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Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða áhrif, verkan og innleiðingu á vídeótækni í leikhúsi

og þróun þess undandarin ár. Tekið verður fyrir leikverkið The Waves eftir breska leikstjórann

Katie Mitchell. Verkið var frumsýnt í London, síðar sýnt í New York og svo seinna sýnt í

Schauspiel Köln af þýskum leikurum þar sem undirritaður sá sýninguna flutta vorið 2011.

Fjallað verður þó sérstaklega og skoðaðar heimildir um sýninguna þegar hún er sett upp í

London í fyrsta sinn. 

Skoðuð verða áhrif og verkan vídeótækninnar á leikara, sviðsetningu og fagurfræði

verksins. Rakið verður tengslin á milli vídeótækninnar og bókarinnar sem verkið er byggt á og

höfund þess, Virginu Woolf. Hvers vegna þessi miðill og þessi bók og hvaða áhrif hafa þau á

hvort annað? 

Helstu heimildir við gerð þessarar ritgerðar er bókin Staging the screen eftir Greg

Giesekam, A Director's Craft eftir Katie Mitchell, heimildamyndbönd um sýninguna og viðtöl

við leikara, leikstjóra og aðstandendur verksins. Einnig verða skoðuð viðbrögð gagnrýnenda við

sýningunni í ýmsum dómum í stærstu fjölmiðlum Bretlands.
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Formáli

Í febrúar 2011 gekk ég inn Schauspiel Köln þar sem mér hafði áskotnast miði á leiksýningu.

Valið var nokkuð handahófskennt og hafði ég ekki neina fyrirframgefna hugmynd um verkið né

leikstjórann. Verkið var á þýsku en leikstjórinn var breskur og það gafst ekki tími áður en ég

kom þangað að kynna mér söguna svo ég bjóst við því að eiga erfitt með að vera fullkomlega

með á nótunum. 

Ljósin dofnuðu í salnum og lýsingin á sviðinu kom upp: einn lestrarlampi sem lýsti niður

á borð. Við borðið sat manneskja og opnaði bók sem lá á borðinu og las upp úr bókinni í

hljóðnema. Textinn var auðvitað á þýsku en greina mátti lágstemmdan lestur, án mikilla

leiktilbrigða, rétt eins og væri verið að lesa fyrir útvarp. Eftir nokkra stund af lestri birtist

myndskeið á stórum skjá sem var staðsettur á miðjum veggnum aftast á sviðinu. Brátt tók ég

eftir því að myndskeiðið sem var sýnt á veggnum var bein útsending og myndavélin var á

sviðinu. Sviðið var troðfullt af myndavélum og græjum og leikararnir hófust handa við að skapa

það sem birtist á skjánum. Til þess notuðu þau lestrarlampa til að lýsa, ýmis efni og spjöld sem

bakgrunna, ótal hluti sem leikmuni og skiptust svo á að vera fyrir framan eða aftan myndavélina

á meðan aðrir hjálpuðust við að skapa tálsýnina fyrir framan vélina. Auk þess að vinna að því að

skapa fyrir myndavélina voru aðrir sem að hömuðust við að búa til ýmiskonar hljóð, líkt og í

útvarpsleikhúsi til að styðja við frásögnina hjá manneskjunni við borðið og myndirnar sem birtar

voru á skjánum. 

Fátt breyttist á sviðinu nema að fólk færði myndavélirnar til fyrir nýtt sjónarhorn og aðrir

hlupu til með búninga, húsgögn eða leikmuni inn í mynd og einn og einn lék fyrir myndavélina.

Við fylgdumst með leikurum vinna tæknilega að sínum störfum en enginn af þeim lék út í salinn

eða virti áhorfendur viðlits. Hins vegar fólust töfrarnir í þeim ótrúlegu myndum og

myndskeiðum sem birtust á skjánum. Þar var okkur hleypti inn í draumaveröld og hugsanir

persónanna, nánast nær en leikari hefði getað boðið okkur að sjá með því að standa á sviðinu og

leika út í salinn af einlægni og innlifun.

Þessi notkun á vídeótækni og fagurfræðin sem fylgdi henni skapaði andrúmsloft sem ég

hafði ekki upplifað í leikhúsi áður. Á sama tíma og hún stemmingin yfirveguð og lágstemmd átti

sér stað mikið hugarflug og ferðalag sem mér fannst vert að skoða. Leikurinn hafði strangan og

óvenjulegan regluramma og ótalmargar rótgrónar leikhúshefðir og gildi voru rofin.
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Vídeó í leikhúsi 

Það getur vart talist nýjung að nota vídeó í leikhúsi. Þá aðferð má rekja aftur um heila öld og eru

heimildir til um að slíkt hafi tíðkast í Frakklandi árið 1904 og einnig var það mjög algengt í

Þýskalandi í kringum 1920. Eins og gefur að skilja var tækjabúnaður eflaust nokkuð frumstæður

um það leyti en þróunin hefur verið hröð og þegar möguleikarnir á notkun á vídeói urðu fleiri,

urðu tilraunirnar fleiri. Kostnaðurinn er minni, tækin eru fyrirferðaminni og þægilegri í notkun

og færnin í eftirvinnslu er margfalt betri.

Uppúr 1980 fór notkun á vídeói í leikhúsi að verða afar algeng í „mainstream“ leikhúsi.

Hún steig upp úr tilraunastarfseminni og varð að algengu tóli í leikhúsi fólksins. Það má þó

frekar segja að tilraunastarfsemi í leikhúsi hafi orðið meira 'mainstream' vegna þess að þeir

leikhópar og leikhús sem voru ítrekað að kanna möguleika vídéósins voru hópar sem voru í

fyrstu talin vera framúrstefnuleikhús en voru að farin að vekja athygli hjá almenningi. Þetta voru

hópar eins og  Forced Entertainment í Bretlandi, The Wooster Group í Bandaríkjunum, La Fura

dels Baus á Spáni og einnig ýmsar sýningar í stóru leikhúsunum eins og í Royal National

Theatre. Það liggur  í eðli leikhússins að vera spegill á samfélagið og skoðar hvað á sér stað og

þær breytingar sem verða á lifnaðarháttum okkar. Sem dæmi um speglun leikhússins á

samfélagið þar sem vídeó kemur við sögu er t.d. uppsetning Nicholas Hytner's árið 2003 á

Hinrik V þar sem ríkti vídeóringulreið á sviðinu til að sýna ofsókn fjölmiðla að Hinriki konungi

– speglun á aðstæðum sem eru nokkuð algengar í dag.1 

Samskiptin á milli leikhúss og kvikmyndarinnar hafa legið undir ágreiningi í gegnum

tíðina og mikið rætt um að leikhúsið reyni að halda í við vaxandi vinsældir kvikmyndarinnar og

reyni jafnvel að herma eftir eða ná í skottið á kvikmyndinni. Sú umræða er þó að vissu leyti

kaldhæðin vegna þess að í upphafi kvikmyndarinnar  reyndi hún að herma eftir leikhúsinu áður

en hún fór að finna sitt eigið form.2 Hin unga kynslóð er þó ekki alin upp við að sitja í leikhúsi

og heyra langa og vel flutta texta á tilbrigðalausu sviði. Þau eru vön að sjá hasar, háskerpu, hraða

og dýnamík. Það eru kröfurnar í dag.3

1 Giesekam, Greg,  Staging the screen: The use of film and video in theatre, Palgrave Macmillan, 2007, bls.2
2 Sama rit, bls.5
3 Sama rit, bls.4
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Alongside director, designer and producer and the rest, a new credit is

becoming common on theatre programmes: 'video designer'.4

 Þetta segir Mark Lawson, breskur blaðamaður og leikhúsgagnrýnandi, í grein sem hann

skrifaði fyrir The Guardian árið 2003 og hafði hún fyrirsögnina: ,,Recorded delivery: Video

performances in live theatre are killing an art form.“  Í greininni er hann afar svartsýnn og lýsir

því að það sé uppgjafartónn í leikhúsinu og að það sé einungis að reyna að þykjast vera

kvikmynd. Hann segir að kraftur og markmið leikhússins sé að vera lifandi og að augnablikið

eigi sér stað þá og þar en ekki í upptökuveri, mörgum vikum áður. Það er raunverulega nándin

og stefnumótið við áhorfendur í leikhúsinu sem ber að hylla.5 Aðrir gagnrýnendur eru honum

síðan ósammála og telja áhrifin bera með sér ný tækifæri og aðrar nálganir. Imogen Russell

Williams, blaðakona, gagnrýnandi og samstarfskona Lawson á Guardian, kemur með annan tón í

sömu umræðu:

Theatrical multimedia used to be badly done, intrusive, and often pointless,

pursuing the high-concept label at the expense of coherence. [...] Recently,

though, I've seen a lot of shows which make inspired use of projection, AV,

techniques and tricks filched from film and TV, pushing the limits of what's

possible on stage while never letting you forget you're in a theatre.6

 

Möguleikunum hefur vissulega fjölgað. Bæði eru opnast fyrir leiðir til að miðla hinu huglæga hjá

persónum. Við höfum manneskjuna í holdi og blóði á sviðinu og við sjáum hana gera eitthvað. Á

móti getur vídeóið fært okkur það sem ætlað er að gerist í höfðinu á manneskjunni; hennar þrár,

draumar, fantasíur og minningar. Vídeóið færir okkur möguleikann á að styðja undir eða skapa

þversögn við þær gjarðir og aðstæður sem eiga sér stað á sviðinu. Einnig er hægt að birta

persónuna á skjánum líkt og í stækkunargleri og sýna öll smáatriðin líkt og í kvikmyndaleik og

svo er hægt að fjölfalda persónuna á skjánum.7 Áhrif vídeósins varða svo ekki einungis

persónurnar á sviðinu heldur opnar hún fyrir stóra gátt í möguleikum á frásagnarmáta. Það er

hægt að koma fleiri upplýsingum á framfæri á skemmri tíma með myndfléttum8 og einnig hægt

að hoppa fram og aftur í sögunni líkt og algengt er í kvikmyndum. 

4 Lawson, Mark, The Guardian: Stage, Recorded delivery: Video performances in live theatre are killing an art form,
5.apríl 2003, sótt 12.apríl 2013.

5 Lawson, Mark, 2003, sótt 12.apríl 2013
6 Williams, Imogen Russell, The Guardian: Stage, Multimedia in theatre: sound and fury, signifying something,

15.desember 2008, sótt 12.apríl 2013.
7 Giesekam, Greg, Staging the screen, bls.11.
8 Þýðing á orðinu „montage“ - hugtak kynnt af Sergei Eisenstein í kringum 1920.
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Þvert á skoðun Lawson, þá virðast margar þær sýningar sem innleiða notkun á vídeói

jafnvel ná meiri nánd við leikhúsgesti. Í staðinn fyrir hið hefðbundna og klassíska leikhús, þar

sem sýningin fer fram aðeins á sviðinu með leikurum sem flytja texta og áhorfendur sitja handan

við hinn fjórða vegg, þá verður leikhúsið og galdur þess til á milli leikara, áhorfenda og

tækninnar/vídeós.9

Í ofnagreindri grein eftir Imogen Russell Williams fjallar hún einnig um ákveðna aðferð

vídeótækninnar í leikhúsi sem hún kýs að kalla „have-your-cake“. Hún lýsir þeim á þessa leið:

Have-your-cake theatre is marked by a kind of legerdemain. A bold,

spectacular trick is played, eliciting a strong response – horror, surprise,

delight. Simultaneously, the workings of the trick are revealed, forcing the

audience to remain alert and on their toes. We respond, but we're also made

to ask ourselves why we're responding, forbidden from sinking back into a

gently smiling drowse of unthreatened appreciation. The experience of

watching the play becomes intensely personal as the audience, in its turn, is

placed under scrutiny.10

Þessi lýsing á leikhúsi óneitanlega hægt að tengja við hið epíska leikhús Bertold Brechts og hugtaki

hans, „framandgerving“. Það hugtak felur í sér einmitt það sama og hér er lýst að ofan, þar sem beitt

er aðferðum til þess að koma í veg fyrir að áhorfendur samsami sig tilfinningalega með því sem á

sér stað á sviðinu. Það er gert með því að minna þau reglulega og allharkalega á að þau séu stödd í

leikhúsi en ekki í töfraheimi. Ekkert var falið og öll leikhúsbrögðin sýnd. Áhorfandinn átti að vera

meðvitaður og gagnrýninn og taka afstöðu til þeirra ákvarðanna sem perónurnar þurftu að taka á

sviðinu.11

Vídeótæknin hefur verið, eins og Gardner bendir á, mikið notuð með þessum hætti. Þar sem

áhorfendur verða vitni að því sem er gert fyrir framan myndavélina og þau svo sjá útkomuna á tjaldi

fyrir aftan. Hollenski leikhópurinn Hotel Modern setti upp sýningu og ferðuðust með um ýmis lönd,

sem hét The Great War. Í sýningunni var búið að koma upp örlitlu módeli af vígvelli sem búinn var

til úr mold, trjágreinum, sandi og fleiru og í módelinu voru litlir hermannatindátar. Litlum

myndavélum var svo komið fyrir í módelinu og leikararnir í sýningunni höfðu það hlutverk að færa

tindátana og myndavélarnar til og stjórnuðu framvindu sögunnar þannig. Áhorfendur fylgdust með

því sem birtist á skjánum og sáu einnig leikarana að verki að skapa það sem birtist á skjánum. Þessi

9 Giesekam, Greg, Staging the screen, bls.12
10 Williams, Imogen Russel, Multimedia in theatre, sótt 12.apríl 2013
11 Britannica: Academic Edition, Alienation Effect, sótt 14.maí 2013.
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áhrif höfðu jafnvel enn meiri áhrif á áhorfendur heldur en þegar þau sjá stóru stríðsmyndirnar í bíói

með allar sínar tæknibrellur. Önnur sýning sem beitt slíkum aðferðum var sýningin Flicker eftir

leikhópinn Big Art Group sem sett var upp 2003. Þetta var grótesk hryllingssýning þar sem, líkt og í

dæmunum hér að ofan, leikarar hlupu um og tóku upp og gerðu lifandi kvikmynd á sviðinu sem var

svo stjórnað og varpað á þrjá skjái, fremst á sviðinu. 

Þessi aðferð virðist vera afar vinsæl og það sem meira er, þá er það orðið góð

markaðssetning að geta auglýst sýningu sem inniheldur spennandi margmiðlunar áhrif.1213

Imogen Russell Williams nefnir nokkrar sýningar sjálf sem vel heppnuðum „have-your-

cake“ leiksýningar og þar á meðal þá sem tekin verður fyrir í þessari ritgerð og skoðuð nánar:

Katie Mitchell's production of Waves also made highly original use of radio

and film techniques while remaining elegantly, unashamedly theatrical. A small

cast inhabited a black set bristling with microphones, creating their own sound

effects throughout – walking in trays of pebbles to conjure children running on

a gravel drive, for example. Eyes closed, you saw the children; eyes open, you

saw an actor on a stage creating an illusion, which you believed: have-your-

cake theatre at its finest.14

Katie Mitchell skrifar um vinnu sína með vídeó í bók sinni The Director's Craft  og tekur þar í

sama streng og Greg Giesekam. Hún segir að þrátt fyrir að vídeótækni í leikhúsi væri ekki nýtt

fyrirbæri og hefði verið notuð af mörgum framúrstefnuleikhópum og nefnir þar The Wooster

Group og fleiri, þá séu vegir þess enn nokkuð órannsakaðir og möguleikarnir ótalmargir. Hún

segir að í leikhúsi séu gróflega tvær leiðir til þess að nota vídeó:

 Að styðja leikmyndina og tengsl hennar við þann hugmyndaheim sem skapaður er í 

verkinu. T.d. að nota myndskeið af skýjum sem að færast þvert yfir skjáinn.

 Að nota það sem þáttakanda/persónu í verkinu. T.d. myndskeið, í beinni útsendingu 

eða fyrirfram tekið upp, af persónu í verkinu eða myndskeið sem stendur fyrir 

sjónarhorn manneskju.1516

12 e. 'exciting multimedia effect'
13 Giesekam, Greg, Staging the screen, bls. 4
14 Williams, Imogen Russel, Multimedia in theatre, sótt 12.maí 2013.
15 Í uppsetningu Mitchell's á Fröken Júlíu er verkið sýnt að mestu leyti frá sjónarhorni Kristínar, vinnukonu og unnustu

Jean's.
16 Mitchell, Katie, The Directors's Craft, Routledge, New York, 2009, bls.90
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Katie Mitchell og hennar handbragð

Katie Mitchell (f.1964) er mögulega eitt þekktasta nafn í bresku leikhúsi og víðar undanfarin

áratug. Hún er fastráðinn leikstjóri og félagi hjá The National Theatre í London. Hún hóf sinn

leikhúsferil fyrir aftan tjöldin en vann sig upp í stöðu aðstoðarleikstjóra hjá m.a. Royal

Shakespeare Company. Hún stofnaði svo sinn eigin leikhóp, Classics On A Shoestring og setti

upp ótal sýningar og leikstýrði sjálf. Hún vann til verðlauna sem besti leikstjórinn árið 1996 á

Evening Standard Awards17 og síðan þá hefur hún sett upp nokkrar sýningar sem hafa vakið

mikla athygli og unnið til ýmissa verðlauna.18 Gagnrýnendur skiptast í fylkingar þegar kemur að

Katie og fólk annað hvort dýrkar hana eða þolir ekki. Hún hefur fengið ýmsa titla í gegnum

tíðina og hefur t.d. verið kölluð „The Princess of Darkness“ breska leikhússins. Hún hefur

sterkann og einkennandi stíl og byggir sínar vinnuaðferðir meðal annars á aðferðum Stanislavski

og er undir miklum áhrifum frá Austur-Evrópsku leikhúsi. Æfingatímabilin eru löng og hún

vinnur náið með leikurum og kafar djúpt í sálfræði karaktera.19 Sýningum hennar hefur verið lýst

á þann hátt að þær einkennist af áköfum átökum tilfinninga og realískum leik og sviðsetningu.

Margar af hennar sýningum hafa verið klassísk verk og hefur hún verið ásökuð um að virða ekki

form og klassíkina í textum verkanna. Hún hefur einkennandi handbragð og segir Nicholas

Hytner, leikhússtjóri National Theatre frá því í formála bókar hennar, The Director's Craft, að

hún sé afar næm og á kjarna verkana en hafi á sama tíma ólíka nálgun og flestir. Hann segist oft

vera ósammála henni í þeim málum en er alltaf jafn hissa þegar hann sér hversu vel hún nær að

glæða nýju lífi í verk sem margsinnis hafa verið sett upp í gegnum tíðina. Hann lýsir henni svo

17 Verðlaunahátíð varðandi framúrskarandi árangur í bresku leikhúsi, styrkt af fréttablaðinu Evening Standard.
18 Wikipedia: The Free Encyclopedia, Katie Mitchell, 30.apríl 2013, sótt 13.maí 2013.
19 Durrant, Sabine, On the children's menu, Guardian,  27.nóvember 2010, sótt 13.maí 2013.
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sem Peter Brook síns tíma.20 

Ný stefna – nýtt form.

Mitchell lýsir því í viðtali að hún hafi á einum tímapunkti orðið þreytt á hinu hefðbundna

„mainstream“ leikhúsi og línulegri frásögn þess. Leiksýningar höfðu alltaf sama formið, sem

voru afmarkaðar senur með ákveðið mikið af orðum í hverri senu. Þannig segist hún ekki upplifa

sjálfa sig, sambönd við annað fólk og lífið sjálft, en segist sjá frekar í formleysu og glundroða.

Hún vildi þess vegna brjóta upp hið staðlaða form, hina línulegu frásögn og skapa meiri

glundroða . Þannig yrði til annað og öðruvísi samhengi úr þeirri formleysu sem myndi ná utan

um þær tilfinningar sem hún vildi fanga. Hún leitaði því leiða til þess að ná fram þeim áhrifum

og fór þ.a.l. að vinna með notkun á vídeótækni.21 

In my head I work through strings of shows. But there might come a point,

with something like The Waves, when I just drop all these tools; the work

preceding it had probably reached a ceiling and we needed to look for new

ways of communicating ideas, so we started to look at video, image, voiceover

and sound.22

Þar hófust hennar fyrstu kynni við notkun á vídeói af einhverri alvöru. Hún fékk þá til liðs við

sig vídeóhönnuðinn Leo Warner.23 Sá maður er einn af stofnendum á kompaníi sem heitir 59

productions sem sérhæfir sig í lifandi vídeó- og myndvörpunar innsetningum í leikhúsi. Þeirra

markmið er að færa leikhús og kvikmyndir nær hvort öðru. Hann lýsir því í viðtali að hann

forðist að gangast undir titlinum vídeóhönnuður þar sem honum finnst það almennur skilningur á

titlinum að það feli í sér að skreyta og fylla uppí leikhús. Hans markmið sé að gera hið andstæða:

„making it coherent, part of the canvas of the production, rather than a detraction.“ 

Hann lýsir því svo í framhaldið að í samstarfi hans við Katie Mitchell í The Waves hafi það

tekist: ,,The show that first really pushed video as a creative component as opposed to a shortcut

design element.“24

20 Mitchell, Katie, The Directors's Craft, formáli, bls. xi.
21 YouTube, Katie Mitchell on directing multimedia productions, 6.maí 2011, sótt 13.maí 2013.
22 Higgins, Charlotte, The Guardian: Books, The Cutting Edge, 24.nóvember 2007, sótt 14.maí 2013.
23 Wikipedia, Katie Mitchell, sótt 13.apríl.
24 Williams, Imogen Russel, Theatre masterclass: Video designer Leo Warner, 5.ágúst 2009, sótt 14.maí 2013.
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The Waves

Áður en farið verður ítarlega í sýninguna sjálfa bera að gera grein fyrir bókinni, The

Waves sem sýningin er unnin úr og höfundi hennar, Virginu Woolf og skoðað hvers vegna Katie

Mitchell velur sér þetta verk til að vinna út úr því leikverk.

Adeline Virginia Woolf (f.1882-d.1941) var enskt skáld, titluð ein af fremstu

módernistum 20.aldarinnar. Hennar frægustu bækur voru m.a. Mrs. Dalloway (1925), To The

Lighthouse (1927) og Orlando (1928) en hún skrifaði engin leikverk.25 Í skrifum sínum gerði

hún miklar tilraunir með frásagnarmáta sem kallast „stream-of-consciousness“ sem mætti þýðast

á íslensku sem hugarflæði og verður notast við þá þýðingu í þessari ritgerð. Það

bókmenntarhugtak fjallar um aðferð í skrifum sem reynir að birta þær ótal hugsanir og

tilfinningar í einu flæði, líkt og hermt sé eftir raunverulegri undirmeðvitund manneskju. Með því

er reynt að fanga hinn undirliggjandi, huglæga og tilfinnigalega ásetning perónu.26 

The Waves kom út árið 1931 og er talið tilraunakenndasta verk Woolf. Þar vinnur hún

mikið með umrætt hugarflæði, þar sem að bókin samanstendur einungis af hugarflæðistextum.

Hún liggur á milli þess að vera prósi og ljóð. Bókin fjallar um sex aðalpersónur og fylgst með

lífskeiði þeirra í gegnum huga þeirra. Þau þekkjast en það eru engir skrifaðir díalógar á milli

þeirra. Með þessu uppbroti á formi skapar hún andrúmsloft í frásögn sinni og kannar á sama tíma

sjálfið, einstaklinginn og samfélagið. Það hefur þótt ágreiningsmál hvort kalla megi bókina

skáldsögu en Woolf kallar hana sjálf „playpoem“.27 Það virðist því vera sem Woolf hafi á þessum

tímapunkti reynt að sporna við sínum eigin stíl og farið brattann í tilraunamennsku líkt. 

Woolf skrifaði The Waves á árunum 1929-1931 en tilurð hennar má rekja til

dagbókarfærslu sem hún skrifaði 21.febrúar 1927. Þar skrifar hún:

Why not invent a new kind of play - as for instance 

Woman thinks: ... 

He does. 

Organ plays. 

She writes. 

They say: 

25 Biography: True Story, Virginia Woolf: Biography, sótt 16.maí 2013.
26 Britannica: Academic Edition, Interior monologue, sótt 16.maí 2013.
27 Sackville, Amy, The Independent, Book of a lifetime: The Waves, by Virginia Woolf, 16.apríl 2010, sótt 16.maí 2013.
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She sings: 

Night speaks: 

I think it must be something in this line - though I cannot now see what.

Away from facts: free; yet concentrated; prose yet poetry; a novel & a play.
28

Katie Mitchell virðist hafa gripið þessa hugsun og lagði af stað í að framfylgja henni.

Mitchell segir það vera háskaleik að yfirfæra skáldsögur á svið. Fólk skapa sínar eigin myndir af

persónunum, stöðum og aðstæðum í kollinum þegar það les í skáldsögur. Að reyna að skapa

myndirnar á sviði getur valdið vonbrigðum áhorfenda. The Waves hafði í raun enn strekari

hindranir þar sem, í fyrsta lagi er engin 3.persónu texti sem lýsir ytri aðstæðum, í öðru lagi

samanstendur textinn einungis af innri hugsunum persónanna og í þriðja lagi innri tími sögunnar

er heilt æviskeið.

Í tengslum við bókin fór Mitchell að skoða sálfræðikenningar um minnið og hvernig við

varðveitum minningar. Hún skoðaði kenningar sem skýrðu það að manneskjan geymir

upplýsingar í einhverskonar leifturmyndum sem standa fyrir ákveðnar minningar. T.d. væri ein

leifturmynd þannig að manneskjan sér fyrir sér nærmynd af kirsuberjum og sú mynd stendur

fyrir þá minningu þegar hún fór í sinn fyrsta göngutúr með elskuhuga sínum. Katie segir þetta

kristallast vel í bókinni og vera rauður þráður í gegnum hana alla. Hún sá einnig, útfrá rannsókn

sinni, hversu áhugaverð spennan og átökin á milli eðlilegu háttalagi fólks og óeðlilegu háttalagi

huga þeirra væri.

Það hlýtur að flúga í gegnum huga þeirra sem hugsa sér að færa þessa sögu á svið hvernig

í ósköpunum það sé hægt að miðla henni á einhvern skikkanlegan og áhugaverðan hátt.

Verkefnið er augljóslega flókið og vandasamt. Það var þá sem Mitchell fór að hugsa um að

lykillinn að því væri að nota lifandi hljóð og vídeó. Möguleikarnir í því gerðu þeim kleift að

stökkva nokkuð áreynslulaust og fljótlega á milli fólks, hugsana, tíma og aðstæðna.29 Katie segir

í viðtali að hún hafi lengi verið hrifin af sögum Woolf, frá því hún var í háskóla og skrifaði

ritgerðir um bækur hennar, en það hafi ekki verið fyrr en hún fór að vinna með vídeó og hljóð að

hún sá möguleikann í að koma verkum hennar á svið.

I thought, maybe if one didn’t do it in a figurative way—if one used technology,

sound, light and video—maybe it would be possible to capture its quality… it’s

like a series of spiderwebs, really.30

28 Mitchell, Katie, Breaking The Waves, 11.nóvember, sótt 14.mars 2013.
29 Sama grein, sótt 14.maí 2013
30 Cote, David, Breaking The Waves, 5.nóvember 2008, sótt 16.maí 2013
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Stjórnsamur miðill

Nú þegar gert hefur verið grein fyrir störfum og verkum Katie Mitchell og Virginiu Woolf

og einnig rakin saga og umræða um vídeónotkun á sviði í breskum fjölmiðlum þá verður

stækkunarglerið fært nær sýningunni The Waves sem frumsýnd var í National Theatre veturinn

2006/2007. Þar verða skoðuð áhrif og verkan vídeónotkunar á ferli leikarans, sviðsetningu,

handrits og einnig litið á vægi textans á móti myndum vídeósins. 

There was a large screen on wich the audience watched sections of film. The

images of this film were created live underneath the screen by actors using

lights, props, costumes and sound. It was like looking at the shoot in a film

studio and the final edit simultaneously.31

Svona lýsir Katie Mitchell sýningunni í bók sinni, The Director's Craft. Hún lýsir því að ferlið

hafi verið langt og afar strembið, þar sem þetta nýja form kallaði á aðrar vinnuaðferðir sem voru

henni og leikhópnum framandi. Hún segist hafa í byrjun, í fáfræði sinni, haldið að þetta yrði

nokkuð einfalt mál; bara skella heimilismyndavél í gang og varpa því á skjáinn. Það varð aldeilis

ekki raunin og ferlið varð tæknilega flóknasta sýning sem hún hafði gert. Hlutirnir gerðust afar

hægt og þau unnu lengi að hverjum og einum ramma, jafnvel marga klukkutíma, til þess að ná

fram réttum áhrifum. Skipulagið varð einnig gríðarlegt, því allt sem átti sér stað þurfti að vera

hárnákvæmt og það kom fyrir þónokkrum sinnum að búið var að finna flotta ramma en svo

þegar átti að endurtaka þá var t.d. ekki búið að merkja þá á gólfið og þá virkuðu þeir ekki sem

skildi. Maður getur þá rétt ýmindað sér vinnuna á bakvið skipulagið og skrásetninguna þar sem

hver rammi, sem er fullkomlega strúktúreraður – engar tilviljanir, varir í allt frá nokkrar

sekúndur uppí eina til tvær mínútur. Sýningin er svo í u.þ.b. tvær og hálfa klukkustund.  

Katie lýsir einnig miklu átökum á milli lýsingarinnar sem notuð var til þess að skapa

rammana, sem voru litlir, hentugir leslampar, og svo lýsingarinnar á sviðinu sem að lýsa átti það

sem gerðist á sviðinu.32

Sviðsmyndin var afar óvenjuleg. Eins og Mitchell lýsir í tilvitnunni hér að ofan þá var

31 Mitchell, Katie, The Director's Craft, bls.90.
32 Sama rit, bls.91.
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eins og maður væri að horfa á tökur í kvikmyndastúdíói, sem má segja að hafi verið raunin. Hver

einasti hlutur á sviðinnu var af hagnýtum ástæðum og notaðir á þrjá vegu: skapa rammana sem

voru birtir á skjánum, búa til hljóðheiminn og lesa upp söguna. Ekkert af þessum hlutum voru

þar til þess að skapa einhverja tálsýn fyrir áhorfendur í salnum. Tálsýnin birtist á skjánum en á

sviðinu var ekkert vísvitandi falið. Það má því skilja það sem svo að miðlarnir tveir í sýningunni;

hljóðið og vídeóið urðu að fagurfræði verksins.

Eins og nefnt hefur verið hér að ofan, þá er enginn samtöl á milli persóna, heldur eru

einungis einræður persóna, hugarflæði þeirra og innra líf. Ben Wishaw, leikari, lýsir því að

Mitchell lýti á textann sem afar mikilvægan þátt í verkinu en það sem henni þykir mikilvægara

er það sem er bakvið textann og liggur undir honum:

If I was to be very cheeky in my way of talking about theatre, I might suggest

that theatre isn't about doing plays. I might suggest that it's about representing

human beahavior. Ok, so how we understand what's going on inside someone

isn't communicated mainly by what they say.33

Þegar ég sá sýninguna í Þýskalandi skildi ég lítið í textanum, sem var á þýsku, en myndirnar

töluðu og ég skildi þær. Þær eru óháðar orðum og tungumáli. Vídeóið fær það stóra hlutverk í

þessari sýningu að birta áhorfendum innra líf karaktera. Myndskeiðin sýna nærmynd af

andlitum, höndum og hlutum og sýna smáatriði í mannlegri hegðun. Myndirnar öskra eða hvísla

og geta sagt meira en ótal orð. Markmiðið var að láta myndskeiðin kristalla innra líf persóna,

hugsanir þeirra og tilfinningar. Leiðin að því var að finna nákvæman ramma og hegðunin

manneskjunnar innan hans þurfti einnig að vera afar nákvæm. Í rannsókninni á þessum römmum

skoðuðu þau ljósmyndir frá því snemma á 20.öldinni. Þar var skoðað hvernig lýsingin varpaðist

á persónurnar á myndunum og hvar persónurnar voru staðsettar í rammanum. Þaðan fóru þau að

skilja betur sambandið á milli umhverfis, persónu, lýsingu o.s.frv. Einnig skoðuðu þau gamlar

rússneska kvikmyndir og rannsökuðu sérstaklega hvernig hreyfing á mynd hefur áhrif á hegðun

og tilfinningu persónu sem birt er í rammanum. Þekkt dæmi væri t.d. hryllingsmyndir þar sem

mikill hristingur á ramma skapar örvæntingu og ótta.34

Ferli leikararns í þessu verki er afar áhugavert. Hlutverk þeirra fjölþætt. Þau leika fyrir

framan myndavélina, framkvæma hljóð í hljóðnema, lesa upp úr bók í hljóðnema, stjórna

33 National Theatre, Cinematography in a multimedia production, sótt 15.maí 2013.
34 Sama heimasíða, sótt 15.maí.
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myndavélunum og lýsingu og færa til leikhluti innan sem utan ramma. Í undirbúningsferlinu var

það leikhópurinn allur, ásamt leikstjóra og vídeóhönnuði sem að sköpuðu myndskeiðin uppúr

texta bókarinnar. 

Það er venjan, þegar æft er upp leikrit, að í upphafi á æfingartímabilinu fá leikarar handrit

með texta verksins og þau yfirstrika sinn texta og læra hann utanað. Í þessu tilfelli var það ekki

raunin. Saman lásu þau yfir bókina og völdu út texta til að nota. Úr þeim sköpuðu þau

efniviðinn, myndirnar og einnig framvinduna verksins. Æfingaferlið var í raun unnið afturábak,

miðað við hvernig farið er að í hefðbundnu ferli. Þau byrjuðu á allri praktík og tæknivinnu og

svo undir lokin gátu leikarar farið að hugsa út í tilfinningalíf persóna sinna.35 Þegar þau unnu að

sýningunni varð þeim það ljóst að ferðalaga hvers og eins leikara í sýningunni var einstakt.

Vegna þess að þau voru ekki með nein handrit þá þurftu þau að búa sér til sín eigin. Hver og einn

leikari bjó sér þá til sína eigin vinnubók, sem virkaði á sama tíma sem handrit. Þetta var þeirra

eigin uppskrift að sýningunni. Þar voru þau með sinn texta, leiðbeiningar um hvert og hvað þau

áttu að gera og hvaða hlutum þau þurftu að muna eftir fyrir hvern og einn ramma. Sumir klipptu

út allt það sem aðrir leikarar sögðu í sýningunni og voru bara með upplýsingar í sinni bók sem

eingöngu varðaði þau. Þau skrifuðu þá í staðinn t.d.: ,,einhver fer með langan texta hér“.

Mitchell nefnir til gamans að það sé í raun söguleg tilvitnun fólgin í því þar sem leikarar

Shakespeare fengu alltaf handrit sem innihéldu bara þeirra texta. 

Sumir bjuggu til kort af sviðinu og skrásettu hreyfiferli sitt afar nákvæmlega. Ein

leikkonan í sýningunni líkti ferli sínu sem dans: Fara þangað – gera þetta – muna eftir þessu –

raða þessum hlut svona – sitja fyrir framan myndavélina svona og hugsa þetta á meðan. Það væri

ekki nokkur leið að muna ferlið utanað því það er engin línulega framvinda sem væri hægt að

halda sér í, heldur hrærigrautur af myndum. 36

Leikurinn sjáfur í verkinu varð einkennilegur sökum þess að leikarar stukku á milli þess

að vera tæknimenn og að leika. Mjög snögglega í flest skipti. Einn leikarinn lýsir því að hafa

þurft að ná tökum á því að hvernig hann skipti á milli starfsema í heilanum. Annars vegar var

það skapandi og tilfinningalega svæðið í heilanum og hins vegar praktíska og tæknilega svæðið.
37 Leiktæknin í þessu verki rímar vel við formið og strúktúrinn á verkinu þar sem að allt er

brotakennt; frásögnin, myndskeiðin, framvindan og svo leikurinn. Mitchell notaðist við hugtakið

„caretaking a character“. Það lýsir sér svo að einn leikari ljáir persónu aðeins andlitið sitt á

meðan annar leikari talar hugsanir hans og sá þriðji leikur jafnvel hendurnar á honum. Stundum

35 YouTube, Acting in multimedia theatre, 8.ágúst 2012, sótt 15.maí 2013.
36 YouTube, The reinvention of the script for 'Waves' and '..some trace of her', 17.ágúst 2012, sótt 15.maí 2013.
37 YouTube, Acting in a multimedia theatre, sótt 15.maí 2013
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meira að segja allt á sama tíma. 38

Þegar leikarinn er fyrir framan myndavélina þá er nálgæðin mjög mikil. Líkt og nefnt var

hér að ofan þá var mikil nákvæmnis vinna lögð í að skipuleggja hvern ramma uppá hvert einast

smáatriði og hegðun persóna í rammanum. Þarna er aðstæðan sú að leikarinn þarf að beita sömu

tækni og aðferðum og væru þau að leika í kvikmynd og munurinn lítill sem enginn. Þau leika

kvikmyndaleik á sviði. Myndavélin nær öllum smáatriðum, hver einasti vöðvi í andliti leikarnum

sést, sem myndi ekki vera raunin ef þau léku út í sal fyrir áhorfendurna þar. Ekki nóg með að

vöðvar andlitsins greinast vel heldur nær myndavélin einnig að grípa hugsanir leikarans, líkt og

oft er talað um í kvikmyndaleik. Mitchell gaf leikurum sínum oft þau fyrirmæli þegar kom að

því að andlit leikarans var í nærmynd, að hann ætti að hugsa um eitthvað ákveðið og áhugavert

og gera það af nákvæmni. Skiptir í raun og veru ekki máli hvað það er, heldur bara að það sé

eitthvað í gangi. Ef að það er eitthvað í gangi í huga leikarans í þessari nálægð þá mun

myndavélin rekja það í augunum og það skapar ákveðinn leyndardóm.39

Líkt og nefnt var hér að ofan, þá er það oft háskaleikur að færa bækur yfir á svið vegna

þess að lesendur búa til sínar eigin myndir út frá lesningunni og verða svo fyrir vonbrigðum

þegar þau sjá túlkun annar á þessum myndum. Áhrifin sem Mitchell og hennar hópur ná með

þessari aðferð er að samþykkir þeirra sannfærandi innsýn í huga persóna. Þau kafa það djúpt og

gefa í raun ekki kost á annari sýn. Lyn Gardner lýsir því í dóm sínum að hún hafi upplifað

„utanlíkama-reynslu“40 þar sem henni leið eins og hún hafi óvart ratað inn í huga einhvers þar

sem hún sér og heyrir hversdagshugsanir á bland við hinar dýpstu þrár persóna. Þannig hoppar

hún á mill persóna og upplifði það afar náin kynni en á sama tíma ástríðulaust. Hún telur að

hvorki kvikmynd né leikhús komist nálægt því að ná slíkum kljúfanlegum áhrifum.41

 

38 Sama heimasíða, sótt 15.maí 2013
39 Sama heimasíða, sótt 15.maí 2013
40 e. out of body experience.
41 Gardner, Lyn, Waves sets a high-water mark for multimedia theatre, 4.desember 2006, sótt 16.maí 2013.
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