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Inngangur 

Einsteinungur, er verk samið fyrir einingahljóðgervil, saxafón, fiðlu og hljóðgervil. 
Meginkjarni verksins hverfist um eininga-hljóðgervil en verkið er einnig samið í samtali við 
hljóðfæraleikarana sem flytja það með undirrituðum. Einsteinungur hefur fjögur tilbrigði þar 
sem grunhugmynd að hverjum kafla eru ræddar fyrirfram og ræðst svo útkoman á hlustun 
meðan að verkið er spilað. Þungamiðja verksins er byggð á vangaveltum sem ég hafa lengi 
hvolfst í mínum huga. Ég hef alltaf litið á mannskepnuna sem geimveru, jörðina sem eilítið 
rykkorn í alheiminum og tímann sem okkur er gefinn; verkfæri. Þessum vangaveltum langaði 
mig að blanda saman við stóru spurningarnar í lífinu; hvernig kviknar líf? Hvað er þetta 
óútskýranlega? Hvar byrjar og endar alheimurinn? Eru meginöflin mögulega að vinna á 
bylgjulengdum sem að flestar mannverur sjá ekki og heyra? Mögulega tengjast téðar 
vangaveltur dulspeki og handanheimum, sem eru svo nálægir okkur en um leið samt svo 
fjarri og einungis sýnilegir fáum.   

Kvikmynd leikstjórans Stanley 
Kubrick, 2001: A Space Odyssey sem 
hann gerði eftir bók Arthur C. Clark, 
sá ég þegar ég var um 10 ára gamall. 
Þessi upplifun er mér enn í fersku 
minni og hreyfði kvikmyndin við 
ungum og óhörnuðum dreng. 
Framandi birtingamyndir um 
umheiminn og lífið sjálft fylltu huga 
ungs manns og urðu til þess að snörp 
beygja frá æskudraumum um knattspyrnuiðkun, frægð og frama var tekin til frekar dýptar 
og hugleiðinga. Á bak við verk mitt, Einsteinung, býr því saga sem hefur kraumað undir 
niðri í um þrjátíu ár og mig langar koma á framfæri í gegnum tónlistina og þær hljóðbylgjur 
sem kristallast í flutningnum. Þó svo að ég hafi öðlast meiri skilning á umfjöllunarefni 
kvikmyndar Kubrick situr þó engin ein heildstæð niðurstaða. Einsteinungur ætti sér engan 
tilverurétt ef ekki væri fyrir tvo máttarstólpa hljóðheimsins sem við munum heimsækja, það 
eru þau Suzanne Chiani og Don Buchla sem eru án alls vafa stærstu áhrifavaldar verksins. 
Þessir tveir listamenn voru viðfangsefni mitt í BA-ritgerð minni og það er engum blöðum 
um það að fletta að innblástur minn að hugmyndafræðinni, framkvæmdinni, flutningnum og 
hljóðheimnum kemur frá þessu góða fólki. Hér verður farið stuttlega yfir þau fjögur tilbrigði 
sem Einsteinungur er byggður á, flækjuna sem er kjarninn að verkinu, uppsetningu 
tónleikana og fyrrgreinda áhrifavalda verksins. 

 

 

Mynd 1:Skjáskot úr myndbandi Einsteinungs 
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Tónsmíðaferli og tilbrigði: 

Ég leyfi mér nú að hlaupa yfir þessi fjögur tilbrigði í næstu málsgreinum. Tónsmíðaferlið 
sjálft hófst á tilraunum mínum í upphafi árs, þar sem ég hóf samsetningu á flækjunni á 
eininga-hljóðgervilinn. Ég hef haft kveikt á hljóðgervlinum allan sólahringinn og sest við 
hann í tíma og ótíma. Þegar ég er kominn með nokkra kafla þá hefst föndrið við að setja þá 
saman í heild og á þeim tímapunkti kallaði ég til einn meðspilara minna og fékk hann til að 

leika af fingrum fram með mér. 
Samspilið krafðist annarrar og 
öðruvísi hlustunar í stað þess að sitja 
einn við, hlustunin verður gagnrýnni 
og þróast formið mikið og hleypur 
fram á stuttum tíma. Ég gaf mér 
talsverðan tíma í að ræða við 
meðflytjendur mína um hvernig 
andrúmsloft mig langaði til þess að 
skapa í hverjum kafla fyrir sig. Í því 
samtali kastaði ég ósjaldan fram 

einstaka orðum eða spurningum, 
frekar ætlaðum sem kveikjum frekar en eiginlegum fyrirmælum.  Ég upplifði fyrstu 
hindrunina þegar kom að fyrstu æfingunni, því þó svo að ég hafði lokið við uppbyggingu 
verksins fyrir fram þá var engin tímalína til staðar. Mig langaði að finna hvernig flæðið sigldi 
fram í höndum meðspilara minna og vinna svo lengra með það flæði út frá upptökum frá 
æfingunni eftir á. Önnur æfingin varð strax hnitmiðaðri, straumlínulagðari og þá kviknuðu 
bæði góðar og þarfar spurningar sem styrktu tímalínuna og við sáum til sólar. Aðal 
vandamálið var að vita um kaflaskiptingar og leisti ég það með að hafa kaflana í 
myndbandinu í mismunandi litum. Þegar þetta er skrifað er ein æfing eftir og myndbandið 
er ennþá í vinnslu. 

 

Kveikja: 

Fyrsti kafli verksins fjallar um tómið, tímaleysi og hvernig líf kviknar. Þetta voru 
grunnþættirnir sem ég óskaði eftir við meðspilara mína að hafa með mér í huga, áður en við 
æfðum verkið í fyrsta skiptið. Hafið er einnig umfangsefni þessa kafla og er því helst gert 
skil með löngum hljóðhjúpum sem kallast á við öldur og sjávarniðinn. Þau hljóð eru sköpuð 
þannig að ég tengi hvítsuðið í gegnum síu einingu til þess að leika eftir ölduróti hafsins. 
Óskastaðan væri sú að fá hlustandann í eins konar hugleiðsluástand, þar sem engin hugsun 
er drífandi, engin tímavitund, nema hver sú sekúnda sem líður er til staðar. Kaflinn 
einkennist af löngum atónal nótum og er einingahljóðgerfillinn að senda frá sér tvær raddir 

Mynd 2: Fyrsta æfing á Einsteinung 
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þar sem hljóðhjúpurinn er rosalega hægur, rís hægt og fellur hægt. Tónlitnum (e.timbre) er 
breytt með hægum óheyrilegum lágtíðnibylgjum. Helstu breyturnar eru á síu einingunni og 
er sveiflutíðni löguð að  tíðnimótun sveifluvakans. Raddirnar á eininga-hljóðgervlinum er á 
lágu tíðnisviði á meðan að fiðlan rís og fellur með lágu tíðnum hljóðgervilsins. Saxafónninn 
er að vinna með multiphonix tækni sem að við höfðum þegar prófað okkur áfram með í öðru 
verki, sem unnið var fyrir tíma í Grafískri nótnaskrift. Óregluleg hrynjandi í tökkum 
saxafónsins, í bland við tónlausa öndunina, býr til þá skynjun að líf sé að kvikna - undir 
óraunvörulegum tónum hljóðgervla-drónanna. Þeir skipa táknmynd æðri máttar í bland við 
hinar löngu nótur fiðlunnar. 

 

Líf: 

Annar kafli verksins snýst um líf, hvernig samblöndun örvera verða að stærri veru, hvernig 
mynstur og kerfi verða að vitund. Hvernig manneskjan nær að þróa sig smátt og smátt í 
gervigreind. Þarna kemur fyrst inn hrynjandi sem skapaður er með stuttum hljóðhjúp og er 
runólfur (e. sequencer) eininga-hljóðgerfilsins í aðalhlutverki. Þarna spila ég á runólfinn 
allann tíman og í fyrsta skipti í verkinu þar sem ég vinn úr tónefni. Fyrir þennan kafla er 
fyrirfram búið að forrita í runólfinn hljóma sem eru í e-moll. Hljómarnir eru spilaðir í 
ákveðinni reglu en einnig spila ég eftir eyranu. Aukinheldur er bæði hraða og stærðum 
hverrar nótu stýrt en ég fæ að útskýra þau tækniatriði hér örlítið síðar. Grunnþemað er þriggja 
nótna þrástef sem leikið er á móti fjögurra nótna, endurtekinna bassanótna hljóðgerfilsins.  
Þetta grunnstef rímar svo glettilega við þema kaflans, þar sem við mannfólkið erum of 

Mynd 3: Skjáskot úr myndbandi Einsteinungs 
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upptekin við að skapa kerfi og endurtekin mynstur og kveikja þessar endurtekningar þau 
hughrif að hér séu á ferðinni tölvukerfi, líkt og maðurinn hefur þróað. Saxafónninn og fiðlan 
leika hlutverk mannsins og dýranna sem vinna út frá eðlisávísun frekar en rökhyggju. 
Kaflinn hefst á fáum nótum með löngu millibili, þróast svo áfram og verða flóknari eftir því 
sem á líður. Þegar kaflinn nær svo loks hápunkti verða kaflaskipti.  

 

Víddir: 

Eru víddirnar alltumlykjandi okkur mannfólkið eða eru þær eingöngu í geimnum? Mig 
langaði til þess kaflinn hér yrði dökkur, óræðinn og í senn dularfullur. Er þetta leiðin sem 
vitundin ferðast þegar hún kveður líkamann? Og er það sama brautin er myndast í 
svartholum? Ég hef persónulega upplifað það að sjá þetta hvíta ljós og hvernig það er að 
nálgast það á leifturhraða. Á þessu byggi ég meginstoðirnar að baki þessa kafla. Við 
fyrrgreinda reynslu man ég svo sterkt eftir því hvernig hljóðheimurinn umbreyttist og allt 
það sem ég þóttist þekkja skekktist. Tilraunin snýst um að endurskapa hughrifin af téðri 
lífsreynslu með því að keyra einingahljóðgervillinn á leifturhraða þannig að hljóðhjúpur 
raddanna verði örstuttur. Fyrir Víddir og næsta kafla, Dauði er búið að forrita inn í runólfinn 
hljóma í C-dúr. Annar sveifluvakinn fer inn í endurómunar einingu, sem endurkastast í sig 
sjálfan, stærðinni á endurómunni er svo stýrt með lágtíðni-sveifluvaka sem fær hlustandann 
til að ferðast um á leifturhraða. Fiðla og saxafónn spila óreglulega hrynjandi og eiga um leið 
mikinn samhljóm við það sem er að gerjast úr hljóðgervlinum á sama tíma.  

 

Dauði: 

Dauðinn er vissulega það eina sem við mannfólkið vitum fyrir víst að mæti okkur. Það er 
öllum eðlislægt að hugsa út í dauðannn, hvort sem maður trúi því að handanheimar séu til 
eða að þar endi allt. Mig langaði að gægjast inn í hljóðheim handanheima og komst að því 
að þeir fundir sem ég hef sótt þangað hafa allir verið uppfullir af síkadelíu og von. Ég bað 
meðspilara mína að hugsa hvernig þau upplifðu þennan heim. Allt mætti gjarnan vera 
pínulítið bogið en að sama skapi rólegt og seiðandi. Eininga-hljóðgervillinn hefur leika á 
stuttum nótum með löngu millibili, einkum gerðar til þess að skapa rými fyrir eyu hlustenda 
en þegar á líður á kaflann styttast nóturnar og hraðinn verður meiri. Rýmið minnkar. Einn 
stór hljóðhjúpur verður til, myndaður úr mörgum litlum, til þess að skapa massa sem kemur 
og fer rólega. Þetta á að skapa þá stemningu að ferðalag áheyrandans sé umvafið ást í formi 
hljóðmassans. Kaflinn endar svo í löngum atonal-nótum sem gefur til kynna að endirinn sé 
ekkert nema nýtt upphaf. Fiðlan er á háu nótunum, strýkur strengina blítt og laust og vekur 
þannig óraunverulega tilfinningu. Saxafónninn flytur okkur svo brot af laglínum en endar 
aftur í blæstri, álíka tónlausu önduninni sem við heyrðum í fyrsta kafla.  
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Flækjan 

Einsteinungur er samið á eininga-hljóðgervil og er hljóðgervillinn tónsmíðatækið mitt. 
Aðferðarfræðin er í grunninn eins og flest öll mín verk, tilraunir sem ég hef þróað í gegnum 
tíðina á hljóðfærið mitt. Ef ég ætla mér að gera verki mínu einhver skil, þá kemst ég ekki hjá 
því að kafa svolítið ofan í flækjuna sem þetta verk er byggt á:  

Flækja er orð sem að mér þykir vel 
heppnað til þess að lýsa enska orðinu 
patch, sem notað er mikið í heimi 
eininga-hljóðgervla. Orðið er bæði 
lýsandi og viðeigandi því að þegar 
allar einingarnar hafa verið teengdar 
saman, þá lítur þetta út fyrir að vera ein 
stór flækja. Það eru tvær leiðir sem ég 
nota þegar ég tengi saman einingar á 
hljóðfærinu; annars vegar tengist 
hljóðleið rafstraum sem er á 

áheyranlegu tíðnisviði. Hin leiðin er 
leið spennustýringar sem er alveg hljóðlaus. Spennustýringin hefur áhrif á hljóð og tónlit (e. 
timbre) þó hið mennska eyra nemi það ekki, þar sem rafspennan er undir því tíðnisviði sem 
að eyrað nemur.  

 

Hljóðleið: 

Aðal hljóðgjafar einingahljóðfæris míns eru tvær sveifluvaka-einingar frá Make Noise, þær 
kallast DPO og STO. DPO er tvöfaldur sveifluvaki hannaður til þess að gera margslungna 
sveifluferla eins og tíðnisstjórnandi mótanir á lögun sveifluvakans. Hann er keyrður áfram 
yfir í endurtekninga-einingu frá Make Noise sem kallast Mimeophone. STO er einfaldur 
sveifluvaki sem er með spennustýringu á lögun sveifluvakans, frá þríhyrningsbylgju yfir í 
sínusbylgju. Báðar einingarnar taka við spennustýringu, sem stýra tíðni sveifluvakana. STO 
er keyrður inn í endurómunar-einingu frá Make Noise sem heitir Erbe-Verb. Annar 
hljóðgjafi í kerfinu er hvítt suð (e.white noise) sem kemur frá Verbos Random Sampling 
einingu. Hvíta suðið er sent í síueiningu frá Make Noise sem kallast QPAS. Þar nota ég band 
pass-síu sem fær stýrisspennu frá Maths-einingunni frá Make Noise. Hún stjórnar því á 
hvaða tíðnisviði sían er og leikur lykilhlutverk í að búa til fyrrgreint sjávarhljóð verksins, 
sem kemur við sögu í fyrsta kafla, Kveikja. Hljóðleið hvítsuðsins fer í gegnum endurómunar-
einingu frá Make Noise sem heitir Echophon og sérhæfir sig í umbreytingum tíma og 
tónhæðar. Þessar þrjár hljóðrásir fara inn í X-Pan einingu sem er 5 rása mixer.  

Mynd 4: Tónleikaflækja Einsteinungs 
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Mótun Spennustýringar: 

Optomix eining frá Make Noise fær spennustýringu frá Maths-einingu og sendir hljóðhjúp 
sem er tveggja stigs. Maths tekur við hliðum (e.gate) frá Réné 2 runólfi (e. sequencer) frá 
Make Noise. Þessar einingar stjórna lengdinni á nótum/hljóðum. Fall hljóðhjúpsins er svo 
stjórnað af spennustýringu frá slembilukku-einingunni Wooglebug frá Make Noise, 
nótnalengdin verður þannig ekki ávallt sú sama. Ég sendi þessa spennustýringu inn á rás tvö 
á Maths svo að ég get með einni skipun stjórnað hversu sterk spenna frá Wogglebug fer í 
hljóðhjúpinn. Pressure Points frá Make Noise er þriggja rása, sextán skrefa runólfur sem í 
þessari flækju er notaður til þess að stjórna spennustýringu, er hefur svo áhrif á tónlit DPO 
sveifluvakans í seinni helming verksins. Ein rásin frá PP ræður svo einnig stærðinni á 
endururómunar-einingunni og býr þannig til rythmíska eiginleika. Ég nota einnig einingu frá 
Instruo sem kallast ØCHD sem að er lágtíðni-sveifluvaki. Hann er notaður í fyrsta kafla 
verksins fyrir hægar breytingar á tónlit DPO sveifluvakans. Heyra má glöggt áhrifin á áferð 
endurómunuar-einingarinnar.  

 

Melódíu spennustýring: 

Öll melódíu-spennustýring fer fram í Réné 2, 16 skrefa runólfi frá Make Noise. Hann er með 
þrjár rásir sem senda frá sér spennustýringu og hlið (e. gate) á hverju skrefi. Hann hefur þá 
eiginlega að það er hægt að vista upplýsingar á hvern rofa á einingunni. Þar liggur einn helsti 
drifkraftur tónsmíðarinnar. Ég hafði fyrirfram forritað hljóma á runólfinn sem ég lék bæði 
af fingrum fram en einnig með slembilukkunni frá Wogglebug einingunni. Þegar 
hljómaraðirnar sem mér hugnaðist voru tilbúnar þá raðaði ég þeim upp í runólfinum, skipti 
svo um hljóma með hliði frá Tempi klukku-einingu frá Make Noise. Tempi einingin sér um 
alla klukku í verkinu. Rás 1 á Tempi stýrir hraðanum á X-ás runólfsins. X-ás René sendir 
spennistýringu í DPO sveifluvakann sem stjórnar tónhæð. Rás eitt á Tempi stýrir einnig 
hraðanum á því hvernig hljóðið ferðast milli hátalara, með því að senda hlið í Random 
Sampling eininguna. Hún sendir aftur margbundna slembilukku í pan-stýrisspennu inntak X-
Pan einingarinnar. Rás 1 sendir einnig klukku inn í Mimeophone. Rás 2 á Tempi sendir 
spennustýringu í Y ás Réné 2, sem sendir svo stýrisspennu í STO sveifluvakann, þaðan sem 
tónhæðinni er stýrt og hefur það einnig áhrif á lögun bylgjunnar. Rás 2 á Tempi stýrir einnig 
hraðanum á því hvernig röddin ferðast milli hátalara. Rás tvö á Tempi sendir einnig klukku 
inn í Erb-Verb eininguna. Rás 3 á Tempi stýrir svo hraðanum á Pressure Points runólfnum. 
Rás 4 sendir svo hlið inn í Réné 2 eininguna sem strýrir því á hvaða hljómar eru spilaðir.  
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Hljóð og mynd 

Einsteinungur verður fluttur í 
fjórum hátölurum er mynda hring. 
Sú hugmynd kviknaði eftir að ég 
skrifaði BA-ritgerðina mína. 
Nánar tiltekið var það eftir að ég 
tók viðtal við hljóðmeistarann 
Suzanne Chiani sem útskýrði fyrir 
mér hvernig Don Buchla vildi 
meina að raftónleikar ættu alltaf 
að vera fluttir í fjögurra hátalara 
uppsetningu. Hljóðið verður á 
hreyfingu allan tímann og er ég 
búinn að setja upp kerfi í Ableton 
Live, sem stýrir því hvert hljóðið ferðast hverju sinni. Hljóðfæraleikararnir verða staðsettir í 
miðju rýminu og áhorfendum raðað upp í hringinn í kringum þá. Fyrir miðju verða  tvö lök 
hangandi úr loftinu en snúa ekki eins. Þannig verður hægt að varpa myndbandi á lökin og 
það aðgengilegt öllum sem sitja í hringnum. Sjálft myndbandið er unnið af Emil 
Ásgrímssyni. Við Emil höfum starfað saman í meira en áratug að ýmisum skapandi 
verkefnum saman. Við héldum reglulega fundi þar sem við höfum rætt þau hughrif sem ég 
vil ná fram með myndefninu og hvernig það mætti kallast á við hljóðheiminn. Það samtal 
rímar alfarið við þau sem ég hef átt við hljóðfæraleikarana, þar sem ég tel jafn mikilvægt að 
hans listræna sýn – líkt og sýn flytjendanna – fái að skína án þess að ég hafi of mikil áhrif á. 
Það er mikilvægt að tjáning listafólksins komi fram í verkinu, þá að minn hugur stýri kannski 
heildarflæðinu, því ég ber vitaskuld til þeirra mikið traust og von um að flæði verksins muni 
njóta sín til hins ýtrasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Uppsetning á sviði 
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