
Sviðslistadeild 

Samtímadansbraut 

!  

I want to dance like you 
Um einlægni, samtal, samspil og væntingar ólíkra einstaklinga 

      Greinargerð til BA-prófs í samtímadansi 

   Ástrós Guðjónsdóttir  

Kt.: 100896-2229 

Leiðbeinandi: Ásgerður G. Gunnarsdóttir 

Vorönn 2018 



!

ÚTDRÁTTUR 

Í þessari ritgerð veltir höfundur fyrir sér sínum eigin spurningum um hlutverk dansins sem og 

væntingum sínum gagnvart danslistinni. Ritgerðin er skrifuð sem stuðningur og greining á 

sviðsverkinu I want to dance like you. Fjallað verður í stuttu máli um samband hins faglærða og 

hins ófaglærða dansara, eðli hreyfinga þeirra og hver munurinn sé. Litið er til listamanna eins og 

Brogan Davison, Jerome Bel og fræðimannsins André Lepecki með tilliti til áherslna og aðfer-

ðafræði sem liggur að baki verkinu Textinn er að miklu leiti settur fram sem innra samtal þar sem 

leitast er við að skilgreina væntingar höfundar til danslistarinnar. Fjallað er um hið listræna ferli 

verksins I want to dance like you,  þróun þess og hvaða breytingar áttu sér stað á vinnuferlinu og 

áhrif þeirra á lokaútkomuna. Útgangspunktur þessa rannsóknarverks er spurningin hvernig hafa 

sýn, væntingar og upplifun ófaglærðs dansara á dans, áhrif á faglærðan dansara og öfugt? Ein-

lægni gagnvart viðfangsefninu varð mitt sterkasta leiðarljós í þessu ferli.  
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INNGANGUR 

Dansverkið I want to dance like you er afrakstur sex vikna rannsóknar- og vinnuferlis þar sem 

lögð er áhersla á að nemendur þrói sínar eigin hugmyndir, vinni úr þeim og finni framsetningu 

sem hæfir viðfangsefninu.  Afrakstur þeirrar vinnu er sjálfstæð uppsetning sem einstaklingsverk 1

nemanda, í þessu tilfelli sviðsverk. Auk höfundar þessarar greinagerðar komu Alma Mjöll Ólafs-

dóttir (sviðshöfundur) og Eðvarð Egilsson (tónlistarmaður) að gerð sviðsverksins. 

 Í þessu ferli vöknuðu spurningar og hugleiðingar í tengslum við samband hins ófaglærða 

dansara  og hins faglærða dansara. Alma Mjöll Ólafsdóttir er hinn ófaglærði dansari og ég, 

Ástrós Guðjónsdóttir hinn faglærði dansari í þessu tilfelli. Ég hafði væntingar mínar og Ölmu til 

dansins og sviðslistar sem leiðarljós í hugmyndavinnu minni. Að lokum urðu þessar væntingar 

lykillinn að viðfangsefni sviðverksins. 

 Markmið rannsóknarferlisins á sviðsverksinu I want to dance like you var að búa til 

sameiginlegan grundvöll hreyfinga þar sem ég og Alma myndum báðar reyna okkar besta að 

eigna okkur danshreyfingar hvor annarrar. Rannsóknarferlið þróaðist hægt og rólega. Stefnan 

breyttist og fljótlega byrjaði verkið að snerta á væntingum okkar gagnvart sjálfum okkur sem 

dönsurum. Ferðin var löng en útkoman var einlæg og trú hugleiðingum okkar gangvart dansi og 

sviðslistum.  

 Í þessari greinargerð verður kafað dýpra ofan í rannsóknina, ferlið og afraksturinn með 

þessa rannsóknarspurningu að leiðarljósi: Hvernig hafa sýn, væntingar og upplifun ófaglærðs 

dansara á dans, áhrif á faglærðan dansara og öfugt? 

Ég vil dansa eins og þú.  
Ég spegla mig í öðrum manneskjum og því veit ég ekki hvað er mitt og hvað er annarra.  
Hvað er ég og hvað ert þú?  
Hverjar eru hreyfingarnar mínar og hverjar eru þínar?  
Hvernig spegla ég mig í þér?  
Hvernig speglar þú þig í mér?  
Hefur dansheimurinn steypt mig í ákveðið mót sem að gerir mér ekki kleift að vita hver ég er sem 
dansari? (Texti gerður í byrjun ferlis í sameiningu við Ölmu) 

 ,,I want to dance like you,” Vimeo, 2018, https://vimeo.com/258164261.1
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VIÐFANGSEFNIÐ 

Í upphafi ferlisins tók ég þá ákvörðun að líta í eigin barm og leita svara við því hvað það er sem 

kveikir í áhuga mínum þegar ég horfi á sviðsverk. Einlægni. Það er fyrsta orðið sem að kveikir í 

mér. Næsta sem að er mér ofarlega í huga er hreyfingar. Hreyfingar eða dans, dans eða hreyfin-

gar. Hvar liggja mörkin á milli þess að hreyfingar verði að dansi og hvenær verður dans einungis 

hreyfing. Ég er forvitin hvernig ég get ræktað einlægni og hreyfingu saman. Hvernig einlægnin 

litar hreyfingarnar. Einlægnin þarf samt sem áður ekki að vera tengd neinu dramatísku. Ein-

lægnin er einungis tól til að færa dansarann nær áhorfendum og gera hann persónulegri.  

HREYFING EÐA DANS 

Rannsóknin byrjaði á að skoða fagurfræði hreyfinga þar sem að ég og Alma vorum að skoða 

hreyfingar okkar og velta fyrir okkur afhverju mínar hreyfingar væru æðri en hennar samkvæmt 

samfélaginu. Voru þær æðri en hennar? Voru þær “fallegri” en hennar? Voru þetta einungis 

væntingar og hugsanir okkar um hvað væri “fallegt”? 

 Það er ákveðin fagurfræði sem að samfélagið leitast eftir í dansi, eða, það er ákveðin 

fagurfræði sem að faglærður dansari heldur að samfélagið leitast eftir. Hver plantar þeim hug-

sunum eða skapar þá pressu í samfélaginu að það eigi að vera ákveðin fagurfræði í dan-

shreyfingum til að dansari geti talist vera “fallegur” dansari? Koma þessar hugsanir frá okkur 

sjálfum sem faglærðum dönsurum eða dreifist þessi hugsun út í hugsun hins ófaglærða dansara? 

Fagurfræðin sem að ég tala um í þessari ritgerð er beintengd við flæði hreyfinga, the ontology of 

movement eða verufræði hreyfinga. Það þarf að vera ákveðið flæði í hreyfingum til að getað 

flokkað þær hreyfingar undir heitið dans. Dans er í sínu einfaldasta formi flæði hreyfinga og því 

er hætta á að ákveðnar hreyfingar, svo sem hversdagshreyfingar - ganga, sparka, hoppa, teljist 

ekki til dans af því að þeim hreyfingum fylgir oft ekki fagurfræðilegt flæði. Þegar að flæðinu 

sem að við þekkjum er breytt eða ógnað á einhvern hátt týnist skilningur okkar á flæði hreyfin-

ganna og líklega hættum við að sjá flæði. Afleiðingar verða þær að við hættum að horfa á 

hreyfingarnar sem dans þar sem að það vantar hið fagurfræðilega flæði.  Þar sem dansarar og 2

danshöfundar rannsaka og leika sér með mörkin á milli þessa tengsla nú til dags, er skilningur  

 Lepecki, André, Exhausting dance: performance and the politics of movement. (London: Rout2 -
ledge, 2006), bls. 1.
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þeirra dýpri og víðari um hvað sé dans. Þessi skilningur er hinsvegar oftast ekki til staðar hjá 

hinum ófaglærða og “venjulega” áhorfanda. 

,,There was nothing in the performance [he] would describe as dance, which he defined as 'people 
moving rythmically, jumping up and down usually to music but not always' and conveying some 
emotion. He was refused a refund.”  3

Hinn venjulegi áhorfandi fer á sýningar til að láta vekja hrifningu sína og sjá dansara gera það 

sem að hann getur ekki. Breytast væntingar áhorfenda við að sjá ófaglærðan dansara á sviði? Það 

er ekki hægt að leggja sömu kröfur á ófaglærðan dansara og faglærðan dansara. Dómgreind áhor-

fenda breytist hugsanlega úr að eitthvað sé vel eða illa gert yfir í að leyfa hreyfingunni að vera 

eins og hún er.  Þá breytast væntingar áhorfenda úr að láta vekja hrifningu sína í gegnum dans 4

yfir í að hrífast af hugrekki og einlægni hins ófaglærða dansara. Áhorfendur eru jafningjar hins 

ófaglærða dansara og eru því hugsanlega skilningsríkari á flæði hans og ekki jafn einbeittir að 

fagurfræðinni.  Verkið Dance For Me eftir Brogan Davison er gott dæmi um verk þar sem að 

ófaglærður dansari vekur hrifningu áhorfenda með einlægni sinni og hugrekki í stað flæði 

hreyfinga hans.  Hreyfingar hans eru áhugaverðar en það er greinilegur munur á ófaglærðum 5

hreyfingum hans og hreyfingum hins faglærða dansara. Flæðið er allt öðruvísi í óþjálfuðum 

líkama. Það sem að hrífur samt sem áður er einlægnin við að virkilega reyna að ná hreyfiflæðinu 

með faglærða dansaranum. Hinn ófaglærði dansari verður hugsanlega meira spennandi og æðri 

hinum faglærða dansara þar sem að ófaglærði dansarinn er að taka meiri áhættu en faglærði 

dansarinn.  

 Það sem vekur áhuga minn er hvað gerist þegar að þessir tveir líkamar gera tilraun til að 

sameinast. Þá er ég ekki að tala um að ófaglærði dansarinn nái tökum á sömu tæknilegri getu og 

faglærði dansarinn, heldur hvernig dansararnir geta nýtt helstu eiginleika hvors annars. Helsti 

eiginleiki ófaglærða dansarans felst í að vera mannlegur og gera mistök en halda samt sem áður 

áfram að reyna eins vel og hann getur. Þeim eiginleika er ég virkilega hrifin af þar sem að  

 Lepecki, Exhausting dance: performance and the politics of movement, bls. 2.3

 ,,RB JEROME BEL,” Jerome Bel, e.d., http://www.jeromebel.fr/index.php?4

p=2&lg=2&s=17&ctid=1

 ,,Dance for me,” Vimeo, 2016, https://vimeo.com/161893107/af9718d520.5
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einlægnin og forvitnin ræður ferð. Eiginleikar faglærða dansarans á hinn bóginn eru frekar 

augljósir, flæði hreyfinganna, fjölbreyttur hreyfiorðaforði sem og sviðsframkoma. Áhugi minn á 

einlægni og forvitni dansara er hægt að rekja í ferlið á verkinu This is everything með Brogan 

Davison sem að við unnum að árið 2017 í Listaháskóla Íslands.  Þar unnum við mikið með per6 -

sónulegar reynslur og sögur sem og okkar eigin hreyfingar og flæði. Það ferli opnaði augun mín 

fyrir nýjum leiðum til að leyfa dansaranum að tjá sig. Við, dansararnir, fengum tækifæri til að tjá 

okkur með röddinni og orðum ásamt því að nota hreyfingar. Með þessum mismunandi tjáningar-

formum myndaðist meiri möguleiki á persónulegri tengingu við áhorfendur. Þessi persónulega 

hlið dansarans veitir mér mikinn innblástur þar sem að mér finnst það gera dansarann “mannle-

gri”. Það er áhugavert að sjá texta og hreyfingu lifa saman þar sem að þessir eiginleikar munu 

alltaf hafa áhrif á hvort annað. Það ögrar ímynd dansarans á skemmtilegan hátt. Gefur 

dansaranum rödd til að tjá sig með og er ekki einungis líkami lengur. Líkaminn verður per-

sónulegri og fær meiri karakter. Dansarinn leyfir sér að vera mennskur og tengjast áhorfendum 

ekki einungis í gegnum hreyfiflæði heldur með því að tjá sig á mannlegum nótum.  

 Ég og Alma notuðumst mikið við að spegla hvor aðra til að reyna að finna sameiginlegan 

hreyfiorðaforða. Við notuðumst einnig við flocking. Orðið flocking þýðir einfaldlega að ferðast  

og hreyfast saman í hóp og það er það sem að æfingin gengur út á.  Það gekk ágætlega að æfa 7

þessar tvær æfingar en ég gerði mér fljótt grein fyrir hversu langt væri á milli mín og Ölmu hrey-

figetulega séð. Eftir á að hyggja hugsa ég með mér að ég skyldi frekar reyna að eigna mér hrey-

fiorðaforða Ölmu þar sem að hún átti mun erfiðara með að ná mínum. Það gerðist ósjálfrátt þar 

sem skynfærin mín eru fljótari að taka við sér gagnvart hreyfingu. Ætlunin var að þróa hrey-

fiefnið með því að bæta texta ofan á hreyfingarnar svo að hreyfingarnar gætu tekið á sig mismu-

nandi myndir og áhorfendur fengju meiri örvun við að skynja hreyfingarnar samhliða textanum. 

Við byrjuðum á því ferli og það var áhugavert að sjá meiningarnar sem að settust á hreyfingarnar 

með textanum. 

 ,,This is everything,” Vimeo, 2017, https://vimeo.com/216711262.6

 ,,Meaning of “flock” in the English Dictionary,” Cambridge Dictionary, e.d., https://dictionary.7 -
cambridge.org/dictionary/english/flock
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VÆNTINGAR 

Stór hluti af ferlinu byggðist upp á væntingum mínum og Ölmu um dans. Þessar væntingar voru 

undirstaða samræðna okkar í ferlinu. Það varð nokkuð augljóst snemma í ferlinu að ég vissi ekki 

nákvæmlega hvað ég vildi að útgangspunktur sýningarinnar yrði og sú óvissa leiddi út í spen-

nandi samræður á milli mín og Ölmu. Hugleiðingar okkar um væntingar byggði upp mikið traust 

okkar á milli. Inni í miðju ferli byrjuðu samtölin okkar að verða enn persónulegri. Listamanna-

grímurnar féllu og við þorðum að opna okkur og deila hugleiðingum okkar varðandi listformið 

okkar og lífið. Okkur fannst vanta að ég myndi taka skref út fyrir kassann í verkinu eins og Alma 

var að gera. Svo við ákváðum að leika okkur með sönginn minn og Ölmu dansandi ballett. 

Hugmynd sem að var frekar galin í eftiráhyggju. Af hverju þurfti Alma að reyna að gera ballett? 

Til að passa inn í samfélagslega viðurkennt listdansform? Hún var nú þegar búin að taka stórt 

skref út fyrir kassann sinn einungis með því að þora að setja dansinn sinn á svið. En okkur fannst 

þessar pælingar skemmtilegar útfrá þeirri staðreynd að við værum að setja okkur á línuna fyrir 

hvor aðra. Ef að einni mistekst þá mistekst hinni. Það sem að kom mér einna mest á óvart var að 

Alma vissi nákvæmlega hvernig dansari hún væri, klúbbdansari með miklar og þungar hreyfin-

gar. 

Klúbbalegur. Þungur. Oft færi ég mig ekki mikið úr stað. Mikill búkur. Hrista, tvista. Mikil hreyfing á 
höndum og mjöðmum. Fer rosa mikið eftir orku og stuði, finnst stundum ef ég er þung eða lítil í mér 
kemur ekkert. Meira hreyfingar en dans, smá diskó kannski. Svo kemur smá klúbbur í hann líka en 
þegar það er gaman er gaman. Rosa lúða og bolludans getur verið í smá seksí átt ef stuðið er til 
staðar. (Texti frá Ölmu í byrjun ferlisins) 

Alma gat meira að segja talið upp hvaða spor hún notaði af miklu öryggi. Ég hins vegar hafði 

ekki hugmynd um hvernig dansari ég væri. Ég byrjaði að velta fyrir mér hvaða hreyfingar væru í 

raun mínar þar sem að ég hef æft dans svo lengi að mér líður eins og að flestallar  mínar hreyfin-

gar séu lærðar.  

Tengdur við mitt innra groove. Groove sem sést ekki alltaf en er til staðar eins og eldgos tilbúið til að 
springa. Mjög flæðandi súkkulaðihreyfingar sem að eiga engan endi og byrja í sífellu að mynda nýjar 
hreyfingar. Tengt sensations, hversu sterk eða mjúk get ég verið? Alltaf að reyna að þróa hreyfingar-
nar út í eitthvað annað. Heilinn minn er á 100% allann tímann að finna út hvað ég er að gera. (Texti 
frá Ástrós í byrjun ferlisins) 
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Það var skýrt fyrir mér að ég væri með mjúkar hreyfingar sem að tækju engan enda, ein hreyfing 

leiddi í aðra. Sífellt að rannsaka hreyfingarnar í staðinn fyrir að njóta hreyfinganna. Þessi óvissa 

mín kom Ölmu mjög á óvart. Eina reipið sem að ég hélt í voru væntingarnar mínar. Væntingar 

um hvernig ég ætti að hreyfa mig eftir sextán ára þjálfun. Væntingar sem að mér finnst samfélag-

ið setja á dansara. Alma tengdi við þessar væntingar. Einn daginn sagði hún að dans væri gerður 

fyrir áhorfendurnar: ef að áhorfendur væru ekki að koma til að sjá eitthvað sem að þeir gætu ekki 

gert, afhverju væru þeir þá að koma? Ég varð hálf móðguð við að heyra þessa hugleiðingu. Hér-

na tengi ég við muninn á hreyfingu og dansi. Þar sem allt sem við sjáum er hreyfing, í staðinn 

fyrir að segja að allt sé dans, það býður fólk meira velkomið inn í heim okkar, dansaranna. Ég 

tók mér tíma í að hugsa um þessi orð Ölmu og velti fyrir mér ef að væntingar hennar væru ein-

ungis að hrífast af dansi, hverjar væru mínar væntingar? Ég byrjaði á að skoða væntingar mínar 

frá barnæsku þar sem að ég elskaði So You Think You Can Dance og draumurinn var að ná sömu 

tæknilegri getu og dansararnir í þáttunum. Í stuttu máli reyndi ég að horfa á So You Think You 

Can Dance þátt sem tilraun til að finna fyrir sömu hrifningu og þegar að ég var lítil. Hrifningin 

var ekki til staðar.  

          Í gegnum ferlið gerði ég mér grein fyrir að væntingar mínar til samtímadans væru aðrar en 

til dans. Heitið samtímadans ógnar ímyndunaraflinu mínu og ég festist í fagurfræðinni um hvað 

samtímadans eigi að vera. Við vorum báðar hræddar um að verkið sem að við værum að vinna að 

myndi ekki mæta væntingum áhorfenda. Væntingum áhorfenda um hvað samtímadans sé. Við 

vorum hræddar um að við værum ekki að dansa vel. Við vorum hræddar um að við værum að 

gera grín að sjálfum okkur, sem og dansi. Það var mikið óöryggi í gangi en samt sem áður hél-

dum við alltaf í reipið, það að við ætluðum að búa til okkar eigin hreyfiorðaforða saman. Við 

þurftum ekkert endilega að passa inn í fagurfræði dansins heldur vildum við finna út hvað væri 

Ölmu dans og hvað væri Ástrósar dans og finna leið til að blandast.  

 Við nýttum okkur væntingar okkar með því að tala opinskátt um þær og notuðum þær sem 

umræðuefni fyrir verkið. Alma talaði um minningar frá barnæsku sinni um hversu mikið hana 

langaði að vera í ballett þegar að hún var lítil en hún var einfaldlega of mikil brussa og passaði 

því ekki inn. 
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…Ballet was so beautiful and the dancers were so beautiful, like swans. So elegant, so in control of 
their movement. As a child and a teenager I was so not in control. I was always saying something 
stupid and I blushed a lot. I was also quite tall and quite womanlike from an early age, hips and 
boobs. Ballerinas were not like that. I used to try to dance ballet in my living room when nobody was 
home. 
(Texti frá Ölmu í miðju ferli) 

Með öllum samtölunum okkar og hugleiðingum um væntingar okkar urðu til skemmtilegar senur 

þar sem að við lituðum hreyfingarnar okkar með texta og tali um væntingar. Það gaf hreyfingun-

ni einhverja meiningu innan verksins. Hreyfingin var ekki bara hreyfing lengur. Hún var 

tjáningarform okkar um væntingar.  

BREYTT STEFNA 

Ferlið okkar Ölmu gekk brösulega þar sem að margt fleira var að gerast í lífi okkar utan þessa 

verks. Vissulega var þetta tími fyrir okkur til að flýgja hversdagsleikann en það kom tímabil þar  

sem það var ekki hægt að flýgja hið umflýgjanlega. Undir lok ferlisins byrjaði álagið virkilega að 

segja til sín. Kærasti Ölmu hætti með henni, hún þurfti að flytja út, skila BA ritgerð og finna 

hugmynd að lokaverkinu hennar. Ég fór í kjálkaskurðaðgerð sem að endaði næstum því uppi á 

spítala og ég var í engu ástandi til að hreyfa nokkurn skapaðan hlut. Við mættum samt sem áður 

og reyndum okkar allra besta að vinna að dansverkinu sem við áttum að sýna eftir viku. En á 

ákveðnum tímapunkti þurftum við að kveðja verkið okkar og takast á við súra sannleikann að 

þetta var ekki að ganga upp. Það var allt í lagi. Þetta verk hafði breytt lífi okkar nú þegar og veitt 

okkur mikla ánægju.  

 Verkið fór úr því að vera dúett á milli mín og Ölmu yfir í að vera sóló, minn versti ótti eftir 

sextán ára dansnám. Stefna verksins breyttist einnig. Ég vildi nota það sem að ég og Alma 

höfðum verið að vinna að seinustu vikur og því þurfti ég að finna viðeigandi búning á það. 

Lokaniðurstaðan var sú að ég myndi gera verk um verkið sem að aldrei varð. 

EINLÆGNI 

Eftir að við tókum ákvörðunina að ég myndi gera verkið ein þá kom aldrei sú hugsun að ég gæti 

ekki gert verkið. Ég hugsaði það verður líklega ekki frábært eins og ég vonaðist eftir en þetta 

verður verk. Þetta voru ákveðin þáttaskil í lífi mínu. Ég tók allann innblásturinn sem að ég hafði  
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fengið í gegnum ferlið og tók mér tíma í að hugsa hvaða áhrif ferlið hafði haft á mig sem lista-

mann og manneskju. Við deildum hræðslum okkar með hvor annarri, hræðslum við að vera al-

drei nógu góðar sem listamenn eða mistakast. Við ræddum mikið um kvíða og hvaða áhrif list-

nám hefur á kvíðann okkar. Einlægnin sem að fólst í þeim samræðum um hræðslur okkar og 

kvíðann tók algjörlega yfir sem rauði þráður verksins. 

 Ég vissi að ég gæti leyft kvíðanum mínum að vinna og sleppt því að gera verk en í fyrsta 

skipti í mörg ár var röddinn sem að hvatti mig áfram komin til að hvetja mig áfram. Ég tel kvíða  

vera fyrirbæri sem að er alinn upp í dönsurum frá unga aldri. ,,Þeir sem þróa með sér 

kvíðaröskun hafa einhvers staðar lært að hræðast þær aðstæður eða fyrirbæri sem um ræðir”.  8

Það byrjar kannski ekki sem kvíði, frekar stress en þróast út í kvíða. Ég hef alltaf velt fyrir mér í 

gegnum tíðina af hverju ég hef aldrei notið þess að sýna. Eftir hverja einustu sýningu í gegnum 

árin, hvort sem það hafi verið í Danslistarskóla JSB, í söngleikjum eða í Listaháskóla Íslands hef 

ég alltaf endað heima grátandi yfir að hafa ekki staðið mig nógu vel. Mér finnst eins og að það 

hafi verið alið upp í mér að það sem ég geri sé aldrei nógu gott. Ég geri mér fulla grein fyrir því 

að sem dansari vill maður stöðugt þróa sig áfram og bæta sig. Samt sem áður hef ég velt því fyrir 

mér hvernig nám mitt hefur ýtt undir hræðslu og kvíða gagnvart dansi, að dansinn minn sé aldrei 

nógu góður. Eftir næstum hálft ár af svefnleysi vegna kvíða yfir að mæta í skólann brotnaði ég 

algerlega niður. Ég reyndi að harka af mér og gera mitt besta til að geta klárað annað árið mitt í 

Listaháskólanum, sem að ég gerði, en það hjálpaði ekki. 

          Þessi reynsla var mér einnig mikill innblástur í verkinu. Að þora að tala opinskátt og deila 

með fólki mínum helstu hræðslum og óttum í lífinu. Allt sem að ég hræðist eru litlir hlutir sem að 

skipta litlu sem engu máli. Það er það sem að mér finnst svo æðislegt, þetta er ekki alvarlegt en 

þetta er samt alvarlegt. Alveg eins og dans. Þetta er það mikilvægasta í lífinu en á sama tíma það 

ómikilvægasta. Verkið hefði ekki orðið ef að ég hefði ekki leyft mér að vera hreinskilin. Ég hefði 

getað púslað einhverju saman en það hefði ekki skipt mig jafn miklu máli. Það er ekki ástæðan af  

hverju ég er í listnámi. Ég skapa því það skiptir mig máli, ekki vegna þess að ég þarf þess. Ein-

lægnin var mitt leiðarljós á lokasprettinum og ég tel hana hafa gert verkið mitt frábært. 


 ,,Almenn Kvíðaröskun.” KMS, e.d., http://kms.is/almenn-kvidharoeskun/.8
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SVIÐSVERKIÐ OG ÁHORFENDUR 

Sviðsverkið endaði allt öðruvísi en planið var upprunalega. Ég endaði ein, jafnvel þótt það hafi 

verið minn upprunalegi ótti. Strúktúrinn hélst meira og minna eins, jafnvel þótt að Alma hafi 

ekki verið á sviðinu. Áhorfendur gengu inn í sal með samtímadansverk í gangi, búin að búa sig 

undir að horfa á samtímadansara úr Listaháskólanum dansa fyrir þau en enduðu á að hlusta á 

samtímadansara úr Listaháskólanum syngja fyrir þau og tala um lífið og tilveruna. Verkið varð 

sterkara þar sem að hugmyndin á bakvið verkið var mun skýrari fyrir mér. Ég tel það hafa skilað 

sér til áhorfenda.  

 Að mínu mati endaði sviðsverkið sem svar við kapítalisma. Ég tengi hugtakið ,,the show 

must go on” við verkið. Þar sem að ég nánast þurfti að framleiða sviðsverk jafnvel þó að ég hafi 

haft lítið efni í sóló á milli handanna. Ég tala um hræðsluna við að vera ekki góður dansari. Ég  

tala um að sú hræðsla sé hugsanlega alin upp í mér eftir að hafa æft dans allt mitt líf. Eftir að 

hafa lesið kaflann ,,Geta einstaklingar hámarkað tilfinningar sínar?” í ritgerðinni Kapitalsteinis-

mi um kapítalisma geri ég mér grein fyrir að þessi ótti er beintengdur við að reyna að hámarka 

allt. Hámarka færni sína, hámarka tilfinningar, hámarka gróða o.s.frv.  Þessi ótti tengist dansþjál9 -

fun minni mun meira en ég gerði mér áður grein fyrir. Það er sterk tenging á milli þessa 

hugleiðinga við samtal mitt við áhorfendurnar um að það sé allt í lagi að þurfa ekki að vera 

bestur í öllu. Hlutirnir eru einfaldlega eins og þeir eru. Það að þora að koma fram fyrir framan 

fólk og tala um tilfinningar sínar án þess að setja upp einhverja grímu eða umbúðir finnst mér 

vera sterkt mótsvar við Kapítalisma. 

          Viðbrögð áhorfenda komu mér á óvart. Nei, viðbrögð áhorfenda komu mér virkilega á 

óvart. Áhorfendur hlógu og grétu með mér. Á tímabili í sýningunni velti ég fyrir mér hvort ég 

hafi valið vitlausa braut í Listaháskólanum, kannski hefði ég átt að vera á leikarabrautinni. Ég 

naut þess að getað deilt sögu þessa ferlis með fólki. Ég er fegin að hafa ekki sett upp grímu og 

þóst hafa gengið ótrúlega vel, vegna þess að það var ekki sannleikurinn. Sannleikurinn er eitth-

vað sem að ég kann virkilega að meta. Þegar að eitthvað er sagt hreint og beint út, án þess að láta 

kirsuberið á toppinn til að fegra kringumstæðurnar. Ég ætlaði mér ekki að breyta atburðarás  

 Sævald Viðarsson. (2011) ,,Kapitalsteinismi, við búum ekki í alvöru í kapitalískum 9

heimi,” (Lokaverkefni til BA-gráðu í Mannfræði, Háskóli Íslands, 2011), bls. 22-24, https://skem-
man.is/bitstream/1946/9936/1/BA-ritgerð%20Mannfræði%20Sævald%20Viðarsson.pdf
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ferlisins og þess vegna trúði fólk mér svo innilega. Skilaboðin komust skýrt til skila til áhorfen-

da. Jafnvel þótt að margir héldu að ég hafi sviðsett verkið og þetta hefði átt að vera útkoman al-

lann tímann.  

 Ég fékk þónokkur skilaboð frá fólki sem að ég þekkti ekki neitt, en þó situr eitt eftir í 

mér. ,, Að segja „It's just a performance“ með tárin í augunum er fyrir mitt leyti um það bil eins 

og að taka úr sér hjartað, skera það í búta og deila því á milli áhorfendanna en lifa það samt af.”  10

Þessi setning hafði mikil áhrif á mig og ég gerði mér grein fyrir að flest allir hafa upplifað þessar 

tilfinningar sem að ég tala um í verkinu á ævinni. Margir tjá sig um þær, aðrir ekki. Mér þótti 

vænt um viðbrögð áhorfenda þar sem að fólk tjáði mér hversu mikið þau tengdu við allar þessar 

hugsanir. Óöryggi mitt gagnvart þessari sýningu fór úr því að hugsa að ég væri hreinlega auli 

sem að væri einfaldlega að biðja um vorkunn yfir í að sigrast á við minn eigin ótta að vera trú og 

samkvæm sjálfri mér. 

 Unnur Jónsdóttir, viðtal, 1.mars 201810
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NIÐURSTAÐA 

Niðurstaða þessa 6 vikna rannsóknarferlis er sú að áhugi minn í sviðslistum liggur í einlægni fly-

tjandans. Einlægnin tengist sterklega þeirri staðreynd að ég þurfi að vera einlæg við sjálfan mig 

og trúa og treysta. Ekki hræðast að hlusta á mína innri rödd og fylgja henni. Það er hægt að vinna 

með hreyfingu í fyrirrúmi en notast við einlægni sem leiðarljós. Leyfa sköpunargáfu minni að 

lifa í frelsi en ekki loka hana inni og kæfa hana. Það er ljóst að áhorfendur upplifðu verkið I want 

to dance like you hver á sinn einstaka hátt. Það var greinileg tenging á milli áhorfenda og mín 

sem flytjanda þar sem að áhorfendur fundu fyrir einlægni og hreinskilni minni á sviðinu. Mikil-

vægasta niðurstaðan fyrir mig eftir að hafa gengið í gegnum þetta einstaka ferli, sem var fjarri 

því að vera auðvelt ferli, er að einlægni getur verið okkar helsti styrkleiki. 
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