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Inngangur 
 

Commedia dell’arte er hugtak sem margir hafa heyrt um en færri hafa haft kynni af. 

Á 2. ári mínu í leiklistardeild Listaháskóla Íslands varð ég og bekkurinn minn þess 

heiðurs aðnjótandi að fá Rafael Bianciotto sem kennara. Rafel kenndi okkur Commedia 

dell‘arte tækni sem hann hafði sjálfur numið af læriföður sínum, Mario Gonsales. Nú 

tveimur árum seinna hef ég nýlokið við að leika í uppfærslu á klassísku verki undir 

leikstjórn Rafaels. Um er að ræða Þrettándakvöld eftir Shakespeare. Leikendur eru 

útskriftarbekkur Leiklistardeildar Listaháskóla Íslands ásamt fjórum valinkunnum 

leikurum úr Þjóðleikhúsi Íslendinga, en verkið var sett upp í samvinnu við Þjóðleikhúsið 

og sýnt þar. Leikararnir fjórir eru í stafrófsröð Arnar Jónson, Eggert Þorleifsson, Guðrún 

Gísladóttir og Ragnheiður Steindórsdóttir. Útskriftarbekinn að þessu sinni skipa, Bjartur 

Guðmundsson, Hannes Óli Ágústsson, Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Stefán Benedikt 

Vilhelmsson, Vigdís Másdóttir, Walter Geir Grímsson og undirrituð, Þorbjörg Helga 

Þorgilsdóttir. 

 Það er ekki auðvelt að gera heilli leiklistarhefð skil í stuttu máli, en það skal þó 

reynt hér, án þess að umfjöllunin verði stuttaraleg. Markmið þessarar ritgerðar er að 

skoða hvað felst í Commedia dell’arte hefðinni. Farið verður ítarlega í uppruna 

hefðarinnar og einnig í tæknina sem fylgdi þessari vinsælu leiklistarhefð. Rætt verður um 

tækni Rafael en um hana hefur lítið verið ritað á íslensku hingað til. Annars mun ég 

styðjast mikið við vinnuferlið fyrir sýningu Þrettándakvölds, því að fyrstu vikunnar fóru í 

það að læra og rifja upp Commedia dell‘arte tæknina sem Rafael og Mario Gonzales hafa 

þróað. 

Að endingu mun ég skoða og leggja mat á það hvernig það kom út að nota 

leikaðferð Rafaels í klassísku Shakespeare-verki. 
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Uppruni hefðarinnar 

 

Commedia dell’arte er heitið á leiklistarhefð og leiktækni sem á uppruna sinn á Ítalíu um 

miðja 16. öld. Hefðin þróaðist meðal óbreyttrar alþýðu Ítalíu á endurreisnartímanum og 

varð til á ítölskum markaðstorgum. Listamennirnir beittu fyrirferðamiklum leikstíl þar 

sem þeir þurftu að ná athygli fólksins til að koma sér á framfæri.1 Leikstíllinn verður 

ræddur nánar í næsta kafla, en rétt er að fara fyrst örlítið yfir sögu og uppruna 

hefðarinnar. 

Commedia dell‘arte var listform alþýðunnar og varðveittist því aðallega í 

munnlegri geymd. Þess vegna þurfa fræðimenn oft að geta í eyðurnar og treysta á skrif 

sem rituð voru löngu eftir upphafsár hefðarinnar.2 Tæknin barst á milli kynslóða, mann 

fram af manni. Ítalskir leikarar 16. aldar unnu úr hefðum sem þegar voru til, s.s. spuna 

með grímur, söng og dans og þróuðu úr því nýja leiktækni sem við þekkjum sem 

Commedia dell‘arte. Næstu tvær aldirnar kenndu Commedia dell‘arte-leikararnir 

einungis útvöldum fjölskyldumeðlimum eða öðrum ungum meðlimum leikhópsins hina 

nýju tækni. Þannig lifði hefðin og tæknin án þess að leikreglur hennar væru nokkurn tíma 

festar á blað.3 

Hefðin hélt vinsældum sínum á Ítalíu og víðar í Evrópu, aðallega í Frakklandi, allt 

til loka 1790.4 Eftir það hvarf Commedia dell‘arte af sjónarsviðinu, líklega vegna þess að 

stílinn þótti ekki lengur höfða til fólks, en á meðan hefðin stóð í blóma vakti hún athygli 

ýmissa þekktra listamanna. Myndlistarmenn á borð við Callot, Watteau og Domenico 

Tiepolo gerðu hana að efni í málverk sín og leikskáld á borð við Goldoni, Moliére og 

Marivaux urðu fyrir áhrifum af hefðinni.5 Sem dæmi má nefna að verkið Tveggja þjónn 

eftir Goldoni, var sett upp í Commedia dell‘arte stíl af Leikfélagi Reykjavíkur árið 1966.6 

                                                 
1 Rudlin, John, 1994:23 
2 Oreglia, Giacomo: Formáli, 2002:8 
3 Rudlin, John, 1994:2 
4 Oreglia, Giacomo, 2002:11 
5 Rudlin, John, 1994:4 
6 Örnólfur Árnason, 1966 
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Einnig má nefna að Moliére er höfundur verka á borð við Don Juan og Tartuffe, sem eru 

flestu áhugafólki um leiklist vel kunn.7 

Commedia dell‘arte hefðin er talin hafa liðið undir lok á seinni hluta 18. aldar. Þá 

tóku við aðrir straumar innan leiklistarheimsins og hefðin hvarf af sjónarsviðinu, a.m.k. í 

sinni upprunalegu mynd því arfleifð hennar lifir enn þann dag í dag.8 

Carlo Goldoni, sem minnst var á hér að ofan var ítalskur lögfræðingur og 

leikskáld á 18. Öld. Hann skrifaði leikritið Teatro comico árið 1750, sem var merkilegt 

fyrir þær sakir að það var einskonar manifesto fyrir gamanleiki. Í þessu verki Goldonis er 

nafnið Commedia dell‘arte í fyrsta sinn notað um þessa hefð á prenti.  

 Áður en nafnið varð til gekk leiklistarformið undir mörgum nöfnum, t.d. la 

commedia all’ italiana (eftir upprunalandinu) eða la commedia di maschere (grímu 

leikur).9 

Á ítölsku þýðir commedia gamanleikur, en arte þýðir ekki bara list heldur einnig 

starf eða iðn.10 Hugtakið má því þýða orðrétt sem gamanleikur atvinnulistamanna eða 

atvinnugamanleikur. Ítalski leiklistafrömuðurinn Dario Fo notaði þá skilgreiningu um 

Commedia dell‘arte að það væri gamanleikur fluttur af atvinnumönnum, eða þeim sem 

taldir eru til viðurkenndra listamanna. Þetta nafn notaði Goldoni til þess að aðgreina 

leikara Commedia dell‘arte frá leikurum sem störfuðu við hirðarnar, en þeir gengu undir 

nafninu Commedia erudita. Sú leikhefð var í mörgu ólík Commedia dell‘arte hefðinni því 

leikararnir léku innandyra, á tilbúnum sviðum, án gríma og eftir skrifuðu handriti.11 

Goldoni á stóran þátt í því að varðveita upplýsingar um Commedia dell‘arte, en 

um leið færði hann gamanleikinn á ný mið með því að gera kringumstæður, atburðarrás 

og persónur raunsærri en venjan var í hinni klassísku hefð.12 

Raunsæir gamanleikir Goldoni eru grunnurinn að gamanleikjum nútímans, en að 

baki liggur margra ára hefð gamanleikja allt frá tímum Grikkja og Rómverja en einnig 

200 ár af gamanleikjum ítalskra atvinnuleikara.13 

                                                 
7 Roy, Donald, 2000 
8 Fraser, Neil, 2004:51 
9 Oreglia, Giacomo, 2002:11 
10 Sama heimild 
11 Rudlin, John, 1994:13-14 
12 Ólafur Jónsson, 1966:7 
13 Fraser, Neil, 2004:51 
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Upprunaleg leiktækni 

 

Gamanleikir ganga jafnan út á að gera grín að og ýkja það sem þykir mikilvægast í 

samfélaginu í þeim tilgangi að vekja kátínu áhorfenda og hlátur. Þó er ekki óalgengt að 

gamanleikir hafi einhvern siðbætandi tilgang, ekki síst þegar þeir snúast um mannlegan 

veikleika og flónshátt. Commedia dell’arte hefðin er flókin og margþætt og hefur allflest 

einkenni gamanleikja, enda talið eitt merkasta fyrirbærið í sögu gamanleikja.14 

Þegar litið er til þess hversu lítið er til af upprunalegum heimildum um Commedia 

dell‘arte, er það áhugaverð staðreynd að nöfn margra leikara frá upphafsárum tækninnar 

hafa varðveist, ásamt nöfnum þeirra persóna sem þeir léku og sköpuðu. Þessar 

upplýsingar gefa okkur innsýn í hvernig persónur voru í sýningum Commedia dell’arte 

leikflokka. Sem dæmi má nefna leikarann Giovanni Pellesini sem er upphafsmaður 

persónunnar, Pedrolini15, þjóns sem oft varð aðhlátursefni sökum mikils heigulsháttar. 

Annað dæmi er Francesco Gabrielli sem skapaði karakterinn Scarpino16 sem líkt 

Pedrolini var hugulsaus þjónn eða zanni, sem er samnefnari yfir persónur sem voru 

einfeldningslegir þjónar.  

Líkt og aðrir leikarar Commedia dell’arte hefðarinnar léku Giovanni og Francesco 

sama hlutverkið alla sína ævi. Það ber því engan að undra að þeir líkt og aðrir leikarar 

hefðarinnar voru mjög færir á sínu sviði.17 

Persónurnar sem nefndar voru hér að ofan, eru dæmi um fastmótaðar 

leikpersónur; eitt helsta einkenni Commedia dell‘arte hefðarinnar. Talið er að fyrirmyndir 

persónanna séu sóttar í klassískar erkitýpur úr verkum rómversku leikskáldanna Plautusar 

og Terence.18 Þeir voru uppi á 2. og 3. öld fyrir Krist. Plautus er fyrsta rómverska 

leikskáldið sem sérhæfði sig eingöngu í gamanleikjum og verk hans eru meðal þeirra 

elstu sem varðveist hafa.19 

                                                 
14 Jón Viðar Jónsson, 1998 
15 Rudlin, John, 1994:134 
16 Rudlin, John, 1994:147 
17 Fraser, Neil, 2004:51 
18 Fraser, Neil, 2004:51 
19 Brown, Andrew, 2000 
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Plautus og Terence hafa í gegnum tíðina haft áhrif á marga gamanleikjahöfunda. 

Þar ber helst að nefna, Moliére og Shakespeare. Gamanleikurinn Comedy of errors eftir 

Shakespeare er t.a.m. byggður á verkinu Menaechmi eftir Plautus.20 

Við sköpun persóna Commedia dell‘arte hefðarinnar sóttu leikararnir einnig 

innblástur í sitt nánasta umhverfi, enda gekk gamanið oftar en ekki út á að hæðast að 

samtímanum. Hinir kómísku þjónar hefðarinnar, zanni, töluðu til dæmis með grófri og 

háværari röddu þar sem þeir voru byggðir á fátækum feneyskum sölumönnum sem seldu 

varning sinn á fjölsóttum torgum með tilheyrandi öskrum og látum.21 

Persónusafn Commedia dell‘arte samanstóð að jafnaði af 10 ólíkum persónum. 

Hver og ein hafði mismunandi göngulag, hreyfingar, grímur og búninga. Áhorfendur 

þekktu vel til þeirra allra og þeirra helstu auðkenna. Hér að neðan getur að líta 

dæmigerðan hlutverkalista Commedia dell‘arte leikhóps: 

  

Nafn  Lýsing 

Pantalone Gamall, fégráðugur maður 

Columbine Þjónustustúlka, oft ástkona Arlecchino/Harlequin

Il Dottore Piparsveinn eða ekkill, oft faðir elskendanna 

Il Capitano Hermaður, einfari og gortari 

Arlecchino Kómískur þjónn, oft ástfangin af Columbine  

Pulcinella Kómískur þjónn, þrasgjarn 

Pedrolino Kómískur þjónn, oft mesti trúðurinn 

Brighella Kómískur þjónn, slunginn og kaldhæðinn 

Scapino Kómískur þjónn, lyginn og gleyminn 

Scaramuccia Kómískur þjónn, lipur og fámáll 

Fraser, Neil, 2004, bls.52-55 

 

Þessi listi er alls ekki tæmandi, því hefðin var í stöðugri þróun og engir tveir 

leikflokkar eins. Til eru dæmi um fleiri persónur og einnig bera persónurnar í töflunni hér 

að ofan stundum önnur nöfn. Vert er að nefna tvær persónur til viðbótar þeim sem taldar 

                                                 
20 Rudlin, John, 1994:16 
21 Rudlin, John, 1994:23 
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eru hér að ofan. Það eru elskendurnir (innamorat á ítölsku). Þeim er yfirleitt lýst sem 

ungu fólki og fallegu. Þau eru vel máli farin, víðlesin og yfir sig hrifin af ástinni.22 

Allt fram á 19. öld samanstóð Ítalía af mörgum smáríkjum. Commedia dell’arte 

hóparnir vildu ná til sem flestra og ferðuðust því reglulega um gjörvalla Ítalíu með 

sýningar sínar. Til að koma til móts við íbúa hinna mismunandi ríkja löguðu þeir sig að 

mállýskum og venjum á hverjum stað fyrir sig. Persónurnar stóðu fyrir ákveðnar 

erkitýpur frá þessum stöðum og töluðu mál þeirra. Á þessum tíma voru mállýskur á Ítalíu 

margar og ólíkar og fólk frá ólíkum landshlutum skildi oft ekki hvort annað. Það fór því 

eftir því hvar á landinu leikið var, hvaða persóna var í aðalhlutverki. Til að mynda voru 

Arlecchino, Pantalone og Brighella frá N-Ítalíu og voru því í aðalhlutverkum þegar leikið 

var á þeim slóðum, en í suðri voru það Pulcinella og Il capitano.23 

Sýningar Commedia dell‘arte leikhópanna fóru fram utandyra. Hinar fastmótuðu 

persónur voru þátttakendur í ákveðnni atburðarás sem ekki var skrifuð og því að mestu 

spunnin af leikurunum. Efnisþráðurinn var einfaldur og málfarið oftar en ekki ögrandi, 

sérstaklega úr munni hinna kómísku þjóna.24  

Söguþráðurinn snérist yfirleitt um ást, peninga og hefnd. Í upphafi hefðarinnar var 

flétta verkanna kölluð canovaccio eða soggetto, en síðar var farið að tala um scenario. 

Scenario var nánast undantekningalaust í þremur þáttum. Hver þáttur þurfti að hafa sitt 

eigið upphaf, miðju og endi, en uppbyggingin var að sjálfsögðu aldrei eins, þar sem 

verkið var unnið í spuna. Algeng umfjöllunarefni leikspunanna voru t.d. brúðkaup, 

ofbeldi herra á þjónum sínum, skopstæling á ellinni, kynferðislegir tilburðir og hvaðeina 

annað sem kítlað gat hláturtaugar áhorfenda. 

Þótt að sýningarnar voru að mestu leyti spunnar voru tilbúin atriði í hverri 

sýningu. Innkomur og útgöngur af sviðinu voru t.d. alltaf fyrirfram ákveðnar og æfðar. 

Um þessar æfingar sá carago, sem kalla mætti leikstjóra í nútímasamhengi. Hans 

hlutverk var að fara með leikurunum í gegnum fléttuna fyrir sýningar og sjá um leikmuni. 

Leikmunirnir voru yfirleitt ekki margir, e.t.v. veski, bréf, sverð eða annað smálegt.25 

                                                 
22 Rudlin, John, 1994:106 
23 Rudlin, John, 1994:7-8 
24 Jakob Benediktsson, 1998:54-55 
25 Rudlin, John, 1994:53-55 
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Þegar carago hafði kynnt leikurunum fléttuna, var það þeirra hlutverk að spinna 

samræður út frá efninu og setja inn lazzi þar sem það átti við. Lazzi var spuni, algerlega 

ótengdur söguþræðinum.26 Leikararnir stigu út fyrir ramma verksins með gamanaðriti 

sem gat verið söngur, dans, samtal eða eintal. Lazzi á ítölsku þýðir band og ekki er 

ólíklegt að senurnar hafi haft þann tilgang að binda verkið saman.27 

 Grímur skipa veigamikinn sess í Commedia dell‘arte hefðinni. Þegar leikarnir 

settu upp grímurnar urðu þeir á svipstundu að þeirri persónu sem gríman tilheyrði og urðu 

að tileinka sér alla eiginleika persónunnar sem fylgdu grímunni. Markmið leikarans var 

að túlka það sem persónan stóð fyrir fremur en að kanna dýpt tilfinningalífs hennar og 

túlka það. Það má þó alls ekki halda að hinar fastmótuðu persónur Commedia dell‘arte 

hefðarinnar  hafir verið einfaldar eða ómennskar. Þær gátu sungið, blótað, elskað og 

hatað líkt og venjuleg manneskja en um leið og sýningu lauk og grímurnar voru settar í 

geymslu hvarf allt sem þær höfðu upplifað í sýningunni. Gríman tók ekki með sér 

minningar frá einni sýningu til annarar, hún átti sér aldrei fortíð. 28 Það er heldur ekki í 

anda Commedia dell’arte hefðarinnar að velta sér upp úr því sem liðið er, aðeins núið og 

það sem gerist næst skiptir máli. Með þessum orðum skulum við yfirgefa fortíðina og 

færa okkur yfir í samtímann. 

 

 

                                                 
26 Rudlin, John, 1994:57 
27 Oreglia, Giacomo, 2004:53 
28 Rudlin, John, 1994:34-36 
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Aðferð Rafaels Bianciotto 

 

Árið 2009, setti Nemendaleikhúsið í samstarfi við Þjóðleikhúsið upp gamanleikinn 

Þrettándakvöld eftir Shakespeare. Leikstjóri sýningarinnar, Rafael Bianciotto, vinnur 

með tækni sem er arfleifð af Commedia dell‘arte hefðinni. 

 Rafael er ættaður frá Argentínu en hefur verið búsettur í Frakklandi í yfir 20 ár. 

Hann kom fyrst til Íslands árið1994, þá sem aðstoðarleikstjóri hjá læriföður sínum Mario 

Gonzales. Saman settu þeir, ásamt öðru góðu fólki, upp sýninguna Trúðar sem var 

loksýning útskriftarbekkjar Leiklistarskólans árið 1994. Halldóra Geirharðsdóttir og 

Bergur Ingólfsson voru hluti af þessum útskriftarhóp, en þau léku einnig í sýningu sem 

Rafael leikstýrði í Borgarleikhúsinu leikárið 2008. Það var sýningin Dauðasyndirnar sem 

er frjálsleg túlkun á Guðdómlegum gamanleik Dantes,29 en Rafael vinnur þar með sömu 

tækni og í Þrettándakvöldi.30 

Þessa tækni lærði Rafael hjá læriföður sínum, Mario Gonzales. Mario er fæddur 

og uppalinn í Guatemala þar sem hann hlaut menntun sína og starfaði sem leikari. Þegar 

hann var 25 ára fluttist hann til Frakklands og starfaði m.a. í 8 ár við Theatre de Soleil í 

París, en það er þekkt framúrstefnuleikhús þar sem spuni og óvæntar uppákomur eru 

daglegt brauð.31 Þar hóf hann að kynna sér Commedia dell‘arte hefðina, og hagnýtti sér 

síðar arf hennar til þess að þróa sína eigin tækni.32 

Þegar Rafael flutti til Frakklands hóf hann að læra hjá Mario Gonzales og heldur 

því fram að tæknin sem hann lærði af Mario hafi breytt sýn sinni á leikhús. „Hann kenndi 

mér allt sem ég veit um trúða, grímur og tækni.“33 Skriflegar heimildir um tækni Rafaels 

og læriföðurs hans, Mario Gonzales, eru af skornum skammti, enda hefð fyrir því að 

Commedia dell‘arte tæknin berist mann fram af manni. Hér verður því að miklu leyti 

stuðst við upplýsingar sem fram komu í ferlinu, við uppsetningu á Þrettándakvöldi og 

fjallað um tæknina eins og hún kom höfundi þessarar ritgerðar fyrir sjónir. Að auki verða 

viðtöl við Mario Gonzales notuð til stuðnings. 
                                                 
29 Borgarleikhus.is skoðað 28. mars 
30 Haukur Ingvarsson, 2009 
31 Þ.Þ. 1994:D 3 
32 Ólafur Engilbertsson, 1988:25 
33 Haukur Ingvarsson, 2009 

8 
 



Aðferðin sem Rafael kennir minnir um margt á hina klassísku Commedia 

dell’arte leikhefð. Hann notast við grímur sem hver hefur ákveðin persónuleika, 

göngulag og rödd. Það eru þó ekki hinar fastmótuðu persónur Commedia dell‘arte sem 

lifna við þegar gríman er sett upp, heldur leggur Rafael áherslu á að hver leikari skapi sér 

persónu sem honum finnst klæða grímuna. Grímurnar eru ekki ólíkar hinum gömlu 

grímum, en persónurnar sem birtast okkur eru ekki Pantalone, Archelino, eða Columbine, 

heldur persónur eins og Eddy average, sem er sjálfsöruggur leikari með kynlíf á 

heilanum, eða Maggý, ung atvinnulaus stúlka í ástarsorg. Eggert Þorleifsson leikari 

skapaði persónuna Eddy í vinnuferli Þréttándakvölds og það sama á við um Maggý nema 

hún er mín sköpun. Margar skemmtilegar persónur fæddust í vinnuferlinu, en ekki gefst 

rúm til að telja þær allar upp hér. 

Það er að sjálfsögðu ekki gefið að áhorfendur í dag þekki til Pantalone og félaga, 

líkt og áhorfendur í upphafi Commedia dell‘ arte hefðarinnar gerðu. Þessi aðferð Rafaels 

er því tilvalin leið til að færa persónurnar nær okkar samtíma. 

Áður en ráðist var í sköpun persóna, var unnið með hlutlausar grímur. Slíkar 

grímur voru fyrst notaðar sem æfingatæki af franska leikstjóranum og kennaranum, 

Jacques Copeau árið 1921. Hann greip til þessarar aðferðar til þess að frelsa leikarann 

við sína eigin sjálfsmeðvitund og gera hann um leið meðvitaðari um umhverfið í kringum 

sig.34 

Árið 1988 hélt Mario Gonzales námskeið hér á Íslandi, fyrir íslenska leikara, þar 

sem hann kenndi tækni sína. Í viðtali við Helgarpóstinn þetta ár lýsir hann vinnu sinni 

með hinar hlutlausu grímur: 

 
Þetta námskeið er byggt upp á ströngum reglum. Fyrst vinna leikararnir bara með 

svokallaða hlutlausa grímu sem er laus við öll svipbrigði. Þeir læra að slaka á bak við grímuna 

og tæma hugann. Þá fyrst getur ballið byrjað þegar leikarinn hættir að hlýða sjálfkrafa skipunum 

leikstjórans og láta eins og strengbrúða. Hann verður að beita sig aga, vera afslappaður og finna 

sitt eigið frumkvæði, ljá leik sínum persónulegan lit.35 
 

                                                 
34 Everything2.com skoðað 18. mars 
35 Ólafur Engilbertsson, 1988:25 
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Mario Gonzales er þekktur fyrir notkun sína á hinni svokölluðu þriggja-sekúndna-

reglu. Reglan er þannig að leikarinn bíður í þrjár sekúndur áður en hann sýnir viðbrögð 

við tilskipun. Í blaðaviðtali við Morgunblaðið lýsir Mario Gonzales tildrögum þriggja-

sekúndna-reglunnar, sem varð til þegar hann starfaði með Theatre de Soleil: 

 
Ég var ungur útlendingur, utanveltu, í djúpum umræðum um leikhúsið. Þess vegna var ekki 

komið fram við mig eins og 25 ára mann, frekar eins og átján ára strák sem ekki vissi margt. 

Þetta hjálpaði mér því auðvitað vissi ég eitt og annað og uppgötvaði að umræðurnar skiptu ekki 

máli. Aðeins kjarninn skiptir máli, kvikan, hið nauðsynlega. Til að koma auga á það þarf ekki 

nema þrjár sekúndur, aðeins svolítinn tíma. Bíddu aðeins, talaðu svo. Hinkraðu við, sigrastu á 

hræðslunni og stökktu svo fram. Þetta er leyndarmálið.36 

 

Rafael lagði mikla áherslu á þessa reglu á fyrstu vikum æfingaferlisins. Ef einhver 

gleymdi að bíða í þrjár sekúndur (og það gerðist oft) áttu hinir leikararnir að klappa fyrir 

viðkomandi, þangað til hann gaf skýr merki um að þeir skyldu hætta. Þetta var gert til 

þess að fagna mistökunum sem áttu sér stað. Leikarinn á ekki að hræðast mistök og ef 

þau gerast á hann ekki að hylma yfir þau, því mistök leiða oft af sér eitthvað gott eins og 

Mario Gonzales segir sjálfur: „Oft fer eitthvað öðru vísi en ætlað er og það er einmitt 

nokkuð sem við notum. Óhöppin eru efniviður líka. Þau snúast við þegar unnið er úr 

þeim.“37 Mörgum úr leikhópnum reyndist erfitt að temja sér þennan hugsunarhátt, því 

þegar við gerum mistök eru okkar fyrstu viðbrögð oftast þau að reyna að fela þau. Til að 

venja leikarana af þessum viðbrögðum, var hópurinn látinn fylgja þeirri reglu við æfingar 

að endurtaka þrisvar þau mistök sem hann gerði hverju sinni. 

Samband leikara við áhorfendur er stór þáttur í leiktækni Marios og Rafaels. 

Tæknin gerir ekki ráð fyrir fjórða veggnum, hinum ímyndaða vegg á milli áhorfenda og 

leikara. Leikarinn þarf því að gæta þess að horfa til áhorfenda, en ekki í gegnum þá. 

„Hann verður að gaumgæfa umhverfið sitt vandlega og umgangast áhorfendur eins og 

lifandi verur en ekki eins og einhvern vélrænan massa.“38 Þetta getur skapað skemmtilegt 

samband milli leikarans og áhorfandans. Leikurunum er t.d. heimilt að gera athugasemdir 

við þá áhorfendur sem koma of seint á sýninguna. Valentín, sem leikinn var af Vigdísi 

                                                 
36 Þ.Þ. 1994:D 3 
37 Ólafur Engilbertsson, 1988:25  
38 Ólafur Engilbertsson, 1988:25  
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Másdóttur í Þrettándakvöldi er gott dæmi um persónu sem nýtti sér þennan þátt 

leiktækninnar. Þegar áhorfendur gengu inn í salinn tók hún á móti þeim, í gervi Valentíns, 

og átti í beinu samtali við þá, vísaði fólki til sætis og tilkynnti að sýningin væri að hefjast. 

Segja má að með þessu hafi hún brotið hinn fjórða vegg á milli leikaranna og áhorfenda 

og opnað fyrir frekari samskipti. 

Til að venja leikarana á beint samband við áhorfandann voru allar æfingar 

verksins opnar almenningi og leikararnir hvattir til að bjóða vinum og vandamönnum að 

fylgjast með. 

Á fyrstu vikum æfingaferlisins var farið yfir alla þá þætti sem hér hefur verið 

fjallað um. Það væri auðveldlega hægt að fara mun ítarlega í tækni Rafels en hér er kosið 

að nefna helstu atriðin og leyfa hinum að hvíla í leyndardómi munnlegrarhefðar. 
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Shakespeare og hefðin 

  

William Shakespeare var uppi á árunum 1564-1616. Talið er að hann hafi skrifað 

Þrettándakvöld í kringum aldamótin 1600. 39 Verkið fjallar í meginatriðum um 

tvíburasystkinin Víólu og Sebastian sem verða viðskila í sjávarháska. Víólu rekur á land í 

Iliríu og ákveður að dulbúast sem karlmaður og taka sér nafnið Sesaríó til að fá stöðu við 

hirð Orsínós hertoga. Hertoginn er sjúkur af ást til Ólivíu fögru og sendir Sesaríó (Víólu) 

til hirðar Ólivíu að biðja um hönd hennar fyrir sig. En Ólivía greifynja verður ástfangin af 

Sesaríó og upp úr því hefst flókin atburðarrás sem tekur ekki enda fyrr en 

tvíburasystkinin sameinast á ný. Samfara sögu tvíburanna og ástarþríhyrningsins, er 

fylgst með þjóni greifynjunar, Malvólíó sem er illa leikinn af öðrum vistmönnu Ólivíu 

greifynju.40 

 Nokkur dæmi eru um það að Shakespeare hafi orðið fyrir áhrifum af Commedia 

dell’arte hefðinni og ljóst er að ýmsar persónur Shakespeares eiga sér samsvörun í hinum 

fastmótuðu persónum Commedia dell’arte hefðarinnar. Til að mynda svipar persónunni 

Fjasta úr Þréttándakvöldi (fífl við hirð Ólivíu) mjög til zanni, þjóna sem fjallað var um 

fyrr í ritgerðinni.41 

 Margir kunna að líta svo á að leikstíll Commedia dell‘arte hefðarinnar falli illa 

að verkum Shakespeares, því þar skipar textinn veigamikinn sess á meðan Commedia 

dell‘arte hefðin leggur áherslu á látbragðið. Þetta var a.m.k. skoðun Einars Þórbergssonar 

sem tjáði sig um uppsetningu Rafaels á Þrettándakvöldi í þættinum  Lostafulli 

listræninginn á Rás 1: 

 
Þarna finnst mér vera að rekast á tveir stílar, annars vegar Commedia dell‘arte [...] og hins 

vegar Shakespeare sem hefur sinn ákveðna stíl og sína dýpt í texta. Commedia dell‘arte er hins 

vegar týpuleikur og týpurnar eru það sem ræður í þessari sýningu.42 

 

                                                 
39 Thomson, Peter, 2000 
40 Sjá Þrettándakvöld í þýðingu Helga Hálfdanarson 
41 Elfar Logi Hannesson, 1998:16 
42 Viðar Eggertsson, 2009 
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 Fræðimenn virðast oft haldnir þeim misskilningi að til sé einhver einn „réttur 

leikstíll“ þegar verk Shakespeares eru sett upp. Þetta á hinsvegar ekki við rök að styðjast, 

þvert á móti bendir ýmislegt til þess að margir mismunandi leikstílar hafi verið notaðir á 

þeim tíma þegar Shakespeare skrifaði og setti upp verk sín. Málsniðin í þekktum verkum 

frá tíma Shakespeares eru mjög ólík, og það bendir til þess að gert sé ráð fyrir 

mismunandi leikstílum.43 Það er því varhugavert að halda því fram að ekki sé unnt setja 

upp Shakespeare sýningu í Commedia dell‘arte stíl, þótt auðvitað megi alltaf deila um 

hversu vel tekst til.  

 Í gegnum tíðina hafa verk Shakespears verið sett upp ótal sinnum og í ótal 

stílum og þess eru mörg dæmi að óhefðbundnar Shakespeare-sýningar hafi hlotið góðar 

viðtökur. Á Íslandi er skemmst að minnast uppsetningu Vesturports á Rómeó og Júlíu, 

þar sem loftfimleikar og sirkúsbrögð komu mikið við sögu. Sýningin hlaut hvarvetna 

góða dóma og lof áhorfenda, enda flykktist fólk að til að sjá sýninguna.44 

 Í uppsetningu Vesturports á Rómeó og Júlíu var notast við nýja þýðingu 

Hallgríms Helgasonar á verkinu.45 Þegar Shakespeare er settur upp á Íslandi er oftast 

stuðs við þýðingar Helga Hálfdanasonar og slíkt var einnig tilfellið í þeirri uppsetningu 

Þrettándakvölds sem hér er fjallað um. Á tímabili leit út fyrir að Hallgrímur Helgason 

gæfi frá sér nýja þýðingu á Þrettándakvöldi fyrir uppfærslunaen einhverra hluta vegna 

varð aldrei úr því. Spyrja má hvort ný þýðing hefði haft áhrif á stíl uppsetningarinnar. 

Hefði t.d. nútímalegri þýðing fallið betur að Commedia dell‘arte-leikstílnum? 

  Í dómi um uppsetningu Nemendaleikhúss og Þjóðleikhúss á Þrettándakvöldi 

hafði Þorgerður Sigurðardóttur þetta að segja um samspil texta og látbragðs: 

 
Bæði er flutningurinn óskýr á köflum og svo skapast hreinlega einhvers konar rof milli 

látbragðs og texta [..] Margir leikaranemanna eru nefnilega að gera fína hluti hvað látbragðið 

varðar og sýndu á því sviði mikla hugmyndauðgi og fínstillingu en textinn missir hálfpartinn 

merkinguna. Hann dettur bara einhvern veginn út og það er hætta á að þeir sem ekki þekkja 

verkið fyrir geri það einnig fyrir vikið.46 
 

                                                 
43 Thomson, Peter, 981 
44 Vesturport.is skoðað 25. mars 2009 
45 Leikhus.is skoðað 29. mars 2009 
46 Þorgerður Sigurðardóttir, 2009 
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 Commedía dell‘arte er í grunnin spuna tækni og aðeins þróuð með það í huga 

að fylgja einfaldri fléttu með tilheyrandi látbragði. Verk Shakespeares eru fullmótuð 

handrit þar sem hvert orð hefur ákveðinn tilgang og merkingu. Ef til vill er það þetta sem 

veldur því að fólk eins og Þorgerður upplifi rof milli látbragðs og texta. 

 Ef dómarnir sem vitnað er í hér að ofan eru skoðaðir í heild sinni er ekkert sem 

bendir til þess að Commedia dell‘arte tæknin henti uppsetningunni mjög illa. Við 

ákjósanlegustu aðstæður myndu Commedia dell‘arte tæknin og Shakespeare textinn bæta 

hvort annað upp en ekki vinna hvert gegn öðru líkt og haldið er fram í leikdómunum. 
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Lokaorð 

 

Stundum er talað um Commedia dell’arte sem útdauða hefð, en um leið eru verk 

Shakespeares sögð ódauðleg. Skýringuna má finna í þeirri staðreynd að verk Shakespears 

eru skráð á blöð, en sögufléttur og tækni Commedia dell’arte varðveittust að mestu á 

meðal fólksins sem varð fyrir innblæstri og notaði arfleifð hennar í vinnu sinni. 

Þótt efast megi um ágæti Commedia dell’arte tækninnar er víst að hún hefur sett 

sterkan svip á leiklistarsöguna. Ekki ómerkari menn en Dario Fo og Meyerhold hafa 

stuðst við hana í vinnu sinni. Víða má sjá merki hefðarinnar í samtímanum. Þau birtast 

okkur t.d. í kvikmyndum Charlie Chaplins og Buster Keatons47 og í leikverkum eins og 

Fló á skinni. Commedia dell‘arte leikhefðin hefur vafalítið tekið nokkrum breytingum frá 

því hún átti sitt blómakseið fyrir næstum 500 árum, en þökk sé mönnum eins og Rafael 

og Mario lifir hún enn.  

Uppfærslur á borð við Þrettándakvöld og Dauðasyndirnar halda svo áfram að 

kynna hefðina fyrir almenningi og vekja vonandi um leið áhuga fyrir forminu. 

Uppfærsla Rafaels á Þrettándakvöldi fékk á nokkrum stöðum þá gagnrýni að 

Commedia dell‘arte leikstíllinn félli illa að klassísku Shakespeare-verki. Slík gagnrýni 

kemur e.t.v. ekki á óvart, því margir eru afar íhaldssamir þegar kemur að rótgrónum 

fyrirbærum á borð við Shakespeare. 

Niðurstaðan hlýtur því að vera sú, að það sé háð smekk hvers og eins hvort það 

hæfi verkum Shakespeares að klæðast búningi Commedia dell‘arte. Eða ættu menn e.t.v. 

frekar að spyrja sig hvort það hæfi Commedia dell‘arte leikstílnum að vinna með verk 

Shakespeares? Mætti ekki alveg eins segja að hinn hástemmdi texti Shakespeares standi 

látbragðinu fyrir þrifum? Látbragð Commedia dell‘arte hefðarinnar er að mínu mati engu 

ómerkilegra en texti Shakespeares. 

Uppfærsla Nemendaleiksússins og Þjóðleikhússins er a.m.k áhugaverða tilraun og 

ég vona að fleiri tilraunir verði gerðar með samfléttun á Commedia dell‘arte og 

Shakespeare, því hvort um sig á fullt erindi við Íslenska leikhúsgesti. 

                                                 
47 Rudlin, John, 1994:23 

15 
 



Heimildaskrá 

Borgarleikhus.is skoðað 28. mars 2009. Slóð: 
http://www.borgarleikhus.is/leiksyningar/  

Banham, Martin. 2000. The Cambridge Guide to Theatre. Cambridge University Press, 
Cambridge. 
  - Brown, Andrew. Plautus: 863-864. 
  - Roy, Donald. Moliére: 756-757. 
  - Thomson, Peter. Shakespeare in performance: 981 

Elfar Logi Hanesson. 1998. Líf og vetvangur trúðanna. Lesbók Morgunblaðsins 3. janúar. 

Everything2.com skoðað 18. mars. Slóð:  
http://everything2.com/index.pl?node=neutral+mask&lastnode_id=124&searchy=search 

Fraser, Neil. 2004. Theatre History Exokaned. The Crowood Press Ltd, Ramsbury. 

Haukur Ingvarsson. 2004. Þrettándakvöld: Gamanleikur Shakespeares. Ríkisútvarpið,  

Rás 1. 22. mars. 

Jakob Benediktsson. 1998. Hugtök og heiti í bókmenntafræði. Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, Mál og menning, Reykjavík. 
  - Jón Viðar Jónsson. Gamanleikur: 102-104. 
  - Jakob Benediktsson. Commedia dell‘arte: 54-55 

Leikhus.is. Skoðað 29. Mars 2009. Slóð: 
http://www.leikhus.is/index.php?option=content&task=view&id=74&Itemid=2 

Oreglia, Giacomo. 2002. Inga Estrabaut og Ingegärd Waaranperä þýddu yfir á sænsku. 
Formála skrifar Leif Zern. Commedia dell‘Arte. Ordfront förlag, Stokkhólmi. 

Ólafur Engilbertsson. 1988. Leikararnir verða að fallegum skrímslum. Helgarpósturinn, 
28. janúar. 

Ólafur Jónsson. 1966. „Leikdómur um verkið Leikhús í góðu skapi.“ Alþýðublaðið, 27. 
september. 

Rudlin, John. 1994. Commedia dell‘Arte: An Actors Handbook. Routledge, London. 

Shakespear, William. Þrettándakvöld. Leikhandrit í þýðingu Helga Hálfdanasonar. 

Vesturport.is. Skoðað 25 mars 2009. Slóð: 
http://vesturport.com/?i=27&expand=19-27&b=1,12,TnF.Display 

Viðar Eggertsson. 2009. Lostafulli listræninginn. Ríkisútvarpið, Rás 1. 14. mars. 

16 
 

http://www.borgarleikhus.is/leiksyningar/
http://everything2.com/index.pl?node=neutral+mask&lastnode_id=124&searchy=search
http://www.leikhus.is/index.php?option=content&task=view&id=74&Itemid=2
http://vesturport.com/?i=27&expand=19-27&b=1,12,TnF.Display


17 
 

Þ.Þ. 1994. Þrjár sekúndur og sannleiki. Morgunblaðið, 22. október. 

Þorgerður Sigurðardóttir. 2009. Víðsjá. Ríkisútvarpið, Rás 1. 20. mars. 

Örnólfur Árnason.1966. „Leikdómur um verkið Tveggja Þjónn.“ Morgunblaðið. 28. 
september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- BA ritgerð til B.F.A prófs, leikaranám -
	Mars  2009
	Uppruni hefðarinnar
	Upprunaleg leiktækni
	Aðferð Rafaels Bianciotto
	Shakespeare og hefðin
	Lokaorð
	Heimildaskrá

