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Inngangur

Verkið sem er til umfjöllunar í þessari greinargerð samanstendur annars vegar af forspili og
millispilum og hins vegar af lögum á milli þeirra.

- Forspil
Fiðrildalagið

- Millispil I
Blóðkorn

- Millispil II
Korriró

- Millispil III
Stjörnusmiðurinn

- Millispil IV
Stjörnur og krossfiskar

- Millispil V
Yfir himininn

Flutningstími verksins var rúmar 30 mínútur.

Flytjendur verksins eru sautján:

Forsöngvari
Bakraddir
Þverflauta
Harmonikka
Píanó
Semball
Strengjaoktett
Rafhljóð
Rafgítar
Rafbassi
Rafkontrabassi
Trommmusett (akústískt og rafmagnað)
Slagverk

Í þessari greinargerð geri ég tilraun til að skýra tildrög verksins, framgang og framkvæmd

þess. Ég vona að greinargerðin gefi innsýn í verkið fyrir þau sem höfðu ekki tækifæri til að

vera viðstödd flutning þess og að hún gæti hugsanlega orðið til þess að dýpka skilning þeirra

sem það sáu.



Greining og skýring

Efnið sem lá fyrir þegar ég byrjaði í áfanganum voru átta lög sem höfðu verið í þróun í

gróflega tvö ár. Ég var búinn að útsetja efnið og sú útsetning kallaði á marga flytjendur.

Kveikjur allra laganna urðu til í spunaferli og eftir því sem leið á ferlið fóru ég að móta þau út

frá ákveðnum stíleinkennum. Sérstaklega hvað varðar útsetningu og hljóðhönnun. Þessi

vinna var þó ekki alltaf fullkomlega meðvituð og þeir rauðu þræðir sem komu í ljós þegar ég

fór að greina tónleikana komu mér um margt á óvart. Ég komst að því að það voru ákveðin

þemu, ákveðnar hugmyndir og tilhneigingar sem tengdu alla þætti verksins saman. Ég

skrifaði til að mynda textana alla út frá persónulegri reynslu minni, mest tengt hefðbundnum

umfjöllunarefnum á borð við ást og dauða en mér að óvörum hafði ég skrifað þá með

líkingamáli sem fjölluðu um stjörnurnar, himininn, hafsbotninn, drauma og nætur. Ég hafði

alltaf litið svo á að þetta væru ólíkir heimar sem ég væri að heimsækja í hverju lagi, en eftir á

finnst mér ljóst að það eru sterkar tengingar milli þeirra sem ég var ekki meðvitaður um í

ferlinu.

Ég hafði í raun samið og útsett lögin, hannað sviðsmynd og samið millispil með ákveðið

heildarkonsept fyrir augum. Ég hafði til að mynda alltaf ímyndað mér hljóðfæraleikarana í

millispilunum sem fljúgandi eldflugur í skóginum en á sama tíma stjörnur á næturhimninum.

Það var kannski ekki aðal málið hvers kyns fyrirbæri þau voru, það var aðalatriði að þau

væru fjarlæg og ósnertanleg, eitthvað fallegt í fjarska. Og það er kannski nokkuð sönn túlkun

á raunverulegum yrkisefnum textanna. Það er ákveðin nostalgía í textunum og fjalla þeir

flestir um eitthvað sem aldrei varð. Til að kalla fram áhrif þessa gliturs í fjarska beitti ég ýmiss

konar táknum, misgreinilegum. Sviðsmyndin, búningar hljóðfæraval, tónsmíðar og

hljóðhönnun, allir þessir þættir miðuðu að sköpun þessa heims.

Það var mér mikilvægt að skapa heildræna upplifun fyrir áhorfendur og ég hóf hönnun á

sviðsmyndinni með það fyrir augum að binda flutninginn saman með henni. En það var ekki

fyrr en nú, eftir tónleikana, að ég áttaði mig á því að heildarsvipur verksins var sterkari en ég

hafði talið áður  og eftir því sem ég rýni meir í verkið fer ég að hallast að því að

kjarnahugmyndin hafi kviknað mjög snemma í ferlinu og öll intúitív vinna sem kom þar á eftir

hafi miðast að því að byggja undir hana með einum eða öðrum hætti.

Áhrifavaldar

Lögin sex sem voru að mestu tilbúin í byrjun áfangans fæddust á mismunandi tímapunktum

síðastliðin tvö ár. Grunnur þeirra varð til í spunaferli og því er ekki alltaf augljóst hvaðan



áhrifin koma. Það eru þó ákveðnar tilhneigingar, sem jafnvel mér, sem er þó líklega nokkuð

samdauna verkinu, eru augljósari en aðrar. Það er mikil tilhneiging til bæði tónsmíða og

hljóðheims Bjarkar og hef ég sums staðar reynt að fjarlægjast þann heim því ég vil helst ekki

að áhrifin þvælist fyrir upplifun hlustenda. Þetta á þó ekki við um öll lögin og það eru ákveðin

lög sem eru tengdari hennar tónsmíðum en önnur. Einnig hef ég verið undir áhrifum frá Nick

Cave (hvað varðar söngstíl, útsetningar, hljóðheim og yrkisefni), Antony and the Johnsons

(hvað varðar tónsmíðar, notkun á þögnum og útsetningar) og Pixies (þrástef í bakröddum,

tónefni og uppbyggingar) ásamt einstaka atriðum frá listamönnum á borð við Blonde

Redhead, Jesus and the Mary Chain, Isaac Hayes og Autechre.

Í millispilunum vildi ég fjarlægjast þá formfestu sem einkennir lögin. Ég vildi gefa

millispilunum meira frelsi og flæði og Indeterminacy var lykilhugtak í því samhengi. Það voru

ákveðnir fastar í millispilunum en einnig var mikið frelsi til túlkunar, til dæmis hvað varðar

samstillingu og tempó. Einnig hafði ég hugtakið Sonic awareness í huga, mig langaði að

nota millispilin til að breyta fókus hlustunarinnar, til þess braut ég upp rýmið og jók frelsið í

tónsmíðunum til að reyna að opna fyrir nýja tegund hlustunar.

Fyrri verk

Það hefur verið rauður þráður í gegnum verkin mín í Listaháskólanum að gera tilraunir með

tónleikarýmið. Tilvera hljóðs er bundin við rými og því finnst mér liggja beint við að nýta það

sem eitt af viðfangsefnum tónsmíðaferlisins og síðar tónlistarflutningsins. Það hefur

hlutfallslega ekki borið mikið á þessum þætti í hinni vestrænu tónlistarsögu og því finnst mér

þessi þáttur einnig nýtast sem tól til þess að brjótast undan ákveðnum hefðum og gefið

möguleika á að vinna í rými sem er mörgum hlustendum ekki kunnuglegt.

Ég man að fyrstu skissurnar sem ég sýndi kennaranum mínum í LHÍ, Einari Torfa Einarssyni,

voru rýmistengdar. Þetta voru abstrakt fabúleringar um hljóð sem gat flotið á ákveðnum stað

í rými og snúist og breytt lögun sinni. Við fundum ekki praktíska lausn á þessu en þessar

vangaveltur leiddu fljótt af sér nýjar pælingar um hljóð í rými og hreyfingar þeirra. Ég fór að

velta fyrir mér hvaða áhrif staðsetning hljóða í rýminu hefði á upplifun hlustenda og verkið

‘Tríó fyrir 3 fiðlur’ var eins konar rýmisstúdía. Við vinnslu þessa verks kynntist ég

abstraktleikritinu/gjörningnum Quad eftir Samuel Beckett og þegar ég lít í baksýnisspegilinn

sé ég að það hefur haft mikil áhrif á tríóið mitt og átt þátt í að kveikja áhuga minn á leikrænni

hlið rýmisnotkunar. Það má segja að fókus á leikræna þáttinn hafi komið óvænt í kaupbæti

með hljóðrænu pælingunum.



Hreyfing flytjenda, ólíkt tónlistinni, er áþreifanlegt fyrirbæri. Hreyfing í daglegu lífi hefur mjög

gjarnan tilgang og merkingu og því tel ég að tilhneiging til að leita merkingar í hreyfingum sé

einkar sterk. Af þeirri ástæðu getur skapast áhugaverð staða þegar enginn augljós tilgangur

liggur að baki hreyfingunum líkt og í Quad. Í kórverki eftir mig frá 2020, ‘Vísa um fiðrildi’ tók

ég þetta konsept enn lengra með alls kyns hreyfingum sem voru hugsaðar í kirkjurými, sem

skapaði ákveðna tengingu við ritúala kirkjunnar en voru þó alveg aftengdir sinni upprunalegu

merkingu. Ég áttaði mig þar enn betur á möguleikum rýmisnotkunar til að fjölga víddum og

skírskotunum í ólík minni.

Ég nýtti mér þetta í lokaverkinu. Ég stóð frammi fyrir efni sem hafði nokkuð afmarkaðan

ramma. Lögin höfðu ákveðna hljóðræna eiginleika, uppbyggingu, þau höfðu í raun nokkuð

skýra stefnu. Það sem ég gat virkjað með hjálp rýmisnotkunarinnar í þessu verki var að

brjóta upp efni laganna sex. Milli hvers lags hafði ég millispil sem var mjög frjálst í formi,

ákveðið ástand var sett í gang og því haldið gangandi þar til næsta lag byrjaði. Þetta

fyrirkomulag gerði það að verkum að fókus tónleikanna breyttist og kallaði á útvíkkaða

hlustun og skynjun, tónlistin var allt um kring, tónleikagestir voru staddir í lifandi rými. Ég gat

nýtt rýmisþáttinn í að gefa tónleikunum líf. Með hjálp annarra þátta í verkinu ýtti

rýmisnotkunin undir þá dulúð og feluleik sem ég vildi skapa á tónleikunum. Hinir þættir

verksins, svo sem hljóðheimur, textar og sviðsmynd miðuðu að því að skapa ákveðna veröld.

Og með hjálp millispilanna fannst mér ég geta sýnt nýja hlið á þessari veröld sem ég var að

reyna að skapa. Táknað skóginn eða náttúruna, stjörnurnar, hafsbotninn á annan hátt, ekki

með tilþrifum, heldur á einhvern frjálsan og náttúrulegan hátt í gegnum tilviljanakennt eðli

sitt. Hreyfingar flytjenda, rytmi og sumt tónefnið var frjálst og von mín er að þetta frelsi frá

forminu hafi skilað sér yfir í spilamennsku flytjendanna. Ég vildi halda einhverri tengingu við

restina af efninu svo megnið af tónefni millispilanna var unnið upp úr lögunum. Til að ná fram

þeim rýmisáhrifum sem ég vildi þurftu hljóðfæraleikarar að spila á hljóðfæri þar sem hljóðið

hljómaði frá hljóðfærinu sjálfu, ólíkt því þegar hljóðfæri er tengt við hljóðkerfi og hljóðið sem

er framkallað á hljóðfærið breytist því ekki út frá hvar flytjandi er staddur í rýminu. Það er í

eðli flestra akústískra hljóðfæra sem þróuðust fyrir rafvæðingu og því varð ára og tilfinning

millispilanna frumstæðari, náttúrulegri. Einnig þurfti ég að notast við þá sem voru ekki að

spila í lögunum í kring um tiltekin millispil, í þau millispil og þannig varð flytjendahópur hvers

millispil á endanum að andhverfu flytjendahóps laganna á undan eða eftir.

Það gerðist þannig í raun af sjálfu sér að millispilin urðu að nokkurs konar andhverfu laganna

og sköpuðu sér sjálf sinn karakter sem ég ýtti svo undir eða dró úr eftir því sem mér fannst

eiga best við hverju sinni. Einnig nýtti ég mér ákveðin móment í lögunum til að tengja þessar

tvær hliðar veraldarinnar (lög og millispil) saman svo sem með þverflautu og snerli í



Stjörnusmiðnum. Einnig nýtti ég rafmagnsgítar í næstsíðasta millispilinu til að halda áfram að

tengja lög og millispil saman. Loks fóru sex strengjaleikarar af stað í síðasta millispilinu og

mynduðu hring utan um áhorfendur í lokalaginu, Yfir himininn, til þess að tengja þessa heima

enn frekar saman. Það lag var viljandi staðsett síðast því það var að mestu leyti akústískt og

hafði því mikla möguleika til sameiningar karaktera millispilanna og laganna.

Ég hef áhuga á að þróa millispilin áfram. Ég er mjög ánægður með passívt og náttúrulegt

eðli þeirra en hef áhuga á að prófa að gefa þeim fleiri hlutverk, jafnvel skapa einhverja

karaktera, láta einhver hlutverk skera sig úr hópnum og sjá hvernig þau munu þróast.

Framkvæmd

Eins og áður hefur komið fram var tónsmíð og útsetningu verksins að miklu leyti lokið þegar

lokaverkefnisáfanginn hófst. Þar af leiðandi snerist vinnan að stærstum hluta um framkvæmd

verkefnisins, að koma saman hljómsveitinni, skipuleggja æfingar, undirbúa æfingar, hanna

sviðsmynd, smíða sviðsmynd og margt fleira. Það var mjög lærdómsríkt ferli fyrir mig og kom

það mér nokkuð á óvart hversu mikill tími fór í það þrátt fyrir að ég væri meðvitaður um

stærð verkefnisins. Ég myndi áætla að yfir 70 prósent af tíma mínum hafi farið í að láta þetta

fyrirtæki sem verkefnið var rúlla eins smurt og mögulegt var. Það hefði verið ágætt að hafa

meiri tíma til að endurskoða útfærslu verksins samhliða framkvæmd þess en sem betur fer

var ég búinn að vinna mjög mikið í sköpunarhluta verksins fyrir áfangann svo ég tel að það

hafi ekki bitnað á verkefninu. Þessi skipting tímans var líklega akkúrat sú sem þurfti til að láta

verkefnið ganga upp.

Ég kaus náttúrulega sjálfur að taka mér svo metnaðarfullt verkefni fyrir hendur og það var

mér hjartans mál að gera það vel. Það endaði með því að ég notaði mjög mikinn tíma í

verkefnið og ábyggilega langtum meiri tíma en gert er ráð fyrir í námskeiðslýsingu áfangans.

Til að gefa dæmi um það þá tók það mig á bilinu 3-5 klukkutíma að róta fyrir æfingar og

sömuleiðis 3 tíma að taka saman eftir þær, ég eyddi mörgum dögum í að  þróa, kaupa í, og

byggja skreytingar og töluverður tími fór í að skrifa upp alls kyns leiðbeiningar fyrir flytjendur.

Eins og gefur að skilja var erfitt að koma sautján manns saman á æfingar en ótrúlegt en satt

þá tókst það ágætlega á endanum. En það var því þeim mun mikilvægara að æfingarnar

gengju smurt fyrir sig því þær hefðu ekki mátt vera færri. Þetta þýddi að það mátti ekkert

koma upp á á æfingum, öll tæki þurftu að virka, helst máttu ekki vera of margar spurningar

(því það tók tíma frá æfingum) og því fór ég að hanna alls kyns leiðbeiningar fyrir flytjendur

og skrifa inn allar mögulegar upplýsingar inn í nótur, og fleira í þessum dúr. Ég endaði á að

hætta í öðrum áföngum sem ég var skráður í í skólanum til að einbeita mér að lokaverkinu.



Ég tel að það hafi verið rétt ákvörðun og er mjög sáttur við hana en nefni þetta til að reyna

að gefa tilfinningu fyrir vinnunni við að stýra sautján flytjenda verkefni á nokkuð háu

flækjustigi.

Ég held að ég hætti mér ekki í svona verkefni á næstunni nema að hafa nána

samstarfsmenn við stjórn verkefnisins. Þetta var gott verkefni til að prufukeyra í

skólaumhverfi, undir handleiðslu leiðbeinenda og með hjálp skólans og samnemenda. Ég

ætla mér að halda áfram með þetta verkefni og þá mun ég þurfa að einfalda framsetninguna

töluvert. Það er næsta skref hjá mér sem þegar er hafið, að finna góða leið til að einfalda

verkefnið, helst án þess að það missi þá töfra sem það hefur. Ég tel að framkvæmdin hafi

tekist nokkuð vel miðað við umfang og í raun magnað að næstum ekkert hafi farið úrskeiðis

á tónleikunum.

Mér fannst mig skorta smá yfirsýn á lokametrunum og hefði ég þurft aðeins meiri tíma til að

fínpússa ákveðna hluti, til dæmis hvaða hlutverk ætti að magna upp og svo hljóðblöndunina

til að láta hljóðræn hlutverk virka eins og þau væru að koma úr sama rými. Ég hefði til dæmis

viljað finna betri lausn á að mæka upp strengina því það var ekki hægt að hækka nóg í þeim

sökum feedback vandræða. Ég lærði mikið af því að stýra þessu umfangsmikla verkefni. Ég

lærði að ef maður er einn í stöðu listræns stjórnanda þá er gott að hafa aðeins færri hluti að

fókusera á, en ég lærði líka hvernig maður fer að því að vinna með mörg atriði þegar þess

gerist þörf. Sökum umfangsins fékk ég að kynnast mörgum mjög ólíkum hliðum

tónleikaundirbúningsins, allt frá því hvernig maður nær að koma sautján manns saman á

æfingu yfir í það hvernig maður smíðar blóm úr jólaseríum og fatahengjum úr Góða hirðinum

og allt þar á milli. Að lokum lærði ég mjög mikið af öllu því frábæra fólki sem tók þátt í

verkefninu og gerði það að veruleika.


