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1. Inngangur 

	

Í ½essari greinarger⅟ mun ég fjalla um lokaverkefni mitt sem 

leikaranemi vi⅟ Svi⅟slistadeild Listaháskóla Íslands. Áfanginn, sem stó⅟ 

í rúmar tíu vikur, hófst me⅟ tveggja vikna rannsóknarvinnu ½ar sem 

handrit og karakterar voru rannsaka⅟ir í bor⅟vinnu. ¾ví næst tók vi⅟ 

rúmlega sex vikna æfingatímabil sem lauk me⅟ tólf daga sýningatörn. Til 

½ess a⅟ hafa ½etta sem skýrast mun ég skipta greinarger⅟inni upp í ½rjá 

megin hluta ½ar sem ég fjalla um hvert tímabil fyrir sig. Mun ég byrja á 

rannsóknarvinnunni, en henni skipti ég ni⅟ur í rannsókn á verkinu og 

rannsókn á karakternum. ¾ví næst tek ég fyrir æfingatímabili⅟ en a⅟ 

lokum mun ég fara yfir sýningatímabili⅟.  

 

2. Rannsóknarvinna 

 

Rannsóknarvinna á verkinu Vi⅟ deyjum á Mars eftir Jónas Reyni 

Gunnarsson1 hófst me⅟ samlestri vi⅟ nokkur bor⅟ sem ½jappa⅟ haf⅟i 

veri⅟ saman í einhvers konar langbor⅟ á Dansverkstæ⅟inu. Vi⅟ höf⅟um 

hist einu sinni stuttu á⅟ur til ½ess a⅟ lesa sjöundu drög a⅟ handritinu 

½egar ½a⅟ var enn í vinnslu en nú vorum vi⅟ komin á níundu drög ½ess 

og einhverjar breytingar sem höf⅟u átt sér sta⅟ frá sí⅟asta samlestri. 

Eftir áfangann Leikarinn sem höfundur lær⅟i ég hvar vinna leikarans 

liggur ½egar rannsóknarvinnan á sér sta⅟, a⅟ sjálfsög⅟u ½arf leikarinn a⅟ 

læra textann sinn en a⅟alvinnan felst í ½ví a⅟ skilja hva⅟ ½a⅟ er sem ekki 

er veri⅟ a⅟ segja í textanum sjálfum -  ½a⅟ er a⅟ segja hver undirtextinn 

er. Til ½ess a⅟ finna út úr ½ví ½arf ma⅟ur a⅟ skilja karakterinn sinn mjög 

vel. ¾egar ég reyni a⅟ skilja karaktera sko⅟a ég fer⅟alag ½eirra í gegnum 

verki⅟ en til a⅟ byrja me⅟ var fer⅟alag Vigdísar frekar einfalt. Ég ákva⅟ 

a⅟ kippa mér ekki miki⅟ upp vi⅟ ½a⅟ og vinna einfaldlega me⅟ ½a⅟ sem ég 

haf⅟i í höndunum en ½a⅟ er anna⅟ sem ég lær⅟i ½egar ég vann 

																																																								
1	Jónas	Reynir	Gunnarsson.	Við	deyjum	á	Mars.	Óútgefið	leikhandrit.	(Reykjavík:	
Smiðjan,	Listaháskóli	Íslands.	2016.)	
2	Jónas	Reynir	Gunnarsson,	Við	deyjum	á	Mars.	
3	Golden,	Carl.	„The	12	common	archetypes“.	Soul	Craft.	Sótt	2.	mars	2016	á	
http://www.soulcraft.co/essays/the_12_common_archetypes.html		
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einstaklingsverkefni⅟ mitt - a⅟ fylla upp í ey⅟ur fer⅟alagsins sjálf en ½ar 

er fortí⅟ karaktersins me⅟ talin. Ég ákva⅟ a⅟ byrja á ½ví a⅟ fikra mig 

áfram í ½ví a⅟ sko⅟a hvers konar lífi Vigdís haf⅟i lifa⅟ fram a⅟ ½essu. 

 
2.1. Rannsókn karaktersins  

 

Ég byrja⅟i á ½ví a⅟ taka saman allt sem ég vissi um Vigdísi nú ½egar, ég 

vissi a⅟ hún væri trúu⅟, seg⅟i eitt en ger⅟i svo anna⅟; predika⅟i 

si⅟fer⅟isleg gildi en breytti si⅟fer⅟islega rangt, hún væri me⅟ óheilbrig⅟a 

sýn á kynlíf og samskipti vi⅟ hitt kyni⅟ og væri í litlum sem engum 

tengslum vi⅟ tilfinningar sínar. Ég var ekki lengi a⅟ púsla saman 

harmsögu Vigdísar byggt á ½ví sem ég haf⅟i í höndunum. Ég gaf mér ½a⅟ 

a⅟ hún haf⅟i alist upp út á landi ½ar hún gekk í skóla hjá presti ½orpsins í 

einhvers konar heimavistarskóla. ¾egar hún var tólf ára var⅟ hún ½ess 

hei⅟urs a⅟njótandi a⅟ vera valin til ½ess a⅟ sofa hjá æ⅟sta presti 

setursins en henni var talin trú um a⅟ ½etta væri ½a⅟ næsta sem hún 

kæmist Gu⅟i. ¾ar sem hún ½ekkti ekkert anna⅟ var⅟ ½etta e⅟lilegur 

partur af daglegu lífi hennar ½ar til hún ákva⅟ a⅟ taka ½átt í 

raunveruleika½ættinum Vi⅟ deyjum á Mars. 

 

Vi⅟ lestur á tíundu drögum af handritinu haf⅟i a⅟eins bæst vi⅟ af senum 

me⅟ Vigdísi og boginn hennar var⅟ skýrari fyrir viki⅟.2 Ég var komin 

me⅟ sterka tilfinningu fyrir henni og var farin a⅟ hlakka til a⅟ prófa a⅟ 

fara út á gólf me⅟ hana. Ég gat betur sé⅟ hva⅟a erkitýpa hún væri byggt 

á gjör⅟um hennar í gegnum verki⅟ og fann út a⅟ hún væri „The 

Ruler/The Queen“ ½rátt fyrir a⅟ hún sjálf telji sig vera „The 

Caregiver/The Saint“.3 ¾egar ég haf⅟i fundi⅟ erkitýpuna hennar var svo 

au⅟velt a⅟ skilja hver ásetningur hennar væri, hver hennar helsti ótti 

væri og hvar hennar styrkir og veikleikar lægu. Auk ½ess sko⅟a⅟i ég 

merkingu nafns hennar en nafni⅟ Vigdís merkir: heilladís orrustunnar, 

																																																								
2	Jónas	Reynir	Gunnarsson,	Við	deyjum	á	Mars.	
3	Golden,	Carl.	„The	12	common	archetypes“.	Soul	Craft.	Sótt	2.	mars	2016	á	
http://www.soulcraft.co/essays/the_12_common_archetypes.html		
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baráttunnar. En ½a⅟ er einmitt ½annig sem hún lítur á sjálfa sig og sækir 

í a⅟ standa vi⅟ hli⅟ ½ess sem hefur völdin.  

 

2.2. Rannsókn verksins 

 

Me⅟fram karaktervinnunni unnum vi⅟ a⅟ rannsókn á heimi verksins. 

Vi⅟ skiptum á milli okkar ólíkum hli⅟um heimsins og héldum fyrirlestur 

um vi⅟fangsefni⅟. Vi⅟ horf⅟um á ýmsar kvikmyndir, ½ætti og klippur af 

youtube úr raunveruleika½áttum og ½á sérstaklega eitthva⅟ sem gæti 

nýst okkur í slagsmálasenunni4, en auk ½ess tölu⅟um um allt milli 

himins og jar⅟ar sem gæti komi⅟ a⅟ notum vi⅟ vinnslu á handritinu. Vi⅟ 

unnum a⅟ setningu verksins me⅟ ½ví a⅟ safna saman or⅟um sem okkur 

fannst einkenna heiminn annars vegar og skorta hins vegar. Eftir a⅟ 

hafa vali⅟ or⅟in sem okkur fannst hva⅟ sterkust settum vi⅟ saman 

setningu sem okkur fannst lýsa heimi verksins: „Í heimi ógnarvalds, 

sýndarveruleika og flótta er ekki pláss fyrir sjálfstæ⅟a hugsun, 

samkennd, hei⅟arleika og kyrr⅟. Baráttan er fyrir nýju upphafi“.  

 

Vi⅟ greindum verki⅟ út frá kerfi hinna líkamlegu ger⅟a, e⅟a Kerfinu sem 

vi⅟ lær⅟um á fyrsta ári í náminu. Gefnar forsendur verksins gefa til 

kynna hverjar grunnreglur heimsins eru, nýjar forsendur ½ess standa í 

mótsögn vi⅟ gefnar forsendur og hleypa ½annig af sta⅟ baráttu verksins 

sem hefur ekki átt sér sta⅟ á⅟ur. Kringumstæ⅟ur verka eru fimm 

talsins. Inngangskringumstæ⅟a verks kynnir í grófum dráttum heim 

verksins, í ½essu tilfelli myndi kynningarsenan falla undir ½á lýsingu. 

Byrjunarkringumstæ⅟an er svo ½ar sem barátta verksins hefst, í ½essu 

tilfelli ½egar Rut steypir Hei⅟i af stóli. ¾egar mestar e⅟a minnstar líkur 

eru á ½ví a⅟ barátta verksins rá⅟ist af sigri e⅟a ósigri er tala⅟ um 

rá⅟andi kringumstæ⅟u, sem er ½egar ½átturinn er tekinn af dagskrá og 

Viktor tekur yfir. Ljúkandi kringumstæ⅟a verksins á sér sta⅟ ½egar 

baráttunni lýkur e⅟a ½egar Hei⅟ur drepur sig. Mikilvægasta 
																																																								
4	Glenn,	Bill.	„Top	25	Best	Big	Brother	UK	Fights“.	Myndband,	12:46.	Sótt	10.	
febrúar	2016	á	https://www.youtube.com/watch?v=QR1P4WWe-Bw		
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kringumstæ⅟an er svo sí⅟asta sena verksins ½ar sem listrænn 

stjórnandi e⅟a leikstjóri sýningarinnar skapar senu sem endurspeglar 

markmi⅟ verksins, en a⅟ sjálfsög⅟u er hér um a⅟ ræ⅟a „brú⅟kaup“ 

Esterar og Más.5 

 

¾a⅟ fólst mikil reynsla í ½ví a⅟ hafa lifandi rithöfund me⅟ okkur en oftast 

er ekki hægt a⅟ spyrja höfund verksins a⅟ ½ví hva⅟ hann e⅟a hún hafi nú 

eiginlega veri⅟ a⅟ meina me⅟ ½essu e⅟a hinu. Jónas var alltaf tilbúinn a⅟ 

útskýra ½a⅟ sem var óskýrt fyrir okkur og ½a⅟ var gaman og gefandi a⅟ 

vinna me⅟ honum a⅟ verki sem var svona lifandi og sífellt a⅟ breytast og 

½róast. 

 

3. Æfingar 

 

¾egar loksins var komi⅟ a⅟ ½ví a⅟ fara út á gólf, sem vi⅟ vorum or⅟in 

mjög spennt fyrir eftir tveggja vikna bor⅟vinnu, byrju⅟um vi⅟ á ½ví a⅟ 

fara í gegnum hverja senu fyrir sig. Vi⅟ byrju⅟um á byrjuninni og unnum 

okkur í gegnum handriti⅟ en vi⅟ stefndum a⅟ ½ví a⅟ ná a⅟ fara í gegnum 

allt verki⅟ á fyrstu tveimur vikunum. ¾ar sem flestir voru mjög vel 

undirbúnir og voru búnir a⅟ læra textann sinn ½egar vi⅟ byrju⅟um a⅟ 

vinna stó⅟st plani⅟ a⅟ mestu leyti. Í fyrsta hluta verksins kemur Vigdís 

líti⅟ sem ekkert vi⅟ sögu og ½á einungis í hópasenum svo ég ½urfti a⅟ 

vinna miki⅟ sjálfstætt a⅟ ½ví hvar í boganum hún væri hverju sinni. Ég 

tók ½á ákvör⅟un a⅟ hún væri a⅟ fylgjast me⅟ umhverfi sínu og vinna 

undir ni⅟ri í ásetningi sínum; a⅟ ná völdum me⅟ ½ví a⅟ standa vi⅟ hægri 

hönd Viktors. 

 

¾egar vi⅟ byrju⅟um var Vigdís mjög ýkt og undarleg en ½ar sem ég var 

a⅟ vinna me⅟ persónu sem ég a⅟ minnsta kosti tel frekar langt frá sjálfri 

mér, ½urfti ég a⅟ blása hana út og fara me⅟ hana alla lei⅟ til ½ess a⅟ geta 

dregi⅟ hana í land sí⅟ar. Ég var frekar me⅟vitu⅟ til a⅟ byrja me⅟ ½ví mér 
																																																								
5	Bjartur	Guðmundsson,	Sterk	ádeila:	unnin	með	hjálp	Kerfisins,	Bjarni	Jónsson	
leiðbeinti	(Reykjavík:	Skemman,	2008)	bls.11-12.	Sótt	15.	maí	2016	á	
http://skemman.is/stream/get/1946/2897/9575/1/Lokaritgerd.pdf		
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fannst hún svo miki⅟ á yfirbor⅟inu en ½a⅟ er eitthva⅟ sem ég reyni a⅟ 

for⅟ast a⅟ öllu leyti ½egar ég er a⅟ vinna karakter. ¾egar lei⅟ á ferli⅟ 

dýpka⅟i hún sem betur fer hægt og rólega, en ½ó a⅟ mestu í ö⅟rum og 

½ri⅟ja ½ætti ½ar sem Vigdís var me⅟ senur. ¾rátt fyrir a⅟ karakterinn 

væri a⅟ dýpka og ég væri a⅟ finna betur og betur fyrir henni fannst mér 

hún enn½á sigla á yfirbor⅟inu í byrjun verksins. Ég fór a⅟ velta ½ví fyrir 

mér hvers vegna mér li⅟i svona ½ar sem ég var farin a⅟ halda a⅟ ég hef⅟i 

ekki veri⅟ búin a⅟ finna karakterinn almennilega í byrjun ferlisins og ég 

væri föst í lögn frá ½eim tíma. Sem betur fer átta⅟i ég mig á ½ví a⅟ stór 

hluti af ½essu væri fólgin í ½ví a⅟ í byrjun verksins eru allir 

karakterarnir yfirbor⅟skenndir ½ar sem ½au eru öll me⅟ grímuna á lofti 

og a⅟ leika fyrir myndavélarnar. ¾egar vi⅟ svo fórum a⅟ renna fór ég a⅟ 

sjá meiri heild á boganum og fer⅟alag Vigdísar fór a⅟ smella.  

 

Ég var komin á fínt ról me⅟ karakterinn minn ½egar vi⅟ tókum sí⅟ustu 

½rjá dagana fyrir páskafrí í tæknirennsli. Tæknirennsli fela 

óhjákvæmilega í sér miki⅟ hjakk og krefjast mikillar ½olinmæ⅟i ½ar sem 

veri⅟ er a⅟ fara aftur og aftur í breytingar á tækniatri⅟um í hverri senu 

fyrir sig. A⅟ sjálfsög⅟u reynir ma⅟ur sitt besta og vandar sig en ½essi 

rennsli eru fyrst og fremst fyrir tæknina og líti⅟ rými fyrir djúpa 

leikaravinnu. ¾egar vi⅟ mættum úthvíld aftur út á gólf eftir páskafrí 

tókum vi⅟ rennsli og eftir ½a⅟ fannst mér ég algjörlega týnd aftur. Ég 

fann rosalega fyrir ½ví a⅟ hafa veri⅟ frá í nokkra daga og ½a⅟ beint eftir 

½riggja daga tæknihjakk. ¾ar sem ég hef lent í ½ví á⅟ur í náminu a⅟ týna 

karakternum mínum er ég komin me⅟ ágætt magn af verkfærum til ½ess 

a⅟ nýta mér ½egar ég lendi á vegg.  

 

¾a⅟ fyrsta sem ég ger⅟i var a⅟ fara aftur í grunninn og ½á kom 

myndaveggurinn sér vel, en ég haf⅟i veri⅟ a⅟ safna a⅟ mér myndum 

fyrir karakterinn minn frá upphafi ferlisins. ¾ví næst sko⅟a⅟i ég allt sem 

ég haf⅟i skrifa⅟ ni⅟ur um hana, merkingu nafnsins, erkitýpuna, 

höfu⅟ásetning hennar og ½a⅟ sem hefur nýst mér best; hugsa heildina. 

Ég fór yfir afstö⅟u og tengsl karaktersins gagnvart öllum hinum 
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karakterum verksins og sko⅟a heiminn sem hún er stödd í. Auk ½ess 

tala⅟i ég vi⅟ Snæju og Stebba um ½etta og ½au minntust bæ⅟i á a⅟ ½a⅟ 

gæti veri⅟ áhugavert a⅟ prófa a⅟ leyna ½ví betur hversu ge⅟veik hún 

væri. Ég var örlíti⅟ smeyk vi⅟ a⅟ prófa ½a⅟ strax daginn eftir, á 

föstudegi, ½ar sem ég vildi ekki fara inn í helgina í mínus ef ½etta myndi 

ekki ganga nógu vel. ¾egar ég kom svo á æfingu daginn eftir hugsa⅟i ég 

me⅟ mér a⅟ ég ½yrfti a⅟ hætta ½essu rugli og henda mér út í ½etta, ég 

væri or⅟in alveg nógu gó⅟ í ½ví a⅟ sleppa tökunum á ½essu öllu og ef 

½etta gengi ekki vel myndi ég bara prófa eitthva⅟ anna⅟ á 

mánudeginum. Ég var svo fegin eftir rennsli⅟ a⅟ hafa hent mér í ½etta 

½ví mér gekk svo miklu betur og ég fann nýja hli⅟ á Vigdísi og hún 

dýpka⅟i fyrir viki⅟. 

 

Ég var svo stolt af sjálfri mér fyrir a⅟ hafa ekki leyft mér a⅟ fara inn í 

verkkví⅟ann sem ég hef svo oft fundi⅟ fyrir í náminu. En eftir 

einstaklingsverki⅟ mitt haf⅟i ég lofa⅟ sjálfri mér a⅟ njóta hvers 

augnabliks af lokaverkefni mínu og me⅟ ½ví a⅟ stökkva í sta⅟ ½ess a⅟ 

hrökkva ná⅟i ég a⅟ standa vi⅟ ½a⅟. ¾a⅟ eina sem kví⅟inn fyrir ½ví a⅟ fara 

út á gólf e⅟a ótti vi⅟ álit annarra og framtí⅟ina gerir er a⅟ taka af mér 

orku sem ég get annars nýtt í vinnuna. Ég held a⅟ eitt besta verkfæri⅟ 

sem ég fékk út úr einstaklingsverkefninu mínu haf⅟ veri⅟ hækku⅟ 

me⅟vitund um ½a⅟ sem gerir mér efi⅟ara fyrir svo ég geti komi⅟ auga á 

½a⅟ um lei⅟ og ½a⅟ byrjar svo ég geti teki⅟ á ½ví strax. En ½ó ma⅟ur 

eignist verkfæri ½arf líka a⅟ kunna a⅟ me⅟höndla ½a⅟ en ég lær⅟i a⅟ nota 

½a⅟ í lokaverkefninu.  

 

Ég hef eignast mörg verkfæri í ½essu námi en hef ½ví mi⅟ur ekki alltaf 

haft vit á ½ví a⅟ notfæra mér ½au. Á ½essu sí⅟asta ári hef ég rekist á 

marga veggi og gert ýmis mistök, ½ó mér finnist synd a⅟ kalla ½etta 

mistök ½ar sem ég tel ½a⅟ ekki vera mistök ef ma⅟ur lærir af ½eim, og í 

hvert skipti hef ég ½urft a⅟ róta í verkfæratöskunni og dusta ryki⅟ af 

verkfærum sem ég haf⅟i „gleymt“ e⅟a ½urft a⅟ læra betur a⅟ nota. Vi⅟ 

vinnslu á Vi⅟ deyjum á Mars hef ég veri⅟ me⅟vitu⅟ um flest verkfærin 
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mín og nýtt mér ½au eftir bestu getu. Auk ½ess var⅟ heildarmyndin á 

náminu töluvert skýrari - hún er kannski ekki í háskerpu, en ég hugsa 

a⅟ hún ver⅟i ½a⅟ aldrei ½ar sem ég efast um a⅟ ég hætti einhvern tímann 

a⅟ uppgötva eitthva⅟ sem ég lær⅟i í ½essu námi. 

 

4. Sýningar 

 
Í fyrsta skipti sem einhver utan skólans kom a⅟ horfa var nokkrum 

dögum fyrir frumsýninu og ekki seinna vænna, ½ó ½a⅟ væri a⅟ sjálfsög⅟u 

örlíti⅟ skrýti⅟. ¾a⅟ sem kom mér mest á óvart var  hversu miki⅟ var 

hlegi⅟ af Vigdísi en ég haf⅟i ekki gert rá⅟ fyrir ½ví a⅟ ½a⅟ yr⅟i miki⅟ 

hlegi⅟ af henni. ¾egar ma⅟ur er búinn a⅟ vinna miki⅟ í karakter og 

½ekkir harmsögu hans býst ma⅟ur kannski ekki endilega vi⅟ ½ví a⅟ ½a⅟ 

ver⅟i hlegi⅟. Ég átti í stökustu vandræ⅟um me⅟ a⅟ halda andliti ½egar ég 

heyr⅟i hlátrasköllin frá ½eim í fyrsta skipti og ½egar ég kom út af svi⅟inu 

haf⅟i ég or⅟ á ½ví hva⅟ ½a⅟ hef⅟i komi⅟ mér á óvart og fólk hélt a⅟ ég 

væri a⅟ grínast. Ég man líka eftir ½ví á æfingaferlinu ½egar Gummi 

minntist á ½a⅟ a⅟ hún væri si⅟blind hva⅟ mér lei⅟ eins og hann væri a⅟ 

misskilja Vigdísi gjörsamlega. Viktor væri ½a⅟ án efa en Vigdís hef⅟i bara 

lent í ýmsu og ½ess vegna væri hún eins og hún er, jújú hún gengi 

kannski ekki alveg heil til skóga en si⅟blind væri hún ekki.  

 

¾egar ma⅟ur vinnur í karakter ½arf ma⅟ur a⅟ skilja allt sem hann gerir 

og standa me⅟ honum alla lei⅟. Ég tók ½etta hins vegar ekkert inn á mig 

og lei⅟ í rauninni vel a⅟ vita a⅟ ge⅟veikin sem ég var a⅟ vinna me⅟ væri 

greinilega a⅟ komast til skila, en svo lei⅟ mér eins og ég væri á villigötum 

½egar ég fékk hláturinn. Ég ræddi ½etta vi⅟ nokkra í bekknum og vi⅟ ½a⅟ 

ö⅟la⅟ist ég aukinn skilning á boga Vigdísar, ef eitthva⅟, væri vinnan a⅟ 

komast enn betur til skila ½ví breytingin á karakternum væri svo mikil í 

lok verksins ½egar áhorfendur hætta a⅟ geta hlegi⅟ af henni.  

 

Tveimur dögum fyrir frumsýningu vorum vi⅟ me⅟ næstum fullan sal af 

áhorfendum og rennsli⅟ gekk ótrúlega vel. ¾a⅟ var svo gott a⅟ fá 



LOKL018S     Vor 2016 

 LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS 9	

vi⅟brög⅟ frá salnum og nú var ég undirbúin fyrir hláturinn. 

Generalprufan gekk hins vegar ekki eins vel og vi⅟ hef⅟um vilja⅟ - bæ⅟i 

vegna ½ess a⅟ ½a⅟ voru færri í salnum og vi⅟brög⅟in ½ar af lei⅟andi 

minni en einnig vegna ½ess a⅟ orkan hjá okkur var kannski heldur 

afslöppu⅟ eftir vel heppna⅟ rennsli kvöldi⅟ á⅟ur. Vi⅟ ræddum ½etta sem 

hópur og tölu⅟um um a⅟ ½ó frumsýningunni fylgdi óhjákvæmilega mikil 

spenna og aukin orka væri ekki hægt a⅟ stóla á ½a⅟ og allir ½yrftu a⅟ 

vera vel á tánum. 

 

Frumsýningin gekk æ⅟islega og me⅟ salinn fullan af fjölskyldu og vinum 

var kærleikurinn og orkan frá áhorfendum ótrúleg. ¾etta var eitt 

skemmtilegasta kvöld sem ég hef upplifa⅟ og ég gleymi ½ví aldrei. 

Daginn eftir vakna⅟i ég og lei⅟ eins og ½a⅟ hef⅟i veri⅟ keyrt yfir mig ég 

var í svo miklu spennufalli. Ég hugsa a⅟ flestir ef ekki allir í 

leikhúsbransanum hafi heyrt af bölvun annarar sýningarinnar og vi⅟ 

vorum öll me⅟vitu⅟ um a⅟ vi⅟ ½yrftum a⅟ setja auka orku í sumar senur 

og vera vel á tánum. Ég átti persónulega ekkert ö⅟ruvísi sýningu en ég 

fann samt alveg fyrir ½ví a⅟ orkan var a⅟eins lægri og fólk a⅟eins lengur 

a⅟ pikka upp „kjúin“.  

 

Ég ver⅟ a⅟ taka ½a⅟ á mig a⅟ hljóma ef til vill svolíti⅟ hrokafull núna en í 

fullkominni hreinslini átti ég aldrei „slæma“ sýningu. A⅟ sjálfsög⅟u 

upplif⅟i ég ólíkar sýningar en ég var aldrei mi⅟ur mín ½egar ég fór heim 

eins og ég hef stundum veri⅟ eftir opna tíma e⅟a sýningar í ö⅟rum 

áföngum. Ég lag⅟i mig alla fram í hverri sýningu og ½a⅟ skipti mig aldrei 

máli hvernig salurinn var ½ví ég var alltaf í mínu eigin zone-i. ¾a⅟ á ekki 

a⅟ skipta máli hver er í salnum, allir áhorfendurnir eru jafn mikilvægir 

en ½a⅟ er einmitt ½ess vegna sem ég hef aldrei vilja⅟ vita hver er í 

salnum. Ekki vegna ½ess a⅟ ½a⅟ stressar mig upp heldur vegna ½ess a⅟ 

½a⅟ á einfaldlega ekki a⅟ skipta máli. 
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5. Lokaor⅟ 

 

Ég lær⅟i ótrúlega miki⅟ í ½essum áfanga. Meira og minna allt sem ég 

hef lært sí⅟ustu ár small saman hægt og rólega allt ferli⅟. Ég hef lært 

a⅟ ½ekkja sjálfa mig sem leikkonu og veit hverjir kostir mínir eru og 

hvar mínar helstu áskoranir liggja. ¾egar ég byrja⅟i í náminu var 

Stebbi alltaf a⅟ segja mér a⅟ hleypa dýrinu út og ég man hva⅟ ég var 

hrædd vi⅟ allt. Dýri⅟ er kannski ekki algjörlega or⅟i⅟ villt en ½a⅟ er 

alla vega komi⅟ út. ¾ægindaramminn hefur stækka⅟ svo ótrúlega a⅟ 

ég finn fyrir smá innilokunarkennd ½egar ég hugsa um hversu lítill 

hann var ½egar ég byrja⅟i í náminu. Ég finn fyrir frelsi í leiklistinni 

sem ég vissi a⅟ ég gæti ö⅟last me⅟ lei⅟sögn og réttum verkfærum. ¾a⅟ 

munu alltaf vera nýjar hindranir sem ég ½arf a⅟ yfirstíga en ég er ekki 

hrædd vi⅟ ½ær og ég er tilbúin a⅟ takast á vi⅟ ½ær áskoranir sem eru 

framundan sem fagmanneskja.  

 

Ég trúi ½ví varla a⅟ ½etta sé sí⅟asta greinarger⅟in sem ég skrifa í ½essu 

námi e⅟a a⅟ ég sé hreinlega a⅟ fara a⅟ útskrifast sem leikkona frá 

Listaháskóla Íslands. Mér finnst eins og ½a⅟ hafi veri⅟ í janúar á ½essu 

ári en ekki ári⅟ 2013 sem ég var í tilvistarkreppu og vissi ekki hva⅟ ég 

ætti a⅟ gera vi⅟ líf mitt. Pabbi minn spur⅟i mig ½á hva⅟ ½a⅟ væri sem 

ég myndi gera á morgun ef ½a⅟ myndi alveg örugglega ganga upp e⅟a 

ég gæti ekki fengi⅟ „nei“. Svari⅟ var einfalt: sækja um í leikaranám.  

 

Ég mun alltaf vera ½akklát fyrir ½etta nám og allt sem ég hef lært. 

Sama hva⅟ gerist mun ég alltaf búa a⅟ ½essari reynslu, menntun og 

½roska. Ég hlakka til a⅟ takast á vi⅟ framtí⅟ina sem leikkona me⅟ fulla 

tösku af verkfærum og tækifærum sem ég veit ég get skapa⅟ sjálf. Ég 

hlakka til a⅟ halda áfram a⅟ læra, finna nýja hli⅟ á einhverju og 

uppgötva upp á nýtt eitthva⅟ sem ég haf⅟i gleymt. Ég bí⅟ spennt eftir 

½ví a⅟ ná loksins einhverju sem ég skildi ekki á me⅟an á náminu stó⅟ 

e⅟a fannst tilgangslaust a⅟ læra. ¾a⅟ er ljúfsárt a⅟ skrifa ½essi lokaor⅟ 
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og mig langar a⅟ ljúka ½essari greinarger⅟ me⅟ or⅟inu sem er mér efst 

í huga: takk. 
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