
Ást við fyrstu sýn er algeng 
setning sem flestir telja 
klisju en margir trúa þó á. 
Sem sannast ekki síst þegar 
setningin er „gúggluð“. Á 
íslensku skilar leitin af sér 
hvorki meira né minna en 
u.þ.b. 49.800 niðurstöðum. En 
á ensku er svörunin við Love 
at first sight um 15.500.000 
niðurstöður. Fjöldi fólks um 
allan heim virðist því vera 
að leita að ást við fyrstu 
sýn eða a.m.k. upplýsingum 
um hana. Þessi klisja er því 
allt annað en óvinsæl. En 
samkvæmt skilgreiningum 
orðabóka er klisja (fr. cliché) 
orðatiltæki eða hugmynd 
sem hefur verið ofnotuð upp 
að því marki að hún hefur 
glatað merkingu sinni. Fyrr á 
tímum var hugtakið hins vegar 
notað í jákvæðri merkingu 
um merkisverðar nýjungar og 
frumgerðir. 

Notkun þess hefur því snúist 
upp í andstæðu sína og er nú 
notað um skort á frumleika. 
Klisjukenndar setningar á 
borð við ást við fyrstu sýn 
eru ófáar og lifa góðu lífi í 
svokallaðri vinsældamenningu 
sem ósjaldan er tengd við 
lágmenningu. En popplög eru 
gjarnan talin tilheyra slíkri 
menningu og samasem merki 
sett á milli klisjukenndra 
lagatexta og vinsælda þeirra. 
Setningin ást við fyrstu sýn 
er til að mynda einkar vinsæl 
í dægurlagatextum og hefur 
hljómað úr munni valinkunnra 
tónlistarmanna, allt frá Páli 
okkar Óskari til hinnar 
áströlsku Kylie Minogue.

Sápuóperur eru annað 

dæmi um svokallaða lág
menningarafurð sem nýtur 
mikilla vinsælda víða um 
heim og vekur jafnan ást 
áhorfandans við fyrstu sýn. 
Söguþræðir þeirra eru oftar 
en ekki dæmdir klisjukenndir 
og taldir höfða til fjöldans af 
þeim sökum. Söguþræðirnir 
eru vissulega fyrirsjáanlegir 
en vinsældirnar verða ekki 
útskýrðar eingöngu út frá 
klisjukenndum viðfangsefnum. 
Ræturnar liggja mun dýpra. 

Sápuóperur voru upphaflega 
leiklesnar útvarpsþáttaraðir 
sem öðluðust vinsældir í 
Bandaríkjunum upp úr 1930. 
Þær voru sendar út að degi 
til og helsti markhópurinn 
voru heimavinnandi hús
mæður. Útvarpsþættirnir 
voru því gjarnan styrktir af 
hreinlætisfyrirtækjum á borð 
við Procter & Gamble og 
ColgatePalmolive og þaðan 
kemur nafngiftin sápuópera. 
Fyrsta sápuóperan var Painted 
Dreams sem flutt var á WGN 
útvarpsstöðinni í Chicago árið 
1930 og styrkt af þvottaefnis 
og smjörlíkis framleiðendum. 
Þáttaröðin, og þær fjölmörgu 
sem fetuðu í fótspor hennar, 
nutu fljótt gríðarlegra vinsælda 
og á 4. og 5. áratugnum er 
talið að um 20 til 40 milljónir 
Bandaríkjamanna hafi fylgst 
með útvarpssápum.
 
Í útvarpi, sjónvarpi og á 
netinu
Fyrsta sápuóperan sem birtist 
á skjánum var The First 
Hundred Years sem hóf göngu 
sína 1950. Hún var framleidd 
af fyrirtækinu Procter & 
Gamble sem lengi hafði styrkt 
útvarpssápur en sá nú hag 
sinn vænkast með tilkomu 
hins nýja auglýsingamiðils í 
kringum 1950. Ein þekktasta 
sápuópera heims, og sú lang
lífasta, The Guiding Light 
eða Leiðarljós hóf svo göngu 
sína í sjónvarpi 1952 en hún 
hafði verið flutt í útvarpi 
allt frá árinu 1937. Fyrstu 
árin í sjónvarpi einkenndust 
af tilraunakenndum út
sendingum og ýmsum 
byrjendaörðugleikum en 

vinsældirnar jukust jafnt og 
þétt. Í byrjun var sýningartími 
sápuóperuþátta aðeins fimmtán 
mínútur en þeir voru síðar 
lengdir í hálftíma og að lokum 
45 mínútna til klukkustundar 
langa þætti. Sápuóperum 
fjölgaði svo ört á 7. og 8. 
áratugnum en allar helstu 
sjónvarpsstöðvarnar; ABC, 
CBS og NBC framleiddu 
eina eða fleiri slíkar. Þátta
raðirnar voru vanalega sýndar 
síðdegis en um svipað leyti 

hófst einnig framleiðsla á 
kjörtímasápuóperum (e. 
primetime) á borð við Peyton 
Place (’64) og Dallas (’78). 
Ástæðan var einkum sú, að á 
árunum 1975’85 streymdu 
konur í sívaxandi mæli út 
á vinnumarkaðinn í kjölfar 
kvennabaráttunnar og áhorfið 
á síðdegissápurnar dvínaði 
samhliða þeim breytingum.

Með tækninýjungum á síðustu 
áratugum 20. aldar breyttist 
sápuóperuiðnaðurinn á þann 
hátt að framleiðsluferlið 
varð hagkvæmara og hraðara 
á  meðan kostnaðurinn 
minnkaði. Með netvæðingunni 
breyttist iðnaðurinn svo 
enn frekar. Nú er hægt að 
nálgast sápuóperuþætti, 
heimasíður með umfjöllunum 
um söguþræði og leikara 
og ýmsar aðdáenda og 
spjallsíður um sápuóperur, 
hvar og hvenær sem er. 
Netið hefur veitt aðdáendum, 
víðsvegar um heiminn, 
næstum ótakmarkaðan 
aðgang að upplýsingum um 
uppáhaldssápurnar sínar. Í 
kjölfar þessara breytinga 
hefur sjónvarpsáhorfið á 
sápur dalað umtalsvert. En 
þó langt í frá þannig að 
framleiðslan eigi á hættu að 
líða undir lok. Sápuóperur 
hafa það nefnilega fram 
yfir aðra sjónvarpsþáttagerð 
að þær laða oftast að sér 
dygga aðdáendahópa sem 
halda þeim gangandi. 
Sjónvarpsframleiðendur hafa 
gert sér glögga grein fyrir 
þessu í gegnum tíðina og reynt 

að raða öðrum dagsskrárliðum 
í kringum sápuóperurnar í 
þeirri von að draga að þeim 
sömu tryggu áhorfendurna. 

Fyrirsjáanleg framvinda
En hvað skyldi gera sápu
óperur svo lífsseigar og 
vinsælar sem raun ber vitni? 
Helsta einkenni sápuópera 
er opni endirinn sem 
einkennir söguþræði þeirra 
og gerir framhaldslíf þeirra 
mögulegt. Með honum má 
spinna margar mismunandi 
sögufléttur um margar ólíkar 
persónur sem þó tengjast 
innbyrðis t.d. í gegnum 
fjölskyldu og vinatengsl 
eða búsetu. Algengt er að 
sápur gerist innan ákveðinna 
bæjarfélaga eða hverfa þar 
sem nokkrar fjölskyldur búa 
og eiga samskipti sín á milli. 
Þetta gerir það að verkum að 
sápuóperur innihalda yfirleitt 
fjölmennari leikarahóp en 
aðrar sjónvarpsþáttaraðir. 
Breiðari hópur persóna leiðir 
til þess að áhorfendur eiga 

auðveldara með að finna 
sinn uppáhaldskarakter og 
samsama sig með einni eða 
fleiri persónu, sem tryggir 

áframhaldandi áhorf. Milli 
áhorfenda og persóna í 
sápuóperu skapast því oft 
eins konar persónuleg nánd 
sem ekki er til staðar, að jafn 
miklu leyti, og þegar horft 
er á aðra sjónvarpsþætti. 
Þetta persónulega samband 
útskýrist ekki síst af því að 
langtímaáhorfendur sápuópera, 
hafa fylgst með persónum 
vaxa og þróast um árabil og 
þekkja því bakgrunn þeirra, 
hegðunarmynstur, ættar og 
forsögu þeirra, jafnvel betur en 
raunverulegra ættingja sinna.
Sápuóperur hafa löngum verið 
gagnrýndar fyrir að teygja 
lopann og fyrir að innihalda 
langdregnar senur og hæga 
atburðarás, sem hægt er að 
sjá fyrir hvernig leysist úr, 
löngu áður en úrlausn fæst. 
Fyrirsjáanleiki er enda einn 
helsti eiginleiki sápuópera og 

Sápa við fyrstu sýn 
Nína Margrét Jónsdóttir

Irna Phillips, sem síðar varð 
aðalhandritshöfundur Guiding Light o.fl. 
sápuópera, skrifaði fyrstu útvarpsápuna 

Painted Dreams og lék tvö af þremur 
aðalhlutverkunum í henni

Leiðarljós var fyrsta útvarpssápan sem tókst að flytja yfir í sjónvarp árið 1952. Á aðlögunarárunum 
1952-’56 var hún flutt bæði í útvarpi og sjónvarpi.

Sápuóperutímarit voru sett á fót í kringum 
1980 til að koma til móts við aukningu 

kvenna á vinnumarkaði sem þýddi að þær 
höfðu ekki lengur tíma til að horfa daglega.

Helstu orsakir fyrir minnkandi áhorfi á sápur 
á 9. áratugnum voru útivinnandi konur, 

uppgangur kapalsjónvarpsins og tilkoma 
vídeótækja.
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jafnframt hluti af aðdráttarafli 
þeirra. Áhorfendur hafa 
gaman af að spá í framvindu 
mismunandi söguþráða, spinna 
þá áfram í huganum, ræða 
sín á milli og halda áfram að 
horfa, jafnvel þótt þeir viti 
vel hvernig fer. Það veitir 
þeim visst öryggi að geta 
lesið í textann og ákveðna 
fullnægju þegar úrlausnin 
fæst og í ljós kemur að þeir 
höfðu rétt fyrir sér. Ekki má 
þó gleyma því að hið óvænta 
er einnig mikilvægur hluti af 
söguþráðum sápuópera. 

Dyggir áhorfendur til margra 
ára geta vissulega getið 
sér til um framhaldið en 
handritshöfundarnir passa upp 
á að hafa alltaf eitthvað óvænt 
í pokahorninu til að viðhalda 
spennu og reyna að auka 
áhorfið. Í því skyni notast þeir 
við svonefnda cliffhangers 
tækni sem gengur út á að 
enda hvern þátt á hápunkti 
í söguþræðinum þannig að 
áhorfendur hreinlega neyðast 
til að fylgjast með næsta þætti, 
til að sjá hverju fram vindur.

Ást og hatur áhorfenda og 
níu líf leikara
Þessi tækni er kannski orðin 
klisja en hún er síður en svo 
úrelt. Hún virkar enn í dag 
og handritshöfundar beita 
henni óspart til að halda lífi 
í sápuóperum sem annars 
geta virst klisjukenndar 
langlokur. En í augum 
aðdáenda er formið næstum 
fullkomið, þótt þeir fussi 
oft og sveii yfir ýmsu sem 
handritshöfundarnir láta sér 
detta í hug, og mörgum finnst 
sápan vera ómissandi partur 
af daglegu lífi sínu. Hún 
veitir þeim vel þegna hvíld 
frá amstri hversdagsins og um 
leið tækifæri til að sökkva sér 
í annan heim sem þó er ekki 
svo ósvipaður þeirra eigin. Í 
sápunum birtast fjölskyldur, 

vinir og óvinir, rétt eins og í 
raunveruleikanum enda þótt 
samskipti þeirra, ástir og 
átök séu oftast mun ýktari en 
raunverulegt fólk á að venjast. 

Persónurnar lenda til að 
mynda í ýmsum furðulegum 
aðstæðum á fáeinum vikum 
sem venjulegt fólk lendir ekki 
í á heilli mannsævi. En þær 
kljást líka við hversdagsleg 
vandamál og tilfinningar sem 
vel flestir þekkja af eigin raun 
og geta tengt við eigið líf og 
þannig fundið til samkenndar 
með persónunum. Hand
ritshöfundar og aðdáendur eiga 
oftar en ekki í nokkurs konar 
ástar og haturssambandi 
vegna þessara tengsla. 
Þegar uppáhaldspersónan er 
skrifuð út úr handriti, verður 
mörgum aðdáandanum heitt 
í hamsi, og dæmi eru um að 
handritshöfundar hafi látið 
undan þrýstingi áhorfenda og 
þurft að reisa persónur upp 
frá dauðum með tilheyrandi 
tilþrifum í söguþræðinum. 

Og kraftaverkin eru nánast 
daglegt brauð í sápuóperum 
þar sem blindir öðlast sýn, 
lamaðir ganga á ný og 
minnislausir fá minnið aftur. 
Reyndar virðast persónur í 
sápuóperum oftar en ekki 
hafa níu líf og margar þeirra 
hafa gengið í gegnum þvílíkar 
mannraunir að undrum 
sætir að þær skuli yfirleitt 
lifa af. Það eru þó aðeins 
vinsælustu aðalpersónurnar 
sem njóta þeirrar gæfu 
að komast klakklaust frá 
slíkum þrengingum. Minna 
mikilvægar persónur koma og 
fara á meðan stærstu stjörnur 
sápuóperuheimsins ganga í 
gegnum súrt og sætt, aftur 
og aftur. Það eina sem getur 
sett strik í þann reikning er ef 
leikararnir gera óraunhæfar 
launakröfur, taka upp á því 
að hætta, nú eða deyja í raun 

og veru. Þegar vel þekktir 
sápuóperuleikarar leita á önnur 
mið, t.d. í kvikmyndirnar, 
getur þeim þó reynst þrautin 
þyngri að hrista af sér gamla 
sápukarakterinn og alls óvíst að 
það heppnist. Hins vegar getur 
sápuóperubransinn reynst 
ágætis frægðarstökkpallur 
fyrir minna þekkta leikara og 
tónlistarmenn. Nægir þar að 
nefna nöfn á borð við George 
Clooney, Russel Crowe, 
Nicole Kidman, Sölmu Hayek, 
Kylie Minogue og Natalie 
Imbruglia sem öll hófu ferilinn 
í hinum ýmsu sápuóperum.

Af fjölunum í sápuna
Þrátt fyrir að Íslendingar hafi 
enn ekki gerst svo stórtækir 
að framleiða daglegar sápu
óperur, hafa landsmenn síður 
en svo farið á mis við þetta 

merkilega sjónvarpsefni. 
Bæði Ríkissjónvarpið og 
Stöð 2 hafa sýnt sápuóperur 
um árabil og hér á landi 
eru fjölmargir aðdáendur 
erlendra sápa. Mesta áhorfið 
hefur verið á Leiðarljós 
(RÚV) og Nágranna (Stöð 
2) undanfarin ár, en þessir 
þættir eru ómissandi partur af 
daglegu áhorfi í hugum ófárra 
Íslendinga á öllum aldri. 

Áður hafa verið sýndar sápur 
á borð við Dallas, Dynasty 
og Santa Barbara, sem áttu 
það sameiginlegt að gera út á 
glansímynd forríka og fræga 
fólksins á 8. og 9. áratugnum. 
Dallas og Dynasty voru báðar 
í hópi svokallaðra primetime 
sápuópera sem sýndar voru 
á kjörtíma bandarískra sjón
varpsstöðva en ekki að degi 
til. Santa Barbara var hins 

vegar dagsápa sem sýnd var 
á ABC sjónvarpsstöðinni á 
árunum 1984’93 og hérlendis 
á upphafsárum Stöðvar 2. 
Sýningum þáttanna var þó 
hætt hér áður en kunnuglegt 
andlit birtist á skjánum. 
Nokkuð sem viðkomandi 
þakkar sínum sæla fyrir í 
dag. En þar var á ferð ung og 
upprennandi íslensk leikkona, 
María Ellingsen, sem brá sér 
í hlutverk hinnar þýskættuðu 
Katrinu Rukyer í Santa 
Barbara á árunum 1991’92.

Rétt eins og persónan, var 
María ung og óreynd stúlka 
í leit að ævintýrum og 
spennandi tækifærum í nýju 
landi. Hún var nýútskrifuð úr 
leiklistarskóla og nánast nýlent 
í New York. Hlutverkið í Santa 
Barbara var fyrsta prufan sem 
hún fór í og sjálf segir hún 
að hún hefði ekki tekið það 
að sér, hefði hún vitað að hún 
myndi enda í sápuóperu. „Ég 
var búin að stíga mín fyrstu 
skref í Þjóðleikhúsinu og 
fannst ég merkilegri en svo. 
En þetta opnaði dyrnar fyrir 
mig, ég fékk græna kortið og 
umboðsmann út á þetta sem 
sagði mér að ég gæti alltaf 
hætt þegar ég vildi og látið 
skrifa mig út úr þáttunum.“ 

Ólíkt hinni ungu og 
metnaðarfullu Maríu var 
persónan Katrina eins og álfur 
út úr hól þegar hún var fyrst 
skrifuð inn í þættina. Hún 
kom frá A.Þýskalandi eftir að 
múrinn féll og var dóttir vinar 
húsbóndans C.C. Hún talaði 
með þykkum, þýskum hreim 
og vissi ekkert hvernig átti 

að haga sér. Katrina var alger 
engill í fyrstu en svo fór hún 
að læra enskuna betur, varð 
lífsreyndari og lenti í ýmsum 
furðulegum aðstæðum. Til að 
mynda fór hún út í skóg þar 
sem hún upplifði sálnaflakk 
og fór út úr líkamanum og 
einu sinni kom sirkusfíll við 
sögu í árekstri sem hún lenti 
í. Katrina eignaðist líka tvo 
kærasta meðan á dvöl hennar 
í Santa Barbara stóð. Annar 
þeirra hélt framhjá henni 
og þá var henni nóg boðið 
og kýldi hann kaldan og 
hárreytti. „Þetta atriði vakti 
mikil viðbrögð og umræður 
meðal áhorfenda,“ segir María 
sem telur persónusköpunina 
í sápuóperum almennt 
ekki mjög raunhæfa þar 
sem persónurnar lendi í 
fjölmörgum, og oft á tíðum 
fjarstæðukenndum aðstæðum á 

stuttum tíma, sem raunverulegt 
fólk lendi ekki í á heilum 
áratug, ef þá nokkurn tímann.

„Engar ísskápasenur“
María telur jafnframt að 
miklar vinsældir Santa 
Barbara, meðal annars í 
N.Evrópu og Rússlandi, 
megi útskýra með þessum 
hraða í söguþræðinum og 
víðtækum skírskotunum í 
raunverulega atburði á borð 
við fall Berlínarmúrsins. 
„Þættirnir voru hraðari en 
margar aðrar sápur sem geta 
verið gífurlega langdregnar. 
Það voru engin atriði þar sem 
verið er að opna ísskáp og 
svo byrjar næsti þáttur á því 
að enn er verið að opna hann. 
Það var líka meiri stíll yfir 
honum og handritshöfundarnir 
höfðu ferðast víða og 
fylgdust vel með því sem 
var að gerast í heiminum.“ 
Aðalhandritshöfundar 
Santa Barbara, Dobson 
hjónin voru enda vel sjóuð í 
sápuóperubransanum, höfðu 
m.a. skrifað fyrir The Guiding 
Light og As the World Turns, 
og höfðu orð á sér fyrir að 
vera afar víðsýn. 

Aðspurð af hverju vinsældir 
sápuópera séu svo miklar 
meðal kvenna, segist María 
halda að það sé líkingin við 
lestur reyfara og rómana 
sem laði þær að skjánum. 
Sumar konur eigi sína 
uppáhaldsrithöfunda og aðrar 
sína uppáhaldsþætti. Þetta sé 
bæði létt og skemmtilegt og 
megi ekki taka of alvarlega. 
Það þýði ekkert að hafa 
pólitískar skoðanir þegar 
maður taki þátt í svona 
verkefni, heldur verði að hafa 
gaman af þessu. 

Andstaða við kvenlegar 
staðalímyndir sem birtast 
í sápuóperum og pólitísk 
rétthugsun séu aukaatriði, 
leikararnir verði bara að hafa 
húmor fyrir þessu. Það séu 
hins vegar alls ekki eingöngu 
heimavinnandi húsmæður 
sem horfi á sápuóperur. „Þetta 
er alls konar fólk og ég veit 
að hérna á Íslandi er mikið 
af eldra fólki sem horfir á 
sápur daglega og þekkir sínar 
persónur. Þannig að þetta er 
fastur punktur í tilverunni 
hjá mörgum.“ María segist 
samt ekki vera í hópi þeirra 
kvenna sem fylgist með 
sápuóperum og þetta hafi 
því verið algjörlega nýtt fyrir 
henni þegar hún byrjaði í 
bransanum. Hún hafði þó alls 
ekki áhuga á að ílengjast í 
sápuóperubransanum og eftir 
eitt og hálft ár í hlutverki 
Katrinu var hún búin að fá nóg 
og vildi snúa sér að öðrum 
verkefnum. Katrina sneri því 

„Ég var búin að stíga mín fyrstu skref í 
Þjóðleikhúsinu og fannst ég merkilegri en 

svo að leika í sápuóperu.“

María Ellingsen á settinu í Santa Barbara að leggja línurnar sínar á minnið.
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aftur heim til Þýskalands, 
reynslunni ríkari, þar sem 
beið hennar blaðamannsstarf. 
María hélt líka heim á leið, 
með góða reynslu í farteskinu, 
þar sem biðu hennar ýmis 
kvikmyndahlutverk. En hún 
segir mikinn mun vera á 
vinnslu í þessum tveimur 
greinum, hraðinn sé í fyrirrúmi 
í sápuóperunum enda um 
daglega þætti að ræða. Í Santa 
Barbara var fyrirkomulagið 
þannig að tekinn var upp einn 
þáttur daglega, u.þ.b. tíu í 
mánuði og vinnsluferlið var 
afar hraðvirkt og skipulagt 
í þaula. „Það hefur án efa 
allt snarstöðvast í verkfalli 
handritshöfunda í Hollywood 
því handritin eru bara skrifuð 
nokkrar vikur fram í tímann 
og leikararnir fengu handritin 
tveimur dögum fyrir tökur,“ 
segir María. Enginn tími gafst 
heldur til æfinga því senurnar 
voru teknar upp jafnóðum. 
Upptökurnar fóru svo fram 
í risastóru stúdíói þar sem 
tökuvélarnar færast á milli 
húsa og íbúða. Alla jafna voru 
um tíu leikarar í settinu fyrir 
hvern þátt. 

Úr hestagallanum í síðkjól
Áður en María sagði skilið 
við sápuóperubransann náði 
hún þó að vekja nokkra 
athygli og fór ekki varhluta af 
öllu umstanginu sem honum 
fylgir. María var tilnefnd 
sem besti kvenkyns nýliðinn 
af sápuóperutímaritinu Soap 
Opera Digest og fékk sinn 
skammt af aðdáendabréfum. 
„Ég fékk mörg bréf frá 
föngum og alls konar fólk 
þekkti mig úti á götu og 
heilsaði mér. Einu sinni 
var ég í flugvél og sat við 
hliðina á pakistanskri konu 
sem sagðist þekkja mig því 
ég væri alltaf heima í stofu 
hjá henni. En það er einmitt 
einkennandi hvað leikarar í 
sjónvarpsþáttum eru miklu 
heimilislegri en t.d. stóru 
kvikmyndastjörnurnar.“ Lífið 

í heimi sápuóperustjarnanna 
er þó ekki mjög frábrugðið 
lífi stórstjarna hvíta tjaldsins 
en María segir það mjög 
einstaklingsbundið hvort 
leikarar taki þátt í glamúrlífinu 
í Hollywood. Hún hafi 
passað sig á að láta það ekki 
stíga sér til höfuðs. „Ég hélt 
mig mest út af fyrir mig, 
bjó á hestabúgarði og fór í 
útilegur, hafði verið mikil 
hestamanneskja og gamall 
skáti svo ég lét Hollywood 
ekki glepja mig. En auðvitað 
skellti maður sér stundum í 
kjól og partý þar sem maður 
gat heyrt stjörnurnar ræða 
um naglasnyrtingu, siglingar 
um Karabíska hafið og 
hvaða marmari væri bestur í 
einkasundlaugarnar.“

Hún segir leikarana upp til 
hópa hafa verið gott fólk en 
viðurkennir þó að inn á milli 
hafi verið ekta dívur sem 
læstu sig inni í herbergi og 
neituðu að koma út fyrr en 
þær fengu sínu framgengt. 
María kveðst ekki halda 
sambandi við meðleikara sína 
í dag en segist hafa lúmskt 
gaman af að sjá kunnugleg 
andlit birtast á skjánum í 
ræktinni. Sum þessara andlita 
hafa verið í bransanum í 
fjölda ára, jafnvel áratugi og 
má þar nefna Jack Wagner 
og Kim Zimmer sem léku í 
Santa Barbara á árunum 1992
’93 og eru enn í fararbroddi 
í þekktum sápum, hann sem 
Dominick Marone í Glæstar 
vonir (The Bold and the 
Beautiful) og hún sem Reva 
Shayne Lewis í Leiðarljósi 
(The Guiding Light). Að 
sjálfsögðu hafa slíkar stjörnur 
öðlast talsverð völd og áhrif 
í sápuóperubransanum og fá 
ýmsu ráðið um handritsgerðina 
og þróun persónanna í krafti 
vinsælda sinna. Aðspurð hvort 
hún hafi haft hönd í mótun 
texta Katrinu, segir María að 
handritshöfundar Santa Barbara 
hafi verið opnir fyrir ýmsum 

uppástungum leikaranna og 
veitt þeim svigrúm til að gera 
breytingartillögur. „Það var 
gaman að geta mótað sína 
eigin persónu, maður gerði 
þetta þegar maður var orðinn 
vanari.“

Klisja eða ekki klisja, það er 
spurningin
Utan textans er hins vegar 
ekki ýkja mikið svigrúm til 
breytinga á sápuóperuforminu 
sem hefur skapað sér fasta hefð 
bæði í gerð og vinnslu. María 
er ekki frá því að sú útbreidda 
skoðun að sápuóperur tilheyri 
lágmenningu og séu óvandað 
sjónvarpsefni eigi við einhver 
rök að styðjast. „Já, það 
er ekki hægt að neita því. 
Þetta er bara eins og farsi 
samanborið við Shakespeare. 
Formúlukennt og mikill hraði 
í vinnslunni sem hefur áhrif 
á útkomuna. En það má samt 
segja að sú mikla reynsla sem 
myndast hjá tökumönnum 
og fleirum við vinnsluna, 
geri gæfumuninn og þetta er 
ekki ósvipað kvöldþáttum 
sem framleiddir eru hér 
heima.“ María hittir naglann 
á höfuðið þegar talið berst að 

lágmenningunni sem sápur 
eru taldar tilheyra. Vissulega 
er um formúlukennt efni 
að ræða en þegar nánar er 
að gáð, er formúlan sjálf 
ekki svo frábrugðin þeirri 
sem hámenningarmeistarinn 
sjálfur, Shakespeare, beitti 
óspart í verkum sínum. 
Viðfangsefnin eru þau sömu; 
ástaflækjur, öfund, hefnd 
og örlög fjölskyldna eru í 
forgrunni bæði í sápum sem 
og leikverkum Shakespeares. 
Má þar nefna sem dæmi 
fjölskylduharmleikinn King 
Lear þar sem Lér konungur 
gerir eitt barna sinna arflaust 

með ófyrirsjáanlegum 
afleiðingum, en slík 
fjölskyldudrama eru ekki 
óalgeng í sápuóperum, þótt 
sjaldnast endi þær þó með 
fjölskyldublóðbaði.

Shakespeare fléttaði einnig 
kómískum atburðum 
inn í gamanverk sín og 
sirkusfílaáreksturinn og 
sálnaflakkið í Santa Barbara 
gæti allt eins hafa átt sér stað 
í verkinu As You Like It, þar 
sem ljónynja verður á vegi 
einnar persónunnar í frönskum 
skógi. En í sama leikriti 
dulbýr aðalkvenpersónan 
Rosalind, sig sem karlmanninn 
Ganymede til að villa um 
fyrir óvildarmönnum sínum 
og fellir hug til Orlando, 
svo úr verður allsherjar 
hringavitleysa sem m.a. 
hefur verið endurtekin í 
venesúelsku sápuóperunni 
Mi Gorda Bella, þar sem 
Pandora brá sér í gervi 

Hugos í svipuðum tilgangi. 
Í fjölmörgum sápuóperum 
má svo finna óstýrilátar 
konur sem láta illa að stjórn 
karlmanna líkt og Katherina 
í The Taming of the Shrew og 
nægir þar að nefna ókrýnda 
drottningu sápuóperunnar, 
áðurnefnda Revu Shayne 
Lewis. Að ógleymdum hinum 
ógæfusömu elskendum sem fá 
ekki að eigast úr Romeo and 
Juliet, en þau eiga sér ófáa 
sporgöngumenn í sápuóperum 
nútímans. 

Líkindin eru því til staðar og 
skýrast af því að efnistök 17. 

aldar leikskáldsins eiga ennþá 
við í dag. Þessi oft á tíðum 
eldfimu umfjöllunarefni hafa 
vakið vinsældir almennings 
og vekja enn í dag, bara 
með ólíkum formerkjum 
hámenningar og lágmenningar. 
Rómeó og Júlía trúðu á ást 
við fyrstu sýn, það gera 
Josh Lewis og Reva Shayne 
líka. Hugmyndir sem þóttu 
frumlegar klisjur á tímum 
Shakespeare eru nú orðnar 
að ofnotuðum klisjum, 
en það er bara allt í lagi. 
Lágmenningin sækir sífellt 
aftur í hámenningararfleifðina 
af því að sömu viðfangsefnin 
virka ennþá, klisjurnar virka. 
Klisjan er langt frá því að vera 
dauðadæmd og sápan sem á 
henni byggir er líkleg til að 
vekja ást áhorfandans við 
fyrstu sýn.

„Auðvitað skellti maður sér stundum í 
kjól og partý þar sem maður gat heyrt 
stjörnurnar ræða um naglasnyrtingu, 

siglingar um Karabíska hafið og hvaða 
marmari væri bestur í einkasundlaugarnar.“

María í hlutverki Katrinu Rukyer sem hún lék í 170 þáttum.

Reva Shayne ásamt betri helmingnum Joshua „Bud“ Lewis.
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