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Vorönn 2018 

Útdráttur 

Í þessari lokagreinargerð fjalla ég um mitt persónulega sköpunarferli í útskriftarverkefni 

leikarabrautar Listaháskóla Íslands 2018, Aðfaranótt eftir Kristján Þórð Hrafnson í leikstjórn 

Unu Þorleifsdóttur. Ég fjalla um persónusköpun og þær leiktúlkunaraðferðir sem nýttust mér 

best í ferlinu, þar ber helst að nefna kerfi Stanislavskis og Michaels Chekhovs. Ég geri grein 

fyrir mikilvægi greiningarvinnunnar, sem er undirstöðuatriði í kerfi Stanislavskis, að finna 

undirtextann og bogann í ferðalagi persónunnar Vigdísar í gegnum verkið Aðfaranótt. Þá 

fjalla ég um líkömnun persónunnar í gegnum persónusköpunaraðferðir Michaels Chekhovs, 

að aðgreina mig frá persónunni, að finna það sem ég á sameiginlegt með henni og það sem 

ég á ekki sameiginlegt með henni. Einnig fjalla ég um ímyndaða líkamann (e. imaginary 

body) og ímyndaða miðju (e. imaginary center). Ég fjalla um ferðalag persónunnar og leitina 

að blæbrigðum í persónu sem ég átti erfitt með að samsama með og mikilvægi þess að finna 

til samsömunar með persónu sem hefur virkni illmennisins (eða „tíkarinnar“) og skapa 

þannig dínamíska og trúverðuga persónu. Ég fjalla jafnframt um  þá lærdóma sem ég dró af 

æfingarferlinu sjálfu og mikilvægi textavinnu. Að lokum geri ég grein fyrir sýningaferlinu, 

hvernig það var að mæta áhorfendum og hvernig ég undirbjó mig fyrir sýningu sem krefst 

mikillar athygli og líkamlegs úthalds. Helstu heimildir eru úr bókunum To the Actor eftir 

Michael Chekhov og Approaches to Acting: Past and present eftir Daniel Meyer-Dinkgräfe.  
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Abstract 

In this essay I write about my personal creative process in rehersing the play Aðfaranótt by 

Kristján Þórður Hrafnsson directed by Una Þorleifsdóttir, the graduation project from the 

Actors B.A. course of The Iceland Achademy of the Arts. I write about characterization and 

the methods I used in the process; Stanislavski’s system and Michael Chekhov’s methods of 

characterisation. I write about the first step in Stanislavskis System, the importance of 

analizing the play, finding the subtext of the play and the function of my character, Vigdís.  

I also write about the characterization methods of  Michael Chekhov, that is seperating 

myself from the character,  finding what I have in common with my character and what I do 

not. I write about the imaginary body and the imaginary center, also originating in Michael 

Chekhov’s methods of characterization. I go through the process of finding the journey of 

the character, Vigdís, and the process of finding ways to relate and sympathize with an 

unlikable character who functions as the villain (or „the bitch“) of the play and by that 

created a dynamic and credible character. I also touch on some of the new discoverys I made 

in the process and the importance of text work. Finally I write about the run, meeting the 

audience and my methods of keeping up the energy in a play that demands full focus, energy 

and physical fitness. Main sources come from Michael Chekhov’s book To the Actor and  

Daniel Meyer-Dinkgräfe’s Approaches to Acting: Past and present. 
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Inngangur  

Á fyrsta fundi með Stefáni Jónssyni fagstjóra leikarabrautar þá talaði hann um komandi tíma 

og ár, að nú hefðist sú vegferð að safna tækjum og tólum í verkfærakistuna okkar sem kæmi 

síðan til með að fyllast og stækka um ókomin ár, allan okkar listræna feril. Í minni 

verkfærakistu má nú finna ótal aðferðir og lykla; kerfi líkamlegra gerða Stanislavskis, 

aðferðir Michaels Chekhovs, trúðatækni, Viewpoints og margt fleira. Þar má einnig finna 

gullmola frá hverjum og einum kennara sem hafa mætt mér í gegnum námið, gullnar reglur 

og sannleikssprengjur sem hafa endurómað í minni faglegu vitund og sífellt dúkkað upp í 

hverju verkefni fyrir sig. Tilhugsunin um að einskorða sig við eina vinnuaðferð er galin fyrir 

mér. Á fyrsta fundi með Unu Þorleifsdóttir leikstjóra útskriftarsýningar bekkjarins þá hvatti 

hún okkur til þess að ákveða hvernig við vildum vinna, hvaða aðferðir við vildum tileinka 

okkur í ferlinu og í okkar karaktersköpun. Ég hugsaði mér að ég myndi sennilega nýta mér 

aðferðir persónusköpunar (e. characterisation) Michaels Chekhovs og að leikritið sem lá 

tilgrundvallar væri þess eðlis að ég kæmi til með að nota kerfi Stanislavskis til þess að greina 

verkið, ásetninga, herbrögð og svo framvegis, sem sagt, nýta mér þann leiktúlkunargrunn 

sem ég hef lært að tileinka mér í náminu. Ég tók meðvitaða ákvörðun um að vera ekki að 

stinga nefinu ofan í einhverjar bækur eða fara í ítalega rannsókn til að að tileinka mér 

einhverjar aðferðir og æfingar sem væru síðan kannski alls ekkert í takt við vinnuna eða 

restina af leikhópnum. Fyrir mér er eðli vinnunnar að vera í samtali og samvinnu við það 

fólk sem ég er að leika með. Svo finn ég bara út úr því hvernig er best að laða sig að þeim 

aðstæðum sem eru til staðar. Með verkfærakistuna á kantinum.  

Útskriftarverkefnið, Aðfaranótt eftir Kristján Þórð Hrafnsson, er í raun fyrsta 

uppsetningin sem bekkurinn tekur þátt í, fyrsta leikritið í fullri lengd, með heilstæðri 

dramatískri framvindu (en ekki bara úrtak af senum), fullan æfingatíma og þar sem við 

vinnum með listrænum stjórnendum, leikmynda- og búningahönnuði o.s.fv. Það var því 

mikill  lærdómur framundan. Áður höfðum við unnið með þekkt, klassísk leikrit, persónur 

og senur sem höfða verið leiknar ótal sinnum, leikrit sem hafa verið leikstýrt af bestu 

leikstjórunum, leikin af frægustu og færustu leikurunum og greind fram og aftur af mestu 

fræðimönnunum. Þarna er alltaf búið að byggja ákveðinn grunn, það er alltaf hægt að leita í 

bókmenntirnar, grafa upp gamla leikdóma, viðtöl og myndbönd á veraldarvefnum til þess að 

fá innblástur og lykla að verkefninu. Verkefnið að þessu sinni var að setja upp glænýtt leikrit 

sem hafði aldrei verið leikið áður, með persónum sem höfðu aldrei lifnað við á sviði. Í þessari 
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greinargerð mun ég fjalla um mitt persónulega ferli,  þ.e.a.s. að færa persónuna Vigdísi úr 

leikritinu Aðfaranótt eftir Kristján Þórð Hrafnsson frá blaði og upp á svið. Meðfram því ég 

mun og greina þær aðferðir sem ég nýtti mér úr verkfærakistunni á hverjum tíma fyrir sig.  
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1. Persónusköpun  

Leikritið Aðfaranótt er skrifað sérstaklega fyrir útskriftarárgang leikarabrautar Listaháskóla 

Íslands, átta nemendur og einn gestaleikara. Við skrifin þarf leikskáldið því að huga að því 

að gæta sanngirni svo að allir fái sitt tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, að allir fái nægan 

texta til að vinna með og innihaldsríkar senur með átökum. Flækjustigið er því töluvert, í 

stað þess að fylgja hinni hefðbundu Aristótelísku uppbyggingu þar sem við fylgjum einni 

atburðarrás með flækju, hvörfum og lausn frá upphafi til enda1 þá fylgjum við mörgum 

atburðarrásum, mörgum flækjum og lausnum. Hver og ein persóna hefur því mikið vægi og 

mikinn texta. Við lestur handritsins er nokkuð auðvelt að flokka pesónur verksins í nokkurs 

konar erkitýpur sem eru algengar í bókmenntum, leikhúsi og kvikmyndum, t.d. væri 

persónan Reynir einfarinn (e. the loner), Katrín væri bjargvætturinn (e. the hero), Gerður 

væri kona í neyð (e. damsel in distress) og Vigdís, persónan sem ég leik væri illmennið (e. 

the villain) o.s.fv. Það má segja að hver og ein persóna hafi sinn lit í litrófi verksins og sumar 

persónur eru svolítið eins á litin út allt verkið, þar með talin persónan mín, Vigdís. 

Markmiðið mitt var því að reyna skapa heildstæða raunverulega manneskju úr persónunni 

Vigdísi og finna mismunandi litbrigði innan þess lits sem henni er úthlutað í verkinu.  

 

1.1. Stanislavski -  Greiningarvinna  

Fyrsta skrefið í ferlinu var að setjast niður og greina leikritið. Við spurðum okkur 

spurninganna; Hvaða fólk er þetta? Hvers vegna eru þau þarna saman komin? Af hverju gera 

þau það sem þau gera og af hverju segja þau það sem þau segja?  Þessi greiningarvinna er 

sprottin úr kerfi Stanislavskis og er kölluð innan veggja leikarabrautar Listaháskóla Íslands  

Hin gerðarlega greining. Hún er fyrsta skrefið í undirbúningi leikarans í kerfi Stanislavskis2. 

Leikarinn kortleggur ferðalag persónunnar ítarlega, skoðar alla áhrifaþætti, skiptir senum 

niður í ólíkar kringumstæður, velur jafnvel titil á hverja senu eða kringumstæðu fyrir sig. 

Titill senu eða kringumstæðna á að endurspegla þær aðstæður og átök sem eiga sér stað innan 

þeirra. Við völdum t.d.  titilinn „Pick up röðin“ á senu þar sem persónan Vigdís reynir við 

Tómas en brjálast út í Þóri fyrir að „ryðjast fram fyrir hana“ þegar hann blandar sér inn í 

                                                 
1 Aristóteles. Um skáldskaparlistina, 74-75. 
2 Daniel Meyer - Dinkgrafe. Approaches to Acting: Past and present, (London: Continuum, 2001), 39. 
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samtalið. 3  Með þessari greiningarvinnu erum við að leita að í undirtexta verksins 4 . 

Stanislavski skilgreinir undirtexta (e. subtext) á eftirfarandi hátt:  

„a web of innumerable, varied inner patterns inside a play and a part, woven from ‘magic 

ifs,’ given circumstances, all sorts of figments of the imagination, inner movements, objects 

of attention, smaller and greater truths and a belive in them,adaptions, ajustments and other 

similar elements“5.   

Hver og einn þessara þátta mynda svo innri baráttu verksins eða persónunnar sem skapar þar 

með heildarmynd verksins. Það var mjög stór og mikilvægur partur af minni greiningarvinnu 

fyrir persónuna Vigdísi að rannsaka þennan undirtexta og að athuga sérstaklega hvað það er 

sem drífur hana til þess að gera það sem hún gerir og segja það sem hún segir, en fyrst og 

fremst að svara þeirri grundvallarspurningu hvort það sem hún segir sé satt. Hvort hún sé 

heiðarleg í samskiptum við Súsönnu vinkonu sína og Hörð frænda sinn, eða hvort hún ljúgi 

að þeim til þess að ná fram vilja sínum. Þetta var fyrsta mikilvæga ákvörðunin sem ég þurfti 

að taka fyrir persónuna, þar sem þessari spurningu er ekki svarað með beinum hætti í 

verkinu. Mér fannst leikbærara að ákveða að hún væri óheiðarleg, að hún ljúgi til þess að 

reyna að ná fram ásetningum sínum. Það skapaði meiri innri átök og jafnframt tækifæri til 

þess að kynda betur undir ásetningum og innri baráttu persónunnar.  

Mér fannst hæpið að heilbrigð og heil manneskja myndi láta eins og Vigdís gerir í 

leikritinu Aðfaranótt, ég átti í rauninni mjög erfitt með að samsama með henni. Hún er í raun 

hálf grótesk persóna með mjög brenglaða siðferðiskennd. Hún sefur hjá giftum 

fjölskyldumönnum, hún ögrar og lýgur og verður mjög árásargjörn þegar hún fær ekki það 

sem hún vill. Ég velti því jafnvel fyrir mér hvort Vigdís væri siðblind en ég varð fljótlega 

afhuga því vegna þess að það var aðeins til þess að fletja hana frekar út tilfinningalega, þar 

sem siðblindir einstaklingar eru ófærir um að finna til samkenndar og eftirsjár6. Mér fannst 

óspennandi að gera hana að skrímsli. Mér fannst ég þó geta tengt hegðun hennar við það sem 

er kallað jaðarpersónuleikaröskun (e. borderline personality disorder). Einstaklingar með 

þessa persónuleikaröskun eru mjög hvatvísir, hafa óeðlilega sveiflukennt geðslag, er haldið 

stöðugri tómleikakennd og á iðulega í stormasömum samböndum við annað fólk7. Það á það 

                                                 
3 Kristján Þórður Hrafnsson. „Aðfaranótt“, (óútgefið handrit, uppfært 23. apríl, 2018), prent 42. 
4 Daniel Meyer - Dinkgrafe. Approaches to Acting, 41.  
5 Daniel Meyer - Dinkgrafe. Approaches to Acting, 42.  
6 „What is a pshycopath?“ https://vefir.hi.is/chicagoleidbeiningar/skraning-heimilda/vefsidur/ - hér sama, 
nota langa tilvísun 
7 „Hvað er jaðarpersónuleikaröskun?“ https://vefir.hi.is/chicagoleidbeiningar/skraning-heimilda/vefsidur/ 

https://vefir.hi.is/chicagoleidbeiningar/skraning-heimilda/vefsidur/
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til að brenna allar brýr að baki sér vegna þess að það hefur ekki stjórn á hvatvísinni sem 

fylgir því að upplifa þessar sterku tilfinningasveiflur. Þetta passar í rauninni mjög vel við 

persónuna Vigdísi og hjálpaði mér að finna til samkenndar með henni og að skilja betur 

hvers vegna manneskja getur verið svona stjórnlaus í samskiptum við annað fólk.  

 

1.2. Líkömnun - Michael Chekhov  

Það kemur alltaf tímapunktur í greiningarferli þar sem ég byrja að ofhugsa, ég lokast inni í 

þessum sálrænu greiningum og vangaveltum um innra líf persónunnar. Þá finn ég að ég þarf 

að brjótast út úr höfðinu á mér og byrja að hugsa persónuna meira utan frá. Þetta gerði ég að 

þessu sinni með því að farlægja mig frá greiningarvinnunni og vangaveltum um félagsmótun 

og geðslag persónunnar, sem ég hafði gert með aðferðum Stanislavskis og byrja að yfirfæra 

aðferðir Michaels Chekhovs í gólfvinnunni, byrja að líkamna persónuna. Líkömnun 

persónunnar (e. characterisation) sem Michael Chekhov fjallar um í bókinni To the Actor 

felst í því að leikarinn sér persónuna fyrir sér, líkama hennar, útlit og hreyfingar og hann 

„klæðir sig í persónuna“ með ímyndunaraflinu, eins og að fara í búning.8 Þetta hefur áhrif á 

innra líf leikarans/persónunnar og þar með skapast heildstæð persóna. Ég byrja á því að lesa 

handritið og kynnast persónunni minni mjög vel. Hvað segir hún? Hvaða kosti hefur hún að 

bera? Svo aðgreini ég mig frá persónunni, ég  greini hvað er líkt með mér og persónunni og 

hvað er ólíkt9. Ég er til dæmis sjálf ansi stjórnsöm en ég er hins vegar ekki mjög hvatvís. Ég 

er sjálf varkár og góð í mannlegum samskiptum, sem Vigdís er alls ekki. Mér gengur því 

yfirleitt betur í að hafa stjórn á aðstæðum heldur en Vigdís, sem missir algjörlega stjórn á 

þeim aðstæðum sem koma upp í verkinu og hún missir jafnframt stjórn sjálfri sér og 

tilfinningum sínum. Ég á sjálf erfitt með að missa stjórn á sjálfri mér. 

Næsta skref var að ímynda mér líkama persónunnar, hvernig hún ber sig, hreyfir sig 

hvernig hún klæðir sig, hvers konar orka stafar frá henni og ég úthluta henni ímyndaða miðju 

(e. imgaginary center). Ímyndaða miðjan virkar eins og nokkurs konar mótor persónunnar.10 

Persóna sem hefur miðjuna í höfðinu er drifin áfram af rökhugsun, persóna með miðjuna í 

hjartanu er drifin áfram af tilfinningum en persóna með miðjuna í kynfærunum er drifin 

áfram af viljanum. Ég staðsetti miðjuna hennar Vigdísar í viljanum, þ.e.a.s. í mjöðmum og 

kynfærum, vegna þess að  hún er hvatvís og nokkuð hömlulaus týpa. Ég fór til að byrja með 

                                                 
8 Michael Chekhov, To the Actor: on the tecnique of acting (Routledge, New York, 2002), 79. 
9 Michael Chekhov, To the Actor, 78. 
10 Michael Chekhov, To the Actor 80. 
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ekki út í einhverja ýkta líkamlega hollningu á persónunni, hún haltrar ekki eða er með skrítna 

kæki en það gaf mér mjög mikið að finna út úr því hvernig hún hreyfir sig t.d. þegar hún 

dansar. Hún tekur sér mikið pláss á dansgólfinu, baðar út og stendur gleitt í fæturna. Það var 

ekki fyrr en í frumsýningarviku sem ég fékk leyfi til þess að gera Vigdísi ölvaða í seinni 

hluta sýningarinnar sem ég fór að vinna meira með ýktari líkömnun, sem Michael Chekhov 

kallar „ímyndaða líkamann“ (e. imaginary body)11. Þegar við höfðum þegar sýnt fyrstu tvær 

sýningarnar varð ég fyrir miklum innblæstri á djamminu í miðbæ Reykjavíkur, sem er 

einmitt sögusvið leikritsins Aðfaranætur, þegar ég sá mjög ölvaðan mann fyrir utan 

veitingaskálann Hlölla. Hann stóð fastur í fæturna en líkaminn hreyfðist umhverfis þá eins 

og pendúll. Ég er nú farin að herma eftir þessum manni á sýningum, þ.e.a.s. „klæða mig í“ 

þennan ölvaða líkama og það gefur mér mjög mikið og hjálpar mér að viðhalda réttu 

„ölvunarstigi“ á sýningum. Þetta er mjög skýrt dæmi um þennan „ímyndaða líkama“ sem 

Michael Chekhov fjallar um12. Þegar þetta er skrifað er ég í rauninni enn prófa mig áfram 

með þennan ímyndaða líkama, ég er enn að leita innblásturs og prófa mig áfram.  

Ég frelsaðist við það að byrja að hugsa um persónuna svona utan frá, aðgreina mig 

frá henni og að hætta að hugsa röklega og að reyna að skilja hana á einhverju djúpu sálrænu 

plani. Í staðinn fann ég hana í gegnum líkamann og leyfði í raun textanum bara vinna fyrir 

mig. Ég á það til að lokast svolítið inni í rökhugsuninni, að týna mér í einhverri 

rannsóknarvinnu og spjalli um persónuna. Greiningarvinnan er afar mikilvæg til að leggja 

grunninn en þegar farið er út á gólf þá hindar það mig að hugsa of mikið um hana. 

Staðreyndin er nefnilega sú að það sem fólk gerir og segir er alls ekki alltaf byggt á rökum. 

Við sem manneskjur við skiljum ekki endilega eða getum útskýrt hvers vegna við gerum það 

sem við gerum, sérstaklega ekki það sem er heimskulegt eða ónærgætið. Þegar við vorum 

byrjuð  að renna sýningunni og ég var byrjuð að upplifa allt ferðalag persónunnar þá var ég 

fyrst farin að skilja hvers konar persóna Vigdís er. Ég gerði það með því að vera hún, ekki 

með því að reyna að túlka áföllin inni í henni eða einhverja persónuleikaröskun, heldur bara 

með því lifa í henni, segja það sem hún segir án þess að pæla of mikið í því, eins og við 

gerum í raunveruleikanum. Lifa í líkamanum og leyfa viljanum að taka yfir. Þá fyrst byrjaði 

ég að skilja að Vigdís er ekki bara einhver erkitýpa, einhver birtingarmynd 

persónuleikaröskunnar eða illmenni. Hún er hrædd og einmana og þorir ekki að segja upphátt 

það sem hún vill. Óttinn við einlægnina ýtir henni út á hættulegar krókaleiðir til þess að 

                                                 
11 Michael Chekhov. To The Actor, 79. 
12 Michael Chekhov. To The Actor, 79. 
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forðast það að afhjúpa sig tilfinningalega og koma sér í viðkvæma stöðu. Hún er hrædd við 

fólk og lífið og þannig manneskjur eiga erfitt með að tiheyra. Vigdís er þannig manneskja.  

 

1.3. Ferðalag persónunnar 

Halldóra Geirharðsdóttir kenndi okkur senuvinnukúrs á fyrsta ári sem hafði mjög mikil áhrif 

á mig og allt sem ég hef gert í lífi og list síðan. Hún talaði um hvað það væri mikilvægt fyrir 

leikara finna hvaða virkni persónan manns hefur í heildarmyndinni, sérstaklega ef þú ert að 

leika aukahlutverk eða hlutverk sem er ekki í miðju frásagnarinnar. Hvaða lit hefur hún og 

hvaða áhrif hefur hún á framvinduna? Hvaða hlutverki þjónar persónan í undirtexta 

verksins?13 Vandamálið sem ég stóð frammi fyrir með persónuna Vigdísi var það að hún er 

stöðugt að gera það sama í verkinu, frá upphafi til enda er hún stöðugt að skipta sér öðru 

fólki, að reyna stjórna því hvað annað fólk gerir og hugsar en við fáum voðalega lítið að vita 

hvað hún vill eða drýfur hana áfram. Það var því mikilvægt fyrir mig að fylla upp í þessar 

eyður og taka ákvarðanir til þess að finna út hvaða virkni hún hefur í heildarverkinu, t.d. að 

átta mig á því að hennar gjörðir, lygarnar, eru það sem verður til þess að allt fer til fjandans 

hjá Herði, Súsönnu og Gerði, persónum sem standa henni næst í verkinu. Þó svo að hún sé 

vissulega algjör „tík“ þá að var það mikilvægt skref fyrir mig að fjarlægja mig frá þeirri 

hugsun að hún væri tík eða illmenni til þess að hún gæti verið dýnamísk og raunveruleg 

manneskja. Ég þurfti að minna mig á að finna til samkenndar með henni, að gleyma því ekki 

að taka hana nær mér, að leyfa henni að njóta vafans með því að vera líka bara einlæg og 

mannleg, að byggja upp ferðalagið hennar frá því að vera bara venjuleg stelpa, sem er 

svolítið kaldhæðin og stríðin yfir í það að verða versta útgáfan af sjálfri sér þegar hún verður 

drukkin og leyfa henni svo brotna svo alveg niður í lokin, opna inn í sársaukann í eitt 

andartak. Þetta er algjört grundvallaratriði í leiklist sem ég gleymdi kannski að hugsa út í 

framan af í ferlinu vegna þess að ég er svo dugleg leikkona, þá meina ég að ég bókstaflega 

leik mér mikið, ég leik þá „utan frá“, stundum á kostnað dýptar. Ég er óhrædd við að ganga 

alla leið með að vera einhver önnur en ég sjálf og í tilfelli Vigdísar var ég óhrædd við að 

leika mér með það að vera „vond“. Dýptin kom því svolítið seinna í ferlinu. Ef ég hefði bara 

leikið hana „vonda“ út í gegn þá hefði persónan bara verið flöt, þ.e.a.s. tvívíð og 

óraunveruleg, en markmiðið hlýtur alltaf að vera að skapa raunverulegar, trúverðugar 

persónur. Þá skiptir samsömunin öllu máli.  

                                                 
13 Halldóra Geirharðsdóttir. Leiktúlkun II. Úr kennslustund í Listaháskóla Íslands, 14. apríl, 2016.  



 

 

 

13 

1.4.  Útlit persónunnar 

Það var mjög lærdómsríkt að vinna með útlitshönnuði í fyrsta skipti. Fram að þessu hef ég 

sjálf verið að skapa útlit og finna búninga fyrir þær persónur sem ég leik í skólanum. 

Búningur, smink og hár er að mínu mati afar mikilvægur partur af persónusköpuninni. Útlit 

persónu er það fyrsta sem áhorfandinn sér í persónunni og gefur þannig mjög sterka mynd 

af því hvers konar manneskja hún er. Í fyrstu fannst mér hálf skrítið að koma ekki til með að 

hafa sjálf stjórn á svona mikilvægum þætti persónusköpunarinnar en komst svo fljótlega að 

því hvað það er mikilvægt að eiga í góðu samtali við búningahönnuð. Það var mjög áhugavert 

að læra hvernig þessi vinna fer fram, þ.e.a.s hvernig listrænir stjórnendur vinna að 

heildarmynd leiksýningarinnar og hvaða áhrif það hefur á persónusköpunina og allt listræna 

ferlið.  

Rebekka Ingimundardóttir, leikmynda og búningahönnuður sýningarinnar kynnti 

fyrir okkur fagurfræði verksins strax á fyrsta samlestri og það byrjaði strax að hafa áhrif á 

persónusköpunina. Það kom tímapunktur þar sem ég hafði áhyggjur af því að búningurinn 

myndi ekki styðja nógu vel við það sem ég var að reyna að gera í minni persónusköpun. 

Búningurinn hennar Vigdísar var lengi að þróast, hann þróaðist frá því að vera mjög 

einfaldur samfestingur, yfir í það að vera nokkurs konar síðkjóll í Viktorískum stíl og þaðan 

yfir í það að vera gólfsíður maxi kjóll og það var á þeim tímapunkti fannst mér ég þurfa að 

segja mína skoðun. Mér fannst það svolítið stórt skref, að stíga inn á svæði sem væri kannski 

ekki beinlínis mitt. En ég manaði mig upp í að segja Rebekku mína skoðun, að með því að 

klæða Vigdísi í svona beinan og síðan kjól sem mér fannst fletja út líkamsvöxt minn þá 

værum við í raun að fletja Vigdísi út og gera hana aðeins of fágaða og stífa. Rebekka hrósaði 

mér og seinna fyrir að hafa sagt mína skoðun og þakkaði fyrir að vera í samtali við hana. 

Mér þótti vænt um það vegna þess að ég efaðist um það hvort ég hafði gert rétt mér því að 

„skipta mér svona af“ hennar vinnu. Að lokum þá vorum við báðar mjög ánægðar með 

niðurstöðuna. Vigdís var klædd í buxur og skyrtu með kraga hnepptan upp í háls, með 

leiðurbelti um sig miðja og í síðum vestisfrakka yfir. Hún er með lágt tagl sem er sleikt til 

hliðar og svartar augnlinsur. „Nasistapönkari“ er orð sem mér finnst lýsa heildarútlitinu 

ágætlega. Búningurinn hefur alveg sérstök áhrif á mig og hann var ákveðinn lokahnykkur í 

því að ná heildarmynd af persónunni.  
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2. Textavinna 

Það var hálfgert áfall að komast að þeirri staðreynd að eftir þriggja ára nám í leiklist hafði 

ég í rauninni aldrei unnið með langa díalóga í óbundu máli og hafði kannski bara ekki 

þjálfunina í að læra þessa tegund af texta utanað. Ég hélt að ég ætti auðvelt með að læra texta 

en það kom í ljós í ferlinu að það ætti sennilega bara við um texta í bundnu máli og söngtexta. 

Ég þurfti algjörlega að kenna sjálfri mér og finna mínar aðferðir til þess að læra nútíma 

leiktexta í ferlinu. Í náminu höfum meira verið að vinna með handrit og díalóga sem opnun 

inn í spuna frekar en hefðbunda senuvinnu þar sem textinn er í forgrunni. Verkfærakistan er 

full af alls konar tólum og tækjum til þess að brjóta upp senur, opna þær, gera þær meira 

abstrakt og ganga sem lengst í sköpuninni en við höfum minni reynslu af því að vinna með 

beinharðan leiktexta og leyfa honum að vera í forgrunni. Aðfaranótt er í raun fyrsti nútíma 

leiktextinn sem við vinnum með af einhverju viti. Ég hef alltaf haft það sem reglu að læra 

textann minn snemma, áður en ég fer út á gólf í senuvinnu. Ég rak mig snemma á það að 

maður kemst ekkert áfram í senuvinnu án þess að vera búinn að læra textann mjög vel. Mér 

fannst óþægilegt og í raun tilgangslaust að fara út á gólf og neyðast til þess að vera með nefið 

í handritinu. Ég lokaðist inni í handritinu og gekk illa með að vera skapandi og í samleik 

með mótleikurum mínum. Mér byrjaði að ganga betur þegar ég ákvað að læra ekki bara 

mínar línur utanað heldur líka að læra línur mótleikara minna. Þá var líkt og textinn byrjaði  

byrjaði að vinna fyrir mig og mér fór að ganga betur í gólfvinnunni. Þegar ég var búin að 

negla textann inn í líkamann þá gat ég byrjað að bæta við, leita og finna mig í persónunni. 

Þetta var ágæt lexía og áminning að gefa textalærdómi almennilegan tíma og undirbúning, í 

framtíðinni mun ég ekki mæta í senuvinnu án þess að vera búin að læra textann minn mjög 

vel fyrir fram.  
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3. Sýningar 

Það er yfirleitt ekki fyrr en ég mæti áhorfendum sem mér finnst í rauninni allt lifna við, þegar 

áhorfendur koma þá er eins og það komi allt heim og saman. Á fyrsta rennsli með 

áhorfendum voru áhorfendurnir þrír samtals en það var samt magnað hvað allt það lyfti 

leikhópnum á hærra stig, að fá fólk inn í rýmið sem var einfaldlega komið til þess að láta 

segja sér sögu. Í löngu ferli þar sem aðstandendur sýningarinnar eru búnir að marínera sig í 

efninu, vinna endalaust í litlum smáatriðum, æfa skiptingar síendurtekið o.s.fv. þá missir 

maður svolítið sjónar á því að það sem við erum að gera er í rauninni sáraeinfalt, við erum 

að segja sögur. Það má ekki gleymast, þó að það sé gaman og gefandi að æfa að við erum að 

gera þetta fyrir áhorfendur, við erum að gera list svo að fólk geti notið hennar.  

 Sýningin er þess eðlis að það er mjög mikilvægt að halda uppi spennunni frá upphafi 

til enda. Strax í upphafi er áhorfendum gerð grein fyrir því að nóttin endi með ósköpum og 

verkefnið er því að halda áhorfendum á tánum, því í rauninni gætu þau átök sem myndast 

hjá hverri persónu fyrir sig endað með ósköpum. Eftir því sem á líður verða persónurnar 

ölvaðri og hömlulausari. Við málum upp myndir inni á skemmtistaðnum, ýmist með dansi 

eða uppstilltum myndum. Leikmyndin er mjög hrá og við notum nánast enga leikmuni svo 

við höfum í raun ekkert til að styðja okkur við annað en líkama og rödd. Þetta krefst mikillar 

orku og líkamlegs úthalds og þess vegna er afar mikilvægt að hita vel upp og hugsa um að 

nærast vel og drekka nægan vökva fyrir sýningar. Ég fann þegar við byrjuðum að renna að 

vægi upphitunar væri gríðarlegt í þessari sýningu, við þyrftum að gefa okkur góðan tíma í 

alhliða upphitun á rödd og líkama. Ég hef komið mér upp góðri rútínu fyrir sýningar, ég 

passa að borða vel tveimur tímum fyrir og ég er farin að borða nákvæmlega það sama fyrir 

sýningar, þrjár flatkökur með hummus og passa að drekka nóg af vatni yfir daginn. Tuttugu 

mínútur í sýningu fæ ég mér svo banana. Ég hef reiknað út að þetta er nákvæmlega næringin 

sem ég þarf til að halda út orkunni alveg þar til í lokin, en lokasenan mín er mjög líkamlega 

krefjandi, ég fer með síðasta díalóginn í trylltum dansi og öskra síðustu setninguna mína í 

leikritinu af öllum lífs og sálarkröftum. Þetta krefst alls þess líkamlega þreks sem ég hef, 

enda er ég eins og sprungin blaðra í lokin. Áður en ég byrjaði að fá mér banana rétt fyrir 

sýningu þá fann ég að ég átti mjög erfitt með að halda mér gangandi í lokin. Mér finnst þetta 

mjög áhugavert, að upplifa svona sterkt hvernig maður getur stýrt og áætlað orkuforðann 

sem maður þarf fyrir svona sýningu og einnig hvað það er mikilvægt að tímasetja máltíðirnar 

þannig að ég er ekki of þung á mér, að ég sé byrjuð að nýta orkuna sem ég set ofan í mig. 
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Það er til dæmis ekki vænlegt til árángurs að fara inn í sýningu of södd, þá er eins og öll 

orkan í líkamanum fari bara í að melta. Bananinn virðist þó ekki krefjast mikla orku í 

meltingarveginum (a.t.h. þetta er ekki byggt á neinum vísindalegum rannsóknum, hér vitna 

ég ekki í heimildir vegna þess að ég byggi þetta alfarið á minni eigin  reynslu og tilfinningu).  

 Þegar þetta er skrifað höfum við sýnt sex sýningar og þær hafa verið jafn mismunandi 

og þær eru margar. Mér finnst mikilvægt að hugsa hverja sýningu sem nýja sýningu, að ætla 

ekki að fara inn í hverja og eina sýningu og reyna að gera hana nákvæmlega eins og þá 

síðustu. Við áttum mjög gott rennsli nokkrum dögum fyrir frumsýningu þar sem allt kom 

heim og saman en  rennslið eftir það var ekki eins gott vegna þess að við vorum öll að reyna 

gera það nákvæmlega eins og síðasta rennsli. Ég fann þá að ég yrði að hugsa hverja sýningu 

fyrir sig sem nýtt ferðalag. Nýr dagur, ný sýning, nýr líkami og nýir áhorfendur. Þessi hugsun 

hjálpar mér að viðhalda hlustun og lifandi leik við mótleikara mína og bregast við ef eitthvað 

fer útaf sporinu. Þarna kemur trúðatæknin að mjög góðum notum, en þar snérist allt um að 

halda lífi í leiknum með hlustun, huga að áhorfendum og gefa því sem gerist á sviðinu fullan 

fókus. Þannig heldur maður fullri stjórn á aðstæðum, með því einmitt að viðurkenna þá 

staðreynd að við séum lifandi og dauðleg. Þannig höldum við líka uppi leikgleðinni, með 

því að halda mótleikaranum á tánum, koma honum bara smá á óvart, bara t.d. með því að 

hlæja ekki að honum á nákvæmlega sama tímapunkti og ég gerði á síðustu sýningu. Í 

trúðatækninni eru ótal reglur en mjög skýr rammi og þannig er það líka í hefðbundnu leikriti. 

Við leggjum leikreglurnar og sköpum ramma í æfingaferlinu, þannig skapast frelsi til þess 

að vera skapandi innan þess ramma þegar við byrjum að sýna. Leikhús er list augnabliksins 

er þess eðlis að ekkert augnablik verður endurtekið.   
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Lokaorð  

Í þessari lokagreinargerð hef ég í rauninni ekki farið út á neinar nýjar eða ókannaðar slóðir. 

Ég hef í rauninni bara fjallað um einhvers konar grunnsannleika og grunndvallarþekkingu 

sem ég er komin með eftir þriggja ára leikaranám. Þegar allt kemur til alls þá finnst mér 

Aðfaranótt hafa verið rökréttur lokakafli í því ferðalagi sem leikaranámið hefur verið. Ég 

einsetti mér að nýta þetta ferli til þess að notfæra mér þá heildarþekkingu sem ég hef sankað 

að mér á þessum þremur árum, að nýta þau tól sem ég hef safnað í verkfærakistuna en 

jafnframt að vera opin fyrir nýjum lærdómum, að vera í hlustun með leikstjóranum, 

listrænum stjórnendum og samleikurum mínum. Þær áskoranir sem ég mætti á leiðinni voru 

af ósköp „eðlilegum“ toga, þ.e.a.s. ég tel mig hafa mætt áskorunum sem hver og einn leikari 

hlýtur að mæta í svona æfingarferli. Í upphafi er eins og maður sé að læra að ganga upp á 

nýtt, maður er að læra að lifa sem önnur manneskja, reyna að skilja hana og upplifa það að 

vera þessi manneskja. Persónusköpunin er svolítið eins og meðganga. Hún er gleðileg, 

spennandi, sársaukafull og á tíðum óbærileg. Til þess að hún sé sem mest gleðileg og sem 

minnst óbærileg þá höfum við verkfærakistuna okkur til halds og trausts, fulla af meðölum 

til að draga sem mest úr sársaukanum og hafa sem mest gaman. Mestu áskoranirnar sem ég 

mætti á æfingatímabilinu voru í raun af persónulegum toga og þær lituðu sköpunarferlið 

óneitanlega, að lenda í persónulegum áföllum og að reyna að viðhalda fagleika og metnaði í 

því sem ég var að gera í vinnunni. Ég þurfti að leggja mikinn metnað og orku í að aðgreina 

það persónulega frá því sem var að gerast á æfingum. Leikaravinna er að mínu mati mjög 

persónuleg vinna, við erum að vinna í gegnum okkur sjálf og líkamann okkar og þá reynir á 

að halda uppi fagleika. Þá er óneitanlega hjálplegt að vera partur af góðum og sterkum 

leikhóp sem styður hver við annan og að vera undir leiðsögn leikstjóra sem ég treysti og 

treystir mér. Frá upphafi höfum við bekkjarfélagarnir lagt mikinn metnað í það að viðhalda 

góðu og traustu sambandi okkar á milli, að læra að skilja okkur sjálf, hvort annað og ólík 

viðbrögð hvers og eins við ólíkum aðstæðum. Þar með höfum við lært að virða og skilja 

hvort annað og í raun að skilja hvað það er að vera mannlegur. Traust og öruggt 

vinnuumhverfi er algjört frumskilyrði þess að geta verið skapandi og frjór. Það er ekki síður 

mikilvægt veganesti út í fagið að hafa lært að tileinka sér góð, hreinskilin og heilbrigð 

samskipti í náminu. Þau eru í raun meðal mikilvægustu tólanna í verkfærakistunni. 
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