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Útdráttur 

Algengasta samband flytjenda og tónskálda innan sígildrar og samtímatónlistar byggir á 

þeirri hugmynd að tónskáld semji alla tónlist og riti í nótur. Flytjandinn tekur þessar nótur 

og gæðir þær lífi. Höfundur ritgerðar sem er með bakgrunn í popp- og rokkhljómsveitum og 

djass furðar sig á því af hverju tónskáld og flytjendur vinna ekki saman að tónverkum, eins 

og er oft raunin í þeim geirum tónlistar. Þá eru skoðaðar hugmyndir Jennifer Torrence um 

hlutverk flytjandans og hvernig hún skiptir því niður í þrjú hlutverk sem eru aðgreind eftir 

því hversu mikið flytjendur taka þátt í sköpunarferlinu. Síðan eru skoðaðar hugmyndir 

Christopher Small sem segir að einblína ætti meira á tónlistarumhverfi klassískrar tónlistar 

og minna á hlutgervingu tónlistar þ.e. raddskrár og upptökur. Loks tók höfundur þrjú viðtöl 

við flytjendur sem hafa tekið virkan þátt í að flytja tónverk á hefðbundinn hátt en einnig 

tekið þátt í óhefðbundnu tónlistarumhverfi. Viðtölin fjalla um upplifanir þeirra í þessum 

mismunandi heimum. Í þessari ritgerð skoða ég ofangreind atriði og rýni í svör viðmælenda 

minna út frá stöðu þekkingar. 
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Inngangur  

Klassísk tónlist á sér langa og sterka hefð. Hefðin snýst ekki síst um flutning á klassískri 

tónlist og hvernig hann fer fram. Alla jafna semur tónskáld verk og fær flytjendur til þess að 

flytja það. Í dag þegar flest tónskáld sem við þekkjum eru látin þá er eini samskiptamiðillinn 

á milli tónskálds og flytjanda nóturnar sem tónskáldið skrifaði. Hlutverk flytjandans er að 

koma verkinu til skila til áheyrenda í tónleikasal. Jafnvel í dag þegar um er að ræða ný 

tónverk eftir núlifandi tónskáld tíðkast þetta fyrirkomulag. Í þessu fyrirkomulagi er 

hlutverkaskipanin mjög skýr. Annars vegar er það tónskáldið sem semur tónlistina og hins 

vegar flytjandinn sem flytur tónlistina. Það er lítil  skörun á þessum hlutverkum. Vissulega 

eru til undantekningar á þessu en oftar en ekki er þetta ríkjandi fyrirkomulag innan 

klassískrar tónlistar. 

Á seinni hluta 20. aldar komu fram hugmyndir sem ögruðu þessu fyrirkomulagi. Ekki 

einungis í klassískri tónlist heldur einnig íöðrum geirum tónlistar; í djasstónlist þar sem er 

einblínt meira á spuna og sóló hjá flytjendum og í rokk- og popptónlist þar sem höfundar 

tónlistar eru einnig flytjendur. Í klassískri tónlist hefur þessi þróun einnig átt sér stað. Til 

dæmis má nefna opna nótnaskrift þar sem notuð eru önnur tákn til þess að segja flytjandanum 

hvað skal gera. Oft býður opin nótnaskrift uppá skapandi lausnir fyrir flytjendur. Einnig hafa 

tónskáld byrjað á síðustu áratugum í auknu máli að flytja eigin verk sjálf og fá ábendingar í 

samtali við flytjendur varðandi hvernig lokaútgáfa verks eigi að hljóma. 

Sjálfur kem ég ekki úr klassísku tónlistarnámi. Ég kem úr hljómsveitarumhverfi þar 

sem hlutverkin geta verið mjög óljós og oftar en ekki er maður bæði að semja og flytja 

tónlistina. Ég kom inn í þetta klassíska tónlistarumhverfi þegar ég hóf nám við Listaháskóla 

Íslands (LHÍ) og velti því fyrir mér hvers vegna fyrirkomulagið væri eins og það er. Þegar 

ég síðan fór að velja mér efni fyrir þessa ritgerð langaði mig að skoða ólík sjónarmið 

gagnvart hefðbundna fyrirkomulagi með áherslu á þátt flytjenda. Þáttur flytjenda í klassískri 

tónlist er að mínu mati oft vanmetinn og langar mig í þessari ritgerð að velta upp gagnrýni á 

hefðbundið fyrirkomulag. 

Mér fannst viðeigandi að taka viðtöl við flytjendur um þessi mál þar sem ég hef 

einungis verið þátttakandi í klassísku tónlistarumhverfi í þrjú ár. Ofan á það hef ég verið 

tónskáldamegin sem gefur aðra mynd af ferlinu. Flytjendurnir sem ég tók viðtöl við hafa 



 

 2 

reynslu af ólíkum aðferðum innan klassískrar tónlistar. Þau hafa bæði tekið virkan þátt í 

hefðbundinni klassískri tónlist sem og óhefðbundinni sem ég skilgreini síðar í ritgerðinni. 

Markmiðið er að lesandinn verði einhvers vísari varðandi upplifanir flytjenda í starfi þeirra 

í hefðbundinni og óhefðbundinni klassískri tónlist.  

En áður en við höldum lengra er ekki úr vegi að útskýra nokkur hugtök sem ég mun nota í 

þessari ritgerð. 

 

Hefðbundið og óhefðbundið 

Klassísk tónlist er eins og áður segir byggð á sterkum hefðum. Það sem ég meina með orðinu 

hefðbundið í samhengi ritgerðarinnar er stíll sem tengist mest okkar hugmyndum um 

klassíska tónlist. Þetta er það sem flestir hugsa þegar þeir heyra minnst á klassíska tónlist. 

Það er sinfóníuhljómsveit. Það eru nöfn á tónskáldum á borð við Beethoven og Mozart. 

Hugmyndin um hið alvitra tónskáld sem semur meistaraverk einn síns liðs. Þetta er það sem 

ég á við með hefðbundið og þetta felur í sér að tónskáldið semur alla tónlistina og það er 

haldið utan um verkið í nótum sem hljóðfærahópur getur síðan sótt og spilað á tónleikum. 

Þetta er það sem ég á við þegar ég tala um hefðbundina klassíska tónlist. Samskiptin á milli 

tónskáldsins og flytjenda eru í gegnum skorið. 

Óhefðbundin tónlist er þá í rauninni allt annað sem fellur undir klassíska tónlist. Þá getum 

við verið að tala um opin skor. Opið skor þýðir að það eru notuð annars konar tákn til þess 

að segja flytjendunum hvað þeir eigi að spila. Það getur verið á alla máta. Þetta getur verið 

þegar tónskáld og flytjandi vinna saman að tónverki. Þetta getur verið þegar tónskáld er líka 

flytjandi og öfugt. Þetta er í rauninni allt sem er frábrugðið hefðinni. 

Skor 

Skor er nýyrði og ég vitna hér í Einar Torfa Einarsson tónskáld. 

„Enska orðið „scores“ er yfirleitt þýtt sem raddskrá eða partitúr á íslensku en þegar 

óhefðbunin notkun á þessu fyrirbæri á sér stað, þar sem ekki er endilega hægt að tala um 

einhverja skrá á röddum tónverk, er langtum betra að nota orðið skor. Orðið „skor“ nær 

hreinlega yfir stærra og margbrotnara svæði og mun ég því nota það hér eftir“1 

                                                
1 Einar Torfi Einarsson. Skorið sem kort (eða tónverkið og kortaskorið). Reykjavík. Listaháskóli Íslands. 

2016. Tekið af vefsíðu: https://www.lhi.is/tolublad-1-skorid-sem-kort-eda-tonverkid-og-
kortaskorid. Sótt maí 2019 
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Bakgrunnur höfundar 

Þegar ég var 10 ára gamall byrjaði ég að læra á slagverk í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. 

Slagverk er kennt í Tónkvísl 2 /hryndeild og þar af leiðandi var ég ekki í klassísku 

hljóðfæranámi. Í Tónkvísl var mikið lagt upp úr því að hlusta og læra þannig laglínur. 13-14 

ára fór ég að spila í samspilum með öðrum samnemendum og voru samspilin þannig að ég 

sem trommuleikari fékk ekki neinar leiðbeiningar í nótum eins og bassaleikarinn eða 

trompetleikarinn. Oftar en ekki sagði kennarinn mér hvaða taktur væri viðeigandi fyrir lagið 

og síðan átti ég að telja inn. Ég lærði síðan formið á laginu, laglínuna og frasana í laginu á 

sama tíma og við spiluðum. Það var engin tenging á milli nótnablaðsins og mín sem 

flytjanda.  

Síðar þegar ég hóf menntaskólanám byrjaði ég í hljómsveit. Hljómsveitin var 

samansett af mér og fjórum vinum mínum úr Hafnarfirði og við hófum að æfa og semja lög. 

Hugmyndafræðin á bak við hljómsveitina var sú að við ætluðum að vinna öll saman að  

lögunum. Það væri enginn einn leiðtogi sem myndi semja allt og segja öllum hvað allir ættu 

að spila. Öllum var frjálst að koma með hugmyndir að lögum og við unnum þau í 

sameiningu.  

Í þessu umhverfi var ég í fyrsta skipti á ævinni að semja lög og vinna að einhvers 

konar skapandi afurð. Ég samdi aldrei heilu lögin heldur fékk ég kannski hugmynd heima 

hjá mér sem ég kom með á æfingu. Ég var mögulega með hugmyndir um hvað trommurnar 

og bassinn ættu að gera en í sameiningu kláruðum við lögin. Þetta átti líka við textagerð sem 

oft var unnin í sameiningu.  

Þetta er algengt form af lagasmíðum innan hljómsveita og dæmi um hljómsveitir sem 

vinna svona eru Radiohead, Sigur Rós og Of Monsters and Men. Svona vinnubrögð eru í 

sjálfu sér engin nýbreytni. Það er ekkert skor og allt er lagt á minnið og æft endalaust. 

Ávinningur af ferli sem þessu er að allir taka þátt í sköpuninni og öllum líður eins og þeir 

eigi eitthvað í laginu og þannig skapast sérstök orka.  

Eftir menntaskóla fór ég í Listaháskóla Íslands að læra tónsmíðar. Eins og áður hefur 

komið fram fékk ég tónlistarmenntun sem var ekki klassískt miðuð. Þess vegna var það smá 

bylting að byrja í LHÍ og vinna með skor og nótnaskrift. Ég samdi mitt fyrsta verk og brá 

strax vegna þeirra miklu gjár sem var á milli mín og flytjenda þegar ég fór að vinna með 

þeim. Ég hafði vanist vinnubrögðum sem voru að mæta með hálfkláraða hugmynd og vinna 

                                                
2 Tónkvísl er heitið á hryndeild Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 
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hana síðan með öðrum en þarna þurftu allar upplýsingar að vera í skorinu og flytjendur 

spiluðu allt sem stóð á blaðinu. Mér fannst óþægilegt að þekkja ekki flytjendurna sem ég var 

að vinna með. Ég var hræddur um að þeir tengdu ekki við verkið og það bjó til óþægilegar 

aðstæður. 

Þetta fannst mér skrítið. Þetta er það sem er kennt í skólum og er viðmið í klassísku 

tónlistarsamfélagi. Það er lítið um samstarf við flytjendur og þau skipti sem maður heyrði 

um einhvers konar samstarf, t.d. í skólanum, þá var það oftast á tæknilegum forsendum, til 

dæmis fengu tónskáld flytjendur til þess að sýna þeim allskonar nýja tækni á hljóðfærið. Mér 

finnst þetta ennþá mjög skrítið fyrirkomulag  

Það sem mun núna fylgja eru greinng á tveimur textum sem velta fyrir sér umhverfi og eðli 

klassískrar tónlistar. Annars vegar í gegnum samband og hlutverk tónskálda og flytjenda og 

hins vegar í gegnum allt tónleikaumhverfið sem klassísk tónlist þrífst í.  

Jennifer Torrence og Christopher Small 

Jennifer Torrence er flytjandi sem starfar í Osló, Noregi. Hún er slagverksleikari og hefur 

einbeitt sér að samstarfi tónskálda og flytjenda í samtímatónlist. Árið 2018 skrifaði hún grein 

sem ber titilinn Rethinking the Performer, Towards a Devising Performance Practice.3 Í 

þeirri grein veltir hún fyrir sér hlutverki flytjandans innan samtímatónlistar og hvers konar 

samstörf flytjenda og tónskálda eru til.  

                                                
3 https://www.researchcatalogue.net/view/391025/391476  
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Hún hefur búið til kerfi þarsem hún skiptir 

hlutverki flytjanda í þrjá flokka. Þeir eru 

flytjandinn sem túlkandi (e. Interpreter), 

ráðgjafi (e. Adviser) og skapandi (e. 

Deviser). 

Mikilvægt er að þessi hlutverk eru ekki 

afgerandi og setur Torrence hlutverkin inní 

róf þar sem túlkandi er efst og skapandi er 

neðst. Ráðgjafi er þá í miðjunni. 

Annað sem Torrence notar í töflunni er 

mikilvægi skorsins í hverju tilfelli. Því 

meira sem flytjandinn er skapandi í ferlinu 

því minna vægi hefur skorið fyrir tiltekið 

tónlistarverkefni.  

Vegna þess hvernig taflan er sett upp sýnir 

hún fram á tvær öfgar. Annars vegar leið þar 

sem samskipti tónskálds og flytjanda eiga 

sér eingöngu stað í gegnum hið skrifaða skor. Hins vegar eru ákveðin verk sem eru samin af 

bæði tónskáldinu og flytjandanum. Þar verða hlutverk þeirra óskýrari og varla hægt að tala 

um tónskáld annars vegar eða flytjanda hins vegar. 

 

Flytjandi sem túlkandi er algengasta hlutverk flytjandans. Þegar þetta á í hlut eiga 

tónskáldið og flytjandinn oftast í litlum sem engum samskiptum. Takmarkið hér er að 

flytjandinn túlki verkið eftir sínu höfði og miðli tónlistinni til áheyrenda. 

Jennifer segir að flytjandinn sem túlkandi tengist beint þeirri arfleifð rómantíkurinnar um 

tónskáldið sem snilling. Flytjandinn er milliliður hugmynda tónskáldsins og þannig leið 

tónlistarinnar út í heiminn. Tónskáldið getur samið allt verkið án þess að ráðfæra sig við 

flytjandann. Listin við þessa nálgun felst í því hversu vel flytjandinn hefur náð tökum á 

hljóðfærinu sínu og hans listrænu nálgun á verkið. Í þessu samhengi er mikilvægt að minnast 

á að þetta getur einnig átt við um opna nótnaskrift .4 

                                                
4 Torrence, Jennifer. „Rethinking the Performer: Towards a devising Performance Pratice“. Research 
Catalogue. 8. apríl, 2018. https://doi.org/10.22501/vis.391025. 

Mynd 1: Hugmyndir um samstarfs tónskálda og flytjenda 
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Flytjandi sem ráðgjafi er næst á listanum. Þar fær flytjandinn að koma að verkinu einhvern 

tímann í ferlinu og leggja mat á það sem komið er. Hvar flytjandinn kemur fyrir í rófinu fer 

eftir því hvenær flytjandinn kemur inn í ferlið. Eins og gefur að skilja eru útfærslurnar hér 

jafn margar og þær eru mismunandi. Dæmi um þetta eru þegar flytjandi fær að sjá verkið 

rétt áður en það er tilbúið og koma með uppástungur um hvað mætti laga við þeirra part eða 

verkið í heild sinni. Það getur einnig verið þannig að flytjandi hittir tónskáld í byrjun ferlisins 

og spinnur tónlist á staðnum fyrir tónskáldið. Tónskáldið vinnur síðan úr efninu og semur þá 

verkið útfrá hugmyndum flytjandans. Algengt er að tónskáld ráðfæri sig við flytjendur og 

spyrji út í tæknileg atriði, eins og nýja hljóðfæratækni. En möguleikarnir eru eins og margir 

og þeir eru mismunandi. Þetta er algengasta fyrirkomulagið þegar flytjendur vinna með 

nútímatónskáldum.5 

 

Flytjandi sem skapandi er síðasta hlutverkið sem Torrence talar um og það sem hún lýsir 

sem róttækasta fyrirkomulaginu í samskiptum tónskálda og flytjenda. Þar vinna tónskáld og 

flytjendur saman í sköpunarferlinu. Torrence vísar til þessar vinnuaðferðar sem á rætur sínar 

að rekja til leikhúsaðferðar frá 7. áratug seinustu aldar sem kallast „Devised“. Sú vinnuaðferð 

byggja á því að hafa sem flatastan valdarstrúktur innan hópsins sem vinnur að tilteknu 

listrænu verkefni. Í grunninn er hugmyndin sú að allir sem koma að verkinu, hvort sem það 

eru leikarar, tónlistarmenn eða ljósamenn,fá að koma með tillögur að verkinu og hvernig 

verkið eigi að fara fram. Það eru síðan til alls kyns útfærslur á þessu sem byggist þó á þeirri 

einföldu hugmynd að hafa sem flatastan valdarstrúktúr og að allir komi að sköpun verksins.6  

Jennifer talar um að nýta sér þetta módel í klassískri tónlist og skapa þannig nýtt 

umhverfi fyrir tónlistarsköpun og samband á milli tónskálds og flytjenda. Þegar umhverfið 

er „devised“ er verkið samið á sama tíma og það er verið að æfa það, sem gerir það að 

verkum að skorið verður ekki eins mikilvægt. Flytjandinn er ekki lengur bara að taka á móti 

upplýsingum og túlka heldur tekur virkan þátt í sköpunarferlinu. Verkið er búið til fyrst og 

skorið síðar. Skorið er mögulega bara til á forsendum þess að skrásetja verkið eftir á. Skorið 

þjónar ekki þeim tilgangi að miðla tónlistarhugmynd frá tónskáldi til flytjanda.7 

                                                
5 Torrence, Jennifer. „Rethinking the Performer: Towards a devising Performance Pratice“. 

6 Torrence, Jennifer. „Rethinking the Performer: Towards a devising Performance Pratice“. 
7 Torrence, Jennifer. „Rethinking the Performer: Towards a devising Performance Pratice“. 
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Í bók sinni „Musicking“ veltir Christopher Small fyrir sér svipuðum hugmyndum en þó úr 

annarri átt.8 Small er í inngangi að þessari bók að velta fyrir sér merkingu tónlistar. Hann 

segir að merking tónlistar sé ekki að finna í hlutgervingu tónlistar, hvort það sé hljóðupptaka 

eða raddskrá af klassískum verkum. Merking tónlistar sé að finna í gjörðinni að gera tónlist. 

Að gera tónlist þýðir einfaldlega að það taka þátt í tónlistarflutningi. Þú ert að taka þátt í 

tónlist þegar þú semur tónlist, þegar þú hlustar á tónlist, þegar þú flytur tónlist og listinn 

heldur áfram. Til þess að átta okkur á því hvaða meiningu tónlist felur í sér þurfum við að 

átta okkur á því að tónlist sé miklu stærra fyrirbæri heldur en hlutgerving þess.9  

Smalls stingur upp á nýyrði á ensku fyrir þessa sögn sem hann kallar einfaldlega 

„musicking“ eða „to music“. Á íslensku væri hægt að beinþýða þetta yfir í að „tónlistast“. 

 

„Musicking“: skilgreining. 

„Að tónlistast er að taka þátt í, af hvaða megni sem er, í tónlistarflutningi, 

hvort sem það sé að koma fram, hlusta, æfa, koma með efni fyrir tónleikana 

(það sem við köllum að semja) eða með því að dansa“10 

 

Hann segir að við þetta megi bæta manneskjunni í miðasölunni, róturum og öllum þeim sem 

taka einhvern þátt í að gera tónlistarflutning raunverulegan. Tónlist er samvinnuverkefni 

allra þeirra sem taka þátt.  

Small bætir við að réttur okkar og hvatning til sköpunar sé brotin snemma á 

lífsleiðinni. Mörgum er talin trú um að þau þurfi einhvers konar sérstaka hæfileika til þess 

að semja tónlist, þegar það er alls ekki raunin. Hæfileiki okkar til þess að semja, spila og 

syngja sé okkur jafn meðfæddur og hæfileiki okkar til þess að tala.11 

                                                
8  Small, Christopher. „Musicking: The meanings of performing and listening“. Hanover and Londo 

University Press of New England. 1998. 

9 Small, Christopher. „Musicking: The meanings of performing and listening“. Bls 2 
10 Þýðing höfundar á: „To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by 
performing, by listening, by rehearsing or practicing, by providing material for performance (what is 
called composing) or by danceing.“ 
 
11 Small, Christopher. „Musicking: The meanings of performing and listening“. Bls 8 
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Hann segir þetta þó ekki án fyrirvara. Hann er ekki að segja að allir séu jafn góðir í 

tónlist. Hann meinar einfaldlega að allir geta talað og að sama skapi geta allir spilað á 

hljóðfæri, sungið eða samið. Tónlist og merking tónlistar ætti miklu frekar að snúast um að 

flutning tónlistar og tónlistarumhverfið frekar en hlutgervingu tónlistar. 

Hugmyndin okkar um hið snjalla tónskáld sem semur allt í einni bunu veldur því að fólki er 

sagt að það geti ekki samið tónlist eða leikið af fingrum fram.12  

Umfjöllun Small er því ólík Torrence að Small beinir sjónum sínum að öllu sem tengist 

tónlistarflutningi á meðan Torrence einblínir á hlutverk flytjandans. 

Small er ekki að stinga uppá nýjum vinnuaðferðum eins og Torrence er að gera heldur er 

hann að segja að umhverfi þar sem allt er aðgreint og sumt dæmt mikilvægara en annað er 

skaðlegt og útiloki svo margt. Niðurstaða beggja aðila er að við ættum að stefna að meira 

samstarfi. 

Ég er sammála málflutningi bæði Jennifer Torrence og Christopher Small. Núna tekur við 

kafli þar sem ég tók viðtöl við flytjendur sem hafa tekið þátt í bæði í hefðbundnu tónlistarlífi 

en einnig óhefðbundnu. 

Viðtöl 

Ég tók þrjú viðtöl við flytjendur sem hafa tekið þátt í verkum sem eru skrásett með opinni 

nótnaskrift, unnið náið með tónskáldum eða samið sína eigin tónlist og flutt. Einnig hafa þau 

tekið þátt í flutningi á hefðbundinni klassískri tónlist sem notast við hefðbundna nótnaskrift.  

Þetta eru allt íslenskir flytjendur sem eru á mismunandi aldri. Borgar Magnason er 

elstur, fæddur árið 1973, Júlía Mogensen er fædd árið 1983 og Sólrún Ylfa er fædd árið 

1996. Öll hafa þau farið í gegnum tónlistarmenntun á Íslandi en hafa farið víða í sínu starfi 

sem tónlistarflytjendur. Að því sögðu má áætla að vegna þess að þau hafa unnið á ýmsum 

sviðum séu svör þeirra og upplifanir önnur en ef ég hefði spurt og tekið viðtöl við flytjendur 

sem eingöngu sinna öðru hvoru. 

En vegna umfang ritgerðarinnar, sem er lítið, þá ákvað ég taka viðtöl við flytjendur 

sem geta gefið einhverja mynd af báðu.  

                                                
12 Small, Christopher. „Musicking: The meanings of performing and listening“. Bls 8 
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Borgar Magnason hefur starfað sem tónlistarmaður í mörg ár. Ofan á það er hann tónskáld, 

hefur samið fyrir alls kyns flytjendur og einnig í samstarfi við aðra flytjendur. Hann lærði á 

kontrabassa í klassísku tónlistarnámi hér á Íslandi og erlendis og fór um þrítugt að vinna með 

öðrum í tónsköpun. 

Júlía Mogensen er fædd árið 1983 og leikur á selló. Hún útskrifaðist úr Listaháskóla 

Íslands árið 2006 og hefur verið starfandi hljóðfæraleikari síðan. Hún vann hjá 

Sinfóníuhljómsveit Íslands en sagði nýlega upp störfum þar til þess að vinna meira sjálfstætt. 

Hún hefur þar með töluverða reynslu í að vinna með hefðbundin skor en síðan hefur hún 

unnið með tónskáldum í opnari verkum og í öðruvísi samstarfi. Bakgrunnur hennar er í 

klassískri tónlistarmenntun. 

Sólrún Ylfa er fædd árið 1996. Hún leikur á fiðlu og er ennþá í námi. Hún hefur verið 

konsertmeistari hjá Ungsveit Sinfóníuhljómsveit Íslands tvö ár í röð og einnig hefur unnið í 

leikhúsi og unnið þar náið með tónskáldum. Hennar bakgrunnur er klassískt tónlistarnám en 

hún hefur einnig unnið í öðrum skapandi geirum, eins og í tengslum við myndlist og 

myndbandagerð. 

Öll viðtölin voru samtöl þar sem ég og viðmælendur ræddum óformlega saman eins 

og um venjulegt samtal væri að ræða sem ég tók upp. Ég hafði nokkra punkta til umræðu og 

nokkrar spurningar sem ég byrjaði á, en síðan var mismunandi í hvaða átt samtalið fór.  

Spurningar voru fjórar: 

1. Hver er upplifun þín sem flytjandi þegar þú tekur þátt í verkum sem notast við hefðbundna 

nótnaskrift? (Til dæmis þegar spilað er með sinfóníuhljómsveitum, kammersveitum eða 

einleiksverk sem byggja á klassískri vestrænni tónlistarhefð) 

2. Hver er þín upplifun sem flytjandi þegar þú tekur þátt í verkum sem notast við óhefðbundna 

nótnaskrift og biður um virkan þátt flytjanda til sköpunar. (til dæmis verk sem notast við grafíska 

nótnaskrift, virka nótnaskrift, verk þar sem þú sem flytjandi tekur þátt í sjálfu sköpunarferlinu) 

3. Finnst þér einhver vandamál skapast þegar notast er við hefðbundna nótnaskrift? 

4. Finnst þér einhver vandamál skapast þegar notast er við óhefðbundna nótnaskrift? 

Einnig er vert að minnast á það að Borgar bað mig um að senda sér hugleiðingar varðandi 

ritðgerðina áður en ég tók viðtalið við hann. Ég sendi honum texta en engum öðrum sem 

breytir forsendum viðtalsins í samanburði við hin. Textinn er í viðhengi. 
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Spurning 1 
Borgar Magnason segir að honum finnist klassísk tónlist og hefðbundin nótnaskrift ótrúlega 

skemmtileg enda sé það hans sérsvið. Hann segir það að vera tónlistarmaður sé eins og  að 

vera afreksmaður í íþróttum. Að í klassískri tónlist sé ekki verið að spá í sviðsframkomu og 

ekki sé verið að verið að gefa af sér neinn þokka nema þann sem kemur þegar verið er að 

spila á hljóðfærið. Hann aðgreinir þetta frá því að vera poppstjarna eða þverfaglegur 

tónlistarmaður, tónlistarmaður sé bara að flytja tónlist. Hann segir að í þessu fagi sé ekki til 

nein góð eða slæm tónlist heldur er bara til það sem stendur á nótnablaðinu og flytjendur 

geri sitt besta til þess að skila tónlistinni til áheyrenda.  

Ég spyr hvort hann finni fyrir einhverjum hroka frá tónskáldum eða einhverju slíku í 

vinnuferlinu. Hvort honum líði eins og það sé hægt að skipta honum út fyrir annan 

kontrabassaleikara. Hann svarar báðu neitandi og heldur jafnframt áfram og segir þetta vera 

keppni við sjálfan sig. Hann sé tónlistarmaður og allir aðrir séu eitthvað annað. Annars staðar 

er verið bæta inn einhverri ímynd eða einhverjum ákveðnum hljómi. Tónlistarmaður er 

ególaus og það skiptir ekki máli að það séu margir kontrabassaleikarar sem gætu komið í 

hans stað. Þetta snúist ekki um það að vera einstakur. Þetta snúist um að falla inní hópinn. 

Tónlistin er það eina sem skiptir máli og í þessu samhengi skiptir persónan sem spilar ekki 

máli. Það sé fínt ef fólki langi ekki að vera ósýnilegur hljóðfæraleikari en ef fólki langar til 

þess þá er það allt í lagi. Það er bara annað. 

Borgar varð var við það á meðan hann var að læra að fólk sem var með honum í 

klassíska náminu hafi ekki langað að vera í því námi. Það hafði dreymt um eitthvað annað. 

Flestir hljóðfæraleikarar sem hann þekkir elski sitt starf, elski að flytja tónlist, elski að túlka 

og séu búin að ná ótrúlegum tökum á hljóðfæri sitt og ná þannig að vekja skorið til lífs. Að 

lokum bætir hann við að vekja nóturnar til lífs sé yndisleg tilfinning.13  

Sólrún segir að henni þyki oftast mjög gefandi að spila eftir hefðbundnum nótum en 

það fari eftir því hvort verkið höfði til hennar og hvort samstarfsfólk hennar sé skemmtilegt 

eða góðir spilarar. Hún nefnir í samhengi við hvort hún sé óæðri tónskáldum að henni finnist 

það ekki vera svo heldur finnst henni hún frekar vera í óæðri stöðu þegar kemur að öðrum 

flytjendum. 

                                                
13 Borgar Magnason. „Hver er upplifun þín sem flytjandi þegar þú tekur þátt í verkum sem notast við 
hefðbundna nótnaskrift“ 
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„eins og með Bach þá þá finnst mér ég ekki beint vera óæðri Bach heldur kannski óæðri þeim 

sem spilar Bach betur“14 

 

Einnig talar hún um að hún fái ekki nógu mikið frelsi þegar hún er að æfa verk. Það 

sé stöðugt verið að segja henni, hvað sé flott, hvað sé rangt, þetta er ljótt og hún hafi ekki 

mikið um málið að segja þegar kemur að því að flytja verkin. Sólrún er eins og áður segir 

ung og hefur því reynsla hennar einskorðast að mestu leyti við að það vera í kringum kennara 

og nemendatengd verkefni. Henni finnst þá eins og hún fái ekki að taka nógu margar 

ákvarðanir um hvernig hana langar að túlka verkið.  

Hún segir að síðan hún byrjaði að læra á fiðlu þá hafi hún lært að hafa ekki skoðun á því 

hvað hún spilar og að hún eigi bara að fylgja öllum viðmiðunum. Þetta hafi síðan bara vanist. 

Þess vegna bætir hún við að henni finnst mjög erfitt að spinna, leika af fingrum fram á 

fiðluna. Hún hafi mætt í einkatíma í djasspíanóleik og fundist léttara að læra að spinna á 

píanó frekar en fiðluna. Fiðlan sé svo föst í skorðum. 

Hún bætir síðan við að hún væri almennt til í að hafa meira skáldaleyfi og þegar hún mætir 

í tíma hjá frægum kennara eða prófessor er allt sem þau segja satt eða rétt og að hún þurfi að 

hafa mikið fyrir því að hugmyndir hennar séu samþykktar. Hugmyndir hennar varðandi 

tækniatriði, túlkun.15 

Júlía Mogensen talar sérstaklega um reynslu sína hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands en hún 

hefur starfað þar um árabil. Hún talar um að hlutverk hennar innan hljómsveitarinnar sé mjög 

fyrirfram ákveðið. Þú eigir að halda þig innan þess ramma sem ákveðið verk hefur verið flutt 

í seinustu 300 ár. Einnig talar hún um að það sé mjög takmarkað listrænt frelsi og þá 

sérstaklega innan sinfóníuhljómsveita og bætir við að þetta geti líka verið mjög óskapandi 

umhverfi. Flytjendahlutverkið sé að mörgu leyti að falla inní hópinn og henni finnst það 

heftandi. Lýsir því sem köfnunartilfinnginu þegar verst lætur. Útgangspunkturinn sé að þú 

sért að lesa það sem tónskáldið skrifaði og því fylgi lítið sem ekkert listrænt frelsi. 

Hún telur að það hafi ríkt meira frelsi áður fyrr. Á 19. öld hafi flytjendur fengið meira frelsi 

en í dag og að í dag sé stefnan meira sú að hafa flutning klínískt fullkominn. Hún segir að 

                                                
14 Sólrún Ylfa Ingimarsson. „Hver er upplifun þín sem flytjandi þegar þú tekur þátt í verkum sem notast 
við hefðbundna nótnaskrift“ 
15 Sólrún Ylfa Ingimarsson. „Hver er upplifun þín sem flytjandi þegar þú tekur þátt í verkum sem notast 
við hefðbundna nótnaskrift“ 
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þetta fyrirkomulag hjá sinfóíuhljómsveitum henti henni ekki og nægi til að fullnægja hennar 

sköpunarþörf. Þess vegna sé hún að hætta hjá Sinfó, til þess að brjótast úr þessu og gera 

meira af skapandi verkefnum.16 

Það sé meira frelsi að þenja út rammann ef hún er gera sólóstykki en að sama skapi 

sé pressa að hafa allar upptökur sem til eru af verkinu og ósjálfrætt styðjast við þær.17 

Spurning 2 
Borgar talar um að, fyrir svona 70 árum hafi það verið nauðsyn, raunveruleg nauðsyn að 

brjótast úr forminu. En að finnast maður vera gera eitthvað nýmóðins 70 árum síðar sé bara 

ekki rétt. Hann bætir við að það vanti oft framvindu og þegar það er enginn við stjórnvölinn 

verði það oft þannig að tónlistin fari ekki neitt og líði fyrir það.18 

Júlía svarar að henni finnist hún þurfa að vera í svo miklum tilfinningakarakter þegar hún 

flytur klassísk verk, til dæmis eftir Mozart eða Shostakovich þar sem þeir voru í einhverri 

lífskrísu. Hún lýsir að það sé sjaldan raunin hjá nútímatónskáldum, að þau séu meira stíf og 

minna dramatísk og að það sé þægilegra andrúmsloft. 

Hún einfaldlega upplifir það að hennar áhugi liggi meira í óhefðbundinni tónlist. 

Henni finnst tilraunamennska mjög mikilvæg og að hlutverk flytjenda ætti að vera að koma 

þannig tónlist á framfæri. Að það sé flytjendanna að koma tilraunakenndum verkum í 

heiminn. 

Að lokum segir Júlía að hún hafi ekki unnið mikið með tónskáldum en minnist þó á 

Hauk Tómasson sem er alltaf til í að fá að heyra frá flytjendum varðandi breytingar og slíkt. 

Að það sé meiri speglun þar en víða annars staðar og til verði meira samtal sem henni finnst 

gott. 19 

Sólrún nefnir dæmi um að hún hafi til dæmis spilað verk þar sem hún spilaði með 

prjónum á fiðlu í stað fiðlubogans. Í framhaldi af því segir hún að hún sé ekki sami 

listamaðurinn þegar hún sé að spila þannig og þegar hún til dæmis spilar Bach. Að hún sé 

önnur persóna. Einnig sé það smá léttir því samhengið við það að spila á fiðlu sé svo mikið, 

                                                
 
17 I Júlía Mogensen. „Hver er upplifun þín sem flytjandi þegar þú tekur þátt í verkum sem notast við 
hefðbundna nótnaskrift“ 
18 Borgar Magnason. „Hver er þín upplifun sem flytjandi þegar þú tekur þátt í verkum sem notast við 
óhefðbundna nótnaskrift og biður um virkan þátt flytjanda til sköpunar“ 
19 Júlía Mogensen. „Hver er þín upplifun sem flytjandi þegar þú tekur þátt í verkum sem notast við 
óhefðbundna nótnaskrift og biður um virkan þátt flytjanda til sköpunar“ 
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fólk viti hvernig eigi að spila á fiðlu og hafi miklar skoðanir á því. En enginn hafi skoðun á 

því hvernig maður spilar á fiðlu með prjónum. Að gera eitthvað út fyrir kassann feli í sér 

meira frelsi því það er síður hægt að dæma mann. Að lokum segir hún að fólk sem aðhyllist 

svona tilraunastarfsemi geri stundum lítið úr því að hún sé búin að æfa sig í tíu klukkutíma 

á dag í mörg ár til þess að fá fallegan tón. Að vinnan á bak við flytjanda sé ekki metin til 

fulls.20 

Spurning 3 
Samtal okkar Borgars fór ekki í þessa spurningu og því er ekki svar frá honum hér.  

Júlía segir að hefðbundin nótnaskrift geta verið hamlandi þegar maður er að semja, að reyna 

að setja hugmynd í nótur. Það opni á flæðið að hafa það óhefðbundið, opin skor og þess 

háttar og að hefðbundin nótnaskrift sé ekki endilega besta leiðin til þess að koma frá sér 

tónlistarhugmynd.21 

Sólrún hefur lítið að segja varðandi þetta. Stundum er erfitt að hafa ekki tónskáldið með sér 

til þess að ráðfæra sig. Það er erfitt að velta fyrir sér hvernig eigi að gera eitthvað ef 

spurningar koma upp. Sérstaklega ef það er hópur og ekki alveg skýrt hvernig eigi að spila 

eitthvað.22 

Spurning 4 
Borgar segir hér að þegar um er að ræða opin skor þá sjáum við oft að það vantar 

form. Að tónlistin fari ekki neitt. Það sé mjög skemmtilegt fyrir flytjendur og mikið af 

spennandi hlutum að gerast en á endanum þegar er enginn leiðtogi, skorti fókus í 

tónsmíðarnar. Allir séu svo mikið að passa sig að gera ekki of mikið.23 

Júlía talar hér um að stundum sé tónskáld að vinna með opin skor því þau vita ekki 

alveg nógu mikið hvað þau vilja gera. Talar um að það sé auðvelt að missa sjónar þegar það 

er opið skor. Auðveldara að vera með sterkari sýn þegar maður er með nótur á blaði.24 

Sólrún svarar þessari spurningu á svipaðan hátt og spurningu 3. Í óformlegu samtali 

okkar sem var ekki svar við neinni spurningu sagðist hún hafa unnið náið með tónskáldi við 

                                                
20 Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir. „Hver er þín upplifun sem flytjandi þegar þú tekur þátt í verkum sem notast 
við óhefðbundna nótnaskrift og biður um virkan þátt flytjanda til sköpunar“ 
21 Júlía Mogensen. „Finnst þér einhver vandamál skapast þegar notast er við hefðbundna nótnaskrift?“ 
22 Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir „Finnst þér einhver vandamál skapast þegar notast er við hefðbundna 
nótnaskrift?“ 
23 Borgar Magnason. „Finnst þér einhver vandamál skapast þegar notast er við óhefðbundna nótnaskrift?“ 
24 Júlía Mogensen. „Finnst þér einhver vandamál skapast þegar notast er við óhefðbundna nótnaskrift?“ 
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leikrit í haustið 2017-18. Þar lýsti hún því að hafa verið með tónskáldinu oft þegar kom að 

því skapa. Hún hafi sýnt honum allskonar á fiðluna og þess háttar. Á endanum var hún skráð 

sem flytjandi í leikskrá en Hjálmar H. Ragnarsson,  tónskáldið hafi verið skráður sem 

tónskáldið. Hún fékk ekki neina viðurkenningu fyrir að hafa verið að hjálpa tónskáldinu eða 

vera með í skapandi ferlinu.25 

Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hef ég greint frá minni upplifun af klassískri tónlist og tónlistarumhverfi. 

Viðrað mínar hugmyndir og reynslu. 

Ég hef greint frá hugmyndum Jennifer Torrence um að endurhugsa hlutverk flytjandans í 

klassísku tónlistarumhverfi með það að markmiði að gera samband flytjenda og tónskálda 

nánara og vinna meira í samstarfi við gerð tónlistar. 

Einnig hef ég skoðað hugmyndir Christopher Small um hvernig tónlistarumhverfið er og 

hvernig við ættum að skoða alla þætti tónlistarflutnings og alla sem að því koma sem hluta 

af heildarútkomunni. 

Niðurstöður frá viðtölunum eru þær að flytjendurnir segja að þeim finnst eins hefðbundið 

tónlistarumhverfi geti verið lítið skapandi og jafnvel kæfandi. Einnig að það sé verið að segja 

fólki til. Sólrún nefnir að henni finnst hún ekki vera að fá nógu mikið skáldaleyfi og að hún 

þurfi að hafa mikið fyrir því að mark sé tekið á hennar hugmyndum. 

Ástæðurnar sem viðmælendur gefa eru þær að tónlistarmenn eigi að vera ególaus. Að þú 

sem flytjandi skiptir ekki máli í þessu samhengi heldur skipti máli hvað þú ert að spila.  

Egóið skiptir miklu máli. Hvort flytjendur séu viljugir til þess að falla inní hópinn eða vera 

einstakir, það getur verið á báða bóga. Borgar segir að honum þyki gaman að falla inní 

hópinn en Júlía segir að henni finnst það óþægilegt og að hún þurfi eitthvað annað. Þegar 

maður er í stöðu þar sem maður sjálfur skiptir ekki máli og það sé mikilvægara að falla inní 

hóp er skiljanlegt að það sé ekki að fullnægja sköpunarþörfinni. 

Sólrún greinir frá því að hún finni fyrir miklu stressi í hefðbundinni tónlist. Það sé 

mikil pressa á flytjendur að standa sig og það séu sterk viðmið og gildi til staðar. Sólrún telur 

                                                
25 Sólrún Ylfa „Finnst þér einhver vandamál skapast þegar notast er við óhefðbundna nótnaskrift?“ 
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að það gæti losnað um þessi gildi þegar hún vinnur í öðrum geirum og þar gildi ekki sömu 

viðmið. 

Það er hægt að nota töfluna hennar Jennifer sem ég sýndi fyrr í ritgerðinni. Þar skiptir 

hún flytjendum í nokkur hlutverk og tengir það við hversu mikilvægt skorið sé hverju 

hlutverki. En það sem niðurstöður úr viðtölunum sýna er að það er líka hægt að tengja þessi 

hlutverk við löngun flytjenda til þess að taka þátt í sköpunarferlinu. Að þeir sem eru neðst í 

töflunni og falla undir skapandi hlutverkið eru flytjendur sem fá ekki nógu mikið úr því að 

vera einungis túlkendur. Það er hægt að vera hvar sem er á rófinu, allt eftir því hversu mikið 

flytjendur vilja taka þátt í skapandi ferlinu.  

Á einn bóginn eru þá flytjendur, eins og Borgar nefnir, sem líkjast einna helst 

afreksfólki í íþróttum. Þetta er keppni við sjálfan þig og um að verða betri hljóðfæraleikari. 

Þetta eru ólíkir heimar og mismunandi flytjendur. Hugmyndafræðin og vinnubrögðin eru 

mismunandi og það gilda mismunandi reglur og viðmið. 

Þá tala allir viðmælendur mínir um að þó svo þau finni fyrir einhverjum ókostum alls 

staðar á rófinu einhverjum kvillum öðru megin þá skiptir máli hvað hver og einn flytjandi 

vilji gera. Ef flytjandinn vill flytja óhefðbundna tónlist þá er það í góðu lagi og sömuleiðis 

ef hann vill vilja flytja hefðbundna tónlist. Eitt þarf ekki að útiloka hitt og þessi sjónarmið 

geta vel lifað saman. 
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Lokaorð  

Að tala við flytjendur var mjög upplýsandi og það kom upp mikið af áhugaverðum svörum. 

Það er augljóst að það mætti tala meira um þessi mál og þá er mikilvægt að vera í góðu 

samtali við flytjendur. Sumir vilja taka þátt í sköpuninni og vilja fá meira skáldaleyfi en 

öðrum líður vel í hefðbundnu tónlistarumhverfi.  

Klassísk tónlist á sér sterka hefð og hún er ekki á útleið á næstunni. Það er þó mikilvægt 

að vita að ef manni finnst hún ekki henta þá eru ótal aðrar leiðir til þess að taka þátt í tónlist. 

En eitt þarf ekki að útiloka annað og þessir heimar geta vel lifað saman. Maður verður að 

þekkja sjálfan sig og  vita hvað mann langar að gera. Tónlist býður uppá ótal möguleika sem 

vert er að skoða.  
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Myndaskrá 

 

Mynd 1: Torrence, Jennifer. The interpreter-adviser-deviser model. 2018. Sótt maí 2019. 
https://doi.org/10.22501/vis.391025. 
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Viðauki 

Texti sem ég senti á Borgar Magnason í aðdraganda viðtalsins: 

Hugmyndin af ritgerðinni er sprottin af því að upplifa öðruvísi leiðir að semja tónlist. Bakgrunnur 

minn úr tónlist er úr rythmatónlist og popp og rokk tónlist. Þar er oftar en ekki mjög flöt 

valdardreifing þegar kemur að sköpun tónlistar. Jazz er mjög opin að þessu leyti og ef við erum 

að tala um hljómsveitir þá er það örsjaldan þarsem einn semur alla útsetninguna. Þá 

trommutaktinn og bassalínuna og þess háttar. Sköpunarferlið er mjög opið og hlutverk 

hljóðfæraleikara er mjög  opið á þeirra input.  

Síðan fer ég í tónlistardeildina og þá er annað uppá teningnum. Þá er búist við að 

tónskáldið/höfundar hafi allt ákveðið og úthugsað. Þetta er marks um snilligáfu tónskáldsins sem 

gefur af sér mikla virðingu og stöðu. Hér er oft litið á flytjendur sem millilið hugmyndar 

tónskáldsins og tónlistarinnar sem heyrist og eru flytjendur mjög replaceable. Ég velti þvæí fyrir 

mér hvering það lætur flytjendum. Það býr væntanlega til mikiðs stress og óöruggi. 

Stundum bætist í hópin stjórnandi sem eykur á valdaójafnvægið. Þá er komin stjórnandinn sem 

fær heiðurinn á því hvering hljómsveitin hljómar. Ég vona að ég hljómi ekki of dramatískur. 

Þessvegna langar mig að skoða hver upplifun flytjendan er í þessum málum. Er kannski fínt að 

hafa skýrt hvert hlutverk þitt er eða er það skaðlegt á heildina litið að hafa svona litla skoðun eða 

innsýn í verkið. Síðan þegar maður er tónskáld og hefur hugmynd er mikilvægt að hafa 

hæfileikaríka flytjendur sem geta endurskapað og spilað hugmyndina þína. Þetta er ekki einfalt 

mál og afstöður flytjenda er sennilegar jafn margar og þeir eru margir. 

 

  

 

 

 


