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Útdráttur 

Að mati finnska tónskáldsins Kaija Saariaho (f. 1952) væri erfitt að finna hliðar og aðferðir 

innan tónlistarinnar sem gæfu okkur eins sterkt dýnamískt form og það form sem 

samanstendur að mestu af hljómsetningu og laglínum. En hefðbundnar aðferðir með áherslu á 

tóna eru hinsvegar börn síns tíma. Aðferðir sem byggjast aðallega á tónum eru aðeins ein af 

mörgum leiðum til að skapa spennu og form í tónlist. Í þessum skrifum verður ljósi varpað á 

þá leið 20. Og 21. aldar þar sem vægi tónblæs og hljóða er í forgrunni. Rædd verða ýmis 

hugtök sem koma tónblæ við, farið verður yfir söguna, útvíkkuð (e. extended) og ný 

strengjatækni verður skoðuð ásamt dæmum frá viðeigandi verkum útvaldra tónskálda; Kaija 

Saariaho (f. 1952), Rebecca Saunders (f. 1967) og Pierluigi Billone (f. 1960). Upplýsingum 

og skoðunum var safnað saman úr fræðigreinum, hljóðfæratæknibókum, upptökum og nótum 

og voru ákveðnar hugmyndur um hljóð frá strengjahljóðfærunum mér að leiðarljósi í gegnum 

ritgerðina. Þetta viðfangsefni varð fyrir valinu allra helst til að hjálpa sjálfri mér að komast 

nær öðrum hljóðfærum en mínu eigin þegar kemur að sköpun með hljóðum. Ritgerðin er því 

ætluð nýjum tónskáldum sem e.t.v. eru forvitin um óhefðbundin hljóð og áferðir þeirra en 

vita eflaust ekki hvar eigi að byrja. Af þessari ástæðu verður ekki kafað mjög djúpt í 

ákveðinn pól efnisins, heldur er meiningin að fá ákveðna yfirsýn á og komast nær tónblæ og 

tónhæðalausum hljóðum bæði á óáþreifanlegan, sögulegan hátt og áþreifanlegan hátt í 

gegnum hljóðfærin. Ljóst er að notkun tónblæs sem aðaláhersla í tónverkum er mikilvæg 

tíska í nútímatónlist og hefur hún þróast mikið með tímanum, og mun halda áfram að þróast í 

nýjar áttir þegar við kemur tilgangi, umræðum og nýjum víddum í hljóðfæratækni. 
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Inngangur 

Andardráttur, hljóð frá smiði að pússa við og vatnshljóð svo sem rigning eða hljóð frá öldum 

eru allt dæmi um hljóð án tónhæða eða tónlaus1 hljóð. Á meðan lýsir tær tónn sér í háum og 

beittum tónum klassískrar söngkonu eða í ómandi hringingum lítillar bjöllu.2 Að mati finnska 

tónskáldsins Kaija Saariaho (f. 1952) væri erfitt að finna hliðar og aðferðir innan 

tónlistarinnar sem gæfu okkur eins sterkt dýnamískt form og það form sem samanstendur að 

mestu af hljómsetningu og laglínum. En hefðbundnar aðferðir með áherslu á tóna3 eru 

hinsvegar börn síns tíma. Og hún bendir því á að aðferð sem byggist aðallega á tónum sé 

aðeins ein af mörgum leiðum til að skapa spennu og form í tónlist.4  

Með þessum skrifum ætla ég að varpa ljósi á tónblæ og hljóð sem forgrunn í 

tónsmíðum 20. og 21. aldar borið saman við fyrri aldir, þar sem áherslan innan tónblæs færist 

frá litun á tónum (þar sem aðalefniviðurinn eru tónar) að frjálsum tónblæ eða hljóðblæ5. Verk 

eru þá gjarnan samin útfrá tónblæ og/eða hljóðblæ hvort sem tónar eða tónhæðir gegna 

mikilvægu hlutverki eða ekki, og eru í sumum tilvikum nánast ekki til staðar. Til þess að fá 

meiri innsýn í þessa nálgun og þróun mun ég skoða hljóðmöguleika hljóðfærisins sem verður 

í þessari ritgerð strengjahljóðfærið, (þá aðallega fiðlan, sumt á við hin: lágfiðlu, selló og 

kontrabassa en annað ekki), þar sem ekki er hægt að fjalla um öll hljóðfærin í svona stuttri 

ritgerð. Augljóslega ætla ég ekki að sýna fram á heildaryfirlit á útvíkkaðri (e. extended 

techniques) og nýrri tækni heldur aðeins lítinn hluta af möguleikum hljóðfærisins. Umfjöllun 

viðeigandi verka eru eðlileg lok á þessu ferli til að öðlast heildarskilning á efninu, ef það er 

ókunnt fyrir lestur ritgerðarinnar, og verða því tekin dæmi frá mismunandi nálgunum á 

notkun tónblæs sem forgrunn.  

Ekki er meiningin að fjalla um eðlisfræðina á bakvið hljóð og hljóðbylgjur, né fara 

                                                
1 Hér á ég við að enginn greinilegur tónn heyrist.  
2 Kaija Saariaho, „Timbre and harmony: interpolations of timbral structures.“ Contemporary Music 

Preview, 2 (janúar, 1987): 93-133, sótt á http://dx.doi.org/10.1080/07494468708567055. 
3 Hér á ég við tón með greinilegri, ákveðinni tónhæð. 
4 Kaija Saariaho, „Timbre and harmony: interpolations of timbral structures,“ bls. 94. 
5 Þetta orð kýs ég að nota fyrir einkenni hljóðs sem hefur enga eða mjög óljósa tónhæð, kynnt nánar 

seinna í inngangi og lýsist með lestri í gegnum ritgerðina. 



djúpt í ákveðnar tónsmíðaaðferðir, heldur er ætlunin að komast nær þessari tónsmíðanálgun 

og skilja hvernig ýmiss óhefðbundin hljóð eru framkvæmd. Í fyrsta kafla mun ég gera grein 

fyrir hugtakinu, ferðast í gegnum síðustu aldir með tónblæ að leiðarljósi að deginum í dag 

ásamt því að velta fyrir mér orðum sem oft eru misskilin varðandi þetta viðfangsefni. 

Tónskáldin Kaija Saariaho f. (1952), Rebecca Saunders (f. 1967) og Pierluigi Billone (f. 

1960) verða rétt kynnt áður en farið verður í annan kafla þar sem teknar verða fyrir ákveðnar 

tæknibeitingar hjá strengjahljóðfærum sem hafa verið mér efst í huga innan þessa efnis; t.d. 

ýmiskonar viðarhljóð og málmhljóð og hvernig á að framkvæma þau á hljóðfærin. Vakin 

verður þannig athylgi á nýjungum á seinni hluta 20. aldar og byrjun 21. aldar í nýrri 

hljóðfæratækni til að framkalla óhefðbundin hljóð.  

Ég, sem flautuleikari, ákvað að taka fyrir annað hljóðfæri en mitt eigið, þrátt fyrir 

mikla ást á því hljóðfæri, þá aðallega út af eigin forvitni. Áhugi fyrir strengjahljóðfærinu 

kviknaði eftir að hafa heyrt beitt málmhljóð fiðlunnar, yfirtónaþyrpingar kontrabassans þegar 

spilað er upp við stól hljóðfærisins, og tónlaus viðarhljóð sellósins sem eru mjög ólík þeim 

loft- og vindhljóðum sem þverflautan býður uppá. Í þriðja kafla endum við á dæmum um 

hljóðfæratækni í verkum tónskálda sem kynnt eru í lok fyrsta kafla til að öðlast heildarsýn og 

skilning á efninu. Markmiðið með þessari umfjöllun á efninu er að hún virki sem hvatning og 

einskonar gátt fyrir ný og forvitin tónskáld til að hefjast handa með tilraunir á hljóðum og 

óhefðbundnu formi yfir höfuð í nútímatónsmíðum.  

Ég mun nota orðin tónn, tónblær og hljóðblær óspart í gegnum ritgerðina og ætla ég 

rétt að útskýra hvað er á bakvið hvert orð. Þegar orðið tónn er notað er átt við tón þar sem 

tónhæðir eru ráðandi, tónblær er litur og áferð tóns þar sem tónhæðir eru ráðandi og 

hljóðblær notast fyrir áferðir hljóða þar sem tónhæð er ekki lengur ríkjandi, í 

bakgrunnshlutverki eða ekki til staðar. 

1. Tónblær - Skilgreiningar, útskýringar og vangaveltur  

Tónblær er hugtak sem hægt er að nálgast frá ótalmörgum sjónarhornum og sem mögulega er 

hægt að nálgast frá óendanlegum hliðum. Sumir vilja meina að hægt sé að líta á hugtakið sem 

vídd sem hefur óteljandi víddir. Því er mjög hamlandi að reyna að skilgreina hugtakið á 

fullnægjandi hátt.6 Túlkun á tónblæ á fyrri árum er allt önnur en túlkun nútímatónskálda og 
                                                
6 Karen J. Siegel, „Timbral Transformations in Kaija Saariaho’s From the Grammar of Dreams“ 

(doktorsritgerð, CUNY, 2014), bls. 19.  



því verðum við að hafa þetta viðfangsefni mjög opið fyrir túlkunum hvers og eins. En ef við 

lítum á tónblæ á einfaldan og opinn hátt má skilgreina hugtakið sem allar hliðar og þau 

einkenni tóns eða hljóðs sem flokkast hvorki sem tónhæð né styrkur.7 Hefðbundin 

skilgreining út frá tónlist 18. og 19. aldar segir tónblæ vera þann tónlit og áferð tóns sem 

aðskilur það hvernig sá tónn heyrist á milli hljóðfæra.8 Frá enn einu sjónarhorni má segja að 

hugtakið tónblær eigi einnig við um þær mismunandi áferðir og einkenni ákveðins tóns eða 

hljóðs sem eitt ákveðið hljóðfæri getur kallað fram, sem er þá nokkurskonar skipulagður 

tónblær eða meðvituð notkun á tónblæ. Í stað þess að gera grein fyrir náttúrulegum tónblæ 

tóna, þá er tónblæ stjórnað meira í dag, bæði með nýrri og útvíkkaðri tækni og einnig 

tölvutækni, sem ekki verður fjallað um í þessari ritgerð.  

Þó auðvelt sé að heyra mun á milli mismunandi tónblæja er mun erfiðara að útskýra 

þann mun og þurfum við því oftast að fá myndlíkingar lánaðar frá öðrum skynfærum til að 

komast nær því. Orð sem oft eru notuð í þessum tilgangi; loftáferð, gróf áferð, ískur, hrár 

tónn, loðinn tónn, beittur tónn, hjálpa okkur gífurlega en eru á sama tíma alls ekki 

fullnægjandi lýsingar á dýpt ákveðinnar áferðar hverju sinni, og mögulega munum við aldrei 

hafa til stuðnings orð sem eru fullnægjandi.9 Möguleikar í dýpt tón- og hljóðblæs eru 

mögulega endalausir. Hægt er að grandskoða ákveðin hljóðfæri og þannig finna ný og ný 

hljóð með nýrri og nýrri nálgun á tækni, hægt er að nota utanaðkomandi aukahluti til að hafa 

áhrif á tónmyndun, og svo er alltaf sá möguleiki að smíða ný hljóðfæri og þá er allt mögulegt. 

Þegar hljóðum frá hljóðfærum er síðan breytt með hjálp tölvunnar opnast nýr heimur. En í 

þessari ritgerð verður lögð áhersla á tónblæ og hljóð út frá hefðbundnum akústískum 

hljóðfærum. 

1.1. Aftur í tímann - Tónblæ veitt athygli  
Í sambandi við sögu tónblæs og virði tónblæs yfir aldirnar virðast heimildir stangast á og er 

því erfitt að segja til um hvernig litið var á tónblæ fyrir 19. öld. Samkvæmt gömlum 

tónsmíðafræðiritum virðist tónblær hafa verið vanræktur, þar sem öll athygli virðist hafa 

beinst að hljómfræði, hljómsetningu, kontrapunkti og hryn.10 En á sama tíma er ljóst að 
                                                
7 Siegel, „Timbral Transformations in Kaija Saariaho’s From the Grammar of Dreams, bls. 19. 
8 Jeffrey Hass, „What is timbre?“ Introduction to Computer Music: Volume one, 2013. 

http://www.indiana.edu/%7Eemusic/etext/acoustics/chapter1_timbre.shtml. 
9 Cornelia Fales, „The Paradox of Timbre.“ Ethnomusicology, 1 (Vetur, 2002): 56-95. DOI: 

10.2307/852808. 
10 Siegel, „Timbral Transformations in Kaija Saariaho’s From the Grammar of Dreams,“ bls. 13. 



tónskáld á borð við Mozart, Beethoven og Bach hafi alltaf tekið tónblæ með í reikninginn, 

t.d. aðeins með því að vanda ávallt val hljóðfæra og samsetningu þeirra. Í sinfóníum 

rómantíska tímabilsins hefur augljóslega verið lögð mikil áhersla á liti hljómsveitarinnar eins 

og í sinfóníum Piotr Tchaikovsky. Richard Wagner (1813-1883) gegnir mikilvægu hlutverki í 

sögu tónblæs og á 19. öld nálgaðist hann og Claude Debussy (1862-1918) tónblæ á 

framúrstefnulegan hátt með nýrri samsetningu hljóðfæra og samsetningu mismunandi 

tónmyndunar sem skapaði áferð sem hafði ekki heyrst áður, t.d. í óperunni Das Rheingold 

(1869) úr Niflungarhringnum og í Forleiknum að síðdegi skógarpúkans (1894).11 Í kjölfarið 

fóru tónskáld á borð við Karol Szymanowski (1882-1937) og Edgard Varèse (1883-1965) að 

sýna tónblæ meiri athygli og að sjá fram á mikilvægi framandi áferða og mismunandi lita á 

tónum í tónsmíðum sínum.12 
Árið 1911 varpar Arnold Shoenberg (1874-1951) nýju ljósi á tónblæ sem felur í sér að 

skipta laglínu á milli nokkurra hljóðfæra til að kalla fram mismunandi, einkennandi áferðir 

hljóðfæranna þegar líður á laglínuna, sem hann kallaði klangfarbenmelodie eða 

tónlitslaglínu.13 Hann lék sér mikið að þessu í þriðja þætti hljómsveitarverksins Fünf 

Orchesterstücke: Farben þar sem má greinilega heyra áberandi þykkar og djúpar áferðir 

hljómsveitarinnar, þó að krómantíkin hafi gegnt miklu hlutverki í þættinum. Minni áhersla er 

á tónana sjálfa eða laglínur og hryninn sem áður fyrr virtust taka allt rýmið.14 

Eftir seinni heimsstyrjöldina varð gífurleg þróun í raftækjum, og þ.a.l. tölvum og 

hljóðgerflum, sem bauð uppá margar nýjar uppgötvanir í tölvutónlist. Þetta var því tilvalinn 

tími til að kafa ofan í og rannsaka tónblæ og ný hljóð. Þetta leiddi til þess að vægi tónblæs 

innan hljóðfæratónlistar jókst einnig.15 Nú fór boltinn að rúlla og ákveðinn hópur 

nútímatónskálda fór að leika sér með hljóð og tónblæ eins og aldrei fyrr og tóku að fjarlægja 

lögin af tónunum að því sem ekki áður mátti heyrast, og tónblærinn eða hljóðblærinn fékk 
                                                
11 Carson Kievman, „Sound Color and Visceral Perception: The Historical Ascendancy of Timbre“ 

(Ritgerð, Princeton University), bls. 10, 11 og 20, sótt á http://www.academia.edu/2112469/SOUND-

COLOR_and_VISCERAL_PERCEPTION_THE_HISTORICAL_ASCENDANCY_OF_TIMBRE.  
12 Marked by Teachers, höfundur vefsíðu, „Timbre as a Form-Building Property in the Music of Kaija 

Saariaho“ (Ritgerð), bls. 6, sótt á http://www.markedbyteachers.com/university-degree/creative-arts-

and-design/timbre-as-a-form-building-property-in-the-music-of-kaija-saariaho.html.   
13 Arnold Schoenberg, Harmonielehre, 7. útg. (Vín: Universal-Edition, 1966).  
14 Marked by Teachers, höfundur vefsíðu, „Timbre as a Form-Building Property in the Music of Kaija 

Saariaho,“ bls. 6. 
15 Sama heimild, bls.7. 



aukið pláss.16 Karlheinz Stockausen (1928-2007), Karel Goeyvaerts (1923-1993) og Gottfried 

Michael Koenig (f. 1926) sýndu fram á ákveðna þráhyggju yfir tónblæ og að ná að vinna með 

og stjórna honum eins og þeir mögulega gátu.17 Tónskáldin Scriabin (1872-1915), Sibelius 

(1865-1957), Ives (1874-1954), Messiaen (1908-1992), Ligeti (1923-2006) og Nono (1924-

1990) höfðu einnig mikil áhrif í umbreytingum í notkun tónblæs.18 

1.2. Frá tóni til hljóðs 
Tónskáldið Helmut Lachenmann (f. 1935) er einn af áhrifavöldum í hljóðfæratónlist þar sem 

hljóð eru í forgrunni, og hann greindi sjálfur frá því hversu mikilvæg honum fyndust hljóðin 

á bakvið tónana, að þau væru að minnsta kosti jafnmikilvæg og tónarnir sjálfir. Lachenmann 

hafði því opnað fyrir heiminum nýjan hljóðheim sem kallaður var fram með óhefðbundinni 

hljóðfæratækni.19 Lachenmann vakti einnig athygli á efnislegu framkvæmdinni á bak við 

hljóðið, þ.e.a.s. hvernig það eru framkvæmt; strokið, barið, rifið, nuddað, o.s.frv. og hvaða 

efni væri notað til að mynda hljóðið (t.d. hár bogans, viður, málmur). Þetta þróaði hann svo í 

það sem hann kallar musique concrète instrumentale.20 Ítalinn Salvatore Sciarrino (f. 1947) 

hafði einnig gífurleg áhrif þegar við kemur vægi tónblæs og hlóðblæs og var hann talinn 

mikill framúrstefnumaður í nútímatónlist á Ítalíu, þó hann hafi aðeins verið unglingur. 

Sciarrino líkti eitt sinn tónlist sinni við eldgos sem gýs úr fjarska.21 

Þar sem orðið tónblær er ansi víðtækt orð getur það verið túlkað á allskyns vegu. 

Hefðbundna skilgreiningin gefur til kynna að tónblær sé aðeins aukaatriði, sé áferð tónsins, 

gefi tóninum ákveðinn karakter o.s.frv. En þar sem tónblær hefur á síðari hluta 20. aldar 

fengið meira vægi er spurning hvenær við hættum að vísa í orðið tónblær og hvenær við 

förum að nota orðið hljóðblær. Mér finnst tímabært að vekja athygli á mistúlkunum á 

víðtækum orðum sem mikið eru notuð þegar kemur að tónblæ. Allra helst eru það ensku 

                                                
16 Kievman, „Sound Color and Visceral Perception: The Historical Ascendancy of Timbre,“ bls. 4. 
17 Jennifer Iverson, The Emergence of Timbre: Ligeti's Synthesis of Electronic and Acoustic Music 

in Atmosphères, sótt 30. júlí 2017 á DOI: https://doi.org/10.1017/S1478572211000053. 
18 Kievman, „Sound Color and Visceral Perception: The Historical Ascendancy of Timbre,“ bls. 4. 
19 „Musique Concrète Imstrumentale: Helmut Lachenmann, in Conversation with Gene Coleman,“ 

Slought Foundation Online Content, 7. apríl 2008. 

https://slought.org/resources/musique_concrete_instrumentale. 
20 (Einar Torfi Einarsson, munnleg heimild, 29. ágúst 2017) 
21 Nicolas Hodges. A volcano viewed from afar’: the Music of Salvatore Sciarrino, sótt 1. september 

2017 á DOI: https://doi.org/10.1017/S0040298200004502, bls. 22-24. 



orðin noise og sound, og eru þau notuð sparlaust í þessari umræðu um tónblæ og hljóð. Orðið 

sound er erfiðast að mínu mati þar sem það er oft þýtt á íslensku sem hljóð, sem einnig býður 

uppá mjög opna túlkun. En í umræðu um tónblæ er oftast átt við tæran tón, þar sem tónn er 

ákveðin tónhæð, með orðinu sound. En hljóð án tóns myndi frekar vera enska orðið noise. 

Oft er nú reyndar talað um pure sound fyrir tæran tón sem er mjög hjálplegt og skýrt. Einnig 

má túlka orðið sound í víðara samhengi sem heildarhljómur eða samhljómur. Orðinu noise er 

oft tekið sem ýktu og háværu óhljóði en varðandi tónblæ er noise oftast notað fyrir allar þær 

áferðir sem ekki mynda tón með ákveðinni tónhæð eða með óljósri tónhæð, þó þau hljóð séu 

mjög lítið áberandi eða veik.  

1.3. Nokkur nútímatónskáld - hljóðblær sem forgrunnur 
Í tónlist Kaija Saariaho (f. 1952) má greinilega heyra meðvitund um tónblæ og hljóðblæ þó 

hún láti hljóðblæ taka mismikið pláss, þar sem hún semur allt frá áferðakenndri tónal 

hljóðfæratónlist, hljómsveitaverkum með hljóðblæ fram úr öllu öðru, yfir í þykka og 

áferðamikla spektral-tölvutónlist.22 Hún lærði í Síbelíusarakademíunni hjá módernistunum 

Paavo Heininen (f. 1938), Magnus Lindberg (1958) og fleirum, í Freiburg og við 

sumarnámskeiðin í Darmstadt, og við IRCAM rannsóknarháskólann í París.23 Saariaho notast 

mikið við ás sem hún kallar noise/pure sound axis, sem spannar leiðina frá áferð, óhljóði eða 

suði án tónhæðar yfir í tæran tón, sem viðmið og hjálpartæki í sköpunarferlinu. Annað róf 

sem hún hefur líka á bakvið eyrað er ásinn úr kornóttu hljóði yfir í slétt eða mjúkt hljóð, sem 

er hálfgerður undirflokkur hljóða án tónhæða24.  

Rebecca Saunders (f. 1967) er fyrrum fiðluleikari en lærði tónsmíðar við Háskólann í 

Edinborg. Tónblær og hljóð taka mikið pláss í hennar verkum og er greinilegt að hún hefur 

sterka tilfinningu fyrir smáatriðum og möguleikum í dýpt tónblæs og hljóða, og möguleikum 

hljóðfærisins til að ná þeirri dýpt fram. Hún hefur verið að gefa þögninni eða plássinu eftir 

hljóðunum, vægi og mikið hefur hún sett grófar klóráferðir í forgrunn, en aldreo er langt í 

blíðuna og mýktina. En á seinni árum virðist Saunders vera að færa sig nær þeim hljóðum 

hljóðfæranna sem hljóðfæraleikarar eru vanir að forðast, þau aukahljóð sem áður mættu 

afgangi, í átt að hnitmiðaðri hljóðuppbyggingum en áður.25  
                                                
22 Kaija Saariaho, „Timbre and harmony: interpolations of timbral structures.“ 
23 Kaija Saariaho, „Biography.“ Kaija Saariaho, 2015. http://saariaho.org/biography/. 
24 Semsagt undirflokkur noise í noise/pure sound ásnum. 
25 Robert Adlington, „The Music of Rebecca Saunders: Into the Sensuous World.“ The Musical 

Times, 140 (Haust, 1999): 48, 50-56, sótt 2. september 2017 á http://www.jstor.org/stable/1004495.  



Ítalinn Pierluigi Billone (1960) lærði hjá engum öðrum en Lachenmann og Sciarrino 

og hann semur mikið af tónlist sem kalla má óþægilega, fyrir flytjandann en allra helst 

hlustendur, þar sem hann fer langt út fyrir kunn svæði hlustandans og hljóðfærisins. Hann 

lætur forvitnina leiða sig áfram mjög ýktar leiðir þegar kemur að hljóðum og tímaleysi.26 Ég 

mun koma að dæmum úr verkum þessara tónskálda í þriðja kafla en mun núna koma að 

möguleikum í hljóðfæratækni strengjahljóðfærisins til að framkalla ýmis óhefðbundin hljóð.  

2. Viðeigandi þróun í hljóðfæratækni - strengjatækni 

Mögulega það erfiðasta við að koma nútímatónlist niður á blað og til flytjandans er að 

skilgreina hljóðin sem enginn hefur heyrt áður, hvorki tónskáldið né flytjandinn. Þetta þekkist 

sem „timbrephobia“ eða tónblæsfóbía.27 Enda er mjög algengt að tónskáld vinni náið með 

hljóðfæraleikurunum til að kynnast nýjum hliðum hljóðfærisins.28 Tæknibeiting hljóðfæra á 

18. og 19. öld, bauð eflaust uppá alla þá möguleika sem tónskáldin þurftu á að halda á þeim 

tíma og það sem kallað er í dag hefðbundin hljóðfæratækni, sem nútímatónskáld líta oft á 

sem hamlandi, þótti eðlilega ekki vera hamlandi á þeim tíma. En nú hefur ásetningur og 

markmið tónskálda breyst sem kallar á breytta tækni. Allt það sem þótti áður fyrr vera að 

brjóta reglur, það sem var bannað, er í dag tekið fagnandi. Í dag spannar klassísk 

hljóðfæratækni 18. og 19. aldarinnar aðeins hluta af möguleikum hljóðfærisins.29  

Þar sem þessi ákveðna stefna innan samtímatónlistar virðist vera að fara í þá átt sem 

gefur tónblæ, nýjum hljóðum og áferðum tóna og hljóða meira og meira vægi, þá kalla þessar 

nýju áherslur á nýjar leiðir til að spila á hljóðfærið, jafnvel alveg nýja tækni, sem þ.a.l. kallar 

á nýja nótnaskrift. Til að fá innsýn í þessa þróun mun ég nú taka fyrir strengjahljóðfærin og 

taka til skoðunar hluta af úrvali nýrrar tæknibeitingar fyrir strengjahljóðfæri. 

Ef við höldum okkur hóflega mikið innan hefðbundna kassans varðandi strengjatækni 

getum við skipt hljóðmyndun strengjahljóðfæranna í tvennt; í fyrra lagi hvernig fingurnir 

snerta strengi hljóðfærisins og í síðara lagi hvar og hvernig boganum er beitt á strengi 

hljóðfærisins. Að sjálfsögðu er þetta aðeins algilt þegar við takmörkum okkur við bogann og 

                                                
26 „Pierluigi Billone: ITI KE MI & EQUILIBRIO CERCHIO,“ Naxos Direct, 19. maí 2017. 

http://naxosdirect.com/items/iti-ke-mi.-equilibiro.-cerchio-406277.  
27 Strange, The Contemporary Violin, bls. xi. 
28 (Einar Torfi Einarsson, munnleg heimild, 3. ágúst 2017) 
29 Strange, The Contemporary Violin, bls. xi. 



fingurna, þegar ekki er tekið með í reikninginn ný tækni sem kemur boganum ekkert við. Ég 

kýs að skipta þessu enn víðara niður í útvíkkaða tækni (e. extended techniques); þar sem við 

reynum aðeins á hefðbundna tækni og litum út fyrir línurnar, og síðan í nýja tækni; þar sem 

nýjar reglur eru settar varðandi nálganir á hljóðfærið.  

Eðlilega mun umfjölluð hljóðfæratækni ekki hljóma eins á fiðlu, lágfiðlu, selló og 

kontrabassa, og er þá dýpt í endurkasti hljóðs, þykkt áferða og einkenna hljóðs, tónhæðir og 

magn heyranlegra yfirtóna helstu atriðin sem aðskilja hljóðfærin. Meiningin með þessum 

kafla er að fá yfirsýn eða innlit í strengjahljóðfærið og fá hugmynd um möguleika þess í 

hljóðmyndun frekar en að rýna djúpt í ákveðin hljóð. Ég vil koma því að ekki verður fjallað 

um þær mismunandi áferðir sem myndast þegar blandað er saman mismunandi nútímatækni, 

en því um lík dæmi verða gefin í þriðja kafla.  

2.1. Útvíkkuð strengjatækni, boginn.  
Útvíkkuð tækni verður til þegar hefðbundin tækni er tekin skrefinu lengra, og er því 

einskonar ýkt útgáfa af henni, og gefur okkur því ýktari tónblæ, og í mörgum tilvikum alveg 

nýjan tónblæ og nýja vídd og dýpt á þeim tónblæ. Þær hliðar bogatækninnar sem ég mun 

fjalla um eru t.d. hvar og hvernig boginn snertir strengina eða staði utan við strengina, hraði 

og þrýstingur bogans og hvort honum sé beitt með hárum bogans eða viðarhlið hans. En fyrst 

verður tekin fyrir staðsetning bogans á strengjunum. 

2.1.1. Staðsetning bogans á strengnum – sul ponticello, sul tasto og sub ponticello 
Hægt er að líta á hugtakið sul ponticello sem svæði eða ás sem spannar áferðir allt frá 

örþunnum og beittum málmtóni fullum af yfirtónum yfir í tónlaust, þykkt og hrátt en mjúkt 

viðarhljóð. Þessi ás nær frá stóli hljóðfærisins næstum að miðpunkti strengjanna þar sem 

eðlilegt væri að staðsetja bogann (ord.).30 Tæknin hefur verið notuð síðan á 16. öld til að ná 

fram þunnum og beittum málmtóni en þá þýddi sul ponticello aðeins eitt; að staðsetja bogann 

á strengina nær stólnum en þótti eðlilegt, þó að hugtakið bendi til þess að staðsetja bogann á 

stólinn samkvæmt þýðingu þess.31 En þegar boginn er staðsettur beint á stólinn hverfur 

ríkjandi tónhæðin og yfirtónar og loft- og viðarhljóð aukast. Í þeim hljóðblæ er mikil dýpt og 

margar víddir af áferðum. Þetta er stundum kallað molto sul ponticello.32 Einnig er hægt að 

                                                
30 Strange, The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques, loc. 245. 
31 Sama heimild, loc. 245. 
32 Moderncellist, „Molto Sul Ponticello – Demonstration.“ Myndband, 1:41, sótt 24. ágúst 2017 á 

https://www.youtube.com/watch?v=WBCSjqE5zQw. 



staðsetja bogann samtímis á stólinn og strengina uppvið hann til að fá bæði tón og þessa 

tónlausu, loftkenndu, djúpu áferð. Þegar sul ponticello er spilað á kontrabassa opnast heill 

heimur af yfirtónum og getur verið erfitt að halda upprunalega tóninum ríkjandi.33 

Tæknin sul tasto segir okkur að staðsetja bogann á strengina á fingrabrettinu. 

Aðaleinkenni tóns sem spilaður er með þessari tækni er opið eða loðið, mjúkt hljóð og hefur 

tæknin verið mest notuð til að spila veikt, þá sérstaklega í sinfónínuhljómsveitum þegar 

markmiðið er vel blandaður samhljómur strengjanna.34 Ef boganum er beitt örlítið á ská við 

fingrabrettið snertir boginn stærri flöt heldur en ef hann er þvert á fingrabrettið, sem leiðir til 

þess að mismunandi tónhæðir heyrast þar sem boginn snertir þannig fleiri yfirtónapunkta (e. 

harmonic nodes). 

Hægt er að staðsetja bogann ofan við vinstri hendina þar sem strengirnir eru í allt öðru 

ástandi. Þar eru strengirnir mjög nálægt fingrabrettinu sjálfu og hafa því ekki mikið pláss til 

að víbra. Þessi leið er því tilvalin til að búa til tónlausa áferð. Líka er möguleiki að ná fram 

tónum, en með mun hærri tónhæðum, ef minni þrýstingi og meiri hraða er beitt.35 Sub 

ponticello þýðir undir brúna eða það sem við köllum stólinn og segir hljóðfæraleikaranum að 

staðsetja bogann neðan við stólinn, eða á milli stólsins og strengjahaldarans (e. tailpiece).36 

Tónhæð strengjanna neðan við stólinn er, eins og þegar spilað er á strengina nálægt snúðnum 

(e. the scroll), mun hærri en hefðbundnu megin við stólinn því strengirnir eru mun strekktari 

og styttri. Áferð tóna sem spilaðir eru á þessum stað er mjög beitt og tær og þegar meiri 

þrýstingi er beitt kemur því út mjög beitt ískuráferð, sérstaklega á fiðlunni. Í sellóverkinu 

Pression (1969) eftir Lachenmann er þessi tækni notuð, og með yfirþrýstingi37, en boginn er 

staðsettur á strengina mjög nálægt strengjahaldaranaum þar sem þeir eru klæddir. Út kemur 

mjög gróf og stöm klóráferð full af yfirtónum glissandi upp og niður og heyra má ýmsa djúpa 

tíðni sem gerir hljóðið hálfskrímslalegt.38 

                                                
33 BarnesandMullinsUK, „Double Bass Technique - Sul Tasto.“ Myndband, 1:53, sótt á 

https://www.youtube.com/watch?v=v8b5Jj6oLUY.  
34 BarnesandMullinsUK, Double Bass Technique - Sul Tasto. 
35 Strange, The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques, loc. 365. 
36 Strange, The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques loc. 381. 
37 Nánar verður fjallað um yfirþrýsting örlítið neðar í ritgerðinni. 
38 David Stromberg, „Helmut Lachenmann – Pression.“ Myndband, 7:35, sótt 20. ágúst á 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Gzrake8nI.  



2.1.2. Önnur útvíkkuð bogatækni - yfirþrýstingur, ósamræm bogastrok, col 
legno, tremolo. 

Yfirþrýstingur bogans er örugglega vinsælastur hvað varðar nýjar tæknibeitingar og hefur 

sést víða í nótum tónskálda frá 8. áratugnum til dagsins í dag. Sem dæmi er þessari tækni 

gefið mikið vægi í gegnum verkið Pression fyrir sólóselló (1969) eftir Lachenmann.39 Þegar 

yfirþrýstingi er beitt er hægt að kalla fram allt frá grófu klór-hljóði yfir í sterkan, þéttan og 

staðfastan tón miðað við hversu hratt boginn ferðast. Því hægar sem boginn hreyfist, því 

minni tónn heyrist og því grófari áferð myndast. Hljóðfæraleikarinn hefur mestu stjórnina 

þegar froskur bogans snertir strengina, til að fá tónlaust ískur- og klórhljóð, þar sem boginn er 

næstur þrýstingi frá handlegg á þeim stað.40 

 Tónskáld hafa bæði verið að nýta sér tæknina eina og sér og blandað annarri tækni 

við; eins og glissando og breytileika á milli tónlausrar ískuráferðar yfir í tæran tón, og leikið 

sér með staðsetningu bogans við strengi (sul pont., sub pont. og sul tasto). Ósamræmar 

bogahreyfingar (e. non-synchronous bowing) er tækni þar sem fingur og bogi hreyfast 

sjálfstætt, óháð hvort öðru. Oft kemur þetta fram sem mismunandi rytmar, þar sem vinstri 

höndin þrýstir á strengina í föstum takti en boginn strýkur strengina í öðrum og oft 

óreglulegum takti.41  

Tæknin col legno hefur lengi verið notuð hjá strengjum í gegnum aldirnar sem 

ásláttaraðferð. Ítalska heitið col legno þýðir með viði, þar sem hljóðfæraleikarar eiga að nota 

viðarhlið bogans.42 Þegar það er gert kemur út veikur tónn með gífurlegum málmtónblæ sem 

er mjög yfirtónaríkur. Til að fá sem mestan hljóðblæ eða áferð er boginn staðsettur við stól 

hljóðfærisins, sul ponticello, þar sem tónarnir sjálfir hverfa að mestu.43 Einnig er hægt að 

dempa strengina ef óskað er eftir áslættinum án tónanna. Tæknin tremolo er tækni þar sem 

nóta er endurtekin aftur og aftur með miklum hraða til að fá ákveðin skjálftaáhrif, þar sem 

ítalska orðið tremolo þýðir skjálfti.44 Tæknin, sem heyra má aðallega í rómantískum 

sinfóníuhljómsveitarverkum, hefur líka verið notuð í nútímatónsmíðum, þá aðallega sem 

                                                
39 (Einar Torfi Einarsson, munnleg heimild, 29. ágúst 2017) 
40 Strange, The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques, bls. 17. 
41 Sama heimild, loc. 969. 
42 Sama heimild, loc. 877. 
43 Para Violinistas, „COL LEGNO (Batutto e Tratto).“ Myndband, 6:21, sótt 21. ágúst 2017 á 

https://www.youtube.com/watch?v=8uDZ2O_OBKs.  
44 Alisha Nypaver, „Tremolo: Definition & Effect.“ Study.com, sótt 21. Ágúst 2017 á 

http://study.com/academy/lesson/tremolo-definition-effect.html. 



aukaáferð ofan á aðra hljóðblæstækni. Ef tæknin er skoðuð frá sjónarhorni hljóða án tóna 

höfum við aðallega síendurtekna áferðamikla hljóðmyndun (e. attack) bogans. 

2.2. Útvíkkuð strengjatækni - fingurnir 
Eðlilega er hægt að nálgast mun fleiri möguleika í hljóðblæ í gegnum bogatækni en 

fingratækni þar sem hljóð eru að mestu framkölluð með boganum. Þrátt fyrir það er þessi 

kafli að sjálfsögðu ekki tæmandi og fjalla ég t.d. ekki um yfirtóna þrátt fyrir að mikilvægi 

þeirra varðandi tónblæ og hljóðblæ sé gífurlegt, en þar sem viðfangsefnið er alltof stórt og 

viðamikið fyrir svona stutta ritgerð verður það að bíða betri tíma. 

Ágætt er að minnast aðeins á plokktæknina pizzicato og mismunandi leiðir til að 

plokka strenginn þar sem aðeins ein leið var notuð í langan tíma. Hægt er að mynda 

mismunandi hljóðmyndun (e. attack) eftir því hvernig fingrinum er beitt; t.d. til hliðar að 

hljóðfæraleikaranum, upp og frá hljóðfærinu sem er hefðbundnast, strengurinn snertur við 

fingrabretti og undir strenginn og kippt upp með krafti svo strengurinn sláist á fingrabrettið 

sem kallast snapp pizzicato eða Bartók pizzicato.45 Það síðastnefnda er oftast framkvæmt 

með dýpstu strengjunum og þá á dýpri strengjahljóðfærunum. Hægt er að nota fingurnöglina 

og jafnvel gítarnögl í staðinn fyrir hold fingursins til að fá enn beittari hljóðmyndun (e. 

attack) með pizzicato og þá meira málmhljóð. Hægt er að trufla óm eða víbring strengsins 

eftir að hann er plokkaður með því að snerta hann örlítið, t.d. með nögl. Kúnstin er að hindra 

óminn ekki of mikið heldur aðeins að breyta áferðinni sem verður oft málmkenndari. Eins og 

bogatækni getur hljómað mismunandi eftir því hvar boginn er staðsettur gildir það sama með 

fingurna. Sul ponticello pizzicato hljómar því málmkenndara en mjúkt sul tasto pizzicato.46 

2.3. Ný strengjatækni - boginn og fingurnir 
Hægt er að finna endalausar nýjar leiðir til að spila á hljóðfærið og hér eru nokkrar 

hugmyndir um óhefðbundnar leiðir. Nú má byrja að leika sér og vera óhrædd/ur við að prófa 

allt sem kemur upp í hugann. 

2.3.1. Búkur hljóðfærisins 
Hægt er að framkalla ýmiskonar hljóð aðeins með viðarbúk hljóðfærisins, hvort sem um er að 

ræða mjúk viðarhljóð þegar hár bogans strjúka viðinn eða hvöss, stutt og ómandi 

ásláttarhljóð. Þessi svæði á hljóðfærinu sem um er að ræða eru strengjahaldarinn, snúðurinn, 
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46 Sama heimild, loc. 1335-1368. 



hlið stólsins, hálsinn og búkurinn sjálfur. Hljóð sem kölluð eru fram með boganum eru veik 

og minna á hljóð sem myndast þegar spilað er á dempaða strengi47 en eru á einhvern hátt 

hreinni og bjartari. Ákveðnar tónhæðir eru alltaf til staðar, en þær eru mjög lúmskar og 

stundum varla heyranlegar. Hægt er að stjórna því hversu sterkar tónhæðirnar eru ef ákveðið 

viðnám næst við ákveðinn hraða og þrýsting á boganum, og til þess er gott að nota næga 

myrru. En oftast er þessi tækni notuð í þeim tilgangi að fá út tónlausa áferð. En tónhæðir 

heyrast betur á sumum stöðum á hljóðfærinu fram yfir aðra, eins og á búknum frekar en 

hausnum útaf auknu rými fyrir endurkast hljóðsins. Dýpt tónhæðanna er einnig breytileg eftir 

staðsetningu bogans á búknum og tegund strengjahljóðfærisins (sb. fiðla og selló).48 Ein leið 

til að fá tilbreytingu innan þessarar tækni er að strjúka viðarbúkinn með lófanum og fingri 

eða fingrum og strjúka strengina eða klóra þá upp og niður eftir strengnum.  

Þar sem hefðbundin akústísk hljóðfæri eru smíðuð til að láta hljóð eða tón óma eru 

þau tilvalin til ásláttar til að mynda fjöldann allan af skörpum, stuttum, tónhæðalausum en 

ómandi hljóðum. Hægt er að nota hold fingursins, fingurnögl, lófa eða hnúa eftir því hvaða 

hljóði leitast er eftir. Eins og áferðirnar eru mismunandi þegar boganum er beitt á búk 

hljóðfærisins eru þær jafn mismunandi án bogans. Ef ásláttur á viðinn er nálægt stólnum 

hefur hann áhrif á strengina þar sem þeir óma aðeins eftir ásláttinn, en ef leitast er eftir 

engum ómi frá strengjunum, eða engum tónhæðum, er hægt að dempa strengina eða banka 

annars staðar á búkinn.49  

2.3.2. Hljóðblær með dempuðum strengjum 
Hægt er að framkvæma hljóðin á bakvið tónana á strengjahljóðfærin að mestu, án tónanna 

sjálfra, með því að dempa strengina með vinstri hönd á meðan sú hægri strýkur strengina með 

boganum með litlum þrýstingi. Vinstri höndin tekur utan um strengina og ýtir þeim niður í átt 

að fingrabrettinu og út kemur hljóð sem hefur mjög hráa, en á sama tíma mjúka málm- og 

viðaráferð. Hægt er að stjórna svolítið hversu mikil tónhæð er heyranleg eftir því hversu 

mikið strengirnir eru dempaðir; hversu þétt niður vinstri hendin þrýstir þeim á fingrabrettið.50 

Þessi tækni býður því uppá fullt af nýjum möguleikum og er hægt að blanda við hvaða 

bogatækni sem er, til dæmis miðað við hvar boginn er staðsettur og miðað við þrýsting 
                                                
47 Ég mun fjalla um dempaða strengi í næsta undikafla. 
48 Strange, The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques, loc. 1039. 
49 Sama heimild, loc. 1918. 
50 Moderncellist, „Air Noise Demonstration.“ Myndband, 1:12, sótt 24. ágúst 2017 á 

https://www.youtube.com/watch?v=ky0d8AVBPgE.  



o.s.frv. Einnig er hægt að dempa strengina á aðra vegu, t.d. með því að staðsetja fingurna 

undir strengina, sem býður upp á að dempa strenginn nær eða jafnvel á sama svæði og boginn 

er staðsettur eins og gert er í verkinu Pression eftir Lachenmann.51 Hér má líka nefna að 

staðsetja boga á strengina á milli fingra vinstri handar og snúðs (e. the scroll) hljóðfærisins, 

sem minnst var á í kaflanum um tæknina sul tasto.52 Hægt er að halda næstum endalaust 

áfram í upptalningu hugmynda að nýrri tækni, en nú verður fjallað um nokkur viðeigandi 

nútímaverk og dæmi um notkun á þessari nýju tækni. 

3. Dæmi um tónskáld og viðeigandi verk 

Ég ætla rétt að minnast á verkið Toccatina eftir Lachenmann en fjalla aðallega um útvalin 

verk eftir tónskáld einnar kynslóðar á eftir; þau Pierluigi Billone, Kaija Saariaho og Rebecca 

Saunders. Ég mun fjalla um verkin út frá sjónarhorni tónblæs og hljóðblæs og snerta aðeins á 

tóntungumáli hvers verks. Ekki er um sömu fagurfræði að ræða hjá þessum tónskáldum, en 

þau eiga það sameiginlegt að beina athygli sinni á tónblæ, hljóðblæ og nútímahljóðfæratækni. 

Sciarrino og Lachenmann voru ákveðnir áhrifavaldar næstu kynslóðar tónskálda þegar kom 

að hugsun út frá hljóðum og eru þeir dæmi um tónskáld sem lögðu áherslu á að kanna tónblæ 

og möguleika hljóðfæranna.53 

3.1. Helmut Lachenmann: Toccatina (1986) 
Verkið Toccatina er fyrir einleiksfiðlu og tekur tæpar fimm mínútur í flutningi. Verkið er 

mjög veikt í styrki og mjög minimalískt þar sem ein ákveðin 

ný strengjatækni er uppistaða verksins. Þessi tækni 

samanstendur af því að nota skrúfuna á boganum til að slá á 

strenginn, þar sem boginn beinist upp í loft. Ekki er beðið um 

staccato beitingu heldur er ætlast til að boginn snerti strenginn 

ákveðið. Á meðan dempar vinstri höndin strengina, þeim 

                                                
51 David Stromberg, Helmut Lachenmann – Pression. 
52 Strange, The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques, loc. 334. 
53 (Einar Torfi Einarsson, munnleg heimild, 28. ágúst 2017) 
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megin sem þeir eru lengri svo eftirsótta tónhæðin, sem er mjög há í gegnum verkið, heyrist. 

Sumstaðar er víbratói bætt við þessa tækni eins og sjá má á mynd 1.54   

3.2. Pierluigi Billone: ITI KE MI fyrir einleikslágfiðlu (1995)  

Í verkinu ITI KE MI er lágfiðlan algjörlega endurhugsuð þar sem hvorki uppsetning strengja 

né stilling er hefðbundin og tækni hljóðfæraleikarans er samansafn 

af útvíkkaðri en allra helst nýrri tækni til að framkalla margskonar 

ný hljóð. Nóturnar eru mjög abstrakt og frekar óskiljanlegar ef 

nánari útskýringar eru ekki við hendi.55 Billone handteiknaði einnig 

grafískar nótur sem er mjög viðeigandi í svona áferðamiklu verki 

(sjá mynd 1). Með orðinu ITI í titli verksins, sem þýðir nýtt tungl, 

gefur Billone þannig til kynna fjarveru hins hefðbundna hljóðheims 

og hann varpar þannig ljósi á þann hluta tónlistar eða þau hljóð eða 

óhljóð hljóðfærisins sem eru oftast hunsuð eða talin vera óæskileg. 

Orðið KE þýðir munnur þar sem Billone líkir eftir ýmsum söng og talhljóðum, en engin 

augljós skýring virðist vera á notkun orðsins MI í titli verksins, sem þýðir kvenleiki.56 

                                                
54 Helmut Lachenmann, Toccatina Study for Violin alone, útsetning: Helmut Lachenmann 

(Wiesbaden: Breitkopf & Hartel, 1986). 
55 Pierluigi Billone, ITI KE MI Für Viola, útsetning: Pierluigi Billone (1995), sótt 20. ágúst 2017 á 

http://www.pierluigibillone.com/pdf/iti_ke_mi_example.pdf. 
56 Barbara Maurer, „ITI KE MI.“ Pierluigi Billone, sótt 20. júlí 2017 á 

http://www.pierluigibillone.com/en/texts/iti_ke_mi.html. 
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 Mikil hreyfing er í verkinu og á sama tíma óróleiki en allra helst ógrynni af nýrri 

strengjatækni. Verkið byrjar á löngum, skerandi og yfirþrýstum sul tasto col legno tóni, þar 

sem viður og málmur hittast sem gefur mun hvassari og beittari áferð en ef boganum væri 

beitt með hárum bogans. Hnökralaust snýr hljóðfæraleikarinn síðan boganum við og heldur 

áfram að leika verkið.57 Ákveðin afmörkuð túlkun á hljóðblæ lágfiðlunnar er í forgrunni í ITI 

KE MI þó að greinilegt sé að ákveðið tónmengi gegni sínu hlutverki, þar sem verkið krefst 

ákveðinnar stillingar og ákveðinna strengja hljóðfærisins. Öðrum streng hljóðfærisins er t.d. 

sleppt og annar strengur á borð við þann fjórða er notaður í staðinn. Strengirnir eru stilltir í E 

C G og A. Þessi stilling gefur strengjunum einnig ákveðna áferð sem litar verkið í gegn. 

Í verkinu má heyra ýmis ískurhljóð og yfirþrýsting, breiða víbringa, viðarhljóð, 

lofthljóð og málmhljóð. Verkið er nokkuð staðfast þar sem boginn er á mikilli hreyfingu; í 

hringi, fram og aftur eftir fingrabrettinu, og í 

þau örfáu skipti sem verkið fer niður í 

dýnamík og hreyfingu tekur við veikt 

viðarlofthljóð á löngum nótum þar sem 

boginn er staðsettur á stólnum. Með því að 

beita boganum í hringi á meðan spilað er, 

kemur fram bylgjótt breyting í áferð þar sem við heyrum aðra og grófari áferð þegar boginn 

strýkur strengina upp og niður heldur en eins og hefðbundið er, þvert á strengina.58 En 

tónhæðin og tónblærinn haldast í hendur í ýmissi tækni sem er notuð í þessu verki. T.d. fáum 

við mjög skæra en nokkuð hreina áferð þegar boganum er beitt sub ponticello, og þá 

sérstaklega þegar hann er staðsettur mjög nálægt strengjahaldaranum þar sem tónhæðin 

gegnir mikilvægu hlutverki. Í enda verksins kemur Billone aftur að löngum sul pont. col 

legno tóni sem færist sub pont., en í þetta sinn er tónninn enn yfirþrýstari sem skapar óhljóð 

sem líkja má við ískur á krítartöflu. Strengirnir neðan við brúna eru einnig dempaðir til að 

skapa enn meiri óhljóð.59 

3.3. Kaija Saariaho: Sept Papillons (Sjö fiðrildi) fyrir einleiksselló (2000)  
Kaija Saariaho á það til að vera aðeins nær áferðum og hljóðblæ heldur en tærum tónum á 

„noise/pure sound“ ásnum en í flestum tilfellum eru tónarnir og val tóna alltaf mikilvægur 
                                                
57 WasteLAnd, „Pierluigi Billone – ITI KE MI – Marco Fusi.“ Myndband, 27:12, sótt 2. ágúst 2017 á 

https://www.youtube.com/watch?v=VeM71TWqD_g&t=190s. 
58 Strange, The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques, loc. 507. 
59 WasteLAnd, Pierluigi Billone – ITI KE MI – Marco Fusi. 
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hluti af tónlistartungumáli hennar. En tónarnir sem Saariaho notar, allavega í akústískum 

strengjaverkum sínum og í umrædda verkinu Sept Papillons, eru að mestu annað hvort 

náttúrulegir yfirtónar eða tónar spilaðir með sömu tónhæð og náttúruleg yfirtónaröð ákveðins 

tóns. Tóntungumál hennar er því mjög náttúrulegt og á einhvern hátt hálfhlutlaust og gefur 

tónblæ og hljóðum því ósjálfrátt pláss, og virka þau eins og náttúruleg afleiðing af tónunum. 

Þannig eykur hún vægi tón- og hljóðblæs í verkum sínum, þó það sé á annan veg en Billone 

kýs að fara.  

Borið saman við verkið ITI KE MI má heyra að Billone velur sér hljóð, gefur því fullt 

vægi, skiptir svo yfir í næsta hljóð og myndar þannig form úr því. En Saariaho leyfir sér að 

vera músíkölsk og rómantísk og með sterka framvindu í Fiðrildastykkjunum sjö, þó að tón- 

og hljóðblær og nútímanálgun á hljóðfærið sé mikilvægur 

þáttur í báðum verkunum. Saariaho nálgast verkið á mjög 

kvenlegan hátt þar sem það inniheldur mikið af 

smáatriðum, mýkt og léttleika, enda gefur titillinn það 

e.t.v. til kynna.  

Í Sept Papillons eru allar skiptingar mjög 

smekklegar og lúmskar, mjög mikið er um það að „glissa“ 

á milli tónblæja; t.d. á milli sul ponticello, normale og sul tasto, á milli tóns með 

hefðbundnum tónblæ og samhljómandi yfirtóns, og í fyrsta kaflanum er smám saman farið úr 

yfirtónatrillu yfir í tremolo á sama langa hljómnum. Yfirtónatrilla lýsir sér þannig að trillað er 

á milli venjulegs tóns og samhljómandi yfirtóns, og er því trillað á milli mismunandi 

tónblæja. Hún notar gjarnan grófan yfirþrýsting sem nokkurskonar tengingu úr einni áferð í 

aðra (sjá mynd 3) sem myndar þema í gegnum verkið, þar sem hendingunni lýkur í öllum 

tilfellum á yfirtóni með tremolo sem smám saman verður hægara og hægara þó að ekki komi 

þetta alltaf fyrir eins í verkinu.60 Þar sem bent er til þess að þrýstingurinn minnki smám 

saman í seinni hluta þessarra hendinga og tónninn annað hvort orðinn að yfirtóni eða 

myndaður sul tasto, verður þykk en mjúk tónlaus viðaráferð eftir í lok hendingarinnar og 

hverfa hljóðin því smám saman. Fyrst hverfa tónarnir og síðar öll hljóð.61  

                                                
60 Kaija Saariaho, Sept Papillons for solo cello, ústetning: Kaija Saariaho (England: Chester Music 

Ltd., 2002). 
61 Freya Schack-Arnott, „Kaija Saariaho’s Sept Papillons.“ Myndband, 9:08, sótt 17. ágúst 2017 á 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz4io_Drv2Y.  
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Trillur og hraðar arpeggíur eru mjög áberandi í verkinu og í fimm köflum af sjö eru 

arpeggíurnar ráðandi. Þá eru oft yfirtónum blandað inn í þær þar sem ákveðnir tónar eru alltaf 

leiknir sem yfirtónar, þannig myndast hálfbylgjótt áferð á 

arpeggíurnar.62 Yfirtónatrillurnar taka við þegar arpeggíurnar 

hvíla sig og í eyrum hlustandans blandast þetta mjög smurt 

saman. Kafli VI er sá kafli í verkinu sem inniheldur mest af 

hljóðum og áferðum, þar sem þau fá langmesta plássið á meðan 

hrynur og tónefni er sem einfaldast. Þyrping (e. cluster) af 

yfirtónum hljómar þegar yfirþrýstingi er beitt sul ponticello sem 

er það mesta sem við fáum 

af tónum yfir kaflann. Kaflinn byrjar án boga þar sem 

vinstri hendi sellóleikarans slær þvert yfir strengina til 

skiptis með vísifingri og litla fingri og myndar þannig 

ákveðið ásláttarhljóð þegar strengirnir slást á 

fingrabrettið. Þegar boginn slæst í för læðist inn þétt og 

ágætlega hávært pappírshljóð og djúpur dróni, einstaklega sul pont. (e. extremely sul pont.) 

með tremolo hreyfingum.63 

3.4. Rebecca Saunders: Fletch (2012) fyrir 
strengjakvartett 

Aðaluppistaða strengjakvartettsins Fletch er sú hreyfing sem lýsir sér 

sem upp-bogastrok á tvöfaldri yfirtónatrillu, sem byrjar í engu og eykst 

smám saman í styrk og boginn færist á sama tíma að sul ponticello og 

glissar upp tónhæð, alveg að enda strengs. Saunders lýsir þessu sem 

hreyfingu fyllta reiði sem skýtur hljóðinu út í geim.64 Þetta er hálfgert 

þema í gegnum verkið þar sem hljóðfærin spila ofan í hvort annað, eins og til að rugla hvort 

annað í rýminu. Gliss út strenginn er einnig notað í öðru samhengi í gegnum verkið (sjá mynd 

5). 

                                                
62 Kaija Saariaho, Sept Papillons for solo cello. 
63 Freya Schack-Arnott, Kaija Saariaho’s Sept Papillons. 
64 Fiveagainstfour, „Rebecca Saunders – Fletch.“ Myndband, 16:58, sótt 31. ágúst 2017 á 

https://www.youtube.com/watch?v=t5UYvY1ducc. 
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Saunders notar, eins og Billone í ITI KE MI, svokallað scordatura65 í verkinu þar sem 

hljóðfærin eru þá í óhefðbundinni stillingu. Sellóið er t.d. stillt áttund neðar en venjulega sem 

gefur okkur breyttan tón- og hljóðblæ 

vegna þess hve laus strengurinn er, og 

svarar þ.a.l. seinna en venjulega. Hún 

notar fjórar mismunandi sul ponticello 

beitingar; pianissimo sul pont. þar sem 

sóst er eftir að heyra sem flesta yfirtóna, 

sul pont. sem tónblæ í sinni upphaflegu 

meiningu66 og að lokum sul pont. 

fortissimo, sem grófa og ýkta 

eyðileggingaráferð. Hún glissar líka á 

milli tónblæja eins og Saariaho gerir; frá 

venjulegri staðsetningu yfir í sul 

ponticello eða sul tasto og frá venjulegum 

tóni smám saman yfir í samhljómandi yfirtón, t.d. í yfirtónatrillu.67 Á meðan glissandi 

málmkenndir, skrækir en veikir tónar skjótast út um allt á mjög myndrænan 

hátt, kemur sellóið öllum á óvart með djúpum, loðnum og bylgjóttum tóni 

sem læðist inn. 

Þrátt fyrir að í verkinu sé mikið af skjótandi beittum tónum myndast 

alltaf ákveðið tónahlutleysi þegar tónavalið samanstendur að mestu af náttúrulegum 

yfirtónum. Rebecca Saunders og Kaija Saariaho virðast báðar laðast að því tónmáli, sem er 

samt sem áður mjög opið tónmál og hafa þær báðar sitthvora túlkunina á því.68 

Lokaorð 

Vægi tónblæs í tónsmíðum hefur aukist gífurlega síðan snemma á 20. öld og má því segja að 

                                                
65 Scordatura er ítalskt orð og þýðir afstilling. 
66 Þar sem tónblær er litur á tóni, og tónhæðin er í forgrunni og heyrist greinilega. 
67 Rebecca Saunders, Fletch, útsetning: Rebecca Saunders (Frankfurt: Henry Litolff’s Verlag/C.F. 

Peters, 2012), sótt 31. ágúst 2017 á 

https://issuu.com/editionpeters/docs/fletch_partitur_endf.a4w_mit_umschl. 
68 Fiveagainstfour, Rebecca Saunders – Fletch. 

Mynd 10 Glissando 
út í enda strengsins 

Mynd 9 Mismunandi sul ponticello beitingar 



notkun tónblæs sé orðin að mikilvægu tískufyrirbrigði í nútímatónlist. Mikil þróun hefur átt 

sér stað í þessari nálgun þegar við kemur tilgangi, umræðum, aðferðum og nýjum víddum. 

Hljóðfærin halda áfram að koma okkur á óvart í hljóðmyndun og er ljóst að margar dyr opnist 

þegar byrjað er að stinga nefinu í þetta viðfangsefni. Einstaklega forvitnilegt var að kanna 

annað hljóðfæri en mitt eigið þegar við kemur þessu efni. Það var einnig mjög frelsandi og 

þar sem umfjölluð tæknibeiting er tiltölulega auðveld gat ég sjálf spreytt mig á henni og því 

prófað mig áfram með eigin hugmyndir. Skilningur á nýrri tækni strengjahljóðfærisins 

hjálpaði mér að skilja betur viðeigandi verk og hvernig framkvæma megi framandi og 

margslungin hljóð á strengjahljóðfærið og því hvernig tónskáldið fer að.  

Ljóst er að hægt er að fara margar mismunandi leiðir í pússluspili tónblæja og hljóða í 

tónsmíðum eftir að tekin voru dæmi um notkun nýrrar hljóðfæratækni úr nokkrum 

samtímaverkum. Tónblæ og hljóðblæ er gefið mismikið vægi í umfjölluðum verkum en 

greinilegt er að hægt er að gefa hljóðblæ mikið vægi án þess að aðrir vinklar þurfi að gjalda, 

eins og ljóst er í verkinu Sept Papillon eftir Kaija Saariaho. Nýjum áferðum og hreyfingum er 

náð fram þegar ákveðinni nútímatækni er blandað saman, við hvora aðra og við tóna eða 

hryn, eins og Rebecca Saunders sýnir fram á í stykkinu Fletch fyrir strengjakvartett. Einnig 

sýnir Pierluigi Billone fram á að hægt sé að leggja enn meiri áherslu á tónblæ og að öruggt sé 

að gefa honum óeðlilega mikið pláss eins og kom í ljós í verkinu ITI KE MI. Tónskáld sem 

tekið hafa að sér að kanna þessar slóðir hafa látið bera á sér og spennandi er að sjá hvert 

þróunin tekur okkur næst. Þessi vinna hefur virkað sem mikil hvatning fyrir mig sjálfa og 

hefur hún nýst sem gátt frá eigin hljóðahugmyndum til hljóðfæranna, og því einföldun á því 

hvernig nýta megi hljóðmöguleika hefðbundinna hljóðfæra í hugmyndum hvers og eins. 
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