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Formáli  

Rakel Björk Björnsdóttir stendur á krossgötum en ritgerð þessi markar viss tímamót í lífi 

höfundar sem útskrifast með B.A. gráðu af leikarabraut við Listaháskóla Íslands 15. júní, 2019. 

Ritgerðin er nákvæm yfirferð á ferðalagi Rakelar í söngleiknum Matthildi í Borgarleikhúsinu 

sem er jafnframt útskriftarverkefni hennar við Listaháskólann í samstarfi við Borgarleikhúsið. 

Fjallað er um hvaða aðferðir og leiðir höfundur notaði til að skapa og túlka persónu Fríðu 

Hugljúfu, kennara Matthildar í verkinu, á trúverðugan hátt. Auk þess gerir Rakel grein fyrir 

uppgötvunum, áskorunum og lærdómi ferlisins. Hafsjó af þekkingu og verkfærum er hægt að 

tileinka sér í skapandi verkefnum en aðferðirnar sem stuðst var við, voru að stórum hluta úr 

smiðju leikhúsfrömuðanna Konstantin Stanislavski og Michael Chekhov. 

Skiptist ritgerðin upp í fjóra meginkafla og í hverjum kafla er fjallað ýtarlega um 

aðferðir, nálgun, reynslu og lærdóm höfundar. Fyrst er sagt frá verkinu Matthildi. Þá tekur við 

kafli um rannsóknarferlið, greiningu í anda Stanislavski, baksögu Fríðu Hugljúfu og hvernig 

höfundur nýtir aðferðafræði Chekhov til að virkja líkamann enn frekar við persónusköpunina. 

Í þriðja kafla fjallar höfundur um sýningartímabilið, mikilvægi þess að varðveita orku og 

greinir frá aðferðum sínum til að styðja við lífræna sviðstilveru. Að lokum dregur höfundur 

saman lærdóm og gjafir ferlisins. Rakel heldur full tilhlökkunar af stað út í óvissu 

framtíðarinnar með ríkulegt veganesti úr námi sínu við Listaháskóla Íslands.  

 

Er ég verð stór, 

þá verð ég kaldur karl með sann og kýli 

niður drauginn þann er hvíldi undir rúmi, 

en þá verð ég stór.1 

 

 

 

 

                                                           
1 Dennis Kelly og Tim Minchin, „Matthildur söngleikur,“ (óúgefið handrit Borgarleikhússins í þýðingu Gísla Rúnars 

Jónssonar, 2018), Microsoft Word-skrá, 50.  
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Abstract 

Rakel Björk Björnsdóttir is at a crossroads, but this thesis marks a certain turning point in the 

life of the author who graduates with a BA degree in Acting from The Iceland University of the 

Arts in June, 2019. The essay is a detailed review of Rakel's journey in The Musical Matthildur 

in The Reykjavík City Theatre. The performance is Rakel’s graduation project from The Iceland 

University of the Arts in collaboration with The Reykjavík City Theatre. The methods and ways 

in which the author used to create and interpret in a credible way the character of Fríða 

Hugljúfa, Matthildur's teacher in the play, are discussed thoroughly. In addition, Rakel 

explicates her discoveries in the process, the challenges she faced and the lessons learned. A 

repository of information, knowledge and tools can be embraced in creative projects. The 

author’s methods used in creating the character of Fríða Hugljúfa were largely taken from the 

System of Stanislavski and Michael Chekhov’s Technique.  

 The thesis is divided into four main chapters, and each chapter discusses in detail the 

author’s methods, approach and experience in the learning process. Rakel begins with an 

introduction of The Musical Matthildur. Following is a section that covers the research process, 

which includes an analysis in the spirit of Stanislavski, introduction to Fríða’s background 

history and the author’s utilization of Chekhov's methodology to further enhance the 

characterization. In the third chapter, the author discusses the importance of preserving energy 

in creative work and revises the methods used to support an organic stage presence during the 

exhibition season. Finally, Rakel summarizes the lessons learned and the valuable gifts of the 

journey. She cannot wait to embrace what the future holds. Come what may. 

 

When I grow up 

I will be brave enough to fight the creatures 

that you have to fight beneath the bed, 

each night to be a grown up.2 

 

 

                                                           
2 „When I Grow Up lyrics,” Genious, sótt 24. maí 2019, https://genius.com/Tim-minchin-when-i-grow-up-lyrics. 
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1. Verkið Matthildur 

atthildur er stórsöngleikur eftir leikskáldið Dennis Kelly og tónlistarmanninn Tim 

Minchin, byggður á skáldsögu Roalds Dahl. Söngleikurinnn var frumsýndur hjá 

Royal Shakespeare Company á fæðingarstað Shakespeare í Stratford-upon-Avon árið 2010. 

Síðan þá hefur uppsetningin náð miklum vinsældum víða um heim, til að mynda á Broadway 

og West End, og hlotið yfir hundrað verðlaun, þar á meðal 16 verðlaun sem besti söngleikurinn.3 

Matthildur hefur nú ratað, þvert yfir Atlantshafið, í Borgarleikhús Íslendinga sem segir sögu 

ungu kvenhetjunnar í nýrri íslenskri þýðingu Gísla Rúnars Jónssonar en átök verksins; ofbeldi, 

einelti og vanræksla á börnum, eiga brýnt erindi við samfélagið.  

Verkið fjallar um litla stúlku, Matthildi, sem þróar með sér ofurkrafta í baráttunni við 

óréttlæti, ofbeldi og grimmd heimsins. Hún er greind, lestrarhestur, býr yfir yfirnáttúrulegum 

hæfileikum og afar fróju ímyndunarafli. Matthildur er vanrækt af óhæfum, heimskum og 

andstyggilegum foreldrum og jafnframt lögð í einelti af skólastjóra sínum, Karítas Mínherfu.4 

Í verkinu kynnist Matthildur tveimur yndislegum konum, annars vegar Filippíu, 

bókasafnsverði, og hins vegar Fríðu Hugljúfu, kennara sínum, en báðar veita þær henni 

óeigingjarna athygli, styrk og væntumþykju. Sagan fjallar ekki síst um samband Fríðu Hugljúfu 

og Matthildar sem mynda einlæg og náin vináttubönd og bjarga hvor annarri þegar uppi er 

staðið.5  

Í verkinu tekst ég á við veigamikið hlutverk Fríðu Hugljúfu undir leikstjórn Bergs Þórs 

Ingólfssonar. Píanóleikarinn Agnar Már Magnússon er tónlistarstjóri sýningarinnar, Lee Proud 

samdi dansa og yfirgripsmikil leikmynd verksins var í höndum Ilmar Stefánsdóttur. Auk þess 

sem fjöldi leikara, barna, sviðsmanna og tæknifólks tekur þátt í uppfærslunni. Með helstu 

hlutverk fara, auk mín, Erna Tómasdóttir, Ísabel Dís Sheehan, Salka Ýr Ómarsdóttir, Björgvin 

Franz Gíslason, Björn Stefánsson, Vala Kristín Eiríksdóttir og Ebba Katrín Finnsdóttir.6 Sýning 

af þessari stærðargráðu krefst mikillar einbeitingar, þverfaglegra vinnubragða, náinnar 

samvinnu, skýrs samtals, þolinmæði, málamiðlunar, virðingar, skilnings, umburðarlyndis og 

fagmennsku.  

                                                           
3 „Matthildur,” Borgarleikhúsið, sótt 20. apríl 2019, https://www.borgarleikhus.is/syningar/matthildur. 
4 Sama. 
5 Dennis Kelly og Tim Minchin, „Matthildur söngleikur,“ (óúgefið handrit Borgarleikhússins í þýðingu Gísla Rúnars 

Jónssonar, 2018), Microsoft Word-skrá. 
6 „Matthildur,” Borgarleikhúsið, sótt 20. apríl 2019, https://www.borgarleikhus.is/syningar/matthildur. 
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2. Rannsóknarferlið  

2.1  Vegurinn að heiman    

Fyrsti samlestur á verkinu Matthildi fór fram á stóra sviði Borgarleikhússins 7. janúar árið 2019 

þar sem leikhópur og listrænir stjórnendur komu saman, lásu handritið og kynntu hugmyndir 

sínar og sjónarmið fyrir aðstandendum sýningarinnar og áhorfendum. Þá og þegar varð mér 

ljóst að verkefnið yrði mikil áskorun sem krefðist góðs skipulags, einbeitingar, sjálfstæðis, 

vinnusemi og nákvæmni af minni hálfu til að yfirstíga hindranir ferlisins. Leikhópur og 

leikstjóri sammæltust um að leggja af stað í ferðalagið með leikgleði og kærleika að vopni en 

það síðarnefnda er að mínu mati sterkasta vopn veraldar. Jafnframt minnti ég hug minn og hjarta 

á að njóta ferlisins, mistakanna, gjafanna og lærdómsins og gefa töfrabarni mínu rými til að 

springa út og blómstra.  

Í náminu hef ég, ásamt samnemendum mínum, lært að taka ríka ábyrgð á verkefnum 

sem okkur hafa verið falin en markmið leikarbrautar Listaháskóla Íslands eru skýr. Mikil 

áhersla er lögð á að nemendur útskrifist ekki aðeins sem leikarar heldur einnig sem sjálfstæðir 

listamenn. Stefna leikarabrautar er sem hér segir:  

Markmið leikarabrautar er að útskrifa víðsýna og skapandi listamenn, sem búa yfir þeirri tækni og 

þekkingu, sem sviðslistaumhverfi nútímans kallar á. Lögð er áhersla á að vekja með nemandanum forvitni 

og áræðni, til að takast á við hin margvíslegu viðfangsefni námsins. Mikið er lagt uppúr því að nemandinn 

tileinki sér sjálfstæði, sjálfsaga og fagmennsku, hann geti unnið jafnt einn á báti, sem og í hóp, hann ögri 

sjálfum sér til að hugsa út fyrir rammann en hafi jafnframt fullt vald á þeirri leiktækni, sem lögð er til 

grundvallar í náminu.7 

Auk þess að þjálfa leiklistarvöðvann þurfa nemendur að taka að sér ótal önnur krefjandi 

verkefni. Verkefnin eru af ýmsum toga, svo sem að sauma búninga, smíða leikmynd, setja upp 

ljósa- og hljóðkerfi, útbúa auglýsingar og halda utan um miðasölu. Skortur á mannskap, 

fagfólki, aðstöðu og fjármagni krefur nemendur um aukið vinnuframlag á öllum sviðum sem 

getur verið strembið og jafnvel erfitt að rifja upp kosti þess fyrirkomulags á álagstímum. Gjafir 

erfiðisins birtust mér ofurskýrt er ég hóf störf í atvinnuleikhúsi. Í Borgarleikhúsinu er 

verkefnum skipt á milli deilda og fjöldi starfsfólks hjálpast að við að skapa heildstæða sýningu. 

Eftir að hafa farið í gegnum nám í Listaháskólanum geri ég mér betur grein fyrir mikilvægi allra 

deilda, hef aukinn skilning á þeirri vinnu sem býr að baki ólíkra þátta, er meðvituð um 

forréttindi Borgarleikhússins í skapandi starfi og þakklát fyrir að fá tækifæri til að vinna í 

þverfaglegu starfsumhverfi og einbeita mér alfarið að starfi leikarans. Ólíklegt er að ég njóti 

ávallt slíkra forréttinda í listsköpun minni, sem ber þó ekki að óttast, því ég bý nú yfir þekkingu 

                                                           
7 „Leikarabraut,” Listaháskóli Íslands, sótt 20. apríl 2019, https://www.lhi.is/leikarabraut-1. 
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sem sviðslistaumhverfi nútímans kallar á. Þrátt fyrir að fá algert rými til að vinna í leiktúlkun 

minni á Fríðu Hugljúfu krafði verkefnið mig um enn agaðri og sjálfstæðari vinnubrögð en ég 

hef áður tileinkað mér í náminu. Einkum vegna þess að þátttaka mín í Matthildi krafði mig um 

að yfirgefa öryggið sem fylgir því að vera nemandi við Listaháskólann, verða atvinnuleikkona 

og listamaður og þá um leið sýnilegri og berskjaldaðri gagnvart samfélaginu. Með öðrum orðum 

að yfirgefa heimili mitt til þriggja ára. Auk þess sem verkefninu fylgir töluverð ábyrgð og mikil 

skuldbinding. Taugar mínar þöndust, vissulega, er ég að heiman frá gekk, yfir Miklubraut, að 

Listabraut 3. Listrænir stjórnendur og aðrir samstarfsmenn mínir í leikhúsinu veittu mér góðan 

stuðning og hvatningu. Hið góða andrúmsloft gaf mér meðbyr, ró, jarðfestu, frelsi og trú á eigin 

getu.   

2.2 Greiningarvinna í anda Stanislavski   

Í náminu hef ég uppgötvað að það heftir og takmarkar frelsi mitt að vera háð handriti í 

gólfvinnu. Vinnan verður áhugaverðari, meira lifandi, greiðari og skilvirkari þegar ég er laus 

við handrit og því einsetti ég mér að læra textann strax sem ég hef jafnan tileinkað mér í fyrri 

verkefnum.  Frá unga aldri hef ég átt auðvelt með að læra texta utanbókar sem kemur sér vel í 

starfi leikarans. Með aukinni reynslu og æfingu hef ég náð að þjálfa þennan vöðva enn frekar á 

síðustu árum og á sífellt auðveldara með að læra ný handrit eða texta. Þær aðferðir sem gagnast 

mér vel til að læra texta fela í sér að endurtaka texta upphátt, skilja merkingu stakra orða og 

textans í heild og hafa tilfinningu fyrir boga og þróun aðstæðna sem og ásetningi eða vilja þess 

sem talar. Alls ekki er nauðsynlegt að nákvæm svör liggi fyrir en því betur sem ég tengi við og 

skil textann því auðveldara á ég með að læra hann.  

Meðfram því að læra textann greindi ég handritið og notaði til þess verkfæri úr kerfi 

líkamlegra gerða sem byggir á rannsóknum Kostantin Stanislavski. Nemendur hans tóku þátt í 

að þróa og kenna kerfið og var Michael Chekhov meðal þeirra en nánar verður fjallað um 

aðferðafræði hans í kafla 2.4. Kerfið er eins konar málfræðikerfi, málfræði mannlegs lífs, sem 

aðstoðar leikarann við að skapa líf á sviði og lífræna heild. Kerfið er í raun fagleg verkfærakista 

sem leikarinn getur nýtt sér í þeim tilgangi að skapa lífræna og mannlega persónu á sviði.8 Í 

upphafi greiningarvinnunnar tók ég ekki beinlínis meðvitaða ákvörðun um að nota kerfi 

Stanislavski heldur gerðist það lífrænt. Þekkingin sem ég hef öðlast í náminu er til staðar, hefur 

síast inn í undirmeðvitundina og er ekki langt að sækja en mikil áhersla var á kerfi hans á fyrsta 

                                                           
8 Martin Lyngbo, „Nýjasta kerfi líkamlegra gerða“ (óútgefnar leiðbeiningar um aðferðir Stanislavski, þýddar af Agli    

Pálssyni), Microsoft Word-skrá, 1-3. 
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og öðru ári leikarabrautar. Kerfið heillaði mig ekki í upphafi náms en með auknum skilningi og 

þroska get ég nú valið verkfæri, hugtök og hugmyndir úr kerfinu sem gagnast í vinnu minni og 

lagt til hliðar það sem virkar ekki. Með opnum huga nálgaðist ég persónusköpun Fríðu Hugljúfu 

því ólík verkefni kalla á ólíkar vinnuaðferðir. Hvar við erum stödd í lífinu hefur að auki áhrif á 

vinnuflæðið. Ég gaf mér fullt frelsi til að leita og prófa ólíkar aðferðir til að takast á við 

hlutverkið. Frelsi til að vera vakandi, spyrja spurninga og leita að dýpt og sannleika. Forvitni 

og að vera þyrstur í skilning er lykilatriði í æfinga- og sýningarferli og hvetur mig til að vera 

stöðugt að rannsaka, næra og þróa vinnu mína. 

Er handritinu var úthlutað var búið að skipta því upp í 35 senur og nefna hverja fyrir sig 

viðeigandi nöfnum sem gefa skýrt til kynna um hvaða atriði er verið að ræða. Til að fá yfirsýn 

yfir boga og ferðalag Fríðu Hugljúfu sem og að skilja kringumstæður verksins ritaði ég niður 

föblur úr þeim senum sem Fríða var hluti af. Fabla er nákvæm lýsing á því sem gerist í senu 

eða eins konar kortlagning á senu. Ég tók saman gefnar staðreyndir, sem eru þær staðreyndir 

sem koma fram í texta verksins, sem og aðrar staðreyndir og vísbendingar úr handriti. Í fyrstu 

senunni sem Fríða birtist áhorfendum eru til dæmis eftirfarandi staðreyndir gefnar: Fríða er að 

yfirgefa bókasafnið, kemur aftur í næstu viku, horfir í augu Matthildar og ætlar að lesa 

skáldsögu eftir Tolstoy. Aðrar staðreyndir geta síðan verið þess eðlis að Matthildur og Fríða 

séu að hittast í fyrsta skipti og að þrjár gáfaðar ungar konur séu samankomnar á bókasafninu.9 

Ég safnaði saman öllum þeim vísbendingum og upplýsingum sem gætu nýst mér í 

persónusköpuninni. Áhugi Fríðu á rússneska rithöfundinum Tolstoy eru upplýsingar sem virka 

ef til vill ekki yfirgripsmiklar fyrir áhorfandann en nýttust mér vel til að fá betri innsýn í 

áhugamál hennar og skoðanir. Rithöfundurinn Leo Tolstoy (1828-1910) var jafnframt 

heimspekingur, stjórnmálaspekingur, grænmetisæta og friðarsinni sem reyndi að lifa í anda 

kristilegrar stjórnleysisstefnu, trúði á friðsamlega andspyrnu og hafði meðal annars áhrif á 

Mohandas Gandhi og Martin Luther King.10 Með því að fara í gegnum verkið á þennan hátt og 

skrifa niður þær spurningar sem vöknuðu hjá mér við greininguna áttaði ég mig betur á fleyg 

Fríðu, hennar tilgangi, baksögu, persónu og eðli. Persónur í verki hafa fleyg, sem er bogi eða 

ferðalag þeirra í gegnum verkið, og við viljum að þær opni inn í manneskjubarn sitt eða kjarna 

en loki jafnvel aftur. Meðfram uppgötvunum mínum í greiningu á handriti, texta og í senuvinnu 

úti á gólfi teiknaði ég línurit sem sýndi hræðslu, ótta og óöryggi Fríðu í gegnum verkið með 

                                                           
9 Dennis Kelly og Tim Minchin, „Matthildur söngleikur,“ (óúgefið handrit Borgarleikhússins í þýðingu Gísla Rúnars 

Jónssonar, 2018), Microsoft Word-skrá, 16. 
10 „Leo Tolstoy,“ Wikipedia, síðast uppfært 2. maí, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy. 
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það að markmiði að skapa áhugavert ferðalag og ákvarða hápunkt og lágpunkt óttans og 

berskjöldunarinnar. Markmið mitt var að skapa fleyg sem gæfi áhorfendum tækifæri til að 

fylgjast með Fríðu þroskast og styrkjast í gegnum verkið auk þess að verða vitni að því þegar 

hún er afvopnuð og opnar inn í manneskjubarnið. Hápunktur örvæntingar Fríðu, grófasta eða 

skýrasta ofbeldið gagnvart henni og nemendum hennar, er stuttu eftir hlé þegar Karítas 

Mínherfa tekur kennsluna í sínar hendur, refsar nemendum með erfiðum líkamlegum æfingum, 

rífur í eyru Tomma litla, samnemanda Matthildar, og hótar að gera út af við Matthildi. Fríða er 

vitni að grimmd Karítasar Mínherfu í garð nemendanna og gjörsamlega buguð yfir því að geta 

ekki bjargað börnunum og að þau þurfi að sæta slíku ofbeldi. Kennarinn hugljúfi hefur, í 

sannleika sagt, ekki hugrekki til stöðva ofbeldið á þessum tímapunkti.  

Í leitinni að Fríðu Hugljúfu fannst mér mikilvægt að gera mér grein fyrir og skilja 

ásetning hennar, jafnvel þó hún væri ekki endilega búin að uppgötva hann sjálf. Samkvæmt 

Stanislavski er skilningur og skilgreining á ásetningi eitt af helstu verkefnum leikarans sem 

vinnur með kerfið og má jafnvel ganga svo langt að segja að það sé frumskilyrði. Eftirfarandi 

atriði einkenna sterka, góða og leikvæna ásetninga: Erfiður, ögrandi, framkvæmanlegur, 

stuttorðaður, skilgreindur jákvætt og mikilvægur. Gagnlegt er að leikari þurfi að hafa fyrir því 

að ná fram ásetningi sínum, vera framleiðin og beita ólíkum herbrögðum. Þó ber að hafa í huga 

að ásetningur þarf að vera þess eðlis að raunhæft sé fyrir leikara að ná honum fram, sem og að 

auðvelt sé að muna hann. Auk þess verður ásetningur leikvænni þegar hann er skilgreindur 

jákvætt því heilinn á erfiðara með að gefa frá sér neikvæðar skipanir. 11 Að mínu mati er að 

lokum mikilvægast að persónan brenni fyrir ásetninginn og vilji berjast fyrir honum. Þegar ég 

bý mig undir að takast á við átökin á sviðinu sem Fríða Hugljúfa, minni ég mig á ásetning 

hennar og tilgang áður en ég stíg inn á svið. Dæmi um skýran ásetning Fríðu er að fá Karítas 

Mínherfu til að hækka Matthildi upp í 11 ára bekk eftir að hún hefur öðlast vitneskju um fágætar 

gáfur Matthildar. Í næstu senu reynir Fríða síðan að fá móður Matthildar til að styðja við 

skólagöngu dóttur sinnar. Þegar ásetningur inniber mótleikara og snýst um að fá hann til að 

gera eitthvað verður til meira samtal eða samband á milli leikara á sviði. Innri barátta og ótti 

Fríðu eru forsendur sem hamla henni við að ná fram ásetningi sínum. Þrátt fyrir misheppnaðar 

tilraunir til að ná fram vilja sínum heldur Fríða baráttu sinni áfram, þurrkar burtu tárin, málar á 

sig grímu og reynir að vera sterk fyrir börnin og Matthildi. 

                                                           
11 Martin Lyngbo, „Nýjasta kerfi líkamlegra gerða“ (óútgefnar leiðbeiningar um aðferðir Stanislavski, þýddar af Agli    

Pálssyni), Microsoft Word-skrá, 12. 
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Hljómsveit sýningarinnar gegnir stóru hlutverki en tónlistin hljómar undir nánast hverri 

senu, ýmist til að skapa ákveðið andrúmsloft, hættu, spennu eða undirstrika mikilvæg 

augnablik. Sviðsetningin er því nokkuð fast skorðuð en þó er eitthvað rými til að breyta um 

stöður og fylgja impúlsum. Með sviðsetningu á ég við svokallaðar ytri stöður á sviði sem voru 

ákvarðaðar í samvinnu við leikstjóra, með öðrum orðum líkamlegar gerðir. Gerðir eru virkt 

líkamlegt og/eða sálrænt ferli til að ná fram ásetningi, sem á sér stað í einu rými, á einum tíma, 

í baráttu með eða á móti gefnum forsendum. Þær skiptast í þrjár tegundir sem haldast í hendur 

og vinna að sameiginlegum ásetningi. Gerðirnar þrjár kallast: Líkamlegar gerðir, orð sem 

gerðir og hugsana gerðir.12 Kerfi líkamlegra gerða, líkt og nafnið gefur til kynna, snýst að 

mörgu leyti um að skapa heilsteyptar og leikbærar líkamlegar gerðir sem hefur í sögulegu 

samhengi lotið í lægra haldi fyrir texta og tilfinningum. Áherslan á líkamlegu gerðirnar hefur 

komið sér vel í náminu því skilningur minn á líkamsbeitingu, hreyfingu á sviði, nýtingu rýmis 

og gagnsemi leikmuna hefur aukist til muna.  

Hafandi sagt það, var námskeið Þóreyjar Sigþórsdóttur í Shakespeare einstaklega 

lærdómsríkt og gefandi en þar var textinn í aðalhlutverki. Áhersla var lögð á orð sem gerðir, 

krefjandi raddvinnu, ryþma í textaflutningi, að gefa orðum vægi, láta textann leiða sig áfram og 

þróa og tengjast persónu í gegnum texta. Á námskeiðinu uppgötvaði ég hvað máttur orða getur 

verið mikill og því er ef til vill engin furða að textinn sjálfur hafi verið í hávegum hafður í 

leiklist áður fyrr.13 Ég nýti mér aðferðir Þóreyjar í Matthildi, veiti orðum sérstaka eftirtekt og 

gef þeim vægi. Mikill hraði er í sýningunni svo hugsunin verður að fylgja textanum líkt og í 

meðförum texta Shakespeare. Sena Fríðu og Matthildar í kotinu býður þó upp á aðra möguleika, 

meira svigrúm fyrir þagnir og hægara tempó. Að auki er einræða Fríðu marglaga og hefur 

undirtexta. Í einræðunni greinir Fríða frá óhuggulegri fortíð sinni líkt og sjá má úr eftirfarandi 

textabút.  

Ég hef ekki sama styrk og þú, Matthildur. Sko, faðir minn dó þegar ég var lítil. Hann hét Metúsalem. 

Hann var yndislegur. En þegar hann féll frá, tók frænka mín að sér uppeldið. Hún var illkvittnari og 

grimmari en þú getur gert þér í hugarlund. Og svo þegar ég fékk vinnu sem kennari, kom hún með reikning 

fyrir allt sem hún hafði gert fyrir mig öll þessi ár.14 

Hugljúfa rekur æskuár sín í grófum dráttum í von um að öðlast traust Matthildar, til að sýna 

henni stuðning, láta hana vita að hún er ekki ein, að öruggt skjól sé allt sem þarf og hægt sé að 

vinna bug á erfiðum aðstæðum. Meðvitað velur Fríða orð sem fegra frásögnina og draga úr 

                                                           
12 Sama, 15. 
13 Sama. 
14 Dennis Kelly og Tim Minchin, „Matthildur söngleikur,“ (óúgefið handrit Borgarleikhússins í þýðingu Gísla Rúnars 

Jónssonar, 2018), Microsoft Word-skrá, 68.  
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ofbeldinu sem hún varð fyrir í æsku. Einræðan markar ákveðin kaflaskil hjá Fríðu því þetta er 

fyrsta skiptið sem hún opnar sig um uppeldisárin og treystir annarri manneskju fyrir harmi 

sínum. Illkvittin og grimm eru mild lýsingarorð fyrir frænkuna því atganga hennar er í raun 

hrottafengin en gerð verða nánari skil á baksögu Fríðu Hugljúfu í kafla 2.3. Athyglin sem ég 

veitti textanum nýttist mér bæði í framsögn og greiningarvinnu en textinn geymir ótal 

upplýsingar. Sem dæmi má finna hikorð og stam í texta Fríðu sem gefur til kynna að hún sé 

hrædd eða óörugg. Hikorðin eru sérstaklega áberandi í senum Fríðu og Karítasar Mínherfu þar 

sem ríkir mikið valdaójafnvægi en sú síðarnefnda hefur hærri ytri status og vald yfir hinni 

fyrrnefndu. Í senum Fríðu og Normu, móður Matthildar, grípa Norma og dansfélagi hennar 

stöðugt fram í fyrir Fríðu er hún reynir að skýra mál sitt sem gefur frekari vísbendingar um 

lágan status og máttleysi Fríðu. Framganga dansparsins í senunni er svo yfirgengileg að 

aðstæðurnar verða sprenghlægilegar, á sorglegan hátt. Í leiktúlkun minni á Fríðu gef ég 

áhorfendum leyfi til að hlæja að hrakförum hennar með því að stækka augnablikin þar sem hún 

er niðurlægð eða lendir í vandræðum. Líkt og nafn persónunnar ber með sér er Fríða mjög 

hugljúf og góð en til að skapa marglaga og trúverðuga persónu sem vex, þroskast, stækkar og 

lærir fannst mér ekki síður mikilvægt í persónusköpuninni að varpa ljósi á mannlega 

breyskleika hennar. Fríða gerir mistök, mismælir sig, er klaufaleg í samskiptum, með fordóma, 

missir stjórn á tilfinningum sínum, skortir reynslu í kynlífi og hefur sína eigin djöfla að draga 

svo eitthvað sé nefnt. 

Hugsana gerðir eru síðan þær gerðir sem hætta aldrei. Samkvæmt Stanislavski fylgir 

góður leikari hugsanaferli persónu sinnar, sem hugsar allan tímann líkt og aðrar manneskjur.15 

Ég kortlagði sérstaklega hugsanaferli Fríðu á þeim stöðum sem hún hefur fáar eða engar 

setningar, til að mynda í lögum Karítasar Mínherfu, Uppreisnaranda og Sleggjukasti, og 

söngnúmeri Normu, Hátt. Lögin eiga það sameiginlegt að vera einhvers konar predikun sem 

beinist að Fríðu. Í sýningum leyfi ég þó hugsununum að flæða í gegnum mig eins og þær koma 

til mín í hvert skipti og bjóða nýjar hugsanir velkomnar. Engu að síður gagnast mér vel að vera 

meðvituð um hugsanir Fríðu, þekkja ferðalag hennar og geta leitað í skriflegar glósur ef ég á 

erfitt með að sækja Fríðu. Hugsanir eru nokkurs konar innri stöður leikarans og krefjast 

nákvæmni og frumleika. Undirbúningsvinnan gerir mér kleift að vera nákvæm og veitir mér 

öryggi til að stíga út fyrir rammann, sem gæti hljómað eins og þversögn en það er einmitt kostur 

kerfis Stanislavski. Kerfið hefur ákveðinn ramma og getur virkað takmarkandi til að byrja með, 

                                                           
15 Martin Lyngbo, „Nýjasta kerfi líkamlegra gerða“ (óútgefnar leiðbeiningar um aðferðir Stanislavski, þýddar af Agli    

Pálssyni), Microsoft Word-skrá, 15. 
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líkt og ég upplifði á fyrsta ári, en frelsandi þegar leikari hefur náð tökum á því og hefur þroskann 

til að nýta sér það sem gagnast vel og losa sig við það sem aftrar sköpuninni.   

2.3 Baksaga Hugljúfu  

Barátta verksins hverfist í kringum aðalpersónuna, Matthildi, en saga og fortíð Fríðu fléttast inn 

í atburðarrásina og endurspeglar þá yfirnáttúrulegu hæfileika sem Matthildur býr yfir. 

Vísbendingar um Fríðu er því ekki aðeins að finna í þeim senum sem hún birtist heldur einnig 

í sögunum sem Matthildur segir Filippíu, bókasafnsverði. Til að ná betur utan um hlutverk, 

fortíð og tilgang Fríðu í verkinu samdi ég baksögu fyrir persónuna sem er mín leið til að tengjast 

og kynnast henni betur en þessa aðferð hef ég notað við persónusköpun frá unga aldri. Baksagan 

er byggð á gefnum upplýsingum úr handriti og jafnframt tilbúningur úr hugarheimi mínum til 

að fylla í eyður og geymir svör við þeim spurningum sem kviknuðu í ferlinu.   

Foreldrar Fríðu voru frægir sirkúslistamenn, loftfimleikakona og sjónhverfingamaður. 

Þau dreymdi um að eignast barn en tilraunir þeirra til þess báru engan árangur árum saman. Er 

þau höfðu gefið upp alla von um að eignast barn varð loftfimleikakonan óvænt ófrísk. Systir 

hennar var sirkússtjóri og neyddi hjónin til að taka þátt í hættulegu sirkúsatriði þrátt fyrir að þau 

ættu von á barni. Atriðið hafði þær hörmulegu afleiðingar að loftfimleikakonan féll niður úr 

mikilli lofthæð, braut hvert bein í líkama sínum og lifði aðeins nógu lengi til að fæða barn 

þeirra, Fríðu Hugljúfu. Í verkinu kristallast ótrúlegir hæfileikar Matthildar þegar hún uppgötvar 

að ævintýrið sem hún bjó til og deildi með Filippíu er í raun og sann uppeldissaga Fríðu 

Hugljúfu.16 „Ég hef séð ævi þína fyrir mér!“ hrópar Matthildur að Fríðu, í senu vinkvennanna í 

koti Fríðu, sem bregður í brún við að heyra slíkar fregnir.17 Í ljós kemur að systir 

loftfimleikakonunnar er Karítas Mínherfa, skólastjóri Matthildar. Eftir andlát móður Fríðu, tók 

Karítas Mínherfa þátt í uppeldinu, að beiðni sjónhverfingamannsins, Metúsalems. Mínherfa 

beitti Fríðu hrottalegu ofbeldi; þrælaði henni út, lét hana sjá um húsverkin og eldamennskuna 

auk þess sem hún lamdi hana, öskraði á hana, lokaði inni í skáp og læsti í dimmum rykföllnum 

kjallara. Fríða grét sig í svefn á næturna en faðir hennar vissi engin deili á ofbeldinu vegna þess 

hve sárt hann syrgði konu sína. Metúsalem kom snemma heim úr vinnu einn daginn og sá 

hvernig komið var fyrir Fríðu. Hann bjargaði dóttur sinni og hét að yfirgefa hana aldrei framar. 

Metúsalem fór í bræði sinni til Karítasar Mínherfu í þeim tilgangi að binda endi á ofbeldið en 

                                                           
16 Dennis Kelly og Tim Minchin, „Matthildur söngleikur,“ (óúgefið handrit Borgarleikhússins í þýðingu Gísla Rúnars 

Jónssonar, 2018), Microsoft Word-skrá, 51-53. 
17 Sama, 70. 
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sneri aldrei til baka.18 Mínherfa myrti Metúsalem, laug til um að hann hefði framið sjálfsmorð 

og eignaði sér hús þeirra hjóna. Fríða ólst því upp hjá Mínherfu en yfirgaf heimilið 16 ára að 

aldri þegar hún sannfærði bónda í nágrenninu um að leyfa sér að flytja inn í gamlan skúr á 

landareign hans. Fríða var allslaus er hún flutti í litla kotið sitt sem er þó hennar eina 

verndarskjól. Hugljúfa býr við fátækt en á nóg til að nærast og borga bóndanum 

lágmarksupphæð fyrir aðgang að vatni og rafmagni. Bókasafnið er annað heimili Fríðu en 

þangað fer hún í hverri viku, les vandaðar bókmenntir og ræðir við vinkonu sína Filippíu um 

helstu rithöfunda. Mínherfa réði Fríðu sem kennara við skóla sinn en neyddi hana til að gera 

við sig samning um að borga hverja einustu krónu til baka sem hafði farið í uppeldi hennar. Þar 

af leiðandi fer bróðurpartur launa Fríðu í að gera upp skuldina við Mínherfu. Fríða er nægjusöm, 

gáfuð, vel lesin, náttúruunnandi, góðhjörtuð, trúir á mátt kærleikans, þráir að vera sterk 

fyrirmynd fyrir nemendur sína en skortir hugrekki til að mæta hinu illa á eigin spýtur. Yfir henni 

ríkir kyrrð og ró, ólíkt hávaðanum á heimili Matthildar. Á bókasafninu og í kennslustundum 

með börnunum fær Fríða tækifæri til að gleyma sínum innri harmi, sem henni hefur þó tekist 

að bæla niður í fjölda mörg ár. Fríða er viðkvæm sál sem Mínherfa reynir ítrekað að brjóta 

niður. Hana dreymir um betri heim, þar sem börn eru frjáls, hamingjusöm og þurfa ekki að 

upplifa grimmd eða sæta ofbeldi. Eftir að saga Fríðu afhjúpast notar Matthildur krafta sína til 

að bægja Karítas Mínherfu burt og bjarga Fríðu úr viðjum frænku sinnar. Fríða og Matthildur 

tengjast nánum og sterkum vinaböndum og er væntumþykja þeirra svo mikil að þær þrá báðar 

að verða mæðgur. Fríða er að mörgu leyti eins og Matthildur en það sem greinir þær helst frá 

hvor annarri er að Matthildur hefur hugrekkið til að mæta óréttlætinu og þróar með sér, til þess, 

ofurkrafta en Fríða er gunga sem þarfnast Matthildar til að standa föstum fótum keik.  

2.4 Virkni líkamans - aðferðafræði Chekhov   

Útgangspunktur lokarannsókna Stanislavski er líkaminn, þar sem leiðin að sálinni og 

sálfræðilega trúverðum leik er í gegnum virkni líkamans.19  

2.4.1 Léttleiki og afslöppun 

Chekhov lýsir mikilvægi þess að leikari sé léttur á sviði, flæði um í quality of ease og að innra 

líf hans sé afslappað, jafnvel þó að persónan sem listamaðurinn túlkar sé þung, ógnandi eða 

óróleg. Listamaðurinn, ég, þarf að upplifa mig frjálsa á sviðinu, hafa góða yfirsýn og stjórn á 

                                                           
18 Sama, 55-57. 
19 Martin Lyngbo, „Nýjasta kerfi líkamlegra gerða“ (óútgefnar leiðbeiningar um aðferðir Stanislavski, þýddar af Agli    

Pálssyni), Microsoft Word-skrá, 3. 
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þeim gerðum sem ég framkvæmi. Í náminu hef ég komist að því að léttleiki og yfirvegun er 

grundvöllur þess að ég njóti mín á sviði og skili sannfærandi túlkun í leik en í bókinni To The 

Actor segir Chekhov: „It is the lightness of touch which more than anything else makes the 

artist.“20 Forsenda þess að ég upplifi léttleika á sviði er að líkami minn sé jarðtengdur, 

sveigjanlegur og slakur, þá sérstaklega í mjöðmum, hrygg og öxlum, en mjúk hryggjasúla veitir 

aðgang að sköpunarkrafti mínum. Þættir eins og jákvætt hugarfar og leikgleði spila jafnframt 

stóra rullu með tilliti til þessa. Þar af leiðandi legg ég mikla áherslu á upphitun með góðum 

teygjuæfingum, flæðandi hreyfingum eins og sólarhyllingar úr Yoga og Pilates æfingar sem 

virkja djúpvöðva í kjarna og lengja vöðva. Í upphituninni er markmið mitt að teygja vel á 

bakvöðvum, nára, mjaðmasvæði, slaka á öxlum, opna bringu, rétta líkamsstöðu, dýpka öndun, 

virkja stuðning og vera í góðri tengingu við ljósop kærleikans, að ofan, svo ljósið geti flætt 

hindrunarlaust frá hvirfli, í gegnum líkama minn og niður í jörðina. Allt eru þetta æfingar sem 

stuðla að betri jarðtengingu og líkamlegri og andlegri afslöppun og nýtast mér betur en 

kröftugar þolæfingar sem keyra púlsinn upp. Sameiginlega upphitun leikhópsins gengur frekar 

út á hið síðarnefnda svo ég tek takmarkaðan þátt í þeirri upphitun, kem blóðflæðinu mátulega 

vel af stað, og fer síðan í gegnum mínar eigin upphitunaræfingar til að varðveita orku mína og 

jarðtengja sál og líkama. 

2.4.2 Líkamsbeiting, göngulag og einkennandi hreyfingar Fríðu 

Til að líkamna Fríðu Hugljúfu, hvíla í persónunni og upplifa sjálfa mig sem Hugljúfu gerði ég 

rannsóknir úti á gólfi. Vala Ómarsdóttir leiddi bekkinn í gegnum göngulagsæfingar á haustönn 

sem ég nýtti mér í leitinni að Fríðu. Snemma í ferlinu var ákveðið að hún yrði á hælaskóm alla 

sýninguna sem hefur vitaskuld áhrif á göngulagið og því ekki síður mikilvægt að æfa sig. Að 

auki skoðaði ég hversdaghreyfingar sem mér fannst einkenna persónu Fríðu Hugljúfu, valdi 

nokkrar hreyfingar sem ég tengi best við og rifja upp fyrir sýningar, sérstaklega ef mig skortir 

innblástur fyrir hlutverkið. Helstu einkenni hreyfinganna og göngulagsins eru að þær eru 

innblásnar af kennarahlutverkinu og feimni, viðkvæmni, hiki, ótta og óöryggi Fríðu. Dæmi um 

slíka hreyfingu eru hendur í skauti eða útskýrandi handabendingar. Vöxtur og þroski Fríðu í 

verkinu endurspeglast að mörgu leyti í líkamsbeitingu hennar. Í upphafi er göngulag hennar, til 

að mynda, smátt og hikandi við hættulegar aðstæður en stækkar og verður ákveðnara eftir því 

sem öryggi hennar eykst. Það sama á við um aðrar hversdagslegar hreyfingar hennar sem öðlast 

                                                           
20 Michael Chekhov, „The Actor‘s Body and Psychology,“ í To The Actor (Mansfield Centre, CT: Martino Publishing, 2014), 

13. 
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meiri stærð þegar líður á verkið. Líkamsbeiting hennar er jafnframt svolítið stíf og klaufaleg í 

upphafi en líkaminn frelsast smám saman. Vanræksla og ofbeldi æskuára Fríðu kemur því ekki 

aðeins fram í töluðum samskiptum við aðra í verkinu heldur birtist líka í viðkvæmri 

líkamstjáningu hennar. Hugljúfa hefur ekki upplifað raunverulega nánd í meira en áratug og 

kann ekki að taka á móti náinni snertingu. Skýrt dæmi um óöryggi hennar gagnvart líkamlegri 

nánd er þegar Matthildur faðmar Fríðu í fyrsta skipti en nokkra stund tekur Hugljúfu að fara inn 

í faðmlagið. Fríða vantreystir sjálfri sér og öðrum en eftir að hún kynnist Matthildi opnast hjarta 

hennar hægt og bítandi og lærir að treysta. Snertingin og nándin á milli vinkvennanna verður 

sífellt sterkari og meiri í gegnum verkið sem lýkur á innilegu og ástríku faðmlagi þeirra og 

lokaorðum Matthildar og jafnframt síðustu línu verksins: „Já. Þær höfðu fundið hvor aðra.“21 

2.4.3  Sálræn gjörð Chekhov 

Jafnhliða rannsókn minni á hversdagslegu hreyfingum Fríðu bjó ég til sálræna gjörð (e. 

Psychological Gesture), úr verkfærakistu Chekhov, fyrir persónuna. Gjörðin veitir mér skjótan 

og greiðan aðgang að kjarna, tilgangi og innri baráttu Fríðu á sýningum en stærsta verkefni 

ferlisins er í raun að halda út á fimmta tug sýninga fram að sumri og vera ávallt lífræn og sönn. 

Því er mikilvægt að geta gripið í verkfæri eins og sálrænu gjörð Chekhov sem kveikir á innra 

lífi persónu minnar. Samantekt Chekhov um sálrænu gjörðina, PG, skýrir hlutverk hennar enn 

frekar. 

Summary on the Psychological Gesture:  

1. The PG stirs our will power, gives it a definite direction, awakens feelings, and gives us a 

condensed version of the character.  

2. The PG must be archetypal, strong, simple and well formed; it must radiate and be performed 

in the correct tempo.  

3. Develop sensitiveness to the PG. 

4. Distinguish between inner and outer tempo.22  

 

Sálræna gjörðin er ólík hversdagslegu hreyfingum Fríðu að því leyti að hún er meira abstrakt, 

stærri, sterkari og opnar inn í kviku Fríðu. Mætti segja að hún sé áminning um baráttu og 

höfuðásetning Fríðu sem er að gefa Matthildi ljós og vernda gegn óréttlæti heimsins. Börnin 

drífa Fríðu áfram og veita henni tilgang í lífinu. Ímyndaða miðja Fríðu er miðja tilfinninga sem 

er staðsett í brjóstholinu en sálræna gjörð Fríðu á einmitt upptök sín í hjartastöðinni. Til nánari 

útskýringar eru ímynduðu miðjurnar alls þrjár, staðsettar í höfði, brjóstholi og grindarbotni eða 

kynfærum og kallast miðja hugsunar, tilfinninga og vilja. Innra líf persónu, hugsanir og 

                                                           
21 Dennis Kelly og Tim Minchin, „Matthildur söngleikur,“ (óúgefið handrit Borgarleikhússins í þýðingu Gísla Rúnars 

Jónssonar, 2018), Microsoft Word-skrá, 83. 
22 Michael Chekhov, „The Psychological Gesture,“ í To The Actor (Mansfield Centre, CT: Martino Publishing, 2014), 84. 
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líkamlegar gerðir, hverfast um þá miðju sem unnið er með hverju sinni. Sálrænu gjörð Fríðu 

má lýsa sem svo að hendur hvíli á hjarta og bendi síðan fram á við en gjörðin felur í sér að gefa 

öðrum, að gefa ljós og kærleika. Stefnan er skýr, beinist áfram, hreyfingin stór, jarðtengd og 

hraði yfirvegaður. Gjörðin er endurtekin nokkrum sinnum og að lokum mæta hendur kviði, 

líkaminn dregst saman niður í jörðu og sest í grúfu. Í raun eru þetta tvær gjörðir sem ég setti 

saman í eina rútínu. Síðari gjörðin endurspeglar innra líf, baráttu, erfiðleika, hindranir og 

óöryggi Fríðu. Ólík stefna gjörðanna skapar ákveðna togstreitu og innri baráttu sem gefur Fríðu 

aukaverkefni og sterkari forsendur til að takast á við í verkinu.  

3. Sýningartímabilið  

3.1  Hvíld og varðveiting orku 

Matthildur er þriggja klukkustunda stórsýning en auk þess að fara með hlutverk Fríðu Hugljúfu 

syng ég þrjú einsöngslög, tek þátt í fjölmörgum hóplögum og dansa í hlutverki foreldris í 

upphafsatriði sýningar. Frumraun mín á stóra sviði Borgarleikhússins er krefjandi verkefni fyrir 

mig og reynir á úthald, líkama, rödd og sál. Í frumsýningarviku var einstaklega mikið álag á 

leikhópnum. Verkið var sýnt í sjö skipti á sjö dögum og því gafst lítill tími til að hvílast. Eftir 

frumsýningu, fimmta rennslið á fimm dögum, upplifði ég ákveðið spennufall og fékk 

vinsamlega ábendingu frá líkama mínum um að hvíla mig og varðveita orku mína á 

sýningartímabilinu. Ábendingin var þess eðlis að ég missti nánast röddina, þó ekki vegna þess 

að raddböndin væru löskuð, heldur vegna líkamlegrar þreytu og kraftleysis sem orsakaði veikan 

raddstuðning. Mikill lærdómur fólst í að takast á við slíkt álag en að mínu mati ættu listrænir 

stjórnendur þó að forðast aðstæður sem þessar. Þar af leiðandi hef ég passað að hvílast, nærast 

og klæða mig vel, taka vítamín og huga að bæði andlegri og líkamlegri heilsu. Á álagstímum 

heita bestu vinir mínir: Heitur pottur, Gufubað, Engiferte, Hunang, Strepsils og Gufa með 

kamillublómum til innöndunar. Í ferlinu uppgötvaði ég að samspil líkama og raddar er algert. 

Skortur á stuðningi og krafti frá líkama endurspeglast í kraftlítilli og veikri rödd. 

Upphitunaræfingar mínar innihalda því einnig gagnlegar aðferðir til að hita upp raddböndin, 

liðka talfæri, draga úr spennu í andlitsvöðvum, dýpka öndun og virkja raddstuðning frá líkama. 

Að auki nota ég gagngert æfingakerfi Nadine George, aðallega stillinguna Deep Male, og 

þekkingu mína í Complete Vocal Technique, helst notkun á Twang-i og sérhljóðum, í 

raddbeitingu minni í tali og söng í verkinu. Með góðri raddtækni næ ég að varðveita röddina og 

minnka álag á raddböndin með áherslu á fókus fram í varir, jarðsamband, djúpa öndun, góða 

líkamsvitund, opin kjarna og virka hjartastöð. Raddvinna hefur verið mér hugleikin í náminu, 
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kemur á hreyfingu í líkama mínum og færir mig nær frumorku minni og sköpunarkrafti. Ég 

mun ekki gera uppgötvunum mínum á því sviði ýtarlegri skil í ritgerð þessari en góð tenging 

við grindarbotn og uppsprettu raddar skilar sér í betri samsömun og lífrænni túlkun á sviði. 

Sönglög Fríðu eru mikilvægur þáttur í túlkun persónunnar en þau gefa djúpa innsýn í hugarheim 

hennar og fela í sér einna mest berskjaldandi og einlæg andartök Hugljúfu í verkinu. Gott vald 

á söngtækni nýttist mér því til að stækka og blómstra í hlutverkinu.  

3.2  Lífræn túlkun 

Lífræn sviðstilvera, einlægni og leikgleði eru stóru verkefni sýningartímabilsins en hver þessara 

þriggja þátta vegur hinn annan upp. Í náminu hef ég rannsakað hvaða þýðingu einlægni í 

skapandi og listrænu samtali áhorfenda og sviðslistamanna hefur fyrir mig sem listamann. 

Viðhorf listafólks gagnvart einlægni hefur breyst á síðustu árum. Fyrir um það bil tíu árum 

síðan ríkti kaldhæðnisalda í leiklistarheiminum þar sem áhersla var á grófleika og að vera töff 

sem var ef til vill brynja sem listamenn settu upp til að forðast að mæta efniviðinum opinskátt, 

með berskjöldun, af einlægni og taka hann alvarlega.23 Með því að hafa tilgang í listinni, trúa á 

boðskap verksins, sögu Matthildar og leyfa verkinu að vera stærra en ég sjálf kemst ég nær 

sannleikanum. Barnsleg einlægni, kærleikur, tryggð og jákvæðni einkenna vinnu mína sem 

hefur svo sannarlega nýst mér vel, aukið frelsi mitt og sköpunarkraft, gert mér kleift að gefa 

meira af mér og taka á móti gjöfum annarra. Manneskjan er ljós og þegar ég gef öðrum ljós 

mitt, stækkar ekki aðeins ljós þeirra sem við því taka heldur einnig mitt eigið. Tiltölulega 

auðvelt er að láta sögu Matthildar skipta sig máli, nálgast efnið á einlægan hátt og fjárfesta í 

vinnunni vegna þess hve áríðandi umfjöllunarefnið er fyrir okkar samtíma. Flestir eru líklega 

sammála um að vilja að heimurinn sé dásemdarfullur í augum barna okkar. Lýsing Tim Etchells 

í bókinni Certain Fragments á fjárfestingu sviðslistamanna í vinnu sinni á því vel við vinnu 

mína í Matthildi og framlag leikhópsins í heild. 

Investment is what happens when the performers before us seem bound up unspeakably with 

what they're doing - it seems to matter to them, it appears to hurt them and threatens to pleasure 

them, it seems to touch them, in some quiet and terrible way. Investment is the bottom line - 

without it nothing matters, and we don't see half enough of it.24 

Ólíklegt er að verkefni framtíðar verði jafn brennandi fyrir mig og sagan af Matthildi en leit 

mín að tilgangi listarinnar og sannleika verður ætíð áhersluatriði í listsköpun minni.  

                                                           
23 Hilmir Jensson, munnleg heimild, 29. september 2018. 
24 Tim Etchells, „On Risk and Investment,“ í Certain Fragments (Oxon: Routledge, 1999), 48-49. 
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Gjafir námsins hafa verið margar en ofarlega á lista er sú aukna þekking og skilningur 

á samtali mínu við mótleikara á sviði. Ég hef lært að nýta mér mótleikara mína og leika í 

gegnum þá með því að leyfa þeim að hafa áhrif á mig, vera í stöðugum lestri sem og að vera til 

staðar fyrir þá. Vinna mín á sviðinu verður talsvert auðveldari, áreynslulausari og sannari þegar 

ég nýti mótleikara mína á þennan hátt því þá snýst hún minna um að „leika“ og meira um að 

bregðast við. Í upplifunarskóla Stanislavski er hver sýning einstakur viðburður og spuni 

nauðsynlegur þrátt fyrir skýran ramma. Leikari er stöðugt að upplifa og lifa sig inn í 

kringumstæður verks. 25 Með því að gefa rými fyrir spuna, fylgja óvæntum impúlsum og koma 

mótleikara á óvart verður sviðsveran hættulegri, meira gefandi og spennandi sem eflir leikgleði 

og heldur senum lífrænum. Spuni Chekhov felst í því að vera stöðugt að gefa og þiggja. 

An improvising ensemble lives in a constant process of giving and taking. A small hint from a 

partner – a glance, a pause, a new or unexpected intonation, a movement, a sigh, or even a barely 

perceptible change of tempo – can become a creative impusle, an invitation to the other to 

improvise. 26 

Til að styðja við lífrænan leik þykir mér gott að spyrja mig í sífellu spurninga á sviðinu með 

því að nota „ef“ í stað „og“ en það fyrrnefnda er jafnframt grundvallar samtenging í 

upplifunarleikhúsi Stanislavski. Spennan sem myndast við þetta leiðir af sér eftivæntingu, efa 

og lífrænar gerðir.27  

Börn eru í miklum meirihluta leikhópsins sem gerir starf mitt sem leikara bæði 

einstaklega gefandi og meira krefjandi. Fullorðnu einstaklingar sýningarinnar bera ekki aðeins 

ábyrgð á sjálfum sér heldur þurfa að auki að halda á börnunum og hjálpa þeim að skína. 

Ramminn þarf að vera skýrari í senum með börnum, minna rými er fyrir spuna, mótleikurinn 

misjafn og því enn brýnna að vera einbeittur, algjörlega til staðar, geta sótt tilfinningar dýpra 

og vera jafnframt tilbúinn að grípa og halda boltanum á lofti. Senur mínar með börnunum eru 

því að þessu leyti „hættulegri“ fyrir mig sem leikara en fullorðins senurnar, sem er vissulega 

spennandi áskorun. Hæfileikar hins föngulega barnahóps í Matthildi eru samt sem áður 

aðdáunarverðir og hafa börnin veitt mér hvatningu og innblástur í öllu ferlinu. Meðvitað reyndi 

ég að ávinna mér traust barnanna og Matthildar í ferlinu svo orkan yrði yfirveguð, sönn og 

einlæg á sviðinu. Að skapa gott og heilbrigt samband við áhorfendur var ekki síður gagnlegt 

fyrir mig en áhorfendur eru krefjandi og kröftug forsenda. Mikill lærdómur felst í því að leika 

                                                           
25 Martin Lyngbo, „Nýjasta kerfi líkamlegra gerða“ (óútgefnar leiðbeiningar um aðferðir Stanislavski, þýddar af Agli    

Pálssyni), Microsoft Word-skrá, 2. 
26 Michael Chekhov, „Improvisation and Ensamble,“ í To The Actor (Mansfield Centre, CT: Martino Publishing, 2014), 41. 
27 Martin Lyngbo, „Nýjasta kerfi líkamlegra gerða“ (óútgefnar leiðbeiningar um aðferðir Stanislavski, þýddar af Agli    

Pálssyni), Microsoft Word-skrá, 18. 
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oft á sviði innan um áhorfendur en í náminu fáum við ekki svo mörg tækifæri til þess, að minnsta 

kosti ekkert í líkingu við reynsluna sem ég hef öðlast í Borgarleikhúsinu. Skapa þarf 

svokallaðan fjórða vegg og ná opinberum einmanaleika svo að leikari geti í samræmi við leikstíl 

brotið niður fjórða vegginn á ólíka vegu.28 Fjöldi áhorfenda og ábyrgðin sem fylgir því að vera 

í burðarhlutverki sýningar í atvinnuleikhúsi hefur vissulega kitlað taugar mínar en ekki svo 

mikið að það hafi haft neikvæð áhrif á frammistöðu mína og ánægju á sviðinu. Ástæða þess er 

að mörgu leyti sú að ég minni mig stöðugt á að áhorfendur eru með mér í liði og komnir til að 

njóta og skemmta sér. Einnig að markmið mitt sé að gefa áhorfendum ljós og hafa áhrif á þá.  

Starf leikarans er kannski undarlegur draumur því leikari þarf stöðugt að berskjalda sig og opna 

hjarta sitt fyrir áhorfendum. Í sýningunni hef ég smám saman leikið mér meira með að brjóta 

niður fjórða vegginn á völdum stöðum og opna á nánara samtal við áhorfendur. Hugrekki mitt 

til að skoða og rannsaka samband mitt við áhorfendur í verkinu eykst með hverri sýningu, með 

meiri reynslu og þekkingu á verkinu, betri færni, auknu sjálfsöryggi og þroska.  

4. Að lokum 

Leitin að Fríðu Hugljúfu var krefjandi, gefandi og lærdómsrík. Ótal aðferðir geta reynst vel við 

persónu- og listsköpun. Faglega verkfærakista mín vex með hverri nýrri reynslu, áskorunum, 

gjöfum og ólíkri þekkingu listamanna sem á vegi mínum verða og veita mér innblástur, næringu 

og ný verkfæri. Áhersla námsins hefur verið á hugmyndir Stanislavski og Chekhov og því ekki 

að undra að aðferðir þeirra hafi gengt lykilhlutverki í vinnuferli mínu. Kerfi líkamlegra gerða, 

hugsunarhátt Stanislavski, notaði ég til að greina verkið, afla upplýsinga um Fríðu, gefinna 

staðreynda og annarra, ákvarða ásetning sem eykur á framleiðni herbragða eða gerða og skýra 

kringumstæður og styrkja forsendur þeirra. Leikur í gegnum virkni líkamans er útgangspunktur 

fræðimannanna beggja og fylgjast aðferðir þeirra, að mínu mati, vel að þrátt fyrir að þær nálgist 

viðfangsefnið á ólíkan hátt. Rannsókn mín á göngulagi, hversdagslegum hreyfingum og 

sálrænni gjörð að hætti Chekhov dýpkuðu skilning minn á hlutverki og tilgangi Fríðu í verkinu 

og styrktu líkamlega tengingu mína við persónuna. Verkefnið var tækifæri fyrir mig til að 

samtvinna og tileinka mér þá margvíslegu þekkingu í leiktúlkun og framkomu sem ég hef öðlast 

í náminu og beita þeim í listrænu ferli. Ég er í góðri tengingu við líkama minn og með góðri 

upphitun á líkama, rödd og talfærum náði ég auknu frelsi og öryggi í líkams- og raddbeitingu 

minni á sviði. Ég lagði áherslu á jarðtengingu, að virkja orkuflæði líkamans sem og að varðveita 

orku mína. Góð hlustun, virkur lestur, skýr fókus og meðvitund eru þættir sem styðja við lífræna 

                                                           
28 Sama, 8. 
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túlkun mína á sviði auk jákvæðs viðhorfs, barnslegrar einlægni og tryggðar minnar gagnvart 

viðfangsefninu. Loka skrefið á æfingaferlinu var að sleppa taki af undirbúningsvinnunni, treysta 

því að vinnan lifi innra með mér, í undirmeðvitundinni, og skili sér á sviðinu. Jafnframt að 

einbeita mér að því að njóta, lifa, vera og taka vel á móti óvæntum gjöfum en hver sýning er 

einstök upplifun eða atburður sem ekki er hægt að endurtaka. Það þýðir þó ekki að ég þurfi 

stöðugt að vera að breyta túlkun minni á sviðinu heldur frekar að leitast við að kafa dýpra í 

leiktúlkunina í hvert skipti. Öll atriðin sem rakin hafa verið hér að ofan nýtti ég mér til að skapa 

áhugaverðan fleyg og trúverðuga persónu sem ég tel að hafi tekist vel. Sýningartímabilið er 

áframhaldandi rannsóknarleiðangur og með hverri sýningu stækkar, þroskast og blómstrar 

leikhópurinn.  

Ferlið hefur þroskað mig sem manneskju og listakonu og veitt mér aukið sjálfsöryggi til 

að takast á við krefjandi listrænar áskoranir. Full tilhlökkunar held ég af stað út í óvissu 

framtíðarinnar með ríkulegt veganesti úr námi mínu frá Listaháskóla Íslands. Útskriftin er engin 

endastöð, aðeins byrjunin á nýju ævintýri. Áskoranir eru tækifæri til að vaxa, læra og þroskast 

en stórkostlegasti kennari sem ég mun hafa er ég sjálf. Eitt sem víst er að fullnuma verð ég 

aldrei í lífi og list. Ég er tilbúin að gefa, hvíla í sjálfri mér, efla tengingu mína við ljósopið að 

kærleiksríkustu vitund alheimsins, taka á móti fimmtu víddinni með opnum örmum, treysta 

innsæi mínu og sækja og heiðra mína innri norn af hugrekki.  
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