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Útdráttur 
 

Á undanförnum áratugum hefur orðið algengt að tónskáld noti efnivið annan en hljóð í 

tónverkin sín, t.d. myndbönd, ljós, hreyfingu, hugmyndir og fleira. Tilraunir tónskálda í 

þessum efnum sem hófust um miðja 20. öld eru orðnar sjálfsagður hluti 

tónlistarlandslagsins og þykir eðlilegt að nota mismunandi miðla í tónlistarsköpun. Dæmi 

um slíka tónlist má finna í tónsmíðum John Cage, Fluxus hópsins, í tónleikhúsi og í heimi 

virkrar nótnaskriftar. Þar sem efniviður hefur breyst talsvert þarf einnig fræðileg nálgun að 

breytast. Ekki er hægt að greina þessi verk út frá hljómfræði eða annari hljóðtengdri nálgun 

en tónlist er yfirleitt greind eftir virkni og ferli hljóða hennar. Höfundur leggur til greiningu 

á tónverkum út frá fagurfræðilegri blöndun og virkni og tenginga innan blöndunnar. 

Hugtök heimspekinganna Deleuze og Guattari í tengslum við samsetningu (e. assemblage) 

eru skýrð. Samsetning er tól til þess að skoða og skilgreina huglæg atriði út frá virkni 

þeirra. Samsetningar eru á stöðugri breytingu og því ekki hægt að skilgreina þær eftir 

verufræði og geta þær þannig nýst til þess að greina tónlist sem ekki fellur undir eina 

skilgreiningu. Auk þessa fjallar höfundur um sovéska myndblöndun (e. montage) og 

notkun slíkrar blöndu innan annara listgreina á borð við myndlist og tónlist. Þessi tól eru 

svo notuð í greiningu á þremur tónverkum eftir Bergrúnu Snæbjörnsdóttur, Simon Steen-

Andersen og Jennifer Walshe.   
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Kafli 1: Inngangur 

Viðtekin og almenn skilgreining á tónlist er að hún sé röðun tóna lárétt og/eða lóðrétt í 

tíma. Svo má taka skilgreininguna lengra og bæta inn í hana: tónlist er röðun tónefnis 

(tónar, hrynur, hljóð, þagnir) lárétt og/eða lóðrétt í tíma. Og  enn lengra: lárétt og/eða 

lóðrétt í einhverskonar form.  Með tímanum bætist sífellt í skilgreininguna og hlutverk 

tónskálda, rétt eins og annara listamanna, er að dýpka, auka og jafnvel skerða þessa 

verufræði. Á síðustu árum hefur orðið æ algengara að aðrir miðlar hafi laumist inn í þessa 

skilgreiningu á tónlist. Mörk milli listgreina mást út og það lekur á milli. Mörkin verða 

óþarfi og þverfagleg hugsun verður vettvangur til tónsköpunar.1  Sarpur tónefnis gæti núna 

innihaldið tóna, hryn, hljóð, þagnir, mynd, tjáningu, hreyfingu, lykt, hugsun, 

hugmyndafræði o.s.frv. Jafnvel mætti einfalda þetta og segja: tónlist er röðun skynjunar í 

einhverskonar form. Sumir kunna að spyrja hvort þetta sé réttlætanlegt. Nú, þegar tónskáld 

eru farin að notast við aðrar tegundir skynjunar en heyrn, virkar það sem brella með það að 

markmiði að kynda undir upplifun áhorfenda. Þessir nýju vinklar eru þó að auka við 

möguleika innan tónlistar. Hér eru á ferðinni nýjar víddir skynjunar og ný og fjölbreytt 

tækifæri fyrir tónskáld. Þegar brunnur tóna og hljóða virðist uppurinn og tónlist á að halda 

áfram að vera skapandi grein virðist viðbót í sarp tónefnis eða músíkalsks efniviðs vera ein 

besta lausnin við þeim vanda. Það væri hægt að búa til endalausat nýjar tegundir tónlistar, 

eins og þegar hefur verið gert: tónleikhús, raftónlist, hljóðlist o.s.frv. en í dag eru þessi 

fyrirbæri orðin viðurkenndur hluti tónlistarmenningar og óþarfi að búa til endalausar 

undirgreinar.2 Það hefur margt gerst síðan Flúxushreyfingin hóf að vinna með tónlist í 

gjörningaformi og síðan Maurizio Kagel gerði sínar tilraunir með tónleikhús. Þessar eldri 

tilraunakenndu aðferðir eru orðnar stofnanavæddar og teljast sjálfsagður hluti 

tónlistarsögunnar.3  Í dag geturðu farið á ýmiss konar tónleikahátíðir og viðburði og það er 

mjög líklegt að einhver, ef ekki mörg, tónverk innihaldi einhvers konar auka vídd. 

Tónskáldið Jennifer Walshe nefnir þessa hugsun „The New Discipline“ eða hina nýju 

aðferð. Þetta er ekki endilega stíll, heldur er þetta frekar vinnuaðferð sem tónskáld geta 

tileinkað sér, hvort sem þau vilja vinna með myndefni, leikhús eða hugmyndir (e. concept).  

Tónskáld vinna með blöndun ýmissa þátta og miðla til þess að dýpka vídd tónlistarinnar og 

                                                
1 Tim Rutherford-Johnson. Music after the Fall. University of California Press. 2017: 97 
2 C Douglas Barrett. After Sound: Toward a Critical Music. Bloomsbury. New York. 2016: 45 
3 Jennifer Walshe. „The New Discipline“. Borealis Festival 2016. Sótt 28. október 2017. 
http://www.borealisfestival.no/2016/the-new-discipline-4/ 
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úr verða fjölbreyttar samsetningar.4  Svona blöndun hugmynda er nátengd myndblöndun 

(e. montage) sem er klippiaðferð úr heimi kvikmynda og ætla ég að skoða hvernig tónskáld 

geta nýtt sér þær aðferðir og hugmyndir til þess að vinna innan hinnar nýju aðferðar.  

Einnig mun ég útskýra hugtakið samsetning (e. assemblage) í skilningi heimspekingsins 

Gilles Deleuze og Feliz Guattari og nota það hugtak til að skýra hvernig tónverk úr hinni 

nýju aðferð virka og hvernig þau falla inn í heim tónlistar, frekar en heim annarra lista. Í 

þriðja kafla fer ég lauslega yfir sögu og áhrifavalda nýju aðferðarinnar og mun að lokum 

greina nokkur tónverk út frá samsetningum og skoða blöndun þeirra. Verkin eru eftir 

Bergrúnu Snæbjörnsdóttur, Simon Steen-Andersen og Jennifer Walshe sem öll vinna þvert 

á miðla og blanda óhljóðrænum (e. non-sonic) atriðum inn í tónverk sín.   

 

Kafli 2: Hugtök og kenningar 

Gilles Deleuze og Felix Guattari eru áhrifamiklir franskir heimspekingar sem skrifuðu 

margt á sviði félags- og hugvísinda á seinni hluta síðustu aldar. Þeir eru þekktir fyrir 

framlag sitt til póststrúktúralískrar hugmyndafræði og hafa kenningar þeirra og hugtök 

verið mikið notaðar undanfarið í umfjöllun og greiningu á list. Ein mikilvægasta hugmynd 

Deleuze og Guattari er að öll efni séu tengd og tilheyri sama flokki tilveru, ekkert er æðra 

eða síðra. Þannig er ekki er hægt að tala um gott og illt, frekar að sambönd og tengingar 

efna geti haft jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar.5 Þessi heimspeki leiðir af sér m.a. 

hugmyndina um samsetningar sem ég fjalla um í þessum kafla. Einnig mun ég fjalla um 

sovéska myndblöndun sem varð til í pólítísku umhverfi byltingaráranna (um 1917) eftir 

valdatöku Leníns. Kvikmyndagerð var ný af nálinni og nýttu sovéskir kvikmyndagerðar-

menn möguleika hennar á skapandi hátt í pólítískum tilgangi. Aðferðin leiddi af sér nýjan 

stíl sem hefur verið notaður í kvikmyndagerð æ síðan. Aðferðin hefur einnig nýst í öðrum 

miðlum og vil ég sýna fram á hvernig hún nýtist í tónlist innan hinnar nýju aðferðar.  

 

2.1: Samsetning 

Hugtakið samsetning (e. assemblage) er komið frá heimspekingunum Gilles Deleuze og 

Felix Guattari og birtist fyrst í bók þeirra „Mille Plateaux“ frá árinu 1980. Hugtakið kemur 

af franska orðinu agencement sem merkir uppröðun, skipulag og samsetning hluta eða 
                                                
4 Walshe, „The New Discipline“ 
5 „Gilles Deleuze (1925-1995)“ Internet Encyclopedia of Philosophy. Sótt 10. desember 2017.  
http://www.iep.utm.edu/deleuze/ 
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efna.6  Í grunninn má segja að samsetningar leiði af sér nýja tjáningu, hegðun og veruleika.  

Þær eru uppröðun ólíkra atriða (e. heterogenous bodies) í vélræna heild (e. mechanical 

entity), virkni þessarra atriða og tengingar þeirra við hvert annað innan samsetningarinnar.7  

Atriðin mega vera ólík og mis-efnisleg: hlutir, framkvæmdir, tilfinningar og áhrifavaldar 

og geta „ferðast milli tæknileika (e. technology) (efnis og innihalds) og tungumáls (e. 

language) (tjáningar og annara óefnislegra hlutverka).“8 Þegar ólík atriði koma saman og 

búa til síbreytilegan veruleika á samsetning sér stað. Samkvæmt Deleuze og Guattari má 

lesa samsetningar af tveimur ásum, lóðréttum (rýmislegar (e. spatial) upplýsingar) og 

láréttum (tímalegar (e. temporal) upplýsingar). Ásarnir eru þó samtvinnaðir, atriði geta 

færst á milli þeirra eftir því hvenær grafið er teiknað. Samsetning er aldrei kyrr, sem býður 

upp á breytt innihald eftir samböndum og áherslum í hvert sinn sem hún er skrásett.9 Á 

lárétta ásnum má finna samspil tveggja þátta, annars vegar efnis og vélrænna aðgerða og 

hins vegar tjáningar og skilnings. Á lóðrétta ásnum má svo finna samspil stöðugleika og 

óstöðugleika, eða, svæðingar og endursvæðingar (e. territorialisation and 

reterritorialisation) annars vegar og afsvæðingar (e. deterritorialisation) hins vegar.    

Dæmi: Þessi ritgerð er samsetning ritunar, pappírs, íslenskrar tungu, akademískra hefða og 

tónlistarnáms á lárétta ásnum. Á lóðrétta ásnum má finna svæddar og endursvæddar 

hugmyndir um tónlist í togstreitu við afsvæddar hugmyndir úr heimspeki.  

Með kenningu sinni um samsetningar eru Deleuze og Guattari að forðast að líta á veröldina 

í gegnum tvíhyggju, að eitthvað sé eitt en ekki annað, heldur er allt á hreyfingu og 

félagslegir þættir heimsins lífrænir og síbreytilegir. Samsetningar fjalla þannig ekki um 

verufræði, þar sem ekkert er kyrrstætt og erfitt er að skilgreina fyrirbæri eftir því sem þau 

eru, heldur lýsa þær virkni fyrirbæra og skilgreina þau eftir því. Þannig má skilgreina t.d. 

kristna trú eftir virkni hennar.  Það er ekki hægt að skilgreina hana samkvæmt einhverjum 

einum skilningi en það má lýsa virkni hennar. Hún er m.a. ekki góð eða slæm, hún er bæði 

og líka hvorugt. Ef við settum trúnna upp í graf gætum við séð að hún er í dag samsetning 

efna (kirkjubyggingar, biblíur) og skilnings (gildi, trú) á lárétta ásnum og á lóðrétta ásnum 

mætti finna dæmi um svæðingu og endursvæðingu (kaþólska kirkjan, lúterska kirkjan) og 

afsvæðingu (sjónvarpskirkja, e. televangelism). Trúin er sífellt að breytast og það má 

rýmka þessa samsetningu enn frekar og bæta við fleiri atriðum. Í raun virka samsetningar 
                                                
6 Rosanne Kennedy et al., „All Those Little Machines: Assemblage as Transformative Theory“. Australian 
Humanities Review 55. 2013: 45-66.  
7 Graham Livesey. „Assemblage“. The Deleuze Dictionary – Revised Edition. 2010.  
8 Kennedy et al., „All Those Little Machines“. 46. 
9 Ibis. 48. 
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sem verkfræðilegt tól í hugvísindalegum tilgangi og við getum notað þær til þess að skýra 

hvernig ólík atriði koma saman og verða að virkri einingu. Það má svo yfirfæra hugtök 

þeirra félaga yfir í veröld lista og þá í þessu tilfelli, tónlistar. Það má nýta samsetningar 

m.a. til þess að greina tónlist af hinni nýju aðferð. Tónlist hefur alltaf verið greind eftir 

virkni: hefðbundin hljómfræði lýsir hegðun hljóma innan tónkerfis, atónal tónlist er greind 

eftir röðun hennar og spektral tónlist er greind eftir hljóðrófi og hreyfingu þess. Til þess að 

greina tónlist sem gengur þvert á miðla er möguleiki á að skoða samsetningar þeirra, greina 

ólík atriði hennar og skoða virkni atriðanna innan tónverksins.  Kenningar Deleuze og 

Guattari geta þannig nýst sem tól til þess að skoða nýja tónlist fagurfræðilega og rýna í 

músíkalska virkni hennar.   

 

2.2. Blöndun 

Sovésk kvikmyndagerð snemma á 20. öld er mjög gott dæmi um samsetningar í heimi 

kvikmynda. Myndblöndun (e. montage) er ákveðinn kvikmyndastíll sem varð til um þetta 

leyti en þar leitast kvikmyndagerðarmenn við að blanda saman ólíkum myndskeiðum til 

þess að búa til nýjan skilning, A+B = C.10  Sígilt dæmi má finna í kvikmynd Sergei 

Eisenstein, Verkfall (e. Strike) þar sem myndbrot af illri meðferð á verkamönnum er fylgt 

eftir með mynd af slátrun nautgripa. 11  Úr þeirri blöndun má t.d. lesa ýmislegt um 

stéttaskiptingu og kúgun yfirvalda.  Söguleg framvinda kvikmyndarinnar er ekki 

aðalatriðið hér heldur er pólítísk hugmyndafræði í forgrunni. Ef við t.d. lesum blöndun sem 

samsetningu getum við sagt að kvikmyndin sé hér svædd sem frásagnarmiðill og afsvædd 

sem áróðurstæki.  Aðgerð myndblöndunar er einföld og mætti yfirfæra á önnur listform. Í 

grunninn er myndblöndun, eða bara blöndun, röðun tveggja ólíkra atriða hlið við hlið til 

þess að kalla fram nýja hugmynd.  Þetta mætti gera í myndlist með því að mála tvo ólíka 

hluti á sama fleti, líkt og í málverkum Erró (sjá mynd 2.1). Í tónlist mætti nýta þessa aðferð 

einnig en þá flækist aðferðin örlítið, þar sem auðveldara er fyrir heilann að búa til nýja 

niðurstöðu við blöndun tveggja mynda heldur en tveggja hljóða. 12 Þó er það hægt ef 

                                                
10 David Bordwell. „The Idea of Montage in Soviet Art and Film“. Cinema Journal 11, nr. 2. 1972: 9-17 
11  Sergei Eisenstein. „Strike“. 1925. 104:24 min. Youtube. Sett inn ágúst 2013. Sótt desember 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=uLiNKaUp0AA 
12 Heimspekingurinn Robert Arnheim fjallar um í bók sinni Visual Thinking um sjónina sem aðal miðil 
hugsunar. Tónlist er fyrir honum eitt hæsta form listar og menningar en upplýsingar hljóðs eru af skornum 
skammti miðað við sjón og tengjast yfirleitt sjónrænum fyrirbærum, þess vegna á heilinn auðveldara með að 
meðtaka sjónrænar upplýsingar. Robert Arnheim. Visual Thinking. University of California Press. Berkeley 
& Los Angeles, California. 1997: 18. Sótt 1. desember 2017.  
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Mynd 2.1: Konur frá Norður-Afríku eftir Erró 

 

hljóðin hafa menningarlega merkingu. Dæmi um slíka blöndun má finna í musique 

concrete.  Musique concrete er aðferð í raftónlist sem varð til í höndum Pierre Schaeffers í 

Frakklandi á miðri 20. öld en aðferðin byggir á notkun hljóða sem tekin hafa verið upp á 

segulband og raðað saman á ný.13  Í verkum Schaeffer má heyra margs konar hljóð sem 

hafa verið tekin úr sínu eðlilega samhengi og sett saman við önnur með því markmiði að úr 

verði tónlist, svipað og í sovésku myndblöndunar kvikmyndunum.14 Hægt er að taka þessa 

hugmynd svo enn lengra og blanda hljóði og mynd eða öðrum þáttum saman til þess að 

búa til nýja afurð, en það má finna slíkar blöndur í mörgum tónverkum síðustu áratuga.  

                                                
13 Peter Manning. „The Influence of Recording Technologies on the Early Development of Electroacoustic 
Music“. Leonardo Music Journal 13. 2003: 5-10. 
14 Manning. „The Influence of Recording Technologies“ 6 
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3. Tónlist sem samsetning. 

Enska orðið fyrir tónsmíðar er composition sem þýðir bókstaflega “að setja saman”.15  Á 

íslensku er orðið bundið við hugmyndina um tóna, en hugmyndin um tónsmíðar í dag er 

komin langt út fyrir vestrænt tónakerfi.  Það má segja að enska orðið nái betur yfir 

tónsmíðar samtímans þar sem tónskáld eru að setja saman mismunandi hljóð, tóna, 

hugmyndir o.fl.  Í raun er hugtakið samsetning náskylt þessu orði, “composition”. Ef við 

skoðum tónlist sem samsetningu má sjá að tónlist er lífrænt fyrirbæri í síbreytilegri 

togstreitu. Hljóð er ekki alltaf andstæða þagnar og ymur (e. noise) er ekki alltaf andstæða 

tóns.  Ef við setjum upp einfalt samsetningar-graf fyrir tónlist (sjá mynd 3.1) mætti finna á  

 

Graf 3.1: Samsetningargraf fyrir tónlist 

lárétta ásnum samspil hljóðbylgja og tíma við tónkerfi og hryn, þ.e. samspil eðlisfræðilegra 

þátta tónlistar við hugmyndafræðilega þætti. Á lóðrétta ásnum má finna svæðingu og 

endursvæðingu tónlistar. Hér tek ég fyrir þrjú meginatriði: hljóð, flutning og form. Hljóð 

                                                
15  „compostion (n.)“ Online Etymology Dictionary. Sótt 10. desember 2017. 
https://www.etymonline.com/word/composition 
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hefur sína svæðingu í hugtökunum tónar og hljómar: blöndu hljóða sem leiða af sér tónlist. 

Hugmynd um ómblíðu og -stríðu verður til í kjölfar þessarar hugmyndar og er því 

endursvætt atriði. Afsvætt atriði hljóðs er ymur en þá eru „tónar“ í raun ekki lengur við 

völd. Ef við tökum form tónlistar fyrir má segja að svæðingin felist í þeirri hugmynd að 

tónlist sé einhver röðun eða blöndun tónefnis. Hljómfræði og formfræði tónlistar er svo í 

stanslausri endursvæðingu. Endurreisnarhljómfræði er endursvædd á barokktímabilinu, 

aftur í klassísku tímabili o.s.frv. Afsvæðing formsins er svo stanslaus togstreita við 

formfestu og hljómfræði þ.e. ný formhugsun og breyttar áherslur, t.d. með tilkomu 

rafhljóða, spektralisma, innsetninga og tónleikhúss. Tónlistarflutningur er einnig hér tekinn 

fyrir en svæðing hans finnst í notkun hljóðfæra og lifandi flutningi. Ýmis konar breytingar 

hafa svo orðið í sambandi við hljóðfærahópa og getur það verið dæmi um endursvæðingar, 

sinfóníuhljómsveitir, kvartettar, rokkhljómsveitir o.s.frv. Afsvæðing í þessu samhengi gæti 

þá verið notkun rafhljóða, tónlist sem ekki er flutt af manneskju og einnig flutningur á 

upptekinni tónlist, heimahlustun o.s.frv.  Eins og sjá má af þessu dæmi er tónlist 

síbreytilegt fyrirbæri sem ekki er hægt að skilgreina með einföldum hætti. Stanslaus 

afsvæðing og endursvæðing á sér stað þegar kemur að tónefni, formi og flutningsaðferðum 

og eitt af hlutverkum tónskálda er að ýta undir þær gjörðir. Á síðastliðnum áratugum hefur 

þessi samsetning þróast í margar áttir og er því athyglisvert að skoða nokkra ólíka kima. 

 

3.1. Fluxus 

Síðan um miðbik 20. aldar hafa samsetningar hljóða og annara þátta orðið æ algengari og 

flóknari.  Má segja að upphaf hugmyndafræðinnar sé að finna hjá Dadaistum í Frakklandi 

snemma á 20. öld þar sem myndlist var tekin út úr söfnunum og hugmyndin um list fyrir 

listina (e. art for art’s sake) verður til.16  Fluxus hreyfingin sem varð til um miðja öldina 

tengir þessa hugmyndafræði svo inn í heim tónlistar. Fluxus var alþjóðlegur hópur 

fjölbreyttra listamanna sem unnu þvert á miðla.  Þátttakenndur voru m.a. myndlistarmenn, 

tónlistarmenn, hönnuðir, dansarar o.fl. Mikið var skrifað af tónverkum innan fluxus 

hreyfingarinnar, en aldrei á nótnablöð, heldur sem textaleiðbeiningar.17 Flest þessara verka 

voru gjörningalýsingar og oft spilað með hlutverk tónlistarmannsins, sérstaklega í verkum 

                                                
16 Susan Hapgood & Jennifer Rittner. „Neo-Dada: Redefining Art, 1958-1962“. Performing Arts Journal 17, 
nr. 1. 1995: 63-70. Sótt 3. desember 2017. doi: 10.2307/3245699 
17  Liz Kotz. „Post-Cagean Aesthetics and the “Event” Score“. October 95. Vetur 2001: 54-89. 
http://www.jstor.org/stable/779200. 
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George Brecht sem bera nöfn á borð við Konsert, Sinfónía, Sóló o.fl. Hér er textalýsing af  

verki hans Saxófónsóló, Flux útgáfa 1: 

Verkið er kynnt. Flytjandi gengur á svið með hljóðfæratösku, leggur hana á statíf, 

opnar hana og tekur upp trompet, áttar sig á mistökum sínum, gengur hratt frá honum 

aftur í töskuna og gengur út.18  

Hér er tónlistarsamsetning sem má þægilega setja upp í graf. Á lárétta ásnum er að finna 

samspil efinslegra hluta og hugmyndafræðilegra úr heimi tónlistar, þ.e. hljóðfæri, 

hljóðfæratösku og tónleikasvið.  Þetta eru allt áþreifanlegir hlutir sem hafa ákveðið 

menningarlegt gildi í heimi tónlistar. Við höfum einnig textalýsinguna sem er hér í 

hlutverki raddskrár eða skors og titillinn „saxófónsóló“ sem gefur til kynna að hér verði 

flutt tónverk. Svo getum við skoðað með lóðrétta ásnum hvernig þessir hlutir eru notaðir 

innan samsetningarinnar. Tónleikaupplifun áhorfenda er svædd með áðurtöldum atriðum, 

sviðið sem tónleikavettvangur, hljóðfærið sem tóngjafi og flytjandinn sem einhver sem 

mun leika á hljóðfærið.  Allir þættir eru svo afsvæddir: Tónleikasviðið verður vettvangur 

gjörnings eða leikþáttar, hljóðfærið verður leikmunur og flytjandinn verður leikari.  

Samsetningin fellst í upplifun áhorfandans sem er tilbúin að upplifa tónlist en upplifir 

leikhús. Verkið er þó ekki endilega hægt að kalla leikrit. Með því að notast við svædd 

tónlistaratriði er verkið óneitanlega tónverk. En Fluxus verkin eru jafn ólík og þau eru 

mörg. Með því að setja þessi tónverk í samhengi við önnur Fluxus verk sem snerta ekki 

tónlistarþætti verða óhljóðrænu verkin að eins konar tónverkum líka, sérstaklega þar sem 

búið er að afsvæða skorið úr því að vera hefðbundin nótnasett raddskrá í að vera aðeins 

texti.  

 

3.2. John Cage og New York skólinn 

Ekki er hægt að tala um Fluxus né samsetningar í tónlist án þess að nefna John Cage. Í 

raun er John Cage eins konar Plató í þessu samhengi. Öll tónverk sem snerta á 

óhljóðrænum þáttum eru sem neðanmálsgrein við verki hans 4’33” þar sem píanóleikari 

spilar ekkert í 4 mínútur og 33 sekúndur. Þögn varð allt í einu tónlist, utanaðkomandi hljóð 

voru hluti af tónverki og hugmyndafræðilegar tónsmíðar fæddust.19,20 Í grunnin segir John 

                                                
18 The Fluxus Performance Workbook. Ken Friedman et al. ritstj. Performance Research. 2002. Rafbók. Sótt 
28. nóvember 2017.  
19 C Douglas Barrett. After Sound. 2016: 45,  
20  Jennie Gottschalck. „Defining Features of Experimental Music”. Experimental Music Since 1970. 
Bloomsbury. New York. 2016. 1-34 
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Cage að allt sé tónlist. Enginn getur nokkurn tímann upplifað algjöra þögn og öll hljóð geti 

talist sem hluti af tónverki.21 John Cage er þekktur fyrir að blanda hugmyndum úr heimi 

myndlistar í tónlist sína. Skor hans hafa verið sett upp á myndlistarsýningum og fagurfræði 

hans og verk hafa haft áhrif á listamenn jafnt innan og untan tónlistar, m.a. Fluxus hópinn 

og viðhorf þeirra til tónlistar.22 Verk hans eru innblásin af austurlenskri speki og má í þeim 

finna samsetingu á hljóði og hugmyndafræði: 

„Með því að skilgreina „tónlist“ annars vegar sem skrif og hins vegar sem 

hljóð, og með því að reisa tálma á milli beggja heima, kom Cage af stað krísu 

innan tónlistar sem hefur varla verið gert grein fyrir, hvað þá unnið úr“.23 

Ef við skoðum 4’33” sem samsetningu verðum við vör við hljóð og tíma í samspili við 

nótur og form á lárétta ásnum en gamlar og nýjar hugmyndir um tónlist á hinum lóðrétta. 

Við finnum svæðingu og endursvæðingu í notkun hans á hljóði, skori og píanóleikara í 

tónleikarými en afsvæðingin fellst í þögninni, óviljandi hljóðum og íhuguninni sem fylgir 

virkri þátttöku áhorfenda sem hlusta á verkið, sem tengist vissulega austurlenskri 

hugmyndafræði. Með þessarri auknu kröfu á áhorfendur um að hugsa en ekki bara njóta 

má segja að Cage komi af stað þessari krísu sem er nefnd hér að ofan. Það má segja að 

þessi þátttaka áhorfenda einkenni þá tónlist sem fjallað er um hér. Áhorfandi er alltaf 

virkur þó hann sitji bara og hlusti, hann er í raun virkur með því að sitja og hlusta, horfa 

og/eða hugsa.  

 

3.3. Virk nótnaskrift. 

Ein aðferð sem hefur verið áberandi á undanförnum árum í blöndun hljóða og annara efna 

er uppfærð hugmynd um grafíska skorið.  Virk nótnaskrift er samheiti yfir nótnaskrift sem 

er á hreyfingu, yfirleitt í formi hreyfimyndar, en getur einnig verið ýmislegt annað (t.d. 

ljós, hljóð, hreyfing o.fl).24 Það sem virka nótnaskriftin hefur framyfir þá hefðbundnu er að 

með henni má nótera flókinn hryn á einfaldan hátt, auðvelt er að losna við taktboða án þess 

að flytjendur þurfi að telja mikið. Myndhugmyndir eru oft abstrakt og háð tónskáldi. Sum 

nota yfirleitt sama form en önnur nota aldrei sömu nótnaritun. Yfirleitt er flutningur 
                                                
21 John Cage. „Experimental Music“. Silence: Lectures and Writings by John Cage. Wesleyan University 
Press. 1961: 7. Sótt 10. desember 2017.  
22 Kotz. „Post-Cagean Aesthetics“. 57. 
23 Ian Pepper. „From the “Aesthetics of Inndifference” to “Negative Aesthetics”: John Cage and Germany 
1958-1972“ October 82. Haust 1997: 34. doi: 10.2307/778997 
24 Áki Ásgeirsson et al. „Málstofa um virka nótnaskrift“. Málstofa haldin á vegum Rannsóknarstofu í tónlist 
við LHÍ og Myrkra músíkdaga, Reykjavík, janúar 2017.  
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spunakenndur og nótur úr hefðbundnu tónkerfi víkja oft fyrir annars konar hljóðum. 

Myndefnið verður fljótlega nátengt tónlistinni sjálfri.  Áhorfandi sér skorið (ef það er sýnt) 

og getur tengt ákveðin hljóð við ákveðnar myndir. Heildarupplifunin á verkinu inniheldur 

myndræna þáttinn til jafns við þann hljóðræna. Þó myndefnið sé alltaf lýsing á 

flutningsaðferð getur fagurfræði þess haft mikil áhrif á upplifun áhorfenda. Úr virkri 

nótnaskrift verður samsetning myndrænna þátta, hreyfingu þeirra og hljóðs. Hljóð, 

hljóðfæri, tónleikaumhverfi og hugmyndin um nótur spila öll saman á lárétta ásnum. 

Svæðing nótnaskriftarinnar felst í því að tengja myndræna þætti við spilað hljóð. 

Endursvæðingin á uppruna sinn í grafískri nótnaskrift þar sem hefðbundin nótnaritun víkur 

fyrir öðrum, fjölbreyttum formum. Afsvæðingin á sér stað í hreyfingu myndefnisins, sem 

fer frá fagurfræði grafískrar nótnaskriftar þar sem hún var oft notuð til að aftengja 

tímasetningu nótna. Með virkri nótnaskrift er tímasetning nótna mjög skýr vegna 

hreyfingarinnar, jafnvel skýrari en í heðfbundinni skrift. Myndefnið tekur við af hlutverki 

stjórnanda og gefur kost á fjölbreyttum útfærslum hvað varðar áhrifavalda á borð við 

styrkleikabreytingar og hljómblæ. Myndefnið getur jafnvel farið fram úr flytjandanum, þar 

sem hér er vél að stjórna honum, en ekki maður, og gerir það að verkum að stundum er 

ómögulegt að flytja verkið af nákvæmni.25 

 

3.4. Tónlist verður samsetning 

Á undanförnum árum hefur mikið bæst við í sarp annara samsetninga. Tónskáld hafa nýtt 

ljós, myndefni, hreyfingar, hugmyndir eða hugtök og ýmislegt annað til að útvíkka 

tónlistina sína. Það er orðið óþarfi að flokka tónlistina í ofangreinda flokka. Allt má vera 

músíkalskur efniviður svo lengi sem einhverskonar skor og/eða hljóð eru til staðar. Hljóðið 

má þess vegna vera ímyndað. Orðið “composition” er, eins og kemur fram hér að ofan 

sama orðið og samsetning og því er hægt að greina tónlist af hinni nýrri aðferð eftir 

samsetningum og blöndun. Ef samspil hljóða er ekki lengur aðalatriðið þá er ekki lengur 

hægt að greina tónverk eftir því hvernig tónar tengjast eða hljóð. Við þurfum að skoða 

hvernig tónskáld blanda bæði líkum og ólíkum atriðum og átta okkur á hvernig þau atriði 

eru eða verða músíkölsk.  

 

 

                                                
25 Ibis. 



 

 11 

4. Greining á tónverkum  

 

4.1 Bergrún Snæbjörnsdóttir 

Bergrún Snæbjörnsdóttir er ungt íslenskt tónskáld sem hefur notað virka nótnaskrift fyrir 

tónverkin sín. Hún er meðlimur S.L.Á.T.U.R. (Samtök listrænt ágengra tónskálda 

umhverfis Reykjavík) en innan þess hóps má finna tónskáld sem hafa byggt feril sinn á 

virkri nótnaskrift, aðallega þó bundna við myndbönd. Sérstaða hennar liggur í yfirfærslu 

nótnaritunarinnar úr heimi myndbands í öðruvísi vörpun, t.d. á gólf og með notkun ljósa.  

 

4.1.1. 2 víti (2012-13) 

Verkið er skrifað fyrir 2 rafgítara og skorið er virk nótnaskrift varpað á gólf við fætur 

flytjenda. Tvær súlur hlið við hlið (ein fyrir hvorn gítar) birtast og hverfa, smám saman 

opnast þær og verða ávalar. Innan í opinu sést rák ferðast frá annarri hliðinni til hinnar. 

Þegar súlurnar birtast heyrist sónn hjá gítar sem annaðhvort hækkar eða lækkar í tónhæð. 

Þegar rákin sést gerist það sama, tónhæðin fer aftur á byrjunarreit og breytist með ferðalagi 

rákarinnar.26  Verkið er einföld og skilvirk samsetning á sjónrænum þáttum og hljóði. Hér 

er samspil hljóðs, flutnings, nótnaritunar, ljóss og rýmis. Hljóðræni þáttur verksins er 

einfaldur, samstendur af örfáum tónhæðum. Hann ýtir undir þá hugmynd að hér sé um að 

ræða tónverk. Ljósið er notað sem nótnaritun en er á sama tíma innsetning. Það ferðast inn 

í tónleikarýmið og verður brennidepill sviðsins. Flytjendurnir týnast í myrkvuðum salnum 

og trufla þannig ekki aðra skynjun. Ljósið virðist vera flytjandinn. Lýsingin er einföld og 

þ.a.l. hljóðið einnig en Bergrún nefnir að of mikið sjónrænt áreiti sé af hinu slæma, því 

samkvæmt Rudolf Arnheim, fari of mikil heilaorka í að meðtaka breytingu á sjónrænu 

áreiti og taki frá vinnslu heilans á hljóði. Ef tónskáld velur að nota virka nótnaskrift verður 

að vera jafnvægi milli þessara þátta svo áhorfandi nái að vinna jafnt úr upplýsingunum.27 

Ef við skoðum þetta verk út frá blöndun, sjáum við að Bergún hefur blandað ljósi (a) og 

hljóði (b) sem eru nánast beintengd og býr hún þannig til samskynjunar upplifun (c). Til að 

kanna betur hvernig verkið virkar er gott að setja upp nokkur atriði þess í samsetningar-

graf. Á lárétta ásnum sjáum við samspil veigamestu atriða tónverksins, þ.e. ljóss, hljóðs, 

hugmyndarinnar um skor og hreyfimyndar. Þessi atriði blandast saman í grunninum og við 
                                                
26 Bergrún Snæbjörnsdóttir. 2 Víti. Mynband af flutningi í Hörpu, Reykjavík. 2013. Sótt 10. nóvember 2017. 
http://www.bergrun.com/#/2viti/ 
27 Bergrún Snæbjörnsdóttir. „Málstofa um virka nótnaskrift“. 
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Mynd 4.1. Stillimynd af flutningi verksins 2 víti eftir Bergrúnu Snæbjörnsdóttur.  

getum svo séð hvernig þau tengjast á lóðrétta ásnum. Ef við tökum fyrir skorið þá liggur 

svæðing þess í hugmyndinni um grafíska nótnaskrift (sem er í raun endursvæðing 

nótnaritunnar, sem ég nota hér til að einfalda myndritið). Abstrakt myndefni getur verið 

nótnaritun til jafns við hefðbundna. Endursvæðingin í þessu tilfelli er þá hreyfing 

myndefnisins sem virk nótnaskrift. Hér blandast hreyfimyndin inn í samsetninguna. Svo 

höfum við nýja hugmynd: afsvæðingu skorsins en það er hvernig virka nótnaskriftin stígur 

út fyrir rými pappírs og skjás og verður innsetning. Í tilfelli ljóssins höfum við svæðingu 

þess í hlutverki tónleikalýsingar. Lýsing sem skerpir upplifun áhorfanda á tónleikunum. 

Ljósið er endursvætt þar sem ljósið er notað sem nótnaskrift, hugmynd sem tengist virkri 

nótnaskrift, enda kvikmyndir byggðar á hreyfingu ljóss. Ljósið er síðan afsvætt með 

notkun þess innan rýmisins, flytjendurnir eru faldir í myrkri og ljósið tekur yfir. 

Áhorfendur sjá ekki flytjendur eins og venjan er og fylgjast einungis með skorinu. Ég hef 

skissað upp form verksins en hljóðræni þátturinn er það einfaldur að erfitt er að átta sig á 

svæðingu hans. Til þess að við getum litið á þetta sem tónverk verðum við að tala um 

hljóðið. Því legg ég til að segja að svæðing formsins sé hljóðið sjálft og notkun þess. 

Endursvæðing formsins er svo þrönga tónsviðið sem Bergrún notar. Til eru dæmi um 

tónskáld sem nota afar fáa tóna eða þröngt tíðnisvið til þess að búa til heilsteypt tónverk. 

Með því að nota svona fáa tóna er tengingin við ljósaskorið sterkari, ljósið verður 

músíkalskt fyrir vikið og umbreytist í tónefni. Þannig má líta á ljósið sem endursvæðingu á  
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Graf 4.1. Samsetningargraf af verkinu 2 víti eftir Bergrúnu Snæbjörnsdóttur. 

músíkölsku formi. 2 víti er einfalt dæmi um tónverk af hinni nýju aðferð. Fyrir Bergrúnu er 

skorið jafn mikilvægt og hljóðræni þátturinn, samspilið skiptir öllu máli og samið er fyrir 

alla miðla samtímis. Blöndun sjónrænna atriða og hljóðs er úthugsuð og skýr: flytjendur 

hverfa í myrkrið en eru þó til staðar sem gerir upplifunina lífræna frekar en vélræna, sem 

húbgæti verið ef hljóðið væri flutt af vél, líkt og ljósið.  

 

4.2. Simon Steen-Andersen 

Í rúman áratug hefur danska tónskáldið Simon Steen-Andersen verið í forystu í gerð 

tónlistar sem inniheldur hljóð, mynd og hreyfingu.28 Samþætting þessara þátta verður til 

þess að óhljóðrænu atriðin verða að órjúfanlegum hluta verksins. Verk hans kafa virkilega 

ofan í hlutverk flytjandans og líkamans í samhengi við tónlistina, hreyfing 

hljóðfæraleikarans verður að tónefni og skiptir jafn miklu máli og hljóðið, stundum jafnvel 

meira.29  Hann semur verk fyrir hefðbundin hljóðfæri auk rafhljóða og myndvarpa. Ólíkt 

                                                
28 Gottschalk. Experimental Music. 79. 
29  Rasmus Holmboe. „Have You Seen the Music?“. Edition S. 2014. Sótt 25. september 2017. 
http://www.edition-s.dk/news/have-you-seen-the-music 
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blöndun innan virkrar nótnaskriftar þar sem myndefnið er tölvustýrt, er það flytjandinn 

sem „spilar á“ sjónrænu þættina sem annað hljóðfæri. Mörg verk Steen-Andersen innihalda 

dæmi um blöndun sem tónsmíðaaðferð og hægt er að beita samsetningarkenningu Deleuze 

og Guattari í greiningu þeirra.  

 

4.1.1 

Study for String Instrument #3 (2011) 

Verkið er skrifað fyrir selló og myndband. Tvær nótnalínur sjást í skorinu sem innihalda 

svipuð gildi sem fara örlítið úr fasa, líkt og í verkum Steve Reich.  Þó er hljóð verksins 

mest sarg og þrusk þar sem límbandi hefur verið komið fyrir á bæði hljóðfærinu og 

boganum sem veldur því að strengurinn hljómar aldrei. Meginefniviður verksins er 

hreyfing sellóleikarans. Áður en verkið er flutt þarf sellóleikarinn að gera upptöku af 

sjálfum sér að flytja annan hluta verksins. Í sjálfum flutningnum er upptökunni varpað 

beint á flytjandann og segja má að hann spili dúett með sjálfum sér. 30 Áhorfandinn upplifir 

rytmíska hreyfingu og kontrapunkt sem myndast milli myndbandsins og flytjandans og á 

ákveðnum tímapunkti verður óskýrt hvort horft sé á flytjandann eða upptökuna. Steen-

Andersen festir strax í sessi að um tónlist sé að ræða með því að skrifa verkið fyrir selló.  

Ef þetta væri manneskja að hreyfa sig gæti þetta flokkast sem myndlistarverk. Einnig með 

því að nota hefðbundna nótnaskrift verður verkið um leið tengt hefðbundnum hugmyndum 

um tónlist.  Ef við setjum hugmyndafræði verksins upp í samsetningar-graf finnum við 

hugmyndir Steen-Andersen um tónlist á lárétta ásnum. Ég legg til að flokka lóðrétta ásinn í 

þrjá megin flokka: hljóðfæri, flutning og form.  Hljóðfærið er samspil efnis og hljóðs við 

tónlistarsögu og menningu; flutningur er samspil hreyfingar manneskju og sjálfs 

hljóðfærisins; form er samband raddskrár við hvern þátt fyrir sig. Í tilfelli hljóðfærisins er 

sellóið svæðingin, endursvæðingin er límbandið sem sett er á strengina og bogann en 

afsvæðingin er myndvarpinn sem hljóðfæri. Á flutningsgrafinu má finna svæðingu 

hefðbundinna hreyfinga flytjandans, endursvæðingu hljóðsins sem kemur úr samspili 

sellósins við límbandið en hinum megin er afsvæðingin: samspil flytjandans við 

myndvarpann. Svo er það formið. Svæðingin þar er raddskráin, hefðbundnar nótnalínur 

sem skýra framvindu verksins og endursvæðingin er notkun Steen-Andersen á einstrengdri 

línu og slagverkslykli, í stað fimmstrengja línu i f-lykli eins og er venjan fyrir selló. 
                                                
30  Simon Steen-Andersen. Study For String Instrument #3. Edition S. 2011. Sótt 2. september 2017. 
http://www.edition-s.dk/music/simon-steen-andersen/study-for-string-instrument-3 
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Afsvæðingin er svo afleiðing skorsins, eins konar kóreógrafía: framvinda hreyfingar í stað 

framvindu hljóðs. Samspil allra þessarra þátta gerir það að verkum að hægt sé að tala um 

tónverk, þó svo að hljóðupptaka af verkinu myndi ekki skila því til hlítar.  Hljóð verksins 

er hér aukaafurð sem hægt væri að upplifa sem hljóðverkt út af fyrir sig, en tónverkið sjálft  

  

 

Graf 4.2: Samsetningargraf af verki Simon Steen-Andersen – Study for String Instrument #3 

þarf að sjá til að upplifa. Einnig er hægt að skoða Study for String Instrument #3 út frá 

blöndun. Í blöndun þarf tvö aðalatriði (tvo ramma) til að úr verði ný afurð. Rammarnir í 

þessu verki eru annars vegar lifandi flutningur (a) og hins vegar upptaka af flutningi (b). 

Þessum römmum er blandað saman hægt og rólega þar til úr verður þriðja afurðin, sem er í 

þessu tilfelli hreyfing sem tónlist (c). Ef skoðuð er framvinda verksins má sjá hvernig 

Steen-Andersen byggir ofan á hvern ramma fyrir sig mjög varlega. Í fyrsta hlutanum sjáum 

við einungis hreyfingu annarrar handar, bæði á mynd og í lifandi flutningi.31  Áhorfandinn 

upplifir fyrst fösun á milli beggja miðla en smám saman fer hann að sjá kontrapunkt milli 

þeirra, myndbandið hættir að vera mynd af sama flytjanda og er á sviðinu, heldur verður  
                                                
31  Jennifer Bewerse. „Study for String Instrument #3 by Simon Steen-Andersen“. Upptekið Feb. 2016. 
Youtube myndband, 05:17. Sett inn apríl 2016. Sótt september 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=MwKCiS-VjNo  
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Mynd 4.2: Stillimynd af flutningi á Study for String Instrument #3 eftir Simon Steen-Andersen 

þetta sjálfstæður flytjandi sem spilar mótlínu.32 Í fyrstu virðist hljóðræni þáttur verksins 

aukaatriði, afurð þess að boga sé strokið yfir sellóið. Í takti 45 kynnir Steen-Andersen nýtt 

hljóð, tremolo þar sem snúinn vír við frosk bogans er strokinn.33 Þetta hljóð birtist á víxl 

sitt í hvorum rammanum og ýtir það frekar undir kontrapunkt milli rammanna. Í takti 64 

eru svo leiðbeiningar fyrir lifandi flytjandann um að hljóðfærinu sé snúið á hlið og byrjar 

sellóleikarinn núna að plokka strengina og renna hinni hendinni eftir fingrabrettinu. Sama 

hreyfing og úr bogahendinni er nú komin í hendina á móti en sellóið í myndbandinu er enn 

á sínum stað.34 Hér er hlutverk hreyfingar í blöndunni farið að skýrast, hljóðið verður 

veigaminna og við upplifum hreyfingu handa sem músíkalskan efnivið. Sú upplifun 

styrkist enn meira þegar flytjandinn í myndbandinu snýr sellóinu á hlið til móts við lifandi 

sellóið (sjá mynd 4.4). Erfitt verður að gera greinarmun á myndbandi (a) og lifandi 

                                                
32 Ibis.  
33 Steen-Andersen. „Study for String Instrument“. 
34 Ibis. 
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flutningi (b) og umbreytist flytjandinn í nokkurs konar ofur-flytjanda (c) sem er handan 

tíma og rýmis: bæði í fortíð og nútíð og á mörkum raunveruleika og sýndarveruleika. Study 

for String Instrument #3 er skýrt og vel heppnað dæmi um notkun hreyfingar í 

tónlistarsköpun. Blanda lifandi flutnings og upptöku verður að einstakri sjónupplifun í 

gegnumsömdu verki fyrir tvær tegundir skynjunnar: heyrnar og sjónar.  

 

4.2 Jennifer Walshe 

Hin írska Jennifer Walshe hefur að undanförnu verið eins konar talskona tónskálda sem 

vinna þvert á miðla. Árið 2016 skrifaði hún texta fyrir Borealis tónlistarhátíðina sem haldin 

er í Noregi en Walshe tók eftir að meirihluti verkana það árið voru í samtali við aðrar 

listgreinar. Úr varð grein hennar um hina nýju aðferð (e. the new discipline) sem leiddi til 

þess að gefið var út heilt tölublað í MusikTexte tímaritinu helgað umfjöllunarefninu.35 Þar 

fjallar hún á skýran hátt um þá tilhneigingu tónskálda í byrjun 21. aldarinnar að semja 

flutning, ekki bara tónverk. Hún vill ekki kalla þetta neinn sérstakan stíl því verkin eru jafn 

ólík og þau eru mörg. Þau geta byggt á leikhúsi, dansi, sjónlist, uppistandi, bókmenntum 

og í raun öllu mögulegu. Hin nýja aðferð er bein afleiðing Dada, Fluxus, Situationisma og 

tónleikhúss en getur þó ekki talist til þessarra hefða þar sem þær eru orðnar virtar, 

stofnanavæddar og hluti af myndlistar- og tónlistarsögunni, jafn mikið og 

endurreisnarkontrapunktur og rómantísk ópera.36  Einnig hefur allt of margt gerst síðan 

þessar stefnur urðu til, ómögulegt er að líta framhjá 21. aldar menningu þegar kemur að 

tónlistarsköpun: það verður ódýrara og ódýrara að kaupa hágæða myndavélar og 

upptökutæki, allir sem vilja geta komið sköpun sinni til almennings með t.d. youtube eða 

soundcloud og eru þeir miðlar jafnvel betur sóttir en lifandi tónlistarflutningur.37 Verk 

Walshe eru einmitt samsett úr mörgum mismunandi svæðum: myndbönd, íþróttir, 

internetið og fjölmiðlar hafa öll verið hluti af tónlistinni hennar. Hún “hefur áhuga á rusli 

og braki hversdagsleikans”38 að eigin sögn og innihalda verk hennar oft á tíðum harkalegar 

og súrrealískar athugasemdir við menningu og samfélag nútímans. Er því við hæfi að 

greina samsetningar hennar sem blöndu tónlistar, leikhúss og/eða annarra samfélagsþátta.  

 
                                                
35  Jennifer Walshe. „The New Discipline – Links“. Milker Corporation. Vefsíða. Sótt desember 2017. 
http://milker.org/the-new-discipline/ 
36 Walshe. „The New Discipline“ 
37 Ibis 
38  Laura Battle. „Jennifer Walshe: Music That Packs a Punch“. Financial Times. 1. ágúst 2014. Sótt 
nóvember 2017. https://www.ft.com/content/312daba4-171d-11e4-b0d7-00144feabdc0 
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4.2.1 This is Why People O.D. on Pills/And Jump From The Golden Gate Bridge (2004) 

Þetta hressilega titlaða verk er samið fyrir á bilinu 1-10 flytjendur.  Ef einn flytur verkið 

heitir það einungis “This is Why People O.D. on Pills” en seinni hlutanum er bætt við ef 

fleiri taka þátt.39  Skorið er upprunalega prentað á stuttermabol (sjá mynd 4.4) en það 

inniheldur texta og ljósmyndir af hjólabrettaköppum. Fyrsta leiðbeining verksins er að 

flytjandi skuli læra á hjólabretti. Svo er flutningur verksins háður ferðalagi 

hljóðfæraleikarans á hjólabretti um ímyndað landslag.40 Þó þessar leiðbeiningar kunni að 

hljóma einfaldar inniheldur skorið mjög ítarlegar leiðbeiningar um flutninginn sem gerir 

það frábrugðið hefðbundnum textaskorum frá Fluxus tímabilinu. Útkomurnar eru þó 

gífurlega frábrugðnar hver annarri ef dæmt er eftir úrvali upptaka og myndbanda sem 

finnast á vefnum.41,42,43  Blöndunin hjá Walshe á sér stað inni í huga flytjandans annars 

vegar og hugum áhorfanda hins vegar. Hljóðheimurinn er lýsing á ferðalagi flytjandans 

sem er svo þýtt myndrænt af hugum áhorfendanna. Ef áhorfendur vita um hvað verkið 

snýst er nánast ómögulegt að hugsa ekki um tónlistina sem hjólabrettaferð. Ímyndaða 

ferðalagið er orðið eins konar meta-skor fyrir hljóðfæraleikarann sem fylgir eigin höfði í 

hálfgerðum spuna, fylgir línu líkt og í hefðbundnum raddskrám. Svæðið milli áhorfenda og 

flytjanda er útkoma blöndunnar, sameiginlegt ímyndað ferðalag allra viðstaddra. Áhorfandi 

verður þannig virkur þátttakandi í verkinu með hlustun sinni. Til að skilja betur hvernig 

blandan virkar getum við skissað upp samsetningargraf (sjá graf 4.3). Á lárétta ásnum 

höfum við nokkra þætti sem spila saman. Hljóð, hreyfing og áhorfendur eru efnisleg atriði í 

samspili við huglæg atriði: ímyndunarafl, hugmynd um skor, íþróttir og 

hjólabrettamenningu. Ég geri greinarmun á íþróttum og hjólabrettamenningu vegna 

ákvörðun Walshe að prenta skorið á stuttermabol en það er skírskotun í fatatísku 

hjólabrettakappa sem er mjög mikilvægur hluti af menningunni (samsetning sem væri 

athyglisvert að skoða!). Ég valdi þrjú atriði til að taka fyrir á lóðrétta ásnum (hljóðtúlkun, 

skor og íþróttir) en það væri möguleiki að skoða fleiri þætti sér, t.d. þátt áhorfenda í 

verkinu.  
                                                
39 Jennifer Walshe. This is Why People O.D. on Pills/And Jump From the Golden Gate Bridge. Milker 
Corporation. Stuttermabolur. 2004.  
40 Ibis. 
41 Jennifer Walshe. „This is Why People O.D. on Pills“ Soundcloud hljóðskrá, 9:09. 2015. Sótt nóvember 
2017. https://soundcloud.com/jennifer-walshe/this-is-why-people-od-on-pills 
42 Weisslich. „This is Why People O.D. on Pills | Weisslich 4 31.10.15“. Upptekið október 2015. Youtube 
myndband, 4:58. Sett inn desember 2015. Sótt desember 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=GNWdUqqjf-A 
43 People Making Sounds. „Jennifer Walshe – This is Why People O.D. on Pills/And Jump From the Golden 
Gate Bridge“. Upptekið febrúar 2016. Youtube myndband, 10:14. Sett inn apríl 2016. Sótt nóvember 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=RZ_XpJj-e6E 
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Graf 4.3: Samsetningargraf af This is Why We O.D. on Pills eftir Jennifer Walshe 

Mér þykja þessir þrjú atriði hinsvegar skýra virkni allra þátta sem ég nefni á lóðrétta ásnum 

innan samsetningarinnar. Skorið er fyrst og fremst leiðbening fyrir hljóðfæraleikarann, 

upplýsingar um hvernig flytjandinn á að haga sér. Svæðing skorsins felst í því hlutverki.  

Skorið er þó laust við allar tónfræðilegar leiðbeningar heldur er það bara textaleiðbening. 

Þannig er það endursvætt sem textaskor, arfleifð frá Fluxus hópnum. Ofan á textaskorið 

bætist svo við afsvæðing verksins: aukaskor flytjandans, ímyndað hjólabrettaferðalagið 

sem stýrir sjálfu hljóðinu. Mér finnst viðeigandi að fjalla um hljóðtúlkun frekar en hljóð í 

þessu tilfelli. Hljóðið er óneitanlega til staðar og hluti af samsetningunni en virkni þess 

felst í því hvernig hljóðið kemst til skila. Túlkunin er nátengd skorinu og er hún fyrst og 

fremst abstrakt tjáning hljóðfæraleikarans. Sú tjáning er alltaf til staðar í lifandi flutningi 

tónverka, hvort sem hún er skrifuð á nótur eður ei og er því í formi svæðingar. Dæmi um 

endursvæðingu hljóðtúlkunar má finna í þeirri staðreynd að túlkunin er spunnin út frá 

leiðbeiningu, eða skori, sem sagt blanda hrárra leiðbeininga og hugmynda flytjandans. 

Þetta er kunnulegt stef úr grafískri nótnaritun þar sem flytjandinn hefur meira vægi heldur 

en vanalega í hljóðrænum þætti tónverks. Það er endurtúlkun áhorfandans á hljóðinu sem 
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Mynd 4.3: Upprunalega skorið fyrir This is Why We O.D. on Pills prentað á stuttermabol. 

 

fellur í flokk afsvæðingar. Hér er komið skor fyrir áhorfendur, sem hlusta á og túlka 

hljóðið myndrænt og ímynda sér hjólabrettaferðalagið. Að lokum vil ég fjalla um þátt 

íþróttar eða hjólabrettaiðkunar í samsetningunni. Nauðsynlegt atriði í öllum íþróttum er 

hreyfing. Svæðing íþrótta felst í því að einhver hefur þjálfað sig í ákveðinni tegund 

hreyfingar og sýni afrek þjálfunarinnar. Walshe biður keppendur um að læra á hjólabretti 

til þess að geta flutt verkið. Í þessu tilfelli er þó hreyfingin sjálf ekki sýnd, heldur er aðeins 

hugmyndin um þjálfunina til staðar. Það má segja að þar liggi endursvæðing íþrótta, hægt 

er að sýna fram á hæfni sína í íþrótt án þess að sýna hreyfingu. T.d. með því að skrifa texta, 

segja frá eða spila tölvuleik. Afsvæðing íþrótta í verki Walshe er umbreyting íþróttarinnar í 

hljóð. Hreyfingin og þjálfunin er færð í alveg nýjan miðil sem er yfirleitt ekki tengdur 

íþróttum, en er engu að síður sýning á þjálfuðum hreyfingum. Við hreyfingar 

tónlistarmannsins bætist hljóð sem er hér leið til að miðla upplýsingum um þekkingu á 

hjólabrettaíþróttinni. Hér er um að ræða verk af hinni nýju aðferð, ólíkt verkum Bergrúnar 

og Steen-Andersen þar sem ekki er krafist sjónrænna atriða en í staðinn blandast ýmsir 

hugmyndafræðilegir og menningafræðilegir þættir. Hljóðfæraleikur og íþróttaiðkun eru 
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bæði afbyggð (e. deconstructed) og Walshe afhjúpar skyldleika þeirra í einföldu en 

marglaga tónverki.  

 

5. Lokaorð 

Hér hafa verið talin upp nokkur dæmi um tónskáld sem hafa unnið með blöndu hljóðs við 

önnur, óhljóðræn atriði. Óhljóðrænu atriðin eru öll í kontrapúnktísku hlutverki í hverju 

tónverki fyrir sig, þau eru ekki aðskiljanlegir hlutar tónverkana. Þó hægt sé að gera hljóðrit 

af verkunum (og þau kunna að hljóma áhugaverð), þá er ekki öll sagan þar með sögð. Öll 

verkin er hægt að skoða út frá kenningum Gilles Deleuze og Felix Guattari um 

samsetningar. Þau eru bæði stöðug og óstöðug, þau innihalda allt það sem tónlist hefur 

verið talin vera en eru á stanslausri hreyfingu, flækjast og einfaldast til skiptis með 

afsvæðingum og endursvæðingum. Við getum notað kenningarnar til þess að greina 

tónverk af þessu tagi, skoðað tengingar þeirra við tónlistarmenningu en einnig vélræna 

virkni þeirra, samspil hljóðrænna og óhljóðrænna atriða. Ómögulegt er að skilgreina tónlist 

sem eitt algilt fyrirbæri og til að tryggja áframhaldandi þróun hennar verðum við að bjóða 

ný atriði velkomin í rými tónlistar. Jennifer Walshe segir tónlist sem flæðir inn í aðra miðla 

en hljóð tilheyra „hinni nýju aðferð“ sem er ekki fagurfræðilegur stimpill heldur leið til að 

fjalla um þessa tilhneigingu tónskálda á 21. öldinni til þess að vinna með tónlist fyrir utan 

hefðbundið svæði tónlistar. Þetta er tónsmíðaaðferð frekar en stíll og getur því verið gott 

að greina hana út frá blöndun og hugmyndum frekar en aðeins ferli hljóðsins, enda hljóð 

ekki eini né mikilvægasti þáttur slíkra tónverka. Athyglisvert verður að sjá áframhaldandi 

þróun hinna nýju aðferðar, hvernig og hvenær atriði sem þessum samsetningum fylgja 

verða endursvædd – og hvaða afsvæðingar taka við. Möguleikarnir eru endalausir þegar 

ekki er notast við staðlaða skilgreiningu á tónlist og allt má vera efniviður.   
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Weisslich. „This is Why People O.D. on Pills | Weisslich 4 31.10.15“. Upptekið október 

2015. Youtube myndband, 4:58. Sett inn desember 2015. Sótt desember 2017. 
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