
 

 

Sviðslistadeild 

Leikarabraut 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni leikara 

 

Mutter Courage og börnin hennar eftir Bertolt Brecht 

undir leikstjórn Mörtu Nordal 

 

 

 

 

 

Rannsakandi greinargerð til BA-prófs í leiklist 

     Berglind Halla Elíasdóttir 

Kt.: 0607923649 

Leiðbeinandi: Ásgerður G. Gunnarsdóttir 

Vorönn 2019 



 

Útdráttur 

Í þessari rannsóknargreinargerð fer ég yfir ferlið að uppsetningu útskriftarverks 

leikarabrautar Listaháskóla Íslands, vorið 2019. Verkið sem hópurinn tókst á við var hið 

epíska leikrit Mutter Courage og börnin hennar eftir Bertolt Brecht. Greinargerðinni er skipt 

upp 4 meginkafla: umfjöllun um verkið sjálft, æfingaferlið, sýningaferlið og að lokum er 

gerð samantekt á uppgötvunum sem leikkonan gerði og þann lærdóm sem hún dró af þeim. 

Aðalumfjöllunarefnið er undirbúningur leikara til vinnunnar sem krafist er af honum í 

leikhúsinu. Þá er átt við karaktersköpun og tæknilega vinnu með líkama og rödd. Farið er 

yfir rannsóknarvinnuna, allt frá greiningu karaktersins yfir í æfingarnar og aðferðirnar sem 

notaðar voru til  að ná dýpt og öryggi. Ótal spurningar kvikna og reynir maður að svara þeim 

öllum og velta fyrir sér. Spurningar eins og: ,,Hvernig hreyfir hann sig? Hvar og hvenær 

talar hann hratt, hvenær er hann að tala við sjálfan sig/hugsa upphátt, hvar liggur 

fókusinn?“ Vangaveltur og tilraunir með rödd og líkama skapa líf og dýnamík í karakterinn 

sem verður ekki tekin til baka og lifir í þér í hvert skipti sem þú ferð með textann hans. 

Hvernig þú meðhöndlar textann hefur mikil áhrif og því þarf að halda áfram að prófa nýja 

leiðir í hvert sinn sem þú ferð út á gólf.  
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Abstract 

In this research analysis, I will go over the process of putting on stage the graduation piece 

by the acting department from the Iceland University of the Arts, spring 2019. The piece that 

the group did was the epic play Mutter Courage and her children by Bertolt Brecht. The 

analysis is divided into 4 main chapters; a discussion of the piece itself, the rehearsal process, 

the process of the show and finally a summary of the actress's discoveries and lessons. The 

main topic is the preparation of the actor for the work required of him in the theater. This 

means character creation and technical work with body and voice. The research work is 

reviewed, from character analysis to exercises and methods used to gain depth and comfort 

in the role. There are numerous questions you need to ask yourself and try to answer. 

Questions like, "How does he move?  Where and when does he speak fast, when is he talking 

to himself/thinking out loud, where is the focus?” Speculation and experimentation with 

voice and body create life and dynamism in the character that will not be taken back and live 

in you every time as you go along with his text. How you handle the text has a lot of impact 

and therefore you have-to keep trying new ways every time you go to the floor. 
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Inngangur 

 

Þegar kemur að því að gæða karakter á blaði lífi er margt sem kemur við sögu og ber að 

skoða bæði hið andlega og einnig hið líkamlega. Hvernig hreyfir hann sig? Hvar og hvenær 

talar hann hratt, hvenær er hann að tala við sjálfan sig/hugsa upphátt, hvar liggur fókusinn?  

Þessum spurningum og svo ótal mörgum til viðbótar reynir maður að svara og velta fyrir sér. 

Vangaveltur og tilraunir með rödd og líkama skapa líf og dýnamík í karakterinn sem verður 

ekki tekin til baka og lifir í þér í hvert skipti sem þú ferð með textann hans. Hvernig þú 

meðhöndlar textann hefur mikil áhrif og því þarf að halda áfram að prófa nýja leiðir í hvert 

sinn sem þú ferð út á gólf.  

Í þessari greinargerð mun ég skýra frá minni upplifun á ferlinu að uppsetningu 

útskrifarverkefnis leikaranema Listaháskóla Íslands, með áherslu á karaktersköpun og 

undirbúnings leikara. Greinargerðinni er skipt upp í fjóra megin kafla. Ég byrja á því að 

greina lauslega frá verkinu sjálfu og hvernig var ákveðið að nálgast það. Ég fékk hlutverk 

Önnu Fierling/Mutter Courage, ásamt tveimur öðrum leikkonum. Ég mun fara yfir 

æfingarferlið og hvernig ég fann mig í hlutverki Mutter gegnum greiningarvinnu, raddtækni 

og líkamsvitund. Því næst fer ég yfir sýningarferlið og hvaða uppgötvanir ég gerði á því 

tímabili, bæði hjá mér og hópnum, og að lokum hnýt ég saman efni greinargerðarinnar.   
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Verkið 

Verkið sem varð fyrir valinu sem útskriftarverk leikaranema var „Mutter Courage og börnin 

hennar“ sem er eitt af þekktustu verkum eftir Bertolt Brecht. Í janúar fékk leikhópurinn 

verkið sent til lestrar. Þann 4. mars kynntumst við svo listrænum aðstandendum og fengum 

að vita hlutverkaskiptin. Verkinu var leikstýrt af Mörtu Nordal, leikhússtjóra á Akureyri. Í 

fyrsta skipti unnu þrjár stofnanir, Listaháskólinn, Þjóðleikhúsið og Leikfélag Akureyrar, 

saman að uppsetningu á lokaverki leikaranema og græddi útskrifarhópurinn gjöfult samstarf 

og mikla reynslu.  

Leikritið flokkast undir hið epíska leikhús. Epískt leikhús þýðir til dæmis að verkið er í 

þáttum sem tengjast ekki á þann veg að „eitt leiðir af öðru“ heldur er hoppað á milli ótengdra 

atriða, sviðið er hrátt þannig áhorfendur eru mjög meðvitaðir um að leikhópurinn standi á 

leiksviði en ekki í einhverri tilraun til realisma. Áhorfendur eiga ekki að upplifa sig inn í 

verkinu heldur standa utan við það og beita rökhugsun og svo notkun framandgervingar eða 

„Verfremdungseffekt“.  Uppsetning okkar kastaði fram birtingarmyndum stríðs frekar en að 

segja heilsteypta sögu, þó svo að fylgt sé sama fólkinu eftir, þar sem senur enduðu skyndilega 

og grískir kórar, sem lásu upp sviðs- og leiklýsingar, notaðir til að hjálpa áhorfendum að 

fylgja þræðinum.1 Ákveðið var að taka inn brechtíska nálgun á einstaka stöðum en ekki 

alfarið.   

Verkið deilir á stríð og kapítalisma með mikilli hörku. Heimur verksins er stór og framandi 

fyrir unga Íslendinga, sem þekkja ekki stríð, að takast á við. Verkið fjallar um konuna Önnu 

Fierling eða Mutter Courage eins og hún er kölluð og hennar leið til að lifa af í stríði. Sagan 

gerist í 30 ára stríðinu á 17. öld og ferðast hún ásamt börnum sínum þrem, þeim Eilíf (Gunnar 

Smári Jóhannesson), Svissost (Hildur Vala Baldursdóttir) og Katrínu (Rakel Ýr 

Stefánsdóttir), fótgangandi milli vígstöðva, með söluvagn í eftirdragi. Hún fylgir hersveitum 

á milli til að selja varning og græðir þannig á stríðinu og þeim sem taka þátt í því eða 

fórnarlömbum þess. Hún endar á því að missa allt frá sér, bæði börnin og peningana en í stað 

þess að læra af mistökum sínum, eins og hetja gerir í flestum harmleikjum, endar verkið á 

því að hún heldur áfram að gera það sem kostaði hana allt og eltir hersveit sem keyrir framhjá 

henni þegar hún stendur yfir líki dóttur sinnar.2   

                                                 
1 [Brecht], ,,Brechtian techniques,“ 1-2. 
2 Brecht, ,,Mutter courage og börnin hennar,“ 104. 
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Hlutverkum var skipt þannig að þeir sem fengu minni hlutverk fengu að leika sér með fleiri 

og þeir sem fengu stærri hlutverkin héldu þeim út sýninguna. Ég, ásamt Ásthildi Úu 

Sigurðardóttur og Þórdísi Björk Þorfinnsdóttur, hlaut það verkefni að takast á við hlutverk 

Mutter Courage. Til að byrja með vorum við allar með tvær senur á mann og eina senu þar 

sem við kæmum allar saman en í gegnum ferlið breyttist sú skýra skipting og við vorum 

komnar inn að leika hlutverkið á sama tíma í sumum senum eða til að mynda innra líf og afl 

karaktersins. Þannig var hlutverkinu deilt jafnt á milli okkar og við gátum leikið okkur meira 

með það. 
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Æfingaferlið 

Senuvinna 

Strax á öðrum degi ferlisins var farið út á gólf með fyrstu senu. Þar sem við vorum að stíga 

okkar fyrstu skref með senurnar voru ekki allir sem þurftu að vera viðstaddir á æfingum allra 

senanna og því gafst mikill tími til að fara yfir og læra textann sinn og finna innblástur. Ég 

reyndi að vera komin með textann sem fyrst svo ég ætti meira líkamlegt aðgengi að senunni 

því fyrsta sem var gert var að finna einhvers konar grunn lögn á senurnar. Æfingarýmið var 

hrátt og leikmyndin ekki komin í smíði. Við vorum því mjög meðvituð um það, út allt ferlið, 

að allri lögn gæti verið hent út og því var mikilvægt að vera á tánum og festa sig ekki sjálfur 

í einhverjum gömlum tilboðum. Þar sem ekki var farið í eiginlega borðvinnu áður en farið 

var út á gólf vorum við í sameiningu enn að finna út hver heimur okkar væri út nánast allt 

ferlið og rannsóknin á karakternum kom meðferðis lögninni og eftir hana.   

Þær senur þar sem ég lék Mutter voru byggðar upp á samskonar hátt. Samtal við karlmann, 

pólitískir textar og svo les hún yfir einu barni sínu. Hún notar mikið kaldhæðni í textunum 

sínum og slær alvörunni upp í grín eins og textanum þar sem hún talar um að fátækir þurfi á 

hugrekki að halda en spyr svo hvers vegna því þeir eigi sér ekki viðreisnar von.3 Þar heldur 

hún áfram og talar kaldhæðnislega og upplifði ég það til dæmis sem leið hjá höfundi til að 

benda á það sem er að í samfélaginu og leið Mutter til að aftengja sig hörmungunum sem 

umkringja hana. 

Í fyrri senunni, þar sem Mutter reynir að selja kokkinum (Jónas Alfreð Birkisson) 

hana, fórum við leikstjórinn yfir það að Mutter mætti ekki hörfa eða vera efins um hvernig 

hún ætti að fara að því að selja honum kjötið, hvorki líkamlega né í blæbrigðum raddlega. 

Henni er aldrei að detta eitthvað í hug „rétt í þessu“, hún þarf aldrei að finna út hvaða aðferð 

hún beitir næst, heldur er hún alltaf við öllu búin. Hún ætlar og skal ná markmiði sínu og fá 

góðan pening fyrir vöruna sína og er ekki að leika leikinn í fyrsta skipti.4 Það sama á við í 

seinni senunni þar sem Mutter veltir fyrir sér hvort það sé skynsamlegt hjá sér að kaupa nýjar 

vörur því óvissuástand ríkir; er friðurinn að fara haldast? Við sjáum hana og herprestinn 

(Gunnar Smári Jóhannesson) kasta af sér mæðunni eftir að hún tekur þá ákvörðun að kaupa 

fleirir vörur og sendir Katrínu að sækja þær inn í nærliggjandi bæ.5  Ég fann að það sem 

                                                 
3 Brecht, ,,Mutter courage og börnin hennar,“ 65. 
4 Brecht, ,,Mutter courage og börnin hennar,“ 15-16. 
5 Brecht, ,,Mutter courage og börnin hennar,“ 60-65. 
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þyrfti í þessar senur væri skýr fókus, snerpa og afstaða gagnvart þessum karakterum. Ég las 

svo í að henni þætti kokkurinn heillandi að því leiti að hann hugsar á svipaðan hátt og hún. 

Herpresturinn er vesalingur sem lifir af henni og henni finnst hann óttalegur ræfill en það 

getur verið gott að hafa fullorðinn mann meðferðis í vagninum.  

 

Greining á karakter 

Þegar kemur að því að gæða karakter á blaði lífi er margt sem kemur við sögu og ber að 

skoða bæði hið andlega og svo hið líkamlega. Hvernig hreyfir hann sig? Hvaða afstöðu hefur 

hann gagnvart öðrum karakterum? Hvað liggur að baki þess sem hann gerir og segir? Hvar 

og hvenær talar hann hratt, hvenær er hann að tala við sjálfan sig/hugsa upphátt, hver er 

undirtextinn og hvar liggur fókusinn?  Þessum spurningum og svo ótal mörgum til viðbótar 

reynir maður að svara og velta fyrir sér. Vangaveltur og tilraunir með rödd og líkama skapa 

líf og dýnamík í karakterinn sem verður ekki tekin til baka og lifir í þér í hvert skipti sem þú 

ferð með textann hans. Hvernig þú meðhöndlar textann hefur mikil áhrif og því þarf að halda 

áfram að prófa nýja leiðir í hvert sinn sem þú ferð út á gólf í stað þess að reyna að láta bara 

fyrstu hugmynd virka og þar með staðna.   

Anna Fierling er ekkert lamb að leika sér við. Hún er þriggja barna móðir sem lifir í heimi 

þar sem allar ákvarðanir sem hún stendur frammi fyrir eru upp á líf og dauða. Hún er komin 

á miðjan aldur og hefur dregið þungan vagn sinn landa á milli í 6 ár þegar verkið byrjar. Það 

er því vægt til orða tekið að segja að hlutverkið hafi verið krefjandi. Við fyrstu lesningu fann 

ég fyrir hörkunni hennar og vægðarleysi. Það var eins og hún hefði engar tilfinningar. Allar 

hennar ákvarðanir, hennar þor og tal sýndu algert óttaleysi við afleiðingar, svona eins og 

henni stæði á sama um líf annarra. Mér þótti það heldur óspennandi leið til að fara sem 

leikkona; að setja á svið karakter sem er sama sýnir afstöðuleysi. Hins vegar, þegar betur var 

að gáð, gat ég auðveldlega komið henni til varnar. Ég hef fundið í gegnum námið að ég verð 

að geta haldið með karakternum mínum. Fyrir mér verði ákvarðanir hans að vera réttar og 

þó svo þær séu það ekki, siðferðilega, í verkinu né fyrir mér sjálfri, en ég verð sem leikkona 

í tilteknu hlutverki, að réttlæta fyrir mér það sem karakterinn gerir og segir til að trúa á það, 

því ef ég trúi því ekki hvernig get ég ætlast til að aðrir geri það.  

Mutter vill að börnin sín þrjú séu klók, varkár og treysti fólki ekki of glatt. Hún vill að þau 

séu meðvituð um að þau lifa í heimi þar sem það er enginn að bíða eftir þeim, það er enginn 
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að hugsa um þau heldur eru allir að hugsa um sjálfan sig og því þurfi og verði þau að gera 

það líka. Sem dæmi tek ég fyrstu og aðra senu verksins:  

Í fyrstu senu stendur hún óhrædd uppi á móti tveimur hermönnum sem reyna að hreppa 

syni hennar í herinn. Eilífur vill berjast, og vera hetja, þannig hún grípur á það ráð að blekkja 

börnin sín með spádómi um dauða þeirra ef þau gerast þátttakendur í stríðinu. Þar gerir hún 

sitt besta til að vernda börnin, þó svo það hræði þau líka. Eilífur, fífldjarfur eins og hann er, 

lætur þó ekki segja sér fyrir verkum og lætur sig hverfa með öðrum hermanninum eftir að 

hafa fengið smá pening fyrir það. Strax í næstu senu, þegar hún hittir Eilíf aftur, slær hún 

hann og skammar fyrir að hafa fórnað lífi sínu til að ná einhverjum uxum og þannig þóknast 

hershöfðingjanum.6  

Mín túlkun á því er sú að hún veit að það hefði ekki breytt hershöfðingjan neinu ef Eilífur 

hefði fallið í þeirri baráttu. Svissostur kemur svo til með að deyja því hann fer ekki eftir 

fyrirmælum móður sinnar og Katrín sömuleiðis. Öll deyja þau af þeim eiginleikum sem 

móðir þeirra varaði þau við; Eilífur deyr vegna óskynsemi, Svissostur vegna þess hann er 

einfaldur og Katrín vegna hjartagæða sinna.  

Í þriðju viku ferlisins gerðu allir karakteropnanir. ,,Hvað vill karakterinn að fólk sjái?“ og 

Hvað vill karakterinn ekki að fólki viti?“ voru spurningarnar sem unnið var út frá. Við sem 

lékum Mutter ákváðum að gera sameiginlega opnun og í stað þess að gera tvær opnanir 

gerðum við eina sem svaraði að okkar mati báðum spurningunum. Þegar við unnum að henni 

hugsuðum við um ytri status og innri status, grímu sem fellur og ákváðum að nota 

framandgervingu inn í opnunina. Vinnan gekk vel og verkefnið gaf okkur leikkonunum 

sameiginlega nálgun á hlutverkið því þrátt fyrir að vera búnar að spjalla aðeins saman varð 

hugsun okkar skýrari eftir að hafa unnið saman á þennan hátt og skapaði sameiginlegan 

útgangspunkt þó svo okkar persónulega nálgun til hlutverksins hafi verið ólík.  

Eftir miklar pælingar settumst við sem fengum þetta hlutverk í hendurnar, saman niður með 

Mörtu, Önnu Katrínu Einarsdóttur (aðstoðarleikstjóra) og Auði Ösp (leikmynda- og 

búningahönnuð) til að sameina sýnina. Margt var rætt og niðurstaðan var sú að þessi kona 

væri ekki að vorkenna sér, hún sýndi aldrei að hún finni til en hún finni það innra með sér. 

Það væri óþarfi að sýna alla tilfinningaflóruna, frekar að fara í andstæðurnar. Fara í kuldan 

tilfinningalega og leyfa textanum að njóta sín. Spurningar um móðureðli hennar vöknuðu og 

                                                 
6 Brecht, ,,Mutter courage og börnin hennar,“ 5-23. 
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rökræddum við þær mikið. Ég hugsa að hver og ein okkar hafi fundið sína leið til að skýra 

það fyrir sér. Ég skoðaði til dæmis erkitýpur og fannst hún passa vel inn í hugmyndina um 

„The hero/The warrior“ eða „Hetjuna/Stríðsmanninn (konuna) “. Þessi erkitýpa notar styrk 

sinn og getu af fremsta megni og hræðist að sýna veikleika eða vera lítil. Hennar veikleiki 

er hroki og þörf á að vera sífellt í slag eða stríði. Hæfileikar hennar leynast í úthaldi og 

hugrekki og mottóið er einfalt: „Where there‘s a will, there‘s a way. “7 Í raun var aðeins eitt 

sem mér fannst í upphafi ekki alveg passa og var það markmið erkitýpunnar. Það segir að 

hún vilji ná einhvers konar sérstöðu í leikni sem stuðlar að betri heim en eftir því sem ég 

kafaði dýpra í sálarlíf Mutter fannst mér þetta passa fullkomlega. Hún vill ná þeim þeirri 

sérstöðu sem sem bætir hennar heim, hennar líferni.  

Samtalið snerist einnig mikið um táknmyndir. Við ræddum hvernig Mutter Courage 

er táknmynd kapítalismans, börnin hennar og töluna 3 og svo hið dýrslega í manninum sem 

er svo yfirgnæfandi í verkinu. Mutter er ekki fórnarlamb aðstæðna, hún heldur ótrauð áfram 

eins og jarðýta – staldrar hvergi við né afsakar gjörðir sínar. Lífið tekur og lífið gefur og það 

er ekkert við því að gera eða segja. „Börn guðs ráða ei neitt “ 8 eins og hún segir í einu 

sönglaginu. Ekkert sem hún gerir er hversdagslegt enda er svokallaði hversdagur svo fjarri 

því að vera sá sem við skiljum. Hversdagur hennar er að ganga með þungan söluvagn 

ótrúlegar vegalengdir, safna dóti af líkum og mæta hryllingi og vonleysi. Allt er undir og 

hún gerir það sem hún þarf og kann. 

 

Rödd 

Ákveðið var að reyna fylgja þeirri hugmynd Brecht um að fólk ætti ekki að finna fyrir neinni 

samúð með Mutter Courage. Aðferðir hans fólust í því að fá fólk til að hugsa gagnrýnið um 

verkið og ákvarðanir karakteranna heldur en að tengjast þeim.9 Hann vildi að fólk setti 

karaktera á svið en „væru þeir ekki“, nota líkamlegar gjörðir til að sýna tilfinningar í stað 

þess að leikarinn væri fullur af innra lífi og leyfði þeim að koma út á „eðlilegan“ máta.10 Í 

gegnum námið höfum við notast mikið við kerfi Stanislavsky og leiktækni Mikhael Chekhov 

og var þessi leikstíll ný og mikil áskorun fyrir leikarana.   

                                                 
7 ,,The 12 common archetypes,“ Soulcraft, sótt 23. Maí 2019, 

http://www.soulcraft.co/essays/the_12_common_archetypes.html 
8 Brecht, ,,Mutter courage og börnin hennar,“ 54. 
9 [Brecht], ,,Brechtian techniques,“ 2. 
10 John Willet, Brecht on theatre, 137. 

http://www.soulcraft.co/essays/the_12_common_archetypes.html
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Marta talaði mikið um að nota textann og treysta því að hann haldi sínu. Það þurfi ekki að 

smyrja á hann tilfinningar og sjá leikara velkjast í þeim heldur vinna gegn þeim. Eins og í 

lokaræðu Mutter fyrir hlé, þegar hún talar um aumingja Katrínu og bölvar stríðinu. Það væri 

týpískt að sjá það eintal á sviði, fullt af tilfinningu og tárum enda hrottaleg örlög og mikil 

sorg en það var sterkara að leyfa textanum að koma af hörku. Brecht talar um svipað í bókinni 

Brecht on Theatre þegar hann tekur dæmi um leikkonu sem lék í Ödipus og var að tilkynna 

dauða húsfreyjunnar. Hún gerði það tilfinningalaust og með harkalegri röddu og samkvæmt 

honum skilaði það sér þannig að þunginn eða fókusinn hafi verið á dauðanum en ekki 

viðbrögðum hennar við dauðanum eins og hefði mögulega orðið hefði hún farið inn í sorgina 

í leik sínum.11 ,,The story is the point of interest, not the characters.“12 

Ég hugsaði mikið um raddtækni Nadine George, í minni karaktersköpun, og okkar 

vinnu með þá tækni í Shakespeare áfanga á öðru ári undir leiðsögn Þóreyjar Sigþórsdóttur. 

Þar notuðum við textann og blæbrigði raddarinnar til að sækja tilfinningarnar en ekki öfugt. 

Við greindum ekki textann fyrir fram heldur sprengdum við hann og röddina með og fundum 

þannig jörðina og tilfinninguna sem er þegar skrifuð í textanum. Mér fannst þessi leið góð 

til að fikra mig áfram í karaktersköpun minni út á gólfi og fannst ég jafnvel opnari fyrir 

tilboðum mótleikara minna frekar en að nota Chekhov. Tæknin hennar krefst þess að hafa 

skýran fókus í augunum, að finna jörðina og orkuna sem streymir í gegnum líkamann. Þegar 

ég lærði textann minn notaðist ég við þessa tækni sem hjálpaði mér að finna núansa, 

þyngdina og að hverjum ég væri að beina textanum mínum. Hvaða afstöðu er karakter að 

taka þegar hann hleypur yfir orðin, segir þau við sjálfan sig eða tekur vel utan um hvert orð? 

Hvar eru upplýsingar sem þurfa að vera skýrar fyrir áhorfendur? Ég notaðist ég líka við 

æfingar sem við höfðum lært hjá öðrum raddkennara, Snæbjörgu Sigurgeirsdóttur. Þar kom 

inn notkun á annarskonar erkitýpum eins og ,,kennslukonan“ sem snýst bara um það að koma 

texta skiljanlega frá sér eins og þú værir að tala við börn á skólabekk. Það hjálpaði mér að 

skýra fókusinn eða og mikilvægi þess sem hún var að segja á sumum stöðum og með því að 

fara í gegnum textann á þennan hátt gerði það að verkum að öll hugsun í gegnum hann varð 

skýrari. 

Það sem ég þurfti að huga að er að passa hljóðmótun og hraða. Ég á auðvelt með að tala 

texta hratt og geri það oft ómeðvitað. Með því kemur að túlkun mín á eldri textum eins og í 

                                                 
11 John Willet, Brecht on theatre, 28 
12 [Brecht], ,,Brechtian techniques,“ 3. 
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þessu verki verði stundum of nútímaleg og miðað við stefnuna sem við vorum að fara passaði 

það ekki. Ég þurfti því að minna mig á að taka vel utan um hvert orð sem ég sagði, hugsa 

um sérhljóðana, finna lykilorð og treysta tungumálinu í textanum.  

 

Líkami 

Eftir að hafa legið yfir karaktersköpuninni hugmyndafræðilega í dágóðan tíma byrjaði ég að 

hugsa út í hreyfimynstur. Hún býr yfir mikilli jörð og tekur sér hæsta status í samskiptum 

við aðra. Það gefur því augaleið að hún er ekki tvístígandi í hreyfingum eða hreyfa sig mikið 

úr stað yfir höfuð nema hún sé að fara frá punkti A til B af ástæðu.  

Tveir dagar á miðju tímabili fóru í að skoða hreyfimynstur karaktera, skoða myndir sem 

gætu gefið innblástur og minnti sú vinna á aðferðir Chekhov sem við höfðum notast við í 

skólanum áður (phsycological gesture/sálræn gjörð). Við tökum hreyfingu sem okkur finnst 

passa við innra líf karaktersins og þannig tengjum við saman líkama og hug. Ég hugsaði um 

hennar ytri status sem væri erkitýpan sem ég nefndi í ,,Greining á karakter“ og svo innri 

status sem væri viðkvæmari. Mér fannst mikilvægt að gefa henni andstæðurnar þannig hún 

væri ekki bara tvívíð persóna sem hægt væri að lýsa með einu orði. Næst skoðaði ég 

göngulag og reyndi að taka inn þær aðstæður sem hún lifir við. Hún talar um þreytu í fótum 

og ég get ímyndað mér að bakið hennar sé veikt eftir að hafa burðast með þennan vagn í öll 

þessi ár. Með þessa lykla færðist ég í að standa hokin, og ímyndaði mér að ég væri með 

steina í skónum þegar ég labbaði og varð því gangurinn varlegur en þó ákveðinn. Hún kom 

til mín sem kona sem væri alltaf með nefið sitt ofan í öllu og notaði ég það sem hennar fókus 

miðju og við þá hugsun kom hausinn svolítið fram. Það var gott að vinna þessa vinnu þó svo 

að ég hafi ekki verið eins ýkt í henni í leiknum eins og ég var á þessum tímapunkti. Við 

áttum að taka hlutverkið nær okkur en ekki reyna að leika upp fyrir okkur og reyna að vera 

Mutter sem er partur af aðferð Brecht. Hann vildi að það væri heyranlegur og sjáanlegur 

munur á leikaranum og karakternum sem hann lék, að hann bryti fjórða vegginn af og til og 

tali beint til áhorfenda.13 Ég hélt þó í keim af þessari líkamsbeitingu því ég vildi hafa mun á 

stöðunni minni þegar ég var í hlutverki Mutter og þegar ég steig út úr því.  

Að gera eitthvað með líkamanum til að setja fram tilfinningu er oft sterkara heldur en að fara 

inn í hana. Hún býður upp á annars konar frelsi hjá áhorfendum til að tengja hana við sig. Þá 

                                                 
13 [Brecht], ,,Brechtian techniques,“ 3-4. 
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notuðum við líkaman til að búa til hljóðmynd eða ákveðna gjörð sem túlkaði innra líf 

karaktersins. Sem dæmi væri atriðið þegar Mutter öskrar í hljóði með ýktri líkamsbeitingu. 

En líkamlega vinnan var ekki síður mikilvæg þegar maður stóð utan senunnar og krafðist 

mikils þols, styrks og snerpu. 

Leikmyndin var einföld í eðli sínu en krafðist mikils af hópnum. Vagninn var þungur 

og tjöldin sem sýndu landslagsmyndir kröfðust nákvæmni í snúningi og mikillar samvinnu. 

Þar á ofan er krefjandi að sitja til lengdar utan senu en halda orkunni uppi hjá sér og inn í 

senuna sem er í gagni. Miklar æfingar fóru í að æfa samhæfingu í hreyfingum því ef allir 

áttu að gera eitthvað stal það athygli ef einn var úr takti við restina og þar með hefði það 

verið óhreint og misst marks. Sviðsetningin var þannig mjög stílfærð og bar einkenni 

dansleikhúss.   

 

Söngur  

Hlutverk Mutter kallaði á nokkur söngatriði. Sóló lög, dúettar og tríó sem og grískir kórar 

sem urðu til á æfingum en þeir voru gerðir út frá töluðum texta frá Mutter. Hér kom 

mikilvægi réttrar raddbeitingar og líkamlegs stuðnings enn betur í ljós þar sem lögin kröfðust 

mikils karakters og getu til að syngja háa tóna. Líkamlegur stuðningur er gríðarlega 

mikilvægur því réttur stuðningur kemur í veg fyrir að þú sért að nota röddina þína vitlaust, 

þó svo þú náir að syngja lagið. Ef of mikið álag fer hálsinn eða einungis raddböndin lokast 

þau. Þannig rétt eins og þú passar upp á jörð í raddbeitingu á töluðum texta, botn og öndun, 

verður þú að gera það í söngnum líka, þó svo að söngurinn sé hátóna og bjartur og skiptir 

hljóðmótun gríðarlega miklu máli líka. Ég notaði mikið þá tækni sem við höfum lært í 

Complete Vocal Technique hjá Björk Jónsdóttur í skólanum. Að nota ,,gír“ sem kallast 

,,edge“ hjálpar mér að beita röddinni rétt í háum sterkum tónum og ,,neutral“ í þeim sem eru 

veikir. Í edge þarf að passa að nota ekki of mikið loft í röddinni og það hjálpar mér hafa 

tunguna á ákveðnum stað á meðan ég þarf að hugsa meira um stuðninginn niðri þegar ég 

syng í neutral.14  

 

                                                 
14 ,,Complete Vocal Technique,“ Complete Vocal Institute, sótt 25. Maí 2019, 

https://completevocal.institute/complete-vocal-technique/ 

https://completevocal.institute/complete-vocal-technique/
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Sýningarferlið 

Hópurinn hafði aldrei farið í gegnum rennsli án stoppa fyrr en daginn fyrir frumsýningu. Það 

voru nýir hlutir að fæðast fram að síðasta degi æfingarferlisins sem var bæði spennandi og 

krefjandi. Aðalæfingin var því orkulítil í leik þar sem fókusinn fór í að muna ný „kjú“ og 

texta en það gaf okkur mikinn drifkraft fyrir frumsýningu. Eftir aðalæfinguna fundum við 

að við kunnum þetta, þetta væri komið í líkamann, og þar með máttum við ekki efast okkur 

eða verkið. 

Það eru alltaf viðbrigði að fá fólk í salinn. Sumir tala um að áhorfendur séu mótleikarinn 

sem vantar á æfingar og ég get tekið undir það. Í uppsetningu okkar var mikið af texta sem 

fór fram í átt til áhorfenda, bæði eins og við værum beinlínis að tala við þá en svo líka til að 

styrkja það sem karakterar voru að segja og stækka sviðið. Það breytir því miklu hvort rýmið 

sem blasir við manni sé tómt eða fullt. Viðbrögðin, orkan og fyllingin í hljómburðinn sem 

kemur með áhorfendum hittir mann beint í hjartastað og heldur manni á tánum. Það er komin 

ástæða til að segja söguna.  

Við fengum þá reynslu að sýna sýninguna á tveimur mismunandi stöðum. Bæði í 

Samkomuhúsinu á Akureyri og svo í Kassanum í Þjóðleikhúsinu. Við höfðum dágóðan tíma 

til að venjast sviðinu á Akureyri þar sem við vorum þar í tæpar þrjár vikur á meðan við 

höfðum tvo daga til að leysa úr sviðsetningunni í Kassanum. Sviðin eru mjög ólík. Á 

Akureyri er sviðið upphækkað og áhorfendur fá allir sömu sýn á sviðið á meðan sviðið í 

Kassanum er á gólfinu og áhorfendur sitja í halla þannig þeir sem eru á fremsta bekk eru 

bæði í mikilli nálægð við leikara og horfa beint á sviðið meðan þeir sem sitja efst horfa yfir. 

Þeir fá þar með ekki endilega sömu upplifun. Það kom upp smá óöryggi hjá hópnum eftir að 

komið var í Kassann en það breyttist fljótt. 

Sýningin var tæplega tvær og hálf klukkustund að lengd með hléi. Allir leikarar voru á 

sviðinu allan tímann og kallaði það á mikla nákvæmni og einbeitingu hjá hópnum. Við 

gerðum okkur því vel grein fyrir mikilvægi þess að samstilla okkur vel fyrir sýningar. 

Ákveðið var að hittast á slaginu sjö og fara yfir allar leiklýsingar sem hópurinn sagði saman 

í verkinu, kóra og dans/slagverk. Því næst var farið í týpískar leiklistaræfingar sem krefjast 

snerpu og fókus en minna okkur einnig á leikgleðina. Þó svo verkið sé þungt og dramatískt 

megum við ekki falla í þá gryfju að gleyma því að hafa gaman af vinnunni. Að lokum fórum 

við alltaf í hring og kjörnuðum okkur. Fólk hafði bæði tíma til að fara í gegnum sína 

persónulegu upphitun og undirbúning fyrir það og/eða eftir á.  
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Það sem sást mjög skýrt á sviðinu var hvað leikhópurinn var góð heild. Við unnum vel saman 

og náðum að lyfta hvort öðru upp og styrkja og gáfum ekkert eftir. Það traust og vinnulag 

sem mótast hefur í gegnum þessi þrjú ár í námi hefur skilað sér og sú vinátta sem hefur 

myndaðist innan hópsins á þessum tíma hefur styrkt alla þá vinnu sem við tökum okkur fyrir 

hendur og skín það til áhorfenda. Eftir því sem við renndum oftar því snarpari vorum við og 

ég fann fyrir að mín nálgun á Mutter var að setjast dýpra í mig. Snerpan á milli þess að 

„droppa“ kringumstæðunni og fara í eitthvað allt annað jókst með hverri sýningunni og urðu 

senuskiptin alltaf betri og betri. Það er auðvelt að missa marks þegar unnið er svona ef þú 

ert ekki á tánum og viðheldur ekki orkunni.  

Ferlið í heild sinni var virkilega lærdómsríkt og afraksturinn til fyrirmyndar. Hópurinn stóð 

þéttur og öruggur á sviði og vann vel með leikstjóra og öðrum listrænum aðstandendum. Það 

að hafa fengið í hendurnar jafn stórt verk og Mutter Courage er ómetanleg reynsla. Það tók 

á að vinna verkið á þann hátt sem við gerðum þar sem við vorum að mestu ókunnug 

aðferðafræðinni. Í vikunni fyrir frumsýningarviku var hópurinn orðinn stressaður um að það 

myndi ekki takast að ná réttu flæði í verkið þar sem við vorum ekki búin að fara í gegnum 

allar senurnar. Það efldi okkur sem betur fer og voru allir tilbúnir í harkið. Í 

frumsýningarviku æfðum við kvölds og morgna og náðum að renna verkinu, án þess að 

stoppa, kvöldi fyrir frumsýninguna því nýjir hlutir voru enn að fæðast og breytingar að eiga 

sér stað í þessari viku. Niðurstaðan var þó sýning sem útskriftarhópurinn getur verið 

gríðarlega stoltur með og nutum við þess að sýna afraksturinn.  
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Samantekt 

Það er mikilvægt að treysta því sem kemur til manns þegar maður er í sköpunarferli. Ef 

hugmynd kviknar gerir hún það af ástæðu og það er alltaf vert að fylgja henni eftir því ekkert 

þarf að vera niðurneglt, ekki einu sinni eftir að sýningartímabil hefst. Þetta var í fyrsta skipti 

sem hópurinn setur upp sýningu í fullri lengd og af þessari stærðargráðu. Sömuleiðis var 

þetta í fyrsta skipti sem við vorum að vinna á þann hátt þar sem leikstjórinn setti sig ekki í 

hlutverk leiðbeinanda og kallaði það á meira sjálfstæði í vinnubrögðum. Því var mikilvægt 

að þora að taka ákvarðanir fyrir sjálfan sig, treysta, kunna til verka og finna hvað virkar best 

fyrir sig í undirbúning. Að bera ábyrgð á sjálfum sér sem leikari og listamaður yfir höfuð. 

Þegar mætt var á æfingar var unnið mjög nákvæmt í senum og lögn á þeim. Restin af 

vinnunni var okkar heimavinna og fann ég að því betur sem ég var undirbúin því lengra 

komst ég og tíminn nýttist betur. Ég fann hvað það gaf mér mikið að læra textann sem fyrst 

og gera mína borðvinnu sjálf þar sem við köstuðum okkur beint í djúpu laugina og fórum 

strax út á gólf á öðrum degi ferlisins. Þegar sýningarferlið hófst hélt maður að nokkur 

sýningarrennsli færu í að finna takt verksins en með nákvæmnisvinnunni sem hafði farið í 

senurnar var hann að mestu leyti kominn í hópinn og verkið. Þessi uppsetning reyndi mikið 

á leikhópinn sem heild þar sem hlustun og fókus voru algert lykilatriði. Orkan þurfti að vera 

gríðarlega há á flestum köflum sýningarinnar og til þess að hafa úthald í hana þurftirðu að 

finna hvar þú gafst gefið smá eftir og hvar ekki.  

Mér fannst frábær reynsla að deila sama hlutverki með tveimur öðrum leikkonum. Það gaf 

mér mikinn innblástur að sjá þær vinna og hvaða skoðanir og hugmyndir þær höfðu um og 

á Mutter. Manneskjan er margslungin og því var í raun frábær lausn að hafa þrjár 

mismunandi leikkonur túlka hlutverkið. Þau tól sem ég hef sankað að mér í gegnum námið 

hvað varðar raddtækni og líkamsvitund nýttust mér vel í þessari uppsetningu og sömuleiðis 

sú greiningarvinna sem ég vann. Þegar kemur að karaktersköpun er mikilvægt að tengja á 

milli líkama og hins vitræna og svara þannig spurningum bæði á blaði og út á gólfi. 
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