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Hugmynd 

Raddbönd fjallar um líkamann og  hvernig maðurinn  upplifir heiminn út frá  sjónarhorni 

manneskjunnar.  

Ferlið við gerð verksins hófst  þegar  nemendur á þriðja ári fóru til Siglufjarðar snemma á 

vorönn 2019 sem var hluti af námskeiði þriðja árs nema. Í ferðinni gerði ég tilraunir  í 

gömlum olíu tanki sem var með einstaklega góðan hljómburð og bergmál. Hugmyndin 

kviknaði út frá því að hljóð og loft eru óáþreifanleg og ósýnileg, en við heyrum í hljóði og 

finnum fyrir  loftinu. Hljóð myndast út frá bylgjum og loftþrýstingi  og getur því mótast í 

rými sem getur haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif á það. Hljóð getur einnig myndast í réttum 

strúktúr. Dæmi um þetta eru orgel pípur sem þurfa loft til að hljóma en er notað hljómborð til 

að spila á og blásturs hljóðfæri sem eru hönnuð til að nýta loft til að mynda hljóð.                     

______Upprunulega hugmyndin var að gera verk út frá þessu ósýnlega, loftinu. Og nota nota 

loftið sem efnivið til að mynda tón. Ég byrjaði á að rannsaka blásturs hljóðfæri   en fékk fljótt 

meiri áhuga á orgelpípum. Þegar ég fór að íhuga útfærslu á verkinu beindist áhugi minn á 

loftræstikerfinu. Loftræstikerfi eru einungis til staðar í byggingum  og þau eru gerð fyrir 

okkur mannfólkið. Um leið er loftræstikerfið einskonar öndunarfæri hússins. 

Út frá þessari hugsun kom upp sú hugmynd að vinna með byggingu Kjarvalsstaða, þar sem 

setja átti verkið upp sem hluta af útskriftarsýningu nemenda. Með því að  líta á loftræstikerfið 

sem öndunarfræri hússins þróaðist hugmyndin í þá átt að nýta kerfið til að búa til rödd fyrir 

húsið. Eins og ég sagði  minntist á hér  að ofan upplifum við heiminn út frá okkar mannlegu 

sjónarhorni  augum og túlkum hann út frá því. Orgelpípur eru smíð mannana og mögulega 

með mannin sem fyrirmynd. Þær minna á manneskjuna í útliti því Pípurnar hafa efri og neðri 

vör, munn og háls. Á ensku er oft  vísað í tal  þegar pípan gefur frá sér hljóð og  sagt að 

„pípurnar tali“ eða ,,when the pipe speaks.“ Allt þetta  styrkti  hugmynd mína um að nota 

loftræstikerfið og varð orgelpípan að vali fyrir rödd húsinins.  

 

 

 

Vinnuferli 

Það tók  langan tíma að finna út hvernig ætti að smíða orgelpípur (sem ætlunin var að koma 

fyrir/láta standa á loftræstigrindum á gólfi Kjarvalsstaða. Pípurnar áttu að gegna því hlutverki 

að móta loftið sem streymir úr kerfinu, þannig að úr yrði hljóð eða tónar. 



Mikil nákvæmnis vinna fer í hönnun og smíði  hverrar pípu til að fá góðan tón og rétta nótu. 

Hver pípa þarf að hafa  ákveðið mál,  breidd, dýpt og lengd. Áður en hönnun pípanna gat 

hafist reyndist nauðsynlegt að leggjast í  rannsóknarvinnu  til  að finna út hvernig ætti að 

smíða orgelpípur.  Ég leitaði fanga í  bókum um orgelsmíði frá 1800 og  á netinu. Einnig 

leitaði ég til Björgvin Tómassonar orgel smiðs og syni hans gáfu mér einnig góð ráð og 

upplýsingar um smíðina. 

Efnis val fyrir verkið voru aðlega timbur og stál. Efnis val í pípunni var reykt eik, þessi viður 

er mjög dökkur og hefur allskys smá atriði í æðunum og strekkingar för í viðnum en stendur 

ekki það mikið út   að pípurnar gætu staðir sjálfstæðar en einnig verið partur af byggingunni. 

Neðri partur skúlptúrins sem pípurnar standa á  sem liggur yfir loftræsti ristarnar í gólfinu  er 

gerður úr stáli.  Lögun hans minnir á lögun hljóðfæra/lúðra eins og  trompets.  Formið gefur 

líka til kynna að loftið er að koma uppúr golfinu og beinist inní pípurnar  og var  önnur 

ástæða fyrir forminu. Neðri parturinn hafði það hlutverk að beina loftinu rétta leið upp í 

pípurnar. Litavalið á þessum skúlptúr mögnurum eins og ég hef kallað réðst af sömu 

forsendum og valið á litnum í pípurnar, en hér var viðmiðið liturinn á steingólfinu. Einnig 

skipti máli að neðri hlutinn/formið gæti staðið sjálfstætt. 

 

Lokaútkoma 

 

Við uppsetningu verksins þurfti  að velja hljóminn sem mynd hljóma um húsið. Ég hafði 

smíðað tólf pípur í heildina en ætlaði alltaf   að nota fimm í lokaútgáfu verksins. Ástæðan 

fyrir því að ég smíðaði fleiri pípur var að vildi hafa valmöguleika á hljómnum og þeim nótum 

sem þarf til að mynda hann. Ég var nokkurnvegin búinn að ákveða hljóm sem væri byggður á 

yfirtóna skalanum. Yfirtóna skalinn er  grunnur af allri tónlist bæði  samtímatónlist og eldri 

tónlist. Skalinn byggist á grunntóni og mínu tilfelli var það C nótan. Í þessari nótu er ekki 

einungis grunn nótan/tónn sem er 130 hertz heldur eru einnig yfirtónar.  Yfirtónarnir eru  

tvöfldun, þreföldun á grunntóninum  þannig  að fyrsti yfirtónn er 260 hertz sem er C nóta 

áttund fyrir ofan grunntóninn C. Næstu nótur eru E, G og B. Allar þessar nótur eru í yfirtóna 

skalanum en E og B eru færðar niður um áttund í hljómnum sem ég valdi.  Hann er einmitt 

grunnur af mikið af tónlist sem byggir á C,E,G hljómi. Hljómurinn er kallaður þríundar 

hljómur og er byggður á yfirtóna skalanum. Yfirtóna skalinn fyrirbæri sem þú finnur í 

náttúrunni og er alltaf þessi margföldun á grunntóninum. Í gegnum tíðina höfum við 

maðurinn tekið þennan skala og gert hann að okkar.  Við semjum tónlist byggða á þessum 



tónskala/hljómi  og  tengjum við manninn. Þessi hugsun varð einnig partur af hugmyndinni. 

Við sjáum þetta náttúrufyribæri sem eitthvað sem maðurinn hefur afrekað í tónlist en ekki 

eitthvað sem gerist í hverjum tón.  

Verkið stendur sjálfstætt en er samt hluti af húsinu. Það er loftræstikerfið sem stjórnar 

hljóðinu og hvenær verkið hljómar sem er staðsett við glugga og getur hitastig breyst sem 

hefur áhrif á verkið. Samhverfur hljómur heyrist um bygginguna sem verður partur af 

byggingunni í þenna tíma sem byggingin hefur rödd til að syngja. Loka útkoma á verkinu var 

það sem ég var búinn að sjá fyrir mér. Nokkrir hlutir sem ég var ekki alveg viss með sem 

mundu hafa áhrif á verkið eins og tildæmis flökt í loftræstingunni sem gaf hljómnum góða 

hreyfingu í lokin. Veður hafði líka áhrif á verkið sem ég vissi að myndi hafa áhrif en ekki 

hversu mikil. Ef það var mikil sól sem skein inn á morgana heyrðist einungis í einni pípu þar 

sem loftræsti kerfið blés út meira loft og þar með heyrðist ekki í pípunum. Allt þetta gaf 

verkinu meira líf og varð verkið en meiri hluti af byggunginni með þessum áhrifavöldum. 
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Útdráttur 

Bæði hljóð og rými hafa áhrif á okkar daglega lífi. Þessi fyrirbæri hjálpa okkur á 

einn eða annan hátt til að sinna daglegum venjum. Sem dæmi hjálpar rýmisskynjun okkur 

til að komast á milli staða. Hljóðið getur einnig verið okkur til hjálpar þegar við ferðumst 

frá einum stað til annars. Hljóðið getur varað okkur við hættum eins og bílaumferð og 

gefur okkur mikilvægar vísbendingar um umhverfið. Í þessari ritgerð er fjallað um þessi 

tvö hugtök, hvernig við skynjum rými og hvernig þessi skynjun þroskast og þróast með 

aldrinum. Fjallað er um rými út frá fræðilegum skilningi í tengslum við samfélagið og 

skynjun okkar á rými og umhverfi í gegnum þroska okkar. Dæmi eru tekin um hvernig 

listamenn nota rýmið og skynjun til að vekja upp tilfinningaviðbrögð með óhefðbundnum 

leiðum. Í þessari ritgerð er einnig fjallað um hljóð á þann hátt sem við hugsum ekki alltaf 

meðvitað um en við heyrum í umhverfi okkar í borginni og hljóðleysið eða þögnin sem við 

upplifum í náttúrunni. Skoðaður er texti sem fjallar um áhrif hljóðs í víðum skilningi allt 

frá tilfinningalegum viðbrögðum yfir í hvernig umhverfishljóð hafa þróast allt frá 

iðbyltingunni og hvernig hún hefur haft áhrif á tónlist. Fjallað er um hvernig við upplifum 

rými í gegnum hljóð með því að einblína á hljómburð og bergmál í sérhönnuðum rýmum 

fyrir tónleika og einnig í óhefðbundnum rýmum.  

Að lokum er fjallað um hvernig þessi tvö hugtök koma saman og geta myndað eina 

heild. Til dæmis hljómburður þar sem bæði fyrirbærin hafa áhrif á hvort annað og einnig 

hvernig þau hafa áhrif á þróun tækni og nútíma samfélag. 
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Abstract  
Both sound and space affect our daily lives and these phenomena help us, in one 

way or another, to handle daily routine. Space perception, for example, helps us to move 

between places. The sound can also help us as we travel from one place to another. The 

sound can warn us of dangers such as car traffic and give us important indications from the 

environment. This paper discusses these two concepts, how we perceive space, and how 

these perceptions develop and evolve through our developmental process. Space is based 

on the theoretical understanding of society and our perception of space and environment 

through our personal development. Examples are given of how artists use space and 

perception to awaken emotional reactions with unconventional means. This paper also 

discusses sound in the way we do not always think about it but we hear in our environment 

in the city sounds and in the stillness or silence when we experience nature. The paper 

discusses the effects of sound in a broad sense, ranging from emotional reactions to 

environmental sounds and how sounds have evolved since the industrial revolution and 

how it has influenced music. It discusses how we experience space through sound by 

focusing on acoustics and echoes in specially designed spaces for concerts and also in 

unconventional spaces. 

Finally, the paper discusses how these two concepts merge and form one unity. For 

example, acoustics where both phenomena affect each other and also how they affect the 

development of technology and also modern society. 
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Inngangur  

 

Hljóð og rými eru hugtöku sem við tengjum ekki strax saman þegar við 
heyrum á þau minnst. Árum saman hafa tónskáld og hljóðhönnuðir velt þessum 
hugtökum fyrir sér til að skapa hinn fullkomna hljómburð eða til að  nýta sér 
hljómburð rýmis. Hljóð og rými haldast vel í hendur sérstaklega þegar það kemur 
að því hvernig hljóð ferðast um í rými. Í grein R.W. Muncey og A.F.B Nickson 
gefa þeir útskýringu á því:  

,,Hljóðbylgjur ferðast á yfirborði hanttlaga forms og um leið fer radíus 
hnattarins að stækka. Hann heldur áfram að stækka þangað til að sumir fletir 
hnattarnins koma að veggnum, loftinu og gólfinu þar sem þær byrja að 
endurkastast samkvæmt einfaldri geometríski reglu þar sem halli tilvikanna 
og endurkastsins eru jafnar. Aðrir hlutar á yfirborði hnattarins endurkasta 
frá yfirborðinu og upprunulega yfirborð hnattarins brotnar upp og 
endurkastast í margar mismunandi áttir. Í hverju endurkasti er hluti af 
hljóðorkunni gleypt af yfirborði endurkastins, með þeirri afleiðingu að eftir 
mörg endurköst er orka hljóðsins orðin svo lítil að hún verður að engu.“1  

Í þessari ritgerð eru þessi tvö hugtök tekin fyrir frá mismunandi 
sjónarhornum. Í kaflanum Hljóð, er fjallað um hljóð í borginni og okkar nánasta 
umhverfi og hvernig það hefur áhrif á okkar daglega líf. Í undirkaflanum Þögnin er 
fjallað um þögn í tónlist einnig þögn í samræðum milli manna, náttúrunni og hvað 
þessi þögn getur haft sterk áhrif á okkur bæði neikvæð og jákvæð. Í öðrum 
undirkafla Hljóðs, sem kallast: Hljómburður/bergmál er fjallað um þessi hugtök 
til dæmis í upptökuverum, tónleikasölum og dómkirkjum. Fjallað verður um 
hvernig tónlistamenn og tónskáld nýta sér þessi rými sem og hvernig aðrir 

                                                
1 R. W. Muncey og A. F. B. Nickson, The Listener and the room acoustics (Commonwealth Scientific and  
The sound begins to spread out on the surface of a sphere of continually 
increasing radius but very soon some part of this surface reaches the wall, floor, or ceiling, 
where it is reflected according to the simple geometrical law that the angles of incidence 
and reflection are equal. Other parts of the original spherical surface are reflected by 
bounding surfaces until the original surface is broken up and reflected in many different 
directions. At each reflection some sound energy is absorbed by the reflecting surface, 
with the result that after many reflections the sound energy is ultimately reduced to 
nothing. (þýð.höf) 
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listamenn nýta sér hljómburð í rýmum sem ekki er ætlað að hafa fallegan 
hljómburð í hljóðverkum þeirra. 

Annar kaflinn: Rými í þessari ritgerð fjallar um skynjun okkar á rými og 
umhverfi og hvernig við upplifum þetta tvennt dagsdaglega. Einnig verður fjallað 
um hvernig umhverfi okkar stækkar með aldrinum og hvaða farartæki við notum til 
að stækka veröldina okkar og þekkingu á umhverfinu.  Í seinni hluta þessa kafla eru 
teknir fyrir listamenn sem nýta sér skynjun á rými og hvernig það getur vakið upp 
tilfiningar meðal áhorfandans bæði í borgarlegu umhverfi og inná listasöfnum. 

Að lokum er fjallað um hvernig ég nota þessi hugtök í mínum verkum í 
kaflanum Hugarheimur. Í þeim kafla segi ég frá hvernig ég rannsaka og nýti mér 
ljós í þrívíddar verkum mínum, teikningum eða málverkum með lýsingu inn í rými 
eða ljósmyndum. Þessi verk spretta oft uppúr tónlist eða hugmyndum um hljóð 
yfirhöfuð, til dæmis á tónleikum, í kvikmyndatónlist, við hljóðhönnun og svo mætti 
lengi telja. 

Í kaflanum Berg-mál fjalla ég um verkið Berg-mál  út frá einkasýningu 
minni haustið 2018. Verkið fjallar um þögnina í náttúrunni og hljómburð, bergmál í 
náttúrunni, þá sérstaklega í hellum sem finnast víða hér á landi. Til að finna þennan 
hljómburð og bergmál var sama hljóðverkið spilað í mismunandi landslagi 
hérlendis. Megináhersla í þessu verki var að rannsaka hvort unnt sé að eiga 
samskipti við náttúruna út frá orðinu bergmál. 
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1. Hljóð 

 

Það er ekki alltaf samasem merki á milli hljóðs og tónlistar. Hljóð sem við 
upplifum dagsdaglega geta verið vísbendingar í umhverfi okkar og veitt upplýsingar sem 
hjálpa okkur að komast frá A til B. Umhverfishljóðin í borginni eru hávær yfir daginn en 
þagna þegar líður á  kvöldið. Þessi hljóð geta hjálpað okkur að komast undan hættu þar 
sem  margir bílar og gangandi vegfarendur eru á sama svæði.  Umhverfishljóð geta einnig 
hjálpað okkur að staðsetja okkur á tilteknu svæði. Borgir útum allan heim hafa sinn 
hljóðheim t.d eru umferðahljóð í öllum stórborgum heimsins. Þau eru mismunandi eftir því 
hvers konar bifreiðar íbúar borganna aka og hvort að það sé mikil eða lítil umferð í 
borginni og allskyns önnur hljóð sem gefur borginni sinn hljóm. Listamðurinn Stanza hefur 
verið að safna hljóðum frá mismunandi borgum útum allan heim frá miðjum tíunda 
áratugnum í verkefni sínu Soundcities.2 Í viðtali við Stanza í nettímtaritinu Citylab, kemur 
þessi hugmynd fram að hver borg hafi sinn hljóðheim „Þessi hljóð er það sem Stanza trúir 
að sýni einkenni borgarinnar.“3  

Hljóðin við Lækjargötu í Reykjavík einkennast t.d af hljóðum gangandi vegfarenda 
sem fara yfir götu og bílaumferð nánast allan sólarhringinn. Flestar aðrar götur borgarinnar 
eru þöglar yfir nóttina og er lítið um umferð og önnur hljóð sem heyrast yfir daginn. Flestir 
gangandi vegfarendur fara yfir gangbrautir á grænu ljósi á Lækjargötu og öðrum götum 
borgarinnar meðan dagurinn stendur yfir. Umferðaljós hafa hljóðgjafa til að gefa blindum  
merki um að óhætt sé að ganga yfir götuna. Þrátt fyrir að Lækjargata eigi sinn eigin 
hljóðheim breytist hljóðmyndin yfir daginn. Gatan breytist sérstaklega þegar helgin skellur 
á og hljóð skemmtanalífsins koma við sögu og taka við af hversdagshljóðunum. Á kvöldin 
um helgar bera vegfarendur ekki jafn mikla virðingu fyrir götuljósunum á þessum tíma og 
hlaupa yfir götuna oft með hrópum og látum á rauðu ljósi. Á næturnar um helgar halda 
hrópin og lætin áfram upp Bankastrætið og Laugaveginn þar sem bætast við enn fleiri hljóð 
frá skemmtistöðum. Þaðan berst hávaði þar sem hinar ýmsu tónlistarstefnur koma frá 
skemmtistöðunum. Læti í fólki sem stendur í röð fyrir utan skemmtistaði glymja um 
göturnar og blandast við bassataktinum frá staðnum sem þau standa fyrir utan. Þessi 

                                                
2 Sjá myndaskrá: mynd 1. 
3 Poon, Linda, „DIY Your Own City Symphony With This Database of Urban Noise,“ Citylab, 23. Febrúar 
2017. Sótt á 12. desember 2018. 
https://www.citylab.com/life/2017/02/stanza-artist-urban-symphony-city-noise/517536/.   
These sounds are what Stanza believes reveal a city’s identity. (þýð.höf) 
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bæjarhluti Reykjavíkur býr yfir breytingum í umhverfishljóðum frá morgni til kvölds og 
frá virkum dögum til helganna. Helgarhljóðin eiga uppsprettu í skemmtanalífi miðbæjarins 
og eru hluti af  kjarna hans. Þótt hljóðin séu að mestu bundin við miðbæinn dreifast þau um 
bæinn út í nálæg hverfi, í Austurbæ og Vesturbæ, þar sem ég sjálfur á heima. Oft heyri ég í 
fólki sem kemur gangandi úr miðbænum niður Hofsvallagötuna með alls kyns látum. Þetta 
er partur af umhverfishljóðum Vesturbæjarins um helgar og eru leyfar af skemmtanalífi 
miðbæjarins. Þessi miðbæjarhljóð fjara smám saman út því lengra sem er farið er frá 
miðbænum.  

Eina helgi í september haustið 2018 átti sér stað stór hljóðbreyting í umhverfinu í 
Vesturbænum þegar nemendafélag Háskóla Íslands hélt sína árlegu Októberfest. Fram að  
þeim tíma hafði aldrei verið mikil hljóðmengun frá þessari hátíð en þetta árið hefur sviðinu 
í tjaldi hátíðarinnar líklega verið snúið í átt að hverfinu en ekki að flugvellinum eins og 
venjulega. Þetta hafði mikil áhrif á umhverfishljóðin í hverfinu þar sem tónlist barst um allt 
hverfið og alla leið út á Seltjarnarnes. Þar vaknaði vinur minn aðfararnótt laugardags, um 
tvö leitið við háa tónlist og hélt að það væri partý í gangi  í götunni. Hann fór út til þess að 
stoppa partýið svo hann og átta mánaða dóttir hans gætu sofið. Þegar hann var kominn 
neðar í götuna áttaði hann sig á því að það var ekkert partý í götunni heldur bárust hljóðin 
frá Októberfest HÍ.  Hann furðaði sig á látunum frá hátíðinni sem var haldin í 
Vatnsmýrinni, fyrir framan byggingar Háskólans. Breytingar á venjulegri hljóðmynd og 
umhverfishljóðum eru oft notuð í myndlist, tónlist og bíómyndum. Flest þekkjum við þessi 
umhverfishljóð, en þau eru notuð til að staðsetja okkur á tilteknum stað eins og í ákveðnu 
hverfi í Reykjavík. Íbúar nálægt fótboltavelli upplifa hljóðin frá fótboltavellinum sem hluta  
af þeirra hljóðumhverfi. Annað dæmi er New York sem þekkt er fyrir að vera hávær borg 
þar sem sírenur og flautur frá bílum og umferðin sjálf gefur frá sér mikil læti.  

Umhverfishljóð geta verið eins mismunandi og þau eru mörg. Í flestum borgum 
hljóma þau frá mannlífinu og margs konar vélum sem dynja nánast allan daginn. Fyrr á 
árum voru þessar borgir talsvert þöglari einkum áður en iðnbyltingin hófst. Luigi Russolo 
minnist í stefnuyfirlýsingu sinni List hávaðans sem kemur fram í bók Caleb Kelly, Sound, 
að læti séu tiltölulega nýr þáttur í umhverfi samfélagsins.4 Þegar hann skrifaði greinina 
1913, taldi hann að þessi hávaði tengdist beint iðnbyltingunni þar sem vélar og verksmiðjur 
gáfu frá sér mikinn hávaða sem með tímanum færðust meira og meira inní daglegt líf í 
borginni. Bílar og aðrar vélar  keyrðu um götur borgarinnar og vélarhljóð heyrðust frá 
byggingarsvæðum þar sem borgir heimsins eru alltaf að stækka. Hljóðmynd iðnaðarins er 
orðin mjög þekkt þeirri hljóðmynd sem við þekkjum í dag. Hún hefur haft umtalsverð áhrif 
                                                
4Caleb Kelly, Sound, (Cambridge: Whitechapel Gallery og The MIT Press 2011) bls.22.  
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á tónlistarmenn um allan heim eins og til dæmis Kraftwerk. Hljómsveitin er frá Dusseldorf 
í Þýskalandi sem var mikil tækni og iðnaðarborg. Tónlist þeirra er oft bornin saman við 
iðnað og tækni, ekki bara hljóðlega séð heldur líka hugmyndafræðin á bakvið tónlistina. 
Þótt hljómsveitin sé ekki beinlínís fulltrúar Idustrial Music tónlistarstefnunar eru þeir stór 
partur af henni og höfðu mikil áhrif á stefnuna eins og kemur fram í ritgerð Bret D. Woods 
um Industrial Music.5 Þeir notast mikið við farartæki eins og lestar, bíla og aðra tækni í 
sinni tónlist, hugmyndafræði og útliti. Önnur borg sem þekkt er fyrir iðnað og 
tónlistarstefnu sem sprettur út frá iðnaðinum er Detroit í Bandaríkjunum. Borgin var eitt 
sinn höfuðstaður bílaiðnaðarins og verksmiðjur spruttu upp um alla borg. Tónlistarstefnan 
Techno kemur frá þessari borg og er einnig líkt við iðnaðinn með sinn harða og hraða takt 
með skerandi hljóðum og furðulegum laglínum sem minna á hljóðin sem heyrast í 
verksmiðjum borgarinnar. Þetta kemur fram í grein net tímaritsins Mixmag um frumkvöðla 
stefnunnar og hvernig ástand borgarinnar þar sem mikið var um ofbeldi ásamt 
efnahagslegu hruni og menningarlegri óreiðu á níunda áratugnum.6  

Í grein Russolo minnst hann á að maðurinn hefur ekki alltaf búið við þessar 
aðstæður það er að vélræn hljóð umlykja borgina.7 Sérstakleg í dag þar sem þróun tækni og 
iðnaðar samferða fólksfjölgun í borgum skapar meiri hávaða en var 1913 þegar fólk hafði 
lifað í meiri þögn og ró. Russolo minnist á að náttúran sé mest megnist þögul og laus við 
þau læti sem fylgja vélum og tækjum iðnaðarins að undanskyldum hljóðum frá ýmsum 
veðrabrigðum.8 Þögnin í náttúrunni er eitthvað sem gefur okkur alltaf góða tilfinningu þar 
sem hljóðleysið stækkar vitund okkar í heyrn og sjón og við upplifum frelsi og ró innra 
með okkur sjálfum. Við upplifum hljóðleysið ekki jafn sterkt innan borgarmarkanna þar 
sem það kemur aðallega fram á nóttunni þegar flestir borgarbúar eru sofandi og umferðin 
takmörkuð. 

 

Þögnin  

Í tónlist er þögnin milli nótna talin jafn mikilvæg og nóturnar sjálfar, en þögnin í 
tónlistinni er nánast andstæða við þögnina í náttúrunni. Í tónlist er þögnin mæld í tíma 
alveg eins og nóturnar ef það er skrifaða í 4/4 þá táknar fyrri talan hversu mörg slög eru í 
einum takti og seinni talan lengd þeirra slaga. Nótur og þagnir í tónlist hafa sömu lengd 
eða tíma en hafa mismunandi merkingu, önnur er þögn en hin er nóta. Nótunar og 

                                                
5 Bred D. Woods, Industrial Music for Industrial People: The History and Development of an Underground 
Genre, Mastersritgerð., Florida State University, 2007. Sótt á 25. nóvember 2018. 
https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:168948/datastream/PDF/view. 
6 Sydney Megan Jow, „Celebrating Black History: Detroit Techno Icons“ mixmag, 7. febrúar 2017, sótt  á 25. 
nóvember 2018 nhttps://mixmag.net/feature/celebrating-black-history-detroit-techno-icons.  
7 Caleb Kelly, Sound, bls.22. 
8 Caleb Kelly, Sound, bls.22. 
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þagnirnar geta verið heilnóta, hálfnóta áttunduparts nóta o.s.frv. líkt og Paul Schemling 
bendir á í bók sinni Berklee Music Theory.9 En það er eins og þögnin í náttúrunni sé algjört 
tímaleysi þegar við dveljum í kyrrðinni. Þögnin í náttúrunni er okkur dýrmæt. Hún er 
þægileg, umlykur okkur og hlúir að okkur og það er eins og hún hafi engan mælanlegan 
tíma ólíkt þögnum í tónlist. Inn í borginni getur þögnin verið óþægileg og berskjaldandi. 
Margt fólk getur t.a.m. ekki hugsað sér að dvelja í þögninni í samræðum við aðra 
manneskju sem það þekkir lítið eða ekkert. Það er þessi vandræðalega þögn sem margir 
óttast og fæstir vilja lenda í, öfugt við þögnina í náttúrunni sem getur verið nærandi. Þetta 
er einhver samfélagsleg hegðun sem við lærum, að þögn í samtali sé slæm.  

Tímaleysið í náttúrunni er andstæðan sem við upplifum í þessari vandræðalegu 
þögn, þar sem hver einasta sekúnda og mínúta eru eins og heil eilífð og tilfinningin verður 
óþægilegri og óþægilegri með hverri sekúndu sem líður. Í réttu umhverfi getur þessi þögn 
milli einstaklinga verið ótrúlega dýrmæt og haft jafn mikil áhrif á einstaklinginn eins og 
kyrrðin í náttúrunni. Gjörningurinn The Artist is Present (2011)10 eftir Marinu Abramovic 
er gott dæmi um hvað þögn getur verið sterk milli einstaklinga. Listamaðurinn situr á stól 
inni í hvítu  sýningarrými í Museum of Modern Art safninu í New York og býður gesti að 
sitja á móti sér og horfast í augu við sig. Sýningargestir sem tóku þátt í þessu verki 
upplifðu alls kyns tilfinningar þegar þeir settust fyrir framan listakonuna, s.s. gleði, sorg, 
hræðslu, reiði, sátt o.s.frv. Það er mjög áhugavert hve margir einstaklingar voru tilbúnir að 
taka þátt í þessum gjörningi. Listakonan lagði sérstaklega mikið á sig og þurfti að undirbúa 
sig í heilt ár fyrir þennan gjörning til að geta haldið út í þá þrjá mánuðu sem sýningin stóð 
yfir. Abramovic segir í stuttu myndbandi um verkið að hún hafi ekki búist við því að 
margir myndu koma á þessa sýningu og sérstklega ekki í stórborg eins og New York þar 
sem allir eru uppteknir og margir gefa sér ekki tíma fyrir sjálfan sig.11 Henni að óvörum 
biðu sýningargestir í löngum röðum fyrir utan MOMA safnið til að sitja á móti henni og 
upplifa þessa tengingu milli tveggja einstaklinga. Það er kannski dýrmætt íbúum í borg 
sem er troðfull af fólki og margir upplifa einmanaleika og ná oft ekki sterka tengingu við 
aðra einstaklinga. Sýningargestir sýndu sitt sanna sjálf, engir veggir eða grímur sem er 
eitthvað sem er mjög eðlilegt að fólk setji upp í venjulegum aðstæðum. Þarna spilar þögnin 
mjög stórt hlutverk, það er hægt að segja svo margt í þögninni til dæmis með 
líkamsbeitingu og svipbrigðum. Við erum svo vön að tjá okkur með orðum að við 
gleymum oft hvað líkamstjáningin er sterk. 

                                                
9 Paul Schemling, Berklee Music Theory book 1, (Boston: Berklee press, 2009), bls. 5. 
10 Sjá myndaskrá: mynd 2. 
11 Milica Zec, „Marina Abramovic on The Artist Is Present (2010)“ Myndband, 3:08. Sótt 5. nóvember 2018 
á https://vimeo.com/72711715. 
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Hljómburður/Bergmál 

Tónlist er mörgum mjög dýrmæt og við upplifum oft ró og næði í tónlistinni. 
Tónlistin hefur líka mjög sterk tilfinningatengsl sem við skynjum í gegnum hana. Andy 
Moorer hljóð- og tölvuverkfræðingur og höfundur THX Deep Note tónbrotsins sem heyrst 
oft í kvikmyndasölum út um allan heim áður en kvikmyndin byrjar, segir í podcast 
þættinum Twenty Thousand Hertz frá góðu dæmi um hljóð og áhrif  á manneskjuna.  

,,George Lucas sagði að hljóð sé helmingurinn af kvikmyndinni. Þú gengur með 
tæki í vasanum alla daga og einn helsti tilgangur þess tækis er að framkvæma hljóð. 
Ef þú ferð í neðanjarlest eða strætó, þá eru allir í sambandi.  Það eru ekki allir að 
hlusta á það sama, líklega sumir á tónlist, en aðrir kannski að hlusta á NPR eða 
podcast eða eitthvað í þá áttina. Hljóð er talið svo mikilvægt að við viljum hafa það 
með okkur alls staðar. Við viljum hafa það með okkur, uppáhalds hljóðið, hvert 
sem við förum. Við viljum jafnframt getað hlustað á hljóðið hvenær sem er eða 
eitthvað sem líkist því. Hljóð er svo mikilvægur þáttur í okkur sem mannverur og 
okkar lifsstíl. Mín tilfinning er að myndin er fín og allt það, en það sem hreyfir 
mest við okkur innst inni er hljóðið. Hljóðið hefur þannig áhrif á okkur að við 
förum að gráta eða gleðjast, það er erfitt að kalla þessar tilfiningar fram einnungis 
með myndinni.“12 

Í podcast þættinum Twenty Thousand Hertz kemur fram að THX The Deep Note 
tónbrotið var hannað til að láta kvikmyndagesti vita að það væri í bíósal þar sem hljóðkerfi 
og hljómburður eru í háumgæða flokki. Á árum áður var hljóð í bíósölum oft lélegt og var 
THX fyrirtækið stofnað af George Lucas til að tryggja að hljóðgæðin í bíósölum séu rétt 
svo að áhorfandinn fái sem bestu upplyfun á kvikmyndinni.13  

Rýmistilfinning í hljóðvinnslu er mikið notuð en ekki kannski mikið til að staðsetja 
hlustandann í einhverju ákveðnu rými heldur að gera tóninn fallegri og raunverulegri. 
Upptökustjórar í dag hafa þann möguleika að nota bergmál sem hljómar eins og 
tónleikasalur eða dómkirkja og hafa þá tækni til að hanna bergmál rýmisins í stafrænum 
forritum eins og kemur fram í grein William Weir um bergmál hjá Atlantic.14 Í dag er 

                                                
12 Kevin Edds, „THX Deep Note, Part 2“, 44 þáttur, Twenty Thousand Hertz, umsjón Taylor Dallas, 20k.org. 
Sótt á 18. desember 2018. https://www.20k.org/episodes/thxdeepnote2. 
13 Kevin Edds, „THX Deep Note, Part 2“ 
14 William Weir, „How Humans Conqured Echo“ Atlantic, 21. Júní 2012.  Sótt á 4. janúar 2019. 
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/06/how-humans-conquered-echo/258557/. 
 



 
 

 

 

14 

mikið notað af stafrænum hljóðum og öðrum rafmagnshljóðfærum eins og hljóðgerflar og 
trommuheilar sem hafa oft þurran hljóm. Tónlist á fyrri árum var tekin upp með 
hljóðnemum sem tóku upp hljóðfæri t.d gítar, trommur, píanó o.s.frv. Þessi hljóðfæri voru 
tekinn upp inn í upptökurými sem voru sér hönnuð fyrir upptökur. Sum rýmin voru vel 
einangruð og heyrðist þá lítið endurkast. Í slíku rými var hljóðinu stýrt til þess að mynda 
fallegan óm eins og Abby Road Studio sem var mjög eftirsótt hljóðver vegna þess að 
hljómburðurinn var fallegur í aðal upptökurýminu og einnig vegna upptökubúnaðarins og 
annarra tækja sem eru í þessu hljóðveri eins og kemur fram á heimasíðu Abby Road.15 Í 
dag eru mikið notuð stafræn hljóðfæri eins og hljóðgerflar og trommuheilar. Oftast hljómar 
þetta þurrt, en þá er bætt við stafrænu bergmáli sem býr til meira líf og gefur hljóðinu meiri 
trúverðugleika eins og hann hljómi í rými. Sinfóníuverk og kórverk  hafa sterk tengsl við 
rými, maður þekkir þennan tæra hljóm sem heyrist inn í sérhönnuðum sölum þar sem 
tónverkin eru flutt. Á fyrri árum sömudu mörg tónskáld verk eftir hljómburði tónleikasala. 
Þar á meðal samdi J.S Bach verk sem fullnýttu hljómburð hvers rýmis fyrir sig.16 
Hljómburðurinn í þessum rýmum urðu hluti af tónverkinu sjálfu og það hefði verið hálf 
undarlegt að heyra sinfóníu flutta í vel einangruðu hljóðveri.  

 Kirkjur hafa líka einstakan hljómburð sem lengja hverja einustu nótu flytjandans 
og fær á sig guðlegan tón. Kannski er búið að innprenta í okkur að kórverk og orgel sé 
tengt einhverju æðra en við sjálf. Rýmið er ekki eitthvað sem við tengjum alltaf við hljóð 
eða tónlist en það hefur mikil áhrif á flutning og upplifun okkar við að hlusta á þessi verk, 
að flytjandinn nái að virkja rýmið. Flytjandinn sem virkir rýmið er eitthvað sem heyrist 
mikið í klassískri nútímatónlist í dag, þar sem við heyrum meira í flytjandanum sjálfum, 
líkamsbeitingu, öndun hans og hljóðfærinu sem hann spilar á og áferð þess. Þetta færir 
okkur enn þá nær þessu rými sem flutningurinn er og kemur manni til að líða eins og 
maður standi við hliðina á hljóðfæraleikaranum. Margar kirkjur hafa fallegan hljómburð og 
eru mörg tónleikahús sem hafa þennan fallega hljómburð sem sumar kirkjur hafa og er stór 
partur af hljómburðinum sjálft bergmálið í salnum.  R.W. Muncey og A.F.B Nickson  fjalla 
um það hvernig hljóðið og bergmál unnu saman til að mynda hljómburð í tónleikasölum   

,,Munurinn á eiginleikum á hljóði úti og innandyra sýnir greinilegan mun að 
bergmál er mjög gagnlegur eiginleiki í hljómburði rýmis. Það getur aukið styrkleika 
uppruna hljóðsins og breytt lengd hljóðsins. Í mörg ár var bergmál eini eiginleikinn 
sem var einblínt á í hönnun hljómburðar í rými, og jafnvægi á milli magns af 
bergmáli sem þurfti til að byggja upp skýrleika hljóðsins og magnið sem þurfti til 

                                                
15 „Studio one“ Abby Road, Sótt 4. desember 2018. á  
https://www.abbeyroad.com/studio-one. 
16 William Weir, „How humans Conqured Echo“ 
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að gefa hlustandanum hljómburð þar sem hljóðið lognast fallega út af var 
uppgötvað með reynslu.“17  

Tyrkneski listamaðurinn Cevdet Erek lék sér með þessa hugmynd um bergmál og 
rými í verkinu Room of Rythms (2012)18 sem hann sýndi á Documenta 13 árið 2012. 
Verkið var sett upp á einni hæð í verslunarhúsi C&A deildaverslun í Kassel. Rýmið var 
hreinsað af öllum húsgögnum, gólfefnum og öðrum hlutum sem er hægt að finna í 
verslunum, þar til það eina sem var eftir var ber steypan. Inni í rýminu var komið fyrir 
hátölurum sem eru misstórir og spiluðu mismunandi hljóð. Hljóðin eru stutt rythmísk hljóð 
sem eru bæði djúpar bassatrommur yfir í hátíðni tikk-takk hljóð sem eiga að minna á 
„skipulagt félagslíf sem verður til af klukku, tímatöflum, dagatölum, afmælum o.s.frv.“19 
eins og er sagt frá í bókinni Uncomon Grounds Ber. Steypan frá byggingunni og tómleiki 
rýmisins gaf tóninum þennan fallega blæ sem Muncey og Nickson tala um í grein sinni. Í 
þessu verki verður hljómburður rýmisins stór hluti af því og myndar það verkið. Þrátt fyrir 
að rýmið sé ekki hannað með þessum hugmyndum um hljómburð eins og sumar kirkjur og 
tónleikasalir. Samspil uppruna hljóðsins og bergmálsins í rýminu magnar upp tóninn og 
bergmálið, lengir tóninn með fallegum blæ. Þannig virkar verkið að gesturinn hlustar og 
upplifir bæði tóninn sjálfan og tón rýmisins. 

 

2. Rými 

 

Nútíma borgarlíf hefur að geyma alls kyns hús,byggingar og rými sem hafa sprottið 
upp með aukinni þróun samfélagsins og fólksfjölgun í borgum út um allan heim. Það eru 
alls kyns rými að finna innan borgarmarkanna allt frá kústaskápum, yfirgefnum byggingum 
yfir í heimili og stóra sali. Við notum rýmisgreindina af fullri athygli og nákvæmni á 
hverjum degi en þótt að við séum ekki að kanna ný svæði hjálpar hún okkur dags daglega 
t.d. að fara í vinnu eða skóla. Við þekkjum leiðina mjög vel og þurfum ekki að svipast eftir 
vísbendingum um hvort við séum að fara á rétta leið eða ekki því við erum búin að fara 

                                                
17 R. W. Muncey og A. F. B. Nickson, The Listener and the room acoustics, bls.143 
The difference between the characteristics of sound outdoors and indoors shows 
clearly that reverberation is quite a useful factor in room acoustics. It can increase the 
apparent loudness of a source of sound and modify the decay of sound. For many years 
reverberation was the only factor considered in the acoustical design of spaces, and the 
balance between the amount of reverberation necessary to build up the sound level and 
the amount required to give a subjectively pleasing decay was found from experience. (höf.þýð) 
18 Sjá myndaskrá: mynd 3. 
19 Anthony Downey, Uncomon Grounds, (New York: I.B. Touris og Co Ltd, 2014), bls. 209. 
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sömu leiðina svo oft að við þurfum ekki að hugsa um hana. Í bók Yi Fu Tuan, Space and 
Place talar hann um þessa vitneskju okkur um rými og umhverfi.20 

Vísbendingar og vitund um rými og okkar nánasta umhverfi stækkar með aldrinum. 
Fyrst þegar við erum sem yngst vitum við varla hvar munnurinn á okkar er og við stingum 
upp í okkur einhverjum hlut eða mat til að rannsaka hann. Með tímanum stækkar 
heimurinn og við förum að skríða og ganga og könnum þar næsta umhverfi okkar sem er 
heimilið. Frá ungabarns aldri erum við mikið á heimilinu en með aldrinum förum við að 
rannsaka umhverfið í kringum heimilið í litlum göngutúrum um hverfið. Skólinn og hjólið 
fara síðan að koma til sögunnar og með því stækkar heimurinn okkar enn frekar. Um 
unglingsárin fáum við bílpróf og við getum ferðast um akandi og enn fer heimurinn að 
stækka þegar við könnum önnur hverfi og landshluta akandi. Enn stærri verður heimur 
okkar þegar við förum að ferðast með flugvél til að skoða og rannsaka framandi lönd sem 
eru ólík okkar heimkynnum.  

Listamenn leika sér oft með þessar hugmyndir um rými og oft er talað um að virkja 
rýmið sama hvort það sé málverk, skúlptúr, innsetning eða aðrir miðlar. Innsetningar fjalla 
hvað mest um rýmið og notkun þess eins og með öll önnur listform er hægt að nýta rýmið á 
óendanlegan máta. Verk Richard Serra, Arc (1981)21 er dæmi um hvernig hægt er að virkja 
rými á mjög einfaldan en sterkan hátt sem er mitt á milli þess að vera skúlptúr og 
innsetning. Verkið ,Arc er 37 metra langur stálveggur sem var settur upp í New York árið 
1981 á torgi fyrir framan alríkisskrifstofubygginguna í borginni. Fólkið sem vann í þessari 
byggingu  hataði þetta verk, sem kom í veg fyrir að hægt væri að ganga beint yfir torgið og 
inn í bygginguna. Í staðinn  þurfti fólkið að fara fram hjá veggnum og að byggingunni. 
Þarna er  manneskjan orðinn partur af verkinu og veggurinn áhrifavaldur sem myndar 
hindranir.  Vegfarendur geta ekki farið sína venjulegu leið til að komast í vinnuna, en þarf 
þess í stað að ganga nokkur auka skref til að komast að byggunni og myndast þar þessi 
pirrings tilfinning innra með viðkomandi. Annar listamaður sem kallar fram tilfinningar hjá 
fólki í gegnum innsetningar sínar er Gregor Schneider. Hann gerir það með verkinu N. 
Schmidt Pferdegasse 19 48143 Münster Deutschland (2017)22  þar sem er íbúð inn í 
annarri íbúð. Áhorfendum er hleypt inn einum í einu af starfsmanni safnsins. Áhorfandinn 
gengur fyrst inn í lítið andyri og inn í íbúðina. Þaðan gengur hann inn í stofu og þaðan inn í 
svefnherbergi og loks inn  á baðherbergi og síðan aftur inn á ganginn þar sem áhorfandinn 
fór fyrst inn í íbúðina er ekki hægt að komast út. Á þessum tímapunkti hellist yfir mann 
hræðsla og innilokunarkennd. Maður fer aftur til baka til að reyna komast út þar sem 
maður fór inn en allt er læst. Eina leiðin er að fara aftur til baka í gegnum íbúðina og fara 
inn á ganginn sem maður byrjaði á og komast þaðan út sem eru þrjár hurðir ein þeirra 
                                                
20 Yi Fu Tuan, Space and Place. 3.útg. (Minnesota: University of Minnesota press, 2003.) 
21 Sjá myndaskrá: mynd 4. 
22 Sjá myndaskrá: mynd 5. 
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útidyrahurðin á íbúðinni. Eina raunsæja leiðin er að fara innum útidyrahurðina sem lítur 
alveg eins út og útidyrahurð nr.1 þar sem maður stendur inn á gangi sem lítur nákvæmlega 
út eins og gangur 1 en er í raun gangur nr.2 og ganga aftur í gegnum íbúðina sem lítur 
nákvæmlega eins og út og íbúð 1 en er íbúð nr.2 og útum dyrnar þar sem starfsmaðurinn 
sem hleypti manni inn um fyrstu dyrnar. Íbúðirnar eru nákvæmlega eins en þetta 
fyrirkomulag listamannsins spilar mikið á rýmisskynjun og tilfinningar eins og þegar 
maður fer á einhvern nýjan stað sem maður hefur ekki hugmynd hvernig á að komast út og 
getur ekki munað hvernig leiðin var. Þessi auka viðbót að þurfa að ganga í gegnum aðra 
eins íbúð til að komast út veldur því að upp kemur sú tilfinningin eins og maður sé fastur 
inni í rýminu.  

Rýmisskynjun er okkur sem manneskjur mjög mikilvæg til að leiða okkur í 
gegnum daginn sama hvort að það sé leiðarvísir eða einhver leið sem við þekkjum ekki. 
Rýmið mótar hegðun og tilfinningar hjá okkur um hvernig rýmið er og það er hægt að 
segja svo margt í rými hvort sem það er inn í galleríinu, á tónleikum, úti í náttúrunni eða 
heima hjá okkur. Við högum okkur öll mismunandi og hugsum öðruvísi í öllum þessum 
mismunandi rýmum sama hvort það er listamaður sem stýrir okkur í einhverja átt eða ekki. 
Listamaðurinn hefur þetta tækifæri til að stýra okkur í einhverja átt sem hann vill eins og 
t.d. með að flytja fallegt kórverk inn í kirkju þar sem við upplifum ró og frelsi frá því að 
upplifa hræðslu og innilokunarkennd á litlum gangi eins og Gregor Schneider gerir eða 
aðrir listamenn sem fara með okkur á einhvern framandi stað sem við þekkjum ekki í okkar 
daglega lífi t.d Pierre Huyge í verki sínu After Alife Ahead (2017).23 

 

 

3. Hugarheimur 

 

Heimur skynjunar mannsins magnast upp þegar gesturinn fer inn í gallerí eða safn 
til að skoða list. Við einbeitum okkur að verkunum sem eru á sýningunni og notum 
skynfærin okkar á annan hátt heldur en við gerum dags daglega.  Merlau-Ponty talar um  
samband listheimsins og veruleikans í bókinni Heimur Skynjunarinnar.  

„Listin er alltaf meira en endurgerð veruleikans, hún er að minnsta kosti, þegar vel 
tekst til, afurð þess lifandi sambands okkar og veruleikans, eða jafnvel sambands 

                                                
23 Sjá myndaskrá: mynd 10. 
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veruleikans við sjálfan sig, og þar með er hún líka framlag til þeirrar verðandi sem 
veruleikinn er og skynjunin stendur fyrir.“24  

Þessi hugmynd um samspil skynjunar og veruleika hef ég notast við í verkum 
mínum, skynjun á ljósi, hljóði og rými sem mynda eina heild í upplifun rýmis ekki sem 
veggir, gólf og loft heldur allt sem fyllir upp í rýmið. Tilraunir til að fylla rýmið með ljósi 
og hljóði til að upplifa eitthvað sem áhorfandinn er ekki vanur að sjá dags daglega er stór 
hluti af því sem ég hef verið að vinna að seinustu ár.  

Ljósaverk mín sem ég byrjaði á að framkvæma 2016 voru ljósmyndir af ljósi. 
Ljósmyndirnar eru teknar á filmu og er sama filma notuð aftur og aftur allt upp í 8 sinnum. 
Þessi aðferð við að búa til lög af ljósmyndum myndar brenglaða mynd og verða myndirnar 
eins og einhvers konar teikning eða málverk af ljósi.25 Í örfáum myndum sést eitthvað 
kunnuglegt eins og andlit eða einhver hlutur. Myndirnar hafa í raun ekkert viðfangsefni 
eins og er í flestum ljósmyndum heldur frekar áferð, dýpt, alls kyns form og ljósaslikjur. 
Ýmsar tilraunir og aðferðir voru gerðar til að prenta þessar ljósmyndir sem komu misvel út 
en í fyrstu tilraununum að prenta þessar myndir kom  stafrænt prent best út. Seinna hélt ég 
áfram með tilraunir á  ljósmynduninni t.d. með því að hreyfa myndavélina þegar myndin er 
tekinn og með því að hafa mismunandi langan tíma þar sem ljósmyndin er tekin við 
mismunandi aðstæður og ýmsar aðrar aðferðir. Besta útkoman voru ljósmyndir teknar  á 
tónleikum þar sem mikið er notað af ljósum. Risograph prent tæknin kom að lokum best út 
til að prenta þessar myndir. Með henni fengu þær mýkri áferð þar sem notað er skapalón 
sem liggur á rúllu sem prentar síðan myndina á pappírinn.  Filmukornin  komu sérstaklega 
vel fram með þessari prentaðferð.  

Ég hélt áfram að þróa hugmyndina um að búa til verk um ljós sem málverk eða 
teikningu. Ég gerði tilraunir með speglafilmu og ljósnæma kvoðu sem er notuð í 
silkiþrykks römmum. Það tókst misvel, en þessar tilraunir enduðu á því að ég sneri mér 
aftur að ljósmyndavélinni en þó ekki til að nota hana með sömu aðferð og lagskiptu 
ljósmyndirnar heldur með  hefðbundinni ljósmynda aðferð.26 Spegluninni sem myndaðist 
frá þessum speiglafilmum kom fyrst fram fyrir tilviljun í innsetningu Án titils sem ég gerði 
haustið 2017. Videoið sem var varpað með skjávarpa á filmuna bjagaði myndina og 
myndaði einhvers konar þrívídd sem leit stundum út eins og hologram. Innsetningin þar 
sem þessi uppgötvun á þessari filmu og hvernig hún gat bjagað ljósið á mjög áhugaverðan 
hátt voru einmitt hugmyndirnar um að sýna ljós í lausu lofti eða sólstafi og reyna að búa til 
hologramíska sjónhverfingu. Hugmyndir um rými og skynjun koma  fram í þessu verki 

                                                
24 Maurice Merleau Ponty, Heimur Skynjunarinnar, Steinar Örn Atlason og Björn Þorsteinsson þýddu. 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2017.) bls. 27. 
25 Sjá myndaskrá: mynd 6. 
26 Sjá myndaskrá: mynd 7. 
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sem er án titils (2017)27 en er gert úr löngum plexíglers kassi með speglaðri filmu utan á og 
reyk inn í. Vídeói er síðan varpað inn í kassann sem vörpunin myndar sólstafi inn í 
kassanum. Með því að nota spegla filmu speglaðist ljósið og fyllti aftari vegg rýmisins af 
ljósi. Í þessu verki er búið að virkja tvö rými. Annað þeirra er þetta hefðbundna white cube 
(hvíta sýniningarrými gallerísins) og hitt er rýmið inni í kassanum. Þetta samspil myndaði 
áhugaverða lýsingu í rýminu þar sem samskeyti veggja skiptu ekki máli lengur heldur 
lögunin á ljósinu sem speglaðist frá kassanum og varð það sem mótaði rýmið fyrir utan 
kassann. Í þessu verki skiptir skynjun áhorfandans miklu máli. Hann fer að skoða hvað er í 
gangi og reynir að skilja hvað er að gerast og hvernig. Verkið fjallar í megin dráttum um að 
upplifa ró og að stíga inn í rými sem maður er ekki vanur að sjá í sínu daglega lífi. Þetta er 
nánast eins og að stíga inn í aðra veröld. Mikil áherslan var þó líka á kassann sjálfan og að 
áhorfandinn myndi horfa á ljósgeislann sem myndast í kassanum og sjá þá í öðru ljósi en 
maður sér hann vanalega, sem lampa eða sólarljós sem fyllir út í rýmið. 

 

 

Berg-mál 

 

Verkið Berg-mál (2018)28 byggist á samtali, hlustun, hljóði og þögninni í nátúrunni. 
Það fjallar um þögnina sem við upplifum og hlustum á þegar við erum kominn út fyrir 
borgarmörkin þar sem ekki heyrist í umferð eða öðrum umhverfishljóðum sem eru hlutir af  
hljóðmynd borgarinnar. Þessi þögn verður okkur mög dýrmæt og gefur okkur ró og næði. 
Oft þegar fólk hlustar á þessa þögn er það eins og það sé hljóðlaust, líkt og að vera 
heyrnarlaus en síðan með tímanum fara hljóðin í umhverfinu að síast inn eins og fuglar, 
lækir, ár, vindurinn og önnur umhverfishljóð sem eiga heima í þessu umhverfi. Hlustunin 
breytist í rannsókn við að hlusta eftir þessum litlu hljóðum. Í verkinu kemur þetta fram sem 
video og hljóðverk af fjöllum og landslagi og í auknum mæli fer að heyrast meira af litlum 
umhverfishljóðum og þrátt fyrir að við upplifum oft mikla þögn í náttúrunni er svo margt 
hægt að segja í þögninni. Videoið leiðir mann síðan í vangaveltur um hvort að fjallið geti 
haft einhver samskipti við manninn. Þar kemur orðið bergmál inn. Orðið er skeytt saman úr 
tveimur orðum berg(grjót) og mál(tungumál). Í videoinu sést lítill hátalari spila hljóð á 
nokkrum mismunandi stöðum, eins og í hrauni, gjá og gili, en endar síðan inn í helli sem 
þetta samtal og hlustun fer fram og byggir mikið á setningunni ,,hljóðið í hellinum svarar 

                                                
27 Sjá myndaskrá: mynd 8. 
28 Sjá myndaskrá: mynd 9. 
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kallinu með sama svari sem er tungumál fjallsins, bergmál“29 Í hellinum heyrist bergmálið 
sem rannsóknin á þessum mismunandi stöðum fjallar um. Þessi hugmynd að manngera 
fjallið og reyna að eiga í einhverjum samskiptum við það með hljóði sem er ekki tungumál 
heldur hljóðgervill er loka punkturinn í þessu verki og andstæðan við það sem er í byrjun 
verksins, það er þögn. Maðurinn sækist oft við að ná valdi á náttúrunni en í þessu verki er 
leitast við að ná jafnvægi við hana og gera náttúrunni hærra undir höfði. Það er engin 
mannvera viðstödd í þessu verki þrátt fyrir að eiga samt þessi samskipti við náttúruna sem 
byggist á þessu orði ,,bergmál‘‘. 

 

 

Lokaorð 

 

Í grunvallaratriðum er hljóðheimur okkar áþekkur frá einum tíma til annars, þrátt 
fyrir að hann taki sífelldum breytingum. Mismiklar breytingar verða á hljóðheimi okkar 
yfir daginn, vikur, mánuði og ár. Ég upplifi að umhverfishljóðin magnast ávallt upp því 
sem nær dregur sumri. Fólk  kemur út úr húsunum og eyðir meiri tíma úti í hlýrra veðri, 
notar bílin minna og gengur frekar eða hjólar. Íbúar hefja garðvinnu og dytta að húsum 
sínum, viðhalda sem oft þarfnast verkfæra og véla sem framkalla hljóð sem minna á sumar 
eins og til dæmis sláttuvél. Áhugi minn á hljóði hefur ávallt verið mikill og hreyfir mikið 
við huga mínum. Nú á síðustu árum hefur athygli mín aðallega beinst að hljóði í 
umhverfinu og öðrum hljóðum sem við tökum ekki endilega mikið eftir í daglegu lífi 
okkar. Þessi hljóð gefa okkur svo margar vísbendingar og upplýsingar um umhverfi okkar 
sem við hugsum ekki mikið um dags daglega. Á seinustu áratugum hefur notkun á 
umverfishljóðum verið mikil í tónlist. Tónlistarmenn um allan heim fara út og taka upp 
umhverfishljóð og nota síðan hljóðbúta úr upptökum sínum til að framkalla tilfinninga- og 
hughrif, takt eða gjörbreyta þeim í þeim tilgangi að skapa eitthvað nýtt. 

Andstæðan við hljóðið er þögnin og með þögninni er hægt að segja svo ótal margt 
eins og kemur fram í ritgerðinni. Þögnin hefur nýlega verið partur af mínum hugmyndum 
eins og kemur fram í verkinu Berg-mál og hvað þögnin þýðir. Þögnin getur þýtt svo margt 
í mismunandi aðstæðum eins og vanræðanleg þögn milli fólks eða gefandi og nærandi 
þögn sem maður finnur á afskekktum stöðum í náttúrunni.  

                                                
29 Bernharð Þórsson, Berg-mál, sýningarskrá. 2018. 



 
 

 

 

21 

Þessir tveir þættir hljóð og þögn er stór hluti af verkinu Berg-mál og með því að 
upplifa þessa tvo þætti skiptir hljómburður miklu máli. Til að upplifa fallegan hljómburð 
þarf rými sem hefur þennan eiginleika, sama hvort að það sé hellir, dómkirkja, 
tónleikasalur eða eitthvað annað rými sem hljómar vel. Út frá þessu verki fór ég að hugsa 
öðruvísi um rými og hvernig er hægt að nýta rými í sköpun. Margir listamenn styðjast við 
hugmyndina um rými og notkun þess til dæmis Gregor Schneider og Richard Serra sem 
vekja upp tilfinningar hjá áhorfandanum. Enn aðrir listamenn geta búið til óþekktan heim 
eins og Pierre Huyge í verki sínu After Alife Ahead (2017)30 eða óendanleikan í verki 
Yayoi Kusama Infinity Mirrored Room – Filled with the Brilliance of Life (2011).31   

Með aukinni þróun samfélagsins og tækninnar hefur hljóð og tækni sjaldan haft 
jafn mikil áhrif á okkur sem jafnvel mótar hegðun okkar án þess að við tökum eftir því. 
Andy Moorer sagði eitt sinn að í dag eru flest allir með snjallsíma í vasanum. Eitt af 
hlutverkum snjallsímans er að gefa frá sér hljóð, allt frá tónlist yfir í lítil hljóð sem hönnuð 
eru af hljóðhönnuðum. Hljóðin gefa okkur til dæmis til kynna að við höfum fengið 
skilaboð á rafrænum miðlum. Snjallsíminn er einnig notaður sem leiðarvísir sem hjálpar 
fólki að komast frá einum stað til annars með Google maps og með snjallsímanum er hægt 
að skoðað götur í Google Street view í framandi löndum svo við áttum okkur betur á 
umhverfinu á þeim áfangastað sem ferðalag okkar leiðir okkur til. Með þessari þróun 
samfélagsins og tækninnar koma upp fleiri tækifæri og hugmyndir fyrir listamenn í hinum 
ýmsu greinum sem hafa löngun til að skapa eitthvað nýtt með þessum tveimur miðlum sem 
ég hef fjallað um í þessari ritgerð, það er að segja hljóð og rými.  

 

 

 

 

                                                
30 Sjá myndaskrá: mynd 10. 
31 Sjá myndaskrá: mynd 11 
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