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Það er ekki fyrir mörgum árum síðan að leikarinn hafði í raun og veru í engin hús að leita til 

þess að verða fróðari um sína listgrein. Það voru fáar bækur um hvernig leikarinn býr til 

karakterinn sinn og hvernig leikarinn á að haga sér almennt á sviði. Ég set leitarorðið „how to 

act” inn í Amazon leitarvélina og upp koma 3000 leitarniðurstöður. Margt hefur breyst en 

hvað af þessu virkar fyrir mig? 

Konstantin Stanislavski verður með þeim fyrstu til þess að rita niður æfingar og leiðir 

til þess að bæta sína eigin leiklist sem og annarra. Með þessum skrifum hanns var hann í raun 

og veru að brjóta blað í sögu leikarans. Hans eftirmenn voru gífurlega margir og má þar nefna 

Michael Chekhov sem dæmi. Boltinn er byrjaður að rúlla í áttina að betri leiklist og betri 

leikurum. Leiklistarkennarinn verður í raun til á þessum tíma. Í dag erum við ennþá að fjalla 

um þessa sömu kalla og um þá vil ég ræða sem og aðra einstaklinga sem ég hafði áhuga á að 

skoða og nýta í minni vinnu í lokaverkefninu. 

Í gegnum námið hef ég oft íhugað það afhverju við þurfum að læra þessar aðferðir. 

Hvað er þetta að gefa okkur? Ég hafði þá hugmynd á mínu öðru ári í náminu að aðferðirnar 

eru þarna fyrir mig til að nota þegar ég er í vandræðum. Þegar ég er ekki  að finna mig í 

karakternum eða ég á í vandræðum með að túlka einhvern texta. Þá hefur alltaf verið gott að 

grípa í aðferðirnar. Hver er ásetningurinn? Hvar er drifkrafturinn? Er þetta í raun og veru 

raunin. Eru þessar aðferðir best nýttar þegar maður er í vandræðum eða er hægt að nota þær 

sem skapandi tól sem hjálpar manni að skýra karakterinn sinn ennþá betur? 

Það eru ekki bara leiklistar topparnir sem ég hef áhuga á að skoða gagnvart minni 

vinnu. Það eru hinir þættirnir í leiklistar vinnunni sem ég hef verið mikið að spá í. Nadine 

George raddtæknin er aðferð sem ég hef mikið verið að nota og vil ég skoða hvernig sú 

raddtækni hefur haft áhrif á mig og hvort hún hjálpaði mér á fleiri stöðum en er 

persónusköpun og röddin eitthvað tengd og hvernig tengist það inn í hugmyndina um að ekki 

leika? 

Þessar aðferðir hef ég veri og nýta mér í vinnslu minni á mínum karakter í 

útskriftarverkefninu okkar Aðafaranótt og vil ég fjalla um nýtingu mína á þeim hér í þessari 

ritgerð. Ég skoðaði margvíslegar æfingar á þessu æfingatímabili og vil ég rýna nánar í þær og 

sjá hvað var að virka fyrir mig og hvað var í raun ekki að virka.  
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Aðfaranótt 

Verkið Aðfaranótt eftir Kristján Þór Hrafnson varð fyrir valinu sem okkar útskriftarverkefni. 

Af þeim níu karakterum sem eru í verkinu að þá leik ég ungan týndan mann að nafni Reynir. 

Hann átti í miklum vandræðum með sjálfan sig og þá einna helst var hann að berjast við 

gamla drauga úr fortíðinni.  

Það sem var augljóst við hann Reyni var að hann var ekki eins og fólk er flest. Það var 

eins og hann væri þroskaskertur og stundum voru umræðurnar um hann á meðal annarra í 

bekknum fóru ef ekki lengra og voru nærri lagi að hann væri álitin þroskaheftur. Ég tók samt 

þá ákvörðun um að leika hann ekki þannig og valdi það að gera hann eðlilegan. Það er 

auðveldara sagt en gert því að textinn sem hann er með er mjög furðurlegur og setti mig í 

erfiða stöðu ef hann átti að vera alveg eðlilegur.  

Boginn hanns Reynis er brattur. Hann byrjar á þeim stóru orðum um hversu 

stórkostlegt það er að hafa breyst og endar í hinu harða falli sem hann upplifir þegar fortíðin 

kemur honum um koll. Það var erfitt að vinna með hann Reyni og því voru margir möguleikar 

fyrir mig til að kanna eiginleika hans á sviðinu sem og í textanum.  

 

Kerfið 

Hver er það sem hefur haft mestu áhrifin á nútíma leiklist? Það er enginn annar en 

Konstantin Stanislavski. Hann var frábær leikstjóri og kennari sem var einn af stofnendum 

Moscow Art Theater þar sem helstu verk Rússneskrar leikritunar voru frumflutt. Það sem 

Stanislavski gerði var að ryðja veginn fyrir næstu hugmyndasmiðum og hefur hann oft verið 

kallaður guðfaðir Method aðferðarinnar en það mætti líka kalla hann guðfaðir nútíma 

leiklistar.1 

Þegar ég byrja í skólanum að þá er grunnurinn að flestum mínum námskeiðum 

Stanislavski. Etíður, ásetningar, forsendur, gjörðir, drífandi forsendur, herbrögð og fleira sem 

er partur af því sem við köllum Kerfið. Fyrir minn part er aðferðin hans mjög vísindaleg. Þú 

verður að haka í öll boxin til þess að hlutirnir gangi upp. Þetta er bara ein mjög nákvæm 

                                                 
1
 „S is for Stanislavsky.” 
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formúla. „Æ, ég gleymdi þessari forsendu og þessvegna gekk þetta ekki upp” eða „ég setti 

ekki réttan hita undir ásetninginn minn og þess vegna varð þetta svona flatt.” 

Kennararnir okkar hafa margir hverjir verið að vinna með þessa aðferð og því nýtt hana út 

á gólfi. Núna var það ekki upp á teninginn og því var það í raun og veru okkar val að vinna 

með þessi orð eða æfingarnar sem hans tækni hefur upp á að bjóða.  

Það var ekki fyrr en seint í ferlinu þar sem Stanislavski fór að minna á sig. Ég hafði ekki 

nýtt mér hann mikið til þess að skapa karakterinn minn og því setti ég hann svolítið til hliðar. 

Það var ekki fyrr en ég byrjaði að lenda í smá vandræðum þegar hann bankaði upp á hjá mér 

og fór að minna á sig. 

 

1. Hver ertu? 

2. hvar ertu? 

3. Hvað er klukkan? 

4. Hvað viltu? 

5. Afhverju viltu það? 

6. Hvernig fæ ég það sem ég vil? 

7. Hvað þarf ég að komast yfir til að fá það sem ég vil?2 

 

Stanislavski aðferðin er hjálpartæki eins og allar hinar aðferðirnar. Mér finnst samt eins og 

hann sé meira til staðar ef ég er í vandræðum.  Ég finn ekki fyrir mikilli þörf til þess að nýta 

mér hann í minni vinnu. Hann er þarna til þess að útskýra og minna okkur á hvað það er sem 

við erum að gera. Svo eru þessir hlutir svo ótrúlega mikilvægir. Þeir eru kanski það 

mikilvægir að maður hugsar út í þá án þess að pæla í því að maður sé að nýta sér einhverja 

ákveðna tækni. 

Það er ein æfing sem ég nýtti mér mikið til þess að finna mig í senum og til þess að 

kynda undir hjá mér. Þetta er æfing sem er ekki frá Stanislavski sjálfum heldur Jaques Lecoq 

en við unnum mikið þessa æfingu í okkar námi hjá Stanislavski kennurum.   

 

                                                 
2
 ,,Stanislavski in 7 steps.” 
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Orkustiginn (Seven levels of Tension): Stigi frá 0-7 þar sem 0 er dauði og 7 er hæsta stig 

lífs. Orskustiginn er mjög sniðugt apparat til þess að nýta sér þegar maður þarf að skilgreina 

þrunga hverrar senu fyrir sig. Þetta er ekki endilega sniðugt til þess að styrkja karakterinn sinn 

heldur er þetta stemmnings apparat. Í hvað orkustigi er karakterinn ef hann er fullur? Eða ef 

hann er alveg að sofna? Eða þegar hann er á hörðum eiturlyfjum? Svo segjum sem svo að í 

einni senunni að þá er maður að ráðast á annan mann. Þar myndi ég skilgreina orkustig hans 

sem mjög hátt, 6-7. En svo getur það líka verið að í annari senu er maður að reyna að heilla 

konu sem hann er gífurlega ástfanginn af. Þar getur hann einnig verið í sama orkustigi. Það er 

bara mismunandi. Orka getur verið innvortis sem og útvortis. Maður í slagsmálum er með 

mjög háa ytri orku og er hún bersýnileg öllum. Maðurinn sem er að reyna við stelpuna er ekki 

með háa ytri orku en inní honum er líkaminn alveg á fullu.  

 

Þetta var mjög gagnlegt apparat til þess að vinna með þegar við vorum byrjuð að renna 

verkinu. Þá fór maður að finna fyrir boganum á persónunni og því mikilvægt að finna fyrir 

orkustiganum sem fylgir þeim boga. Ég myndi segja að Reynir byrji leikritið í ytra orkustigi  

4 og innra orkustigi 5-6 en svo endar hann í ytra orkustigi 7 og helst í sama innra orkustigi. 

Bara þetta segir mér gífurlega mikið og fleytir mér áfram inn í verkinu. Þetta útskýrir 

ásetninga mína og forsendurnar, þetta hitar allt sem er í kringum mig.  

Ég fór á ákveðnum tímapunkti að hugsa út í ásetningana mína, forsendurnar og allar 

þær gjörðir sem ég þarf að gera til að ná mínu fram í verkinu en ég áttaði mig á því að það var 

allt í raun og veru skýrt. Forsendurnar eru samt svo gífurlega mikilvægar til þess að leggja á 

minnið því ekki eru þær bara að eyðileggja fyrir manni heldur geta þær líka hjálpað manni og 

tók ég það fyrir. 

Forsendur: Geta verið jákvæðar og neikvæðar. Þetta eru annað hvort hlutir sem koma 

í veg fyrir það að takmarkið náist eða ekki. Því mun flóknari og því mun fleiri forsendur sem 

eru í boði því þægilegri er vinna leikarans. Dæmi um forsendu er: maður er að reyna að ná 

athygli hjá annari manneskju en sú manneskja er að tala við einhvern annan. Sem þíðir að sá 

sem hún er að tala við er forsenda og er að hindra manninn í að tala við hana.  

Eins og ég talaði um áðan í sambandi með verklag Kerfisins að þá var það ekki mikið 

sem fór í að hugsa út í forsendunar og ásetningana mína. Það sem ég finn fyrir núna gagnvart 

Kerfinu er að þegar ég hef farið í gegnum þetta nám að þá hætta ákveðnar spurningar að vera 
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spurningar. Eins og ég talaði um hér áðan að þá er það munurinn á milli þess að átta sig á 

einhverju án þess að hugsa um það sem einhverskonar kerfi eða aðferð. Þetta liggur auga leið 

og því er svarið komið áður en maður spyr að því.  

 

M. Chekhov 

Michael Chekhov var frændi hins alræmda leikhús rithöfundar Anton Chekhov og er talin af 

mörgum sem einn besti leikari 20.aldarinnar. Hann sótti um að vera leikari hjá Stanislavski í 

Moscov Art theater. Michael mótaði sínar æfingar eftir að hafa lært af Stanislavski og eru þær 

oft mjög frábrugðnar þeim. Þær eru sálfræðlegar í bland við líkamlegar. Hann nær ákveðinni 

blöndun á milli hugmyndaflugs og líkamlegrar getu í takt við greind leikarans á tilfinningar.3 

Ég hef haft mikið dálæti á aðferðum Chekhov. Mitt fyrsta námskeið í mínu 

leiklistarnámi var byggt á Chekhov aðferðinni. Æfingarnar hans eru mjög erfiðar og taka á 

líkamlega jafnt og andlega. Það sem ég hef persónulega tekið eftir í sambandi með Chekhov 

tæknina er að þær virka ekki alltaf. Það sem virkaði í gær virkar ekki í dag. Æfingarnar reyna 

gífurlega á ímyndunaraflið og það er vöðvi sem þarf að æfa mikið til þess að ná því fram og 

þá ekki bara andlega heldur líka líkamlega. Það er ekki nóg fyrir leikara að upplifa sorg heldur 

verður hún að skína úr honum líkamlega. Hugmyndin um ímyndunaraflið er gífurlega sterkt 

hjá aðferðum Chekhov. 

Ímyndunaraflið: Hugmyndin gengur út á það að ímynda sér ákveðna staði í 

líkamanum og setja hluti sem maður tengir við ákveðnar tilfinningar inní staðinn. Það er hægt 

að ímynda sér að maður sem er með ís í augunum sé ekkert voðalega vinalegur á að sjá eins 

og maður sem er með sól í hjartanu skín af hlýju og umhyggju. Það gefur auga leið hvað það 

gefur frá sér. Æfingarnar eru þó erfiðar og þarf mikla einbeitingu til þess að líkamna þær og 

taka þær inn andlega. Það er leitin að hinu rétta í dag sú sem er erfið.  

 Ég notfærði mér þetta oft í sambandi með Reyni og hans karaktersköpun. Það gekk 

ekki oft mjög vel þar sem það náðist ekki að blómstra út. Tilfinningarnar sem voru að sjóða 

inní mér voru bara inní mér. Ég fann að það hamlaði mig hversu mikill daga munur var á mér. 

Maður var í raun og veru alltaf að leita að tilfinningunum á oft mismunandi og furðulegum 

stöðum og var það mikil vinna. Það er einmitt það sem ímyndunarafls vinnan er. Hún er 

                                                 
3
 „About Michael Chekhov.” 
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líkamlega og andlega erfið en ég fann að þeim mun meira sem ég leitaði að þeim mun betur 

byrjaði ég að þekkja inn á það sem Reynir þurfti á að halda. Hvað það í raun og veru var sem 

virkaði og þá ekki bara fyrir mig heldur fyrri þá sem voru að horfa á.    

Það voru tvær æfingar sem ég náði að nýta mér betur í vinnuni minni í Aðfaranótt 

heldur en aðrar. 

 

Drifkrafturinn: Hvar er mótorinn í karakternum, hvað er það sem leiðir hann áfram í lífinu. 

Er það nefið, er það klofið eða augun? Ef þú hugsar um líkamann sem orkustöðvar. Gott er að 

byrja á því að hugsa um fjórar. Lappirnar, klofið, bringan og haus. Þetta eru stóru 

orkustöðvarnar. Hver og einn hefur sína sterkur og sína veiku orkustöðvar. Maðurinn sem 

labbar alltaf með hausinn út og hallar aðeins fram er með drifkraftinn sinn í hausnum. Sá sem 

labbar með lappirnar á undan líkamanum er með drifkraftinn í löppunum. Svo erum við flest 

með einhverskonar jafnvægi á milli stöðva en þó sér maður þessar ýktu týpur út um allt. 

Einnig er hægt að setja áferð eða tilfinningu inn í drifkraftinn. Það að setja tilfinninguna reiði 

inn í lappir og  hugsa um reiðar lappir að þá kemur frekar skýr mynd í huga. 

 

Þegar ég hugsaði út í drifkratinn að þá nýtti ég mér stóru hlutina. Ég var að vinna mikið með 

klofið á tímabili. Það að allt fari í gegnum klofið. Þegar Reynir stendur að þá er drifkrafturinn 

í klofinu og þegar hann labbar að þá leiðist hann áfram með klofinu. Það sem þetta gerði fyrir 

mig var að ég fann fyrir einhverskonar stereótýpu. Mér fannst ég ekki vera ég heldur var þetta 

einhver karakter. Þetta hjálpaði mjög mikið og kom af stað ákveðnum þáttum sem var 

nauðsynlegt til þess að spretta einhverju lífi í hann Reyni. Hann varð allt í einu stærri og 

fyrirferðameiri. Honum varð meira sama um allt og alla í kringum sig og óð áfram af krafti og 

orku.   

Næst prófaði ég að setja drifkraftinn í nefið á mér. Svo að líkaminn stjórnaðist út frá 

þeim stað sem nefið stefndi. Það leiddi til þess að fókuspunkturinn minn varð miklu skýrari 

og ég náði einhvernveginn að bora mig inn í aðstæðurnar. Þó varð hann eitthvað skrítinn. Ég 

fann að mér leið eins og ég væri eins og hundur sem leiddist áfram útaf lykt. 

Það sem ég fann að var mikilvægt gagnvart þessum stað, nefinu, var að ég þurfti að 

vera mjög skýr á hvar á nefinu drikrafturinn liggur og hvaða áferð og tilfinning átti að vera í 
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því (hart eða mjúkt, legato eða staccato) Ef ég var með of afslappaðan fókuspunkt í nefinu að 

þá gerðist voðalega lítið en þegar ég setti hærra viðvörunarstig inn að þá varð allt ískalt og 

hlutirnir byrjuðu að rúlla. Maður sem er með hatur í nefinu verður með æfingunni gífurlega 

beinskeyttur og hvass.  

Það næsta sem ég vann með var að setja drifkratinn í lappirnar. Í verkinu að þá eru 

skórnir sem ég er í mjög stórir og klunnalegar, stór svört hermannastígvél. Ég hafði fengið að 

vita af þessu mjög snemma svo ég var búinn að vera að æfa í stígvélum allan tímann. Fyrst 

prófaði ég að vinna með sterkar lappir og leiddist ég oftar en ekki út í það að vera að lappa 

hratt og örugglega. Þungu stígvélin þeyttust upp og ég dróst með þeim. Það var ekki alveg að 

virka svo ég prófaði að minka drifkratinn smá og leifa mér að labba hægt og rólega. Ég ákvað 

að setja hugmyndina um stjórn og það að stjórna inn í þær og þá gerðist eitthvað nýtt. Það 

kom yfir Reyni þessi styrkur og þessi stærð. Klofið, nefið og lappirnar urðu allt í einu 

samofinn. Ég náði einhvernveginn að tengja þetta allt saman sem leiddi til þess sem ég er að 

vinna með í verkinu í dag. Þarna fann ég mótora í líkamanum mínum sem eru við fyrstu sýn 

ótengdir en svo þegar ég náði að kveikja á þeim öllum í einu að þá byrjaði Reynir að verða 

almennilega til.  

 

Expanding/contracting4: Þarna liggur allt eðli hreyfingar. Allt er að minnka eða stækka 

þannig er það bara. Maður fer annað hvort áfram eða afturábak. Hugmyndin um ytri líkama 

og innri líkama er stór hugmyndi í þessari aðferð. Það að geta stækkað sjálfan sig út í hið 

óendanlega eða þá að minnkað sig niður í minnstu agnir. Allir hafa lent í því að einhver 

manneskja labbar inn um dyrnar og allt stoppar. Það verður þögn og allir líta við til þess að 

sjá hver þetta sé. Þarna er manneskja á ferðinni sem er búinn að Expanda sig út fyrir 

líkamann. Einnig þekkja flestir einhvern sem það fer svo lítið fyrir að maður tekur ekki eftir 

honum koma inn. Þetta eru ýkjurnar og þetta eru voðvar sem hægt er að æfa.  

 

Það sem ég fann á æfingarferlinu mínu gagnvart Reyni var að hann var álitin skrítinn 

og því  leiddist ég oft til þess að vera lítill í mér. Reynir mátti ekki taka of mikið pláss hann 

mátti ekki vera of áberandi. Hann átti í raun og veru bara að labba meðfram veggjum og láta 

lítið í sér heyra. Þetta var svona það fyrsta sem ég fann gagnvart honum. Svo að fyrstu 

                                                 
4
 „Expansion/Contraction.” 



 

12 

 

 

vikurnar var Reynir í Contracting. Hann var alltaf að minnka. En svo tók ég u-beygju. Ég fann 

að ég hafði ekki gaman að því að leika hann á þennan hátt og leikstjórinn var sammála. 

Expandig varð fyrir valinu. En það var alveg ótrúlegt hvað það tók langan tíma að komast á 

réttan stað í útþenslu. Það var ekki bara karakterinn sem hafði verið í contracting heldur var 

það líka ég. Ég var partur af því. Á endanum að þá náðist útþenslan og heldur Reynir áfram að 

stækka  

Expanding æfingar eru skemmtilegar. Maður þarf að standa, sitja eða liggja og senda 

út. Senda út alla orkuna sem maður hefur og aldrei hætta. Nokkrum sinnum í leikritinu að þá 

er Reynir standandi í jaðrinum á öðrum atriðum, sveimandi yfir þeim. Þá er einmitt tilvalin 

tími til þess að Expanda og sprengja skala áður en hann svo kemur inn í senuna þetta gefur 

mér sem leikara auka orku og trú á því sem ég er að fara að gera. Þá einna helst í tengslum við 

það sem Reynir er að fara að segja næst.  

Michael Chekhov hefur margt upp á að bjóða. Það eru þessar æfingar sem töluðu hvað 

mest til mín í þessu ferli en svo eru þetta vöðvar sem þurfa æfingu og því munu aðrar æfingar 

kanski taka meira pláss næst.Þær eru svo skapandi gagnvart persónunni sem maður er að leika 

og gefur þeim aukið vægi og þunga þar sem þær eru svo einfaldar og bundnar við hluti sem 

eru takmarkaðir manni sjálfum.  

 

Nadine George 

Ég hef haft nokkuð mikla reynslu af raddtækni Nadine George. Þórey Sigþórsdóttir leikkona 

og leikstjóri var með master-class í tækninni fyrir okkur og hef ég verið mjög hrifinn af 

tækninni síðan þá. Snæbjörg Sigurgeirsdóttir raddkennarinn okkar hefur einnig verið að nýta 

sér margar af hennar æfingum.  

Nadine George er stofnandi Voice Studio International og lærði sem leikkona hjá 

Central School of Speech and Drama árið 1962. Hún vann mjög náið með leikaranum Roy 

Hart. Það tók hana 30 ár af kennslu til þess að ná þeim hæðum af gæðum sem tækni hennar 

kennir í dag. Nadine hefur náð að framkalla tækni sem er praktísk og hægt er að nota hvar 

sem er undir leiðsögn raddkennara sem og leikstjóra.5 
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Ég nýtti mér þessa raddvinnu í raun og veru sem persónusköpunar tæki í minni vinnu í 

Aðfaranótt. Ég hugsaði að blæbrigði í röddinni minni eru að fara að gefa persónunni minni 

svo ótrúlega mikið og því fannst mér mikilvægt að opna fyrir skalann. Það er í raun sú æfing 

sem ég vann með hvað mest með. 

 

Skalinn: Það að finna nýja staði í röddinni með því að ýta henni eins hátt upp og eins lágt 

niður og eyrað heyrir. Einnig notað á annan hátt og það er að fara fjóra tóna upp og svo niður 

aftur og svo fjóra tóna niður.Tónninn á að haldast út í nokkrar sekúndur og svo fer maður 

annaðhvort upp eða niður í tónhæð. Notast er við stafina O (lower male) þar sem tónninn á að 

koma frá maganu, A (higher male) þar sem tónninn kemur frá bringuni, Ú (lower female) tónn 

frá bringu og svo A (higher female) tónn frá höfði eða rétt fyrir ofan höfuð. Þetta er mjög líkt 

hugmyndum Chekhov um drifkraftinn sem er í líkamanum. Þá í löppum, klofi, bringu og 

haus. Maður setur hugmyndina um lower male inn í magann og gefur frá sér hljóð. 

Nadine hjálpaði mér gífurlega mikið með það að finna Reyni. Hún er kanski ekki 

persónusköpunar æfing heldur er hún meira eins og landakort þar sem ég get farið í gegnum 

allt raddsviðið með því að fara með röddina í gegnum líkamann sem og fundið  persónuna. Ég 

er ekki bara að leika líkama þessa mans ég er líka röddin hans og því verður hún að sitja á 

réttum stað.  

Partur af upphitunar kerfinu mínu er að fara í gegnum skalann einu sinni og svo taka 

lower male og higer male raddirnar einu sinni enn. Það verður til einhver orkar sem ég finn 

ekki neinstaðar annarsstaðar og finn ég að orkan kemur með mér inn á sviðið þegar leikritið 

byrjar.  

Hugmyndirnar á bakvið nöfnin eru líka svo sterkar. Þetta eru í raun og veru fjórar 

erkitýpur sem fylgja hverjum staf og hverjum stað í líkamanum. Hinn djúpraddaði maður í 

lower male og svo stríðsmaðurinn með A-ið í bringunni í higer male svo hin sterka kona í 

lower female og svo bjarta vonin í higher female. Þetta er mín túlkun á þessum orðum og 

kanski eru ekki allir sammála mér en þetta virkar fyrir mig og það er það sem þetta gengur allt 

út á.  

 

Ekki leika 
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Yana Ross, leikstjóri, var með master-klass á síðasta ári sem ég fékk að taka þátt í með 

meistara nemunum. Þar var eitt sem hún sagði í sambandi með karakter sköpun. Ekki vera að 

horfa á karakterinn og finna allt sem er öðruvísi við hann gagnvart þér. Leitaðu frekar að 

hlutunum sem þið eigið sameiginlegt og nýttu þér það.  Þetta er eitthvað sem ég þurfti að 

minna mig á í persónusköpuninni á honum Reyni. Þetta er ég sem er að leika þennan mann 

það er ekki einhver karakter inní mér.  

Annað sem ég nýtti mér mikið í sambandi með það að leika ekki og frekar bara vera. Það var 

að nýta mér hraðabreytingar, hljóðstyrk og fókuspunkta. Ég myndi ekki segja að ég sé að 

leika þegar ég tala aðeins hraðar eða hægar eða horfi á nýjan stað.  

Hraðabreytingar: Það að auka hraðan á því hvernig maður talar, það að byrja hægt og svo 

auka hraðan alltaf meira og meira eða öfugt er dæmi um hraðabreitingu. Hraðabreytingar 

neyða mann til þess að vera annaðhvort dýnamískari eða afslappaðri. Ég beiti röddinni ekkert 

öðruvísi hún stýrist bara út frá hraðanum.  

Fókuspunktur: Skýr fókuspunktur þýðir að það er augljóst hvert ég er að stefna. Það að vera 

tvístígandi með ráfandi augu er að vera með slæman fókuspunkt. Fókuspunktur hjálpar þér að 

vera hnitmiðaðri í talinu þínu og líkamsbeitingu.  

Þetta setur þetta allt á svo skemmtilegan stað. Þegar ég átta mig á því að ég þarf ekki að gera 

neitt til þess að vera einhver annar. Ég þarf að læra textann og það er í raun alveg nóg. Þetta er 

texti sem ég myndi aldrei segja og með honum að þá skapast nýr persónuleiki. Þetta er eitt af 

því mikilvægasta sem ég uppgötvaði í vinnuni minni gagnvart fæðingu Reynis. Ég er Reynir 

af því að ég segi það sem hann á að segja og hann er ég því að ég get ekki verið annar en ég 

sjálfur.  

 

Niðurstaða 

Það er borðliggjandi að sumar æfingar virka betur en aðrar fyrir mig. Núna fór ég í gegnum 

aðferðir frá einstaklingum sem ég hef haft víðamikla reynslu af. Það fannst mér mikilvægt þar 

sem eg væri þá ekki að upplifa neinn misskilning eða gleyma einhverju samhengi sem tengir 

hlutina saman. Ég vissi hvaða æfingarnar gengu út á og hversvegna ég var að nota þær. Það 

sem kom mér á óvart í sambandi með persónusköpunina á Reyni í verkinu Aðfaranótt er 

hversu mikið þetta tengist röddinni. Persónan varð meira til þegar ég var að notast við Nadine 
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George tæknina eða ekki leika hugmyndina með tempó breytingum. Það kemur mér 

skemmtilega á óvart þar sem að námið okkar fór mestan part í gegnum Stanislavski kerfið. 

Sem á endanum hjálpaði mér minnst í þessu ferli en þó hefur gefið mér það frelsi að þekkja 

hvað ég er að leitast eftir og finna það án þess að hugsa það sem einhverskonar kerfi eða 

aðferð. Það er orðið eðlislægt.  

Leiklist er frjó og eins og ég talaði um í sambandi með Chekhov æfingarnar að 

eitthvað sem virkaði í dag að þá veit maður ekki hvort það virki á morgun. Þannig er það með 

allar hinar æfingarnar líka. Það sem maður áttar sig á er að það er ekki hægt að endurtaka 

eitthvað. Allt verður að koma frá nýjum stað, nýrri hugsun. Þó svo að maður getur notast við 

sömu æfingar og sótt í sömu tilfinningar að þá er ekki hægt að gera eins og ég gerði í gær. 

Þegar ég er að leika að þá er ég alltaf að leika einhvern nýjan. Það að sýna 10 sýningar af 

sama verkinu þýðir að ég er að sýna 10 mismunandi persónuleika af honum Reyni. Þó svo að 

grunngildin og textinn eru alltaf eins að þá er hann Reynir alltaf að breytast að þróast. 

Persónusköpun á karakter er ekki einföld. Alveg eins og við erum ekki einföld. Við erum að 

alltaf að breytast og að hugsa öðruvísi og sjá eitthvað nýtt í hinu daglega lífi.  Svo svarið hver 

hinn rétti sé? Er að hann var sá rétti í gær og hann var sá rétti í dag og hann Reynir verður sá 

rétti á morgun. 
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Útdráttur 

Hver er hin rétta leit í persónu og karaktersköpun? Það er ekki fyrir mörgum árum síðan að 

leikarinn hafði í raun engin hús til að leita í til þess að verða fróðari um sína listgrein. Það 

voru fáar bækur um hvernig leikarinn býr til karakterinn sinn og hvernig leikarinn á að haga 

sér almennt á sviði. Ég set leitarorðið „how to act” inn í Amazon leitarvélina og upp koma 

3000 leitarniðurstöður. Margt hefur breyst en hvað af þessu virkar fyrir mig?  

Stanislavski, Chekhov, Nadine George og hin óhefðbundna leið að leika ekki verða til 

umfjöllunar og skoðunar. Þar munu koma fram svör við bæði því sem virkar og einnig því 

sem virkar ekki fyrir mig í minni vinnu á þeim karakter sem ég er að leika í útskriftar 

sýningunni Aðfaranótt.  

 

English 

What way is the right way to create a karakter? It is not long ago when actors had nothing too 

lean on to become better actors. There where few books on how the actor should behave on 

stage and build his caracter. I put the search word ,,how to act“ in to the Amazon searching 

engine and up come 3000 results. Today many things have changed but what from those 

results works for me? 

Stanislavski, Chekhov, Nadine George and the unfamiliar way of not acting will be up for 

debate og research. I will seek the answers that both work for me and also do not work in my 

search for my caratcter that I play in my graduation play Aðfaranótt. 




