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Dansleikhús með EKKA 
 

Inngangur 

Nú í vor útskrifast fyrsti BA-árgangur dansara á íslandi frá Listaháskóla Íslands. Eins 

og auga gefur leið eykst þar með fjöldi sjálfstætt starfandi dansara.  Þar sem mikil 

þörf er á að danssenan á Íslandi vaxi og dafni þrátt fyrir krepputíma er mikilvægt að 

nýútskrifaðir listamenn hiki ekki við að reyna að koma list sinni á framfæri. Þrjár 

ungar stúlkur unnu mikið brautryðjendastarf fyrir 13 árum síðan og stofnuðu sinn 

eigin dansflokk, það voru þær Aino Freyja Jarvela, Erna Ómarsdóttir og Karen María 

Jónsdóttir.  Það sem byrjaði sem þrír ungir listnemar með brennandi þörf fyrir að 

skapa eitthvað nýtt er nú orðið að framsæknum hóp listamanna sem hafa samið og 

sýnt fjöldamörg dansleikhúsverk. Þær hafa unnið skapandi vinnu með mörgum 

þekktum leikurum og tónlistarmönnum ásamt því að sýna komandi kynslóðum fram á 

það að möguleiki er að stofna og starfrækja sjálfstæðan danshóp ef brennandi áhugi er 

fyrir hendi. 

Dansleikhús með Ekka var fyrsti sjálfstætt starfandi dansflokkurinn á Íslandi og eini 

dansflokkurinn hér á landi sem unnið hefur Grímuna utan Íslenska Dansflokksins.  

Ritgerðina vann ég með það að leiðarljósi að komast að sem mestu um reynslu 

stofnendanna þriggja, hvernig samstarf þeirra byrjaði, hvar þær voru staddar og 

hvernig þær enduðu í þeim stöðum sem þær gegna núna. Við efnissöfnun fyrir 

ritgeriðna leitaði ég í sértæku gagnasafni Morgunblaðsins og studdist þar við greinar 

um EKKA auk gagnrýni sem þær hafa fengið um verk sín. Aðal heimildir 

ritgerðarinnar er þó í formi opinna viðtala við stofnendur Dansleikhúss með EKKA 

auk þess að spurningalistar voru þar að auki sendir á fjölmarga danslistamenn til að fá 

víðari umfjöllun. Spurningar voru sendar til eldri danslistamanna en þeir voru valdir 

með hliðsjón af því að þeir þekkja sögu EKKA og geta því lagt mat á þróun þeirra og 

möguleg áhrif á danssamfélagið 

Í þessari ritgerð fjalla ég um danshópinn, stofnendur hans og hvernig það bar til að 

þær leiddu hesta sína saman. Einnig tek ég fyrir uppfærslur þeirra og áhrif þeirra út á 

við þ.e. hver umfjöllun fjölmiðla var á þessum tíma, Grímuverðlaun sem meðlimir 

EKKA hlutu og sýn danslistamanna á verk þeirra. Í lok ritgerðarinnar fjalla ég um 

áhrif Dansleikhúss með EKKA sem og stofnenda þess á danssenuna. Hver var 



kveikjan að stofnun EKKA, hver var þróun þeirra og hvaða áhrif höfðu þær á Íslenskt 

danssamfélag? 

 

Kafli 1; Dansleikhús með EKKA 

Dansleikhús með Ekka kom fyrst fram á sjónarsviðið 4.janúar 1996. Fysta sýning 

þeirra Leitin að Rómeó var sýnd í Þjóðleikhúskjallaranum. 

Síðan þá hafa þær samið og sýnt fjöldamörg verk sem sýnd hafa verið á Íslandi sem 

og í Evrópu. (Karen María Jónsdóttir, munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 

1.1.Stofnendur Dansleikhús með Ekka  

Stofnendur Dansleikhúss með EKKA voru þær Karen María, Aino Freyja og Erna 

Ómars en þær hafa allar verið mjög áberandi í Íslensku dans og leikhúslífi. Síðar 

bættist við Kolbrún Anna Björnsdóttir og Hrefna Hallgrímsdóttir. (Karen María 

Jónsdóttir,munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 Aino Freyja Jarvela er formaður Sjálfstæðu leikhúsanna, bandalags atvinnuleikhópa 

ásamt því að vera sjálfstætt starfandi leikari og leiklistarkennari. (Aino Freyja Jarvela, 

munnleg heimild,1.mars 2009) 

Karen María Jónsdóttir er deildarstjóri Dansdeildar Listaháskóla Íslands og einn af 

þremur hugmyndasmiðum dansbrautarinnar. Hún starfar einnig sem formaður Félags 

íslenskra Dansara. Aino Freyja Jarvela ,munnleg heimild,1.mars 2009) 

 Erna Ómarsdóttir danshöfundur er ein af skærustu dansstjörnum Evrópu. Árið 2003 

var hún valin mest spennandi ungi danshöfundurinn og hefur tvisvar verið valinn besti 

nútímadansarinn af danstímaritinu Balletttanz. Hún hefur unnið Grímuna þrisvar fyrir 

,,besta dansara” og tvisvar sem  danshöfundur ársins.(Erna Ómarsdóttir,munnleg 

heimild, 27 febrúar 2009) 

 

1.2. Nafngiftin: Dansleikhús með EKKA 

Það var í annari uppfærslu þeirra stúlkna í verkinu ,,Hún þurrkaði sér í framan eða 

Leó, ó Leó” sem nafnið Dansleikhús með EKKA varð til. Þá stigu þær Erna, Karen 

María, Kolbrún og Aino á svið í Þjóðleikhúskjallaranum í annað skiptið.  Þær fjórar 

mynda nafn danshópsins.  Stúlkurnar höfðu sýnt nokkrar sýningar án þess að hafa 

nefnt ,,danshóp” sinn nokkuð og voru beðnar um nafn í útvarpsviðtali. Undir pressu 

moðuðu þær því upphafsstöfum nafna sinna saman og úr varð E K K A.  Dansleikhús 



forskeytið notuðu þær einungis þar sem þær voru bæði að dansa og leika en var á 

engan hátt vísun í Dansleikhús stefnu í Evrópu að sögn Karenar Maríu. (Karen María 

Jónsdóttir, munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 

1.3.Upphafið á samstarfinu 

Eins og áður sagði kom Dansleikhús með Ekka fyrst fram á sjónarsviðið 4.janúar 

1996 með dansverkið Leitin að Rómeó. Á þeim tíma leiddu stofnendur 

dansleikhússins þær Erna Ómarsdóttir, Karen María Jónsdóttir dansarar og Aino 

Freyja Jarvela leikkona, krafta sína saman. Að sögn Ernu Ómarsdóttur varð EKKA til 

í byrjun útfrá því að þær voru saman  í “úrgangshópnum” í listdansskólanum. Þar var 

fólkið sem ekki var efni í prímaballerínur sett að sögn Ernu og þar sem Erna byrjaði 

seint í ballet var hún sett í þennan hóp. Allra fystu sýninguna dönsuðu þær á 

nemendasýningu allar saman og klæddust svörtum kjólum með rauða varaliti. Árni 

Pétur og Sylvia Vonkospoth kenndu modern dans og spuna. (Erna Ómarsdóttir, 

munnleg heimild, 27 febrúar 2009) 

 

 ,,við vorum sá hópur sem fékk hvað mest af leiklist ,spuna og allskyns mixi svo ég held að 

það hafi verið kveikjan af þessu.” .(Erna Ómarsdóttir, munnleg heimild, 27 febrúar 

2009) 

 

Eftir Listdansskólann héldu þær allar erlendis í nám. Þar fór Erna í balletskóla í 

Rotterdam  

,,Rotterdam var eiginlega bara tveggja ára martröð” segir Erna af eigin raun en hún þurfti ekki 

að koma í inntökupróf inn í skólan heldur fékk hún inngöngu í skólan efftir að prófdómarar 

höfðu séð myndbandsupptöku af henni að gera balletæfingar. (Erna Ómarsdóttir, munnleg 

heimild, 27 febrúar 2009) 

 

 ,,Ég hlýt að hafa verið svona rosalega flott á þessu videoi því þau settu mig beint 

inná annað árið sem var alltof krefjandi fyrir mig, ég var felld og látin taka árið aftur. Þá gerði 

skólastórnin mér ljóst að ballettinn væri kannski ekki fyrir mig og ég var sammála þeim ef 

þetta var dans þá var ég ekki viss um að ég vildi verða dansar!” (Erna Ómarsdóttir, 

munnleg heimild, 27 febrúar 2009) 

 



Erna hélt þá til Brussel og fór í inntökupróf í tvo skóla og komst inn í báða. Hún valid 

PARTS í Brussel. Fyrsta árið í PARTS kom dansástríðan hennar aftur og Erna 

blómstraði í meira skapandi námi. 

 

Karen María útskrifaðist árið 1998 frá Hogeschool voor de Kunsten Arnhem í 

Hollandi. Þaðan hélt hún beint í nám í leikhúsfræðum með áherslu á Dramatúrgíu. 

Hún útskrifaðist árið 2004 með MA í dramaturgiu frá Universiteit van Amsterdam. 

Við útskrift úr skólanum fannst Karen menntun sín hreinlega ekki hafa verið nógu 

fjölbreytileg. Þessvegna hélt hún strax áframhaldandi nám (Karen María Jónsdóttir, 

munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

,,Við í EKKA vorum búnar að setja upp 3 sýningar og ég var útskrifuð en samt fannst 

mér ég vera “heimskur” dansari.  Mér fannst bara ekki nóg að vera “bara” dansari…ég vildi 

meira. Ég var búin að læra að gera það sem aðrir sögðu mér að gera og dansa eins og aðrir 

dansa en mér fannst það bara svo innihaldslaust. Ástæða þess að ég lærði dramatúrgiu var 

meðal annars til að gera verk EKKA flottari. Ég fékk meira út úr því að læra dramatúrgíu 

heldur en að dansa eitthvað verk sem fjallaði um villt kynlíf í kókflösku.” (Karen María 

Jónsdóttir,munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 

Aino var á þessum tíma við nám í leiklist nánar tiltekið skólanum Bretton Hall 

College í Bretlandi. Að hennar mati var kveikjan að stofnun dansleikhússins í 

listdanssskólanum. Sylvia Von Kospoth, hollenskur danshöfundur kenndi þeim spuna 

og kynnti þær fyrir Dansleikhúsi. Sylvía auk Árna Péturs Guðjónssonar unnu með 

þeim nokkur verkefni þar sem blandað var saman dansi og leik og út frá því fóru þær 

að prófa sig áfram ( Aino Freyja Jarvela, munnleg heimild, 1.mars 2009) 

,,Út frá þessari vinnu kviknaði áhugi okkar á að prófa okkar eigin hluti og stofna síðar 

dansleikhús. Eftir námið í Listdansskóla Íslands vorum við þónokkrar farnar í dans eða 

leiklistarnám erlendis. Í jólafríinu 1996 hittumst við og ákváðum að demba okkur út í 

óvissuna og vinna að sýningu á einni viku”( Aino Freyja Jarvela, munnleg heimild, 1.mars 

2009) 

 

Greinilegt er að strax í Listdansskólunum voru stofnendur EKKA ekki að falla inní 

hið agaða akademíska umhverfi. Í námi þeirra á modern braut í Listdansskólanum 

voru Árni Pétur og Sylvia búin að kynna þær fyrir blöndun listgreina sem vakti 

bersýnilega áhuga þeirra allra. 



 

1.4. Uppfærslur Dansleikhúss með EKKA 

Á árunum 1995-2008 setti Dansleikhús með EKKA upp 9 sýningar. Í byrjun voru þær 

einugis þrjár dansandi í Þjóðleikhúskjallaranum en á 10 ára afmælissýningu þeirra 

tóku yfir 40 listamenn þátt í hátíð þeirra og fengu EKKA stúlkur allt Þjóðleikhúsið 

undir dansinn.  

EKKA stúlkur unnu yfirleitt á svipaðan máta við gerð verka sinna unnu mikið í spuna 

og nýttu sér þá oft hjálp upptökuvéla. Þeir partar sem þeim þotti vert að líta á aftur 

voru svo unnir meira og úr þvi unnin sýning sem var oft röð sena sem ekki endilega 

söguþráður liggur á milli.  Þessi aðferð sem EKKA stúlkur hafa nú nýtt sér í rúm 11 

ár er nú það heitasta í leikhúsunum í dag og kallað deviced leikhústækni. (Karen 

María Jónsdóttir, munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 

1.4.1.Fyrsta verkið; Leitin að Rómeó 

Útkoman var verkið Leitin að Rómeo, sem sýnd var í Þjóðleikhúskjallaranum. Verkið 

fjallaði um leit ungra kvenna af hinni fullkomnu ást og var verkið um klukkustundar 

langt. Hndritið unnu þær saman og unnið var með texta úr störnuspám og finnskri 

þýðingu af leikritinu Rómeo og Júlíu. Verkið fjallaði mikið um sjálfsmyndi og 

sjálfsgagnrýni. (Karen María Jónsdóttir,munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 

 ,,Hvað varðar hreyfingar form, ljóð, texta og hreyfimunstur. Vorum við aldrei alveg 

vissar um hvað við værum að gera, við voru bara að leita í þokkanum í sjálfum okkur. En ég 

man bara þegar við kíktum út í salinn og sáum hvað var mikið folk komið og ég sagði við 

stelpurnar; Shit það er fólk hvað eigum við að gera?” 

Sagði Karen María um fyrstu sýningu þeirra í EKKA en á þessum tíma var þó nafnið 

Dansleikhús með EKKA ekki komið til sögunnar. (Karen María Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 17.febrúar 2009) 

 

1.4.2. Hún þurrkaði sér í framan eða Leó, ó Leó 

 

Ekka-stúlkurr færðu sig uppá skaftið og var verkið ögn stærra í sniðum en það fyrsta. 

stúlkurnarstigu nú á svið Borgarleikhússins í fysta sinn með verkið ,,Hún þurrkaði sér 

í framan eða Leó, ó Leó” árið 1996  



Kolbrún Anna Björnsdóttir leikkona gekk þá til liðs við þremeningana. Kolbrún Anna 

Björnsdóttir útskrifaðist með BA-gráðu frá Royal Welsh College of Music and Drama 

árið 1998 og hefur starfað sem leikari og danskennari síðan. Hún er höfundur 

namsvefnis ,,Leiklistarsöguvefurinn sem Námsgagnastofunu gaf út árið 2008 

(Listdansskóli Hafnafjarðar,2009) 

Á þeim tíma var Kolbrún enn við nám en saman mynduðu þær fjórar kjarnann í 

Dansleikhús með EKKA. 

Hrefna Hallgrímsdóttir var einnig í fyrsta sinn að aðstoða við uppfærsluna. 

Þær sömdu handritið af ,,Hún Þurrkaði sé rí framan eða ó Leó Leó” sameiningu en 

verkið fjallaði um leit ungra kvenna að hinni fullkomnu ást. Verkið var sýnt í 

Þjóðleikhúskjallaranum og líkt og fyrsta verk þeirra um klukkustund að lengd. 

Í sameiningu unnu þær verkið ,,Hún þurrkaði sér í framan; eða Leo ó Leó” Verkið var 

byggt á leikritinu Hús Bernhörðu Alba eftir Fredrico Garcia Lorca auk þess sem  

textar úr rauðu seríunni voru notaðir sem innblástur. Þess má geta að þetta var í fyrsta 

sinn sem þær unnu grind fyrir dansverk upp úr leikverki. 

 

Að mati Karenar Maríu eins stofnenda Ekka er þessi uppfærsla ein sú 

eftirminnilegasta. Ástæðu þess segir hún vera innblásturinn af sýningunni. Hann var 

ekki einungis rauða serían og Hús Bernörðu Alba eins og sagði í efnisskránni heldur 

voru þær stöllur að takast á við persónuleg vandamál sín um leið. Textarnir í 

sýningunni voru raunverulega vandamál þeirra fjögurra. Í verkinu töluðu þær óbeint 

til aðila sem þeim voru nánir, nokkurs konar uppgjör þeirra við ástvini sína. (Karen 

María Jónsdóttir, munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 

,,Ein úr hópnum hafði átt í riflrildi við mömmu sína, önnur var að hætta með 

kærastanum sínum. Til dæmis kunni Aino  ekki frönsku og ég var leið yfirr því að þekkja 

ekki Ameríska afa minn sem heitir Leó svo þetta var margþætt sýning” (Karen María 

Jónsdóttir, munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 

1.4.3. Hinn rammgervi kastali; Hjartað 

Þar sem þær Erna, Karen og Aino voru enn allar við nám í mismunandi löndum gátu 

þær einungis unnið saman í jóla- og sumarfríum og voru þau nýtt vel. Þann 4. janúar 

1997 frumsýndi Dansleikhús með Ekka verkið Hinn rammgervi kastali; Hjartað. 

Verkið var sýnt í þjóðleikhúskjallaranum og var flutt af Ernu, Kareni Maríu, Aino og 



Hrefnu Hallgrímsdóttur leikkonu. Verkið fjallaði um ástsýki og leitina að hinni 

fullkomu sjálfsmynd. Enn prófuðu EKKA stúlkur sig áfram og unnu þær nú í fyrsta 

sinn með tónlistarmönnum og varð hljómsveitin Skárren ekkert fyrir valinu. 

Hljómsveitina skipuðu á þeim tíma þeir: Eiríkur Þórleifsson, Guðmundur 

Steingrímsson og Kjartan Guðnason. (Karen María Jónsdóttir, munnleg heimild, 

17.febrúar 2009) 

 

1.4.4 Ég sá ekki glottin 

Verkið ,,Ég sá ekki glottin” var sýnt í Þjóðleikhúskjallaranum þann 4. Janúar 1999. 

Verkið fjallaði um einelti í öllum myndum og birtingarmynd þess. Handritið var 

samið af þeim EKKA stúlkum en sýningin var að hluta til byggð á ljóði Ingunnar 

Valgerðar Henrikssen, 13 ára stúlku sem hafði verið lögð í einelti. (Erna Ómarsdóttir, 

munnleg heimild, 27 febrúar 2009) 

Tónlistin var samin af þeim Kjartani Guðnasyni, Valdimari Kolbeinni Sigurjónssyni 

og  Árna Heiðari Karlssyni.  Ég sá ekki glottin er að mati Ernu eitt af 

eftirminnilegustu verkunum sem hún flutti með EKKA (Erna Ómarsdóttir, munnleg 

heimild, 27 febrúar 2009) 

 

,,Í verkinu ,,Ég sá ekki glottin” varð þá söng ég Blue Velvet það var mjög 

eftirminnilegt. Strákarnir í hljómsveitinni sem var að spila með okkur fengu hláturskasti þegar 

ég heimtaði að fá að syngja lagið.” (Erna Ómarsdóttir, munnleg heimild, 27 febrúar 

2009) 

 

1.4.5. BER 

Verkið ,,Sá ekki glottin” síðar að undirstöðu í sýningunni ,,Ber”. 

Handritið af verkinu Ber var samið af leikhópnum en hann samanstóð af þeim Ernu 

Ómarsdóttur, Guðmundi Elíasi Knúdsen (sem er nú dansari við Íslenska 

dansflokkinn) Karen Maríu, Aino Freyju, Friðriki Friðrikssyni, Hrefnu 

Hallgrímsdóttur auk Richard Kolnby.  Margrét Sara Guðjónsdóttir kom síðar inn fyrir 

Karen Maríu þar sem hún eignaðist barn á þessum tíma. (Erna Ómarsdóttir, munnleg 

heimild, 27 febrúar 2009) 

 



Aftur fengu Ekkastúlkur tónlistarmann til liðs við sig og að þessu sinni var það Frank 

Pay sem varð fyrir valinu.  Hrefna Hallgrímsdóttir steig þá á svið með Ernu, Aino og 

Karen í fyrsta sinn. Verkið var frumsýnt í Tjarnarbíói þann 6. október 1999 undir 

leikstjórn Árna Péturs Guðjónssonar.  Uppbygging verksins Ber var eins og röð 

myndbrota eða nokkurs konar slidemyndasýning. Myndir eineltis og ofbeldis voru 

dregnar upp bæði frá sjónarhóli fórnarlambs, geranda sem og áhorfandans. Lýsingar á 

draumum notuðu þær síðan til að draga fram frekari andstæður. (Erna Ómarsdóttir, 

munnleg heimild, 27 febrúar 2009) 

 

Verkið Ber var fysta verk Dansleikhúss með Ekka sem sýnt var á erlendri grundu. Ber 

var sýnt á listahátíðinni New Baltic Dance 2000 í Vilnius, Litháen og á 

Íslandsdeginum á EXPO 2000 í Hannover, Þýskalandi. 

Verkið var einnig sýnt á Íslandi í Tjarnarbíói fyrir almenningi auk þess sem það var 

sýnt í efri bekkjum grunnskóla hér á landi.(Karen María Jónsdóttir,munnleg 

heimild,17.febrúar 2009) 

 

1.4.6 Tilvist 

Árið 2000 setti Dansleikhús með Ekka í samstarfi við Leikfélag Íslands upp verkið 

Tilvist. Verkið var samið af þátttakendum verksins. Það var ekki eiginlegur 

söguþráður í verkinu heldur var sýningin sýn þáttakenda á lífið og tilveruna. Verkið 

fjallaði um mannleg samskipti og einnig um hvernig þau hafa breyst með 

tækniframförum síðustu ára. Að þessu sinni dönsuðu Erna og Karen ekki en í stað 

þeirra dönsuðu Guðmundur Elías og Sveinbjörg Þórhallsdóttir. Sylvia von Kospoth 

leikstýrði verkinu en Aino og Kolbrún stigu á svið ásamt Friðriki Friðriksyni, Hrefnu 

Hallgríms og Richard Kolnby. Í þessu verki voru í fyrsta sinn áberandi fleiri leikarar 

en dansarar. Tónskáldið Kristján Eldjárn samdi tónlistina fyrir verkið. .(Karen María 

Jónsdóttir,munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 

Einn textanna sem stuðst var við í sýningunni er ljóð eftir Elísabetu Jökulsdóttur um 

konuna sem breytti sér í konu; 
,,KONA SEM BREYTTI SÉR Í KONU 

Einu sinni var kona sem fannst hún ekki líta út einsog kona svo hún reyndi að breyta sér í konu og 

þetta sagði hún mér í fyllsta trúnaði: Fyrst keypti ég mér gervineglur, háhælaskó, perlufestar, varalit, 

gerviaugnhár, andlitspúður, hárlakk, brjóstapúða, hliðartösku, bleikt mínípils og netsokkabuxur. Þegar 



ég var búin að hafa mig til og gáði í spegil, svona til öryggis, leit ég út eins og klæðskiptingur eða 

frumstæður þjóðflokkur og þá var mér bent á konu sem stundaði handayfirlagningar og hún sagði mér 

að þetta kæmi að innan: Kvenleikinn. En þér að segja, bætti hún við og lækkaði róminn, þá hef ég 

alltaf verið hrædd við það sem er fyrir innan, maður veit aldrei hvað kann að leynast þar. (Úr 

“Lúðrasveit Ellu Stínu” eftir Elísabetu Jökulsdóttur. (Karen María Jónsdóttir, munnleg heimild, 

17.febrúar 2009)” 

 

Eins og lesa má úr textanum fjallaði Tilvist m.a. um kynjahlutverk, samskiptabresti, 

hraða nútíma samfélags, biðina í lífinu, viðmið og gildi samfélagsins ásamt 

tilfinningaskala mannsins eins og hann leggur sig. 

 

1.4.7 Eva³  

Verkið Eva3 var unnið uppúr leikritinu Garðveislan eftir Guðmund Steinsson. 

Leikgerðina samdi Karen María og var verkið samið fyrir þrjá dansara og einn 

leikara. Erna, Karen María , Margrét Sara Guðjonsdóttir og Edda Arnljótsdóttir skiptu 

með sér hlutverkum en Aino Freyja leikstýrði. Hljómsveitin Trabant samdi tónlistina. 

Að þessu sinni prófuðu EKKA stúlkur öðruvísi samstarf en hafði áður einkennt 

tónsmíðar fyrir dansverk. Tónlistin var unnin samhliða dansinum, ekki var gert tilbúið 

lag sem dans var saminn við heldur var unnið á jöfnum grundvelli. Verkið hlaut 

Grímuverðlaunin fyrir Dansverk ársins. (Karen María Jónsdóttir,munnleg 

heimild,17.febrúar 2009) 

Að mati Aino Freyju er þetta eitt besta verkið sem þær sömdu.  Ástæða þess telur hún 

vera að í þessari uppfærslu fengu þær í fyrsta sinn nánast fulla fjármögnun fyrir 

verkið. (Aino Freyja Jarvela, munnleg heimild,1.mars 2009) 

 ,,…í fyrsta sinn fengum við nánast fulla fjármögnun fyrir verkefninu sem þýddi að 

við höfðum vinnufrið og gátum einbeitt okkur að því heilshugar og boðið listamönnunum sem 

störfuðu með okkur mannsæmandi laun, ásamt því að vera sjálfar á launum.” .(Aino Freyja 

Jarvela, munnleg heimild,1.mars 2009) 

 

Auk þess sem þær unnu mikla heimilda- og undirbúningsvinnu fyrir sýninguna telur 

Aino einnig að fyrri reynsla uppsetninga hafi skilað sér í verkinu. Eva³ var 

þroskaðasta sýning þeirra þar sem þær náðu að vinna mjög vel saman auk þess sem 

handritið Garðveislan eftir Guðmund Steinsson var mjög gott að mati Aino.  



Eva³ var sýnt á ýmsum hátíðum helst má þar nefna X-Primo í Malmö, Nordic Art 

í Brussel og Aerowaves í London. (Aino Freyja Jarvela, munnleg heimild, 1.mars 

2009) 

 

1.4.8. Hættuleg kynni 

Leikverkið Hættuleg kynni var leikgerð unnin upp úr skáldsögunni Les Liasons 

Dangereuses eftir Choderlos de Laclos. Leikstjórn var í höndum Aino Freyju en 

aðstoðarleikstjóri var Hrefna Hallgrímsdóttir. 

Verkið var sýnt í Borgarleikhúsinu og stigu þar á svið Agnar Jón Egilsson, Jón Páll 

Eyjólfsson, Kolbrún Anna Björnsdóttir, Kristjana Skúladóttir og Vala Þórsdóttir. 

Enginn dansari var í verkinu en Jóhann Björgvinsson sá um sviðshreyfingar. 

(Morgunblaðið,2003) 

 

1.4.9 Afmælishátið Dansleikhúss með EKKA 

Þar sem fyrsta uppfærsla Ekka var í Þjóðleikhúsinu fannst þeim viðeigandi að halda 

afmælishátið sína þar. Bæði vegna þess að dans á Íslandi hófst í Þjóðleikhúsinu auk 

þess sem Þjóðleikhúsið var einnig fæðingarstaður Dansleikhúss með EKKA. EKKA 

stúlkur vildu einnig vekja athygli fjölmiðla á því að ekkert danshús er á Íslandi og 

hugðust því gera innrás inn í Þjóðleikhúsið og gera það að danshúsi í tvo daga. Tinna 

Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri afhenti þeim EKKA stúlkum formlega lyklavöld af 

leikhúsinu í tvo sólarhringa að lögreglu og fjölmiðlum viðstöddum. Haldin var mikil 

hátið og sýndu þar yfir 40 listamenn frumsamin dans-, tónlistar- eða leikverk um allt 

leikhúsið auk þess sem Erna og Margrét Sara sýndu af því tilefni verkið Mysteries of 

Love á stóra sviðinu. (Morgunblaðið, 2007)  

 

Kafli 2; Dansleikhús með Ekka útávið. 

2.1 Umfjöllun fjölmiðla 

Ef litið er yfir gagnrýni verka þeirra í Dansleikhúsinu með Ekka má greinilega sjá þær 

vaxa hratt sem listamenn. Þær byrjuðu ungar og óreyndar en hver sýning virðist hafa 

vaxið með þeim. Gaman er að lesa fyrstu gagnrýni þeirra sem birtist í Morgunblaðinu 

þann 20.ágúst 1996. Þar skrifar Ásdís Magnúsdóttir um upplifun sína af 

dansleikhúsinu svokallaða. Hún skrifar um það að stúlkurnar sem sýndu verk sitt á 



litla sviði Borgarleikhússins höfðu vissulega lagt mikinn metnað í sýningu sína sem 

samanstóð af leik, dansi og texta. Í gagnrýni sinni hefur hún orð á því að henni hafi 

ekki líkað svo vel verk þeirra; 

,,Undirrituð verður að viðurkenna að henni þótti ekkert sérstaklega gaman. Hvers 

vegna? Jú, ef til vill fannst mér verkið skorta tilgang, vera án heildarmyndar, nánast eingöngu 

stuttmyndahrina…nú verð ég að vera minnug þess, að þetta form ku vera vinsælt erlendis og 

stúlkurnar náttúrulega undir áhrifum frá því umhverfi þar sem þær eru við nám. Mikill kraftur 

og dugnaður er í þessum ungu konum og gott að sjá bjartsýnisglampann í augum þeirra.”  

(Ásdís Magnúsdóttir,1996) 

 

Greinilegt er að verk EKKA uxu hratt þar sem gangrýni á verk þeirra varð sífellt betri. 

Í verki þeirra Evu3 hafði Lilja Ívarsdóttir orð á því að verkið væri vel unnið og útfært. 

Einnig nefnir hún að skilin milli leikara og dansara hafi nánast horfið og heilsteypt 

verk hafi verið fært upp. (Lilja Ívarsdóttir,2002) 

 

Þær eru ólíkir dansarar og útfæra hreyfingar sínar með persónulegum stíl sínum. 

Sjálfstæði þeirra í túlkun og hreyfingum er eftirtektarvert og kærkomið inn í íslenskan 

dansheim sem lengi hefur miðað að því að steypa dönsurum í sama klassíska ballettmótið.  

(Lilja Ívarsdóttir,2002) 

Verkið Eva3 hlaut einng góða gagnrýni frá erlendum blöðum en í belgíska 

blaðinu Etcetera var því fleygt fram að EKKA væri “Hið nýja pólitíska 

leikhús frá Skandinavíu”. (Karen María Jónsdóttir, munnleg heimild,17.febrúar 

2009) 

 

 Gagnrýnandinn Julia Skene-Wenzel skrifaði í blaðinu Resolutin! 

 “… an intimate and vulnerable exploration of womanhood…  The two girls 

created a collage of sinister and quirky images, enriched by a unique 

combination of movement material, both subtle and strong… This was a 

compelling piece that transformed the stage into battleground of raw emotions 

and physical endurance.”(Karen María Jónsdóttir, munnleg heimild,17.febrúar 

2009) 

 

Í sama blaði skrifaði Shawn Renee Lent: 

 “Devastating dance theatre! Brilliantly tangled choreography!...With the help of 

genius cinematic lighting and music, Eva³ leaves you overwhelmed, a bit sad, 



and haunted by two tantalizing, yet tormented spines.” .”(Karen María 

Jónsdóttir, munnleg heimild,17.febrúar 2009) 

 

2.2. Grímuverðlaun meðlima EKKA 

Dansleikhús með Ekka og meðlimir þess hafa unnið nokkur Grímuverðlaun. Eva 3 

vann Grímuna fyrir besta dansverk árið 2003 og var það, líkt og áður sagði í fyrsta 

sinn sem sjálfstætt starfandi danshópur hlaut þau verðlaun. Erna Ómarsdóttir hlaut 

einnig dansverðlaun ársins fyrir frammistöðu sýna í verkinu. 

Erna Ómarsdóttir hefur síðan hlotið Grímuna þrisvar. Árið 2005 fékk hún 

dansverðlaun ársins fyrir frammistöðu sína í verkinu “We are all Marlene Dietrich 

FOR“  Tveimur árum síðar eða árið 2007 hlaut hún enn á ný dansverðlaun ársisns auk 

þess sem hún og Margét Sara Guðjónsdóttir fengu verðlaun fyrir smíði á verkinu 

Mysterys of love. (Erna Ómarsdóttir, munnleg heimild, 27.febrúar 2009) 

 

2.3 Sýn íslenskra danslistamanna á EKKA 

Þess þarf að geta áður en lengra er haldið að við ritgerðarsmíð þessa  sendi ég út 

spurningalista til eldri danslistamanna til að fá víðari umfjöllun um flokkinn. Sendur 

var tölvupóstur á 14 listamenn en einungis einn sá sér fært um að svara þrátt fyrir 

ítrekaðar tilraunir. Sá listamaður var Ólöf Ingólfsdóttir. Þess ber að taka tillit til í 

eftirfarandi umfjöllun. 

Fyrsta verk sem Ólöf Ingólfsdóttir sá með Dansleikhúsi með EKKA var Leitin að 

Rómeó. Á þeim tíma þekkti hún ekki til þeirra en hafði gaman af ferskum hráleika 

verksins. Verk þeirra þróuðust áfram og mikill munur var á Leitin af Rómeó og Evu3  

að hennar mati enda höfðu Ekkastúlkur allar klárað nám sitt í milltíðinni.(Ólöf 

Ingólfsdóttir,munnleg heimild 27.febrúar 2009) 

,,Ber og Tilvist voru sýningar sem tóku sjálfa sig á vissan hátt alvarlegar en fyrri 

verk, fullunnar, pródúseraðar sýningar með sviðsmynd búningum og lýsingu…í öllum 

þessum sýningum fékk EKKA til liðs við sig fleiri listamenn, leikara jafn sem dansara og jók 

þannig við listræna breidd hópsins. Eva í 3 var unnin af listrænum metnaði og dansatriðin 

gerðu meiri líkamlegar kröfur en í sumum fyrri verka. ” (Ólöf Ingólfsdóttir,munnleg 

heimild 27.febrúar 2009) 

 

Kafli 3: Áhrif EKKA á íslenskt listasamfélag 

3.1 Áhrif EKKA á starfsferil stofnenda 



Dansleikhús með Ekka var mesti skólinn í lífi Aino að eigin sögn. Hún telur sig hafa 

lært mjög margt sem hefur mótað hana sem manneskju. Hún lærði bæði góða og 

slæma hluti og er þessi reynsla ein mest krefjandi sem og lærdómsríkasta sem hún 

hefur upplifað. Hún var með fingurna í mörgu og kom meðal annars að 

kynningarstarfi, listrænu starfi og ýmis konar verkefnum í fyrirtækjastjórnun. 

(Aino Feyja Jarvela, munnleg heimild, 1.mars 2009) 

 

 ,,Starf mitt fyrir SL er áreiðanlega rökrétt framhald af því að hafa rekið sjálfstæðan 

leikhóp. Ég skil starfið frá mörgum sjónarmiðum og veit hvað mér finnst að mætti vera betur 

gert í því starfsumhverfi sem sjálfstæðum leikhópum er skapað.” (Aino Feyja Jarvela, 

munnleg heimild, 1.mars 2009) 

 

Erna Ómarsdóttir er fullviss um að Dansleikhús með EKKA hafi haft mikil áhrif á 

hennar starfsferil. Að hennar sögn voru þær allar fullar af sköpunarkrafti og höfðu 

mikinn áhuga á að koma honum út. Stemmingin sem myndaðist innan hópsins varð 

þannig að þeim fannst í lagi að ,,gera sig að fíflum” Hún telur að það að hafa unnið í 

hóp hafi aðstoðað hana mikið í að öðlast sjálfstraust til að trúa á eigið ágæti. Að 

hennar sögn munaði miklu að hafa stuðning hópsins í tilraunastarfseminni. Einng 

telur hún það hafa verið mikill skóli í að læra að vinna með ólíku fólki og koma 

hugmyndum sínum frá sér. (Erna Ómarsdóttir, munnleg heimild, 27.febrúar 2009.) 

  
3.2. Áhrif Dansleikhúss með EKKA á danssenuna 

Að mati Aino hafði tilraunastarfsemi þeirra hugsanlega kveikt áhuga sviðslistafólks til 

að gera tilraunir með formið. Þess má geta að Íslenski Dansflokkurinn og Leikfélag 

Reykjavíkur stofnuðu einmitt dansleikhússamkeppni sem gekk út á það að leikurum 

og dönsurum var gert kleift að gera tilraunir saman. (Aino Freyja Jarvela, munnleg 

heimild,1.mars 2009) 

Karen María samsinnir Aino og bætti við: ,,það mætti segja að fyrir misskilning áttum 

við stóran þátt í koma af stað hypeinu sem kallað er dansleikhús. Meira fyrir 

misskilning heldur en að við höfum ætlað okkur að gera dansleikhús á borð við þau 

sem störfuðu í Evrópu “ sagði Karen en skömmu eftir að Dansleikhús með EKKA 

festi sig í sessi spruttu fram fleiri ,,dansleikhús” Dansleikhússamkeppni 

Borgarleikhússins byrjaði stuttu eftir að þær komu fram á sjónarsviðið. Seinna reyndu 



þær að brjóta sig frá þessum dansleikhússtimpli og tóku þá upp nafnið EKKA. (Karen 

María Jónsdóttir, munnleg heimild, 17.febrúar 2009) 

 

Á þeim tíma sem Karen var við nám í Hollandi var ekki búið að aðgreina 

dansarabraut frá danshöfundabraut. Þegar Karen vann að hugmyndum fyrir dansbraut 

Listaháskóla Íslands hugsaði hún mikið til námsins sem hún hefði viljað fá. Hún sótti 

á sínum tíma mikið í aðrar deildir og lenti í töluverðum vandræðum fyrir vikið. 

Skólastjórnin gerði henni það ljóst að hún ætti ekki að vera að sækja í myndlistar og 

tónlistardeild heldur halda sig innan síns ramma. En það var einmitt þessi blöndun 

listgreina sem heillaði Karen hvað mest. Að hennar sögn var eins og skólinn væri á 

móti sjálfstæðri hugsun og vildi steypa öllum í sama mótið. Það sem Karen vill ná 

fram með náminu á Íslandi er einmitt að skapa sjálfstætt starfandi listamenn sem eru 

opnir fyrir því að vinna við ólíkar listgreinar hvort sem þeir velja svo að gera það eða 

ekki þá höfum við a.m.k. kynnt þennan möguleika fyrir nemandanum. Það er því 

óhætt að segja að spor Ekka sjáist í snjónum (Karen María Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 17.febrúar, 2009). 

 

3.3.Áhrif stofnenda EKKA á listasamfélagið 

Að mati Ólafar Ingólfsdóttur eru áhrif Ernu Ómarsdóttir mikil. Hún hefur vakið mikla 

athygli erlendis sem og hér heima og hefur sýnt Íslendingum fram á að möguleiki er 

fyrir folk frá íslandi að ná glæsilegum frama. Hún er einnig mikil fyrirmynd ungra 

dansara þar sem hún sýnir fram á mikilvægi þess að fólk fylgir sannfæringu sinni. 

(Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 27.febrúar 2009) 

,,Ef maður hefur ástríðu fyrir dansinum á maður líka erindi við heiminn. Vinna Ernu 

með Íslenska dansflokknum breytti líka hugmyndum dansaranna í flokknum um spunavinnu 

og hlutverk dansarans í sköpunarferli gaf þeim nýja vinnuaðferð og blés þeim auknum 

sköpunareldi í brjóst (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild,27.febrúar 2009) 

 

Að mati Ólafar hefur Karen María unnið ómetanlegt starf í menntamálum dansara. 

Hún hefur samið námsskrár fyrir kennslu á framhaldsskólastigi auk þess að hafa verið 

í þriggja manna nefnd sem mótaði dansbraut Listaháskóla Íslands auk þess að hafa 

veitt brautinni forstöðu frá upphafi.  ,,Hún hefur unnið mikið starf í þágu dansins innan 

stjórnkerfisins og er hvergi nærri hætt.”(Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild,27.febrúar 

2009) 



 

Ólöf taldi sig ekki geta lagt mat á áhrif Aino Freyju þar sem hún þekkir ekki svo 

mikið til starfa hennar á þeim vettvangi. (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 

27.febrúar 2009) 

 

Niðurstöður 
Eftir að hafa þrætt sögu þeirra EKKA stúlkna er áhugavert að sjá hvernig sýningar 

þeirra uxu við hverja uppfærslu.  Mér finnst greinilegt að Dansleikhús með EkKA 

hefur haft mikil áhrif á íslenskt danslíf sem og íslenskt listalíf. Í sýningum sínum unnu 

þær Erna, Karen og Aino bæði með leikurum, tónlistarmönnum og dönsurum og tel 

ég að margar listgreinar hafi þróast með þeim á Íslandi. Hvað varðar áhrif EKKA á 

danssenuna er ég sammála Ólöfu Ingólfsdóttur um áhrif velgengni Ernu Ómarsdóttur.  

Hún hefur rutt leiðina um Evrópu og er mikil hvatning fyrir íslenska dansara. Að 

mínu mati tel ég að áhrif EKKA hafi verið þónokkur en markverðari eru þó áhrif 

stofnenda þess nú í dag. Öll sú vinna í þágu dansins sem Karen María hefur unnið er 

aðdáunarverð og stendur þar hæst nám í dansi á Háskólastigi. Danssenan á Íslandi 

mun stækka til muna með tilkomu þessa. Aino hefur einnig nýtt reynslu sína af vinnu 

í sjálfstæðum leikhóp og gegnir nú formannstöðu Sjálfstæðu leikhúsanna.  

Þessar konur hafa rutt brautina fyrir íslenska dansara og því tel ég mikilvægt að við, 

fyrsti BA-dansbekkur Íslands,nýtum okkur þeirra reynslu.  Þær hafa sýnt það og 

sannað að möguleiki er á að starfa sjálfstætt á íslandi sem dansari og gefið okkur 

yngri kynslóðum dansara byr undir báða vængi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ______________________ 



       Sigríður Soffía Níelsdóttir 
       Reykjavík 4 mars,2009 
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Viðauki 

Spurningar voru sendir á eftirfarandi danslistamenn; 

Ólöf Ingólfsdóttir, Katrínu Hall, Ingibjörgu Björnsdóttur, Báru Magnúsdóttur, Maríu 

Gísladóttur, Helgu Bernhard, Láru Stefánsdóttur, Lauren Hauser, Nönnu Ólafsdóttur, 

Auði Bjarnadóttur, Örn Guðmundsson, Lilju Ívarsdóttur. 

Þar að auki voru sendir spurningalistar á Ragnar Kjartansson myndlistamann og John 

Ashford. 

 

Einungis Ólöf Ingólfsdóttir svaraði spurningunum.  

 

Hér að neðan má sá spurningarnar sem sendar voru; 

Hvenæar varstu fyrst vör við Dansleikhús með Ekka var eitthvað sem vakti áhuga inn 

á starfi þeirra?; 

Hvernig fannst þér þróun þeirra hafa orðið þegar þær unnu Grímuna fyrir Evu í 3? 

Finnst þér að  Dansleikhús með Ekka sem fyrirbæri hafi haft áhrif á íslenskt 

danssamfélag ef svo er hvaða áhrif. 

Hvaða áhrif telur þú að stofnendur DLE (Erna Ómars, Aino Freyja og Karen María) 

sem einstaklingar hafi haft á danssenuna á íslandi? 

 

Tekin voru opin viðtöl við stofnendur Dansleikhúss með EKKA, viðtölin 

voru byggð á eftirfarandi spurningum; 

 

Fullt nafn, menntun,atvinna þessa stundina og aðrar upplýsingar um þig sem þú 

myndir vija koma á framfæri; 

Hverjir voru voru upphaflegu stofnendur Ekka, komu einhverjir seinna inn? 

Hvar varst þú stödd (í lífunu,sem og landfræðilega) þegar þetta allt hófst, hver var 

hvatinn að samstarfinu? 

Hvert var fysta verkið ykkar, hvað hét það út á hvað gekk tað? 

Af þeim verkum sem þið gerðuð er eitthvað verk í sérstöku uppáhaldi? Afhverju? 

Hvernig kom til að þið réðust í það að stofna dansflokk, var upprunalega hugmyndin 

bara að gera sýningu eða voruð tið með hugmyndir á lofti frá byrjun um framhald? 



Nú vann Eva 3 til verðlauna, var það fyrsta verk ykkar þar sem allt small saman? 

Hvað gerði Evu 3 frábruðið hinum verkum ykkar 

Þegar þið voruð að gera verk voruð  þið jafnt að semja eða sktiptust þið á í 

ákvarðanatökum? Hvernig skipulögðið þið ykkur? 

Hvaðan kemur nafnið Dansleikhús með Ekka og hvernig kom nafnið til? 

Hvaða áhrif finnst þér að Dansleikhús með Ekka hafi haft á íslenskt danslíf 

Hafði DLE áhrif á þann stað sem þú ert á núna ? 

Er eitthvað á döfinni hjá DL Ekka? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


