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4 

Inngangur 
Mutter Courage og börnin hennar eftir Bertolt Brecht nefnist það verk sem Listaháskóli 

Íslands setti upp sem útskriftarverk leikaranema í ár, í leikstjórn Mörtu Nordal. Heimurinn 

sem tekist var á við er stór og umfangsmikill og var ekki síst áskorun þar sem höfundurinn 

er hvað þekktastur fyrir aðferð sem kallast framandgerving og er töluvert frábrugðin þeirri 

leiktækni sem við höfum lært að tileinka okkur, þau þrjú ár sem við höfum verið í náminu. 

Það er að mörgu að huga þegar skapa á heim sem styðst við framandgervingu en þarf á 

sama tíma að vera sannfærandi og skila þeim tilfinningum til áhorfanda sem lagt er upp 

með. Það að setja sig inn í þankagang fólks sem lifir á stríðshrjáðum tímum er margþætt 

verkefni og þarf töluverða rannsóknarvinnu til þess að komast að því hvernig lífið gengur 

fyrir sig í þess háttar aðstæðum, hvernig fólki líður, hvers vegna fólk bregst við á þann hátt 

sem það gerir í aðstæðum sem þessum o.s.frv. Efnið er fjarlægt og óraunverulegt fyrir 

manneskju sem elst upp í vestrænu samfélagi sem ekki enn hefur þurft að upplifa stríð í 

sínu nánasta umhverfi og þess þá heldur er mjög mikið atriði að farið sé vel í heiminn, 

aðstæðurnar, tilfinningarnar og þá sýn sem fólk hefur á heiminn í kringum sig á tímum 

hörmunga, hvað skiptir raunverulega máli?    

Í þessari ritgerð mun ég fara yfir það hvernig ég tókst á við þá áskorun að skapa 

karakter með framandgervingu að leiðarljósi og þá staðreynd að lítil áhersla var lögð á 

yfirferð og undirbúningsvinnu með hópnum öllum í byrjun ferilsins og hvernig ég vann 

mig sjálfstætt nær þeim heimi og karakter sem unnið var að. Ritgerðinni verður skipt upp í 

fimm meginkafla og mun ég í þeim leytast við að veita innsýn í það ferli sem átti sér stað á 

æfingartímabilinu. Í fyrstu mun ég fara lauslega yfir verkið sjálft og þá persónu sem ég lék 

í verkinu, Mutter Courage og tengsl hennar við aðra karaktera verksins. Í kjölfar þess mun 

ég fara yfir rannsóknar- og undirbúningsferlið, hvernig því var háttað að þessu sinni og að 

hvaða leyti það var frábrugðið því sem við eigum að venjast hingað til í náminu og hvernig 

ég tókst á við karaktersköpun í ljósi þess. Í þriðja kaflanum mun ég rýna í aðferðir Bertolts 

Brechts og hvernig til tókst að vinna með þær. Að lokum fer ég ofan í saumana á minni 

vinnu og karaktersköpun í ferlinu öllu og hvernig ég samræmdi ofangreindar aðferðir og 

hvar áherslur mínar lágu í þeirri vinnu. Þeim köflum er skipt í tvennt, annarsvegar kafli um 

karaktersköpun og hins vegar sérstakur kafli um þá tæknilegu vinnu sem stuðst var við í 

ferlinu. 
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Verkið 

Mutter Courage eftir Bertolt Brecht er oft talið vera eitt áhrifamesta leikverk 20. aldarinnar 

og þykir það ekki síður eiga við í dag þar sem verkið er fyrst og fremst stríðsádeila með 

áherslu á kapítalíska nálgun manneskjunnar til stríðs. Í verkinu lék ég ásamt tveimur öðrum 

bekkjarsystrum mínum Mutter Courage og skiptum við því hlutverkinu á milli okkar 

þriggja. Verkið hverfist um Mutter og börnin hennar þrjú, þau Eilíf, Schweizerost og 

Katrínu. Verkið gerist í þrjátíu ára stríðinu og Mutter Courage er farandsölukona sem 

græðir á því að selja vörur í stríðinu og bölvar því þegar friður kemst á, hún ferðast á milli 

landa með söluvagninn sinn og börnin sín þrjú. Í framvindu verksins æxlast hlutir á þá leið 

að hún missir börnin sín þrjú eitt af öðru og er hægt að rekja dauða þeirra allra til 

ábyrgðaleysis hennar gagnvart þeim og þá yfirgengulegu áherslu hennar á að græða og fá 

sem mest út ur hlutunum peningalega séð. 1 

 

Grunnvinna  

Rannsókn á heimi verks 

Í gegnum þau þrjú ár sem við höfum verið í náminu höfum við kynnst ýmsum 

aðferðum varðandi nálganir á hlutina, bæði hvað varðar verkin sjálf sem tekist er á við og 

einnig hlutverkin. Heimur verksins er það sem fyrst er skoðað og farið er vel yfir hvaðan 

þeir aðilar sem um ræðir eru að koma. Yfirleitt hefur það verið svo að hópurinn ásamt 

kennara eða leikstjóra byrjar ferlið á því að kafa saman ofan í þann heim sem verið er að 

fara inn í, við köllum þessa vinnu, grunnvinnu sem yfirleitt fer fram á borði. Og getur þessi 

vinna tekið allt að tvær vikur áður en farið er í senur í verkinu sjálfu. En á þeim tíma vinna 

leikarar sinn karakter samhliða því að kynnast heiminum og kafa ofan í hann með hópnum, 

jafnvel eru unnin verkefni verkleg eða bókleg sem allir taka þátt í og allt er þetta gert til 

þess að komast betur inn í þann heim sem verið er að vinna að og um leið auka skilning 

sinn á hugarheimi persónanna sem um ræðir. Það er undir hverjum og einum leikstjóra 

komið hvernig nálgast er efnið í fyrstu, hvort farið sé saman í borðvinnu og þá grunnvinnu 

sem til þarf til þess að átta sig á aðstæðum verksins og sögupersónanna sem takast skal á 

við. Í okkar tilfelli þróuðust hlutirnir á þann hátt að lítil sem engin borðvinna var unnin í 

sameiningu, verkið var lesið yfir og daginn eftir var farið út á gólf í senuvinnu. Sú 
                                                
1 Bertolt Brecht, ,,Mutter Courage og börnin hennar.“  
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ákvörðun leikstjóra gerir það að verkum að leikarinn þarf að hafa meira fyrir því að koma 

sér inn í hlutina, skilja heiminn, sína persónu og sambönd hennar við aðrar persónur 

verksins. Í aðstæðum sem þessum þarf leikari að vinna grunnvinnuna sjálfur meðfram því 

að vera byrjaður í senuvinnu.   

Fyrir mitt leyti þá tók það mig töluverðan tíma að komast á þann stað sem ég vildi 

vera á varðandi heiminn allan og persónuna sem ég lék. Ég var ágætis tíma að átta mig á 

því að það væri undir mér komið að gera þá grunnvinnu sem til þurfti, fyrstu vikurnar var 

ég svolítið týnd og átti erfitt með að tengjast karakternum mínum þar sem mig vantaði 

undirstöðurnar en smátt og smátt fór ég að vinna að því að finna grunninn fyrir mig sjálfa 

og mína persónusköpun. Ég byrjaði einfaldlega á því að lesa mér til um tíman sem verkið á 

að eiga sér stað á, þrjátíu ára stríðið sem háð var í Evrópu árin 1618-1648, eitt 

mannskæðasta stríð allra tíma. 2 Útfrá því las ég sögur sem færðu mig nær þeim veruleika 

sem ég átti að leika í verkinu. Sögurnar voru í ýmsum dúr, til að mynda hvernig fólk 

hagaði sér gagnvart hvort öðru á þessum tímum, hermenn gagnvart konum, börnum og 

almenningi, hvar fólk fékk mat og hversu mikilvægir farandsalar voru fyrir til dæmist 

hermennina, þeir gátu ekki verið án klæða og matar og voru því að miklu leyti háðir 

farandsölufólki og öfugt. Ef litið er eingöngu á þær staðreyndir og sögur sem ég kynnti mér 

eru mjög miklar upplýsingar í því efni fyrir mig sem leikkonu í þessum aðstæðum, því 

meira sem maður sekkur sér ofan í hlutina þeim mun meira fær maður út úr þeim og 

upplýsingarnar og aðstæðurnar setjast betur í mann.  

Þegar byrja á að skapa persónu verður að huga að öllum þáttum sem hjálpað gætu 

við að skilja hana betur, bæði andlega og líkamlega, kortleggja þarf tilfinningaleg tengsl 

hennar við aðrar persónur verksins og fylla út í þær eyður sem manni þykja óskýrar með 

því að búa til fortíðarsögur og styrkja þannig skilning manns á persónunni, hvaðan hún 

kemur og hvers vegna hún bregst við líkt og raun ber vitni í þeim aðstæðum sem verkið á 

sér stað í. Hvað varðar mína persónu þá byrjaði ég að skrifa hjá mér sögur og staðreyndir 

samhliða því sem ég las mér til um þrjátíu ára stríðið og búa mér til efni til þess að byggja 

karakterinn minn á. Ég sankaði að mér myndum til þess að hafa þær í sjónminninu, 

aðallega myndir af konum sem gáfu mér þann kraft sem ég sjálf var að reyna að skapa, það 

hefur alltaf hjálpað mér að nota myndir þar sem ég sé þær ljóslifandi fyrir mér og fæ 

orkuna beint í æð. 

                                                
2 Skúli Sæland, ,,Hvað geturðu sagt mér um þrjátíu ára stríðið?“  
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Bertolt Brecht og hið epíska leikhús 

Bertolt Brecht og hið epíska leikhús framandgervingarinnar krefst annarskonar 

aðferðafræði þegar kemur að karaktervinnu og uppsetningum verka. Nálgunin til verksins 

og karaktersköpunar er ekki sú sama og hjá öðrum ef til vill hefðbundnari leikskáldum, 

Brecht krefst ólíkrar nálgunnar á efnið og þann heim sem verið er að skapa. Til þess að 

greina stuttlega frá því hvað felst í framandgervingu og hinu svokallaða epíska leikhúsi 

Brechts þá var það skoðun leikskáldsins að leikhúsið ætti ekki að reyna að ná fram 

tilfinningalegri innlifun áhorfanda eða svokölluðu kaþarsis líkt og megin áhersla var lögð á 

í til dæmis leikhúsheimi Aristótelesar og hinu gríska leikhúsi. Að mati Brechts átti 

leikhúsið að stefna að hinu andstæða, það átti að sýna persónur sem afleiðingu þess 

umhverfis sem þær tilheyrðu og yrði upplifun áhorfandans að mestu því byggð á skynsemi 

frekar en tilfinningalegri afstöðu. Þessi aðferð átti að varpa ljósi á það samfélag sem 

manneskjan hefur skapað sér og afleiðingar þess. 3  

 

“…Hann gefur af þessum sökum lítið fyrir þá aðferð Staníslavskíj að hvatinn og 

markmiðin hjá persónunum séu notuð til að réttlæta gerðir þeirra.“ 4 

 

“… Það að hugsa í beinni línu orsakar og afleiðingar, eins og Staníslavskíj telur 

farsælast, felur í sér viðurkenningu á því að engu verði breytt. Brecht vill fara þveröfuga 

leið og brjóta hina beinu línu atburðarkeðjunnar til þess að áhorfandinn sé ætíð meðvitaður 

um það að persónurnar á sviðinu gætu brugðist öðruvísi við en þær gera.“5 

 

Í þessu tilfelli var okkur tilkynnt að við myndum styðjast að einhverju leyti við 

Brechtíska nálgun en ekki að öllu leyti. Það er persónurnar yrðu leiknar líkt og venjulega 

en við færum ekki inn í tilfinningasemi eða neitt slíkt, persónan ætti ekki að vera með þeim 

hætti að áhorfandi finndi til með henni, heldur ætti hann að sjá hana og hvaða afleiðingar 

ákvarðanir hennar hafa í för með sér. Atburðarrásin á sviðinu var einnig hlutuð niður og 

átti alltaf að vera á þann hátt að áhorfandi fengi aldrei að upplifa langan tíma án þess að 

                                                
3 Trausti Ólafsson, ,,Framandgerving í epísku leikhúsi: Bertolt Brecht 1898-1956,“ 193-219. 
4 Ibid., 197. 
5 Ibid., 197. 
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vera kippt inn í raunveruleikann á ný og finna fyrir því að hann væri eingöngu staddur í 

leikhúsi. Til þess að koma í veg fyrir slíkan misskilning voru vinnu ljós kveikt með 

reglulegu millibili, leikarar skiptu um búninga á sviðinu og voru ekki í karakter á meðan og 

leikarar skiptu jafnvel um hlutverk. Spurningar sem áhorfandi gæti hugsanlega velt fyrir 

sér í kjölfarið voru til að mynda; Hvað valdi þessi kona og hvað færði það henni, hvað 

veljum við í okkar dagsdaglega lífi, hvað myndum við gera í sömu sporum? Hvað gerir 

manneskja þegar á hólminn er komið? Erum við eitthvað betri en hún þegar allt kemur til 

alls? Hvernig myndi stríð fara með okkur? Hvað hefði verið rétt af henni að gera? 

Sömuleiðis voru þessar spurningar og vangaveltur mikilvægar fyrir leikara að hafa í huga 

þegar skapa átti hana sem karakter en að vissu leyti þá er ákveðin fjarlægð í ofangreindri 

aðferð sem vandasamt var að halda þegar kafað var í persónusköpunina.  

 

Karaktervinna 

Þegar kemur að vinnu leikara í sínum karakter skiptir afstaða leikstjóra til 

persónunnar að sjálfsögðu máli. Marta hafði skýra sýn á Mutter sem persónu og talaði að 

jafnaði um hana sem nokkurskonar afl frekar en manneskju, að hún væri eitthvað miklu 

stærra og viðameira heldur en ein manneskja getur verið, hún væri tákn fyrir kapítalisma 

og breiskleika manneskjunnar, það væri ekkert hversdagslegt við þessa konu, engin 

hegðaði sér líkt og hún gerir, hún táknaði heilan heim. Það var vissulega ekki lítil áskorun 

að takast á við jafn stóran heim og þessi kona átti að bera með sér og einnig að leika konu 

sem átti að vera virkilega reynslumikil og hafa gengið í gegnum margt og væri þar af 

leiðandi markeruð af þeirri reynslu. Það er allt stærra við hana heldur en ég á að venjast í 

mínu eigin lífi og það tók mig tíma að setjast í þessa stærð. Allt sem kallast venjulegt þarf 

að einbeita sér að, að stækka, ég sem leikkona þarf að hugsa stórt, stærra en venjuleg 

manneskja gerir til þess að eiga möguleika á að finna inni í mér það afl sem við leituðumst 

við að láta hana standa fyrir.  

Í byrjun nálgaðist ég hana töluvert kalt og lék hana líkt og hún kom fyrir í 

handritinu, köld, hörð og ákveðin. Að sumu leyti vegna þess að við vorum að vinna með 

framandgervingu og áttum því ekki að fara inn á tilfinningasviðið en einnig vegna þess að 

hún var ekki túlkuð sem manneskja heldur þetta afl. Þegar hinsvegar leið á ferlið fann ég 

að ég yrði að vinna hana líkt og allar aðrar persónur til þess einfaldlega að ég gæti tengst 

henni og þar af leiðandi komið henni til skila til áhorfanda, hvílt í henni. Framan af hafði 
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verið erfitt að tengjast henni og fann ég því fljótt að það var rétt ákvörðun að vinna hana 

líkt og ég var vön og um leið og ég vann hana meira þeim mun tengdari varð ég.  

Vinnan að skapa hana sem karakter var fólgin í ýmsum þáttum og voru það bæði 

líkamlegir og andlegir þættir og allt þar um likjandi sem huga þurfti að. Í hennar tilfelli þá 

byrjaði ég á að skoða aðstæður líkt og fyrr segir, ég fór yfir þrjátíu ára stríðið og aflaði mér 

upplýsinga um aðstæður til dæmis kvenna og barna á þeim tíma, þar sem hún ferðast með 

börnin sín þrjú og missir þau eitt af öðru í gegnum verkið bíður það uppá sterk tengsl 

þeirra á milli. Það var margt sem kom upp úr þeirri leit hjá mér, það var ekki síst hversu 

ofboðslega harður og ljótur heimur stríð er, hann er miskunnarlaus, algjörlega, þar sem þú 

verður annaðhvort undir eða bítur frá þér. Heimur sem þessi minnir að einhverju leyti á 

dýralífsmyndir, þar sem dýr leggja mesta áherslu á það að halda sér og sínum á lífi og 

ekkert annað skiptir jafn miklu máli. Það sem hinsvegar er ólíkt með þeirra aðstæðum og 

Mutter er sú staðreynd að græðgin verður henni að falli, hún tekur rangar ákvarðanir og 

afleiðingar þeirra verða þær að hún missir börnin sín öll og situr á endanum ekki uppi með 

neitt annað heldur en það sem hún valdi, sjálfa sig og veraldlega hluti.  

Fyrir mig sem leikkonu er það töluvert atriði að ég skilji persónurnar sem ég á að 

túlka, ég verð að skilja ákvarðanir þeirra og hafa samúð með þeim hverjar sem þær svo 

kunna að vera, ég verð að halda með persónunni. Í bókinni To The Actor eftir Michael 

Chekhov fer hann yfir það hvernig leikari þarf linnulaust að breikka skilning sinn á 

manneskjunni í sögulegum skilningi, bæði í fortíð og nútið til þess að eiga möguleika á því 

að túlka fólk í aðstæðum sem hann sjálfur hefur ekki upplifað. Mutter Courage er 

kvenpersóna sem lifir sínu lífi ekki til eftirbreytni og því ef til vill erfiðara en ella að setja 

sig fullkomlega í hennar spor og réttlæta fyrir sér gerðir hennar.  

 

,,… Further, endeavor to penetrate the psychology and persons around you toward 

whom you feel unsympathetic. Try to find in them some good, positive qualities wich you 

perhaps failed to notice before. Make an attempt to experience what they experience; ask 

yourself why they feel or act the way they do.“6 

 

                                                
6 Michael Chekhov, ,,The actor´s body and psychology,“ 5. 
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Í leit minni að Mutter setti ég hana í ýmis samhengi sem mér þóttu vera nær mér 

heldur en þau stríðsátök sem verkið gerist á. Til að mynda íslenskur nútími, Mutter er 

ásömt öðru táknmynd kapítalisma, Ísland er að mínu mati töluvert kapítalískt drifið land og 

sjálfri finnst mér oft nóg um þegar kemur að því hvað ákveðnir ríkisstjórnar flokkar hafa 

komist upp með margt hér án þess að missa fylgi. Ég spyr sjálfa mig oft hvað það sé sem 

fólk heldur svo fast í, það má deila um það en að einhverju leyti þá eru það peningar og 

kapítalískt aðdráttarafl. Mutter veður áfram drifin af þeim blinda ásetningi að græða á 

stríðinu, græða sem mest í hvaða aðstæðum sem er, þar liggur hennar áhersla. Þar fann ég 

samhljóm með henni og þeim veruleika sem ég sjálf elst upp við og að mínu mati þá á 

verkið ekki síður við í dag en það átti árið 1938-1939 þegar Bertolt Brecht samdi það 

sjálfur á flótta undan nasistum. Þetta er stóra samhengið sem mikilvægt er að hafa yfirsýn 

yfir þegar unnið er dýpra í karakter, það auðveldar manni að sjá og skilja karakterinn til 

hlýtar.  

Þegar ég las mér til um stríðið var einnig mikið talað um að í aðstæðum sem 

þessum, missir fólk veruleikatengingu, það missir tenginguna við manneskjulegu hliðina í 

sjálfum sér og hlutir líkt og dyggðir eru ekki í hávegum hafðir á slíkum tímum. Það telst 

ekki kostur í stríði þegar þú ert dauðans matur ef þú gefur eftir að hafa gott hjartalag, að 

sýna öðrum mildi eða manngæsku. Dyggðir teljast til veikleika á þess háttar tímum, þær 

geta gert útaf við þig ef þú leyfir þeim að ráða för.  

Ég sem leikkonan velti fyrir mér öllum ákvörðunum Mutter í þeim aðstæðum sem 

hún er í og komst ég að því að þær voru sambland af vitlausum ákvörðunum sem hafa 

hverjar fyrir sig sína ástæðu og baráttu upp á líf og dauða. Spurningar sem ég velti upp 

fyrir mig voru líkt og: Hvað átti hún að gera í þessum aðstæðum, hvað hefði ég sjálf gert, 

hafði hún einhverja kosta völ? Já hún hefði getað látið allt og haldið barninu sínu en hefði 

þá endað á götunni með þau, hún hefði getað passað betur upp á elsta son sinn og hann 

ekki farið í stríðið en hvernig á maður að gera það, ekki getur maður haldið stanslaust í 

hendina á börnunum sínum langt fram á fullorðins ár, er það einhverjum í hag? Hún hefði 

getað sleppt því að fara inn í bæinn að stunda viðskipti án Katrínar eða tekið hana með sér 

en hvað hefði þá gerst, þá hefði Katrín ekki getað komið í veg fyrir innrásina og þær hefðu 

báðar dáið. Þessar spurningar og vangaveltur hjálpuðu mér að réttlæta og skilja betur allar 

hennar gerðir og afstöður til hlutanna.  
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Útfrá öllum þeim ofangreindu vangaveltum sem ég er búin að fara í gegnum gerði 

ég mér einnig baksögu til þess að skýra það fyrir mér hvaðan hún væri að koma og til þess 

að átta mig betur á ákvörðunum hennar og samböndum við aðra. Ég skráði hjá mér 

sögurnar bakvið börnin hennar, hvernig þau hefði komið til og með hvaða hætti, útfrá því 

fékk ég skýrari mynd af afstöðu hennar til barnanna sinna og voru það mjög ólíkar afstöður 

en það fór eftir tengslum hennar við feðurna. Þarna fæ ég mikilvægar upplýsingar sem eru 

hlekkur í því að mynda ólík tilfinningaleg tengsl við börnin mín og ég get í leik tekið 

ákvarðanir útfrá þeirri tilfinningu. Ég kortlaggði einnig tilfinningar hennar svo sem hvaða 

tilfinningar væru ríkjandi hjá henni sem manneskju og útbjó svokallaðan karaktervegg 

heima hjá mér. Veggurinn fellst í því að hengja upp allt sem við kemur þínum karakter og 

hentar það mér mjög vel, þá sé ég hlutina fyrir framan mig og það þykir mér gott, að geta 

tengt þá við sjónminni. Það eru þá myndir sem ég prentaði út sem mér þóttu viðeigandi og 

skrifaðir textar eftir mig sjálfa um hana og aðstæður hennar fyrir og á meðan á leikverkinu 

stendur. Staðreyndir um stríð og orð og orðskýringar sem mér þóttu eiga við um hana og 

aðstæðurnar og gáfu mér innspýtingu á einhvern hátt. Þessi veggur er búin að hanga heima 

hjá mér núna í rúmar átta vikur og skiptir það mig miklu máli að vera með nafnið hennar 

og myndir sem sýna ásetning sem ég er að stefna að fyrir framan mig á hverjum degi.  

Ég nota einnig svokallað ,,app“ í símanum mínum sem kallast pinterest og þar er 

hægt að ná í mikið af myndum og safna saman í möppu, ég nota þetta mikið þegar ég er að 

skapa karakter. Að mínu mati er gott að hafa sem mest af sýnilegu efni þegar karakter er 

unninn, þá síast hann fyrr inn í sjónminnið og í líkamann en líkamlegi þátturinn er að 

sjálfsögðu stór þáttur í því að skapa trúverðugan karakter. Í þessu tilfelli þá byrjaði ég mjög 

nálægt mér sjálfri í líkamsbeitingu en fann að mig langaði að prófa mig meira áfram og 

færa hana fjær mér, ég vann það úti á gólfi en ekki beint samkvæmt neinum sérstökum 

aðferðum heldur meira tengt því hvernig hún bæri sig og hvaða tilfinning fylgdi því, hvar 

þyngdarpunkturinn hennar væri og hvernig göngulag hún hefði til að mynda. Ég fann 

fljótlega að ég myndi ekki fara mjög langt frá sjálfri mér í líkamsbeitingu, vegna þess að þá 

væri ég farin að leika þreytta konu sem bæri sig illa vegna álags. Það sem maður vill ná 

fram er að túlka persónu á þann hátt að þú lagar hana að þér og þínum líkama og rödd, ef 

maður fer of langt frá sér þá á persónan á hættu að missa marks þar sem hreyfingarnar 

verða þér ekki eðlislægar, heldur tilgerðarlegar. Þetta er auðvitað ekki algilt og á alls ekki 

alltaf við og maður þarf að vera tilbúin að fara út fyrir sinn þægindarramma. En ég fann að 

í þessu tilfelli þá varð ég að halda henni nálægt mér líkamlega sérstaklega vegna þess að ég 
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var að leika konu sem var mun eldri en ég og lífsreyndari, ef ég hefði farið að leika mig 

sjálfa eldri og lífsreyndari með því að bjaga mig mikið í göngulagi og talsmáta þá hefði 

það verið líkt og að feitletra það að ég væri að leika konu sem er fjarlæg mér að öllu leyti. 

Marta leikstjóri lagði einnig áherslu á það að við héldum karakternum nálægt okkur en 

ekki beint í anda þar sem hún var oft að minna okkur á að hún væri ekki hversdagsleg í 

samskiptum heldur stór og tæki pláss. Marta vildi hins vegar ekki að við máluðum okkur 

gamlar til að mynda til þess að vera meira sannfærandi, hún vildi að fólk sæi að þetta væru 

ungar konur að leika þessa lífsreyndu konu og er það mjög í anda Brechts að sýna hlutina 

líkt og þeir eru og vera ekki að fela það að neinu leyti.  

 

Tæknileg hlið vinnunnar 

Varðandi ferlið sem tók mig að skapa persónuna þá var sennilega einn erfiðasti 

þátturinn að vera jafn stór og persónan krafðist af mér sem leikkonu. Að ná að vera það afl 

sem við áttum að túlka en á sama tíma vera sönn í því sem ég gerði og finna manneskju 

hliðina í henni. Senurnar sem mér voru úthlutaðar voru kraftmiklar og fullar af átökum og 

einmitt vegna þess voru þær vandasamar. Í þess háttar senum þarf ég sérstaklega að huga 

að því að hafa jarðtengingu til þess að vega upp á móti kraftinum. Ef ég geri það ekki eiga 

senurnar til að fljóta upp og ég missi þær úr höndunum, þá missa þær marks. Það var 

áskorun að halda þyngslunum og jörðinni inni í öllum átökunum og þurfti ég að leggja 

sérstaka áherslu á það fyrir hverja sýningu að jarðtengja mig áður en ég færi á svið. Ég 

vann að því með ýmsum hætti en það var einkum æfingarrútína sem ég tileinkaði mér fyrir 

hverja sýningu sem hjálpaði mér hvað mest. Það er mikilvægt fyrir mig að hita vel upp 

fyrir hverja sýningu og ég fann það sérstaklega í þessu ferli þar sem þetta er stórt og mikið 

verk þá þarf maður svo sannarlega á allri sinni orku og einbeitni að halda þegar komið er 

inn á svið.  

Upphitun þarf að vera í nokkrum skrefum að mínu mati, fyrst þarf að hita líkamann 

vel upp með venjubundnum líkamsræktaræfingum svo sem armbeygjum, magaæfingum og 

hlaupum. Það er grundvallaratriði þegar hita á til dæmis röddina upp að líkaminn sé orðinn 

heitur, það er jafnvel mikilvægara að hann sé heitur heldur en sjálf röddin, þar sem allur 

stuðningur kemur frá miðju líkamans og ef kveikt er á honum kemur röddin nánast 

sjálfkrafa. En eftir líkamsæfingarnar gerði ég iðulega raddæfingar og æfingar fyrir söng þar 

sem töluvert var um söng í sýningunni. Raddæfingar eru til að mynda talaður texti líkt og 
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,,Hnoðri í norðri verður að veðri þótt síðar verði“ eða ,,Grillið glamraði“ og er þetta þá 

texti sem endurtekin er á mismunandi hraða eða tónhæð. Einnig eru hljóðmótunaræfingar 

mikilvægar og snúast þær um að að taka vel utan um sérhljóða og samhljóða í orðum. Þá 

eru þeir ýktir í hverju orði fyrir sig og farið er með heilar setningar. Liðkunaræfingar fyrir 

andlit og þá sérstaklega munn skipta miklu, þá geiflar maður munninn í allskyns grettur og 

liðkar hann þannig til fyrir átökin. Söngæfingarnar eru í svipuðum dúr en í þessu ferli gerði 

ég alltaf bara örfáar og þá aðallega það að halda nótu inni í ákveðið langan tíma og klára 

loftið og færði ég mig síðan upp um nótu og sífellt ofar og ofar og síðan neðar og neðar. 

Þannig skannar maður allt raddsviðið og er aðeins búin að undirbúa röddina fyrir það sem 

koma skal.  

Svo er það andlegi parturinn sem ég lagði sérstaka áherslu á í þessu ferli, til þess að 

ná þeirri stærð sem við lögðum upp með að Mutter bæri með sér inni á sviðinu þarf 

andlega hliðin að vera stabíl því þar kemur jörðin inn. Það er ýmislegt sem kemur til greina 

þegar kemur að andlegu hliðinni, fyrir mitt leyti þykir mér gott að vinna að því allan 

sýningardaginn til að mynda með því að fara í sund og synda og fara í kaldan pott. Það 

hentar mér einstaklega vel og róar huga minn og líkama og stillir mig inn á einbeitta orku, 

sem ég þarf á að halda inni á sviði. Fyrir sýningu þá gerði ég jógaæfingar rútínu þar sem ég 

gerði jógastöður sem ég hélt í ákveðið langan tíma í senn og stuðlar það einnig að 

einbeitingu, styrk, úthaldi og stærð. Rétt áður en farið var á svið vann ég iðulega með 

stellingar sem stækka mig, bæði andlega og líkamlega. Þær æfingar snúast aðallega um það 

að taka sem mest pláss og breiða úr sér. Þá teygði ég hendur eins langt og ég náði upp fyrir 

höfuð og horfði á eftir þeim, fætur eru í sundur og þessari stöðu held ég eins lengi og ég 

þarf og læt að lokum hendurnar síga löturhægt niður með síðum en þær fara aldrei alveg að 

líkamanum þegar þær koma niður. Heldur hélt ég þeim svolítið frá líkamanum líkt og ég 

væri breiðari heldur en ég er í raun og þeirri stöðu hélt ég þangað til ég gekk inn á sviðið. 

Allar þessar æfingar hjálpuðu mér mikið að finna innra með mér þá stærð sem ég var að 

túlka í Mutter.  
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Niðurlag 

Þegar allt kemur til alls er að mörgu að huga þegar skapa á stórt listaverk líkt og Mutter 

Courage var og aðferðir geta verið ólíkar þó svo að allir stefni í raun að sama markmiðinu. 

Þegar ég hafði tekið rannsóknar- og grunnvinnu verkefnisins í mínar hendur og lagt mig 

alla í það ferli fór Mutter smám saman að taka á sig þann karakter sem ég stefndi að. Ég 

tengdist henni sífellt betur og fann hana vaxa og verða sífellt sterkari innra með mér. 

Aðferðafræði Bertolts Brechts var verðugt verkefni að takast á við en varð auðveldara og 

skiljanlegra eftir því sem skilningur manns á efninu jókst og lokamarkmið varð skýrara. Sú 

sjálfstæða vinna sem fólst í því að bæta upp fyrir vöntun á sameiginlegri grunnvinnu varð 

til þess að ég vann hlutverkið meira útfrá mér sjálfri og gat einbeitt mér að því hvað 

hentaði mér best í minni grunnvinnu, við hvað ég tengdi og hvað gaf mér mest þegar kom 

að því að skapa það innra líf sem ég leitaðist við að finna í persónunni.  

Það að vinna jafn stóran og viðamikinn karakter og Mutter Courage, krafðist 

umfangsmikillar rannsóknarvinnu sem fólst bæði í sögulegu samhengi hlutanna og andlegri 

og líkamlegri tengingu minni við hlutverkið og þær aðstæður sem leikið var í. Hlutverkið 

krefst þess að allt vinni vel saman og sé í jafnvægi, hugur jafnt sem líkami. Margra 

spurninga þarf að spurja til þess að komast á þann stað sem lagt er upp með og ná þeirri 

tilfinningu að karakter sitji vel í manni og sú vinna heldur áfram þegar sýningar á verki 

hefjast, þar sem leikverk á sviði og karakterar eru lifandi listform og geta því tekið 

sífelldum breytingum. Rétt eins og lífið sjálft enda snýst leiklist á sviði um það að sýna 

hinar ýmsu hliðar manneskjunnar í umhverfi, aðstæðum og samskiptum sem hún þarf 

stöðugt að vera að taka afstöðu til og í kjölfarið taka afleiðingum þess. 
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