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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur hlutverk kvikmyndatónskáldsins tekið ákveðnum 

stakkaskiptum. Mörkin á milli tónlistar í kvikmyndum og hljóðhönnunar hafa smám saman 

fjarað út og nýjar aðferðir og möguleikar sprottið fram með þeim samruna. Í þessari ritgerð 

verður fjallað um áhrif Jóhanns Jóhannssonar, eins fremsta kvikmyndatónskálds síðustu ára, 

á þessa þróun. Jóhann var afkastamikið og metnaðarfullt tónskáld sem bjó yfir bæði 

sérþekkingu, gríðarmiklum áhuga og sköpunargáfu. Eitt af sérkennum hans var einmitt 

samþætt notkun aðferða og tækni tónsmíða og hljóðhönnunar. Í þessari ritgerð tekur 

höfundur saman heimildir um aðferðir Jóhanns í kvikmyndatónlist, svo sem allmörg viðtöl 

við Jóhann sjálfan en einnig viðtöl við samstarfsfólk og kvikmyndaleikstjóra. Höfundur 

skoðar hvaðan Jóhann sækir sín áhrif og hvernig hann skautar á mörkum hljóðhönnunar og 

tónlistar með segulbandsupptökum, óhefðbundnum hljóðfærum, nýstárlegri notkun 

mannsradda og margvíslegri stafrænni eftirvinnslu. Sérstaklega er tekin fyrir tónlist hans og 

tónsmíðaaðferðir í kvikmyndunum Prisoners (2013), Sicario (2015), Arrival (2016) 

og Mother! (2017). Jóhann átti stóran þátt í að stækka verksvið kvikmyndatónskáldsins með 

því að taka virkan þátt í kvikmyndagerðinni sjálfri og með því að stíga inn í hlutverk 

hljóðhönnuðar og stækka þannig hljóðheiminn. Arfleiðar hans gætir í verkum þekktra 

kvikmyndatónskálda dagsins í dag.  
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Inngangur  

Frá upphafi hefur tónlist átt stóran þátt í kvikmyndaheiminum. Samhliða breytingum á 

kvikmyndaforminu hefur tónlistin sjálf tekið stakkaskiptum. Hún hefur þróast frá því að vera 

einfaldlega undirleikur þögulla kvikmynda þar sem hljóðfæraleikarar fluttu tónlistina undir 

svarthvítum myndum, ýmist á píanó eða með strengjahljómsveit, yfir í það lykilhlutverk að 

draga áhorfendur dýpra inn í hvíta tjaldið með tjáningu tilfinninga í tónmáli.  

Tónlist í kvikmynd getur gefið til kynna umhverfi myndarinnar, ákvarðað tíma 
og stað, hún getur mótað stemningu og skapað hugblæ, kallað fram atriði 
innan myndarinnar eða að utan og þannig útskýrt efni söguþráðs og þróun 
frásagnar, hún getur lagt áherslu á þróun atburðarrásar eða gefið til kynna 
fyrirfram og stuðlað að áhrifum myndefnis á áhorfendur, hún getur upplýst 
okkur um áform persónu og hjálpað okkur að skilja hvað persónan er að hugsa. 
[...] Kvikmyndatónlist getur sameinað mismunandi klippur myndefnis og veitt 
þeim ákveðinn takt sem án tónlistar þættu jafnvel samhengislausar.1  

En tónlist er bara hluti af hljóðheimi kvikmyndanna. Hljóðhönnun er ekki síður mikilvæg. 

Með hljóðhönnun er markmiðið að gæða hreyfimyndirnar lífi með því að fanga sem 

raunverulegustu umhverfishljóð, ýmist með upptökum á tökustað myndarinnar eða með 

Foley upptökum2 í hljóðveri.  

 Jóhann Jóhannsson, eitt fremsta kvikmyndatónskáld síðustu ára, þróaði nýjar aðferðir við 

gerð kvikmyndatónlistar með því að brúa bilið á milli þessara tveggja meginþátta í 

hljómheimi kvikmyndanna; tónlistar og hljóðhönnunar. Jóhann var mikill brautryðjandi á 

þessu sviði og hafa þessar aðferðir hans haft mikil áhrif í kvikmyndatónlist dagsins í dag. 

Arfleiðar hans gætir mjög í verkum þekktra kvikmyndatónskálda á borð við Hildi 

Guðnadóttur (Chernobyl 2019, Joker 2019), Marco Beltrami (The Quiet Place 2018), Ben 

Salisbury og Geoff Barrow (Annihilation 2018) svo að dæmi séu tekin. Í þessari ritgerð mun 

ég varpa ljósi á aðferðir hans og fjalla sérstaklega um tónlistina í kvikmyndunum Prisoners 

(2013), Sicario (2015), Arrival (2016) og Mother! (2017) og færa rök fyrir því að 

mikilvægasta framlag hans til þróunnar kvikmyndatónlistar hafi verið að stækka verksvið 

tónskáldsins, bæði með því að koma mun fyrr inn í vinnuferlið en áður hafi verið gert og 

ganga inn í hlutverk hljóðhönnuðar.  

 
1 Kalinak, Film Music, 1. 
2 Foley upptökur: ýmsir hlutir notaðir við upptökur í hljóðveri til að mynda raunveruleg hljóð myndefnis í 
eftirvinnslu kvikmyndagerðar. 



 

 2 

Æviágrip 

Jóhann Gunnar Jóhannsson fæddist í Reykjavík 19. september 1969. Hann ólst upp á 

Seltjarnarnesi en árið 1977, þá 8 ára gamall, flutti hann með fjölskyldu sinni til Parísar. 

Jóhann segir í viðtali við Morgunblaðið að barnaskólinn sem hann gekk í þar hefði verið 

með öfluga tónlistarkennslu, stórt hljóðfærasafn og hljóðver og að þar hafi hann farið í sína 

fyrstu tónlistarkennslu.3 Hann hóf þar nám á básúnu og hélt því áfram í Tónlistarskóla 

Seltjarnarness undir leiðsögn Skarphéðins Einarssonar þegar hann kom heim til Íslands eftir 

fjögur ár í Frakklandi. Eftir heimkomu frá París gekk hann í Lúðrasveit Seltjarnarness og 

fljótlega eftir það hóf hann líka nám á píanó. Eftir grunnskólanám fór Jóhann í 

Menntaskólann í Reykjavík og þar næst í nám í ensku og bókmenntafræði við Háskóla 

Íslands. Seinna gekk Jóhann í Lúðrasveitina Svaninn en faðir hans, Jóhann Gunnarsson, lék 

einnig í Svaninum.  

Frá bílskúrsbandi í orgel-kvartett 
Samhliða klassíska hljóðfæranáminu á yngri árum byrjaði Jóhann að sýna áhuga á 

rokktónlist og gítarleik. Fyrsta hljómsveitin sem hann stofnaði var Daisy Hill Puppy Farm 

ásamt Stefáni Bersa Marteinssyni bassaleikara og Ólafi Gísla Gíslasyni trommuleikara á 

Seltjarnarnesi árið 1985.4 Hann segir í viðtali við Morgunblaðið:  

Við vorum að prófa okkur áfram í því að búa til hávaða úr rafmagnsgíturum 
og trommum. Við bjuggum til frumstætt og minimalískt en í raun mjög 
melódískt  pönk. Við höfðum mjög mikinn áhuga á áferðinni á hávaðanum. 
Við vorum að leika okkur að taka upp á fjögurra rása upptökutæki. [...] 
Því meira sem ég eldist finnst mér ég alltaf nálgast meira og meira þennan 
gaur, átján ára að leika sér með gítarhávaða í einhverjum kjallara úti á Nesi. 
Ég er að gera í raun alveg það sama núna. Það er kannski aðeins fágaðra en 
grundvallarmarkmiðin eru þau sömu.5 (leturbr. EE) 

Frá hljómsveitum í kvikmyndatónlist  
Jóhann var virkur þátttakandi í íslensku tónlistarlífi og var forsprakki ýmissa ólíkra 

hljómsveita á borð við Daisy Hill, Lhooq, Dip, HAM, Kitchen Motors (ísl. Tilraunaeldhúsið) 

og síðast Apparat Organ Quartet, en hafði þó alltaf áhuga á kvikmyndatónlist. Árið 2000 

markaði tímamót í ferli Jóhanns en þá samdi hann tónlist fyrir tvær íslenskar kvikmyndir. 

Sú fyrri, Íslenski draumurinn eftir leikstjórann Róbert I. Douglas, kom út í september og sú 

seinni sem kom út í nóvember var Óskabörn Þjóðarinnar eftir Jóhann Sigmarsson. En 

 
3 Jóhann, „Málamiðlun á ekki heima í listum,“ 15. mars 2015. 
4 Helgi Jónsson, „Daisy Hill Puppy Farm (1985-91).“ 
5 Jóhann, „Málamiðlun á ekki heima í listum,“ 15. mars 2015. 
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hvernig endaði Jóhann inn fyrir dyrum íslenskrar kvikmyndagerðar svo snögglega? Tengslin 

liggja í augum uppi. Í Íslenska Draumnum hljóma mörg frumsamin lög eftir ýmsa höfunda 

ásamt tónlist Jóhanns sem síðar voru gefin út á safndiski6, t.d. Eitt Einasta Sinn eftir Millers 

og Murdens en það söng samstarfskona hans, Sara Guðmundsdóttir, söngkona 

hljómsveitarinnar Lhooq. Þar að auki var lag í myndinni eftir Lhooq sem ber nafnið Sinister 

Urge. Í Óskabörnum Þjóðarinnar fer Óttarr Proppé með eitt af aðalhlutverkum myndarinnar 

en hann er aðalsöngvari hljómsveitarinnar HAM sem Jóhann var meðlimur í.  

 Ári síðar fékk Jóhann svo það verkefni að semja tónlist fyrir leiksýninguna Englabörn 

eftir leikskáldið Hávar Sigurjónsson sem var sett upp í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Í viðtali við 

Morgunblaðið (2015) segir Jóhann: „Ég var búinn að semja tónlist við nokkur leikverk á 

undan Englabörnum en það var það fyrsta sem vakti athygli. Englabörn var mikilvægt verk 

fyrir mig, [platan] vakti fyrst athygli á mér erlendis sem tónskáldi og lagði grunninn að því 

sem ég er að gera núna [í kvikmyndatónlist].“7 Tónlistin úr leikritinu var upprunalega gefin 

út í takmörkuðu upplagi af Hafnarfjarðarleikhúsinu Hermóði og Háðvöru en var svo 

endurútgefin á heimsvísu af breska útgáfufyrirtækinu Touch sem þekkt er fyrir útgáfur á 

tilraunakenndri tónlist. Jóhann hafði þá tekið plötuna upp í nýjum búningi með 

strengjakvartettinum Eþos og trommuleikaranum Matthíasi M.D. Hemstock. Englabörn var 

fyrsta sólóplata Jóhanns og átti eftir að vekja mikla athygli og kveikja áhuga 

kvikmyndaframleiðenda á tónlist hans.  

Tónsmíðaaðferðir Jóhanns í kvikmyndum 

Áratugi seinna, eftir að hafa unnið að ótal mörgum verkefnum, plötum, stuttmyndum og 

kvikmyndum, fékk Jóhann tækifæri til að semja tónlist við Hollywood-kvikmyndina 

Prisoners (2013) eftir kanadíska leikstjórann Denis Villeneuve. Villeneuve hafði samband 

við Jóhann í gegnum umboðsmann hans eftir að hafa heyrt tónlistina hans.8 Hann lýsir því í 

viðtali við DGA Quarterly hvernig hann kynnist tónlist Jóhanns og af hverju hann hafi fengið 

hann í þetta verkefni:  

Ég var að leita að einhverju sérstöku fyrir Prisoners, einhverju sem hljómaði 
líkt og Arvo Pärt, einskonar klassískri tónlist með nokkurskonar norrænni 
sorg. Ég var með geisladiska frá um 40 tónskáldum til að velja úr. Þegar ég 

 
6	„Íslenski draumurinn“, fréttatilkynning, 3. september 2000.	
7 Jóhann, „Málamiðlun á ekki heima í listum,“ 15. mars 2015. 
8 Burlingame, „Taking Sound and Music to Another Realm.“ 
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heyrði upptökuprufu Jóhanns var ég algjörlega gagntekinn af ferskleika 
tjáningar hans og hversu einstakur hann er. Hann var algjörlega í þessu 
hugarástandi [sem ég leitaði að].9 

Prisoners (2013) 

Kvikmyndin Prisoners fjallar um Dover og Birch-fjölskyldurnar, nágranna og vini sem búa 

í úthverfi í New York og tilheyra millistéttinni. Hvor hjónin eiga tvö börn, þar af tvær sex 

ára stúlkur. Á þakkargjörðardaginn fer Dover-fjölskyldan í matarboð til Birch-hjónanna og 

barna þeirra. Eftir mat kemur í ljós að ungu dæturnar tvær eru horfnar og ekki líður á löngu 

uns fjölskyldurnar átta sig á því að þeim hefur verið rænt. Þegar stelpurnar  finnast ekki er 

lögreglan fengin í málið. Þegar þeim grunaða er sleppt úr haldi fær Keller Dover nóg og 

tekur málið í sínar hendur. Hann ætlar að finna dóttur sína alveg sama hvaða afleiðingar það 

hefur fyrir hann sjálfan.  

Áhrif tónlistar á kvikmyndagerð 
Villaneuve er sannfærður um hversu mikil áhrif tónlist getur haft á áhorfendur kvikmynda 

og þess vegna voru þeir Jóhann sammála um að snúa hefðbundna ferlinu við. Í stað þess að 

fara í tökur, klippa myndina og fá tónskáldið til að semja tónlist við fullkláraða mynd þá 

hafði Jóhann lesið handritið, mætt á tökustaði, verið í mikilli samvinnu við leikstjóra og 

klippara og samið tónlist strax frá upphafi. Því var tónlist hans sú eina sem höfð var í huga 

við gerð kvikmyndarinnar í stað svokallaðrar bráðabirgðatónlistar (e: temp score) sem er oft 

notuð á fyrstu stigum kvikmyndagerðar en það er í raun tónlist sem fengin er að láni 

tímabundið og mátuð við myndefnið til að endurspegla stemningu eða sálfræðilegt 

hugarástand persónu. Mörg tónskáld eiga við þann vanda að glíma að leikstjórinn venjist 

þessari bráðabirgðartónlist um of og ræni þannig tónskáld listrænu frelsi með því að biðja 

um eftirlíkingu eða í versta falli nota bráðabirgðatónlistina. Eitt þekktasta dæmi þess er 

meistaraverkið 2001: A Space Odyssey, þar sem leikstjórinn Stanley Kubrick endaði á að 

nota einungis bráðabirgðartónlist í kvikmynd sinni í stað tónlistarinnar sem Alex North hafði 

samið fyrir myndina.10 Þessi leið, að fá tónskáld snemma inn í ferli kvikmyndagerðar, verður 

sívinsælli eftir því sem á líður. Nýlegt dæmi um það má finna í Joker (2019) sem fyrrum 

samstarfskona Jóhanns, Hildur Guðnadóttir, samdi tónlistina fyrir. Myndin fjallar um 

aðalpersónuna Arthur Fleck, ungan þunglyndan uppistandara sem verður á endanum 

 
9 Burlingame, „Taking Sound and Music to Another Realm.“  
10 Sweetwater, „Temp Score.“ 
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vitfirrtur af völdum einangrunar og gremju sem ýta honum út í glæpsamlegan lífstíl sem 

ofur-illmennið Joker. Hildur nálgaðist tónlistina á þann hátt að lýsa hugarfari illmennisins 

og notaðist mikið við selló sem er hennar aðalhljóðfæri. Mikið af tónlistinni samdi Hildur 

einungis með handritið við hönd áður en tökur hófust.11 Þetta átti eftir að hafa gríðarleg áhrif 

á gerð kvikmyndarinnar og hjálpa leikurum við persónusköpun. Hún segir í viðtali við 

vefsíðuna Gold Derby: „Joaquin [sem leikur aðalpersónuna Arthur sem umturnast í 

ofurillmennið Joker] sagði mér fyrir nokkrum vikum að hann hefði átt í vandræðum með 

þessi umskipti Arthurs yfir í Joker og að tónlistin hafi verið lykilatriði í því ferli.“ Hún heldur 

áfram og segir að tónlistin hafi verið mikið notuð á setti við tökur myndarinnar og að sum 

atriði hafi ekki verið eftir handriti heldur einungis leikarinn að bregðast við tónlistinni eins 

og í aðalatriðinu þar sem umskiptin í ofurillmennið á sér stað.  

Gagnstæð áhrif tónlistar 
Jóhann segir í viðtali við vefsíðuna Pop Matters12 að hlutverk tónlistarinnar í Prisoners hafi 

vissulega verið að skapa spennu en á sama tíma að skapa ljóðræna og lýríska andstæðu 

hryllingsins sem atburðarrásin felur í sér.  Hann segir að mikilvægt sé að endurtaka ekki með 

tónlist það sem sagt er frá með myndum því þá á maður í hættu á að segja frá því sama 

tvisvar. Þetta er áhugaverður punktur og gott að hafa á bakvið eyrað fyrir kvikmyndatónskáld 

vegna þess að það sem getur gerst með þessari endurtekningu er að útkoman verður 

hallærisleg og tapar áhrifum. Jóhann kaus frekar að fara klókari leið. Á meðan myndefnið 

sýnir ógnvekjandi atburði hljómar tónlistin undir falleg og viðkvæm en þó hlaðin 

spennuþungum tilfinningum sem magnar áhrifin sem myndin hefur á þig. Hægt er að nefna 

nokkur dæmi um þetta í kvikmyndasögunni, t.d. í Reservoir Dogs (1992) eftir leikstjórann 

Quinten Tarantino. Þar má finna fræga senu þar sem maður pyntar lögreglumann með 

hrottalegum hætti og undir hljómar dægurlagið Stuck in the Middle With You með Stealers 

Wheel frá 1972. Tónlistin hljómar lauflétt og kæruleysisleg í stað þess að vera spennuþrungin 

og óhugnaleg eins og myndefnið sýnir. Þannig fær áhorfandinn betri skilning á hugarfari 

pyntingarmannsins sem er augljóslega vitfirrtur, hefur ánægju af pyntingunum og sýnir 

þannig dýpri hlið á persónunni frekar en að lýsa senunni bókstaflega. Annað frægt dæmi er 

í myndinni A Clockwork Orange (1971) eftir leikstjórann Stanley Kubrick þar sem 

uppáklæddir glæpamenn í grímubúningum brjótast inn á heimili og ógna saklausi pari með 

 
11 Hildur, „'Joker' Composer Interview.“ 
12 Jóhann, „Melancholy Never Far Away.“ 
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ofbeldi og eyðileggja heimili þeirra á meðan einn þeirra syngur sykursæta lagið Singing in 

the Rain sem Gene Kelly gerði frægt í rómantísku gamanmyndinni af sama titil frá 1952. Að 

lokum má nefna upphafsatriði stríðskvikmyndarinnar Apocalypse Now (1979) þar sem lagið 

The End eftir The Doors hljómar fyrst yfir friðsælu myndefni af regnskógi í Víetnam sem 

óvænt stendur svo í ljósum logum eftir að herþyrlur varpa napalmsprengjum á hermenn í 

skóginum. Þröngt skot af manni, aðalpersónunni, liggjandi á rúmi að stara út í loftið blandast 

inn í myndefnið og skynörvandi tónlistin færir okkur inn í truflaðan hug hermannsins sem 

hefur verið sviptur mannlegum eiginleikum af völdum stríðsins og virkar þannig skynlaus 

og tómur á óþæginlegan hátt. 

Íslensk kirkjutónlist í bland við sjaldgæf hljóðfæri 
Fyrir Prisoners sagðist Jóhann vera undir miklum áhrifum íslenskrar kirkjutónlistar og hafa 

hlustað mikið á íslenska sálma og tónlist frá endurreisnartímabilinu. Hann segir skemmtilega 

frá því hvernig íslenskt umhverfi hafi hjálpað honum um tíma við sköpun tónlistarinnar: 

Það var eitt þema, upphafsþemað, The Lord's Prayer sem ég átti í sérstökum 
vandræðum með að fullkomna. Ég ferðaðist til lítillar eyju á Norður-Íslandi 
með um það bil 20 íbúum og var þar í viku í einangrun og samdi um það bil 
15 útgáfur af þemanu þangað til ég náði útgáfu sem virkaði. Þetta er mjög 
auðvelt þema, en það er oft það erfiðasta til að semja.13 

Það er magnað hvað einangrandi umhverfi getur haft mikil áhrif á sköpun en Jóhann fékk 

einnig nokkra góðkunna hljóðfæraleikara og annað tónlistarfólk með sér í lið fyrir verkefnið. 

Hann vann til dæmis með norska tónlistarmanninum Erik Skodvin í Berlín við að taka upp 

ýmis hljóð og drón en Erik er þekktur fyrir tilraunakennda hughrifatónlist. Einnig fékk 

Jóhann vinkonu sína Hildi Guðnadóttur, með sér í för en þau unnu oft náið saman. Jóhann 

samdi mikið af orgeltónlist fyrir kvikmyndina en hann hafði ekki langt að sækja því bæði afi 

hans og faðir voru áhugatónlistarmenn og þá sérstaklega í orgelleik14 en hann vildi ekki 

notast við hefðbundna kirkjuorgelið heldur frekar eitthvað fíngerðara sem væri þar að auki 

ekki jafn tengt trúarbrögðum og pípuorgelið. Hann nýtti sér því tækifærið og láta í leiðinni 

drauminn um að vinna með Thomas Bloch rætast. Bloch er þekktur fyrir hljóðfæraleik sinn 

á sjaldgæf hljóðfæri 15  eins og einraddaða rafmagnshljóðfærið Ondes Martenot frá 4. 

áratugnum, glerhörpu og Cristal Baschet en það einstaka hljóðfæri er fundið upp af Baschet 

bræðrum og er einskonar hljómborð gert úr glerstöngum sem spilað er á með því að bleyta 

 
13 Jóhann, „Interview with Jóhann Jóhannsson.“ 
14 Jóhann, „An Interview with Jóhann Gunnarsson.“ 
15 Wikipedia, „Bloch, Thomas.“ 
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fingurna og strjúka glerið sem leiðir svo út í þunna málmplötu sem magnar hljóðið upp og 

hljómar líkt og kristalsglös. Jóhann tók upp Bloch að leika á Cristal Baschet og Ondes 

Martenot og blandaði því saman svo úr varð einskonar fljótandi og draumkennt hljóð.16 

Sicario (2015) 

Samstarf Jóhanns og Denis Villeneuve hélt áfram með kvikmyndinni Sicario. Myndin segir 

frá alríkislögreglukonunni Kate Macer sem ráðin er af sérþjálfaðri hersveit til að aðstoða við 

baráttu Bandaríkjanna gegn eiturlyfjasmygli og mansali á landamærum þeirra við Mexíkó.17 

Í viðtali við veftímaritið Deadline18  segir Jóhann að vegna eðlis kvikmyndarinnar hafi 

leikstjórinn, Denis Villeneuve, beðið hann um „milda stríðstónlist“ sem getur verið krefjandi 

fyrir tónskáld að skilgreina, enda ákveðin þversögn fólgin í þeirri lýsingu. Jóhann ákvað því 

að vinna með drífandi púls og fannst slagverk mikilvægt sem efniviður til að keyra myndina 

áfram. Ásamt slagverkinu vildi Jóhann nota djúpa strengi, blásturshljóðfæri og vinna með 

lægri tíðnir hljóðrófsins sem honum fannst endurspegla umhverfi neðanjarðaganga 

landamæranna19  en í myndinni gegna þau stóru hlutverki.  Hann vann með 55 manna 

sinfóníuhljómsveit; strengi, málm- og tréblásturshljóðfæri; sem hann notaði aðallega sem 

áferðarefni í tónlistinni en hann var undir áhrifum tónskálda eins og Gerard Grisey og 

Badulescu sem þekktir eru fyrir spektral tónlist. Í spektral tónlist er lögð áhersla á hljóðrófið 

frekar en hljómfræði, laglínu, hryn, hljómsveitarútsetningu eða form. Hljóðrófið byggist á 

yfirtónaröð, einskonar „fingrafari“ hljóðs sem skilgreinir mun á hljóði fíls og fiðlu til dæmis. 

Þetta er hægt að sjá með rófriti, tækni sem les róf hljóðs og endurspeglar í sjáanlegu línuriti.20 

Í öðru viðtali við Collider 21  lýsir Jóhann hvernig hann hafi tekið upp slagverkið og 

hljómsveitina á óhefðbundinn hátt. Í stað þess að taka upp hljómsveitarverk frá upphafi til 

enda hafi hann skipt hljómsveitinni niður og tekið upp í pörtum. Í eftirvinnslu hafi hann svo 

sameinað hljómsveitina aftur eftir að hafa bjagað hljóðið og unnið. Jóhann segist ekki hafa 

notast við neina raddkóðara (e: vocoder) eins og hann hafi gert áður, frekar hafi hann notast 

við mannsrödd og fékk því söngvarann Robert Aiki Aubrey Lowe, betur þekktur undir 

 
16 Jóhann, „Interview with Jóhann Jóhannsson.“ 
17 IMDB, „Sicario (2015).“  
18 Jóhann, „‘Sicario’ Composer Jóhann Jóhannsson On Creating Propulsive Sound Of Drug War Drama.“ 
19 Jóhann, „Soundtrack Composer Jóhann Jóhannsson on Arrival, Sicario and the Theory of Everything.“ 
20 Wikipedia,„Spectral music.“ 
21 Jóhann, „Composer Jóhann Jóhannsson on ‘Sicario’s Relentless Intensity.“ 
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listamannsnafni sínu Lichens, í heimsókn til sín í Vox-Ton hljóðverið í Berlín22 til að taka 

upp nokkrar hugmyndir. Ásamt hljómsveitinni og söngnum notaðist hann við aðra einleikara 

eins og Skúla Sverrisson sem spilaði á sex strengja rafmagnsbassa, þá sérstaklega í einu 

tónverki kvikmyndarinnar sem ber nafnið Melancholia, og Hildi Guðnadóttur á selló. Jóhann 

notaðist líka við tæplega 10 metra pípuorgel sem hann tók upp í dómkirkju í 

Kaupmannahöfn.23 Einnig vann hann með hljóðhönnuðinum Benny Jonas Nilsen við sköpun 

rafrænu hljóðanna sem Jóhanni fannst sérstaklega mikilvæg. Hann segist ekki hafa notast 

við hljóðgervla heldur frekað notað órafmögnuð hljóðfæri og unnið þau í eftirvinnslu til að 

fá fram ákveðna áferð og þessi rafrænu hljóð. 

Hljóðhönnun í bland við tónlist 
Jóhann vann mikið með og í kringum hljóðhönnun. Hann lýsir því hvernig hann hafi verið í 

miklu samstarfi við Joe Walker, klippara kvikmyndarinnar. 24  Þegar kemur að 

kvikmyndatónlist skiptir miklu máli hvar tónlistin er staðsett til að fá fram áhrif þess sem 

hún ber í skauti sér. Jóhann hafi því sent tónlist til Joe sem klippti hana við myndefni og sent 

til baka svo að Jóhann gæti fínpússað. Þannig hafi þetta verið fram og til baka. Jóhann segir 

einnig frá því hvernig hann hafi komið sér fyrst inn í hljóðheim myndarinnar og hvað hann 

notaði sem leiðarvísi;  

Ég held að fyrsta senan sem ég lagði tónlist við hafi verið þegar bílalest 
[hersveitarinnar] er á leið inn í [borgina] Juarez í fyrsta sinn. [Senan] hefst 
með sæmilega löngu þyrluskoti yfir landamærin, þú sérð girðingu 
landamæranna og heyrir taktfast hljóð þyrluspaðanna sem rís með vaxandi 
styrkleika og verður í raun partur af tónlistinni á sinn hátt. Ég samdi tónlistina 
að miklu leyti í kringum hljóð þyrluspaðanna. Þyrluhljóðin verða næstum eins 
og eitt hljóðfæri innan tónlistarinnar.25 

Tónlistin sem hljómar undir þessari senu einkennist af endurteknum einhljóma röddum 

djúpra strengjahljóðfæra sem hníga niður í tónhæð ásamt slagverki á móti vaxandi styrkleika 

þyrluspaðanna. Jóhann segist hafa notað átta kontrabassa sem spiluðu einradda og unnið 

hljóðið svo eftir á með ýmsum aðferðum til að bjaga og afmynda hljómburð þeirra á 

níðingslegan hátt til að fá fram djúpt og illskeytt bassahljóð.  Slagverkið var spilað af 

nokkrum slagverksleikurum sem hann tók upp í sitthvoru lagi og blandaði svo saman eftir á 

með bjögun (e: distortion), þjöppun (e: compression) og öðrum keðjuverkandi 

„hljóðeffektum“ sem þróast hægt og rólega. Jóhann lagði áherslu á sjálfvirkni 

 
22 Lowe, „Day 1.“ 
23 Jóhann, „Composer Jóhann Jóhannsson used a 32-ft pipe organ to create suspense in ‘Sicario’.“ 
24 Jóhann, „Composer Jóhann Jóhannsson on ‘Sicario’s Relentless Intensity.“ 
25 Ibid. 



 

 9 

„hljóðeffektanna“ og dró fram hreyfingu með því að taka þá upp handvirkt.26 Áhrif þessa 

má augljóslega gæta í kvikmyndinni A Quiet Place (2018) eftir leikstjórann John Krasinski 

en kvikmyndatónskáldið Marco Beltrami fer þar frjálsum höndum um tónmál Jóhanns. Fleiri 

dæmi um vinnuaðferðir Jóhanns í kringum hljóðhönnun má finna í næstu mynd sem hann 

gerði tónlistina fyrir, Arrival.  

Arrival (2016) 

Kvikmyndin Arrival er byggð á margverðlaunuðu smásögunni Story of Your Life eftir 

bandaríska rithöfundinn Ted Chiang og fjallar um ótrúlegan viðburð þegar tólf geimskip 

koma óvænt til jarðar. Málvísindakonunni Louise Banks ásamt vísindamönnum er falið það 

verkefni að ná sambandi við geimverurnar með túlkun á tungumáli þeirra í von um að komast 

að ástæðunni fyrir heimsókn þeirra.  

Segulbandstæki 
Við gerð tónlistarinnar notaðist Jóhann mikið við segulbandstæki og ákvað að nota þessi 

tæki, þá sérstaklega eitt 16 rása segulbandstæki, sem undirstöðu við upptökur af tónlistinni. 

Með því að taka upp ýmis hljóðfæri á segulbandstækið eins og selló, trompet og mannsraddir 

á mismunandi hraða bjó hann til einskonar fleka af tónlúppum (e: loop) sem varð að 

meginatriði tónmáls kvikmyndarinnar. Hann lýsir því hvernig hraði spólunnar getur haft 

áhrif á litblæ tóns. Til dæmis með því að taka upp lága nótu á miklum hraða og spila hana 

svo aftur á litlum hraða verður útkoman að lágtíðnidrunu. Þar að auki vann hann að marglaga 

upptökum með því að taka eitt hljóð yfir annað á sama segulband og blanda þeim þannig 

saman. Sú aðferð gerði það að verkum að drungalegur, móðukenndur hali mismunandi 

hljóða myndaðist sem varð mjög einkennandi tónmál kvikmyndarinnar. Eins og áður tekur 

Jóhann tillit til hljóðhönnunar.  

Við [leikstjórinn, klipparinn og ég] eigum miklar samræður varðandi hvernig 
tónlistin og hljóðhönnunin virkar saman. Það var sérstaklega mikilvægt í 
senunum þar sem við heyrum tungumál geimveranna. Hljóðhönnunin þar er 
mjög áberandi, mjög öflug, einstök og frumleg. Ég þurfti að vera mjög varkár 
að semja tónlist á tíðnisviði sem hélt sig frá þessum hljóðum. Stundum finnst 
fólki [tónlistin og hljóðhönnunin] vera það sama. Línurnar eru mjög óskýrar. 
Eiginleiki hljóðsins, áferðin, er mjög mikilvægt hráefni í tónlistinni minni. 
Þessir tveir heimar [hljóðhönnunar og tónlistar] eru að renna saman, meira og 
meira. 

 
26 Jóhann, „Soundtrack Composer Jóhann Jóhannsson on Arrival, Sicario and the Theory of Everything.“ 
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Tungumál, söngur og notkun mannsradda 
Þekkt dæmi eru til um notkun mannsradda í tónlist kvikmynda, t.d. verkið Lux Aeterna eftir 

Györgi Ligeti sem notað var í kvikmyndinni 2001: A Space Odyssey (1968) eftir Stanley 

Kubrick. Þar notast Ligeti við fjölradda kvarttóna fyrir blandaðan kór sem syngja langar 

nótur í klasa og renna sér milli tóna í laglínu þannig að einstakir millitónar verði ekki 

greindir. Þannig myndast fleki af litblæ frekar en nótum.27 En Jóhann vildi halda sér frá því 

og vann þess í stað til dæmis með stutta sundurslitna og óreglulega frasa sem hann blandaði 

svo saman. Þar sem kvikmyndin Arrival fjallar um málvísindi og tilraunir til að mynda 

samskipti við verur frá öðrum heimi liggur beint við að mannsröddin ætti að gegna 

mikilsverðu hlutverki. Jóhann fékk mikinn innblástur af bandarísku söngkonunni og 

tónskáldinu Joan La Barbara og þá sérstaklega verkinu hennar Erin en Joan er þekkt fyrir 

nýstárlega og framsækna söngtækni. 28   Jóhann var einnig undir áhrifum Karlheinz 

Stockhausen og kórverki hans Stimmung (1968). Hann segir í viðtali við vefsíðutímaritið 

Little White Lies: „Karlheinz Stockhausen var mér ofarlega í huga [fyrir tónlistina í Arrival], 

sérstaklega vegna þess að mig langaði til að nota mannsröddina sem einkennandi tónblæ í 

tónlistinni. Svo að ég leitaði að söngvurum sem höfðu það í sér að notast við yfirtónasöng 

og aðrar óhefðbundnar aðferðir í söng.“ 29 

Robert Aiki Aubrey Lowe 
Þegar við sjáum fyrst eitt geimskipanna koma fyrir í mynd hljómar einkennilegt og óþekkt 

hljóð. 

 
Mynd 1. Yfirtónasöngur Robert Aiki Aubrey Lowe 30 

Það sem hljómar er yfirtónasöngur raddlistamannsins og tónskáldsins Robert Aiki Aubrey 

Lowe (sjá mynd 1) en Jóhann hafði áður unnið með Robert sem söng inn á fyrrnefnda mynd, 

Sicario, og einnig inn á myndina End of Summer sem Jóhann leikstýrði sjálfur og tók upp á 

Suðurskautslandi. Á mynd 1 má sjá nótnaskrif yfirtónanna sem eru innan sviga og hvernig 

þeim er beitt. Plús merkið (+) gefur til kynna sungna nótu án yfirtóns, pílan (➝) segir til um 

 
27 Wikipedia, „Lux Aeterna (Ligeti).“  
28 Wikipedia, „Joan La Barbara.“  
29 Jóhann, „Jóhann Jóhannsson tells the story of his favourite film scores.“ 
30 Martin, „Arrival - The Language of Jóhann Jóhannsson's Score“, tekið úr myndbandi. 
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umbreytingu tónsins í yfirtón sem skrifaður er með hring (∘) fyrir aftan píluna. Einnig má 

sjá á síðustu nótunni afturköllunarmerki (♮) með ör sem vísar niður sem segir til um að syngja 

skuli hana kvarttóni neðar. Jóhann segir í viðtali við Red Bull Music Academy að hann og 

Lowe hafi tekið upp yfirtónasönginn áður en myndefnið hafi verið tekið upp.31 Eins og áður 

kom fram tók Jóhann, í samvinnu við hljóðmanninn Francesco Donadello, sönginn upp á 16 

rása segulbandstæki með tveggja tommu spólu sem þeir tóku í sundur og límdu saman á 

endunum til að mynda hringrás sem þeir þræddu svo frá tækinu og í gegnum hljóðverið. 

Þetta gerði það að verkum að hægt var að taka upp endalausar tónlúppur og einnig var hægt 

að taka hljóð yfir hvort annað. Jóhann tók upp píanótóna, klippti slátt (upphaf) og hnig (lok) 

tónsins og notaði þannig bara liggjandi part tónanna sem hann tók upp ofan í hvorn annan 

og myndaði þannig fleka af djúpum tónum með yfirtónum. Útkoman varð að málmkenndu, 

köldu dróni sem þeir bættu svo söngnum við.32  

Theater of Voices og Paul Hillier 
Jóhann vann líka með sönghópnum Theater of Voices stjórnuðum af Paul Hillier en Hillier 

vann einmitt að upptökum verksins Stimmung (1968) eftir Stockhausen fyrst á 8.áratugnum 

og svo seinna með Theater of Voices. Jóhann hafði þetta að segja um upptökuferlið:  

Allt var skrifað út í nótum en við spunnum líka á staðnum [sic.]. Eitt af því 
sem varð strax ljóst var það að þetta yrði útsett í röddum án orða. Kórinn 
syngur í raun aldrei raunveruleg orð; þau syngja sérhljóða, þau syngja bullorð. 
[...] Þetta er næstum eins og barnahjal, eins og tungumál sem er að myndast 
og þróast. Og það hljómar vel með senunni þar sem þau taka í sundur og ráða 
[geimveru] tungumálið byggt á skrifum og hljóðum sem koma frá verunum.33 

Senan sem Jóhann talar um gerist inn í einu geimskipanna þegar aðalpersóna 

kvikmyndarinnar, málvísindakonan Louise Banks, ásamt vísindamönnum sjá í fyrsta skipti 

hvernig geimverurnar tjá sig, með lestáknum. Þá heyrum við skýrt þessa endurteknu 

marglaga sérhljóða (sjá mynd 2) sungna óreglulega sem vísa til þess framandi og óþekkta 

jafnt heillandi tungumáls sem verurnar búa yfir.   

 
31 Jóhann, „Soundtrack Composer Jóhann Jóhannsson on Arrival, Sicario and the Theory of Everything.“ 
32 Deutsche Grammophon, „Jóhann Jóhannsson - Arrival (Trailer),“ myndband. 
33 Jóhann, „Song Exploder: Jóhann Jóhannsson on the Secrets of Arrival’s Score.“ 
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Mynd 2. Endurteknir marglaga sérhljóða fyrir raddir. 

Taktur og slagverk 
Taktur myndarinnar er hlaðinn spennu þó hann sé ekki endilega hraður eins og maður 

kannast við í öðrum spennumyndum. Dæmigerður taktur í spennumynd væri til dæmis með 

stórum og miklum trommum með áköfu slagverki til að fá áhorfandann stressaðan fram á 

ystu nöf en Jóhann gerir það ekki. Sem áhorfandi dregst maður frekar inn í myndina og 

skynjar hana eins og maður væri á staðnum. Þetta gerir hann til dæmis með því að nota hráan 

bassatrommutakt spilaðan stjarflega en þó ófullkomnlega á módular hljóðgervil34 án þess að 

færa taktinn til eða laga í eftirvinnslu til að fá mannlega þáttinn í gegn. Útkoman verður að 

drungalegri og stífkaldri spennu sem maður finnur innvortis. Þessu er blandað við önnur 

slagverkshljóðfæri sem heyra má yfir bassataktinn en þau eru unnin úr upptökum af allskonar 

töktum spilaðum með ýmsum kjuðum á timburfjöl og mismunandi trjáviðarbúta sem 

vissulega kallar fram eitthvað jarðbundið og náttúrulegt. Hann fékk fram mismunandi ómun 

tóna eftir því hvar spilað var á fjölina. Enn fremur vann hann þessar upptökur með 

„hljóðeffektum“ og stafrænum aðferðum til að bjaga hljóðið eftir smekk.35 Með þessum 

aðferðum sýnir Jóhann fram á enn eitt dæmi um hvernig hann skautar yfir óskýra línu á milli 

tónlistar og hljóðhönnunar.  

 
34 Módular hljóðgervill er byggður upp af stökum einingum sem tengjast með vírum að utan frekar en með 
föstum innbyggðum rökrásum. Þannig er hægt að móta hljóð með mismunandi tengingum víra.  
35 Jóhann, „Song Exploder: Jóhann Jóhannsson on the Secrets of Arrival’s Score.“ 
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Hljóðhönnun er nýji tónninn í kvikmyndum í dag 

Liðinn er sá tími þar sem einungis hefðbundin hljóðfæri og hljómsveitarverk hljóma í 

tónsmíðum kvikmyndatónlistar. Eftir komu tölvunnar á markaðinn og hljóðgervla opnaðist 

nýr heimur tónsmíða með nýjum möguleikum og hraðari vinnuaðferðum. Hans Zimmer er 

eitt fremsta kvikmyndatónskáld heimsins og einn af frumkvöðlum kvikmyndatónlistar sem 

samin er á hljóðgervla og á tölvutæku formi 36  en hann er þekktur fyrir tónlist sína í 

kvikmyndum á borð við Lion King (1994), Gladiator (2000), Pirates of the Caribbean 

(2003) og The Dark Knight (2008). Með hjálp tækninnar gat nú einn maður útsett tónlist 

fyrir sýndar-hljómsveit með hjálp gervigreindar á mikið skemmri tíma en að hripa niður 

nótur á blað með blýanti og taka svo upp í sal með heilli hljómsveit. En sá tími er líka liðinn. 

Í dag erum við stödd á nýjum slóðum kvikmyndatónlistar þar sem tækni hefur farið 

gríðarlega mikið fram og hljóðhönnun skipar stóran sess sem hráefni tónsmíðanna og verður 

sívinsælla form til að vinna með. En hvað er hljóðhönnun? Samkvæmt vefsíðunni 

AudioShapers er hljóðhönnun skilgreind sem aðferð í að skapa hljóð til notkunar á 

fjölbreytilegan hátt með hljóðsetningartækni og tólum. 37  Í bloggfærslu ThinkSpace 

Education er hljóðhönnun skilgreind; „að skapa nýja hljóðáferð sem enginn hefur heyrt áður 

og vinna úr henni til andskotans.“38 Hljóðhönnun er yfirleitt unnin á tölvutæku formi eða 

nánara sagt í stafrænni hljóðvinnustöð (e: digital audio workstation) eins og Pro Tools, Logic 

Pro eða Ableton Live. 

Aðskilnaður og samruni hljóðhönnunar og tónlistar 
Í aldanna rás hefur hljóðhönnun og tónlist verið auðveldlega aðgreinanleg listform. Frá 

mótun vestrænnar tónlistar hefur hljóð verið flokkað í tvo flokka, hljómfagurt og hávaða, 

þ.e.a.s. hljóð sem hefur þann eiginleika að vera músíkalskt og gefa af sér tón og hins vegar 

hljóð sem hefur ekki þann eiginleika og gefur af sér dyn, suð eða hverskonar hljóð án tóns 

eins og til dæmis slagverk (fyrir utan slagverkshljómborð). Slagverk var því ekki notað í 

vestrænni tónlist lengi vel vegna óeftirsóttra eiginleika og það því talið ónothæft. Í kristilegri 

tónlist miðalda var slagverk talið boða nærveru Satans og var því ekki notað við 

trúarathafnir.39 Það er ekki fyrr en á 20.öld með tækni segulbandsins að þessi „ónothæfu 

hljóð“ fái fyrst að skína. Sem dæmi má nefna Musique concrète stefnuna sem átti uppruna 

 
36 „Spectrasonics Artisans - Hans Zimmer.“ 
37 Agarwal, „What Is Sound Design.“ 
38 Michelmore, „5 Big New Trends in Film Scoring.“ 
39 Menhorn, „The Sound of Music, or the Music of Sound?“ 
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sinn á þriðja áratugnum víða um Evrópu og í Bandaríkjunum en hún snerist um að nota 

upptökur af ýmsu hljóðum, sbr. hljóðfæraleik, umhverfishljóðum, hljóðgervlum o.fl. sem 

hráefni tónsmíða40 og svo auðvitað með „hljóðeffektum“ í kvikmyndum sem komu út um 

miðja 20. öldina. Í kvikmyndagerð hefur þessi aðskilnaður þó einnig verið til staðar. 

Sérstakir hljóðhönnuðir eru ráðnir í starf til að sjá um hljóðhönnunina og tónskáld til að sjá 

um tónlistina. Ekki þótti algengt að tónskáld liti á sig sem hljóðhönnuð og öfugt. Tónskáldið 

einblínir á notkun hljóðs í laglínu, hljómi eða hryn út frá tónfræðilegri fagurfræði en 

hljóðhönnuður kannar eiginleika hljóðsins sjálfs og íbyggni þess. Þar að auki hefur það ekki 

tíðkast að hljóðhönnuðir og tónskáld séu ráðnir af sama fólki, jafnvel ekki unnið undir sama 

þaki eða sömu deild. En af hverju? Það mætti færa rök fyrir því að hljóðhönnuðir og tónskáld 

vinni að mörgu leyti á sama hátt og að sama markmiði. Báðir aðilar byrja með grunnhljóð 

sem þeir svo móta með ýmsum aðferðum þangað til heildarútkomu er náð. Tökum dæmi: 

Leikstjóri kvikmyndar er með senu í huga sem gerist í verksmiðju og finnst eitthvað vanta. 

Tónskáld eða hljóðhönnuður er fenginn til að setja hljóð við mynd. Hráefnið sem notast á 

við er liggjandi tónn á opnum C-streng sellós. Tónskáldið skrifar út nótur og hugsar um 

beitingu bogans til að mynda áferð og semur því næst laglínu fyrir píanó ofan á liggjandi 

tóninn og stækkar þannig hljóðheiminn, mótar litblæ og býr til hreyfingu. Hljóðhönnuðurinn 

tekur sama sellótón upp á segulband, spilar hann aftur á bak, tekur því næst upp vélarhljóð 

og leggur það saman við upprunalega tóninn með „hljóðeffektum“ í eftirvinnslu til að gera 

meira úr honum og mynda hreyfingu á hljóðið. Báðir aðilar vinna markvisst að því að vekja 

upp tilfinningaleg viðbrögð hjá áhorfendum, tónskáldið með tónlist, hljóðhönnuðurinn með 

umhverfishljóði. Þó að vinnuaðferðir þeirra eigi margt sameiginlegt er gild ástæða fyrir 

aðskilnaði þeirra í gegnum tíðina og það er sérþekking. Lengi vel var upptökutækni til dæmis 

það flókin og tímafrek að ráða þurfti fólk með sérþekkingu á tækjabúnaði sem tónskáld hafði 

aldrei heyrt um áður. Með tilkomu nýrrar tækni hefur þetta breyst og þessir heimar eru að 

renna saman.  

Mother! (2017) 
Árið 2016 var Jóhann fenginn til þess að semja tónlist við hryllingsmyndina Mother! (2017) 

í leikstjórn Darren Aronofsky. Myndin fjallar um unga konu sem lifir friðsælu lífi með 

manninum sínum á sveitabýli þar til tvær ókunnugar manneskjur, karl og kona banka upp á, 

fá að gista og dularfull atburðarás hefst.41 Við framleiðslu kvikmyndarinnar bað leikstjórinn 

 
40 Wikipedia. „Musique concrète.“ 
41 IMDB. „Sicario (2015).“ 
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Jóhann nokkrum sinnum um búta af tónlist sem hann gæti spilað á setti. „Hann var að gera 

tilraunir með gang myndarinnar og hraða hennar.“42 sagði Jóhann um Aronofsky. Aronofsky 

hafði beðið Jóhann um bút af tónlist í 12 mismunandi hröðum sem bakgrunnstónlist við 

tökur á sömu senu sem tekin var upp mörgum sinnum, í hvert skipti á meiri hraða en sú á 

undan.  Hugmyndafræði Jóhanns og hlutverk hans í kvikmyndaframleiðslunni sjálfri 

speglast líklega hvergi betur en í aðkomu hans að Mother!. Jóhann hafði unnið að tónlistinni 

í heilt ár þegar hann og leikstjórinn horfðu á myndina fyrst með tónlist svo án tónlistar og 

það rann upp fyrir þeim að myndin væri áhrifameiri án tónlistarinnar. Jóhann og Aronofsky 

tóku því þá sameiginlega ákvörðun um að þurrka út alla tónlist úr myndinni. Því næst hófst 

ný nálgun á „tónlist“ Jóhanns en það var með hljóðhönnun. Jóhann vann því náið með 

hljóðhönnuðinum Craig Henighan og varð einskonar ráðgjafi þar sem hann kom með 

hugmyndir að allskonar aðferðum til að ná fram hljóðum sem þeir voru að leita að og unnu 

í sameiningu. Hljóðhönnun er í algjörum forgrunni hljóðmyndar þessarar kvikmyndar en 

Jóhann semur jafnframt tónlist á gráu svæði innan heims hljóðhönnunarinnar. Til dæmis 

spilaði Jóhann á glerhörpu og svo fengu þeir Colin Stetson saxófónleikara til að slá létt á 

takka saxófónsins. Allt var notað sem efniviður til hljóðhönnunar og þannig hurfu mörkin 

milli tónlistar og hljóðhönnunar.   

Lokaorð 

Þann 9. febrúar 2018 varð Jóhann Jóhannsson bráðkvaddur, þá einungis 49 ára gamall. Það 

sem hann skilur eftir sig er hafsjór af tónlist, hljóðum, hugmyndafræði og innblæstri fyrir 

samferðafólk og komandi kynslóðir. Hann fór að sýna áhuga á tónlist og listsköpun ungur 

að aldri og hélt þeim áhuga lifandi með forvitni og tilraunarstarfsemi alla ævi. Jóhann var 

óhræddur við að hugsa út fyrir kassann og þróa óhefðbundnar aðferðir sem hann notaði 

síendurtekið en þó með tilbrigðum og nýrri nálgun í hvert skipti. Frá því að taka upp 

gítarhávaða í bílskúrsbandi á fjögurra rása segulbandstæki yfir í að semja tónlist fyrir 

kvikmyndarisa Hollywood á 16 rása segulbandstæki má segja að Jóhann hafi verið óhræddur 

við að treysta á innri rödd og notast við það sem hann þekkti.  

 Jóhann var gífurlega afkastamikill og metnaðarfullur í starfi. Hann umkringdi sig með 

upptökutólum, tónlistarfólki, hljóðfærum bæði hefðbundnum og óhefðbundnum til þess að 

 
42 Jóhann, „Inside the Dreamy Nightmare of Mother!’s Music-Free Soundscape.“ 
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fá fram þá niðurstöðu sem hann óskaði eftir. Hann sýndi þannig frumkvæði bæði í sköpun 

og útsjónarsemi. Hann hafði mikil áhrif á íslenskt tónlistarlíf, á ótalmörgum sviðum, s.s. í 

hljómsveitunum sem hann kom að og í leikhúsi en líklega verður hans helst minnst fyrir störf 

sín á sviði kvikmynda. 

  Í tónlist hans var eiginleiki hljóðsins, áferðin, mjög mikilvægt hráefni. Þessir tveir heimar 

hljóðhönnunar og tónlistar voru honum jafn mikilvægir en þessi nálgun stækkaði sannarlega 

hljóðheim kvikmyndanna sem hann vann að og gerði hann að eftirsóknarverðu tónskáldi. 

Hann gekk það langt að fórna tónlist sem hann hafði samið við heila kvikmynd og notast 

einungis við hljóðhönnun sem virkaði best fyrir kvikmyndina. Nútíma kvikmyndatónskáld 

býr yfir sérþekkingu beggja heima og þar, fremstur í flokki, var Jóhann Jóhannsson sem fékk 

fyrir þetta framlag stærstu viðurkenningar sem kvikmyndatónskáld geta hlotið eins og 

BAFTA, Golden Globes og tilnefningu til Óskarsverðlauna. Auk nýrra tónsmíðaaðferða 

sinna tók hann þátt í að móta nýtt hlutverk tónskáldsins í heimi kvikmynda með náinni 

samvinnu og þátttöku í ferli kvikmyndagerðar frá upphafi til enda.  

 Jóhann féll frá á hátindi ferils síns. Að honum liðnum heldur tónlist hans áfram að koma 

út hvort sem er í formi platna eða kvikmyndatónlistar. Ómögulegt er að spá um hvaða stefnu 

ferill Jóhanns hefði tekið ef hann hefði lifað, en eitt er víst að hann var eitt fremsta tónskáld 

Íslendinga og mun sem slíkur halda áfram að hafa áhrif og veita innblástur þeim sem á eftir 

honum koma. 
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