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„Þegar öllu er á botninn hvolft þá fer allt einhvernveginn, þótt margur efist um það á tímabili.“ 
–Halldór Kiljan Laxness, Sjálfstætt fólk



Útdráttur  

Í þessari ritgerð fer ég yfir ferli lokaverks míns úr tónsmíðum. Verkið Við þurfum að tala 

saman/We need to talk, er um 45 mínútna langt myndbandsverk/leikhúsverk sem er í 

flutningi með 4 manna hljómsveit og allir 3 karakterar úr myndsbandverkinu birtast á 

einhverjum tímapunkti flutningsins á sviðinu. Í verkinu er tónlistin allsráðandi, bæði í 

formi upptöku og lifandi flutnings.  Myndbandsverkið er textað, í einni útgáfu á íslensku 

og annarri á ensku. Það er enn mögulegt að þýða verkið á fleiri tungumál.  

Í þessari ritgerð tala ég um það hvernig ferlið skiptist upp í 2 meginhluta. Fyrri hlutinn snýr 

að hugmyndavinnu í hópavinnu og gerð myndbandsverks. Sá hluti fór fram frá byrjun 

september 2019 til desember 2019. Seinni hlutinn snýr meira að tónlistarsköpun verksins. 

Ég geri stuttlega grein fyrir öllum samsköpurum verksins, því að þetta verk er stórt 

samsköpunarverk sem varð til út frá minni hugmynd og undir handleiðslu minni, sköpun 

myndbandsverks í hópavinnu, tónlistarsköpunina í samstarfi við hljómsveit og svo hvernig 

plönin fara oft ekki eins og þeim er ætlað að fara. Ég fjalla um áhrif umhverfis og pólitík á 

listafólk nútímans og listsköpun þess og þá helst loftlagsvána. Ég fer líka í helstu 

hindranirnar sem urðu á vegi mínum svo sem erfiðleika við að finna rými, persónulega 

erfiðleika, erfiðleika tengdum pólitískum réttrúnaði og áhrif heimsfaraldurs. Ég nefni 

einnig áhrifavalda mína, listafólk sem hefur farið ákveðnar leiðir í listsköpun sinni og verið 

mér innblástur.  
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Inngangur  

Plastprinsessan og Plantímon sitja og horfa út í loftið. Þau eru farin að efast um hver 

tilgangurinn með þessu sambandi er. Þar sem allt hefur gengið á en ekkert áunnist. 

Sambandsafmælið er gengið í garð enn einu sinni en hverju ber að fagna þegar sambandið 

er orðið svo slitið og þreytt? Þau eru byrjuð að berjast sín á milli, hún er gráðug og hefur 

látið góðærið glepja sig. Hann er orðinn æstur og fer nánast hamförum við minnstu ýfingu 

vegna aukins þrýstings sem hefur byggst upp að undanförnu. Það eru áhrifin sem hún hefur 

á hann. Á þessum tímapunkti þarf að ræða málin en hvað er málið? Af hverju er svona 

erfitt að tala um þetta blessaða mál? Er bleikur fíll í herberginu? Hvernig er best að eiga 

samskipti? Hvernig fór samlífið úr því að vera fallegt og gott, yfir í að vera sníkjulíf og 

stjórnun?  

Ástæðan fyrir því að mig langaði að fá þessa tvo aðila til að koma saman og spjalla um 

samband sitt er útaf loftlagsvandanum. Umhverfiskvíði minn vegna ástands heimsins hafði 

áhrif og ég vildi reyna að komast að því hvernig við manneskjur getum átt betra samtal við 

náttúruna. Kannski með því að setja hana í búning sem við skiljum, persónugera hana og 

þykja vænt um hana. Við getum ekki lifað án hennar. Við höfum mótað hana okkur í hag 

og í stað þess að breyta hegðun okkar kennum við henni frekar um að vera ekki nóg fyrir 

okkur.  

Ég vann með fólki sem hefur styrkleika á mörgum sviðum og vildi nýta það til þess að 

koma hugmyndinni frá okkur í mismunandi miðlum. Myndbandsverk, Stop-motion, 

brúðuleikhús, teiknimyndasaga, tónleikhús og sviðsverk. Hugmyndin er samt í grunninn 

mjög skýr: Samtal á milli tveggja aðila, Plastprinsessan sem er táknmynd fyrir mannkynið 

sem hefur beislað og valtað yfir náttúruna og Náttúran, karakter með blómapottshaus 

nefndur Plantímon sem reynir að koma frá sér sinni hlið. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar tala 

ég um fæðingu hugmyndarinnar og nefni samskapara verksins. Svo skrifa ég um ferlið sem 

skiptist upp í tvö megin tímabil. Ég fer yfir tímalínu og skor verksins og svo helstu 

hindranir. Í 3. kafla ritgerðarinnar set ég mig og verkið í samhengi við nútímann, pólitík og 

áhrifavalda. 
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1. Hugmynd verður að veruleika 

1.1 Upphaf hugmyndar 

Þegar ég kom úr skiptinámi í lok janúar 2019 ákvað ég að taka fríönn frá skóla í stað þess 

að klára bæði lokaritgerð og lokaverkefni á þeirri önn sem átti að vera síðasta önnin mín. 

Ég var viss um að ég myndi missa bæði geðheilsu og allan vilja til að gera tónlist ef ég 

þyrfti að klára bæði á svo stuttum tíma. Í staðinn ákvað ég að taka eina fríönn og svo tvær 

annir í viðbót til að ég gæti gert þetta vel og með mínum hætti. Það gaf mér ákveðinn tíma 

til að hugsa hvað ég virkilega vildi eyða tíma mínum í. Eitthvað sem mér finnst spennandi. 

Hugmyndin um að gera myndbandsverk hafði búið í hausnum á mér um nokkra stund. 

Þetta verkefni var af þeirri stærðargráðu að ég gat ekki séð fyrir mér að það væri gerlegt 

nema í akkúrat þessu umhverfi, með aðstöðu skólans og þar sem samnemendur og vinir eru 

til í að gefa vinnu sína til að hjálpa til við útskriftarverk.  

Í fyrstu var hugmyndin að tveir karakterar, Plastprinsessan og Plantímon væru á 

ótilgreindum stað og ættu samtal um samband sitt. Þau áttu að vera fulltrúar annars vegar 

mannkynsins – í rauninni þá helst sá partur þess sem ég samsama mig við; Hvít, 

skandinavísk kona, sem lifir sínum daglega lífstíl og stefnir jörðinni smám saman í þrot 

með venjum sínum, og hins vegar Plantímon sem er fulltrúi náttúrunnar sem er að svara 

fyrir sig með ýmsum hætti þegar þetta samband er komið á svo skrýtinn stað. 

Grunnhugmyndin kom frá teikningum sem ég teiknaði á bækur sem ég hafði handsaumað 

sumarið 2018. 

                                

Mynd1: Bók með mynd eftir mig í eigu 

Þórhildar Magnúsdóttur.     

Mynd 2: Bók með mynd eftir mig í eigu           

Stefáns Ingvars Vigfússonar. 
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Hugmyndin var að allur texti sem karakterarnir segðu í myndbandsverkinu kæmi inn á í 

talblöðrum sem einhverjir aðrir aðilar, sem skiptu ekki öllu máli hver eru, kæmu með. Í 

ferlinu komumst við þó að því sem hópur að það yrði of mikil vinna og í rauninni væri 

verkið það sama þó að það væri bara textað með mismunandi litum fyrir hvern karkater. 

Það var þó ein sena sem hélst í þessum stíl, sem var hugsanablöðru-sena. 

 

 

Mynd 3: Stilla úr myndbandsverkinu, hugsanablöðru-sena. 

 

Þetta var grunnhugmyndin til að vinna út frá. Ég sá skýrt fyrir mér þessa mynd, án þess að 

vita í rauninni neitt varðandi hljóðheiminn með verkinu. Hugmyndin var að kalla saman 

hóp og varpa fram þessari hugmynd og búa til heildarmyndina með hópnum. Ég vildi líka 

hafa nokkrar senur í öðrum miðlum. Það sem við enduðum á að nota og bæta inn í verkið 

var brúðuleikhús-sena, leir stillu-stuttmynd (stop-motion) og 2D teiknimynda-sena. 

 

1.2 Samstarfsaðilar 

Ég var búin að tala við fólk sem ég var spennt fyrir að vinna með því ég vissi að ég gæti 

aldrei framkvæmt þessa hugmynd án hjálpar. Mér finnst líka almennt skemmtilegra að 

vinna í hópi frekar en ein. Við hittumst nokkur saman 2. september 2019 í 

fundarherberginu í Skipholti 31. Ég deildi út hlutverkum því ég hef unnið í hópum áður og 

vissi af reynslu að ef þetta ætti að ganga upp þá þyrftu að vera skýrar línur um hver ætti að 

sjá um hvað. Þetta var fólkið sem ég fékk með mér í verkefnið og hlutverk þeirra: 

Annalísa Hermannsdóttir og Helgi Grímur Hermannsson – þeirra hlutverk var tengt 
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texta, framvindu og sviðsetningu; Hvað? Hvenær? Af hverju? Þau ákváðu sín á milli hvort 

þau vildu skipta vinnunni á milli sín eða vinna saman. Það endaði svo þannig að Helgi 

Grímur skrifaði upp handrit sem við fórum eftir og Annalísa leikstýrði á setti með Arínu 

Völu Þórðardóttur sem tók upp myndbandsverkið. Helgi fór einnig með hlutverk 

Plantímons í myndbandsverkinu. Rakel Andrésdóttir – Var með í vinnustofum í 

hugmyndavinnu. Hennar hlutverk átti að vera tengt því sjónræna, búningar og leikmynd. 

Rakel varð reyndar að bakka út úr þessu verkefni vegna eigin verkefna og það var allt í 

góðu. Hún gerði brúðu og tók upp brúðuleikhús-senu þar sem Plastprinsessan fer til 

tunglsins.  

 

Mynd 4: Stilla úr myndbandverkinu, geimsena eftir Rakeli Andrésdóttur. 

 

Andrés Þór Þorvarðarson – Var með í hugmyndavinnu en fór svo til Noregs 5. október.  

Katrín Helga Ólafsdóttir (ég) – Eins konar listrænn stjórnandi. Í rauninni var mitt 

hlutverk í mjög stuttu máli að halda utan um alla þræði verkefnisins og svo að gera 

tónlistina. Ása Bríet Brattaberg – Hannaði og saumaði plastprinsessukjólinn. Lena 

Birgisdóttir  –  Var með í hugmyndavinnu og gerði leir-stillu senu og teiknaða senu. 

  

            

Mynd 5: Skissa sem Lena teiknaði af leir-

senunni. 

Mynd 6: Úr 2D senu í myndbandsverkinu 

sem Lena teiknaði. 
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Mynd 7 og 8: Stillur úr leirsenu eftir Lenu úr myndbandsverkinu. 

 

Rakel Ýr Stefánsdóttir – Klippti verkið heima hjá sér (sem var ein tímafrekasta vinnan) 

með mér eftir handriti Helga Gríms. Hún tók líka ljósmyndir á setti og hjálpaði til við að 

redda búningum og leikmunum fyrir tökurnar. 

 

 

Mynd 9: Mynd frá setti, tekin af Rakeli Ýri. 12. október 2019. 

 

Hákon Örn Helgason – Var ljósamaður í upptökunum og lýsti upp myndbandsverkið. 

Steinunn Arinbjarnardóttir – Lék þjóninn í myndbandsverkinu og mun leika hann þegar 

verkið verður flutt. Joshua Ásberg – Hjálpaði til við að litaleiðrétta myndbandsverkið í 

klippi-ferlinu. Salome Lilja Sigurðardóttir og Victor Karl Magnússon – Hjálpuðu til á 

setti og komu fram í myndinni sem draugar erfiðra hugsana í hugsanablöðru-senunni (sjá 

mynd 3). Ég fékk lánaðan risastóran segldúk til að mála fyrir bakgrunn á upptökunum hjá 

Sólrúnu Ylfu Ingimarsdóttur. Þetta er fólkið sem kom að verkinu í fyrri hluta þess, 

tengdan myndbandsverkinu. Ég mun nefna þau sem komu að verkinu í seinni hluta þess, 

sem snéri meira að tónlistarsköpuninni, síðar í ritgerðinni. 
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2. Ferlið 

2.1 Aðferðafræði  

Ég gerði grófa tímalínu af ferlinu fram að því að ég skrifa þessa ritgerð. Ég skipti 

tímalínunni upp í tímabilið 2019 og svo 2020. Fyrri hlutinn (Tafla 1) snýr allur að gerð 

myndbandsverksins og seinni hlutinn (Tafla 2) snýr mest að tónlistarsköpun og svo öll 

plön varðandi flutning og þegar það fer allt úr skorðum. Ég vann töfluna út frá 

dagbókarfærslum sem ég reyndi að skrifa reglulega í hvert skipti sem ég vann í verkefninu 

með öðru fólki. Mér fannst mjög merkilegt, bara fyrir sjálfa mig, að sjá hvað ég eyddi 

mikilli vinnu og tíma í þetta verkefni. Í dagbókina setti ég myndir og texta. Það kom samt  

fyrir að ég gleymdi að skrifa en jæja ég er nú bara mannleg.  

Dæmi um eina dagbókarfærslu: 

25. nóvember 
Katrín, Rakel A 
Laugarnes 
13-17.30 
 
Við vorum á vinnusvæðinu hennar Rakelar í Laugarnesi. Hún lagaði gömlu brúðuna af 
mér og við tókum upp Geimsenuna. Við notuðum sand, hveiti og vikur til að mixa 
tungldótið og Rakel gerði plastkjól á gömlu brúðuna og bætti á hana hári. Náðum að taka 
allt upp nema það sem á að vera á green-screeninu, en Rakel ætlar að gera það. Mjög 
productive dagur 

 

 
 

Myndir 10: Úr dagbók, frá ferlinu af upptökum af geimsenunni. 

Sjá líka – Mynd 4. 
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2.2 Fyrri hluti ferlisins - myndbandsverk 

 

Tafla 1: Gróf tímalína 2019. 

 

Ferlið skiptist í raun upp í tvo meginhluta. Í fyrri hlutanum frá september til desember 

2019 fór vinnan í að skapa myndbandsverkið, frá tilraunastarfsemi, handritagerð að grófri 

heildarmynd af myndbandsverkinu. Það gerðist mjög margt á þessum fjórum mánuðum 

sem ég fer nánar í hér að neðan. Þann 28. desember var matarboð heima hjá mér þar sem 

við Rakel Ýr, sem höfðum klippt verkið saman, sýndum það sem var tilbúið af því fyrir 

hópinn sem hafði komið að verkinu fram að þessu. Það var í raun engin tónlist komin þá. 

Aðeins gróf heildarmynd af myndbandsverkinu.  

Við gerðum ýmsar tilraunir, t.d. brúðuleikhús og útvarpsleikrit þar sem við settum 

okkur í spor þessara karaktera og reyndum að spinna samtal út frá textum sem við höfðum 

skrifað til þess að skilja betur karakterana. Við gerðum það í 4-6 manna hópi. Hópavinnan 

var byggð á umræðum um karakterana og þeirra samskipti.  

 

Mynd 11: Stilla úr brúðuleikhúsi á tilraunastigi verksins. 
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Hér er dæmi um tilraun snemma úr ferlinu. Þar notuðum við litlar brúður sem við 

skrifuðum á talblöðrur fyrir og létum tala saman þannig. Það var áhugavert að sjá eins 

konar myndasögu verða að myndbandsverki. Við komumst strax að því að það var mjög 

mikil spenna á milli karakteranna sem varð oft að rifrildi þeirra á milli.  

17. september vorum við búin að skipta okkur í tvo hópa. Annar hópurinn sá um efni, 

handrit og það sem fjallað er um. Hinn um útlit og leikmynd og meiri praktík. Þann 21. 

september voru ákvarðanir teknar varðandi formið. Nútíminn er akkerið þar sem þau eru í 

myndbandsverkinu og klippt inn og út af honum þegar minningar eða draumsýnir koma, 

þær eru í öðrum miðlum. Þann 4. október var komið gróft handrit frá Helga sem þróaðist 

svo og var fínpússað eftir tökurnar. Hér er stutt greining á verkinu til útskýringar:   

 

SVIÐ, VIDEO, ANNAR MIÐILL Í VIDEO FORMI 

1. SVIÐ: Lag sem þjónn syngur. 
2. VIDEO: Samtal. Þjónn kemur, tekur pöntun. Glas brotnar. Þau segja 

þjóninum að fara með ljóð, þjónn fer úr ramma. 
3. SVIÐ: Þjónn inn á svið, fer með ljóð. 
4. VIDEO: Slow clap og Plastprinsessa tjáir sig. 
5. BRÚÐULEIKHÚS: Geimsena – Plastprinsessa fer til tunglsins. 
6. VIDEO: Plantímoner einn á staðnum, Plastp. kemur inn og hann spyr af 

hverju hún fór. Þjónn kemur með mat. Löng sena af þeim að borða mat og 
segja ekkert. 

7. SVIÐ: Plastprinsessan fer á svið og syngur lag, pantar drykk, fer útaf sviði 
og inn í myndband aftur. 

8. VIDEO: Hugsunablöðru-sena, efasemdir og erfiðar hugsanir. 
9. STOP MOTION: Knús, mikið gert úr því, ástin öll þar . 
10. VIDEO: samtal þeirra á milli, uppgjöf, morph-sena. Þjónn kemur og tekur 

diska, þau panta eftirrétt 
11. TEIKNIMYND: Framtíðin eins og Plastprinsessa sér hana fyrir sér. 
12. VIDEO: Þjónn kemur með eftirrétt. 
13. SVIÐ: Þau labba útaf og inn á svið, syngja lag saman, seinasti dansinn. 
14. VIDEO: Þau labba aftur inn á myndbandið og eftirrétta-sena endurtekur sig.  

 
 

Upptökur á myndbandsverkinu fóru fram í Laugarnesi, í black-boxinu hjá 

listkennsludeildinni þann 12. og 13. október 2019. Fram að þeim þurfti að redda mjög 

miklu, búa til búninga, leikmynd, redda parketi og leikmunum. Það hafðist samt allt og 

tökurnar heppnuðust vel. Við Rakel Ýr byrjuðum að fara yfir efnið og klippa stuttu seinna. 

Á sama tíma var ég líka í sambandi við Lenu og Rakeli Andrésar um að búa til senurnar 

sem voru í öðrum miðlum. Geimsenan var tekin upp í fjórðu vikunni í nóvember en Lena 

vann leirsenuna ein og skilaði mér henni í byrjun febrúar. 



 

 5 

2.3 Seinni hluti ferlisins - tónlist 

 

Tafla 2: Gróf tímalína 2020. 

 

Ég vildi hafa nógan efnivið til að vinna úr af hljóðfærum. Ég hitti þrjá hljóðfæraleikara í 

vinnuaðstöðunni minni í Hafnarfirði og þau spiluðu á hljóðfærin sín. Ég tók þau upp og 

klippti svo niður í hljóðbúta. Þessa hljóðbúta notaði ég svo til að búa til einskonar ný 

hljóðfæri í EX24 sampler í Logic Pro. Þar gat ég svo spilað á midi-hljómborð hljóðin sem 

voru tekin upp. Hljóðfærin sem ég tók upp voru fiðla, sem Ragnheiður Ingunn 

Jóhannsdóttir spilaði á, klarinett, sem Símon Karl Melsteð spilaði á. Svo kom Þórður 

Hallgrímsson og spilaði á trompet og lúður. Ég fékk Símon líka til að syngja rödd 

Plantímon í einu lagi. 

Í tónlistarsköpuninni ákvað ég að fylgja innsæinu. Það var liðið á febrúar þegar ég í 

rauninni byrjaði að semja tónlistina svo ég hafði ekki mikinn tíma til að efast um það sem 

ég var að gera. Ég reyndi að hafa flest eins einfalt og ég gat. Stundum fékk ég mjög skýrar 

hugmyndir fyrir hljóðheim af ákveðnum senum en annað vann ég alfarið í ákvarðanatöku 

og tilraunum með hljóðfæraleikurunum á æfingum. 

Aðal hljóðfærin í lifandi flutningi verksins eru rafmagnsgítar, saxófónn, klarinett og 

trompet. Tónlistin var oft unnin með hljómsveitinni á æfingum. Flytjendur verksins: 

Katrín Helga Ólafsdóttir (ég) – Plastprinsessan 

Steinunn Arinbjarnardóttir – Þjónn, syngur og talar á sviði 

Örlygur Steinar Arnalds – rafmagnsgítar, þríhorn 

Hjalti Nordal Gunnarsson – saxófónn og garðslanga, þríhorn 

Símon Karl Melsteð – klarinett, flauta, þríhorn 

Þórður Hallgrímsson – trompet, flugelhorn, lúður, þríhorn og leikur Plantímon 
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Ég er svo heppin að hafa unnið með sömu hljóðfæraleikurum (nema Steinunni) í öðrum 

verkum eftir mig, t.d. Gangverk pt.1 (2019) svo að þeir skildu mjög vel myndræna 

framsetningu í skorinu. Þar notast ég við snáka, loop-ur, skala, hatta og önnur tákn. Ég 

vann mikið með hljóðfæraleikurunum að tónlistinni. Við prófuðum ýmsar hugmyndir á 

æfingum sem breyttust og þróuðust. Vinna mín var að búa til tónlistina en líka að halda 

utan um allt ferlið frá byrjun til enda, virkja aðra til að taka þátt, stýra en gefa frelsi á sama 

tíma. Mér finnst áhugaverðustu hlutirnir gerast þegar ég er ekki við stjórn heldur eru 

flytjendur að hlusta á hvort annað og spila út frá því innan ákveðins ramma. Ramminn 

getur t.d. verið ákveðinn skali eða tímarammi. Þetta krefst mikils traust til flytjenda. 

Ég skipti verkinu upp í fjóra kafla. Hver kafli byrjar á ‘lifandi-atriði’ sem er fjólublár 

hringur utan um (sjá mynd 12) sem þýðir að karakterar úr myndbandsverkinu koma inn á 

sviðið í persónu og eru með einhvers konar atriði. Inni í öllum köflunum voru svo mismörg 

atriði sem gerðust í myndinni og hljómsveitin spilaði við sum þeirra. Skorið er einskonar 

leiðarvísir í gegnum verkið. Á æfingum ákváðum við í sameiningu ýmis smáatriði sem ég 

skrifaði ekki endilega nánari útskýringar á inn í skorið sjálft. Efst á skorinu má sjá eins 

konar tímalínu (mynd 12) af atriðum sem eru að gerast í myndbandsverkinu. Ég ákvað að 

skrifa nöfn hljóðfæraleikaranna á skorið vegna þess að þetta er samið fyrir og með þeim. 

Verði þetta flutt oftar en einu sinni með öðrum hljóðfæraleikurum þarf ég eflaust að búa til 

nýtt og örlítið nákvæmara skor út frá því sem hljóðfæraleikararnir gerðu, eða gera langan 

útskýringabækling á táknum, eða gera tónlistina með nýjum flytjendum upp á nýtt. Ég er 

opin fyrir öllum þessum möguleikum eins og er. 

2.4 Skorið – útskýring á skori, tímalínu verksins 

1. Kafli 

 

Mynd 12: Skorið, 1. Kafli, Auka-score (hin voru með nöfnum hvers og eins á efst). 
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1. ÞJÓNALAG – Steinunn (Þjónn) syngur lag og býður fólk velkomið og útskýrir 

aðstæður. Þarna var Helgi búinn að semja texta sem ég samdi lag við. Ég vildi að þetta yrði 

sönghæft og eiginlega einskonar popplag. Þessvegna greip ég bassann og samdi laglínu 

yfir mjög einfalda bassalínu sem varð síðan einkonar stef þjónsins sem er uppbrotinn g-

moll og birtist aftur seinna í verkinu þegar þjónninn kemur í mynd. Gítarinn deyr hægt og 

rólega út, límir saman upphafsatriðið við að myndbandsverkið byrji og allt fari af stað. 

2. Myndbandsverkið byrjar, intro og samtal – Þórður (Doddi) má spila stef endurtekið á 

sínum hraða fram að því þegar glasið brotnar. 

3. Glas brotnar – þá gerir Símon trillu að eigin vali á meðan glasið er að brotna í 

myndbandinu. Hjalti og Örlygur gera óhljóð að eigin vali á saxófóninn og gítarinn.  

4. Þjónn kemur – þjónastefið kemur aftur inn í upptöku og stef tínast hægt og rólega inn 

yfir það hjá flytjendunum á þeirra hraða þangað til að þjónn fer. 

5. Þjónn fer úr mynd – en Hjalti gefur Steinunni merki með því að spila eitthvað flott á 

saxófóninn þá veit hún að hún getur gengið inn á svið að hljóðnema. 

 

2. Kafli 

 

Mynd 13: Skorið, 2. Kafli 

 

1. LJÓÐIÐ – Þjónn kemur inn á svið með ljóð sem Plantímon hefur rétt honum og les það 

upp af miklum ákafa, hljóðfæraleikarar spila agressífar og hærra í takt við aukinn hraða í 

upptöku. Þegar þjónn segir „óútskýranlegir líkamsverkir“ er það leyfi fyrir 

hljóðfæraleikara að spila mjög agressíft. 

2. Samtal – Þjónn á samtal við karaktera úr myndbandsverkinu af sviðinu, talar í 

hljóðnema en Plastprinsessa og Plantímon tala við þjóninn með texta á myndbandsverkinu. 

Þjónn fer út af sviðinu eftir það. 
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3. Geimsena – Þar er plastprinsessa að upplifa minningu um þegar hún fór til tunglsins. 

Senan er gerð með brúðu (sjá mynd 10). Klarinettleikari og saxófónleikari fara út í sal og 

blása í gegnum hljóðfærin sín svo það komi vindhljóð. Hljóðupptakan er mjög svipuð, þar 

er Katrín að blása í hljóðnema á marga mismunandi vegu og raula frjálst yfir eins konar 

vögguvísu án texta. Þórður spilar á lúður í hljóðnema 2 sem Örlygur hefur tengt við 

Ableton og sett ákveðna delay og reverb effect-a á. 

4. Samtal – það er horfið til baka úr minningu og yfir í nútímann, þar sem Plantímon situr 

og spyr svo af hverju plastprinsessan hafi komið aftur. Það fer yfir í hringsnákinn 

5. Þjónn kemur með mat – Hljóðfæraleikarar halda áfram að spila hringsnák; hver og 

einn spilar fís-g en hljóðfæraleikari tekur við áður en fyrri aðili endar, svo að allt flæðir í 

hring. Þarna myndast skemmtilegur þrívíður effect þar sem 2 hljóðfæraleikarar eru enn 

aðeins meira út í sal en hinir tveir. Þegar matarsena byrjar hættir snákurinn. 

6. Matarsena – þar spilar Símon sóló á flautu yfir ákveðinn skala í hljóðnema 2 sem hefur 

effecta á sér. Hinir hljóðfæraleikarar gera sig til fyrir næsta kafla, sem byrjar á dansatriði 

með vasaljósum. 

 

3. Kafli 

 

Mynd 14: Skorið, 3. Kafli. 

 

1. VASALJÓS-DANS – Plastprinsessan kemur inn á sviðið og syngur eins konar 80’s 

popplag (á upptöku). Á meðan hafa hljóðfæraleikararnir fjórir gripið sér 2 vasaljós hver og 

dansa með þau. 4 til vinstri, 4 upp, 4 til vinstri, 4 upp og niður. Plastprinsessa pantar annan 

drykk, þjónn kemur með hann og talar við hana, hún labbar útaf sviði og birtist aftur í 

myndbandsverki með nýja drykkinn sinn, talar örlítið við þjóninn úr myndbandsverki. 
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2. Talblöðrur – Þríhornakvartettinn fer í gang þegar tvær verur birtast með 

hugsanablöðrur í myndbandsverkinu. Í kjölfarið af því byrjar leir-senan í einni 

hugsanablöðrunni þá hættir kvartettinn að spila hægt og rólega. 

3. Leirsena – hljóðfæraleikarar eiga ekki að spila neitt, tónlistin í upptökunni er 

draumkennd. Ég notaðist við hljóðbúta úr verki mínu Gangverk pt.1 (2019) 

4. Spjall – hljóðfæraleikarar eiga ekki að spila neitt. Upptakan er fiðla sem er mjög unnin. 

5. Morph – hér er fiðlan í upptökunni að glissa upp og niður samtímis sul tasto.  

6. Þjónn kemur – Hljóðfæraleikarar fara í tví-snák. Þar spila þeir hvaða 2 nótur sem er úr 

skalanum og næsti tekur við, Örlygur spilar þó hljóminn af öllum nótum skalans undir á 

gítarinn endurtekið. Þegar Plantímon segir „Haltu Kjafti/Shut up“ í myndbandsverkinu 

þagna allir hljóðfæraleikarar í smá stund en halda svo áfram í snáknum þar til framtíðin 

byrjar. 

7. Framtíð – klarinett sóló yfir ákveðinn skala í kjölfar af snáki. Þórður fer baksviðs og 

klæðir sig í Plantímon búning. 

8. Eftirréttur – Gítar spilar endurtekið d-dís. Frjáls túlkun klarinetts og saxófóns túlkar 

rjómann sem birtist í myndbandinu. 

 

4. Kafli 

 

Mynd 15: Skorið, 4. Kafli. 

 

1. SEINASTI DANSINN – Þar kemur Plastprinsessan inn á svið og syngur lag ásamt 

Plantímon (Þórður er búinn að klæða sig í búning hans) þau syngja heilt popplag í 

upptökunni og fara svo útaf sviðinu. Á meðan spila klarinett og saxófónn frjálsar línur með 
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tilliti til ákveðins skala yfir dansinn. 

2. Viltu köku? – Plastprinsessa og Plantímon koma aftur inn á myndbandsverkið og eiga 

endalaust endurtekið samtal. Sama tónlist og hljómaði í byrjun í upptökunni spilast í 

hljóðkerfinu. Sömu stef og hljómuðu í byrjun spila nú saxófónn og klarinett frjálst yfir 

upptökuna. 

Plastprinsessa:  Viltu bita?  

Plantímon:   Nei takk, ekki mikið fyrir sykur, viltu sopa?  

Plastprinsessa:  Nei takk er meiri kaffi manneskja. 

                             Viltu bita? (o.s.frv.) 

 

myndin minnkar hægt og rólega og þau hverfa í tómið og tónlistin stöðvast skyndilega um 

leið og þau hverfa alveg. 

ENDIR. 

2.5 Stutt samantekt 

Við þurfum að tala saman/We need to talk er um 45 mínútna langt verk sem mætti helst 

lýsa sem einhvers konar samsuðu af bíómynd og tónleikhúsi, þar sem karakterar geta 

labbað útaf myndbandsverkinu á skjánum og inn á sviðið og performað þar. Þetta er 

sviðsverk þar sem tónlistin er bæði föst við myndina, unnin úr upptökum af klarinetti, 

trompeti, lúðri, fiðlu, bassa og ýmsum sömplum og synthum sem ég vinn gjarnan með, en 

líka lifandi flutningi á tónlist. Aðal hljóðfærin í lifandi flutningi eru rafmagnsgítar, 

saxófónn, klarinett og trompet.  

Það er draumur minn að verkið verði til á góðri upptöku af tónleikunum sem hægt er að 

setja á netið svo að það sé aðgengilegt sem flestum. Ég ætla samt að reyna að senda það á 

einhverjar kvikmyndahátíðir þegar það er tilbúið og sjá hvernig viðbrögðin verða.  

Það hefur ekki enn verið flutt þegar þessi ritgerð er skrifuð vegna aðstæðna sem enginn 

hefði getað reiknað með. 

 

2.6 Helstu hindranir 

Mér fannst oft erfitt að vera leiðtogi í hópi vina. Ég þurfti að bera mikið traust til fólks, 

mynda gott vinnuandrúmsloft og reyna að fá þau öll til að gera sitt besta, beina þeim í 

ákveðna átt en líka gefa þeim frelsi innan rammans. Ég vildi gefa fólki tækifæri á að sýna 

sínar bestu hliðar og leyfa þeim að koma inn í verkið sem samskaparar þess. Ég þurfti 

stundum að ýta á eftir fólki og vissi ekki alltaf hvernig væri best að gera það því það er 
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enginn peningur í spilinu heldur bara vinagreiðastarfsemi og viljinn til að búa til eitthvað 

flott í samsköpun. Það tók mikið á andlegu hliðina mína að reyna að halda utan um allt. Ég 

hef reynslu af því að stjórna, bæði hljómsveit í leikriti og fleiru en ég hef aldrei tekið að 

mér að stjórna svo stóru verkefni sem er í rauninni mest á mínu nafni og í lok dags, 

eitthvað sem ég stend og fell með. Ég þurfti oft að minna sjálfa mig á í ferlinu að þetta ætti 

nú allt saman bara að vera gaman en ekki svona mikið stress.  

Það var rosalega erfitt að finna sal fyrir verkið, fyrst til þess að taka upp í en einnig til 

að flytja það í. Ég fékk sem betur fer að nota sal í Listaháskólanum í Laugarnesi en það var 

ekki létt því að allir aðrir fá forgang á að taka frá rými, vegna þess að ég er ekki í þeirri 

deild. Tveimur dögum áður en við ætluðum að taka upp voru allt í einu tvö trampólín 

komin inn í salinn, það reddaðist nú sem betur fer, en ég verð að segja að ég fékk pínu hnút 

í magann.  

Ég sat svo sveitt í um það bil 3 vikur að reyna að finna sal. Vegna þess að ég vissi ekki 

nákvæma dagsetningu, vissi ég ekki hvaða hljóðfæraleikarar yrðu á landinu og þar af 

leiðandi ekki hvaða hljóðfæri ég ætti að skrifa fyrir. Mig langaði að hafa tónleikana í 

vikunni 23.  - 29. apríl. Dagsetningin fyrir tónleikana var mjög strategísk hjá mér. Ég gaf út 

plötuna PLASTPRINSESSAN 20. febrúar 2020 og vildi að lokatónleikarnir mínir úr 

tónsmíðum yrðu tiltölulega stuttu eftir það af því ég vissi að ég gæti ekki haft bæði 

útgáfutónleika og lokatónleika. Þá vonaði ég að fólk yrði spennt fyrir bæði plötunni og 

lokatónleikunum mínum, útaf öðru hvoru. Eftir að hafa fengið nei frá Salnum og ósk um 

300 þúsund krónur frá Bæjarbíó fékk ég að lokum svar frá Iðnó, þau vildu endilega fá mig 

fyrir þær 50 þúsund krónur sem ég hef frá skólanum. Það var ákveðinn léttir. 

Það kom stórt bakslag við gerð verksins. Mér finnst erfitt að skrifa um þetta en fyrst 

þetta kom upp í ferlinu, finnst mér að ég verði að skrifa um það. Þetta var eitthvað sem við 

þurftum að spyrja okkur siðferðislegra spurninga útaf og díla við. Síðustu vikuna í febrúar 

fór ég að lesa mér til um fyrirbærið black-face og fattaði að myndmálið sem er notað í 

myndbandinu gæti mistúlkast. Ég varð alveg miður mín þegar ég áttaði mig á að sem 

ábyrgur listamaður á 21. öldinni gæti ég eiginlega ekki látið verkið út í heiminn með þessu 

myndmáli. Plantímon er með blómapottshaus sem er brúnn og rauðar stórar varir, sem er 

mitt myndmál, ég hef sett þær á mig í ímyndarsköpun minni. Rauðar varir og teiknuð 

gleraugu með augum. Þegar rauðar stórar varir eru settar á dökkan flöt verður myndmálið 

þannig að það er hægt að tengja það við black-face.  

Black-face er form af rasískri skopmynd, fundin upp af hvítum Ameríkönum á dögum 

Minstrel-sýninga upp úr 1800. Það er skömmustuleg áminning um grimmt hatur hvítra 
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ameríkana á svörtum.1 Minstrel-sýningar voru eins konar form af skemmtisýningum þar 

sem hvítt fólk setti á sig dökkan farða og lék svart fólk á niðrandi hátt, gerði grín að fólki 

af afrískum uppruna. Stereótýpan af þeim var að þau væru heimsk og löt. Sýningarnar 

innihéldu dans og tónlistaratriði.2 Black-face er mjög niðrandi áminning um þessa tíma og 

telst niðrandi myndmál.  

Ísland er rosalega hvítt samfélag og ég bara hafði ekki áttað mig á því að þetta gæti 

mögulega verið eitthvað vandamál. Því merkingin bakvið karakterinn hefur aldrei verið að 

hann tákni svartan mann heldur að hann sé blómapottshaus-maður með plöntuhár. Ég var 

alveg í mínus og nærri búin að hætta við allt. Ég hafði samband við kennara innan skólans, 

svarta manneskju, hvítar manneskjur og reyndi að komast að niðurstöðu. Þetta var komið á 

þann stað að fyrir mér voru 3 möguleikar í stöðunni: 

 

a) Að hætta við. 

b) Að litaleiðrétta blómapottshausinn í eftirvinnslu, sem ég var ekki viss um að væri hægt. 

c) Að sýna verkið eins og það er en hafa umræður eftir á og fjalla um black-face. 

 

Eftir nokkra íhugun sá ég að möguleiki a) var ekki í stöðunni, nema að ég ætlaði að semja 

eitthvað nýtt svona alveg á seinustu stundu eða jafnvel fresta útskriftinni minni (aftur). Ég 

var búin að vinna í þessu verkefni í a.m.k. 6 mánuði og aðrir höfðu gefið vinnu sína í þetta 

verkefni. Ég var búin að fjárfesta rosalegri vinnu og tíma, mínum og annarra. Ég íhugaði 

að það að hafa umræður myndi vera mjög áhugavert en ég var hrædd um að þá myndi allt 

lokaverkefnið mitt byrja að snúast um þetta og það var aldrei meiningin. Það væri djarft og 

þetta er mikilvæg umræða í dag en engan veginn það sem ég vildi að lokaverkið mitt 

snérist um.  

Ég endaði á að velja kost b) af því að það var enn hægt. Það er mikil vinna og erfitt að 

gera vel en það er samt kosturinn sem ég taldi skástan í þessari stöðu. Ég fékk hjálp frá 

Joshua Ásberg við það. Það var erfitt að fá svona stórt tilfinningalegt bakslag í vinnunni 

minni en á sama tíma fann ég fyrir þegar ég var næstum búin að hætta við allt, hvað mér 

finnst þetta flott og skemmtilegt verk og vil vera stolt af því og geta sýnt sem flestum. 

Covid-19, Heimsfaraldur. Föstudaginn 13. mars, 10 dögum áður en tónleikarnir mínir 

áttu að vera var bein útsending frá blaðamannafundi í sjónvarpinu sem heilbrigðisráðherra 

 
1 Strausbaugh, John. Black Like You: Blackface, Whiteface, Insult and Imitation in American Popular 

Culture. (USA: Penguin, 2006).  

2 Pilgrim, David. (USA: Ferris State University, 2000 /edited 2012) 
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Íslands, Svandís Svavarsdóttir, hafði kallað til. Á þeim fundi tilkynnti hún samkomubann 

frá 16. mars 2020 til 13. apríl 2020 vegna Covid-19. Þetta er fordæmalaus staða, þar sem 

bannað er að hafa viðburði þar sem 100 manns eða fleiri koma saman og ef það eru færri 

en 100 þarf samt að hafa tveggja metra bil á milli fólks. Þetta var ákveðinn skellur fyrir 

mig. Verkið sem ég hafði undirbúið frá því í byrjun september, í um 6 mánuði var allt í 

einu tekið af dagskrá um óskilgreindan tíma. Daginn áður höfðum við í hljómsveit verksins 

haft æfingu þar sem við fórum yfir seinustu hluta verksins sem við höfðum ekki farið í. 

Það var þó gott að vita til þess að þegar það mætti aftur halda viðburði gætum við bara æft 

allt og svo sýnt. Samkomubannið var síðar hert og svo slakað á því en enn í dag þegar þetta 

er skrifað gildir regla sem segir að halda þurfi tveggja metra bili á milli allra sem hittast. 

Þegar þessi ritgerð er skrifuð er það er því miður algjörlega óljóst hvenær verður hægt að 

halda viðburði aftur. 

3. Samhengi 

3.1 Viðfangsefni og Pólitík  

Hlutverk listamanna er að vissu leyti að spegla samfélagið. Áhrif þess sem gerist í 

þjóðfélaginu og í heimsfréttum hefur gífurleg áhrif á listamenn og þeirra listsköpun. 

Umhverfiskvíði og loftlagsmál hafa litað listsköpun margra nýverið og mun örugglega 

halda áfram að vera umræðuefni sem listamenn tala og fjalla um í listsköpun sinni næstu 

áratugina þar sem að vandamálið stefnir því miður í að stækka og stækka í stað þess að 

leysast.  

Verkið Ice watch, eftir Olaf Eliasson og Minik Rosing er dæmi um hvernig listamaður 

og vísindamaður reyna að setja vandamálið beint fyrir framan áhorfendur. Verkið var sett 

upp fyrir utan Tate Modern í London og fyrir utan Bloomberg’s European headquarters 

þann 11. desember 2018 og varði þangað til að allt verkið hafði bráðnað. Það hefur einnig 

verið sett upp á fleiri stöðum, svo sem í París og Kaupmannahöfn. Hér er mín þýðing á því 

sem Eliasson segir um verkið í London: 

„Þegar þú kemur á svæðið mæta þér klumpar úr jöklum. Settu höndina á 

ísinn, hlustaðu á hann, þefaðu af honum, horfðu á hann – og vertu vitni að 

vistfræðilegum breytingum sem heimurinn okkar er að ganga í gegnum. 

Fjarlægð og aftenging heldur aftur af okkur, gera okkur deyfð og 

aðgerðarlaus. Ég vona að Ice Watch vekji upp tilfinningar um nálægð, 
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núvitund og mikilvægi, af frásögnum sem þú getur samsamað þig við og láta 

okkur öll vera þátttakendur. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að 

saman höfum við kraftinn til að taka einstaklingsgjörðir og ýta á 

kerfisbundnar breytingar. Komið og snertið jökul frá Grænlandi og vertu um 

leið snortin af honum. Við skulum breyta loftlags-þekkingu í loftlags-

aðgerðir“ 3 

 

Það er samt spurning hvaða áhrif svona verk hefur. Hvort það nái að hreyfa við fólki á 

þann hátt að það sé tilbúið að breyta venjum eða hvort að fólk hafi bara tekið mynd af sér 

með verkinu, sett á samfélagsmiðla og farið svo heim til sín án þess að breyta um hugarfar.  

Samstarfmaður Olafs að verkinu, Minik Rosing, sem er vísindamaður segir að það að 

vinna með listamanni gefi honum annað sjónarhorn sem höfði meira til tilfinninga, hér er 

talað um hann í viðtali (mín þýðing): 

 

Hann(Rosing) segir að á mörgum árum sem hann eyddi í menntun hafi hann lært að 

þú getur ekki kennt fólki neitt: það sem þú getur gert er að veita þeim innblástur í að 

vilja læra. Fyrir Rosing er lykillinn að verkinu Ice watch, sjónarspil þess: Fegurð 

ísjakanna. Hann vill að fólk dáist að þeim, og að þeim skrýtnu öflum sem að 

mynduðu þau, og hversu hratt þeir bráðna, og að fólk geri sér grein fyrir hversu 

viðkvæmir þeir eru. ,,List getur innblásið einhvern til að vilja gera eitthvað en vísindi 

geta sagt þeim hvað skal gera og hvernig.“ 4 

 

Í samhengi við þetta mætti koma með fullyrðinguna; Að list hreyfir við fólki til að vilja 

breyta heiminum en vísindi séu leiðin til þess. Báðir þessir þættir eru gríðarlega 

mikilvægir, að miðla upplýsingum og að geta brugðist við þeim.  

Dæmi um annan samtímalistamann sem hefur náð að setja þetta risastóra vandamál í 

samhengi sem gerir almenningi auðveldara að tengja við ógnina er Andri Snær 

Magnason, rithöfundur. Í bókinni Um tímann og vatnið 5  gerir Andri atlögu að 

loftlagsmálunum, stærsta viðfangsefni sem jarðarbúar hafa staðið sameinaðir frammi fyrir. 

Hann fer aftur á bak í tímann og talar um  ömmu sína og afa og tilfinningar sem hann ber 

til þeirra. Svo skrifar hann upp samtal við dóttur sína, til þess að gefa lesanda skyn á að í 

framtíðinni mun dóttir hans og fólk á hennar aldri þekkja og þykja vænt um fólk sem gæti 

lifað fram til ársins 2186.6 Það helsta sem Andra tekst vel til í þessari bók sinni er að mínu 

 
3 Olafur Eliasson, Rosing, Mimik. Ice watch. London: Tate Modern, 2018 

4 Judah Hettie. Was Olafur Eliasson Bringing 30 Icebergs to London a Sustainability Own Goal?  

London: Frieze, desember 2018. 

5 Andri Snær Magnason. Um tímann og vatnið (Reykjavík: Mál og menning, 2019) 

6 Andri Snær Magnason. Um tímann og vatnið. bls 21 
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mati að vera sögumaður og segja sögur um hluti sem almennur lesandi skilur. Hann er 

bæði persónulegur og segir sögur af fjölskyldu sinni en nær líka að miðla vísindalegum 

staðreyndum sem eru risastórar og ógnvekjandi, hvort sem það er með húmor eða að lýsa 

erfiðum tilfinningum, og það er ágætis hlutverk listamanns. 

Lokaverkefnið mitt er einskonar tilraun að persónugera mannkynið og náttúruna og 

leyfa þeim að eiga samtal um samband sitt. Til þess að setja það í búning sem áhorfandi 

gæti tengt betur við. Við skoðuðum þau út frá mismunandi vinklum, hvað eiga þau 

sameiginlegt? Hvernig  eru þau ólík? Hvenær og af hverju eru þau sitthvor karakterinn, er 

manneskjan búin að fjarlægjast náttúruna svo mikið að hún er ekki partur af henni lengur? 

Vantar fleiri karaktera? Hvað með dýrin? Þetta voru erfiðar spurningar til að svara og í 

lokin varð handritið ekki svo tengt öllum þessum pælingum þrátt fyrir innblástur af þeim. Í 

myndbandsverkinu varð úr eins konar þrúgandi samtal þar sem áhorfandi jafnvel gefst upp 

á báðum karakterum og sér ekki fram á að neitt muni breytast til hins betra. Karakterarnir 

hjakka í sama fari og í endann endurtaka þau sig og í rauninni sést ekki fram á að þau ætli 

að reyna að bæta sig á neinn hátt heldur halda áfram að vera saman í þessu eitraða 

sambandi, þó að það sé dæmt til að verða eitraðra og eitraðra. Í rauninni er þetta verk ekki 

hugsað sem vitundarvakning. Það er bara eins konar hugleiðing okkar sem komu að því 

hvað gæti átt sér stað í sambandsslitum manns og náttúru, hvort þau gætu hætt saman, af 

hverju ættu þau að reyna að laga samband sitt? En auðvitað erum við öll manneskjur sem 

komum að því og því alls ekki hlutlaus í samtali sem er skrifað á þennan hátt. 

3.2 Ég í samhengi 

Það sem ég lærði mest af ferlinu var að vinna með fólki í samtali á mismunandi vegu Ég 

hef unnið með mikið af sviðslistafólki í gegnum skólaferil minn og finnst nálganir þeirra af 

því að skapa verk spennandi. Það var því áhugavert í þessu ferli að setjast í eins konar 

leikstjóra-stól, tónlistarstjóra-stól og framleiðanda-stól. Er það hlutverk tónskáldsins að 

vera í þeim öllum? Ekki endilega, en ég vildi búa til flott marg-miðlaverk og fannst það 

áhugaverður möguleiki, sem ég tæklaði í þessu ferli. Mörg nútímatónskáld sem hafa teygt 

anga sína út fyrir hið hefðbunda tónlistarform. Það sem ég get helst tengt þetta verk við er 

það sem Jennifer Walshe nefnir New Discipline, og ég þýði sem Hin nýja aðferðafræði í 

þýðingu minni: 

Hin nýja aðferðafræði er hugtak sem ég hef unnið með síðasta árið. 

Hugtakið virkar sem leið fyrir mig til að tengja tónsmíðar sem hafa fjölbreytt 
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og margslungið snið en deila allar sameiginlegu marki af að eiga rætur sínar 

í hinu líkamlega, leikhúslega og sjónræna, sem og tónlist; verk sem innihalda 

oft meira en tónlist, verk sem virkja það óheyranlega. Í flutningi eru þetta 

verk þar sem er búist við að eyrað, augað og heilinn séu aktív og involveruð. 

Þetta eru verk þar sem við(áhorfendur) skiljum að það er fólk á sviðinu og að 

þetta fólk er/hefur líkama. (...) Hin nýja aðferðafræði er vinnuaðferð, bæði 

varðandi tónsmíðar og til að undirbúa verk til flutnings. Þetta er ekki stíll. Þó 

að verk gætu deilt svipuðum fagurfræðilegum þáttum. Tónskáld sem vinna á 

þennan hátt snerta á dansi, leikhúsi, bíó, vídjó, sjónlist, innsetningum, 

bókmenntum, uppistandi. Í æfingarýminu vinnur tónskáldið eins og leikstjóri 

eða kóreógrafer, kannski mest eins og höfundur. Samt hefur tónskáldið 

engan ásetning að byrja leikfélag – Það þarf bara tól leikstjórans og 

kóreógrafers til að vinna úr vandamálum varðandi flutning á tónlist. Þetta er 

aðferðafræðin, harkan við að finna út úr, læra og þróa ný tónsmíðaleg og 

performatív verkfæri (...) ; Hvernig á að splundra hugmyndafræðinni um 

einn höfund og vinna í hóp; hvernig á að sprengja upp hugmyndafræðina um 

hvað tónverk er. 7 

 

Ég get algjörlega samsamað mig við þetta í vinnu minni að gerð verksins. Svo ætli ég geti 

ekki kallað mig tónskáld sem vinnur eftir New Discipline.  

3.3 Fyrri verk  

Til að setja þetta verk, Við þurfum að tala saman/We need to talk, í samhengi við fyrri verk 

mín þarf að bakka smá. Ég geri popp tónlist þar sem ég sem hnyttna og einlæga texta. Ég 

hef gefið út þrjár plötur á síðustu 3 árum; Glasmanía (2017)8,  Allt verður alltílæ (2019)9 

og PLASTPRINSESSAN (2020)10.  Hver um sig hefur nokkuð skýrt þema. Glasmanía 

samanstendur af 7 lögum, og ber titil sinn vegna þess að það var spilað á vínglös í þeim 

öllum. Stundum eru þau í forgrunni en stundum í bakgrunni. Allt verður alltílæ var stærri í 

sniðum, þá hafði ég keypt mér rafbassa og byrjað að semja út frá honum. Ég fékk Gest 

Sveinsson til að mixa plötuna. Platan fékk góðar viðtökur og hún vann ýmis verðlaun, 

Kraumsverðlaunin 2020 og ‘you should have heard this:Grapevine awards’ svo var hún 

einnig tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2020 í flokki popp tónlistar.  

Í PLASTPRINSESSUNNI eru strengjakvartett og píanó og forgrunni, en þar er líka 

plastprinsessan komin með sína rödd, í textunum birtist einskonar sorg og samviskubit yfir 

ástandi heimsins en svo má líka finna ákveðna maníu og græðgi í laginu Blóm og flugvélar.  

 
7 Walshe, Jennifer. NEW DISCIPLINE, (Roscommon, janúar 2016) 

8 K.óla, Glasmanía. Reykjavík: sjálfútgefin, 2017 

9 K.óla. Allt verður alltílæ. Reykjavík: sjálfútgefin, 2019 

10 K.óla. PLASTPRINSESSAN. Reykjavík: sjálfútgefin, 2020 

 



 

 17 

Ég hugsa mjög myndrænt bæði í skorgerð og í því að búa til ákveðna myndheima, með 

gegnumgangandi skýr þemu. Mér finnst gaman að vinna með öðru fólki og nýta mér 

eiginleika popptónlistar í klassískum tónsmíðum og öfugt.  

Hlaupari ársins (2019) er verk fyrir kammersveit og Hlaupara á hlaupabretti. Í því er 

skorið ólínulengt á þann hátt að hlauparinn á hlaupabrettinu getur hrópað átta frasa að vild, 

og eftir því hvað hann segir eiga hljóðfæraleikarar að spila mismunandi loop-ur. Hraði 

verksins fer eftir fótataki hlauparans sem hljóðfæraleikararnir fylgja. Tímavörður sér um að 

stilla hraða hlaupabrettisins. Þetta verk er í raun fyrir kammersveit og fjóra flytjendur sem 

gegna ekki hlutverki hljóðfæraleikara heldur eru eins konar mikilvægir hlutar verksins svo 

að það gangi upp. Það eru Hlauparinn, Tímavörðurinn og svo tvö aukahlutverk, 

Ljósmyndari og Mikilvæg manneskja sem gegna því hlutverki að gera verkið að 

mikilvægum viðburði með því að taka í hönd Hlauparans í lok þess og taka mynd á meðan 

konfetti-sprengju rignir yfir þau. Þetta verk hefur einhverja svipaða þætti og eru í Við 

þurfum að tala saman, að hafa karaktera sem eru vendimiðja verksins og skipta máli eru 

ekki hljóðfæraleikarar, heldur frekar karakterar. 

Verkið Gangverk (2019/2020) er samið fyrir stigaganginn í Skipholti 31 með grafísku 

skori. Þar eru tákn á borð við snáka, planka, hatta og möndlur. Hugmyndin er að allir spili 

mjög eitthvað mjög einfalt, hver um sig er með eina nótu sem er endurtekin í gegnum 

verkið. Verkið er mjög skipulagt en þó eru margir þættir þess í höndum flytjenda. Þegar 

„nóturnar“ eru svartar en ekki í lit hvers og eins fá flytjendur frelsi til að spila það sem þau 

vilja. Sumt af því myndmáli kom fyrir í skori Við þurfum að tala saman, t.d. að öll fengju 

sinn lit og skor þar sem þau sæju í raun allt verkið, líka hvað hin spiluðu. Það eru líka 

snákar og hattar í grafíska skorinu, sama myndmál að hluta til. 

Það hefur verið gegnumgangandi þráður í síðustu verkum mínum að þau gefa flytjanda 

mikið frelsi sem þýðir að hver flutningur verður einstakur og persónulegur eftir hver flytur 

verkið. Ég hef líka verið dugleg við að gera tónlist fyrir leikrit og stuttmyndir. Sem dæmi 

má nefna leikritið Samningurinn (2017) eftir Helga Grím Hermannsson og XY (2019) 

stuttmynd eftir Önnu Karíni Lárusdóttur 

3.4 Áhrifavaldar 

Auðvitað er margt sem mótar mann en mig langar að nefna nokkra listamenn sem hafa haft 

áhrif á mig og listsköpun mína. Fólk sem hefur veitt mér innblástur. Connan Mockasin er 

nýsjálenskur tónlistarmaður. Ég fór á tónleika með honum í nóvember 2018 í Barbican 
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Center, London. Þar var fyrri hluti tónleikanna kvikmynd, Bostyn ’n Dobsyn11, (eða fyrsti 

hlutinn af 5) og seinni hlutinn tónleikar þar sem sömu karakterar og voru í myndinni birtust 

á sviðinu og spiluðu tónlistina af nýútkominni plötu Connans Jassbusters12. Það opnaði 

áhuga minn á að nota myndbandsmiðilinn meira og jafnvel tengja hann við sviðsetningu 

verka á tónleikum. Í myndinni var öll leikmynd búin til, það var allt tekið upp yfir 10 daga 

tímabil á hárgreiðslustofu í Hollywood um nætur vegna hávaða frá traffík yfir daginn.13 

LAPSES (2017) 14  Electro-opera eftir Olga Szymula sem ég sá á UNM 2019. Þar sem 

karakterar birtust á sviði og í myndbandsverki sem var spilað samhliða. Útgáfan sem ég sá 

var upptaka frá sýningu á óperunni. Myndbandsverkið var þá klippt saman við sýninguna. 

Tónlistin var mest elektrónísk en síðan var líka barnakór í gulum regnkápum úti í skógi, 

sem birtist svo í halarófu á sviðinu og söng lag með vasaljós. Það voru nokkrir karakterar 

sem voru í skýrum búningum. Prins, prinsessa, myrkravera og barnakórinn. Mér fannst 

mjög áhrifamikið að hafa svo sterkt stílbragð yfir þessu þó að ég skildi ekki mikið. Þá 

kviknaði klárlega þessi áhugi minn á að skoða nánar það sem er tekið upp og það sem er á 

sviði sem sameiginlegan heim, sem þó skiptist upp í tvær deildir í sama listræna heimi. 

Mér fannst koma margir svo rosalega fallegir möguleikar í hvoru tveggja í að tengja ytri 

heim við sviðið.  

Jerkcurb er breskur listamaður f. 1992 sem býr í London og ég hef fylgst með frá u.þ.b 

2012. Hann er tónlistarmaður og myndlistamaður/animator. Karakterar sem hann býr til 

birtast síendurtekið í tónlistarmyndböndum hans í hvers kyns miðlum, teiknaðir eða 

brúður. Stíl hans má lýsa sem nostalgískum og hálf-rómantískum. T.d. eru tómar 

verslunarmiðstöðvar dæmi um eitthvað sem hann rómantíserar. Í tónlistarmyndbandinu við 

lag hans Somerton beach 15  sem Jerckurb animateaði birtast sömu karakterar og í 

tónlistarmyndbandinu við lag hans Last night on earth16 sem er leikstýrt af CC. Wade. 

Mér fannst það innblástur að sjá þessa endurteknu karaktera og þennan skýra stíl. Það 

hjálpaði mér að finnast gott að tjá mig í fleiri en einum miðli með tónlistina mína og átta 

mig á hvað getur verið gaman að byggja upp heildarmynd með síendurteknum þemum í 

mismunandi miðlum.  

 
11 Connan Mockasin,. Bostyn ‘n Dobsyn. Óútgefin mynd 

12 Connan Mockasin, Jassbusters: (New Zealand: Mexican summer, 2018) 

13 Bulut, Selem. Connan Mockasins Melodrama, DAZED, október 2018 

14 Szymula, Olga. An electro opera  ‘Lapses’. Aarhus: Nomadic Island, 2017. 

15 Jerkcurb, Somerton beach. (London: Topsafe, 2015)  (1:58 - 2:13) 

16 Jerkcurb, Night on earth. (London: Handsome Dad Records, 2016)  (3:30 - 4:45) 
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 Öll þessi dæmi sem ég nefni hér um listamenn sem hafa heillað mig, eru listamenn sem 

hafa unnið með sjónrænan þátt samhliða tónsköpun sinni, með karaktersköpun og miðlum. 

Það er eitthvað sem heillar mig.  

Þegar ég var að gera tónlistina fyrir Við þurfum að tala saman hlustaði ég mikið á Mica 

Levi og reyndi að greina kvikmyndatónlistina hennar í soundtracki hennar við myndina 

Under the skin17. Hún virðist vera mjög einföld en hún er samt svo útpæld og gengur svo 

vel upp. Hún myndar mjög sterkt andrúmsloft í tónlist sinni þrátt fyrir lítið af hljóðum og 

kannski einmitt þess vegna virkar hún svona sterkt. Hún notar mikið víólu en breytir henni 

mjög mikið í eftirvinnslu á upptökunni. Henni tekst að mínu mati að búa til mjög mikið 

rými í upptökunum. Mig langaði til að gera eitthvað svipað í því sem var upptekið 

fyrirfram í verkinu mínu. Ég vildi reyna að ná að halda í einhvern einfaldleika eins og 

Mica Levi og að það yrði skýrt að upptekna hljóðið með myndbandsverkinu væri að 

einhverju leyti unnið út frá hljóðfærum sem er líka spilað á í lifandi flutningi á sviði. Það er 

ástæða fyrir að þau eru tekin upp fyrirfram, því það er er búið að vinna þau, bæta á þau 

effectum. Það er varla hægt að endurskapa það í lifandi flutningi nema með mikilli 

fyrirhöfn og græjum. Mér finnst það líka falleg tilhugsun að þetta verk, Við þurfum að tala 

saman sé einhvers konar brenglaður raunveruleiki. Það er sannleikur í því en þetta er líka 

bara leikhús, með búningum, leikurum og tilbúnum veruleika sem er að hluta til bara 

tilraun til að túlka okkar eigin raunveruleika á einhvern hátt. 

Ég held að ég verði að nefna vini mína og samskapara verksins sem áhrifavalda. Við 

gerð þessa samsköpunarverks leitaði ég til fólks sem ég hef unnið með áður og finnst flott 

listafólk. Helgi með sína súru texta, og Rakel Andrésar með áhuga sinn á brúðuleikhúsi. Ég 

gæti í raun talið upp góða eiginleika allra þeirra sem komu að þessu en þá yrði þetta of 

löng ritgerð. Það er klárlega mikill innblástur að vinna með fólkinu sem ég vann með og 

þetta verk hefði aldrei verið jafn flott án þeirra. Ég er mjög glöð að þau vildu gera þetta 

með mér, öll með tölu. Takk. 

 

 

 

 

 

 
17 Levi, Mica. Under the skin (Original Motion Picture Soundtrack) (Milan Records 

Rough Trade Record ltd. 2014) 
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Lokaorð 

Ef ég má vera örlítið persónuleg þá verð ég að segja að það er meira en lítið svekkjandi að 

skrifa þessa blessuðu ritgerð um allt ferlið að undirbúningi útskriftarverks míns sem átti að 

flytja 23. mars 2020. Núna veit ég hreinlega ekki hvenær verður mögulegt að flytja það. 

Planið er að reyna að setja þetta upp í ágúst eða september 2020 en ég var að komast að því 

að Iðnó er búið að loka (þegar þetta er skrifað 5. maí 2020) svo þetta getur líklega ekki 

verið þar eins og planið var. Svo nú veit ekki hvenær og ekki hvar verkið verður flutt.  

Þetta ástand, að vera í miðjum heimsfaraldri dregur mjög mikið úr metnaði mínum að 

vinna að þessu. Það að vera í skólanum ennþá en mega ekki hafa almennilega tónleika og 

hitta enga skólafélaga í daglegu amstri. Þetta var allavega alls ekki það sem ég sá fyrir mér 

að myndi vera raunveruleikinn minn fyrir aðeins 3 mánuðum. Mér finnst tilhugsunin um að 

útskrifast, en vera ekki búin, mjög óþægileg og skrýtin. Þó er ég þakklát fyrir að hafa kýlt á 

þetta stóra verkefni og lent á öllum þessum veggjum því að ég held að það geri ekkert 

nema styrkja mig sem listamann og ég lærði fullt af þessu öllu saman og var með gott fólk 

í kringum mig allan tímann. Það er mögulega betra að lenda á þessum veggjum þegar ég er 

enn í námi frekar en seinna í ferlinum mínum sem listamaður. Svo þú kæri lesandi getur 

ekki nálgast verkið í þeirri mynd sem ég hafði óskað mér en draumurinn er að það verði 

einn daginn á internetinu og aðgengilegt hverjum þeim sem vill sjá og hlusta. Þá í formi 

upptöku frá tónleikum klippta saman við myndbandsverkið.  
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Myndaskrá 

Mynd 1: Bók með mynd eftir mig í eigu Þórhildar Magnúsdóttur. 

Mynd 2: Bók með mynd eftir mig í eigu Stefáns Ingvars Vigfússonar. 

Mynd 3: Stilla úr myndbandsverkinu, hugsanablöðru-sena. 

Mynd 4: Stilla úr myndbandverkinu, geimsena eftir Rakeli Andrésdóttur. 

Mynd 5: Skissa sem Lena teiknaði af leir-senunni. 

Mynd 6: Úr 2D senu í myndbandsverkinu sem Lena teiknaði. 

Mynd 7 & 8: Stillur úr leirsenu úr myndbandsverkinu. 

Mynd 9: Mynd frá setti, tekin af Rakeli Ýri. 

Myndir 10: Úr dagbók frá ferlinu af upptökum af geimsenunni. 

Mynd 11: Stilla úr brúðuleikhúsi á tilraunastigi verksins. 

Mynd 12: Skorið, 1. Kafli. 

Mynd 13: Skorið, 2. Kafli. 

Mynd 14: Skorið, 3. Kafli. 

Mynd 15: Skorið, 4. Kafli. 

 

 

Tafla 1: Gróf tímalína 2019. 

Tafla 2: Gróf tímalína 2020. 
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