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Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs í Hljóðfæratónsmíðum við
Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi
höfundar.
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Útdráttur
Ritgerð þessi fjallar um fyrirbærið Opna tónlist (e. Open Music), útgáfutækni og

hugmyndafræði þar sem lagt er upp úr því að gefa út hráefni tónlistarinnar; Stemmur (e.

stems), MIDI-skrár, nótur og TAB-nótur, samhliða lokaútkomunni sem og einhvers ítarefnis.

Saga fyrirbærisins er rakin auk þess sem hentugleika þess í nútímanum eru gerð skil. Kostir

og gallar fjögurra miðla til útgáfu á opinni tónlist eru einnig ræddar, það eru miðlarnir

Spotify, Patreon, Bandcamp og Xiami. Sagt er frá verkefni á vegum hljómsveitarinnar Agent

Fresco þar sem þessi útgáfutækni er nýtt. Viðtal var tekið við Þórarinn Guðnason, gítarleikara

og aðal lagahöfund hljómsveitarinnar, og Esther Ýr Þorvaldsdóttur, samstarfsmann hans og

greint frá forsendum verkefnisins, framkvæmd þess, tilvonandi útgáfu og mögulegri framtíð.

Þá eru möguleikar tækninnar fyrir íslenskt tónlistarlíf og samfélag ræddir, en helsti tilgangur

þessa verkefnis er að nýta það sem kennslutól. Nemendur fái tækifæri til þess að hlusta á

tónlistina en auk þess verður möguleiki á að lækka í tilteknu hljóðfæri og spila með

hljómsveitinni rétt eins og þeir stæðu með þeim á sviðinu eða jafnvel í hljóðveri við upptöku.

Þetta er nýsköpun í tónlistarkennslu og mun afurð verkefnisins bjóða nemendum upp á ný tól

sem til þessa hafa ekki verið aðgengileg almenningi.
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Inngangur

Nútími okkar er þeim töfrum gæddur að vera sífellt á hreyfingu. Tæknin færist stöðugt áfram

til óséðrar framtíðarinnar og við hin sem ekki höfum gíra, gangverk eða tannhjól sitjum eftir

með sárt ennið og höldum ekki við í hina óþrjótandi maskínu markaðarins. Við viljum halda

að hin hraða þróun tækninnar sé okkur til góðs en hún hefur haft ófyrirséð áhrif á mörg svið

lífsins, ekki síst listir og menningu.

Margir deila því sjónarmiði að list ætti að vera aðgengileg öllum. Jafnt ungum sem

öldnum og fullkomlega óháð aldri og efnum. Á síðustu árum hefur sú þróun orðið á

vefmiðlum að tónlist hefur orðið við þeim sjónarmiðum að miklu leyti, það er að segja: hún

er nánast orðin „ókeypis.“ Hún er aðgengileg öllum sem hafa tæki með hátalara og

nettengingu, ef ekki í gegnum streymisveituna Youtube, þá í gegnum Spotify eða

SoundCloud eða jafnvel BandCamp. En við það að tónlist er skyndilega orðin „ókeypis“

finna tónlistarmenn fyrir því hve mikil neysluvara hún er. Ef tónlist er „ókeypis“ þá fær

skapari hennar, tónlistarmaðurinn, ekki borgað fyrir unnin störf. Tónlist hefur þannig

hríðfallið í verði og sífellt fleiri geta ekki framfleytt sér nema með því að taka sér önnur störf

eða að selja eitthvað samhliða tónlistinni.

Ljóst er að þetta vandamál er margþætt og að ekki finnst nein einstök töfralausn við

því, en hér verður fjallað um útgáfutæknina opna tónlist (e. Open Music), sem felst í útgáfu á

hráefnum tónlistarinnar samhliða lokaútgáfunni, og hvernig hún gæti ef til vill ýtt þróuninni í

rétta átt og ef til vill hleypt nýju lífi í markaðinn. Rokkhljómsveitin Agent Fresco vinnur um

þessar mundir að útgáfuverkefni undir formerkjum opinnar tónlistar sem gæti vel orðið

fordæmisgefandi. Afurð verkefnisins er fyrst og fremst hugsuð til tónlistarkennslu, en felur

einnig í sér fjárhagsleg tækifæri, þar sem hægt væri að selja einstaka hráefni sér.

Ritgerðinni er skipt upp í fjóra kafla. Fyrsti kafli skiptist í tvo undirkafla, þar sem gerð

verður grein fyrir hugtakinu Opin tónlist, þar sem fyrri undirkafli rekur merkingu þess í

nútímanum en seinni undirkafli hans rekur sögu hugtaksins auk þess sem sagt er frá þekktum

dæmum um fyrirbærið. Annar kafli, sem er meginkafli ritgerðarinnar, er viðtalskafli þar sem

greint er frá viðtali við Þórarinn Guðnason og Esther Þorvaldsdóttur um verkefni þeirra sem

byggist á hugmyndafræðinni opinni tónlist með hljómsveitinni Agent Fresco. Þá verður

verkefnum annarra listamanna gerð skil og þau rædd í samhengi við verkefni Agent Fresco. Í

þriðja kafla er gerð samantekt af fyrri tveimur köflum og komist að niðurstöðu um verkefnið.

Fjórði kafli er umræða um hugsanlega framtíðarmöguleika hugmyndafræðinnar og að þeim

kafla loknum eru skrifuð lokaorð höfundar.
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1. Opin tónlist
Neysla á tónlist hefur breyst mjög hratt á síðastliðnum tveimur áratugum. Er þar internetið

einn helsti áhrifavaldurinn, en eftir að streymisveitur á borð við Spotify fóru að gera sig

gildandi féll sala á geisladiskum og öðrum efnislegum miðlum.1 Í skýrslu á vegum

International Federation of Phonographic Industry frá 2020 kemur fram að sala á slíkum

miðlum nam einungis 4,4 milljörðum Bandaríkjadala árið 2019 en það er 81% fall frá því árið

2001 þegar sala á sambærilegum miðlum nam 22,9 milljörðum dala.2 Á sama tíma hafa tekjur

frá streymisveitum farið ört vaxandi og námu þær um 11,4 milljörðum dala árið 2019.3 Þetta

er jákvætt fyrir tónlistarfólk en þó liggur í augum uppi að þessar tekjur ná ekki með tærnar

þar sem efnisleg sala hafði hælana. Tónlistarfólk hefur því þurft að leita annarra aðferða til að

afla tekna, en algengar leiðir eru tónleikaferðalög, kennsla og sala á varningi.4

Samtökin Future of Music Coalition eru samtök listamanna frá Washington D.C. í

Bandaríkjunum sem gera það að markmiði sínu að stuðla að heilbrigðu vistkerfi tónlistar, þar

sem listamenn geti blómstrað og fái greitt fyrir vinnu sína á gagnsæjan og sanngjarnan hátt.

Samtökin gerðu könnun árið 2011 þar sem tekjudreifing tónlistarfólks eða EMI (e. estimated

music income) í Bandaríkjunum, þvert á tónlistarstefnur, var skoðuð. Í niðurstöðum kom fram

að á meðal tónlistarfólks sem hafði gefið út upptökur voru beinar tekjur frá upptökum aðeins

12% af heildar tekjum þeirra. 34% tekna komu frá tónleikahaldi og 18% frá kennslu.5 EMI

tekjudreifing sýnir þó aðeins tekjur sem koma beint úr tónlist, og ekki aðrar ótengdar tekjur,

en einungis 36% svarenda í þessu úrtaki sögðust fá 100% tekna sinna í gegnum tónlist.6 Það

þýðir að nærri ⅔ þurftu að leita út fyrir tónlistarsenuna til þess að tónlistarstarfsemin gæti

staðið undir sér. Hæst hlutfall utanaðkomandi tekna er hjá aldurshópnum 18-29 ára, 48% en

lægst hjá aldurshópnum 50-59 ára, 31%.7 Það gefur auga leið að eitthvað þarf að breytast ef

tónlistarfólk á að geta lifað á list sinni. Þar kemur opin tónlist til sögunnar.

Opin tónlist (e. open music model) er sölumódel sem byggir á sölu hrárra skráa fyrir

utan sölu á lokaafurð.8 Þetta módel hefur verið notað af tónlistarfólki nútímans sem tilraun til

að því að skapa söluvæna vöru og fylla upp í það skarð sem myndaðist eftir fall á sölu hinna

efnislegu miðla. Þetta er bæði hugmyndafræði og útgáfutækni sem byggir á því að samhliða

8 Shuman Ghosemajumder, „Advanced Peer-Based Technology Business Models“ (MBA-ritgerð, MIT, 2002),
bls. 33-43.

7 Sama heimild.
6 Sama heimild.
5 Sama heimild.
4 „Artist Revenue Streams Data Portal,“ Kristin Thomson, gögn birt í janúar 2012, Survey results: All genres.
3 Sama heimild.
2 Sama heimild.
1 „Global Music Report,“ Frances Moore, skýrsla birt 4. maí 2020, THE INDUSTRY IN 2019.
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útgáfu á upptöku á hefðbundnu formi gefi listamaður einnig út ítarefni. Efnið er miðað að

aðdáendum og gefur þeim dýpri sýn bæði inn í lokaafurðina og ferlið sem leiddi að henni.

Þetta efni getur verið á formi stemma (e. stems), sem MIDI-skrár eða á nótnaformi. Stemmur

eru stakar hljóðrásir sem byggja upp heildar hljóðmynd upptökunnar og innihalda yfirleitt

aðeins eitt hljóðfæri. MIDI-skrár innihalda upplýsingar um tónhæðir og lengdargildi fyrir

hvert hljóðfæri og virka því sem nokkurs konar rafræn uppskrift af tónverkum. Aðdáendur

eða aðrir sem kaupa aðgang að þessu efni geta svo notað það í sinni eigin tónlist til dæmis

með því að gera endurhljóðblandanir (e. remix) eða með því að sampla (e. sample) hljóðið og

nota í ný tónverk. Einnig er hægt að beintengja stemmurnar við nótur á PDF formi (t.d. í

gegnum hljóðvinnsluforritið Reaper) þar sem hver taktur í nótum tónverksins er beintengdur

stemmunum. Þetta getur til að mynda hentað hljóðfærakennslu þar sem nemandi getur spilað,

hlustað á tónlistina og fylgst með nótunum allt á sama tíma.

Annar möguleiki sem gæti ef til vill frekar höfðað til hins almenna aðdáanda er útgáfa

á efni sem svipar til hefðbundins efnis á samfélagsmiðlum. Þetta efni getur verið í formi

myndbanda þar sem gægst er á bak við tjöldin og fylgst með ferlinu á bak við tónlistina eða

persónulegt efni frá listamanninum. Vettvang fyrir svona efni má sjá vísi að hjá kínversku

tónlistarveitunni Xiami.9 Þar fylgja textar með öllum lögum ásamt tónlistarmyndböndum,

gjarnan bæði með stúdíó-útgáfum og upptökum frá lifandi tónleikum.10 Einnig býður Xiami

upp á þann valmöguleika að leyfa aðdáendum að styrkja tónlistarfólkið beint í gegnum

forritið.11 Hægt væri að sameina þessa eiginleika þannig að aðdáendur hefðu þann

valmöguleika að borga einhverja upphæð sem þeim þykir við hæfi, í gegnum Spotify eða

aðrar streymisveitur, mánaðarlega og fengið í staðinn aðgang að séraðgengilegu efni. Þetta er

svipað kerfi og má finna hjá síðunni Patreon, en þar geta aðdáendur styrkt listamenn, hópa og

samtök og fengið í staðinn séraðgang að óútgefnu efni, listrænu ferli eða persónulegu lífi

listamannanna.12 Þetta getur auðveldað listamönnum lífið að því leyti að þeir geta treyst á

stöðugar tekjur mánaðarlega.

Opin tónlist svipar að mörgu leyti til opins aðgangs (e. open source)13 en megin

munurinn er sá að undir formerkjum opins aðgangs þá er aðgangur og notkun á útgefnum

gögnum gjaldfrjáls.14 Þessi aðferð er algeng í heimi forritunar og tölvunarfræði þar sem

14 „History of the OSI,“ Open Source Initiative, 2018.
13 „Opinn aðgangur“ er þýðing höfundar á hugtakinu „open source“. Engin opinber þýðing fannst.

12 „Patreon,“ Sitemap, 2021, Patreon: Best way for artists and creators to get sustainable income and connect
with fans.

11 Sama heimild.
10 Sama heimild.

9 Siew, „A look at Chinese music app: Xiami music,“ UX Collective, (2019), A look at a Chinese music app:
Xiami Music | by Siew.
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meiningin er að í krafti fjöldans sé hægt að skapa hluti sem annars hefðu aldrei orðið til.15

Þessi aðferð virkar vel fyrir það sem henni er ætlað og auðvelt að heimfæra yfir á tónlist. En

fyrir sjálfstætt starfandi tónlistarfólk er ókeypis aðgangur ekki endilega besti kosturinn. Til

þess að geta lifað á listinni þarf það að fá tekjur. Þó á hugmyndafræðin opin tónlist margt að

rekja til hugmyndarinnar um opinn aðgang.

1.2. Saga fyrirbærisins

Útgáfa á stemmuformi hefur verið til frá árinu 2005 en þá gaf Hljómsveitin Nine Inch Nails

út lagið The Hand that Feeds eftir söngvara hljómsveitarinnar Trent Reznor.16 Stemmurnar

gáfu þeir út á heimasíðu hljómsveitarinnar um mánuði eftir að lagið heyrðist fyrst í útvarpi og

voru þær settar upp sem tilbúið verkefni í forritinu GarageBand.17 Ávinningurinn af því að

gefa út á GarageBand er sá að forritið fylgir öllum tölvum frá Apple og því gat hver sem

hafði aðgang að slíkum tölvum hlaðið niður stemmunum og byrjað að krukka í þeim.

Tilgangurinn með þessari útgáfu var að leyfa aðdáendum að kafa dýpra ofan í tónlistina, eiga

við rásirnar, bæta við lykkjum (e. loops) og endurhljóðblanda.18 Í bréfi sem Trent Reznor

skrifaði og lét fylgja með niðurhalinu stendur:

„Í dágóðan tíma hef ég haft áhuga á að gefa ykkur kost á að eiga við

hljóðrásirnar mínar - gera endurhljóðblandanir, gera tilraunir, fegra

eða eyðileggja það sem þar er.

...

Dragðu skjalið yfir á harðadiskinn og tvíklikkaðu. Ýttu á space takkann.

Hlustaðu. Breyttu hraðanum. Bættu við lykkjum. Hakkaðu sönginn niður.

Breyttu mér í konu. Taktu gítarinn upp aftur. Hvað sem þú vilt.“19

Þessi útgáfa vakti mikla lukku og hljómsveitin hefur síðan gefið út 98 önnur lög á

stemmuformi, aðdáendum að kostnaðarlausu.20 Aðdáendur voru svo hvattir til að hlaða upp

20 „Nine Inch Nails Multitracks,“ Pyract.
19 Sama heimild.
18 Trent Reznor til Aðdáenda, READ ME FROM TRENT, þýðing höfundar, 15. apríl, 2005.
17 Sama heimild.
16 Peter Cohen, „Nine Inch Nails releases GarageBand 2 project,“ Macworld, (2005).
15 Sama heimild.
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sínum eigin útgáfum af lögunum á vefsíðuna ninremixes.com en þar er nú hægt að finna yfir

fimmþúsund endurhljóðblandanir frá aðdáendum af lögum hljómsveitarinnar.21 Á vefsíðunni

er hægt að hlaða niður nýju útgáfunum, deila þeim og veita atkvæði þeim sem teljast vel

heppnuð, auk þess eru á vefsíðunni spjallþræðir þar sem aðdáendur deila skoðunum sínum á

nýju útgáfunum.22 Þannig hefur myndast samfélag aðdáenda og vettvangur þar sem þeir geta

deilt tónlist sinni og hugmyndum, fengið viðbrögð og spjallað saman.

Lagið var svo endurhljóðblandað af tveimur stórum plötuframleiðendum og voru nýju

útgáfurnar gefnar út seinna sama ár. Í apríl var það enski plötuframleiðandinn Rupert Parkes,

eða Photek, en hann hefur einnig unnið endurhljóðblandanir af verkum Goldie, David Bowie

og Bjarkar Guðmundsdóttur.23 Í júní var það dúóið DFA sem samanstendur af

plötuframleiðendunum Tim Goldsworthy og James Murphy.24 Þetta eru stór nöfn í heimi

plötuframleiðslu og hafa þessar endurhljóðblandanir líklega ýtt undir áhuga hjá aðdáendum.

Síðan 2005 hafa þónokkrir listamenn gefið út stemmur í þeim tilgangi að leyfa

aðdáendum og öðrum að gera endurhljóðblandanir. Hljómsveitin Dream Theater gaf út plötur

árið 2009 og voru stemmurnar af öllum lögunum seldar sér.25 Þá hélt stórstjarnan Beyoncé

Knowles samkeppni í endurhljóðblöndun meðal aðdáenda sinna árið 2012 þegar hún gaf út

lagið End of Time.26 Stemmunum deildi hún á WAV-formi á vefsíðu sinni og voru keppendur

beðnir um að deila sínum útgáfum á dreifingarmiðlinum SoundCloud.27 Verðlaunin fyrir sigur

í keppninni voru fjögurþúsund bandaríkjadalir auk þess sem að útgáfan fengi að hljóma á

komandi plötu stjörnunnar.28 Af tæplega þrjúþúsund aðsendum útgáfum var það að lokum

Radzimir Dębski, kallaður JIMEK, sem bar sigur úr býtum29 en hann hefur síðan átt farsælan

feril sem plötuframleiðandi og tónskáld í heimalandinu Póllandi.30

Því miður eru stemmur Beyoncé ekki lengur aðgengilegar en hún lokaði fyrir aðgang

að þeim um leið og keppninni lauk. Það sama má segja um margar af þessum útgáfum.

Stemmur Dream Theater voru gefnar út á geisladiski í mjög takmörkuðu upplagi og eru

30 Wojciech Oleksiak, „Jimek - Bioggraphy,“ Culture.pl, (2015), Jimek - Biography | Artist.
29 „Producer Jimek Wins BEYONCE's "End Of Time" Remix Competition,“ Cision, (2012).
28 Sama heimild.
27 Sama heimild.

26 David Greenwald, „Beyonce Announces 'End of Time' Remix Contest, Hints at Single Release,“ Billboard,
(2012).

25 „Dream Theater Black Clouds & Silver Linings Box Set,“ Prog Archives, 2009, DREAM THEATER - Black
Clouds & Silver Linings Box Set (2009).

24 „Nine Inch Nails - The Hand That Feeds (DFA Remixes),“ Discogs, 2005, Nine Inch Nails – The Hand That
Feeds (DFA Remixes) (2005, Vinyl).

23 „Nine Inch Nails - The Hand That Feeds (Photek Remixes),“ Discogs, 2005, Nine Inch Nails – The Hand That
Feeds (Photek Remixes) (2005, Vinyl).

22 Sama heimild.
21 „NIN Remixes,“ Nine Inch Nails, 2005, Ninremixes.com.
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illfáanlegar í dag. David Bowie31 og Radiohead32 gerðu stemmur af nokkrum sinna laga

aðgengilegar í gegnum iTunes Plus en sá miðill er ekki til í dag og þar af leiðandi eru

stemmurnar ekki aðgengilegar. Því er ljóst að framboðið á vinsælli tónlist fyrir þá sem hafa

áhuga á endurhljóðblöndun er mjög takmarkað.

2. Agent Fresco og önnur dæmi á Íslandi

Um þessar mundir vinnur rokkhljómsveitin Agent Fresco að verkefni undir formerkjum

opinnar tónlistar. Fólkið sem stendur á bak við verkefnið eru Þórarinn Guðnason (Tóti),

gítarleikari og aðal lagahöfundur hlómsveitarinnar og Esther Þorvaldsdóttir. Tóti sér um

þróun vörunnar og útfærslu á útgáfunni en Esther stundar markaðsrannsóknir. Þann 1. apríl

2021 tók höfundur þessarar ritgerðar viðtal við þau Tóta og Esther.

Grunnurinn að verkefninu er sprottinn úr því að Tóti var byrjaður að æfa sig á selló.

Hann langaði að geta spilað í strengjakvartett en vantaði fólk til að spila með og leitaði því að

upptökum þar sem hann gæti lækkað í sellóröddinni og spilað sjálfur með. Það kom honum á

óvart að þrátt fyrir að hafa fínkembt internetið hafi hann ekki fundið neinar upptökur þar sem

þessi möguleiki stóð til boða. Þar með var komið tækifæri til að þróa eitthvað nýtt.

Esther: „Þú sagðir við mig: „Ég er byrjaður að æfa aftur á selló og mig

langar svo að geta æft með kvartett og bara lækkað í röddinni sem ég vil

spila“ og þaðan kom hugmyndin, af hverju er það ekki hægt? Svo fór ég

í svona „competitor research“ út frá þessari hugmynd og síðan svona

gerðum við það saman að brjóta hana aðeins niður og sjá hvað hægt

væri að gera við tæknina á bak við hugmyndina.“33

Tóti vinnur mikið í kvikmyndatónlist og í þeim heimi er allt unnið á stemmum. Það hefur

þann kost að hver og ein rödd er á sér rás sem þýðir að sá sem er að vinna í tónlistinni getur

átt við hverja rödd án þess að það hafi áhrif á hinar raddirnar. Þannig getur hljóðmaður náð

fram jafnvægi í hljóðinu með því að hækka í einni rödd eða lækka í annarri. Þessi

sveigjanleiki er mikilvægur í kvikmyndaframleiðslu vegna þess að lokaafurðin krefst þess að

33 Esther Ýr Þorvaldsdóttir og Þórarinn Guðnason, viðtal tekið af höfundi, 1. apríl 2021. Hér eftir verður ekki
vitnað sérstaklega í viðtalið en allar beinar tilvitnanir eru teknar úr því.

32 Peter Kirn, „Radiohead Remixing: Contest, Full Stems via iTunes and Garageband,“ CDM, (2008), Radiohead
Remixing: Contest, Full Stems via iTunes and GarageBand - CDM Create Digital Music.

31 Peter Kirn, „David Bowie Space Oddity Moon Celebration: Remix Stems, Remix on iPhone,“ CDM, (2009),
David Bowie Space Oddity Moon Celebration: Remix Stems, Remix on iPhone - CDM Create Digital Music.
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tónlist, samtölum og bakgrunnshljóðum sé blandað saman á þann hátt að það trufli ekki

áhorfandann og helst þannig að hann taki ekki eftir því.

Tóti: „Þetta er algjör standard í kvikmyndaiðnaðinum af því að þar

þurfa hlutirnir ennþá að vera svolítið svegjanlegir þegar þeir eru sendir

á annan stað. Þú þarft að geta sent það frá tónskáldi yfir á „music

editor“ sem þarf að geta átt við það, sent það mögulega til baka – svo er

átt við það aftur frá tónskáldahliðinni, og þannig er einhvern veginn

svolítið svona músíkalska samtalið í kvikmyndaheiminum“

Eftir að hafa öðlast þessa dýrmætu reynslu af vinnu við kvikmyndir þótti Tóta það vera næsta

rökrétta skref í útgáfu á tónlist að gefa út stemmur. Gefa ætti þær út til þess að veita

aðdáendasamfélaginu betri innsýn inn í uppbyggingu á tónlistinni og gefa þeim tækifæri til

þess að kafa ofan í hljóðið. Svo til að aðdáendurnir gætu spilað með var ákveðið að fara

skrefinu lengra og gefa út nótur og MIDI-skrár fyrir alla parta og öll hljóðfæri í

hljómsveitinni. Allt er þetta sprottið af löngun Tóta til að spila í strengjakvartett.

Fyrr í þessari ritgerð var fjallað um fyrri útgáfur á stemmum. Þær hafa flestar verið

gefnar út í þeim tilgangi að leyfa aðdáendum að gera sínar eigin hljóðblandanir og Hefur einn

helsti stólpi í stemmu-útgáfu verið Trent Reznor, forsprakki hljómsveitarinnar Nine Inch

Nails. Reznor hefur unnið að tónlist fyrir kvikmyndir,34 líkt og Tóti, en áhugavert er að sjá að

nánast engin dæmi eru til um að tónlist skrifuð fyrir kvikmyndir sé gefin út á stemmum, ekki

einu sinni frá Reznor. Tóti vill meina að útgefendur séu ef til vill svolítið spéhræddir. Hræddir

við að þegar rásirnar verði teknar úr samhengi muni hinn hrái eiginleiki upptakanna heyrast

auk gruggsins sem getur myndast þegar tvær tökur eru klipptar saman. Þetta sé feimnismál og

því treysti ekki allir sér í svona útgáfu, hvort sem það sé í kvikmyndatónlist eða popptónlist.

Tóti: „En ég held líka af hverju það eru ekki fleiri búnir að gera þetta er

af því að þá heyrir þú kannski hráa efniviðinn, þá heyrirðu í raun hversu

hrár hann er getur verið. Það gæti verið einhver hræðsla hjá fólki sem

pródúserar mjög hart. Þá heyrirðu autotune-ið, þá heyriru artifacta í

editum sem heyrast ekki í mixi – það mun alveg bókað heyrast hjá okkur

til dæmis, við editum mjög mikið og til dæmis trommur eru alveg frekar

34 Carolyn Giardina, „Trent Reznor and Atticus Ross Win Second Oscar; Jon Batiste Collects First Win for
‘Soul’,“ The Hollywood reporter, (2021).
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mikið editeraðar þó að Keli sé mjög góður trommari, þá er þetta bara

músík sem krefst þess svolítið að hlutir séu 95-100% á time-i. Þannig að

þú munt alltaf heyra einhverja svona klippi artifacta hér og þar. Sem að

mér finnst bara gott og blessað, þú heyrir það ekki í samhengi en þú

heyrir það þegar þú sólóar það.“

Segja má að mýkri útgáfan af því að gefa út stemmur sé að gefa út nótnabók. Fjölmargt

íslenskt tónlistarfólk hefur gefið út slíkar bækur og má þar nefna Stuðmenn35, Nýdönsk,36

Auðunn Lúthersson37 og Björk Guðmundsdóttur.38 Með því að gefa út nótnabók veitir

tónlistarfólk aðdáendum sínum öll nauðsynleg tól til þess að spila tónlistina, að því gefnu að

fólk geti lesið nótur, án þess að þurfa að opinbera hráleikann í upptökunum. Þá getur

listamaðurinn einnig stjórnað því hvaða upplýsingar hann gefur upp með því að gefa út

nótnabók. Einföldustu bækurnar innihalda einungis texta og hljóma eða gítargrip en þær

flóknustu hafa að geyma nákvæmar útsetningar með miklum smáatriðum fyrir öll hljóðfæri.

Nótnabækur hafa líka þann kost að þær eru handhæg söluvara á tónleikaferðalögum og geta

þannig orðið ágæt tekjulind.

Björk Guðmundsdóttir gaf út bókina 34 Scores for Piano, Organ, Harpsichord and

Celeste árið 2017 þar sem úrval laga hennar hafa verið útsett fyrir rödd og undirleik með

píanói, orgeli, sembal eða celestu.39 Útsetningarnar, sem hún vann í samstarfi við Jónas Sen,

eru áhugaverðar að mörgu leyti og einkum fyrir þær sakir að í þeim eru dregin út smáatriði

sem eiga það til týnast í marglaga hljóðmynd Bjarkar. Þannig gefur Björk aðdáendum sínum

annað sjónarhorn á tónlistina og dýpkar upplifunina við næstu hlustun.

Biophilia, gagnvirkt námstæki Bjarkar40 getur eins verið flokkað sem opin tónlist þó

að verkefnið hafi ekki verið gefið út með þeim formerkjum. Verkefninu var hleypt af stað í

kjölfar samnefndar plötu árið 201141 og fólst það í útgáfu á smáforriti, tónleikaferðalagi og

gerð heimildarmyndar.42 Smáforritið var gefið út á App Store árið 2011 og tveimur árum

síðar var það gert aðgengilegt fyrir Android stýrikerfi.43 Fyrir hvert lag á plötunni er

43 Nateog, „Björk's 'Biophilia' app now available on Android,“ The Verge, (2013).
42 „Biophilia Tour,“ Owlapps.
41 Sama heimild.
40 „Biophilia Educational Project,“ Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2011.
39 Sama heimild.
38 Björk, 34 Scores for Piano, Organ, Harpsichord and Celeste (London: Hal Leonard, 2017).

37 Ritstjórn, „Auður gefur út AFSAKANIR nótnabók,“ Albumm, (2021),
https://albumm.is/audur-gefur-ut-afsakanir-notnabok/.

36 Hljómsveitin Nýdönsk, 25 Nýdönsk lög á nótum (Reykjavík: Hljómsveitin Nýdönsk, 2013).
35 „Nótuútgáfan - Stuðmenn,“ Söngbók.is, 2017.
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samnefndur leikur inni í forritinu, hver með sitt þema, þar sem notendur geta leikið sér með

tónlist Bjarkar og á sama tíma lært um tónlist, vísindi og náttúruna. Tónleikaferðalagið fólst

svo að miklu leyti í langtímadvölum Bjarkar í fimm borgum, víða um heim, þar sem hún hélt

tónleika og vinnustofur með skólabörnum.44 Heimildarmyndin When Björk Met Attenborough

fylgir Björk eftir við sköpun plötunnar og útgáfu hennar og varpar ljósi á samband tónlistar

við náttúru og tækni með samtölum við sérfræðinga í náttúruvísindum.45

Verkefni Agent Fresco byggir á því að útbúa nákvæmar nótur fyrir öll hljóðfæri með

öllum lögum á komandi plötu hljómsveitarinnar, ásamt því að gefa út allar stemmur,

MIDI-skrár með öllum hljóðfærum og TAB-nótur; en það eru nótur sem eru sérhannaðar fyrir

gítar- og bassaleikara. Undirbúningur á nótunum er tiltölulega einfaldur í þessu tilfelli þar

sem tónlistin var öll samin á MIDI-formi, og því er einfalt að færa MIDI-skrárnar yfir í

nótnaskriftarforrit. Tímafrekasta vinnan er því fólgin í því að hlusta á stemmurnar og passa

upp á að nóturnar passi við og laga þegar misræmi verður. Þetta er sá staður sem verkefnið er

á núna og eru nótur að fimm lögum tilbúin. Erfitt er að komast lengra í bili því ekki er hægt

að hljóðblanda vegna seinkunnar á upptökuferlinu. Þó vonast hljómsveitin til að platan verði

tilbúin á næstu mánuðum.

Tóti: Það er í rauninni ekki mikil vinna, eins og ég sem fyrir okkur að framkvæma

þetta því það eru til MIDI af flestöllu og tónlistin breytist ekki mikið út frá því og

flest er nokkurn veginn á griddi þannig það er auðvelt að túlka það.

Hugmyndin er sú að stemmurnar verði settar upp og tilbúnar til notkunar í forritunum Reaper

og GarageBand. Þessi forrit hafa þann kost að notandinn þarf ekki að borga fyrir þau46 og

GarageBand er meira að segja þegar uppsett í öllum tölvum frá Apple.47 Ef notandinn vill

frekar nota önnur forrit er tiltölulega lítið mál að færa stemmurnar á WAV-form og flytja þær

þannig yfir. Ekki er komið á hreint á hvaða miðli tónlistin verði gefin út en Tóti segir að

draumurinn sé að salan byggi á frjálsum framlögum. Þannig ættu öll að geta nálgast vöruna

og borgað fyrir hana það sem þau geta og vilja. Tóti segir að þetta sé fallegasta leiðin því list

ætti að vera aðgengileg öllum óháð aldri og efnum.

47 „GarageBand for Mac,“ Apple Inc., 2021.
46 „REAPER | Audio Production Without Limits,“ Cockos, 2021.

45 Kate Rix, „Björk and Sir David Attenborough Team Up in a New Documentary About Music and
Technology,“ Open Culture, (2013).

44 „Biophilia Educational Project,“
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Tóti: „Draumurinn er að geta haft þetta svona „donation based“, að þú getir

fengið þetta svo gott sem ókeypis og borgað í rauninni hvað sem þú vilt. Það væri

mjög heillandi að ef þeir sem geti borgað ágætlega gera það, og við höfum alveg

séð það bara á Bandcamp og svona, stundum er fólk að borga töluvert meira

heldur en hlutirnir kosta í raun og að þeir sem hafa kannski lítið á milli handanna

geta komist í sama efni, mér finnst þetta alveg 100% svona fallegasta leiðin til að

láta fólk borga fyrir, sérstaklega list – að list sé aðgengileg öllum og kennslutæki í

þessu tilviki – að það sé aðgengilegt öllum. Og að það sé enginn sem fær ekki

aðgang að því sama hversu gamall hann er eða hvað hann hefur á milli

handanna.“

Helstu miðlar sem koma til greina eru Patreon og Bandcamp. Báðir miðlar selja list með

frjálsum framlögum þar sem hægt er að setja upp lágmarksverð en notendur ráða svo hvað

þeir borga mikið. Patreon byggir á mánaðarlegum áskriftum og því er ekki hægt að selja

stakar vörur í gegnum miðilinn en Bandcamp er sérstaklega hannað fyrir tónlistarmenn til að

selja lög og heilar plötur sem notendur geta streymt eða hlaðið niður.48 Myndir, PDF-skrár og

MIDI-skrár geta svo fengið að fylgja með. Helsti gallinn við Bandcamp er að ekki er hægt að

láta skjöl úr hljóðvinnsluforritum fylgja með.49 Með því að taka við frjálsum framlögum vill

hljómsveitin stuðla að auknum jöfnuði meðal aðdáenda sinna og Tóti nefnir að dæmi séu um

að efnameiri aðdáendur hafi styrkt hljómsveitir veglega með slíkum leiðum.

Notagildi vörunnar er fyrst og fremst sem kennslutól. Notandinn getur spilað eftir

nótunum samhliða því að hlusta á stemmurnar. Hann getur þannig einangrað rásina með sínu

hljóðfæri til að reyna að ná fram eins spilamennsku eða tekið hljóðið af þeirri rás til þess að

spila með og upplifa sig inni í hljómsveitinni. Tóti nefnir að þegar hann var að æfa sig sem

mest á gítar hefði hann gefið mikið til þess að geta spilað með uppáhalds hljómsveitunum

sínum. Varan gæti líka hentað í samspilskennslu. Þannig gæti hver og einn spilari undirbúið

sinn part á þann hátt sem lýst var hér að ofan og þannig stytt tímann sem færi í æfingar með

allri hljómsveitinni.

Tóti: „Það er mikið af fólki að spila músíkina eftir okkur, í svefnherbergjum eða í

alvöru stúdíóum hefur maður oft séð líka, og stundum alveg heil bönd. Þá er þetta

bara gott sem lærdómstæki held ég.“

49 „What file types can I include as bonus items in an album download?,“ Bandcamp, 2021.
48 „Bandcamp Fair Trade Music Policy,“ Bandcamp, 2021.
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Notendur sem hafa meiri áhuga á hljóðinu sjálfu geta notað stemmurnar og MIDI-skrárnar til

að skoða það í þaula og nota það í eigin verkum. Tóti segist spenntur fyrir

endurhljóðblöndunum þó að þessi tónlist sé kannski ekki besti „kandídat“ fyrir danstónlist en

það er algengasta form endurhljóðblandana. Áður hafa verið gerðar nokkrar

endurhljóðblandanir af tónlist Agent Fresco. Má þar nefna Destrier eftir tónlistarmanninn

CeaseTone50, Dark Water eftir Kristian Kamp51 og Translations eftir Royal Tape Maschine52.

Einn fjárhagslegur kostur við endurhljóðblandanir er sá að fái lögin spilun þá fer hluti

stefgjalda aftur til Agent Fresco.

Tóti: „Mér fyndist alveg gaman að heyra ef fólk fiktar eitthvað með þetta, við

höfum fengið nokkra listamenn sem hafa remixað okkur í gegnum tíðina. En það

er alveg hægara sagt en gert því þeir sem koma svona frá elektróníska heiminum

eru kannski meira 4/4 based, svona dans based og takttegundirnar okkar bjóða

kannski illa upp á það hjá okkur. En ég væri mjög spenntur að heyra hvað fólk

myndi gera með efnið.“

Auk endurhljóðblandana gefst þeim sem kaupa stemmurnar færi á að sampla hljóðin og nota í

eigin lög. Það getur verið heillandi fyrir þau sem semja raftónlist og eru sífellt að safna

hljóðum til að nota.

Tóti telur að þessi útgáfa geti orðið grunnur að einhverju stærra bæði fyrir Agent

Fresco og aðrar hljómsveitir. Hann telur að svona framkvæmd verði einfaldari með tímanum,

sér í lagi ef unnið er frá byrjun með það að markmiði að gefa út á þennan hátt. Hann vonar að

þetta verkefni opni dyrnar fyrir fleiri hljómsveitir, íslenskar sem og erlendar, og að þeirra

reynsla geti orðið þeim innblástur.

Tóti: „Ef þetta gengur vel þá má alveg skoða það að presenta þetta

konsept og þessa kunnáttu á aðrar hljómsveitir og hjálpa þeim í raun og

veru að gera eitthvað svipað.“

52 „Translations (dubstep remix) by Royal Tape Machine,“ SoundCloud, 2011.
51 „Agent Fresco - Dark Water (Kristian Kamp Remix),“ SoundCloud, 2014.
50 „Agent Fresco - Destrier (Ceasetone Remix) by CeaseTone,“ SoundCloud, 2016.
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Esther veltir einnig upp þeirri hugmynd um hvort að svona verkefni geti leitt út í AR (e.

Augmented Reality) og VR (e. Virtual Reality) upplifanir.

Esther: „Allt í einu ertu kominn á svið í Kórinn með Justin Bieber. Ég

held að allir byrjendur vilji prófa það og að það yrði mjög hvetjandi.“

3. Samantekt og niðurstöður

Á síðustu tveimur áratugum hefur neysla á tónlist breyst mikið og færst úr efnislegum

miðlum yfir í rafrænt streymi gegnum streymisveitur á borð við Spotify. Þetta hefur gert það

að verkum að þrátt fyrir aukna spilun hafa tekjur tónlistarmanna dregist saman og því hefur

tónlistarfólk þurft að leita á önnur mið. Nauðsynlegt er að brúa þetta bil og ein tilraunin sem

verið er að prófa um þessar mundir er sölumódelið opin tónlist. Módelið byggir á því að

tónlistarfólk sem gefur út upptökur gefi einnig út ítarefni sem aðdáendur kaupa sér aðgang

að. Ítarefnið getur verið á formi nótna, stemma, MIDI-skráa eða persónulegs efnis frá

framleiðendum.

Útgáfa á stemmum hefur tíðkast frá árinu 2005 þegar hljómsveitin Nine Inch Nails

gaf út lagið The Hand that Feeds á vefsíðu hljómsveitarinnar. Tilgangur útgáfunnar var að

leyfa aðdáendum að leika sér með lagið og endurhljóðblanda það. Síðan þá hafa fleiri

hljómsveitir og tónlistarmenn gefið stemmur í svipuðum tilgangi en oftast í takmörkuðu

upplagi eða í takmarkaðan tíma. Hljómsveitin Agent Fresco vinnur nú að því að gefa út

stemmur af komandi plötu hljómsveitarinnar ásamt nótum og MIDI-skrám í þeim tilgangi að

nota í kennslu. Meðlimir hljómsveitarinnar vonast til að með þeim sveigjanleika sem

stemmurnar bjóða upp á verði auðveldara að læra tónlistina og spila með. Auk

kennslumöguleika verða stemmurnar aðgengilegar til endurhljóðblöndunar og sköpunar á

nýrri tónlist.

Meðlimi hljómsveitarinnar dreymir um að geta gefið ítarefnið út í skiptum fyrir frjáls

framlög svo að hver sem er geti sótt efnið óháð aldri og efnum. Hugmyndin er sú að nóturnar

sem verða til við vinnu þessa verkefnis verði bundnar inn í bók sem hægt verði að selja á

tónleikaferðalögum og í bókabúðum. Ef verkefnið gengur vel vilja meðlimir Agent Fresco

deila reynslunni með öðrum listamönnum og mögulega skapa nýjan vettvang til útgáfu sem

ef til vill getur lagt grunnin að nýrri tekjulind tónlistarfólks.

Þetta er spennandi verkefni sem kannar nýja möguleika í útgáfu. Mesta nýsköpun

verkefninsins felst í möguleikum vörunnar til tónlistarkennslu og býður hún nemendum upp á
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ný lærdómstól sem ekki hafa verið í almennum aðgangi fyrr en nú. Helsta áskorunin sem

mætir verkefninu er efnahagsleg og er fólgin í því að mögulegur markhópur er kannski frekar

lítill og því gæti möguleg tekjulindin verið heldur grunn.

4. Möguleg framtíðarsýn

Höfundur ætlar nú að taka sér það bessaleyfi að spá fyrir um hvaða breytingar svona verkefni

gæti haft í för með sér, ef allt færi á sem „bestan“ veg. Þennan kafla ber að lesa með það í

huga, að þetta eru eingöngu vangaveltur um hugsanlega þróun mála, sem byggjast engu að

síður á þeim markmiðum og pælingum sem í verkefni Agent Fresco felast.

Mögulega markar þetta verkefni ný spor í íslenskri tónlistarútgáfu, ef til vill verður

þetta staðlaður hluti í útgáfu eftir nokkur ár, en kannski ekki. Mjög erfitt er að segja til um

það á þessari stundu en ljóst er að eftir að sala á efnislegum miðlum féll þá er þörfin til staðar.

Það má vera að svona útgáfa kosti einfaldlega meiri vinnu en borgar sig fyrir mögulega

dræmar tekjur en á meðan margt tónlistarfólk þarf að berjast fyrir hverri einustu krónu þarf að

gera tilraunir. Nauðsynlegt er að prófa nýja hluti, skapa nýjar vörur og deila reynslu vegna

þess að stöðugar og áreiðanlegar tekjur eru nauðsynlegar svo að íslenskt tónlistarlíf geti

haldið áfram að blómstra.

Ef unnið er frá upphafi með það að markmiði að gefa út með þessu eða öðru

sambærilegu móti ætti viðbótar vinnan ekki að vera mikil. Ef svona útgáfuform nær fótfestu á

næstu árum er hugsanlegt að hér á landi verði til sterk hefð í útgáfu á nákvæmum, skýrum og

vönduðum nótum og þá yrði fólk með góða kunnáttu í að skrifa upp og umrita tónlist mjög

eftirsótt. Nótnabækur eru góðar söluvörur vegna þess hve góðar gjafavörur eða góður

minningargripir um tónleikaferðalög þær geta verið. Eða eins og Tóti kallar þær „prima

merch“. Ef þessi framtíð raungerist þá yrðu tegundir nótnaútgáfu ábyggilega breytilegar eftir

listamönnum og stíl tónlistarinnar. Fyrir sumar hljómsveitir hentar að gefa út flóknar

útsetningar fyrir mörg hljóðfæri og með miklum smáatriðum en aðrar vilja kannski einfaldar

nótur sem bjóða upp á meiri og persónulegri túlkun hjá notendum. Eins gætu sumir listamenn

viljað gefa út útsetningar sem eru ólíkar stúdíóútgáfum laganna með það að markmiði að

draga út önnur og ný atriði í tónlistinni. Höfundur leyfir sér að dreyma um að þessi mögulega

aukna nótnaútgáfa gæti haft það í för með sér að aukinn áhugi verði hjá fólki að læra að lesa

nótur sem gæti þá aftur stuðlað að betur menntuðu tónlistarfólki sem væri fjölhæfara,

víðsýnna og gæðameiri tónlistarflytjendur.
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Með auknum áhuga á nótnalestri myndu fleiri nemendur streyma inn í

tónlistarskólana sem gæti skapað lifandi og skemmtilegt umhverfi með fjölbreyttum

samspilum auk þess sem það myndi líklega setja þrýsting á skólana að aðlagast nýjum tímum

og uppfæra kennsluhætti sem í dag eru ekki svo frábrugðnir þeim sem tíðkuðust á 19. öld.

Aukinn fjöldi nemenda í tónlist myndi að hugsanlega leiða til útbreiddara nótnalæsis í

samfélaginu og aukins sem og víðari skilnings á tónlist. Það myndi mögulega leiða af sér

kröfuharðari neytendur á tónlist sem aftur gæti leitt af sér flóknari og úthugsaðari tónlist frá

listamönnum. Þetta er eitthvað sem tónlistarmönnum sem eiga við meira tilraunakenndar

tónsmíðar dreymir um.

Auk nótnaútgáfu er „sampl markaðurinn“ svokallaði risastór og aðal tekjur þeirra sem

vinna við að búa til bít (e. beat) og aðra raftónlist spretta upp úr því að selja sömpl.53 Þetta er

markaður sem hægt væri að nýta sér við útgáfu á stemmum því einfalt er að klippa úr

stemmunum sömpl og vista. Fyrir listamenn sem hafa takmarkaða þekkingu á nótum væri

þetta markaður sem gæti átt betur við. Þeir gætu selt stemmur til þeirra sem vilja gera

endurhljóðblandanir eða til plötusnúða sem oft vilja getað krukkað í tónlistinni og haft áhrif á

jafnvægið í hljóðinu.

Fyrr í ritgerðinni var minnst á möguleikana sem tækni á borð við VR og AR bjóða

upp á. Ef til vill má sjá fyrir sér að upplifun með slíkri tækni verði algeng leið til að njóta

tónlistar í framtíðinni. Tæknin felst í því að notandinn setur á sig höfuðbúnað sem umlykur

augu og eyru og blekkir skynfærin þannig að notandinn upplifir sig á öðrum stað en hann er í

raun. Með þessari tækni væri hægt að taka upp tónleika með 360° myndavélum, bæði úr

áhorfendasalnum en líka frá tónleikasviðinu sjálfu. Þannig gæti notandinn ráðið hvort hann

vilji upplifa sig sem einn af flytjendum eða einfaldlega sem áhorfanda. Mögulega væri hægt

að forrita hljóðið á þann hátt að það breytist eftir því hvar notandinn er staddur og hvernig

hann færir höfuðið.

Lokaorð

Af umfjöllun þessarar ritgerðar má sjá að miklir möguleikar felast í því að innleiða

útgáfutækni opinnar tónlistar enn frekar í íslenskt tónlistalíf. Aðferðin getur ekki aðeins leitt

af sér auknar tekjur fyrir tónlistarmenn heldur getur hún einnig haft samfélagsleg áhrif, svo

sem aukið nótnalæsi og víðari tónlistarskilning, bæði meðal þeirra sem skapa og þeirra sem

hlusta. Verkefni Agent Fresco byggir á því að gera nákvæmar nótur fyrir öll hljóðfæri með

53 Marc, „Top 10 Platforms To Sell Beats,“ Millennial Mind Sync, (2019).
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öllum lögum á komandi plötu hljómsveitarinnar, ásamt því að gefa út allar stemmur,

MIDI-skrár með öllum hljóðfærum auk TAB-nótnaritunar. Stefnt er að því að afurðin verði

seld í skiptum fyrir frjáls framlög neytenda. Þetta er gert með það að markmiði að stuðla að

auknum jöfnuði meðal aðdáenda, að öll sem vilja geti borgað það sem þau vilja og geta óháð

aldri og efnahagi.

Á þessari stundu er erfitt að segja til um framtíð þessa verkefnis og þessarar

útgáfuaðferðar en fróðlegt væri að gera frekari rannsóknir þegar verkefni Agent Fresco

verður komið á markað. Áhugavert væri að kanna móttökur neytenda og hvort markaðurinn

sé til staðar fyrir fleiri listamenn. Höfundur þessarar ritgerðar hefur komist að raun um hversu

flókið það getur verið að skrifa um efnivið sem svo lítið hefur verið fjallað um og takmörkuð

reynsla er af. Hann er þakklátur fyrir þessa reynslu og spenntur fyrir framtíðinni.
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