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Útdráttur 

Víólan á sér ekki langa hefð að baki sem einleikshljóðfæri. Frá því að fiðlufjölskyldan varð 

til og fram á 20. öldina, var hljóðfærið fyrst og fremst notað til uppfyllingar í tónlist. 

Vítahringur varð til á þá leið að vegna skorts á góðum víóluleikurum var lítill hvati fyrir 

tónskáld að semja fyrir hljóðfærið, þá var ekki heillandi fyrir fiðluleikara að skipta yfir á 

víólu hvers verkasafn (e. repertoire) var ekkert samanborið við fiðlunnar. Þá hefur víólan 

verið kölluð ófullkomið hljóðfæri sem skýrist á því að hún er ekki í þeim hlutföllum sem 

best væri á kosið, en fólk hefur lært að meta melankólískan og dimman hljóm hennar sem 

karaktereinkenni fremur en ljóð. Að því sögðu þá hafa samt sem áður verið gerðar tilraunir 

til þess að betrumbæta hljóðfærið sem og önnur hljóðfæri fjölskyldunnar. Eins og 

fiðlusmiðurinn Carleen Hutchins sem bjó til Nýju fiðlufjölskylduna. Komið er inn á 

áhrifavalda, þar á meðal Lionel Tertis og William Primrose, sem beittu sér fyrir því að víólan 

yrði viðurkennd sem einleikshljóðfæri. Fyrir tilstilli þeirra, og annarra sem seinna komu, 

hefur mikill fjöldi verka bæst í verkasafn víólunnar og víólan orðið gild sem 

einleikshljóðfæri. Þó er því miður mun fátíðara að sjá víóluleikara spila einleik með 

sinfóníuhljómsveit miðað við hin hljóðfæri fiðlufjölskyldunnar að kontrabassa 

undanskildum.  

 

 

 

  



 

 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur ......................................................................................................................... 1 

Saga víólunnar ................................................................ Villa! Bókamerki ekki skilgreint. 

Vítahringur  .................................................................................................................. 3 

Tilraunir til betrumbóta .............................................................................................. 4 

Hlutverk og ófullkomnleiki  ......................................................................................... 5 

 Brautryðjendur í víóluleik .............................................................................................. 8 

Lionel Tertis  ................................................................................................................ 9 

William Primrose  ........................................................................................................ 9 

Yuri Bashmet  ............................................................................................................. 11 

Tabea Zimmermann  .................................................................................................. 12 

Lokaorð  ......................................................................................................................... 14 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 15 



 

 1 

Inngangur  

Víólan er hluti af fiðlufjölskyldunni sem auk hennar samanstendur af fiðlu, sellói og 

kontrabassa. Hlutverk víólunnar tók miklum breytingum á 20. öldinni. Hljóðfærið fór frá því 

að vera einungis uppfylling í hljómsveitum og kammertónlist í að vera jafnvígt fiðlunni, eftir 

því hvernig á það er litið þó, þar sem segja má að víólan sé ekki í þeim hlutföllum sem best 

væri á kosið. Hún þyrfti að vera það stór að ekki væri mögulegt að spila á hana á þann hátt 

sem tíðkast, það er á milli axlar og höku. Fiðlusmiðir hafa gert tilraunir til þess að 

betrumbæta víóluna, svo sem Carleen Hutchins, sem bjó til Nýju fiðlufjölskylduna,og John 

Newton, sem kýs aðlaganir á smærri mælikvarða.  

Enn eimir eftir af úreltu viðhorfi til víóluleikara, en það hefur þó breyst mikið fyrir tilstilli 

aðila sem unnu hörðum höndum við að hefja hljóðfærið til aukinnar virðingar. Með tilkomu 

fyrstu ,,virtuósa‘‘ víóluleikaranna á 20. öldinni fóru tónskáld í auknum mæli að semja 

einleiksverk fyrir hljóðfærið og rufu þannig vítahring sem loddi við. Þetta voru menn á borð 

við Lionel Tertis og William Primrose, en þeir áttu það sameiginlegt að hafa verið 

fiðluleikarar sem heilluðust af víólunni þegar þeir prófuðu hana. Tónskáld sömdu fyrir þá 

fjölda verka, og þeir spiluðu báðir sem einleikarar víða um heiminn. Þannig greiddu þeir leið 

þeirra sem á eftir komu. Í þessari ritgerð verður stiklað á stóru í sögu hljóðfærisins auk þess 

sem leitast verður við að varpa ljósi á hvernig það kom til að þessi aukni áhugi á hljóðfærinu 

vaknaði. Þá verður skoðað framlag einstaklinga til hljóðfærisins og verkasafns þess.  

Saga víólunnar 

Þróun nútíma strengjafjölskyldunnar er flókin og á sér djúpar rætur. Maðurinn hefur stundað 

tónlistariðkun, búið til tónlist með ýmsum hætti í að lágmarki hundrað þúsund ár, og 

frumbyggjar víða um heiminn bjuggu yfir þeirri þekkingu að víbrandi strengur og holur 

efniviður framkallaði hljóð. Elstu leifar manna af frumstæðum hljóðfærum sem hafa fundist 

eru um það bil 40 þúsund ára gamlar pípur, búnar til úr holum beinum fugla. 

Strengjahljóðfæri voru fundin upp á annaðhvort Miðsteinöld (e. Mesolithic period) eða 

Nýsteinöld (e. Neolithic period). Ekki er vitað með vissu um hvort varð til á undan, bogi og 

örvar veiðmannsins eða bogi tónlistarmannsins. Umræddur bogi, til tónlistariðkunar, var í 

grundvallaratriðum búinn einum garnarstreng, og var spilað á hann með því að slá í hann 
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með priki, en var semsagt allt öðru vísi en bogi nútíma strengjaleikarans. Boginn var sjálft 

hljóðfærið og var haldið við opinn munninn, sem gat ásamt stöðu handar á garnarstrengnum 

stjórnað þeim nótum og yfirtónum sem hljómuðu þegar slegið var í hann, með því að stytta 

og lengja strenginn og opna og loka munninum. Álíka hljóðfæri eru enn notuð í dag, t.d. í 

Suður Afríku sunnan af Sahara. 1 

Útgáfur strengjahljóðfæra voru eins mismunandi og þær voru margar. Ýmisskonar 

strengjahljóðfæri með mismörgum strengjum og allskonar í laginu, hafa verið plokkuð eða 

slegin í gegnum tíðina. Bylting átti sér loks stað á 11. öld e. Kr. þegar notkun, boga á 

strengjahljóðfæri breiddist út frá Spáni (hérað í Byzantine empire) til Evrópu. Áður hafði 

boganotkunin verið takmörkuð við Arabísku og Bísantísku heimsveldin (e. the Arabic and 

Byzantine Empires).2 

Í fiðlufjölskyldunni koma saman helstu kostir þriggja helstu forvera hennar (e. main lines of 

ancestry) . Hljóðfæri kom fram á sjónarsviðið sem sameinaði helstu kosti þriggja gerða 

strengjahljóðfæra- eða fjölskyldna, rebek fjölskyldunnar (e. the rebec family), 

endurreisnarfiðlunnar (e. the renaissance fiddle) og handlýru frá 14. öld (e. lira da braccio). 

Á svipuðum tíma, þó mögulega aðeins fyrr, varð einnig ,,viol‘‘ strengjafjölskyldan til, en 

hún er þó ekki flokkuð sem forveri fiðlufjölskyldunnar.  

Norður Ítalía varð vagga fiðlusmíði á 16. öld þar sem Gaspar da Salo í Brescia og, síðar, 

Andrea Amati í Cremona fóru með forystu í faginu.3 Fiðlan kom fram með áður óþekkta 

möguleika á túlkun tónlistar. Hún býr yfir eiginleikum sem hafa ekkert annað hljóðfæri býr 

yfir. Hún leyfði mun persónulegri tjáningu auk þess að vera bæði lipur og kraftmikil og býr 

yfir ómblíðum tóni4. Hún í kringum aldamótin 1500 notuð við ýmislegt skemmtanahald, en 

ekki þótti þó við hæfi hefðarfólks að spila á hljóðfæri úr fiðlufjölskyldunni, það var aðeins 

fyrir almenning. Hefðarfólkið kaus, lengi vel, að spila á hljóðfæri úr viol fjölskyldunni í 

staðinn.5 Þá var það ekki fyrr en árið 1550 sem nýju strengjafjölskyldunni hlotnaðist að vera 

lýst á prenti, sem fjögurra strengja hljóðfærum, í grein eftir Frakkann Jambe de Fer, í 

tímaritinu Táknmynd tónlistar (e. the Epitome musical). Fiðla og víóla voru þá komin í 

núverandi stillingu (e. tuning), fiðlan með strengina G-D-A-E og víólan C-G-D-A. Áður 

                                                
1 JeremyMontagu.How Music and Instruments began: A Brief Overview of the Origin and Entire Development 

of Music, from Its Earliest Stages. 
2 JeremyMontagu.How Music and Instruments began: A Brief Overview of the Origin and Entire Development 

of Music, from Its Earliest Stages. 
3 Sheila Nelson, The Violin and the Viola – History, Structure, Techniques, 10. 
4 Sheila Nelson, The Violin and the Viola – History, Structure, Techniques, 3. 
5 Sheila Nelson, The Violin and the Viola – History, Structure, Techniques, 7. 
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hafði hafði hæsti strengur strengjahljóðfæri verið stilltur eins hátt og hljóðfærið þoldi, og 

hinir strengirnir stilltir út frá því. Það hafði aukinheldur ekki verið regla á fjölda strengja á 

þessum tilteknu hljóðfærum, fram til þessa höfðu þeir oft verið einungis þrír talsins. Undir 

lok aldarinnar var hljóðfærið enn ekki álitið við hæfi hefðarfólks, en regla var komin á það 

að nota yfirhandargrip á bogann sem undirstrikaði muninn á fiðlufjölskyldunni og ,,viol‘‘ 

fjölskyldunni.6 Elstu hljómsveitarverkin, undanskilin þeim sem voru samin fyrir leikhús og 

kirkjuathafnir, voru samin á fyrri hluta 18. aldar, en á þeim tíma voru hljómsveitir mun minni 

en tíðkast í dag.7 

Vítahringur 

Sá vítahringur varð til að sökum skorts á almennilegum víóluleikurum, var lítill hvati fyrir 

tónskáld að semja fyrir hljóðfærið. Það leiðir síðan af sér skort á verkasafni fyrir víólu. Þá 

höfðu fiðluleikarar, sem hefðu mögulega haft áhuga á víólu, ekki úr nægu, eða nægilega 

krefjandi, verkasafni að moða.  

Á 17. öld var víólan hvorki vinsælt hljóðfæri né mikilsvirt, hún var ekki litin hýrum augum 

af flinkum hljóðfæraleikurum þrátt fyrir, smám saman, vaxandi áhuga tónskálda eins og J. 

S. Bach, Carl Stamitz og Friedrich Handel á eiginleikum hennar.  

 

Almennt er ekki álitið að víólan gegni veigamiklu hlutverki í tónlistarsögunni. 

Vel má vera að ástæðan sé sú að oft eru það byrjendur í hljómsveitum sem 

spila á hljóðfærið eða þeir sem ekki búa yfir neinum sérstökum hæfileikum í 

fiðluleik, eða þá að víólan býður hljóðfæraleikaranum ekki upp á marga kosti, 

svo ekki er auðvelt að sannfæra hæfileikaríka spilara um að byrja að spila á 

hljóðfærið. Tekið skal samt sem áður fram að ef undirleikurinn á að vera 

lýtalaus, ætti víóluleikarinn að vera jafn hæfur og fiðluleikari annarrar fiðlu.8 

 

                                                
6 Sheila Nelson, The Violin and the Viola – History, Structure, Techniques, 14 
7 Sheila Nelson, The Violin and the Viola – History, Structure, Techniques, 77 
8 ,,The viola is commonly regarded as of little importance in the musical establishment. The reason may well 

be that it is often played by persons who are either still beginners in the ensemble or have no particular gifts 

with which to distinguish themselves on the violin, or that the instrument yields all too few advantages to its 

players, so that able people are not easily persuaded to take it up. I maintain, however, that if the entire 

accompaniment is to be without defect, the violist must be just as able as the second violinist.‘‘, Sheila Nelson, 

The Violin and the Viola – History, Structure, Techniques, 76. 
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Það er áhugavert að rekast á þetta viðhorf á prenti, sem hefur verið ríkjandi en er sjaldan 

formlega nefnt berum orðum. Það er að segja þetta stigveldi (e. hierarchy) sem enn er ekki 

alveg laust við á 21. öldinni, að einungis flinkustu fiðluleikararnir komist að í fyrstu fiðlu og 

restinni sé hólfað niður í aðra, hvað þá að nauðsynlegt þyki að taka fram að ,,æskilegt sé‘‘ 

að víóluleikararnir séu jafn hæfir og þeir í annarri fiðlu. Það er ekki að furða að með þessu 

viðhorfi hafi fáir sóst eftir því að læra á og spila á hljóðfæri sem jafn lítil virðing var borin 

fyrir og víólunni. 

Þetta lýsir vel viðhorfinu sem var við lýði, að hljóðfæraleikararnir í fyrstu fiðlu væru bestir, 

þeir í annarri fiðlu ekki nógu góðir til að vera í þeirri fyrstu, og víóluleikararnir of lélegir til 

að spila á fiðlu. 

 

Tilraunir til betrumbóta 

Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til að betrumbæta víóluna sem og aðra meðlimi 

fiðlufjölskyldunnar. Á meðal þeirra sem það hafa gert er bandaríski fiðlusmiðurinn Carleen 

Hutchins sem lést árið 2009, þá 98 ára gömul, en hún hóf að iðka fiðlusmíði út frá 

vinnuvistfræðilegum (e. ergonomic) ástæðum. Hún lauk Bakkalárnámi í líffræði við Cornell 

háskóla og Meistaragráðu í kennslufræði frá New York háskóla. Hún byrjaði að spila á víólu 

eftir að hafa verið boðið að taka þátt í tónlistarhóp samkennara sinna í stúlknaskóla sem hún 

kenndi við. Carleen spilaði áður á trompet, en var vinsamlegast beðin um að skipta frekar 

yfir á víólu þar sem það væru svo mikil læti í trompetinu. Hún gerði það, keypti sér ódýrt 

hljóðfæri og lærði á það. Hún var hins vegar ekki alls kostar sátt með sjálft hljóðfærið, fannst 

möguleikar hljóðfærisins of takmarkaðir, og einsetti sér að smíða endurbætta útgáfu af því, 

en hún var einnig mjög flink í trésmíði. Úr varð að hún hóf feril sem fiðlusmiður, sem þótti 

mjög óvenjulegt starf fyrir kvenmann á þeim tíma. Meginmarkmið hennar var að leiðrétta 

þessi röngu hlutföll strengjafjölskyldunnar með hjálp vísindanna. 

Hún var ein stofnenda hóps hvers meðlimir helguðu sig rannsóknum á hljóðfræði tónlistar 

(e. musical acoustics), hópurinn heitir the Catgut Acoustical Society og var stofnaður árið 

1963. Í þessum hópi deildu Carleen og kollegar hennar hugmyndum sínum og niðurstöðum 

tilrauna á sviði hljóðfræði tónlistar, en hópurinn var nokkkurs konar samfélag tileinkað þeim 

rannsóknum. Á árunum 1957-1964 fóru í þessum hópi fram margvíslegar tilraunir og 

umræður sem lögðu grunninn að vinnu Carleen við endurbætta strengjafjölskyldu. Um 

miðjan sjöunda áratug síðustu aldar frumsýndi Carleen nýju fiðlufjölskylduna. Hún hlaut 
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mikið lof fyrir vinnu sína fyrir rannsóknir sínar á hljóðfræði fiðlunnar og varð auk þess vel 

þekkt í sinni grein um allan heim auk þess sem hún kom nokkuð fram í fjölmiðlum. Nýju 

fiðlufjölskylduna hannaði hún með það að markmiðiði að útbúa hljóðfæri sem samsvöruðu 

sér betur. Fjölskyldan samanstendur af átta hljóðfærum sem spanna yfir sjö áttundir, en 

annað nafn yfir hana er einmitt Fiðluoktett Hutchkins. Hljóðfærin eiga það öll sameiginlegt 

að vera í réttum hlutföllum miðað við þykkt og lengd strengja sinna. Í staðinn fyrir að hvert 

hljóðfæri eigi sinn einkennandi hljóm, að þá er hljómur hópsins jafn, einsleitari en hinnar 

hefðbundnu fiðlufjölskyldu. 

Þá spilaði hinn heimsfrægi Yo-Yo Ma á eitt hljóðfæra hennar, í upptöku með 

Sinfóníuhljómsveit Baltimore árið 1994. Verkið sem hann spilaði var Víólukonsert Bartóks, 

en hljóðfærið sem hann spilaði á, svokölluð alt fiðla, er á sama tónsviði (e. register) og víóla, 

en spilað er á það lóðrétt líkt og selló.9 

Þá hefur fiðlusmiðurinn John Newton lagt áherslu á að smíða víólur sem taka mið af þörfum 

hvers víóluleikara. Á meðal þeirra aðlagana sem Newton hefur fengist við er að smíða léttari 

víólur og minnka lítillega, eða breyta lögun efri hluta hljóðfærisins (e. upper bout), en það 

auðveldar víóluleikurum að spila í hærri stillingum. 

Hann hefur sett sér það að markmiði að ,,…búa til víólur sem sameina spilahæfni [e. 

playability] og hefðbundin tóngæði og sem eiga fullkomlega heima hvort sem er í 

hljómsveitum, kammer eða einleik. Ég fórna aldrei gæðum tónsins til þess að gera 

vinnuvistfræðilegar breytingu; en víólan býður upp á nokkuð frelsi til hönnunar, innan 

hefðbundins tónkarakters hljóðfærisins‘‘.10 

 

Hlutverk og ófullkomnleiki 

,,Við erum hljóðfæri án hefðar‘‘11, eins og víóluleikarinn William Primrose orðaði það. 

Hlutverk víólunnar hefur nefnilega um margt breyst frá því sem áður var. Frá því að vera 

uppfylling í hljómsveitum í það að fá sína sjálfstæðu rödd og verða jafnoki fiðlunnar. Enn 

eru þó sumir sem líta þannig á að víóluleikarar séu lélegir hljóðfæraleikarar, fólk sem hafi 

                                                
9Margalit Fox, Carleen Hutchins, Innovative Violin Maker, Is Dead at 98,  

https://www.nytimes.com/2009/08/09/arts/music/09hutchins.html. 
10 ,,…create violas that combine playability with traditional tonal excellence and that are fully at home 
in orchestral, chamber or solo settings. I never sacrifice the quality of sound to make an ergonomic 
modification; but the viola does allow considerable freedom of design within its traditional tonal 
character‘‘, John Newton, Fine Handmade Violins & Violas, https://www.johnnewtonviolins.com/about. 
11 ,,We are an instrument without tradition‘‘, William Primrose, Violin og Viola, 1. 

https://www.nytimes.com/2009/08/09/arts/music/09hutchins.html
https://www.johnnewtonviolins.com/about
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ekki næga hæfileika til að standa sig sem fiðluleikarar og hafi því skipt yfir á ,,auðveldara‘‘ 

hljóðfæri. Útúrsnúningur á frönsku orðtaki lýsir vel viðhorfinu sem var við lýði allt fram á 

20. öldina „Ce qui est trop bête pour être chanté, on le danse‘‘. Þessu var snúið yfir í að 

henda ætti víólu til þeirra sem væru lélegir, eða of heimskir til, að spila á fiðlu.12 Ef til vill 

má þó líta svo á að sannleikskorn sé í þessu. Í sumum hljómsveitarverkum frá þessum tíma 

er mjög mikill munur á hljómsveitarpörtum fyrir fiðlur og víólur. Það getur reynt á staðfestu 

víóluleikarans að finna gleðina í að spila mikið af löngum eða síendurteknum nótum og 

skapa grunn fyrir önnur hljóðfæri sem spreyta sig á sólóum eða lagrænum línum þó 

mikilvægið sé óumdeilt.  

Oft er það svo þannig að víóludeildin fær að spila laglínu til að styðja við önnur hljóðfæri, 

svo það getur verið mikið gleðiefni þegar víóludeildin fær loksins alvöru sóló. Á 20. öldinni 

voru samin fleiri verk þar sem sambærilegar kröfur eru gerðar um hæfni víóluleikara og 

fiðluleikara. Sem dæmi má nefna hljómsveitarverk eins og Eldfuglinn eftir Igor Stravinsky, 

Don Juan eftir Richard Strauss og Konsert fyrir hljómsveit eftir Béla Bartók sem þykir mjög 

erfiður fyrir alla hljómsveitina. 

Framboð verka fyrir víólu er aðeins brot af því sem til er fyrir mörg önnur hljóðfæri, en 

síðastliðna öld hefur bæst jafnt og þétt við flóruna. Þess má geta að Antonio Vivaldi sem 

samdi ógnin öll af konsertum fyrir hin ýmsu hljóðfæri, nánar tiltekið 454 talsins, samdi 

engan fyrir víólu13. 

Það getur hins vegar reynst vandasamt verk að fá góðan tón út úr víólu séu spilaðir hraðir 

kaflar á neðri tvo strengi hennar, þá sérstaklega C strenginn. Hljóðfærið nýtur sín betur þegar 

að spilað er hægar á neðri strengina. Þannig skal vanda til verks að spila með þunga hægri 

handleggs inn í strenginn til að geta myndað fyllri tón. Á þann hátt nýtur hún sín betur á 

neðra sviði (e. register) en þegar hraðari runur (e. passages) eru spilaðar þar. 

Enn eru sumir sem líta svo á að slakari fiðluleikarar skipti yfir á víólu vegna þess að hún geri 

minni kröfur til hljóðfæraleikarans. Tónskáld nútímans samþykkja hins vegar víóluna sem 

jafnoka fiðlunnar og því stendur víólan mun betur að vígi nú en áður. Ekki er sóst eftir því 

að hljóðfærið sé fullkomið á sama hátt og fiðlan, hvers tónar berast áreynslulítið til 

áheyrenda. Þvert á móti þykir hinn dimmi og melankólíski hljómur víólunnar 

eftirsóknarverður, en þar kemur eðlisfræði víólunnar inn í myndina, ef svo má að orði 

                                                
12 William Primrose, Violin and Viola, 171. 
13 Sheila Nelson, The Violin and the Viola – History, Structure, Techniques, 76  
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komast. Víólan er nefnilega hljóðfæri sem hefur ekki, og kemur ekki til með, að öðlast hin 

fullkomnu hlutföll, annað en fiðlan sem var fullkomnuð fyrir einhverjum öldum. Í 

fullkomnum hlutföllum væri nefnilega ekki hægt að spila á hljóðfærið eins og gert er, það er 

að hún sé höfð á milli axlar og höku eins og fiðlan14. Það er þekkt staðreynd að fiðlan sé 

smíðuð í þeim hlutföllum að spennan á hljóðfærinu gangi þannig upp að víbrasjón 

hljóðfærisins berist mjög vel. Hinsvegar að ef víbrasjón í víólu ætti að ná sama hraða og 

fiðlu, þyrfti búkurinn að vera lengri15, um 22 tommur (um 55 sentimetrar)16. Algeng stærð á 

víólu er hinsvegar 16 til 17 tommur. Þess vegna má segja að innbyrðis hlutföll víólunnar séu 

ákveðin hindrun þegar kemur að því t.d. að spila konsert með stórri hljómsveit vegna 

hættunnar á að víólan drukkni inni í hljómkviðunni.17 Miðað við þykkt strengja sinna þyrfti 

víólan að vera mun stærri til þess að strengirnir gætu víbrað á sambærilegan hátt og fiðlunnar 

eða sellósins, það er að segja að strengurinn nær ekki fullri víbrasjón í þeirri lengd sem hann 

er. Með jákvæðnina að vopni horfa margir frekar á ófullkomnleika hljóðfærisins sem 

karakterseinkenni. Víólan kemur ekki í stöðluðum stærðum, sem gefur fólki möguleika á að 

velja hljóðfæri sem hentar viðkomandi sem best.18 

Víóluleikarinn og greinarhöfundurinn Jonah Sirota líkir svo skemmtilega bílferð saman við 

baráttu víóluleikara við að spila á strengi hljóðfærisins. 

 

A strengurinn? Slétt og felld hraðbraut. Hreyfðu bogann og tengingin við 

strenginn helst, liggur við sama hversu hröð yfirferðin er. Enginn vandi er að 

halda dekkjunum á veginum, né að fylgja beygjum og sveigjum vegarins. 

Þessi vegur biður þig um að  um að keyra hann, og það hratt. Hann syngur 

undir boganum.  

Hvað með hinn enda hljóðfærisins, C strenginn? Hann er allt annar vegur. 

Fallegur, það er víst, og myndrænn. En hann er ekki hægt að keyra á 100 

kílómetra hraða. Það væri hættuleg tilraun! Hann er grófur og grýttur 

moldarvegur, og þú flygir yfir smásteinana og grjótið, án þess að ná fótfestu 

(og gætir jafnvel endað úti í skurði). Einnig, hví myndirðu vilja fara svo hratt 

                                                
14 Innslag höf SKI 
15 Þórunn Ósk Marinósdóttir, samtal um ófullkomnleika víólunnar. 
16 Musika, The Mythical Full-Sized Viola, https://www.musikalessons.com/blog/2016/10/guide-to-buying-a-

viola/. 
17 Þórunn Ósk Marinósdóttir, samtal um ófullkomnleika víólunnar. 
18 Innslag (??) höfundar (SKI) 

https://www.musikalessons.com/blog/2016/10/guide-to-buying-a-viola/
https://www.musikalessons.com/blog/2016/10/guide-to-buying-a-viola/
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um þennan veg? Vegurinn grátbiður þig um að fara hægt. Skrúfaðu niður 

gluggana, andaðu að þér blómailmi, drekktu í þig landslagið! Njóttu enn 

fremur þeirrar tilfinningar að finna fyrir veginum undir dekkjunum, mótstöðu 

vegarins sem knýr þig til að hægja á þér, til þess að vinna með honum.19 

Brautryðjendur í víóluleik 

Fyrir 20. öldina höfðu víólan og víóluleikarar ekki á sér gott orð. Fáir spiluðu á hljóðfærið, 

og hvað þá með sannfærandi hætti og var hún vanrækt af tónskáldum og hljóðfæraleikurum 

þangað til að fram komu á sjónarsviðið víóluleikarar sem beittu sér í þágu hljóðfæris síns. Í 

gegnum tíðina hafa þó ýmis tónskáld spilað á víóluna, þá helst í hljómsveitum og 

kammerhópum, þar á meðal eru svo dæmi sé tekið Niccolò Paganini, Johann Stamitz, Henri 

Vieuxtemps, Mikhail Glinka og fleiri.20 Það var svo ekki fyrr en á 20. öldinni sem víólan fór 

að verða viðurkennd. Áður hafði það verið svo að ,,fiðluleikarar böðuðu sig í dýrðarljóma á 

meðan víóluleikararnir dvöldu í skugganum. Með tilkomu Tertis byrjaði að birta til og víólan 

hóf vegferð sína, til viðurkenningar sem sjálfstætt hljóðfæri með karakter og eigin sess.‘‘21 

Lionel Tertis tók hana upp á arma sína og barðist fyrir réttmæti víólunnar sem 

einleikshljóðfæris. Hann gerði það að verkum að áhugi vaknaði á hljóðfærinu, tónskáld fóru 

að semja fyrir víóluna og víóluleikurum fjölgaði. 

                                                

19 ,,The A string? A smooth, fast highway. Move the bow and the contact point hums along almost no matter 

how fast you go. No trouble keeping your “tires on the road,” no trouble following the contours of the route. 

This road wants to be driven on, and taken at speed. It sings under your bow. What about the other end of the 

instrument, the C string? Well now, this one is a different road entirely. It is a beautiful road for sure, 

wooded, picturesque. But it can’t be taken at 65 mph. It would be dangerous to try! It's a dirt road with a lot 

of texture and grit, and you’d fly over the rocks and pebbles, without gaining any real footing (and you might 

even end up in a ditch). But also, why would you want to go so fast on it? This is a road that begs to be taken 

slowly. Open the windows, smell the flowers, drink in the scenery! And enjoy that sensation that you can still 

feel the road under your tires, the road is providing real resistance and forcing you to slow down, to engage 

with it.‘‘, Jonah Sirota, Switching to Viola: The String, Your ‘‘Road‘‘ to Great Sound!, 

https://www.violinist.com/blog/jonah/201511/17204/. 

20 Viola-in-music.com, Famous viola players, http://www.viola-in-music.com/famous_viola_players.html. 
21 „…the violinists coruscated in a magnitude of brilliance and sweetness, whilst the violists dwelt in the 

sombre shadows. When Tertis arrived this unfortunate state of affairs began to change and the viola began to 

be established as a very definite entity with a character and a place of its own.‘‘, William Primrose, Violin & 

Viola, 173. 

https://www.violinist.com/blog/jonah/201511/17204/
http://www.viola-in-music.com/famous_viola_players.html
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Lionel Tertis 

Lionel Tertis er minnst fyrir að hafa beitt sér af krafti fyrir því að hefja víóluna til virðingar. 

Hann tók víóluna upp á arma sína á tíma þegar litið var niður til víóluleikara og sýndi 

heiminum réttmæti víólunnar sem sólóhljóðfæris. Tertis hóf ungur nám á píanó, en þegar 

hann hafði að eigin mati fullnumið þá list byrjaði hann að æfa á fiðlu, á meðan hann 

framleytti sjálfum sér með píanóleik. Hann stundaði nám við TCL skólann, Leipzig 

háskólann og R.A.M. Það var einungis fyrir tilviljun að Tertis skipti yfir á víólu. Mikill 

skortur var á víóluleikurum, og í strengjakvartett í skólanum hans vantaði víóluleikara, og 

var hann beðinn um að spila víólupartinn. Þaðan var ekki aftur snúið, hinn ungi Tertis varð 

hugfanginn af hljóðfærinu. Hann lauk í framhaldinu námi sínu á fiðlu, en æfði án formlegrar 

leiðsagnar á víólu meðfram náminu þar sem enga víólukennara var að hafa, á móti hlustaði 

hann mikið á fiðluleikarann Fritz Kreisler, en hann dáðist mjög af tjáningarríkri 

spilamennsku hans. 

Tertis frumflutt mörg verk fyrir einleiksvíólu eftir bresk tónskáld, sem hafa ekki elst misvel, 

annað er Walton víólukonsertinn sem eitt þekktasta stóra verkið fyrir víólu enn í dag. Það 

má því segja að það sé nokkuð kaldhæðnislegt að þessi konsert, sem nú er svo dáður á meðal 

víóluleikara, hafi hlotið þau örlög að vera hafnað af þeim sem verkið var samið fyrir. En 

William Walton samdi verkið með Lionel Tertis í huga, að tillögu hljómsveitarstjórans 

Beecham. Lionel hugnaðist á þessum tíma ekki óhefðbundinn stíll konsertsins og afþakkaði 

það að frumflytja hann. Walton varð svo vonsvikinn að hann íhugaði að umskrifa verkið 

fyrir fiðlu. Raunin varð hinsvegar sú að víóluleikarinn og tónskáldið Paul Hindemith 

frumflutti konsertinn, ekki þó nægilega vel eða sannfærandi að mati Tertis sem var 

viðstaddur flutninginn.22 

 

                                                

22  Thomas A. Russell, Lionel Tertis: A Study, 

https://www.jstor.org/stable/922808?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=lione

l&searchText=tertis&searchText=a&searchText=study&searchUri=%2Faction%2FdoBasi

cSearch%3Fwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3BQuer

y%3Dlionel%2Btertis%2Ba%2Bstudy%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2F

default2%2Fcontrol&refreqid=search%3A0db4f2757581f8fc881ba69cee8bfa39&seq=1#m

etadata_info_tab_contents. 
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William Primrose 

William Primrose, fæddur árið 1904 í Skotlandi, er almennt álitinn fyrsti virtuósinn á víólu 

og fyrir hann voru skrifuð mörg einleiksverk. Primrose byrjaði eins og margir aðrir 

víóluleikarar að læra á fiðlu. Helsti kennari Primrose var goðsagnakenndi fiðluleikarinn 

Eugène Ysaÿe, en hann var aðalkennari hans í Guildhall School of Music í London. Í viðtali 

David Dalton, við Primrose, um samband tónlistarkennara og nemenda, segir Primrose frá 

því að Ysaÿe hafi haft á hann mikil áhrif við tónlistariðkunina (e. a soaring musical 

influence) samanborið við fyrrum kennara sína. Það var að auki Ysaye sem lagði til að 

Primrose skipti yfir á víólu þegar Primrose var á barmi þess að geta sér hljóðs sem 

framúrskarandi fiðluleikari.23 Primrose spilaði í gegnum tíðina í nokkrum kammerhópum, 

svo sem London strengjakvartettinum (e. London String Quartet) og, eftir að hafa flust til 

Bandaríkjanna árið 1937, Primrose kvartettinum. 

William Primrose óskaði eftir því að víólukonsert yrði saminn fyrir sig og leitaði á náðir 

Bartóks vorið 1945 eftir að hafa fengið neitun frá Stravinsky vegna anna. Nafn og verk 

Bartóks voru ekki nærri eins þekkt þá og í dag, og töldu einhverjir það vera helber mistök 

að biðja um konsert frá honum, hver myndi borga fyrir að hlusta á hann? Primrose hafði 

hinsvegar heillast af flutningi Yehudi Menuhin á 2. Fiðlukonsert Bartóks, sem varð hvati 

fyrir hann að hafa samband við Bartók. Primrose hafði öfugt við spár mikið upp úr flutningi 

konsertsins að lokum, þar sem hann spilaði hann yfir hundrað sinnum á tónleikum. 24 

Víólukonsert Bartóks hefur í seinni tíð orðið eitt helsta verkið sem beðið er um í víólu-

prufuspilum fyrir sinfóniuhljómsveitir, ásamt konsert William Waltons og Der 

Schwanendreher eftir Paul Hindemith. 

Bartók var hinsvegar efins um að taka verkið að sér þrátt fyrir að hafa þörf fyrir þóknunina, 

vegna bágs fjárhags, þar eð hann kvaðst ekki hafa nægilega þekkingu til að skrifa fyrir víólu 

sem einleikshljóðfæri. Primrose mun þá hafa boðið honum að hlusta á sig spila Walton 

konsertinn á tónleikum í New York, áður en hann gerði upp hug sinn allan. Í kjölfarið kvað 

við annan tón, hann skyldi svo sannarlega taka verkið að sér. Bartók hlustaði á konsertinn í 

útsendingu útvarpsins, þar sem heilsan var ekki upp á sitt besta á tónleikadaginn, og tók í 

kjölfarið við að stúdera notkun víólunnar í einleiksverkum, svo sem Harald á Ítaliu eftir 

Berlioz, áður en hann hófst handa við að semja. Síðla sumars sama ár, barst Primrose bréf 

                                                
23 David Dalton, Playing the Viola – Conversations with William Primrose, 14. 
24 Harold Schoenberg, William Primrose, 77 is Dead; Violist Known for Puristy of Tone,  

https://www.nytimes.com/1982/05/04/obituaries/william-primrose-77-is-dead-violist-knowen-for-purity-of-

tone.html. 

https://www.nytimes.com/1982/05/04/obituaries/william-primrose-77-is-dead-violist-knowen-for-purity-of-tone.html
https://www.nytimes.com/1982/05/04/obituaries/william-primrose-77-is-dead-violist-knowen-for-purity-of-tone.html
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frá Bartók þess efnis að uppkast að konsertinum væri tilbúið, hann ætti aðeins eftir að skrifa 

hljómsveitarpartinn (e. orchestration). 

Svo illa vildi hinsvegar til að Bartók var orðinn heilsuveill og tókst ekki að ljúka við 

konsertinn.25 Tibor Serly, náinn vinur Bartóks, lauk hinsvegar við konsertinn árið 1949 og 

er útgáfa hans yfirleitt notuð þó fleiri útgáfur hafi verið gerðar af konsertinum. 

Primrose kenndi í Bandaríkjunum við Curtis tónlistarháskólann, Kaliforníuháskóla og 

háskólann í Indiana. Undir lok ævi sinnar tók fyrrum nemandi hans, David Dalton við hann 

viðamikil viðtöl sem birtust á prenti eftir andlát Primrose og gefa meðal annars innsýn í 

kennsluaðferðir hans. William Primrose lést árið 1982 og í umfjöllun dagblaðsins NY Times 

um andlát hans er hann kallaður ,,…besti víóluleikari síns tíma…‘‘.26 

Yuri Bashmet 

Víóluleikarinn og virtuósinn Yuri Bashmet fæddist í Rússlandi árið 1953 og er heimsþekktur 

innan tónlistarheimsins. Ýmis tónskáld hafa samið fyrir hann, eða tileinkað honum, yfir 50 

verk. Á meðal tónskálda sem það hafa gert eru Sofia Gubaidulina, John Tavener og Alfred 

Schnittke. Eftir að hafa notið mikillar farsældar sem einleikari hóf Yuri einnig að munda 

tónsprota. Eftir um tíu ára feril sem hljómsveitarstjórnandi stofnaði hann og stjórnaði the 

Moscow Soloists kammersveitinni sem hefur átt mikilli velgengni að fagna og vann til 

dæmis árið 2008 til verðlauna á Grammy verðlaunahátíðinni.  

Nefnd er eftir honum Yuri Bashmet International Music Festival hvers markmið er að kynna 

nútímatónlist, en tónskáld á borð við Krzysztof Penderecki og Sofia Gubaidulina eru á meðal 

margra annarra sem hafa samið verk sem frumflutt hafa verið á hátíðinni. Stofnandi 

hátíðarinnar er píanistinn Rostislav Krimer, en þeir Yuri deila hlutverki formanns 

hátíðarinnar.27 

Yuri er einnig stofnandi og forstöðumaður víólukeppni sem að auki nefnd eftir honum, Yuri 

Bashmet International Viola Competion. Meginmarkmið keppninnar er að stuðla að víkkun 

                                                
25 Donald Maurice, Bartók‘s Viola Concerto – The Remarkable Story of His Swansong, 7-15.  
26,,....the greatest violist of his time…‘‘, Harold Schoenberg, William Primrose, 77 is Dead; Violist Known for 

Puristy of Tone,  https://www.nytimes.com/1982/05/04/obituaries/william-primrose-77-is-dead-violist-

knowen-for-purity-of-tone.html. 
27Yuri Bashmet, Yuri Bashmet, http://www.bashmet-festival.com/eng/festival_info/bashmet. 

 

https://www.nytimes.com/1982/05/04/obituaries/william-primrose-77-is-dead-violist-knowen-for-purity-of-tone.html
https://www.nytimes.com/1982/05/04/obituaries/william-primrose-77-is-dead-violist-knowen-for-purity-of-tone.html
http://www.bashmet-festival.com/eng/festival_info/bashmet
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repertoire-sins fyrir víólu sem og að hlúa að og kynna til leiks hæfileikaríka unga 

víóluleikara28.  

 

Tabea Zimmermann 

Þýski víóluleikarinn Tabea Zimmermann er á meðal þekktustu og vinsælustu tónlistarmanna 

heims, í klassíska geiranum. Hún hefur löngum verið dáð fyrir víóluleik sinn auk einstakrar 

þekkingar og skilnings á tónlistinni.  

Hún er fædd árið 1966 í Lohr í Þýskalandi og naut mikils stuðnings frá foreldrum sínum við 

tónlistariðkunina, en hún byrjaði mjög snemma að læra á víólu eða aðeins þriggja ára, auk 

þess sem píanónám bættist við tveimur árum síðar. Hún stundaði nám á víólu við 

Tónlistarháskólann í Freiburg á árunum 1979-1986 þar sem kennarinn hennar var Ulrich 

Koch og í framhaldinu hjá Sandor Végh í Mozarteum, Salzburg, í einn vetur. 

Tabea tók þátt í mörgum einleikarakeppnum og naut mikillar velgengni í þeim efnum. Hún 

vann keppnir á borð við Jugend Muziert í Þýskalandi árin 1974, 1976, 1978 og 1980 og 

Concours de Genève árið 1982, og fleiri keppnir. Þá sigraði hún í alþjóðlegri keppni Maurice 

Vieux í París árið 1983 þar sem hún hlaut að launum víólu, nýsmíði, eftir Étienne Vatelot, 

en Tabea spilar á hana enn þann dag í dag. Hún byrjaði að kenna aðeins 21 árs við 

Tónlistarháskólann í Saarbrücken og varð þar með yngsti háskólaprófessorinn í Þýskalandi 

til þessa.29 Nú gegnir hún stöðu prófessors við Tónlistarháskóla Hanns Eisler í Berlín og 

verður staðarlistamaður the Royal Concertgebouw Orchestra næsta vetur. 30  Hún hefur 

nokkrum sinnum áður leikið einleik með hljómsveitinni, svo sem þegar að hún spilaði með 

henni Víólukonsert Bartóks árið 2002 í eigin útgáfu. Árið 2002 stofnaði hún einnig ásamt 

fiðluleikurunum Antje Weithaas, Daniel Sepec og sellóleikarnum Jean-Guihen Queyras 

Arcanto strengjakvartettinn. Kvartettinn hefur notið mikillar velgengni og hefur komið fram 

í mörgum helstu tónlistarhúsum heims, svo sem Théâtre du Châtelet í París, Wigmore Hall 

í London og Konzerthaus, Vín.31 Tabea á miklar þakkir skyldar fyrir að stuðla að aukinni 

breidd í repertoire-i víólunnar. Fjöldinn tónskálda hefur samið verk tileinkuð henni, jafnt og 

þétt frá árinu 1981 til dagsins í dag. Á síðasta ári frumflutti hún til að mynda Konsert fyrir 

                                                
28  Yuri Bashmet International Viola Competition, http://bashmetcompetition.com/en/viii-yuri-bashmet-

international-viola-competition-viola-masters/. 
29 Tabea Zimmermann, Biography, https://www.tabeazimmermann.de/en/biography. 
30 RCO, Artist in Residence: Tabea Zimmermann, https://www.concertgebouworkest.nl/en/concert/artist-in-

residence-tabea-zimmermann. 
31Tabea Zimmermann, Arcanto Quartet, https://www.tabeazimmermann.de/en/arcanto-quartet. 

http://bashmetcompetition.com/en/viii-yuri-bashmet-international-viola-competition-viola-masters/
http://bashmetcompetition.com/en/viii-yuri-bashmet-international-viola-competition-viola-masters/
https://www.tabeazimmermann.de/en/biography
https://www.concertgebouworkest.nl/en/concert/artist-in-residence-tabea-zimmermann
https://www.concertgebouworkest.nl/en/concert/artist-in-residence-tabea-zimmermann
https://www.tabeazimmermann.de/en/arcanto-quartet
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víólu og hljómsveit eftir York Höller í Köln, en á meðal verka sem samin hafa verið fyrir 

hana eru konsertar eftir Michael Jarrell, Birke Bertelsmeier og Sally Beamish. Sally sagði 

um flutninginn að verkið hefði orðið mun sérstakara og stærra en hún hefði getað ímyndað 

sér að væri mögulegt þökk sé samstarfi við Tabea og persónulegri nálgun hennar.32 

 

 

 

 

 

  

                                                
32 Tabea Zimmermann, World Premieres, https://www.tabeazimmermann.de/en/concerts/world-premieres. 

https://www.tabeazimmermann.de/en/concerts/world-premieres
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Lokaorð 

Víólan hefur frá tilkomu fiðlufjölskyldunnar átt nokkuð erfitt uppdráttar. Fáir höfðu áhuga á 

að spila á hljóðfærið þar sem ekki var til mikið af verkum fyrir það auk þess sem litið var 

niður til þess. Hljóðfærið er að auki ekki í þeim hlutföllum sem best væri á kosið, en 

fiðlusmiðirnir Carleen og John Newton eru á meðal þeirra sem hafa reynt að vinna á þessu 

bót, þó á mjög ólíkan hátt. Með tilkomu atvinnuvíóluleikarans Lionel Tertis breyttist 

ástandið til batnaðar. Tónskáld hófu að semja einleiksverk, sum hver mjög krefjandi, fyrir 

víóluna. Hann ruddi brautina fyrir seinni tíma víóluleikara á borð við William Primrose, Yuri 

Bashmet, Tabea Zimmermann og marga til viðbótar.  
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