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Upphafsorð 
Það getur verið erfitt að stíga á svið kvöld eftir kvöld sem einhver annar en 

maður sjálfur. Það koma alltaf tímabil þar sem manni finnst ekkert ganga hjá 

sér og maður er einfaldlega týndur í eigin gagnrýni.  

We must never stop acting. We are always going on, and if we know it, 
our inner life, and power, and beauty as artists will grow, will show 
itself, and we will use our means of expression better and stronger than 
if we are under the impression that sometimes we are active as artists 
and sometimes not.[...] You will see how much it will give you and 
disclose for you, and in yourself things may arise from within which you 
cannot get in any other way than to change your point of view and get 
new conceptions of yourself and your art.1 

Þessi fleygu orð snillingsins Michael Chekhov eru verðug að muna þegar í 

harðbakkann slær og minna sig á að maður sjálfur er líkt og listin í stöðugri 

mótun og þróun. Í þessari greinargerð verður farið ítarlega yfir lokaverkefni 

leikarabrautar 2016 frá minni reynslu og sjónarmiðum, hvaða erfiðleika ég 

tókst við á þessu ferli og hvernig ég leysti úr þeim. Ég mun fara yfir hvernig 

ferlið hófst og hvað var gert á fyrstu tveimur vikunum þar sem hin eiginlega 

greiningarvinna átti sér stað. Jafnframt mun ég gera ítarleg skil á karakternum 

sem mér var úthlutað í þessu leikriti, eiginleikum hans og göllum og 

samskiptum við aðra í gegnum verkið. Ég mun greina þá erfiðleika sem komu 

upp á æfingaferlinu og útlista hvaða verkfæri ég notaði hverju sinni til að koma 

mér áfram þegar allt virtist standa í stað. Enn fremur fer ég yfir sýningarferlið 

og hvernig til tókst á lokametrum áfangans. Í lok greinargerðarinnar mun ég 

svo taka saman hverjir mínir helstu lærdómar voru í gegnum ferlið og 

jafnframt tilgreina hvað stóð mest upp úr og hvað ég tek með mér inn í 

framtíðina.  

Fyrsti samlestur og greiningarferlið 

Ég myndi segja að ég hafi haft verulega blendnar tilfinningar eftir fyrsta 

samlestur á verkinu. Mér fannst það vissulega áhugavert en það vantaði þó 

nokkuð kjöt á ákveðna karaktera og mér þótti sumstaðar skautað yfir 

ákveðnar forsendur. Því átti ég erfitt með í fyrstu að átta mig á vissum 
																																																								
1	Lenard	Petit,	The	Michael	Chekhov	Handbook	For	The	Actor	(London	and	New	York:	Routledge,	
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uppbyggingum sem áttu sér stað, bæði hvað varðar þróun karaktera, 

sambönd þeirra á milli og einnig uppbyggingu sögunnar í heild. En ég tók 

þessu með fyrirvara því ég vissi að verkið væri enn í vinnslu og ætti eftir að 

breytast heilmikið, sem það og gerði. Ég var samt sem áður mjög ánægð með 

minn karakter strax í byrjun, enda var hann einn af fáum karakterum í verkinu 

sem hafði fremur skýran fleyg alveg frá fyrsta samlestri. Mér þótti verkið 

verulega fyndið og skondið á sinn hátt, skemmtilega ólíkir karakterar og 

áhugaverðar pælingar. Verkið er mjög nýstárlegt og ég sá strax möguleika á 

nýrri leikhúsupplifun fyrir áhorfendur. Fyrir það fyrsta gerist verkið um borð í 

geimskipi, sem er afar áhugavert að vinna með í leikhúsi, og í öðru lagi er 

verkið í rauninni veruleikaþáttur sem er ennþá afbrigðilegra að vinna með á 

sviði.2 Þetta vakti mikinn áhuga hjá mér og var ég mjög spennt að vita hvað 

koma skyldi. Verkið tók vissulega heilmikið stökk frá fyrsta samlestri og fleygur 

karakteranna varð skýrari og senurnar urðu einfaldlega hnitmiðaðri.  

 

Fyrstu vikuna vorum við mikið í því að ræða handritið og heim verksins. Við 

ræddum ákveðnar senur og höfundur var mjög opinn fyrir okkar ábendingum 

um hvernig við gætum gert einstaka kringumstæður skýrari. Handritið tók 

framförum með degi hverjum og jafnframt byrjuðum við að koma með hinar 

ýmsu myndir til að setja á renninginn fyrir heim verksins og karaktervegginn 

okkar. Ég tengdi strax mjög sterkt við hugtakið einangrun, bæði í tengslum við 

aðstæðurnar að vera föst um borð í geimskipi í 300 daga án þess að geta 

komist í burtu en einnig í tengslum við karakterana. Þau eru öll að einangra 

sig af mismunandi ástæðum, flýja frá jörðinni í von um betra líf á annarri 

plánetu en þau átta sig ekki á að vandamálið eltir þau hvert sem þau fara því 

þau taka sjálfa sig með í ferðalagið. Við ræddum mörg hugtök fyrstu vikurnar 

sem í raun tengdust öll þessari einangrun að einhverju leyti. Við ræddum skort 

og einkenni þessa heims og fundum út setningu í sameiningu sem við 

notuðum til að minna okkur á verk heimsins. Hún hljóðaði svona: „Í heimi 

ógnarvalds, sýndarveruleika og flótta er ekki pláss fyrir sjálfstæða hugsun, 

samstöðu, heiðarleika og kyrrð. Baráttan er fyrir nýju upphafi.“ 
																																																								
2	Jónas Reynir Gunnarsson, Við deyjum á Mars, óútgefið leikhandrit (Reykjavík: Smiðjan Listaháskóli 
Íslands 2016) 
	



Leikarabraut  Lokaverkefni leikara 
Vorönn 2016  Stefán Jónsson 
María Dögg Nelson  Alexander Graham Roberts 

	 3	

Karakterinn Heiður Atladóttir 
Heiður er afar tragískur karakter. Hún virkar á mann sem fremur sanngjörn og 

reynir ávallt að breyta rétt en það virkar misvel hjá henni. Hún er alkahólisti en 

þegar hún mætir til leiks er hún edrú og vill skapa samfélag þar sem fíkn hefur 

ekkert pláss. Ég myndi segja að hún virki á mann sem fremur öruggur 

karakter en undir niðri kraumar óöryggi og þráin fyrir að vera samþykkt. Hún 

lifir fyrir viðurkenningu annarra og í raun fer hún fremur langt frá sjálfri sér í 

örvæntingu sinni að þóknast öðrum. Hún spilar sig sem týpuna sem hefur allt 

á hreinu, sem ber hag allra aðra í brjósti umfram sinn eigin. Hún vill að aðrir 

horfi á sig með þeim aðdáunaraugum að hún sé í raun hin fullkomna 

húsmóðir. Heiður gerir sér ekki grein fyrir þessu, enda lifir hún í þeirri 

sjálfsblekkingu að hún sé búin að vinna í sér og sé í raun breytt manneskja og 

trúir að fyrst hún er orðin edrú þá séu öll hennar vandamál leyst og að þessi 

gríma sem hún setur upp sé raunverulega hennar sanna sjálf. En Heiður hefur 

vissulega margar hliðar eins og allir, og þegar hún drekkur fellur gríman og 

hún missir þessa „fullkomnu“ ímynd. Hún verður kærulausari bæði gagnvart 

sjálfum sér og öðrum og fer frá jákvæðu húsmóðurinni yfir í „allt er ómögulegt“ 

týpuna.3 Ég fann persónu úr þáttum er kallast Desperate Housewifes sem 

heitir Bree Van de Kamp, því mér fannst vissir eiginileikar í þeim karakter eiga 

mjög vel við Heiði. Þær eru báðar mjög helteknar af því hvað öðru fólki finnst 

og reyna í sífellu að láta eins og allt sé í lagi, þegar í rauninni kraumar allt 

undir yfirborðinu.4  Ég bjó mér einnig til fortíð fyrir Heiði byggða á þeim 

karakter sem hún er orðin þegar verkið á sér stað. Ég gaf mér þá forsendu að 

hún hafi byrjað að drekka fremur ung, en ekkert meira en vinir sínir á þeim 

tíma. Þegar hún fór í menntaskóla fór drykkjan og djammið að aukast, hún átti 

auðveldara með að kynnast fólki þegar hún var í glasi og fannst það fremur 

frelsandi tilfinning. Þessi drykkja jókst með aldrinum og varð hennar leið til 

þess að flýja aðstæður. 

 

Ég skoðaði erkitýpur og mér fannst best að vinna með tvær týpur fyrir Heiði 

því hún er svo margslunginn karakter. Heiður byrjar í raun sem Leiðtoginn er 

																																																								
3	Jónas Reynir Gunnarsson, Við deyjum á Mars.	
4	http://desperatehousewives.wikia.com/wiki/Bree_Van_de_Kamp	(sótt	03.03.2016)	
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óttast óreiðu og að vera steypt af stóli. Leiðtoginn notar vald sitt til að hafa 

stjórn á hlutunum, en getur átt erfitt með að fela veikleika sína. Það sem 

leiðtoginn vill er að skapa samfélag sem einkennist af velmegun og 

velgengni.5 Þetta á algjörlega við um Heiði þó svo að margt annað spili 

vissulega inn í hegðun hennar. Lukkuhjólið lendir á henni í byrjun verksins og 

þar með er hún sjálfkjörinn kapteinn áhafnarinnar. Hún reynir hvað hún getur 

að hafa stjórn á hlutunum en málið er að hún á erfitt með að hafa stjórn á 

sjálfri sér. Hún er mjög fljót að fara í vörn eða reiðast ef einhver efast um 

hlutverk hennar og hún einfaldlega getur ekki viðurkennt veikleika sína. En 

eins og oft vill verða á sér stað viðsnúningur í karakternum þegar Rut hrifsar 

af henni stöðuna. Þá missir hún stjórn á áhöfninni og þar með stjórn á sjálfri 

sér. Hún fer að drekka meira og sýnir sitt raunverulega sjálf.6 Hún er í raun 

Hetjan sem óttast hvað mest að verða varnarlaus, sýna veikleika eða 

máttleysi. Hetjan hefur hæfni fram yfir aðra og vill bæta heiminn með 

sérkunnáttu sinni, en getur verið hrokafull og virðist gjarnan leita uppi 

vandræði. En það sem Hetjan þráir í raun af öllu hjarta er að sanna að hún sé 

einhvers virði, sem hún og gerir í gegnum hugrakka athöfn í lok verksins.7 

Þetta á algjörlega við um Heiði, um leið og hún missir stöðu sína sem kafteinn 

og er byrjuð að drekka þá reynir hún allt sem í hennar valdi stendur til að 

bjarga þættinum, sem endar með því að hún hengir sig í lok verksins.8 

 

Æfingaferlið 
Þegar æfingaferlið hófst þá voru ákveðnar senur sem auðveldara var að 

leggja en aðrar. Ég fann það strax í byrjun hvað það skipti miklu máli að 

þekkja karakterinn sinn vel og jafnframt mikilvægi þess að vera búin að greina 

senurnar útfrá kerfi Stanislavskis. Ef ég mætti á æfingu án þess að vera búin 

að gera mér grein fyrir ásetningi mínum, drífandi forsendu kringumstæðunar 

eða hindrunum þá gekk allt miklu hægar fyrir sig. Þá var maður í rauninni að 

eyða fyrstu 20 mínútunum af æfingunni í það að átta sig almennilega á því 

hvað var í gangi og hvað þinn karakter vill ná fram í þeirri tilteknu senu. En 

																																																								
5	http://www.soulcraft.co/essays/the_12_common_archetypes.html	(sótt	03.03.16)	
6	Jónas	Reynir	Gunnarsson,	Við	deyjum	á	Mars.	
7	http://www.soulcraft.co/essays/the_12_common_archetypes.html	(sótt	03.03.16)	
8	Jónas	Reynir	Gunnarsson,	Við	deyjum	á	Mars,	bls.	96-98.	
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eftir að ég fór í gegnum allar mínar senur og fann út nákvæmlega hvað Heiður 

vill, hvað hún gerir til að ná því fram og þessháttar, þá var munurinn 

gígantískur. Það var eins og dýptin í senunum og karakternum næði svo miklu 

lengra en ella. Þessi gerðarlega greining út frá kerfinu gerði manni kleift að 

vita nákvæmlega hver ásetningurinn var og þá gat maður farið að vinna með 

ennþá meiri fínpússun.9  

 

Þegar leið á ferlið og lagnir á flestum senum voru komnar á hreint fann ég fyrir 

greinilegri þróun. Í stað þess að markmiðið væri að ná kringumstæðunum 

lífrænum og átta sig á senunni, þá var maður farin að krydda upp á þær og 

bæta við allskonar litlum smáatriðum. Þessi litlu smáatriði eru einmitt það sem 

glæðir karakterana lífi og gerir þá mannlega. Sem dæmi fór ég að prófa í 

senum þar sem Heiður vill halda stjórn á kringumstæðum að gera henni það 

eilítið erfiðara því, eins og við höfum lært, þá er það togstreitan sem er svo 

gríðarlega spennandi og áhugaverð að sjá á sviðinu. Ég ákvað að í stað þess 

að hún ætti auðvelt með að stjórna kringumstæðum, gæti talað fyrir stórum 

hópi án erfiðleika og væri algjörlega með allt hreinu, þá reyndi ég að sýna 

örlitlar sprungur í henni. Þetta lýsti sér í háum innri rythma og jafnframt kvíða 

sem hún reynir að byrgja niðri en braust stundum út í höstugleika og reiði.  

 

Mér finnst mjög áhugavert að vinna með þá eiginleika í manneskju að reyna 

að vera góð og hjálpa öðrum, en gera það á óþægilegan og jafnvel þvingandi 

máta. Sem dæmi um þetta má nefna senuna þegar Ester og Kolbrún leita til 

Heiðar. Þá er Ester fúl yfir því að Kolbrún hafi borðað kjúklingavefjuna sína 

sem hún hafði geymt og Heiður reynir að hjálpa þeim eftir sinni bestu getu og 

leysa úr vandamálinu. Við áttum fremur erfitt með þessa senu í byrjun, okkur 

fannst hún flöt og tilgangslaus, en eftir að við áttuðum okkur á því að 

karakterinn segir eitt en meinar annað þá varð hún miklu meira spennandi. 

Heiður til dæmis talar mjög fallega í þessari senu, hún vill hjálpa þeim og talar 

um mikilvægi kærleikans og að fyrirgefa.10 Fyrst um sinn lék ég þessa senu 

þannig að Heiður væri raunverulega að reyna að hjálpa þeim og væri virkilega 

																																																								
9	http://www.britannica.com/art/Stanislavsky-system	(sótt	03.03.16)	
10	Jónas	Reynir	Gunnarsson,	Við	deyjum	á	Mars,	bls.	10-12.	
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að meina alla þessa hluti frá dýpstu hjartarótum, en eftir að ég kynntist 

karakternum meira og þegar lengra leið á æfingarferlið komst ég að því að 

þetta var í raun allt saman gríma og hálfgerður leikur fyrir kamerurnar. Þá 

breytti ég algjörlega tóninum í orðunum og það gerði samtalið áhugaverðara 

því áhorfandinn verður forvitinn. Í stað þess að sjá meðferðafulltrúa hjálpa 

tveimur einstaklingum í rifrildi sínu á yfirvegaðan máta, þá sá maður 

taugaveiklaðan einstakling reyna að halda stjórn á sjálfri sér, meðan hún 

kennir öðrum hvaða lífsreglum þeir eigi að fara eftir. Þessi eiginleiki gerði 

karakterinn svo miklu áhugaverðari og á sama tíma lífrænni. 

 

Æfingarferlið gekk mjög vel í heild sinni og ég fann einnig mikið stökk hjá 

öllum í leikhópnum þegar við fórum að renna öllu verkinu. Það var vissulega 

mikið af tækni í þessari sýningu og þurfti hún því að fá sinn tíma af 

æfingarferlinu en það var líka staðreynd sem við vissum frá upphafi. Þessi 

sýning er mjög tæknileg og margt sem fylgir því krefst tíma og nákvæmni. En 

tæknilegi hluti sýningarinnar er jafn stór partur og allt annað og þegar kom að 

generalprufunni þá small allt saman líkt og púsluspil. 

 
Sýningar hefjast 
Á frumsýningardegi var vissulega mikill fiðringur í maganum. Ég vaknaði 

nokkuð snemma og skellti mér í sund en það hefur reynst mér góð byrjun á 

frumsýningardögum gegnum tíðina. Ég fór í gegnum sýninguna í huganum 

meðan ég var í gufunni og fór yfir textann minn. Mér finnst gott að sjá fyrir mér 

sýninguna áður kemur að henni, því þá líður mér gjarnan eins og allt liggi 

betur fyrir mér. Þegar við mættum svo í förðun og upphitun var mikill 

spenningur í hópnum en á sama tíma ákveðin ró og einbeiting. Ég fann fyrir 

mikilli umhyggju og það var eins og eitthvað hefði smollið á seinustu 

metrunum sem gerði það að verkum að við vorum öll mjög fagleg í 

samskiptum við hvort annað en á sama tíma alveg eins og ein stór fjölskylda. 

Við hituðum upp með þjóðsöng í planka og fleiri upphitunarleikjum og svo átti 

Stefán smá samtal við okkur rétt í lokin. Meðan hann talaði fann ég fyrir mikilli 

væntumþykju og það var eins og velvilji allra í bekknum og Stefáns blandaðist 

saman í eina orku sem varð til þess að frumsýningin gekk algjörlega að 
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óskum. Það er auðvitað alltaf þannig að á frumsýningardögum er viss spenna 

í hópnum sem magnast upp við að fá áhorfendur í salinn og einfaldlega sú 

meðvitund um að vera að frumsýna. En mér fannst samt sem áður róin í 

bekknum halda sér í gegnum sýninguna því oft geta frumsýningar farið fram 

úr sér vegna mikils æsings innan leikhópsins, en það átti sér ekki stað hjá 

okkur. Ég var virkilega ánægð með fyrstu sýninguna og hálf meyr þegar henni 

lauk, en eins og fram hefur komið gekk allt að óskum en ferlinu þó ekki nálægt 

því lokið.  

 

Sýningarferlið gekk fremur vel í heildina en vissulega urðu einhverjar hindranir 

á veginum. Mér leið yfirleitt vel á sýningum og náði að nýta mér þau Chekhov 

element sem ég hafði lagt upp með í byrjun. Heiður er í raun bolti (sem hefur 

að gera með viljastöðina) en hún gerir áður en hún hugsar eða finnur. 11 Það 

hjálpaði einnig gríðarlega að nota Stanislavski kerfið til að átta mig betur á 

karakternum og æfingarferlið var algjörlega búið að festa kringumstæðurnar. 

Því leið mér ekki á sýningarferlinu eins og ég þyrfti að leita aftur til baka heldur 

var eins og vinnan væri einfaldlega komin í líkamsminnið mitt þegar kom að 

sýningum. En þær hindranir sem ég fann fyrir voru flestar utanaðkomandi 

aðstæður sem ég þurfti að vinna úr. Á fimmtu sýningu varð smá óhapp 

baksviðs í hengingarsenunni þar sem ég sló höfðinu í ljóskastara og fékk 

risastóra kúlu. Ég vankaðist eilítið en ákvað samt að klára sýninguna og 

takast á við afleiðingarnar eftir að henni væri lokið. Ég áttaði mig ekki alveg á 

hversu alvarlegt þetta var á þeim tíma en eftir á séð er ég samt sem áður 

ánægð að hafa klárað lokasenuna og mætt í uppklappið. Þegar ég leit í 

spegilinn eftir sýningu þá brá mér fremur mikið, því ég var með stærstu kúlu 

sem ég hef á ævi minni séð og hafði miklar áhyggjur af því að ég væri með 

heilahristing og það þyrfti að fresta komandi sýningum. Ég þurfti að halda mér 

vakandi til klukkan 02:00 um nóttina því það er ekki öruggt að fara að sofa ef 

maður er með heilahristing. Þegar ég vaknaði daginn eftir leið mér strax miklu 

betur þó svo ég liti út eins og versti róni. En sem betur fer er karakterinn minn 

í leikritinu fremur breiskur og vissulega alkahólisti svo þetta gekk einhvern 

veginn upp að lokum. Ég tók þá ákvörðun að verða ekki völd að því að fresta 

																																																								
11	Petit,	The	Michael	Chekhov	Handbook	For	The	Actor,	bls	61-65.	
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þyrfti sýningu útaf mér og minni kúlu, því þó ég væri vissulega með mikinn 

höfuðverk og fremur aum þegar ég vaknaði um morguninn þá fannst mér á 

sama tíma það fremur verðugt verkefni að komast í gegnum sýninguna í 

þessu ástandi. Það getur alltaf eitthvað komið upp á í slíku ferli og þá þarf 

maður einfaldlega að ákveða að vinna með hindrunina í stað þess að láta 

hana draga sig niður. Auðvitað var leiðinlegt að líta út eins og einhyrningur á 

komandi sýningum en „the show must go on“ og því reyndi ég að láta þetta 

hafa sem minnst áhrif. 

 

Sýningarnar eftir að þetta átti sér stað voru vissulega erfiðari. Ég fann 

æðaslátt í höfðinu og var með stöðugan höfuðverk, en á sama tíma gaf þetta 

mér eitthvað. Eins og til dæmis í lokasenunum, þegar karakterinn minn er 

orðinn drukkinn12, þá leið mér oft eins og þetta væri jákvæð forsenda til að 

vinna með. Ég sá fyrir mér að Heiður væri komin það langt niður að hún væri 

hætt að hugsa um sig og væri orðin svo drukkin að hún hefði slasað sig um 

borð í skipinu. Þegar ég hugsa um þetta eftir á þá var í raun lán í óláni að 

þetta kom fyrir mig en ekki einhvern annan í leikhópnum. Það gekk 

einfaldlega upp, á einhvern afbrigðilegan hátt, að einmitt þessi karakter væri 

með ristastóra kúlu á enninu. Með töfrum förðunar náðum við að fela kúluna í 

fyrri hluta leikritsins en svo eftir hlé var hún kominn í ljós og við létum það 

bara ganga upp í tengslum við kringumstæðurnar. 

 

Á næst síðustu sýningu komu upp smávægilegir tæknilegir örðugleikar sem 

gerðu það að verkum að nokkur ljósa- og tæknikjú fóru úr skorðum. Við 

leikararnir þurftum því að grípa til þeirra verkfæra sem við höfum fengið í 

verkfærakistuna síðustu árin og hefur að gera með að halda sér í 

kringumstæðunum á lífrænan hátt. Þetta fór allt vel á endanum þó svo mér 

hafi liðið mjög illa á tímabili. Það er ein sena þar sem verið er að steypa Heiði, 

karakternum mínum, af stóli og það var köttað á þá senu. Þetta gerði það að 

verkum að ákveðnar upplýsingar komu ekki fram í senunni og því þurfti ég að 

reyna að tjá, á einhvern afbrigðilegan og abstrakt hátt, hvað hefði átt sér stað. 

Í senunni er Rut að taka við sem kafteinn af Heiði og Heiður grátbiður alla 

																																																								
12	Jónas	Reynir	Gunnarsson,	Við	deyjum	á	Mars,	bls.	80-82.	
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áhöfnina að gefa sér annan séns en þau láta það ekki eftir henni og Rut tekur 

við.13 En á þessari tilteknu sýningu kom vídeókjúið, sem á að koma eftir þessa 

senu, beint inn í aðstæðurnar og var þá í raun ekki komið í ljós að Rut hefði 

tekið við sem kapteinn. Á þessum tímapunkti greip ég til þeirra ráða að sýna 

tap karakter míns á líkamlegan máta eins og við lærðum hjá Lenard Petit 

þegar við fórum í Chekhov tæknikúrs. Þessi aðferð byggist á því að láta 

ímyndunaraflið framleiða tilfinningu sem verður að líkamlegri gjörð sem 

áhorfandinn les og samsamar sig við. Þarna ákvað ég að láta hjartað falla 

sem er ákveðin gjörð sem getur gefið ýmislegt til kynna og þá meðal annars 

sorg eða tap.14 Þegar ég kom baksviðs á meðan á sýningunni stóð efaðist ég 

gríðarlega um ákvörðun mína. Mér leið eins og ég hefði átt þvílíkan 

„óleiksigur“ og allir áhorfendur hefðu tekið eftir því að þetta var spunnið á 

staðnum. Bekkjarsystkini mín og Rakel sýningarstjóri voru hinsvegar á öðru 

máli, þau stöppuðu í mig stálinu og sögðu að þetta hafi verið það besta sem 

ég gat gert í stöðunni. Það getur nefnilega ýmislegt komið upp á í 

leikhúsunum sem maður sjálfur ræður ekki við, en þá kemur einmitt í ljós 

hversu vel maður hefur lært og hversu snöggur maður er að grípa til tiltekinna 

herbragða til að bjarga senunni, því eins og flestir vita þá þýðir ekkert væl í 

þessum bransa og maður verður bara að halda áfram og gera enn betur 

næst.  

 

Lokasýningin gekk eins í sögu, mögulega leið mér þannig vegna þess að 

sýningin deginum áður hafði ekki farið nákvæmlega eins og vera skyldi. En ég 

var farin að finna þá tilfinningu í lok sýningarferlisins hversu greiðari aðgang 

ég hafði að tilfinningum míns karakters og hvernig mér fannst ég öruggari 

með að lifa hverja senu og hvert móment fyrir sig. Á lokasýningunni fann ég 

þetta sérstaklega sterkt, hugsanlega vegna þess að ég var svo meðvituð um 

að þetta væri í síðasta skipti sem þessi saga yrði sögð og þessir karakterar 

glæddust lífi. Ég leyfði mér því að sitja vel í kringumstæðunum og fara með 

þeim impúlsum sem komu til mín. Þessi tilfinning gefur manni mikið öryggi og 

á sama tíma frelsi til að einfaldlega vera. Ég var ekki hrædd við áhorfendur og 

																																																								
13	Jónas	Reynir	Gunnarsson,	Við	deyjum	á	Mars,	bls.	36-42.	
14	Petit,	The	Michael	Chekhov	Handbook	For	The	Actor,	bls	126-139.	
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efaðist ekki eina sekúndu um getu mína til að gera þessum breiska og 

margslungna karakter skil á sviðinu. Sýningarferlið var vissulega langt og 

strembið á köflum, þegar þreytan var farin að segja til sín, en þetta öryggi sem 

ég öðlaðist í gegnum allt saman og jafnframt hamingjan sem ég fann í hvert 

skipti sem ég steig á svið var algjörlega amstursins virði.  

 
Lokaorð 
Það sem kemur upp í huga mér þegar ég horfi á ferlið í heild sinni er ævintýri, 

fegurð og fagmennska. Það var virkilega gefandi að vinna með öllu þessu 

frábæra fólki og læra hvert af öðru. Ég fann fyrir gagnkvæmri virðingu frá 

öllum sem stóðu að sýningunni og það finnst mér skipta gríðarlega miklu máli. 

Þegar maður finnur fyrir þessari samheldni og að allir í leikhópnum eru 

meðvitaðir um að engin keðja er sterkari en veikasti hlekkurinn þá myndast 

þetta faglega umhverfi sem leiðir af sér góða hluti. Að mínu mati var sýningin 

mjög góð. Auðvitað er handritið nýtt og margt sem þarf að yfirfara en öll sú 

vinna sem snéri að leikhópnum, leikstjóra og listrænum stjórnendum var fyrsta 

flokks. Samskipti mín við Stefán leikstjóra einkenndust af miðlun upplýsinga 

og sameiginlegum niðurstöðum. Allir lögðu sitt að mörkum og voru jákvæðir í 

þessu skemmtilega og afdrifaríka ferli. Ég er virkilega ánægð með 

frammistöðu mína á þessum sýningum. Að sjálfsögðu getur maður alltaf 

fundið eitthvað sem betur má fara en á heildina litið gekk mér mjög vel í minni 

vinnu. Ég tel mikla grósku hafa átt sér stað innra með sjálfri mér á þessu ferli 

sem heldur áfram að leiða mig þann veg sem ég vil feta. 
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