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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er hlutverk leikstjórans í atvinnuleikhúsum á Íslandi rannsakað, þróun 

þess, venjur og staða í dag. Sérstakri athygli verður beint að áherslum leikstjóra hvað 

varðar leikstíl ásamt því að kanna hvaða áhrif venjur og vinsældir sjónvarps- og 

kvikmyndaleiks hafa haft á leikhúsleik. Auk þess er áhugi áhorfenda rannsakaður á ýmsum 

þáttum er viðkemur leikhúsinu, en vitnað er í könnun Félagsvísindastofnunnar Háskóla 

Íslands sem hún gerði fyrir leikhópinn Sextán elskendur árið 2011.  

Í þessari ritgerð sem hér fer á eftir voru tekin viðtöl til að kanna stöðu leikstjórans í 

uppsetningum í dag. Leikstjórarnir voru: Benedikt Erlingsson, Kristín Jóhannesdóttir og 

Ólafur Egilsson, en þau eru öll virkir leikstjórar, með ólíkan bakgrunn og menntun. Til 

hliðsjónar af viðtölum við íslenska leikstjóra verður vitnað í Anne Bogart og Robert 

Wilson. Velt verður fyrir sér stöðu leikarans og leikstjórans í markaðsdrifnum leikhúsum 

Íslands, og þeim möguleikum sem þeir hafa til þess að þróa sína listrænu sýn. Ásamt þessu 

verður meðal annars vitnað í David Mamet, Hávar Sigurjónsson, Peter Brook og Þorgeir 

Tryggvason. Venjur hins natúralíska leiks í sjónvarpi og kvikmyndum hafa haft áhrif á 

leikstíla í leikhúsunum hér á landi, en þrátt fyrir það virðist áhugi áhorfenda liggja fyrir; 

fólk er áhugasamt að sjá draumkenndar og óhefðbundnar sýningar. Sú staðreynd að 

leikhúsin eru háð miðasölutekjum leiðir e.t.v. til þess að þau hafa ekki efni á því að taka 

áhættu, sem leiðir til takmarkanna í sviðslegum rannsóknum, þar með töldum leikstíl. 

Hlutverk leikstjórans í dag er að skapa traust og öruggt rými þar sem listrænir stjórnendur 

treysta sér til að rannsaka efnivið verksins innan rammans sem leikstjórinn setur. Leikarar 

leikstýra gjarnan verkum hér á landi, sem leiðir e.t.v. til þess að þeir gefi listrænum 

aðstandendum sýningarinnar fullt frelsi til að sköpunnar, og leggji ríka áherslu á 

leikaravinnuna í stað þess að gera sér grein fyrir hlutverki sínu sem sviðsetjari sem þarf að 

huga að öllum listrænum þáttum sýningarinnar. 

Abstract 
In this essay the role of the director in the professional theatres (Þjóðleikhúsið and 

Borgarleikhúsið) will be explored, it´s development, customs and status today. Special 

attention will be directed toward the director´s emphasis on acting styles along with what 

effect the customs and popularity of television and film acting have had on the 

development of acting styles in the theatre. The interest of public theatre goers in regards 

to multiple factors of the theatre will be explored, but in 2011 a survey was made by the 

The Social Science Research Institute to investigate different interests from different social 

groups, on behalf of the Icelandic theatre company Sixteen Lovers. The Icelandic directors 
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Benedikt Erlingsson, Kristín Jóhannesdóttir and Ólafur Egilsson were interviewed, as to 

give information on the role of the theatre director in today´s times. To contrast, books and 

interviews from Anne Bogart and Robert Wilson were used to see different opinions on the 

role of the director. The possibilites for actors and directors in the big, market driven 

theatres in Iceland to further theyre education and artistic approaches will be looked at. 

Alongside that the references of this essay will be David Mamet, Hávar Sigurjónsson, 

Peter Brook and Þorgeir Tryggvason. The customs of realistic acting in television and film 

have had an effect on the acting styles in the theatres, but there seems to be an interest 

from theatre goers to see dreamy and unformal plays nonetheless. The fact that the theatres 

require funds from ticket sales could lead to a lesser interest in taking artistic risks, which 

leads to restrictions in artistic research in f.x. acting styles. The role of the director in 

today´s theatre is to create trust between all artistic staff in order for them to explore the 

play inside the framework given by the director. In Iceland actor´s get a frequent chance to 

direct plays, which may lead to them giving other artistic staff full permission to create, in 

order to focus on the actor´s work ( in which they have a lot of experience) and therefore 

lose sight of all the artistic aspects of a stage production.  
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I 

 

Hlutverk leikstjórans í leiksýningum hefur þróast í gegnum árin samhliða leiklistinni og 

vafalaust er hægt að finna ótal mismunandi útskýringar á eðli og skyldum hlutverksins. Þar 

sem hver og einn leikstjóri hefur mismunandi bakgrunn, reynslu, aldur og menntun er 

einnig hægt að álykta að vinnuaðferðir, hugmyndafræði og áherslur séu ólíkar leikstjóranna 

á milli. Íslenkt leikhúslistafólk er ekki undantekning í þessum málum. 

Samkvæmt Leikminjasafn.is var Indriði Einarsson (1851-1939) fyrsti eiginlegi 

leikstjóri okkar íslendinga. Indriði skrifaði handrit, setti þau upp ásamt verkum annarra en 

hafði enga menntun sótt í faginu, en varð yfir ferilinn reynslu- og afkastamikill. 1 Í þessari 

ritgerð verður farið yfir það hvert hlutverk leikstjórans er í uppsetningum í 

atvinnuleikhúsum landsins í dag. Auk þess verður farið yfir þær nálganir sem virkir 

íslenskir leikstórar notast við í tengslum við mismunandi leikstíla. Einnig verður skoðað 

hvaða leikstílar ráða ríkjum, og hvaða áhrif kvikmynda- og sjónvarpsleikur hefur haft á 

leikstíla í leikhúsum.  

Höfundur þessa ritgerðar hefur að mestu leyti búið á Íslandi, þekkir minna til strauma og 

stefna úti í heimi. Þessi ritgerð ber þess að sjálfsögðu merki. 

Á heimasíðu Félags leikstjóra á Íslandi má finna handbók sem ber nafnið Handbók 

leikstjórans. Í henni er hægt að finna upplýsingar um uppsetningu verka frá byrjun til enda, 

og þó hún sé ekki ætluð til að vera handbók í leikstjórn má finna ýmsar gagnlegar 

upplýsingar um leikstjórnarferlið. Í kaflanum „Undirbúningur leikstjórans og tilhögun“ má 

finna þessa klausu: 

 
Kjarni verksins er grundvöllur vinnunnar og mótar sýn leikstjóra. Leikstjóri ákvarðar 
grunnhugmynd/konsept sýningarinnar. Vinnuaðferð leikstjóra og listræn stefna tekur á sig 
mynd. Hugmyndir að umgjörð og þætti meðhöfunda mótast. Hugmyndir að leikstíl mótast, 
þær taka mið af afstöðu, eiginleikum, tilfinningum og eðli persónanna. Áferð og blær 

persónanna mótast. Hér vinnur leikstjóri með tilvísanir til annarra verka t.d. tónlistar, 
myndlistar,bókmennta eða bíómynda. Þar með safnar leikstjóri hugmyndum að ítarefni 
fyrir væntanlegan leikhóp.2 

 

                                                
1 „Indriði Einarsson“. 
2 Félag íslenskra leikstjóra, „Handbók leikstjórans,“ blaðsíða 6. 
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Í þessari handbók er s.s. lagt upp með það að hugmyndir að leikstíl mótast í hug 

leikstjórans á meðan á undirbúningsferlinu stendur og að þær taki mið af verkinu og 

innihaldi þess. Af þessu mætti þá álykta að hver og ein uppsetning í stærstu leikhúsum 

landsins, Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu, væri með skýran og afmarkaðan leikstíl sem 

leikstjórinn myndi svo kynna fyrir leikhópnum með hjálp tilvísanna í önnur listaverk. 

Ef við skoðum aftur á móti sýningar í bæði Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu frá 

undanförnum árum sést glöggt að ákveðin hefð hefur myndast fyrir því að leikararnir leiki  

natúralískum, realískum leik innan um abstrakt leikmyndir, lýsingu og búninga. 

Í sýningum á borð við Dúkkuheimili (í uppsetningu Borgarleikhússins árið 20143), 

Óvinur fólksins ( í uppsetningu Þjóðleikhússins árið 20174), Medea (í uppsetningu 

Borgarleikhússins árið 20185), Ríkharður III ( í uppsetningu Borgarleikhússins árið 20186), 

Sporvagninn Girnd ( í uppsetningu Þjóðleikhússins árið 20157) , Óþelló ( í uppsetningu 

Þjóðleikhússins árið 20168), Brot úr hjónabandi (í uppsetningu Borgarleikhússins árið 

20169) o.fl. sjáum við að sama þema virðist endurtaka sig í sambandi við natúralískan leik 

innan um abstrakt leikmyndir, lýsingu og búninga. Vitnað er í grein Hávars Sigurjónssonar 

„Í leit af lífsvatni“ sem birtist í Morgunblaðinu 13. Apríl 2003: 
 

Þróunin í leikhúsunum hefur nefnilega verið sú, að samhliða því að leikmyndahönnun, 
lýsing og búningahönnun hefur þróast í samræmi við myndlistarhugmyndir 20. aldarinnar 
og sjaldan verið langt undan því sem efst er á baugi; konseptlist, óhlutbundin list, 
höggmyndalist (skúlptúrar í öllum sínum fjölbreytileika) hafa sett mark sitt á umgjarðir 
leiksýninga, lýsing er gjarnan eitthvert samspil expressjónískra formhugmynda og fínlegs 

impressjónisma þar sem andrúmsloft og þrívíðir möguleikar á mótun ljóss eru nýttir á 
ýmsa vegu í svörtu rými leiksviðsins…..en leikarinn hefur staðið þetta allt af sér og 
þumbast við að túlka á sinn hefðbundna natúralíska hátt, stundum algjörlega utangátta á 
sviðinu í framandi umgjörðinni en stendur þó oftar uppi sem sigurvegarinn þar sem túlkun 
hans og líkamleg nærvera vegur þyngra en þögult myndverkið (rýmið) sem honum er ætlað 

að hreyfa sig í. Best tekst auðvitað þegar hvorttveggja fellur hvort að öðru, annaðhvort 
sem andstæður eða samstæður. 10 

 

                                                
3 „Dúkkuheimili og fimm tonn af gúmmíkurli“, Morgunblaðið, 29. desember 2014 . 
4 „Óvinur fólksins.“ 
5 „Harmleikurinn Medea frumsýndur.“ 
6 “Ríkharður III". 
7 Sigríður Jónsdóttir, „Skrykkjótt en áhugavert ferðalag“, Vísir.is, 29. desember 2015. 
8 „Óþelló.“ 
9 Sigríður Jónsdóttir, „Niðurbrot ástarinnar“, Vísir.is, 9. nóvember 2016. 
10 Hávar Sigurjónsson,„Í leit að lífsvatni“, Morgunblaðið, 13. apríl 2003. 
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Nú er hægt að velta því fyrir sér hvort að um ákvörðunartöku leikstjóra sé að ræða, þ.e. að 

mynda andstæður milli leiks og umgjarðar sem leikurinn á sér stað innan í, eða að 

leikstílinn hafi ekki verið ákveðinn, rannsakaður og þar af leiðandi hafi hinn natúralíski 

leikstíll verið sjálfsagður hlutur. Möguleiki er að þessi þróun sé einhver „ismi“ eða stíll 

sem bíði greiningar eða skrásetningar fræðimanna síðari tíma, en eins og staðan er í dag er 

ekki til nein stefna sem samsamar sig við þessar hugmyndir. 

Þrátt fyrir að grein Hávars hafi verið skrifuð fyrir tæpum sextán árum virðist þessi 

hefð enn ráða ríkjum. Þó eru frávik frá henni. Trúðaleikur er t.d. skýrt dæmi um frávik, en 

Borgarleikhúsið hefur á undanförnum árum sýnt sýningarnar Sókrates (í uppsetningu 

Borgarleikhússins árið 201511), Dauðasyndirnar (í uppsetningu Borgarleikhússins árið 

201212) og Jesús litli (í uppsetningu Borgarleikhússins árið 200913). Allar þessar sýningar 

hafa verið unnar út frá trúðleik, sem er skýrt stílbragð. 

Það er eins og aðrar reglur gildi um barnasýningar og þeirra leikstíla. Ef við 

skoðum sem dæmi Bláa Hnöttinn (í uppsetningu Borgarleikhússins árið 201614), 

Umhverfis jörðina á 80 dögum (í uppsetningu Þjóðleikhússins árið 201615) og Ronju 

Ræningjadóttur (í uppsetningu Þjóðleikhússins árið 201816). Leikstíll og leikmynd þessara 

þriggja verka er expressjónískur, og leikarar leika sér iðulega með tjáningu, líkamsbeitingu 

og sambandið við áhorfendur. Eins og sést glögglega við skoðun þessara verka leita 

leikstjórar ekki endilega að skapa eðlilegt líf eða aðstæður þegar kemur að barnasýningum. 

Er of mikil áhætta í stílfærslunni? Í ársskýrslu Þjóðleikhússins árið 2015 var birtur 

liður sem nefnist „Helstu ógnanir við starfsemi Þjóðleikhússins“. Í þeim lið var eftirfarandi 

klausa: 
 
Ef of mikil áhætta er tekin við samsetningu verkefnavals hvers árs, t.d. með það að 
markmiði að ögra og ala upp áhorfendur, mun skapast mikil hætta á verulegu rekstrartapi. 
Þetta er vegna þess að rekstur Þjóðleikhússins byggist í sífellt auknum mæli á sjálfsaflafé.17  
 

Gæti verið að leikhúsin sem stofnanir séu of hrædd við það að taka djarfar ákvarðanir í 

tengslum við leikstíl og stílfærslu vegna þess hve háð þau eru sjálfsaflafé í formi 

miðasölutekna? Árið 2011 gerðu leikhópurinn 16 elskendur skoðanakönnun sem unnin var 

                                                
11 Silja Björk Huldudóttir. „Syngja með sínu nefi.” Morgunblaðið, 1. október 2015. 
12 „Dauðasyndirnar“. 
13 „Jesús litli“. 
14 Nína Hjördís Þorkelsdóttir. „Blái hnötturinn frumsýndur í Borgarleikhúsinu“. Vísir.is, 25. september 2016. 
15 Anna Kristín. „Leikhús: Umhverfis jörðina á 80 dögum – grín og glens fyrir alla fjölskylduna. Pjatt.is, 25. 
janúar 2016. 
16 „Ronja Ræningjadóttir“.  
17 „Ársskýrsla Þjóðleikhússins 2015“. 
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af Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands. Könnunin kannaði 

viðhorf fólks um áhuga þess á 

tilteknum atriðum innan 

leikhússins. Í þeirri könnun kom 

í ljós hvers konar sýningar 

áhorfendur (á mismunandi 

aldursbili) vilja sjá. Skjáskotin 

eru bæði úr skýrslunni og eins og 

sjá má á fyrsta skjáskoti er 

niðurstaðan sú að hlutfallið er jafnt á milli þeirra sem vilja sjá hefðbundna og óhefðbundna 

leiksýningu.18 Af þessu mætti leiða að fólk sé tilbúið að sjá eitthvað óhefðbundið, eitthvað 

„óeðlilegt“ í sýningu kvöldsins. Þá er líka hægt að álykta að fólk hafi áhuga á að sjá 

manneskjur hegða sér á stílfærðan, „óeðlilegan“ máta án þess að krefjast endurgjalds að 

sýningu lokinni. Svo er hægt að velta því fyrir sér hvað hefðbundinn sýning sé, en 

viðmælendur könnunarinnnar túlkuðu spurninguna eflaust mismunandi á milli sín. 

Seinni spurningin gefur afmarkaðri niðurstöður.19 Þarna svara 60% viðmælenda að þau 

vildu fremur sjá raunsæa sýningu en draumkennda. Skýr meirihluti fólks vildi heldur sjá 

raunsæa sýningu væri það að fara í leikhús um kvöldið. 

Það skilur eftir 40%, eða 245 

manns, sem þó er ákveðinn 

fjöldi (eigi þetta úrtak að 

endurspegla þjóðina í heild 

sinni að einhverju leyti). Þessar 

yfirlýstu vangaveltur 

Þjóðleikhússins um að ögra og 

ala upp áhorfendur eiga því við 

einhverjar stoðir að styðjast, 

þar sem það virðist vera svo að 

meirihluti fólks vill sjá 

raunsærri sýningar. Þó virðist vera hópur sem sé tilbúinn að láta ögra sér.  

Af hverju ætli fólk vilji frekar sá raunsærri sýningar? Hér verður aftur vitnað í grein 

Hávars Sigurjónssonar, Í leit að lífsvatni: 

                                                
18 Auður Magndís Leiknisdóttir, Guðlaug J. Sturludóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir,  „Sýning Ársins”, bls. 16. 
19 Auður Magndís Leiknisdóttir, Guðlaug J. Sturludóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir,  „Sýning Ársins”, bls. 14. 
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Eftirhermulist hinnar vestrænu leiklistar[…..]hefur aldrei risið hærra en í sjónvarpi og 

kvikmyndun síðustu áratugina. Þar er nánast ávallt byggt á natúralískum stíl í leik, stíl sem 
er orðinn svo samgróinn skynjun okkar á miðlinum að engum dettur lengur í hug að tala 
um hann sem sérstakan stíl heldur sem hina viðurkenndu aðferð, normið, til að segja sögur 
í leiknu myndrænu formi með persónur í forgrunni.20 

 

Hér fullyrðir Hávar að sambandið á milli natúralisma og kvikmyndalistarinnar sé orðið svo 

órjúfanlegt að fólk tekur natúralismanum sem sjálfsögðum hlut. Á það sama við um 

leiksýningar? Eru leikstjórar, leikarar og leikhúsgestir orðnir svo samdauna 

natúralismanum þegar kemur að leikstíl að það þarf að taka skýra ákvörðun í byrjun ferlis 

til að fara aðra leið? 

Gæti verið að því vanari sem við verðum kvikmyndalistinni og því meiri 

vinsældum sem hún nær, gera áhorfendur kvikmyndaleik að viðteknu gildi sem svo eru 

frávik frá? Gerum við sömu fagurfræðilegu kröfur gagnvart leikhúsleik og hans venjum og 

við gerum gagnvart kvikmyndaleik? 

Berum við leikhúsið og kvikmyndir saman sem neytendur? Í viðtali sem Hávar 

Sigurjónsson tók við Benedikt Erlingsson árið 2007 skilgreinir Benedikt muninn á 

kvikmynda- og leikhúsleik. 

 
Leikhúsið verður að horfast í augu við það að kvikmyndaformið er miklu betur í stakk búið 

til að fá okkur til að gleyma stund og stað með mynd og hljóði. Þetta á leikhúsið að 
viðurkenna með bros á vör og tvíeflast í því sem það hefur framyfir kvikmyndirnar. Sem er 
hin íroníska fjarlægð og að segja áhorfendum sögu í þrívídd. Gera áhorfandann 
meðvitaðan um leið og hann gleymir sér. Við getum sýnt beinagrindina í leikhúsinu um leið 
og við gæðum hana holdi og blóði. Látið áhorfandann horfa í gegnum líkama 

sýningarinnar án þess að hann missi áhugann. Það er íronían í leikhúsinu. Og staðreyndin 
er sú að í leikhúsinu ríkir miklu meira skapandi frelsi og miklu meira svigrúm til að gera 
tilraunir með form og frásagnaraðferð heldur en í kvikmyndunum.21 

 

Er leikurum á Íslandi kennd fleiri en ein tækni við tjáningu og líkamsbeitingu? Nú er vert 

að rannsaka stöðu leikarabrautar Listaháskóla Íslands til að finna út hvaða áhersla er lögð á 

leikstíla þar. Á heimasíðu Listaháskólans, um leikarabrautina er hægt að finna eftirfarandi 

upplýsingar: 
 

                                                
20 Hávar Sigurjónsson,„Í leit að lífsvatni“, Morgunblaðið, 13. apríl 2003.  
21  Hávar Sigurjónsson, „Leikhúsið er byssa sem miðað er á áhorfandann”, Morgunblaðið, 13. apríl 2003. 
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Kenningar sem stuðst er við í leiktúlkun taka í megin dráttum mið af fræðum Konstantíns 

Stanislavski og arfleið hans, þótt önnur aðferðafræði komi einnig við sögu […..] 
fræðakennsla tekur að mestu mið af leiktúlkunarnámskeiðum hverju sinni.22 

 

Um er að ræða kerfi sem rússneski leikarinn og leikstjórinn Konstantín Stanislavskíj þróaði 

með sér í byrjun 20. Aldar. Kerfið gengur m.a. út á það að finna meginstefnu í hverjum 

kafla leikritsins, svo þarf hver leikari að finna ásetning og gjörðir sem passa við hverja 

setningu sem karakter þeirra á. Hver athöfn sem leikari tileinkar sér verður svo að eiga 

innri ástæðu, vera í takt við tilfinningalíf karaktersins og raunhæf gjörð.23 Í þessu 

greiningar- og undirbúningskerfi þarf leikarinn svo að læra að nota eigin sálarlíf til að 

miðla og túlka tilfinningalíf leikpersónunnar sem hann sýnir á sviðinu.24 

Kerfi Stanislavskíjs reynir því eftir fremsta megni að framleiða raunverulegar 

tilfinningar á sviði, og eiga leikarar að tileinka sér persónur sínar og innra líf þeirra. Gæti 

verið að þessi greiningar- og úrvinnsluaðferð takmarki rannsóknir á beitingu líkama og 

rödd? Eins og stendur á síðunni kemur önnur aðferðarfræði við sögu í leikaranáminu, en 

þar sem kenningar Stanislavskíj eru undirstaðan er hægt að velta því fyrir sér hversu 

undirbúnir nýútskrifaðir leikarar eru til þess að beita öðrum leikstíl heldur en hinum 

natúralíska. 

Í  bók sinni True and False, fjallar bandaríski leikstjórinn, leikskáldið og 

rithöfundurinn David Mamet um eigin sýn á leiklist, leiklistarmenntun og þar fram eftir 

götum. Mamet fer ekki fögrum orðum um kerfi Stanislavskíjs og kallar hann m.a. amatör25 

og segir að ekkert sé minna spennandi en leikari fastur í sínum eigin tilfinningaheim.   

Hann bendir einnig á það að tilraunin sem felst í því að skapa tilfinningalegt ástand 

innra með manni taki mann af sviðinu og úr sambandi við umheiminn.26 Mamet fullyrðir 

jafnframt að fræði Stanislavskíj séu fyrir byrjendur, þá séu þær ópraktískar og virki ekki 

verklega.27 Að mati Mamet á leikarinn ekki að gangast við raunum persónu sinnar vegna 

þess að raunir leikarans á sviðinu séu nú þegar næg áskorun. Þess vegna er óþarfi að bæta 

við ímynduðum raunum hinnar skrifuðu persónu. Leikarinn á einungis að opna munninn, 

segja orðin hátt og snjallt, bæta engu við, neita engu og sleppa þeim ásetning að kúga 

sjálfan sig, mótleikara og gesti tilfinningalega. Leikarinn upp á sviðinu, efalaus um að 

                                                
22 „Leikarbraut”. 
23 Trausti Ólafsson, Leikhús nútímans, blaðsíða 127. 
24 Trausti Ólafsson, Leikhús nútímans, blaðsíða 130. 
25 David Mamet. True and False, blaðsíða 8. 
26 David Mamet. True and False, blaðsíða 11. 
27 David Mamet. True and False, blaðsíða 15. 
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orðin heyrast þrátt fyrir stress, skapar sína eigin persónu, og þá persónu hafa áhorfendur 

áhuga að sjá.28  

Mamet fjallar svo um dauðu kenningasmiði leiklistarinnar og fullyrðir að því lengra 

sem við færumst frá þeim í tíma hætta nemendur og kennarar leiklistarinnar að leita nýrra 

leiða heldur laðast að hinu viðtekna og/eða því samþykkta. Hann líkir þessum 

hugsunarhætti við tilbeiðslu eða guðadýrkun, þ.e. að þessir ófullkomnu og dauðu menn 

hafi verið meistarar og ef nemendur og kennarar vinna nógu hart sé hægt að nálgast 

listrænu fullkomnun þeirra sem eitt sinni stunduðu iðjuna. Mamet bendir á að þessi 

hugsunarháttur og tilbeiðsla leiði af sér stöðnun þar sem fólk leitar ekki nýrra leiða í 

leiklistinni.29 

Ef við förum aftar í tímann til að skoða vangaveltur um leikstíl sjást áhugaverðar 

vangaveltur. Í bók sinni Tóma rýmið, sem kom út árið 1968 fjallar Peter Brook um hið 

lífvana leikhús og meðal annars um leikstíla: 

 
Mikilfenglegar hreyfingar og stórbrotin gildi eru í vaxandi mæli að hverfa úr okkar 
hversdagslega lífi og því verður tilkomumikil sviðsframkoma sífellt innantómari og 

merkingarlausari í augum nýrra kynslóða. Þetta leiðir til þess að ungi leikarinn leitar í reiði 
og óþolinmæði þess sem hann kallar sannleika. Hann langar til að flytja línurnar sínar á 
raunsærri hátt, að láta ljóðlínurnar hljóma eins og talmál […] Hann er þvingaður í  
óþægilega málamiðlun sem er hvorki hressandi, eins og venjulegt tal, né ögrandi leikræn, 
eins og það sem við köllum ofleik. Af þessu leiðir að leikur hans er daufur og þar sem 

ofleikur er kraftmikill er hans minnst með vissum ljúfsárum söknuði.30 
 

Hér er Brook ekki beint að ræða stílfærðan leik heldur stærðina á leiknum, og Brook segir 

að hún hafi minnkað samhliða samfélagsþróun. Það er greinilegt að þróunin yfir í að leika 

raunsætt á sviði hafi hafist fyrir löngu. Nú er hægt að velta því fyrir sér hvaða áhrif 

sjónvarpið hafði á áhorfendur á þessum tíma, en árið 1968 gaf Brook út Tóma rýmið en 

árið 1936 byrjaði Breska ríkissjónvarpið (BBC) að sjónvarpa efni. 31 Þarna hefur 

sjónvarpið s.s. fengið þrjátíu ár til að innræta venjur og hefðir sínar er viðkemur leikstíl. 

 

II 

Hvert er undirbúnings- og vinnuferlið hjá íslenskum leikstjórum? Til þess að rannsaka 

vinnu leikstjórans hér á landi og komast að því hvernig þeir ákveða leikstíl o.fl. var þörf á 

                                                
28 David Mamet. True and False, blaðsíða 22. 
29 David Mamet. True and False, blaðsíða 122. 
30 Guðni Elísson, Tóma Rýmið, blaðsíða 38. 
31  „History of the BBC – 1930s“, BBC. 
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því að taka viðtöl við virka íslenka leikstjóra. Tekin voru viðtöl við Benedikt Erlingsson, 

Kristínu Jóhannesdóttur og Ólaf Egilsson til að skyggnast inn í vinnu leikstjórans í 

atvinnuleikhúsunum hér á landi. Allar upplýsingarnar sem koma fram hér að neðan eru frá 

þeim. 

Spurningarnar sem voru hafðar til hliðsjónar viðtölunum eru eftirfarandi og farið 

verður yfir svörin í óreglulegri röð: 

 
Hvert er hlutverk leikstjórans í uppsetningum? Finnst þér það hafa breyst? Hvernig? 
Hvernig skilgreinir þú þig? Hvers konar „isti“ ert þú? 
Hver myndir þú segja að höfundareinkenni þín væru? 
Hvað gerir þú til að undirbúa þig sem leikstjóri fyrir verk? 

Hvaða aðferðarfræði fylgir þú sem leikstjóri? 
Hvernig samræmirru hugmyndir leikhópsins í byrjun ferlis? 
Hversu skýra hugmynd um leikstíl ertu með frá byrjun? 
Hvernig hefur stíllinn þinn þróast í gegnum árin? 

Er aðferðarfræðin þín að breytast með aukinni reynslu? 
Hvernig myndir þú skilgreina fagurfræðilegan stíl hjá þér í verkum á borð við (dæmi), og 
(dæmi)? 
Hver finnst þér áhrif sjónvarpsleiks á leikhúsleik? En leikhúsleik á sjónvarpsleik? 
Hefur þú einhverntímann ætlað að prófa eitthvað djarft varðandi leikstíl eða uppsetningu 

en svo hefur þér verið ráðlagt frá því? 

 

Benedikt, Kristín og Ólafur hafa ólíkan bakgrunn en ekkert af þeim er með leikhústengda 

leikstjórnarmenntun. Kristín Jóhannesdóttir stundaði nám í bókmenntafræði (License ès 

lettres) og kvikmyndafræði í Montpellier og París og lauk þaðan maîtrise og DEA (f.hl. 

doktorsgráðu) í kvikmyndafræðum. Hún lauk ennfremur lokaprófi frá CLCF í 

kvikmyndaleikstjórn.32 Ólafur Egill útskrifaðist frá leiklistardeild Listaháskóla Íslands 

vorið 2002. Benedikt Erlingsson útskrifaðist úr Leiklistarskóla Íslands árið 1994. Það sem 

allir viðmælendurnir áttu sameiginlegt var að þau gátu ekki eða vildu ekki staðsetja list 

sína innan ákveðins ramma eða stefnu. Jafnframt áttu þau erfitt með að setja puttann á 

höfundareinkenni sín. Ólafur nefndi að vísu í lok viðtals að eitt af höfundareinkennum hans 

væri drasl á sviðinu, þ.e. allir leikmunir og aðrir hlutir sem verða notaðir til að segja 

söguna eru til staðar á sviðinu þegar áhorfendur labba inn í sal.33 Ólafur segir að það skapi 

traust milli framgang leikritsins og áhorfenda, honum finnst vera ákveðinn heiðarleiki 

fólginn í því að sýna hvaða leikmunir verði notaðir til að segja söguna. Einnig segist hann 

                                                
32 „Kristín Jóhannesdóttir.“ 
33 „Viðtal við Ólaf Egilsson.“ 
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notast við nostalgíu eins og t.d. gamla auglýsingu sem slær einhvern tón hjá hluta salarins. 

Allir viðmælendurnir voru í grunninn sammála um að hlutverk leikstjórans í uppsetningum 

væri m.a. að skapa öruggt og frjótt umhverfi þar sem listrænir aðstandendur treysta sér til 

þess að leita innan rammans sem leikstjórinn hefur skapað. Kristín talar um að hún noti 

mikinn tíma í að hlusta á leikaranna og leyfa þeim að koma með sínar hugmyndir á 

borðið.34 Benedikt talar um ÖVÖ-þríhyrninginn, kerfi sem hann fer eftir sjálfur sem felst í 

jafnvægi milli örvunnar, viðurkenningar og öryggis í listrænu samstarfi. Benedikt bendir 

jafnframt á að það sé einnig ábyrgð leikara að passa upp á að þessum þremur þáttum sé 

fullnægt.35 Ólafur tekur í sama streng þegar hann segist leggja sig fram við það að búa til 

öruggt umhverfi, hlusta á hugmyndir annarra og rannsaka þær þrátt fyrir að þær séu ekki 

endilega hluti af stefnu sinni. Einnig segir Ólafur að allir sem hann vinni með séu vinir 

sínir, og að sálgæsla gagnvart öðrum listrænum aðstandendum sé eðlilegur hluti af 

leikstjórn, séu málefnin sem verkið fjallar um viðkvæm. 

  Hér er skýrt að leikstjórar gera sér grein fyrir ábyrgðinni sem því fylgir að stjórna 

hóp. Árið 2017 kröfðust 587 konur í kvikmynda- og sviðslistageiranum þess að þær ásamt 

kynsystrum sínum fengju að vinna vinnuna sína án áreitni, ofbeldis eða mismununar í 

sameiginlegri yfirlýsingu undir yfirskriftinni #tjaldiðfellur og #metoo. Í yfirlýsingunni stóð 

einnig að nær allar konur verða fyrir áreitni eða mismunun á meðan á ferli þeirra stendur 

og þær kröfðust þess að karlkyns samverkafólk tæki ábyrgð ásamt yfirvöldum, 

stjórnendum hjá leikúsunum, framleiðslufyrirtækjum og fleiri stofnunum sem snúa að 

leiklistargeiranum.36 Ef marka má ríka áherslu allra viðmælenda á að skapa öruggt 

umhverfi þar sem listrænum aðstandendum líði vel þá hafa þau tekið mið af þessari 

yfirlýsingu og alvarleika hennar. Sumarið 2018 birtist svo niðurstaða úr könnun sem að 

samtökin SAVÍST (aðildarfélög eru Borgarleikhúsið, Þjóðleikhúsið, Íslenska óperan, 

Íslenski dansflokkurinn, Menningarfélag Akureyrar, RÚV, Sinfóníuhljómsveit Íslands og 

Harpa) framkvæmdu þar sem að sálfræðistofan Líf og Sál kannaði upplifanir starfsmanna á 

þáttum eins og einelti og kynferðislegu áreiti síðastliðna tuttugu og fjóra mánuði í starfi 

innan þessara stofnanna. 7,5% svarenda sögðust hafa orðið fyrir einelti í starfi á tímabilinu, 

7% sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni, 7,6% sögðust hafa orðið fyrir 

kynbundinni áreitni og 5,1% sögðust hafa orðið fyrir ofbeldi, annað hvort andlegu eða 

sálrænu.37 

                                                
34 „Viðtal við Kristínu Jóhannesdóttur.“ 
35 „Viðtal við Benedikt Erlingsson.“ 
36 Birgir Olgeirsson og Tryggvi Páll Tryggvason, “Tjaldið fellur: Konur úr sviðslistum og kvikmyndagerð 
segja frá ofbeldi og kynferðislegri áreitni”, Vísir.is, 27. nóvember 2017. 
37 Þorvarður Pálsson, „Sjö prósent orðið fyrir kynferðislegri áreitni“, RÚV 14. júní 2018. 
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Í könnunnini kemur að vísu ekki fram hvort að leikarar eða aðrir starfsmenn 

húsanna upplifðu einhvers konar áreiti frekar en aðrir, en þessar tölur, ásamt yfirlýsingum 

kvennanna haustið 2017 gefur sterklega til kynna að einhvers konar ójafnvægi ríki í 

sviðslistageiranum. 

Í ljósi þessa upplýsinga er ekki skrýtið hversu mikla áherslu leikstjórarnir lögðu á 

traust og sögðust leggja sig eftir fremsta megni til að skapa jákvætt og gott vinnuumhverfi í 

ofangreindu viðtali. Ef samskiptahæfileikar og siðferðisleg gildi leikstjóra eru ekki sterk 

gæti það valdið því að leikstjóri fari ofbeldisfullar og niðrandi leiðir gagnvart  

listrænum aðstandenum sýningarinnar til að ná fram tilsettum markmiðum ásamt því að 

styrkja stöðu sína sem aðal listræni stjórnandinn.  

Varðandi þróun leikstjórahlutverksins þá bendir Ólafur á að bæði leikarar og 

leikstjórar séu farnir að taka meira þátt í að búa til sýninguna og að handritið sem listaverk 

sé orðið minna heilagt. Leikstjóri hefur t.a.m. leyfi til að bæta við senum sem eru ekki í 

handritinu o.s.frv. Einnig eru leikstjórar farnir að hafa áhrif á hvaða leikverk verði sett upp 

í samtali við leikhússtjóra. Kristín nefnir það einnig að heilagleiki handritsins fari 

þverrandi, þó finnst henni enn leikarinn vera í algjöru fyrirrúmi í sviðssetningunni, sem er 

gamalgróið viðhorf. Kristínu finnst mikilvægt að hafa hugfast að leikstjórinn er 

sviðssetjari, og að það þurfi að hlúa að öðrum þáttum en leikaranum einum þegar kemur að 

uppsetningu verka. Benedikt bendir á að leikhúsaðferðin sem heitir devised sé ekki ný af 

nálinni og hafi heitið samvinna hér áður og að leikhúsið bjóði enn upp á skýran strúktúr. 

Undirbúningsvinna leikstjóranna er ólík milli þeirra þriggja. Kristín er þeirrar 

skoðunnar að kerfin (greiningarkerfi fræðimanna úr sviðslistaheiminum) redda engu. Þrátt 

fyrir að hún hafi t.d. rannsakað Mayerhold, Eisenstein, Grikkina og lesið sér til um ýmsa 

aðra fræðimenn treystir Kristín frekar innsæinu. Þegar á hólminn er komið verður maður 

að eiga það við eigin þroska, eigin stöðu og eigin upplifun hvaða listræna leið verði fyrir 

valinu. Kristín segir að ef leikstjóri beitir ímyndunaraflinu, innsæinu og dvelur með 

textanum eða ákveðinni persónu í nægan tíma ( þetta þýðir að leikstjórnarvinnan hefjist 

mörgum mánuðum áður en æfingarferlið hefst) þá komi eitthvað til manns. Eiginlegur 

kjarni verksins er mikilvæg vitneskja til þess að geta hafið æfingaferlið, og kjarninn sem 

Kristín finnur er eitthvað sem að höfundi hefur yfirsést, eða ekki velt fyrir sér. Hvernig hún 

kemst að botni verksins er mystískt að hennar mati, og krefst ekki frekari útskýringa. 

Ólafur notast við greiningartæki frá rússneska leikstjóranum Tovstogonov sem var 

uppi á 20. öld. Tovstonogov þróaði kerfi Stanislavskíjs ( kerfi gerðarlegar greiningar) 

áfram en byggir samt á sömu grunn lögmálum eins og nefnd voru hér að ofan. Jafnframt 
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reynir Ólafur að svara grundvallarspurningum um verkið fyrirfram, eins og t.d.: af hverju 

ætla ég að setja upp þetta leikrit? Hvað vil ég að áhorfendur gangi út með í lok sýningar? 

Benedikt talar um að það hafi mikil áhrif á undirbúningsvinnu hans í hvaða rými 

verkið sé sýnt, en að öðru leyti dugi ekkert annað í stóru leikhúsunum en að vera 

undirbúinn með skýra stefnu. 

Leikstjórarnir eru allir sammála um mikilvægi þess að leyfa ferlinu að fara með sig 

í óvæntar áttir. Kristín talar um að vera með skýra sýn þegar maður leggur af stað, hvaða 

niðurstöðu maður áætlar. En hún imprar á því að æfingarferlið sé þróunarferli og að 

hugmyndir þróist oft mjög fallega á leiðinni og hafa oftar en ekki áhrif á niðurstöðuna sem 

maður var búinn að áætla í undirbúningsvinnunni. Benedikt talar um að maður skapi 

leiksýninguna aldrei einn og að maður sé vanmáttugur gagnvart svo mörgum liðum og því 

sé mikilvægt að prófa hluti á leiðinni. 

Ólafur segir að hann sé alltaf með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvernig 

verkið eigi að spilast út. Þó mælir hann ekki með því að keyra á fyrstu sýn vegna þess að 

það geti stíflað fæðingu sameiginlega hlutans sem leiksýningin er. Ólafur segir að allir 

þurfi að eiga hlut í uppsetningunni, þannig standi hún best. Leikstjórn, eða verkstjórn, 

snýst ekki um að gera allt sjálfur, vita allt sjálfur, heldur að virkja alla aðra í kringum sig. 

Varðandi leikstjórnaraðferð þá leggur Ólafur áherslu á sameiginlega greiningu á 

verkinu, texta, aðstæðum, baráttu hverrar persónu og herbrögð sem hver persóna notar í 

tilteknum aðstæðum. Hann hefur aldrei sagt leikara hvar hann á að sitja eða standa og telur 

að þeir finni út úr því sjálfir. Auk þess finnst Ólafi mikilvægt að hafa sýningar lifandi, þ.e. 

að festa ekki endilega gjörðir ef leikarar finna ekki innistæðu fyrir þeim. Þannig verður 

hver sýning lifandi og lífræn. 

Kristin er í svipuðum hugleiðingum þegar hún talar um að gefa leikurum fáein 

stikkorð svo að leikararnir finni sannleikann innra með sjálfum sér. Það er ekkert mál að 

kaffæra leikaranum í nótum en hún er á móti því. Sannleikurinn innra með leikaranum er 

lærdómur sem hún dró af því þegar að rússneski leikstjórinn Alexei Borodin hélt námskeið 

fyrir leikhúslistafólk á Íslandi árið 1997. Kristín segir einnig að leikarinn verði að fá að 

styðjast við ímyndunaraflið sitt, enginn hefur sömu stöðu gagnvart persónuninni og 

leikarinn sjálfur. Leikstjórinn veit ekki allt, leikarinn veit ýmislegt sem maður veit ekki 

sjálfur. Leikarinn er búinn að byggja þessa persónu upp frá rótum, en leikstjórinn getur leitt 

leikarann í áttina að niðurstöðu um þessa persónu. Fyrir Benedikt er það mismunandi 

hvaða sviði hann er að leikstýra og með hvaða hópi. Hann talar um enskan leikstjóra og 

þýskan leikstjóra sem hann segir vera hugtök sem Peter Brook hafi fundið upp á. Þýski 
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leikstjórinn er sá sem skipar leikurunum fyrir, setur stöður o.fl. en breski leikstjórinn velur 

úr tilboðum sem leikararnir koma með. 

Á minni sviðum, þegar hann er að vinna með fólki sem hann hefur oft unnið með 

áður, fólki sem e.t.v. þekkir leikstjórnartungumálið sitt finnst honum hann ekki þurfa að 

handstýra of mikið. Ef Benedikt aftur á móti leikstýrir á stórum sviðum er tilhneiging hans 

að handstýra meira. Benedikt hefur einnig mikið notast við status-leiki Keith Johnsstone, 

vegna þess að hann telur þá hafa svo skýrar aðgerðir fyrir leikaranna til að vinna með.  

Varðandi þróun á leikstjórnarstíl segir Kristín að hún hafi þróast úr þeirri átt að hafa 

handstýrt leikurum yfir í það að vera afslappaðri og gefa leikurum meira rými. Benedikt 

talar um þróun sína á þann hátt að hann byrjaði að leikstýra á minni sviðum og þegar hann 

færðist yfir á stóru sviðin fór hann að handstýra meira. Ólafur talar um að við hvert 

verkefni sem hann klárar verður hann öruggari og þ.a.l. verði einfaldara að vinna með 

honum, hann gefi leikurum og listrænum aðstandendum meira traust sem leiðir til frekari 

rannsóknar hjá öllum aðstandendum verksins.  

Aðspurð um áhrif kvikmynda- og sjónvarpsleiks á leikhús voru Benedikt og Kristín 

sammála um að áhrif þeirra væru sterk og að sjónvarpsleikur væri mjög ríkjandi í 

leikhúsinu í dag. Benedikt segist oft sakna annarra leikstíla en hinum natúralíska og segir 

að orkustig leiks sé oft lágt í dag, jafnvel óeðlilega lágt miðað við senuna sem er í gangi af 

því leikararnir eru að reyna að vera eðlilegir. 

Kristín segir raunsæið hafa verið ríkjandi lengi og talar um þá klisju að leikhús eigi 

að endurspegla raunveruleikann. Hún bendir á að ef leikhús hafi þann eina tilgang að 

endurspegla raunveruleikann þá segir leikhúsið manni ekkert meira en raunveruleikinn 

getur sagt og þá sé þetta lokað kerfi sem ekkert nýtt komist inn í. Svo nefnir Kristín að hún 

hafi stundum fengið athugasemdir frá leikhúsfólki sem kemur á rennsli í lok ferlis um að 

gera hlutina ögn eðlilegri. 

Kristín telur sig þó ekki sig hafa verið valdbeitta listrænt, eins og spurningin: Hefur 

þú einhverntímann ætlað að prófa eitthvað djarft varðandi leikstíl eða uppsetningu en svo 

hefur þér verið ráðlagt frá því? kveður á um. Ólafi hefur verið ráðlagt að gera eitthvað 

ekki, en það tengist þó frekar fjárhagslegum þáttum heldur en stórum listrænum 

ákvörðunum. Benedikt hefur ekki upplifað þetta heldur, þó viðurkennir hann að hann vilji 

vinna með stærri leikstíla, en að það sé vandmeðfarnara. 

Við greiningu á þessu viðtali sést glöggt hversu stór þáttur leikarans er í að skapa 

sína persónu, samband milli sín og annarra persóna og þar fram eftir götum. Þetta mikla 

traust sem leikarinn fær til að skapa sviðsverkið í heild sinni gæti valdið því að leikstíllinn  
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sem á sér stað í sýningum verður ekki öðruvísi en natúralískur. Ef að leikstjórinn hefur 

ekki með sér danshöfund eða einhvern til að annast sviðshreyfingar má áætla að það 

gleymist að rannsaka þær samhliða því að koma eiginlegri sögu til skila.  

Í fljótu bragði mætti álykta að hlutverk leikstjórans væri að skapa traust rými fyrir 

fólk til þess að skapa innan í og svo þegar mörg tilboð liggja á borðinu tekur leikstjórinn 

ákvarðanir. Eða ekki, en eins og Ólafur nefndi í viðtalinu segist hann aldrei hafa sagt 

leikurum hvar þeir ættu að standa eða sitja. 

Það sem þykir sérstaklega áhugavert í þessu viðtali eru ummælin sem Kristín 

kemur með um listræna stjórnendur leikhúsanna og þeirra vangaveltur undir lok ferlis. Það 

að listrænir stjórnendur leikhúsanna komi inn á æfingar rétt fyrir frumsýningu og tala við 

leikstjóra sýningar um að tiltekin atriði þurfa að vera eðlilegri, raunsærri, bendir sterklega 

til þess að leikhúsið sé hrætt við að gera eitthvað „óeðlilegt“. Það sem Benedikt segir um 

að hafa oft viljað prófað að rannsaka stóra og fjölbreytta leikstíla þegar hann er að leikstýra 

en endað á að gera realískari hluti af því að þessir stærri og óeðlilegri leikstílar séu 

vandmeðfarnari þýðir mögulega að tíminn sem fari í uppsetningu á verki sé ekki nægur. Til 

þess að skapa svipaðan leikstíl og til að stemma orkustig í sviðsetningu væri e.t.v. hentugt 

ef að leikararnir hefðu unnið saman áður, og að leikstjórinn hefði leikstýrt þeim hóp. Í 

atvinnuleikhúsunum, þar sem leikurum er skipt niður á verkefni eftir hentugleika hverrar 

og einar uppsetningar eru leikarar oft ekki að vinna saman nema í einni sýningu á ári. Auk 

þess eru ákveðnar tilfærslur á leikurum inn og út úr fastráðningu, svo erfitt gæti reynst að 

skapa sterka liðsheild meðal leikaranna. Leikstjórinn á svo að passa upp á að öllum líði vel 

í vinnunni, gæta þess að allir séu að sinna verkefninu á skapandi hátt, fólki sem hann hefur 

jafnvel ekki unnið með áður.   

Gæti verið að leikstjórinn hafi áhyggjur að með því að tala um leikstíl og reyna að 

stilla af samrýmdar sviðshreyfingar og tjáningu, setji hann leikurunum of þröngar skorður, 

sem gæti ollið því að leikari missi traust gagnvart leikstjóranum og trú á verkefninu? 

Tíminn sem fer í að byggja hollt og traust vinnuumhverfi er alltaf einhver, þar sem leikarar 

innan leikhúsanna hafa endilega ekki unnið saman. Svo ekki sé minnst á þá fjárfestingu 

sem felst í að vinna saman að því að finna út leikstíl, tjáningarform og líkamsbeitingu sem 

passa verkinu, þá er átta vikna tímabil knappur tími. Aðspurður hvort að hann sjái 

höfundareinkenni hjá íslenskum leikstjórum, sagðist gagnrýnandinn Þorgeir Tryggvason 

ekki geta gert það hjá öllum. 38  

                                                
38 „Viðtal við Þorgeir Tryggvason.” 
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Hann bendir á að það sé mögulega vegna þess að landið sé lítið og að allir séu að vinna alls 

staðar og að afgerandi stíll verði ekki til nema í náinni samvinnu með sama listræna 

teyminu og leikhóp ár eftir ár.  

Þorgeir segir einnig að ef hann sem gagnrýnandi myndi sjá ósamræmi í leikstíl á 

sviðinu þannig að það myndi vekja athygli hans, myndi hann draga þá ályktun að um 

listræna ákvörðun væri að ræða, vegna þess að maður gengur út frá því að flest (á sviðinu) 

sé ákveðið og meint. 

Hver á að ráða leikstíl verks? Er það höfundur? Leikstjóri? Einstaka leikarar eða 

leikhópurinn sem heild? Í bók sinni Tóma rýmið sem hefur áður verið nefnd hér fjallar 

Peter Brook um skyldur leikstjórans og segir að það sé almenn vitneskja að leikmyndir, 

búningar og tónlist séu hlutir sem þurfi að endurnýja í hverri sýningu. En svo þegar kemur 

að velja leikstíl og hreyfimynstur persóna verksins verði óskýrt hver eigi að stýra því og að 

aðstandendur sýningarinnar hafa þá tilhneigingu að trúa því að ef leiktextinn sé skýr hvað 

persónur varðar og sviðslýsingarnar nægar þurfi leikarinn ekki að breyta tjáningu sinni.39 

Eiga þá leikarar að sjá um að samræma sig? Leikarar með sinn mismunandi 

bakgrunn, reynslu, sviðstungumál og samvinnuhæfileika eru ekki færir um að ákveða 

sjálfir hvernig leikstíll henti hverju verki fyrir sig. Söngvarar og dansarar hafa kennara með 

sér allan sinn feril en um leið og leikari hefur feril sinn hefur hann engan leiðsögumann til 

að þroska sig sem listamann, að utanskildum þeim uppsetningum sem hann tekur þátt í og 

þeim leikstjórum sem leikararnir vinna með. Leikstjórarnir geta þó ekki lagt of mikla 

áherslu á að þroska hvern og einn leikara (sérstaklega ef þeir eru margir í uppsetningunni) 

af því markmiðið er að setja upp tiltekið verk á ákveðnum tíma. Peter Brook segir að það 

fari ekki endilega saman að byggja upp feril og listrænan þroska og að þegar leikara vegni 

vel á ævinni þá sé tilhneigingin sú að allt sem hann gerir á sviðinu verði stöðugt 

einsleitara.40  

Væri hægt að álykta að það sama gildi um leikstjóra? Tökum sem dæmi ungan 

leikstjóri að stíga sín fyrstu skref í annaðhvort Borgar- eða Þjóðleikhúsinu og gefum okkur 

að hann fari vel af stað. Ef sýningin gengur vel fær leikstjórinn mögulega tækifæri til að 

setja upp sýningu aftur á næsta leikári. Af hræðslu við að verða óvinsæll, gera mistök eða 

fá ekki annað tækifæri hjá leikhúsinu tekur hann svipaðar ákvarðanir og setur upp svipaða 

sýningu aftur, sem fær einnig aðsókn. Gæti þetta munstur endurtakið sig í sama takt og 

Brook talar um hjá vinsælum leikara? 

                                                
39 Guðni Elísson, Tóma rýmið, blaðsíða 44. 
40 Guðni Elísson, Tóma rýmið, blaðsíða 57. 
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Leikstjórinn hefur, rétt eins og leikarinn engan kennara eða leiðbeinanda í 

markaðsdrifnu og miðasöluháði leikhúsi, nema hann kjósi að endurmennta sig sjálfur og 

þar með segja skilið við tekjur og þau atvinnutækifæri sem bjóðast honum. Það er ekki 

nema stöku sinnum sem að leikstjórar frá öðrum löndum koma til Íslands og kenna, sbr. 

kennarinn Borodín, sem Kristín fjallaði um í viðtalinu að hafi breytt hugmyndafræði sinni. 

 

III 

 

Í atvinnuleikhúsunum á Íslandi virðast vera sérstök tækifæri fyrir leikara til þess að 

leikstýra verkum. Ein ástæða gæti verið að vinsælir leikarar líta stundum á það sem eðlilegt 

næsta skref á sínum ferli að takast á við að leikstýra verki, þrátt fyrir litla reynslu á því 

sviði. Það sem er áhugavert við þessa kenningu er að við sjáum þetta ekki ganga í hina 

áttina, þ.e. að leikstjórar ákveði einhvern tímann á ferlinum að fara að leika eða hanna 

leikmyndir ef út í það er farið. Þriðja ástæðan gæti verið að leikstjórnarstarfið er að 

einhverju leyti fjölskylduvænna starf, það er í það minnsta ekki skylda að mæta á 

leiksýningar sem búið hefur verið að frumsýna, svo leikarar sem vilja sinna fjölskyldum 

sínum betur færa sig mögulega yfir í það hlutverk, fá þeir tækifæri til þess. Ástæður 

leikhússins til þess að ráða inn leikara eru mögulega þær að þeir eru oftar en ekki þekkt 

nöfn í samfélaginu og þá seljast sýningar sem þeir eru að leikstýra e.t.v. betur en hjá 

menntuðum leikstjórum, sem aftur eru minni „stjörnur“. Önnur ástæða er kannski sú að fáir 

íslendingar eru með eiginlega leikstjórnarmenntun og þar af leiðandi úr fáum 

leikstjórnarmenntuðum listamönnum að velja. Sú þriðja er að leikararnir ráðnir í að 

leikstýra eru oft að vinna innan hússins og þekkja þess vegna leikhússtjóra og þá sem sjá 

um að skipuleggja komandi leikár. Sviðshöfundabraut Listaháskóla Íslands var stofnuð 

árið 2005 og þrátt fyrir að það sé hægt að leggja áherslu á leikstjórn í náminu er námið ekki 

eiginlegt leikstjórnarnám þar sem nemendur læra að leika og skrifa samhliða leikstjórn.4142  

Hvaða reynslu hafa leikarar af leikstjórn? Reynslan sem þeir hafa öðlast felst 

væntanlega í þeim uppsetningum sem hver og einn leikari hefur tekið þátt í, og þar með 

séð hvernig mismunandi leikstjórar vinna. Vissulega tekur leikarinn þátt í 

greiningarvinnunni með leikhópnum, og kann því deili á því hvernig það ferli virkar. 

Vafalaust hafa þeir mikinn skilning og reynslu á vinnu leikarans, og ná þess vegna 

mögulega að styðja vel við leikara sýningarinnar og hjálpa þeim að ná sínum markmiðum 

innan verksins. Leikarinn er þó einungis einn þáttur af mörgum þegar kemur að 

                                                
41 Inga María Leifsdóttir, „Glæný leiklistardeild tekin til starfa“, Morgunblaðið, 30. desember 2005. 
42 „Sviðshöfundabraut“. 
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uppsetningu leikverks. Leikarinn fær mjög ólíklega að skyggnast inn í 

undirbúningsvinnuna sem leikstjórinn gerir áður en hann mætir á æfingar, sem er töluverð. 

Auk þess er leikarinn að vinna með sína persónu í verkinu og samband sitt við aðrar og 

ætti því að hafa lítinn tíma til þess að fylgjast með leikstjórnaraðferðum yfir allt ferlið, sé 

hann að vinna sína vinnu af alhug. 

Eru leikarar sem takast á við sín fyrstu leikstjórnarverkefni þá ekki í stakk búnir til 

að takast á við þau? Af hverju fá þeir þá traust frá stóru leikhúsunum í landinu til þess að 

setja upp verk? Hverjar eru áherslur leikara sem verða leikstjórar? Eins og nefnt var hér 

áðan er lítið um menntaða fagmenntaða leikstjóra, sem veldur því að leikhússtjórar verða 

að leita á önnur mið til að manna leikstjórastöðurnar. Mögulegt er að viðhorfið á Íslandi 

gagnvart leikstjórn sé að það sé hægt að ganga í starfið, það sé ekkert frábrugðið vinnu 

leikarans í sjálfu sér43. Óneitanlega eru störf leikara og leikstjóra tengd, en það þýðir ekki 

að það sé hægt að ganga í þau án undirbúnings og reynslu. 

Þarf leikstjóri menntun? Þarf hann e.t.v. einungis pláss, ró og næði til að gera 

mistök? Hvers virði er menntun þegar kemur að leikstjórnastarfinu? 

Í bók sinni A director prepares eftir leikstjórann Anne Bogart talar hún um þróun 

sína sem leikstjóra. Fyrst um sinn hafi hún hikað við það að trufla leikaranna við vinnu 

sína vegna hræðslu um að þurfa að taka ákvörðun og þar með hefta náttúrulegu flæði 

leikaranna sem virtist ganga vel á sviðinu án hennar. Undir lok ferlis hafi svo kvíði tekið 

við hjá leikhópnum vegna þess að þau voru ekki búin að ákveða neitt. Á endanum tók 

Bogart ákvörðun, sem skilaði sér í auknu öryggi leikaranna þar sem ramminn varð skýrari. 

Hún lýsir þróun sinni þannig að með aukinni reynslu hafi hún verið öruggari í því að taka 

listrænar ákvarðanir fyrr í ferlinu.44 

Bogart segir einnig að eitthvað skiptir áhorfendur máli einungis ef það skiptir mann 

sjálfan (leikstjórann) máli. Ef maður gefur hlutum, hreyfingu, gjörð eða leikstíl athygli 

mun skuldbinding þín gagnvart því að gefa þessum tiltekna hlut athygli skapa spennu sem 

veldur áhuga áhorfandans. Ef einhverju er ekki gefinn gaumur af annaðhvort leikstjóra eða 

leikara mun sá hlutur ekki fanga athygli áhorfenda. Hluturinn verður þar af leiðandi 

ósýnilegar, vegna þess að gefa einhverju athygli skapar viðveru þess. 45 

Ef við yfirfærum þessa kenningu yfir á leikstíl sýningar myndi fólk ekki taka eftir 

neinu sérstöku í fari persónanna ef ekki væri gáð að leikstílnum. Áhorfendur myndu ekki 

                                                
43 Kannski er þetta svipað og með iðnmenntun málara? Afskaplega margir telja sig kunna að mála þrátt fyrir 
að hafa aldrei lært þá iðn. En flestir hafa vissulega séð málað oftar en einu sinni og jafnvel tekið til hendi við 
það með menntaðann málara sér við hlið. Samt er það sérstök iðngrein að læra málun, líkt og það er sérstök 
iðngrein að læra trésmíði og blikksmíði. 
44 Anne Bogart, A Director Prepares, blaðsíða 51 og 52. 
45 Anne Bogart, A Director Prepares, blaðsíða 59. 
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laðast að eða velta vöngum yfir tjáningarformi raddar og líkama leikarans heldur mögulega 

einbeita sér að einhverju öðru á sviðinu, t.d. textanum, leikmynd eða einhverju sem hefur 

verið gefin sérstök athygli. 

Út frá þessari hugmynd Bogart um ákvörðun mætti álykta að oftar en ekki sé 

leikstíl ekki gefinn sérstök athygli í íslenskum leikhúsum. Ástæðan fyrir þessari ályktun er 

sú að það er augljóst þegar leikstíllinn hefur verið ákveðinn, eins og sést t.a.m. í 

trúðleikssýningum. 

Nú er vel hægt að velta því fyrir sér af hverju það ætti að ákveða leikstíl við gerð 

sýninga í stað þess að gangast við því að áhorfendur vilji sjá „eðlilegt“ fólk upp á sviði. Af 

hverju að reyna eitthvað annað en að skapa „trúverðugt“ líf á sviðinu? 

Í fyrsta lagi er hægt að færa rök fyrir því að það sem áhorfendur eða manneskjur telja 

„trúverðugt“ sé eflaust síbreytilegt og miðast út frá hverri manneskju á hverjum tíma í 

sögunni. Ef leikhúsið á að vera tæki til að rannsaka t.a.m. mannlegt eðli hlýtur það að þýða 

að rannsaka hvernig við tölum, hvernig við hreyfum okkur og hvernig við högum 

samskiptum okkar við aðra. Kristín Jóhannesdóttir sagði í ofangreindu viðtali að ef 

leikhúsið hafði þann eina tilgang að endurspegla raunveruleikann væri þetta lokað kerfi 

sem ekkert nýtt eða öðruvísi kæmist inn í. Ekki viljum við slíkt leikhús. 

Í viðtali sem var tekið við leikstjórann Robert Wilson þegar hann kom hingað til 

landsins til að sýna verkið sitt, sem samið var út frá norræna goðsagnabálkinum Eddu, 

segir Robert að áhugi hans fyrir því að sviðsetja Eddukvæði væri sú að þær sögur væri allt 

annar heimur en sá sem við búum og hrærumst í, og hann hafi haft áhuga á að skapa 

þennan heim frekar en að horfa á þá veröld sem blasir við honum daglega. Ef hann aftur á 

móti hefði áhuga á að sjá heiminn sem hann byggi í gæti hann þess vegna beðið eftir 

strætó. Þegar hann var að þróa sína sýn sem listamaður hafi honum þótt barátta Broadway 

við að setja fram natúralískt, eðlilegt, sálrænt leikhús á svið, tilgerðarleg tilraun. Wilson 

laðaðist frekar að danshöfundum þess tíma vegna þess að þeir reyndu ekki að apa eftir 

raunveruleikanum heldur sköpuðu sinn eigin, óraunverulega heim. 

Sem leikstjóri lætur Wilson sig varða alla þætti þegar kemur að sviðssetningu, þar 

með talið lýsingu, hönnun o.fl. til að skapa sem sterkastan heildarbrag sýningar, og allir 

þættir eru að hans mati jafn mikilvægir. Wilson fjallar t.d. um lýsinguna eins og persónu í 

verki. 

Wilson segist jafnframt sakna orðaforða augnanna, opinbera sálarinnar, sem getur 

sagt okkur svo ótrúlega mikið um manneskjur, og segir að við höfum tapað því að nota 

eiginleika augnanna á sviðinu. Ástæðan fyrir tapi eiginleika augnanna í vestrænu leikhúsi 

segir hann að það sé natúralismanum að kenna, að allt (á sviðinu) þurfi að vera eins og í 
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lífinu sjálfu. Ástæðan fyrir því að hann setti upp Eddu er sú að þetta sé allt annar heimur en 

hann eigi einnig birtingarmyndir í sinni eigin fortíð, og þrátt fyrir að heimur Eddu sé 

gríðarstór, yfirþyrmandi og forn þá geti hann á sama tíma verið samtímalegur. Hann segir 

jafnframt að maður sjái vanalega ekki slíkt í leikhúsi.46 

 

IIII 

 

Áherslur leikstjóra eru eflaust jafn fjölbreyttar og þeir eru margir. Í viðtölunum sem tekin 

voru við skrif þessarar ritgerðar skein í gegn að eitt helsta hlutverk leikstjórans í 

uppsetningum Þjóðleikhússins og Borgarleikhúsinu er að skapa traust vinnuumhverfi, gefa 

öllum aðstandendum listrænt frelsi og rödd þeirra vægi í umræðum, vinna 

undirbúningsvinnuna en leyfa ferlinu að þróa verkið og upprunalegar hugmyndir í átt þar 

sem allir eiga hlut í uppsetningunni. Svo virðist sem leikarar með litla sem enga 

leikstjórnarmenntun eigi greiðan aðgang að því að leikstýra verkum hér á landi, sem gæti 

ollið því að flóra verka og áherslna verði einsleitari. Þar sem leikarar sem leikstýra hafa 

einungis þá reynslu af leikstjórn sem þeir hafa fengið í gegnum sýningar (þegar þeir eiga 

að vinna í eigin persónusköpun og sambandi við aðra leikara), gæti það þýtt að 

undirbúningsvinna þeirra sem leikstjórar verði undir, í það minnsta óhefðbundin. 

Leikarar hafa óneitanlega mikla reynslu af því að vera leikari í uppsetningum, og gætu þess 

vegna lagt ofuráherslu á leikaravinnuna. Það gæti leitt til þess að þegar þeir ganga í 

leikstjórahlutverkið gefa þeir öðrum listrænum stjórnendum sýningarinnar fullt frelsi, í stað 

þess að gera sér grein fyrir hlutverki sínu sem sviðsetjari og leggja jafna áherslu á alla 

listræna þætti í undirbúnings- og æfingaferlinu.  

Leikstjóri, sem hefur iðulega átta vikna tímabil til að undirbúa verk, þarf að passa 

að öllum líði vel og geti unnið saman ásamt því að ná sögunni til skila. Hafi hann ekki 

unnið með tilteknum leikurum áður þarf hann að samrýma eða kenna leikurum sitt 

sviðstungumál og ef hugmyndir um leikstíl og líkamsbeitingu eru ekki skýrar frá byrjun 

gæti það valdið því að leikstjóri gleymi að leggja áherslu á eða rannsaka þann vinkil 

uppsetningarinnar. Í markaðsdrifnu leikhúsi fá leikarar sem verða vinsælir snemma á 

ferlinum lítil tækifæri til að þroskast sem listamenn, þar sem þeir þyrftu að segja nei við 

tilboðum um peningaöflun, vinnu og góð hlutverk til þess að þróast frekar sem listamenn. 

Það sama gildir um leikstjóra, þeir eru sjálfir ábyrgir fyrir þroska sínum. Það gæti þýtt að 

leikarar og leikstjórar séu ekki í stakk búnir til þess að þróa með sér fjölbreyttar aðferðir til 

                                                
46 Magnús Guðmundsson, „Hvers vegna við sköpum leikhús“, Vísir.is, 16. júní 2018. 
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að leika og leikstýra. Ef við blöndum þessum vangaveltum við hversu mikið traust leikari 

fær til að vinna eigin persónu og samband við aðra á sviðinu, gæti það leitt til þess að 

leikarinn falli í viðjur vanans og leiki eins og hann hefur gert áður. Ásamt þessu eru 

leikhúsin háð miðasölutekjum, sem leiðir e.t.v. til þess að þau séu hrædd við að taka djarfar 

ákvarðanir í uppsetningum, sem kemur auðvitað niður á rannsóknum á leikhúsforminu. 

Sjónvarpið, kvikmyndir og vinsældir natúralísks leiks hjá þeim miðlum hafa sett sitt mark 

á viðtekin gildi um hvernig skal leika, og þær hugmyndir hafa smitast út í leikhúsið. Þrátt 

fyrir það virðast áhorfendur áhugasamir fyrir því að sjá draumkenndar og óhefðbundnar 

sýningar, sem hlýtur að þýða að þeir séu tilbúnir til að sjá rannsóknir með leikstíl og fleiri 

þætti. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvenær þessar venjur og hefðir nútímans í 

tengslum við leikstíl og fleiri þætti, fjara út fyrir nýjungum. 
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