
Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2020 
Önnur tónlist 

  
OPINN FLOKKUR – Plata ársins 
 
  
Hlökk - Hulduljóð 
Þessi tilkomumikla plata Hlakkar dansar á mörkum nútíma- og þjóðlagatónlistar. Verkin eru 
stundum afstrakt, stundum yfirþyrmandi, aldrei ódýr. Sterk plata frá tónlistarhóp sem án efa á 
eftir að kveða meira að í framtíðinni.  
 
Kristín Anna - I must be the devil 
Hér er á ferðinni verk eftir einstakan listamann sem á sér engan líka í íslenskri samtímatónlist. 
Lögin eru leidd áfram af píanói og söngrödd Kristínar, sem er eins og úr annarri vídd. Lögin 
innihalda öll sem eitt eitthvert „x“ sem verður trauðla lýst með orðum. Hreinasti galdur.  

  
Kristófer Rodrigues Svönuson - Primo  
Höfundur er hér innblásinn af hinu heimalandinu sínu, Kólumbíu, og fær hrynhiti rómönsku 
Ameríku að leiða lögin áfram, sem eru jafnframt hugleiðingar Kristófers um fjölskyldu sína. 
Framfærslan öll er einstaklega sjarmerandi, líkt og listamaðurinn sjálfur.  
  
Marína Ósk - Athvarf 
Söngkona sem kom á óvart á árinu, snaraði út jólaplötu í samstarfi við aðra konu en gaf einnig 
út þessa plötu hér, sem er sóló. Engilblíð, sterk og túlkandi söngröddin dansar yfir 
þjóðlagaskotnum smíðum og það er ekki annað hægt en að leggja eyrun fast að.  

  
Ólafur Björn Ólafsson og Jo Berger Myhre - Lanzarote  
Vönduð nútímatónlist, sem dregur inn áhrif frá djassi og tilraunatónlist en er um leið algerlega 
einstök. Ólafur Björn sýnir hér rækilega hversu djúpt er á tónlistinni hjá honum, lögin hér eru 
falleg og einkennast af næmni bæði og stillu. 

  
  
  
  
  

1 



  
ÞJÓÐLAGA- OG HEIMSTÓNLIST – Plata ársins 
  
 
Ásta - Sykurbað 
Fyrsta breiðskífa Ástu inniheldur 15 frumsamin lög sem hún samdi einn nepjulegan vetur á 
Flateyri. Einlæg túlkun Ástu, tilfinningaríkur söngur og lunknar textasmíðar einkenna plötuna. 
Tónlist Ástu er full nándar sem umlykur mann og efniviðurinn, sem og flutningur hans, fer beint 
inn að hjartanu.  
  
  
Góss - Góssentíð 
Fyrsta plata Góss inniheldur íslenskar dægurperlur sem eru í sérstöku uppáhaldi meðlima. Þeim 
eru svo gerð framúrskarandi góð skil, enda einvalalið í hópnum. Efnið var tekið upp beint í 
Lágafellskirkju sem ljær plötunni einstaklega hlýja áferð og söngur þeirra Sigríðar Thorlacius og 
Sigurðar Guðmundssonar er engu lagi líkur.  
  
  
Lára Rúnarsdóttir - Rótin 
Rótin er sjötta plata Láru og er mikil uppgjörsplata. Fegurð og heiðarleiki Láru skín í gegnum 
lögin þar sem flæðið er látlaust, þægilegt og umfaðmandi. Textarnir þá einstaklega fallegir og 
Rótin stendur skýlaust uppi sem einlægasta verk sem Lára hefur látið frá sér. 

  
  
Ragnheiður Gröndal - Töfrabörn 
Plata Ragnheiðar Gröndal hefur rætur að rekja til þjóðlaga- og heimstónlistar en sækir einnig 
stíla og strauma úr öðrum áttum. Melankólía, epík og einslags ævintýramennska einkennir 
plötuna ásamt ástríðufullum söng Ragnheiðar sem er smekklega í forgrunni. 

  
  
Umbra - LLIBRE VERMELL - Maríusöngvar frá miðöldum 
Llibre Vermell er þriðja platan sem að Umbra sendir fá sér. Dularfullur og seiðandi hljóðheimur 
íslensks og miðevrópsks tónlistararfs miðalda rennur glæsilega um og snertir við hlustandanum. 
Platan er vel útsett og vönduð, enda hafa Umbra verið á feikimiklu flugi undanfarin ár.  
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LEIKHÚS- OG KVIKMYNDATÓNLIST 
  
 
Arnar Guðjónsson - France Terres Sauvages: La Forêt 
Í skóglendi Frakklands leikur tónlist Arnars fjölbreytt hlutverk og ýtir undir undrin og sjónarspilið 
sem ber fyrir augu. Arnar er næmur á tilfinningalega undirstrikun og tónlistin er dýnamísk og 
áhrifamikil. 
 

  
Hildur Guðnadóttir - Chernobyl 
Meðferð Hildar á hljóðheimi þáttanna er djörf og brýst út fyrir hefðbundið hlutverk tónlistar í 
kvikmyndagerð. Mörkin milli hljóðvinnslu og tónlistar verða óræð en alltaf skín vel í gegn 
persónulegur stíll tónskáldsins. 
 
 
Hildur Guðnadóttir - Joker 
Tónlist Hildar leikur veigamikið hlutverk í kvikmyndinni og er sem framlenging á aðalpersónu 
hennar. Samspil tónlistar og leiks er óvenjulega náið sem eykur á heildaráhrif sögunnar. 
Framvinda og uppbygging tónlistarinnar er skýr og ýtir undir þau dramatísku hvörf sem eiga sér 
stað á skjánum. 
 
 
Herdís Stefánsdóttir - The Sun is Also a Star 
Fágun og nánd einkenna tónlist Herdísar í hennar fyrsta kvikmyndaverkefni í Hollywood. 
Fjölhæfni tónskáldsins nýtur sín vel og tónlistin fer ótroðnar slóðir án þess að víkja frá líflegum 
og hjartnæmum kjarna. 
  
 
Tryggvi M. Baldvinsson og Eggert Sv. Tryggvason - Flateyjargátan 

Ljóðræn og spennuþrungin tónlist Tryggva og Eggerts styrkir persónusköpun og framvindu 
þáttanna. Höfundar flétta vel saman áhrifum frá ólíkum áttum og skeyta saman nýjum straumum 
kvikmyndatónlistar við sígildan blæ. 
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LAG/TÓNVERK ÁRSINS 
(Opinn flokkur, þjóðlög, leikhús og kvikmyndir) 
  
Altari - Lára Rúnars 
Í þessu lagi opnar Lára hjarta sitt og syngur af einlægni og afslöppun. Lagið er fallegt og 
flutningurinn heiðarlegur og næmur. 
  
  
Konan og selshamurinn - Hróðmar I. Sigurbjörnsson og Ragnheiður Erla Björnsdóttir 
Gömul saga er færð í nýjan búning og fær um leið endurnýjun lífdaga. Hér sameinast tónlistar- 
og sagnaarfurinn í nýjum búningi og hrífur hlustendur með sér. 
 
  
Rigning - Marína Ósk 
Lag og texti vinna fullkomlega saman í þessu lagi og tær og falleg rödd Marínu Óskar býr til 
hljóðheim sem er einlægur en um leið kraftmikill.  
  
  
Skriftagangur - Teitur Magnússon 
Í Skriftagangi blandar Teitur Magnússon saman Þursaskotinni þjóðlagahefð og afslöppuðu 
nútíma poppi og gerir það á hárfínan og nákvæman hátt.  
 
  
Sykurbað - Ásta 
Einlægni Ástu, vangaveltur hennar og hugleiðingar koma stökkvandi fram í lagi hvar rækjur og 
marhnútar, fegurð, hlátur, þreyta og grátur umvefja allt og alla sem á hlýða. 
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PLÖTUUMSLAG ÁRSINS - ÞVERT Á ALLA FLOKKA 
 
Cell7 - Is Anybody Listening? 
Eysteinn Þórðarson sá um hönnun umslags 
Hér svífa áhrif anime-mynda yfir vötnum og Ragna vel komin að búningi sem gæti klætt 
Mononoke prinsessu. Áhrif þessara kvikmynda eru brotin upp á nýstárlegan hátt með 
óhefðbundinni litasamsetningu og draumkenndri grafík.  
 
Countess Malaise - HYSTERÍA 
Dýrfinna Benita og Steinarr Ingólfsson – Hönnun og uppsettning 
Ögrandi framsetning kvenlíkamans á umslagi Countess Malaise er svo sannarlega 
eftirtektarverð og minnir á að þótt það sé búið að strípa fólk því sem að jafnaði telst kynferðislegt 
að þá verður orkan sem kemur innanfrá aldrei hamin.  
 
Dj. Flugvél og geimskip - Our Atlantis 
Steinunn Harðardóttir - Málaði málverkið 
Fallegar skapaður heimur Steinunnar Harðardóttur, Dj. Flugvél og geimskip, birtist í stórkostlegu 
plötuumslagi sem minnir einna helst á síkadelíu- og barnaplötur áttunda áratugarins. Albúmið er 
allt handverk Steinunnar, allt frá framhlið plötunnar yfir til lagalista.  
 
Grísalappalísa – Týnda rásin 
Sigurður Möller Sívertsen, Skýlið Studio, Baldur Baldursson og Rúnar Örn Jóhönnu 
Marinósson - Hönnun og uppsetning / Sigurður Möller Sívertsen - Ljósmyndir á umslagi / 
Baldur Baldursson, Sigurður Möller Sívertsen, Heimir Gestur Valdimarsson og Gunnar 
Ragnarsson Ljósmyndir í textabók / Rúnar Örn Jóhönnu Marinósson – Teikning / Brynja 
Hjálmsdóttir - Vélritun 
Portrettljósmynd af ungum manni sem starir tómlega framfyrir sig endurspeglar einkar vel þema 
plötunnar Týnda rásin með Grísalappalísu. Á plötunni er tekist á við togstreitu fullorðinsáranna, 
ábyrgð og lífshamingju, þema sem flest ættu að kannast við.  
 
 Kristín Anna – I must be the Devil 
Ragnar Helgi Ólafsson - Hönnun og uppsettning 
Ari Magg – Ljósmynd 
Umslag plötunnar I must be the Devil er fallega uppstillt en jafnframt ögrandi mynd af Kristínu 
Önnu í hópi nakinna karla. Umslagið felur í sér fjölmargar vísanir í rokksöguna en stendur engu 
að síður sjálft sem innsetning eða gjörningalistaverk.  
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UPPTÖKUSTJÓRN - ÞVERT Á ALLA FLOKKA 
  
Grísalappalísa – Týnda Rásin 
Albert Finnbogason, Tumi Árnason og Finnur Hákonarson – Upptökustjórn og gerð 
hljóðmyndar 
 
Pönk, popp, tilfinningar og hljómsveit á krossgötum. Hljóðheimurinn er einstakur bræðingur sem 
ögrar hlustandanum, lemur á skynfærunum og lyftir tónlistinni á hærra stig. 
  
Hildur Guðnadóttir - Chernobyl 
Hildur Guðnadóttir og Sam Slater - Upptökustjórn og gerð hljóðmyndar 
 
Útfærsla hljóðmyndarinnar fyrir þessa mögnuðu þætti er afrek, enda hverju hljóði smalað úr 
gömlu kjarnorkuverki í Litháen. Sá hljóðbanki var svo verkaður inn í tónspor sem á fáa sína líka 
í tónlistarsögunni, hvar tónlist og hljóðlist mynda órofa vef sem styður fullkomlega við 
framvinduna á skjánum.  
  
hist og - Days of Tundra 
Albert Finnbogason - Upptökustjórn, upptökur og hljóðblöndun 
Paul Corley - Hljómjöfnun 
 
Einstakur og frumlegur hljóðheimur þar sem rafhljóð og hljóðfæri mætast á jafnréttisgrundvelli. 
Ferskt, tilraunakennt en á sama tíma ákaflega áheyrilegt verk sem hirðir ekki um hefðbundin 
landamæri. Flutningi Hist og eru hér gerð frábær skil. 
  
Sinfóníuhljómsveit Íslands - Concurrence 
Daniel Shores – Upptökustjórn og gerð hljóðmyndar 
 
Upptökustjórnin á plötunni Concurrence er nýstárleg og vel úthugsuð. Hvert verk plötunnar fær 
sérsniðna meðferð í uppstillingu hljómsveitarinnar og einleikara sem ýtir undir ánægju 
hlustunarinnar og gefur gleggri sýn í inntök verkanna.  
 
Vök – In the Dark 
James Earp, Margrét Rán Magnúsdóttir og Einar Hrafn Stefánsson - Upptökustjórn og 
gerð hljóðmyndar 
 
Hljóðheimur Vök var áður fyrr stálkaldur og stíliseraður, dumbungslegur og kæruleysislega kúl 
en á In the Dark, sem ætti eiginlega að heita In the Light, eru örugg skref tekin í átt að bjartari 
heimi hvar  melódíum sveitarinnar er lyft upp í fágaða umgjörð án þess þó að listrænum 
heilindum sé nokkru sinni fórnað.  
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