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Greinargerð	fyrir	lokaverkefni	

leikaranema	
	

	

Í	 þessari	 ritgerð	mun	 ég	 fara	 yfir	 upplifun	mína	 á	 lokaverkefni	 leikaranema	 í	 Listaháskóla	

Íslands.	Aðallega	ætla	ég	að	tala	um	karakterinn	minn,	Kolbrúnu,	og	skoða	hennar	þróun	og	

þroska	í	verkinu.	Einnig	mun	ég	tala	lauslega	um	verkið	sjálft,	hvaða	stað	það	hefur	í	okkar	

raunveruleika,	og	að	lokum	fara	yfir	eigin	frammistöðu.	

	

Við deyjum á Mars 
Verkið fjallar um níu manna áhöfn sem er á leið til plánetunnar Mars. Leiðin er 

kostuð af raunveruleikaþætti sem fylgist með hverju skrefi þeirra. Um borð eru 

myndavélar og þurfa þau að reiða sig á styrki í formi matargjafa og nauðsynjavara í 

gegnum þriðja aðila. Um borð eru birgðir til að endast þeim í 300 daga ef þeim er 

vandlega skammtað. Þess vegna eru auglýsingastyrkir grundvöllur afkomu þeirra á 

plánetunni og þegar þeir bregðast falla stoðirnar og hið sanna eðli persónanna 

kemur í ljós.  

Áhöfnin samanstendur af mjög ólíkum karakterum, hver þeirra með sína baksögu og 

er hægt að gefa sér að það sé engin tilviljun að þau enduðu saman í þessu ferðalagi. 

Frekar en að vera hæf til þess að mynda heilsteypt samfélag á annarri plánetu 

virðast þau eingöngu vera hæf til að halda uppi átökum og spennu sem á að leiða af 

sér gott sjónvarpsefni.  

 

Verkið er skýrt samtal við okkar tíma  

Mannfólkið hefur tilhneigingu til að vera forvitið um hagi annarra og sést það hvergi 

betur en á okkar tímum, þar sem raunveruleikaþættir eru ein arðsamasta tegund 

sjónvarpsþátta. Fjöldi þeirra er svo gífurlegur að það er enginn möguleiki á að sjá 



Leikarabraut	 	 Lokaverkefni	leikara	
Vorönn	2016	 	 Stefán	Jónsson	
Aldís	Amah	Hamilton		 	 Alexander	Graham	Roberts	
	

Listaháskóli	Íslands	 2	

nema brot af þeim, enda eru þeir ódýrir í framleiðslu og leiða af sér mikla 

auglýsingamöguleika sem jafngilda gróða. Einn vinsælasti þáttur okkar tíma er án 

efa Keeping Up With The Kardashians1, þar sem Kardashian fjölskyldunni er fylgt 

hvert fótmál. Áhugi þeirra milljóna sem fylgjast með henni virðist óstöðvandi og 

skynjar maður þörf meðlima fjölskyldunnar fyrir því að halda sér í sviðsljósinu. Þær 

nýta sér þættina til að fóðra áhuga áhorfenda sem veldur því að þeir vilja meira. 

Þannig eru þættirnir orðnir hálfgerður vítahringur og þarf alltaf að ganga lengra og 

lengra. Veggir friðhelgarinnar þynnast sífellt og virðist ekkert vera fjölskyldunni 

heilagt. Það er undarlegt að ímynda sér að nokkur manneskja hefði áhuga á því að 

láta myndavélar fylgja hverju skrefi sem þær taka yfir daginn, allan daginn, allt árið. 

En þegar rýnt er undir yfirborðið lítur út fyrir að ekki séu atvik þáttanna aðeins klippt 

og skorin til þess að sýna áhorfendum eitthvað sem þeir telja “áhugavert”, heldur eru 

þau hreinlega búin til. Maður spyr sig því hversu raunverulegt raunveruleikasjónvarp 

geti virkilega verið. Nú í seinni tíð hafa fyrrum þátttakendur ýmissa þátta stigið fram 

og varpað ljósi á þennan óforskammaða heim þar sem öll mannleg siðferðisgildi eru 

látin flakka í þágu áhorfs. Verkið var því ádeila á þennan óseðjandi áhuga sem við 

höfum á hvoru öðru, þar sem áhuginn er meira farinn að líkjast þráhyggju. Einnig 

snerist ádeilan um þá sem nýta sér tækifærið og halda þessum hrikalega farsa 

gangandi, þau ógnaröfl sem traðka á manneskjum til þess að hámarka eigin hagnað. 

 

Undirbúningur 
Rannsókn á heimi verks 
Fyrstu tvær vikur áfangans fóru í borðvinnu þar sem við öfluðum okkur heimilda um 

ferðir til Mars og um raunveruleikaþætti. Öll fengum við ólík verkefni og héldum við 

fyrirlestra fyrir hvort annað. Mitt verkefni var að skoða ferðir til Mars eins og þær 

birtast okkur í nútímanum. Enn hefur engin manneskja komist á þann stað en 

samkvæmt minni rannsókn styttist í það.2 Það var verulega áhugavert að rannsaka 

																																																								
1 The SSV Magazine, “Keeping Up With the Kardashians Season 11 New Intro,“ nóvember 2015, 

Youtube myndband, 0:10. Sótt 16. maí 2016 af https://www.youtube.com/watch?v=NPq_B9El9ZM  
2 Wall, Mike, 2015, “The Martian and Reality: How NASA will get Astronauts to Mars,“ space.com, 2. 

október 2015. http://www.space.com/30733-the-martian-nasa-real-mars-mission-plans.html (sótt 16. 

maí 2016). 
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þessar ferðir og sjá hversu nálægt markmiðinu við erum. Að öllum líkindum mun 

þessi áfangi nást í okkar lífstíð sem er rosalega spennandi. Eftir miklar umræður um 

það hvort við ætluðum að gera verk sem ætti sér stað í framtíðinni (á þeim tíma þar 

sem Mars ferðir eru mögulegar) eða í hliðarheimi, ákváðum við að verkið ætti frekar 

að eiga sér stað í seinni möguleikanum. Þar er heimurinn ekki svo ólíkur því sem við 

þekkjum núna, nema tæknin er þróaðri og sumt kom áhorfendum undarlega fyrir 

sjónir. Við ákváðum til dæmis að allur matur yrði í vökvaformi en brögðin yrðu ólík. 

Þannig var hægt að borða pizzu úr plastfernu eins og sést í senunni “Italia Eatalia”.3 

Eðli málsins samkvæmt eru Mars ferðir orðnar raunverulegar í heimi verksins og 

mannkynið hefur misst megnið af samkennd sinni. Við skoðuðum marga 

raunveruleikaþætti og horfðum meðal annars á þáttaröðina Unreal.4 Þáttaröðin fylgir 

aðstandendum raunveruleikaþátts og sjáum við hversu langt þau ganga í því að 

hreyfa við þáttakendum. Við tókum því þann pól í hæðina að blanda þeirri þáttaröð 

saman við lykilatriði úr kvikmyndinni Space Odissey.5 Við urðum fyrir miklum áhrifum 

af gervigreindar tölvunni Hal og varð sögumaður verksins okkar í svipuðum tón. 

Alvitur og alsjáandi. Líkt og í þáttunum getur hann haft áhrif á líðan og hegðun 

persónu verksins og gerir hann það til þess að framkalla spennu þeirra á milli.  

Ég ætla ekki að telja upp hvern einasta raunveruleikaþátt sem veitti okkur innblástur 

enda innihéldu flestir, ef ekki allir þeirra, sama “elementið”: að það er í raun ekkert 

raunverulegt við þá. Öll skot sem áhorfandi sér eru breytt til þess að láta eitthvað líta 

út fyrir að annað en það er. Setningar eru klipptar saman og senum blandað til þess 

að framkalla hámarks dramatík. Enda vilja áhorfendur sjá átök. Í verkinu okkar sjáum 

við aldrei klippingu sjónvarpsþáttarins en við sjáum hvað er gert til þess að hámarka 

spennu um borð í skipinu. 

 

 
 
																																																								
3 Jónas Reynir Gunnarsson, ,,Við deyjum á Mars,” óútgefið leikhandrit (Reykjavík: Nemendaleikhúsið, 

2016). 
4 Rovenstine, Dalene, “Lifetime’s drama “UnREAL” shows a twisty take on reality show dating: 

Exclusive first look,” Entertainment Weekly, 18. maí 2015. Sótt 16. maí 2016 af 

http://www.ew.com/article/2015/05/18/lifetime-unreal-exclusive-first-look  
5 Stanley Kubrick, 1968, A Space Odissey. Metro-Goldwyn-Mayer, Bandaríkin [Mynddiskur].  
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Kolbrún Ósk Þráinsdóttir 
Mér var úthlutað karakter sem hét Kolbrún. Við höfðum lesið handritið stuttu eftir 

áramót og var það þá vægast ófullklárað. Á þeim tímapunkti var Kolbrún með 

grátlega litla nærveru í verkinu og rosalega óræð. Hún var lesbía og svolítill töffari en 

þar fyrir utan upplifði ég hana sem autt blað. Á þeim tímapunkti var ég frekar slegin 

en ég vissi að það ætti eftir að móta hana endanlega og vonaðist til að henni yrði 

bætt inn í fleiri senur. Eftir að hafa talað við mótleikkonu mína, Birnu Rún 

Eiríksdóttur, sem lék Brynju, ákvað ég að senda póst á leikstjórann. Að okkar mati 

var það út í hött að tvær kvenkyns persónur sem áttu greinilega í einhvers konar 

nánu sambandi myndu ekki taka það lengra en “næstum því koss”. Samkynhneigðar 

persónur eru í algjöru lágmarki á sviði og vildum við sýna að hér var enga feimni að 

finna. Gagnkynhneigðu karakterarnir Rut og Viktor höfðu samfarir á miðju sviði og 

fannst okkur því sjálfsagt að Kolbrún og Brynja ættu einhverja ástarsenu sömuleiðis. 

Blessunarlega var tekið vel í þessa tillögu og varð samband þeirra mjög áhugavert.  

Nokkrum vikum eftir fyrsta lestur kom svo ný útgáfa af handritinu. Það hafði þá farið í 

gegnum þó nokkra þróun frá fyrsta samlestri og var Kolbrún orðin talsvert 

bitastæðari. Hún átti þó eftir að verða enn áhugaverðari að mínu mati næstu tvær 

vikurnar en á þeim tíma vorum við í beinu samtali við höfund verksins, Jónas Reyni 

Gunnarsson. Kolbrún varð að mikilli andhetju sem mér þótti alveg frábært. Hingað til 

hef ég aldrei leikið “vonda karlinn”  í neinni uppsetningu og var þetta því alveg ný 

upplifun. Kolbrún var ákveðin, hörð í horn að taka, manipúlerandi og á köflum grimm. 

En það voru ekki einu hliðar hennar því hún sýndi einnig mikla ástúð í garð þeirra 

sem ógnuðu henni ekki né hennar hugsjónum. Þess vegna tók hún Má undir sinn 

verndarvæng. Hann var ef til vill síðsta ógnin hennar á öllu skipinu og sá hún aum á 

honum. Í anda fordómaleysis og jafnaðar stóð hún með þeim sem máttu sín og kom 

það skýrast fram í lokasenunni fyrir hlé þar sem Már fékk kvíðakast og Kolbrún 

annaðist hann. Að hennar mati voru jarðarbúar búnir að eyðileggja fyrir sjálfum sér 

og var þetta tækifæri fyrir mannkynið til að byrja upp á nýtt.6 Mynda heim án 

trúarbragða, stéttaskiptingar, fordóma og ógnarvalds sem stóðu fyrir allt hið slæma 

sem við þekkjum. Kolbrún lét sig dreyma um betri heim þar sem einræði myndi þjóna 

þegnum samfélagsins ef yrði það henni í hag. Hvort hún vildi verða leiðtogi 
																																																								
6	Jónas Reynir Gunnarsson, ,,Við deyjum á Mars,” óútgefið leikhandrit (Reykjavík: Nemendaleikhúsið, 
2016).	
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ferðarinnar kom aldrei skýrt fram en í fyrsta samlestri var ýjað að því. Hún vildi í það 

minnsta verða fyrirmynd samkynhneigðra með því að stofna fordómalaust samfélag 

á Mars. Til þess hafði hún Brynju og fleiri í áhöfninni og var hún full af eldmóði. Þess 

vegna hófst samband þeirra tveggja á talsvert fegurri nótum en það endaði. Í upphafi 

virtist Brynja vera á sömu bylgjulengd og Kolbrún, það er að segja, þær virtust báðar 

vera samkynhneigðar og skotnar í hvorri annarri. Á meðan þær forsendur héldust 

óbreyttar var Kolbrún ekkert nema elskulegheitin. Eftir því sem leið á verkið kom þó í 

ljós að Brynja sigldi undir fölsku flaggi og tók Kolbrún því ekki sérstaklega vel. Undir 

lokin var Brynja neydd til að beygja sig undir vilja Kolbrúnar og virtist framtíðin mjög 

myrk. Í ásetningi sínum að verða stoltur og virtur fánaberi samkynhneigðra á Mars 

tapaði Kolbrún þeim eiginleikum sem gerðu hana að góðum kandídat í hlutverkið. 

Hún endaði sem versta útgáfa af því ógnarvaldi sem hún var að reyna að flýja í 

upphafi verksins.  

 

Rannsókn á karakter 
Þegar ég var að rannsaka eiginleika og persónuleika Kolbrúnar skoðaði ég meðal 

annars 12 erkitýpur. 7 Það var þrautinni þyngri að negla niður eina týpu þar sem ég 

tengdi hana við í það minnsta tvær, jafnvel þrjár. Mér hefði ekki þótt hún jafn 

áhugaverð hefði ég einskorðað hana við eina týpu og þar sem ég vann þessa vinnu 

sjálfstætt út frá efni handritsins ákvað ég að setja mér engar hömlur. Ég valdi því 

Hetjuna (The Hero), Uppreisnarmanninn (The Rebel) og Munaðarleysingjann (The 

Orphan). Allar þrjár týpurnar höfðu sterk tengsl við Kolbrúnu fannst mér og nýtti ég 

mér það í þróun hennar. Þannig fannst mér hún vera munaðarlaus í grunninn en hún 

notaði hetjuna til að fela óöryggi og þörf sína til að vera hluti af einhvers konar heild. 

Auðvitað þarf að sjást í fleyginn hennar og þótti mér hann brjótast út í gerðum 

uppreisnarmannsins. Hún grípur til aðgerða um leið og henni þykir vegið að hennar 

hugmynd um bjarta framtíð. Það mætti segja að manneskjubarnið hennar hafi verið 

munaðarlaust en hetju gríman sem hún bar myndi þá kallast höfuðásetningur 

hennar. Ég hugsaði alltaf um hana sem bjarndýr og þótti mér það stundum hjálpa til í 

ákveðnum senum. Hún gat þá verið mjúk og sæt eins og bangsi en sterk og 

																																																								
7	Oden,	Carl,	“The 12 Common Archetypes,“ 

http://www.soulcraft.co/essays/the_12_common_archetypes.html (sótt 16. maí 2016). 
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ógnvænleg eins og björn. Einnig hugsaði ég stundum um hana sem naut með nef 

lokkinn sinn. En það var yfirleitt meira í gríni en af einhverri alvöru. 

Í sannleika sagt fór ekki mikið meiri rannsókn í Kolbrúnu sem hægt væri að skilgreina 

með heimildum. Ég þekki það frá eigin reynslu að tilheyra minnihlutahóp og hvernig 

það er að vilja vera fyrirmynd. Að vilja standa upp úr fjöldanum en á sama tíma vera 

partur af einhverri fordómalausri heild þar sem allir eru jafnir. Þessi vegur er ekki 

hreinn og beinn og er maður sífellt að reka sig á “gráu svæðin” þar sem ekki liggur 

ljóst fyrir hvað er rétt að gera í stöðunni hverju sinni. Ólíkt Kolbrúnu tel ég mig hafa 

öruggt og traust bakland og það hjálpar mér að breyta rétt, að ég tel. Ég allavega 

reyni eftir bestu getu að passa mig á því að ákvarðanir mínar hafi ekki neikvæð áhrif 

í kringum mig. Ég er umkringd góðu fólki sem ég get leitað til ef eitthvað bjátar á og 

dreg ég mikinn lærdóm af eigin reynslu og reynslu annarra. Ég gaf mér það að 

Kolbrún væri andstæða mín á þennan máta. Baksaga hennar var talsvert öðruvísi en 

mín og uppfull af leyndarmálum, skömm og afneitun.  

 

Forsaga Kolbrúnar 
Kolbrún var ættleidd erlendis frá og tilheyrði íslenskri stjórnmálafjölskyldu. Hún átti 

eldri bróður sem var raunverulegur afkomandi foreldra þeirra. Á yngri árum naut hún 

mikillar ástar og aðdáunar frá öllum fjölskyldumeðlimum í formi alls kyns dekrunar. 

Víða var hins vegar pottur brotinn og lögðu foreldrar hennar mikið á sig til þess að 

yfirborðið virtist spegilslétt á meðan allt kraumaði undir. Þegar að Kolbrún komst á 

kynþroska aldur gerði hún sér grein fyrir því að hún væri samkynhneigð og var það 

upphafið á endi hamingjusamrar æsku. Eftir að hún tilkynnti foreldrum sínum 

kynhneigð sína var henni hótað öllu illu. Hún var beitt líkamlega og andlegu ofbeldi af 

þeim báðum en lofað gulli og grænum skógum ef hún léti af þessari “vitleysu”. Þessi 

viðsnúningur í framkomu foreldra hennar gagnvart henni olli Kolbrúnu miklum 

örðugleikum og endaði hún á að berjast gegn þeim. Þar með enduðu samskipti 

þeirra og upp frá því fæddist ný Kolbrún, sú sem við sjáum á sviði. Þessar neikvæðu 

upplifanir brutust út í gjörðum hennar um borð í skipinu og urðu henni að falli. Það 

var engin möguleiki fyrir hana að verða fyrirmyndin sem hún þráði svo heitt vegna 

þess að framkoma hennar í garð annarra á skipinu var svo slæm. Hún varð 

örvæntingarfull og greip til aðgerða sem hún þekkti úr eigin lífi: ofbeldi og grimmd. 
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Það var ekki aðeins að sjá í framkomu hennar við Brynju heldur einnig í eineltinu 

sem Vigdís varð fyrir af hennar hönd ásamt því að Kolbrún stakk upp á því að myrða 

Viktor.8 Hvort sem hún gerði það undir rós eða ekki skiptir ekki máli, hún var vel 

tilbúin til að fremja glæp (samkvæmt jarðneskum lögum) ef það hjálpaði henni að ná 

sínum markmiðum.  

Við þurftum öll að sýna opnun á karakternum á sviði og átti ég í stökustu vandræðum 

með mína. Ég leitaði til Stefáns með ráð en fann samt ekki “momentið” sem ég 

tengdi við. Þegar það var komið að mér í röðinni fór ég að sofa með hausinn fullan af 

hugmyndum en mér fannst engin vera nógu góð. Ég var orðin kvíðin og 

örvæntingarfull en náði loksins að sofna með hugmynd sem mér fannst samt engan 

veginn uppfylla þær kröfur sem ég hafði. Þegar ég vaknaði var eins og eldingu hefði 

lostið niður í kollinn á mér og ég vissi hvað ég vildi gera. Ég tók saman á met tíma 

kjól og háa hæla, svart leðurbelti og litla fallega stálöskju sem ég hafði fengið frá afa 

mínum til þess að selja í Kolaportinu. Í leikhúsinu málaði ég mig og gerði mig eins 

fína og ég gat, setti borð á mitt sviðið og dúk yfir. Á einum enda borðsins hafði ég 

möffins köku með einu kerti í sem logaði og svo öskjuna. Inni í henni var beltið. 

Kolbrún bauð síðan hópnum inn og bað þau að setjast með sér við borðið. Hún 

settist við endan þar sem kakan var en bað fólk um að skilja eftir pláss á hinum 

endanum enda væri von á gestum. Þau þyrftu bara að hinkra augnablik eftir þeim. 

Þar sátu þau svo í óþægilegri þögn þar til hún var rofin með spurningunni „eru 

foreldrar þínir að koma?”. Kolbrún svaraði ekki spurningunni heldur tilkynnti að það 

styttist í þau, þau væru aldrei sein. Hún passaði sig á að brosa til allra og ná 

augnsambandi við gesti sína. Á meðan þau biðu var klassískt lag í bakgrunninum og 

þegar það endaði voru sætin enn auð. Upp frá því leit hún ekki meira á gesti sína og 

henni stökk ekki aftur bros. Hún dró kjólinn af öxlunum og niður fyrir mitti, opnaði 

öskjuna og tók upp beltið. Svo hóf hún að slá sig í þögn með beltinu. Þegar því var 

lokið setti hún beltið aftur í öskjuna, blés á kertið og starði á tómið á móti sér. Þannig 

lauk opnuninni. 

Með þessu vildi ég túlka sambandið sem Kolbrún hafði við foreldra sína og sjálfa sig. 

Ég staðsetti hana í millibilsástandinu þar sem hún var að slíta sig frá þeim en á sama 

tíma þurfti hún viðurkenningu þeirra. Með því að halda sína eigin veislu (ég ýjaði að 
																																																								
8	Jónas Reynir Gunnarsson, ,,Við deyjum á Mars,” óútgefið leikhandrit (Reykjavík: Nemendaleikhúsið, 
2016).	
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því að þetta væri afmælið hennar með kökunni og kertinu) var hún að vera sjálfstæð 

en á sama tíma var þetta greinilegt leikrit. Ég ímyndaði mér að svona hefðu 

aðstæður verið heima fyrir á hátíðardögum. En í þetta skipti kom enginn. Enginn 

hringdi og tilkynnti seinkun eða afboðaði sig. Kolbrún var ein eftir og niðurlægð. 

Þegar hún kom út úr skápnum hafði hún búist við sama örygginu og traustinu sem 

hafði einkennt líf hennar fram að því. En í staðinn var henni afneitað nema hún 

breytti sér. Opnunin var ekki atburður sem gerðist í raun og veru í hennar lífi heldur 

einhvers konar birtingarmynd þar sem hún reyndi að gangast við kröfunum sem á 

hana voru settar. Ofbeldið með beltinu var svo hennar refsing við því að koma sér í 

þessa stöðu og hafa sýnt á sér veikleika. Það minnti hana á reiðina sem hún bar 

innra með sér í garð óréttlætisins sem hún upplifði. Í stað þess að fylgja hjartanu og 

gefa sér tíma til að vinna úr sorginni og öllu því tilfinningaflóði sem hún upplifði fór 

hún í uppreisnarham. Þannig varð hún andstæða alls sem hún hafði alist upp við. 

Enn og aftur fannst mér ég sjá erkitýpurnar skýrt í henni. 

Það er ekki hægt að útskýra í rituðu máli hvernig ég upplifði opnunina eða hverju ég 

vildi ná fram með henni. Hvað þá hvaða merkingu hún hafði fyrir mig. En mikilvægast 

var að þegar henni lauk gekk ég bókstaflega sátt frá borði. Mér fannst ég hafa 

uppgötvað eitthvað nýtt í fari Kolbrúnar og hélt sú uppgötvun áfram í gegnum allt 

ferið. Ég ætla ekki að lista upp hvert atvik sem varð til þess að ég lærði eitthvað nýtt 

enda tæki það aðrar níu blaðsíður. Þau atvik sem voru mér þó minnistæðust ætla ég 

að tala um, þau gerðust öll nálægt eða í sýningarvikum. Það var til dæmis 

væntumþykjan sem hún fann í garð Más. Hún sá eitthvað sem hún hafði kæft í sjálfri 

sér í honum: barnslega einlægni. Í síðustu senu fyrir hlé áttu þau mjög fallega stund 

þar sem Kolbrún hughreysti Má á meðan hann átti erfitt með andardrátt vegna kvíða. 

Það kom mér svoldið á óvart þegar hún sýndi örlítið í fleyg sinn þegar þær Brynja 

voru að rífast vegna þess að Brynja sýndi Viktori stuðning. Það kom Kolbrúnu í opna 

skjöldu að Brynja færi gegn hennar vilja og særði hana virkilega. Í upphafi senunnar 

missti hún aðeins grímuna þar sem hún krafði Brynju um svör en neitaði að hlusta á 

hennar ástæður. Hún var of sár. Í fyrstu leit ég alltaf á þessi sárindi sem herbragð til 

að fá Brynju aftur á sitt band en eftir því sem ég lék senuna oftar fór mér að finnast 

þetta vera raunverulegt fyrir hana. Þegar Brynja ætlaði að fara úr rýminu fór gríman 

aftur upp hjá Kolbrúnu. Hún gerði sér grein fyrir því að ef hún ætlaði ekki að tapa 
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þessari baráttu yrði hún að taka sig saman í andlitinu því greinilega var þessi opnun 

ekki að hafa áhrif. Henni hafði verið hafnað á ný. Hún pakkaði því veikleika sínum 

saman og herjaði á Brynju í formi ofbeldis. Hrinti henni í gólfið og stakk hana með 

hníf sannleikans með því að nota leyndarmál hennar gegn henni. Þannig barði hún 

niður allt það sjálfstæði sem Brynja hafði komið sér upp. 

 

Niðurstaða karakters 
Eins og ég sagði í upphafi kaflans var Kolbrún ekki partur af “góða liðinu”. En mér 

þótti rosalega vænt um hana og naut leiksins í botn. Boginn hennar var frekar heill 

og fékk hún að sýna á sér margar hliðar í gegnum verkið. Mjúkar og harðar. Í verki 

sem er skrifað fyrir níu einstaklinga er það blessun að fá tækifæri til að hafa 

heilsteyptan karakter og fannst mér takast vel til með Kolbrúnu. Ég er búin að tala 

mikið um ferlið að kynnast Kolbrúnu en útlitslega var líka nokkur vinna á bakvið 

hana. Við ákváðum að hún yrði í mjög góðu formi og leggði mikið á sig til að halda 

sér í því. Ég fór því daglega í ræktina, annað hvort í einhverja tíma eða stundaði sjálf 

mitt eigið prógram. Ég sá fljótlega mikla breytingu á mér og fannst það æðislegt. Ég 

fékk rosalega mikið út úr því að vinna að þessari útlitsbreytingu og fann hvað það var 

hvetjandi fyrir mig sem leikkonu. Um leið og sýningum lauk datt ég úr rútínu og finnst 

mér það renna enn frekari stoðum undir það hversu stór þáttur líkamsræktin var af 

karaktervinnu minni. 

 

Lokaorð 
Allt ferðalagið, frá upphafi borðvinnunar til síðustu sýningarinnar var mjög 

ánægjulegt. Ég veit ekki hvort ég hafi lært rosalega mikið, það er oft erfitt að sjá það 

fyrr en löngu seinna. Ég uppgötvaði til dæmis hversu mikið ég hafði lært af 

einstaklingsverkinu mínu þegar þetta verk tók við. Alla mína skólagöngu hefur of 

hraður talsmáti háð mér og verið mikið áhyggjuefni fyrir mig. Ég fann það loksins í 

einstaklingsverkinu mínu að ég gat borið kennsl á þegar ég var að fara fram úr mér 

og gat hægt á. Þegar það kom svo að þessu verki var ég miklu hægari og 

skýrmæltari (upplifði ég og mér var einnig sagt það). Ég gerði mér ekki grein fyrir því 

að þetta hefði byrjað með eintalinu sem ég skrifaði fyrir verkið mitt, en ég held að 

ræturnar megi rekja til aukins sjálfstrausts. Þegar ég verð kvíðin og hrædd á ég til að 
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tala of hratt. Þá er heilinn minn sjálfsagt á fullu að finna leið til að komast úr þeim 

erfiðu aðstæðum sem ég föst í. En eftir að hafa skrifað sjálf eintal og flutt það fann 

ég hversu stolt ég var af sjálfri mér og hversu örugg ég var. Ég held að þetta öryggi 

hafi smitast í allt sem ég hef gert síðan og sérstaklega í lokaverkinu okkar. Einnig 

finn ég að öll sú vinna sem ég hef gert síðustu árin í náminu er farin að verða mér 

eðlislæg. Ég get einbeitt mér að leiknum frekar en tækninni, textanum frekar en 

framburðinum. Mér fannst ég ná að slaka vel á í verkinu og ég leyfði mér að njóta. 

Sumar sýningar voru betri en aðrar og átti ég tiltölulega auðvelt með að greina hvað 

var að og gera allt sem ég gat til að lagfæra það. Ef orkan mín var of lág eða ég féll í 

fyrirfram ákveðna lögn (var ólífræn) reyndi ég að finna tækifæri til að breyta til og 

koma sjálfri mér á óvart. Einnig fannst mér mótleikarar mínir duglegir að gera slíkt 

hið sama og var því hver sýning skemmtileg. Kolbrún þróaðist með hverri sýningu og 

var síbreytileg. Ég held ég hafi aldrei upplifað það áður á jafn sterkan hátt. Mér 

fannst hún vera stór partur af mér og við aðlagast vel hvorri annarri. Tilfinningin að 

kveðja hana með stolti og ánægju var ómetanleg og ég ætla að halda í hana því það 

er ekki alltaf raunin. Ég var hæstánægð með útkomu karaktersins og upplifði ánægju 

af hálfu áhorfenda líka. Ég vonast til að fá tækifæri til að leika fleiri karaktera sem 

innihalda svipaðan styrk og ákveðni og eru jafnvel “vondir”.  

Að lokum vil ég þakka leikstjóranum okkar, Stefáni Jónssyni, leikhópnum og öllum 

aðstandendum sýningarinnar. Okkur tókst ótrúlega vel til og getum við öll verið stolt 

af okkur. Ég er það allavega. Ég skil þakklát og ánægð við Listaháskólann og finnst 

ég, ekki reiðubúin, en sæmilega undirbúin til að takast á við þau tækifæri sem eru 

framundan!  

 

Takk kærlega fyrir mig. J 
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