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Greining
Verkið Fjórir líkamar í 60 klukkustundir er í raun margþætt rannsókn. Ég bað fjóra
einstaklinga úr samfélaginu okkar um að skrá ýtarlega inn í tiltekið skráningarform (mynd
1) alla líkamlega virkni í 60 klukkustundir. Nánar tiltekið frá klukkan tíu að morgni á
fimmtudegi til tíu að kvöldi næsta laugardags. Síðan var unnið úr þessum upplýsingum og
atburðunum raðað í tímalínu. Þau notuðu snjallforritið SleepBot til að skrásetja hreyfingar
og hljóð í svefni. Ég sérvaldi einstaklingana og reyndi að finna eins ólíkar týpur og ég
mögulega gat, af báðum kynjum til að auka fjölbreytileikann.
Persóna eitt (Bassaklarinett í B og klarinett í B) er
barnlaus karlmaður á fertugsaldri sem vinnur í
ferðaþjónustu og fer með fólk í snjósleðaferðir upp
á Langjökul. Hann vinnur á „3+2“ vöktum (það er
vinnur í þrjá daga og er í fríi í tvo). Persóna tvö
(undirbúinn klassískur gítar) er móðir á fertugsaldri
sem gengur með sitt annað barn. Hún er í fullri
skrifstofuvinnu milli níu og fimm. Persóna þrjú
(fiðla) er einnig kvenmaður á fertugsaldri. Hún er
Mynd 1sýnir skráningarformið og hvernig
einstaklingarnir fylltu það út

tveggja barna móðir, hjúkrunarfræðingur og vinnur
næturvaktir á Landspítalanum. Persóna fjögur
(selló) er yngsti meðlimurinn (er að detta á

fertugsaldur). Hann er barnlaus karlmaður og stundar nám á háskólastigi. Hann er
jafnframt eini einhleypi meðlimurinn.
Markmiðið var að fanga daglega atburði fólks og færa yfir í tónlistarlegan búning.
Hugmyndin var að skapa fjarlæga sýn á iðandi samfélag þar sem einstaklingar fara sínar
eigin leiðir óháðir öðrum en detta stundum óvísvitandi inn á að ganga saman í takt og
tónum.

Skýring
Hugmyndin að verkinu kviknaði á fundi með kennara. Þegar það lá fyrir að verkið yrði
hluti af lokatónleikum og kæmi á eftir tveimur verkum sem fjalla um mjög ólíka hluti
fannst mér tilvalið að tengja það á einhvern hátt við hin verkin tvö og skapa þannig þráð í
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gegnum tónleikana. Fyrra verkið er fyrir undirbúinn klassískan
gítar og heitir Meðferð samviskunnar. Það fjallar um
hugarheim einstaklings sem glímir við ýmsar bældar
tilfinningar. Seinna verkið var samið nú á haust mánuðum og
var frumflutt á útskriftartónleikunum. Það fjallar um þrjú
fyrirbæri sem finna má úti í geimnum og ber yfirtitilinn Geim.
Það er samið fyrir tríó sem samanstendur af bassaklarinetti,
fiðlu og selló. Verkið er fyrst og fremst leikur fyrir flytjendur
en í leikjunum þremur er um leið verið að túlka þrjú fyrirbæri
sem eru sýndarefni (e. Virtual particles), loftsteinn og svarthol.
Mynd 2sýnir hljóð-rófsritun af
upptöku þegar laukur er skorinn.

Umfjöllunarefni lokaverksins er samfélagið og liggur því þarna
einhvers staðar á milli verkanna tveggja. Hljóðfærahópurinn
sameinast svo lokaverkinu en þar er um kvartett að ræða.

Eins og fyrr kom fram er verkið í
raun margþætt rannsókn. Hugmyndin er
að umbreyta lífi fjögurra einstaklinga í
60 klukkustundir yfir í tóna, hreyfingar
og hljóð. Rannsóknin fólst í því að

Mynd 3 sýnir nótur sem fengust úr hljóðrofsrita. Í seinni
taktinum er búið að þjappa þeim saman og raða í skala.

kanna hvað líkamar okkar ganga í
gegnum á hefðbundnum sólarhring og hvað við dveljum lengi við ákveðna atburði. Stór
hluti rannsóknarinnar var að greina hvern og einn atburð og sérsníða tónbúning á hann.
Ég nálgaðist efnið ýmist með því að greina
upptökur

af

slíkum

atburðum

með

aðstoð

hljóðrófsrita (e. Spectrogram) og vinna tónefni og/eða
hryn úr þeim (mynd 2 - 4). Eins fór ég þá leið að líkja
eftir hljóðum sem myndast við atburðinn sjálfan
(mynd 5). Enn önnur
Mynd 5 sýnir endanlega útkomu í
raddskrá. Þetta form var nýtt í einhverri
mynd í öllum hljóðfærum þegar hverskyns
matur var undirbúinn.

leið var að nálgast efnið
í formi samlíkinda. Sem
dæmi

mætti

nefna

atburðinn tiltekt, þá er verið að greiða úr óreiðu sem mætti til
dæmis túlka með því að leysa ómstríð tónbil og í þeim
tilvikum valdi ég tónefnið fagurfræðilega (í raun alveg eins

Mynd 4 sýnir hvernig líkt var
eftir sumum hljóðum með tónum
og hryni.
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og mér þóknaðist). Tónefnið varð því mjög fjölbreytilegt. Sumir atburðir fengu jafnvel
ákveðin þemu stef sem birtust alltaf þegar viðkomandi atburður átti sér stað. Til dæmis
æfir persóna 4 sig nokkrum sinnum á gítar. Hann tók það fram í fyrsta skiptið sem hann
skráði atburðinn „spila á gítar“ að hann hefði verið að spila Prelude No5 eftir Heitor Villa
Lobos. Ég vann því ákveðið stef upp úr þessari prelódíu sem birtist í hvert sinn sem
persóna 4 spilar á gítarinn sinn.
Þegar atburðaskrá hvers einstaklings hafði verið sett upp í Excell skjal paraði ég saman
persónum og hljóðfærum. Á endanum ákvað ég að gera það á hlutlausan hátt og paraði þau
eftir því hvernig hljóðfæraskipan raðast upp í nótnaskriftar forritinu. Þannig endurspeglar
hvert hljóðfæri einn einstakling í rannsókninni út allt verkið.
Það hefði verið heldur langt að flytja verkið í rauntíma svo ég ákvað að þjappa því niður
í fimmtán mínútur. Hvert og eitt hljóðfæri er að fást við sitt eigið efni (eigin atburði) og
yfirleitt algjörlega óháð öllum hinum. Í ljósi þess var mikilvægt að flækja ekki hlutina
frekar, þess vegna ákvað ég að hafa hlutlausa takttegund út allt verkið. Verkið endaði í
hefðbundnum 4/4 takti. Það gefur auga leið að það eru ekki þungslög á einum og þremur
þar sem taktboðinn er meira hugsaður til að halda hópnum á sama stað frekar en að túlka
verkið. Hraðinn var settur á 60 slög á mínútu svo að lengdin yrði nákvæmlega 15 mínútur á
pappír.
Á þessum tímapunkti bjó ég til tímakort þar sem 60 klukkustundum var raðað á
fjórskiptan takt. Það þýðir jafnframt að hver sextándi partur í verkinu svarar til einnar
mínútu í lífi einstaklinganna. Þannig
gat

ég

stökkið

rakleitt

inn

á

nákvæmlega réttan stað í verkinu út frá
atburðarskráningunni (sjá mynd 6).
Næsta skref var að fá einhverskonar
yfirsýn yfir verkið og atburðina og sjá
hvort það væri eitthvað samhengi
og/eða tenging á milli einstaklinganna.
Þarna fóru skemmtilegir hlutir að líta
dagsins ljós; allir sváfu á ákveðnum
tímapunkti aðfaranótt föstudags, tveir
gengu um á sama tíma, aðrir tveir voru

Mynd 6 sýnir tímakort þar sem búið er að raða 60 klst. í
taktegundina 4/4 þar sem hvert slag táknar fjórar mínútur.
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staðsettir í bíl á sama tíma og svo framvegis.
Því næst hófst vinnan við að skrifa út nótur fyrir atburðina. Þetta átti eftir að reynast
ofboðslega tímafrekt og krefjandi. Það kom oft fyrir að atburðir hófust á undarlegum
stöðum inni í töktum svo það var stundum freistandi að færa þá örlítið til. Einnig munaði
oft litlu að tveir einstaklingar væru að framkvæma sama atburð á sama tíma svo með smá
svindli hefði verið hægt að para þá saman. En það var samt svo heillandi að vera alveg trúr
atburðar skráningunni og hún hefur algjörlega haldið sér sem heilagur sannleikur í gegnum
verkið án þess að ég svindlaði.
Fyrst var allur selló parturinn skrifaður (það þurfti að klára hann fyrst vegna manna
breytinga). Í einkatíma var mér tjáð af kennara að selló parturinn væri ansi erfiður fyrir
flytjanda og það gæti vel verið að flytjandinn myndi ekki treysta sér til að spila hann.
Aðallega voru of örar breytingar á tækniatriðum og ekki nægur tími til að skipta á milli
þeirra. Eins var parturinn of trúr atburðarskráningunni og nánast á fullri keyrslu í heilar
fimmtán mínútur. Þéttleiki skrifanna var það mikill að varla gafst tími til að flétta síðunum.
Það kom líka á daginn að partinum var skilað til baka.
Eftir að hafa gert smávægilegar breytingar og fengið afar færan sellóleikara inni í
flytjendahópinn var hætt við að fresta útskrift og keyrt aftur að stað í fimmta gír. Mikið af
efninu sem hafði verið skrifað fyrir sellóið var endurnýtt í sameiginlega atburði annarra
hljóðfæra. Það var þó ógrynni af efni sem hver og einn einstaklingur átti aðeins fyrir
sjálfan sig og deildi ekki með hinum. Fiðlan var næsta viðfangsefni, þar á eftir
bassaklarinett og loks gítarinn (sjá mynd 7 á næstu síðu).
Það hafði alltaf verið ætlunin að nota undirbúinn klassískan gítar í verkinu til að tengja
hann við fyrsta verk tónleikanna. Kennaratyggjóið er einungis á efstu tveim strengjum
gítarsins og er notað í ýmsa atburði eins og þegar leikið er við barn og eins þegar ýtt er á
takka. Ég reyndi að sjá fyrir mér einstaklingana og atburðina og langaði að koma karakter einkennum þeirra inni í verkið. Það kom sér því einstaklega vel að ég þekki langflesta
einstaklinganna mjög vel. Eftir tónleikana sagði persóna 3 mér hvað henni hefði þótt
undarlegt hversu glaðleg fiðlan hefði verið og að hún upplifði sig ekki svona glaðlega sjálf.
Það er þó nákvæmlega þannig sem ég og fleiri upplifum hana og því gaman að heyra að
það hefði skilað sér.
Ein af ástæðum þess að ég vann mikið með „óhefðbundna“ tækni var að auka á
fjölbreytileikann. Mig langaði að reyna að skapa fjölbreyttan heim hljóða til að ýkja
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Mynd 7 sýnir lista með nokkrum af atburðunum sem persóna 2 framkvæmir. Þessi form eru í mörgum tilfellum
endurnýtt í hinum hljóðfærunum í einhverri mynd.

líkindin við iðandi samfélag. Einnig fannst mér ákveðinn hljóð sem myndast með
þesskonar tækni endurspegla ákveðna atburði mjög vel. Til dæmis voru strokur, yfir strengi
eða hljóðfæri, góð leið til að túlka tölvuvinnu með mús og máva tæknin (e. seagull effect)
var tilvalin til að túlka hlátur, svo eitthvað sé nefnt.
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Þegar allt efnið var samið kom að því að setja verkið upp og búa til parta. Sú vinna átti
eftir að reynast mun meiri en mig hefði grunað. Mér þótti mikilvægt að flytjendur hefðu
tengingu á milli þess sem þeir væru beðnir um að spila og hvaða atburðar þeir ættu að vera
að túlka. Því voru atburðirnir skrifaðir inn í staka hljóðfæra parta rétt eins og í raddskránni
sjálfri. Þetta var mikil auka vinna og ég er nokkuð viss um að það hafi verið þess virði þar
sem skilningur flytjenda á verkinu jókst til muna.
Þegar flytjendum voru afhentir partar settist ég niður með þeim og fór í gegnum allt
verkið með þeim. Þar var farið yfir alla tæknibeitingu sem beðið var um og útskýrt hvernig
hlutum yrði háttað. Þegar kom að fyrstu æfingu voru að sjálfsögðu nokkar spurningar og
einhver smávægilegur misskilningur en mun minna en ég hafði búist við. Jafnvægi í
hljóðstyrk var mjög gott allt frá fyrsta rennsli. Ég hafði haft áhyggjur af því að gítarinn
myndi jafnvel týnast svolítið en þar sem hin hljóðfærin spila yfirleitt mjög lágvært kom
það ekki að sök. Það margborgaði sig að hafa valið flytjendurna tímanlega (flesta þeirra að
minnsta kosti) því þau voru ótrúlega fljót að finna sig í verkinu og stóðu sig hreint út
stórkostlega. Þetta ery allt saman frábærir hljóðfæraleikarar og virkilega skemmtilegir
einstaklingar sem eru til í allskyns fjör.
Hér er við hæfi að þakka stjórnanda verksins sérstaklega. Úlfar Ingi Haraldsson fór með
verkið mun lengra á stuttum æfingatíma þess en mig hefði dreymt um að ná. Ég á honum
mikið að þakka hvernig tókst til. Hann fór í smáatriði sem ég hafði ekki ímyndað mér að
við myndum ná að spá í vegna tímaskorts. Það var því ómetanlegt að hafa hann með
sprotann (og stundum trommukjuðann).
Einn af hápunktum þess að vinna verkið var þegar ég komst að því að tveir einstaklingar
höfðu burstað tennur á nákvæmlega sömu mínútunni á sitthvorum enda Reykjavíkur. Það
eru einmitt svona tengingar sem þetta verk snýst um. Upplifun á kraðaki og hamagangi
samfélagsins sem þó inniheldur þessi gullnu augnablik.

Áhrifavaldar
Þegar ég var í tíma hjá Einari Torfa Einarssyni í fagi sem kallast tónlist 21. aldar kynnti
hann mér fyrir kenningu heimspekinganna Gilles Deleuze og Félix Guattari. Kenningin
kallast Riesome er kenning um samfélagið. Þar kemur fram að samfélagið sé í raun eins og
grasrót sem hefur enga byrjun og engan enda heldur sé það ávalt statt í miðjunni. Þessi
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hugmynd var nýtt inn í verkið þar sem það hefur ekki eiginlega byrjun eða uppbyggingu né
hefðbundin enda. Hugmyndin er að við dettum bara inn í það og aftur út úr því.
Ég upplifi sterk áhrif kennara í verkinu. Áhugi minn á tilrauna tónlist hefur fyrst
kveiknað eftir að ég hóf nám í listaháskólanum þar af leiðandi hef ég aðallega verið
mataður af upplýsingum þessarar tegund tónlistar. Það eru því sterk áhrif þaðan sem
smitast inn í þetta verk.
Simon Steen-Andersen stendur líklega upp úr þegar ég hugsa um tónskáld sem hafa haft
djúpstæð áhrif á mig upp á síðkastið. Hann hefur sagt að hann líti svo á að hið sjónræna sé
jafn mikilvægt og hið hljóðræna í verkum sínum. Ég upplifi oft og tíðum mikinn leik og
mikla glettni í verkum hans. Mér finnst samt erfitt að tengja áhrif hans beint inn í þetta
verk en áhrif hans gæta þó áreiðanlega einhvers staðar.
Helmut Lachemann er annað tónskáld sem mér finnst mjög áhugavert. Hann kafar inn í
hljóðheim hljóðfæranna og nær fram nýjum og mjög svo áhugaverðum hljóðum úr þeim. Í
Meðferð samviskunnar gætir mikilla áhrifa frá honum. Sérstaklega úr verkinu hans Salut
für Caudwell sem er gítar dúett. Þar beitir hann ýmsum ráðum til að kalla fram sérstök
hljóð eins og að nota neglur, dempa skyndilega strengi eða banka með fingri í gítarinn. Það
urðu því leifar frá Lachemann sem skiluðu sér inn í nóturnar í Meðferð samviskunnar.

Fyrri verk
Eftir að hafa unnið Meðferð samviskunnar verk opnaðist nýr heimur fyrir mér. Nú fannst
mér mest spennandi að vinna með óhefðbundna tækni“ (e. extended techniques) sem var
ríkulegur hluti af lokaverkefninu mínu. Fyrir utan að notast við klassískan gítar í báðum
verkunum þá eru þeir báðir undirbúnir með kennaratyggjói.
Geim, sem var annað verkið sem hljómaði á lokatónleikunum mínum inniheldur kafla
þar sem hljóðfærin starfa sjálfstætt öll í sjálfstæðri síbreytilegri takttegund þrátt fyrir það
eru þau mjög tengd og skiptast á að spila stuttar laglínur. Þetta er ekki svo ósvipað því sem
er í gangi í lokaverkinu mínu þar sem hljóðfærin deila mikið af efninu, spila lengst af
sjálfstæðar línur en detta inn á milli í stutt samspil.
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Ígrundun og framhald
Eftir á að hyggja hefði verið sniðugt að hafa breiðara aldursbil meðal þátttakenda. Það
hefði hugsanlega aukið fjölbreytni atburðanna. Einnig gæti verið skemmtilegt að skrifa
svipaða hugmynd fyrir stærri hljómsveit og stækka samfélagið. Það myndi líka auka á
fjölbreytileikann og eflaust spegla samfélagið betri hátt.
Ein af þeim hugmyndum sem komu upp í ferlinu var að vinna verkið samhliða
myndbandi sem myndi sýna hvaða atburði hljóðfærin væru að túlka. Þetta myndi færa
áheyrendur/áhorfendur meira inn í atburði hverrar persónu. Líklega þyrftu flytjendur þó að
spila með taktmæli í eyrunum til að fylgja nákvæmlega myndbandinu. Þó eru aðallega tveir
þættir sem ég upplifi að mæli gegn þessu. Annars vegar er hætta á að missa þennan lífræna
eiginleika sem myndast þegar stjórnandi stýrir verkinu og hins vegar er hætta á að
áhorfendur/áhorfendur fari að einblína sterkar á ákveðin hljóðfæri og atburði þess í stað
þess að upplifa samhljóm samfélagsins.
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