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Útdráttur:  

 

Á þessu ári hafa íslensk tónskáld sem semja tónlist fyrir kvikmyndir verið áberandi í 

umræðunni. Óhætt er að segja að margir hafi velt því fyrir sér hver tækifærin eru á Íslandi 

fyrir ung tónskáld sem hyggjast leggja slíkar tónsmíðar fyrir sig. Þekkt er að leikstjórar vinni 

oft með sama tónskáldinu í gegnum kvikmyndaferill sinn en nokkuð óljóst er hvernig þessi 

samstörf virki almennt fyrir sig, hvernig tónskáld nálgist það að semja tónlist fyrir kvikmynd 

og hvort að þar séu nýttar aðrar aðferðir en í öðrum tónsmíðum. Það sama má segja um áhrif 

leikstjóra á tónlist kvikmynda og hvernig þeir koma sinni hugsun fyrir í henni.   

     Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvernig samstarfi á milli leikstjóra og 

tónskálds er háttað með því að kafa djúpt ofan í eitt slíkt samstarf. Valin er mynd Silju 

Hauksdóttur, Agnes Joy (2019) og við gerð þeirrar myndar unnu þær Silja og tónskáldið 

Jófríður Ákadóttir saman. Fyrst verður farið yfir myndina sjálfa og hvað vakti áhuga þar. 

Reynt verður að greina tónlist myndarinnar til hlítar og tónefni hennar, eiginleikar og 

hljóðfæranotkun borin saman við ummæli leikstjóra og tónskálds. Þá verður samtalið þeirra á 

milli tekið fyrir og kannað hvernig það mótaði tónlistina.       
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1. Inngangur:  

Íslenska tónskáldið Hildur Guðnadóttir átti ógleymanlega sigurgöngu á erlendri grundu við 

upphaf árs 2020 sem náði hápunkti þegar hún hlaut Óskarsverðlaun fyrir tónlist sína í 

stórmynd Todd Phillips, The Joker (2019), og varð með því fyrst allra Íslendinga til að hljóta 

þessa viðurkenningu. Íslenska þjóðin fylltist óneitanlega ákveðnu stolti yfir þessum samlanda 

sínum sem hvatti ungar tónlistarkonur í þakkarræðu sinni til þess að láta í sér heyra, 

heimurinn þyrfti á þeim að halda.  Á þessu stóra sviði út í heimi stóð kona sem alin var upp í 1

íslensku tónlistarumhverfi og í kjölfar þessara verðlauna hennar má segja að ungir tónsmiðir á 

Íslandi hafi farið að velta fyrir sér möguleikum í kvikmyndabransanum. Sumarið 2020 tók ég, 

ásamt bekkjarfélaga mínum í tónsmíðum, þátt í rannsókn á tónlist í íslenskum kvikmyndum. 

Verkefnið var á vegum STEF, ÚTÓN, Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og Tónlistarborgarinnar 

Reykjavíkur. Rannsóknin fólst aðallega í gagnasöfnun þar sem að kvikmyndum og leiknu 

sjónvarpsefni frá árunum 2009 - 2019 var safnað saman og upplýsingar um þær skráðar niður 

í Excel skjal. Eitt af meginmarkmiðum þessa verkefnis var að kanna hvort að frumsamin 

tónlist væri áberandi íslenskum kvikmyndum og hvort að þau tónskáld sem unnu að tónlist 

fyrir íslenskar kvikmyndir væru íslensk eða fengin erlendis frá. Aðrar upplýsingar sem safnað 

var um sjónvarpsefnið og tengdist tónlist var fjöldi íslenskrar og erlendrar utanaðkomandi 

laga (e.sync) og hvort að tilvist tónlistarstjóra (e.music supervisor) þekktist almennt í 

íslenskum kvikmyndum. Einnig voru flokkar í skjalinu þar sem skráðir voru leikstjórar, 

framleiðendur, meðframleiðendur og framleiðslulönd sjónvarpsefnisins. Við lok 

gagnasöfnuninar mátti draga ýmsar áhugaverðar ályktanir, svo sem að íslensk tónskáld verða 

mun oftar fyrir valinu en erlend þegar semja á tónlist fyrir íslenska kvikmynd, að titlaðir 

tónlistarstjórar koma sára sjaldan fyrir og að utanaðkomandi tónlist í þessum kvikmyndum sé 

í miklum meirihluta íslensk. Það sem vakti þó hvað mestan áhuga voru sambönd milli 

tónskálda og leikstjóra og það að slíkt samstarf milli tveggja kvenna virtist aukast örlítið upp 

úr árinu 2016. Þessar niðurstöður vöktu upp margar spurningar sem ómögulega var hægt að 

svara út frá skrásetningunni einni og sér. Þar var hægt að sjá sterkar tengingar milli leikstjóra 

og tónskálda en ekki hvernig og hvers vegna þessi tilteknu listrænu sambönd urðu til. Einnig 

„Hildur hlaut Óskarinn“ Fréttablaðið, frétt, 11. febrúar 2020.  https://timarit.is/page/1

7213277?iabr=on#page/n1/mode/2up/search/Hildur%20Guðnadóttir
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var nokkuð óljóst hvernig ráðningu tónskálds væri háttað, hvað ákvarðar það hvaða tónskáld 

verður fyrir valinu og hvar í kvikmyndaferlinu það kemur inn. Ein af þeim kvikmyndum sem 

kom upp við skrásetningu var myndin Agnes Joy (2019) en það er dæmi um samstarf á milli 

leikstjóra og tónskálds þar sem að báðir aðilar eru konur. Myndin er í leikstjórn Silju 

Hauksdóttur og tónlistin samin af Jófríði Ákadóttur.  Þetta tvíeyki vakti upp áhuga strax við 2

skrásetningu þar sem að Jófríður stígur þarna sín fyrstu skref við að semja tónlist fyrir 

kvikmynd í fullri lengd og ferill Silju hefur ávallt einkennst af fjölbreyttu viðfangsefni sem á 

vel við samtímann hverju sinni. Í þessari ritgerð verður samstarf þeirra sem leikstjóri og 

tónskáld skoðað, hvernig þær nálguðust verkefnið og hvernig tónskáldið fann hugmyndum 

sínum og leikstjórans farveg í tónlist kvikmyndarinnar.   

 

 

 

 „Agnes Joy,“ Kvikmyndamiðstöð Íslands, sótt 20.september 2020, https://2

www.kvikmyndavefurinn.is/films/nr/1976
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2. Aðferðarfræði og nánar um viðfangsefnið: 

Við upphaf ritgerðarvinnunnar horfði ég á kvikmyndina Agnes Joy og skráði niður ýmsar 

hugleiðingar og spurningar sem vöknuðu hjá mér við áhorfið. Til þess að nálgast svör við 

spurningum mínum ásamt upplýsingum um samstarf þeirra Silju og Jófríðar sem leikstjóra og 

tónskáld tók ég viðtöl við þær. Í þessum viðtölum spurði ég um alls konar þætti sem viðkomu 

tónlist kvikmyndarinnar, svo sem hvernig samstarfið kom til, um sköpunarferlið, um samtalið 

þeirra á milli og hvernig það skilaði sér í tónlistinni. Einnig bar ég upp spurningar varðandi 

einstaka senur í myndinni til þess að nálgast viðfangsefnið á annan hátt. Með því var hægt að 

skoða tónlistina þar út frá smáatriðum og púsla þeim svo saman við heildarmyndina. Viðtölin 

fóru fram bæði í gegnum tölvupóstsamskipti og myndsímtöl.  

 

2.1. Agnes Joy, Silja Hauksdóttir og Jófríður Ákadóttir: 

Agnes Joy var frumsýnd þann 5.október 2019 á Busan International Film Festival í Suður-

Kóreu. Hún var síðan frumsýnd á Íslandi í Háskólabíó ellefu dögum síðar, þann sextánda 

sama mánaðar.  Kvikmyndin hlaut sex Edduverðlaun haustið 2020 fyrir kvikmynd ársins, 3

handrit, hljóð, klippingu, leikkonu í aðalhlutverki og leikara í aukahlutverki.   4

     Leikstjóri myndarinnar, Silja Hauksdóttir, hóf sinn feril árið 2004 þegar hún leikstýrði 

kvikmyndinni Dís sem byggð er á samnefndri skáldsögu eftir hana, Birnu Önnu Björnsdóttur 

og Oddnýu Sturludóttur. Áður hafði hún sinnt aðstoðarleikstjórn við kvikmynd Baltasar 

Kormáks, Hafið, sem kom út tveimur árum áður. Hún hefur unnið við hin ýmsu handrita- og 

leikstjórastörf í gegnum árin, til dæmis við hina vinsælu þætti Stelpurnar (2005), en Agnes 

Joy er önnur kvikmynd hennar í fullri lengd á eftir Dís.   5

     Jófríður Ákadóttir semur tónlistina í kvikmyndinni en hún er þekkt tónlistarkona, söngvari 

og tónskáld. Þrátt fyrir ungan aldur hefur hún unnið að gríðarlega mögum tónlistarverkefnum 

í gegnum tíðina, svo sem með hljómsveitunum Pascal Pinon og Samaris. Á þessu ári gaf hún 

út plötuna New Dreams en það er önnur platan sem hún gefur út undir nafni sólóverkefnis 

síns, JFDR. Agnes Joy er fyrsta kvikmyndin í fullri lengd sem að hún semur tónlist fyrir en 

 „Agnes Joy,“ Kvikmyndamiðstöð Íslands, sótt 16.október 20203

 „ Vefsíða Edduverðlauna,“ ÍKSA, sótt 17.október 2020, http://eddan.is4

 „Silja Hauksdóttir,“ Kvikmyndamiðstöð Íslands, sótt 17.október 2020, https://5
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áður hefur hún unnið að sambærilegu verkefni fyrir tvær stuttmyndir.   6

     Agnes Joy segir frá Rannveigu, konu á miðjum aldri sem upplifir ákveðna sálræna 

erfiðleika í lífi, hjónabandi og starfi. Hún ber ábyrgð á fjölskyldufyrirtækinu sem hún hefur 

engan áhuga á að reka og þess á milli þarf hún að sjá um aldraða móður sína sem sýnir dóttur 

sinni ekki mikið þakklæti fyrir aðstoðina. Þessir erfiðleikar kristallast svo í samskiptum 

hennar við unglingsdóttur sína, Agnesi Joy, sem er uppreisnargjörn og reynir að finna fótfestu 

í lífi sínu með misheppilegum árangri. Þegar nýr nágranni flytur í næsta hús gerast óvæntir 

atburðir sem hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir mæðgurnar og sambandið þeirra á milli.  Silja 7

Hauksdóttir, leikstjóri, sótti innblástur í sambönd og sögur frá fólki, sér í lagi konum, í 

kringum sig og kannar í myndinni hugmyndina um tímapunkt eða atburði sem umturna lífi 

einstaklinga.  Aðspurð um hvernig sagan kom til segir Silja að hún og handritshöfundar 8

myndarinnar, Rannveig Jónsdóttir og Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir,  hafi byrjað á 9

hugmyndinni um Agnesi. Eftir því sem þær þróuðu söguna lengra fór Rannveig og hennar 

karakter að taka meira pláss og sambandið á milli þeirra mæðgna varð að brennipunkti 

sögunnar. Þetta ferli fór um víðan völl en að lokum komu þær sér saman um sögu sem að þær 

voru mjög ánægðar með og héldu að ætti vel við marga. „Núna fattar maður svona eftir á að 

við vorum að skrifa mynd sem okkur langaði og við þurftum að sjá sjálfar“ bætir Silja við. 

Partur af því var að þær leyfðu sér að vera pínu óþægilegar, stigu svolítið fast til jarðar en 

slepptu einnig tökunum á því að reyna að gera feminískt verk, eitthvað sem gæti verið ætlast 

af reynslumiklum konum í kvikmyndagerð. Með því að einblína fyrst og fremst á að skapa 

sögu og atburðarrás sem heillaði þær varð Agnes Joy til og hefur þessi heiðarleiki í 

handritaskrifunum svo sannarlega skilað sér ef að litið er á árangur og vinsældir 

myndarinnar.       10

 Jófríður Ákadóttir. 2020. Viðtal við Jófríði Ákadóttur, tónlistarkonu, um tónlist hennar í 6

kvikmyndinni Agnes Joy, tekið 21.september.

 Silja Hauksdóttir. Agnes Joy. VOD. Leikstýrt af Silju Hauksdóttur. Ísland, 2019.7

 Andie Fontaine „ The Versions Of Ourselfs: Silja Hauksdóttir on ‘Agnes Joy’ and the joy of 8

flaws,“ Reykjavík Grapevine 17, nr.18 (2019): 34. https://timarit.is/page/7197526?
iabr=on#page/n33/mode/2up/search/Agnes%20Joy 

 „Agnes Joy.“ Kvikmyndamiðstöð Íslands, sótt. 20.september 2020.9

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur um kvikmynd hennar Agnes Joy og 10

tónlist myndarinnar í samhengi við ákveðnar senur, tekið 30.október.
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3. Rannsókn á tónlist kvikmyndarinnar: 

Hér á undan var fjallað nánar um viðfangsefni, leikstjóra og tónskáld kvikmyndarinnar. Næst 

verður tónlist myndarinnar skoðuð með tilliti til fagurfræði, söguþráðar og hugmynda 

leikstjóra og tónskálds. Einnig verður tónefnið greint og tónfræði könnuð út frá því.   

3.1. Draumaprinsinn: 

Lagið Draumaprinsinn (1982) eftir Magnús Eiríksson er mögum Íslendingum vel kunnungt í 

flutningi söngkonunnar Ragnhildar Gísladóttur. Þrátt fyrir að lagið sé hressilegt og eflaust 

tengt við skemmtanahald er texti þess nokkuð angurvær. Söngkonan lýsir von sinni og þrá um 

að kynnast draumaprinsi sem dregur hana í eilífðar dans en það virðist vera vonlaus í grárri 

tilveru þar sem að árin eru fljót að líða hjá. Í laginu má heyra ýmis rafhljóð í anda níunda 

áratugarins, áberandi bassatakt og kraftmikinn trommuslátt.  Í Agnes Joy spilar þetta ágæta 11

lag, Draumaprinsinn, ákveðið lykilhlutverk við að samtvinna framvindu í söguþræði við 

tónlistina og tilfinninguna sem fylgir aðalpersónunni, Rannveigu. Snemma í myndinni er 

lagið kynnt til sögunnar þegar áhorfandi heyrir það í upphaflegri útgáfu. Í þeirri senu er 

Rannveig ein í eldhúsinu og drekkur vín, dansar ákaft við lagið og syngur um leið. Það er 

eitthvað sem hennar karakter myndi sennilega ekki gera á almannafæri. Eftir það er nokkrum 

sinnum vísað í lagið, til dæmis með hljómagangi þess einum og sér. Þar er notast við mjúk 

rafhljóð sem minna örlítið á rafhljóðin í upphaflegu útgáfu þess en eru þau þó meira ómandi 

(e.reverb) og nútímalegri hjá Jófríði. Um miðbik sögunnar springur lagið svo út eftir því sem 

að Rannveig upplifir meiri togsteitu í sambandi við dóttur sína, móður og eiginmann. Þessir 

erfiðleikar ná ákveðnum hápunkti þegar hún gerir afdrifarík mistök, gistir hjá öðrum en 

eiginmanni sínum og gengur skömmustulega heim til sín morguninn eftir. Í þeirri senu má 

heyra hljóma Draumaprinsins mun hærra en áður og í þetta sinn er hljóðið bjagað 

(e.distorted), hávært og harkalegt í stað þess að vera mjúkt og dreymandi.  Þarna átti tónlistin 12

að fá að njóta sín samkvæmt Silju þar sem að hennar hlutverk í senunni er að tjá hugarheim 

Rannveigar og endurspegla það sem að hún ein upplifir eftir þessa nótt. „Þetta er hennar botn, 

eða hann er í raun að byrja“ segir Silja og nefnir senu sem kemur rétt á eftir þessari þar sem 

að Rannveig fer að leita að dóttur sinni, Agnesi. Tónlistin í fyrri senunni er viðvarandi og 

Ragnhildur Gísladóttir. Draumaprinsinn. Spotify. Samið af Magnúsi Eiríkssyni, 1982.11

 Jófríður Ákadóttir. Agnes Joy, 2019.12

5



nálæg áður en hún hverfur í bakgrunninn, tilbúin til þess að springa út í þeirri næstu. „Þetta 

voru fyrstu dramataktarnir í að byggja upp þessa atburðarrás og Jófríður hugsaði tónlistina 

þarna í miklum boga.“  Jófríður upplifir að þarna hangir hugmyndin um ákveðinn 13

draumaprins yfir Rannveigu en sú hugmynd sé orðin bjöguð og farin að molna niður. Þessi 

ákveðna glansmynd sem áður var til staðar víkur þarna fyrir bláköldum raunveruleikanum. 

„Mér finnst sagan vera að fjalla um hluti sem eru að springa og þarna má segja að einhver 

hluti þeirra hafi gert það“ segir Jófríður um senuna og tónlistina þar. Hún bætir þó við að rétt 

eins og lífið sjálft þá er augnablikið og tónlistin sem endurspeglar það ekki sérlega 

mikilfenglegt, einungis kona að labba úr einu húsi yfir í annað.  14

     Draumaprinsinn er nokkuð kaldhæðnislegt lagaval til að nýta svona í kvikmyndinni að 

sögn Silju. „Þetta er lag sem að hún, Rannveig, er orðin nógu gömul til þess að hafa dýrkað 

þegar hún var ung og gæti átt einhverjar nostalgískar minningar um það“ segir hún og bætir 

við að sjálf haldi hún mikið upp á þetta lag. Silju, handritshöfundunum og Jófríði langaði að 

finna lag fyrir Rannveigu sem myndi lýsa hennar persónu og hugarheimi. Líkt og texti lagsins 

gefur til kynna er einhver bæld löngun hjá henni sem að lagið virðist standa fyrir. Þar sem að 

Rannveig er í ástlausu hjónabandi má áætla að hún þrái annan draumaprins, en þó gæti lagið 

líka staðið fyrir nýja drauma og tækifæri. Það er smá ráðgáta í tilgangi lagsins sem skapar 

óljósa kenningu um hana sem persónu ásamt því að tengja tónlistina við söguþráðinn. „Ég 

held að draumaprinsinn sé hugmynd sem að Rannveig þurfi að losna við, þetta er hennar 

vandamál og lausnin liggur með henni sjálfri“ segir Silja.  Í lokasenu myndarinnar kemur 15

einmitt þetta lag aftur við sögu en þá er tilfinningin í kringum það allt önnur en áður. Þar situr 

Rannveig í stól móður sinnar, slekkur á útvarpinu við hlið sér og horfir út á hafið í gegnum 

gluggann. Í þessari senu syngur Jófríður Draumaprinsinn hátt og snjallt svo að loksins fær 

áhorfandinn að heyra lagið í heild sinni sem hefur fylgt Rannveigu í gegnum myndina í 

brotum.  „Það var flókið að enda þessa mynd“ segir Silja og bætir við að þessi endir hafi í 16

raun bara orðið til í klippiferlinu. Senan er opin til túlkunnar og stemningin í kringum hana er 

mjög róleg en upphaflega var hún ekki hugsuð sem lokasena heldur sem aðdragandi hennar. 

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 30.október.13

 Jófríður Ákadóttir. 2020. Viðtal við Jófríði Ákadóttur, tekið 27.október.14

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 30.október.15

 Jófríður Ákadóttir. Agnes Joy, 2019.16

6



„Þá fór tónlistin að skipta extra miklu máli upp á að setja punkt og segja þér að nú sé myndin 

búin“ nefnir Silja. Tilgangur tónlistarinnar þarna var því fyrst og fremst til þess að styðja og 

skýra lokin á myndinni en einning til þess að koma því til skila að allt endi vel fyrir þær 

mæðgur þó svo að það komi ekki nákvæmlega í ljós hvernig það fer. „Hún á ekkert eitt svar“ 

segir Silja um Rannveigu sem útskýrir þennan opna enda, að það séu mörg atriði sem að hún 

þurfi að vinna úr og að núna sé hún loks skilin við hugmyndina um draumaprinsinn sem 

kveður hana á þennan hátt.       17

3.2. Fimmundastef og tóntegundir hversdagsleikans: 

Við fyrstu hlustun virðist tónlistin í Agnes Joy mjög draumkennd og mjúk sem passar 

fullkomlega við hið sjónræna umhverfi myndarinnar sem er oft á köflum blátt, kalt og bjart. 

Hún er án efa lágstemd og mjög ómandi sem ýtir undir þessa dreymandi tilfinningu. Ásamt 

því virðist Jófríður nota rafhljóð og hljóð úr órafmögnuðum (e.acoustic) hljóðfærum  jöfnum 

höndum þar sem að oft er mjög erfitt að greina muninn á þeim og aðskilja þau frá hvort öðru. 

Tónlistin rís mikið og sígur í takt við tilfinningar persónanna og endurspeglar þannig mjög vel 

hvað mæðgurnar í myndinni eru að upplifa hverju sinni. Ein upphafssena kvikmyndarinnar, 

þegar tónlist Jófríðar heyrist í fyrsta sinn, er einmitt blá, björt og fallegt. Þar er heimabær 

mæðgnanna sýndur, Akranes, og hversdagsleikinn sem fylgir honum. Í tónlistinni má greina 

alls konar mismunandi hljóðfæri í bland við mjúk rafhljóð, svo sem gítar og strokhljóðfæri. 

Nokkru síðar í sömu senu heyrist einfalt fimmundastef sem leikið er á píanó en það má segja 

að það tónbil einkenni tónlist myndarinnar.    

 

Mynd 1: Fimmundastef eftir Jófríði Ákadóttur. Upphafssena í Agnes Joy, 2019. 

Fimmundin er mjög hreint tónbil og bíður upp á ákveðna túlkun hjá hlustandanum vegna 

yfirtóna og hálfgerðs tóntegundaleysis sem fylgir henni. Jófríður notar tónbilið á 

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 30.október.17
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margvíslegan hátt, snýr því við og skapar ferundir, leyfir því að hljóma lengi ásamt því að búa 

til tilbrigði við fimmundastef sín.  

 

Mynd 2: Tilbrigði við fimmundastef eftir Jófríði Ákadóttur. Agnes Joy, 2019. 

Þar sem að tónbilið er svo opið og notkun þess í tónlistinni lítið afgerandi hvað varðar 

tóntegundir þá má heyra það á mjög ólíkum stöðum í gegnum kvikmyndina. Dæmi um það er 

þegar Agnes kemur heim snemma morguns, niðurdregin vegna óhamingju fjölskyldunnar og 

þegar Einar, eiginmaður Rannveigar og faðir Agnesar, kemur nýju grilli fyrir á pallinn svo að 

hægt verði að bjóða nýja nágrannanum í mat. Þessar senur eru mjög ólíkar og bera með sér 

ólíkar tilfinningar þrátt fyrir að innihalda sama fimmundastefið (sjá Mynd 2). Jófríður virðist 

nota tónbilið sem einhvers konar grunn fyrir tónsmíðar sínar í myndinni, ásamt Draumaprinsi 

Magnúsar Eiríkssonar. Tónlistin er vissulega ekki laus við tóntegundir en hljómar án þríunda 

draga verulega úr áhrifum þeirra. Eftir því sem fleiri fimmundahljómar bætast við stef Jófríðar 

er hægt að púsla þeim saman og mynda skala eða einhverja vísun í þá. Fyrsta fimmundastef 

kvikmyndarinnar (sjá Mynd 1) inniheldur augljósan B-dúr en þar vantar einungis nótuna Es til 

að fullkomna skalann. Eitt algengasta stefið í myndinni (sjá Mynd 2) er í pentatónískum skala 

frá G og þar af leiðandi laus við þær nótur sem myndu búa til litlar tvíundir. Jófríður forðast 

það tónbil jafn mikið og hún sækir í fimmundirnar sem gerir það að verkum að tónlistin er 

mjög ómblíð. Ef þríundir koma fyrir eru þær mun oftar í dúr en moll sem skilar sér í tónlist 

sem minnir örlítið á ómandi yfirtónaröð ofan á þessar fimmundir. Með þessari nálgun á 

tónbilum og tónskölum skilur Jófríður eftir pláss í tónlistinni sem að áhorfandi getur fyllt inn. 

Tónfræðin, rétt eins og tónlistin sjálf, er mjög einföld og fellur það vel að hinni  

hversdagslegu stemningu myndarinnar.   18

 

 Jófríður Ákadóttir. Agnes Joy, 2019. 18
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3.3. Notkun ýmissa hljóðfæra: 

Stundum eru fimmundir píanósins það eina sem áhorfandinn fær að heyra en stundum leiða 

þær hann yfir í annað, líkt og hinni áðurnefndu senu með grillið. Þá er skipt yfir á Rannveigu 

sem er að hafa sig til fyrir matarboðið og hlakkar greinilega mikið til að fá nágrannann í 

heimsókn. Þar má heyra hvernig rafbassi tekur við fimmundunum og leikur nokkuð 

hefðbundna bassalínu undir lágstemdar arpeggíur hljóðgervils (e.synthesiser). Notkun bassans 

í tónlistinni viðist tengjast atburðum sem eru spennandi eða uppábroti á hversdagsleikanum en 

hann er mjög ríkjandi þáttur í myndinni. Á sama máta má tala um djúp og drynjandi rafhljóð 

(e.drone sound) sem gjarnan eru notuð í tilfinningalega erfiðum senum, líkt og þegar 

Rannveig hringir í nágrannann og áttar sig á að Agnes, sem hafði verið týnd í nokkurn tíma, er 

hjá honum. Strengir og gítar koma frekar fram í senum þar sem að söguþráðurinn stendur í 

stað, svo sem þegar Rannveig horfir út um stofugluggan og hugsar um erfiðleikana sem hún 

stendur frammi fyrir. Slíkar senur eru eins og lím í myndinni sem tengja saman einn atburð 

við annan. Gítarinn og strengirnir endurspegla það en þeir eru oft undirliggjandi í senum þar 

sem að önnur hljóðfæri, eins og píanó, bassi eða hljóðgerfill, skiptast á að vera í forgrunni. 

Með þessari notkun skapa hljóðfærin einhvers konar vörður sem leiða áhorfandann í gegnum 

tilfinningar sögupersónanna.  19

3.4. Leitin að jafnvæginu:   

Ef litið er aftur á áðurnefnda upphafssenu má finna mörg einkenni í tónlistinni þar sem eru 

viðvarandi út myndina, svo sem hinn lágstemdi og ómandi blær, píanóspil og mikill 

einfaldleiki hvað varðar tónefni og hljómaframvindu. „Andrúmsloftið átti að vera dálítið 

hversdagslegt“ segir Silja um senuna og nefnir einnig að hún hafi hugsað að ef myndin væri 

mánuður þá væri hún mars, þegar snjórinn er orðinn smá skítugur og allt umhverfið ansi 

veðrað eftir veturinn. Þarna er sögusviðið sett fram, þemað um bæjarfélag út á landi og 

hugmynd um að einhver sem býr þar gæti verið með vott af innilokunarkennd. Þetta var 

umgjörðin sem að Silja vildi skapa í kringum Rannveigu og Agnesi dóttur hennar, 

aðalpersónur myndarinnar. „Mér finnst hversdagslífið manns aldrei vera jafn brútal og við 

þessar kringumstæður“ segir hún. Á sama tíma er tónlistin að slá sinn fyrsta tón og draga 

áhorfandann inn í heim myndarinnar og sögusviðið. Silja nefnir að þessir upphafstónar marki 

 Jófríður Ákadóttir. Agnes Joy, 2019.19
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það sem tónlistin í gegnum myndina eigi að standa fyrir. „Það er að finna jafnvægið á milli 

þess að tala við tilfinningar sínar en á sama tíma vera pínu hversdagsleg og ekki of stór“ bætir 

hún við þar sem að tónlistin tákni oft innri baráttu einnar konu, stundum tveggja. Hún átti að 

vera hjartnæm en ekki væmin, sár en ekki sorgleg og leit þeirra að réttu tónlistinni fólst í því 

að finna ákveðið jafnvægi milli þessara tilfinninga.  Lokaútkoman er tónlist sem má segja að 20

sé opin og innihaldi óafgerandi tóntegundir og einföld stef sem falla fullkomlega að 

kvikmyndinni. Notkun strengjanna og píanósins í bland við rafhljóðin ýtir undir þessa opnu 

eiginleika tónlistarinnar og ómurinn sem umlykur hana alla gerir allt örlítið fjarlægt og 

svífandi. Hún er mjög aðgengileg áhorfanda, bæði vegna þess að hún fellur svo vel að 

söguþræði myndarinnar og líka af því að hún skilur eftir mikið pláss fyrir einstaklingsbundna 

túlkun.  „Þarna erum við að setja tóninn“ segir Jófríður um þessa sömu senu og hefur eftir 21

Silju um að tónlistin þarna mætti ekki vera of dramatísk eða of hamingjusöm. „Það er smá 

drifkraftur í tónlistinni sem gefur orku við upphaf sögunnar“ bætir hún við og vísar í léttan 

trommutakt sem má glöggt heyra í senunni.    22

     Þetta jafnvægi í tónlist myndarinnar kemur líka fram í því hversu áberandi hún er hverju 

sinni. Stundum er hún alveg í bakgrunni, á öðrum stöðum springur hún út og stundum hverfur 

hún gjörsamlega. Allar þessar tímasetningar eru úthugsaðar af þeim Silju og Jófríði með það í 

huga að skapa ákveðið heildarform í samræmi við atburðarrás myndarinnar. Þegar vandamálin 

og samskiptabrestirnir í kringum fjölskylduna aukast breytist tónlistin töluvert. Hún verður 

háværari og meira yfirþyrmandi líkt og tilfinningar mæðgnanna og lætur hvað mest í sér heyra 

þegar allt virðist vera að fara í bál og brand. Hún verður svo aftur lágstemd og dreymandi líkt 

og í upphafi myndarinnar þegar Rannveig og Agnes átta sig á mistökum sínum og ákveða að 

snúa við blaðinu.     23

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 30.október.20

 Jófríður Ákadóttir. Agnes Joy, 2019.21

 Jófríður Ákadóttir. 2020. Viðtal við Jófríði Ákadóttur um tónlist hennar í ákveðnum senum í 22

kvikmyndinni Agnes Joy, tekið 27.október.

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 30.október.23
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3.5. Þögnin: 

Þó svo að tónlistin sé mikilvæg fyrir myndina er þögnin ekki síður mikilvæg. Silja nefnir að 

fyrir sér sé tilgangur kvikmyndatónlistar í flestum tilvikum að færa fram hughrif sem verið er 

að reyna að ná. Hins vegar er það ólíkt hverju sinni hvernig því er komið til skila og bætir hún 

við að stundum sé það þögnin sem gerir það hvað best. Í Agnes Joy er þögnin oft notuð til 

þess að endurspegla hversdagsleikann en einnig til þess að leyfa hlutunum að vera eins og þeir 

eru án þess að vera að lita þá með tilfinningum tónlistarinnar. Dæmi um þetta er sena í fyrri 

hluta myndarinnar þar sem að Agnes kemur heim undir morgun eftir að hafa skemmt sér með 

vinum sínum um nóttina. Móðir hennar, Rannveig, reiðist þegar hún kemur að dóttur sinni 

sofandi á stofusófanum í öllum fötunum, angandi af áfengislykt, og skammar Agnesi 

heiftarlega.  Silja talar um að ef að þessi tiltekna sena hefði verið lituð með tónlist gæti það 24

haft furðuleg áhrif á skynjun áhorfandans á atburðum senunnar og hvar hann myndi staðsetja 

samúð sína með persónunum. „Þögnin þarna er bara hversdagslegur realismi. Hún getur sagt 

svo margt, verið mjög æpandi og einmanaleg“ segir Silja og nefnir einnig að í stað tónlistar í 

hefðbundnum skilningi sé hægt að móta einhvers konar tónlist úr umhverfishljóðum sem falla 

vel að hversdagsleikanum. Hafið sem umlykur Akranes er mjög áberandi í því hlutverki þar 

sem að öldugangur þess er gjarnan notaður til að skapa hljóðheim utan um hversdagsleika 

mæðgnanna. Það að hafa þagnir og hlé á inn á milli er ekki bara nauðsynlegt fyrir atburðarrás 

myndarinnar heldur hjálpar það tónlistinni líka þar sem að það gefur henni meira vægi og 

tilgang þegar hún svo heyrist.   25

                 

 Silja Hauksdóttir. Agnes Joy, 2019.24

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 30.október.25
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4. Samtal og samstarf milli leikstjóra og tónskálds: 

Á næstu síðum verður samstarf milli leikstjóra og tónskálds kannað nánar með áherslu á það 

hvernig tónlistin, sem fjallað var um hér á undan, varð til. Auk þess verður tónlistin skoðuð úr 

meiri fjarlægð með tilliti til áskoranna, hugmynda og heildarsýnar sem urðu til í ferlinu.  

4.1. Sköpunarferli: 

Tónlist getur skipt sköpum fyrir kvikmynd og upplifun áhorfanda á henni. Hún er fær um að 

magna áhrif ákveðinna sena, greina atburðarrás, útskýra tilfinningar karakteranna á tiltölulega 

skilvirkan hátt ásamt því að vera sjálfstæð list innan um annað listform.  Þrátt fyrir þetta 26

mikilvæga hlutverk tónlistar í kvikmyndum er hefð fyrir því að tónskáldið komi inn í ferlið 

þegar verið er að leggja lokahönd á verkið. Þá er tónlistin samin í kringum tilbúnar tökur og 

hefur einungis þann tilgang að fylgja atburðarrás þeirra eftir. Breytt aðkoma tónlistar að 

sköpunarferli kvikmynda og hugmyndin um að tónskáld komi fyrr inn í ferlið hefur þó heillað 

leikstjóra meira og meira upp á síðkastið. Slíka nálgun tónlistarinnar má nota til að móta 

kvikmyndina á svipaðan hátt og kvikmyndin mótar tónlistina. Silja Hauksdóttir virðist vera á 

sama máli. „Að mínu mati hef ég alltaf farið aðeins of seint af stað með þessar pælingar og 

þannig var það líka þarna“ segir hún varðandi hvenær í ferlinu tónlistin kom inn fyrir 

kvikmyndina Agnes Joy. Hún fór að huga að henni þegar liðið var á seinni hluta í 

handritaferlinu og Jófríður kom inn nokkrum vikum eftir að tökum lauk. Silja er mjög sátt 

með útkomuna en nefnir þó að það hefði verið spennandi, bæði fyrir tónskáldið og myndina, 

að fá tónlistina fyrr inn í ferlið.     27

     Að semja tónlist fyrir kvikmynd er nokkuð frábrugðið því að semja tónlist þar sem að 

tónskáldið stjórnar því fullkomlega hvernig afurðin verður. Tónlist getur verið ákveðin 

uppspretta tilfinninga í kvikmyndum en auðvitað byrjar tónlistin hjá tónskáldinu sjálfu sem 

þarf að lesa í öll svipbrigði, samskipti og átök sem eiga sér stað og koma því yfir á 

tónlistarform. Einnig getur verið nokkur munur á fagurfræðinni í sjálfstæðri tónlist og tónlist í 

kvikmyndum þar sem að sú síðarnefnda er oft meira unnin til þess geta mætt söguþræði 

 George Burt, The Art of Film Music, (Boston: Northeastern University Press, 1994), 426

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur um tónlist í kvikmynd hennar Agnes 27

Joy, tekið 13.október.  
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myndarinnar vel.  „Mér finnst það svolítið að vinna með aðra vöðva“ segir Jófríður þegar 28

spurt er um hvað sé öðruvísi við að semja tónlist fyrir kvikmynd borið saman við tónlist fyrir 

önnur sjálfstæðari verkefni, svo sem plötu. Hún nefnir að munurinn felist aðallega í því að í 

kvikmyndum séu tónskáld að semja tónlist við fyrirfram ákveðna sögu en í sínum eigin 

verkefnum á hún það til að vera mjög frjáls og óbundin utanaðkomandi þáttum. Við sköpun 

kvikmyndatónlistar verður tónskáldið háðara viðfangsefni kvikmyndarinnar, tímalengdinni og 

öðrum óvæntum hlutum, svo sem hvort að það sé tal í senunni eða ekki. Silja talar einnig um 

þessa þætti og hvað þeir geta haft mikil áhrif á hvenær tónlistin kemur inn. „Þetta varð oft 

endalaust dúll í hvenær fyrsti tóninn átti að falla“ segir hún og bætir við að ef tónlist kemur 

inn of snemma þá gæti áhorfandi upplifað eins og það sé verið að láta honum líða á einhvern 

tiltekinn hátt í stað þess að fá að ákveða það sjálfur. Tónlistin kemur svo inn og styður við 

upplifun áhorfandans.  „Á svipaðan hátt og þú þarft að vera klár í að skilja eigin tilfinningar 29

þegar þú semur frá hjartanu, þá þarftu að vera klár í að skilja tilfinningarnar á skjánum“ segir 

Jófríður. Að því leytinu til eru þessi tvö ferli, að semja tónlist fyrir eigin verkefni og að semja 

tónlist fyrir kvikmynd, svipuð en að öðru leyti frekar ólík.     30

     Sköpunarferli tónlistarinnar í Agnes Joy var nokkuð fjölbreytilegt og Jófríður nefnir að hún 

sé enn að finna út úr því hvernig sé best að nálgast það að semja fyrir kvikmyndir og 

hreyfimyndir. Hún og Silja Hauksdóttir, leikstjóri, voru með nokkur tilfinningaleg þemu í 

huga tengd söguþræði myndarinnar sem tónlistin átti að fylgja eftir. Það kom Jófríði mjög á 

óvart hvað stemningin í senum kvikmyndarinnar gat umturnast um leið og tónlistin var komin 

inn og sagðist hún hafa prófað að máta alls konar hugmyndir við þær. Þær Silja töluðu um það 

sín á milli að í ákveðnum senum ætti tilgangur tónlistarinnar aðeins að hjálpa við að skila 

söguþræði myndarinnar og tilfinningum persónanna til áhorfenda, en á köflum mætti hún taka 

algjörlega yfir líkt og hún gerir í þeim senum sem eru átakameiri. 

 Annabel J. Cohen, „ Music as a Source of Emotion in film,“ 11.kafli í Music and Emotion 28

(Oxford: Oxford University Press, 2001), 264. https://rhythmcoglab.coursepress.yale.edu/
wp-content/uploads/sites/5/2014/10/Music-as-a-Source-of-Emotion-In-Film.pdf

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 30.október.29

 Jófríður Ákadóttir. 2020. Viðtal við Jófríði Ákadóttur, tekið 21.september.30
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4.2. Úr orðum í tóna: 

Þegar Silja Hauksdóttir fór að huga að tónlist fyrir Agnes Joy hlustaði hún á margt íslenskt 

tónlistarfólk og mátaði verk sitt við þau. „Tónlist Jófríðar finnst mér hafa fallegan, 

lágstemdan, tilfinningaríkan en óvæmin tón og það rímaði við það sem ég taldi myndina 

þurfa“ bætir hún við. Hún hafði síðan samband við Jófríði og bauð henni að semja tónlist fyrir 

Agnes Joy. Þær hittust og skoðuðu handritið fyrir kvikmyndina, ræddu saman um efnið og að 

lokum ákvað Silja ásamt framleiðendum að setja verkið í hendur Jófríðar.  Vinnuferlið fólst 31

fyrst og fremst í samtali þeirra á milli og með hugleiðingum sem þær báru undir hvor aðra. 

Þær sátu saman og horfðu á senur, mátuðu mismunandi tónlist við kvikmyndina og tóku sér 

sinn tíma í verkefnið. Jófríður segir að það hafi verið mjög hjálplegt að vinna að tónlistinni á 

þennan hátt og að Silja hafi kennt sér gríðarlega mikið í þessu ferli.  Á sama hátt talar Silja 32

um að þær tali mjög ólík tungumál sem kvikmyndagerðarmaður og tónskáld. „Ég talaði um 

tónlistina á ákveðinn hátt og hún þurfti að þýða það inn í tóna og sína sköpun. Ég á ekki beint 

orðin og ef að tvær tónlistarmanneskjur væru að tala saman þá væri það örugglega mun 

hagkvæmara samtal.“ Jófríður kom svo hugmyndum Silju á tónlistarform eftir samtal þeirra á 

milli, einhvers konar sameiginleg leit að því sem tónlistin átti að tákna í gegnum hennar 

tilraunir. Þessar prófanir, breytingar og betrumbætur áttu sér stað alveg fram á síðustu stundu, 

svo sem í því hvar tónlistin ætti að koma fram, hversu áberandi hún ætti að vera hverju sinni 

og hvernig væri hægt að ná ákveðnum tilfinningum fram á sem bestan hátt með aðstoð 

hennar.   33

     Silja nefnir að hún sé að vinna að nýju kvikmyndaverkefni og mun Jófríður semja 

tónlistina þar. „Þetta er verkefni sem kom til mín með ekkert rosa miklum fyrirvara“ bætir hún 

við og vildi hún því vinna með sama lykilfólki og síðast. Aðspurð hvort að hún og Jófríður 

hafi fundið einhvern sameiginlegan grunn til að vinna með svarar Silja því játandi og það hafi 

verið hvatning til áframhaldandi samstarfs þeirra á milli. „Mér finnst gaman að leyfa samstarfi 

að fara á næsta stig þegar það gengur vel.“ Að sama skapi segir hún að það sé líka áhugavert 

að hvíla slíkt samstarf, prófa að vinna með öðru fólki og koma svo aftur síðar að því þegar 

 Jófríður Ákadóttir. 2020. Viðtal við Jófríði Ákadóttur, tekið 21.september.31

 Jófríður Ákadóttir. 2020. Viðtal við Jófríði Ákadóttur, tekið 21.september.32

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 30.október.33
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báðir aðilar eru búnir að sækja sér aðra og meiri reynslu í sínu fagi.  Eins og staðan er núna 34

virðist þó vera mikið eftir af tækifærum og möguleikum í þessu samstarfi sem hægt er að 

vinna með í þessu nýja verkefni.   

     Bæði Silja og Jófríður tala um hvað samtölin og vinnan þeirra á milli við gerð Agnes Joy 

hafi verið skilvirk, gefandi og ánægjuleg. „Silja er svo frábær, næm og hreinskilin“ segir 

Jófríður og bætir við að það hafi verið algjör unaður að vinna með henni „Ég tala alltaf um 

ákvarðanirnar eða ferlið sem „við gerðum“ því að þetta var svo mikið samstarf og ekki 

eitthvað sem ég hefði getað eða viljað gera ein. “ Silja er á sama máli og segir að samstarfið 35

hafi verið í einu orði sagt frábært. „Hún er mjög opin fyrir samtali, kommentum og að leita að 

leiðum í sameiningu“ segir hún um Jófríði og bætir við að það sé lykilatriði fyrir sig. Hún vill 

hafa það á tilfinningunni að sitt nánasta samstarfsfólk sé að vinna á forsendum verksins og að 

það hafi svo sannarlega verið í tilfelli Jófríðar. „Svo er hún gríðarlega fjölhæf og þægileg í 

samvinnu.“   36

  

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 30.október.34

 Jófríður Ákadóttir. 2020. Viðtal við Jófríði Ákadóttur, tekið 21.september.35

 Silja Hauksdóttir. 2020. Viðtal við Silju Hauksdóttur, tekið 13.október.36
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5. Niðurstöður: 

Tónlistin í kvikmyndinni Agnes Joy er nokkuð sérstök þar sem að hún er mjög lágstemd, 

einföld og notast við tiltölulega fá hljóðfæri, ólíkt því sem oft heyrist í kvikmyndatónlist þar 

sem að dramatík er höfð í fyrirrúmi. Fimmundatónbilið sem einkennir tónlist Jófríðar á stóran 

þátt í að koma þessum eiginleikum til skila. Með því að leyfa tónbilinu að hljóma einu og sér 

nær tónskáldið að skapa mjög svo einfalda en áhrifaríka tónlist. Berskjöldun fimmundarinnar 

og einfaldleikinn gefur sögu myndarinnar ákveðinn raunsæisblæ svo að auðvelt er að setja sig 

í fótspor Rannveigar og Agnesar Joy. Hljóðfæravalið og hvernig leikið er á þau hefur einnig 

áhrif á þennan lágstemda andblæ. Píanóið, sem er hvað mest áberandi, er hljóðfæri sem flestir 

kannast við. Í myndinni hljómar það fallega, einfalt og ómandi og erfitt er að ímynda sér að sú 

spilamennska sé ögrandi. Það sama má segja um strengina og gítarinn, rafmagnaðan og 

órafmagnaðan, þau hljóð eru mjög aðgengileg áhorfanda og þá sér í lagi svona ómandi. 

Rafhljóðin sem Jófríður framkallar á hljóðgervil falla mjög vel að hinu órafmagnaða, svo vel 

að oft er erfitt að greina á milli þeirra. Draumaprinsinn og notkun þess í myndinni er þó það 

sem gefur tónlistinni hvað mestan karakter og virkar lagið eins og sjálfstæður þáttur í sögunni, 

einhvers konar undirliggjandi hvísl sem segir áhorfendum hvað gæti gerst næst. Lagið virðist 

stíga út fyrir það hlutverk að vera einungis lag í mynd heldur er eins og það hafi áhrif á 

heildarverkið og atburðarrás myndarinnar. Í þeim atriðum sem lagið birtist er það annað hvort 

endurspeglun á hugsunum og tilfinningum Rannveigar eða einhvers konar fyrirboði um það 

sem muni gerast í komandi senum. Þessi nýja notkun á Draumaprinsinum í myndinni er 

skemmtileg hugmynd og kom á óvart hversu vel hún studdi við söguþráðinn. Tónlist 

kvikmyndarinnar ber án efa með sér sama blæ og önnur tónlist Jófríðar, svo sem hinir ómandi 

tónar, notkun fimmunda og hljóðfærasamsetningin. Á sama tíma er hún líka töluvert öðruvísi 

þar sem að í sólóverkefni sínu gengur Jófríður mun lengra í því að nota rafhljóð, ýkir þau og 

þróar ásamt því að búa til hraðari og eftirminnilegri stef. Þessi munur er mjög skiljanlegur þar 

sem að ferlið sjálft var takmaðkaðra og ekki eins frjálslegt og tónskáldið er vant. Tónlistin í 

myndinni er mjög samkvæm því sem að þær, Silja og Jófríður, vildu ná fram hvað varðar 

tilfinningar sögupersónanna og hversdagsleikann sem umvefur þær. Samtalið þeirra á milli 

virðist hafa verið mjög skilvirkt og árangursríkt enda er tónlistin mjög lýsandi fyrir 

atburðarrás myndarinnar og þær hugmyndir sem þær nefndu í viðtölunum okkar á milli. Það 

að þær stefni í áframhaldandi samstarf sem leikstjóri og tónskáld rímar við niðurstöður 
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rannsóknarinnar sem nefnd var í inngangi ritgerðarinnar á tónlist í íslenskum kvikmyndum. 

Þar kom einmitt fram að leikstjórar virtust gjarnan sækja í að vinna með sama tónskáldinu að 

tveimur eða fleiri kvikmyndum eða sjónvarpsefni. Það verður forvitnilegt að heyra þá tónlist 

sem Jófríður mun semja í nýja kvikmyndaverkefni Silju. Kannski munu þær vinna á 

sambærilegan hátt og í Agnes Joy eða nálgast samstarfið á alveg nýjan hátt sem gæti skilað sér 

í mjög ólíkri tónlist. Ferill þeirra beggja virðist vera að taka miklum og spennandi breytingum 

og óhætt er að segja að áhugavert verður að fylgjast með verkefnum þeirra í framtíðinni, bæði 

þeim sem þær vinna saman að jafnt og þeim sem þær munu vinna með öðru fólki.     
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