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Útdráttur 

Þegar unnið er með verk eftir Bertolt Brecht er margt sem þarf að huga að varðandi 

persónusköpun. Aðferðin sem unnið var með í verkinu Mutter Courage eftir fyrrnefndan 

höfund í uppsetningu Nemendaleikhússins 2019 var alls ekki einföld heldur mjög 

hnitmiðuð og sértæk. Framandgerving er hugtak sem fylgir gjarnan Bertolt Brecht og var 

ein af aðferðunum sem leikhópurinn ásamt leikstjóra og listrænu teymi vann með.  

Í þessari lokagreinagerð minni í leikaranámi Listaháskóla Íslands mun ég greina frá 

persónusköpun á herdeildarhórunni Yvette Pattier. Hlutverkið var eitt af mörgum sem ég 

fékk að takast á við en er óumdeilanlega stærsta og mest unna hlutverkið af þeim sem mér 

var úthlutað. 

Hvernig finn ég leið fyrir persónuna sem ég hef skapað í mjög stíliseruðu leikverki? 

Hvernig get ég leyft áhorfandanum að sjá hversu marglaga persónan er þegar ég 

horfi mestmegnis framan í áhorfendur en aldrei á persónuna sem ég er að leika á 

móti? Hvernig næri ég mig sem leikari og minn sköpunarkraft þegar æfingar á 

sviði fara nánst einungis í tækniæfingar?  

Í greinagerðinni greini ég frá aðferðum og tækni sem hjálpuðu mér á leiðinni og hvernig 

viðhorf leikara í skapandi ferli getur leyst flest vandamál. 
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Abstract 
 
 
 

A lot of things need to be considered when creating a character in a play by Bertolt Brecht. 

The method used in our staging of Mutter Courage was neither simple, precise nor specific. 

The distancing effect, a concept invented by Brecht, was the main approach used by the 

director and the ensemble in our show. In this essay I will discuss how I created my 

character, Yvette Pattier, the camp whore. The role was one of many I got to bring to life 

in our staging of Mutter Courage, but undeniably the largest and most thought through on 

my behalf 

 

How do I find a path for my character in a super stylized theater piece?  How can I show 

the audience my multi-layered character when I mostly face the audience during my scenes 

but never my acting partners? How do I nourish myself as an actress when the rehearsals 

are mostly focused on technical aspects of the show? 

In this essay I will discuss which methods and techniques I used and how the attitude of an 

actor in a creative process can solve most problems. 
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Inngangur 

Þegar unnið er með verk eftir Bertolt Brecht er margt sem þarf að huga að varðandi 

persónusköpun. Aðferðin sem unnið var með í verkinu Mutter Courage eftir fyrrnefndan 

höfund í uppsetningu Nemendaleikhússins 2019 var alls ekki einföld heldur mjög 

hnitmiðuð og sértæk. Framandgerving er hugtak sem fylgir gjarnan Bertolt Brecht og var 

ein af aðferðunum sem leikhópurinn ásamt leikstjóra og listrænu teymi vann með.  

Í þessari lokagreinargerð minni í leikaranámi Listaháskóla Íslands mun ég greina frá 

persónusköpun á herdeildarhórunni Yvette Pattier. Hlutverkið var eitt af mörgum sem ég 

fékk að takast á við en er óumdeilanlega stærsta og mest unna hlutverkið af þeim sem mér 

var úthlutað. Ég greini frá því hvernig ég vann mína persónusköpun með aðferð sem var 

erfið á þann hátt að frelsið virtist ekki mikið, að minnsta kosti til að byrja með. Verkið var 

að stórum hluta unnið tæknilega, til dæmis voru staðsetningar á sviði mjög nákvæmar og 

oft fannst leikurum það hamla þeim hve mikillar nákvæmni sú stílíseraða aðferð sem beitt 

var krafðist. 

 

Greinargerðinni er skipt upp í fimm meginhluta til að skýra þetta ferðalag mitt í 

persónusköpuninni. Hvernig ég breytti hindrunum í jákvæðar forsendur og fann aðferðir 

innan aðferða til að frelsa marglagaða og spennandi persónu og gefa henni líf á sviði án 

þess þó að brjóta formið.  

Fyrsti hlutinn fer í að segja stuttlega frá verkinu til staðsetja lesandann og skýra 

rannsóknarefnið. Í öðrum hluta geng ég í að útskýra aðferðina sem notuð var í 

uppfærslunni samhliða aðferðum Brechts. Í þriðja kafla kynni ég persónusköpunina og 

Yvette Pattier. Fjórði hlutinn fer svo í að greina þá tækni sem ég notaði í 

pesrónusköpuninni. Umræddum hluta er síðan skipt upp í þrjá minni kafla til að skýra og 

greina. Þar er um að ræða Tækni Michael Chekhov og Framandgervingu Bertolts Brecht, 

raddtækni og gólfvinnu.  

Fimmti og síðasti hlutinn fer svo í yfirferð á sýningarferli og niðurlag greinargerðarinnar. 
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Verkið 

 

Þegar valið er verk fyrir Nemendaleikhús er ýmislegt sem þarf að huga að. Útskriftarefnin 

þurfa öll að fá verðugan bita til að takast á við og sýningin þarf að vera þess efnis að 

leikararnir fái að njóta sín og helst sýna sem flestar hliðar. Fyr á námsárinu höfðum við 

tekist á við grín, realisma, stofudrama og einstaklingsverk.  

 

,,Nú vil ég að þið takist á við eitthvað sem er miklu stærra en þið sjálf og eitthvað 

alveg epískt”  

 

sagði Halldóra Geirharðsdóttir fagstjóri Leikarabrautar við nemendur sína.  

Fagstjórinn stóð við orð sín og við fengum verkið Mutter Courage eftir Bertolt Brecht í 

hendurnar. Marta Nordal leikstýrði verkinu og lokaverkefnið breyttist skyndilega í 

samstarfsverkefni Menningarfélags Akureyrar, Þjóðleikhússins og Listaháskóla Íslands. 

Einnig var samstarf innan skólans þar sem Sævar Helgi Jóhannsson samdi nýja tónlist sem 

að spilar stóran þátt í uppfærslu verksins.  

 

Verkið Mutter Courage eftir Bertolt Brecht eða Mamma Hugrakka segir frá svipmyndum 

úr 30 ára stríðinu (1618-1648). Verkið er skrifað 1939 í upphafi seinni heimstyrjaldarinnar 

og deilir mjög á hugmyndina um stríð og ekki síst kapítalisma og þá sem græða á átökum 

og hörmungum. Í verkinu fylgjum við Mutter Courage sem í þessari uppfærslu var leikin af 

þremur leikkonum (Ásthildi Sigurðardóttur, Berglindi Höllu Elíasdóttur og Þórdísi Björk 

Þorfinnsdóttur), söluvagninum sem fer með henni hvert sem hún fer og börnunum hennar 

sem eru drepin eitt af öðru. Í barnahópnum er hin slungni sonur Elífur (Gunnar Smári 

Jóhannesson) sem gerist hermaður og hlýtur á endanum smánarlegan dauðdaga, ráðvandi 

en einfaldi sonurinn Svissostur (Hildur Vala Baldursdóttir) sem lætur einnig lífið og 

mállausa dóttirin Katrín (Rakel Ýr Stefánsdóttir) sem fórnar lífi sínu til bjarga öðrum.  

Allskyns persónur koma og fara og þar má sérstaklega nefna herprestinn (Gunnar Smári 

Jóhannesson) sem kemur sér fyrir í vagninum hjá Mutter og klæðir sig í og úr 
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prestklæðunum eins og hentar hverju sinni, Herkokkinn (Jónas Alfreð Birkisson) sem 

reynir að tæla til sín Mutter Courage og Herdeildarhóruna Yvette (Steinunn 

Arinbjarnardóttir) sem verður betur rædd seinna í þessari greinargerð.  

Persónurnar í verkinu eiga það allar sameiginlegt að þær lifa lífi þar sem hver dagur er 

bárátta um líf eða dauða og allar hafa þær sínar aðferðir í þeirri baráttu.   

 

Þegar tekist er á við verk af þessu tagi í Nemendaleikhúsi Leikarabrautar 2019 þá spyr sig 

ungur leikari ,,hvers vegna viljum við segja þessa sögu núna?“.  

Þessi greinargerð var ekki skrifuð til að svara þessum spurningum en taka skal fram að 

verkið var skrifað í upphafi hræðilegs stríðs en um annað og eldra stríð. Ég held að það 

megi segja að mannskeppnan lærir seint og því ekki það að hnykkja á þessu árið 2019 þar 

sem mannlegir brestir okkar virðast síst vera minni en fyrr.  

En okkar hlutverk sem leikara var að finna þessar persónur, reyna að skilja þær og færa 

þær heim og saman. Því að þrátt fyrir ólíkar aðstæður, aldir og uppruna, hættum við aldrei 

að vera fólk í vandræðum. 

 

Aðferðin 

 

,,Þegar horft er til baka á pólitískt leikhús Brechts er vert að hafa í huga að í Þýskalandi er 

löng hefð fyrir tengslum stjórnmála og leikhúss.”1 

 

Þegar farið er yfir aðferðina sem notuð var í verkinu verður að nefna svokallaðar 

Brechtisískar leikhúsaðferðir sem eru mjög sérstakar og einkennandi fyrir verk hans. 

Brecht var mikill forsprakki og maður nýjunga í leikhúsi. Hann var pólitískur og var ekki 

hræddur við að þvinga áhorfandann til spyrja sig spurninga. Hann skildi eftir sig ritaðar 

heimildir um það hvernig ætti að setja upp verkin hans og jafnvel hvernig ætti að leika 

hverja og eina persónu. 

 

                                                
1 Trausi Ólafsson, Leikhús nútímans, Hugmyndir og hugsjóni, bls 197 



 

 

9 

Framandgerving er líklega það fræðiheiti sem kemur upp í huga flestra þegar talað er um 

Brecht. Til að skýra betur framandgervingu læt ég fylgja skýringarorð úr Leikhúsi 

Nútímans, hugmyndir og hugsjónir eftir Trausta Ólafsson 

,,Framandgervingin felst í því að breyta atburðinum sem vakin er athygli á úr 

einhverju sem er venjulegt, kunnulegt og auðvelt að nálgast og skilja í eitthvað sem 

er skrítið, sláandi og óvænt(...) Áður en hið kunnuglega getur orðið meðvitað sem 

eitthvað sem kunnuglegt er, verður að afhjúpa hversu lítið áberandi það er; við 

verðum að hætta að gera ráð fyrir því, að það sem við beinum athygli okkar að 

þurfi ekki útskýringa við.”2 

Aðferðin sem við völdum að fara með leikstjóra var alls ekki einföld. Leikstjórinn skoðaði 

af mikilli nákvæmi hvernig höfundurinn sjálfur vildi setja upp verkið og hvernig það hefur 

áður verið gert. Við tókum inn allar þessar góðu upplýsingar en gerðum þó okkar eigin 

útfærslu. 

Vissulega er verkið sjálft pólitískt og varpar ljósi á græðgi mannsins og hina kapítalísku 

hugsun, en það var ekki það sem dreif okkur áfram í ferlinu. Leikstjórinn lagði áherslu á 

söguna, framandgervinguna, hið sjónræna og tónlistina.  

Þegar hópurinn allur hittist í fyrsta skiptið þann 4. mars 2019 í dómssal Þjóleikhússins 

hafði listræna teymið þá þegar unnið bróðurpartinn af borðvinnunni. Það var búið að skipta 

niður í hlutverk og stytta verkið. Listræna teymið hugsaði mikið um aðferðirnar sem yrðu 

notaðar í verkinu en minna um verkið sjálft að mér fannst. Stríðið sjálft var ekki 

undirstrikað með texta úr verkinu heldur með öðrum aðferðum. Í verkinu er mikill texti 

sem útskýrir stríðið og hver á í hlut. Hver er kaþólskur? Hver er mótmælandi? Í hvaða 

landi eða landshluta erum við? Og hvað þýðir það? 

Brecht fær áhorfandann til að spyrja sig hvort að það skipti í raun og veru nokkru máli. 

Erum við í alvörunni að drepa hvert annað fyrir það? Drepa hvert annað fyrir einn og sama 

guðinn? 

Ég spyr mig hvort við höfum látið áhorfandann fara á mis við það að geta spurt sig 

þessarra spurninga þar sem að svo stór hluti stríðsins var klipptur út úr verkinu. En um það 

þarf að skrifa aðra og sér greinargerð.  

                                                
2 Trausti Ólafsson, Leikhús Nútímans, hugmyndir og hugsjónir, Bls 198 
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En það sem hafði áhrif á persónusköpunina í þessu samhengi var að það var ekki skýrt fyrir 

áhorfandanum hvert viðhorf hverrar og einnar persónu var gagnvart stríðinu. Seinna í 

greinargerðinni kemur fram samband herdeildarhórunnar Yvette við stríðið.  

 

,,Þótt tungutak Brechts sé óbundið en ekki stakhent eins og Shakespeares, notar 

hann áþekka frásagnartækni í kynningartextum í Mutter Courage en þeim skal að 

fyrirsögn höfundar varpað upp á tjald á sviðinu áður en leikur hvers og einstaks 

atriði hefst...”3 

 

Þarna kemur fram að Brecht vildi að á undan hverri svipmynd úr stríðinu stæðu 

leiklýsingarnar skýrar á sviðinu. Við þróuðum okkar eigin aðferð með þessar leiklýsingar 

(þó vissulega þekkta aðferð) með því að fara með þessar leiklýsingar sem kór. Oftar en 

ekki stilltum við okkur upp í einhverskonar mynd á meðan við útskýrðum fyrir 

áhorfandanum á hverju hann ætti von í næstu senu.  

 

Aðferðin var ekki alltaf skýr og leikararnir áttu oft á tíðum bágt með að skilja hana. Ferlið 

samanstóð af mikilli leit með leikstjóranum og við sköpuðum verkið saman og breyttum 

því á hverjum degi. Oft skildum við ekkert hvað við vorum að gera og mesti hluti æfinga 

fór í skiptingar, leiklýsingar og staðsetningar á sviði. Það gat verið taugatrekkjandi fyrir 

mann sem leikara að fá ekki mikið að æfa senur og sambönd milli persónna þar sem það er 

það sem leikarinn hugsar mest um. Stundum fannst okkur við vera að setja upp 

þaulskipulagt dansverk sem væri samið upp á nýtt á hverjum degi. En þá kemur að aðal 

rannsókarefni greinargerðarinnar: hvernig finn ég mér leið fyrir persónuna sem ég hef 

skapað í mjög stíliseruðu leikverki? Hvernig get ég leyft áhorfandanum að sjá hversu 

marglaga persónan er þagar ég horfi mestmegnis fram í áhorfendur en aldrei á persónuna 

sem ég er að leika á móti? Hvernig næri ég mig sem leikari og minn sköpunarkraft þegar 

æfingar á sviði fara nánast einungis í tækniæfingar?  

 

 

                                                
3 Trausti Ólafsson, Leikhús nútímans, hugmyndir og hugsjónir, bls 199 
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Persónusköpun  
Yvette Pattier 

 

Hutverk mín í sýningunni voru mörg og margvísleg en í þessari greinargerð verður farið 

yfir sköpun á persónuninni Yvette Pattier. 

Þegar ég las verkið í fyrst sinn var þetta sú persóna í verkinu sem heillaði mig mest. Hún er 

með sterkar og skýrar innkomur og hefur alltaf eitthvert verkefni. Hún er fórnarlamb 

stríðsins en hefur góð sambönd og kann að nýta þau sér í hag.  

 

,,Snotur kvenpersóna, Yvette situr við að gera við skrautlegan hatt og hefur glas af 

brennivíni fyrir framan sig. Hún er í sokkum og rauðir hælaháir skór standa við hlið 

hennar.”4 

 

Í þessum leiklýsingum fáum við ágætis hugmynd um hvernig persónuna ber fyrst fyrir 

sjónir. Hún er eina manneskjan í verkinu sem hlýtur nafnbótina snotur og er stór táknmynd 

konunnar í stríðinu. Hún er hollensk herdeildarhóra finnsku herdeildarinnar og virðist vera 

hálfgerður heimalingur hjá Mutter Courage. Þegar hún var 18 ára kom herflokkur í 

heimabæinn hennar og herdeildarkokkurinn stal hjarta hennar. Hann fór illa með hana og 

lét sig síðan hverfa en Yvette fór frá öllu til að elta hann. Hún talar mikið um þennan harm 

sinn og virðist vera langrækin í ástarsorg sinni. Hún þvældist í stríðið og lifði á fegurð 

sinni með því að hóra sér út. Þegar við hittum hana fyrst í leikverkinu, hefur hún ekki séð 

kokkinn eftir 5 ára leit, en það sem áhorfandinn kemst að á undan henni er, að hann sjálfur 

er heimalingur hjá Mutter Courage og er mjög tengdur í líf þeirrar fjölskyldu. Þarna fáum 

við líka skýrar upplýsingar um það hvað hún er gömul því við vitum að hún var átján þegar 

hún kynntist kokkinum og hefur leitað að honum í 5 ár sem gerir hana 23 ára. Hún reynir 

að halda því leyndu að hún sé orðin veik þar sem það gerir ekki gott fyrir lifibrauðið 

hennar sem eru viðskipti við karlmenn. Hún segir áhorfendum sögu sína þegar hún syngur 

tregafullan söng um svikna ást. Hún er bitur og örvæntingarfull.5 Þegar hún syngur lagið 

og á í samskiptum við Mutter og börnin hennar sjáum við Yvette í allt öðru ljósi, en við 

                                                
4 Bertolt Brecht, Mutter Courage og börnin hennar, í þýðingu Ólafs Stefánssonar , bls 24 
5 Bertolt Brecht, Mutter Courage og börnin hennar, í þýðingu Ólafs Stefánssonar , bls 26-28 



 

 

12 

fáum að sjá hana stuttu seinna þegar hún er komin í viðskiptaham með nýjum höfuðsmanni 

sem hún er búin að vinna á sitt band. Þar sem engan karlmann er að sjá leyfir hún sér að 

vera bitur og brotin en um leið og hún eygir möguleika á viðskiptum þá réttir hún úr sér og 

breytir líkama sínum í atvinnutæki til að fá það sem hún vill. Það sem við misstum úr 

verkinu með styttingum var stutt sena þar sem er gerð árás á finnsku herdeildina sem að 

Mutter Courage hefur plantað sér hjá. Þá verður mikið hafarí og allir reyna að koma sér 

fyrir á öruggum stað nema Yvette. Þá slær hún af sér fýlusvipinn og biturðina með því að 

skella á sig nóg af púðri og hleypur beint í flasið á vopnuðum hermönnum sem eru að gera 

innrás. Þetta gerir hún vegna þess að þarna er möguleiki á peningum.6  

,,Hér forðast mig allir eins og úldið hræ vegna þessa rógs.....Hjá þeirri finnsku 

þekkja mig allir, ég hefði átt að vera kyrr heima þegar sá fyrsti hafði svikið mig en 

mínir líkar hafa ekki ráð á því að vera stoltir.”7  

Þarna útskýrist í textanum að hún er búin að missa öll viðskipti hjá finnsku herdeildinni því 

að upp hefur komist að hún sé með smitsjúkdóm (sárasótt). En þegar nýir hermenn koma 

(þrátt fyrir að vera úr annarri herdeild) lifnar hún við og sér fram á ný viðskipti sem gefa 

henni peninga til að lifa. Sem hún og gerir og kemur til baka með eldgamlan höfuðsmann 

sem gerir allt sem hún segir með því skilyrði að fá að riðlast á henni. En hún er ekki bara 

séð fyrir sjálfa sig heldur nýtir Mutter sér þessa eiginleika hjá henni. Prúttið um Svissost er 

ein af hennar stærstu senum þar sem að hún leggur líf sitt í mikla hættu við að reyna að 

bjarga honum. Hún er séð í peningamálum en verður reið þegar rennur upp fyrir henni að 

Mutter ætlaði sér aldrei að láta Yvette fá söluvagninn eins og hún hafði lofað. Þetta er hið 

flóknasta mál sem tæki tvær blaðsíður að útskýra en til að gera langa sögu stutta þá notar 

Yvette stöðu sína til að reyna að bjarga drengnum en Mutter hlustar ekki á ráðleggingar 

Yvette í prúttmálum og missir þar af leiðandi son sinn. Yvette kemur til baka úr síðustu 

ferðinni og segir fjölskyldunni að drengurinn hafi verið skotinn 11 sinnum og sé allur.8 

Yvette er fyrsta manneskjan í verkinu sem segir beint út við Mutter að hún eigi sök á dauða 

barna sinna og lætur áhorfandann spyrja sig spurninga um hlutskipti Mutter í sögunni. 

Yvette lætur sig hverfa í langan tíma eftir þetta enda gaf hún allt sitt til að reyna að bjarga 

drengum en móðirinn sveik alla. Það er ekki fyrr en mörgum árum og senum seinna að við 

hittum hana aftur. Þá er hún orðin rík Ofurstafrú sem er við dauðans dyr. Stríðið er í þann 

                                                
6 Bertolt Brecht, Mutter Courage og börnin hennar, í þýðingu Ólafs Stefánssonar , bls 33 
7 Bertolt Brecht, Mutter Courage og börnin hennar í þýðingu Ólafs Stefánssonar , bls 26 
8 Bertolt Brecht, Mutter Courage og börnin hennar, í þýðingu Ólafs Stefánssonar , bls 43-49 
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veginn að drepa hana með sjúkdómnum en hún ákveður að kíkja til Mutter í söluvagninn í 

síðasta sinn. Þá eftir öll þessi ár hittir hún kokkinn aftur sem er búinn að vera heimalningur 

hjá Mutter í lengri tíma. Enn og aftur útskýrir hún sögu sína og segir kokknum loksins til 

syndanna og gengur út af og sést ekki meir.9  

Skýr og stór bogi myndu flestir segja. Hún verður ástfangin og hleypur blind af ást í stríðið 

í leit að manninum sem stal hjarta hennar. Hún lærir að lifa af en á leiðinni nær hún sér í 

sjúkdóm sem tekur hana með sér inn í dauðann. Rétt áður en dauðinn sækir hana fær hún 

að sjá manninn í síðasta skipti sem hefur verið rétt hjá henni mest allan tímann.  

 

Þegar ég vinn karakter byrja ég alltaf á að sækja allar upplýsingar sem ég get úr textanum 

sjálfum. Hvað persónan segir, hvað aðrar persónur segja um hana og leiklýsingar um útlit 

og hluti sem hún á. Það var mjög mikið af upplýsingum að finna um hana í textanum 

sjálfum. Hún segir áhorfendum sögu sína beint og skýrir þá að stórum hluta baksögu sína 

og svo er hún mjög skýr persóna sem hefur skýran ásetning í hverri senu. Samband hennar 

við aðrar pesónur er líka frekar skýrt en gefur leikaranum einnig tækifæri til að prófa ólíka 

hluti. Við Rakel Ýr Stefánsdóttir sem leikur Katrínu dóttir Mutter mynduðum sérstakt 

samband á milli þeirra í sýningunni þó að það væri bara lítillega gefið í skyn í handriti. 

Katrín stelur til dæmis rauðu skónum hennar Yvette og leikur sér að því að herma eftir 

henni til að tæla karlmennina við söluvagninn.  

Í okkar uppfærslu var hún sú eina sem var ekki í litapallettunni. Hún var í rauðum kjól og 

átti rauða skó sem hún skilur svo eftir og verður eins konar táknmynd og afleggjari hennar.  

Hún var áberandi á sviðinu og ólík hinum. Hún var þetta fallega sem maðurinn hrífst af en 

á sama tíma það sýkta. Unga stelpan sem elti ástina sem sló hana svo ískalt í andlitið. 

 

,,Hlutskipti þeirra sem að karlmönnum geðjast að er miklu verra. Þeir draga þær á 

eftir sér þar til þær eru búnar að vera. Hinar halda þó lífi. Ég hef svosem séð þær 

þessar sem þóttu snoppufríðar og fyrr en varði litu þær út eins og fuglahræður. Þær 

geta hvergi farið einar án þess að vera í bráðri hættu. Það er hræðilegt líf.”10 

 

                                                
9 Bertolt Brecht, Mutter Courage og börnin hennar, í þýðingu Ólafs Stefánssonar , bls 79-81 
10 Bertolt Brecht, Mutter Courage og börnin hennar í þýðingu Ólafs Stefánssonar , bls 69 
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Þetta segir Mutter Courage við dóttur sína Katrínu til að reyna að vernda hana frá stríðinu. 

Þarna fáum við að sjá vikt persónu Yvette og hvað það er sem Brecht er að reyna að segja 

með henni. Þessi orð bera viðhorf sem enn þann dag í dag lifa. Hefur mannskepnan 

endalaust leyfi til að rífa það upp með rótum sem henni finnst vera fallegt. Hlutgerving 

konunnar og annað.  

 

,, Það er eins og með skógartrén. Þau hávöxnu og beinu eru höggvin í þakbjálka en 

kræklurnar fá að lifa. Sem sagt, ávinningur.” 11 

 

Tækni  

Michael Chekhov og framandgerving Bertolts Brecht 

Í skólanum kynntist ég tækni Michael Chekhov strax á fyrstu önn námsins. Þetta er tækni 

sem hefur nýst mér á þann hátt að geta sótt hana til að tengja mig og líkamann minn við 

persónuna sem ég er búin að skapa. Líkaminn gleymist oft í vinnu á karakterum og þá er 

gott að geta gripið í tækni líkt og þessa. Ég leitaði lengi að líkamlegum hreyfingum Yvette 

og leyfði mér að vera frjálsleg og stór í leitinni. Hún er ólík hinum og má vera það 

samkvæmt leikskáldinu. Í grunninn er ég dansari og er mjög tengd líkama mínum og vil 

helst nota hann sem mest. Hann er nefnilega miklu klárari og meira skapandi heldur en 

hausinn minn að mínu mati. Ég prentaði út myndir af allskonar konum sem mér fannst ég 

sjá eitthvað í fyrir hana. Konur sem voru glæsilegar og stilltar upp í kvenlegar og tælandi 

stöður en á sama tíma glæsilegar. Þetta voru konur sem ég sá fyrir mér að Yvette sæi sjálfa 

sig í glansmyndinni. Ég bjó til ásamt Önnu Katrínu aðstoðarleikstjóra hreyfimynstur úr 

þremur mismunandi ljósmyndum. Ég vann löngum stundum ein á sviðinu og fór úr einni 

stellingu í aðra. Rakel Ýr nýtti sér svo hreyfimyndirnar til að herma eftir á sinn hátt eins og 

Katrín reynir að klæða sig í gerfi Yvette í sýningunni. Þetta voru hreyfingar sem ég gat 

alltaf sótt og gerði oftar enn ekki sem upphitun fyrir persónuna.  

                                                
11 Bertolt Brecht, Mutter Courage og börnin hennar í þýðingu Ólafs Stefánssonar , Bls 69 



 

 

15 

Michael Chekhov kennir leikurum sínum að staðsetja stefnu persónu í líkamanum. 

Stöðvarnar eru þrjár en þær eru heilinn, hjartað og viljinn.12 Yvette er skemmtileg að því 

leyti að hún leikur sér að því að flytja þær á milli allra stöðva eftir því sem hentar hverju 

sinni. Ég skapaði marglaga persónu með ýmsum aðferðum og leyfði henni að taka 

breytingum og anda með sýningunni. Ég leyfði öðrum að hafa áhrif á mig og vandaði mig 

að taka aldrei neitt persónulega þegar leikstjóri vildi sjá aðrar hliðar en ég hafði boðið upp 

á. En það sem var stærsta áskorunin í persónusköpuninni var aðferðin og þá sérstaklega 

framandgervingin. Ég þurfti að finna mér leið í gegnum þrönga aðferð til að ýta persónunni 

minni fram og láta hana lifna við. Af öllum persónum í verkinu var Yvette sett mest í 

framandgervinguna af leikstjóra. Það gat verið erfitt að standa sem mest alveg grafkjur 

þegar persónan kallaði á mikla hreyfingu og leik. Mest allt leikritið horfi ég beint fram í sal 

og á átti þannig samskipti við aðrar persónur. Ég reyndi oft að brjótast úr því en leikstjóri 

stóð fastur á því að hún skyldi hreyfast sem minnst og vera einskonar klettur 

framandgervingarinnar í uppfærslunni. Ég tók áskoruninni og nýtti mér vel hvert og eitt 

litla augnablik sem ég fékk að horfa framan í mótleikarann.  

Ég fann frelsi með annarri tækni innan framandgervingarinnar. Ég hafð skapað karakter 

með ýmsum aðferðum og átti mikið til sem ég gat notað og gerði aldrei það sama. 

Aðferðin var rammi en ekki fangelsi. Ég þurfti að temja mér þetta viðhorf til að finna fyrir 

frelsinu. Eitt af mínum uppáhalds mómentum í verkinu var þegar að Yvette segir sögu sína 

með tónlist. Í söngnum var tækifæri til að opna inn í kviku og búa þar af leiðandi til 

innstæðu fyrir abstraksjón. Hin senan sem ég hélt sem mest uppá var alveg hinum megin á 

kúrfunni. Þá situr Yvette fremst á sviðinu með staf og horfir út í tómið í 25 mínótur á 

meðan aðrir leika senu og þykjast ekki sjá hana. Til þess að gera þessar 25 mínútur lifandi 

fyrir mér þá fyllti ég þær af orku. Á 25 mínótum dó hún smám saman og varð að 

einhverskonar afturgöngu og mjög órealísku fyrirbrigði. Þarna fékk ég tækifæri til að gera 

eitthvað skrítið og skemmtilegt án þess þó að missa persónuna sem ég hafði skapað.  

En þó að ég setji upp hlið við hlið tækni Michael Chekhov og Framandgervingu Bertolt 

Brechts sem tvo andstæða póla, er það ekki alveg rétt. Ég notaði tækni Chekhov til að 

frelsa mig í framandgervingunni en þó vinna þær vel saman. Báðir lögðu ríka áherslu á 

                                                

12 Michael	Chekhov,	To	the	Actor	(New	York:	Routhledge,	2002,	second	edition).	Bls	24 
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hvernig væri hægt að nota líkamann í abstraktsjón. Kanski má frekar segja að ég hafi notað 

tækni Chekhov sem leiktækni fyrir sjálfa mig til að kjarna betur fyrir mér 

framandgervinguna. Þannig að það sem fyrst virtist vera hindrun varð seinna meir að frelsi 

til dýpri sköpunar.  

 

 

Rödd 

Snæbjörg Sigurgeirsdóttir raddkennari leikarabrautar var okkur til halds og trausts í ferlinu.  

Hún minnti okkur á að í sýningu sem þessari er allt í lagi að vera mjög tæknilegur þar sem 

að leikrit Brechts eru sífellt að minna áhorfandann á að hann sé í leikhúsi að horfa á 

leikara. Textinn var líka þess eðlist að það þurfti ekki að undirstrika hann óþarflega mikið 

með tilfinningum. Hann segir svo mikið einn og sér.  

Það sem að ég gerði í þessu ferli og þá sérstaklega þegar við byrjuðum að sýna var að nota 

sífellt tækni inná sviðinu. Þegar maður er lengi inni á sviði og þarf að gefa mikinn fókus 

getur verið hreint galdrabragð að færa athyglina yfir á öndunina. Nánast allt verkið var ég 

bara að hugsa um að anda. Anda sem Yvette, anda sem ég sjálf og gat þar af leiðandi búið 

til rými og ró fyrir karakterinn sem ég var að leika hverju sinni.  

Eins frábært og hið frumsamda lag Yvette var þá gat verið erfitt að skila textanum í því. 

Hendingarnar hittu illa á orðin sem gerði það að verkum að löng orð voru oft brytjuð niður 

í þrjá eða fleiri búta. Þá var eina í stöðunni að halda fast í tilfinninguna og reyna að vera 

eins skiljanlegur og mögulegt var.  

Annars gekk texti frekar lipurlega og smám saman urðu þéringar að venjulegu máli.  

Stór partur af persónusköpuninni var að sjálfsögðu röddinn. Hún var nálægt mér sjálfri en 

fylgdi persónunni í mismunandi afstöður og aðstæður. Ef mikið var í húfi reyndi á að vera 

stór og skýr og þegar biturðin og sorgin var mikil var blanda af birtu og broti í röddinni. 

Líkaminn og röddin voru eitt. 
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Gólfvinna 

Eins og fram hefur komið í þessari greinargerð þá var ekki miklum tíma eytt við borð með 

leikurunum. Strax á öðrum degi vorum við komin út á gólf. Heima vann maður 

rannsóknarvinnuna samtímis því að vera í senuvinnu með leikstjóra. Við fengum ekki 

hlutverk fyrr en á fyrsta degi ferlisins þannig að manni var ekki gefin kostur á að vera 

búinn að vinna einhverskonar forvinnu. Leikstjórinn vildi vinna persónur frá hinu ytra og 

þaðan í hið innra sem er öfugt við það sem við höfum oftast gert í skólanum. Það var 

hressandi en þegar að leið á ferlið var ekki svo mikill tími út á gólfi til að þróa sig áfram í 

þessu. Gólfvinnan fór mestmegnis í tæknileg atriði eins og skiptingar milli sena, kóra og 

staðsetningar á sviði. Þetta gat verið mjög taugatrekkjandi og erfitt fyrir ungan leikara sem 

ætlar sér að gera vel. Við hjökkuðumst í að finna út úr aðferðinni sem við ætluðum að nota 

og hún breyttist á hverjum degi. Hundruð útfærslna á hverju atriði voru gerðar og maður 

var orðin alveg kexruglaður í hausnum á hvað við vorum að gera síðast. Til að halda 

persónusköpun sinni gangandi þurfti maður að sýna mikið sjálfstæði og þor. Við renndum í 

fyrsta skiptið án þess að stoppa daginn fyrir frumsýningu á Akureyri. Það var bara eitt í 

stöðunni og það var að treysta. Treysta vinnunni sem maður hafði unnið og treysta 

leikstjóra og leikhóp.  

 

 

Sýningar og niðurlag 

Sýningar  

Eftir alla vinnuna, erfiðið, gamanið og höfuðverkina vorum við komin að 

frumsýningardegi. Við vorum komin með verk og vorum spennt að fá áhorfendur. Eins og 

fram hefur komið þá vorum við aðeins búin að renna verkinu einu sinni fyrir frumsýningu 

án þess að stoppa þannig að ég neita því ekki að leikhópurinn hafi verið smá stressaður. 

Sýningin var frekar löng og efnið þungt. Allir leikarar og tónlistarmaður eru inná allan 

tímann og senda stöðugt orku til að halda uppi leikverkinu. En um leið og tjaldið fór frá þá 

settist allt og við héldum á hvert öðru sem heill og sterkur leikhópur. Allt gekk þetta 

vonum framar en átti eftir að slípast heilmikið til með hverju rennsli. Við sýndum þrjár 

sýningar á Akureyri með góðu gengi áður en við héldum með sýninguna til borgarinnar. 
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Við vorum öll þreytt enda búin að vinna allan sólahringinn í marga daga áður en við 

frumsýndum.  

Persónusköpunin hélt áfram og rannsóknir á sviði með áhorfandanum. Allt breytist 

nefnilega þegar áhorfandi kemur í sal. Þú færð spegil og gríðarlega mikla orku. En þegar 

áhorfandinn kemur getur maður líka lent í því að gera of mikið, vinna inn á hlátur og mála 

útfyrir. Allt er þetta nauðsynleg leit að jafnvægi og ég þakka guði fyrir það að vera nógu 

hugrökk til að leita og mála útfyrir. Það mikilvægasta af öllu í sýningunni var samstilling 

leikhópsins. Hlustun, einbeitning, orka og snefilmagn af kæruleysi var okkar mottó. Marta 

Nordal hélt áfram að krukka í sýninguna fram á síðasta dag til þess að bæta og skýra.  

Þegar við komum í Kassann í Þjóðleikhúsinu var margt sem þurfti að vinna algjörlega upp 

á nýtt. Rýmið var allt öðru vísi með annarri orku. Áhorfendur voru nær og horfðu flestir 

niður á sviðið, annað en í Samkomuhúsinu á Akureyri þar sem er upphækkað svið. Það tók 

okkur dálítinn tíma að finna okkur aftur og það gerðist ekki almennilega fyrr en á annari 

sýningu í bænum. Sviðið var örlítið minna og fyrstu dagana var maður að ganga utan í 

hluti og staðsetja sig á vitlausum stöðum en það kom síðan allt í blóðið þegar að leið á.  

Móttökurnar voru allskonar en flest allar góðar. Frá okkar bæjardyrum séð þá var þetta 

erfitt ferli en á sama tíma ótrúlega gefandi og epískt. Það voru óteljandi hlutir sem við 

lærðum á leiðinni og ég er stolt af minni leið og vinnu í verkinu.  

 

Niðurlag 

Í stórum dráttum gekk persónusköpun á herdeildarhórunni Yvette ekki svo brösuglega. Það 

sem gerði vinnuna auðvelda og gerlega þrátt fyrir erfiðar aðstæður var mitt viðhorf 

gagnvart vinnunni sem ég var búin að lofa sjálfri mér áður en ferlið fór af stað. Ég ætlaði 

mér að gefa mig alla í verkefnið sem ég og gerði. Óttalaus og auðmjúk gagnvart vinnunni. 

Ég segi ekki að það hafi alltaf verið auðvelt en þannig lærir maður.  

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að engin leikhúsaðferð er svo sértæk að þú getir ekki 

fundið þér leið til að frelsa þig. Að minnsta kosti ekki þessi. Ferðin verður aðeins lengri og 

vegurinn hlykkjóttari en það er alltaf leið til að lifa. Allt snýst þetta um að vera 

samkvæmur sjálfum sér og tilbúinn til að henda öllu út um gluggann sem þú hefur áður 

gert á sama tíma. Treysta aðferðinni og sjálfum þér.   
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