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Kæru tónleikagestir. 

Verið hjartanlega velkomin á Kammertónleika á Kirkjubæjarklaustri, sem 
nú eru haldnir í tuttugasta og fyrsta sinn. Efnisskrá hátíðarinnar spannar 
tónlist allt frá lokum nítjándu aldar til glænýrra verka samtímatónskálda. 
Það er á stefnuskrá hátíðarinnar að flytja ekki einungis þekkt verk 
kammertónlistarbókmenntanna, heldur að stuðla einnig að nýsköpun. Í ár 
var Haukur Tómasson beðinn um að semja nýtt verk sem verður frumflutt 
á hátíðinni og er það Sönglög úr Söng steinasafnarans eftir Sjón, fyrir 
söngrödd og gítar.  
 
Á hátíðinni í ár vildi ég gefa söngröddinni sérstakt vægi sem „hljóðfæri“ 
- bæði í nútímatónlist, klassískum ljóðasöng og óperum - og fékk því 
til liðs stórsöngvarana Garðar Thór Cortes og Þóru Einarsdóttur ásamt 
píanóleikaranum Krystynu Cortes. Jafnframt er mikill fengur að því að hafa 
fengið lettneska píanóvirtúósinn Inese Klotina sérstaklega til landsins frá 
Svíþjóð til þess að leika fyrir okkur sjaldheyrð verk af geisladiski hennar 
með verkum eftir Medtner. Við Francisco Javier Jáuregui gítarleikari munum 
meðal annars frumflytja á Íslandi sönglög til heiðurs þremur af helstu 
tónskáldum Spánverja eftir kúbverska tónskáldið Eduardo Morales-Caso, 
sem við eigum í gjöfulu samstarfi við í Madríd. 
 
Kammertónleikar á Kirkjubæjarklaustri eiga samstarf við árlegu 
tónlistarhátíðina Festival Internacional de Música de Navarra (FIMNa) á 
Spáni. Í fyrra samdi Daníel Bjarnason verkið Larkin Songs fyrir rödd, píanó 
og strengjakvartett til frumflutnings á Kammertónleikunum og var það svo 
flutt á FIMNa á Norður-Spáni og í Madríd. Í ár mun Edda Erlendsdóttir 
píanóleikari, sem kom fram á Kammertónleikunum í fyrra, leika á FIMNa 
og þar munum við Francisco Javier einnig frumflytja á Spáni áðurnefnd 
Sönglög úr Söng steinasafnarans eftir Hauk Tómasson.  
 
Ég vil þakka formanni Menningarmálanefndar Skaftárhrepps, Rannveigu 
Bjarnadóttur, og Guðmundi Óla Sigurgeirssyni fyrir gott samstarf sem og 
öllum bakhjörlum og styrktaraðilum hátíðarinnar fyrir þeirra stuðning. 

 
Góða skemmtun!

 
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir,  

listrænn stjórnandi Kammertónleika á Kirkjubæjarklaustri.
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Phillip Houghton Stelle 
(1954-) Francisco Javier Jáuregui

Haukur Tómasson Hún er vorið (Matthías Johannessen)
(1960-) 
 Sönglög úr Söng steinasafnarans eftir Sjón 

(frumflutningur) 
- Tímamót 
- Strengleikur 
- Dægurlag

 Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco Javier 
Jáuregui

Eduardo Morales-Caso Homenajes (frumflutningur á Íslandi)
(1969-) I Homenaje a Joaquín Rodrigo
 II Homenaje a Frederic Mompou
 III Homenaje a Manuel de Falla (Nana dramática)
 Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco Javier 

Jáuregui
 

 HLÉ

 
Vaughan Williams Let Beauty Awake 
(1872-1958)

Richard Strauss Das Rosenband 
(1864-1949)

Alban Berg  Die Nachtigall 
(1885-1935)
 Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Inese Klotina

Nikolai Karlovitch Medtner  Ævintýri
(1880-1951) - Op.26 nr. 1 í es-dúr
 - Op.26. nr. 2 í es-dúr
 - Op.26. nr. 3 í f-moll
 - Op.34 nr. 2 í e-moll 

 Sónata í a-moll Op. 30 (Styrjaldarsónatan)
 Allegro risoluto – allegro molto
 Inese Klotina
 

LAUGARDAGUR 13.8. KL. 17:00  SAMTÍMI OG SÍÐ-RÓMANTÍK
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Benjamin Britten    Winter Words 
(1913-1976)

1. At day-close in November
2. Midnight on the Great Western ‘The Journeying  

Boy’
3. Wagtail and Baby ‘A Satire’
4. The Little Old Table
5. The Choirmaster‘s Burial ‘The Tenor Man‘s Story’  
6. Proud Songsters ‘Thrushes, Finches and 

Nightingales’
7. The Railway Station, Upway ‘The Convict and the             

Boy with the Violin’
8. Before Life and after             

 Þjóðlagaútsetningar
 – O Waly,Waly
 – The Miller of Dee
 – The foggy, foggy dew

 Garðar Thór Cortes og Krystyna Cortes

 HLÉ

 
Francis Poulenc:  úr Fiançailles pour rire
(1899-1963) – IV Mon cadavre est doux comme un gant 
 – V Violon 
 – VI Fleurs 

Nikolai Rimsky-Korsakoff  Op. 43 nr. 2 Það var ekki vindurinn 
(1844-1908) Op. 40 nr. 3 Í næturkyrrð 

Sergei Rachmaninoff  Op. 4 nr. 4 Aldrei syngja fyrir mig framar...
(1873-1943)  Op. 21 nr. 5 Liljurnar
 Op. 21 nr. 7 Hér er yndislegt

 Þóra Einarsdóttir og Krystyna Cortes
 
Giacomo Puccini Úr óperunni La Bohème
(1858-1924) – Che gelida manina 
 – Sí, mi chiamano Mimí 
 – O, soave fanciulla

 Garðar Thór Cortes, Þóra Einarsdóttir og Krystyna 
Cortes

SUNNUDAGUR 14.8. KL. 15:00 FRÁ BRITTEN TIL LA BOHÈME
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Spænski gítarleikarinn FRANCISCO JAVIER JÁUREGUI fæddist í 
Oxford. Hann hóf nám í klassískum gítarleik sjö ára gamall hjá 
Kenton Youngstrom í Colburn School of Music í Los Angeles. Hann 
fluttist svo til Madrídar, þar sem hann lærði hjá Agustín Maruri og 
Oscar López, en hann sótti einnig námskeið hjá Pepe og Celedonio 
Romero. Javier lauk síðar Licenciate Diploma frá The Associated 
Board of the Royal Schools of Music og meistaragráðu frá Guildhall 
School of Music and Drama í London. Gítarkennarar hans þar voru 
Robert Brightmore og David Miller, en hann lærði einnig spuna hjá 
David Dolan og á tíorbu hjá David Miller.

Javier hefur komið fram á tónleikum, bæði sem einleikari og flytjandi kammertónlistar, á 
Spáni, Ítalíu, Möltu, Íslandi, í Englandi, Skotlandi, Frakklandi, Bandaríkjunum og Suð-Austur 
Asíu í tónleikasölum svo sem St Martin in the Fields, Konungshöllinni í El Pardo á Spáni, St. 
James’ Palace og The Linbury Studio Theatre Covent Garden í London og Auditorio Nacional 
í Madríd. Hann hefur flutt gítarkonserta eftir Vivaldi og Rodrigo (Concierto de Aranjuez) með 
sinfóníuhljómsveitinni Schola Camerata á Spáni og komið fram sem einleikari með Sonor 
Ensemble, en þá hljómsveit skipa hljóðfæraleikarar úr Þjóðarsinfóníuhljómsveit Spánar. 

Javier kemur reglulega fram með Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur mezzósópran og Elenu 
Jáuregui fiðluleikara, en þau Elena mynda Roncesvalles dúóið. Javier hefur tekið þátt í 
verkefnum í tónlistarmenntun á vegum Wigmore Hall í London frá árinu 2001. Hann er einn 
stjórnenda Festival Internacional de Música de Navarra (FIMNa) á Spáni og kennir klassískan 
gítarleik við St. Louis University í Madríd, þar sem hann er yfirmaður tónlistardeildarinnar.

www. javierjauregui.com 

GARÐAR THÓR CORTES hóf söngnám í Söngskólanum í Reykjavík 
árið 1993 hjá Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur og lauk þaðan prófi 
fjórum árum síðar. Eftir það stundaði hann nám við Hochschule für 
Darstellende Kunst und Musik í Vínarborg, sótti einkatíma hjá 
André Orlowitz í Kaupmannahöfn og stundaði nám við óperudeild 
Konunglega tónlistarháskólans í Lundúnum. Garðar Thór hefur 
komið víða fram og haldið einsöngstónleika, sungið í söngleikjum, 
óratóríum og óperum hér heima, víðsvegar í Evrópu og einnig í 
Bandaríkjunum. 

Meðal hlutverka sem Garðar hefur sungið eru Ferrando í Così 
fan tutte, Fenton í Falstaff, Alfredo í La Traviata, Rinuccchio í Gianni Schicchi, ítalskur 
söngvari í Der Rosenkavalier, Vakula í Cherevichki, Chanfalla í Das Wundertheater, Rodolfo í 
La Bohème, hertoginn í Rigoletto og Alberto í L‘occasione fa il ladro. Hann söng hlutverk Don 
Ramiro í Öskubusku hjá Íslensku óperunni árið 2006. Garðar hefur sungið á tónleikum með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands og með sópransöngkonunni Kiri Te Kanawa. Garðar kom fram á 
lokatónleikum Proms-tónlistarhátíðarinnar í London haustið 2009 og söng fyrir tugþúsundir. 
Síðasta hlutverk hans hjá Íslensku óperunni var Nemorino í Ástardrykknum veturinn 2009-
2010. Hann mun fara með hlutverk Tamino í Töfraflautunni í haust í fyrstu uppfærslu Íslensku 
óperunnar í Hörpu. www.gardarthorcortes.com

FLYTJENDUR
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GUÐRÚN JÓHANNA ÓLAFSDÓTTIR mezzósópransöngkona 
stund aði söngnám hjá Rut Magnússon í Tónlistarskólanum í 
Reykjavík og hjá Lauru Sarti í Guildhall School of Music and Drama 
í London, en þar hlaut hún meistaragráðu í söng og lauk óperudeild 
skólans. Hún hefur einnig sótt einkatíma í söng hjá Aliciu Nafé í 
Madríd. Hún hefur unnið til fjölmargra verðlauna í alþjóðlegum 
söngkeppnum, svo sem Kathleen Ferrier ljóðasöngsverðlaunanna í 
Wigmore Hall og Joaquín Rodrigo verðlaunanna í Madríd. Guðrún 
hefur sungið titilhlutverkið í óperunni Stígvélaði kötturinn eftir 
Montsalvatge í Teatro Real í Madríd. Af öðrum óperuhlutverkum 

sem hún hefur sungið má nefna Cenerentolu, Dorabellu, Rosinu, Prins Orlowsky, Carmen, 
Sesto (Mozart), Tónskáldið, Romeo og Dido (Purcell).

Guðrún hefur frumflutt ýmis tónverk eftir íslensk og erlend tónskáld, sem sum hver hafa 
verið samin sérstaklega fyrir hana. Hún hefur komið fram á tónleikum á Íslandi, Bretlandi, 
Ítalíu, Finnlandi, Svíþjóð, Færeyjum, Möltu, Lúxemborg, Belgíu, Búlgaríu, Hollandi, Rússlandi, 
Frakklandi, Argentínu og Spáni í tónleikasölum svo sem Henry le Boeuf Hall í Bozar í Brussel, 
Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro Real í Madrid, Glinka sal Fílharmóníunnar í St. 
Pétursborg og Royal Festival Hall í London. Hún hefur sungið með Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
Bachsveitinni í Skálholti, Mótettukór Hallgrímskirkju, Kór Langholtskirkju, Kammersveitinni 
Ísafold, Caput, Nordic Affect, Sonor Ensemble, Schola Camerata, Camerata del Prado, Sinfóníu-
hljómsveitum La Mancha, Albacete og Madrídar, St Petersburg State Symphony Orchestra og 
Philharmonia Orchestra í London. 

12 tónar hafa gefið út tvo geisladiska með söng Guðrúnar: Grieg-Schumann þar sem 
meðleikari er Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari og Mitt er þitt – íslensk og spænsk sönglög 
þar sem meðleikari er Francisco Javier Jáuregui gítarleikari. Af öðrum geisladiskum með 
söng Guðrúnar á má nefna Unto Us eftir John Speight, Grannmetislög eftir Hauk Tómasson, 
Apocrypha eftir Huga Guðmundsson (MusMap Records) og Iepo Onipo Heilagur Draumur 
eftir Sir John Tavener (Smekkleysa) sem var valinn Editor‘s Choice af Gramophone Magazine. 
Guðrún er listrænn stjórnandi Kammertónleika á Kirkjubæjarklaustri.

www.gudrunolafsdottir.com   

Lettneski píanóleikarinn INESE KLOTINA byrjaði að læra á píanó 
sex ára gömul í Emil Darzins tónlistarskólanum í Riga. Fyrstu 
kennarar hennar voru Alise Kvasova og prófessor Ilze Graubina, 
sem hélt áfram að kenna henni við Jazeps Vitols tónlistarskólann, 
þaðan sem hún útskrifaðist með BMus gráðu árið 2000. Hún hlaut 
þá styrk til þess að stunda framhaldsnám við Guildhall School of 
Music and Drama í London þar sem kennari hennar var prófessor 
Joan Havill. Við Guildhall lauk hún meistaranámi í einleik á píanó 
og framhaldsnámi í meðleik. Árið 2005 settist hún að í Svíþjóð og 
lauk frekara námi við Konunglega tónlistarskólann í Stokkhólmi 

undir leiðsögn próf. Staffan Scheja. Þar hlaut hún Jetong verðlaun fyrir framúrskarandi 
námsárangur. Hún hlaut einnig fjölmarga styrki, þar á meðal Jenny Lind styrkinn, sem leiddi 
til tónleikaferðalaga um Bandaríkin og Svíþjóð með sænsku sópransöngkonunni Paulina 
Pfeiffer.
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Inese hefur unnið til verðlauna í alþjóðlegum píanókeppnum í Úkraínu, Svíþjóð, Frakklandi, 
Andorra, Litháen, á Spáni og Englandi. Hún hefur komið fram á tónleikum frá unga aldri og 
kemur reglulega fram bæði sem einleikari og í kammertónlist í Evrópu og Bandaríkjunum. 
Inese hefur hljóðritað fyrir Ríkisútvarp og Ríkissjónvarp Lettlands. Fyrsti einleiksdiskur hennar 
„Nikolai Medtner Piano Works“, sem kom út árið 2007 hjá Iliad Records, hlaut einróma lof 
hlustenda og gagnrýnenda á alþjóðlegum vettvangi.   www.iliadkultur.com/inese

KRYSTYNA CORTES er fædd í Englandi af ensk/pólskum ættum 
og hóf píanónám átta ára gömul. Árið 1966 fór hún í Royal Academy 
of Music í London þar sem aðalkennari hennar var Max Pirani. Hún 
lauk einleikaraprófi þaðan árið 1969. Ári síðar fluttist Krystyna til 
Íslands og hefur síðan tekið virkan þátt í tónlistarlífinu hér bæði 
sem einleikari, í kammermúsik og sem meðleikari.
     

ÞÓRA EINARSDÓTTIR stundaði söngnám við Söngskólann í 
Reykjavík hjá Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur og við Guildhall School 
of Music and Drama hjá Prof. Lauru Sarti. Þóra þreytti frumraun 
sína að námi loknu við Glyndebourne Festival Opera árið 1995. 
Hún steig þó fyrst á svið Íslensku óperunnar aðeins 18 ára gömul í 
litlum hlutverkum í Rigoletto og í Töfraflautunni. Auk Íslensku 
óperunnar hefur Þóra sungið hlutverk í ENO, Opera North, Opera 
Factory London, Wiesbaden, Mannheim, Nürnberg, Darmstadt, 
Berlín, Basel, Salzburg, Bologna, Malmö og Lausanne. 

Meðal helstu hlutverka eru Pamina í Töfraflautunni, Susanna í 
Brúðkauði Figaros, Ilia í Idomeneo, Despina í Cosi fan tutte, Zerlina í Don Giovanni, Cleopatra 
í Júlíusi Sesar, Euridice í Orfeo ed Euridice, Nanetta í Falstaff, Marie í Dóttir herdeildarinnar, 
Adína í Ástardrykknum. Musetta í La Boheme, Sophie í Rosenkavalier, Adele í Leðurblökunni, 
Gretel í Hänsel und Gretel, Ännchen í Freischütz, Woglinde og Waldvogel í Niflungahringnum. 
Auk fjölda tónleika á Íslandi hefur hún komið fram á tónleikum víða bæði í Evrópu og 
Bandaríkjunum m.a í Barbican Hall, Royal Albert Hall og Royal Festival Hall í London, 
Konzerthaus Berlin, Berliner Dome, Kennidy Center Washington og Weil Recital Hall New 
York. Danadrottning sæmdi hana Dannebrogorðunni árið 1997. Þóra söng hlutverk Mimi í 
fyrstu heildarútgáfu á óperunni Vert-Vert eftir Offenbach sem nýverið kom út hjá Opera Rara 
í London. Þóra söng hlutverk Önnu Frank í óperunni Dagbók Önnu Frank eftir Grigori Frid í 
Íslensku óperunni á Listahátíð 2008 og í óperu Sunleif Rasmussen Í óðsmannsgarði á Listahátíð 
2009. Nú í vetur mun Þóra m.a. syngja Messias ásamt Bach Chor München og Bach Collegium 
í Fílharmóníunni í München, auk þess í 9. Sinfóníu Beethovens í Essen, hún mun koma fram 
með Beethoven hljómsveitinni í Bonn og Tonkünstler-Orchester í Austurríki þar sem hún 
syngur hlutverk Evridísar í Orfeo ed Euridice eftir Glück undir stjórn Lohtar Zagrosek og 
leikstjórn Joachim Schlömer. www.einarsdottir.com
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Alban Berg (1885-1935)
Austurríska tónskáldið Alban Berg fæddist í Vínarborg 9. febrúar 1885. Hann var af millistéttar-
fólki og var hvattur af föður sínum til tónlistariðkunar.

Í september 1904 hitti Berg Arnold Schoenberg og þar með urðu þáttaskil í lífi hans. 
Schoenberg skynjaði fljótt gáfu Bergs, og ákvað að veita honum ókeypis kennslu. Tónskynjun 
og mannþekking Shoenbergs mótaði list og persónu Bergs í samvinnu þeirra næstu tíu árin.
Einkenni sköpunarverka Bergs var hin hæga og oft nánast hikandi aðferð hans til að gefa 
tónhugmyndum sínum form, þrátt fyrir að þær væru oftast byggðar á snöggum innblæstri. 
Þessar regluföstu og fullkomnunarsinnuðu tónsmíðaaðferðir Bergs má etv. segja að séu orsök 
þess að verk hans eru tiltölulega fá.

Rótin að fyrsta sviðsverki Bergs var upplifun hans á leikriti Georg Büchners, Voyzeck 
(1879), sem fjallar um fátækan verkamann sem myrðir unnustu sína og fremur síðan sjálfsmorð 
meðan barn þeirra, ófært um að bregðast við, leikur sér í nágrenninu. Hugmyndin heillaði 
Berg, sem hóf að semja óperu byggða á henni en breytti nafninu í Wozzeck. 

Fyrri heimsstyrjöldin tafði hann við það, þar sem hann var kallaður til starfa í 
Hermálaráðuneytinu. Hann lauk þó við að semja texta óperunnar árið 1917, en hóf ekki að 
semja tónlistina fyrr en stríðinu var lokið. Hann lauk við hana árið 1921 og tileinkaði hana 
Ölmu Mahler, ekkju Gustavs Mahler, en hann hafði borið höfuð og herðar yfir tónlistarlíf 
Vínarborgar í æsku Bergs.

Wozzeck, sem líklega er það „atonal“ sviðsverk sem oftast er flutt, sýnir fyrstu tilraunir 
Bergs til að fást við félagsleg vandamál innan ramma óperunnar. Af mörgum umsögnum sem 
hann gaf um verkið, má vera ljóst að hann ætlaði því að sýna miklu meira en hin sorglegu 
örlög aðalpesónunnar. Hann vildi í raun gera það að tákngervingi mannlegrar tilveru.

Frá sjónarhóli tónlistarinnar er verkið einstætt vegna stórra samhverfa með samofnum 
hefðbundnum formum (svo sem passacaglíum og sónötum), köflum þar sem vitnað er í 
dægurmúsík, litríkri krómatík þar sem notaðar eru nótur sem ekki tilheyra tóntegund verksins, 
algjöru tóntegundaleysi og  jafnframt nálganir að hefðbundnum tóntegundum, en allt þetta 
verkar í þá átt að mynda verk sem hefur verulega tilfinningaleg og dramatísk áhrif. Þótt verkið 
sé samið rétt fyrir fyrstu 12-tónaverk Schoenbergs, má finna í því  stef þar sem Berg notar alla 
12 tóna hins smástíga tónstiga.

Þegar Berg vann að lokagerð Wozzeck, þá einnig orðinn þekktur tónsmíðakennari, beindi 
hann athygli sinni jafnframt að kammertónlist. 

Hann fór einnig að leita að nýjum óperutexta. Hann fann Berg í tveim leikritum þýska 
leikskáldsins Frank Wedekind, Erdgeist (1895) og Büche der Pandora (1904). Úr þeim vann 
hann textann fyrir óperu sína Lulu. Það verk hélt honum föngnum, með fáeinum hléum, næstu 
sjö árin, og hljómsveitarútsetningu þriðja þáttar var enn ólokið þegar hann lést á aðfangadag 
jóla 1935. Austurríska tónskáldið Friedrich Cerha lauk við hljómsveitarútsetningu 3. þáttarins 
byggða á drögum Bergs, en ekkja Bergs bannaði flutning á honum og því var óperan ekki 
flutt í fullri lengd fyrr en í apríl 1979, í París, skömmu eftir dauða hennar. Lulu var algjörlega 
samin í 12-tóna kerfi, tónlistarlega flókin og mjög tjáningarfull (expressionistic) í framsetningu.

Við valdatöku nasista í Þýskalandi 1933 missti Berg nær allar tekjur sínar. Þrátt fyrir að 
vera af „andgyðinglegum uppruna“ gagnstætt við Shoenberg kennara sinn, voru þeir vinirnir 
og starfsfélagarnir Berg og Anton Webern taldir vera  fulltrúar „úrkynjaðrar listar“ og verk 
þeirra voru í æ ríkara mæli útilokuð frá flutningi í Þýskalandi. Hinar fátæklegu móttökur sem 
verk Bergs fengu í Austurríki ollu honum sérstökum sálarkvölum, þrátt fyrir að erlendis væri 
hann í æ ríkara mæli talinn í forystu austurrískra tónskálda og verk hans væru flutt á leiðandi 
tónlistarhátíðum.

Um miðjan nóvember 1935 sneri Berg aftur til Vínar eftir að hafa dvalið um hríð í Carihtha 

HÖFUNDAR
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héraði við samningu sálumessu Manon Mahler, fársjúkur. Þrátt fyrir að vera staðráðinn í að 
ljúka við óperu sína, Lulu, varð hann að leggjast á sjúkrahús í desember vegna blóðeitrunar, 
og eftir að hafa virst á batavegi, dó hann skyndilega á aðfangadag jóla.

Berg hlaut fáar viðurkenningar í lifanda lífi, en innan fárra ára frá andláti hans var hann 
orðinn viðurkenndur sem tónskáldið sem braut hefðina og lagði grunninn að róttækri tækni 
þar sem hann blandaði gömlu og nýju, og skapaði á þann hátt, ásamt Schoenberg og Webern 
það sem varð þekkt sem Síðari Vínarskólinn. 

Kraftmikil og flókin verk Bergs sækja efnivið í breiðan tónlistarbakgrunn en eru að 
mestu mótuð af fáum megindráttum, notkun flókinna smástígra opinna tjáningarforma 
(expressionism) sem nánast felur hefðbundnar tóntegundir, en fellur þó innan þeirra, mótuð 
í klassísk tónlistarform með tóntegundalausu (atonal) innihaldi – þ.e. án hefðbundinnar 
tóntegundabundinnar uppbyggingar með miðlægum mikilvægum tón; og lipur meðferð 12-
tóna tónbyggingar, sem Schoenberg þróaði sem aðferð til að semja tóntegundalausa tónlist. 
Berg notaði þessa nýju nálgun af slíkri snilld að hin klassíska arfleifð í tónsmíðum hans 
er ekki afmáð, heldur réttlætir hún það hugtak sem oft er haft um hann: „klassíkerinn í 
nútímatónlist“.           

Willi Reich (Snörun G.Ó.S.) 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/61674/Alban-Berg

Benjamin Britten (1913-1976) fæddist í Lowestoft í Suffolk, 22. nóvember 1913. Hann 
byrjaði að semja tónlist sem barn, og fann fljótt að hann þyrfti að fá almennilega tilsögn 
við þá iðju. Fimmtán ára gamall leitaði hann til tónskáldsins Frank Bridge í þeim tilgangi og 
tveim árum síðar innritaðist hann svo í The Royal College of Music þar sem aðalkennarar 
hans voru Arthur Benjamin, Harold Samuel og John Ireland. Á námsárunum samdi hann sinn 
fyrsta „viðurkennda“ ópus 1, Sinfoniette fyrir kammersveit og Phantasy Quartet fyrir óbó og 
strengjatríó. Hinn metnaðarfulla lagaflokk, Our Hunting Fathers, fyrir sópran og hljómsveit 
samdi hann 1936. Með þessum lagaflokki sýndi Britten svo ekki varð um villst snilld sína í 
tónsmíðatækni, bæði fyrir rödd og hljóðfæri. 

Þegar hér var komið hafði hann orðið lífsviðurværi sitt af tónsmíðum, en hann hafði árið 
áður ráðist til GPO Film Unit. Þar hófst samstarf hans við skáldið W.H.Auden sem varð honum 
mikilvægt alla starfsæfina.

Britten dvaldist í Bandaríkunum þegar síðari heimsstyrjöldin braust út. Hann dvaldi þar 
næstu þrjú ár og kom heim til Bretlands árið 1942. Í Bandaríkjunum samdi hann fjölda verka, 
m.a. hljómsveitarverkið Sinfonia da Requiem, lagaflokkinn Les Illuminations fyrir háa rödd og 
og strengi og Fiðlukonsert sinn. Þar samdi hann einnig sína fyrstu óperu, Paul Bunyan, þar 
sem krókurinn beygðist í átt sem reyndist verða mikilvæg fyrir hann. 

Þegar hann kom til Bretlands neitaði hann að gegna herskyldu af samviskuástæðum og var 
veitt lausn frá henni. Hann fór þess í stað að vinna að því verki sem hefur vafalaust gert hann 
að mikilvægasta breska tónskáldi sinnar kynslóðar – óperunni Peter Grimes, sem frumsýnd 
var 7. júní 1945 við mikla hrifningu áheyrenda. Næsta ár var síðan The Young Person’s Guide 
to the Orchestra: Variation and Fugue on a Theme of Purcell frumflutt, en það er einn af 
hornsteinum verka Brittens. Og nú samdi Britten hvert stórverkið af öðru, óperur, verk fyrir 
hljómsveitir og raddir, verk byggð á enskum þjóðlögum o. fl.

Britten glæddi menningarlíf eftirstríðsáranna í Bretlandi einnig með því að stofna árið 1946 
óperuhópinn The English Opera Group og tveim árum síðar Aldenburgh tónlistarhátíðina. 
Auk þess að vera framúrskarandi tónskáld var Britten einnig frábær flytjandi. Hann var í 
senn fágaður píanóleikari og leikandi tónskáld, svipaði á margan hátt til Mozart. Britten varð 
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heilsuveill á síðari hluta ævinnar og skyggði það nokkuð á feril hans. Hann lést þann 4. 
desember 1976, 63 ára að aldri. Fáum mánuðum fyrir dauða sinn var hann aðlaður, fyrstur 
tónskálda til að öðlast slíka tign.

Reprinted by kind permission of Boosey & Hawkes
http://www.boosey.com/pages/cr/composer/composer_main.asp?composerid=2770&ttype=BIOGRAPHY

&ttitle=Biography

Eduardo Morales-Caso (1969-)
Spænska tónskáldið Eduardo Morales Caso fæddist í Havana árið 1969. Hann er af austurrískum 
og frönskum ættum. Hann lauk tónsmíðanámi við Instituto Superior de Arte of Cuba 1994 og 
framhaldsnámi við Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 1996. 

Tónsmíðar Morales-Caso eru fjölbreyttar og teflir hann saman margs konar tónlistargerðum 
þar sem symfónísk tónlist, kammertónlist, söng/hljóðfæratónlist, einleiks- og raftónlist eiga 
allar sinn fulltrúa. Verk hans eru margverðlaunuð og fjölmargir heimsþekktir tónlistarmenn 
hafa þau á efnisskrám sínum og hafa leikið þau á mörgum þekktustu tónlistarhátíðum heims. 

Það sem einkennir tónlist Eduardo Morales-Caso er skapandi frelsi, fjölþjóðleg áhrif og 
misleitni. Hann er í tónsmíðum sínum opinn fyrir hvers konar áhrifum menningar og manna. 
Auk þess að sinna tónsmíðum starfar Morales-Caso sem kennari í píanóleik, snarstefjun, 
hljómfræði, auk tónsmíða, jafnt klassískra og nútímalegra. Margar hljóðritanir með verkum 
Morales-Caso hafa og verið gefnar út af þekktum útgáfufyrirtækjum.

http://musicacreativa.com/?p=907&lang=en
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/ing/publicaciones/multimedia/fichamulti/index.jsp?codigo=528

http://www.myspace.com/eduardomoralescaso

Francis Poulenc (1899-1963)
Francis Poulenc fæddist í París þann 7. janúar 1899. Fjölskylda hans var rík og tónlist var í 
hávegum höfð á heimilinu. Móðir hans var sjálfmenntaður píanóleikari og kenndi á píanó. Hún 
var fyrsti kennari hans í píanóleik, og varð það til þess að hann varð prýðilegur píanóleikari 
sjálfur.

Poulenc varð meðlimur í hópi tónlistarmanna sem kölluðu sig Sexmenningana (Les Six eða 
Le Groupe des Six) Nafnið var fengið að láni frá „rússnesku fimmmenningunum.“ Og þrátt 
fyrir að allir sexmenningarnir (Poulenc, Milhaud, Auric, Honegger, Tailleferre og Durey) væru 
einhuga um að snúa tónlistinni frá hinum innáviðleitandi impressionisma og formfestu, fullyrtu 
þeir að þeir væru einfaldlega hópur vina án nokkurra sameiginlegra markmiða í tónlist.

Tónlist Poulencs er opin og lagræn. Í henni sameinast fyndni eða jafnvel kaldhæðni við 
viðkvæmni og jafnvel þunglyndi. Hann notaði hefðbundna hljóma á einstæðan hátt svo úr 
urðu hrífandi lög full nýjunga, björt og rythmísk.

Poulenc tekur margar hugmyndir að láni frá öðrum tónskáldum, allt frá Mozart til Stravinsky- 
einnig hafði Satie mikil áhrif á hann. Sónata fyrir tvö klarinett (um 1918) var aftur á móti mjög 
frumleg og vakti athygli Bartoks. Fram til 1921 voru verk Poulenc stutt. Bartok minntist á við 
hann að hann hefði áhuga á að sjá lengri verk frá Poulenc. Þetta varð til þess að hann fór að 
afla sér formlegrar menntunar í tónsmíðum. Poulenc samdi mörg kammerverk, og frá 1926 
kemur píanó við sögu í öllum kammerverkum hans. Meðal þeirra eru hinar vinsælu sónötur 
fyrir tréblásara. 

Á fjórða áratugnum átti Poulenc, sem var að eðlisfari félagslyndur maður, fjölmörg hörmuleg 
ástaræfintýri, flest með karlmönnum, þótt hann eignaðist dóttur. Og skyndilegur dauðdagi 
vinar hans leiddi hann aftur til kaþólsku kirkjunnar. Í kjölfar þess samdi hann fjölda trúarlegra 
verka, þar á meðal hinn meistarlega orgelkonsert.



12 13

Poulenc er einnig þekktur fyrir fjölmörg kórverk, ekki síst við frönsk ljóð. Hann tengdi orð 
við ljóðræn lög á meistaralegan hátt, svo fáir hafa leikið það eftir. Einnig samdi hann þrjár 
óperur. Eitt sinn skrifaði hann eftirfarandi í bréfi, líkt og til að staðsetja sig í tónlist þátímans:  
„Ég veit mjög vel að ég er ekki eitt þeirra tónskálda sem hafa gert hljómrænar uppgötvanir, 
líkt og Stravinsky, Ravel eða Debussy, en ég held að rúm sé fyrir nýja tónlist sem nýti hljóma 
annarra. Var það ekki málið með Mozart – Schubert?“

Francis Poulenc lést af völdum hjartaáfalls 30. janúar 1963, 63 ára að aldri. 
http://www.pianosociety.com/cms/index.php?section=1397

Giacomo Puccini (1858 - 1924)
Ítalska tónskáldið Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini fæddist í Lucca 
í Toskanahéraði. Hann var af tónlistarættum, forfeður hans höfðu verið organistar og kór-
stjórar. Hann hóf tónlistarnám hjá föður sínum og var organisti í smákirkjum í Toskana héraði 
sem unglingur. Teningunum var þó kastað þegar hann heyrði Aidu Verdis árið 1876. Eftir það 
ákvað hann að helga óperum starfsferil sinn. Hann hóf nám við Tónlistarháskólann í Mílanó, 
þar sem Amilcare Ponchielli (1834-86) var aðalleiðbeinandi hans. Puccini tók með fyrstu óperu 
sinni, Le villi (1883), þátt í keppni, en óperan komst ekki áfram þar. Engu að síður styrktu vinir 
hans uppsetningu hennar og henni var vel tekið strax við frumsýningu. Næsta ópera hans, 
Edgar (1889) var misheppnuð, en sú þriðja, Manon Lescaut (1893) skóp honum alþjóðlega 
viðurkenningu. Óperur hans, La Bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1904) 
og La fanciulla del West (1910) má telja í hópi hinna fullþroskuðu. Allar eru þær sorglegar 
ástarsögur. Hann beitir í þeim hljómsveitinni á fágaðan hátt og uppbygging þeirra er dramatísk 
þar sem aðgerðir og átök mynda jafnvægi við andartök trausts, íhugunar og ljóðrænu. Þessar 
óperur hafa verið einstaklega vinsælar allt frá fyrstu tíð og allt til okkar daga. Puccini var 
vinsælasta óperutónskáld heims þegar hann lést þann 29. nóvember 1924 í Brussel. Þá var 
hann með síðustu óperu sína, Turandot, í smíðum, átti tvo kafla ósamda. Tónskáldið Franco 
Alfano (1875-1954) lauk við hana eftir frumdrögum Puccinis.

Auk óperanna liggur eftir Puccini nokkuð af annars konar tónlist. Má þar nefna nokkur 
áhrifamikil atriði úr Manon Lescaut fyrir strengjakvartett, Crisantemi- hljóðfæratónlist sem 
höfundur gaf út að litlum hluta, Messa di Gloria sem nýlega kom í leitirnar, en hún var samin 
1880 í lok náms hans í Lucca og hljómsveitarverkið Preludio sinfonico sem einnig er samið á 
fyrri hluta ferils hans.

http://www.answers.com/topic/giacomo-puccini
http://www.naxos.com/person/Giacomo_Puccini/20991.htm

Haukur Tómasson (1960-)
Haukur Tómasson er fæddur í Reykjavík. Hann stundaði tónlistarnám í Reykjavík, Köln, 
Amsterdam og við Kaliforníuháskóla í San Diego. Meðal verka hans má nefna óperuna Fjórða 
söng Guðrúnar, 7 hljómsveitarverk, Fiðlukonsert sem saminn var fyrir Sigrúnu Eðvaldsdóttur, 
Flautukonserta og ýmsa kammer- og kórtónlist. Haukur hefur hlotið ýmsar viðurkenningar 
svo sem tvívegis verðlaun í tónverkasamkeppni RÚV, Bjartsýnisverðlaun Bröste 1996 og 
Íslensku tónlistarverðlaunin fyrir hljómsveitarverkið Ardente. Haukur fékk tónlistarverðlaun 
Norðurlandaráðs árið 2004 fyrir óperuna Fjórði söngur Guðrúnar. Verk hans Í sjöunda 
himni sigraði nýverið í keppni um verk til flutnings á opnunarhátíð Hörpunnar.
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Nikolai Karlovich Medtner (1880-1951)
Rússneska tónskáldið og píanóleikarinn Nikolai K. Medtner fæddist í Moskvu 5. janúar 1880. 
Hann var samtímamaður Sergei Rachmaninoff og Alexander Scriabin, en þó yngri en þeir. 
Hann nam við tónlistarháskólann í Moskvu og brautskráðist þaðan árið 1900 og fékk þá Anton 
Rubinstein verðlaunin. Kennarar hans voru m.a. Pavel Pabst, Wassily Sapellnikoff, Vasily 
Safonov og Sergei Taneyev.

Medtner var fljótt talinn íhaldssamur bæði sem tónskáld og píanóleikari en engu að síður 
var tónlist hans hátt metin meðal samtímamanna hans. Þrátt fyrir að vera afbragðs píanóleikari, 
sneri hann fljótlega baki við sviðsljósum tónleikasalanna og sneri sér alfarið að tónsmíðum.  

Medtner dvaldi í Rússlandi fram yfir byltinguna, en árið 1924 fór hann í tónleikaferð til 
Bandaríkjanna og Kanada að forgöngu Rachmaninoff vinar síns. Á tónleikum flutti hann 
yfirleitt eingöngu eigin verk, sónötur, sönglög og styttri verk. Medtner sóttist ekki eftir lýðhylli 
og hélt því sjaldan tónleika. Hann settist að í London 1936 þar sem hann stundaði í kyrrþey 
kennslu og tónsmíðar auk þess að halda fáeina tónleika.

Í seinni heimsstyrjöldinni brugðust allar tekjur Medtners frá þýskum útgefendum. Auk þess 
hrakaði heilsu hans á þessum tíma. Þá skaut kær nemandi hans, Edna Iles,  yfir hann skjólshúsi 
í Warwickskíri, þar sem hann lauk við þriðja píanókonsert sinn.

Árið 1949 stofnaði indverski „konungurinn“, heimspekingurinn og tónlistarfræðingurinn 
Jayachamaraja Wodeyar Bahadur, Maharajah of Mysore  (Mysore er hluti Indlands, nú fylkið 
Karnatka) félag sem hafði að markmiði að hljóðrita öll verk Medtners. Medtner tókst, þrátt fyrir 
heilsuleysi sitt, að hljóðrita alla þrjá píanókonserta sína, nokkuð af sónötum og kammertónlist 
auk allmargra sönglaga og styttri verka áður en hann lést í London árið 1951. Þessar sögulegu 
hljóðritanir sýna kraftmikinn og magnaðan píanóleik og sköpunarkraft Medtners að mestu 
óskertan, þrátt fyrir að á þessum tíma væri heilsa hans orðin afar léleg. Medtner tileinkaði 
velgjörðarmanni sínum, Maharajah Bahadur, þriðja píanókonsert sinn í þakklætisskyni fyrir 
stuðninginn.

Medtner var afkastamikið tónskáld og þrátt fyrir að verk hans spanni tónlist fyrir ýmis 
hljóðfæri og söng kemur píanóið við sögu í þeim öllum, enda var Medtner afburða píanisti. 
Eftir hann liggja fjórtán píanósónötur, þrjár fiðlusónötur, þrír píanókonsertar, píanókvintett, 
þrjú verk fyrir tvö píanó, mörg styttri píanóverk og 108 sönglög. Flokkur 38 píanóverka sem 
hann nefndi Skazi, sem útleggja mætti sem sagnir eða ævintýri, innihalda nokkur frumlegustu 
verka hans og eru kjarninn í píanósónötum hans.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Medtner

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov (1844-1908)  
var rússneskt tónskáld og einn úr hópi hinna þekktu rússnesku tónskálda sem þekktir eru 
sem fimmmenningarnir. Hann var meistari í hljómsetningu. Þekktustu hljómsveitarverk hans 
– Capriccio Espagnol, Russian Easter Festival Overture og symfóníska svítan Scheherazade – 
eru talin til sjálfsagðra verka í hinum klassíska tónlistarheimi, auk svítna og kafla úr nokkrum 
hinna 15 ópera hans. Scheherazade er gott dæmi um tíða notkun hans á efnivið ævintýra og 
þjóðsagna.

Rimsky-Korsakov stefndi að því, líkt og félagi hans Mily Balakirev, að móta þjóðlegan stíl 
í klassískum tónsmíðum. Til þess notaði hann rússnesk þjóðlög og þjóðtrú ásamt framandi 
áhrifum hljóma, laglína og hryns, sem oft má rekja til austurlenskrar tónlistar en sneiddi hjá 
viðurkenndum vestrænum tónsmíðaaðferðum. Engu að síður notaði Rimsky-Korsakov þær 
aðferðir eftir að hann gerðist prófessor við Tónlistarháskólann í St. Pétursborg, þar sem hann 
kenndi tónsmíðar, hljómfræði og hljómsveitarútsetningar. Til þess að kynna sér hinar vestrænu 
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tónsmíðaaðferðir sökkti hann sér niður í þær í þrjú ár og varð meistari í þeim og felldi þær inn 
í áhrif frá Mikhail Glinka og hinum fimmmenningunum. 

Auk þess að vera tónskáld og kennari var Rimsky-Korsakov nær allan starfsferil sinn 
hershöfðingi í hinum keisaralega rússneska flota og síðar sem hljómsveitarstjóri hinnar 
rússnesku flotahljómsveitar. Hann hefur skrifað um að hann hafi frá barnæsku þráð hafið, sem 
hann hafi kynnst með lestri bóka og frásögnum eldri bróður síns af veru sinni í flotanum. Þessi 
ást hans á hafinu gæti hafa veitt honum innblástur til að skrifa tvö best þekktu hljómsveitarverk 
sín, tónaljóðið Sadko, og Scheherazade. Sem stjórnandi flotahljómsveitarinnar jók Rimsky-
Korsakov þekkingu sína á blásturshljóðfærum, sem varð til að auka enn á færni hans í 
hljómsveitarútsetningum. Hann kom þessari þekkingu til nemenda sinna og einnig til þeirra 
sem eftir komu með kennslubók í hljómsveitarútsetningum, sem Maximilian Steingberg, 
tengdasonur hans lauk við.

Rimsky-Korsakov lét eftir sig verulegt magn upprunalegra þjóðlegra rússneskra tónsmíða. 
Hann bjó verk fimmmenninganna til flutnings og gerði þau þannig að hluta klassískra efnisskráa 
(þó deilt sé um útgáfu hans á verkum Modest Mussorgsky), og mótaði heila kynslóð yngri 
tónskálda og tónlistarmanna á áratugalöngum kennaraferli sínum. Rimsky-Korsakov er þannig 
talinn einn helsti „arkitekt“ þess sem í sígildri tónlist er talin rússnesk tónsmíðahefð. Áhrif hans 
á yngri tónskáld voru sérstakega mikilvæg. Eins og stíll Rimsky-Korsakov byggðist á áhrifum 
frá Glinka, Balakirev, Hector Berlioz og Franz Liszt, fluttist stíll hans beint til tveggja kynslóða 
rússneskra tónskálda og hafði einnig áhrif á tónskáld af öðrum þjóðernum, svo sem Maurice 
Ravel, Claude Debussy, Paul Dukas og Ottorino Respighi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Rimsky-Korsakov

Phillip Houghton (1954-)
Ástralska tónskáldið Phillip Houghton á ekki að baki langa formlega skólagöngu í tónsmíðum 
og fer fremur seint að vinna að klassískri tónlist. Sem ungur maður vann hann í geira rokk-, 
jass- og þjóðlagatónlistar. Hann hóf myndlistarnám 1972, en hætti því eftir eitt ár til að geta 
einbeitt sér að tónlistinni. Hann nam gítarleik eitt ár við Melba Conservatoríið og síðan við 
Montsalvat listanýlenduna í Eltham, Victoria, þar sem Sebastian Jorgenson var aðalkennari 
hans.

Árið 1982 stundaði hann einkanám hjá Helen Gifford og er það nánast hið eina formlega 
nám hans í tónsmíðum. Hann hefur hins vegar eytt miklum tíma í sjálfsnám með lestri og 
hlustun verka margra tónskálda og tónlistarmanna. Þar nefnir Houghton m.a. John Champ, 
Sebastian Jorgenson, Peter Mummé og Helen Gifford, en þessi tónskáld segir hann hafa haft 
mikil áhrif á þróun sína sem tónskáld. 

Þar sem Houghton er að mestu sjálfmenntað tónskáld, er að finna í tónverkum hans áhrif 
frá margs konar tónlist, sígildri, jassi, rokki, „ambient tónlist“ og heimstónlist. Í tónlist hans 
má finna áhrif frá tónlistarmönnum eins og Jimi Hendrix, The Beatles, Led Zeppelin, King 
Crimson, Gryphon, Gong, Miles Davis, Satie, Debussy, Ravel, Riley, Crumb og Eno. En verk 
hans spegla einnig mikinn áhuga hans á myndlist, dulspeki og umhverfismálum.

Houghton hefur víða verið fyrirlesari og gítarkennari við tónlistarskóla og á tónlistarhátíðum 
frá 1977. Verk hans hafa verið hljóðrituð og gefin út, bæði leikin af honum sjálfum og öðrum 
gítarleikurum. Má þar m.a. nefna diskinn „Light on the Edge“ þar sem gítarleikararnir Peter 
Constant og Marion Schaap (ZOO Duo) leika verk hans. Þessi diskur var tilnefndur sem diskur 
ársins 1997 af  ABC útgáfunni.

http://philliphoughton.com/?p=3
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Richard Strauss (1864-1949)
fæddist í Munchen. Hann var, þrátt fyrir nafnið, óskyldur hinni frægu Strauss valsafjölskyldu 
frá Vín.

Tónlist R. Strauss rís hæst á tveim meginsviðum, þ.e. tónaljóðum og óperum. Hann færði 
óperuhefð Wagners og tónaljóðahefð Liszts til tuttugustu aldarinnar. Hann var einnig einn 
hinna miklu ljóðasöngvahöfunda.

Strauss byrjaði að semja á unga aldri og sótti þá innblástur til Roberts Schumann. Einnig sótti 
hann nokkur áhrif til Brahms, en ályktaði fljótt að fyrirmynd Brahms myndi leiða fylgjendur 
hans á blindgötu. Hann hélt því áfram að leita að sínum eigin stíl.

Í upphafi stjórnandaferils síns, að loknu háskólanámi,  kynntist Strauss tón- og ljóðskáldinu 
Alexander Ritter, sem kynnti honum tónsmíðaaðferðir  Franz Liszt og Richard Wagner. Það 
tók Strauss nokkurn tíma að aðlagast þessum nýju tónsmíðaaðferðum, en tónaljóðið Don Juan 
(1889) setti Strauss strax á stall sem mikilvægt tónskáld. Í því fann hann sína listrænu hillu, 
einkum með því að skapa athygliverðan og áður óheyrðan hljómsveitarhljómheim, sem fylgdi 
honum síðan mestallan tónsmíðaferil hans. Í honum gætir áhrifa frá Wagner, en úrvinnsla 
Strauss á stórbrotnum dramatískum köflum er hraðari.

Strauss langaði einnig að freista gæfunnar á óperusviðinu. Eftir tvær misheppnaðar tilraunir 
hans á því sviði vakti Salóme (1905), byggð á leikriti Oscar Wilde, hrifningu og umtal, og ekki 
aðeins fyrir innihald heldur og tónlistina, þar sem tókust á tóntegundir (tonality), ómstríður 
og smástigni. Næsta ópera hans, Elektra (1908) jók enn þessi átök og markaði einnig upphaf 
samvinnu Strauss og skáldsins og óperutextahöfundarins Hugo von Hoffmanstahl, en samvinna 
þeirra verður að teljast í hópi hinna mikilvægu í óperugeiranum. Af Elektru varð Strauss 
þekktur sem „hræðilegi módernistinn“, sem hann afsannaði fljótt rækilega. Hann hóf strax 
vinnu við næsta verk sitt, Der Rosenkavalier (1910), sem enn er vinsælasta ópera hans. Með 
Rósariddaranum sneri hann aftur til hins síð rómantíska tíðaranda, sem og í næstu verkum, 
Der Burger als Edelmann (1912), Josephslegende (1914), Eine Alpensinfonie (1915), Ariadne 
auf Naxos (1916) og Die Frau ohne Schatten (1919), sem gagnrýnandinn Ernest Newman taldi 
bestu óperu síðan Wagner leið. Mynd þessara verka fylgdi Strauss til loka ferils hans. Og á 
öðrum áratug 20. aldarinnar, áratug eftir Vorblót Stravinskys virtist Strauss vera orðinn draugur 
úr fortíðinni.

Engu að síður átti draugurinn heilmikið inni. Hoffmanstahl lést skyndilega og Strauss varð 
að finna sér nýja textahöfunda, sem reyndust misgóðir. Óperur hans, sem og hljóðfæraverk 
urðu nú sífellt misjafnari að gæðum. Í hópi þeirra bestu frá þessu tímabili eru m.a. Arabella 
(1933), Die schweigsame Frau (1934) og Capriccio (1940).

Á þessu tímabili gerðist Strauss starfsmaður Þriðja ríkisins, þótt starf hans væri að 
mestu leyti táknrænt, og hann áliti áhrifamestu nazistana filistea og barbara. En þar sem 
barnabörn hans voru að hluta af gyðinglegum uppruna, varð hann að halda þessu áliti fyrir 
sig. En einkabréf hans voru engu að síður lesin af þefurum þriðja ríkisins og hann fékk 
aðvörun frá yfirvöldunum. Þögn hans og búseta í Þýskalandi olli honum síðar vandræðum í 
nazistahreinsunum eftirstríðsáranna. 

Síðasta verk Strauss, Vier letzte Lieder (1948) er meistaraverk og hápunktur hans sem 
söngvaskálds. Það er einnig það verka hans sem nú er oftast flutt. Raunar er Strauss frekar 
minnst sem höfundar einstakra laga en lagaflokka, gagnstætt við t.d. Mahler. Gimsteina hans 
má finna gegnum allan feril hans, bæði ár og síð. 

Strauss varð skotspónn gagnrýnenda módernismans, sem töldu hann mosavaxinn 
íhaldssegg, en yfirsást, etv. viljandi, hvernig hann leiddi til módernismans. Þetta sjónarmið er 
enn dálítið við lýði. Engu að síður standa verk hans föstum fótum á efnisskrám nútímans og 
gagnrýni nútímans er að breytast Strauss í vil.
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Strauss lést, 85 ára gamall, þann 8. september 1949, í Garmisch-Partenkircen í Þýskalandi.
Steve Schwartz (Snörun: G.Ó.S.)

http://www.classical.net/music/comp.lst/straussr.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss

Sergei Rachmanioff (1873-1943)
Sergei Rachmanioff, einn af mestu píanistum allra tíma og einn sá lagrænasti meðal tónskálda, 
fæddist þann 20. mars 1873. Hann stundaði píanónám í Tónlistarháskólanum í St. Pétursborg 
og í Moskvu hjá Nicolai Zverev og Alexander Siloti og síðan tónsmíðanám hjá Sergei Taneyev 
og Anton Arnensky. Einnig fékk hann ráðleggingar frá Tchaikovsky, sem var fyrrverandi 
kennari og vinur Siloti.

Áður en Rachmaninoff lauk píanónámi sínu hafði hann þegar samið eitt sinna þekktustu 
verka, Prelúdíu í cís moll. Fyrstu viðurkenningu sem tónskáld fékk hann árið 1892, fyrir 
óperuna Aleko við texta Pushkin. Frumflutningur fyrstu symfóníu hans, í Moskvu 1897, varð 
hörmuleg (reyndin var að stjórnandinn, Alexander Glazunov var drukkinn) og Rachmaninoff 
eyddi nótum verksins. Til allrar hamingju varðveittust nótur hljóðfæraleikaranna, svo hægt var 
að endurrita verkið eftir dauða Rachmaninoffs.

Snemma á listamannsferli Rachmaninoffs varð til ferli sem hann fylgdi allt sitt líf, erfið barátta 
milli tónskáldsins og flytjandans, þar sem fjárhagsástæður voru oftast þess valdandi að hann 
varð að vera sjálfur á sviðinu.  Árið 1904 tók Rachmaninoff svo við stöðu stjórnanda Bolshoi 
Óperunnar í Moskvu, sem varð honum hvatning til að ljúka við tvær óperur, Francesca da 
Rimini og The Miserly Knight, árið 1906. Álagið sem fylgdi lífi stjórnandans í Bolshoi varð til 
þess að fjölskyldan flutti um hríð til Dresden, þar sem Rachmaninoff vann að annarri symfóníu 
sinni sem hann stjórnaði sjálfur frumflutningi á í Pétursborg 1908.

Árin fram að rússnesku byltingunni einkenndust af stöðugri togstreitu milli píanóleikarans 
og stjórnandans. Sveitasetur fjölskyldunnar í Ivanovka, suðaustur af Moskvu var á þessum tíma 
friðarreitur þar sem Rachmaninoff gat einbeitt sér að tónsmíðum. 

Eftir októberbyltinguna 1917 flúði Rachmaninoff land ásamt konu sinni og tveim dætrum 
og kom hann aldrei aftur til Rússlands. Þau dvöldu um skamman tíma í Stokkhólmi og 
Kaupmannahöfn en sigldu svo til Ameríku árið 1918. Þar jókst tónleikahald hans enn, með 
minni tíma fyrir tónsmíðar. Auk þess hóf hann nú að vinna í upptökusölum og gerði hljóðritanir 
sem nú, nær öld síðar, eru enn taldar í hópi verðmætustu túlkana hans á sinni eigin tónlist og 
annarra, sem skífaðar hafa verið.

Rachmaninoff reyndi að finna aftur þann frið sem hann hafði fundið í Ivanovka og byggði í 
því skyni hús á bökkum Lucerne vatns, víðsfjarri hinni stöðugu pressu alþjóðlegs tónleikahalds. 
Þar samdi hann Rhapsody on a Theme of Paganini og þriðju symfóníuna, sem hann hljóðritaði 
1939 með the Philadelphia Orchestra, sem lengi hélt tengslum við tónlist hans. Síðasta stórverk 
sitt, meistaraverkið Symphonic Dances, samdi hann árið 1940. Þegar það var frumflutt þann 17. 
febrúar 1943 var hann fársjúkur, og hann lést síðan þann 28. mars í Beverly Hills.

Hlédrægni Rachmaninoffs og djúphyglir hæfileikar hans endurspeglast í agaðri meðferð hans 
á tónlistinni. Þrátt fyrir minni aðdáun gagnrýnenda á hinum móderníska tíma eftirstríðsáranna, 
minnkaði aldrei aðdáun áheyrenda, og nú eru gagnrýnendur að viðurkenna að áheyrendur 
höfðu rétt fyrir sér allan tímann. Tónlist Rachmaninoffs er oft mikilfengleg, persónueinkennin 
koma fram í hljómrænni auðgi, litskrúðugum útsetningum og lagrænni hlýju sem mun tryggja 
henni áframhaldandi aðdáun og stöðu á hljómleikaskrám framtíðarinnar.    

         Reprinted by kind permission of Boosey & Hawkes.
http://www.boosey.com/pages/cr/composer/composer_main.asp?composerid=2861&ttype=BIOGRAPHY

&ttitle=Biography
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Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
er talinn eitt hinna stóru tónskálda Breta. Tónlist hans er af mörgum talin afar „ensk“, kraftmikil, 
göfug og tjáningarrík.

Vaughan Williams hlaut almenna menntun við Charterhouse skólann og síðar Trinity 
College í Cambridge. Seinna varð hann nemandi Stanford og Parry í The Royal College of 
Music og gerðist þar á eftir nemandi Max Bruch í Berlín og Maurice Ravel í París.

Um aldamótin 1900 var hann einn hinna fyrstu til að ferðast um enskar sveitir til að safna 
þjóðlögum og sálmum sem sungnir voru fyrir hann og hann nóteraði fyrir komandi kynslóðir. 
Hann var tónlistarritstjóri ensku sálmasöngsbókarinnar (The English Hymnal) og samdi einnig 
fjölda sálmalaga sem nú eru alþekkt víða um heim. 

Vaughan Williams var sjálfboðaliði sem sjúkraflutningamaður í Flanders í fyrri heims-
styrjöldinni. Það starf hafði djúp áhrif á hann og þar missti hann nána vini sína, m.a. tónskáldið 
George Butterworth.

Fyrir stríðið hafði hann kynnst tónskáldinu Gustav Holst og stóð djúp vinátta þeirra alla 
tíð. Vaughan Willams stýrði í mörg ár Leith Hill tónlistarhátíðinni. Einnig stjórnaði hann 
Matteusarpassíu Bachs reglulega. Hann varð prófessor í tónsmíðum við The Royal College of 
Music í London.

Vaughan Williams naut mikillar virðingar í lífi sínu og list og hlaut árið 1938 Merit orðuna 
fyrir framlag sitt til tónlistarinnar. Á langri og árangursríkri ævi hans streymdi gnótt tónlistar úr 
hinum skapandi penna hans. Hann kom í verkum sínum að flestum tegundum tónlistar, sem 
m.a. telur níu symfóníur, fimm óperur, kvikmyndatónlist, ballettónlist og leikhústónlist, marga 
langa lagaflokka, kirkjutónlist og verk fyrir kóra og hljómsveitir.

http://www.rvwsociety.com/biography.html
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Eftirtaldir aðilar styrkja Kammertónleika á Kirkjubæjarklaustri 2011.
Menningarmálanefnd Skaftárhrepps þakkar þeim mikilvægan 

stuðning við tónlistarhátíðina.

Dalshöfði gistiheimili
Hótel Laki

Hótel Geirland
Icelandair Hótel Klaustur

Kaffi Munkur Kirkjubæjarklaustri
Klausturhof Kirkjubæjarklaustri

Islandia Hótel Núpar
Menningarráð Suðurlands

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Tónlistarsjóður
Musica Nova
RR Tréverk

Skaftárhreppur
Tjaldsvæðið Kirkjubæ 2

Formaður menningarmálanefndar Skaftárhrepps: Rannveig Bjarnadóttir
Ritstjóri efnisskrár: Guðmundur Óli Sigurgeirsson

www.klaustur.is
www.facebook.com/kammertonleikar
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