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1. Kafli – Inngangur 

Það eru liðin þrjú ár síðan ég hóf það ferli að gerast leikari. Ferli sem að fer fram innan veggja 

Listaháskóla Íslands og í öllum krókum og kimum líkama manns og sálar. Þegar maður tekur 

sér smá tíma og stoppar til að hugsa út í þann þroska sem maður hefur hlotið á þeim tíma fær 

maður smá hroll og vellíðunartilfinningu á sama tíma. Maður hefur öðlast mikla þekkingu, 

þjálfun og tól á þessari leið og nú er komið að síðasta verkefninu, Við deyjum á Mars eftir 

Jónas Reyni Gunnarsson. Hér fáum við tækifæri til að vinna sem atvinnufólk að sýningu sem  

er glæný og fersk. Maður hefur fengið að takast á við margt í náminu og núna á síðasta árinu 

hafa áhorfendur fengið að fylgjast með í meira mæli. Þetta er vissulega hluti af náminu og 

stendur í samhengi við það en maður fær óneitanlega þá tilfinningu að þetta sé það stærsta 

sem að við höfum fengist við hingað til. Það er komið að því að nýta allt sem að maður hefur 

lært um leiklist og um sjálfan sig til að klára þetta nám með pompi og prakt.  

Ég kom mjög spenntur að þessu verkefni og hafði mikið sjálfstraust eftir mikla og erfiða 

vinnu mánuðina á undan. Að stíga næstum því allur útúr loftbólunni sem þessi skóli er með 

sína mjúku odda og stuðningsnet getur vissulega hrætt mann en mér leið einsog ég væri vel í 

stakk búinn til að takast á við það. Leikstjórinn Stefán Jónsson tilkynnti okkur stuttu áður en 

við byrjuðum hvernig skipulag vinnunar væri, við byrjuðum á rannsóknarvinnu í tvær vikur, 

síðan myndum við æfa á gólfi fram að frumsýningu og sýna svo 12 sýningar, 12 daga í röð. 

Í þessari greinargerð ætla ég að fara yfir alla hluta vinnunar og gefa innsýn í hvaða tæki og tól 

ég notaðist við í vinnunni. Ég ætla að segja frá þróun verksins og karaktersins einsog ég sé 

þessa hana og ég ætla að lýsa reynslu minni af ferlinu í heild sinni og hvað það hefur gefið 

mér. Í lokin ætla ég að skýra frá því sem að mér hefur þótt um ferlið og hvað ég hef lært. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Kafli – Rannsóknarvinna 

2.a Að kynnast verkinu og greina það 

Nokkru áður en við hófum vinnu við verkið þá lásum við handritið saman á þeim stað sem 

það var á þá. Það átti eftir að fullkára nokkrar senur og vinna í því töluvert meira. Stefán og 

Jónas sögðust vera nokkuð nálægt því að leggja lokahönd á það en vildu gjarnan fá okkar 

skoðun á því og jafnvel tillögur. Mér leist vel á þessi drög. Það vantaði inn nokkrar senur en 

mér fannst inntakið gott og handritið var mjög fyndið en um leið dramatískt. Ég las hlutverk 

Sölva í þessum lestri en Stefán sagði að þetta væri bara hugsanleg hlutverkaskipan. Við 

bekkurinn vorum þó nokkuð viss um að þetta væru endanlegu hlutverkin og vorum flest mjög 

sátt. Nokkrir vildu þó breyta aðeins og það var mjög vel unnið úr því hjá höfundi að mínu 

mati.  

Síðan rann upp fyrsti dagurinn á ferlinu og við lásum saman endanleg drög, sem átti þó eftir 

að breyta smávegis. Breytingarnar svínvirkuðu og við byrjuðum strax að greina verkið. Frá 

því að við lásum það nokkru áður hafði ég verið að velta handritinu fyrir mér, og þessi 

hugmynd um raunveruleika þátt í geimskipi á leið til Mars náði vel til mín. Þetta er frábær 

vettvangur til að skapa mikið drama undir pressu frá öflum sem að eru hvergi nálæg en samt 

svo gríðarlega þrúgandi. Eftir að við fórum að vinna þá fór ég að sjá kafteinana þrjá sem tákn 

fyrir ríkjandi öfl í stjórnmálum okkar tíma, einn vel á miðjunni, annar lengst til vinstri og sá 

þriðji lengst til hægri. Þessu fylgir mikill ágreiningur sem að leiðir verkið áfram. Mér fannst 

hinir karakterarnir standa fyrir almúgann sem að kemur allur inn með sína djöfla til að draga 

og sína eiginleika til að nýta. Það er karakterinn Viktor sem að nýtir sér þá alla til síns góðs og 

nær á endanum stjórn skipsins og leiðir hópinn, sem stendur í raun fyrir mannkynið allt, í 

nasistakenndan og stýrðan heim sem að snýst um að selja og misnota fólk og hugmyndir1. 

Við fengum öll okkar eigin verkefni snemma á rannsóknarstiginu fyrir heim verksins og ég 

fekk það verkefni að skoða aðstæður fólks í heiminum í dag. Ég rannsakaði mikið af tölfræði 

um peninga, sjúkdóma, mannsfall og lífsgæði. Þetta opnaði augun mín vissulega á stóran hátt 

fyrir verkinu og ekki bara því heldur heiminum í heild sinni. Bara það að 85 manns hafi meiri 

peninga og völd heldur en helmingur heimsins gaf mér sterka tenginu við verkið2. Allstaðar 

                                                           
1 Jónas Reynir Gunnarsson, Við Deyjum á Mars,  Óútgefið leikhandrit (Reykjavík: Nemendaleikhúsið, 2016). 

 
2 Laura Shin, ,,The 85 richest people in the world have as much wealth as the 3.5 billion poorest.“ Forbes, 23. 
janúar 2014. Sótt 12. maí á 2016 http://www.forbes.com/sites/laurashin/2014/01/23/the-85-richest-people-in-
the-world-have-as-much-wealth-as-the-3-5-billion-poorest/#732935dd324b 



 

ráða peningar og það leiddi okkur að næsta þætti rannsókna sem voru raunveruleikaþættir. 

Raunveruleikaþættir eru eins raunverulegir og einhyrningar. Þar er fólk sett saman í aðstæður 

sem að eiga að gera það að verkum að við fáum að sjá alla hluta mannlegs eðlis og ef það er 

ekki að gerast að sjálfu sér þá eru þættirnir bara klipptir til og raunveruleikinn búinn til3. Þetta 

setti mig vel í samhengi við hvað þessir karakterar eru að gera á skipinu og hversvegna þeir 

voru valdir. Þessi vinna færði mig mun nær verkinu og hversvegna við værum að fást við 

þessi málefni. Við verðum að sýna fólki, sem kaupir lygarnar sem að sjónvarpið og þeir sem 

hafa völdin troða í okkur, að þetta er í raun og veru í gangi. Samkvæmt verkinu er ekki mikil 

vonarglæta og það þykir mér sterk sögn og hreyfir vonandi við fólki. Við erum mjög langt 

gengin á þessa leið og valdavélin bara mallar og skapar sér gott líf meðan helmingur fólks í 

heiminum þjáist á hverri sekúndu. 

Að gera verk sem gerist í framtíðinni eða í hliðstæðum veruleika, sem er komin mun framar 

en við tæknilega, kallaði á að við kynntum okkur tækni og við hvaða þægindi þetta fólk býr 

við á skipinu. Við skoðuðum nýjustu og verðandi tækni hjá tölvuleikjaframleiðandanum CCP. 

Þar kynntumst við sýndarveruleikagleraugum sem að gaf mér mjög mikið til að hugsa um í 

sambandi við líf á tímum þar sem næstum því allt er hægt með tækni. Einnig fræddumst við 

um geimferðir og stöðu mannaðra ferða til Mars sem að verða víst ekki í náinni framtíð en 

það gaf okkur tímabil sem við gætum verið að miða við í vinnunni við verkið. 

Mér fannst allt sem við skoðuðum mikilvægt og það setti mig í samhengi við mjög svo 

framandi aðstæður verksins og kynnti mig fyrir heiminum einsog hann er í raun og veru. Það 

var líka skemmtilegt að vera með höfundinn við höndina til ræða við og spyrja. Ég yfirleitt 

ekki hrifinn af borðvinnu og sérstaklega ekki í tvær vikur en þessi var nauðsynleg og ég sé 

ekki eftir henni. 

 

 

2.b Að kynnast Sölva 

Þegar ég las verkið í sinni endanlegu mynd þá fann ég sterkar tengingar við Sölva, karakterinn 

sem ég átti að leika. Hann hljómar í fyrstu einsog æstur ungur maður sem hugsar um lítið 

                                                           
3 David Rupel, ,,How reality tv works.“ Writers Guild of America, west, sótt 12. maí á 

http://www.wga.org/organizesub.aspx?id=1091 
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annað en kynlíf og náin kynni. Hans megin ásetningur framan af er að sofa hjá einhverri af 

stelpunum á skipinu. Seinna í verkinu sjáum við svo að hann vill eignast kærustu og hann 

hefur pælt í öllum stelpunum, nema hugsanlega Kolbrúnu því hún er samkynhneigð og öfugt 

við Brynju þá fer það ekkert á milli mála. Hann er ör og snöggur í svörum. Hann er með skýrt 

markmið og þegar maður skoðar setningarnar hans framan af leikritinu þá er hann ekkert að 

bíða með þennan ásetning sinn. Ég hafði mjög gaman af honum strax frá fyrsta lestri og sá 

fyrir mér ýmsa möguleika. Fyrsta verkefnið mitt var samt að reyna finna dýptina hans, komast 

að því eða skapa í huga mér hversvegna hann hagar sér einsog hann gerir. Á fyrstu tveimur 

vikunum þá byrjaði ég að velta þessu fyrir mér og skoða möguleikana. Í byrjun verksins þá 

sjáum við hann tala við Má. Hann er í raun að reyna að búa til einhverskonar samband þeirra á 

milli sem reynist erfitt því að Már er félagslega erfiður karakter. Ég nýtti mér þessa fyrstu 

senu svolítið til að greina Sölva til að komast nær honum, til þess að sjá í gegnum allt 

kynlífstalið. Hann er greinilega að reyna að finna félagsskap, í hvaða formi sem er. Hann er til 

að byrja með, alltaf einn í sameiginlegu rými skipsins, og reynir að ná sambandi við hvern 

þann sem kemur þangað inn. Hann er óþægilega ágengur á tímum og virðist ekki gera sér 

grein fyrir hvaða mál eru viðkvæm. Þetta gaf mér helling til að vinna með, bara að lesa á milli 

línanna. Undir lok verksins sjáum við nefnilega stórt sár inní honum, hann er einmana. Hann 

vill einhverja mannsekju til að tengjast böndum og þá helst kærustu. Hann er að vísu 

leiksoppur í stóru plani hjá Viktori og Vigdísi en þegar hann er með Vigdísi þá hverfur hann 

úr sameiginlega rýminu. Hann fékk þessa þörf sína fyllta og eltir því Vigdísi og stendur með 

henni án þess að gera sér allveg grein fyrir hvað er í raun rétt og hvað er rangt4. Út frá þessum 

hugmyndum þá fór ég að búa mér til forsögu hans í huganum. Ég reyndi að finna efni um 

börn sem að hafa fundið litla eða enga samkennd á sínum yngri árum, afskipt börn. Þetta efni 

leiddi mig aftur og aftur að sögum og upplýsingum um börn sem koma frá brotnum heimilum. 

Þar sem að foreldrarnir eru í neyslu eða annað þvíumlíkt, þessi leit leiddi mig líka að 

myndböndum um ungt ógæfufólk5. Þessi myndbönd hjálpuðu mér mikið að tengja við 

sakleysið sem að er orðið myglað og einmanaleikann hjá þeim sem hafa ekki fengið leiðsögn. 

Ég sá tengingu milli þessa og þrá Sölva til að vera í sambandi eða finna fyrir félagsskap og 

ástar. Hann kemur sér í ferðina til að fá þetta, því að það er næstum öruggt að þarna þurfi fólk 

að vera með honum og einhver stelpa verður að byrja með honum, allaveganna stunda með 

                                                           
4 Jónas Reynir Gunnarsson, Við deyjum á Mars.  
5 VICE, ,, The Uk‘s young reoffenders: Rule Britannia (part 1/2).“ Myndband, 21:02, Sótt 12. maí 2016 á 

https://www.youtube.com/watch?v=D3mkGkhnPp4 
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honum kynlíf. Því það stendur vissulega í samningunum, að þau eigi að fjölga sér og það er 

mjög mikilvægt fyrir hann. Á þessum tveimur vikum í borðvinnunni komumst við líka að því 

að hann á hvað mestan möguleika með Brynju sem að er samt föst í lesbísku sambandi sem 

hún vill ekki vera í6. Það er enn einn stóllinn fyrir mörgum dyrum sem að Sölvi reynir að opna 

í þessu verki. Ég fór líka að huga að því hvað það er sem gerir hann svona óaðlaðandi og 

hversvegna fáir vilja hafa eitthvað með hann að gera. Til þess þarf maður að skoða  forsöguna 

hans sem að ég sem listamaður geri mér upp í samráði við hópinn og leikstjórann, og maður 

þarf að skoða samband hans við aðrar persónur. Ég vildi samt bíða með að skoða þessi 

sambönd þangað til að við færum að vinna á gólfinu í æfingaferlinu. Mín reynsla hefur sýnt 

það að þar gerist yfirleitt frekar eitthvað lífrænt hjá mér og mínum karakter heldur en í 

rannsóknarvinnunni en ég taldi að ég hafði lagt nokkuð góðan grunn með minni rannsókn og 

pælingum sem að lögðust vel í leikstjórann og hópinn fyrir æfingatímabilið. 

 

3. Kafli – Æfingatímabil 

3.a Æfingaferli og að búa til sýningu 

Við skipulögðum æfingaferlið þannig að hver og einn átti að stjórna upphitun fyrirfram 

ákveðinn morgun og við áttum einnig að koma með svokallaða opnun frá karakternum, þar 

fáum við tækifæri til að sýna inní hvern og einn karakter og sprengja hann út. Upphitunin er 

mjög mikilvæg til þess að vera tilbúin í daginn. Á þeim morgnum sem að ég var með 

upphitun vildi ég helst keyra upp orkuna og opna á stuðning í röddina og gera það svolítið 

gróflega. Ég notaðist við íþróttaæfingar sem að ég hef grunn úr frá íþróttaiðkun minni og svo 

notaðist ég við raddæfingar sem við höfum lært hjá Snæju raddkennara Listaháskólans. Ég 

vildi líka notast svolítið við aga og mikilvægi þess að bera virðingu fyrir því sem við værum 

að gera þannig að ég var vel skipulagður þegar kom að mínum morgnum og fastur fyrir til að 

byrja með. Seinni tímana sem ég var með upphitun þá notaðist ég meira við ljúfa tónlist til að 

fá hópinn til að kjarna sig líka því að það vantaði hjá mér í upprunalegu tímunum. Það getur 

verið erfitt að hita upp snemma morguns en vera kannski ekki að fara í senu fyrr en eftir 

hádegi sama dag en þegar það var tilfellið þá reyndi ég að halda mér einbeittum og gera 

teygjuæfingar til að halda mér heitum. Inn á milli fannst mér líka mikilvægt að skoða 

karakterinn dýpra og renna yfir senur með öðrum sem að voru heldur ekki í senu á sviðinu. 

                                                           
6 Jónas Reynir Gunnarsson, Við deyjum á Mars. 



 

Ég, Sigurbjartur og Snæfríður notuðum þennan tíma mikið til að fara í okkar senur en við 

notuðumst einnig við helgarnar. Um helgarnar hittumst við og gerðum senurnar okkar fyrir 

hvort annað. Það fannst mér æðisleg æfing og gaf manni líka smá leikstjórnartilfinningu, án 

þess þó að taka fram fyrir hendurnar á Stefáni. Maður gat einhvernveginn séð sambönd milli 

annara karatera og notað það fyrir sig sjálfan. Læra af vinnubrögðum annara og skilja heild 

leikritsins aðeins betur. Þegar við fórum að renna heilum þáttum þá nýtti ég líka tímann á 

milli til að sitja í salnum og fylgjast með vinnunni. Bæði til að læra um þróun verksins og 

söguþráðarins og líka til að læra af samskiptum leikstjóra við leikendur. Opnun frá Sölva var 

með þeim síðustu sem að við gerðum og þá var ég kominn mjög nálægt honum. Ég ákvað að 

finna það ógeðslegasta sem að hann gæti hafa tekið þátt í án þess að gera sér nokkra grein 

fyrir hversu slæmt það væri. Þar lýsti hann atburði þar sem hann hafði nauðgað stelpu á mjög 

ógeðfelldan hátt, en var hann að segja satt? Var hann að sýnast? Er þetta kannski eðlileg 

frægðarsaga fyrir honum? Ég ákvað að svara þeim spurningum ekki, það gerir hann 

hættulegan og fráhrindandi en um leið áhugaverðan. 

Senuvinnan hjá mér gekk frekar hratt fyrir sig. Æfingarnar hjá mér, Sigurbjarti og Snæfríði 

skiluðu sér mjög vel og við eyddum ekki miklum tíma þar enda lögðust þær mjög vel eftir 

mikla vinnu. Helstu verkefni mín á þessum æfingum voru stóru hópsenurnar, að finna 

ásetning og tengja við drífandi forsendur senunnar. Þetta tók mig smá tíma og ég þurfti að 

finna gott jafnvægi milli þess hve mikið Sölvi þráði félagsskap og ást og yfirvofandi hættu 

áhafnarinnar á skipinu. Ég er þannig leikari og manneskja að ég hlusta mikið, hlusta á hvað 

leikstjórinn segir við mig og hvað hann er að segja við aðra þegar ég er ekki einusinni í senu. 

Þetta hjálpar mér mjög mikið þegar kemur að minni vinnu. Þá þekki ég betur hvað leiksjtórinn 

vill og hvaða stefnu hann er að taka. Stefán var skilvirkur og stoppaði senur til að vinna í 

ákveðnum pörtum og bara það að hlusta og taka til sína það sem kom til mín hjálpaði mér 

mjög mikið og því voru mínar senur mjög snemma komnar með grunnlögn og ég fann mikið 

sjálfstraust á þessum tíma. Ég þurfti samt að halda á spöðunum og halda tenginunni sterkri til 

að þróa senurnar. Það er eiginlega hálf erfitt að útskýra það á blaði en það gefur manni svo 

mikið þegar senurnar þróast dag frá degi og það bætast lög ofan á þær með hverri æfingunni. 

Þannig fannst mér senuvinnan á þessu æfingaferli vera en þó var oft erfitt að halda sönsum 

hreinlega þegar kom að tækninni. Verkið er mjög háð tækni og uppsetningin okkar krafðist 

mikils af tæknifólkinu. Maður varð að passa sig að láta það ekki trufla sig, tæknifólkið vann 

allt af miklum móði og það gaf manni líka mikinn metnað í að skila sínu vel. Þegar líða fór að 

heilum rennslum þá var ég mjög öruggur á mínum senum. Ég tók mér góðan tíma í að 



 

skipuleggja tæknilega ferðalag mitt í gegnum sýninguna, þá er ég að tala um hvar og hvernig 

ég kem inn, hvaða stykkorð ég fylgdi og hvaða props ég notaði og hvar ég geymdi það. Þetta 

þykir mér mjög mikilvægt, því að hafa þessa hluti á hreinu gefur manni svo mikið öryggi til 

að skapa og vera áhyggjulaus í senum að maður getur gefið allt í vinnuna. Þetta er líka 

ákveðin leið til að einbeita sér og koma sér inn í gírinn fyrir rennsli eða sýningu. Rennslin 

tóku oft sinn tíma sökum tækni og ég fann fyrir því hvað það gat tekið í að halda manni 

lifandi á sviðinu en þetta var dýrmæt reynsla í því og eitt af því sem kenndi mér hvað mest. 

Síðasta vika æfingatímabilsins var sú dýrmætasta fyrir mig. Þar var ég kominn á stað að ég 

gat leyft mér að þróa nýja hluti inn í lögninni og ég tengdist mun betur við drífandi forsendur 

senanna og verksins. Þetta var uppáhaldstíminn minn á æfingaferlinu. Þá fann ég virkilega vel 

fyrir boga karaktersins og hvernig hann tókst á við sín verkefni. Þegar síðasta rennslið fór í 

hönd var ég mjög tilbúinn fyrir sýningar og ég fann hvað ég hlakkaði til að takast á við 

áhorfendur en það höfðu komið nokkrir á síðustu tvö rennslin. Sölvi er karakter sem að gæti 

flokkast undir comic relief eða grín léttingu einsog það er vissulega heitir á íslensku, og því 

var gaman að finna viðbrögð fólks við því sem að ég var að gera en á þessum tíma þurfti ég 

samt mikið að minna mig á að hann líka sína sögu og sína drauma sem að voru honum 

mikilvægir. Ég var samt það öruggur með hann að ég taldi mig tilbúinn og ég treysti á 

vinnuna og ferlið. 

 

3.b Þróun Sölva og tól til að tengjast honum 

Þegar við lögðum af stað í æfingatímabilið var ég með ákveðna hugmynd um Sölva og 

baksöguna hans. Einsog segir í kafla 2.b, þá hafði ég skoðað sögu barna sem hafa ekki 

upplifað mikla ást eða samkennd og hvaða áhrif það hefur á þau. Þetta gerði það að verkum 

að Sölvi fékk dýpt. Hann fékk forsögu og hún mótaðist hratt hjá mér á fyrstu dögum æfinga. 

Ég fann fyrir því þegar við vorum að æfa hvað hann var að reyna mikið og að hann hafði 

sennilega allt sitt líf reynt svona mikið. Við höfðum lítillega rætt þá staðreynd í borðvinnunni 

að þau væru öll frá Íslandi og ég gaf mér að Sölvi væri frá Selfossi. Selfoss hefur alltaf haft 

ákveðna mynd í huga mér sem töffarastaður. Þar sem þú þyrftir nauðsynlega að gera allt sem 

þú gætir til að passa inn í ákveðna ímynd og fólk sem ég þekki frá Selfossi hefur staðfest það. 

Þetta hljómaði einsog mjög gott svið fyrir Sölva, ég fór einn dag á Selfoss bara til að búa til 

smá mynd í höfðinu á mér og fann að þetta gæti passað vel. Sölvi hafði alltaf þurft að reyna. 

Hann hafði þurft að hlusta á tónlist og taka þátt í gjörðum sem að hann skildi ekki, hann þurfti 

að segja hluti og prófa hluti til að vera með í einhverju en einhvernveginn hafði hann alltaf 



 

verið undir. Ástæðan fyrir því var einföld, hann á ekkert bakland heima hjá sér. Enginn gefur 

honum heilbrigð og góð ráð og hann getur ekki leitað til neins. Til dæmis lýtur hann á konur í 

klámi og konur einsog Ester sem lent hafa í hrelliklámi sem leikkonur. Hann greinir ekki á 

milli kláms og raunveruleika til dæmis. Hann hefur staðnað í þroska og er eiginlega hálfgert 

barn sem að sér heiminn í sinni einföldustu mynd. Þegar kom að útliti til dæmis tók ég tillit til 

þess. Stefán stakk uppá að hann væri með aflitað hár og ég keypti það, auðvitað vill hann vera 

með og vera hipp og kúl. Hann fylgir tísku sem hann sér á öðrum svölum gæjum. Ég fékk líka 

þá hugmynd að hann væri með tattú og hálstattú hljómaði frábærlega. Bæði vegna þess að það 

sæjist og það hljómar einsog tattú sem að þú þarft að vera virkilega viss um að setja á þig og 

þú þarft að standa upp fyrir því en karakterinn hans Sölva gerir það bara vegna þess að hann 

sá flottan gaur með þannig. Þessi þróun skilaði sér öll inná svið en ég þurfti að passa að halda 

honum raunverulegum og ekki bara einhverri fígúru því þá yrði hann óáhugaverður og þá gæti 

maður ekki tengt við hann. Ég hef líka þá skoðun að til að gera svona kómískan karakter 

fyndinn á sviðinu þá þurfi hann að vera djúpur, mig langaði að fólk hlæði að honum en gæti 

samt fundið fyrir umkomuleysi þessa einstaklings og tengt við aðstöðuna hans.  

Ég fann þá fljótlega að ég þyrfti að huga vel að tækjunum og tólunum sem við höfum fengið í 

náminu til að halda honum lifandi. Eftir að lögnin var komin fór ég að skoða hvað ég væri að 

nota og prufa öðruvísi nálganir. Ég notaðist eiginlega við blöndu af kerfi Stanislavski og 

aðferðum Michael Chekhov sem að við höfum fengið góða kynningu á í okkar námi. Kerfi 

Stanislavski fylgir manni einhvernveginn alltaf einsog skugginn. Það er alltaf það fyrsta sem 

ég vinn útfrá og skoða karakterinn með og ég fann að það virkaði í öllum senum sem 

ákveðinn grunnur. En síðan fór ég að leika mér með Chekov. Ég ákvað að skoða 

Psychological Gesture sem að er ákveðin aðferð til að finna innra líf karaktersins. Ég notaðist 

við hreyfinguna Wanting eða að vilja7. En það fannst mér gefa mikið líf í þessa þrá hans að fá 

félagskap, ást og hlýju. Í atriði í 3. Þætti verksins þar sem að Vigdís hættir með honum og 

hellir úr skálum reiði sinnar yfir hann þá vann ég með hreyfingu innri líkamans eða the life 

body, sem að var þannig að ég ímyndaði mér hjartað mitt að falla, ekki þannig að það falli á 

jörðina heldur að það sé í stöðugu falli8. Þessar aðferðir vinna vel saman fyrir mig og ég gat 

líka til dæmis í þessari senu 3. Þáttar notast við hugmynd mína um barnæsku Sölva, þannig að 

orð Vigdísar spegli orð móður Sölva þegar hún talaði við hann í æsku. Mér þótti mjög gott í 

þessu ferli að notast við hluta úr aðferðum Chekhov til að styrkja viðbrögð og líf í senum. Það 

                                                           
7 Lenard Petit, The Michael Chekhov handbook, (Abingdon: Routledge, 2010), bls. 48-52 
8 Lenard Petit, The Michael Chekhov handbook, bls. 32-33 



 

er í rauninni alltaf að koma mér meira og meira á óvart hvað maður er farinn að nota þessar 

aðferðir, og þá helst kerfi Stanislavski, ómeðvitað. Það fylgir manni líkt og áður sagði einsog 

skugginn en það er líka gott að geta leitað í rannsóknarvinnuna og til dæmis Chekhov aðferðir 

þegar maður stendur á steini í vinnunni. Sölvi var orðinn fullskapað, fullorðið barn þegar kom 

að sýningum og ég var mjög ánægður með þróunina í honum og þykir enn mjög vænt um 

kauða. Enda er það einn stærsti lykill sem ég hef lært, og hann hjálpaði mér mikið í þessu 

verki, að sama hvaða karakter þú leikur, þú verður að standa með honum og sleppa 

hégómanum. 

 

4. Kafli – Sýningatímabil 

4.a 12 sýningar 

Þegar kom að frumsýningu var eðlileg spenna í hópnum. Maður reyndi að halda henni niðri 

og einbeita sér að verkefninu. Það gekk ágætlega fyrir mig, ég var búinn að útbúa upphitunar 

rútínu þar sem ég hitaði upp líkamann til að byrja með og fór síðan yfir í upphitun á rödd. 

Frumsýning gekk einsog einhversskonar flugeldasýning. Hún flaug áfram og í raun man ég 

voða lítið eftir henni, það fylgdi henni ákveðinn frumsýningar kraftur og allir héldu sér á 

tánum og léku einsog enginn væri morgundagurinn. Salurinn var mjög vinveittur og maður 

fann mikinn stuðning. Eftir sýningu fann ég fyrir miklu spennufalli, ég og Sigurbjartur 

þurftum eiginleg að setjast niður í sturtunni eftirá og reyna að ná áttum. Daginn eftir var ég 

ennþá í spennufalli og sýning tvö einkenndist af því. Maður þurfti að hafa sig allan við til að 

berjast á móti spennufallinu og halda senunum lifandi. Síðan kom að þriðju sýningunni sem 

að mínu mati var sú versta hjá mér. Mér fannst ég vera ótengdur Sölva og ég misnotaði 

röddina mína og var allt annað en sáttur með frammistöðuna hjá mér. Ég tók þetta til skoðunar 

daginn eftir og ákvað að breyta aðeins upphituninni minni og vera í raun kominn inn á 

sýningarvinnuna aðeins fyrr. Ég borðaði kl. 17 og mætti rétt fyrir kl. 18 en sýningar byrjuðu 

kl. 20. Þegar ég mætti setti ég á mig smink og undirbjó tæknilega hluti einsog props og 

búning. Svo byrjaði ég að hita upp líkamann með tónlist í eyrunum og tók síðan smá tíma til 

að bæði tengjast karakternum og tengja röddinna djúpt í botn líkamans s.s. Mjaðmirnar. Því 

næst hitaði ég upp röddina og söng lag, lag sem að byggir mikið á tengslum við djúpan 

andadrátt og ég notaði það líka til að liðka munninn og hita upp raddmótunina. Því næst 

spilaði ég tónlist sem að Sölvi hlustar á, sem er mestmegnis hljómsveitin Skítamórall en þar 

eru textar og lög sem að tengjast beint inní ásetning hans. Síðan var komið að sameiginlegri 



 

upphitun og svo einbeitingu fyrir sýningu. Ég byrjaði að nýta þessar pásur betur og fyrir 

hverja senu tengdi ég við kraftinn úr mjöðmunum og við líkamann í heild sinni. Þetta virkaði 

einsog í sögu. Þá var ég kominn með algjöra jarðtengingu og var alltaf tengdur inní kjarna 

senunnar sem var í gangi. Þessa aðferð notaði ég allar götur síðan og nýjir hlutir fóru að 

gerast, stórir og smáir. Auðvitað fór maður ekki útaf lögninni en Sölvi varð dýpri fyrir vikið 

trúi ég og það varð auðveldara að kaupa hann að mínu mati. 

Að sýna 12 sýningar í röð er eitthvað sem að ég hugsaði ekkert svo mikið útí áður en 

sýningaferlið hófst. Það er náttúrulega reynsla sem að maður mun sennilega aldrei komast í 

tæri við aftur. Ég tók eftir því eftir sjöttu eða sjöundu sýningu að það varð erfiðara og erfiðara 

að leggja mat á hvernig sú sýningin væri að ganga. Lögnin var orðin mjög sterk og maður 

prófaði nýja hluti í hvert sinn, litla núansa hér og þar en maður varð einsog ég segi 

einhvernveginn samofinn sýningunni og hún rann að mínu mati yfirleitt mjög vel og varð á 

miðju sýningartímabili orðin mjög vel slípuð. Mér gekk vel að halda mér lifandi þrátt fyrir 

þessar aðstæður og það er mjög mikilvægt í öllum verkum og hlutverkum og sérstaklega hjá 

Sölva í þessari sýningu, þar sem að það er langur kafli þar sem hann kemur ekki fram á 

sviðinu, að vera lifandi og meðvitaður um boga karaktersins og hvað hefur gengið á hjá 

honum þessa daga sem hann er á skipinu.  

 

5. Kafli – Niðurstaða 

Hérna langar mig að fara yfir hvernig mér tókst til í heildina litið, hvað ég lærði, hvað ég 

þurfti að yfirstíga og hvernig mér fannst umgjörðin og aðkoma skólans að verkefninu vera.             

Ég er mjög ánægður með að hafa fengið nýtt íslenskt verk til að fást við sem að leyfir öllum 

bekkjarmeðlimum að skína. Ég finn það núna eftirá að það gefur manni aukið frelsi til að 

skoða og ákveða sjálfur hvert þú vilt fara með karakterinn í samstarfi við hópinn að 

sjálfsögðu. Ég var ánægður með rannsóknarvinnuna mína og það sem ég fór djúpt í hjálpaði 

mér virkilega að gæða Sölva lífi og þar af leiðandi gera hann að þeim karakter sem að ég fann 

þegar ég las hann í handritinu. Að rannsaka heiminn og höfundinn einsog venjan hefur verið í 

þessu námi fannst mér líka hjálpa en ég hugsa að við hefðum getað verið aðeins hnitmiðaðri í 

rannsókn okkar á til dæmis raunveruleikaþáttum til að styrkja þann þátt í sýningunni okkar. 

Æfingatímabilið rann mjög smurt fyrir minn karakter. Ég var vel undirbúinn og karakterinn 

lagðist vel mjög snemma. Þegar ég horfi tilbaka núna hinsvegar þá hefði ég sjálfur viljað 

uppgötva fyrr það sem ég fann eftir þriðju sýningu, að ég þyrfti meiri kjörnun og tengingu til 



 

að fljóta ekki upp og verða yfirborðskenndur en að ég hafi hugsað það og tekið eftir því 

einsog ég gerði hjálpar mér samt helling og er gott veganesti inn í framtíðina. Samband mitt 

við Stefán leikstjóra var gott en ekki svo djúpt. Ég fann mjög góða strauma frá honum og að 

hann treysti mér til að vinna mína vinnu. Það er góð tilfinning og gefur manni aukið frelsi og 

sjálfstraust í þeirri leið sem maður er að fara. Hinsvegar sé ég núna eftirá þegar ég lít á 

heildina á sýningunni að það hefði mátt stytta handritið á einhverjum köflum. Mér finnst 

einsog að sumar senur hefðu mátt skína betur og í lok æfingatímabils var mikil áhersla lögð á 

að hraða tempói í senum og keyra sýninguna áfram. Mér þykir það hafa komið niður á 

nokkrum senum og tilfinningalegum tengslum inní verkinu. Einnig fannst mér tæknin vera 

alltof stór hluti af æfingaferlinu og taka of mikinn tíma. Vissulega kom það mjög vel út og öll 

sú vinna var vel unnin en samt er þetta lokaverkefni okkar á leikarabrautinni og mér finnst við 

hafa getað fengið meiri tíma á gólfi til að vinna í safaríkum kringumstæðum og ásetningum. 

Ég geri mér hinsvegar fulla grein fyrir sýn leikstjórans á verkið og hvert hann vildi fara og 

maður fer eftir því og við unnum það í góðri stemmningu. Leikstjórinn er að sjálfsögðu 

listrænn stjórnandi og ég í raun fattaði ekki allveg þessar tilfinningar mínar í þessu sambandi 

fyrr en núna eftirá og það er mikil reynsla í því að reyna að finna þessa gagnrýnu hugsun 

aðeins fyrr og reyna að viðra hana svolítið. Þó trúi ég því og vil vinna eftir því að verkið er 

listaverk leikstjórans að mestum hluta og honum skuli maður fylgja og treysta sem ég og gerði 

í þessu ferli og sé ekki eftir. Að horfa yfir farinn veg hefur verið gott og gagnlegt, einsog ég 

ritaði hér í inngangum þá hefur skólagangan legið að þessu verkefni og mér finnst ég hafa 

getað nýtt mér flest allt sem ég hef lært í þessum skóla, í þessu verki hvort sem það er 

meðvitað eða ómeðvitað. Ég finn líka fyrir því að ég þarf að vera meira vakandi á hverjum 

tíma hvað er að gerast og hvaða leið ég er að fara til að vera enn betur undirbúinn fyrir 

frumsýningu einsog til dæmis að fara yfir daginn í lok hvers vinnudags, hvað hefur áorkast og 

hvaða leið erum við að fara. Það er bara hollt. Ferlið hefur líkað sýnt mér til hvers er ætlast af 

mér núna sem atvinnuleikara. Ég er enn fullur sjálftrausts og geng mjög sáttur frá þessu 

verkefni og þessari skólagöngu. Ég hef þroskast sem manneskja á þessum tíma og ég held 

áfram að læra og viða að mér þekkingu og reynslu þegar ég held út í lífið. Skólinn var fæðing 

og fyrstu skrefin að mínu mati, líkami minn og hugur eru orðnir að verkfærum sem ég þekki 

vel og ég get nýtt mér í vinnu. Það er góð tilfinning og núna tekur lífið við, utan loftbólunnar 

og ég er tilbúinn að þroskast þar líka. 
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