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Útdráttur

Þegar ég var í viðtölum um lag-á-dag-verkefnið var ég spurð hvers vegna ég gerði þetta. Ég svaraði 

alltaf að það væri vegna þess að ég vildi gera eitthvað frumlegt og áhugavert tengt tónlistinni minni 

sem gæti hjálpað til við að vekja athygli á henni. Upphafspunkturinn var þegar mér var sagt að mér 

hafði verið neitað um landvistarleyfi fyrir Bandaríkin vegna of lítillar umræðu um tónlistina mína, 

en ég sótti um vegabréfsáritun fyrir fólk með óvenjulega mikla hæfileika í listum. Þessi neitun fékk 

mig til að móta hugmyndina í einhvers konar heildarverk og ritgerð þessi fjallar um afrakstur þess 

verkefnis. Hvað er það sem ég hef upplifað sem tónlistarkona sem fékk mig til að framkvæma þetta 

verkefni? Hluti af hugmyndinni kom vegna þess að ég vildi breyta því hvernig aðrir hugsuðu um 

mig sem tónlistarkonu, en hvernig breytti það hvernig ég hugsa um mig og tónlistina mína?
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Inngangur

Listarannsóknir vaxa úr trausti á upplýsingaöflun sköpunarferilsins og niðurstöðurnar sem fást úr 

því. Þessar tvær áherslur eru grunnurinn að nýrri hefð í rannsókn.1

Ritgerð þessi fjallar um verkefni sem ég framkvæmdi frá 18. júní 2018 til 19. júní 2019, þar 

sem ég samdi lag á dag í eitt ár. Ritgerðin byrjar með útskýringu á verkinu, hvers konar gjörningur 

þetta er og hvernig og hvers vegna ég gerði þetta. Svo fer ég yfir hver ég er, hvaða tónlist ég er að  

semja og hvernig ég hef nálgast tónsmíðar og sköpun í lífi mínu. Ég svara svo spurningum eins og:  

Hvaða áskorunum stóð ég frammi fyrir í ferlinu? Hvernig breyttist ég meðan verkið var í vinnslu? 

Hefur sköpunargáfa mín breyst eftir að ég lauk verkefninu? Ritgerðin greinir frá listrannsókn á 

verkinu sjálfu og fræðilegum hluta sem byggð er á greinum um sköpunargáfu og reynslu mína á 

þessu ári. Listarannsóknarhluti ritgerðarinnar er yfirlit yfir ferlið frá lögum 1 til 365. Hvað 

skilgreinir mismunandi tímabil? Hlustunardæmi og textar úr lögum lýsa mismunandi tímabilum. 

Með hjálp greina mun ég fara dýpra í upprunalegu hugsanirnar sem ég hafði í ferlinu og hvernig 

verkefnið breytti því hvernig ég hugsa um tónlist, skapandi vinnu og sjálfa mig sem tónlistarkonu. 

Til að tengja listrannsóknirnar og fræðasviðin saman eru nokkrir kaflar, bæði speglun á því sem 

gerðist í verkinu á ákveðnum tíma, hvernig ég hugsaði um það og hvernig aðrir skrifa um svipaða 

reynslu. Að lokum nota ég nota fræðigreinar til að skilja betur hvað ég var að hugsa og hvaða áhrif 

ferlið hafði á mig.

1 McNiff, Shaun. Art-based Research.
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Hvert er verkið?

Í júní 2018 byrjaði ég að semja eitt lag á dag og gerði það á hverjum degi í eitt ár. Ég tók upp öll 

lögin og setti þau á YouTube svo fólk gæti fylgst með verkefninu og hlustað á tónlistina. Listformið 

er kallað endurance art á ensku og í þessari ritgerð mún ég kalla það úthaldslist. Úthaldslist er eins 

konar gjörningur sem tekur langan tíma eða lýsir erfiðleikum og/eða áskorunum listamannsins. 

Listin er skilgreind sem gjörningalist sem skapar einhvers konar erfiðleika, svo sem sársauka, 

einmanaleika eða þreytu.2 Ég samdi lög á píanó, gítar, lykkjustöð3, mandólín og ukulele. Flest lögin 

eru þjóð- og popplög með textum og eru um þrjár og hálf mínúta að lengd. Í lok verkefnisins valdi 

ég nokkur lög sem ég tók upp á plötu með hjálp vina úr tónlistardeild Listaháskóla Íslands. Platan 

kom út þegar verkefninu lauk í júní 2019.

Hvernig framkvæmdi ég það?

Ég settist niður á hverjum degi og samdi lag sem ég tók upp á videó með símanum mínum. Ég hafði 

ákveðið að undirbúa ekki lagið daginn áður, heldur bara semja það sem kæmi í hugann hvern dag. 

Ég vildi heldur ekki gera nokkur lög á einum degi og sleppa næstu dögum, því ég vildi upplifa og 

skilja hvernig það er að vinna skapandi vinnu á hverjum degi. Stór hluti verkefnisins snérist um að 

gefast ekki upp, þó að það væri ekki alltaf auðvelt. Í byrjun hugsaði ég vel hvernig myndböndin 

myndu líta út. Ég var með skilti þar sem ég skrifaði nafn og númer lagsins, hugsaði um lýsinguna, 

setti lögin á YouTube, Facebook og klippti myndbönd sérstaklega fyrir Instagram. Eftir nokkra 

mánuði nennti ég ekki lengur að eyða svo miklum tíma í að hugsa um hvernig myndböndin litu út 

og settu þau að lokum bara beint á YouTube og Facebook.4 5

2 Koroleva, Tatiana A. For artists in endurance performances, questioning the limits of their bodies.
3 Loop-station.
4 YouTube. Mill Videos. (www.youtube.com/c/milltunes/videos)
5 Ég kem fram undir listamannanafninu Mill.

2

http://www.youtube.com/c/milltunes/videos


Af hverju? Fyrir hvern?

Ég hef alltaf haft gaman af því að skrifa tónlist. Ég samdi fyrsta lagið mitt þegar ég var tíu ára og 

hef ekki hætt síðan. Ég fæ margar hugmyndir sem ég hef ekki tíma til að klára. Áður en ég hóf lag-

á-dag verkefnið var ég með alltof margar hugmyndir og ókláruð lög í símanum, iPadnum og á 

hörðum diskum. Það var yfirþyrmandi fyrir mig að vera með allar þessar hugmyndir og mörg 

óunnin lög. Mig dreymdi stundum að einhver stæli iPadinum mínum með öllum hugmyndunum 

mínum og mér var létt þegar ég vaknaði að hafa týnt öllum þessum hugmyndum. Þetta verkefni 

þýddi að ég varð að fylgja verkinu til enda, án þess að vera með mörg hundruð óunnin lög á 

símanum eða iPadnum.

Hluti af ástæðunni fyrir því að ég framkvæmdi þetta verkefni var að fylgja hugmyndum til 

enda og semja það sem kemur í hugann, í stað þess eins að bæta í hugmyndabankann. Þetta virtist 

vera góð leið til að gera mig að betri tónlistarkonu, tónskáldi og læra að klára það sem ég hef byrjað 

á þótt ég hefði kannski ekki svo mikinn tíma. Ég vissi ekki hvað ég myndi lenda í miklum 

erfiðleikum og ganga nærri sjálfri mér.

Önnur ástæða var sú að ég var orðin þreytt á því að vera spurð hvort ég væri virkilega að 

skrifa mína eigin tónlist. Þetta er spurning sem ég hef fengið frá því ég var barn og tilfinningin sem 

ég fæ er að fólk er aldrei að spyrja vegna þess að það vilji fá „já“, heldur fá staðfest að það sé 

einhver annar sem semur fyrir mig. Ég held að fólk vilji oft setja mig í kassa sem „söngkona“ og 

flækja ekki málin. Ég fékk einmitt þessa spurningu á tónleikum sem ég hélt 19. júní 2018. Eftir 

tónleikana fór ég heim og setti þennan texta á Instagram: 

       Folk virðist oft vera hissa þegar það kemst að því að ég skrifa tónlist og texta mína sjálf.  

Afhverju er það? Upplifir annað tónlistarfólk hér þetta? Þegar ég var 16 ára hélt ég að þessi  

viðbrögð myndu hverfa með tímanum, en nú 10 árum síðar eru þau sömu! Er þetta enn kynhlutur?  

Fær Ed Sheeran þessi viðbrögð þegar hann segist semja sín eigin lög?6

Ég byrjaði á lag á dag verkefninu 20. júní 2018. Ég var svo reið og vildi sýna heiminum að 

ég sem mína eigin tónlist og níu af hverjum tíu skiptum er það ég sem framleiði og hljóðrita 

tónlistina mína; að ég er ekki „bara“ söngkona. Þegar ég byrjaði að skrifa um þetta fór ég að leita á  

netinu og fann að þetta er reynsla sem margir kvenkynslagahöfundum upplifa. Hér eru nokkur dæmi 

frá tónskáldunum Taylor Swift, M.I.A. og Solange Knowles.

Taylor Swift: Við vitum öll að þetta er feministamál. Enginn spyr hvort vinur minn, Ed 

Sheeran, skrifi allt sjálfur. Í byrjun hélt ég að við værum öll að spila eftir sömu reglum. En mér 

varð það nokkuð ljóst að það er fólk sem dregur í efa gildi kvenkynslagahöfunda eða lætur það 

virðast eins og það sé einhvern veginn óásættanlegt að semja lög um raunverulegar tilfinningar 

6 Instagram. Mill Instagram. (https://www.instagram.com/p/BkPhpDOgIs3/)
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þínar - að það geri þig einhvern veginn óræðan og of tilfinningalegan. Það er letjandi að konur 

þurfa að vinna miklu meira til að sanna að þær geri sína hluti. Ég sé að Nicki Minaj og Iggy Azalea  

þurfa að sanna að þeir skrifa sín eigin röpp eða texta og það gerir mig dapra, af því að þeir ættu 

ekki að þurfa að sanna það.7

M.I.A: Mér finnst það móðgandi að ég geti ekki haft neinar hugmyndir á eigin vegum vegna  

þess að ég er kvenkyns eða að fólk frá vanþróuðum löndum geti ekki haft sínar eigin hugmyndir 

nema það sé stutt af einhverjum sem er ljóshærður og bláeygður. Eftir fyrsta skiptið er það kúl, í 

annað skiptið er flott, en eftir þriðja, fjórða, fimmta skiptið er það kannski mál sem við þurfum að 

ræða um, kannski er það eitthvað mikilvægt.8

Solange Knowles: Þið misskiljið þetta algjörlega. Ég er búin að skrifa og framleiða mína 

eigin rödd síðan 2002, mér finnst það mjög mikil vonbrigði þegar ég er kynnt sem „andlit” 

tónlistarinnar minnar, eða „söngvagyðja” þegar ég skrifa eða samskrifa hvert fjandans lag. 

Kynjamismunun í greininni er ekkert nýtt.9

Mynd. Solange Knowles, Björk, M.I.A, Taylor Swift, Grimes10

7 Dickey, Jack. Taylor Swift on 1989, Spotify, Her Next Tour and Female Role Models.
8 Thompson, Paul. M.I.A. Confronts the Haters.
9 Gibsone, Harriet. Solange Knowles reportedly falls out with “wizard” producer Dev Hynes.
10 Wickman, Forrest. It’s Not Just Björk: Women Are Tired of Not Getting Credit for Their Own Music.

4



Sköpun og hvernig ég nálgast hana 

Ég hef alltaf haft gaman af því að semja tónlist. Það hefur alltaf verið leið fyrir mig að tjá mig og 

vinna úr tilfinningum. Mér finnst Helen Nienhaus Barba orða þetta vel í ritgerð sinni Songwriting 

and self discovery: Fyrir mig hafa listir - ekki síst lagasmíðar - verið lykillinn að því að opna  

meðvitund og sjálfsuppgötvun.11 Ég lærði sjálf að spila á gítar með Bítlalögum á internetinu, syngja 

í gospelkórum og hlusta á og herma eftir tónlist Billie Holiday, Aretha Franklin og Eta James. Ég 

lærði á píanó og hef æft spuna og samið tónlist frá því að ég var 10 ára gömul. Ég lærði fyrst á 

tónfræði vorið 2017 til að komast í Skapandi tónlistarmiðlun í Listaháskóla Íslands (LHÍ). Tveimur 

dögum fyrir inntökuprófið í LHÍ lærði ég að það eru aðrar tóntegundir en bara c-dúr. Ég lærði d-

moll tónstigann á píanó og spilaði spunaverk í d-moll fyrir inntökuprófið. Tími minn í tónlitardeild 

LHÍ hefur kennt mér margt um tónsmíðaaðferðir sem hjálpuðu mér að þróa lag á dag verkefnið. 

Mér hefur alltaf fundist það nokkuð auðvelt að semja lög og texta og mér finnst gaman að geta 

notað hæfileika mína til að tengjast öðru fólki. Þegar ég var unglingur spilaði ég oft á gítar og söng í 

sumarbúðum og fannst gaman að semja lög á staðnum um fólkið og staðinn sem við vorum á.12 

Þegar ég var 19 ára flutti ég til Berlínar og byrjaði að spila tónlist á götunni og samdi eða breytti  

lögum á staðnum til að sjá hvort það breytti viðbrögðum frá áhorfendum. Mér hefur líka alltaf 

fundist spennandi að semja lög rétt fyrir tónleika og flytja þau frammi fyrir áhorfendum.

                                       

11 Barba, Helen Nienhaus. Songwriting and self discovery.
12 YouTube. CISV Crossing Borders Village Camp Song. (https://youtu.be/XyHZ-V6snEg)
13 Mill tónleikar í LHÍ. Vor 2018.
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- Neikvæðni tengd sköpun.

Erfiðleikarnir sem ég hef lent í í skapandi vinnu minni er að ég hef oft verið mjög hörð við sjálfan 

mig. Ég hef ofhugsað það sem ég hef verið að gera, ekki fundist það nægja og það hefur oft stöðvað 

flæði tónlistarsköpunar sem annars getur verið svo skemmtilegt og gefandi. Að segja sjálfri mér að 

það sem ég geri sé ekki nóg hefur oft gert sköpunarferlið mitt mjög erfitt.

- Að treysta á hæfileikana.

Þó ég hafi safnað mikið af ókláruðum hugmyndum þá hef ég líka alltaf getað klára lög þegar ég hef 

„þurft” að gera það. Ég hef verð dugleg að klárað lög fyrir EP plötur, upptökur, sumarbúðir eða 

tónleika. Ég hef einnig samið tónlist í meirihluta lífs míns sem auðveldar það að klára lög. Kannski 

er það Svíinn í mér sem hefur lært að það er mikilvægt að skila því sem maður hefur lofað. Svo 

jafnvel þótt ég hefði ekki hugmynd um hvernig þetta ár yrði, þá vissi ég eitt; að ég myndi klára að 

skrifa eitt lag á hverjum degi í eitt ár.

Mynd14

14 Hljóðverið mitt heima, þar sem mörg lög voru samin fyrir lag-á-dag-verkefnið.
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Lag #1-365
Lag #1-10 – Ofbætur

Verkefnið hófst 20. júní 2018. Ég reyndi að semja fyrstu lögin á mismunandi hljóðfæri, þar á meðal 

píanó, lykkjustöð, kassagítar, rafgitar og guitalele. Ég hafði mikla orku í byrjun og náði ekki bara að 

semja á mismunandi hljóðfæri, heldur tókst mér líka að semja á fimm mismunandi tungumálum 

fyrir lag númer 10. Það var skemmtilegt og ég lærði mikið af því að prófa ný hljóðfæri og semja á 

mismunandi tungumálum. Mér fannst ég samt þurfa að gera meira. Að lifa með þá tilfinningu að 

vera ekki nóg hefur fylgt mér í langan tíma og er eitthvað sem varð mjög augljóst í þessu verkefni. 

Að vera með minnimáttarkennd leiðir oft til ýktra viðbragða til að vega upp á móti 

raunveruleikanum.15 Þegar ég byrjaði verkefnið hélt ég að ég þyrfti að gera meira. Það að „bara“ 

skrifa eitt lag á dag var ekki nóg. Ég held að þessi tilfinning sé blanda af því að ég á stundum erfitt 

með að finna til sjálfstrausts og standa með mér. Þetta er gjarnan tilfinning sem endurspeglar ekki 

raunveruleikann eða það sem aðrir upplifa heldur það sem ég held að ég eigi að gera.12

Eins og fjallað var um áður, grunar mig að þetta komi líka frá því sem ég hef upplifað og 

heyrt sem tónlistarkona. Ár eftir ár fæ ég að heyra að fólk trúi ekki að ég geti gert hlutina sjálf. Ég 

er svo þreytt eftir öll þessi skipti þegar strákar hafa rifið gítarana mína frá mér upp á sviði og stillt 

„fyrir mig“ án þess að ég hef beðið um það. Mér hefur verið sagt að það sé betra að ég einbeiti mér 

bara að söng, að ég geti ekki spilað á gítar, að sum hljóðfæri séu meira fyrir stráka, að fólk haldi  

ekki að ég sé að semja lögin mín sjálf o.s.frv. Þetta er upplifun sem konur í tónlist hafa talað um og 

sérstaklega núna eftir #metoo-byltinguna, þegar upplifun kvenna er ekki lengur bara afskrifuð sem 

ósannindi. Tónlistarkonan Grimes skrifaði þetta á Tumbler árið 2013.16 

Mynd15  

Það að mér finnst ég þurfa að gera meira bætir fyrir stafar af skorti á sjálfstrausti, en einnig 

að hafa upplifað og séð konur í þessum bransa gera ótrúlega flotta hluti, en samt hljóta ekki 

viðurkenningu líkt og karlmenn fá iðulega. Ég heyri bæði karla og konur segja að konur þurfi að 

vinna miklu meira fyrir helmingnum af þeirri viðurkenningu sem karla fá. Svo það er kannski ekki 

skrítið að það hafi áhrif á mig; að ég held að ég verði alltaf að gera meira. 

15 Heidbreder, Edna F. The normal Inferiority complex.
16 Beaudoin, Kate. Björk Reveals the Double Standard Women in Music Face.
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         Björk ávarpaði þetta vandamál svona: Allt sem strákur segir einu sinni, verður þú að segja  

fimm sinnum. En kannski er jafnvel fimm sinnum ekki nóg.17

Lag #11-65 – Lifandi flutningur

Ég man þegar mér var sagt af tónlistarmanni sem ég hafi spilað með, að ég gæti ekki samið nýtt lag 

rétt fyrir tónleika. Þetta var þegar ég var nítján ára og hafði mjög gaman af því að semja ný lög fyrir 

tónleika og prófa nýja hluti. Hann varð mjög reiður og eftir þennan dag hætti ég að semja tónlist 

fyrir tónleika. En þegar lag-á-dag-verkefnið byrjaði fékk ég loksins að semja tónlist rétt fyrir 

tónleikana aftur. Það varð enn auðveldara að réttlæta lifandi flutning hins nýsamda lags vegna þess 

að það var hluti af stærra verkefni sem var lag-á-dag-verkefnið.

Fyrstu tónleikarnir með hljómsveitinni minni, sem eru allir vinir úr skólanum, eftir að ég 

byrjaði þetta verkefni voru tónleikar í Mengi í júlí 2018. Ég spurði hljómsveitina hvort hún væri til í 

að reyna að spila lag dagsins á tónleikunum í Mengi. Þau voru spennt fyrir því og líklega alveg jafn 

stressuð og ég. Ég lofaði því að lagið myndi halda sama takti og ekki innihalda meira en fjóra 

hljóma. Morguninn fyrir tónleikana fór ég í sturtu og var að hlusta á einhvern popplagalista á 

Spotify. Það var mjög mikið af reggaeton-lögunum á ensku og spænsku. Mér finnst mjög gaman að 

skrifa á spænsku, svo ég ákvað að prófa að semja lag dagsins á ensku og spænsku. Þegar lagið var 

tilbúið sendi ég upptöku og hljóma á hljómsveitina. Þegar við komum í Mengi náðum við að æfa 

lagið í hljóðprófinu og það var síðan flutt á tónleikunum um kvöldið. Lagið var númer 38 og bar 

heitið ”Out Tonight“ og er vinsælasta lagið á plötunni sem við tókum upp í tengslum við verkefnið. 

Eftir þessa tónleika var nýr liður í öllum tónleikum okkar að flytja alltaf lag dagsins. Upp að lagi 65 

náðum við að spila lag dagsins í lifandi flutningi á Kaffi Vinyl, Norræna húsinu og Kex Hostel. Ég 

er mjög þakklát fyrir að hljómsveitin var til í að prófa þetta með mér og mér fannst alltaf gaman 

semja fyrir tónleika sem áttu sér stað sama kvöld. 

Mynd18                                                                                       Mynd19

17 Wickman, Forrest. It’s Not Just Björk: Women Are Tired of Not Getting Credit for Their Own Music.
18 YouTube. Lag númer 52 River (https://youtu.be/u_MtxD0h9a0)
19 YouTube. Lag númer 38 Out Tonight (https://youtu.be/1mKo1DIkT4Q)
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Lag #66-86 –  Frá stressi yfir í flæði

Ég var að semja á hverjum degi en hafði samt oft þá tilfinningu að ég gæti gert meira. Fyrir lag 

númer 71 gerði ég lagið með systur minni Emily. Hún skrifaði meirihluta textans (sjá hér að neðan) 

og hún benti mér á að ég þyrfti að taka því rólega og vera góð við sjálfan mig. Það var mjög skýrt  

en einhvern veginn gat ég ekki meðtekið það.

#71 Time20

Music & Lyrics by Emily & Mill

VERSE 1

Only see the result, but never the process

Only the gold but never the darkness

Sometimes I always feel behind, but things take time

I'm running towards a goal I can not see yet

Trying to get it all done before sunset

Somehow I always feel behind, but things take time

CHORUS 1

I'm telling you that nothing can slow me down ohoho

Make sure to keep you feet on the ground ohoho

Or you're gonna burn baby, burn baby, go crazy, go crazy

And that's when you know that I should have taken more time

VERSE 2

Missing out on the fun and friendships that follow

Filling my home but I still feel so hollow

I tell everyone I'm fine, but things take time

CHORUS 2

I'm telling you that nothing can slow me down ohoho

Make sure to keep you feet on the ground ohoho

Or you're gonna burn baby, burn baby, go crazy, go crazy

And that's when I know that I should have taken far more time

Time, time, time, time, time, time, take more time

20 YouTube. Lag númer 71 Time (https://youtu.be/Kgy7Xz__XEw)
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- #79 All for me

Þegar ég var að nálgast lag númer 80 var ég að keyra heim eftir tónleika númer 100 fyrir árið 2018 

og var samt að hugsa um hvað annað ég gæti gert fyrir minn tónlistarferil. Á þeirri stundu áttaði ég 

mig á því hve sterkt ég upplifi að mér finnst ég aldrei gera nóg. Á sama tíma upplifði ég ánægjuna  

sem kom í kjölfar þess að ég kláraði lögin. Sérstaklega þegar ég hélt að ég myndi ekki geta það. 

Þegar ég kláraði lag þrátt fyrir að vera þreytt eða tímaleysi leit ég oft í spegilinn, brosti og hrósaði 

sjálfri mér. Það var vendipunktur fyrir mig. Ég áttaði mig á því að það að einbeita mér að fjölda 

tónleika eða lagasmíða gladdi mig ekki. Það að virkilega taka mér tíma til þess að semja og gleyma 

mér í ferlinu var það sem ég varð stolt yfir og spennt fyrir að halda áfram með. Að semja varð 

skemmtilegt og það sem skipti máli í staðinn fyrir að gera eitthvað fyrir aðra.

#79 All For Me21

Music & Lyrics by Mill

VERSE 1

Always think I should do more

But of what I'm never sure

Keep saying things to myself

That hurt to the core

It's easy to blame those around

But now I stand here with the most sound

Person I've ever met

So clearly these issues are mine to sweat

PRE CHORUS 1

Time and time again, I seem to fall back to my old track

With every phase I get through I get a little better

CHORUS 1

It's all for me it's all for me

I just have to learn to believe

And know that it's me and know my worth, and trust my words

When I say that you're a good girl

VERSE 2

I take the book of my old shelf

So many about self help

21 YouTube. Lag númer 79 All For Me (https://youtu.be/EqtRlTRAmSU)
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Like I always knew, even though the words never got through

PRE CHORUS 2

CHORUS 2

It's all for me it's all for me

I just have to learn to believe

And know my worth, and know my words

When I say that you're a good girl, you're a good girl, you're a good girl

This life is for me, it's all for me

Lag #87-99 – Tilraunir

Þegar ég skildi hversu mikilvægt það er fyrir mig að gera þetta fyrir mig en ekki hugsa um það sem 

ég held að aðrir vilji, var þungu fargi létt. Allt í einu fékk ég tækifæri til að gera það sem ég vildi 

prófa. Það passaði mjög vel að á þessum tíma hélt Bára Gísladóttir, tónskáld og kontrabassaleikari, 

fyrirlestur í tónlistardeild LHÍ. Hún talaði um verkið sem hún gerði þar sem hún notaði söguna um 

hryðjuverkaárásina í Tókýó í Japan árið 1995.22 Mér fannst áhugavert að heyra að það er hægt að 

búa til tónlist út frá konsepti frekar en því semi hljómar tónfræðilega vel. Mér fannst þetta mjög 

spennandi og vildi fara beint heim og prófa að gera konseptverk. Ég hafði heyrt um svipaðar 

hugmyndir áður, en ég hafði aldrei séð konu á mínum aldri vinna svona vinnu. Eins og Helen Davis 

skrifar um í The representation of women in the British rock music press, er mikilvægt að sjá konur 

tala og skrifa um tónlist til að sýna að konur séu hluti af þessari tónlistarheimi.23 Bára Gísladóttir 

leyfði mér ómeðvituð að prófa að gera konseptverk og tilraunir. Ég varð svo spennt að ég fór beint 

heim og samdi verk um poppkorn.24 

Mynd. Bára Gísladóttir 25

22 Bára Gísladóttir. What Inspires Me?
23 Davies, Helen. The representation of women in the British rock music press.
24 YouTube. Lag númer 87 Popcorn (https://youtu.be/vHwCm2tobY4) 
25 Bicnick, Art. Mynd. Bára Gísladóttir
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Þetta var fyrsta tilraunaverkið mitt. Það var svo gaman að setja það á netið og sjá að þetta var allt í  

lagi. Ég veit ekki hvaða slæmu hlutir ég hélt að myndu gerast ef ég gerði tilraunir, en reynslan var 

mjög skemmtileg og daginn eftir gerði ég annað verk um samfélagsmiðla þar sem ég borða snarl á 

meðan ég nota mismunandi hljóð úr símanum mínum.26

Eftir þessi verk virtist eitthvað gerast í heilanum mínum. Ég var að gera skrýtna hluti og 

fólki var alveg sama! Mér hefur alltaf fundist erfitt að gera tilraunakennda hluti í tónlistinni minni. 

Ég hef alltaf reynt að vera innan einhver konar popptónlistarramma til að forðast að gera „mistök” 

við gerð tónlistar. Í ritgerð eftir Holly A. McGregor, Fear of failure and shame, nefnir hún að 

einstaklingar sem eru hræddir við að gera mistök virðast hafa lært að skilgreina mistök sem 

óviðunandi atburði sem hafa neikvæðar afleiðingar fyrir sjálfsálit og sjálfsöryggi.27 Þetta er 

tilfinningin sem hefur komið í veg fyrir að ég prófi nýja hluti. En allt í einu hafði ég gert eitthvað 

sem var nýtt og öðruvísi. Forvitnin varð sterkari en óttinn og nýfengin reynsla hjálpaði mér að 

sigrast á óttanum.

Á næstu 100 lögum byrjaði ég að nota pedala á gítara, píanó og raddir og gerði 

tilraunatónlist. Ég byrjaði ekki endilega að rannsaka eða lesa um tilraunatónlist. Það var frekar að 

ég leyfði mér að búa til tónlist sem var ekki „venjuleg“ lög eins og ég var vön að gera. Áður samdi 

ég venjuleg lög með textum um ást, sorg eða ótta. Lögin voru aldrei lengur en þrjár eða fjórar 

mínútur. Þau höfðu alltaf skýra uppbyggingu með versum, brú og viðlagi. Það var virkilega gaman 

að þora loksins að brjótast frá þessum reglum og það hjálpaði mér að þroskast töluvert sem 

tónlistarkona.

             Mynd28 29           

                        

             Mynd30 31

26 YouTube. Lag númer 88 Social Habits (https://youtu.be/W5-IOV37PrU)
27 McGregor, Holly A. The Shame of Failure: Examining the Link Between Fear of Failure and Shame.
28 YouTube. Lag númer 93 Tunes (https://youtu.be/uprXUJNbTQ0)
29 YouTube. Lag númer 118 Apple of my eye (https://youtu.be/TzS4hXqz3Yk)
30 YouTube. Lag númer 135 Halloween (https://youtu.be/Xzwtk-7qfSk)
31 YouTube. Lag númer 150 Organelle (https://youtu.be/rQz7GOt2D3M)
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Lag #100-144 – Ný orka

Að komast í lag númer 100 var hvetjandi og gaf mér nýja orku fyrir verkefnið. Það hjálpaði líka að 

ég var í París á þeim tíma. Kærastinn minn hafði leigt íbúð á Airbnb með píanói og ég fékk lánaðan 

gítar hjá vinum okkar í hverfinu. Ég man hversu ánægð ég var að klára lag númer 100 og stolt af 

sjálfri mér.32

- Að vinna með öðrum

Tímin leið og ég byrjaði að sjá möguleikana í að hafa gaman að verkefninu. Það er eftirtektarvert að 

ég hafi ekki fyrr komist að þessari niðurstöðu – að finna ánægjuna í iðjunni sjálfri. Þegar ég var að 

ferðast þurfti ég að finna nýjar leiðir til að skapa án þess að vera með öll hljóðfærin mín. Það var 

líka gaman að gera lögin með öðrum. Uppáhalds lögin mín eru þegar amma er að gera housetakta33 

og þegar systir mín og ég erum að spinna eitthvað verk í sumarbústaðnum okkar í Svíþjóð.34

Lag #145-219 – Logic

Ég byrjaði að nota tölvuna meira til að skapa og notaði desember í að semja lög um íslensku 

jólasveinana. Óttinn hefur alltaf verið mikill hjá mér þegar kemur að því að vinna tónlist í tölvu, 

hvað þá að semja á tölvu. Mér líkar það ekki sérstaklega vel og verð oft svekkt þegar það gengur 

ekki eins og ég hafði ímyndað mér. Þegar ég fór að hugsa meira um hvernig lag dagsins myndi 

koma út og hvað fólk myndi hugsa, varð það enn auðveldara að byrja að nota tölvuna til að semja.  

Ég vildi nota tækifærið og læra meira á Logic sem upptökuforrit. Á þessum tíma var ég að vinna 

verk fyrir Ómkvörnina og það hjálpaði mjög mikið að ég var ekki eins hrædd við að vinna í tölvu, 

þar sem ég hafði gert nokkur áðurnefnd tilraunaverk. Svo ég tók upp hljóð frá tveim ritvélum og 

byrjaði að taka upp verk sem varð lokaverkið mitt fyrir önnina og fyrsta verkið frá mér sem var ekki 

poppþjóðlag með gítar og söng.35

Lag #220-249 – Good Night Stories for Rebel Girls

Erfiðleikarnir við að finna efni til að skrifa um komu aftur eftir jól og ég varð að finna eitthvað sem 

gæti veitt mér innblástur. Einn daginn sat ég á Eymundsson við Skólavörðustíg að lesa og drekka te. 

Ég fór í skoðunarferð um bókabúðina og fann bók sem heitir Kvöldsögur fyrir uppreisnarstelpur. Í 

henni voru svo frábærar myndir og smásögur um konur sem hafa gert eitthvað merkilegt í gegnum 

tíðina. Þetta var það sem mig vantaði sem innblástur fyrir næstu 100 lög! Það var svo hressandi að 

32 YouTube. Lag númer 100 What does your heart say? (https://youtu.be/E1Y0GVwV5Ag)
33 YouTube. Lag númer 132 Farmor (https://youtu.be/hbu1uqQ1Nk0) 
34 YouTube. Lag númer 191 Hattlampa (https://youtu.be/bdbXygkHA0M)
35 YouTube. Lag númer 168 Ritvél (https://youtu.be/BXya31_-je8)
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fá að skrifa um eitthvað annað en það sem ég sjálf var að hugsa um allan daginn. Ég naut þess líka  

að læra um allar þessar konur og sögur þeirra. Það kom líka fyrir að ég fékk skilaboð frá fjölskyldu 

þessara kvenna, sem þökkuðu fyrir lögin um frænku, ömmu eða langömmu sína. Ég held að það sé 

mikilvægt að vinna að jafnrétti kynjanna á uppbyggilegan hátt og mér fannst gaman að geta gert það 

að hluta af þessu verkefni.

Lag #250-289 –  Tækifæri til að læra að pródúsera og taka upp

Ég var glöð að vera með 100 lög eftir í ferlinu, því það var svo mikið sem ég vildi læra og prófa. 

Mér fannst samt erfitt að semja tónlistina í tölvu og vildi vinna með stúdíóóttann. Ég gerði lítið 

stúdíó heima og byrjaði að semja lög við vídeó sem ég tók upp í símanum. Þetta var skemmtileg 

áskorun og ég lærði að ég get gert miklu meira en ég hélt þegar það kom að upptöku og framleiðslu. 

Ég fann mikið frelsi í því að flytja lag dagsins ekki í lifandi flutning fyrir framan myndavél, heldur 

að einbeita mér bara að því að semja og taka upp. Ég hef líka gaman af því að taka upp myndbönd 

svo ég var mjög ánægð að vinna með tónlistina og hugmyndir í kringum myndbönd. Stundum tók 

ég myndbandið fyrst og gerði tónlistina með myndbandinu, og stundum öfugt. Ég held að 

hápunkturinn hafi komið þegar ég bjó til lag númer 265 og fékk að fagna því að það voru 100 lög 

eftir af verkefninu.36

- Ferðalög

Það varð svolítið erfitt að halda áfram að taka upp myndbönd og framleiða lög í Logic þegar ég fór í 

frí til Bandaríkjanna í þrjár vikur, en það tókst. Ég hafði með mér midi-hljómborð, tölvu, hljóðkort 

og hljóðnema og bjó til lögin þar sem ég var stödd hvern dag. Núna er það líka skemmtileg 

ferðadagbók úr fríinu mínu.37

Lag #290-365 – Að taka upp plötu

Þegar ég kom heim eftir ferðina leið mér eins og ég væri búin að prófa að taka upp myndbönd og 

semja lög í Logic, svo ég fór aftur að nota bókina Kvöldsögur fyrir uppreisnarstelpur og samdi öll 

lögin á gítar. Það var líka frelsandi að finnast ég ekki lengur þurfa að koma fram í myndbandinu 

þannig að flest myndböndin er bara af gítarnum og sokkunum mínum. Ég var heldur ekki með sama 

magn af orku síðustu 70 lögin því á þessum tíma vorum við farin að vinna að upptökum fyrir 

plötuna sem við vildum gefa út þegar verkefninu lyki. Til þess að spara orku fyrir skólann og 

upptökurnar endaði ég oft daginn með því að lesa um eina konu í bókinni, fór á netið og fann 

nokkrar hljóma frá einhverju lagi og samdi nýtt lag út frá því. Ég tók Bítlalögin í nokkra daga, svo 
36 YouTube. Lag númer 265 Love Yourself (https  ://youtu.be/bCk060IeGmY)
37 YouTube. Lag númer 273 Is that all you've got? (https://youtu.be/9YoM3CJsuBw)
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Adelelög nokkra daga og svo framvegis. Svo hóf ég einfaldlega upptöku á símanum mínum og 

byrjaði að semja ,,í beinni“ út frá hljómum og sögu konunnar sem hafði lesið um þann dag.

Í lok verksins höfðum við tekið upp plötu með ellefu lögum úr lag-a-dag-verkefninu. Síðasta 

lagið hét Woman's World38, sem kom út á kvenréttindadaginn 19. júlí 2019 og varð titillag 

plötunnar Woman's World (365 Days).39

Mynd40 41                                                                                     Mynd38 

Svipaðar pælingar/verk eftir aðra

Ég fékk mikinn innblástur frá rithöfundum sem nota aðferð sem kallast freewriting. Freewriting eða 

frjáls ritun er tækni þar sem einstaklingur skrifar stöðugt í tiltekinn tíma án þess að hafa áhyggjur af 

málfræði eða stafsetningu. Stundum skrifar nemandinn frá ákveðnum fyrirmælum sem kennarinn 

veitir.42 Þrátt fyrir að frjáls ritun framleiði oft hrátt, eða jafnvel ónothæft efni, getur það hjálpað 

rithöfundum að sigrast á skrifblokkum og byggja upp sjálfstraust með því að leyfa þeim að æfa 

textaframleiðslufasa ritunarferlisins án ótta við ritskoðun.

38 YouTube. Lag númer 365 Woman's World (https://youtu.be/tpM27Ftbjww)
39 Woman's World (365 Days) - Platan á Spotify: spoti.fi/2B24sYb
40 Jonstam, Nellie. Listakona, plötuumslag.
41 Elvar S. Júlíusson. Grafískur hönnuður, plötuumslag.
42 Marshall, Sharon. A case for private freewriting in the classroom.
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Ég sá þetta sem verkefni þar sem ég myndi nota þessa skriftarhefð og flytja það yfir í að skrifa  

tónlist. Ég heyri oft frá skapandi fólki hversu mikilvægt það er að halda alltaf áfram.43 

Sérstaklega frá rithöfundum sem segja að það hjálpi að skrifa á hverjum degi.44 

Ég hef heyrt það sama frá hljóðfæraleikurum sem æfa á hverjum degi. En ekki þegar talað er um 

tónskáld. Ég skildi af hverju þegar ég var búin með verkefnið og skildi hvað þetta var ótrúlega 

erfitt. Þegar ég var í verkefninu varð það venja og þegar því var lokið skildi ég hversu erfitt það 

hafði verið. Það leiðir okkur að listformið úthaldslist sem þetta verkefni flokkast undir í heild sinni. 

Að búa til list sem á líka að vera líkamleg eða andleg áskorun var algjörlega það sem varð. Að 

hugsa að þetta væri úthaldslist hjálpaði mér líka að halda áfram. Þetta var ekki bara tónlist, heldur 

heilt ár af listsköpun sem heildarverk.

          Aðrir sem hafa unnið áhugaverða úthaldslist eru Marina Abramović, sem sat í MOMA átta 

tíma á dag í 750 tíma á meðan fólk gat setið fyrir framan hana án þess að tala.45

Sem tónlistarkona er uppáhalds úthaldsverkið mitt 24 Hours of Happy. Oprah talar við Pharell 

Williams í viðtali um hvernig lagið Happy var ekki spilað í útvarpinu fyrr en 24 tíma myndband var 

gert við lagið og það varð skyndilega vinsælt um allan heim.46 

Við vorum nokkur sem gerðum lag á dag á sama tíma. Ég fann þetta fólk í gegnum 

kassamerkið #AsongADay á Instagram. Flestir gáfust upp eða skrifuðu lög nokkra daga vikunnar í 

staðinn fyrir alla daga. Það var samt frábært að eiga tónskáldavini á netinu. Við sendum stundum 

skilaboð á milli okkar til að minna okkur á að við erum ekki ein í þessu.

Mynd. Marina Abramović 45

43 Gilbert, Elizabeth. Magic Lessons with Elizabeth Gilbert.
44 Dawson, Janis. Write a Little Bit Every Day.
45 Greenwood, Elizabeth. Wait, Why Did That Woman Sit in the MoMA for 750 Hours?
46 Oprah Prime. Pharrell Williams.
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 Viðbrögð

Að deila þessu verkefni á vefnum og og finna að fólk fylgdist með verkefninu á hverjum degi 

hjálpaði mér mikið. Að vita að það voru einhverjir sem biðu eftir lagi dagsins hjálpaði mér að 

setjast niður og semja á dögum þegar ég fann ekki innblástur. Ég missti fylgjendur á YouTube sem 

er skiljanlegt vegna þess að allir vilja kannski ekki fá eitt vídeó frá mér á hverjum degi í eitt ár. Þeir  

sem héldu áfram að fylgja verkefninu voru mjög hvetjandi og margir sendu skilaboð og skrifuðu 

góða hluti um myndböndin á YouTube. RÚV kom tvisvar í heimsókn til mín og sagði fréttir af 

verkinu. Fyrst fyrir lag númer 10047 og síðan þegar verkefninu var lokið með lagi númer 365.

Hvað lærði ég

Það sem mér finnst skemmtilegt er að hálfu ári eftir að verkefninu lauk þá er ég að vinna að nýrri 

plötu og í því ferli finn ég virkilega hvernig verkefnið hjálpaði mér. Það er fyrst núna sem ég er að  

semja lög sem mér finnst góð og skemmtileg. Mér finnst Helen Nienhaus Barba skrifa svo vel um 

þetta í ritgerð sinni, Songwriting and self discovery: Margir faglegir lagahöfundar leggja mikið upp  

úr því að semja lög og aga sig gjarnan til að koma fram við skapandi vinnu eins og hvert annað  

starf, en það eykur ekki endilega sköpun frumlegra laga.48 Hún skrifar einnig: Woody Guthrie, einn 

af bestu lagahöfundum landsins, sagði einu sinni að lagasmíðar væru eins og fiskveiðar. Þú leggur  

línuna þína inn og vonar að þú náir einhverju.49

Í upphafi ritgerðarinnar skrifa ég um það hvernig ég hef alltaf verið góð í að klára lög ef ég 

veit að einhver bíður eftir þeim. Rétt eins og ég vissi að ég myndi klára lag á dag vegna þess að fólk 

voru að fylgjast með verkefninu á YouTube. Það er gott að vera með tímamörk sem hjálpa mér að 

gera það sem ég segi að ég muni gera. En það er nú, þegar ég hef æft mig í að semja og hlusta ekki  

á eigin ótta, að ég er farin að semja bara fyrir sjálfa mig. Það er nú sem galdurinn kemur inn í 

skapandi heim minn. Ég held að ég væri ekki á þessum stað ef ég hefði ekki klárað þetta verkefni.

Hvernig hefur þetta verkefni haft áhrif á mína skapandi vinnu?

Þegar ég var að vinna verkið átti ég erfitt með að finna tíma á hverjum degi til að vera ein og semja.  

Ég lærði hversu mikilvægt það er að taka tíma og pláss sem ég þarf til að vinna skapandi vinnu. 

Þegar ég er  með öðrum, hugsa ég of mikið um fólkið í kringum mig sem tekur orku frá tónlistinni. 

Ég komst að því að ég þarf að finna rýmið mitt þar sem ég get lokað hurð og unnið án þess að 

nokkur trufli mig.50

47 RUV. Goð leið til að hætta að horfa a netflix.
48 Barba, Helen Nienhaus. Songwriting and self discovery.
49 Zollo, Paul. Bob Dylan: The Song Talk Interview.
50 Woolf, Virginia. A Room of One’s Own.

17



Eftir að verkefninu lauk vildi ég heiðra verkið með tónleikum og fara ekki beint í að semja nýja 

tónlist. Ég vildi gefa mér tíma til að æfa og flytja bestu lögin af plötunni, en þegar 

tónlistarkennarinn minn, Sóley Stefánsdóttir, bað mig um að semja eitthvað nýtt, þá var ég ekki 

lengi að semja nýtt lag. Í nóvember og október 2019 hef ég skrifað ný lög og hef aldrei náð eins 

góðum árangri í sköpunarferlinu. Ég treysti því að ég geti klárað það sem ég byrja á og hef haft eitt 

ár í að æfa mig í að hlusta ekki á neikvæðu raddirnar í höfðinu á mér meðan ég er að skrifa. 

Gagnrýnisraddirnar koma enn, en það er auðveldara að hlusta ekki á þær og treysta á sjálfa mig sem 

tónskáld og skapandi manneskju. Phillippa Lally skrifar í ritgerð sinni How are habits formed um 

það hvernig þetta er misjafnt milli einstaklinga og hvernig það tekur langan tíma að breyta venjum. 

Í rannsókn sem hún gerði gerir hún sér grein fyrir að tíminn sem það tók þátttakendur í 

rannsókninni að breyta hegðunarmynstri var á bilinu 18 til 254 dagar; sem bendir til verulegs 

breytileika á þeim tíma sem það tekur fólk að ná markmiðum sínum. Hún leggur áherslu á að það 

geti tekið mjög langan tíma.51

Ég lærði mikið af verkefninu og ég veit að maður getur skrifað tónlist og unnið skapandi á 

hverjum degi. Kannski ekki endilega til þess að öll lögin verði góð, heldur er maður tilbúinn að 

vinna þegar góð hugmynd kemur til þín. Ég held að það séu tímar þar sem ég er meira tengd 

tónlistinni og þá er gott að vera tilbúin og hafa tíma til að vinna vel og klára lögin sem koma þegar  

ég er á þeim stað. Ég held virkilega að stundum séu stundir í lífinu þar sem tónlistin virkar bara. Eitt 

gott dæmi er í hlaðvarpsþættinum Dolly Parton's America þegar Dolly Parton rifjar upp þegar hún 

fór yfir gömul bönd úr lagasmíð sinni og tók eftir því að Jolene og I Will Always Love You voru á 

sömu segulbandsupptöku, sem þýðir að hún samdi þessi lög á sama tímabili.52 Stundum eru 

aðstæðurnar bara réttar.

51 Lally, Phillippa. How are habits formed? Change of habits by daily repetition.
52 Dolly Parton's America. Podcast. Episode 2.
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Niðurstaða

Ég byrjaði á þessu verkefni til að sýna öðrum hvað ég get gert og endaði með því að bera meiri 

virðingu fyrir sjálfri mér sem tónlistarmaður og tónskáld. Ég hef alltaf haft gaman af því að vinna 

skapandi vinnu undir einhvers konar pressu og hafði mjög gaman af því að gera það í heilt ár. Það 

var áskorun að vinna skapandi á stundum þegar ég er ekki vön að gera neitt slíkt, til dæmis þegar ég 

var á ferðalagi. Þetta verkefni gaf mér tækifæri til að læra meira um upptökur án þess að hafa tíma 

til að verða of kvíðin vegna tölvuvinnu. Það var gaman að finna nýjar leiðir til að finna innblástur, 

eins og að nota bækur og sögur um annað fólk. Þegar verkefnið hófst hélt ég að ég þyrfti bara að 

vinna nógu mikið og þá myndi eitthvað gott gerast á mínum tónlistarferli. Það var það sem ég bjóst 

við. Ég samdi eitt lag á dag í eitt ár og gaf út plötu. En það breyttist ekki mikið á tónlistarferli  

mínum. Ég fékk ekki fleiri tónleika, meiri laun eða meiri hlustun (Í staðinn missti ég fylgjendur á 

YouTube). En að „ekkert mikið gerðist“ var nákvæmlega það sem ég þurfti. Ef maður getur ekki 

skipulagt eða vitað hvað er að gerast á tónlistarferlinum, þá getur maður bara einbeitt sér að því að 

gera það sem fær mann til að líða vel. Þannig að núna er ég að vinna að nýrri plötu sem mér líður 

mjög vel með. Tónsmíðaaðferðirnar sem ég lærði í verkefninu veita mér svo mikla hjálp og gleði. 

Þetta verkefni breytti skapandi vinnu minni vegna þess að ég lærði að treysta sköpunargáfu minni 

og nú veit ég að ég get samið lag á einum degi.
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