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Ágrip 

 

Ritgerð þessi fjallar um notkun tónlistar í völdum kvikmyndum eftir sænska leikstjórann 

Ingmar Bergman. Fyrri hluti hennar er sögulegt ágrip tónlistar í kvikmyndum og í 

framhaldi er litið inn í hljóðheim Bergmans ásamt því að skoða áhrif tónlistar á 

áhorfandann. Því næst verður greint frá hlut tónskáldsins J. S. Bachs í verkum Bergmans 

en þar verða sellósvítur Bachs sérstaklega skoðaðar. Að lokum verða áhrif frá August 

Strindberg skoðuð og rýnt í hvernig Bergman aðlagar kjarna kammerformsins að 

kvikmyndagerð sinni. Kvikmyndirnar sem teknar verða fyrir og greindar til þess að skýra 

viðfangsefnið eru Såsom i en spegel (1961), Tystnaden (1963), Höstsonaten (1978) og 

Saraband (2003).  
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1 Inngangur 

Þegar kemur að upplifun kvikmynda spilar tónlist iðulega stórt hlutverk. Hægt er að beita 

tónlist í kvikmyndum á margvíslegan hátt og kalla fram mismunandi áhrif eftir því hvers 

konar andrúmsloft á að skapa. Ýmist eru fengin tónskáld til þess að semja sérstaka tónlist 

við kvikmyndir eða notuð verk sem þegar eru til. Það er sama hvorri aðferðinni er beitt; 

tónlist er yfirleitt ætlað að auðga söguþráðinn og kalla fram tilfinningaleg og líkamleg 

viðbrögð hjá áhorfandanum. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvernig sænski 

leikstjórinn Ingmar Bergman (1918-2007) notar tónlist í kvikmyndum sínum. Þær 

kvikmyndir sem teknar verða fyrir og greindar eru Såsom i en spegel (1961), Tystnaden 

(1963), Höstsonaten (1978) og Saraband (2003) en einnig verða tekin dæmi úr öðrum 

myndum eftir Bergman til þess að skýra og greina viðfangsefnið.   

Á ferli sínum leikstýrði Bergman að minnsta kosti hundrað leiksýningum, fimmtíu 

kvikmyndum, fjörutíu útvarpsleikritum, þremur óperettum, þremur óperum, fimmtán 

sjónvarpsþáttum og níu auglýsingum. Það er því óhætt að segja að hann hafi verið 

afkastamikill listamaður fram á síðasta dag en síðasta kvikmynd hans kom út árið 2003 

og lést hann fjórum árum seinna.  

Ingmar Bergman er einn þeirra leikstjóra sem hefur notað tónlist á 

þýðingarmikinn hátt. Hér verður reynt að leita svara við spurningum eins og með hvaða 

hætti Bergman gefur tónlist hlutverk í kvikmyndum sínum og hvaða brögðum hann beitir 

til þess að hámarka áhrif tónlistarinnar. Fyrir nemanda í kvikmyndafræði á lokaári við 

Háskóla Íslands sem jafnframt er nemandi í klassískum píanóleik á framhaldsstigi við 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar kviknaði áhugi á að skoða þessar spurningar út frá 

kvikmyndafræðilegum og tónlistarlegum forsendum. Bakgrunnur námsins verður nýttur 

til að leita svara við þessum spurningum og greina viðfangsefni ritgerðarinnar. 

Til að byrja með verður farið yfir ágrip af sögu tónlistar í kvikmyndum þar sem 

stiklað er á stóru um sögu og þróun tónlistar í kvikmyndum. Þar á eftir verður hljóðheimur 

Bergmans skoðaður og greindur út frá sýn hans á notkun tónlistar í kvikmyndum sínum. 

Síðan verður fjallað um þau áhrif sem tónlist í kvikmyndum getur haft á áhorfandann með 

tilliti til lífeðlisfræðilegrar svörunar taugakerfisins og viðbragða áhorfandans. Þá verður 

fjallað um notkun Bergmans á tónlist eftir þýska tónskáldið J. S. Bach þar sem Saraböndur 

úr sellósvítum Bachs eru í brennidepli. Að auki verða áhrif frá sænska leikhússkáldinu 

August Strindberg skoðuð með sérstöku tilliti til kammerformsins sem Bergman aðlagaði 
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að kvikmyndagerð sinni í nokkrum kvikmyndum. Að lokum verða meginatriði 

ritgerðarinnar dregin saman. 
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2 Tónlist í kvikmyndum 

 

2.1. Ágrip af sögu tónlistar í kvikmyndum 

 

Tónlist hefur verið hluti af kvikmyndasögunni allt frá fyrstu tíð. Jafnvel í þöglu 

myndunum var tónlist lykilatriði í upplifun kvikmyndarinnar. Uppruna 

kvikmyndatónlistar má rekja til loka 19. aldar þar sem franski uppfinningamaðurinn 

Emile Reynaud sýndi kvikmynd sína Pantomimes Lumineuses í nóvember árið 1892. Sú 

kvikmynd var með píanóundirleik sem var sérstaklega samin af Gaston Paulin. Á þessum 

tíma koma einnig við sögu frönsku Lumiéré bræðurnir en þeir sýndu stuttmyndir með 

píanóleik og organleik í desember árið 1895. Þá spilaði hinn franski George Méliés sjálfur 

á píanó á frumsýningu kvikmyndar sinnar Le Voyage Dans La Lune árið 1902.1 Tilgangur 

tónlistarinnar var fyrst um sinn til þess fallinn að hylma yfir lætin í skjávarpanum sem 

notaður var á fyrstu árum kvikmyndagerðar.2 Þöglu myndirnar voru því yfirleitt ekki 

algjörlega þöglar.  

Árið 1927 voru tímamót í kvikmyndasögunni en þá kom fyrsta talmyndin út þar 

sem persónurnar á hvíta tjaldinu bæði töluðu og sungu. Kvikmyndin sem um ræðir er The 

Jazz Singer (Alan Crosland, 1927) og batt hún enda á skeið þöglu myndanna.3 Síðar 

þróaðist undirleikur kvikmyndanna út í sinfóníur sérstaklega samdar fyrir ákveðna 

kvikmynd og markar kvikmyndin King Kong (Merian C. Cooper og Ernest B. 

Schoedsack) frá árinu 1933 tímamót að því leytinu til. Sinfónían sem samin var af Max 

Steiner, hámarkaði hryllinginn og dramatík kvikmyndarinnar en þetta hafði fólk ekki séð 

áður. King Kong var í raun fyrsta kvikmyndin sem sýndi raunverulega hvaða áhrif tónlist 

getur haft í kvikmyndum.4 Það sem var meðal annars byltingarkennt við tónlist Max 

Steiners í King Kong var að hann notaði svokallað leiðarstef (e. leitmotif). Hugtakið 

leiðarstef er rakið til tónskáldsins Richards Wagners árið 1851 en það er stutt 

eftirminnilegt tónlistarstef eða þema sem einkennir aðalpersónu sögunnar. Þessi einfalda 

tækni ruddi sér til rúms sem lykilatriði í tungumáli kvikmyndatónlistar.5 Ekki voru allir 

sammála því en þýski heimspekingurinn og tónskáldið Theodor W. Adorno og austurríska 

                                                 
1 Cooke 2010:7.  
2 Luko 2016:59. 
3 Cooke 2010:50. 
4 Cooke 2010:88.  
5 Harper 2009:163.  
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tónskáldið Hanns Eisler gangrýndu notkunina á leiðarstefi. Samkvæmt þeim var sú aðferð 

með öllu óþörf og rökstuðningurinn var sá að kvikmyndin sjálf með notkun tákna og 

tjáningu leikaranna væri nóg til þess að áhorfendur átti sig á framvindu söguþráðs 

kvikmyndarinnar.6  

Þrátt fyrir þessa gagnrýni var leiðarstefið komið til að vera og átti stóran þátt í að 

gefa frásögnum kvikmynda dýpri merkingu, líkt og kvikmyndin Psycho (Alfred 

Hitchcock, 1960) er þekkt dæmi um. Tónlistin í Psycho var samin af ameríska tónskáldinu 

Bernard Herrmann og er sú tónsmíði talin ein sú frumlegasta og áhrifamesta í 

kvikmyndasögunni. Án tónlistarinnar er Psycho einfaldlega ekki jafn hryllileg og má 

segja að áhrif tónlistarinnar kristallast í hinni frægu sturtusenu. Í fyrstu var Hitchcock 

harðákveðinn í að hafa þessu tilteknu senu án tónlistar en Bernand Herrmann fékk hann 

til þess að breyta um skoðun og úr varð eitt frægasta hryllingsatriði kvikmyndasögunnar 

og kvikmyndatónlistar.7  

Í kvikmyndasögunni er gjarnan notuð tónlist sem hefur ákveðinn menningarlegan 

bakgrunn. Sum hljóðfæri virðast hafa fengið ákveðin stimpil og eru gjarnan notuð í 

svipuðum aðstæðum eins og horn eru til dæmis oft notuð í hetjuskyni, dæmi um það er 

Dr. No (1962, Terence Young) og Star Wars (George Lucas, 1977). Fljótlega kom í ljós 

að til eru tvær mismunandi megingerðir af kvikmyndatónlist. Annars vegar er rætt um 

hljóð innan söguheimsins (e. diegetic sound) en birtingarmynd þess getur verið samræður 

sögupersóna, umferðarhljóð eða tónlist úr útvarpi í kvikmyndinni.8 Aðalatriðið er að 

sögupersónurnar heyra það sama og áhorfendur heyra. Hins vegar er rætt um hljóð utan 

söguheimsins (e. non-diegetic sound) sem getur til að mynda verið hefðbundin 

utansöguheims-kvikmyndatónlist eða með öðrum orðum hljóð sem sögupersónurnar eru 

ekki meðvitaðar um en aðeins áhorfendur heyra. Slík hljóð geta einnig verið rödd 

sögumanns.9 Með því að nota þessar tvær aðferðir er hljóðrásin notuð til að dýpka 

merkingarmiðlun kvikmynda. Hljóð innan söguheimsins eru raunsæ hljóð sem eru 

lýsandi fyrir tiltekna atburði eða umhverfi og styrkja söguþráð og framvindu 

myndarinnar. Tilgangur hljóðs utan söguheimsins er oftast sá að vekja viðeigandi hughrif 

og tilfinningar hjá áhorfendum.  

                                                 
6 Cooke 2010: 82.  
7 Cooke 2010:208.  
8 Harper 2009:47. 
9 Harper 2009:51.  
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Á 6. áratugnum færðist kvikmyndatónlist í nútímalegri búning og djass tók að 

ryðja sér til rúms sem kvikmyndatónlist. Ein fyrsta kvikmyndin með djass á hljóðrásinni 

er A Streetcar Named Desire frá árinu 1951 í leikstjórn Elia Kazan. Nútímatónskáldið og 

djassáhugamaðurinn Alex North samdi tónlistina og kvikmyndatónlist varð ekki söm eftir 

það.10 

Samhliða aukningu á neyslu dægurtónlistar sáu bæði kvikmyndagerðarmenn 

og  plötufyrirtæki tækifæri á auglýsingalegum hagnaði. Tónlistarmenn á borð við Elvis 

Presley höfðu mikil áhrif á vinsældir dægurtónlistar í kvikmyndum en hann bæði lék í og  

flutti vinsæl lög til dæmis í kvikmyndunum  Love me Tender (1956, Robert D. Webb) og 

Jailhouse Rock (1957, Richard Thorpe).11 Þegar hér er komið við sögu höfðu upprennandi 

leikstjórar sem voru á uppleið í kvikmyndaheiminum meira og minna alist upp við 

popptónlist. Leikstjórinn Martin Scorcese er dæmi um slíkan leikstjóra og kvikmyndin 

Mean Street (1973) er vert að nefna í því samhengi en í henni notaði hann sitt eigið 

plötusafn og valdi sín uppáhalds lög. Í viðtali sagði Martin Scorcese að með þessu móti 

tjáir leikstjórinn sig með tónlistinni um það hver hann er og hvernig honum líður.12 

Kvikmyndin The Graduate (1967) er einnig mikilvæg í þessu samhengi en þar notaði 

leikstjórinn Mike Nichols tónlist eftir ameríska tvíeykið Simon & Garfunkel. Tónlist 

tvíeykisins setti sterkan svip á The Graduate og var kvikmyndin brautryðjandi í að nota 

texta popplaga í þeim tilgangi að lýsa líðan persóna.13 Sömuleiðis braut það blað þegar 

leikstjórinn Stanley Kubrick hafnaði á síðustu stundu kvikmyndatónlistinni sem Alex 

North hafði samið fyrir kvikmynd Kubricks 2001: A space Oddyssey (1968) og kaus að 

nota klassíska tónlist sem hann valdi sjálfur í staðinn.14  

Samhliða tæknivæðingu og nýjungum í stafrænni tækni breikkaði svið 

kvikmyndatónlistinnar til muna. Hljóðhrif (e. sound effects) var byrjað að nota í auknum 

mæli í stað raunverulegra hljóða og sannaði enski leikstjórinn Alfred Hitcock með 

kvikmynd sinni The Birds (1963) að hljóðhrif geta verið jafn áhrifamikil og 

kvikmyndatónlist varðandi frásögn og framvindu kvikmynda. Fyrsta kvikmyndin í fullri 

lengd með eingöngu rafmagnstónlist var vísindaskáldskaparmyndin The Forbidden 

Planet (Fred M. Wilcox, 1956) en tónlistina sömdu hjónin Bebe Barron og Louis Barron 

                                                 
10 Cooke 2010:215.  
11 Cooke 2010: 399. 
12 Brand 2013. 
13 Cooke 2010:409. 
14 Cooke 2010:442. 
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sem voru frumkvöðlar á sviði raftónlistar. Þeim tókst að  blanda saman raftónum og 

hljóðfæraleik á þann máta sem gerði mörkin milli þeirra illgreinanleg.15  Það var síðan 

kvikmyndin Chariots of Fire (Hugh Hudson, 1981) sem talin er merkileg að því leytinu 

til að raftónlist var notuð til þess að framkalla hljóm sem sinfóníur geta ekki skapað. 

Gríska tónskáldið Vangelis samdi tónlistina í Chariots of Fire en hann hafði einstakt eyra 

fyrir framtíðarlegum hljóm sem hann skapaði á áhrifamikinn hátt í Blade Runner (1982, 

Ridley Scott).  

Tónlistin getur hjálpað til við persónusköpun,  gefið vísbendingu um tímabil og 

staðsett áhorfendur í senunni. James Bond væri ólíklega jafn mikilfenglegur án tóna 

stórhljómsveitarinnar sem glymur undir, Superman (Richard Donner, 1978) gæti líklega 

ekki flogið án tónlistarstefs Johns Williams og áhorfendur Jaws (Steven Spielberg, 1975) 

myndu síður skynja hættuna sem steðjaði að án hins þekkta tveggja nótna stefs sem samin 

voru snilldarlega af John Williams.  

Hér að ofan hefur verið stiklað á stóru í sögu kvikmyndatónlistar og kvikmyndir 

og tónskáld nefnd í því samhengi. Þróun kvikmyndatónlistar víða í heiminum var áþekk 

þeirri sem nefnd er hér að ofan og gjarnan undir áhrifum frá henni, ekki síst í Evrópu. 

Bandaríkjamenn þykja hafa verið þeir fyrstu til að ná góðum tökum á að innleiða hljóð í 

kvikmyndir en Rússar og Þjóðverjar voru einnig að gera tilraunir á þriðja áratugi síðustu 

aldar. Aðrir menningarheimar eins og til dæmis Austurlönd fylgdu um margt annars konar 

þróunarbraut í kvikmyndatónlist en er það utan þessarar ritgerðar að fjalla um það. 

 

 

2.2. Innsýn í hljóðheim Bergmans 

 

Hljóðheimur Ingmars Bergmans verðskuldar nánari athugun þar sem hugmyndir hans um 

tónlist voru á margan hátt óvenjulegar. Innblásturinn sækir hann með beinum hætti í form, 

takt og tónlistartegundir úr tónlistarheiminum. Þessu verður gerð ítarlegri skil neðar í 

þessum kafla.  Það má segja að Bergman beiti tónlist sem byggingareiningum í 

kvikmyndum sínum. Kvikmyndasköpun Bergmans á það sameiginlegt með tónlist að hún 

byggir á flæði og samræmi sem rís og hnígur með dramatískum hápunktum og vaxandi 

styrk. Í augum Ingmars Bergmans er mikilfengleg listsköpun fólgin í því að grípa 

hrynjanda, hughrif og hreyfingu sem þegar saman kemur, líkir eftir andadrætti okkar 

                                                 
15 Brand 2013. 
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sjálfra. Samkvæmt Bergman má því segja að list hafi með öndun að gera, innöndun og 

fráöndun. Það sama á við um lífið sjálft og hrynjanda þess með daga og nætur, ljós og 

skugga, það að anda inn og anda út – þannig er lífið. Og þennan  hrynjanda er mikilvægt 

að hafa í túlkun okkar. Við þurfum að gefa gaum að hverju atriði, hvort sem það 

inniheldur hraða, kyrrð, viðnám, eftirgjöf eða slökun. Allt þetta veitir áhorfendum 

viðvarandi spennu allan tímann en þó á þann hátt að þeir finna andadrátt sinn rísa og hníga 

með verkinu – og einungis þannig virkar hinn mikilvægi hrynjandi - en án hans virkar 

ekkert.16 

Bergman náði jafnframt góðum tökum á notkun þagnarinnar í kvikmyndum sínum 

og tókst að sýna hvað hún er mikilvæg og getur gert mikið fyrir senu í kvikmynd. Þögnin 

segir oft meira en þúsund orð og getur verið gríðarlega áhrifamikil. Mikilvægt er að veita 

þögninni athygli og sjá að þögn er ekki bara dauð stund. Þögn getur haft róandi áhrif en 

einnig gert áhorfandann spenntan. Lengd þagnarinnar skiptir máli eftir því hvernig 

leikstjórinn vill að áhorfandanum líði. Því lengri sem hún er, því lengur bíður áhorfandinn 

í eftirvæntingu eftir því sem gerist næst. Með því að hafa þögn fylgist áhorfandinn meira 

með líkamstjáningu og svipbrigðum leikaranna og verður því hver hreyfing meira 

áberandi. Á þessum þöglu stundum fær áhorfandinn einnig tækifæri til þess að sökkva sér 

lengra og dýpra inn í kvikmyndina. Þegar tónlist er síðan bætt á hljóðrásina eftir langa 

þögn ýtir það undir áhrif tónlistarinnar.  

Í viðtali sagði Bergman að heyrnin væri mikilvægasta skynfærið og þegar hann 

rannsakaði senu lokaði hann augunum og hlustaði. Hann hlustaði eftir því hvort senan 

hljómaði rétt og ef svo væri, þá liti hún rétt út.17 Aðspurður í viðtali árið 1982 um samband 

sitt við tónlist segir Bergman: ,,Tónlist hefur alltaf verið [...] ein mín mikilvægasta 

uppspretta innblásturs, jafnvel sú allra mikilvægasta.”18 Í bók Ingmars Bergmans The 

Fifth Act (2001) segir hann að ef hann væri ekki leikstjóri væri hann tónskáld og segist 

frekar vinna verk sín eins og tónskáld. Hann líkir leikurum sem hann vinnur með við 

hljóðfæri og notfærir sér hugtök úr tónlistarheiminum eins og takt, hrynjanda, þögn, 

dvínandi og vaxandi styrk atriðsins og fleira þegar hann undirbýr tökur með leikurum.19 

                                                 
16 Steene 2005:141. 
17 Renaud 2011. 
18 Renaud 2011.  
19 Bergman 2001. The Fifth Act. The New Press, New York, vísað  
 til án blaðsíðutals í „An Unrequited Love of Music“, Charlotte Renaud. 
Jon Asp og Sarah Snavely þýddu, ingmarbergman.se, 18. október 2011,  
sótt 7. mars 2018 af  
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Svo virðist sem tónlistin sé því ekki aðeins uppspretta innblásturs fyrir hann á meðan 

handritið er samið, heldur einnig verkfæri við kvikmyndatöku.  

Bergman er þekktur fyrir að hafa sömu leikara í kvikmyndum sínum og myndaði 

þannig náinn hóp sem vann saman eins og fjölskylda á meðan á tökum stóð. Sænski 

leikarinn Max von Sydow var áberandi meðlimur þessarar „fjölskyldu“ en hann lék alls í 

tólf myndum Bergmans. Samkvæmt Sydow lét Bergman leikarana fá handritsdrög og á 

þeim voru nákvæmar lýsingar atriðsins ásamt upplýsingum um hvar hápunkt atriðsins 

væri að finna.20 Þetta hljómar eins og nótur að tónverki þar sem allar upplýsingar koma 

fram um hvernig spila skal verkið og því augljós tenging við tónlist og tónsmíðar. Um 

þetta talar Bergman sjálfur og vísar hér í vinnsluna á kvikmyndinni Persona (1966): ,,Ég 

hef ekki lokið við kvikmyndahandrit í venjulegum skilningi. Það sem ég hef skrifað 

virðist í mínum augum líkjast frekar laglínu sem ég muni síðan útsetja með hjálp 

samstarfsmanna minna þegar við förum að taka upp [...]”21 Tengdasonur Bergmans, 

Henning Mankell, staðfestir þetta ennfrekar en hann sagði árið 2007 eftir að Bergman 

lést:  

 

Undir lokin gat hann hvorki horft á kvikmyndir, sjónvarp eða lesið bók. Það eina 

sem var eftir var tónlistin [...] Hann talaði oft um nótur í stað handrits og notaði 

tónlistarhugtök til þess að lýsa kvikmyndum sínum og leikritum. Hann talaði um 

verkin til dæmis sem sónötur og var ávallt að leita að tónlistarlegum þáttum sem 

hægt væri að greina í kvikmyndum sínum og framleiðslu [...] Tónlistin var bæði 

byrjunin og endirinn. Í tónlistinni sá hann miskunnarsöm augnablik og eins konar 

gátt að annarri veröld sem var frábrugðin þeirri sem við getum skynjað. Kannski 

fann hann í tónlist þá brú sem nær yfir í aðra heima sem flest okkar leita að [...]22 

 

Bergman beitir gjarnan þeirri aðferð að endurtaka sömu klassísku tónlistarkaflana 

í kvikmyndum sínum sem ljær hljóðrásinni spennandi textatengsl (e. intertextuality) og 

gefur aukalega vídd. Með því að nota þessa endurtekningu gefur það frásögninni dýpri 

merkingu og endurtekningarnar sjálfar skapa merkingu. 

Tónlistin í kvikmyndum Bergmans er gjarnan notuð innan söguheimsins þannig 

að tónlistin er aðgengileg sögupersónum í gegnum bæði sjón og heyrn. Í slíkum tilfellum 

                                                 
http://www.ingmarbergman.se/en/universe/unrequited-love-music. 
20 Renaud 2011. 
21 Steene 2005:54. 
22 Luko 2016:229. 



 

 11 

 

 

er tónlistin leikin innan söguheimsins af tónlistarmanni eða sinfóníu, eða á rætur að rekja 

til plötuspilara eða útvarps.23 Bergman notar tónverk oft til þess að ramma kvikmyndir 

sínar inn með því að byrja og enda kvikmyndina með sama tónverkinu. Þetta sjáum 

endurtekið í gegnum kvikmyndir hans til dæmis í Såsom i en Spegel með sellósvítu nr. 3 

eftir Bach, Viskningar och Rop (1972) með Mazurka eftir Chopin, Fanny och Alexander 

(1982) með kvintett eftir Schuman, Till glädje (1945) með níundu sinfóníu Beethovens, 

Sommarlek (1951) með Svanavatnið eftir Tchaikovsky og fleiri.24 

Bergman er þekktur fyrir að nota nærmyndir þar sem augun eru í aðalhlutverki. Í 

sumum tilvikum eru atriðin bæði án tals og tónlistar; einungis tjáning persónnunar á útrás 

tilfinninga blasir við áhorfandanum. Þetta sjáum við til dæmis endurtekið í kvikmyndinni 

Viskningar och rop (1972). Á öðrum stundum á sér stað annars vegar djúpt samtal milli 

tveggja persóna eða hins vegar einræða þar sem persónan tjáir upphátt hugsanir sínar. 

Slíkar senur birtast endurtekið í Persona (1966), Viskningar och rop, Höstsonaten og 

Saraband og fleiri kvikmyndum Bergmans. Nærmyndirnar eru expressjónískar í lýsingu 

á tilfinningu og þjáningu og sagði Bergman í viðtali að augu leikaranna séu afar mikilvæg 

og nauðsynleg í kvikmyndatökum.25 Samkvæmt Bergman er andlit manneskjunnar það 

mikilvægasta í túlkun á hvíta tjaldinu. Um þetta sagði hann sjálfur: ,,Mannlega andlitið 

er útgangspunktur í kvikmyndagerð. Vissulega getum við sökkt okkur í fagurfræði 

klippinga (e. montage); við getum blásið lífi í hluti og breytt kyrrð yfir í dásamlegan 

hrynjanda; við getum gert náttúrurannsóknir á undraverðri fegurð en nálgunin á andlit 

manneskjunnar er án vafa aðalsmerki kvikmyndarinnar.”26    

Áhersla á svipbrigði og augu leikarans á sér rætur í kvikmyndagerð þögla 

skeiðsins og var það til að mynda ungverski kvikmyndafræðingurinn Béla Balázs (1884-

1949) sem skrifaði um nærmyndir og mannsandlitið. Samkvæmt honum er andlitstjáning 

margraddaðri heldur en tungumál. Líkja má röðun orða við það hvernig nótum er raðað í 

sönglagi. Andlit sem sýnir svipbrigði getur komið til skila fjölþættum  tilfinningum 

samtímis á svipaðan hátt og samhljómur mishárra tóna. Og það er einmitt sambandið á 

milli þessara ólíku tilfinninga sem kemur tjáningunni til skila á skapandi hátt en þó af 

jafnvægi. Kjarninn er sá að þessi samhljómur tilfinninganna á sér stað samtímis og því er 

                                                 
23 Luko 2016:60. 
24 Renaud 2011. 
25 Sjöman 1963. 
26 Steene 2005:146. 
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ekki hægt að koma til skila í orðum.27 Í kvikmyndagerð er það nærmyndin sem á 

tæknilegan hátt er einskonar forsenda þeirrar listar að andlit sýni svipbrigði og er þar af 

leiðandi talið vera list af hærra stigi í kvikmyndagerð. Andlitið þarf að staðsetja og 

einangra mjög nálægt okkur, fjarri öllu sem sem gæti truflað athygli áhorfandanda (en 

slíkt er ekki hægt að gera á sviði); athygli okkar þarf að geta dvalið um stund til að geta 

lesið í túlkunina. Í nærmyndinni getur sérhver andlitshrukka verið mikilvæg túlkun 

persónunnar og sérhver svipbrigði sem andlitsvöðvar framkalla, geta verið vísbending um 

innri tilfinningaólgu. Í kvikmyndaatriðum er nærmyndinni oft beitt til að ná fram hápunkti 

í mikilvægu atriði og því má segja að beiting nærmyndinnar samsvari hinum ljóðræna 

kjarna leiklistarinnar.28 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. og 2. Úr kvikmyndinni Persona.  Andlit Elisabetu Vogler (Liv Ullman) 

 fyllir skjáinn og hún starir beint í augu áhorfandans. 

 

Í sumum tilvikum er tónlistin aðalatriði þessara sena þar sem dramatískir tónar tjá 

tilfinningar persónanna. Dæmi um þetta er í kvikmyndinni Såsom i en spegel þegar 

nærmynd er sýnd af andlitum Karin (Harriet Anderson) og Minus (Lars Passgård) eftir 

óræða senu í skipsbrakinu sem hvorugt þeirra getur tjáð sig um og dimmir sellótónar fá 

því það hlutverk. Við sjáum þetta einnig í kvikmyndinni Viskningar och rop þegar 

systurnar Maria (Liv Ullman) og Karin  (Ingrid Thulin) reyna að hugga hvor aðra, þær 

tala mikið saman en áhorfendur heyra ekkert; hljóðið er tekið af og eina sem heyrist eru 

sellótónar eftir Bach. Béla Balázs kallar slíkar senur hljóðræna nærmynd (e. an aural 

close-up) sem eiga sér iðulega stað í miðju og forgrunni. Það er í senum af þessu tagi sem 

Bergman notar tónlist í djúpstæðum tilgangi. Með því að beita tónlistinni á jafn afgerandi 

                                                 
27 Balázs 2010:34. 
28 Balázs 2010:37. 
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hátt og raunin er getur hún undirstrikað persónusköpun kvikmyndarinnar. Ingmar 

Bergman virkjar því klassíska tónlist í kvikmyndum sínum á áhrifamikinn hátt.29 

 

Mynd 3. og 4. Úr kvikmyndinni Viskningar och rop. Systurnar Maria og Karin tala  

saman á meðan hljóðið innan söguheims er tekið af og sellótónar Bachs taka yfir. 

 

 

2.3. Áhrif tónlistar á áhorfandann 

 

Tónlist getur þjónað margvíslegaum tilgangi í kvikmyndum en einn helsti tilgangurinn er 

að hafa áhrif á tilfinningar áhorfandans. Í sumum tilfellum er tónlistin aðeins lágstemmd 

bakgrunnstónlist sem líður eins og undiralda og er í þeim tilvikum oftast samin í þeim 

tilgangi. Í öðrum tilfellum er tónlistinni ætlað að leiðbeina áhorfandanum um 

tilfinningalegt samband sitt við atburði kvikmyndarinnar. Þá eru ýmsum brögðum beitt 

til þess að ná fram rétta andrúmsloftinu. Oft kemur tónlist inn í atriði þegar breyting á sér 

stað á framvindu frásagnarinnar eða andrúmslofti. Í krafti sértækrar tjáningar sinnar og 

samspils við myndrásina getur tónlist skapað þýðingu sem ekki er til staðar í myndræna 

efninu einu og sér.  

Ein áhrifaríkasta leið sem tónlist getur haft áhrif á öruggan hátt er með 

lífeðlisfræðilegum hætti þ.e. með vissum ósjálfráðum vissri ósjálfráðri svörum af völdum 

örvunar á taugakerfi mannsins. Dæmi um örvun af þessu tagi er taktur, dýnamík, hraði og 

val á tónhæð sem allt hefur veruleg áhrif á taugakerfi mannsins og er grundvöllur 

lífeðlisfræðilegrar svörunar.30 Styrkbeiting tónlistar er til dæmis höfuðatriði þegar gætt er 

að áhrifum hennar. Tónlist með vaxandi styrk nefnist crescendo en orðið kemur úr ítölsku. 

Sú tónlist ýtir undir spennu og eftirvæntingu hjá áhorfenda. Aftur á móti hefur tónlist með 

                                                 
29 Luko 2016:67-68. 
30 Dickingson 2003:17. 
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dvínandi styrk sem nefnist decrescendo öfug áhrif; róandi og slakandi. Þessum aðferðum 

er hægt að beita smám saman eða snögglega eftir því hvernig áhrif á að kalla fram hjá 

áhorfendum. Hraði kemur þar að miklum notum; accelerando sem hefur vaxandi hraða 

og ritardando sem hefur dvínandi hraða. Þetta hjálpar til við að stjórna viðbrögðum með 

því að láta tónlistina vaxa, viðhalda henni eða minnka tempóið.  

Líkja má tónlist við dáleiðslu sem slekkur á ritskoðun áhorfandans og getur haft 

svipuð áhrif og dáleiðsla; ef hún virkar á réttan hátt gerir hún okkur aðeins minna 

gagnrýnin og færir okkur meiri tilhneigingu til að leyfa okkur að dreyma.31 Tónlist hefur 

haldið sínum stað sem mikilvægur hluti af kvikmyndaforminu vegna þess að hún áorkar 

svo miklu í einu. Kvikmyndatónlist er í senn rými, tungumál, taktur, merki um innri dýpt 

og tilfinningu auk þess sem hún leggur áherslu á sjónræna hreyfingu og sýn. Hún tengir 

skot saman við skot, innlimar áhorfanda á djúpstæðari hátt í frásögnina, umbreytir 

áhorfenda í áheyranda og eflir merkingarvirkni kvikmyndarinnar í heild.32 Tónlistin hefur 

þann eiginleika að segja áhorfandanum meira en það sem hann sér og meira en það sem 

sögupersónurnar segja okkur.  

Áhrifin sem um ræðir hér að ofan svipar til hugmynda sovéska 

kvikmyndagerðarmannsins Sergei Eisenstein um hrifmagn. Eisenstein sá 

kvikmyndalistina sem tól sem hægt væri að nota til þess að örva hugsun áhorfenda og 

hugmyndafræðilega nálgun í gegnum tæknilega uppbyggingu. Í stað þess að segja sögur 

í gegnum myndir gengur kvikmyndagerð Eisensteins út á að beita hugsuninni í gegnum 

myndir og setja af stað neista í vitund áhorfandans. Markmiðið er að ná tökum á 

áhorfandanum og koma til skila ákveðnum hugmyndum, tilfinningum og boðskap. Með 

því að yfirstíga hömlur áhorfandans með hrifmagni eru meiri líkur á að boðskapur 

myndarinnar eigi greiðari aðgang að vitund hans.33 

Greinilegt er að tónlist samanstendur af skipulögðum röðum eininga sem 

manneskjur skilja á einn eða annan hátt og felur í sér flutning eða dreifingu orku, spennu 

og losunar. Tónlistin kemur ekki aðeins utanfrá heldur á hún upptök sín í tilfinningum 

sem bærast innra með okkur. Hún snertir strengi í sálinni en hvers eðlis sú sál sé og hvers 

vegna tónlist hefur sérstakan aðgang að henni hefur lengi skapað umræðu.34  

 

                                                 
31 Harper 2009:733. 
32 Dickingson 2003:39. 
33 Stam 2000:41. 
34 Dickingson 2003:42. 
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3 Notkun Bergmans á tónverkum J. S. Bachs  

 

Þegar litið er á bakgrunn Ingmars Bergmans kemur í ljós að uppvöxtur hans 

einkenndist af ströngu og trúarlegu uppeldi en faðir hans, Erik Bergman, var prestur og 

móðir hans, Karin Bergman, hjúkrunarkona. Æska Bergmans einkenndist að hans eigin 

sögn af skyldum, reglufesti og kirkjurækni. Hinn ungi Bergman fór reglulega í kirkju 

ásamt föður sínum þar sem hann fékk iðulega að sitja hjá orgelleikara kirkjunnar. Þeir 

feðgar höfðu þá hefð að fara hvern skírdag í Engelbrekts kirkjuna í Stokkhólmi til þess 

að hlusta á æfingar Matteusarpassíunnar eftir J. S. Bach. Sem barn voru kirkjuferðirnar 

fyrir Ingmar Bergman eins og gefur að skilja frekar langdregnar en hann hefur þó sagt á 

eldri árum að vissir hlutir hreyfðu við ímyndunaraflinu hans og veittu innblástur mynda 

sem hann sá fyrir sér. Auk þess hélt hann þeim vana að fara reglulega að hlusta á 

Matteusarpassíuna í sömu kirkju á fullorðinsaldri.35 

Klassísk tónlist er áberandi í kvikmyndum Bergmans og þá gjarnan eftir 

heimsþekkt tónskáld á borð við J. S. Bach, Ludwig Van Beethoven, Anton Bruckner, 

Frédéric Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Domenico Scarlatti, Franz Schubert, 

Robert Schumann og Benjamin Britten.36 Ingmar Bergman leikstýrði um fimmtíu 

kvikmyndum og heimildarmyndum og af þeim eru tíu með tónlist eftir J.S. Bach. Hlutur 

Bachs í höfundarverki Bergmans er því allmikið meira en hinna tónskáldana sem nefnd 

eru hér að framan. Helmingurinn af þessum tíu inniheldur Saraböndu eftir Bach en það 

eru kvikmyndirnar Såsom i en spegel, Vargtimmen (1967), Viskningar och rop, 

Höstsonaten og Saraband. Bergman hefur sjálfur rætt mikilvægi Bachs: ,,Hvað 

trúarbrögð varðar, lifum við á tímum endurskoðunar. Bach talar beint til trúarlegra 

tilfinninga sem vantar hjá mörgum nú til dags. Hann færir okkur mikla huggun og ró sem 

fyrri kynslóðir fengu í gegnum hið trúarlega. Bach veitir draumkennda sýn um aðra heima 

og skynjun á eilífð sem engin kirkja getur boðið í dag.”37 Svo virðist sem Bergman hafi 

fundið ákveðinn griðarstað í tónlistinni eftir Bach og að hann komi í staðinn fyrir hið 

trúarlega fyrir nútímamanninn.  

Notkunin á tónsmíðum Bachs gefur kvikmyndum og persónum Bergmans dýpt 

og tjáir tilfinningar og aðstæður þegar persónum er orða vant. Í kvikmyndinni Såsom i en 

                                                 
35 Timm 2008:32.  
36 Luko 2016:60. 
37 Luko 2016:66.  
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spegel er tónsmíð Bachs notuð til þess að undirstrika augnablikin þar sem persónur horfast 

í augu við andleg veikindi Karinar. Í Viskningar och rop hefur sellósvítan eftir Bach það 

hlutverk að túlka endurfundi systranna Mariu og Karin í senu þar sem hljóðið hefur verið 

tekið af. Í Tystnaden (1963) flæðir tónlist Bachs frá útvarpi í óskilgreindu erlendu landi 

og er eina leiðin fyrir Esther og þjón hótelsins til að hafa samskipti. Í Saraband má túlka 

sem svo að Sarabanda Bachs tákni persónuna Önnu. Jafnvel eftir að hún lést er hún það 

eina sem bindur fjölskylduna saman. Í flestum þessum tilvikum er tónlist Bachs notuð til 

þess að varpa ljósi á augnablik djúpra samskipta. Samkvæmt Bergman er tónlistin hin 

fullkomna leið til þess og hin fullkomna tónlist Bachs fjarlægði alla þörf fyrir orð, trú og 

ritúala: ,,[...] í tónlist Bachs finnum við langþráð öryggi í faðmi guðs sem hefur í sjálfu 

sér ekkert með orð guðs að gera. Kvalinn hugur okkar finnur frið og allur kvíði hverfur. 

Tónlist Bachs hefur sig yfir trúarbrögð og helgisiði og flytur okkur á heilagan nafnlausan 

stað.”38  

 

 

3.1. Saraböndur eftir Bach  

 

Johann Sebastaian Bach fæddist árið 1685 inn í mikla tónlistarfjölskyldu í Þýskalandi. 

Hann var yngstur átta systkina og varð síðar eitt merkasta tónskáld barrokktímabilsins. 

Eftir hann liggur mikið magn tónverka en nefna má til að mynda 

Brandenborgarkonstertana, Jóhannesarpassíuna, Mattheusarpassíuna og Goldberg-

tilbrigðin. Dauðinn birtist sem viðfangsefni aftur og aftur í tónlist hans og má þar finna 

samhljóm með kvikmyndum Bergmans. Með þekktustu verkum Bachs eru svíturnar sem 

hann samdi fyrir einleiksselló. Talið er að hann hafi samið sellósvíturnar sem voru sex 

talsins á tímabilinu 1717–1723 þegar hann var við hirð Prins Leopold í Cöthen. 

Sellósvíturnar eru með mest spiluðu verkum Bachs og eins konar biblía sellóleikarans ef 

svo má að orði komast.39 

Sellósvítur Bachs eru af mörgum taldar hreinasta dæmið um barrokksvítuform á 

fullþroskuðu stigi. Orðið svíta er tekið frá franska orðinu suivez sem þýðir að fylgja. 

Barokksvíturnar samanstanda af fjórum megin danstegundum (e. dance movements): 

Allemande (A), Courante (C ), Sarabande (S) og Gigue (G). Þessir aðalþættir eru kynntir 

                                                 
38 Luko 2016:66. 
39 Siblin 2010. 
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með Prelúdíu (P) og inn á milli eru stundum valfrjálsir dansar (O) eins og Minuet, 

Bourrée, Gavotte eða aðrir dansar. Sellósvítur eftir Bach passa vel við þessa uppbyggingu 

en hver og ein svíta inniheldur sex mismunandi danstegundir.40 Sellósvíturnar eru ein 

hreinasta tjáning á því hvað hljóðfærið selló hefur fram að bjóða. Þær eru einfaldar og 

skipulagðar en þó látnar halda sínu frjálslega formi. Þær hafa að geyma miklar tilfinningar 

en á sama tíma hreinar og gefa flytjandanum tækifæri á að tjá sínar eigin tilfinningar og 

leyfa rödd sinni að heyrast í gegnum verkið.  

Sarabande er tónlistarlegt hugtak yfir hægan dans sem varð til á 

barrokktímabilinu. Tónlist  barrokktímabilsins færði heiminum ný raddform sem fólu í 

sér ríkulegri og margslungnari tjáningarform en áður höfðu verið samin.41 Saraböndur eru 

stundum kallaðar hjarta sellósvítanna og eru jafnan fjórði kafli hverrar sellósvítu. Uppruni 

Saraböndunnar er fremur óljós og er skýringin á því líklegast vegna þess að fyrstu 

tónskáldin notuðu titilinn Sarabande fyrir mismunandi dansa frá Suður-Evrópu og Suður-

Ameríku. Upphaflega var dansinn fluttur í líflegu tempói en með tímanum varð tempóið 

hægara eins og algengt er með dansa í barrokksvítum. Af öllum dansformum samdi Bach 

mest af Saraböndum. Hann samdi 39 kafla (e. movements) með titlinum Sarabande og 

margar aðra kafla sem innifela ekki orðið Sarabanda í titlinum en hafa mörg einkenni 

hennar. Í sellósvítum Bachs er Sarabandan alltaf í tvöföldu formi, yfirleitt í miðlungs til 

hægs tempós og samið í þremur fjórðu í taktinn með áherslu á annað slagið.42 

Þegar litið er yfir kvikmyndir Bergmans eru Saraböndur úr sellósvítum eftir J.S. 

Bach áberandi. Í kvikmyndunum Såsom i en Spegel og í För att inte tala om alla dessa 

kvinnor (1964) er Sarabanda úr sellósvítu nr. 2 í d-moll. Í kvikmyndinni Höstsonaten er 

sellósvíta nr. 4 í E-dúr. Sarabanda úr sellósvítu nr. 5 í c-moll kemur fram bæði í 

Viskningar och rop og Saraband. Kvikmyndirnar Såsom i en spegel og Saraband eru með 

endurteknar Saraböndur eftir Bach sem fara inná þema sifjaspells milli föður og dóttur 

annars vegar og milli systur og bróður hins vegar. Á einum stað segir Alexis Luko að 

Saraböndur Bachs búi yfir sérstakri kúnst sem felur í sér að frysta tíma og lokka persónur 

kvikmyndanna í hugarástand djúprar sjálfsskoðunar.43 

 

 

                                                 
40 Winold 2007:8. 
41 Stanley 1996:34. 
42 Winold 2007: 56.  
43 Luko 2016:119. 
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3.2. Tvær kvikmyndir eftir Bergman teknar fyrir og greindar 

Kvikmyndirnar Höstsonaten og Saraband  

  

Höstsonaten  

  

Tónlist spilar stórt hlutverk í kvikmyndinni Höstsonaten enda titillinn dreginn af tónsmíð 

sónötu. Sónata er venjulega samin fyrir fjögur hljóðfæri og skipt í þrjá til fjóra kafla. 

Sarabandan sem kemur fram í Höstsonaten er úr sellósvítu nr. 4 í E-dú eftir J.S. Bach. 

Tónlistin sem hljómar í byrjun myndarinnar er sónata í F-dúr op. 1 nr. 11 eftir George 

Frideric Händel. Tónarnir eru ljúfir flaututónar ásamt sembali og sellói. Charlotte 

Andergast (Ingrid Bergman) heimsækir dóttur sína og tengdason sem annast yngri 

systirina sem er veik. Heimsóknin á sér stað eftir langt tímabil þar sem samband hefur 

verið lítið. Charlotte fórnaði ábyrgð móðurhlutverksins fyrir feril sem píanókonsertleikari 

og bitnaði það mest á dætrum hennar tveimur Evu (Liv Ullmann) og Helenu (Lena 

Nyman). Líf Evu snýst að mestu leyti um að vera heima og sjá um Helenu sem er fötluð. 

Charlotte er tilfinningalega fjarlæg dætrum sínum og gefur sjálf þá skýringu að í sinni 

barnæsku hafi tilfinningar lítt verið sýndar. Tilfinningar sínar tjáði hún í gegnum tónlist. 

Athyglin beinist aðallega að sambandinu á milli Evu og Charlotte og má segja að 

kvikmyndin byrji að þróast þegar Eva spilar prelúdíu op. 28 nr. 2 í a-moll eftir Chopin á 

píanó fyrir móður sína og Eva spilar síðan sama verk fyrir hana. Tónverkið er tregafullt 

og dramatískt sem lýsir sambandi þeirra mæðgna vel. Mörkin milli melódískra laglína og 

tónlistarlegra andardrátta eru óskýr og það hljómar eins og eitthvað kraumi undir 

yfirborðinu. Val Bergmans á tónverkinu er áhugavert í ljósi þess að tónlist Chopin á það 

til að draga fram aðrar tilfinningar en þær sem dregnar eru fram í verkum eftir til dæmis 

Bach, Händel eða Mozart. Tónsmíðar þeirra síðarnefndu eru yfirleitt vel skipulagðar og 

röklegar en aftur á móti geta tónverk eftir Chopin verið ófyrirsjáanleg með ómstríðum 

hljómum og óvenjulegum laglínum. Sú lýsing passar vel við kvikmyndina sjálfa sem hefst 

á ljúfum tónum Händel og þegar mæðgurnar hittast fyrst láta þær eins og allt sé í 

himnalagi en undir yfirborðinu ólgar reiði, vonbrigði og eftirsjá. Við tekur Chopin og loks 

Sarabanda eftir Bach. 
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Mynd 5. og 6. Úr kvikmyndinni Höstsonaten. Eva hlustar á móður sína spila verk  

eftir Chopin. 

 

 Nærmyndir eru notaðar á áhrifamiklum augnablikum í Höstsonaten, einkum þegar 

mæðgurnar Charlotte og Eva eiga í samskiptum. Þegar Eva spilar prelúdíu Chopins dvelur 

Bergman við nærmynd af Charlotte þar sem hún hlustar nærgætið á flutning móður sinnar. 

Sömuleiðis þegar Charlotte spilar fyrir Evu fáum við nærmynd á andlit Evu. Spennan á 

milli mæðgnanna byggist hægt og rólega upp í gegnum kvikmyndina. Samskipti þeirra 

ná ákveðnu hámarki eftir rifrildi sem á sér stað þegar liðið er vel á seinni helming 

kvikmyndarinnar. Rifrildinu lýkur með því að Eva spyr móður sína hvort hún hafi unað 

af óhamingju dóttur sinnar og vísar þar til sinnar sjálfrar. Síðar segir Eva móður sinni frá 

atviki þar sem Leonardo (Georg Løkkeberg), ástmaður Charlotte, kyssti Helenu eitt 

kvöldið. Síðar það kvöld spilar Leonardo sellósvítu eftir Bach og Helena lýsist upp. Hún 

varð fullkomnlega friðsæl líkt og hún hefði losnað við sjúkdóminn. Morguninn eftir hafa 

bæði Leonardo og Charlotte yfirgefið landið og sama dag versnar sjúkdómur Helenu til 

muna og er gefið í skyn að sú ákvörðun Charlotte að yfirgefa dætur sínar hafi haft þær 

afleiðingar að Helena varð varanlega fötluð. 

 

Mynd 7. og 8. Mæðgurnar Charlotte og Eva eftir rifrildi. Skjárinn fyllist af svekktum  

andlitum þeirra þar sem áherslan er á augun. 

 

https://www.imdb.com/name/nm0530621/?ref_=tt_cl_t9
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Saraband  

  

Síðasta verk Ingmars Bergmans á ferlinum er kvikmyndin Saraband sem kom út árið 

2003. Tenging við tónlist er augljós í titlinum og vísar til danstegundarinnar Sarabande. 

Tónverkið sem Bergman notar meðal annars í kvikmyndinni er Sarabanda úr sellósvítu 

nr. 5 í c-moll eftir Bach. Tónn kvikmyndarinnar Saraband er sleginn strax í upphafi. 

Skjárinn er svartur og við heyrum Saraböndu Bachs; athyglin beinist öll að því að hlusta. 

Tónlistin gefur það til kynna yfirvofandi vonbrigði, örvæntingu og harmleik rétt handan 

við hornið. Sarabanda úr svítu nr. 5 í c-moll hljómar alls níu sinnum í gegnum 

kvikmyndina í hvert sinn sitthvor partur. Sarabandan er ekki bara notuð til þess að 

leiðbeina tilfinningum áhorfandans heldur er hún einnig leiðarstef Önnu.  

Kvikmyndin Saraband er byggð á sömu persónum og í sjónvarpsþáttunum Scener 

ur ett äktenskap (1973) eftir Bergman með sömu leikurum, Johan (Erland Josephson) og 

Marianne (Liv Ullmann) en er þó sjálfstætt framhald. Marianne heimsækir Johan 

fyrrverandi eiginmann sinn eftir um þrjátíu ára aðskilnað og lendir í miðju 

fjölskyldudrama. Sambandið á milli feðganna Johan og Henrik (Börje Ahlstedt) er afar 

stirt og jaðrar í raun við hatur. Henrik missti konuna sína, Önnu, fyrir tveimur árum og 

býr með dóttur sinni Karin. Henrik eyðir öllum sínum tíma í tónlist og dundar sér meðal 

annars við að skrifa bók um J. S. Bach. Johan lítur ekki á Henrik sem son sinn heldur 

aðeins sem föður Karinar. Síðar í kvikmyndinni les Karin bréf sem mamma hennar hafði 

skilið eftir til Henriks áður en hún dó. Þar skrifar hún tilmæli til hans um að hann megi 

ekki notfæra sér Karin og lifa í gegnum hana en Karin er með draum um að flytja og byrja 

í tónlistarháskóla en Henrik er eina hindrunin. 

 

 

Mynd 9. og 10. Úr kvikmyndinni Saraband. Á meðan Henrik talar við föður sinn, hatursfullt 

samtal close up á augun eftir að pabbi hans segir við hann að ef ekki væri fyrir Karin þá væri 

hann dauður fyrir honum. 
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Samband feðgininna er að mörgu leyti óheilbrigt en þau sofa til að mynda í sama 

rúmi. Í einni senunni liggja þau hlið við hlið og Hinrik tjáir sig um Önnu. Fram kemur að 

hann hefur ekki ennþá getað sætt sig við að Anna sé farin frá honum og getur ekki hugsað 

sér að missa Karin líka. Samtalið endar á að Henrik segir við Karin að honum líði stundum 

eins og gríðarleg refsing bíði hans. Við fáum nærmynd af andliti Karinar sem leysist upp 

í ljósmynd af móður hennar og Sarabanda Bachs hljómar undir. Í einum sellótímanum 

kyssast feðginin og með því undirstrikar Bergman hið óheilbrigða samband þeirra. Karin 

stendur upp og segir að nú sé þessu lokið. Henrik biður um almennilega endalok og biður 

hana um að spila Saraböndu  úr sellósvítu nr 5 í c-moll sem hún og gerir. Þetta er í eina 

skiptið í kvikmyndinni sem við sjáum Sarabönduna í lifandi flutningi. Myndavélin 

skiptist á milli Karinar sem spilar á sellóið alvarleg á svip og andliti Henriks í nærmynd 

sem endar á mikilli nærmynd á augu Henriks. Þetta voru raunveruleg endalok Henriks 

vegna þess að hann fremur sjálfsmorð í kjölfarið.  

 

Mynd 11. og 12. Karin (t.v.) spilar á sellóið og Henrik (t.h.). 

  

Leiða má líkur að því að fyrirmyndin að persónu Önnu sé Ingrid von Rosen, ein 

af eiginkonum Bergmans, sem lést árið 1995. Hjónaband þeirra varði í nær aldarfjórðung 

og ljósmynd af Ingrid er notuð í kvikmyndinni sem mynd af Önnu. Í einu atriði 

kvikmyndarinnar játar Henrik að hann ímyndi sér að Anna bíði eftir honum 

einhversstaðar á himni. Sarabanda Bachs hljómar undir þá senu og vísar til leiðarstefs 

Önnu. Sjálfur vonaðist Ingmar Bergman til þess að hitta eiginkonu sína, Ingrid von Rosen, 

þegar hann yfirgæfi þetta líf. Þessi sama Sarabanda sem notuð er í myndinni var spiluð í 

jarðarför Bergmans að hans beiðni. Það hljómar óneitanlega eins og bergmál síðustu 

kvikmyndar hans, Saraband.44 

                                                 
44 Renaud 2011. 
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Kvikmyndin Saraband fjallar ekki síst um það hvernig fólk skapar óhamingju 

annarra í þeim eina tilgangi að viðhalda sinni eigin hamingju. Bergman kemur einnig inná 

hvernig samband milli foreldra og barna getur verið en bæði Johan, Henrik og Marianna 

skortir tengsl við börnin sín. Í lokin á Saraband snýr Marianna aftur heim í sitt eigið 

einangraða líf og ákveður að heimsækja dóttur sína á hjúkrunarheimili sem hún hefur ekki 

gert lengi. Dóttir hennar sem er andlega veik starir tómlega út í loftið en á 

augnskotsstundu skiptir hún um sjónarhorn og starir í beint í augu móður sinnar. Þær 

horfast í augu og myndavélin skiptist á nærmyndum á andliti dóttirinnar og Mariönnu til 

skiptis á meðan Sarabandan hljómar undir. Tónlistin undirstrikar tilfininnguna sem þau 

þrjú (Johan, Henrik og Marianna) deila sem er ekki aðeins þráin að elska og vera elskaður 

heldur einnig eftirsjá og biturleiki sem mun fylgja þeim í gröfina. 

  

 

 

Mynd 13. og 14. Dóttir Mariönnu (t.v.) og Marianna (t.h.) horfast í augu. 
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4 Notkun Ingmars Bergmans á kammerforminu 

 

4.1. Áhrif frá August Strindberg 

 

Bókmenntir höfðu mikil áhrif á Bergman og það leikhússkáld sem hafði hvað mest áhrif 

á hann var hinn sænski August Strindberg (1849-1912). Sjálfur sagði Bergman að hann 

hafi fyrst kynnst verkum Strindbergs aðeins tólf ára gamall en þá fékk hann að fara með 

tónlistarmanni bakvið senur í Draumaspili Strindbergs (Ett Drömspel, 1902) kvöld eftir 

kvöld. Það var í fyrsta skiptið sem hann hann uppgötvaði þá töfra sem leikarar geta 

framkallað með leik sínum.45 Um upplifunina sagði Ingmar að hún hafi verið gífurleg og 

að hann haldi að sín fyrstu leikrit hafi einfaldlega verið eftirhermur af verkum 

Strindberg.46 Áhrif Strindbergs héldu sínu striki hjá Bergman en í bókmennta– og 

listfræði- námi sínu við Háskólann í Stokkhólmi skrifaði Bergman t.a.m. BA-ritgerðina 

sína um Strindberg.47 Eins og Alexis Luko, prófessor í tónlistarfræðum, bendir á bók sinni 

Sonatas, Screams, and Silence: Music and Sound in the Films of Ingmar Bergman hafa 

fræðimenn eins og Birgitta Steene, Egil Törnqvist og fleiri komið auga á tengsl milli 

Bergmans og Strindbergs. Tengslin birtast meðal annars í skrifum þeirra um svipuð efni 

ásamt sameiginlegum áhuga á að blanda draumórum og sjálfsævisögum saman.48 Annað 

sem tengir þá saman er áhugi þeirra á tónlist og hliðstæðar aðferðir við að nota hljóð og 

tónlist í verkum sínum. Klassíska tónlist er að finna í mörgum bókmenntaverkum 

Strindbergs rétt eins og í kvikmyndum Bergmans. Ólíkt Bergman var August Strindberg 

sjálfur tónlistarmaður og spilaði á píanó og orgel en báðir notuðu þeir tónlist sem 

innblástur fyrir verk sín. Líkt og farið var yfir í kafla 2.2. lýsti Bergman gjarnan og talaði 

um verk sín eins og tónverk. Strindberg gerði slíkt hið sama.49  

Kammerformið í leikritum varð vinsælt snemma á 20. öldinni þar sem Strindberg 

var meðal þeirra sem fór fremstur í flokki. Hugtakið kammerleikrit er leitt af 

kammertónlist og vísar til fárra leikara sem sem leika á litlu sviði og er leikritið gjarnan í 

þremur hlutum. Eins og flest klassísk hugtök hefur kammertónlist í gegnum tíðina haft 

                                                 
45 Bergman 1987:42. 
46 Steene 2005:61. 
47 Luko 2016:179. 
48 Luko 2016:180. 
49 Luko 2016:180. 
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mismunandi merkingu á ólíkum tímabilum. Til er umfangsmikið magn 

kammertónlistarverka frá J. S. Bach, George Frideric Händel, ítölsku víólínmeisturunum 

og frönsku semballeikurunum. Hefðbundin skilgreining á kammertónlist felur í sér tónlist 

sem samin er fyrir fámennan hóp flytjenda, yfirleitt þrjá til fjóra, sem ætluð er til flutnings 

í herbergi eða litlu rými. Klassíska hugmyndin um kammertónlist felur í sér 

mikilfengleika en á sama tíma nánd. Hlustandinn nýtur ekki venjulegra áhrifa tríós eða 

kvartetts til fulls nema hljómurinn fylli herbergið eða rýmið.50  

 Kjarna kammerleikhússins og kammertónlistar var aðlagaður að kvikmyndum á 

svipuðum tíma en Bergman tók upp þann sið síðar. Á ferli sínum setti Ingmar Bergman 

upp leikrit Strindbergs Ett Drömspel (1902) alls fjórum sinnum árin 1963, 1970, 1977 og 

1986 en Strindberg flokkaði Ett Drömspel sem kammerleikrit. Bergman hóf að setja 

ákveðnar kvikmyndir sínar upp sem kammerverk á 7. áratugnum. Þær kvikmyndir sem 

Bergman hefur sagt að séu byggðar á kammertónlist eru Såsom i en spegel, 

Nättvardsgästerna,  Tystnaden og Persona.51 Markmið kammertónverka er að leyfa 

hverju hljóðfæri að njóta sín en með því móti myndast eins konar náið samtal þar sem 

hver og ein rödd fær að heyrast. Að sama skapi einkennist kammerformið í kvikmyndum 

í fáum leikurum, stuttu tímabili og takmörkuðu umhverfi. Í kammerkvikmyndum 

Bergmans er tónlistin notuð meira í stað orða á hverfulum augnablikum í samskiptum 

milli persóna. Með því að hafa fáar staðsetningar og fáar persónur er auðveldara að leggja 

áherslu á að byggja upp náið andrúmsloft. Þetta talar Bergman sjálfur um og vísar 

sérstaklega til kvikmyndarinnar Såsom i en spegel þar sem hann segir að sú mynd sé 

samin eins og kammertónlist og í þokkabót sé hún í þremur köflum. Að auki er 

kvikmyndin takmörkuð í fjölda leikara og gerist á eyju. Samkvæmt Bergman veitir það 

tilfinningalega leið til samskipta.52 Eina tónlistin sem við heyrum í kammerkvikmyndum 

Bergmans eru nokkrir taktar af Bach eða Brahms sem yfirleitt er spilaðir af einu hljóðfæri 

en ekki sinfóníu eða kvartett. Jafnvel í Vargtimmen þar sem óperan Töfraflautan eftir 

Mozart er notuð í brúðuleiksatriðinu er tónverkið tónað niður og útsett fyrir 

kammerverk.53 

 

 

                                                 
50 Tovey 1944:1-2. 
51 Renaud 2011. 
52 Luko 2016: 49. 
53 Steene 2005:146. 
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4.2. Tvær kvikmyndir teknar fyrir og greindar 

Kvikmyndirnar Såsom i en spegel og Tystnaden  

 

Såsom i en spegel  

 

Um kvikmyndina Såsom i en Spegel hefur Ingmar Bergman sjálfur sagt að hún sé 

samin eins og kammertónlist.54 Kvikmyndin byrjar og endar á Saraböndu úr sellósvítu nr. 

2 í d-moll eftir Bach, og er það eina tónverk myndarinnar. Verkið kemur fjórum sinnum 

fyrir og í öll skiptin er það utan söguheimsins. Með því móti er myndinni deilt niður í 

fjóra hluta og er hver hluti um það bil jafn langur. Tónlistin birtist á vendipunktum í 

kvikmyndinni og fær að hljóma samfellt án truflunar samtals eða annars hljóðs. 

Sarabandan er í hægu og rólegu tempói með alvarlegum blæ saminn í þremur fjórðu með 

áherslu á annað slagið. Hljómríkur, dimmur en  fallegur sellótónninn nýtur sín vel og tjáir 

einmannaleika og sorg en á sama tíma styrk.  

Í Såsom i en spegel eru aðeins fjórar persónur: Karin (Harriet Anderson), bróðir 

hennar Minus (Lars Passgård), faðir hennar David (Gunnar Björnstad) og eiginmaður 

hennar Martin (Max von Sydow). Saman myndar þessi hópur leikara kvartett og 

persónurnar eru ólíkar, líkt og hljóðfæri í kammertónlist. Myndin gerist á sænskri eyju, 

tökustaðir eru fáir og framvindan spannar um það bil einn sólarhring. Þar að auki setja 

persónurnar upp kammerleikrit í kvikmyndinni. Sarabandan er notuð fjórum sinnum í 

gegnum myndina, í hvert skipti á mikilvægu augnabliki eins og komið var inná hér áðan. 

Fyrst heyrum við part úr henni í byrjun yfir nafnalistanum . Í þetta skipti fáum við að 

heyra lengsta samfellda bútinn úr laginu og fáum því tilfinningu fyrir tóni 

kvikmyndarinnar. Dimmir sellótónarnir undirbúa áhorfandann fyrir það sem koma skal.  

Í annað skipti sem við heyrum sellótóna Saraböndunnar er í atriðinu þegar Karin 

hefur nýlokið við að lesa dagbók föður síns. Þar skrifar hann að sjúkdómur Karinar sé 

ólæknandi og að hann hafi mikla löngun til þess að rannsaka viðfangsefnið og skrifa um 

það, gefa út bók og þannig notfæra sér sjúkdóm dóttur sinnar. Að komast að þessu er áfall 

fyrir Karin og um hana fer óhugnaleg tilfinning sem sellóinn tjáir vel. Hún er ekki lengur 

bara dóttir föður síns heldur viðfangsefni rithöfundar, og mun að líkindum aldrei rísa úr 

veikindum sínum. 

                                                 
54 Luko 2016:49. 
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Mynd 15. og 16. Úr kvikmyndinni Såsom i en spegel. Karin eftir að hún les dagbók  

föður síns og sellótónar Bachs yfirgnæfa hljóðrásina. 

 

Í þriðja skiptið sem partur úr Saraböndunni heyrist er við ströndina í skipsbrakinu. 

Minus bróðir Karinar finnur Karin liggjandi þar fárveika og þau faðmast. Það lítur út fyrir 

að Karin reyni að kyssa Minus en síðan er klippt þannig að áhorfandinn þarf að geta sér 

til um hvað raunverulega gerðist. Minus gerir sér grein fyrir að systir sín sé virkilega veik 

en hún er greind með geðklofa. Hann hleypur inní hús til þess að ná í teppi og áður en 

hann fer til baka í skipið horfir hann út um gluggann og segir: „guð“. Síðan heyrist 

Sarabandan og við fáum nærmynd af andlitum Karinar og Minusar. Hann getur ekki 

hjálpað henni og hvorugt þeirra getur tjáð sig og því fær dimmur tónn sellósins í moll það 

hlutverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. og 18. Eftir óviðeigandi atvik í skipsbrakinu. Minus áttar sig á að systir  

hans er virkilega veik, hvorugt þeirra getur tjáð sig og fá tónar sellósins það hlutverk. 

 

Í fjórða og síðasta skiptið sem við heyrum í Saraböndunni er í lok myndarinnar 

þegar þyrlan flýgur burt með Karin. Áhorfandinn þarf sjálfur að túlka lokaatriði 

myndarinnar. Karin er tekin burt og sett undir læknishendur á sjúkrahús í frekari meðferð. 

Líf hennar heldur áfram með hjálp lyfja en fyrir Karin sem manneskju er það ákveðin 
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frelsissvipting og í rauninni andlegur dauði. Eins og greining á notkun tónlistar í Såsom i 

en spegel sýnir er tónverkinu sjálfu gefið hlutverk og tjáir erfið augnablik sem erfitt er 

fyrir persónurnar að koma í orð. 

 

Tystnaden  

 

Tónlist gegnir ekki stóru hlutverki á hljóðrásinni í Tystnaden og er það kannski lýsandi 

fyrir titil myndarinnar en ,,tystnad” er sænskt orð yfir þögn. Tónverkið sem Bergman þó 

notar í Tystnaden er Goldberg-tilbrigði Bachs sem er kammertónverk samið fyrir píanó 

með þrjátíu tilbrigðum. Bergman notar einungis eitt tilbrigði af þrjátíu í Tystnaden og er 

það hið tuttugasta og fimmta. Sá partur er dularfullur en alvarlegur saminn í g-moll. 

Aðalpersónurnar eru fjórar; litli drengurinn Johan (Jörgen Lindström), móðir hans Anna 

(Gunnel Lindblom), eldri systir hennar Ester (Ingrid Thulin) og þjónninn (Håkan 

Jahnberg). Þar sem kvikmyndin er að mestu leyti án tónlistar fá önnur hljóð meiri athygli 

eins og umhverfishljóð frá lestarteinum, vélritunarvél Esterar eða tif í klukkum. 

   

 Mynd 19. og 20. Úr kvikmyndinni Tystnaden. Ester heldur utan um útvarpið og hlustar 

á tóna Bachs streyma.  

 

Við fáum ekki að heyra tóna Bachs eða tónlist yfir höfuð fyrr en liðið er á hálfa 

myndina. Það gerist innan söguheimsins í gegnum útvarp og stendur yfir í rúmlega þrjár 

mínútur. Áhugavert er að áhorfendur sjá útvarpið sem tónlistin kemur frá oft í mynd. Ester 

heldur utan um útvarpið og hlustar með athygli á tónlistina. Í bakgrunni sjást Anna og 

Johan í faðmlögum, þau hafa hvort annað en í tilviki Esterar er tónlistin það eina sem hún 

hefur. Þjónninn kemur inn í senuna en fram að þessu hafði hann einungis tjáð sig með 

látbragði og óskiljanlegu tungumáli. Ester bendir á útvarpið og spyr þjóninn hvað þetta 

er og vísar til tónlistarinnar.  
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Ester: Hvað heitir þetta? Tónlist? 

 Þjónn: Tónlist! Tónlist. 

Ester: Sebastian Bach? 

Þjónn [kinkar kolli]: Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. 

 

Tystnaden er kammerkvikmynd um tvær systur sem líffræðilega og líkamlega eru 

nálægt hvor annari en andlega og sálarlega eru þær ókunnugar. Eins og áður á 

kvikmyndaferli Bergmans kom hugmyndin að Tystnaden upp í gegnum tónlist. Eftir gerð 

kvikmyndarinnar Nättvardsgästerna (1963) ætlaði Bergman að taka sér árshlé og tileinka 

því ári rannsóknum á J.S. Bach. Af því varð þó aldrei en í staðinn gerði hann kvikmyndina 

Tystnaden og gaf tónlist Bachs veigamikið hlutverk.55 Rétt eins og með 

Nättvardsgästerna byrjaði Tystnaden með tónverki, nánar tiltekið með konsert eftir Béla 

Bartók fyrir sinfóníu. Hugmyndin var að gera kvikmynd sem tæki mið af tónlistarlegum 

forsendum frekar en að fylgja forsendum leikhússins.56  

Boðskapur Tystnaden er að tónlist er tungumál okkar allra. Við getum tjáð okkur 

í gegnum tónlist og skilið hvort annað fullkomnlega, án orða. í kvikmyndinni eru 

persónurnar staddar í landi framandi tungumáls sem þau skilja ekki. Í einu atriðinu opnar 

Anna dagblað og sér aðeins eitt orð sem hún skilur og það er „J. S. Bach.“ Með þessu er 

Bergman að undirstrika það enn frekar að í heimi sem maður kann að halda að maður 

skilji ekki, fyllir tónlistin í það tómarúm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Timm 2008: 342. 
56 Björkman1993:195. 
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Lokaorð 

 

Eftir að hafa skoðað notkun Ingmars Bergmans á tónlist í nokkrum vel völdum 

kvikmyndum hans kemur í ljós að hann notaði oft tónlist á áhrifamikinn og djúpan hátt. 

Hann ljáir einstaka tónverkum veigamikið hlutverk og notar þau sem byggingareingingar 

fyrir kvikmyndir sínar. Skýrt dæmi um þetta er hvernig hann nýtir kammerformið í 

kvikmyndum sínum eins og gerð var grein fyrir hér að ofan. Hljóðheimur Bergmans er 

litaður af hugtökum úr tónlistarheiminum sem hann notar við bæði handritsgerð og 

upptökur. Klassísk tónlist er án efa áhrifamikil uppspretta innblásturs þar sem verk eftir 

barrokktónskáldið J. S. Bach eru áberandi.  

 Til þess að áhorfandinn skynji betur hugarheim persóna í kvikmyndum sínum 

notar Bergman meðal annars nærmyndina á áhrifaríkan hátt. Samhliða nærmyndinni er 

tónlistin látin hljóma á áhrifaríkan hátt til í því skyni að undirstrika tilfinningar 

persónanna. Það má því segja að Bergman noti hljóðræna nærmynd til þess að hámarka 

áhrif tónlistarinnar.  

 Ljóst er að tónlist skipar stóran sess í kvikmyndum Bergmans sem hér hafa verið 

teknar til umfjöllunar eins og sýnt hefur verið fram á í þessari ritgerð. 
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