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Útdráttur
Ritgerðin er greinargerð á sköpunarferli hljóðverksins Pípuorgelkonsert sem samið var
fyrir Salinn í Kópavogi á árunum 2021 – 2022. Um er að ræða listrannsókn þar sem
sköpunarferlið er rakið og skoðað í ljósi fræða og tilrauna í kennslu tónlistar. Gerð er
tilraun til þess að setja ferlið í samhengi posthúmanískra hugmynda, kennslufræða og
kenninga um sköpun og virkni tónlistar. Stuðst er aðallega við eigin skráningu á starfi og
koma upplýsingar úr eigin upplifunum, dagbókum og ljósmyndum. Við þetta bætast
heimildir úr ýmsum áttum sem eiga að styðja við hugmyndalega vídd skrifanna. Segja
mætti að niðurstaða verksins sé þríþætt fyrir utan hljóðverkið sjálft. Í fyrsta lagi er það
færsla tónsmíðavinnunar frá því huglæga, skipulagða og gegnumsamda yfir í hið
staðbundna, tilraunamiðaða og ótamda. Í öðru lagi er það sá persónulegi skilningur að
pípulagnir standa fyrir tengslaleit í verkinu og í þriðja lagi er það viss afstaða gagnvart
tónlistarkennslu sem reynir að sameina sjálfstjáningu og víðari heimsmynd posthúmanískra
hugmynda.

Abstract
This essay is a documentation of the creative process behind the sound piece
Pípuorgelkonsert (Pipe-organ concerto), which was written for the concert venue Salurinn
in Kópavogur, Iceland. It is an artistic research where the creative process is traced and
examined with regard to music teaching. An effort is made to put the process in the
theoretical context of music creation, pedagogy and posthumanistic ideas. The research is
partly an action research with information coming from own experiences, diaries and
photographs. Other sources are then used, that are supposed to strengthen the theoretical
dimension of the writing. The conclusion of the research is threefold. First of all, it is the
movement of the process away from the subjective, organized and composed to the sitespecific, experimental and accidental. Secondly, it is the personal realization that the pipes
in the piece stand for a lost connections, social connections, the connection between man
and nature, expectations and reality, to name a few, and lastly, a certain stance when it
comes to music teaching that tries to combine self expression and the wider worldview of
posthumanistic ideas.
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Inngangur
Í gegnum ævina bítur maður ýmislegt í sig. Þetta eru t.d. tengingar við tilveruna, við
líkamann, við sína nánustu og við umhverfið. Þessar tengingar verða hluti af því sem við
erum, þær verða sjálfsagður hluti af sjálfsvitund okkar og við hættum að hugsa um þær. En
það getur gerst að tenging ryðgi, stíflist og virki ekki lengur sem skyldi. Slíkt getur valdið
miklum usla og leiðindum. En það þarf ekki að þýða að skera eigi á tenginguna endilega,
heldur mögulega þarf að halda henni betur við, uppfæra eða endurskoða.
Í þessari listrannsókn reyni ég að gera grein fyrir sköpunarferli verksins Pípuorgelkonserts,
sem ég vann fyrir Salinn í Kópavogi á árunum 2021 – 2022. Um er að ræða hljóðverk sem
fjallar um hinn falda (hljóð)heim pípulagna.
Á bak við verkið er persónuleg endurskoðun á tengingum mínum við tónsmíðar og
tónlistarmennsku. Endurskoðunin hófst þegar ég vann sem húsvörður í Amsterdam á
vissum fallaskilum í lífinu, á árunum 2017 – 2020. Það mætti segja að húsvarðarstarfið hafi
á óvæntan hátt endurnýjað tengingu mína við tónlistina.
Kenning mín er sú að húsvarðarstarfið hafi fært mér aukna meðvitund um undirstöðu
borgarlífsins, vatnsflæðið, sem er okkur svo sjálfsagt í dag. Pípulagnir og virkni þeirra urðu
mér hugleiknar því ég þurfti að „díla“ við þær í vinnunni. Þetta orsakaði nýja skynjun á
nærumhverfi mínu sem leiddi til nýrrar skynjunar á sjálfum mér.
Sú endurnýjaða skynjun á sjálfum mér var af siðferðislegum toga. Það vaknaði hjá mér
viss ábyrgðarkennd gagnvart nærumhverfinu og ég komst ekki hjá því að yfirfæra hana á
tónlistarmennsku mína. Hver gæti virkni tónlistarsköpunnar minnar verið í ljósi þessarar
nýju sýnar? Fram að þessu hafði tónlistarsköpun mín að mestu leyti hvarfast um
persónulega tjáningu, sem hún gerir vissulega ennþá en samhengið hefur víkkað, vil ég
meina.
Þessi nýja staða mín fékk mig til að sjá kennslu tónlistar í nýju ljósi, gott ef ég
rómantíseraði hana ekki örlítið. Tónlistarkennsla gæti verið einhvers konar viðhald
mannlegs nærumhverfis, í þeim skilningi að hún sé ræktun á skilningi gagnvart þörfinni að
tjá sig listrænt í hljóðum.
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Það er áhugavert og krefjandi að rekja rætur listaverks. Hvert teygja þær sig og hversu
langt aftur? Öll svið tilverunnar virðast spila inn í. Það hefur vissulega reynst mér áskorun
að skila greiningu í formi ritgerðar og í raun ómögulegt. En ég ætla þó ekki að dæma
ritgerðina algjörlega gagnslausa því að í gegnum skrifin hef ég vissulega rekist á ýmislegt
sem ég hefði annars farið á mis við - nýjar tengingar, sem gaman verður að viðhalda í
framtíðinni.
Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kaflanum, Umsókn og rætur verksins, er fjallað um
tilurð hugmyndarinnar að Pípuorgelkonsertinum. Rætur hugmyndarinnar eru raktar aftur til
húsvarðarstöðu minnar í Amsterdam og sú persónulega endurskoðun sem hér hefur verið
lýst í inngangi er skoðuð nánar í fræðilegu samhengi. Í öðrum kafla, Upptökur, er fjallað
um vettvangsupptökur í vinnu verksins og um möguleika þeirra í tónlistarkennslu. Þriðji
kaflinn, Miðlun verksins – hugmyndaferli, fjallar um hugmyndaferlið sem sneri að miðlun
og flutningi verksins. Þetta ferli er svo speglað í kennslureynslu minni af
tónsköpunarnámskeiði í Amsterdam og í fræðilegum hugmyndum sem varða sköpun
almennt. Í kaflanum Hugmyndavídd verksins, sem er fjórði kaflinn, er fjallað um þá
merkingu sem verkið hefur sópað til sín í ferlinu, í mínum augum. Þetta er svo speglað í
fræðilegum kenningum um virkni tónlistar. Að lokum, í fimmta og síðasta kaflanum,
Niðurstaða – Pípuorgelkonsert, er niðurstaða verkefnisins kynnt í stuttu máli.
Þess má geta að Pípuorgelkonsert er ekki fyrsta verkið þar sem ég geri tilraun til þess að
beina sviðsljósi listarinnar að nærumhverfinu. Á fyrrnefndum húsvarðarárum mínum tók
ég upp plötuna A Janitor‘s Manifesto sem kemur út næsta haust. Á þeirri plötu er
popptónlist sem reynir að sameina vinnu húsvarðarins og tónsmiðsins. Þar er einnig unnið
með vettvangsupptökur, hljóð úr klósetti og loftræstingu svo eitthvað sé nefnt. Einnig
samdi ég, árið 2011, konsert fyrir rakvél og örbylgjuofn við undirleik rómantísks
píanóleiks. Mér virðist sem að í öllum tilvikum leiki húmor stórt hlutverk, mögulega sem
vísbending um togstreituna á milli upphafinna hugmynda um listirnar, annars vegar og
ofurhversdagsleikans hins vegar. Til eru ýmsar kenningar um hlátur og ein þeirra er
kenning losunarinnar (relief theory), sem segir að hlátur stafi gjarnan af losun á spennu hjá
viðkomandi (Morreal, 2020).
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1. Umsókn og rætur verksins
1.1 Umsókn
Í lok árs 2020 auglýsti Salurinn í Kópavogi eftir nýjum hljóðverkum sem áttu að fjalla á
einn eða annan hátt um Kópavogsbæ. Auglýst var eftir 10-15 mínútna löngu verki.
Hugmyndin að Pípuorgelkonsertinum varð til við gerð umsóknar minnar þó rætur hennar
liggi lengra aftur í tímann. Í umsókninni lagði ég upp með að nota hljóðin í pípulögnum
bæjarins, allt frá stórum pípum og yfir í ofna og klósett. Hugsað væri um Kópavog sem
gríðarstórt pípuorgel og yrði verkið í þrískiptu konsertformi. Til hliðsjónar yrði
orgelkonsert eftir Bach/Vivaldi (Bach útsetti hljómsveitakonserta eftir Vivaldi fyrir orgel).
Lagt var upp með þá tónsmíðalegu áskorun að semja tónlistarlega upplifun úr þessum
ofurhversdagslegu og ótömdu hljóðum. Sem hliðarafurð yrði skilað inn safni af þessum
hljóðum, þar sem hvert og eitt yrði merkt staðsetningunni þar sem það fannst. Þannig væri
efniviður tónsmíðarinnar sýndur líka. Tekið var fram í umsókn að áhugavert væri að
blanda saman hinu ofurhversdagslega við eitthvað sem talið væri heilagt eða merkilegt.
Einnig var minnst á hugleiðingar varðandi meðferð vatns og mikilvægi þess málefnis á
okkar tímum. Við innsendingu umsóknarinnar hafði ég þó ekki ákveðið miðlunarleið
tónlistarinnar.
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Verkið Pípur (vinnuheiti) yrði byggt á hljóðupptökum af pípulögnum Kópavogsbæjar.
Skólp, frárennsli og hitaveita mundu fá hér tækifæri til að syngja sig inn í hjörtu okkar.
Undanfarin þrjú ár hef ég unnið í hlutastarfi sem húsvörður í opinberri byggingu í
Amsterdam og var ég þar (stundum pínlega) mjög var við hljóðheiminn sem pípulagnir
hafa upp á að bjóða. Allt frá taktföstum loftbubblum í kyndingu yfir í hljómfagran
resónans, yfir í brokkandi titring og mikilfenglegar drunur. Þessi hljóð spila stóran þátt
í hljóðheimi okkar lífs en eiga það til að falla í bakgrunninn og verða að hvítu suði
hversdagsleikans en vatn er, eins og allir vita, undirstaða lífsins og tamning
vatnsflæðis er einn nauðsynlegasti þátturinn í nútíma borgarbyggð. Hvernig við nýtum
vatnið, ekki bara í Kópavogi, heldur um allan heim, er svo auðvitað risastórt
umfjöllunarefni í okkar tíma.

Hugmyndin er, sem sagt, að hugsa um Kópavog sem risastórt pípuorgel. Vinna
verksins mundi skiptast í tvennt:

a) Skapað yrði safn af hljóðupptökum af lögnum í Kópavogi: pípum í opinberum
byggingum, holræsum, frárennsli, sundlaugum og gerð yrði almenn rannsókn á
lagnakerfi kópavogs - gott væri að fá upplýsingar um hvar djúsí pípur væri að
finna…undirstöðupípur, bassapípurnar, cantus firmusinn. Ég gæti ímyndað mér að
skila þessu safni inn í lok verks með upplýsingum um staðsetningu hverrar upptöku
fyrir sig.

b) Seinni hluti vinnunnar mundi svo snúast um áskorunina að búa til tónlistarlega
upplifun úr upptökusafninu: 10 - 15 mín hljóðverk. Ég sæi fyrir mér að notast við lúppur
og sömpl sem hægt væri að teygja úr o.s.frv. og svo er það reyndar reynsla mín að
þegar hljóð af þessu tagi eru skoðuð nánar að þá leynast í þeim tónar, harmóníur og
rytmar. Ég gæti svo ímyndað mér að styðjast við þrískipt konsertform og hafa til
hliðsjónar vel valinn orgelkonsert (t.d. eftir Bach/Vivaldi), kannski með bygginguna:
Allegro, Andante, Allegro. Ég hef mikinn áhuga á að blanda því ofurhversdagslega
saman við einhvað sem talið er heilagt eða merkilegt. Það er ekki gert til þess að draga
dár að hvorugu þessara fyrirbæra heldur frekar til þess að sýna fram á að þau lifi hvort
í öðru.

Mynd 1: Umsókn

1.2 Húsvarðarstarf
Rætur hugmyndarinnar að verkinu má rekja til vinnu minnar sem húsvörður í Broedplaats1
LELY, í Amsterdam á árunum 2017 – 2020. Í starfinu fólust þrif, vökvun blóma og
almennt viðhald. Þetta byrjaði sem 50% starf en óx mjög fljótt og á tímabili var ég þrífandi
alla daga. Öll störf hafa einhver áhrif á manneskju og húsvarðarstarfið, sem ég hélt reyndar
að yrði frekar átakalaust, reyndist mjög áhrifamikið. Því fylgdi sterkt hlutverk, gjörbreytt
viðmót frá fólki og það hafði mikil áhrif á vinnu mína sem tónsmiður.

1

Það er smá áskorun að þýða þetta orð yfir á íslensku. Á ensku væri hægt að segja breeding ground - gæti
útlagst sem ræktarland. Hugsunin er sú að þetta sé ræktarland fyrir sjálfstætt starfandi listamenn.

8

Mynd 2 Broedplaats Lely
LELY er gamalt skólahús, byggt í kringum 1970, í vesturhluta Amsterdam. Síðan
skólastarfið var flutt úr húsinu hefur það verið íbúða- og vinnuhúsnæði fyrir sjálfstætt
starfandi listamenn úr öllum geirum. Til þess að fá að búa í húsinu (og borga tiltölulega
lága leigu miðað við almennan markað) þarf að sýna fram á að viðkomandi sé að vinna
sem sjálfstætt starfandi listamaður.
Það mætti kannski segja að rekstur hússins sé óbeint framhald af ákveðinni
hústökumenningu sem hefur verið mikil í Amsterdam síðan á 7. áratugnum en árið 2010
ákváðu yfirvöld í Hollandi að uppræta þessa menningu. Í dag væri líklega hægt að telja
hústökusamfélög í Amsterdam á fingrum annarrar handar. Eru það þá hópar sem hafa
tengst nágrenni sínu sterkum böndum, má þar nefna menningarmiðstöðina OT301. Þá
hefur svokölluð „anti-squat“ menning tekið við af hústökumenningunni þar sem fólki er
leyft að setjast að í auðum húsum (frítt eða gegn lágu leiguverði) til þess að koma í veg
fyrir að ólöglegar hústökur eigi sér stað í þessum húsum. Upp hafa sprottið fyrirtæki eins
og Urban Resort sem sér um LELY, sem taka að sér að gera gömul yfirgefin hús íbúðarhæf
og leigja út. Urban Resort gefur sig út fyrir að skaffa skapandi geiranum í Amsterdam
húsnæði. Ég flutti inn í Broedplaats Lely árið 2016 og hóf störf sem húsvörður árið 2017.
Um leið og ég byrjaði að vinna fann ég fyrir breyttu viðmóti frá fólki. Fyrir hvítan
karlmann sem býr við almenn forréttindi í lífinu var þetta mjög lærdómsríkt. Ég fékk að
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upplifa hvernig starf og skynjuð félagsleg staða breytir því hvernig fólk kemur fram við
mann. Allt frá ótrúlegum dónaskap og yfir í mikið þakklæti.
Þrif hússins voru algjörlega á minni ábyrgð. Í þeim fólst að þrífa 6 klósettgrúppur tvisvar í
viku (þrífa öll klósett, þrífa vaska og spegla, fara út með rusl, skúra gólf og fylla á
klósettpappír og sápu) og að þrífa allt almenningsrými (ryksuga, skúra og fara út með rusl
einu sinni í viku, strjúka af gluggakörmum eftir nauðsyn og vökva plöntur). Við þetta
bættust innkaup og móttaka á ræstingavörum og minniháttar viðhald eins og að skipta um
ljósaperur.
Einnig bættust við þrif á sal hússins eftir pöntun. Þetta var þrisvar eða fjórum sinnum í
mánuði og fól í sér að ryksuga og skúra, fara út með rusl, þrífa klósett, þurrka af stólum
o.s.fr.
Á eftirfarandi teikningum má sjá þau svæði sem voru undir minni umsjá. Rauðlituð svæði
átti að þrífa tvisvar í viku, rauð-röndótt svæði einu sinni í viku, græn-doppótt svæði einu
sinni í mánuði, græn-skástrikuð svæði tvisvar í mánuði, græn-beinstrikuð svæði eftir
pöntun.
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Myndir 3-6 Skúringaplön
Í þessari vinnu beindist hugur minn að þeim meginstoðum húshalds sem viðhald og
hreingerningar eru. Ég átti líka aukin samskipti við fólk sem starfaði í þessum geira,
pípara, flutningamenn, smiði o.s.fr. Þau samskipti höfðu þó nokkuð mikil áhrif á mig og
opnuðu í raun augu mín fyrir þessum heimi sem undirstöður borgarlífs eru og þeirri
gífurlegu vinnu sem þar liggur að baki.

1.3 Speglað í fræðum: posthúmanismi og viðhaldslist
Þegar ég vann sem húsvörður hófst hjá sjálfum mér ákveðin endurskoðun, eða að minnsta
kosti magnaðist hún upp. Í henni fólst aukin meðvitund á nærumhverfi. Þessa endurskoðun
langar mig að spegla í posthúmanískum hugmyndum sem urðu á vegi mínum í námi mínu
við Listkennsludeild Listaháskólans. Þessar hugmyndir höfðu þó nokkur áhrif á mig og
rímuðu að mér fannst við endurskoðun mína.
Í mjög stuttu máli reyna posthúmanískar hugmyndir að víkka út sjóndeildarhringinn þegar
kemur að skilgreiningu manneskjunnar. Í staðinn fyrir að manneskjan sé miðja alls er hún
hluti af stærri kerfum (náttúrunni, vistkerfi jarðarinnar o.s.fr.) og í staðinn fyrir að vera
kóróna sköpunarverksins er hún jafnhá öðrum lífverum. Dæmi um posthúmaníska
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hugmynd er umhverfissiðfræðin sem heimspekingurinn Sigríður Þorgeirsdóttir (2016)
kynnir í grein sinni, Hvers vegna umhverfissiðfræði er róttæk grein hugvísinda. Vill hún
meina að hugvísindin og ekki síst heimspekin hafi á undanförnum áratugum dregist aftur
úr í þróun skilgreiningarinnar á manneskjunni í ljósi nýrrar tækni og vísindalegra
uppgötvana. Nú þurfi að líta í eigin barm og stingur hún upp á umhverfissiðfræði sem
næsta skrefi:
Umhverfissiðfræði einkennist af viðleitni til að víkka út hugvísindi með því að taka tillit til
náttúrutengsla þegar hugtök hennar um hið mannlega eru mótuð. Þannig hefur hún sig upp
yfir einhliða einstaklingshyggjubundinn og mannhverfan skilning á mannlegri sjálfsveru.
(Sigríður Þorgeirsdóttir, 2016)

Og hún tekur fram síðar:
Þegar hér er rætt um umhverfi er ekki aðeins átt við náttúru sem ytri skilyrði heldur einnig
innri náttúru eða líkamlega veru okkar. (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2016)

Hvert er hlutverk tónsmiðsins ef sett eru upp siðferðisleg gleraugu umhverfissiðfræðinnar?
Ný heimsmynd hlítur að kalla á viðbröð listamanna hvort sem þau eru meðvituð eða ekki.
Til samanburðar langar mig að líta aðeins á einstaklingsfrelsið. Heimspekingurinn Charles
Taylor (1991) vill meina að í hinu húmaníska og mannmiðaða einstaklingsfrelsi, sem rekja
má til upplýsingaraldarinnar, hafi þróast siðferði sem hann kallar siðferði sjálfsins (ethics
of authenticity) og snýst um að uppfylla fyrirheit sjálfsins (Taylor, 1991). Þetta siðferði
hefur mögulega náð ákveðnum hápunkti í afstæðishyggju hins póstmóderníska nútíma þar
sem það að uppgötva sjálfan sig og vera maður sjálfur er æðsta dygðin. Og í þessu siðferði
er hlutverk listamannsins að vera ákveðin fyrirmynd:
The notion that each one of us has an original way of being human entails that each of us
has to discover what it is to be ourselves. But the discovery can‘t be made by consulting preexisting models, by hypothesis. So it can be made only by articulating it afresh (...) Artistic
creation becomes the paradigm mode in which people can come to self definition. The artist
becomes in some way the paradigm case of the human being, as agent of original selfdefinition. Since about 1800, there has been a tendency to heroize the artist, to see in his or
her life the essence of the human condition, and to venerate him or her as a seer, the creator
of cultural values. (Taylor, 1991)

Hvað verður um þessa sjálfsmiðuðu sýn í posthúmanískri heimsmynd? Er enn við hæfi að
að syngja eftir eigin nefi ef svo má að orði komast? Og er þá enn við hæfi að
listgreinakennari hvetji nemendur sína áfram í þeirri sjálfsmiðuðu leit? Eða verður það
skylda hans að innleiða víðari skilgreiningu á virkni listanna?
13

Kannski var Albert Camus (2018) kominn á sporið í nóbelsræðu sinni, Create
Dangerously, þegar hann hélt því fram að listamaðurinn ætti að taka upp hanskann fyrir þá
sem ekki hefðu færi á því að tjá sig (Camus, 2018). Camus hafði þá reyndar í huga
listamenn sem kæmu frá löndum þar sem kúgun og ofbeldi ríkti. En kannski gætum við
yfirfært þetta á dýr og náttúru og líka á hús, borgir og lagnakerfi?
Er kannski búið að syngja nóg um ástina og mannlega tilvist? Eða þarf kannski bara að
víkka út ástina og beina henni inn á nýja farvegi? Kannski verður hlutverk listamannsins að
stökkva af sviðinu, hlaupa aftast í salinn, taka sviðsljósið og beina því að húsverðinum sem
þrífur ælu í horninu, eða að mús sem nagar raflagnirnar eða að pípulögnunum í loftinu.
Það er kannski kominn tími til að við metum að verðleikum undirstöður og viðhald
samfélagsins, hins hversdagslega, umhverfsins og jarðarinnar. Í list sinni vildi ameríska
listakonan Miele Laderman Ukeles (1969) beina athyglinni að vinnu húsmæðra og annarra
sem unnu hin mikilvægu störf viðhaldsgeirans en fengu litla sem enga umbun fyrir það.
Hér fyrir neðan er vitnað í stefnuyfirlýsingu hennar, Maintenance Art Manifesto 1969!:
A. The Death Instinct and the Life Instinct:
The Death Instinct: seperation, individuality, Avant-Garde par excellence; to follow one‘s
own path to death—do your own thing, dynamic change.
The Life Instinct: unification, the eternal return, the perpetuation and MAINTENANCE of
the species, survival systems and operations, equilibrium. (Ukeles, 1969)

Og seinna:
C. Maintenance is a drag; it takes all the fucking time (lit.) The mind boggles and chafes at
the boredom. The culture confers lousy status on maintenance jobs = minimum wages,
houswives = no pay.
Clean your desk, wash the dishes, clean the floor, wash your clothes, wash your toes, change
the baby‘s diaper, finish the report, correct the typos, mend the fence, keep the customer
happy, throw out the stinking garbage, watch out don‘t put things in your nose, what shall I
wear, I have no sox, pay your bills, don‘t litter, save string, wash your hair, change the
sheets, go to the store, I‘m out of perfume, say it again—he doesn‘t understand, seal it
again—it leaks, go to work, this art is dusty, clear the table, call him again, flush the toilet,
stay young. (Ukeles, 1969)

Ukeles fann fyrir klofningi í eigin persónuleika þegar hún varð móðir. Úr varð togstreita á
milli hlutverks húsmóðurinnar og listakonunnar. Hún brá á það ráð að sameina þessa tvo
heima með því að setja húsverkin á stall, kynna sem list og beina þannig athyglinni að
hinni ósýnilegu vinnu húsmóðurinnar. Hún átti líka eftir að beina sviðsljósinu að
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verkafólki í fráveitukerfi New York borgar, svo eitthvað sé nefnt (Miele Laderman Ukeles,
2022).

1.5 Stífla
Í Pípuorgelkonsertinum er sviðsljósinu beint að pípulögnum Kópavogsbæjar. Þess er vert
að geta að um leið og vinna hófst að verkinu varð á vegi mínu þó nokkur stífla.
Upprunalega hugmyndin var að semja úr hljóðum pípulagnanna gegnumsamda tónlist og
nota við það barokk-konsertform en einmitt sú hugmynd reyndist vera orsök stíflunnar og
mætti lýsa ferlinu sem hægri losun hennar.

2. Upptökur
2.1 Upptökur á pípum í Kópavogi
Það var í mars 2021 að ég fékk svar frá Salnum þess efnis að tillaga mín að nýju hljóðverki
hefði verið samþykkt. Um sumarið 2021 byrjaði ég að gera hljóðupptökur af pípulögnum í
Kópavogi. Ég tók upp hljóð í dælustöðinni í Guðmundarlundi, tveimur minni dælustöðvum
og skólphreinsistöðinni á Kársnesi. Þessar upptökur voru gerðar 15. og 18. júní 2021.
Við upptökurnar notaði ég Zoom H4n fjögurra rása stafrænt upptökutæki með innbyggðu
hljóðnemapari sem ég notaði til þess að taka upp víðóm, þ.e.a.s. hljóð pípunnar og
umhverfi hennar. Við upptökutækið tengdi ég svo stefnuvirkan hljóðnema, Røde NTG-2,
til þess að beina að pípunni og fá afmarkaðara hljóð, án umhverfis. Stefnuvirka
hljóðnemann hafði ég á þar til gerðri bómu. Meðferðis hafði ég líka vindskerma til þess að
vernda hljóðnemana gegn vindum ef tekið yrði upp utandyra. Ég hafði 5 metra langa XLR
snúru á milli stefnuvirka hljóðnemans og upptökutækisins/víðóms hljóðnemaparsins til
þess að hafa svigrúm til þess að vinna með fjarlægðir á upptökunum. Búnaðurinn var léttur
og meðfærilegur svo ég gat fært mig auðveldlega á milli staða og leitað að hljóði.
Stafræn framsetning hljóðupptökunnar var 48kHz hljóðtökutíðni og 16 bitahraði. Notast
var við hljóðvinnsluforritið Ableton Live til þess að vinna með upptökurnar.
Vert er að minnast á að upptaka stefnuvirka hljóðnemans vistaðist sem víðóms skrá í
upptökutækinu. En aðeins var um einóma upptöku að ræða. Þetta virðist hafa verið
stillingaratriði í Zoom H4n sem fór fram hjá mér. Ég þurfti því að þýða upptökur
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stefnuvirka hljóðnemans yfir í einómsskrár eftir á. Það reyndist reyndar lítið mál í Ableton
Live og ég gat ekki heyrt að það hefði nein áhrif á gæði upptökunnar.
Þann 15. júní 2021 fór ég upp í þjónustumiðstöð Kópavogs. Ég hafði mælt mér mót við
starfsmann þar. Við keyrðum fyrst upp í vatnsveituna í Guðmundarlundi. Því næst fórum
við í 3 minni dælustöðvar hér og þar um Kópavog. Á öllum stöðum gerði ég upptökur bæði
innan- og utandyra.
Þann 18. júní 2021 fór ég upp í skólphreinsistöðina á Kársnesi. Þar tók á móti mér annar
starfsmaður og hjálpaði mér við upptökur. Hann gerðist meira að segja svo hjálplegur að
breyta stillingunum í stöðinni til þess að gefa mér meira af hljóðum að vinna með. Ég
staðsetti mig í skólp-tankinum á stálgrind þar sem horft var beint ofan í „pottinn“. Það kom
mér reyndar á óvart að eina lyktin sem ég fann þar var lykt af bílabóni. Starfsmaðurinn
sagði mér þá að það væri alltaf þannig, enda mikið af bílaverkstæðum í Kópavogi.
Útkoma upptökunnar, þar sem starfsmaðurinn breytti stillingum skólpstövarinnar, er hæg
uppbygging af gríðarlegum látum, þar sem opnað er á sífellt meira flæði skólps, lætin ná
hápunkti eftir rúmlega 3 mínútur og dvína svo út á helmingi skemmri tíma en
uppbyggingin, þar til ekkert er eftir nema dropahljóð. Ég komst ekki hjá því, í ljósi
verkefnis míns, að sjá þessa hjálpsemi starfsmannsins í skólphreinsistöðinni sem spuna
organista.

2.2 Speglað í kennslu: vettvangsupptökur
Ég kenndi, í vettvangsnámi mínu, tónmennt í Sjálandsskóla á vorönn 2021. Kenndi ég þar
meðal annars 10. bekk. Ég skoðaði með þeim umhverfishljóð sem útgangspunkt í
tónsmíðum. Þetta voru tveir tvöfaldir tímar. Í fyrri tímanum skoðuðum við tónlist sem
innihélt umhverfishljóð. Við hlustuðum á allt frá tilraunatónlist og yfir í popp og hip-hop.
Því næst var nemendum skipt í hópa og hver hópur fékk iPad til þess að gera
vettvangsupptökur. Fyrri tíminn endaði á því að hóparnir skiluðu inn fundnum hljóðum
sínum. Þar á meðal var hljóð úr vaski. Þokkalegar umræður mynduðust um hvernig alls
konar hljóð leynast í umhverfinu.
Í seinni tímanum gaf ég litlar leibeiningar aðrar en þær að hóparnir ættu að vinna með
umhverfishljóðin sín og gera úr þeim lag. Ég útbjó eftirfarandi tónsmíðakort og gaf
hverjum hóp. Þannig gat hver hópur valið sér leið til þess að komast af stað með
tónsmíðavinnuna, tilrauna/mínimalíska-leið, ambient-leið eða popp/hip-hop-leið:
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Mynd 7 Tónsmíðakort
Ég passaði mig að hafa leiðbeiningarnar á kortinu sem auðveldastar til þess að gefa
nemendum pláss til eigin sköpunar og svo að verkefnið yxi þeim ekki í augum. Ég hafði
brennt mig áður á því að vera með allt of ítarlegt og flókið kort, sem hafði gert
tónsmíðaverkefnið að algjöru kafsundi fyrir nemendur.
Öllum hópum, nema einum, tókst að klára tónsmíð og senda mér í tölvupósti. Útkoman var
mjög áhugaverð og nálgunin mjög mismunandi eftir hópum. Ég tel að svona vinna sé mjög
góð þegar kemur að grenndarnámi. Nemendur uppgötva hljóð og hljóðgjafa í nágrenni
sínu. Ekki bara úr náttúrunni heldur líka úr manngerðu umhverfi okkar. Það væri hægt að
fara miklu lengra með slíka vinnu og tengja inn í hana umræður um fyrirkomulag hluta.
Afhverju eru lagnakerfi eins og þau eru? Ég þóttist skynja að nemendur væru opnari fyrir
slíkri umræðu ef þeir voru virkir í vinnu sem tengdist henni. Tek ég þar undir með John
Dewey (2010) að...:
hugmyndir (vitræn og rökræn ferli) stafi af athöfnum og þróist til að ná betri stjórn á
athöfnum. (Dewey, 2010)

Ég þekki það líka af eigin reynslu hvernig vettvangsupptökur geta breytt skynjun manns á
umhverfinu og er alveg sammála því sem tónskáldið og vettvangsupptökumaðurinn Chris
Watson (ártal vantar) segir í ritgerð sinni. Þar lýsir hann því þegar hann fékk fyrsta
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upptökutækið sitt í 13 ára afmælisgjöf og spennunni við að hlusta á upptökurnar eftir á. Þá
sér maður hlutina nefninlega oft í nýju ljósi.
I started to listen. By tuning in to the sounds of everyday life and the acoustics of my home
environment the familiar became fascinating and engaging. My recorder was the key into a
new space and it encouraged me to experiment and explore. I would find a sound around the
house and then make a recording. What I found remarkable and exciting was the experience
of playback: I would listen intently, watch the spools revolving and focus on what the
loudspeaker revealed. The sound I had just recorded might take on a particular intensity and
purpose, previously unheard details and characteristics emerged which would fire my
imagination and suggest strange, dream-like narratives. (Watson, (ártal vantar)

3. Miðlun verksins - hugmyndaferli
3.1 Orgelskúlptúrar
Um leið og ég fór vinna áfram með upptökurnar af pípulögnunum, kom áðurnefnd stífla í
ljós hvað varðaði að semja úr hljóðunum gegnumsamda tónlist. Ástæðan var að hluta til sú
að mér fannst ég þá beina sviðsljósinu of mikið að sjálfum mér sem tónsmiði og minni
vinnu í stúdíóinu, frekar en að fyrirbærinu sjálfu, pípulögnunum og földum heimi þeirra.
Þess vegna fannst mér verkið vilja frekar teygja sig yfir á svið hugmyndalistar. Um haustið
2021 fékk ég þá hugmynd að smíða orgelskúlptúr sem mundi flytja tónsmíðina. Þetta var
málamiðlun á milli upprunalegu hugmyndarinnar og nýju nálgunar hugmyndalistarinnar.
Hugmyndin var sú að skúlptúrinn yrði gerður úr PVC- og stálrörum og mundi undirstrika
samlíkingu lagnakerfisins við orgel. Konsertinn myndi svo hljóma úr skúlptúrnum. Með
rörunum gæti ég mótað hljóðin í stað þess að vinna einungis í tölvu. Ég sá fyrir mér
tónleikafyrirkomulag þar sem fólk settist niður í kringum skúlptúrinn og hlustaði. Síðar
gældi ég þó einnig við hugmyndina um að verkið tæki á sig mynd innsetningar.
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Hugmyndin var sú að skúlptúrinn yrði töluvert stór:

Mynd 8 Skissa - orgelskúlptúr
Mjög mikilvægt skref fyrir verkefnið var að fá Josh Wilkinson með mér í lið. Á þessum
tíma varð mér ljóst að ég þyrfti að fá einhvern tæknikunnáttumann í þetta með mér. Sjálfur
hafði ég enga reynslu af því að smíða hátalara. Þetta var í október 2021. Fyrir tilviljun, um
þetta leyti, rakst ég á nýsmíðaða hátalara í Post-húsinu í Skerjafirði. Post-húsið er
tónleikastaður og vinnurými ungra tónlistarmanna í Skerjafirðinum. Ég fékk upplýsingar
um hver smiðurinn væri og komst í samband við Josh, ástralskan hljóðskúlptúrista sem
búsettur er á Íslandi. Hann var til í tuskið og við lögðum upp með að smíða orgelskúlptúrinn. Fór þá í gang leit að efniviði, rörum og tæknibúnaði til þess að smíða úr.
Við hittumst í stúdíóinu mínu og prófuðum okkur áfram með að senda hljóð í gegnum
pípur og rör sem við höfðum fundið. Stærðir þeirra og gerðir voru algjörlega
handahófskenndar. Við reyndum líka að virkja eigintíðnir röra með því að senda í þau
bylgjur í gegnum snertihátalara. Við komumst þá að því að rörin eru mjög stefnuvirkir
magnarar á hljóð og sú hugmynd kviknaði að verkið ætti að vera einstaklingsmiðaðra,
þ.e.a.s. að hljóðunum ætti að vera skotið úr öllum áttum á einn punkt þar sem hlustandinn
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staðsetti sig. Útkoman yrði þá einhvers konar víðómsupplifun. Þetta hafði í för með sér
algjöra endurhugsun á orgelskúlptúrnum.
Ég sá í þessu nýja fyrirkomulagi tengingu við pælingar, sem ég var í á þeim tíma, um hina
innri pólífóníu manneskjunnar, margradda upplifun hennar á eigin sjálfi. Orgelskúlptúrinn
hefði þá orðið einhvers konar framlenging á þeirri pólífóníu. Ýmsar hugmyndir um
gagnvirkni skúlptúrsins gerðu líka vart við sig en urðu ekki mjög lífseigar. Aðallega
snerust þær um að hlustandinn yrði sjálfur organistinn í þessu verki og mundi á einn eða
annan hátt hafa áhrif á gang þess, t.d. með fótstig.

Mynd 9 Skissa - klósettorgel
Því næst komumst við Josh á þá niðurstöðu að best væri að staðsetja verkið inni á klósetti
þannig að upplifun hlustandans yrði mjög persónuleg, að úr öllum áttum kæmu pípurnar og
„miðuðu“ á hlustandann þar sem hann sæti á klósettinu. Einnig væri miðað á hann með
bassaröri upp úr klósettinu sjálfu. Þá datt okkur líka í hug að smíða orgelið í kringum
baðkar sem væri staðsett í anddyri tónlistarhússins. Hlustandinn færi þá í bað í einhvers
konar opinberri einveru.
Þessar hugmyndir reyndust skammlífar. Ég held að tilfinning okkar hafi verið sú að þær
væru ekki nógu spennandi til þess að fylgja eftir. Mögulega var gallinn sá að þær fólu í sér
of fyrirfram ákveðna útkomu. Vinnan að verkinu hafði líka tekið á sig nýja mynd, þegar
hér er komið við sögu, hún var nú í samtalsformi (þótt að á endanum ætti ég
20

ákvörðunarréttinn), þ.e.a.s. vinnan virtist kalla á tilraunastarfsemi frekar en kortlagða
áætlun.
Í skúlptúrshugmyndunum fólst líka mikil vinna sem Josh hefði þurft að sjá um að miklu
leyti, þar sem hann hefur mun meiri tæknilega þekkingu. Í fyrsta lagi hafði ég ekki
nægilegt fjármagn til þess að greiða honum almennilega fyrir þá vinnu og í öðru lagi var
hann orðinn það virkur í hugmyndavinnunni með mér að slíkt stigveldi í hlutverkaskiptum
okkar voru ekki lengur við hæfi.
Þetta leiddi að lokum til mjög mikilvægrar ákvörðunar sem var að sleppa allri smíði og
skilja við allar fyrirfram ákveðnar hugmyndir um útkomu verksins. Tekin var sú ákvörðun
að fara upp í Salinn í Kópavogi og vinna með það sem fyrir væri. Þannig var breytt um
stefnu og ferlið gert tilraunamiðaðra.

3.2 Speglað í kennslu: krakkar í Amsterdam stelast í hip-hop
Árið 2018 kenndi ég hópi af rúmlega tvítugum nemendum tónsköpunarnámskeið úti í
Amsterdam. Þetta var eins dags námskeið, frá níu til fimm. Ég hafði sett upp græjur til
tónsköpunar: tölvu, hljóðkerfi, trommuheila og hljómborð auk hljóðnema. En það gekk
mjög illa að fá nemendur til þess að búa til tónlist með mér. Í hádegishlénu, hins vegar,
stálust nemendurnir í græjurnar mínar og fóru að djamma. Þegar ég kom að var mikil
stemmning þar sem nemendur skiptust á að taka hljóðnemann og spinna rapp yfir takta sem
þau fundu á Youtube. Það var í þessu mikill kraftur og sköpunargleði. Ég man eftir að hafa
sagt við þau þegar kennslan átti að byrja aftur: notið þetta sem þið voruð að gera núna í
kennslustundinni! En það var eins og við manninn mælt. Um leið og kennslan hófst
fölnuðu ásjónir þeirra og einhver bugun tók völdin.
Ég held að krakkarnir hafi upplifað hádegishléið sem sitt. Þau stálust af eigin vilja í
græjurnar mínar og gerðu sína tónlist á sínum forsendum. Það getur verið að kennsla mín
hafi verið of formleg og ég með of fyrirfram áætlaðar hugmyndir um útkomuna. En hvað
sem því líður, sköpunargleði þeirra kviknaði við að bregða á leik, það var spenningur í
þessu hjá þeim (og það að stelast í græjurnar mínar spilaði þar stóran þátt held ég) og það
sem meira er, þau voru á sömu línu, töluðu sama tungumál sem í þessu tilviki var hart hiphop. Þetta bauð upp á grín, útúrsnúninga og vísanir sem aðeins urðu skiljanlegar í
samhengi hip-hopsins.
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Nemendur eru mistilbúnir til að skapa list. Ekki endilega vegna þess að þeir eru ekki
skapandi heldur vegna annarra utanaðkomandi þátta. Mögulega vegna umgjarðar,
aðstæðna og áhugasviðs. Mér virðist sem hin formlega framsetning listaverka í
kennslustund geti virkað hamlandi í augum margra. Það er auðvitað frábært þegar
nemendur eru augljóslega frjóir og skila af sér listaverkum en það þarf að gæta þess að lofa
ekki einungis þá tegund sköpunar sem elur af sér fyrirframgefna hugmynd um útkomu.

3.3 Speglað í fræðum: hugmyndir um sköpunina
Það er erfitt að kortleggja sköpunargáfuna. Hún er ólíkindatól og um hana hefur fólk
mismunandi hugmyndir. Hvernig er hægt að virkja sköpun hjá nemendum? Er sköpun
virkni einstaklingsins, eða er hún drifin áfram af tengingum við aðrar manneskjur og
fyrirbæri?
Í framhaldsnámi mínu í tónlist, bæði í Tónlistarskóla Reykjavíkur og í Konservatoríunni í
Amsterdam var hugmyndin um tónsköpun umvafin einstaklingsmiðuðum snillingsfræðum.
Sá arfur tónlistarskólakerfisins hefur vissulega flækst fyrir mér og jafnvel staðið í vegi fyrir
virkni. Bennett Reimer (1970) rýnir í snillingshugmyndir í bók sinni A Philosophy of
Music Education.
Hin skapandi manneskja er sú manneskja sem reglulega leysir vandamál, gefur frá sér verk
eða skilgreinir nýjar spurningar sem í fyrstu eru óvenjulegar en verða með tímanum
samþykktar í ákveðnu menningarlegu samhengi. Slík manneskja breytir leikreglunum á því
sviði sem hún starfar á fyrir tilstilli frumlegrar sköpunnar sinnar. Slík manneskja
skipuleggur líf sitt á þannig hátt að líkurnar á slíkri sköpun aukast. Tekin eru dæmi eins og
Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Einstein og Newton en um leið er bent
á að samkvæmt þessu séu það aðeins örfáir sem geta talist skapandi (Reimer, 1970).
Þrátt fyrir að þessar hugmyndir séu að mínu mati úreltar og í það minnsta óvinsælar, þá eru
þær furðu lífsseigar. Ber það vott um rómantískar hugmyndir um listamanninn sem náðu
hámarki á nítjándu öld og á fyrri hluta þeirrar tuttugustu. Hér er vitnað í Einar Jónsson
myndhöggvara úr ritgerð Ólafs Kvaran (2003). Krafan er sú að úr hausi listamannsins
spretti frumleg hugmynd:
En mjer þykir aðeins vænt um þá kúnst, þar sem komið er með einhverja Orginala Idé, að
búa til Mynd af einhverjum, vissum manni, þykir mjer ekki meira tilkoma, en að búa til skó
handa þeim sama, ef ég gæti. Kunstnarinn á ekki að vera neinn Copíist, heldur ekki neinn
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verka eða iðnaðarmaður. En kunstnarinn á að brúka pensil og farfa eða modellerpinna og
leir, einsog skáldið brúkar sinn penna og blek. (Ólafur Kvaran, 2003)

Ef við færum okkur aðeins nær nútímanum þá reynir eðlisfræðingurinn David Bohm
(1968) að líta á bak við tjöldin þegar kemur að sköpun í ritgerðinni sinni On Creativity.
Hann reynir að aðskilja sköpunargáfuna frá mekanískri hugsun eða eftiröpun.
Sköpunargáfan sprettur upp úr hinu barnslega hugarfari, segir Bohm. Hún er öllum gefin
og er mjög virk á fyrstu árum lífsins þegar við lærum að skríða, labba og tala. Þetta lærum
við bara með því að vera í heiminum, með því að taka eftir, skynja og yfirfæra á það sem
við höfum að vinna með, líkama okkar. Hvert okkar útfærir þetta á sinn eigin frumlega
hátt. Hvert barn skríður á sinn sérstaka hátt og talar á sinn sérstaka hátt.
Eftir því sem við vöxum úr grasi dofnar hin barnslega skynjun á heiminum en Bohm vill
ekki meina að hún sofni heldur lætur hún vita af sér við og við. Viðkomandi kemur t.d.
auga á óvænta tengingu á milli hluta í umhverfi sínu. Flestir eiga erfitt með að færa þessar
skynjanir í orð og vita ekki hvað eigi að gera við þær. Fólk telur þessar skynjanir hreinlega
allt of persónulegar og tilgangslausar til þess að fara að eltast við þær.
Það mætti því segja að barnslega skynjunin okkar verði oft fórnarlamb vangetu okkar til að
útskýra hana. Í þessu samhengi má nefna tungumálið og takmörk þess. Áskorun þess sem
vill stunda sköpun, samkvæmt Bohm, er að kanna og lýsa skynjun sinni.
Við þetta má bæta texta Philips Rawson (1971), úr bókinni Ceramics: The Appreciation of
the Arts. Áhugavert er bera hann saman við vitnunina í Einar Jónsson hér áður.
The basis of expression in ceramics – as in the other arts – is the way the forms of a pot
implicate in their presence a wide range of the spectator‘s personal experience. Different
traditions operate in different ways, giving weight to different aspects; but, broadly
speaking, one may define the roots of artistic meaning as follows.
As we live our lives we accumulate a fund of memory-traces based on our sensory
experience. These remain in our minds charged, it seems, with vestiges of the emotions
which accompanied the original experiences. The overwhelming majority of those
experiences belong within the realm of sensous life, and may never reach the sphere of word
formation or what are usually regarded as concepts at all. And yet they probably provide the
essential continuum from which evolves everyone‘s sense of the world and consistent
reality, everyone‘s understanding of what it means to exist, and are even the ultimate
‚compost‘ from which scientific abstractions spring. It is in the realm of these submerged
memory traces that creative art moves, bringing them into the orbit of everyday life and
making them available to the experience of others by formalizing and projecting them on to
elements of the familiar world which can receive and transmit them. From the artist‘s side
the projection is done by his activity in shaping and forming. From the spectator‘s side it
must be done by active ‚reading‘ of the artist‘s forms. (Rawson, 1971)
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Hér er áherslan á samtal fólks á annan hátt en með tungumálinu og þykir mér sjálfum
vissulega áhugaverðara að skoða listaverk á þennan hátt - sem hluta af samtali frekar en
sem sjálfstæðar einingar eða endanlegar yfirlýsingar.
Við þetta mundi ég svo vilja bæta einu, og tala ég hér í samhengi listsköpunar. Sköpunin
er, af fenginni reynslu, fyrst og fremst og í flestum tilvikum mikil vinna. Sá þáttur er oft
vanmetinn í hugmyndum um sköpun. Henni þarf sífellt að viðhalda svo eitthvað verði úr.
Ég tel það hins vegar mikilvægt í kennslu að nemendur upplifi sig velkomna til þess að
skapa. Í bók sinni Teaching to Transgress tekur bell hooks (1994) undir með einum helsta
áhrifavaldi sínum, Paulo Freire, hvað varðar að þekking sé svið sem við sameiginlega
vinnum að, frekar en stigveldi þar sem einn einstaklingur eys úr brunni sínum í hálftóma
bolla annarra (hooks, 1994). Ég mundi vilja halda því sama fram um sköpunina. Sköpunin
er svið sem verður til á milli fólks, hvort sem fólk er í líkamlegri návist eða ekki. Með því
að viðhalda þessu sviði höldum við samskiptum opnum fyrir ófyrirsjánlegum hugmyndum
og vinklum án þess að fólk upplifi hugmyndir sínar á skjön, óreiðukennar, órökrænar og
ekki þess virði að skoða. Í kennslustofunni er slíku sviði líklega haldið við með trausti, þ.e.
að nemendur treysti því að hugmyndir þeirra séu ekki dæmdar af kennara og
samnemendum og er það vissulega áskorun kennarans að byggja upp slíkt traust í kennslu.

4. Hugmyndavídd verksins
4.1 Pípulagnir
Eftir að það skýrðist fyrir mér að Pípuorgelkonsertinn væri frekar hugmyndalist en
tónsmíð, varð ferlið vissulega auðveldara, en það kallaði á að ég brýndi fyrir sjálfum mér
hver hugmyndavídd verksins væri. Ég sá þó ekki fyrir mér að mata áhorfendur heldur var
þetta spurning um að hafa leiðarvísi fyrir sjálfan mig þegar kæmi að uppsetningu verksins.
Spurningin sem kallaði á mig var: afhverju pípulagnir? Fyrir utan skemmtilega samlíkingu
við orgel fannst mér eins og eitthvað fleira hlyti að búa að baki.
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Mynd 10 Gömul vatnsleiðsla í Tarragona á Spáni
Það er áhugavert að hugsa til þess að um gjörvallt Rómarveldi lágu glæsilegar vatnsleiðslur
eins og þessi að ofan. Þetta var hluti af vatnsveitunni (aquaeductus). Eftir þessu var flutt
neysluvatn, langar vegalengdir, til þess að halda lífi í borgunum en kannski aðallega til að
veita vatni á baðhús efri stétta.
Það hefur eitthvað dregið úr sýnileika vatsnveitu í dag. Við felum lagnirnar ofan í jörðinni,
á bak við veggi og í lokuðum dælustöðvum. Plast og stálpípur eru ekki endilega fallegar.
En stundum gengur þetta mjög langt. Sumstaðar er allt gert til þess að fela þessi fyrirbæri
sem eru undirstaða lífs okkar í borginni. Viljum við ekki vita af fyrirhöfninni?
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Mynd 11 Falin vatnsdælupípa í Kópavoginum.
Auðvitað eru fyrir því lýðheilsulegar ástæður, að pípulagnir eru faldar. Það er líklega best
fyrir alla að skólpið sé falið undir jörðinni. Í Róm á tímum Rómarveldis var fráveitan opin.
Skíturinn rann meðfram götum borgarinnar og safnaðist í risastórt neðanajarðarholræsi sem
hét Cloaca Maxima, í höfuðið á Cloacinu sem var gyðja hreinlætis og fegurðar. Til eru
vísbendingar um fráveitur langt aftur í aldir, allt að 5000 ára gamlar, t.d. á Krít í
Mínosarmenningunni (Guðjón Friðriksson, 2021).
Borgarbúar í Reykjavík skvettu úr fötum sínum vel fram eftir 20. öldinni. Skvett var í
opnar skólprennur. Að neðan er mynd, tekin í lok 19. aldar, af opinni skólprennu í
Bankastræti. Hún leiddi þó ekki í holræsi eins og í Róm, heldur flæddi einfaldlega ofan í
jarðveginn og það rétt hjá helsta vatnsbóli bæjarins, Bakarabrunninum (Guðjón
Friðriksson, 2021).
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Mynd 12 Skólprenna í Bankastræti
Um þetta leyti fór að kvikna á perum lækna hvað varðaði tengingu á milli farsótta og
neysluvatns. Gífurleg vinna hófst við að búa til holræsakerfi í Reykjavík og í dag erum við
algjörlega háð því lýðheilsulega, en við tölum ekki mikið um það, eða eins og segir í riti
Guðjóns Friðrikssonar (2021) um sögu fráveitu í Reykjavík, þá er hætta á því að við
vanmetum þetta merka fyrirbæri sem fráveitan er vegna þess að hún er falin okkur:
Eins og í öðrum borgum vestrænna landa er fráveitukerfið að mestu leyti hulið sjónum
borgarbúa, enda annaðhvort neðanjarðar eða neðansjávar. Hætt er við að ýmsir vanmeti
þýðingu þess eða taki því sem gefnum hlut í hugsunarleysi. Það er þó ein af helstu
forsendum fyrir velferð og heilsu borgarbúa. Sannleikurinn er sá að það hefur orðið til á
löngum tíma, kostað mikla fyrirhöfn, tæknikunnáttu og óhemjufjármuni og um leið
gjörbreytt högum borgarbúa. Saga þess er síst ómerkari en saga annarra grunnþátta
borgarinnar, svo sem skólakerfis, heilbrigðisþjónustu, vatnsveitu, rafveitu, hitaveitu, hafna
og gatnakerfis. Og verð þess að segja. (Guðjón Friðriksson, 2021)
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4.2 Niðurgrafnar tengingar
Það er í því ákveðið tengingaleysi að fela pípulagnir. Við verðum vön því að úrgangurinn
hverfi bara, púff! Svo vitnað sé í Slavoj Zizek (2015) úr myndbandinu Examined Live:
Part of our daily perception of reality, is that this (bendir á ruslahaug) disappears from our
world. When you go to the toilet, shit disappears. You flush it. Of course rationally, you
know, it‘s there in canalization and so on but at a certain level of your most elementary
experience it disappears from your world. (Top Documentary, 2015)

Mér er hugleikið þetta með að rökhyggjulega viti allir að undir borginni sé gríðarlegt
lagnakerfi sem flytji úrgang frá húsi og út í sjó. En í líkamlegum raunveruleikanum sem
Zizek kallar hér grunnupplifun (elementary experience) þá hverfur vandamálið bara. Þarna
er aftenging við líkamlega veru okkar.
Fyrirbærafræðin gefur í skyn að fyrirbæri fái tilgang sinn í tengingu sinni við önnur
fyrirbæri. Hamar einn og sér í hefur ekki mikla merkingu. En hamar í samhengi við nagla
og timbur er allt önnur saga. Þessu er gjarnan stillt upp gegn tilhneigingu rökvísinnar til
þess að skoða hluti og fyrirbæri út af fyrir sig, sem sjálfstæðar einingar. Þetta á við um
manneskjuna líka. Hún fær merkingu sína í samböndum sínum við tilveruna, náttúru,
annað fólk og við sjálfa sig. Hugurinn fær merkingu sína af tengingu sinni við líkamann og
öfugt (Then & Now, 2018).
Það mætti segja að við höfum svipt okkur sjálf tengingu við okkar eigin veru, þ.e.a.s. við
vandamálið sem fylgir okkur, úrganginn, með hinu annars snilldarlega fyrirbæri sem
skólplagnir eru. Það er áhugavert að hugsa til þess að snilldarlegar uppfinningar mannsins,
sem auðvelda og betrumbæta líf hans að einu leyti hafi ófyrirsjáanlegar afleiðingar til langs
tíma og leggi líf hans jafnvel í rúst seinna2. Við erum nú bara manneskjur. Hvernig gætum
við annars séð fyrir afleiðingar sköpunarverka okkar, ekki bara á umhverfið heldur líka á
huga okkar? Einmitt þetta vill Timothy Morton (2019) meina að sé grunnurinn að
vistfræðilegri meðvitund:
Ecological awareness is awareness of unintended consequences. (Morton, 2019)

Í þessu samhengi vill Zizek (2015) meina að við þurfum að læra að elska:

2
Hér mætti taka dæmi Timothys Mortons (2019) og nefna landbúnað sem hefur auðveldað manninum svo
um munar að afla fæðu. Iðjan hefur vaxið síðan um það bil 10.000 f.Kr. og tekið gífurlegum framförum. Hún
tók stökk í iðnbyltingunni með afleiðingum sem við þekkjum öll í dag, loftslagsbreytingum og yfirvofandi
útdauða (Morton, 2019).

28

(...) because what is love? Love is not idealization. Every true lover knows that if you really
love a woman or a man, that you don‘t idealize him or her. Love means that you accept a
person with all it‘s failures, stupitities, ugly-points, and nonetheless, (the) person is absolute
for you, everything that makes life worth living, but you see perfection in imperfection
itself, and that‘s how we should learn to love the world, true ecologist loves all this (bendir á
ruslahaug). (Top Documentary, 2015)

Við þurfum að horfast í augu við og læra að elska hinar ógeðfelldu og vandræðalegu hliðar
tilveru okkar, sem við felum og forðumst. Mér virðist sem pípulagnirnar í verkinu standi
fyrir niðurgrafnar tengingar sem við tökum sem of sjálfsögðum hlut eða þurfum að
endurnýja kynni okkar við. Þetta gætu verið tengingar á milli hugar og líkama, á milli
fólks, á milli fólks og náttúru, á milli væntinga og raunveruleika og á milli sköpunar og
afleiðinga.

4.3 Speglað í fræðum: Bennett Reimer og Lucy Green
Með tónlist fylgja (næstum) alltaf hugmyndir. Fólk leitar í mismunandi virkni tónlistar,
segir Bennett Reimer (1970) í bókinni sinni A Philosophy of Music Education, og það
blandar virknunum saman líka. Það er almennt mikilvægt í tónlistarkennslu að taka alla
þætti til greina og nefnir hann til leiks þrjár megin virknir (Reimer, 1970).
Sumir verða hrifnir af tónlistinni sjálfri sem abstrakt fyrirbæri. Þá er tónlistin nóg í sjálfri
sér (þetta má yfirfæra á hvaða listform sem er) og hefur ekkert að gera með persónu
tónskáldsins, flytjendur, tímann sem hún varð til á eða samhengið sem hún er samin í,
skoðanir, trú eða kyn o.s.fr.. Hljóð, flæði og uppbygging tónlistarinnar talar sínu máli.
Í þessu samhengi er áhugavert að skoða rannsókn Lucy Green (2006) á kennslu klassískrar
tónlistar í grunnskólum. Lucy Green talar um innra (inherent) og ytra (delineated) gildi
tónlistar. Innra gildi tónlistar er meldódíur, hljómauppbygging og taktur svo eitthvað sé
nefnt. Ytra gildi tónlistar er sú merking sem við límum á hana. Þetta getur verið stíll,
ákveðin tíska og aðrar félagslega skírskotanir. Lucy Green sýnir fram á það að fólk dæmir
tónlist mjög gjarnan út frá ytri gildum hennar. Það er bara gamalt fólk sem hlustar á
klassíska tónlist, segja unglingarnir og afgreiða þar með tónlistina. Lucy Green komst hins
vegar að því að ef krakkarnir fengu að spreyta sig á klassískri tónlisti, fengu leyfi til að
breyta henni og flytja eftir eigin höfði, þ.e.a.s. komast í kynni við innra gildi tónlistarinnar,
þá fóru þeir að endurskoða fyrri hugmyndir sínar um hana (Green, 2006). Það er held ég
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mjög dýrmætt fyrir nemendur að gera þennan greinarmun á milli kjarna tónlistarinnar
annars vegar og hins vegar merkingarinnar sem við límum á hana. Þetta gæti hvatt
nemendur til þess að mynda sínar eigin sjálfstæðu tengingar við tónlist, í staðinn fyrir að
sjá hana út frá lærðum ytri gildum.
Á hinn boginn hefur verið bent á að tónlistarnám í tónlistarskólum sé íhaldssamt að því
leyti að það leggi einmitt of mikla áherslu á innra gildi tónlistarinnar. Ég upplifði þetta
sjálfur í mínu klassíska tónlistarnámi. Ég taldi mig þurfa að skilja tónlist endanlega til þess
að geta samið tónlist. Það átti að gerast með því að skilja allt um hljómauppbyggingu,
form, melódíu, rytma o.s.fr. Ég trúði því að ég gæti skilið tónlist á sama hátt og maður
skilur vél. En alla tíð síðan hef ég verið að vakna af þeim vonda draumi að hafa verið á
algjörum villigötum. Ég tel að þessi greinandi og skólalegi áhugi minn hafi fjarlægt mig frá
ákveðnum þáttum tónlistarinnr, tilfinningalegum, félagslegum og aðstæðubundnum, sem
ég hef alltaf skynjað en ekki gert mér grein fyrir, vegna þess að hin rökræna og greinandi
nálgun jaðarsetti þá, ef svo má segja.
Önnur virkni tónlistar, samkvæmt Reimer (1970) er tónlist sem iðja. Það að leggja stund á
tónlist verður þá kjarni hennar, frekar en lokaútkoman eða afurðin. Tónlistarmenn eru
einfaldlega þeir sem leggja stund á tónlist eða eins og John Cage segir í textanum sínum
The Future of Music:
People frequently ask me what my definition of music is. This is it. It is work. That is my
conclusion. (Cage, 1974)

Hin þriðja virkni tónlistar sem Reimer (1970) fjallar um er tónlist sem sendiboði. Reimer
vitnar á mjög áhrifamikinn hátt í bandaríska skáldið Adrienne Rich þar sem hún segist ekki
geta rómantíserað tónlist (né aðrar listir) lengur. Hún geti ekki notið fegurðar og
formalískrar snilldar tónlistarinnar lengur, hún geti ekki lengur hunsað andfeminísk hennar
(Reimer, 1970).
Ef litið er t.d. á konsert tónleikaformið, þá væri hægt að segja að ákveðin félagsleg og
pólitísk skilaboð séu í flutningi þeirrar tónlistar: einleikarinn er tákn snillingsins, hins
framúrskarandi einstaklings, sem leiðir samfélagið áfram, hljómsveitin er restin af
samfélaginu sem heldur snillingnum uppi og sú staðreynd að allir spili eftir nótum mætti
sjá sem nokkurs konar hlýðni almennings og eftirfylgni samfélagslegra reglna, sem færðar
eru okkur af æðra valdi (Reimer, 1970).
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5. Niðurstöður – Pípuorgelkonsert
Það mætti segja að fyrir utan sjálft hljóðverkið séu niðurstöður þessarar listrannsóknar
eftirfarandi:

•

Vinnan og ferli sköpunarinnar einkenndist af færslunni frá hinu tamda yfir í hið
ótamda, frá því að semja yfir í að finna, frá skipulagningu yfir í tilraunir, frá
væntingum yfir í raunveruleika, frá hinu huglæga yfir í hið staðbundna (site
specific), frá yfirlýsingu yfir í samtal. Þetta reyndist lykillinn að vinnu verksins.

•

Hugmyndavídd verksins er sú að pípulagnirnar standa fyrir grafnar teningar sem
við tökum sem of sjálfsögðum, teljum óþarfar eða nennum ekki að sinna, tengingar
á milli hugar og líkama, á milli fólks, á milli fólks og náttúru, á milli væntinga og
raunveruleika eða á milli sköpunar og afleiðinga.

•

Sem listgreinakennari tel ég mikilvægt að innleiða víðari hugmynd um listsköpun
en einungis persónulega tjáningu, en ekki má þó vanmeta þörf einstaklingsins til
þess að finna sína persónulegu nálgun og áhugahvata. Einmitt þar tel ég
einstaklingshyggjuna og posthúmanisman haldast í hendur: Í því að tengjast
náttúrunni felst líka að tengjast sjálfi sínu og líkama.

5.1 Presto (kynding)
Eins og í hefðbundnu konsertformi er fyrsti kaflinn hraður (presto = hratt). Í presto
kaflanum fá ofnar tækifæri til þess að láta ljós sitt skína. Eftir að ákveðið hafði verið að
sleppa allri smíði skúlptúra og í staðinn vinna með það sem fyrir var í Salnum í Kópavogi,
hófum við Josh að venja komur okkar þangað. Í fyrstu heimsókninni sáum við tækifæri í að
nota ofnana í anddyri hússins. Þeir eru langir og liggja meðfram gluggunum undir
bekkjunum.
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Mynd 13 Unnið í anddyri Salarins í Kópavogi
Við prófuðum að festa á ofnana svokallaða rassasparkara3 (butt-kickers). Við sendum lágar
tíðnir í keilurnar og útkoman var titringur sem minnti, óvænt, á stáltrommuhljóm.

3

Þetta eru öflugar bassakeilur sem eru gjarnan notaðar í kvikmyndahúsum. Þá eru þær festar undir sæti
áhorfenda og titra þar til þess að auka á upplifunina af kvikmyndinni.
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Mynd 14 Rassasparkari á ofni
Rassasparkarana festum við einfaldlega með því að koma fyrir litlum krossviðarkubbum
inn á milli rimla og skrúfa rassasparkarann í þá. Þannig myndaðist næg spenna svo þeir
héldust fastir og létu ofninn titra. Kaflinn byggist á því að senda í ofnana þær tíðnir sem
láta þá óma hvað mest.
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5.2 Lento (skólp)
Venjum samkvæmt er annar kafli konsertstins hægur (lento = rólega). Í hæga kafla
konsertsins fær skólpið tækifæri til þess að syngja sig inn í hug okkar og hjörtu á
aðalsviðinu. Þetta verður upptakan úr skólphreinsistöðinni á Kársnesinu sem lýst var í
kafla tvö um upptökur. Upptakan verður spiluð í aðalsalnum næstum algjörlega óklippt
nema aðeins í upphafi og í endann. Annars sá ég enga ástæðu til að breyta neinu.
Ákvörðunin um að spila upptökuna óklippta var snúningspunktur hvað varðaði það að
verkið væri frekar hugmyndlegt heldur en tónverk.

5.3 Allegro (neysluvatn)
Eins og tíðkast er þriðji kaflinn hraður kafli (allegro = líflega). Seinni hraði kaflinn verður
inni á salerni fatlaðra. Í honum fær neysluvatnið að njóta sviðsljóssins. Vatnsheldum
hljóðnema verður komið fyrir í niðurfalli undir vaski. Takmarkið er að ná hljóðinu í
vatnsbubblunum þar. Hljóðrásin verður send í „delay“-hljóðvinnslutæki. Slíkt tæki
endurtekur hljóðið sem í það er sent svo úr verður einskonar bergmál eða rytmi. Kaflinn
snýst s.s. um að magna upp og teygja úr hljóðunum sem vatnslagnir gefa frá sér.
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Mynd 15 Unnið inni á salerni Salarins
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Lokaorð
Pípuorgelkonsertinn hefur verið lexía í að skoða tengingar mínar á milli hugmynda og
raunveruleika. Hversu langt skal fylgja hugmyndum sínum eftir þegar þær mæta mótbyr og
hvenær borgar sig að breyta um stefnu? Snemma í ferlinu stóð ég frammi fyrir
spurningunni hvort útkoman þyrfti endilega að vera tónlist, eins og ég hafði upphaflega
áætlað. Það var erfitt að sleppa þeirri hugmynd, vegna þess að ég hafði bitið það í mig að
tónsmíðalega áskorunin í því að semja tónlist úr þessum ótömdu hljóðum væri uppistaða
verksins.
Þetta hefur opnað augu mín fyrir því að á mínum stutta og takmarkaða ferli í
tónlistarkennslu er eins og ég þurfi alltaf að minnast á John Cage. Ég hef oft sýnt upptöku
af flutningi á verki hans, 4.33, þar sem píanisti gengur í kjólfötum inn í stærðarinnar
tónleikasal, sest við glansandi flygilinn, opnar nótnaborðið en spilar síðan ekki í fjórar
mínútur og 33 sekúndur. Þögn. Þetta finnst nemendum enn þann dag í dag alveg fáránlegt
og fyndið. Ég man líka ennþá mjög vel eftir því þegar gamli tónlistarkennarinn minn sagði
mér frá þessu. Má þetta bara? Þó ég sé ekki endilega forfallinn Cage aðdáandi þá er í
viðhorfi hans og húmor eitthvað sem er mér mikilvægt. Mér virðist sem það snúist einmitt
um óvæntan snúning á fyrirfram ákveðnar hugmyndir.
Kannski gæti posthúmanísk afstaða til mannsins hljómað eitthvað á þessa leið: Maðurinn
sem lífvera á meðal lífvera býr til hljóð og reynir að raða þeim upp á ýmsa vegu. Þessari
eðlislægu iðju mannskepnunnar mætti sannarlega gefa meira rými í námskerfinu, að mínu
mati. Möguleikarnir eru óteljandi þegar kemur að sköpun, samvinnu og rannsóknum í
gengum hljóð og tóna.
Tónlistarmennskan er samfélagsleg og síbreytileg en rétt eins og Atli Ingólfson (2019)
bendir á í hugleiðingum sínum um flötu nútíðina, þá er ástundun tónlistar eins og við
þekkjum hana í dag öll svo ný af nálinni s.s. tónleikasalir, hljóðfærin og flytjandinn (Atli
Ingólfsson, 2019). Tónlistin er lifandi fag sem gefur tækifæri á umræðu um heimsspeki,
upplifun, tíma, tilfinningar, vinnu, gildi og svo mætti lengi telja. Hana má ekki njörfa niður
í sölumennsku, handverk eða framfaragleði, heldur þarf að meta hana í sinni margslungnu
heild. Ef litið er til baka sjáum við að hún hefur þjónað samfélögum langt aftur í aldir í
dansi, transi, lækningum, sölumennsku, áróðri, dýrkun og hermennsku (sumt varhugavert)
svo eitthvað sé nefnt (Gregory, 1997). Síðast en ekki síst þjónar hún á hátt sem ekki er
hægt að binda í orð og hver og einn verður að eiga með sjálfum sér.
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Að því sögðu langar mig að lokum að taka undir orð Zizeks frá því fyrr í þessari ritsmíð
hvað varðar að grafa upp og sættast við pípulagnirnar þótt þær séu stíflaðar og illalyktandi
og sýna auðmýkt og ást gagnvart viðhaldinu sem þær þarfnast.
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