á
kaffihúsi og tvö á Skype samskiptaforritinu. Í upphafi viðtals fóru rannsakandi og
þátttakandi yfir kynningar- og samþykktarblaðið til að staðfesta upplýst samþykki
viðmælendanna. Viðtölin byrjuðu oftast á stuttu spjalli áður en viðtal og upptaka hófst.
Fyrsta spurning til viðmælenda var á almennum nótum og í lok viðtals var innt eftir því
hvort viðmælendur hefðu einhverju við að bæta (Braun og Clarke, 2013, bls. 81). Stuðst
var við spurningaramma (Patton, 2001) en rannsakandi leyfði viðtalinu að flæða
eðlilega áfram og greip aðeins inn í eftir að hlé varð á máli og spurði þá ítarlegar eða
lagði fram nýja spurningu. Rannsakandi lagði sig fram um að hlusta af fullri athygli og
sýna viðmælendum vinsamlegan áhuga. Sjö viðtalanna fóru fram í febrúarmánuði
2017. Eftir greiningu gagnanna þótti rannsakanda viðtalsrannsóknin ekki hafa náð
mettun með tilliti til mismunandi fjölskylduaðstæðna söngvaranna. Hafði hann því
samband við áttunda viðmælandann, valinn með sömu aðferð og áður. Þetta síðasta
viðtal fór fram í mars 2017. Lengd viðtalanna var frá 53 mínútum til 85 mínútna.
Viðtölin voru tekin upp á síma og hljóðrituð samdægurs eða næsta dag, orð fyrir orð,
ásamt hikorðum og annarri tjáningu svo sem hlátri. Eftir að hafa skráð viðtölin hlustaði
rannsakandi á þau aftur og og eyddi síðan upptökunum þegar greiningu var fulllokið.

3.5. GREINING GAGNA
Gögnin voru þemagreind með túlkandi greiningu (Rúnar Helgi Andrason og Ársælll
Már Arnarson, 2013, bls. 505). Með aðstoð Atlas.ti þemagreiningarforritsins voru
fyrstu sjö viðtölin greind í merkingarbærar einingar með algerri kóðun (e. complete
coding) og yfirflokkar gerðir fyrir kóðana. Þemagreiningin byggði á tilleiðslu (Braun
og Clarke, 2013, bls. 179) þar sem þemun byggjast upp frá grunni. Á meðan unnið var
fram og tilbaka með þemu og gögn komu í ljós yfirþemu sem náðu yfir marga flokka.
Þemun voru að lokum flokkuð með tilliti til kenningakerfis Bourdieu. Rannsakandi
valdi tilvísanir í niðurstöður sem hann taldi vera góð dæmi um hvert þema fyrir sig.
Gætt var að því að vísa sem jafnast í alla viðmælendur og velja ekki aðeins tilvísanir
frá þeim mælskustu (Braun og Clarke, 2013, bls. 252). Þátttakendur hlutu dulnefni og
eftir lýsandi greiningu voru þeim sendar niðurstöðurnar til að athuga hvort þeim fyndist
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eitthvað koma fram sem væri of persónu-upplýsandi. Fjórir svöruðu og sögðust þeir
vera sáttir við framsetninguna. Greining síðasta viðtalsins fór fram, eins og hin, í
Atlas.ti forritinu en notast var við kóða og þemu sem þegar höfðu komið fram auk nýrra
kóða. Eftir síðustu greininguna taldi rannsakandi að fleiri gögn myndu ekki bæta við
nýjum upplýsingum og að upplýsingamettun væri náð (Braun og Clarke, 2013, bls. 55;
Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 132).

Í niðurstöðum er að finna túlkandi greiningu ásamt lýsandi og fer úrvinnslan að hluta
til fram í niðurstöðukaflanum (Braun og Clarke, 2013, bls. 258). Þar sem markmið
rannsóknarinnar var að koma reynslu og sjónarmiðum þátttakenda á framfæri voru
tilvitnanir hafðar ítarlegar. Við lokaúrvinnslu voru viðtölin hreinsuð upp og óþarfa
hikorð og endurtekningar fjarlægðar (Braun og Clarke, 2013, bls. 251).

3.6. RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR
Huglægni hefur ákveðið gildi í eigindlegum rannsóknum, saga, viðhorf, sjónarmið og
gildi rannsakanda ákvarða hvað hann tekur til rannsóknar, þannig að allar niðurstöður
eru litaðar af því, jafnvel þó í litlum mæli sé (Braun og Clarke, 2013, bls. 36). Í
megindlegum rannsóknum er hins vegar mikil áhersla lögð á að forðast hlutdrægni og
að gæta að því að rannsakandi hafi ekki áhrif á niðurstöður svo að þeim sé treystandi.
Þetta viðmið á ekki við í eigindlegum rannsóknum þar sem gert er ráð fyrir því að áhrif
rannsakanda séu óumflýjanleg. Alhæfing út frá niðurstöðum er ekki markmið
eigindlegra rannsókna. Tilgangurinn er ekki að alhæfa um stærra þýði heldur fremur að
lýsa smáatriðum fyrirbæris og greina/túlka þau í ljósi kenninga og fyrirliggjandi
rannsókna. Niðurstöðurnar hafa mögulegt yfirfærslugildi en það byggir á mati hvers
lesanda á því hvort þátttakendunum og fyrirbærum sé nógu vel lýst til þess að hann geti
metið það. Braun og Clarke (2013, bls. 281) vitna í Sandelowski sem hefur bent á að
breiðari skírskotun niðurstaðna eigindlegra rannsókna geti verið fólgin í túlkunarlegu
eða hugmyndafræðilegu alhæfingargildi með því að skapa djúpa greiningu (e. deep
interpretative analysis) sem getur verið framlag til aukinnar þekkingar. Hægt er að
skapa „kenningarlegar alhæfingar“ sem byggja á fræðilegri framvindu og túlkun. Í
eigindlegum rannsóknum er alhæfingargildið yfirleitt byggt á kenningarlegum
verkfærum og hugtökum (Maxwell, 1992).
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Eftirfarandi þættir styrkja réttmæti eða trúverðugleika rannsóknarinnar; rannsakandi
gaf sér góðan tíma til þess að hlusta á viðtölin og velta niðurstöðunum fyrir sér, staldraði
við með spyrjandi hugarfari og endurmat gögnin. Rannsakandi leitaði eftir staðfestingu
þátttakenda á niðurstöðum og hélt rannsóknardagbók. Gætt var að því að val á
viðmælendum endurspeglaði þýðið sem best. Rannsakandi leitaðist við að leggja eigin
viðhorf til hliðar (e. bracketing) og hélt áfram að afla gagna þar til mettun var náð.
Yfirfærslugildi og réttmæti greiningarinnar eykst með ítarlegri greiningu (e. thick
discription) (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).

3.7. STAÐA

RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG

ÁLITAEFNI

Rannsakandi er sjálfur menntaður óperusöngvari og þekkir söngvettvanginn vel,
einkum þó erlendis. Í menningarstjórnunarnámi við Háskólann á Bifröst vaknaði áhugi
hans á því að kanna vettvanginn á fræðilegum forsendum. Rannsakandi var þátttakandi
á starfsvettvanginum um langt skeið en er það ekki lengur. Rannsakandi hefur þó ekki
verið fastráðinn við leikhús og ekki starfað mikið á Íslandi. Hann lærði við erlendan
tónlistarháskóla og bjó og starfaði sem sjálfstæður listamaður erlendis í 12 ár. Það að
rannsakandi skuli þekkja starfsvettvanginn vel en starfi ekki lengur við söng var
rannsókninni til framdráttar að hans mati. Viðmælendur vissu að ekki þurfti að útskýra
sérstaklega margt fyrir rannsakanda heldur gátu þeir óheftir sagt reynslusögur sínar.
Þannig nýttist viðtalstíminn mjög vel og gott flæði skapaðist. Rannsakandi greip lítið
inn í frásögnina nema til að spyrja nánar um efni eða spyrja næstu spurningar þegar hlé
varð á máli viðmælenda. Rannsakandi nálgaðist viðtölin með því hugarfari að setja
eigin viðhorf til hliðar og spyrja opinna spurninga. Í viðtölum var frásögnum
viðmælenda leyft að flæða en rannsakandi studdist við rannsóknarspurningar og
spurningaramma. Spyrjandi leitaðist við að „viðhalda virðingarverðri fjarlægð“
(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 224) við viðmælendur.
Hver þemagreining er einstaklingsbundin og ekki víst að annar rannsakandi hefði
dregið sömu þemu fram. Höfundur þemagreindi allt efnið og leitaði eftir sterkum
þemum, eftir því hversu oft þau komu fyrir og gætti þess að fram kæmu viðhorf allra
viðmælenda og mismunandi skoðanir þeirra.
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Gæta þurfti sérstaklega að því að vernda nafnleysi viðmælandanna þar sem
söngvarasamfélagið á Íslandi er fámennt og gæti verið auðvelt að átta sig á persónum
þátttakenda út frá of lýsandi upplýsingum (Braun og Clarke, 2013, bls. 64). Rannsóknin
var tilkynnt til Persónuverndar. Rannsakandi hefur engra persónulegra hagsmuna að
gæta varðandi rannsóknina.

37

4. NIÐURSTÖÐUR
Niðurstöður þemagreiningar eigindlegu viðtalanna verða nú settar fram og túlkaðar í
fimm undirköflum. Fyrsti og annar undirkafli hafa með mótun tónlistarveruháttar að
gera og helstu hvata og áhrifavalda að því að viðmælendur létu leiðast inn á klassíska
söngvettvanginn. Þriðji undirkaflinn fjallar um framkomukvíða og söngtæknileg
vandamál sem geta reynst stór hindrun á söngferlinum og valdið kulnun og brotthvarfi
úr starfi.

Fjórði og fimmti undirkafli snerta báðir á helstu leikreglum klassíska söngvettvangsins,
atvinnumöguleikum, hliðvörðum og starfsumhverfi. Sá fjórði er um reynslu og upplifun
viðmælenda af söngstarfi erlendis og sá fimmti er um íslenska vettvanginn.

4.1. AÐ GERAST SÖNGVARI
4.1.1. Venjulegt fólk er ekkert óperusöngvarar
Ugla segir frá því hvernig hún ákvað sjö ára gömul að leggja óperusönginn fyrir sig
eftir að hafa farið á sýningu í Íslensku óperunni: „Tjaldið fór frá og á þeirri sekúndu
hugsaði ég, já! þetta er það eina í heiminum sem er þess virði að eyða tímanum sínum
í.“ Þrátt fyrir þessa áhrifamiklu reynslu í óperunni eltist sannfæringin af Uglu og hún
segist hafa orðið skynsöm á unglingsárunum og ekki haft neina „stjörnudrauma“. Hún
hugsaði um skynsamlegri og raunhæfari markmið, þar sem ekki var víst að hún hefði
næga hæfileika til að gerast söngkona: „kannski er ég bara ekkert með góða rödd og þá
verð ég bara að læra það sem ég er góð í“. Hún vissi samt að: „þá myndi ég vera svona
týpa sem er alltaf á sinfó og alltaf í óperunni.“ Dúfa man ekki eftir því sjálf en hefur
eftir móður sinni að hún hafi setið fjögurra ára gömul alein inni í stofu og horft á
óperuna á nýársdag: „Og alveg, þú veist, alveg heilluð.“ Annars var ekki hlustað á
klassíska tónlist heima hjá henni og hún ætlaði sér ekki að verða söngkona: „ég ætlaði
svona bara að vera on the safe side og verða kennari eða eitthvað svona, þú veist
eitthvað praktískt.“ Hér má sjá að hvorug þeirra sá fyrir sér að gerast söngkona þó að
þær hafi heillast af óperusöng í æsku. Tónlistarveruháttur þeirra beggja var ólíkur þar
sem Ugla sótti klassíska tónleika sem barn en heima hjá Dúfu var ekki hlustað á klassík.
Veruháttur Uglu mótaðist þannig að hún vissi að hún ætti heima í óperunni, þó að hún
yrði aðeins áhorfandi. Báðar hugsuðu þær hins vegar „praktískt“ og veruháttur þeirra á
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unglingsárum gerði ekki ráð fyrir „stjörnudraumum“. Segja má að fyrstu skref Dúfu og
Uglu í söngnámi hafi verið leitandi og ekki endilega með söngferil í huga. Raunar hafa
allir viðmælendur sömu sögu að segja og hugsuðu ekki um að velja söngbrautina fyrr
en seint á unglingsárum eða jafnvel á þrítugsaldri.

Athyglisvert er að flestir söngvarar í rannsókninni voru ekki sérstaklega hrifnir af
óperulist í fyrstu og í sumum tilfellum var um fremur neikvætt viðhorf að ræða, jafnt
hjá þeim sem höfðu litlar spurnir haft af óperu og þeim sem þekktu vel til klassísks
söngs. Dæmi um þetta sjónarmið kemur fram hjá Svölu sem segist alltaf hafa haft
„andúð á söng“ og telur það stafa af því að hún hafi heyrt of mikið af lélegum söng í
uppvextinum. Hún segir að sér hafi fundist: „óperusöngur alltaf fremur hallærislegur“
og óperuformið „ofboðslega dalað og klént“. Þröstur hafði einhver kynni haft af
klassískum söng í æsku en segir að það hafi upphaflega gert óperuna „meira
fráhrindandi en spennandi.“ Listformið höfðaði ekki til hans og því kom ákvörðunin
um að gerast söngvari honum sjálfum og öðrum á óvart. Um viðhorf sín til söngs og
óperu segir hann: „mér fannst kannski eitthvað skrýtið við að vera að standa uppi á
sviði og geifla sig og vera í búningum og allt það.“ Dúfa fór að sjá sína fyrstu óperu
þegar hún var komin í menntaskóla og: „leiddist soldið [hlær]“. Lóa fór einnig á
óperusýningu í menntaskóla og fannst: „ógeðslega leiðinlegt, ég skildi ekki neitt [ ... ]
mér fannst óperusöngur alltaf vera dáldið ýkt fyrirbæri.“ Hún söng mikið sem barn og
unglingur en söngur var fyrir henni hversdaglegur hlutur og tilhugsunin um að gerast
óperusöngkona framandi. Fyrir henni var: „bara norm að syngja, ég ætlaði aldrei að
verða óperusöngkona, það kom eiginlega ekki til grein[a] [hlátur], það var bara eitthvað
sem ..., venjulegt fólk er ekkert óperusöngvarar.“ Dúfa var einnig mjög hikandi við að
leggja sönginn fyrir sig: „Þú veist, ég var alltaf svona soldið, já, nei, þú veist, þetta er
ekki eitthvað í alvörunni sem maður gerir skilurðu?“

Veruháttur segir til um hvaða möguleika menn telja sig hafa í lífinu og hvert þeir stefna.
Söngvettvangurinn virðist hafa verið flestum viðmælendum ókunnugt svið þar sem þeir
þekktu ekki leikreglurnar. Þeim var heldur ekki upphaflega ljóst að þau byggju yfir
miklum hæfileikum og auðmagni sem gæti gagnast á þeim á vettvanginum.
Óperusöngur virðist ekki heldur hafa samræmst tónlistarveruhætti margra söngvaranna
á unglingsárunum. Tvennt getur komið til sem skýrir þetta; á Íslandi er ekki mikil hefð
fyrir óperu, fáar sýningar eru settar upp og börn kynnast því almennt ekki að fara
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reglulega í óperuna eins og sumir í Evrópu gera. Viðmælendur höfðu því hvorki
fyrirmyndir né forsendur til að vita hvernig það gengur fyrir sig að verða atvinnumaður
í óperusöng eða þá að finnast það eftirsóknarvert. Hin skýringin sem kemur til greina
er að í umhverfinu og meðal jafningja hafi óperusöngur þótt hallærislegur og leiðinlegur
og skrýtið að „standa á sviði og geifla sig“.
4.1.2. Tónlistarveruháttur mótast
Söngvararnir tala margir um að hafa haft gott tóneyra strax sem börn og Svanur þakkar
það erfðum: „Ég held að það hafi líka hjálpað mér mjög mikið. Að ég er með góð
tóneyru úr báðum fjölskyldunum einhvern veginn.“ Í ljós kemur að viðmælendur sýndu
allir snemma tónlistarhæfileika og spiluðu á hljóðfæri;
Hrafn: „ég ætlaði alltaf að verða tónlistarmaður frá því að ég man eftir mér [ ... ] mér
var sagt að ég hafi getað haldið lagi áður en ég byrjaði að tala.“
Örn: „sem barn lærði ég að lesa nótur og það hefur einhvern veginn verið fyrir mér
soldið bara eins og að lesa bók.“
Svala: „ég var alltaf með mjög næmt tóneyra og til að mynda var ég fjögurra ára gömul
þegar ég pikka upp brúðarmarsinn tvíhent [ ... ] þú veist, ég pikkaði bara hluti upp.“
Ugla: „Það var mikið hlustað á tónlist á mínu heimili, ég vildi læra, vildi fyrst læra á
hljóðfæri þegar ég var fimm ára, bar fram þá ósk og fékk það…“
Lóa: „ég hef alltaf sungið frá því ég var krakki [ ... ] byrjaði að læra fiðlu þegar ég var
fimm ára og svo píanó og var í barnakór og unglingakór . . .“
Dúfa: „ég lærði alltaf á píanó. Byrjaði sex ára á melodíku svo harmonikku og svo átta
ára á píanó . . .“

Ljóst er að allir söngvararnir nutu ríkulegs tónlistaruppeldis hvort sem það var formlegt
hljóðfæranám eða tónlistariðkun á heimilinu. Nokkrir lýsa því að tónlist hafi verið svo
hversdagslegur hluti af lífinu að hugmynd um atvinnumennsku hafi verið þeim fjarri.
Örn segir:
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Tónlist átti hug minn allan alltaf, [ ... ] ég var að læra á fiðlu þegar ég var
krakki og [ ... ] Í hvert skipti sem ég kom heim úr skólanum settist ég alltaf
við píanó og þetta var þú veist, bara hluti af lífinu, en svo eðlilegur hluti af
lífinu að það lá ekki alveg beint við að fara út í það.
Örn áttaði sig síðar á því að „stundum er það þannig að fólk þarf að velja einmitt
hobbíið sitt til þess að lenda á réttri hillu.“ Viðmælendur tala allir um að mikið hafi
verið hlustað á tónlist á heimilinu, hjá sumum var það klassík en hjá öðrum „David
Bowie og Billy Joel“. Auk þess var mikið sungið. Í öllum fjölskylduboðum hjá Erni:
„settist pabbi við píanóið og allir sungu öll fjárlögin í gegn. Og þetta, þetta andrúmsloft
náttúrulega var til staðar.“ Heima hjá Dúfu var einnig:
... alltaf rosalega mikið sungið, sko pabbi spilar á gítar, þannig að það hefur
alltaf verið mikil tónlist heima hjá mér, en engin klassísk tónlist. Það er meira
svona þessar ballöður, þessar íslensku ballöður og íslensk ættjarðarlög og
það [ ... ] kom í rauninni aldrei fyrir ef það voru fjölskylduboð að, að það
tæki ekki einhver upp gítar og hérna, og við færum að syngja ...
Þau voru mörg í kór sem börn og síðar menntaskólakórum sem Ugla segir hafa verið
góða menntun: „grunnurinn sem ég fékk [ ... ] að frumflytja verk sí og æ, ég meina ég
gat þá bara lesið nútímaverk, þetta var þá bara þannig.“ Lóa og Örn tala um hvernig
Rás eitt hafi verið í gangi allan daginn á heimilum þeirra. Samkvæmt Erni var það:
„menntun út af fyrir sig, sem mjög margir fara á mis við núna.“ Dúfa hlustaði líka á
útvarpið og fannst: „ekki allt skemmtilegt sem var í hádeginu á RÚV, en síðasta lag
fyrir fréttir [ ... ] mörg af þeim fannst mér heillandi sko. Þannig að, ég hafði alltaf allt
öðruvísi tónlistarsmekk sko heldur en jafnaldrar mínir.“ Þetta truflaði Dúfu svolítið, að
finna að hún væri ekki með réttan tónlistarsmekk miðað við hina:
Þó að ég væri ekki alveg farin að kunna að meta þetta allt, þá er þetta samt
sem áður sko svona aðeins að veltast um í mér [ ... ] Að vinum og þú veist
skólafélögum fyndist þetta hallærislegt. [Ég:mhmm] Þú veist að það væri ekki
endilega kúl að vera að syngja þú veist, í kirkjukór [ ... ] Mig langaði rosalega
að fara í svona, æ þú veist eins og Fame-skólinn var hérna. Þú veist, þar sem
maður gat verið bæði í [ ... ] klassík og söngleikjum og alls konar og það fannst
það engum neitt hallærislegt, þú veist.
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Dúfa segist síðar hafa upplifað að finnast hún vera aftarlega á merinni varðandi
þekkingu á söngmenningu miðað við samnemendur sína í söngskólanum; hún kunni
heldur ekki að meta hana jafnvel og hinir. Dúfa lýsir sér sem neanderthalsmanni í
samanburðinum við hina:
Ég var alveg bara eins og neanderthalsmaðurinn þegar að ég kem þangað
[hlátur] og það voru þarna nokkrir [ ... ] að hittast öll og horfa á óperur og
horfa á söngleiki og gamla söngleiki og eitthvað svona. Og ég var alltaf sofandi
yfir þessu mér fannst þetta svo leiðinlegt [hlátur][ ... ] maður á ekki að vera
að segja frá þessu sko.
Yfirleitt hefja menn söngnám mun síðar en hljóðfæranám (Kopiez, 1997; Sandgren,
2005) vegna þess að raddhljóðfærið þarf fyrst að taka út ákveðinn þroska. Engu að síður
hefur ómeðvituð söngþjálfun að öllum líkindum oftast nær farið fram allt frá barnæsku.
Líkamnað menningarlegt auðmagn safnast þá á sama hátt og ef um annað hljóðfæri
væri að ræða. Samkvæmt Bourdieu tekur ávallt tíma að safna menningarauðmagni og
að þróa eða breyta veruhætti þar til hann verður eðlislægur. Hann fjallaði mikið um
hvernig menningarlegt auðmagn getur verið misskilið sem hæfileikar, til dæmis í
skólakerfinu (Bourdieu, 1984). Ef mikið er lesið fyrir börn og talað við þau á fyrstu
æviárum hafa þau forskot á önnur börn við upphaf skólagöngu. Frummótun
veruháttarins (e. primary) á heimilinu samræmist þá vel skólavettvanginum og þau eru
eins og fiskar í vatni. Kennarar geta litið á þessa hæfni sem eðlislæga hæfileika og
hampað börnum umfram önnur sem eru ekki eins vel heima á vettvanginum. Á sama
hátt má gefa sér að börn sem alast upp við mikla söngmenningu og tónlist hafi forskot
á aðra varðandi sönggetu og tónlistarhæfileika. Þau sem hér var rætt við bjuggu flestöll
við mikla söng- og tónlistarmenningu á heimilum sínum auk þess sem þau lærðu á
hljóðfæri. Því var tónlistarveruhátturinn ríkulega undirbúinn fyrir söngvettvanginn án
þess að þau gerðu sér það endilega ljóst. Nokkur fóru í kór í menntaskóla sem er eðlilegt
framhald af tónlistarþjálfun þeirra og söngelsku. Í kórnum gátu þau safnað meiri
menningarlegum

auð

og

færst

skrefi

nær

söngnáms-vettvanginum.

Tónlistarveruhátturinn samræmist þó ekki endilega klassískri tónlist þó að
sönghæfileikar og músíkalítet sé til staðar. Dúfa finnur þannig í fyrstu fyrir innri
togstreitu vegna sérstaks tónlistaráhuga síns og er meðvituð um að söngur og klassískur
tónlistarsmekkur þyki ekki „kúl“ meðal jafnaldranna. Það gæti hafa átt þátt í hversu
hikandi hún var að taka skrefið inn á söngvettvanginn. Síðar þegar hún er komin inn á
söngnámssviðið finnur hún að aðrir eru þar betur heima hvað þekkingu og
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tónlistarveruhátt varðar. Samkvæmt Bourdieu er menningarleg fágun ekki það sem
maður er, heldur það sem maður hefur eða verður (Hall, 2015, bls. 45).
4.1.3 Hvatning – Eins og fiskur í vatni
Miðað við flestar frásagnirnar virðist tilviljun og/eða hvatning annarra hafa ráðið miklu
um upphaf söngnáms og síðan hafi hlutirnir gengið hratt fyrir sig. Margir þeirra sem
rætt var við virðast hafa stefnt hraðbyri á söngferil stuttu eftir að söngnámið hófst, án
þess að átta sig á því. Ugla talar um að hafa verið hissa á því hvað allt gekk hratt og vel
eftir söngnámið og þakkar því að hafa unnið eins og skepna og að hún hafi smellpassað
við vettvanginn:
Það eru allir að mála skrattann á vegginn, það segja allir: það eru engar
stöður í húsunum og launin eru alltaf að lækka. Auðvitað er þetta alltaf þannig,
en ef þú vinnur eins og skepna og fittar inní, ég fittaði gjörsamlega inní
hlutverkin sem hentuðu minni rödd, ég var bara akkúrat einhvern veginn,
passaði inn í það.
Svanur talar um hversu hröð framvindan í söngnáminu hafi verið. Hann var kominn í
framhaldsnám erlendis innan fárra ára. Markmiðið með náminu var ekki augljóst en
hann lét berast með straumnum. Ekki var það þó frægð og frami sem kallaði: „Sko ég
fór svo hratt inn í þetta að draumurinn var ekkert einhvern veginn augljós að ég ætlaði
að standa við hliðina á Pavarotti, skilurðu?“ Bæði Svanur og Hrafn fóru í fyrsta
söngtímann af því að góðar vinkonur ýttu á þá að prófa. Þeir lentu svo báðir hjá
söngkennurum sem veittu mikla hvatningu og stuðningur fjölskyldumeðlima fylgdi í
kjölfarið. Dúfa hafði gaman af því að syngja en hafði: „í rauninni ekkert spekúlerað í
því“ fyrr en hún tók þátt í söngleik í grunnskólanum: „Þá áttaði ég mig á því að [ ... ]
það væri eitthvað sérstakt við það hvernig ég syngi.“ Seinna hvatti kórstjóri hana til
þess að fara í söngtíma sem hún gerði: „aðallega til að gera henni greiða. Til að hún
hætti að spyrja, biðja mig um þetta.“ Svala talar líka um að sér hafi verið „bolað“ út í
söngnámið á unglingsárunum. Þar réð miklu áeggjan ömmu og móður, svo og hvatning
kórstjóra og söngkennara. Að leggja sönginn fyrir sig virtist henni nánast
óumflýjanlegt. Hún lét tilleiðast ekki síst vegna þess að í söngnum hafði hún fundið
„eitthvað sem var auðvelt“. Fram að því hafði hún ekki fundið sig í öðru námi en á
þessum vettvangi skaraði hún fram úr öðrum. Viðhorf hennar til óperunnar virðist þó
ekki hafa að öllu leyti breyst:
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. . . óperan hefur alltaf verið svona haturs-ástarsamband hjá mér, þó svo að ég
fór og lærði óperusöng. En það var bara aftur örugglega af því að mér var
einhvern veginn bolað í þá áttina, þar lágu hæfileikarnir og lá bara við. [ ... ]
Svo það var bara ekkert um annað að velja en, heldur en að fara í óperu og
fara í óperunám erlendis til þess að halda þessari stefnu áfram.
Örn ætlaði sér ekki að verða atvinnusöngvari en um leið og hann byrjaði í söngtímum
var hann: „mjög hvattur til þess að fara út í þetta strax í staðinn fyrir að eyða tímanum
í eitthvað annað.“ Örn segir frá því hvernig hann síðar seig í sætinu að hlusta á alla
hæfileikaríku nemendurna í söngnáminu erlendis:
... þannig að maður var eiginlega bara eins og lítil mús þarna til að byrja
með og það fannst mér dáldið gott, vegna þess að hérna heima er maður oft
svona, í svo verndaður og fær svo mikla hvatningu og: „vá þú ert að verða
bara star“ og eitthvað svona, svo allt í einu áttarðu þig á því að það bara
það eru mörg þúsund svona manns í heiminum.
Inngangan á söngsviðið virðist koma til af því að fagfólk eða áhugafólk á sviðinu kemur
auga á hæfileikana og ýtir söngvurunum í þessa átt, þangað sem veruhátturinn virðist
smellpassa og allt er „auðvelt“. Ákvörðunin virðist oft ekki hafa verið meðvituð eða
tekin af sjálfsdáðum, nokkrir segja að þeim hafi verið ýtt eða bolað inn á vettvanginn.
Hins vegar má segja að söngvararnir hafi óvænt haft þar strax sterka stöðu, vegna
líkamnaðs menningarlegs auðmagns eða tónlistarveruháttar. „Þar lágu hæfileikarnir og
lá bara við“. Það er athyglisvert að margir eru hvattir af kvenkynsættingjum eða
vinkonum en þekkt er að konur hafa meiri áhuga á söng og hámenningu en karlar (KatzGerro og Meier Jæger, 2015). Það má sjá hjá mörgum að drifhvötin var ekki önnur en
að hafa gaman af því að syngja eða að fá að vinna við hobbíið sitt. Ekki virðist hafa
verið um stjörnudrauma eða ósk um helgun að ræða. Ekki var heldur almennt sérstök
hrifning eða þekking á klassískum söngarfi til staðar í upphafi. Veruháttur söngvaranna
hentaði fyrir söngnáms-vettvanginn en engin tálsýn virðist hafa verið til staðar fyrir
elítusöngsviðið til að byrja með.
4.1.4. Einhverjir töfrar að eiga sér stað – Libido
Þó að Svala væri ekki sannfærð um ágæti óperunnar þá dróst hún að leiksviðinu.
Leikhúslífið fannst henni töfrandi og það sem heillaði mest var að segja sögu:
En sviðið ... þar, þar voru töfrarnir. Þar var eitthvað ótrúlega spennandi
líferni og [ ... ] einhverjir töfrar, þú veist. Einhverjir töfrar að eiga sér stað.
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[ ... ] þar af leiðandi [fór ég] alveg sátt inn í óperuna, getandi verið nálægt
sviðinu. [ ... ] Í dag veit ég að þetta er það að segja sögu sem að sko heillar
hvað mest.
Leiklistin var Svölu sterkari drifhvöt til þess að gerast óperusöngkona heldur en
tónlistin. Líkt og fleiri viðmælendur lítur hún á tónlistina sem sjálfsagðan eða
hversdagslegan hluta af lífinu og henni sjálfri:
Tónlistin, já vissulega [ ... ] hún er bara svona eitthvað svona sem ég er og
hef alltaf verið, bara frá því að ég man eftir mér. Og hún mun aldrei fara. En
að vinna við það er eitthvað allt annað mál, það var ekki endilega einhver
hvati. Hvatinn í raun og veru á endanum varð sviðið.
Dúfa segir að henni finnist miklu meira gefandi og skemmtilegt að syngja á sviði en
tónleikum. Það sé svo mikið frelsi fólgið í því að geta kafað djúpt ofan í persónusköpun
og geta hreyft sig og leikið: „Þú veist að vera að tvinna saman söng og leik og þetta.
Og dans. Og allt þetta bara sem til þarf [ ... ] og hvað það er í rauninni þú veist mikið
frelsi fyrir söngvarann skilurðu.“ Lóa hreifst líka af leikhúsinu og ætlaði sér í
leiklistarnám en komst inn í söngdeild í staðinn. Hún segist ekki hafa leitt hugann að
söngferli sem raunhæfum möguleika fyrr en langt var liðið á námið: „þá einhvern
veginn svona: já, fólk er að gera þetta í alvöru.“ Þröstur áttaði sig hins vegar nokkuð
skyndilega og óvænt á því að hann vildi leggja sönginn fyrir sig. Hann söng í kór í
menntaskóla og þá: „bara hringsnerist eitthvað.“ Hann lýsir eins konar
vakningaraugnabliki sem hann varð fyrir þar sem hann söng með kórnum og ákvað að
hann vildi gerast söngvari:
... þá finn ég allt í einu svo rosalega sterkt þessa tilfinningu, að vera inni í
hljómi. Og fékk bara einhverja svona gæsahúð eða eitthvað. Þetta var bara
eitthvað svona, eitthvað svona móment fyrir mig, þú veist. – Ég get alveg
hugsað mér að gera þetta. [ ... ] finna bara hvernig músík einhvern veginn
fer í gegn um mann [ ... ] hvað þetta getur verið heilandi.
Það tekur tíma fyrir veruhátt að breytast og aðlagast. Við sjáum að til dæmis Lóa og
Dúfa voru lengi að ákveða sig hvort þær ættu erindi á atvinnuvettvanginn, að það væri
eðlilegur hlutur; að „fólk væri að gera þetta í alvöru“ og „eitthvað í alvörunni sem
maður gerir“. Það virðist hafa komið flestum viðmælendum á óvart að söngferill væri
eitthvað sem kæmi raunverulega til greina fyrir þá sjálfa. Sumir þeirra tala um
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leiklistaráhugann sem virðist hjá nokkrum hafa verið sterkari hvati en tónlistin til að
halda áfram lengra í átt að atvinnumennsku í söng. Leiksviðið þótti töfrandi og eitthvað
sem hægt væri að sjá fyrir sér; það opnaði leiðina að því að samþykkja tálsýn
óperusviðsins þrátt fyrir fyrri fordóma eða vanþekkingu. Svala veltir fyrir sér hvatanum
sem þarf til þess að ná frama í söng og hvort hann komi að innan eða utan:
[til þess] að ná á þennan stall þarna, sem mér finnst vera rauði þráðurinn
hjá svo mörgum, þá kannski þarftu einmitt að hafa hvatann upphaflega að
vera heyrður? Þú veist, í stað þess að: ég finn fyrir ánægju þegar ég heyri
tón? Það er kannski ekki nægilegur hvati? [ ... ] En allavega, minn hvati var
sá að bara heyra tónlistina, bara finna hana. Vera tónlistin. Það er nóg. Og
hafa, já, og hafa þetta vald á tónum og tónflæði; búa til þessa músík. Það var
alveg geggjað, þangað til það fór að vera vont.
Sett í Bourdieuskt samhengi, mætti segja að Svala sé hér að velta fyrir sér hverjar
leikreglur vettvangsins eru. Spurningin getur um leið af sér aðra; hvers vegna hún sjálf
hafi kvatt vettvanginn. Það sem leikendur keppast um á elítuvettvangi söngsins og telst
til árangurs virðist vera að komast á „þennan stall“, það sem stundum er kallað „að
meika það“. Þetta myndi Bourdieu kalla helgun (e. consecration) sem aðrir á sviðinu
veita viðkomandi og getur falið í sér táknrænt vald. Svala veltir því upp hvort að til þess
að komast á stallinn þurfi drifhvötin að vera það að „vera heyrður“ í stað þess að njóta
þess að flytja tónlist, tónlistarinnar vegna. Hún segir að drifhvöt hennar hafi verið „að
vera tónlistin“ og að það væri nóg fyrir hana. Hér mætti spyrja sig hvort um ekki sé að
ræða tvö svið, annars vegar elítusvið söngsins sem tengist valdi og efnahagslegu
auðmagni og leikreglurnar því að miklu leyti reglur markaðarins. Hitt sviðið er þá list
listarinnar vegna. Á sviði listarinnar er drifhvöt leikenda sú að elska tónlistina og
árangurinn felst í því að hafa „vald á röddinni“. Getur verið að drifhvötin þurfi að fela
hvort tveggja í sér; löngunina til þess að standa á sviðinu (verða helgaður) og að elska
listina?

4.2. SÖNGNÁMIÐ OG SÖNGTÆKNIN
4.2.1. Valdið yfir röddinni – aðgöngumiðinn að sviðinu
Það virðist vera lykilatriði fyrir velgengni og vellíðan á sviðinu að „hafa vald yfir“
röddinni. Örn segir að áhorfendur skynji þetta vald hvort sem þeir hafa vit á söng eða
ekki:
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... þetta fullkomna vald yfir röddinni [ ... ] ef þú sérð meðalsöngvara, það er
að koma hár tónn, þá sér maður það alveg á honum að hann sko, hann tekur
hann með rosa trukki sko. [Kiri Te Kanawa] gerir oft öfugt, hún svífur upp á
einhvers konar ský og allir í salnum einhvern veginn finna það, hvort sem
þeir hafa komið nálægt söng eða ekki.
Leitin að góðri söngtækni fyrir klassískan söng er það sem nemendum þykir
mikilvægast og veitir undirstöðurnar að farsælum ferli. Góð söngtækni felur í grunninn
í sér að ráða við að syngja í klassískum stíl án mikillar áreynslu, þannig að röddin sé
„frjáls“ en um leið að söngvarinn „hafi vald“ á henni. Það tekur tíma að læra þessa
tækni en hún er jafnframt forsenda þess að komast inn á elítusöngvettvanginn eða
atvinnusöngvettvanginn. Einnig verður að finna út úr því í hvaða raddkategóríu menn
passa og hvaða hlutverk henta best.
4.2.2. Náttúrurödd
Sumir virðast hafa betri söngtækni frá náttúrunnar hendi en aðrir. Svanur segir að
náttúrulega tæknin sé „gríðarlega sterk“ í sér. Hann hafi því aldrei upplifað
raddvandamál og „aldrei stúderað neina öndun eða neina þannig tækni.“ Honum finnst
kjánalegt þegar söngkennarar: „eru að láta mann liggja einhvernveginn á bakinu með
rassinn upp í loftið og anda út í – þú veist.“ Hann ráðleggur öðrum að: „anda eins og
þegar þú tókst fyrsta andardráttinn þegar þú fæddist.“ Örn bendir á að náttúruleg tækni
tryggi ekki að allt muni alltaf ganga að óskum:
Það er til fólk sem að fær þetta soldið í vöggugjöf [ ... ] bara vá, þetta bara
liggur á borðinu. En það getur líka verið fyrir þá varhugavert að að bara
henda sér í sjóinn, sko. Því að þeir geta lent í vandræðum og skilja ekkert út
af hverju. Aftur á móti þeir sem að þurfa að vinna sig meira inn í röddina
skilja hana kannski betur [ ... ] hvað það er sem virkar og hvað virkar ekki.
Hinir vita það kannski ekki, þeir sem hafa þetta bara á borðinu.
Þetta rímar við reynslu Dúfu sem segist hafa byggt „rosalega mikið á einhverjum
náttúruhæfileikum“ og ekki þurft að pæla mikið í röddinni. Hún hafi getað vaknað
klukkan sjö að morgni og sungið erfiðar aríur og það hafi verið „pís of keik“. Hún lærði
grunntækni en komst mikið áfram á því: „sem að guð hafði gefið mér, sko.“ Síðar þegar
hún var farin að syngja mjög mikið og álagið og þreytan jókst gat hún ekki lengur treyst
á röddina með sama hætti: „og ég vaknaði [ ... ] við mjög vondan draum þegar að það
allt í einu virkaði ekki. Og þá náttúrulega voru góð ráð dýr.“ Þetta hljómar einnig við
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reynslu Lóu sem hefur þurft að glíma við framkomukvíða. Eftir að hann kom til
sögunnar segist hún ekki lengur hafa getað reitt sig ómeðvitað á náttúrulega hæfileika.
Hún segist aldrei hafa verið í neinum tæknilegum vandræðum þar sem hún var: „alltaf
að syngja sem krakki“ og var rödd hennar: „mjög náttúruleg og mjög laus“. En eftir að
kvíðinn kom til sögunnar þurfti hún: „að díla við að ég var ekki bara með einhverja
náttúrulega tækni heldur þurfti ég að vita, ég þurfti að læra hvað tæknin var sem ég var
að nota til þess að geta beitt henni í þessum stressaðstæðum.“

Raddhljóðfæri eru auðvitað misgóð frá náttúrunnar hendi en náttúruhæfileikana myndi
Bourdieu vafalaust kalla uppsafnað líkamnað menningarauðmagn og veruhátt. Þessi
ómeðvitaða, náttúrulega söngaðferð virðist ekki alltaf duga til við erfiðar aðstæður og
þarf þá meðvitaðri skilning á því sem er verið að gera. Söngvarinn kemst aðeins visst
langt á því sem hann hafði í farteskinu því hann þarf að hafa valdið yfir röddinni undir
öllum kringumstæðum. Valdið yfir röddinni og söngtæknin er auðmagn sem getur
skapað leikanda betri stöðu á söngvettvanginum. Tapi söngvarinn þessu getur það
valdið óöryggi og kvíða.
4.2.3. Söngkennarar – happ og glapp
Margir viðmælenda bera sínum fyrstu kennurum vel söguna og tala um heppni í því
sambandi. Þröstur segir að það sé í raun enginn: „besti kennari í heimi, það er bara sá
sem þú hittir á, óvart.“ Söngnám snýst mikið um traust og að þora að sleppa gömlum
hætti. Ekki er hægt að vita fyrirfram hvernig til tekst. Þegar Þröstur byrjaði í söngtímum
ákvað hann að leggja allt sitt traust á kennarann nánast eins og nýfætt barn:
... ég ákvað að slaufa öllu því sem ég hélt að ég vissi [ ... ] og vera bara eins
og ég væri bara nýkominn úr kviði móður minnar eða eitthvað og byrjaði
þannig söngnámið [ ... ] og það tókst bara vel.
Lóa segir að söngnámið hafi fólgið í sér að byrja frá grunni og segja skilið við gamlar
aðferðir. Söngtímar hjá erlendum kennara voru „nýtt upphaf“:
Hún fór bara með mig back to basics [ ... ] þá ákvað ég líka að hætta að syngja
eins Íslendingar syngja í kór [ ... ] eða eins og allir eru að syngja í
Hamrahlíðarkórnum, allt soldið svona mjóróma og eins og litlar stelpur. Fara
úr því yfir í að syngja óperu með óperurödd.
Fyrsti söngkennari Dúfu fór ekki „rosa fræðilega“ með henni í hlutina heldur lét hún
hana bara syngja: „á sem náttúrulegastan hátt“ sem hentaði henni mjög vel. Hún segir
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að aðrir kennarar í skólanum hafi farið öðruvísi að en að það hefði ekki hentað henni
vel: „Ég hefði flækt það til dæmis, til að byrja með. Þannig að það var bara heppni
faktískt, að ég lenti hjá henni og við smullum svona vel saman.“
4.2.4. Þú verður að finna út úr þessu sjálfur
Hrafn segist hafa lært góða söngtækni 7 hjá sínum fyrsta kennara en að margir séu ekki
jafnheppnir og þurfi síðar að vinda ofan af slæmum siðum. Grunntæknin hafi reynst
honum vel á ferlinum: „Maður sér það alltaf betur eftir því sem maður kemst lengra
hvað þetta var mikill vísdómur í rauninni sko, og gott að hafa bara byrjað á því alveg
frá byrjun.“ Reyndar sagðist söngkennarinn í fyrsta tímanum ekkert geta kennt honum,
aðeins leiðbeint í rétta átt. Hann yrði síðan „að finna út úr þessu sjálfur“. Hrafn var
hissa að heyra þetta en sér nú að þetta er alveg rétt: „söngnám er [ ... ] náttúrulega
líkamlegt, en svo líka svo huglægt að það er engin ein stefna einhvern veginn alveg sú
rétta. Maður þarf einhvern veginn að finna út hvað það er sem virkar fyrir mann.“ Örn
segist hafa misskilið sumt í söngtæknikennslunni og löngu síðar áttað sig á hvað
kennarinn hafi átt við. Hann segir þetta eðlilegt því: „hver einstaklingur er einstakur og
þarf soldið að finna út sína aðferð. Það er ekki til algild aðferð þó að það séu ákveðin
atriði sem allir tala um.“8
Margir viðmælendur nefna að söngvarinn sjálfur verði að finna hvað henti honum best
og það komi mikið með reynslunni og með því að hlusta á aðra söngvara. Örn segir að
menn læri best sjálfir af reynslunni: „þú ert sjálfur þinn besti kennari og það allra besta
er að standa uppi á sviði og þurfa að standa í lappirnar og bara gera þetta og meta síðan
á eftir hvað var að.“ Hann segir að þá rifjist líka margt upp sem að söngkennarar hafi
verið að reyna að: „ troða inn í mann en maður svona registrar ekki alveg fyrr en maður
er farinn að gera þetta.“ Hrafn segist alltaf vera á leiðinni í söngtíma en sé ekki viss um
að það muni gagnast honum mikið: „ Mér finnst ég læra mest bara á að gera þetta [ ... ]
og hlusta á aðra og svona sko. Ég er alveg með mína tækni nokkuð góða, bara byggja
ofan á hana sko.“
Ugla bendir á mikilvægi þess að halda sér við með því að fara í söngtíma og nota
upptökutæki: „allir sem að ég hef unnið með mikið, þeir annað hvort fara í tíma, þú

7

Kennari Hrafns lagði áherslu á:„að vera slakur og enginn spenna. Og eins málið, að það sé tungumálið sem
maður er að syngja sem að stjórnar því. . .“
8 „það er opinn háls og það er að syngja í maskanum og það er að styðja og hafa lausan kjálkann og hafa rétta
stöðu líkamans með svona hérna kaðli í hvirflinum og allt það og lausar axlir og svo framvegis. Þetta, þeir segja
þetta allir.“
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veist, Domingo fer í tíma til Berlínar, [ ... ] eða nota upptökutæki.“ Svanur notast líka
mikið við upptökutæki og segir að það sé: „betri kennari en margir aðrir sko.“ Ugla
segir einnig að það sé: „lífsnauðsynlegt að söngtæknin sé sjálfbær“ en það sé ekki
mikið: „kennd tækni þar sem þú getur sungið lengi án þess að verða þreyttur. Það er
ekki mikið kennd tækni þar sem þú getur sungið fram yfir 55 ára aldurinn og röddin er
áfram fersk.“

Það er ekki hægt að treysta því að frægur kennari sé góður fyrir alla eða hafi vit á því
sem hann er að gera. Samkvæmt viðmælendum virðist skipta mestu máli að kennari sé
verðugur traustsins, umgangist röddina af virðingu og reyni ekki að yfirfæra á
nemandann eitthvað sem hentar ekki. Kennarinn má ekki ýta of mikið á hann eða flýta
ferlinu um of. Til þess að gera ekki mistök verður hann að þekkja raddir og tækni mjög
vel og aðlaga sína þekkingu að hverjum og einum. Nemandi getur ekki vitað fyrirfram
hvernig þetta muni ganga og verður að leggja rödd sína og traust í hendur
söngkennarans. Þetta er upphafið að því að komast inn á elítusöngvettvanginn, að læra
leikreglurnar og öðlast inngöngumiðann; söngtæknina og valdið yfir röddinni.
Nemandinn verður að aðlaga veruháttinn að elítusviðinu og líkamna menningarlegt
auðmagn, kunna að beita röddinni rétt og læra stíla og hefðir. Lóa og Þröstur lýsa því
hvernig þau ákváðu að skilja við gamlar hugmyndir, vera opin fyrir breytingum, vera
eins og nýkominn úr móðurkviði, fara „back to basics“. Þetta er meðvituð endurmótun
sem þau undirgangast til þess að mega ganga inn á vettvanginn. Viðmælendur tala
margir um heppni með kennarana því það er ákveðin áhætta fólgin í því að leggja rödd
sína í hendur og allt traust á söngkennarann.
4.2.5. Óleikur
Svanur heldur því fram að bestu kennararnir starfi á jafningjagrundvelli með
söngvaranum: „mér finnast [ ... ] kennarar sem eru upphafnir og yfirhafnir einhvern
veginn og geta ekki haft eðlileg samskipti við nemandann, mér finnast það bara vondir
kennarar.“ Hann segir að söngvari ætti að hafa í huga við val á kennara hvort þeim
semji vel og hvort þeir skilji hvorn annan. Kennararnir sem kenndu honum best hafi
tjáð sig á jafningjagrundvelli og sett sig í hans spor og reynt að skilja hans raddupplifun
í stað þess að skipa bara fyrir. Að mati Svans eru sumir kennarar bara eigingjarnir og
ætla sér að einoka nemandann og gera bara það sem þeir vilja: „ég held að kennarar
geti alveg skemmt með hugmyndum sínum sko.“ Slíkir kennarar hugsi: „Já, MÉR finnst
að röddin eigi að vera svona! Og það má enginn fikta í henni. Nema ég.“ Svala þekkir
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einnig dæmi um kennara sem meina nemendum sínum að leita upplýsinga annars staðar
frá og vilja færa sínar kenningar yfir á nemandann: „bara svona eiginlega copy paste
dæmi.“ Hún telur aftur á móti gott að geta leitað ráða til sem flestra og að góður kennari
gefi nemendum frelsi og hvatningu til þess að vera sjálfstæðir, fleyti þeim áfram og
hvetji þá til að sækja sér upplýsinga úr öllum áttum. Því miður, segir Svala, eru mjög
margir kennarar sem: „eru bara ekki þannig, vilja bara að nemandinn geri nákvæmlega
það sem þau vilja að hann geri [ ... ] og það finnst mér alltaf mjög skringilegar aðferðir.“
Þröstur hefur reynslu af slíku en hann missti um tíma sjálfstraustið og söngurinn varð
honum erfiður. Orsökina rekur hann til söngkennara sem vildi breyta röddinni hans.
Þröstur segir að kennarinn hafi gert sér „óleik“ hvað söngtæknina varðaði:
Þú veist hann vildi breyta hlutum og kenna mér einhvern svona dekkri lit og
eitthvað svona, voða skrýtið sko eftir á [ ... ] hann vildi bara einhvern veginn
fá að gera mig sérstakan eða eitthvað svona [ ... ]og eftir þetta missti ég
soldið svona sjálfsálit, sko.
Þröstur lenti á rangri braut hvað söngtæknina varðaði og þetta varð til þess að hann
missti sönggleðina í nokkur ár. Honum gekk illa í fyrirsöng og hugsaði í framhaldinu
alvarlega um að hætta að syngja. Hann segir að allt hafi í rauninni gengið eins og í sögu
fram að þessum erfiða fyrirsöng:
og ég bara ég alveg missi einhvern veginn alveg fótanna [ ... ] bara fékk
svona: ahh sjitt, kannski á ég ekki að vera að þessu, þú veist. [ ... ] Það bara
gekk alveg ofboðslega illa. [ ... ] og þá kannski, eins og bara gerist, þá fer
maður í einhverja svona sjálfsrýni. Og já, og þá fannst mér þetta allt í einu
skrýtið hvað hann var að láta mig gera. Og þetta var alltaf soldið erfitt
einhvern veginn…
Þröstur var kominn á fremsta hlunn með að hætta að syngja því hann naut ekki
velgengni í langan tíma. Það varð söngferlinum til bjargar að hann hitti kennara sem
gat beint honum aftur í rétta átt og tækifærin fóru að koma til hans á ný. Svala lýsir
einnig hvernig hún tapaði smátt og smátt sönggleðinni og segir það hafa stafað af því
að kennarar hafi leitt hana á rangar brautir. Hún telur sig ekki hafa haft nægilegan
þroska og vit: „til þess að leiða mig sjálfa á mínar eigin brautir og af minni eigin hvöt.“
Hún hafi farið allt of ung í framhaldsnám og ekki haft vit á því að standa fyrir sínu
þegar kennarar vildu breyta röddinni hennar. Þetta varð til þess að söngurinn varð
áreynsla og veitti henni ekki lengur ánægju:
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... [ég] hafði ekki hundsvit á því að standa fyrir mínu [ ... ] eða vita hvað væri
mér fyrir bestu svo ég bara kannski lét bara til leiðast með ekkert allt of
góðum kennurum heldur. Það voru kennarar sem vildu breyta mér [ ... ] og
hérna, og þetta varð til þess að ... ég missti ánægjuna af því að syngja. Af þvi
að það varð erfitt, eitthvað sem hafði verið svo ótrúlega auðvelt, ég hafði
bara opnað munninn og bara vætlað úr mér, ekkert mál, ekkert hugsað um
hérna, tækni eða nokkurn skapaðan hlut ... þá allt í einu var þetta orðið
ofboðslega erfitt og ég þurfti bara að hugsa þvílíkt ógeðslega mikið og þetta
var bara hvorki þægilegt né gaman.
Svala segist ekki hafa þjáðst af sviðskrekk heldur hafi hún einmitt upplifað einhvers
konar „búst“ fyrir framan áheyrendur. En það fjaraði undan ánægjunni af því að koma
fram og ástæðan var kvíði sem kom til af því að missa „valdið“ yfir röddinni sem leiddi
til streitu og þunglyndis. Það hafi verið „alveg geggjað“ að syngja „þangað til það fór
að verða vont“. Hún lýsir því hvernig það að missa valdið á röddinni hafi smátt og smátt
valdið svo mikilli vanlíðan að hún hætti að syngja:
... ergja, ergja á að missa þetta vald [ ... ] þetta olli streitu sko, og hérna, og
álagi og vanlíðan og þunglyndi örugglega af einhverri tegund. [ ... ] þá fer
náttúrulega að verða óþægilegt að standa fyrir framan fólk og þú ert
óöruggur í eigin skinni og treystir ekki röddinni [ ... ] þarna byrjar soldið
svona að molna undan ánægjunni af söngnum, af bara því að syngja. Og það
varð til þess að bara á endanum þá hætti ég bara fyrir allt og ég söng ekki í
tvö ár, bara varla nótu sko.

Leitin að tækninni og rétta söngkennaranum reynist ekki alltaf árangursrík. Sumir
söngvaranna lýsa því hvernig þeir hafa tapað sönggleðinni og upplifað kvíða. Kveikjan
að kvíðanum er óvissa með tæknina sem má rekja til mislukkaðrar söngkennslu.

Aðalforsendan til þess að hljóta inngöngu á elítusöngvettvanginn er að hafa
söngtæknina vel þjálfaða til þess að ráða við klassíska óperustílinn. Söngkennarinn
hefur það hlutverk að yfirfæra þekkinguna, auðmagnið, til nemandans. Þetta getur verið
viðkvæmt ferli og valdaspil. Söngnemandinn er háður kennaranum sem hefur meiri
þekkingu á leikreglunum og söngtækninni. Erfitt er að vita fyrirfram hvort kennarinn
er verðugur traustsins og veiti rétta þjálfun. Viðmælendur lýstu því sumir hvernig
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söngnámið felur í sér að taka við mótuninni og vera eins og óskrifað blað eða nýfætt
barn. Ef kennarinn mótar röddina vitlaust, of fjarri náttúrulegu röddinni eða notar „copy
paste“ aðferð getur það haft mjög neikvæð áhrif á nemandann sem er bjargarlaus í
þessum aðstæðum. Viðmælendum er tíðrætt um valdið yfir röddinni. Það virðist vera
áhætta að láta valdið yfir röddinni í hendur kennara sem getur leitt hana á ranga braut.
Svala og Þröstur lýsa því hvernig það leiðir í ógöngur að fylgja ekki „eigin hvöt“ og
láta breyta sér. Kennarinn megi ekki misbeita valdi sínu og samkvæmt Svani starfa
bestu kennararnir á jafningjagrundvelli við nemendur sína.
Nokkrir viðmælenda eru söngkennarar en aðrir treysta sér ekki til þess að kenna söng
vegna ábyrgðarinnar sem því fylgir. Örn segir að þegar aldurinn færist yfir þá minnki
tækifærin og þá snúi sér margir að því að kenna og það geti veitt rótfestu en: „ það er
aftur á móti ennþá minna launað þannig að það er eiginlega, mér finnst það eiginlega
ekki vera lausnin sko. Nei ég myndi eiginlega vilja snúa mér bara að einhverju allt
öðru.“ Lóa vill ekki kenna því hún segir að það sé mjög erfitt og að hún skilji „ekkert
allar raddir“. Hún væri hugsanlega tilbúin til að kenna: „kannski masterklassa en ekki
kenna ungum nemendum, ég bara, mér finnst svo mikil ábyrgð fylgja því.“ Svanur segir
að hann gæti ekki kennt ef hann hefði ekki alla: „þessa reynslu sem ég hef, á bak við
þú veist, bara allan þennan tíma frá því að maður byrjaði að stúdera og þekkja röddina
í sjálfum sér.“ Dúfa segist geta kennt í dag aðeins vegna þess að hún hafi gengið í
gegnum radderfiðleika og nú sé hún meðvituð um hvað hún gerir. Áður hefði hún ekki
getað kennt þetta nákvæmlega:
Þú veist ég hefði engan veginn getað sko, ég hefði getað bara útskýrt
þetta eftir kúnstarinnar reglum eins og mér hafði verið kennt þetta en
ég hefði ekki getað farið dýpra, eða ég hefði ekki getað kennt
einhverjum sem ætti við [ ... ] einhverja erfiðleika að stríða. Ég hafði
ekki það mikil tök á þessu að ég hefði getað gert það.
Nokkrir viðmælenda segjast hafa lent í ógöngum vegna söngkennara. Það undirstrikar
hversu mikil ábyrgð söngkennarans er, að söngvararnir treysta sér sumir ekki til þess
að kenna söng. Aðrir segjast aðeins geta kennt vegna langrar reynslu og þess að hafa
sjálfir kynnst radderfiðleikum.
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4.3. PÚKINN HEFUR STUNDUM YFIRHÖNDINA - KVÍÐI
Samkvæmt Uglu eru raddkrísur eða sköpunarkrísur söngvara falið vandamál sem megi
ekki ræða. Þó séu krísur „daglegt brauð“ hjá öllum listamönnum: „Spurðu rithöfunda,
spurðu listmálara, þeir eru búnir með eitt verkefni, djúp hola, hvað á ég að gera næst?
Writers block og allt þetta, þetta má alveg tala um en ekki hjá söngvurum; raddkrísur.“
Menn geta hrasað á söngbrautinni og söngtæknin getur brugðist. Erfiðar aðstæður á
borð við fyrirsöngva og inntökupróf hafa valdið sumum viðmælendum áfalli sem
reynist erfitt að hrista af sér. Hrafn segir að engum finnist fyrirsöngur skemmtilegur:
þetta er eiginlega alveg glatað og maður þú veist, ferðast kannski mörg
hundruð kílómetra, undirbýr sig svaka vel, reynir að sofa vel og allt þetta,
hita sig upp, svo fer maður einhvers staðar inn í þrjár fjórar mínútur og
einhverjir fúlir kallar sitja við borð [hlær] þú veist þetta er alveg glatað. Já,
það finnst öllum þetta hræðilegt.
Enginn viðmælenda segist þjást af sviðskrekk, til þess eru þau öll of sviðsvön og hafa
ánægju af því að koma fram. Nær allir hafa hins vegar upplifað einhvers konar kvíða
varðandi sönginn, misalvarlegan þó. Ugla var á tímabili undir miklu álagi vegna þess
að hún hafði of mikið að gera í leikhúsinu:
Ég hef ekki upplifað mikinn sviðsskrekk, annars hefði ég ekki getað gert þetta
djobb, skilurðu? [ ... ] En ég hef upplifað sko þreytu og ég hef upplifað
raddþreytu og fylgjandi því kvíða, hvort ég gæti höndlað öll hlutverkin sem
verið var að henda í mig.
Örn segist helst hafa upplifað kvíða varðandi texta og að það sé heldur ekki gott að vera
alveg laus við stress fyrir sýningu því kvíðahnúturinn geti hjálpað til. Hins vegar getur
kvíðinn stundum verið hamlandi sem hann lýsir sem púka á öxlinni sem hefur stundum
yfirhöndina:
Ég get ekki sagt að ég sé alveg rólegur, enda væri það ekkert gott sko að vera
alveg rólegur. Og það hefur alveg komið fyrir að ég hef verið að æfa mig
hérna heima og gengur rosalega vel og syng eins og herforingi. Og svo finnur
maður þegar maður kemur upp á svið, það kemur svona púki hérna aftan á
hálsinn: „heyrðu það er að koma erfiður hár tónn hérna“. Og ég er búinn að
syngja rosalega vel heima en það er ekki nóg, púkinn hefur stundum
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yfirhöndina og bara tóninn verður ómögulegur út af þessum helvítis púka.
Þannig að það getur sem sagt, það getur hamlað manni, en það, já oftast er
það þannig að manni vex ásmeginn af því að maður hefur svona pínulítið
kvíðahnút í maganum.
Hann segir að það sé mikilvægt að undirbúa sig betur en vel varðandi texta og tónlist
því að aðstæður á sviði séu aðrar en heima og athyglin geti dreifst:
maður er kominn með fullt af fólki fyrir framan sig þá er athyglin komin
soldið á það. Og maður er á öðrum stað heldur en maður er heima og svo
framvegis; ljósin kannski að pirra mann eða eitthvað svona, að þá þarf maður
[ ... ] að kunna svo vel að það sé hægt að setja á auto.
Svanur segist hafa glímt við nokkuð alvarlegan kvíða sem var undirliggjandi áður en
hann fór út í sönginn. Þó að hann sé vanur að koma fram, fékk hann stundum kvíðakast
áður en hann átti að stíga á svið eða jafnvel á meðan sýningunni stóð. Að hans sögn
voru aldrei áhyggjur af því að röddin myndi bresta eða að hann myndi gleyma texta
sem framkölluðu kvíðaköstin, heldur sjálfur óttinn við að fá kvíðakast undir þessum
stressandi aðstæðum. Kvíðinn heltist oft yfir hann baksviðs skömmu fyrir sýningu og
hann þurfti að harka af sér til að fara á inn á sviðið. Yfirleitt bráði af honum þegar á
leið og hann gat notið sín án hamlandi kvíðans. Svanur fór á endanum bæði í
atferlismeðferð hjá sálfræðingi og tók lyf til þess að vinna bug á vandanum. Hann lýsir
því hvernig taugaspennan í kringum sýningar gat hrundið af stað kvíðakasti:
... og þá var ég bara þú veist, þegar allir voru bara geðveikt peppaðir að fara
inn á svið og þetta var dáldið stór sýning, þá var ég bara næstum því ælandi
út í horni bara [leikur] þú veist bara að deyja, hélt að ég væri að fá hjartaáfall
og væri bara búinn að eyðileggja sýninguna fyrir crewinu. Af því að ég væri
með, þú veist, kvíða. Og svo harkaði ég þetta allt af mér og fór inn á svið bara
sko, þá bara með samanbitna jaxla og… svo þegar að það var búinn svona
fyrsti þátturinn og þú veist, þá bara rann þetta alltaf af mér. Og þá loksins,
eftir einn þriðja af sýningunni þá var þetta bara búið. Þá allt í einu bara datt
ég í þennan gír að þá er þetta búið. En þetta kom eiginlega alltaf. Fáránlega
mikið sko.
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Meðferðin hjá sálfræðingnum bar góðan árangur og hann segist ekki finna fyrir neinum
kvíða lengur. En hvað ímyndaði hann sér að myndi gerast undir þessum
kringumstæðum?:
ég var alltaf hræddur um að ég myndi fá, þú veist, hjartaáfall í miðju lagi. Út
af því að ég fengi svo stórt kvíðakast að hjartað myndi bara springa. Í
alvörunni, þetta er bara það sem ég hélt að myndi gerast. [ ... ] ég hugsaði
alltaf bara ó, ok, glæsilegt [ ... ], þú ert búinn að eyðileggja sýninguna, þú
færð hjartaáfall þarna á sviðinu og það þurfa allir gestirnir að fara.

Lóa hefur einnig átt við langvarandi framkomukvíða að stríða en fyrsta kvíðakastið
kom þegar hún var í áheyrnarprufu og hefur kvíðinn verið viðloðandi síðan:
Það sem gerist er að ég er að fá panic attack á sviði akkúrat þegar ég
stend, þetta var ekkert sem ég gat æft heima hjá mér eða í tímum af því að
ég stend í audition og fæ panic attack. [ ... ] Heilinn sendir bara út svona
stresshormón og vill bara fara og ég bara skelf á beinunum og vil helst
bara hverfa ofan í gólfið.
Lóa hafði aldrei upplifað framkomukvíða á Íslandi, enda hafði hún komið fram og
sungið frá því hún var barn. Hún segist ekki hafa verið andlega undirbúin fyrir
fyrirsönginn sem varð upphafið að hennar kvíðasögu. Söngkennarinn hennar á þeim
tíma var ágætur tæknikennari en Lóa segir að þær hafi ekki passað vel saman og að
kennarinn hafi ýtt henni of fljótt út í áheyrnarprufur. Áfallið sem hún varð fyrir veldur
því að hún hræðist nú veika og háa tóna og er það viðvarandi vandamál:
... svo einhvern veginn gerist þetta alltaf, og er alltaf einhver svona hræðsla
við eiginlega veika og svona pianissimo háa tóna eða eitthvað svona sem er
mjög nakið, af því þar byrjar röddin mín bara allt í einu að skjálfa og ég ræð
ekki neitt við neitt.
Hún segir að samkeppnin í háskólanum, þar sem nemendur baktöluðu hver annan og
gagnrýndu, hafi gert illt verra. Lóa segist vera með: „fullkomnunaráráttu á mjög háu
stigi og varð mjög stressuð yfir því að ná ekki að vera nógu góð.“ Hún fór að lokum til
annars kennara sem hjálpaði henni að byrja að trúa á sjálfa sig á ný: „hún bjó til plan
fyrir mig, hvaða aríur ég ætti að læra og hvert eg ætti að stefna og þá umturnaðist
eitthvað. En ég er búin að vera að díla við þessar taugar alveg síðan og stress.“
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Lóa vann með sálfræðingi að því að reyna að vinna bug á kvíðanum en fannst það ekki
leysa vandann. Hún segir að hugleiðsla hafi hjálpað henni hvað mest auk bókar sem
útskýrir heilastarfsemina sem liggur að baki stressi. Hún segist nota öndunaræfingar
sem slaka á önduninni og leiðrétta stresshormónastarfsemina. Vandamálið mun ekki
vera tæknilegs eðlis heldur andlegs. Lóa segist hfa róast aðeins við að fá fastráðningu í
leikhúsi og þjálfunina sem fólst í því að syngja sömu sýningu aftur og aftur. Hún segist
hafa reynt að hugsa um að syngja bara fyrir sjálfa sig og muna að fólkið í salnum er
komið til að njóta sýningarinnar. Engu að síður tapaði hún sönggleðinni í langan tíma
vegna kvíðans:
. . . þegar maður er að syngja sýningu eða tónleika og maður er bara, skelfur
úr stressi og er að fríka út, þá náttúrulega meikar það engan sens. Þannig að
maður þarf einhvern veginn að fara að vera sáttur við sjálfan sig. Og ég átti
mjög erfiðan tíma þar sem að ég bara, ég var ekkert að syngja fyrir sjálfa
mig eða mér fannst bara ekkert gaman að syngja, mörg ár eiginlega. Það var
svona, sumt var gaman að syngja en það var ekki allt.
Svanur og Lóa lýsa bæði dæmigerðum einkennum á framkomukvíða tónlistarmanna.
Hörmungarhyggjan kemur fram hjá Svani og fullkomnunaráráttan helst í hendur við
ótta um dóm hjá Lóu. Örn segir frá því að ákveðinn kvíði sé góður en ekki of mikill
sem er í samræmi við Yerkes-Dodson lögmálið um hæfilega drift.

4.4. LEIKHÚSLÍFIÐ – EKKI EINS MIKIL GLORÍA OG ÞAÐ GÆTI SÝNST
Allir viðmælendur fóru í framhaldsnám erlendis, til hinna ýmsu landa. Einn þeirra fór
fljótlega heim eftir námið og hafði aldrei hugsað sér að að búa erlendis. Einn
viðmælenda vann sjálfstætt um nokkura ára skeið og fluttist svo aftur heim. Allir hinir
söngvararnir hafa verið fastráðnir við leikhús í Evrópu eða eru enn. Starfsmöguleikarnir
erlendis eru mun fjölbreyttari en á Íslandi. Fastráðning í leikhúsi þykir eftirsóknarverð
þrátt fyrir léleg laun. Betri laun fást með því að vera gestasöngvari í óperusýningum.
Menn bæta sér oft upp launin í leikhúsinu með því að syngja annars staðar meðfram.
Það er til dæmis hægt að syngja á konsertum eða í óratoríum. Meira starfsöryggi og
betri laun geta fengist með því að vera fastráðinn í óperu- eða útvarpskór heldur en að
vera einsöngvari í leikhúsi. Hrafn segir að það séu margir í óperukór: „sem voru alveg
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með einsöngsferil en bara, það eru einmitt margir sem vilja aðeins minna stress, þetta
er náttúrulega ekki eins mikið stress að vera bara í kórnum og svona, fínt djobb .“

Enginn viðmælenda hefur þó verið fastráðinn kórsöngvari. Örn segist sjá eftir því að
hafa ekki hugsað um kórsöng sem valkost þar sem hann hafi: „ svo oft óskað mé́ r þess
að vera í einhvers konar stöðugleikastarfi.“ Hann segir að það þurfi ekki allir að verða
einsöngvarar og að það sé að hans mati mjög gott starf að vera í útvarpskór og geta
unnið við tónlist og samt notið starfsöryggis:
Og örugglega æðislega gaman og að mörgu leyti bara miklu miklu meira
gefandi en þetta einmanalega starf söngvarans [ ... ] ég held að þetta henti
mjög mörgum og sé alveg frábær vettvangur, en það að vísu getur ekki verið
hérlendis, það er ekki til neitt fast starf fyrir söngvara yfirleitt, hvort sem hann
er kórsöngvari eða einsöngvari því miður.
Ugla segir líka að menn ættu endilega að hugsa um kórsöng sem valkost, það sé mjög
vel launað starf og menn viti þá ár fram í tímann hvað eigi að gera. Hún segir að
íslenskir söngvarar fatti ekki að:
Við erum ekki öll að fara að verða næsta stjarnan, [ ... ] ef við getum hugsað
okkur að syngja í óperukór þá eigum við að gera það. Þá erum við með
starfsöryggi og góð laun og þurfum ekki þú veist, þurfum ekki alltaf að vera
að flytja, krakkarnir okkar geta verið í skóla, þú veist ef maður sættir sig við
það og það gera það margir.
Flestir sækja þó í einsöngvarastarfið, það er það sem þau hafa sérhæft sig til að gera og
var hvatinn hjá mörgum. Örn segir að fastráðning í leikhúsi sé að mörgu leyti þægilegt
líf miðað við lausráðingu því þá er: „maður er ekki svona fyrirtæki.“ Honum finnst
notalegt að geta mætt niður í óperuhús og lesið áætlunina fyrir daginn: „Og það er allt
skipulagt fyrir mann þannig að maður gengur að öllu einhvern veginn án þess að þurfa
að hugsa.“ Hann segist þó eiga erfitt með að ráðleggja einhverjum að leggja sönginn
fyrir sig:
... ég á soldið erfitt með það, vegna þess að það hefur, það er ákveðin svona
gloría kannski í kringum það að verða frægur söngvari, jafnvel að komast í
stór flott hús á erlendri grundu og svona. En það bara hefur alveg ofboðslega
ókosti. Í fyrsta lagi, ákveðið rótleysi. Tengsl verða oft svona soldið grunn.
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Fólk er að fara á milli kannski borga og er aldrei með sama, hvað eigum við
að segja, hefur ekki svona bakland af fólki í kringum sig. Þetta er alltaf soldið
svona eitt á báti, þó að auðvitað kynnist fólk í þessum heimi og svo framvegis.
Það er bara mjög erfitt að lifa svona lífi þar sem að, ja að minnsta kosti gæti
ég ekki hugsað mér það að koma ekki heim á kvöldin, svona að öllum jafnaði,
vera marga mánuði í einhvers konar úthaldi. Það er náttúrulega auðveldara
fyrir fólk eftir því sem árin liða, þá geta menn bara skroppið á sýningar og
svo framvegis. En það er þá ekki fyrr en þú ert kominn í efstu lögin sko, en
öll vinnan fram að því veldur ofboðslegu rótleysi og svona, vantar þetta,
fjölskyldu- og vinabakland. Þannig að því leyti er þetta ekki eins mikil gloría
eins og það gæti sýnst að vera frægur söngvari í útlöndum.

Ugla segir að hún hafi í söngnáminu og fyrst á eftir unnið eins og skepna og ekki hugsað
um annað en söng. Hún heldur því fram að til þess ná árangri í einhverju þá þurfi menn:
„að vera obsessed“ í ákveðinn tíma:
... í ákveðinn tíma þarftu bara að vera svona með tunnel vision. Þú þarft að
vera bara: hvernig getur þetta fólk verið að tala um garðinn sinn og bílinn sinn
og húsið sitt? Vita þeir ekki að tónlistin er númer eitt? Þú veist, það þarf að
vera pínu svona í smá stund, í einhvern tíma.
Hún segir að lífið hafi svo orðið eðlilegt aftur eftir að hún var farin að vinna í leikhúsi.
Hún átti þá frí þegar hún átti frí og fannst mjög mikilvægt að eiga vini fyrir utan
leikhúsið: „sem voru bara arkitekt og áttu bara lífrænu búðina og kennari í háskólanum
og eitthvað [ ... ] þannig fann ég mitt jafnvægi sko.“ Örn lýsir því hvernig hann hefur
alltaf þráð stöðugleika og hefði átt að hugsa um kórinn sem möguleika. Félagslegt
auðmagn er einnig mikilvægt til mótvægis við leikhúslífið en Ugla veitti sér það ekki
fyrr en hún var búin að staðsetja sig á vettvanginum. Fram að því þurfti hún að vera
heltekin af drifhvöt.
4.4.1. Þetta eru bara ömurleg laun
Samningar og launakjör einsöngvara eru verri en annarra tónlistarmanna í leikhúsinu
og þeir búa við minna starfsöryggi. Einsöngvarar hafa ekki sterk verkalýðsfélög á bak
við sig eða sama samtakamátt eins og kórsöngvarar eða hljómsveitarmeðlimir hafa.
Samningar leikhúsa við einsöngvara eru yfirleitt til eins árs í senn en eftir 14 ár í sama
húsi eiga þeir rétt á fastráðningu sem stjórnendur forðast yfirleitt eins og heitan eldinn
að veita. Laun fyrir fastráðningu í leikhúsi eru lág og virðist vera gert ráð fyrir því að
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söngvarar bæti sér þau upp með því að syngja annars staðar, en húsin verða þá að veita
leyfi til þess.
Já, húsin verða að leyfa það en yfirleitt er gefinn samningur þar sem er, að
minnsta kosti munnlega semsagt, gerður svona háfpartinn samningur um það
að það sé í lagi. Að minnsta kosti af hálfu söngvarans vegna þess að það er í
rauninni lifibrauðið hans. (Þröstur)
Byrjunarlaunin í leikhúsinu í Þýskalandi miðast við lágmarkslaun:
sko, þau náttúrulega byrja alveg ömurleg, byrjunarlaun sko. Ef þú ert að
koma í þitt fyrsta starf fastráðinn í Þýskalandi þá ertu að fá lágmarkslaun,
bara semsagt þýsk lágmarkslaun sem eru sem stendur 1800 evrur brúttó, 200
þúsund kall þannig að, já það er ekki meira. (Hrafn)
Þresti þótti erfitt að ná endum saman þó að hann væri hæstlaunaðasti fastráðni
einsöngvarinn í húsinu. Betri tekjumöguleikar eru þó til staðar með því að stökkva inn
sem gestasöngvari í öðrum húsum, til dæmis þegar annar söngvari forfallast. Hann segir
að launin séu annars „alveg hræðileg“:
Þú veist ég var hæstlaunaðasti söngvarinn og ég var með 2500 evrur fyrir
skatt. [ ... ] alltaf síðustu viku mánaðarins, þá var ég bara með slökkt á öllu
[hlær]. Og þú veist, það var hrikalegt maður. [ ... ] en aftur á móti veit ég að
ég gæti náttúrulega skilurðu á einu kvöldi gæti ég þénað mánaðarlaunin [ ...
] bara með því að þú veist hoppa inn [ ... ] en þá verða húsin að leyfa það.
Ugla segir að söngvararnir séu verst launaðir af öllum í leikhúsinu vegna þess að allir
aðrir hafi frábær verkalýðsfélög á bak við sig. Söngvurum sé hins vegar hægt að etja
saman af því að þeir eru svo örvæntingafullir og í mikilli samkeppni við hvern annan.
Því hafi þeir ekki samtakamáttinn sem þarf til þess að berjast fyrir kjörum sínum:
Þú getur getur verið með þúsund evrum hærri laun sem fyrsta fiðla á
byrjunarsamningi heldur en einsöngvari. Vegna þess að allir sem vinna í
óperuhúsum úti, baksviðs og í gryfjunni eru með frábær [ ... ] verkalýðsfélög.
Allir. Kórinn, ef þú labbar þrjú skref til hægri: aukaálag. Ef þú ert með smink
sem fer hærra en hingað: aukaálag. Ef þú ert með flókið tungumál, ef þú
dansar í meira en eina mínútu: aukaálag. Allir eru með frábær
verkalýðsfélög, nema söngvararnir. Þeir eru svo desperat að það er hægt að
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etja þeim. Það er algjör launaleynd og svona kjaftæði, alveg gífurlegt
kynjalaunaójafnvægi líka.
Lóa hlær þegar hún lýsir aumum kjörum einsöngvara:
Sólistar, við erum verst borguð í húsinu og við höfum minnstu réttindin. Við
vinnum meira heldur en, eins og kórinn og hljómsveitin, við vinnum
klukkutíma meira en þau á dag og ég held hálfum degi meira en þau á viku ef
ekki heilum. [ ... ] tæknimennirnir fá greidda yfirvinnu á kvöldin og á
helgidögum sem að við fáum náttúrulega ekkert, bara við fáum okkar föstu
laun punktur. [ ... ] ég sýndi tvær [sýningar] á einum degi um daginn og ég
fékk greiddar út 17 evrur (ég: í bónus?) í aukaálag. [hlátur] Það var, já ok,
takk! [hlátur].
Söngvararnir verða að gera sér hin andlegu laun að góðu því kjörin í leikhúsunum eru
bagaleg.
4.4.2. Súrrealískt vald
Söngvararnir lýsa því að vera mjög valdalitlir í leikhúsum erlendis. Samkvæmt
lýsingum þeirra líkist leikhúsið gamaldags stigveldi þar sem „intendantinn“
(óperustjórinn) stjórnar eins og konungur yfir þegnum sínum og eru söngvararnir mjög
neðarlega í goggunarröðinni. Það virðist skipta öllu máli fyrir starfsandann og
menninguna í húsinu hvaða manngerð óperustjórinn hefur að geyma. Andrúmsloftið
breytist um leið og skipt er um óperustjóra á einhverra ára fresti og oft byrja þeir á því
að segja mörgum eða öllum söngvurum í húsinu upp. Hrafn segir að þetta gamla kerfi
standi vonandi til bóta þar sem fleiri konur séu að koma inn sem stjórnendur:
Það má segja að þetta sé soldið gamaldags vinnustaður sko, bæði svona
hírarkí og annað svo það er auðvitað er að breytast af því að það eru að koma
fleiri konur inn sem hljómsveitarstjórar, sem er gott [ ... ] það er svona eins
og þessi grein sé 50 árum á eftir öðrum [hlær] sko rosaleg íhaldssemi. . .
Þröstur bætir um betur og segir að greinin sé „alveg nokkrum öldum á eftir“:
. . .ég meina þetta eru allt kallar, miðaldra kallar einhverjir sem eru bara
eitthvað að pota og eru bara ekkert að fara í grafgötur með skoðanir sínar,
bara leiðinlegir, þú veist. [hlær] [ ... ] ég meina þetta er rosalega ehh,
súrrealískt og úrelt kerfi [ ... ] þetta er bara ofboðslega súrrealískt vald.

61

„Já það er bara rekið“ segir Lóa og segir frá söngkonu sem var rekin eftir að hafa verið
við leikhúsið í fjórtán ár og því komið að fastráðningu: „og hún var með börn hérna og
mann. Og ef maður er fjörutíu og eitthvað ára hvert á maður þá að fara annað? Maður
fær enga vinnu, ekki fasta, þetta er frekar svona kuldalegt.“ Viðmælendur lýsa
valdastöðu á vettvangi leikhússins sem minnir helst á keisaraveldi. Þeir sem eru í
ráðandi stöðu á vettvangi stjórna leikreglunum og andrúmsloftinu.
4.4.3. Þú ræður engu
Margir söngvaranna tala um að það geti verið þægilegt að vera fastráðinn við leikhús,
það sé þægilegt að vera með fasta vinnu og hafa alltaf eitthvað að gera án þess að þurfa
stöðugt að leita uppi tækifærin sjálfur. Að vera fastráðinn þýðir samt ekki að söngvarinn
fái endilega hlutverk við sitt hæfi og hann verður að taka því sem að honum er rétt og
gera eins og honum er sagt. Á leikhúsvettvanginum er sjálfsákvörðunarvald söngvara
lítið sem ekkert og þeir lýsa margir því að ráða þar nánast engu.

Lóa segist vera orðin hálfþreytt á fastráðningunni og er farin að leiða hugann að því að
fara annað eða jafnvel flytja heim til Íslands. Vinnutímarnir eru lýjandi og hún ræður
heldur engu um frítíma sinn. Fastráðnir söngvarar verða að sækja um leyfi til þess að
yfirgefa borgina og vera alltaf til taks, hvort sem það er sýning eða ekki:
. . .maður ræður engu um tímann sinn, maður vinnur eiginlega allar helgar.
Við æfum á laugardagskvöldum svo sýnir maður á sunnudagskvöldum. Og
svo á maður ekki jól eða páska í frí og ef maður vill skreppa í burtu þá þarf
maður alltaf að senda inn umsókn um að fá frí, um að fá að fara eitthvert [ ...
] hvort sem það er sýning eða ekki. Það gætu verið æfingar eða músíkæfing
eða þeir gætu breytt, fært til sýningar, þeir láta mann ekki einu sinni vita ef
það er bætt við aukasýningum. Maður þarf að lesa það einhvers staðar uppi
á svarta brettinu og passa sig að mæta í vinnuna. Ehmm já, þannig að maður
hefur einhvern veginn enga stjórn á frítíma sínum og maður vinnur á
morgnana og á kvöldin sem mér finnst mjög lýjandi svona eftir heila viku. Þá
er ég eiginlega bara búin á því á föstudagskvöldi þegar maður kemur heim
og þarf að mæta aftur klukkan 10 morguninn eftir. Þetta er ekkert mjög, ég
get einhvern veginn ekki ímyndað mér að þetta sé mjög gott fyrir heilsuna, að
vinna tíu til tíu alla daga með bara pásu yfir miðjan daginn.
Þröstur segir að hann hafi eiginlega aldrei fengið að gera neitt sem hann langaði til í
leikhúsinu, ekki einu sinni þegar hann fékk að syngja „draumahlutverk“:
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Þú veist, þó að ég væri kominn, kannski, mögulega, í draumahlutverkið uppi
á sviði. Þá var alltaf, þú veist, annað hvort búið að troða manni í einhvern
ömurlegan búning. Eða þú veist, hljómsveitarstjórinn var ósammála manni,
alltaf. Eða leikstjórinn að láta mann gera armbeygjur í aríunni eða eitthvað.
Þú veist, það bara, you can't win! [hlær] alveg glatað!
Hann segir að leikstjórar láti söngvara gera alls kyns hundakúnstir þannig að þeir geti
varla einbeitt sér að söngnum:
. . .mjög mikið sko, dansatriði alveg bara hægri vinstri og armbeygjur og
engin leið að fá að, ég meina þú veist, það er næstum því eins og það sé verið
að testa mann sko. Þú veist bara, hversu lágt leggst söngvarinn þú veist, til
að halda starfinu? [hlátur]. . .
Það kemur líka fyrir að ungir söngvarar séu látnir vinna of mikið og slíti sér út og fari
illa með röddina. Hrafn segir um vinkonu sína sem var fastráðin beint eftir námið: „
hún er bara eins og útslitið, útspýtt hundskinn sko eftir veturinn [ ... ] fólk bara brennur
yfir og fer með raddirnar sínar sko.“

Orðalagið í lýsingum viðmælenda á leikhúsinu hljómar oft eins og verið sé að lýsa
konungsríki eða alræðisríki. Dúfa talar um að söngvarar séu „eign kóngs og
drottningar“ og að söngvarar séu „stehaufmännchen“9 sem standi alltaf upp aftur þegar
þeir eru lamdir niður. Hún segist ekki sakna þess að vera eign annarra eins og hún var
í leikhúsinu þar sem söngvarinn hefur ekkert vald:
Sko í rauninni ræðurðu litlu sem engu sko og [ ... ] þó að ég sakni leikhússins
alveg ofboðslega mikið, að þá sakna ég þess ekki að vera eign annarra
skilurðu? Að geta bara sagt skilurðu: nei, ég hef líka eitthvað um þetta að
segja. [ ... ] þú hefur ekkert svigrúm til að koma með þitt listræna sjónarhorn
inn í þetta, þú veist, þú hefur ekkert, þú hefur ekkert vald.
Hún segir að þetta fari þó mikið eftir stjórnendum og að það hafi komið fyrir að
gestastjórnandi hafi gefið söngvurum lausari taum:
það er maður sem að ég myndi vaða eld og brennistein fyrir [ ... ] hann veit
nákvæmlega hvenær hann á að [ ... ] leyfa [söngvaranum] að ráða og allt í
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Leikfang þar sem trúðurinn í kassanum sprettur alltaf upp aftur þegar slegið er á höfuðið á honum.
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einu rankarðu við þér og áttar þig á því að hann er farinn, að hann er búinn
að taka yfir. Og nákvæmlega svona á þetta að vera. Skilurðu, þetta á að vera
þetta give and take. [ ... ] að sko bæði leikstjórnendur og hljómsveitarstjóri
að þau gefi okkur smá traust og gefi okkur soldið líka, já bara sko eitthvað
frelsi.
Öll vinnustaðastemmningin virðist ráðast af geðþótta óperustjórans. Lóa segir að þar
sem intendantinn hennar sé „næs“ séu þau „tiltölulega frjáls“ miðað við „fasisma“ í
öðrum leikhúsum:
við erum með mjög næs intendant hérna núna og [ ... ] við höfum verið
tiltölulega frjáls ef að við fáum boð um tónleika eða gigg einhvers staðar [ ...
] og ég hef heyrt í öðrum húsum að staðan sé töluvert verri. Í Darmstadt er
algjör fasismi búin að ríkja, Tríerhúsið það er bara í rústum, eh, já ég held
að þetta sé mjög misjafnt einmitt bara eftir fólki.
Hrafn segist vera heppinn þar sem óperustjórinn hans sé almennilegur og þar af leiðandi
ríki góð stemmning: „það er er búinn að vera þessi sami intendant og stemmningin
hefur verið góð, ég hef alveg losnað við þetta, þessa rýtinga í bakið og allt þetta sko.“
Dúfa segir frá því hvernig óperustjóri hefur áhrif á vinnustaðamenninguna en einn
þeirra kom með fjölskylduvæna stemmningu inn í húsið og að þá hafi orðið „babyboom“:
Intendantinn réði algjörlega menningunni. [ ... ] Hann algjörlega einhvern
veginn kom sko með þetta fjölskylduvæna inn í. Og hérna semsagt, það var á
tímabili sem að kom svo mikið af börnum einmitt að við vorum að hugsa um
að opna leikskóla. Þú veist svona leikhúsleikskóla. Og hann var algjörlega
inni í því. Hann studdi okkur algjörlega. Þannig að þar vorum við alveg
rosalega heppin, ég get ekki annað sagt.
Söngvarar í leikhúsum eru yfirleitt aðeins ráðnir til eins árs í senn, því eiga þeir á hverju
ári yfir höfði sér að samningur þeirra við húsið verði ekki framlengdur. Hrafn segir að
hann láti þetta ekki á sig fá, hann geti alveg farið að gera eitthvað annað:
Þú veist, starfsöryggið er ekki mikið. [Ég: nei] En hérna, ég lít á þetta fyrir
mig sko, ég hef ekki áhyggjur því. Því eins og ég segi, ef ég allt í einu fæ ekkert
að gera lengur þá fer ég bara að gera eitthvað annað. Þú veist þetta er ekki
líf eða dauði fyrir mig. . .
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Söngvarar eru ekki aðeins undirsettir óperustjóra heldur einnig hljómsveitarstjóra,
leikstjóra og annara stjórnenda sem þeir verða að hlýða skilyrðislaust. Samkvæmt
Hrafni er: „ekkert sniðugt [ ... ] að fara eitthvað að rífast sko; þetta er nú ekki svona, ég
er nú ekki sammála þessu og eitthvað sko.“ Hann segir að það séu þó alltaf einhverjir
árekstrar:
ég meina einhver hljómsveitarstjóri gargaði á mig á einhverri æfingu og tók
mig afsíðis af því að ég stóð ekki upp á hljómsveitar-aðalæfingu af því ég átti
bara að syngja eitt orð. Og ég sat kjur semsagt. [hlær] Það var bara rutt öllu
af skrifborðinu sko. [hlær] Já, já. [Ég: virðingarleysið?] Virðingarleysið að
hafa ekki staðið upp þarna.
Hrafn virðist ná að umgangast valdaleysið með jafnaðargeði og segir að menn megi
ekki taka hlutunum persónulega; hann þekki söngvara sem hafi ekki þolað ofríkið:
Ég meina, ég þekki söngvara sem sko hafa farið á taugum, brotnað bara
undan taugaálagi, út af öllum þessum sko... maður er alltaf með einhvern á
bakinu sko. Sem er að segja manni hvað maður getur gert betur og hérna [
... ] já maður þarf að læra að taka hlutunum ekki persónulega.
Hrafn hefur komið sér upp aðferð til að eiga við stjórnendur og ná samt sínu fram:
Það hefur verið meira svona mín aðferð að segja bara já. Og jafnvel við
leikstjórann, gera það sem hann sagði einu sinni, gera svo það sem mér finnst
vera betra næst. Og þá heldur leikstjórinn oftast að hann hafi sagt það [hlær].
Þetta er svona. Jájá, neinei, svo á maður bara að skilja taugarnar eftir heima
[ ... ] taka þessu öllu með hóflegu kæruleysi.
Dúfa hefur svipað háttalag í samskiptum við stjórnendur eins og Hrafn og segir að
það að eiga fjölskyldulíf utan leikhússins hjálpi henni að halda sönsum. Hún segist
mundu hafa bugast ef hún ætti ekki maka sinn að. Eitt sinn segist hún þó hafa gefið
færi á sér þegar hún var á viðkvæmu skeiði eftir barnsburð og var undir miklu álagi:
En einu sinni að þá skilurðu, að þá varð mér á í messunni og ég lét það ná til
mín skilurðu, [ ... ] þegar að þeir voru aðeins að reyna að höggva mann niður
og svona [ ... ] þá náttúrulega lenti ég í veseni, þú veist. Og þá varð ég
náttúrulega líka kvíðin [ ... ] en það endaði náttúrulega með því að ég varð
sko, ég rambaði á barmi þess að vera burn-out. Einfaldlega af því að ég hafði
ekki passað mig og það var akkúrat í þessum fasa sem að ég varð náttúrulega,
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sem ég varð auðvelt skotmark [ ... ] ég var bara ekki nógu sterk fyrir.
Skilurðu. Ég hafði ekki passað nógu vel upp á sjálfa mig í þessu. . .
Það hljómar eins og söngvarnir séu í stöðugum varnarleik og þurfi að brynja sig fyrir
ofbeldisfullum stjórnunarháttum á vettvanginum. Dúfa segir að leikhúsið geti verið
skemmtilegt og eins og önnur fjölskylda en að það verði ávallt að vera á varðbergi og
passa upp á sjálfan sig:
. . .maður þarf að passa sig soldið á því að það er alltaf einhverjir sem eru
frústreraðir að láta það ekki, þú veist að það nái ekki til manns. Þú veist, af
því að [ ... ] það getur orðið til þess að maður sjálfur verður veikur fyrir. Ef
maður sjálfur fer að fara í þennan leik í miðju hringiðunnar að þá ertu líka
pínu að bjóða hættunni heim að það sé hægt að hnekkja á þér.
Hrafn segist hafa verið heppinn með kollega og að það sé hans prinsipp að vinna
vinnuna sína vel og vera ekki „í því að stinga aðra í bakið“ sem hann segir tíðkast sums
staðar. Hann þekkir til í öðru óperuhúsi sem er: „bara ormagryfja víst og allir að baktala
alla. Og svo allir sofandi hjá öllum líka einhvern veginn þvers og kurs og þú veist
[hlær]. Svo skapast eitthvað vesen út af því [hlær].“ Lóa segir að mikil samkeppni um
stöðurnar viðhaldi þessu valdaleysi söngvara í óperuhúsunum: „já þetta er hægt af því
að ég veit, að ef ég hætti, þá kemur bara önnur í minn stað og það eru svo margar og
maður hefur rosalega lítið leverage [ ... ] maður hefur ekkert til að semja um í rauninni.“
Ugla segist hafa upplifað mjög gott andrúmsloft meðal kollega sinna og engin leiðindi
hvorki á Íslandi né erlendis. Hún hafi upplifað smá óöryggi í kringum sig en að það hafi
ekki farið út í andstyggilegheit. Hún segir að það séu stjórnendur sem beri ábyrgð á
slæmu andrúmslofti meðal kollega og að söngvarar eigi að standa saman:
Þeir sem bera ábyrgð á samkeppninni eða óvissunni um hver fær djobbið það
er efri hæðin [ ... ] og söngvarar þurfa ekki að taka þátt í því. Við getum bara
gert okkar besta. Það er, þú veist, það vantar samtakamátt sem sólóistar hafa
ekki. Og það er bara svo erfitt, það eru svo margir um hituna og eru svo fá
tækifæri. En ég hef alveg fengið tækifæri vegna þess að önnur söngkona var
búin að lofa sér í svo margt. Og ég hef alveg mælt með fólki í einhverja vinnu
sem ég hef ekki tíma til að fara í. En auðvitað erum við öll í harki.
Valdastrúktúrinn innan söngsviðsins kemur fram í lýsingum á leikhúslífinu erlendis.
Þeir sem hafa verið fastráðnir í leikhúsi gangast undir alræðisvald óperustjórans og
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upplifa mikið valdaleysi í starfi og hafa lítið að segja um hvernig starfinu er háttað.
Samningar eru til eins árs í senn og uppsögn ávallt yfirvofandi. Söngvarinn býr við
ofur-eftirlit leikstjóra, hljómsveitarstjóra og annarra stjórnenda og er í raun algjörlega
undirskipaður í valdastrúktúrnum. Dúfa lýsir því hvernig hún gaf færi á sér á viðkvæmri
stundu sem varð til þess að hún varð útsettari fyrir því að láta berja sig niður. Hrafn
lýsir einnig ægivaldi stjórnenda í leikhúsum en hann segist umgangast það af hæfilegu
kæruleysi og ekki taka það persónulega nærri sér. Hann temur sér það viðhorf að ekki
skipti máli þó að hann þurfi að hætta á morgun. Þannig virðist hann að vissu leyti afneita
valdaleysinu

og

halda

sjálfsvirðingunni. Þröstur lýsir súrrealísku

valdi í

leikhúsheiminum og virðist fegin að hafa sagt skilið við hann.
4.4.4. Ég veit ekki hvort ég vil gera mér hreiður hér
Svanur segist vera svo mikill Íslendingur að hann hafi aldrei ætlað sér að eltast við
söngferil í útlöndum, hann hafi ekki séð það fyrir sér, það hafi ekki verið draumurinn:
Ég er svo ótrúlega mikill Íslendingur og bóndi í mér sko, að ég sá ekki neitt
fyrir mér þegar ég fer út að ég ætaði að vera þar. [ ... ] Að harka og vinna
hér, eignast fjölskyldu hér, er það er pínulítið sem ég sá fyrir sko. [ ... ] nei
ég sá það ekki fyrir mér að verða fastráðinn í einhverju B-húsi í NorðurÞýskalandi eða eitthvað fattarðu, það var ekki draumurinn hjá mér.
Flestir söngvarana ræða um erfiðleikana við að búa í borg þar sem þeir þekkja engan
nema kollega sína og eiga lítið félagslíf utan við leikhúsið. Ugla segir að til að höndla
það að vera í listum, þurfi þér að vera sama þó að þú sjáir fjölskylduna ekki og þurfir
að flytja á tveggja ára fresti. Hún áttaði sig einu sinni á því þegar hún sat á kaffihúsi
með vini úr annarri borg hversu mikilvæg dýpri félagsleg tengsl eru: „guð hvað það er
gaman að tala við einhvern sem er búinn að þekkja mig lengur en í tvö ár!“ Þegar á leið
fann hún að hún þurfti að koma aftur heim til Íslands:
. . .ég var allt í einu bara að drepast úr heimþrá og fann að ég var ekki ánægð
nema að það væri alveg brjálæðislega mikið að gera hjá mér [ ... ] ég var að
deyja úr ættjarðarást. [ ... ] Og ég vissi að ég þyrfti að koma heim. Ég heyrði
sjálfa mig segja: ohh allir Þjóðverjar eru bara fífl og allt er æðislegt á Íslandi
þú veist.[ ... ] Ég var í samfelldu ættjarðarástarkasti í tvö ár og ég þurfti svo
að koma heim og tengjast fjölskyldunni. . .
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Svala segist ekki hafa náð vel saman við samstarfsfólk sitt: „þau voru svo ólík mér.
Þetta fólk var rosalega svona framasækið.“ Henni leiddist og hún var einmana og fannst
starfsgeirinn „ofboðslega brútal og ljótur eiginlega“:
. . .það var líka mjög, mjög einmanalegt. Og ég er mjög heimakær manneskja
og það hefur alltaf verið mér ofboðslega mikilvægt að vera með hreiður og
að hreiðrið sé huggulegt og kósí og svo að öllum líði vel og hella upp á kaffi.
Þetta eru bara hlutir sem hafa alltaf verið ofboðslega mikilvægir fyrir mér og
þarna gat ég ekki haft það [ ... ] og svo í ofanálag á þessum tíma þá er ég í
mjög slæmu sambandi [ ... ] og þetta varð eiginlega til þess að það varð bara
bugun. Var bara í alvörunni bara svona eins konar bugun. Og ég ákveð að [
... ] flytja aftur heim.
Lóa talar einnig um að vilja gera sér hreiður og eignast fjölskyldu en hún vill gera það
á stað þar sem hún getur séð fyrir sér að búa til lengri tíma:
. . .þar sem ég get séð fyrir mér að búa næstu, ég veit ekki, hvað, fimm til
tuttugu til þrjátíu árin, hver veit? [ ... ] Já, ég er alveg komin í hreiðurgerðarstemmninguna, en ég veit ekki alveg hvort ég vil vera hér, hvort ég vil gera
mér hreiður hér. Ég meina það væri að vera hér í tíu ár í viðbót og verða
rekin, hvað geri ég þá?
Lóa veltir fyrir sér hvers vegna karlar endist betur í þessu starfi og hvort það sé
auðveldara fyrir þá að vera í burtu frá fjölskyldum sínum. Hún er viss um að það sé
mjög erfitt að eiga börn meðfram söngferli en veltir fyrir sér hvort það skapi samt ekki
heilbrigt mótvægi gegn leikhúslífinu:
Ég meina ég held að það sé ógeðslega erfitt, þetta er ógeðslega mikil vinna
og þetta er mjög persónuleg vinna og maður einhvern veginn já ef maður er
í uppsetningu þá á hún soldið mann [ ... ] og leikhúsið er eiginlega eina...
maður lifir bara svona í búbblu [og vinnur] þar á morgnana og á kvöldin og
á helgum og þannig að fyrst eftir þrjú ár... ef að maður kynnist einhverju fólki
sem er frá bænum [ ... ] annars þekkir maður bara leikhúsfólk. En ef að maður
ætti barn þá ætti maður kannski svona líf til hliðar við leikhúsið og þá væri
það kannski ekki svona stór partur af manni, sem að væri kannski bara allt í
lagi. Kannski bara gott.
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Dúfa telur sig hafa orðið betri söngkonu á því að hafa eignast fjölskyldu og var gott
fyrir hana að eiga líf utan við leikhúsið:
. . .ef maður á engin börn, þá fer maður heim á milli æfinga og er alltaf að
spekúlera í þessu [ ... ] það kemst ekkert annað að í heilabúinu á manni. [ ...
] Fólk sem hefur ekkert með leikhúsið að gera, það gefst bara upp á að tala
við mann, það endar alltaf bara í þessu. En sko þegar maður er kominn með
börn, þá geturðu ekkert að vera að hræra í þessu sulli. Þú ferð bara heim til
þín, og lætur þetta vinna í undirmeðvitundinni og mætir á æfingu um kvöldið
og þá er bara eitthvað búið að gerast. Af því að maður leyfir þessu sko að
mjatla og vinna inni í sér.
Hrafn segir að sumir umgangist eingöngu aðra söngvara en að hann hafi alltaf reynt
að leita út fyrir þeirra raðir með félagsskap:
Þú veist eins og þegar kannski kollegarnir setjast niður við borð eftir sýningu
og við fáum okkur rauðvín eða að borða eða eitthvað, eða ef það er eitthvað
tilefni sko, um leið og einhver byrjar að tala um söngtækni þá ber ég í borðið
og segi hættu þessu nú, við erum í fríi, við getum talað um þetta í vinnunni
[hlær] ég þoli það ekki, þetta er svo leiðinlegt [hlær].
Hann segir að sérstaklega fólk sem er ekki fjölskyldufólk eða þeir sem eru að byrja
ferilinn séu oft „ofur-fókuseraðir“ á söngferilinn og það komist ekkert annað að. Hann
telur að það sé hluti ástæðunnar fyrir því að sumir séu alltaf veikir. Hann segir að það
sé skiljanlegt að menn hugsi ekki um annað en sönginn í byrjun ferilsins en svo verði
menn að læra að slaka á:
ég meina þetta er gríðarlega erfitt að fá vinnu við þetta og skiljanlegt svona
að fólk leggi allt í sölurnar ef það hefur virkilega áhuga á að gera þetta og
auðvitað getur það skilað sér. En svo þurfa menn líka að læra að slaka á
þegar á hólminn er komið. Það er svona það mikilvægasta myndi ég segja.
Söngvararnir benda margir á mikilvægi þess að eiga eitthvað til hliðar við leikhússtarfið
til að mega ná jafnvægi í lífi sínu. Hrafn er á móti því að einblína eingöngu á starfið og
söngkonurnar tala um börn og fjölskylduna sem mótvægi. Svala þoldi ekki við á
vettvanginum, fannst hann „brútal“ og hún þurfti sitt hreiður. Svanur hafði aldrei
hugsað sér annað en að búa á Íslandi.
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4.4.5. Ekki fjölskylduvænt
Algengt þema í viðtölunum voru fórnir sem þarf að færa ef menn vilja starfa sem
óperusöngvarar. Leikhús og fjölskyldulíf samræmist illa og getur starfið komið niður á
sambandi við maka og börn. Þeir viðmælendur sem eru foreldrar tala um togstreituna
sem skapast milli þess að sinna söngferlinum og að vera þátttakandi í uppeldi barna
sinna. Sumir kjósa að flytja aftur til Íslands af því að valið stóð milli þess: „annað hvort
að halda áfram karrír úti og hitta börnin mín þú veist í mesta lagi hálft ár eða eitthvað
svoleiðis [ ... ] eða þá bara að hætta þessu þú veist, sem aðalstarfi.“ Aðrir kjósa að halda
áfram að syngja erlendis: „ég hefði hugsanlega nagað mig í handarbökin alla ævi ef ég
hefði ekki látið á það reyna en [ ... ] næsta ár verður alveg ferlegt sko ég verð eiginlega
allt of mikið í burtu frá börnunum.“ Það kom Þresti á óvart „hvað þetta er erfitt fyrir
fjölskyldulífið [ ... ] ég gat ekki séð það fyrir mér, hversu erfitt það væri.“ Hann segir
að hjónaskilnaðir séu mjög algengir í faginu og að þetta sé ekki: „voðalega
fjölskylduvænt starf [ ... ] þó að maður sé með fjölskylduna hjá sér þar sem maður er
mest, þá er maður mikið í burtu á kvöldin og svona.“ Hann segir að vinnutímarnir séu
asnalegir og að það sé hundleiðinlegt að þurfa að vinna og vera stressaður til dæmis á
jólunum.

Allir viðmælendur telja að það sé auðveldara fyrir karlsöngvara en söngkonur að eiga
börn og starfa við söng. Svanur heldur að: „það sé auðveldara skilurðu. Konan er
bundnari barninu á fyrsta æviskeiðinu og ég meina bara þú veist, fer bara eftir konunni
hvort hún sé tilbúin að harka þetta, meira hark fyrir hana sko finnst mér.“ Þröstur tekur
í sama streng: „það er mikið kynjamisrétti í þessu starfi, þú veist, það er bara ekkert
grín að taka sér pásu, [ ... ] fyrir konu að eignast barn í þessari stétt, er sko, já, ég held
að það sé ekkert gaman.“ Örn segir að það sé yfirleitt enginn vandi fyrir karlsöngvara
að eiga börn en að það setji mjög oft strik í reikninginn fyrir söngkonur. Það sé gert ráð
fyrir því að karlinn eigi stuðning makans vísan sem muni þá sjá um börnin en ekki
öfugt:
Ja það er bara þessi, við erum ekki komin lengra. Það hérna, það finnst öllum
sjálfsagt að karlmaður geti til dæmis farið þegar honum sýnist ef hann er til
dæmis lausráðinn úti í heimi. Það er ekkert mál og konan kemur þá kannski
bara og fylgir honum og sér um hann og svo framvegis, eða er heima hjá
börnunum. En fólki þætti það rosaleg fórn fyrir karlmann sem væri að fylgja
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konunni sinni eitthvað út í heim til þess að syngja, eða sitja heima og sjá um
börnin á meðan. Þetta er bara hugarfar, það er ekkert öðruvísi.

Sjónarmið komu fram um að fastráðning við leikhús væri betri fyrir fjölskyldulíf en að
starfa „frílans“. Samningar við óperuhús eru hins vegar yfirleitt aðeins framlengdir til
eins árs í senn og ekkert öruggt í þeim efnum heldur. Erlendis er því ekki óalgengt að
söngvarar með börn hætti sólóferlinum og kjósi starfsöryggið og kjörin sem er að finna
í óperu- eða útvarpskór. Dúfa bendir á að kórsöngvarar hafi betri réttindi að þessu leyti
en einsöngvarar. Mæður sem eru í óperukór geti verið heima í launalausu leyfi í tvö og
hálft ár og komið aftur til starfa að því loknu. Einsöngvarar með sína stuttu samninga
þori yfirleitt ekki að taka sér orlof: „Þú veist af því að þá ertu bara löngu gleymd og þá
er bara búið að útiloka þig. Þannig að hvað barneignir varðar þá er það alveg klárlega
einfaldara fyrir karlana.“ Svala telur að það sé í sjálfu sér mögulegt að eiga bæði börn
og söngferil en að það kosti fórnir. Ferðalögin sem fylgi starfinu kosti það að vera mikið
í burtu frá heimilinu:
. . .ég held að þetta sé alveg hægt í sjálfu sér, [ ... ] En þetta er bara spurning,
hvernig viltu ala upp börnin? [ ... ] þú þarft að fórna svo ofboðslega mörgu
út af því að [ ... ] þú ert á stanslausu ferðalagi burtu frá fjölskyldu og börnum
og börn þola það ekkert neitt rosalega vel. [ ... ] Allt í lagi stöku sinnum en
ef þú ætlar virkilega að vera að eltast við einhvern alvöru frama þá þýðir það
að þú þarft bara að vera rosalega mikið í burtu. En það náttúrulega fer allt
eftir því hvernig fólk vill ala upp börnin sín.
Dúfa segir að það ríki gamaldags hugmyndir í óperuheiminum gagnvart því að eignast
börn, sérstaklega fyrir konur. Hún er ósammála því viðhorfi að ef söngvari eignist
fjölskyldu þá sé „þetta bara búið“:
Þá á maður þú veist að fara að hugsa um fjölskylduna og þá er maður ekkert
söngvari lengur. [ ... ] æ þetta er bara gamaldags. Í rauninni. Að halda ef þú
átt barn þú veist, að þú getir ekki, að þá getirðu ekki verið á óperusviði.
Hún viðurkennir þó að það sé erfitt að eignast börn í þessu starfi. Hún hafi í byrjun
fengið mjög lítinn svefn og verið nærri búin að bugast undan álaginu, en reynt að harka
af sér og hugsað: „það eru aðrir sem eiga börn en þú og þú getur þetta alveg. Af hverju
átt þú ekki að geta þetta eins og allir aðrir?“ Hún segist hafa gleymt að gera ráð fyrir
því hvað aðrir foreldrar byggu að miklum stuðningi:
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. . .ömmurnar og afarnir komu fyrir hverja frumsýningu og voru í eina eða
tvær vikur fyrir frumsýningu og gerðu allt og svona. Meðan að ég og
maðurinn minn við vorum bara tvö. Og höfðum engan til að hjálpa okkur.
Margir viðmælenda eru einhleypir og/eða fráskildir. Svanur segir að stuðningur maka
skipti gríðarlega miklu máli fyrir söngvara:
ég held að það skipti mestu máli sko ef maður er með fjölskyldu á annað borð
sko, því það er voðalega erfitt að vera í þessu ef fjölskyldan er á móti því [ ...
] Þegar að ég hef verið að vinna í leikhúsinu eða verkefnum þá er náttúrulega
stuðningur maka sá að hún er heima með börnin á meðan ég er að vinna.
Örn segir einnig að stuðningur maka skipti miklu máli og að hann sýni söngvaranum
og eðli starfsins skilning. Þegar tónleikar eða annað séu í gangi:
...þá erum við ekkert að taka þátt í lífinu, rétt á meðan [ ... ] Það er sá
skilningur sem er mjög mikilvægur, að í rauninni, maður þarf að dekra þessa
manneskju eins og postúlínsbrúðu meðan svoleiðis gengur yfir. Og svo getur
maður náttúrulega lamið hana daginn eftir þess vegna sko [hlær].
4.4.6. Kynjaveröld
Söngvararnir eru sammála um að atvinnumennska í söng sé erfiðari fyrir konur en karla.
Fyrir því eru nefndar nokkrar ástæður; það er meiri samkeppni um stöðurnar, það er
erfiðara fyrir þær að eiga börn í starfi, það eru gerðar ríkari kröfur til þeirra um hæfileika
og útlit, þær verða fyrir kynjamisrétti og kynferðislegri áreitni. Samkvæmt Lóu er
samkeppnin meiri hjá konum, því þær séu mun fleiri um hituna og færri hlutverk. Í
leikhúsinu sé einnig „smá sexismi“ og að það sé normið í leikhúsinu:
Þannig að maður sér það að það eru miklu fleiri um eina stöðu, kvenkyns
heldur en karlkyns. Svo er náttúrulega smá svona sexismi svona, eins og
gengur. Ég held að það sé töluvert meira í leikhúsum og svona sólistageira
heldur en á venjulegum vinnustöðum. Ég held að það sé búið að taka meira
á því víðar heldur en í leikhúsinu, þar er þetta bara svo mikið norm.
Aðspurð hvort söngkonur þurfi að vera betri en karlarnir til að ná árangri, segir Lóa
hlæjandi það pottþétt vera svo og að það séu meiri útlitskröfur gerðar til kvenna: „maður
þarf að vera meiri heildarpakki [ ... ] vera sæt, ekki of stór, ekki of feit, [ ... ] ekki of
gömul sko.“ Hrafn telur að það sé auðveldara að vera karlsöngvari en söngkona vegna
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minni samkeppni og vegna kynferðislegrar áreitni sem konurnar verða fyrir. Hann segir
að ungar söngkonur verði gjarnan fyrir kynferðislegri áreitni í leikhúsinu af hendi
yfirmanna og samstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi reynslu kollega og vinkonu sinnar:
. . .einn æfingapíanistinn stóð upp bara í miðju sessjón og hljóp og kyssti
hana bara sísona, óspurður sko. Já, einmitt það eru hljómsveitarstjórarnir
og eins kannski söngvarar, svona þekktir söngvarar, jafnvel giftir sem að, þú
veist, gera hosur sínar grænar fyrir þessum ungu söngvurum sem eru í
stúdíóinu sko. Þannig að. Já, já, það er náttúrulega mikið um þetta sko.
Þröstur er sannfærður um að konur eigi erfiðar uppdráttar í faginu og nefnir einnig dæmi
um kynferðislega áreitni:
. . . það er alveg definately munur á því að vera karl eða kona. Og líka bara
þú veist, eins ég upplifi þarna úti, þú veist, bara einhverjar stelpur sem voru
með mér þarna. Náttúrulega bara ungar og gullfallegar skilurðu, þær urðu
bara stanslaust fyrir áreiti. [Ég: kynferðislegri áreitni?] Já. Bara frá svona
yfirmönnum, bara svona þú veist. [Ég: geturðu nefnt einhver dæmi eða?]
Ehh, já þú veist bara ein góð vinkona mín var bara algjörlega undir hælnum
á hérna [óperustjóranum] þú veist. Hann var alveg með bara, þetta er alveg
rosalega persónulegt þú veist. Hann stjórnaði henni bara algjörlega. Bara
hélt henni úti af því að [ ... ] hún vildi ekki eitthvað með honum sko. [Ég: ég
skil.] Til dæmis. Svo var bara alltaf bara brosað framan í okkur strákana þú
veist, bara rosalega two-faced.
Hann segir að önnur samstarfskona hans hafi verið brotin niður með sífelldri gagnrýni
að hann telur til þess að halda launum hennar niðri:
Hryllilegt. Hryllilegt. Þú veist ein samstarfskona mín úti var [ ... ] gert allt til
foráttu sko. Af því að, mín kenning er sú, svo að það væri hægt að halda
laununum hennar niðri [ ... ] skelfing hvernig þeir voru við hana. Hryllilegt.
[Ég: hvernig?] Bara segja henni hvað hún væri léleg og og hún væri
rauðhærð og alltaf verið að impra á einhverjum hlutum til þess að henni þætti
hún ekki nógu góð. [Ég: var það aldursspursmál eða eitthvað svoleiðis?] Nei
hún var mjög ung, ofboðslega fín söngkona, alveg bara gjörsamlega barin
niður.
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Nokkrir söngvaranna nefna að það sé kynjaójafnvægi í launum, karlarnir séu yfirleitt á
hærri launum en söngkonurnar. Samkvæmt Dúfu eru: „Strákarnir sko, þeir eru MIKIÐ
sneggri að koma laununum sínum upp.“ Hún segir að það seú miklu fleiri konur á
markaðnum og auðveldara að setja á þær pressu, til dæmis um að koma nakinn fram:
Já og það eru miklu fleiri konur á markaðnum og það er náttúrulega líka
alltaf þetta viðkvæði þú veist að: já ok? Ertu ekki tilbúin til þess að koma
hérna ber fram? Já ok, allt í lagi skilurðu það eru tíu sem bíða hérna við
dyrnar, ekkert mál. [Ég: mhmm] Þú veist, þetta er því miður í mörgum
leikhúsum ennþá þannig.
Ein söngkvennanna var til dæmis beðin um að koma nakin fram í gervi kynlífsdúkku
en hugsaði málið vel og tók áhættuna á því að neita. Hún segir að stuðningur
óperustjórans hafi þar skipt miklu máli. Það hefur lengi verið ríkjandi ögrunarstíll í
leikstjórn óperusýninga og Þröstur segir að konurnar þurfi oft að vera í sem
kynþokkafyllstum búningum þó að það fari svolítið eftir búningahönnuðum: „þetta er
allt meira eða minna kynlíf þú veist, en svo fer það yfir einhver svona mörk og þá byrjar
fólk að bú-a eða þú veist, það er alltaf verið að athuga hvar mörkin liggja.“ Lóa segir
að slíkt hafi ekki verið mjög slæmt í leikhúsinu hennar þar sem áhorfendahópurinn er
íhaldssamur og vilji ekki of framsæknar uppfærslur. Yfirleitt sé þó farið að leggja meiri
áherslu á sjónræna uppsetningu sýninga á kostnað tónlistarinnar:
. . . það er ekkert verið að þú veist, stunda kynlíf á sviðinu, fólk vill bara ekki
sjá það og það koma ekki leikstjórar sem að gera það. En leikstjórarnir eru
samt mjög uppteknir samt af að gera eitthvað módern eins og þeir séu að búa
eitthvað til nýtt. Það er rosa mikil áhersla á þetta sýnilega, á þetta sem við
erum að horfa í staðinn fyrir tónlistina.
Kynferðisleg áreitni og kynjamismunun virðist vera daglegt brauð í leikhúsum þar sem
Lóa hefur starfað og hún nefnir tvö dæmi sem henni detta strax í hug en segist geta
nefnt hundrað fleiri:
Intendant segir við mig [ ... ] ég er komin í búning og er á leiðinni inn á svið
á aðalæfingu: „úú, very sexy, þú ættir alltaf að ganga í þessu!“ Eða
generalmusikdirektor spyr eftir æfingu, hann er að stjórna stykki: „Ertu í
svörtum nærbuxum undir kjólnum? Ég sé alltaf undir pilsið þitt!“ Bara tvö
dæmi sem mér detta strax í hug. Svo er bara, já og svona smáatriði, það er
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ekki talað við mig endilega. Ef að dirigent kemur og talar við mig, þá um
búninginn minn eða karakterinn, hvað hann er sexí, eða þessi karakter sé
meira sexí heldur en hinn [ ... ] í staðinn fyrir að tala við mig um tónlistina
eða frasa, eða einhverja senu eða whatever annað.
Ugla segist aðeins einu sinni hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni sem hún tilkynnti en
ekkert var gert í því. Hún telur að það hafi samt skipt máli þar sem viðkomandi var
síðar áminntur. Ugla nefnir annað dæmi þar sem henni var kennt um mistök sem
karlsöngvari gerði endurtekið á æfingu. Hún spilaði með en leiðrétti svo að lítið bæri á:
„tenórinn var alltaf að syngja vitlausa nótu [ ... ] og það var alltaf: „[Ugla] getiði gert
þetta aftur? [ ... ] Ég svona: „Já en þarna æ, það er þarna takturinn á undan. . .“ Ugla er
sannfærð um að mikill launamismunur kynjanna viðgangist í faginu og ekki aðeins
erlendis. Hún nefnir dæmi um hvernig til stóð að borga söngkonu minna en
karlsöngvara á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands:
. . . hún sagði: „heyrðu ég var að sjá að söngvarinn á að fá meira en ég, miklu
meira!“ [ ... ] Ég sagði bara við hana: „þú verður að fara með þetta lengra“
[ ... ] Og á endanum var þessu breytt.
Dúfa segist ekki hafa orðið vör við mikla kynferðislega áreitni en nefnir þó eitt dæmi
um sýningu sem leikstjórinn vildi hafa kynferðislega og hegðun kollega sem var á „gráu
svæði“:
Þú veist að það eru til kollegar sem að bara gera það sem að þeim er sagt,
hvort sem það er kynferðislegt eða ekki. Og þú finnur það alveg að þeir eru
bara að gera vinnuna sína. Og svona finnurðu það líka ef að viðkomandi er
að notfæra sér það og fær eitthvað út úr því að vera að snerta þig. Og það
var einu sinni. Einu sinni sem að ég fann að viðkomandi var ekki pro og var
ekki að bara hérna að gera vinnuna sína. Hann var alveg að fíla það að fá
að vera að káfa á mér.
4.4.7. Útlitið er alltaf það fyrsta sem kemur
Söngvararnir nefna margir að mjög mikið sé hugað að útlitinu við ráðningar. Lóa nefnir
dæmi um fyrirsöng sem hún þótti hafa staðið sig mjög vel í:
. . . samt er það fyrsta sem hann segir: en við höfum samt áhyggjur af því að
þú sért svo stór [ ... ] þá hafði hann áhyggjur af því að þá var ég miklu stærri
en tenórarnir [ ... ] þú veist útltið er alltaf það fyrsta sem kemur [ ... ] þetta
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er einhvern veginn alltaf fyrsta kommentið, þetta eru fötin eða lúkkið á manni.
Ég bara sko ég gæti talið upp hundruð dæma um komment á lúkk í staðinn
fyrir tónlistina eða einhver fagleg komment. . .
Svanur nefnir að oft sé meira hugað að því hvort karlinn sé stærri en söngkonan heldur
en hvort raddirnar séu góðar. Auk þess séu síðri söngkonur stundum teknar fram yfir
betri söngkonur vegna útlitsins:
. . .ég man alveg eftir sætu stelpunum sem voru með mér í skóla… og hvers
vegna þær komust inn í skólann skilurðu? [ ... ] frekar en einhverjar stelpur
sem að voru kannski ekki jafnsætar en voru miklu, miklu, miklu betri
söngkonur. . .
4.4.8. Þú munt verða fyrir vonbrigðum - ástríða
Söngvarnir bera flestir blendnar tilfinningar til leikhússins. Þeir segja að starfið geti
verið gefandi og skemmmtilegt en hafi líka ókosti. Dúfa segir að leikhúsið geti verið
mjög „brútal“, menn fái mun oftar gagnrýni en hrós:
Sko eins skemmtilegt og leikhús getur verið, getur það verið alveg ofboðslega
brútal. Þú veist það er ekkert alltaf verið að segja við mann þú ert æði og
þetta var flott hjá þér og svona. Það er sko yfirleitt alltaf á hinn veginn. Það
er rosa mikið á hinn veginn. Og þannig að maður þarf að hafa alveg
ofboðslega sterkar taugar og hérna maður þarf að vilja þetta alveg
ofboðslega mikið.
Ugla segir að hvatning og hrós megi ekki skipta söngvarann máli eftir að hann er orðinn
sjálfstæður listamaður:
Hvatning er mikilvæg en innri þörfin til þess að verða listamaður [ ... ] hún
þarf að vera það sterk að eftir ákveðinn tíma, þegar maður er orðinn
sjálfstæður þá skiptir hvatningin engu máli [ ... ] þegar ég var komin á fastan
samning í óperuhúsi þá sagði enginn við mig að ég væri með fallega rödd í
eitt og hálft ár. Það var allt í lagi og ég fattaði það líka: já, það er bara gert
ráð fyrir því [ ... ] það má ekki skipta neinu máli.
Dúfa segir að söngvarar fari út í sönginn vegna ástríðunnar og „vision“ og að hann fylli
í hjartað og sálina en ekki til að verða ríkur. Lófatak áhorfenda séu ákveðin laun því
fáir verði ríkir af því að syngja:
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Já sko [ ... ] maður fer náttúrulega út í þennan bransa út af því að maður
elskar að syngja og það er í rauninni ekkert, þetta er bara svona vision, þú
getur ekki hugsað þér að gera neitt annað nema þetta sem að fyllir í hjartað
og sálina. Í hjartað þitt og sálina. Þannig að maður fer ekki út í þetta til þess
að verða ríkur. Af því að það vita það allir skilurðu að það eru bara topparnir
sem verða ríkir. Aðrir skilurðu eru bara, verkamenn þú veist, við erum bara
verkamenn. Við fáum náttúrulega okkar lof í lófa þegar að frumsýningar eru
og eftir sýningar og það er það sem að heldur okkur gangandi. . .
Viðmælendur voru spurðir hvort þeir myndu ráðleggja öðrum að fara út í sönginn.
Þessum ummælum er beint til ungra söngvara og því ákvað ég að láta þau koma hér
fram að mestu óstytt og orðrétt. Enginn söngvaranna svaraði með afdráttarlausu já-i.
Sumir svöruðu með afdráttarlausu nei-i, aðrir með hlátrasköllum og nokkrir með
yfirveguðu en neikvæðu svari eftir að hafa talið upp kosti og galla. Flestir sögðu
eitthvað á borð við að löngunin og viljinn til að gera þetta þyrfti að vera það sterkur að
menn gætu ekki hugsað sér að gera annað. Hrafn svaraði að hann myndi ráðleggja
mönnum söngbrautina ef ástríðan væri nógu sterk og menn tilbúnir að gefast ekki upp:
[hik] ef hann hefur brennandi ástríðu fyrir því þá já. Ég myndi ekki, já, jújú,
ég meina þetta er ótrúlega gaman þú veist. Mér finnst þetta vera besta djobb
í heimi skilurðu en, en einmitt, þetta er erfitt og vegurinn getur verið langur.
Þannig að já, já ég get þú veist, ég get alveg mælt með því ef fólk er tilbúið
til að vera þolinmótt og sýna biðlund. Já og gefast ekki upp þó að móti blási
sko. Og taki ekki hluti persónulega. Ef fólk er tilbúið til þess og svona hefur
rödd til að bera í þetta líka já hiklaust. Annars væri maður ekki að þessu.
Hann vitnar í svar kennara til nemanda sem var með áhyggjur af því að fá ekkert að
gera eftir námið: „ef þú ert að einblína á það þá bara týnirðu þér í því, það sem skiptir
máli er músíkin, ef þú fókuserar á músíkina þá geturðu ekki klikkað, ég held að þetta
sé soldið rétt sko. . .“ Samkvæmt Uglu er söngferillinn það erfiður að menn verði að
vera helteknir af starfinu til þess að þola það. Hún segir að fólk ætti frekar að leggja
eitthvað annað fyrir sig en sönginn ef það kemur til greina:
. . .ef þú getur hugsað þér að gera eitthvað annað, gerðu það þá vegna þess
að þessi karrír tekur það mikið á að þú þarft að vera heltekin. Annars, ég
ætla ekki einu sinni að segja annars verðurðu fyrir vonbrigðum. Þú munt
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verða fyrir vonbrigðum. En annars skipta vonbrigðin þig máli. Þú þarft að
vera það harður í þessu að það skipti engu máli. . .
Dúfa segir að menn verði að vera tilbúnir til að leggja á sig mikla vinnu og geti ekki
hugsað sér að gera neitt annað. Menn verði ekki ríkir af söng og það verði að vera „bilað
passion“ til staðar. Hún segir að söngvarar eigi ekki að skammast sín ef ferillinn gengur
ekki að óskum:
[hlátur, langt hik] Ehmm, ef að maður getur ekki hugsað sér að gera neitt
annað. Já. Þá myndi ég ráðleggja einhverjum það. En þú veist, [ ... ] það
verður að vera biluð passion. Þú veist. Maður getur ekki farið út í þetta og
ætlað þér að verða ríkur og frægur og bara halda að maður sé að fara að
syngja og sé æðislegur og bara syngja á kvöldin og svo sé þetta bara ljúft líf
á daginn. Þú verður að vera tilbúin að fara í harða vinnu, [ ... ] Hún getur
verið erfið en hún getur líka verið mjög skemmtileg. Þannig að ef maður er
tilbúinn, þú veist, ef að hjartað manns segir þetta er það eina sem ég vil gera,
þá á maður að demba sér út í það en ef maður þarf líka að hafa það í
bakhöndinni að hérna, að það er ekki sjálfgefið að fá vinnu. Þannig að maður
verður að hafa það í bakhöndinni og koma þá ekki, þú veist til baka með
skottið á milli lappanna, heldur að bara: ok, prufaði þetta, virkaði ekki. Þú
veist. Og ekki, ekki með einhverri skömm og eitthvað svona. Þú veist það er
bara, það er ekki að gera neinum gott sko.
Lóa segir að söngstarfið sé gefandi en bévítans hark:
[Hlær] Ohhh! Hrikaleg spurning! [hlátur] Ég myndi ræða við viðkomandi
um kosti og galla [hlær] og ef að fólki er sama um að vera ekkert að eignast
fullt af peningum og vera svo kannski langt burt frá fjölskyldunni sinni, ef að
það er vilji samt endilega til að gera þetta þá já. Ég meina það er bara, það
er fórnarkostnaður, en já, ummm, en þetta er mjög gefandi [hik] þetta getur
verið það. Þetta er gefandi já, þetta er bara bévítans hark.
Þröstur myndi ekki ráðleggja neinum að leggja fyrir sig söng að atvinnu. Hann segist
alltaf fá sting í hjartað við tilhugsunina, þó að hann segi það ekki opinberlega:
Nei. (Ég: nei?) Nei. Ég fæ alltaf sting í hjartað þegar ég segi þetta,
náttúrulega ekki opinberlega [hlær]. En ég fæ alltaf sting í hjartað þegar ég
heyri, þú veist af ungu hæfileikaríku fólki sem er að pæla í að fara út [ ... ]
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Það er ekki spurning þú veist, um að það er mikið af hæfileikum i gangi. En,
bara já, mér líður bara illa yfir því hvernig það á eftir að ganga, þú veist.
Brostnar vonir eða æðislegir draumir uppfylltir og eru það þá í alvörunni
einhverjir æðislegir draumar sem eru uppfylltir? Eða þú veist, hvað vill
maður fá út úr lífinu? Hvar er jafnvægið? Skilurðu hvað ég meina?
Svanur segist vera ánægður með sitt hlutskipti en geti ekki ráðlagt öðrum að feta sömu
braut. Starfið sé erfitt og menn verði að halda sér á „manískum stað“ og hafa óbilandi
traust á sjálfum sér:
Svanur: Neheii. Neheii. Ég myndi ekki gera það. [Ég: Hvers vegna?] Bara,
þetta er svo mikil vinna [hlær]. Þetta er svo langur tími sem þetta tekur að
koma sér á góðan stað. [ ... ] og maður þarf að berjast. Maður þarf að hafa,
já, halda sjálfum sér á einhverjum svona manískum stað sko. Til þess að bara
heltast ekki úr lestinni.
Ég: Og hvað er þú veist, hvað er svona erfitt við þetta? Hvaða erfiðleika hefur
þú upplifað einhvern veginn, í þessu?
Svanur: Kannski það að hafa alltaf þetta óbilandi traust á sjálfum sér, að
maður geti þetta og haldi því áfram [Ég: og að þurfa að halda því við?] Já!
Að þurfa að halda því við og fara aldrei bara: æi nú ætla ég bara að vera
góður við sjálfan mig og hérna, hætta þessu egó, hérna, bústi sem maður er
að reyna að fram-, þú veist, sýna alltaf fram á að maður sé í góðu jafnvægi.
Svala segist ekki myndu ráðleggja neinum söngferilinn nema að hún hataði
viðkomandi. Frekar ættu menn að gerast rafvirkjar en að vera í eilífu stríði við
listagyðjuna:
ALLS EKKI! [hlátur] Bara nei! Neineineineinei [hlátur]. Engan veginn. Ekki
ekki. Nema ja, nema að ég hati þig, þá jú [hlátur]. Bara: farðu endilega og
lærðu söng, [hlátur] þú værir góður söngvari [hlátur]. [Ég: Af því að þetta
er hvað? vonlaust bara?] Nei, þetta er ekki vonlaust, þetta er bara svo erfitt!
Þetta er svo erfiður frami að sækja, frekar að gerast rafvirki eða eitthvað,
það væri bara auðvelt. Þú færð alltaf vinnu. Það vantar alltaf rafvirkja, þú
veist. [Það] tekur ekki á sálina, þú þarft ekki að berjast fyrir þitt alla daga í
einhverju heilagu stríði eða eitthvað [hlær] hérna, við gyðju tónlistarinnar
[hlær]. Sjitt! Nei ég myndi ekki mæla með því [hlær]. Og heldur ekki leikarar,
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ég myndi ekki mæla með því heldur, þetta er tiltölulega nákvæmlega sama
dæmið. Ógeðslega erfitt.
Örn mælir með því að menn leggi strax fyrir sig eitthvað annað til að geta gripið í og
finnst synd að sjá unga söngvara fara út í nám og koma heim og fá lítið að gera, það
geti ekki allir verið jafnheppnir:
Mér finnst það verða erfiðara og erfiðara með tímanum af því ég sé bara að
það kemur alveg fullt af fólki sem er búið að vera í námi einhvers staðar
erlendis í mörg ár og sett í það bæði tíma og peninga og lendir svo kannski
hérna í einhverjum jarðarfararkór sem er mjög stopul vinna, eða í
óperukórnum sem er kannski einu sinni á ári og er líka bara hlutastarf. Og
mér finnst þetta soldið mikil synd, þannig að eins og einhver sagði sko, ef að
þú getur ekki hugsað þér að gera neitt annað þá skaltu gera þetta. En fyrir
flesta, flestum myndi ég ráðleggja að leggja strax fyrir sig eitthvað annað.
Ehmm, og [hik] það má kannski segja, ef eitthvað gerir þig hamingjusaman
þá skaltu gera það. En ef þú getur hugsað þér að gera eitthvað annað, sem
er líka aðeins praktískara, bara fara í tölvunarfræði eða eitthvað slíkt þá
gerðu það þá líka og hafðu alltaf það til að grípa í. Myndi ég segja, svona að
minni reynslu. Það er ekki alveg að marka mig, ég hef verið svo heppinn sko,
það eru ekki allir svona heppnir. Og sérstaklega ekki núna af því að
framboðið er svo mikið þannig að það er eiginlega það sem að ég myndi vilja
láta koma fram, ef ég ætti að tala við yngri söngvara.
4.4.9. Samantekt
Þessi kafli leiðir í ljós leikreglurnar á vettvangi, alræðið og valdaleysið sem er þekkt
ástæða streitu og getur valdið kulnun og brotthvarfi. Eins kemur fram hjá Svölu að
henni fannst hún ekki eiga samleið með samstarfsfólkinu, hún passaði ekki á þennan
vettvang, vildi hreiðurgerð og flutti þess vegna aftur heim til Íslands. Margir
viðmælenda benda á hversu erfitt er að samræma söngferil fjölskyldulífi og flestir þeirra
segja að það sé erfiðara fyrir konur að eiga börn í þessari starfsgrein. Fram kom að
mikilvægt sé að eiga vini og félagsauð fyrir utan leikhúsið og halda þannig „jafnvægi“.
Svo virðist sem evrópski óperuheimurinn sé of einsleitur félagslega og ólíkur veruhætti
Íslendingsins. Sumir viðmælendur lýsa því að erfitt sé að eignast vini vegna erfiðs
vinnutíma og tíðra flutninga. Menn virðast tilbúnir til að láta ýmislegt yfir sig ganga til
þess að mega starfa í óperuhúsi; léleg kjör og réttindi, rótleysi, óöryggi, fjarlægð frá
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fjölskyldu og félagslega einangrun. Samkeppnin er mikil á vettvanginum en fer þó eftir
raddgerðum; það er erfiðara fyrir konur en karla að ýmsu leyti. Miklar kröfur eru gerðar
um gott útlit og æskuljóma en karlar, sérstaklega tenórar, þykja komast upp með meira
en konurnar og eiga sópranarnir erfiðast uppdráttar.

Flestir viðmælendur tala um stigveldið og feðraveldið sem ríkir í óperuhúsunum,
óperustjórinn er þar nánast alráður einræðisherra svo minnir helst á keisara fyrri tíma.
Vald stjórnendanna þykir „súrrealískt“ og óperuheimurinn fimmtíu til margra hundruða
ára á eftir samtímanum hvað varðar réttindi. Viðmælendur nefna margir kynjamisrétti
og kynferðislega áreitni sem viðgengst í sumum leikhúsunum. Það er athyglisvert að
bera saman orðanotkunina og tjáningarmátann hjá körlunum og konunum þegar
kynjamismunun ber á góma. Þresti er til dæmis niðri fyrir og notar orðin „hryllilegt“
og „skelfing“ en Lóa talar um norm og dregur heldur úr í lýsingum: „smá sexisma
svona, eins og gengur“. Athyglisvert er að íslensku karlarnir segja hneykslaðir frá
kynbundinni mismunun en konurnar af meiri yfirvegun (eða afneitun). Hugsanlega
gefur það til kynna að karlarnir séu síður vanir að taka eftir kynjamismunun þar sem
hann er ekki eins áberandi og mikill á Íslandi og er þar af leiðandi ekki partur af þeirra
veruhætti. Ef til vill mætti sjá þar ákveðna forréttindablindu fyrir kynjamisréttinu á
Íslandi sem verður áberandi ljós á nýjum vettvangi. Kynbundið misrétti er hins vegar
hluti af reynsluheimi og veruhætti kvenna á Íslandi þó að það sé ef til vill minna en í
Evrópu. Því upplifa þær það hugsanlega meira „svona eins og gengur“ en karlarnir þó
að það sé vissulega mikið; misréttið er þá hluti af þeirra habitus og ekki eins framandi
og eða orðum á eyðandi.

4.5. LEIÐIR TIL AÐ NÁ ÁRANGRI Á ÍSLENSKUM STARFSVETTVANGI
4.5.1. Heim að eiga börn eða keyra rútu
Líkt og flestir viðmælendur telur Ugla að ekki sé hægt að lifa eingöngu af klassískum
söng á Íslandi. Hún segir að vinnan sé stopul og hún þurfi stöðugt að skapa sér verkefnin
sjálf:
Þetta kemur svona í sveiflum svo kemur allt í einu fullt hér heima og ég held
því gangandi og ég hef einhverjar tekjur af því líka bara vegna þess að ég
hrúga verkefnunum og þú veist ég bara vinn í því sjálf. . .
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Hún segir að almenningur geri ekki ráð fyrir því að söngvarar starfi á Íslandi eða hafi
starfað erlendis eftir nám:
. . . ég er aldrei spurð „ertu söngkona?“ Ég er spurð: „já hefurðu verið að
læra, ertu búin að vera að læra?“ Almenningur á Íslandi gerir ekki ráð fyrir
því að þú sért að starfa eða sért búin að vera að starfa nema þú heitir Diddú
eða Kristján Jóhannsson [ ... ] fólk gerir ráð fyrir því að þú lærir og komir
svo heim og farir að eiga börn eða keyra rútu, eða þú veist.

Svanur segir að meira ætti að vera gert í fræðslu og barnastarfi til þess að kynna óperu
fyrir almenningi. Hann segir að fólk hafi fordóma fyrir óperu og haldi að það sé list
fyrir elítuna:
Þessir fordómar, þar sem fólk er bara: „æi eigum við ekki bara að fara í
leikhúsið frekar? Þetta er bara eitthvað svona fyrir eitthvað listafólk og hérna
eitthvað ríkt fólk.“ Fólk hugsar bara svona. Einhverjar ömmur eða afar sem
segja bara svona hluti. Eða mömmur og pabbar. Og það er nefnilega
markmiðið líka í þessu barnamenningarstarfi að reyna að fá sko unga fólkið
og foreldra þeirra.
Ugla telur að óperan höfði ekki eins til almennings og leikhúsið vegna þess að hún eigi
sér svo stutta sögu á Íslandi. Hún hefur áhyggjur af „forheimskun áheyrendanna“ ef:
. . . fólk er alltaf að horfa á Idolið og halda að ellefu ára stelpur að syngja O
mio babbino caro, eða átta ára, sé ópera og list. Ef allir halda að sá sem að
gargi hæst sé bestur, þá erum við sko að eyðileggja publíkumið okkar sko
alveg. Það er ekki bara þetta uppeldi; það er bara óperan á sér svo stutta
sögu, menning á sér svo stutta sögu [ ... ] þannig að sagan er ekki til,
grundvöllurinn er ekki til. Óperan er ekki almenn, leikhúsið er almennt.
Söngvarnir tala nær allir um að starfsvettvangurinn á Íslandi sé óöryggur og erfiður.
Tækifærin séu fá og menn verði að skapa sér sjálfir verkefni og vinna við til dæmis
kennslu eða annað meðfram. Svala segir að lítið annað sé í boði nema einstaka hlutverk
hjá Sinfóníunni eða Óperunni í nokkrar vikur. Söngvarar verði að sækja um styrki og
leita annarra leiða til þess að koma fram og búa til verkefnin sjálfir:
Það er nú eiginlega bara úff, möguleikarnir eru bara þeir sem þú býrð til
eiginlega. [ ... ] menningarlega séð eða starfslega séð er það ekkert. Það er
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óperan, sem að berst í bökkum, með einhverju einu skitnu verki á ári. Og
hérna, en jú, svo horfir maður á kollega sína og þau eru alveg að gera alls
konar hluti. En taktu eftir því að þetta er allt sem að þau skapa sjálf. Þau fara
sjálf út og berjast fyrir styrkjum, og hérna umsóknum, og út um land og
hálfónýtir bílar einhvers staðar á háfjöllum og [hlær]. Þetta er allt það sem
þau gera sjálf. Möguleikarnir eru óskaplega litlir nema að þú skapir þá. [ ...
] Ég meina eitt og eitt verkefni náttúrulega, Sinfónían er stundum með eitt og
eitt verkefni, en það þú veist, en það það er bara einhverjar vikur svo er það
búið.

Þröstur segir starfsumhverfið á Íslandi vera alveg stórfurðulegt og lítið um að vera:
. . . það er ofboðslega mikið af góðum söngvururm á íslandi og þú veist það
er bara náttúrulega margir sem eru bara ekki einu sinni heima af því það er
ekkert um að vera. Ég meina hvað eru margar uppfærslur í Íslensku óperunni
á ári? Og ég meina ef þú ætlar að fara að taka þátt í hverri einustu uppfærslu
þá ertu í fyrsta lagi alveg ógeðslega heppinn en verulega þá áttu í stórri hættu
á að bara fólk nenni ekki alveg í fimmta skipti í röð að hlusta á sömu
söngvarana þú veist?
Örn segir að söngstarfi á Íslandi fylgi mikið óöryggi og að hann hafi oft hugsað að hann
þyrfti að fara að hætta að syngja:
. . . ef þú vilt vera hérna heima, kemur þetta hérna, þetta óöryggi, ofboðslega
óöryggi. Vita í rauninni aldrei hvað verður næsta ár. Og það hefur bara mjög
oft verið þannig á vorin að ég hugsa með mér, jæja nú er þetta búið, nú hlýtur
þetta að vera búið. En svo hefur þetta einhvern veginn bjargast alltaf. . .
Söngvararnir lýsa óánægju með hversu lítils metin list þeirra er á Íslandi, menningarlegt
auðmagn að utan hefur takmarkað skiptigildi og almenningur skilur ekki list þeirra.
Svanur vill mennta börnin til að kunna að meta hana.
4.5.2. Hark -Þú getur alltaf verið að syngja fyrir dautt fólk
Margir söngvaranna hafa einhverjar tekjur af því að syngja í jarðarförum. Svala telur
það ekki vera ánægjulegt til lengdar og gerir grín að ástandinu:
Og jú það eru jarðarfarirnar. Þú getur alltaf verið að syngja fyrir dautt fólk.
Frábært. Ég hef sagt við fólkið bara þegar það spyr mig: ætlarðu ekki að
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syngja fyrir mig? - Nei þú þarft eiginlega að vera dauður til þess að ég syngi
fyrir þig, sorrí. [hlátur]. Þú vilt ekki að ég syngi fyrir þig, þá ertu dauður!
[hlær]. Það er kannski ekkert voðalega upplífgandi [hlær].
Þröstur segist ekki hafa notið þess að vinna fyrir sér með útfararsöng enda sjaldnast um
einsöng að ræða nema menn séu heppnir. Hann lýsir tímanum sem hann vann við söng
á Íslandi sem leiðinlegu harki:
. . . bara að harka eins og maður gerir, syngja í hérna öllum jarðarförum og
brúðkaupum og þú veist, hvers kyns giggum sem buðust bara. Og þú veist,
mér þótti þetta nú frekar leiðinlegt. [ ... ] [ég söng] eiginlega bara í
jarðarförum og það þýðir í rauninni bara kórsöngur þú veist. Nema að þú
dettir í gullpottinn eða eitthvað.
Hrafn fékk lítið að gera á Íslandi fyrstu árin og hafði mikið fyrir því að skapa sér sín
eigin tækifæri. Það var hins vegar ekki nóg til að hann gæti séð fyrir sér, þrátt fyrir að
hann tæki að sér alls kyns verkefni sem tengdust söngnum mismikið. Hann hélt sínu
striki þó að útlitið hafi ekki verið bjart í byrjun: „af því að ég fékk svo lítið að gera,
hugsaði ég bara jæja, ég tek bara málin í mínar hendur. En ég samt sko hætti nú ekkert,
þó að það hafi nú sosum alveg verið tilefni til að hætta þarna fyrst.“ Þolinmæðin og
þrjóskan skilaði sér því hann naut síðar velgengni erlendis. Harkið á Íslandi reyndist
honum þó erfitt og fjárhagslegt óöryggi olli áhyggjum og svefnleysi. Auk þess var lítill
tími aflögu til þess að æfa sig og taka framförum. Hann segir að reynslan hafi
hugsanlega orðið til þess að hann sé fremur æðrulaus í dag:
Kannski að maður sé svona afslappaður gagnvart öllu í dag af því að þetta
var bara alveg svakalegt sko. Ég meina ég svaf illa í hálft ár, bara með
áhyggjur sko [ ... ] bara áhyggjurnar að hafa ofan í sig og á fyrstu árin.
Svanur hefur líka tekið þátt í harkinu á Íslandi. Hann segist hafa lært að ekkert gerist
nema hann skapi verkefnin sjálfur.
. . . reynslan er bara búin að kenna mér það. Að eftir að ég flyt, þú veist, heim
að harka, þá bara veit ég að ef að ég geri ekki neitt þá gerist ekki neitt. En ég
þarf að búa mér til verkefnin. Þá gerast þau sko.
Hann segir að bæta þurfi styrkjaumhverfið þannig að óperusöngvarar eigi betri
möguleika. Það sé galli að sviðslistahópar og söngsviðslistahópar falli undir sama
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flokk: „þar er rosalega mikil kreðsa og og ringulreið af því að söngvararnir eru að fá
mun minna út úr þessu heldur en leikararnir. Í sviðslistahópunum af því að nefndirnar
horfa miklu meira á sviðslistahópana sem leik, en ekki óperu.“ Hann segir að það ætti
löngu að vera búið að aðskilja þetta inni í styrkjakerfinu. Þröstur segist klárlega ennþá
líta á sig sem atvinnusöngvara þó að hann sé nú hættur harkinu á Íslandi og búinn að
skipta um starfsvettvang. Honum finnst jákvætt að hafa loksins efni á því að geta gert
metnaðarfull verkefni ef hann langar til: „ef mig langar til þess að halda ljóðatónleika
og það mætir enginn, þú veist, það er bara fyrir mig.“ Að vera söngvari virðist vera
hans óháða sjálfsvitund. Í samræmi við orð Mills: það sem mönnum finnst þeir vera
óháð launuðu starfi (Mills, 2004b). Honum finnst vont til þess að hugsa hvernig
starfsumhverfið er á Íslandi og erfitt að horfa upp á aðra söngvara hlaupa í hringi. Hann
segist átta sig betur á því nú en áður hvað harkið er slítandi:
. . . ég verð alltaf sorgmæddari og sorgmæddari þegar ég hugsa um það, að
fólk sé bara alveg desperat bara að veslast upp í því að vinna á Íslandi. [ ...
] þú veist, það eru allir með sömu rulluna í gangi, og finnst bara, hvað ef við
þurfum bara að hætta á morgun? Þú veist. Hvað ef það kemur bara einhver
hérna ógeðslega góður, og þú veist, og ég er bara out? Allir að reyna að
harka eins mikið og þeir geta, þú veist, þangað til þeir eru búnir að springa.
[ ... ] Mér finnst það bara erfitt að horfa upp á, svona, þegar þú stendur svona
aðeins fyrir utan, þá finnst manni allir vera hlaupandi í hringi í rauninni. Eða
mér finnst það. Og ég sé alveg að ég var alveg á sama stað án þess að taka
nokkuð eftir því sko.
Samkvæmt viðmælendum koma tekjur atvinnusöngvara á Íslandi úr ýmsum áttum. Þeir
sjá fyrir sér milli einsöngsverkefna með söngkennslu, kórstjórn, jarðarfararsöng og
ýmsum „giggum“. Þetta nægir þó ekki alltaf til og menn ná endum saman með annars
konar vinnu. Svala nefnir sem dæmi söngkonu sem fær mikið að gera og er dugleg við
að skapa sér tækifæri en verður þó að starfa við annað samhliða:
Já fólk kennir og fólk er mikið í kórstjórn, þeir sem eru svona hvað hörðust á
þessu hef ég tekið eftir. [ ... ] það er ein sem er að elda líka, fyrir eitthvað
fyrirtæki. Þó að hún sé í kórstjórn og bara svona framsæknasti [ ... ] söngvari
Íslendinga í dag. Já. Með rosa góða rödd og rosa góða kontakta og hún
syngur í jarðarförum og hún er einmitt kórstjóri [ ... ] og hún er að taka
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sólógiggum og svona. En hún þarf líka að vinna í eldhúsi. Það [hlær] þetta
er bara ekki nóg.
Svanur nær að halda sér á lágmarkslaunum með harkinu og söngtengdum störfum.
Hann hefur líka fengið að taka þátt í ýmsum metnaðarfullum einsöngsverkefnum sem
hann er stoltur af. Því miður eru þessi hlutverk mjög illa launuð og nánast
sjálfboðavinna þó að listrænt gildi þeirra sé mikið. Hann segir að hann hafi aðeins efni
á að taka slík hlutverk að sér af því að hann greiði þau niður með verkefnum sem gefa
meira í aðra hönd:
. . . það eru bestu giggin, þú veist veislustjóragigg, 80 þúsund kall eða 100
þúsund kall, það eru frábær gigg. Og hérna það eru svona gigg sem að gera
það að verkum að maður getur verið að vinna þessa gefins vinnu af
hugsjóninni að koma þessari menningu til skila [ ... ] þú veist allar þessar
sýningar voru svona sjálfboðavinna með einhverjum tíu þúsund köllum. . .
Fleiri viðmælendur nefna að listrænn metnaður og tekjumöguleikar geti verið á
öndverðum meiði. Þau verkefni sem eru mest í samræmi við það sem söngvarar hafa
menntað sig til geta verið verst launuð af þeim verkefnum sem þeir taka að sér. Örn
segir að það sé alls ekki alltaf samræmi milli launa og vinnunnar sem liggur að baki.
Hann tekur gjarnan að sér eitthvað sem kosti mikinn og langan undirbúning, ef það
svalar hans listræna metnaði, þó að launin séu brot af því sem hann fengi fyrir að koma
fram á skemmtun:
Það er náttúrulega sumt sem að sem að maður gerir sem er mjög auðvelt og
er mjög vel launað. Svo er annað. Það er kannski eitthvað sem að svalar
manns eigin persónulega metnaði miklu frekar. Eins og það er kannski hringt
frá, ég veit það ekki, kammersveitinni eða eitthvað: „Heyrðu vilt þú ekki vera
með okkur í nútímaverki í apríl?“ Það er hringt kannski að hausti og það
náttúrulega þyrmir yfir mann, vá það er svakaleg vinna. En auðvitað vill
maður gera þetta. Og maður reiðir í þetta ómældum tíma. Og hérna, í
rauninni er sko það sem maður hefur upp úr því fjárhagslega er kannski
jafnmikið, eftir vinnuna allan veturinn, meira og minna í hverri einustu viku,
nokkrum klukkutímum í viku, eins og að koma fram fyrir eitthvert bankaráð
eða eitthvað svoleiðis í 20 mínútur. Sem maður hristir bara fram úr erminnni
sko. Þannig að því leyti er það ekki sanngjarnt sko. En maður getur bara ekki
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ætlast til þess að það sé alltaf launað í samræmi við vinnuna sem liggur á
bak við sko.

Ugla segist reyna að forðast að koma fram fyrir lítil eða engin laun þó að verkefnin
séu skemmtileg. Það sé fyrir neðan hennar virðingu og hún vilji fá greitt fyrir vinnu
sína:
Já og ég hef bara ekki gert það. Ég hef ekki nema einu sinni eða tvisvar leigt
sal og beðið eftir að fólk kæmi. Af því að ég segi bara: ég nenni því ekki. Og
það er fyrir neðan mína virðingu. Ég segi það bara. Ég vil taka þátt i
tónleikum ef það er til budget. En í öll skiptin hafa þetta verið mjög
skemmtileg verkefni og það er allt í lagi.
Söngvarar á Íslandi virðast þurfa að skapa sér eigin tækifæri og greiða niður
metnaðarfull verkefni sem þjóna fremur listrænum hugsjónum með betur launuðum
störfum, söngtengdum eða ekki. Þetta samræmist rannsóknum á starfshegðun
listamanna (Throsby, 1994).
4.5.3. Þannig bara virkar þetta, kóngulóarvefur
Það eru margir söngvarar á Íslandi en verkefnin fá. Hvernig kemst fólk áfram? Eru það
bestu söngvararnir sem fá mest að gera? Tengslanet er mikilvægt til þess að komast í
verkefni segir Svala: „það er bara þannig sem bransinn virkar. Þú verður að hafa
kontaktana, skapar þér þína kontakta og gera tengslanet.“ Ugla tekur í sama streng:
„það skiptir í rauninni aðeins of miklu máli, en það er bara þannig í litlu samfélagi. Eins
og til dæmis kirkjutónlistarmennirnir og svona, þeir vinna þá alltaf með sömu. Og það
er soldið sorglegt líka.“ En við hverja er gott að mynda tengsl? Svala segir að auk aðila
í „elítumenningarheiminum“ geti kollegar verið hjálplegir og að vettvangurinn líkist
kóngulóarvef þar sem verkefni berast til manns ef menn halda sig í hringiðunni en
gleymast annars. Því er gott að vera í sambandi við aðra tónlistarmenn og söngvara:
. . . þú veist það koma gigg í gegnum kollega, [ ... ] þannig bara virkar þetta,
kóngulóarvefur. Þannig að ef maður er svona að hrærast í þessu fagi þá
svona, já þá ertu að fá óneitanlega meira, alveg óneitanlega. Af því þú
gleymist annars bara. Þú gleymist ef þú ert ekki alltaf á ferðinni.
Hrafn hafði sungið þónokkuð í jarðarfararhópum áður en hann hélt utan, en nú segist
hann vera dottinn út úr klíkunum og fái lítið að gera í útförum þó að hann sækist eftir
því og sé orðinn mun betri söngvari:
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. . . jarðarfararsöngurinn er svo mikill hluti af tekjunum sko. Ég meina þegar
ég var hérna þá þú veist, söng maður í ágætlega mikið af jarðarförum, [ ... ]
svo er svo fyndið, svo kemur maður hérna og og ég hef alveg sagt: „ég er
alveg til, hringið í mig ef það vantar.“ Það er nánast aldrei sko. Þó að maður
sé orðinn miklu betri núna heldur en þá. Maður er dottinn út úr klíkunum sko.
Ugla segir að þeir standi að þessu leyti betur að vígi sem hafi aldrei starfað erlendis:
„Ég er sæmilega tengd inn í sönglífið en ég er verr tengd inn í sönglífið heldur en fólk
sem hefur aldrei farið út. Það er alveg staðreynd líka. Það er ekkert sniðugt að fara út
endilega.“ Svala segir að það séu ekki endilega bestu söngvararnir sem fái mest að gera,
hún sjálf viti af betri söngkonum en henni sjálfri. Vinkona hennar ræður hana til
verkefna vegna þess að þær eru vanar að syngja saman og þægilegt fyrirkomulag. Hún
segir að mestu atvinnuhóparnir séu ágætlega góðir en hún hefur trú á að þeir gætu verið
betri og að það mætti opna geirann meira:
. . .ég veit að ég er ekki best. Alls ekki. [ ... ] En ég er að fá þetta af því að
[söngkona] og ég erum góðar vinkonur og við erum bara vanar að syngja
saman, og við kunnum að tjúna þetta og göngum bara beint inn í þetta. [ ...
]Og það er bara þægilegt þú veist, en þetta gæti verið betra. Já svo að það
mætti nú alveg opna þetta meira, opna þennan geira betur.
Svala vill meina að margir góðir söngvarar fái ekki tækifæri og að stjórnendur séu ekki
að fá „það besta af því besta“. Hún segist til dæmis ekki vita til þess að auglýstar séu
áheyrnarprufur fyrir kirkjutónleika eða jarðarfararkórana sem hún segir bara vera
vinahópa:
Hallgrímskirkja og bara eins og organistar og þessir jarðarfararkórar,
jarðarfararkórarnir sérstaklega eru bara, bara svona vinahópar hefur mér
fundist. Ég hef til að mynda aldrei heyrt um það til dæmis að jarðarfararkórar
hafi prufusöng.
Hrafn segir að það sé mikilvægt að þekkja þá sem ráða í verkefnin og að til dæmis
stjórnendur og organistar í kirkjum ráði frekar þá sem þeir kannast við:
Maður þarf helst að þekkja einhvern. Ég fann soldið fyrir því að kollegar
mínir sem voru að útskrifast sem höfðu verið aldir upp í einhverjum kór,
kannski í Langholtinu þú veist, þeir fengu mikið að gera hjá Jónsa þar. Eða
þú veist þeir sem höfðu verið hjá Herði og svona sko. Eftir nám þá, af því ég
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sko kom ekkert úr svoleiðis umhverfi sko, þannig að ég fann soldið fyrir því
sko.
Örn er einnig viss um að kunningskapur skipti máli við ráðningar og bendir á að það sé
kannski ekkert skrýtið að ráða þann sem mönnum líkar við:
Ég er alveg sannfærður um það að kunningsskapur, mikill kunningsskapur
við einhvern sem að hefur einhver völd, það náttúrulega getur skipt máli. Og
kannski er það ekkert óeðlilegt, þú tekur einhvern, þú færð einhvern í vinnu
sem þér líkar vel við.
Dúfa segir að starfsumhverfið á Íslandi sé ofboðslega erfitt fyrir klassíska söngvara og
að mikill klíkuskapur ráði för þar sem sömu fáu einstaklingarnir sitji um verkefnin:
„það er soldið mikið bara einblínt á sömu og sem hefur alltaf í gegnum tíðina sko, loðað
við Ísland sko. Það er rosalega erfitt fyrir annað fólk að komast inn í klíkuna virðist
vera.“ Hún segir að það geti stafað af því að stjórnendur vilji gefa vinum sínum þessi
fáu tækifæri sem bjóðast:
Er þetta ekki bara skilurðu, fólk á vini og elskar vini sína og vill gefa þeim,
gefa þeim sénsinn að vinna af því að það er lítið um sénsa, þú veist það er
lítið um möguleika til að vinna. Þá bara nær maður í þá sem maður þekkir
og fólk sem maður treystir og veit að getur gert hlutina.
Söngvurum á Íslandi virðast aðeins standa til boða íhlaupastörf og skammtímaverkefni
í söng sem þeir verða oft að skapa sér sjálfir með því að sækja um listamannalaun eða
kosta á annan hátt. Svör viðmælenda eru í samræmi við niðurstöður rannsókna um
starfsumhverfi listamanna. Stöðugasta vinnan og besta tekjuöflunarleiðin fyrir
söngvara á Íslandi virðist vera jarðarfararsöngur en til þess að komast í hann þarf að
þekkja rétta fólkið og rækta félagsauðinn sem setur þá sem hafa dvalið erlendis í lakari
stöðu.
4.5.4. Maður þarf að sleikja sig þar inn einhvern veginn - Leikreglur
Söngvararnir nefndu eftirfarandi helstu hliðverði að starfstækifærum á Íslandi:
•

Óperustjóra

•

Organista í kirkjunum

•

Raddleiðtoga í jarðarfararhópunum

•

Sinfóníuna og kammerhljómsveitir

•

Listahátíð og aðrar tónleikaraðir
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Jafnframt tóku flestir fram að eigið frumkvæði skipti mestu máli og að menn þyrftu
sjálfir að skapa tækifærin með því til dæmis að skipuleggja tónleika. Því fylgi þó oft
fjárhagsleg áhætta og menn þurfa að leggja mikla vinnu í að sækja um styrki. Örn nefnir
hliðverði sem eru ekki jafnmikilvægir og áður var. Tónlistarfélög úti á landi hafi áður
fyrr mikið staðið fyrir klassískum tónleikum og sjónvarp og útvarp spilað stærra
hlutverk. Mikið var tekið upp af klassísku efni og ef söngvari birtist í sjónvarpsþætti
sem öll þjóðin horfði á, gat boltann farið að rúlla: „[Tækifærin] komu til mín [ ... ] á
þessum tíma, ef maður lenti í einhverju svona sem vakti athygli þá bara byrjaði boltinn
að rúlla. En það er ekki svona auðvelt núna.“ Samkvæmt Erni eiga ungir söngvarar ekki
jafnauðvelt aðgengi að athygli og áður var. Eins segir hann mikilvægt að söngvarar
leyfi almenningi að kynnast sér í gegnum viðtöl og slíkt:
Þú þarft að hafa eitthvað svona hliðar, sem að hérna sem færir fólk svona
nær persónunni, [ ... ] svona skiptir miklu máli, öll persónuleg viðtöl og þess
háttar. Þetta er svona ákveðin fórn en það verður bara að kosta það, vegna
þess að þú hefur ekki áhuga á bara einhverjum sem er bara söngvari og
ekkert annað.
Ugla segir að söngtækni og góð rödd séu nauðsynleg en aðeins lítill hluti af því sem
þarf til að ná árangri á söngferlinum. Persónuleikinn og samskiptahæfileikar séu einnig
mikilvægir þættir:
. . . til þess að verða góður söngvari að mínu mati þarftu að hafa góða rödd,
en það er ekki nema sko 10-15% af því sem þú þarft að hafa til að vera góður
söngvari. Og ég get alveg skrifað undir þetta vegna þess að ég hef heyrt alveg
frábærar raddir sem verður ekkert úr. Og það er líka bara allt í lagi. Þú veist,
það er þá ekki karakterinn, til dæmis bara diplómatía og allt þetta.
Þröstur er á sama máli og telur að framkoma og sjálfsöryggi skipti jafnvel meira máli
en hvort viðkomandi sé besti söngvarinn:
Ég held að það sé sama sagan hér og erlendis, að hérna, það skiptir ekki
alltaf öllu máli hvort þú sért besti söngvarinn þú veist. Og nú er ég ekki að
reyna að segja að fólk sé ekki bestu söngvararnir sem komast í mestu
athyglina eða þannig. En þú veist, það skiptir alveg ofboðslega miklu máli
bara hvernig týpu þú hefur að geyma. Hvernig þú kemur fram á milli þess
sem þú syngur og þú veist [ ... ] bara sjálfsöryggi.[ ... ] ég er bestur eða besta
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þú veist. Ef að þú trúir því þá trúa því allir aðrir, þú veist, það er bara þannig
[hlær].
Örn nefnir einnig að framkoman sé mikilvæg og að menn þurfi að vera góðir í samstarfi.
Það geti haft slæm áhrif á söngferilinn ef menn eru of erfiðir:
. . . það skiptir mjög miklu máli. Maður finnur það alveg til dæmis, einhver
sem er alltaf með bögg eða vesen, skellir hurðum og mætir illa og er alltaf
veikur þegar er að koma frumsýning og alltaf vesen á honum, þetta er bara
ekki eins gaman að hafa hann í vinnu. Ég hef stundum séð það sko. Fólk hefur
svona einhvern veginn dalað eða já orðið soldið úti eftir svoleiðis
uppákomur.
En það er ekki nóg segja margir viðmælenda, að vera góður söngvari, sjálfsöruggur og
auðveldur í samstarfi. Nauðsynlegt sé líka að kunna að láta á sér bera og hlæja með
rétta fólkinu, jafnvel smjaðra fyrir því. Athyglisvert er að flestir segjast ekki geta eða
kunna þetta vel. Þröstur segir að í þessum bransa þurfi maður „að vera soldill hákarl“
en að hann sé það ekki, heldur hafi hann mikið verið leiddur áfram og að það þýði ekki
ef menn ætli sér að ná árangri. Hann segir að það sé hluti af árangri að kunna að sleikja
fólk upp en að það sé mjög erfitt:
[að sleikja upp] er mjög erfitt fyrir fólk sem að í fyrsta lagi a) þér líkar ekki
við og b) líka fólk sem þér líkar mjög vel við. Þú veist, hugsaðu hvað það er
ömurlegt að vera að sleikja fólk upp sem þú veist, fílar jafnvel [hlær]. Það er
eiginlega ömurlegra heldur en hitt. Veistu hvað ég meina? [ ... ] eins og ég
segi ég er bara því miður ekki góður í þessu. Ég er ekki hákarl. [ ... ] Ég held
að til þess að, ég veit það ekki, ég held stundum að söngvarar séu svona
algjörir sósíópatar [hlær] eða eitthvað sko [hlær].
Svanur segir að árangur á íslenska söngsviðinu byggist á tvennu: „annars vegar eru það
eigin verðleikar, hins vegar er það sleikjuskapur og það má flokka gjörsamlega þar á
milli ...“ Hann segist eiga mjög erfitt með að biðja um að fá eitthvað að gera: „ég hef
ekki þann háttinn á að fara þú veist, og sleikja mig upp við óperustjórann. [ ... ] ég bara
get það ekki. Ég á það ekki til í mér.“ Hann segir að flest sem að hann hafi tekið sér
fyrir hendur hafi verið að eigin frumkvæði, eða af því að hann hafi verið beðinn um að
taka verkefni að sér: „Fyrir tilviljanir eða heppni eða fyrir fréttir eða bara fyrir að ég er
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búinn að vera duglegur í að sinna þessu starfi.“ Hann segir að stjórnendur vilji sumir
láta „sleikja sig upp“:
. . .fólk sem að maður sér aðra vera bara hangandi í eða þú veist vera
smeðjulega gagnvart, það er þú veist, bara óperustjórinn eða fyrrverandi
óperustjórinn skilurðu, [ ... ][sem] mér finnst bara slímugur sko af, af þessu,
að vilja láta sleikja sig upp. Og hérna bara og svo bara þú veist, ég hélt að
ungu konurnar þarna í Sinfó væru [ ... ] ég hélt að það væri opnara ferli sko.
En Sinfó virðist vera alveg eins, maður þarf að sleikja sig þar inn einhvern
veginn.
Samkvæmt Uglu er ekki nóg að vera samviskusöm og leika vel og syngja vel: „þú þarft
soldið að hlæja að þessum bröndurum hjá þessum köllum og þú þarft að nenna að sitja
á kaffiteríunni og drekka rauðvín með þessu fólki. [ ... ] Þú verður mæta í partíin og þú
verður að skála við liðið.“ Hún segist ekki vera týpan sem skjallar og smjaðrar:
Ég mun aldrei gera þetta, það er alveg ein söngkona hérna heima sem er
svona og ég bara get þetta ekki. [ ... ] en maður þarf að mingla og það er
alveg hægt að gera þetta án þess að vera falskur og án þess að vera meðvirkur
og án þess að gera sig að fífli. [ ... ] Maður þarf að vita að þetta skiptir máli.
Mannlegi þátturinn, þetta eru allt manneskjur. Það sitja manneskjur á bak
við öll þessi símtól og öll þessi skrifborð og maður þarf að hafa kjarkinn til
að bera. Og maður hefur það ekkert endilega þegar maður er 25 ára skilurðu,
maður þarf bara að fatta þetta.
Örn segist vera viss um að það sé mikill klíkuskapur í gangi en að hann hafi fyrst og
fremst komist áfram með því að vinna vel með öllum:
Þannig að ég hef ekki einhvern veginn komist inn í þann heim, að vera í
einhverjum flokki eða einhverju ákveðnu liði. [ ... ]einhvern veginn hef ég
alltaf svona siglt milli skers og báru og verið einhvern veginn innundir hjá
hverjum sem er.
Hrafn segir að það sé vissulega klíkuskapur varðandi það að fá hlutverk og verkefni á
Íslandi. Hann segir miður að söngvarar hafi ekkert stéttarfélag til að berjast fyrir sig og
þess vegna verði maður að vera: „ákveðin díva eða þannig“ Hann segir þó mikilvægt
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að „passa upp á sjálfan sig [ ... ] bara hérna að detta ekki í þá gryfju að betla, skilurðu.
Að segja: „gerðu það gefðu mér hlutverk“ eða þú veist.“

Söngvararnir lýsa hér leikreglum á íslenska söngvettvanginum. Samkeppnin er það
mikil um fá tækifæri að ekki má styggja neinn og sérstaklega ekki þá sem valdið hafa.
Athyglisvert er hversu margir tala um nauðsyn þess að „sleikja upp“ en jafnframt
hversu erfitt það er. Söngvararnir virðast þurfa að keppast við að halda í
sjálfsvirðinguna í valdalítilli stöðu. Margir segjast ekki kunna eða geta smjaðrað eins
og helst þurfi. Hrafn varar við því að betla, menn verði að „passa upp á“ sig.
4.5.5. Ráðningar og fyrirsöngur - Undir einhverjum hvíslasöng hér og þar
Samkvæmt Uglu er ekkert lýðræði í listum og fólk er bara stundum í tísku og stundum
ekki. Henni þykja það samt lélegir stjórnunarhættir að ráða alltaf sömu einstaklinga í
öll verkefni. Stundum spyr fólk hana hvers vegna hún sé ekki að syngja meira og þá
svarar hún: „æ það er bara svona, ég er ekki í tísku.“ Hún segir að á Íslandi séu alltaf
ákveðnir söngvarar sem eigi sviðið og aðrir komist ekki að: „þegar ég var ung voru
þetta bara Ólöf og Garðar og núna er þetta bara orðið, þú veist hverjir þetta eru. Og
þetta eru allt góðir söngvarar, þannig að ég get sosum ekki sagt neitt meira um það. Það
er bara þannig.“ Örn segir að þessir starfshættir séu mjög til trafala fyrir þá sem eru að
koma sér á framfæri til að byrja með og eru enn óþekktir:
það hefur vantað svona þennan samanburð á þeim sem eru í boði; það er
bara hringt í nokkra kannski og þeir beðnir að koma í fyrirsöng eða eitthvað
slíkt. Svo eru kannski einhverjir sem að óperan veit ekkert um, sem eru jafnvel
betri sko. En ég held að þetta standi til bóta, ég vona það. En það er, þetta
hefur verið rosalega skrýtið.
Sumir söngvaranna hafa sungið við Íslensku óperuna og einn þeirra segir að það hafi
bara verið hringt í sig og sér boðið hlutverkið: „það er kannski það sem er sem að menn
hafa helst gagnrýnt hér sko.“ Fyrirsöngvar erlendis séu þó ekki heldur alltaf auglýstir
eins og verið sé að kalla eftir hér, en þá fari það „allt í gegnum umboðsmenn og hérna
eru engir umboðsmenn.“ Flestir söngvarana tala um að ráðningarferlið hjá Íslensku
óperunni hafi verið ógagnsætt í gegnum tíðina en margir nefna að það virðist standa til
bóta. Þröstur segir að oft hafi verið búið að ráða í hlutverkin án þess að hafa fyrir því
að leita eftir hæfum söngvurum:
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. . .þessi ráðningarferli hafa verið mjög ógagnsæ þú veist. Eins og einhvern
tímann var verið að auglýsa fyrirsöng og [ ... ] það var ekki einu sinni tékkað,
neins staðar annars staðar, það var bara búið að ráða manneskjuna og svo
voru fyrirsöngvar fyrir, ég veit ekki einu sinni hvað.
Svala segir að fyrirkomulag ráðninga söngvara á Íslandi séu ekki sanngjarnt, „rosalega
rotið oft“ og einkennist af mikilum klíkuskap:
við vitum hvernig óperan hefur hegðað sinni starfsemi í gegnum tíðina. Þetta
hefur verið alveg rosalega mikið bara frændagreiði og hérna bara óopið. Því
þetta hefur verið undir einhverjum hvíslasöng hér og þar og ekkert haft fyrir
opnum dyrum.
Hún segir að það virðist samt vera að verða breyting á ráðningarmálum hjá Íslensku
óperunni. Hún segir óperustjóra vera:
... ekkert í uppáhaldi hjá mér heldur en hún er þó allavegana að reyna að
opna dyrnar og að hafa bara opnar hérna áheyrnarprufur, eins og fólk á bara
að gera. Þú veist það á að hætta þessu rugli, það mættu alveg vera miklu
fleiri sem tækju sér það til fyrirmyndar.
Örn segist halda og vona að það standi til bóta hvernig fólk velst inn í óperuna: „af
því að það er ekki hægt að fara bara í óperuna í Hveragerði eða á Akranesi þú veist ef
að þú færð ekki starf hér.“ Af lýsingum viðmælenda má ætla að súperstjörnu-áhrif
Rosens geri vart við sig á íslenska söngvettvanginum og að tiltölulega fáir aðilar hljóti
flest tækifærin og mestu athyglina.
4.5.6. Sárt að sjá Óperuna í Hörpu - Skipulagt stutt fram í tímann
Sumir viðmælenda tala um að vera óánægðir með að Íslenska óperan sé staðsett í Hörpu
því þar séu starfseminni settar þær skorður að aðeins er hægt að setja upp hálfsviðsettar
tónleikauppfærslur að óperum. Þresti finnst sárt að sjá óperuna í Hörpu:
. . .það er í fyrsta lagi ekki hægt að setja upp sýningar þarna þú veist, svo að
eðlilegt sé. [ ... ] Stundum tekst það vel, stundum er það bara hræðilegt. Þetta
er ekkert leikhús, og þetta er allt svona fittað inn svona einhvern veginn eftir
á. Allir svona innviðir leikhúss þú veist, sem maður þekkir, bara eru ekki til
staðar. Þú veist hliðarsvið eða [ ... ] það er svona hálfsorglegt sko.
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Söngvararnir segja flestir að peningaleysi Íslensku óperunnar sé vandamál og að
verkefni séu skipulögð of stutt fram í tímann. Nokkrir segjast ekki skilja hvers vegna
ekki er hægt að láta rekstur sýninga ganga upp í Hörpu. Örn myndi frekar vilja sjá
óperuna í alvöru leikhúsi:
Ég hef í rauninni miklar efasemdir um að óperan eigi að vera í Eldborg,
vegna þess að það er ekki leikhús og fyrst að það stendur hvort eð er ekki
undir sér, þá fyndist mér að það ætti að skoða það hafa óperuna frekar í
leikhúsi, þar sem hún á heima, vegna þess að þetta er leikverk, þó það sé
sungið en ekki talað.
Þresti finnst skjóta skökku við að ekki sé hægt að láta rekstur og starfsemi Íslensku
óperunnar ganga betur upp, til séu helmingi minni borgir en Reykjavík sem ráði við að
hafa: „fjórar, fimm uppfærslur á ári, tónleika um hverja helgi, ballett og
sinfoníuhljómsveit. Hérna er þetta bara eitthvað svona rosalega erfitt. Það er eins og
þetta sé einhvers konar blanda af vanþekkingu og kunnáttuleysi, ég veit það ekki, en
það lítur þannig út svona utan frá.“ Hrafn segir að það sé ekki skipulagt nógu langt fram
í tímann og að starfsgrundvöllur óperunnar sé erfiður vegna peningaleysis. Hann segir
að einkum megi gagnrýna tvennt:
. . . númer eitt hvað er skipulagt stutt fram í tímann [ ... ] óperan hefur verið
hvað mest með íslenska söngvara og þá kannski geta þeir ekkert fengið
endilega besta fólkið í hvert hlutverk fyrir sig heldur verða bara að sætta sig
við þann er laus. [ ... ] og svo hins vegar þetta já, hvernig er ráðið sko. [ ... ]
því það er kannski bara einhver einn sem syngur þetta hlutverk skilurðu. Ef
þeir ætla að halda sig við það sem þeir hafa verið einmitt gagnrýnd fyrir
faglegheit varðandi réttar raddir í hérna rétt hlutverk.
Óperusöngvarar á Íslandi virðast almennt vera óánægðir með staðsetningu Íslensku
óperunnar í Hörpu. Gerð var könnun í apríl 2017 í lokaða umræðuhópnum „Söngvarar“
á Facebook um hvar Íslenska óperan ætti helst að vera. Yfir 100 söngvarar svöruðu og
enginn þeirra kaus valkostinn að óperan ætti að vera áfram í Hörpu. Vinsælli kostir voru
meðal annars samstarf við Þjóðleikhúsið eða að leita að nýjum, smærri húsakynnum.
4.5.7. Ófaglegheit og vitlaust ráðið í hlutverk
Viðmælendur gagnrýndu margir hverjir ófagleg vinnubrögð hjá stjórnendum Íslensku
óperunnar. Sérstaklega gagnrýndu þeir ógagnsætt og viðvaningslegt fyrirkomulag
ráðninga. Margir bentu á að þeir sem velji í hlutverk séu ekki fagmenn og hafi ekki
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nægjanlega þekkingu á óperusöng. Það orsaki að stundum er ekki rétt skipað í
hlutverkin miðað við raddgerðir. Einnig var gagnrýnt að þrátt fyrir að fyrirsöngvar væru
auglýstir væru þeir „svona pínu þykjó“. Átt er við að í raun sé búið að ráða í hlutverkin
fyrirfram. Dúfa lýsir fyrirkomulagi auglýsts fyrirsöngs sem ófaglegu og þótti henni
viðvaningslega að verki staðið miðað við í óperuhúsum erlendis.
Ég hef á tilfinningunni að þetta sé svona [pínu þykjó]. Ég fór í fyrstu
söngprufuna hjá henni og hérna ég var fyrir það fyrsta fannst mér sko
auglýsingin bara [ ... ] eins og maður væri að fara að sækja um skólavist í
tónlistarháskóla. [...] Ég gerði það mjög samviskusamlega til dæmis og allir
aðrir sem komu þarna að. CV, og skrifa einhver 200 orð um sjálfan sig og
eitthvað svona, þú veist þetta var allt soldið svona amatöralegt [ ... ] Þetta
var svona almennur fyrirsöngur og ég hugsaði bara já ok, vertu ekkert að
setja þig á háan hest, taktu bara þátt í þessu og þú veist kynntu þig [ ... ] þó
að ég hafi verið að gera góða hluti úti þá er ekkert þar með sagt að endilega
að þau viti hver ég er.
Þann dag voru 50 manns að syngja fyrir á einum degi sem Dúfa segir að gerist líka
erlendis. Hún telur að söngprufan hafi bara verið til sýnis þar sem þeir sem hlustuðu
hafi ekkert skráð hjá sér á meðan á söngnum stóð. Samkvæmt Dúfu gafst enginn tími
til að kynna sig og mátti aðeins syngja eitt lag:
Þetta er bara langt frá því að vera eins og fyrisöngur sem maður þekkir úti.
Og það er það sem að mér finnst vanta, einmitt, mér finnst vanta svona
þennan alþjóðlega brag á þetta. Og ef að sko, allt í lagi ef að hérna hún myndi
ekki fylla húsið af einhverju öðru fólki, ef hún vill hafa þetta fólk í kringum
sig, þá á hún samt sem áður að hafa fagaðila alltaf með sér í söngprufu og
hún verður alltaf að hafa góðan píanista. Þú verður að geta gengið að því að
píanistinn geti spilað það sem þú ert að fara að syngja.
Ugla segir það vera: „mjög hippsumhapps hvort fagmenn séu að velja“ í hlutverkin hjá
Íslensku óperunni og fólk með reynslu: „nú nefni ég það bara en [ ... ] hvaða reynslu
hefur hann til þess að velja söngvara fyrirgefðu mér? Enga. [ ... ] Þú veist hann hefur
engar forsendur.“ Hún nefnir annað dæmi um ófaglegheit varðandi ráðningar og
fyrirsöng:

96

það var prufusöngur fyrir hérna Onegin og kynningarstjóri óperunnar, [ ... ]
syngur fyrir og fær hlutverk. Svo er ennþá prufusöngur [ ... ] þá situr hún úti
í sal sem kynningarfulltrúi óperunnar en er að hlusta á kollega sína. Þetta er
ófaglegt. Þetta er algjörlega ófaglegt að vera svona báðum megin við borðið.
Og þetta gerist aftur og aftur á Íslandi að fólk áttar sig ekki á því að af því
að við þekkjumst öll og landið er svona lítið að fagmennskan verður að vera.
Þetta gerist aftur og aftur. Þú veist, þetta er bara svo augljóst. [ ... ] Þetta er
brandari.

Svanur segir að leikstjórn hafi oft komið niður á sýningum hjá Íslensku óperunni þar
sem íslenskir leikstjórar þekki listformið ekki nógu vel:
. . . það er einn galli við íslenska óperu svona [ ... ] það er einn menntaður
óperuleikstjóri sem við eigum held ég [ ... ] Ég man ekki eftir fleirum sem eru
menntaðir óperuleikstjórar. Það er allt annar hlutur. Og íslenska óperan
hefur margbrennt sig á því sko, það hefur bara komið niður á sýningunum
hjá þeim.
Hrafn segir að það viðgangist líka erlendis að það sé vitlaust ráðið í hlutverk miðað við
raddgerð og að það sé: „óttaleg meinsemd hérna bara á þessu yfirhöfuð.“ Hann segir að
þetta sé að færast í aukana vegna þess að vald leikstjóranna og dramatúrganna sé að
aukast og minna verið að spá: „hvort röddin endilega sé sú rétta og svo er náttúrulega
útlitið farið að skipta miklu meira máli heldur en það gerði.“ Á Íslandi sé þetta: „svona
ennþá ýktari lenska að einhvern veginn að fólk syngi bara allt sko, en ekki alltaf.“
Þröstur segir gæðastuðulinn á sýningum Íslensku óperunnar vera mjög rokkandi og ekki
hægt að líkja við A-hús erlendis: „kannski B-hús eða eitthvað svoleiðis jafnvel C-hús [
... ] þá er ég að tala um svona gæðalega séð, ekki stærðargráðu.“ Ráðningar miðað við
raddgerðir segir hann „alls ekki réttar“ og að almennt séð sé meira horft til þess erlendis.
Þó segir hann vera: „alls kyns bandalög út um allt“ og að erlendis geti umboðsmenn
söngvara verið í ónáð eða leikstjóri ráðið meiru en hljómsveitarstjóri um ráðningar.
Ugla segir að það sé skortur á ímyndunarafli hjá stjórnendum sem valdi því að sömu
söngvarar séu alltaf ráðnir, án tillits til þess hvort þeir henti hlutverkinu eða ekki.
Ástæðan fyrir fákeppninni hafi ekki með hæfileika söngvaranna að gera:
. . . það hefur ekki með kunnáttu að gera. Það eru fleiri mjög góðir. Það hefur
með sko ímyndunaraflsleysi þeirra sem að eru, reka listræna batteríið held
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ég. Þeir svona: „já æi hún er svo frábær“. Og láta fólk í verkefni sem henta
þeim ekki. Þú veist það er bara þannig. En af því við erum svo fá þá gengur
það, virðist alltaf einhvern veginn ganga upp. Og allir hrósa öllum og svona.
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5. SAMANTEKT OG UMRÆÐUR
5.1.1. Söguleg vídd tónlistarveruháttar - hvatar og áhrifavaldar
Viðmælendur byrjuðu allir fremur seint í klassísku söngnámi, líkt og sænskir kollegar
þeirra í rannsókn Sandgrens (2002). Eins og þeir, nutu íslensku söngvararnir einnig
ríkulegs tónlistaruppeldis á æskuheimili. Viðmælendur í þessari rannsókn höfðu allir
þjálfað tónlistarveruhátt sinn snemma með söng og flestir lært á hljóðfæri og verið í
kór. Bourdieu lagði áherslu á að stór hluti þess sem virðist vera náttúruhæfileikar eru í
raun fremur afrakstur strangrar þjálfunar veruháttarins á löngu tímabili. Rannsóknir á
tónlistarmönnum hafa ekki sýnt fram á óvenjulega tónlistarhæfileika þeirra í bernsku,
umfram það að byrja snemma að syngja. Ljóst er að gæði söngraddarinnar hljóta að
einhverju leyti að felast í meðfæddum líkamlegum eiginleikum en vel þjálfaður
tónlistarveruháttur söngvaranna vegur þó líklega þyngst í að þeir hafi samsamað sig svo
vel söngnámsvettvanginum. Athygli vekur að áður en söngnámið hófst virðist
óperusöngur ekki hafa samræmst tónlistarveruhætti þeirra, í flestum tilvikum. Ætla má
að ástæður þessa hafi meðal annars verið að klassískur söngur hafi ekki þótt „kúl“
meðal jafningjanna. Einnig gæti ástæðunnar verið að leita í þeirri staðreynd að á Íslandi
er almennt séð lítil óperumenning og viðmælendur kynntust sumir óperu í fyrsta sinn á
unglingsárum - og þótti þá oft lítið til hennar koma. „Stjörnudraumar“ virðast ekki hafa
samræmst veruhætti söngvaranna á unglingsárum og í flestum tilfellum hvatti
kvenkynsættingi, vinkona, eða kórstjóri söngvarana af stað í söngnám. Aðaldrifhvötin
virðist hjá flestum hafa falist í söngelsku, „að vera tónlistin“ auk leiklistaráhuga hjá
sumum. Þjálfaður tónlistarveruháttur söngvaranna veitti þeim óvænt sterka
byrjunarstöðu á nýjum vettvangi. Til að hljóta inngöngu á elítu- og atvinnuvettvanginn
áttu viðmælendur hins vegar eftir að læra leikreglurnar, aðlaga veruháttinn og safna
auðmagni í formi söngtækni og þekkingu á listforminu. Tálsýnin á leikreglur
elítusviðsins virðist fyrst hafa komið til þegar veruhátturinn var búin að aðlagast
hugmyndinni um að „venjulegt fólk“ gæti orðið óperusöngvarar.

Söngkennarar eru hliðverðirnir að elítuvettvanginum og söngvararnir þarfnast þeirra til
að móta veruháttinn fyrir hið nýja svið. Nokkrir lýsa því hversu móttækilegur og opinn
söngnemandinn þarf að vera fyrir þessa ummyndun. Þröstur sagðist hafa verið eins og
nýskriðinn úr móðurkviði á þessu stigi og er það góð myndlíking fyrir fæðingu nýs
veruháttar. Söngvararnir minntust allir á að hafa verið heppnir í byrjun og að
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söngkennarar þeirra hafi hvatt þá áfram. Fram kom hversu mikilvægt valdið á röddinni
er til að ná árangri á elítusöngvettvanginum. Einnig hversu illa getur farið ef
söngkennarar taka það vald, svo að segja af söngvaranum með því að breyta röddinni
þannig að hún fjarlægist um of „náttúrulega“ veruháttinn. Ásamt öðrum lýsti Svala því
vel hvernig það sem hafði eitt sinn verið auðvelt, varð allt í einu erfitt eftir slíka kennslu.
5.1.2. Umfang, styrkur og leikreglur vettvangsins
Atvinnumöguleikar íslenskra söngvara eru aðallega erlendis. Ýmist eru söngvarar
fastráðnir við óperuhús eða starfa sjálfstætt sem einsöngvarar við kirkju-, óperu- eða
konsertsöng. Annar möguleiki er fastráðning í útvarps- eða óperukór sem veitir meiri
stöðugleika og betri réttindi. Örn mælti með því að ungir söngvarar litu á hið
síðarnefnda sem valkost, því sjálfur hefði hann alltaf óskað sér þess að vera í starfi sem
einkenndist af stöðugleika. Þegar litið er til Íslands er aðeins möguleiki á
skammtímaverkefnum sem söngvarar skapa sér oftar en ekki sjálfir. Jarðarfararsöngur,
söngkennsla og kórstjórn veita stöðugustu tekjurnar. Flestir söngvaranna myndu fremur
vilja standa á sviði Íslensku óperunnar eða syngja metnaðarfull einsöngsverkefni eins
og þeir hafa sérmenntað sig til. Óperustjóri er hliðvörður að slíkum tækifærum ásamt
ráðandi kirkjutónlistarmönnum og stjórnendum Sínfóníuhljómsveitar Íslands.
Tekjurnar koma hins vegar oft úr minna metnaðarfullum verkefnum eða kórsöng, því
eru raddleiðtogar jarðarfararhópa einnig mikilvægir hliðverðir.

Ef litið er yfir klassíska söngvettvanginn má sjá hliðstæðu við lýsingar Bourdieus
(1983) á vettvangi menningarframleiðslu og sjálfstæðum listasviðum innan
valdasviðsins. Sjálfstæðasta eða óháðasta sviðið, líkt og í dæmi Bourdieu, er jafnframt
fátækast af efnahagslegu auðmagni en ríkt af „list listarinnar vegna“. Dæmi um þetta
eru ljóðatónleikar sem fáir kunnáttumenn sækja en Þröstur segist nú glaður geta haldið
slíka „bara fyrir sig“. Flestallir íslenskir söngvarar fyrirfinnast á þessum hluta sviðsins
þar sem þeir hljóta fyrst og fremst andleg laun og virðast að miklu leyti vera drifnir
áfram af hugsjón. Óperuhúsið trónir yfir hinum hluta söngvettvangsins, nær
efnahagslega pólnum og markaðsreglunum. Svo virðist sem tiltölulega fámennum hópi
söngvarar auðnist með aðgerðum sínum og auðmagni að teppa eða einoka hlutfallslega
mörg verkefni. Það er í samhljómi við skrif Rosens (1981) um súperstjörnu-áhrifin.
Óhætt er þó að taka fram að enginn verður forríkur af því að syngja á Íslandi.
Óperustjóri er í fákeppnisstöðu eða einkeppnisstöðu sem atvinnuveitandi gagnvart
söngvurum á Íslandi. Íslenskir óperustjórar virðast hafa í gegnum tíðina getað skákað í
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skjóli þess að söngvarar hafa ekki þorað að gagnrýna þá né aðra hliðverði á
vettvanginum.
Svo virðist sem tenglsanet og „sleikjugangur“ séu sérstaklega mikilvægur hluti þess að
fá launuð söngverkefni á Íslandi þar sem aðgangur að tækifærum er svo takmarkaður.
Hinar klassísku leiðir til að koma sér á framfæri, sem söngvarar þekkja erlendis frá,
hafa ekki verið í boði á Íslandi. Lítið hefur stoðað að hafa samband við óperuna að fyrra
bragði og biðja um fyrirsöng. Oft hafi enda verið búið að ráða í hlutverk án opinnar
áheyrnarprufu og söngvarar almennt ekki vitað hvaða verk stæði til að setja upp, nema
með stuttum fyrirvara. Þeir viðmælendur sem hafa sungið í Íslensku óperunni sögðu að
yfirleitt hafi þeim verið boðið hlutverkið að fyrra bragði. Umboðsmenn eða
umboðsskrifstofur eru ekki til staðar á Íslandi vegna smæðar markaðarins og
ráðningarferli þykja ógagnsæ nema fyrir innvígða. Gagnrýni viðmælenda á Íslensku
óperuna laut helst að ófaglegheitum, ógagnsæi í ráðningum, vinahygli og klíkuskap.
Söngvararnir bentu á að hvimleitt væri hversu stutt Íslenska óperan áætlaði fram í
tímann en töldu það orsakast af fjármagnsleysi stofnunarinnar. Tónlistarstjórar í
kirkjum fengu sinn skerf af gagnrýni viðmælenda fyrir að vinna ávallt með sömu
söngvurunum og hindra þannig aðgengi annarra söngvara að spennandi tækifærum. Á
Íslandi einkennist starfsumhverfi söngvara af harki og þeir niðurgreiða metnaðarfulla
listræna vinnu með öðrum störfum. Það er í samræmi við erlendar rannsóknir (Throsby,
1994). Eins er það í samræmi við rannsóknir og í anda Bourdieu að söngvarar bregðast
við veikri stöðu með því að skapa tengslanet og leggja rækt við félagslegt auðmagn í
von um að fá vinnu. Nokkrir tala um það að það sé nauðsynlegt að hafa örugga
framkomu og hlæja með rétta fólkinu. Sumir nefna að það þurfi að „sleikja upp“
hliðverðina en athyglisvert er, að þau segjast flest eiga mjög erfitt með það eða alls ekki
geta það. Þröstur talaði um hversu erfitt það væri fyrir söngvara að þurfa að „sleikja
upp“ fólk sem þeim væri illa við en að enn verra væri ef þeim líkaði vel við viðkomandi.
Hrafn varaði við því að betla um hlutverk og Ugla vildi meina að hægt væri að vera
vinalegur án þess að gera sig að fífli. Svo virðist sem söngvurunum sé í mun að halda
sjálfsvirðingunni þrátt fyrir að leikreglur vettvangsins séu með þessum hætti. Margir
minntust á hversu mjög þeim gramdist að almennt sætu sömu söngvararnir að flestum
tækifærum á meðan aðrir kæmu að lokuðum dyrum. Söngvararnir voru samhljóma um
að það væru ekki endilega hæfileikarnir sem réðu því hverjir fengju mest að gera, þó
að tekið væri fram að viðkomandi söngvarar væru flestir góðir. Nokkrir minntust á að
það væri meinsemd á Íslandi hversu oft væri vitlaust ráðið í hlutverk miðað við raddfag
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og að stjórnendur hefðu ekki fyrir því að kynna sér hvaða söngvarar væru yfirleitt í boði
og tilbúnir að taka að sér hlutverk. Söngvarnir minntust þó nokkrir á að þeir gerðu sér
vonir um að ráðningarmál óperunnar stæðu til bóta og að nú væru að minnsta haldnir
opnir fyrirsöngvar.

Á Íslandi jafnt sem erlendis virðist valdastaða söngvara vera bág. Erlendu
óperuhúsunum var nánast lýst sem litlum alræðisríkjum þar sem söngvararnir væru
aumir og undirgefnir þegnar á lágum launum. Starfsöryggi er lítið þar sem samningar
eru gerðir til aðeins eins árs í senn. Það má ímynda sér að óperuhús nýti sér það að
fjöldi erlendra söngvara þekkir ekki fyllilega leikreglur og réttindi sín fyrr en um það
leyti sem þeir hverfa aftur af vettvanginum. Margir minntust á kynjamisskiptingu í
launum og andrúmsloft kynjamisvægis og jafnvel kynferðislegs áreitis sem ríkti í
sumum húsunum. Þó kom fram að menning óperuhúsanna væri mikið undir óperustjóra
komin, hvort hún væri til að mynda fjölskylduvæn eða ofbeldisfull varðandi
stjórnarhætti. Viðmælendur töldu hliðverði að tækifærum á erlendri grundu vera mun
fleiri en á Íslandi vegna miklu umfangsmeiri starfsemi og að þar væri ávallt hægt að
leita á önnur mið til dæmis hjá óperunni í næstu borg. Erlendis greiða umboðsmenn
götuna og gott þykir að taka þátt í söngkeppnum til þess að koma sér á framfæri.
5.1.3. Samspil veruháttar og vettvangs - árangur og hindranir
Söngvararnir lýstu flestir því að drifhvötin að baki því að velja söngvettvanginn væri
tónlistin sjálf, ástríða fyrir flutningi hennar ásamt því að elska að syngja og leika.
Niðurstöðurnar benda til þess að veruháttur söngvaranna hafi tekið breytingum í
söngnáminu, smátt og smátt fóru þeir að líta á sig sem efni í mögulega óperusöngvara.
Eftir að kviknaði á þeirri tálsýn, í skilningi Bourdieu, gengu viðmælendur í gegnum
strangt ferli til að öðlast réttu söngtæknina og finna sitt rétta raddfag til þess að mega
hljóta inngöngu á elítusviðið. Söngvararnir gengust undir leikreglurnar og tálsýnin
virðist einkennast af því að árangur á sviðinu snúist um hæfileika og líkamnað
menningarlegt auðmagn, valdið yfir röddinni og þjálfaðan tónlistarveruhátt. Margir
viðmælenda virðast hafa upplifað vonbrigði og togstreitu við að uppgötva að
leikreglurnar kveða á um að þurfa að „sleikja upp“ stjórnendur og hliðverði og
valdaleysi söngvara á vettvanginum. Samkvæmt Bourdieu er ávallt keppst um vægi
efnahagslegs

auðmagns

og

menningarlegs

á

vettvangi

menningarsköpunar.

Söngvararnir virðast sumir hafa haft drifhvöt og tálsýn sem hentaði „listinni, listarinnar
vegna“ og talið sig vera þátttakendur á vettvangi sem einkenndist af þeirri hugsjón. Þeir
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uppgötvuðu hins vegar að vettvangurinn einkenndist af ráðandi markaðsöflum,
útlitskröfum, ofríki og að tónlistin hefði sífellt minna vægi. Margir viðmælendur lýstu
sem nauðsynlegum eiginleikum til að geta þolað starfið; að vera „heltekin“, að hafa
„bilað passion“, að hafa „vision“ og að halda sér „á manískum stað“. Bendir þetta til
hugsanlegrar innri baráttu söngvaranna við að halda í tálsýnina um leikreglur vettvangs
hinnar fögru listar og andlegu launa.
Þröstur virðist einnig hafa átt við brostna tálsýn þegar hann talaði um „brostnar vonir“
og spurði sig hvort æðislegu draumarnir hafi í raun verið „æðislegir draumar“. Hann
sagðist hafa fyrst gert sér grein fyrir því þegar hann hafði fjarlægst vettvanginn að hann
hafði verið að hlaupa í hringi eins og allir hinir söngvararnir sem hann virðist nú hafa
meðaumkun með. Þó er athyglisvert að hann sagðist enn líta á sig sem atvinnusöngvara;
það virðist vera hans óháða sjálfsvitund. Hann lítur á sig sem listamann sem er
sjálfstæður með list sína og getur í raun stundað hana aðeins „listarinnar vegna“. Svala
sagði starfið snúast um að eiga í „eilífri baráttu við listagyðjuna“ og virðist vera fegin
að hafa dregið sig í hlé. Dúfa sagðist sakna leikhússins en ekki þess að vera „eign
annarra“. Hrafn virðist umgangast valdaleysið og óstöðugleikann á vettvanginum með
því viðhorfi að þetta sé ekki spurning um „líf eða dauða“ og að hann gæti allt eins farið
að fást við eitthvað annað á morgun. Samkvæmt Hrafni er rétt að slaka á og temja sér
kæruleysi á söngvettvanginum og skilja taugarnar eftir heima. Svo virðist sem hann
hafi annað hvort sætt sig við hinar sönnu leikreglur sviðsins eða að hann hafi fundið
leið til að afneita valdaleysinu með sínum hætti. Fram kom hjá nokkrum viðmælendum
mikilvægi þess að gæta vel að eigin velferð og leyfa ekki öðrum að vaða yfir mörk sín,
hvorki stjórnendum né söngkennurum. Að fara í gegnum strangt söngnám virðist ekki
vera tryggur aðgöngumiði að elítusviðinu. Bæði getur söngtæknin sem nemandinn
tileinkar sér verið "röng" eða námið mislukkast á annan hátt. Valdið yfir röddinni og
söngtæknin er auðmagn sem getur skapað leikanda betri stöðu á söngvettvanginum.
Tapi söngvarinn þessu valdi, getur það valdið óöryggi og kvíða. Svo virðist sem
framkomukvíða Lóu megi túlka sem breytingu á tónlistarveruhætti hennar, því kvíðinn
var ekki til staðar áður en hún hélt innreið sína á atvinnuvettvanginn.

Eins og áður sagði eru samkvæmt Bourdieu ávallt átök um hvaða gerð auðmagns skipi
mestan sess á hverju sviði. Á íslenska söngvettvanginum virðast takast á, annars vegar
menningarlegt auðmagn, líkamnað í sönghæfileikum ásamt hinum táknræna auði
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erlendrar fagmenntunar og hins vegar efnahagslegslegt og pólítískt auðmagn. Þeir sem
búa yfir félagslegu auðmagni, tengslaneti og kunningskap við valdhafa fá frekar
tækifæri og eru hugsanlega tilbúnari til að „sleikja upp“ áhrifafólk. Ugla bendir á að
þeir söngvarar sem hafa ekki starfað lengi erlendis standi betur að vígi á Íslandi þar sem
þeir hafi fremur haft tök á að rækta mikilvæg sambönd og tengsl. Eins og Bourdieu
benti á, þarf stöðugt að viðhalda tengslum og félagslegu auðmagni og þeir sem hafa
haldið sig á íslenska vettvanginum hafa haft tækifæri til að safna þar gjaldgengu
auðmagni. Þeir sem hafa góða yfirsýn yfir leikreglurnar geta gert viðeigandi
aðgerðaráætlanir og komið sér í betri stöðu. Félagslegt og menningarlegt auðmagn sem
söngvararnir hafa safnað sér erlendis hefur ekki sama gildi hér á landi, erlendis er annar
vettvangur með öðrum leikreglum og gjaldkerfi.

Baráttan milli menningarauðmagns og fagþekkingarinnar annars vegar og pólítísks og
félagslegs auðmagns hins vegar kemur einnig fram í umræðu á vettvanginum um stöðu
óperustjóra. Óperustjóri er mikilvægur hliðvörður sem ræður nær öllu um tækifæri
söngvara til að syngja í Íslensku óperunni. Hann þykir hins vegar ekki hafa næga
fagþekkingu til að bera af öðrum leikendum sviðsins og þykir af sumum vera
viðvaningur. Söngvarar telja hann ekki kunna leikreglurnar sem söngvararnir þekkja
vel frá yfirsviðinu, það er hinum evrópska óperuvettvangi. Dúfa talaði um að
óperustjóri ætti að leita ráðlegginga fagfólks og virðist gera sér grein fyrir því að
uppsafnað erlent menningarauðmagn hennar hafi ekki sama gildi á Íslandi. Söngvarar
eru mikilvægir hagsmunaaðilar á söngvettvanginum en virðast hafa litla aðkomu að
ákvörðunum lykilstofnana á sviðinu þrátt fyrir mikla fagþekkingu og getu til að miðla
Íslendingum því menningarlega auðmagni sem þeir hafa viðað að sér erlendis.
Menningarlega auðmagnið og fagþekkingin gagnast þeim takmarkað á Íslandi vegna
þess að þeir hafa takmarkaðan aðgang að stofnunum. Fákeppnin og einokunarstaða
Íslensku óperunnar og hinna fáu hliðvarða sem búa yfir fjármagni og aðgangi að
tækifærum veldur því að vald sviðsins er að mestu í þeirra höndum. Valdið birtist að
einhverju leyti sem þöggun, söngvarar og aðrir leikendur á vettvanginum eru ragir við
að gagnrýna hliðverðina og rekstrarfyrirkomulag stofnana af ótta við að spilla
tækifærum. Það þykir eftirsóknarvert að fá hlutverk í óperunni því það er staðfesting
þess að söngvarinn sé góður og veitir jafnframt táknrænt auðmagn sem gerir hann
eftirsóknarverðari á íslenska markaðnum í framhaldinu. Ugla orðaði það á þann veg að
Íslendingar geri ráð fyrir því að aðrir söngvarar en Diddú eða Kristján Jóhannsson keyri
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rútur. Menningarauðmagnið sem felst í menntun og reynslu erlendis frá virðist vera
verðlítið á Íslandi nema að viðurkenning á borð við hlutverk í Íslensku óperunni, falli í
söngvarans skaut. Óperustjóri hefur í þeim skilningi helgunarvald á vettvanginum og
getur útdeilt táknrænu auðmagni í formi þessarar viðurkenningar. Það virðist valda
gremju meðal sumra viðmælenda að útdeilingin sé ekki eins fagleg og þeir myndu helst
kjósa.

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í miklu samræmi við aðrar rannsóknir á söngvurum
og störfum listamanna. Starfið er erfitt að samræma fjölskyldulífi og heimþrá er stór
ástæða brottfalls úr starfi þegar aðstæður íslenska söngvara erlendis eru skoðaðar. En
það skapar togstreitu að nær ómögulegt er að lifa af söngnum einum saman á Íslandi.
Aðrar ástæður brottfalls og kulnunar eru framkomukvíði, söngtæknivandamál (að tapa
sönggleðinni) og valdaleysi ásamt tilfinningalegu álagi í stigveldi óperuhússins.
Starfsvettvangur íslenskra söngvara erlendis er að mörgu leyti erfiður og oft fórna þeir
hreiðurgerð og fjölskyldu til þess að láta tálsýnina rætast.
5.1.4. Hugmyndir að næstu rannsóknum
Við gerð þessarar rannsóknar kviknuðu ýmsar hugmyndir um framtíðarrannsóknir. Mér
varð til að mynda hugsað til fjölda kóreskra samnemenda minna við tónlistarháskólann
í Þýskalandi. Áhugavert væri að kanna hvernig tónlistarveruháttur söngvara frá
mismunandi menningarheimum mótast til þess að stefna á elítusöngvettvang
óperusöngsins í Evrópu. Forvitnilegt væri að rannsaka mismunandi drifhvöt þessara
leikenda og upplifun þeirra af vettvanginum. Einnig væri áhugavert að gera
samanburðarrannsókn á íslenskum óperusöngvurum og söngvurum frá hinum
Norðurlöndunum. Kanna mætti veruhætti þessara söngvara sem koma úr svipuðum
menningarheimi en búa við ólíkan starfsvettvang heima fyrir.

Hefði þessi ritgerð verið stærri í sniðum hefði ég gjarnan viljað fjalla um
vettvangsrannsókn mína á stefnumótunarfundi Íslensku óperunnar með söngvurum í
desember 2016 auk þess að greina umræður í umræðuhópi söngvara á Facebook sem
ég hef fylgst með undanfarið ár. Það virðast vera teikn um breytingar á vettvanginum
og að söngvarar séu að einhverju leyti að valdeflast á sviðinu með samtakamætti.
Skapast

hefur

hálf-opinber

gagnrýnin

umræða

meðal

söngvara

varðandi

stefnumótunarfundinn 2016, fyrirkomulag fyrirsöngva hjá óperunni og gagnrýnin
opinber skrif tveggja íslenskra söngkvenna vorið 2017. Þetta virðist vera í samræmi við
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það sem hefur gerst meðal söngvara og annarra listamanna á evrópskum vettvangi, þar
sem réttindasamtökin Art but Fair spruttu upp úr gagnrýnum umræðum listamanna um
kjör sín á Facebook-síðu (Walter, 2015). Þetta er einnig í samræmi við kenningar
Bourdieu um að í krísuástandi á vettvangi færi hinir undirskipuðu út og stækki svið
gagnrýni á kostnað „doxa“ eða svið hins óumdeilanlega sannleika. Bourdieu vitnaði í
Sartre til að lýsa svona ólgu á vettvangi: „Orð valda usla þegar þau gefa því nafn sem
áður lifði nafnlaust“ (Bourdieu, 1977, bls. 170). Bourdieu talaði um í þessu sambandi
að einka-frásögn umbreyttist um leið og hún yrði opinber. Söngkonan Berta Dröfn
Ómarsdóttir sagði opinberlega frá því fjölmiðlum að hún hefði ekki fengið að mæta í
auglýstan fyrirsöng hjá Íslensku óperunni og sagði frá samskiptum sínum við
óperustjóra vegna þessa. Í grein sem birtist á Vísi sagði Berta: „Ég ákvað persónulega
að tjá mig og segja mína skoðun, af því að ef þeir koma svona fram við mig, hljóta þeir
að koma svona fram við aðra.“ (Sæunn Gísladóttir, 2017). Skrif hennar komu í kjölfar
opinnar færslu söngkonunnar Guðbjargar Sandholt á eigin Facebook-síðu þar sem hún
spurði gagnrýninna spurninga um rekstur Íslensku óperunnar í nokkrum liðum. Í
framhaldi af skrifum söngkvennanna beggja sköpuðust meðal annars umræður í lokaða
Facebook-hópnum „Söngvarar“. Þar lýstu margir söngvarar ánægju með framtak þeirra
og hrósuðu þeim fyrir að þora að tala opinskátt um Íslensku óperuna en margir minntust
á ríkjandi þöggun þar sem söngvarar óttuðust yfirleitt að skemma fyrir sér tækifæri með
óvarlegu tali. Í framhaldinu komu fram tillögur í Facebook-hópnum um að stofna
sérstakan hagsmunahóp söngvara og var lýst ánægju með að söngvarar væru loksins
farnir “að tala saman.“ Það væri athyglisvert að greina frekar slík dæmi um átök,
valdastöðu og leikreglur á íslenska söngvettvanginum með kenningarlinsu Bourdieu.
5.1.5. Menningartölfræði
Annað rannsóknarefni væri að taka saman tölfræði um um íslenska klassískt menntaða
söngvara. Ég komst að því við gagnaleit að þar er mikið óunnið verk fyrir höndum.
Söngskólinn í Reykjavík veitti mér þær upplýsingar að á 43 starfsárum skólans hafi á
fjórða þúsund nemenda stundað nám við skólann og 355 nemendur lokið
framhaldsprófi. Tónlistarskólinn í Reykjavík er mun eldri stofnun og flóknara er að taka
saman tölur um söngnemendur þaðan þar sem sumir þeirra stunduðu til dæmis hálft
söngnám meðfram hljóðfæranámi og útskrifuðust af ýmsum brautum. Gögn um alla
söngnemendur frá upphafi eru til hjá Tónlistarskólanum en það myndi kosta nokkra
vinnu að fara í gegnum eldri tölvuskráningarkerfi og handskrifuð gögn. Í ársskýrslum
LÍN eru söngnemendur ekki aðgreindir frá öðrum tónlistarmönnum sem taka námslán.
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Lánasjóðurinn sendi mér nafnlaus gögn um söngnemendur aftur til skólaársins 200405 en eldri gögn voru ekki aðgengileg þar sem þau eru meðal annars í eldra tölvukerfi
samkvæmt símtali við starfsmann LÍN. Úr þessum gögnum mátti lesa að á árunum
2004-2016 voru að meðaltali 27 einstaklingar sem tóku námslán fyrir söngnámi í
ýmsum löndum; flestir voru þeir skólaárið 2009-10 eða 36 söngnemendur. Söngnám
varir yfirleitt lengur en eitt ár og er því væntanlega endurtekið um sömu einstaklinga
að ræða í heildarfjölda fleiri en eins skólaárs. Upplýsingar um starfandi íslenska
óperusöngvara erlendis má finna í Óperublaðinu sem gefið var út af Styrktarfélagi
Íslensku óperunnar á árunum 1987-2007 og ýmsum ævisögum söngvara. Síðustu ár
hefur Baldur Símonarson tekið saman lista yfir starfandi íslenska óperusöngvara
erlendis en þær upplýsingar hefur hann að eigin sögn af vefnum Operabase.com, úr
tímaritinu Opera, frá listamönnunum sjálfum og aðstandendum þeirra, íslenskum
fjölmiðlum og tónleikaskrám. Samkvæmt listunum sem hann góðfúslega sendi mér
höfðu að minnsta kosti 24 mismunandi íslenskir söngvarar komið fram í erlendum
óperuhúsum eða á óperuhátíðum einhvern tímann á tímabilinu 2010-2016.
Kynjahlutföllin eru mjög ójöfn í þessum hópi og eru söngkonurnar í minnihluta.
5.1.6. Hagnýtt og fræðilegt gildi rannsóknar
Rannsókn þessi hefur það fræðilega gildi að bera kennsl á valdformgerð íslenska
söngvettvangsins með fræðikenningum Bourdieu. Hagnýtt gildi hennar mun vera að
veita verðandi og núverandi söngvurum gleggri mynd af starfsvettvanginum og hvað
starf söngvarans felur í sér. Niðurstöður geta nýst við ákvörðun á starfsvali og gefið
stjórnendum mennta- og menningarstofnana vísbendingu um hvernig betur megi haga
starfsemi sinni með hliðsjón af sjónarmiðum söngvara.
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VIÐAUKAR
VIÐAUKI 1 – KYNNINGAR- OG SAMÞYKKISBRÉF
Kynningar- og samþykkisbréf vegna þátttöku í rannsókn

Kæri söngvari

Ég heiti Ása Fanney Gestsdóttir og vinn nú að rannsókn um klassíska söngvara og starfsumhverfi þeirra,
til MA gráðu í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi verkefnisins er Dr. Berglind
Rós Magnúsdóttir félagsfræðingur og lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.

Ég óska góðfúslega eftir að mega taka við þig viðtal vegna rannsóknarinnar en tilgangurinn er að kanna
viðhorf íslenskra söngvara til atvinnusöngs og hvað ræður starfsvali þeirra. Markmiðið er að kortleggja
starfsvettvanginn og veita innsýn í aðstæður og umhverfi söngvara á Íslandi. Framkvæmdinni er þannig
háttað að ég mun taka viðtöl við 6-10 íslenska söngvara sem hafa lært klassískan söng og starfað að
einhverju leyti á því sviði. Í framhaldinu mun ég leggja skoðanakönnun fyrir stærri hóp söngvara.

Gert er ráð fyrir að viðtalið taki um það bil 45-60 mínútur og fari fram á stund og stað sem hentar
viðmælanda best. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð og mun ég ein hafa aðgang að frumgögnunum sem
verður eytt um leið og rannsókn er lokið. Þátttakendum er heitið fullri nafnleynd og trúnaði í allri
úrvinnslu og birtingu gagna. Gætt verður að því að hafa ekkert eftir viðmælendum sem þeir telja of
upplýsandi um eigin persónu og býðst þeim að lesa yfir viðkomandi texta fyrir lokaskil til Háskólans á
Bifröst. Þátttaka í rannsókninni er valkvæð og á ekki að valda óþægindum eða kostnaði. Hætta má
þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu og frjálst er að svara ekki öllum spurningum.
Persónuvernd hefur verið tilkynnt um rannsóknina.

Ef þú hefur frekari spurningar varðandi rannsóknina er velkomið að hafa samband við mig í síma
6974506. Ég vona að þú sjáir þér fært að taka þátt og hjálpa til við að varpa ljósi á hvað felst í
söngvarastarfinu á Íslandi.

Með fyrirfram þakklæti fyrir þátttökuna,
Ása Fanney Gestsdóttir

Undirritaður samþykkir að taka þátt í ofangreindri rannsókn.

Staður og dagsetning

Undirskrift þátttakanda
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Staður og dagsetning

Undirskrift rannsakanda
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VIÐAUKI 2 – SPURNINGARAMMI FYRIR EIGINDLEG VIÐTÖL
Spurningarammi fyrir eigindleg viðtöl
Geturðu sagt mér aðeins frá því hvað dró þig að söngnum í upphafi?
Hvernig uppgötvaðir þú söngröddina, byrjaðir að syngja?
Hver er ástæðan fyrir því að þú fórst að læra að syngja?
Hvað hefurðu margra ára söngreynslu, miðað við fyrsta söngtímann sem þú
fórst í?
Hver var hvatinn að því að leggja þetta fyrir sig? (myndirðu lýsa þessu
sem t.d. köllun eða eitthvað annað?)
Hverjir/hvað höfðu áhrif á þig að velja þessa braut?
Hvernig er fjölskyldubakgrunnurinn, eru tónlistarmenn í fjölskyldunni?
Félagslegur bakgrunnur, menntun (hvað gera foreldrar þínir)?
Var hlustað á klassíska tónlist á heimilinu eða sungið?
Líturðu á þig sem söngvara fyrst og fremst? Líta aðrir á þig sem söngvara?
(er það mikilvægt?)
Líturðu á sjálfan þig sem áhugasöngvara eða atvinnusöngvara?
Geturðu sagt mér aðeins frá söngnámi þínu?
Hvar lærðirðu söng? Fórstu í skóla eða einkatíma? Laukstu prófi?
Fórstu til útlanda í nám?
Hvernig valdir þú skóla eða kennara?
Hvernig fjármagnaðir þú námið?
Hvað hefurðu haft marga kennara, hvernig fannst þér þeir?
Er mikilvægt að sækja söngtíma hjá mismunandi kennurum?
Ertu ennþá í söngtímum?
Finnst þér námið hafa undirbúið þig vel fyrir söngstarfið?, Fékkstu raunhæfa
mynd af starfinu? Öðlaðistu næga hæfni í náminu til þess að starfa sem
söngvari?
Gaf skólinn og kennarar þér góða hugmynd um hvers væri að vænta, var það í
samræmi við eigin hugmyndir?
Hefðirðu óskað þér að námið hefði verið öðruvísi? Að hvaða leyti?
Mig langar aðeins að ræða við þig um sönginn sjálfan,
Hversu mikilvæg er söngtækni?
Finnst þér þú hafa fundið góða söngtækni? Tók það langan tíma? Hvernig?
Hvað æfir þú þig oft á viku og hversu lengi?
Hefurðu tíma og aðstöðu til að æfa þig?
Hvernig raddgerð hefur þú? Skiptir þú einhvern tímann?
Hvernig hugsar þú um röddina þína? Hefurðu áhyggjur af því að hún
hverfi?
Upplifir þú streitu eða áhyggjur í tengslum við sönginn?
Glímir þú við sviðskrekk? Háir það þér? Hvernig kemstu yfir hann?
Hefurðu áhyggjur af heilsu/raddheilsu
Hefurðu tíma og aðstöðu til þess að æfa þig?
Hefurðu lært eitthvað annað, hvers vegna?
Hafðir þú plan B? Hvers vegna, hvers vegna ekki?
Tókstu námslán fyrir söngnáminu?
Telur þú að þú hafir eytt meiru í námið en þú hefur þénað?
Sérðu fram á að ná núlli eða yfir?
Ertu enn í söngtímum?
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Borgar þú píanista eða fyrir annað tengt söngnum?
Hvaða kostnaður er annar? Tónleikaföt t.d.
Hvernig myndirðu lýsa þínum söngferli?
Hvað hefur veitt þér helstu tækifærin?
Hvernig fékkstu hlutverk, fréttir af verkefnum?
Leitarðu hnitmiðað eftir tækifærum til að koma þér á framfæri sem
söngvari?
Hvað er mikilvægast til að koma sér á framfæri? (er það öðruvísi á Íslandi
en erlendis?)
Hefurðu reynt fyrir þér erlendis?
Ertu með umboðsmann?
Ferðu í áheyrnarprufur eða syngur fyrir?
Hefurðu tekið þátt í keppni í klassískum söng?
Hefurðu gefið út plötu? Hvernig gekk það?
Hefurðu staðið fyrir eigin tónleikum; hvernig gekk það
Hefurðu sótt um listamannalaun?
Fer mikill tími og orka í að skipuleggja söngferilinn, í bókhald og annað?
Hefur ferill þinn gengið að óskum/ eins og þú sást fyrir þér í upphafi? Hvernig
sástu hann fyrir þér?
Hvað hefur söngurinn gefið þér?
Hverjar eru helstu hindranirnar sem þú hefur upplifað?
Hefurðu upplifað einhverja erfiðleika á söngbrautinni?
Hvað heldurðu að þú getir starfað lengi við söng?
Sérðu eftir að hafa farið út í söngstarfið?
Hvað hefðirðu lagt fyrir þig ef söngurinn hefði ekki orðið fyrir valinu?
Ef þú lítur tilbaka myndirðu vilja hafa gert eitthvað öðruvísi?
Myndirðu mæla með því við aðra að leggja sönginn fyrir sig?
Hvað veitir þér innblástur til þess að halda áfram?
Hefurðu stuðningsnet? Hverjir veita þér stuðning? (Maki, kennari, vinir?)
Hversu miklu máli skiptir stuðningur?
Áttu maka? Styður hann/hún söngstarf þitt?
Álit hverra skipta þíg mestu máli þegar þú kemur fram?
Viðurkenning hverra er mikilvæg, foreldra, vina, maka, kollega,
gagnrýnenda, kennara?
Hvaða áhrif hefur gagnrýni á þig?
Hafa fjölskylduaðstæður og barneignir áhrif á söngferilinn?
Hefurðu þurft að færa fórnir vegna starfsvalsins?
Er munur á aðstæðum karlkyns- og kvenkynssöngvara?
Verðurðu var við útlitskröfur eða aldursfordóma?
Af hverju hefurðu helst tekjur?
Starfar þú við önnur söngtengd störf, t.d. kennslu eða kórstjórn?
Finnst þér það skemmtilegt eða myndirðu kjósa að einbeita þér alveg að
eigin söng?
Hefurðu starfað við annað ótengt söng?
Hafðirðu ánægju af þeim störfum? Eru þau betur launuð en söngurinn?
Myndirðu frekar vilja starfa eingöngu við söng? Hvað kemur í veg fyrir
það?
Myndirðu segja að þú búir við fjárhagslegt öryggi?
Hefurðu verið atvinnulaus?
Hversu mikinn hluta af tekjum þínum hefurðu af söng?
(Myndirðu segja að þú fjármagnir sönginn með öðrum störfum?)
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Hvernig myndirðu lýsa starfsumhverfinu á Íslandi fyrir klassíska söngvara?
Hvaða möguleikar eru til staðar?
Við hvað vinna söngvarar? Hverjir ráða söngvara?
Hvernig er valdastaða söngvara gagnvart atvinnuveitendum?
Hvernig myndirðu lýsa íslensku starfsumhverfi miðað við erlendis?
Er hægt að starfa sem söngvari á Íslandi eða verður að fara til útlanda
Er klíkuskapur til staðar?
Finnst þér ráðningar söngvara á Íslandi vera sanngjarnar?
Finnst þér hæfileikar og færni/hæfni ráða för við ráðningar, er þetta
öðruvísi á Íslandi en erlendis?
Finnst þér launin vera sanngjörn?
Hefurðu verið beðin/n um að vinna ókeypis?
Ertu skráður í hagsmunafélag söngvara eða listamanna? Borgarðu í
lífeyrissjóð?
Hverjir eru helstu samstarfsaðilar þínir, hverjir hafa haft mest áhrif á þinn
feril varðandi vinnu/ráðningu? (biðja um nöfn.)
Hvað telur þú mikilvægast til að ná árangri?
Hvað felst í því að meika það sem söngvari?
Er mikilvægt að hafa sambönd? Við hverja?
Hvernig fær maður eitthvað að gera, kemst með fótinn inn fyrir dyrnar á
Íslandi og erlendis?
Myndirðu segja að bestu söngvararnir fái ávallt tækifæri?
Hvernig metur þú horfur ungra söngvara?
Hvað myndirðu vilja sjá breytast varðandi starfsumhverfi söngvara?
Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum?
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