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Vítahringur er ástand sem erfitt er að 
komast úr, því það sem í fyrstu virðist 
vera lausn felur í sér áframhaldandi 
vandræði og jafnvel ófyrirséða óreglu. 
Velta má fyrir sér hvort vítahringir hafi 
einhvern tilgang, og sé hann einhver 
er erfitt að eygja hann. Vitahringur er 
hinsvegar ákveðin andstæða vítahrings. 
Efst í vitum snýst ljós, hring eftir hring,  
í endalausri lúppu. Þessi hringferð ljóssins  
í vitanum er tákn um stöðugleika. Ljós vitans  
er fastur punktur, viðmið. Vitar standa 
sterkbyggðir á sínum stað, þeir stuðla að 
öryggi og tilgangur þeirra er skýr. Stutt 
getur verið á milli vitahrings og vítahrings,  
punkts og kommu, fyrirsjáanlegs stöðugleika  
og ófyrirsjáanlegrar óreglu.



Ég hef alltaf haft mikinn áhuga 
á samspili myndar og hljóðs. Mér 
finnst gaman að ímynda mér 
hvernig hljóð lítur út og einnig 

að finna leiðir til þess að túlka hjóð 
með myndum. Oft er hægt að lýsa 
hljóði með lýsingarorðum sem eiga 
við sjónræna hluti. Ef maður talar 
um dimmt  hljóð þá hugsar maður 
gjarnan um djúpt og drungalegt 
hljóð, eins og til dæmis djúpann bassa. 
Ef hljóðið er glitrandi  þá hugsar 
maður kannski um röð af litlum 
björtum hljóðum. Er hægt að ímynda 
sér loðið  hljóð, slímugt, rautt, blátt, 

auðvelt með að ímynda okkur líka 
hvernig tákn og myndir hljóma. 
Kannski eru til staðar upplýsingar 
í undirmeðvitundinni sem hjálpa 
okkur að fylla inní eyðurnar.
      Í ritgerð minni til BA–prófs 
fjallaði ég um grafíska og virka 
nótnaskrift. Á 20. öldinni byrjuðu 
tónskáld að gera tilraunir með 
að koma tónlist í ritað form á 
myndrænan hátt. Ástæðan var helst 
sú að sumum fannst hið hefðbundna 
nótnaskriftarkerfi ekki ná yfir öll 
þau hljóð sem tónskáldin vildu ná 
fram. Þessi tilraunakenndu tónskáld 
reyndu að lýsa hljóðum í ótal 
mismunandi táknum og myndum 
en margir töldu þessar tilraunir 
skyldari myndlist en nótnaskrift.¹
      Grafísk- og virk nótnaskrift 
eru náskyld, en virk nótnaskrift 
er nótnaskrift sem hreyfist á skjá, 
einskonar upplýsingar í formi 
myndbanda eða hreyfigrafíkur. 
Sumir vilja meina að um „abstrakt 
nótur“ sé að ræða en túlkun 
hljóðfæraleikarans sem nýtir sér 
nóturnar er oft mikilvæg í þessum 
verkum. Það er ekki endilega ein  
rétt útkoma eða niðurstaða sem 
nóturnar kalla fram, heldur er  
það gjarnan markmiðið að útkoma  
verksins geti verið mismunandi. 
Útgáfurnar eru því í raun jafn  
mismunandi eins og flytjendurnir  
eru margir. Fjölbreytileikinn 
mikilvægari en nákvæmnin.²

röndótt, þunnt, fallegt eða jafnvel 
ósýnilegt  hljóð? Ég held að við náum 
alltaf að fylla inn í þessi lýsingarorð 
og tengja þau við ákveðin hljóð.
      Allir hlutir hafa sitt eigið hljóð, en 
þar sem tilgangur hluta er ekki alltaf 
að gefa frá sér hljóð þá leggjum við oft 
meiri áherslu á notagildið eða útlitið 
frekar en hljóðið. Við hættum jafnvel 
að taka eftir því hvernig hlutirnir 
hljóma. En við vitum samt nokkurn 
veginn hvaða hljóð hver hlutur gefur 
frá sér ef við myndum til dæmis 
missa hann í jörðina. Kannski er það 
þess vegna sem við eigum nokkuð 
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¹ Lindsay Vickery, „The Evolution of Notational 
Innovations from the Mobile Score to the Screen Score.“
Organised Sound 17, no. 2 (2012), bls. 128–136.

² Jason Freeman, „Bringing Instrumental Musicians 
into Interactive Music Systems through Notation.“ 
Leonardo Music Journal 21 (2011), bls. 15–16.
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Þegar það kom að því að velja 
útskrifarverkefni til BA–gráðu 
í grafískri hönnun langaði mig 
að fjalla um samspil myndar og 
hljóðs. Ég byrjaði því á að skoða 
virka nótnaskrift betur og snúa 

ferlinu við, það er að segja: í stað þess 
að hreyfigrafík á skjá geymi og miðli 
upplýsingum um hljóð þá er það 
hljóðið sjálft sem geymir og miðlar 
upplýsingum um eitthvað sjónrænt, 
eins og hreyfigrafík, tákn eða mynd.
     Ég hóf snemma í ferlinu að gera 
tilraunir með penna og contact-
míkrafón. Míkrafónninn tók upp 

vel sem taktur en mér tókst illa að 
mynda hreina langa tóna til þess  
að þróa laglínur.
      Plötuspilarinn í stofunni tók að 
spila stærra hlutverk en ég hafði 
ímyndað mér. Ég prófaði að setja 
blað ofaná plötuspilarann og á 
meðan blaðið snérist þá lagði ég 
pennann á blaðið. Þá myndaðist 
augljóslega hringur. Ég klemmdi 
contact-míkrafóni á pennann og tók 
upp hjóðið á meðan blaðið snérist 
hring eftir hring. Ég hreyfði einnig 
pennann til og teiknaði spíral 
með einfaldri handahreyfingu. 
Það mynstur fannst mér hljóma 
skemmtilega. Stöðugt „white-noise“, 
ekki ósvipað hljóðinu sem kemur 
þegar það snjóar í sjónvarpinu  
og maður nær engu sambandi. 
      Ég var með annan plötuspilara 
heima sem var bilaður og voru 
næstu tilraunir gerðar á hann.  
Spíralarnir sem ég teiknaði með þeim 
plötuspilara höfðu upphaf og endi 
þar sem ég snéri plötuspilaranum 
bara með hendinni og hann hætti 
að snúast eftir nokkrar sekúndur, 
því dó hljóðið út. Þessir spíralar 
hljómuðu eins og sjór eða öldur.
      Ég gerði tilraunir í tónlistarforriti 
með hraða, til að mynda hægði ég 
á hljóðinu sem mynaðist þegar 
spíralarnir urðu til. Útkomurnar 
urðu misnothæfar en í sumum 
tilfellum byrjuðu hægu útgáfurnar 
að hljóma eins og einfaldar laglínur. 

titringinn sem myndaðist þegar 
penninn skrifaði á blað. Ég gat 
teiknað strik og síðan hlustað á 
hvernig strikið hljómaði. Hljóðið  
í pennanum skildi eftir sig sjónrænt 
ummerki, það er að segja strikið  
sem varð til. 
     Ég krotaði og krassaði og fann 
mismunandi mynstur sem mér fannst 
hljóma spennandi. Þessi mynstur 
setti ég inn í tónlistarforrit og þaðan 
byrjaði ég að gera tónlist. Þá tók ég 
eftir að erfitt var að skapa laglínur úr 
pennahljóðum. Mynstrin hljómuðu 
meira eins og slagverk, virkaði 
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      Ég ákvað að rannsaka betur þessa  
vínylplötuhreyfigrafík og hafði 
síðan samband við eina vínylplötu-
framleiðandann á Íslandi, hann Úlfar 
hjá Vínyll.is. Hann fór yfir allar þær 
stærðir og gerðir af vínylplötum 
sem voru í boði. Það sem heillaði  
mig mest fyrir þetta verkefni voru 
glærar vínylplötur, vegna þess að  
þá gat ég haft grafík á blaði á bakvið  
vínylplötuna. Ég gat horft á hreyfi-
grafíkina myndast í gegnum 
vínylplötuna og hlustað á hljóðið 
sem platan gaf frá sér á sama tíma.  
List fyrir eyru og augu.

Það gladdi mig mikið, nú hafði ég 
nokkuð hreina tóna og laglínur til 
þess að vinna með, og var því kominn 
með ákveðinn grunn að tónlist. Eftir 
að hafa teiknað og hlustað á tugi 
mismunandi spírala þá varð einn 
fyrir valinu, en hann má sjá á forsíðu 
þessa bæklings. 
      Plötuspilarinn varð óvart eitt 
mikilvægasta verkfærið en án hans 
hefði spírallinn ekki myndast. Plötu-
spilarinn var ekki bara mikilvægur 
þegar það kom að hljóðinu sjálfu, 
heldur kom hann til með að spila 
fleiri hlutverk í nánustu framtíð.

F
e

rlið

Í plötuspilara-krot-ferlinu  tók ég 
eftir því að þegar krotið hreyfðist 
í hring þá myndaðist einhver 

óljós hreyfigrafík. En þegar ég gerði 
nákvæmari teikningar í hring, þá 
varð hreyfigrafíkin skýrari. Það tekur 
1,8 sekúndu fyrir plötuspilarann að 
snúast í heilan hring og ef maður 
tekur upp myndband með myndavél 
og stillir hana þannig að hún taki 30 
eða færri ramma á sekúndu, og beinir 
myndavélinni á mynd sem er með 45 
teikningar og snýst á plötuspilara,  
þá lifnar grafíkin við. Hún myndar  
þá nokkuð skýra hreyfigrafík.



koll af kolli. Vítahringur varð því 
ástand sem mig langaði að koma fram 
í verkinu og hringferð plötuspilarans 
fannst mér góð tenging. Hringur sem 
snýst og virðist aldrei enda.
      Önnur hringferð sem virðist aldrei  
enda er hringferð ljóssins efst í vitum. 
Þessi hringferð er tákn um ró og 
stöðugleika, tilgangurinn er skýr, 
ekkert flókið í gangi. Vitahringur 
er að mínu mati ákveðin andstæða 
við hugtakið vítahring.  Þrátt fyrir  
að hringur eða lúppa sé kjarni beggja 
viðfangsefnanna þá greini ég nokkuð 
sterkar andstæður í þessum annars 
keimlíku orðum.

      Í tilraunarferlinu var ég alltaf með 
sjávarhljóð eða ölduhjóð á bakvið 
eyrað þar sem spíralinn minnti mig 
á það hljóð. Öldur urðu stór partur 
af grafíkinni þar sem mér finnst 
öldur tengjast báðum orðunum 
vitahringur og vítahringur. Þegar 
maður er fastur í vítahring þá er það 
svolítið eins og maður sé að sökkva,  
sú tilfinning þegar maður nær ekki að 
stíga í botninn er sterk. Öldur tengjast 
vitahringnum á þann hátt að vitar 
standa jú við sjóinn. Þeir eru vegvísar 
að landi og segja: „hér nærðu að stíga  
í botninn.“ 
      Formheimur öldunnar kom 
frá mínum eigin skissum við gerð 
á grafískum nótum, þetta voru 
tilraunir sem áttu sér stað snemma  
í rannsóknarferlinu. Eftir að verkefnið 
hafði þróast í aðra átt geymdi ég 
þessa grafík en gat sótt aftur í hana 
þegar það koma að því að hanna 
öldugrafíkina. Annars reyndi ég eins  
og ég gat að vinna í hljóðinu og mynd-
efninu á sama tíma svo það héldist  
sem best í hendur hvort við annað.
      Ferlið í heild fólst því að segja 
má í mikilli tilraunastarfsemi. Það 
var áhugavert að komast að því 
hvernig mismunandi blöð og pennar 
hljómuðu og hvernig mismunandi 
form hreyfðust þegar plötuspilarinn 
fór í gang. Það var alltaf eitthvað nýtt 
að koma mér á óvart og því fannst mér 
erfitt og oftast ómögulegt að hætta  
að vinna á kvöldin.

      Eftir að ég hafði safnað mér þeim 
upplýsingum sem ég þurfti hvað 
varðar vínylplötur, og eftir að hafa 
gert margar tilraunir bæði með hljóð 
og mynd, þá var ég byrjaður að sjá 
fyrir mér hvernig mig langaði að setja 
verkið fram. Næst var að niðurnjörva 
viðfangsefnið.
      Tilraunastarfsemin og verkefnið 
í heild var nánast að öllu leyti unnið 
að nóttu til, það var vítahringur sem 
ég festist í. Tilraunirnar gengu vel 
eitt kvöldið, það vel að kvöldið varð 
allt í einu nótt og nóttin allt í einu 
að morgni. Það þýddi að næsta nótt 
var einnig notuð í tilraunir og svo 
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Ég gerði þannig tilraun við að 
túlka hugtökinvitahring  og
 vítahring   með hljóði og mynd. 
Ef sýna ætti verkið á sýningu, 

þá yrði myndavél tengd beint við skjá 
eða skjávarpa. Áhorfendur myndu 
því horfa á hreyfigrafík myndast 
beint fyrir framan þau og heyra 
endalausa lúppu af hljóði í takt. 
      Það að geta ekki sofið á nóttunni 
er vítahringur sem ég á erfitt með 
að koma mér út úr, satt að segja þá 
er þessi setning og allur þessi texti 
skrifaður að nóttu til. Ég er augjóslega 
ennþá í þessum vítahring. Á sama 
tíma bý ég nálægt vitanum í Gróttu, 
kannski ég fer í göngutúr og kíki 
hvort vitahringurinn sé einnig  
á sínum stað. Í raun sést ljós vitans 
best í myrkri.

Markmið verksins er að fá áhorfenda/
áheyranda til þess að skynja vita-
hringinn, fara á þann stað í huganum 
þar sem kyrrð ríkir, sjá fyrir sér 
vita og umhverfið þar í kring. Sjá 
fyrir sér ljósið snúast í endalausri 
lúppu og finna fyrir ró. Að endingu 
fær hann þó á tilfinninguna að 
hann sé að festast í vítahring, því 
áður en áhorfandinn veit af hefur 
vitahringurinn breyst í vítahring.
      Á hlið 1 á vínylplötunni er 45 
sekúndna hljóðupptaka. Fyrstu  
14 sekúndurnar er hljóðið, alveg 
óunnið, sem varð til þegar penni 
teiknaði spíral á blað sem snérist  

á plötuspilara. Mér fannst áhugavert 
að geta horft á mynd af spíralnum 
og geta heyrt hvernig hann hljómar. 
Eftir þessar 14 sekúndur, heyrist 
bútur úr sama hljóði nema nú hefur 
verið hægt á hljóðinu til að sýna í 
skrefum hvernig lokaútkoman varð til.
      Á hlið 2 á vínylplötunni er tveggja 
mínútna tónverk unnið einungis 
úr hljóðinu sem hljómaði á hlið 1. 
Hér er ég búinn að hraða eða hægja 
á hljóðinu til skiptis og púsla því 
saman á þann hátt sem mér þótti 
spennandi. Hlið 2 hættir aldrei að 
gefa frá sér hljóð þar sem hún endar  
á læstri rák (e. locked groove). 
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Listaverk fyrir augu og eyru. 
7 tommu vínylplata þar sem 
platan og plötuumslagið hafa  
fleiri en einn tilgang. Plötu-
umslagið sjálft er sett ofan á

plötuspilara áður en platan er sett  
ofan á umslagið. Það er grafík bæði  
á plötuumslaginu og einnig á miðju-
merkingu plötunnar. Grafíkin 
breytist í hreyfigrafík þegar plötu-
spilarinn fer í gang ef myndavél er 
beint á verkið. Sagt er að mynd segi 
meira en þúsund orð. En hvað þá ef 
myndin breytist í hreyfigrafík og 
gefur einnig frá sér hljóð? Erum við 
þá að tala um tvö til þrjú þúsund orð?
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