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Útdráttur 
 
Greinargerð þessi er lögð fram ásamt tveimur útvarpsþáttum sem lokaverkefni til MA-

prófs í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Hér er fjallað um umbreytingar á 

sjálfstæðu sviðslistasenunni á árunum 2005-2020. Sérstaklega er horft til þeirra áhrifa  

sem tvær nýjar námsbrautir við Listaháskóla Íslands, samtímadansbraut og 

sviðshöfundabraut höfðu á senuna. Auk áhrifa nýjunga í menntun er fjallað um aðkomu 

stjórnvalda, hátíðir, rými og aðra þætti sem stuðluðu að þessum umbreytingum. 
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Abstract 

 
This thesis, along with two radio programmes, forms my final project for an MA degree 

in Applied Studies in Culture and Communication from the University of Iceland. The 

thesis analyzes some of the changes and shifts that took place within the independent 

stage arts scene in Iceland between 2005 and 2020, in particular the effect on the scene 

by two new courses at the Iceland Academy of the Arts: Contemporary Dance and Theatre 

and Performance Making. As well as innovations in the field of education, the thesis 

provides an overview of government funding, festivals, work spaces and other 

contributing factors. 
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1 Inngangur 

 

Árið 2005 hófst tímabil mikillar gerjunar í sjálfstæðu, íslensku leiklistarsenunni. Árið 

eftir fylgdist ég agndofa með ungum danslistakonum sýna verkið ,,Meyjarheftið” uppi á 

lofti í gamalli kaffibrennslu; fyrsta verkefni Hreyfiþróunarsamsteypunnar. Sama ár sá ég 

þrjá nemendur nýrrar sviðslistabrautar Listaháskóla Íslands (LHÍ) sem kallaðist fræði og 

framkvæmd sýna verkið ,,Underneath your clothes” í kjallara í gamalli stálsmiðju. Síðar 

urðu þessir nemendur þátttakendur í sviðslistahópunum 16 elskendur, Kriðpleir og Kviss 

búmm bang, sem allir hafa sett sterkan svip á íslensku senuna. Þetta var, með öðrum 

orðum, upphafið að miklu breytinga- og blómaskeiði í íslenska sviðslistaheiminum, 

tímabili sem hefur einkennst af sjálfstæðum listamönnum í fararbroddi listrænnar 

nýsköpunar. 

Um svipað leyti útskrifaðist ég sjálf af leiklistarbraut LHÍ. Ég fylgdist því vel með 

þessari nýsköpunarbylgju, bæði sem beinn þátttakandi í henni og sem áhorfandi. 

Tilgangurinn með þessari greinargerð er að grafast fyrir um aðstæðurnar sem hleyptu 

þessari bylgju af stað og þættina sem hafa helst mótað sjálfstæðu sviðslistasenuna 

síðastliðin fimmtán ár, á tímabilinu 2005-2020. Í rannsókninni horfi ég sérstaklega til 

áhrifa af stofnun tveggja nýrra námsbrauta við sviðslistadeild LHÍ; annars vegar fræða og 

framkvæmdar og hins vegar samtímadansbrautar. Greinargerðin leitast þannig við að 

svara eftirfarandi spurningum: Hvað útskýrir mikla gerjun og grósku í sjálfstæðu, íslensku 

sviðslistasenunni undanfarin fimmtán ár? Hvert var hlutverk LHÍ í þessari 

nýsköpunarbylgju? Hvert var hlutverk samtímadansdeildar í því samhengi? Hvaða aðrir 

þættir mótuðu helst senuna á þessu tímabili? 

Hingað til hefur ekki mikið verið fjallað um sjálfstæðu senuna og umbreytingar innan 

hennar í fræðilegu ljósi. Þetta stafar líklega m.a. af því að skriflegar heimildir eru af 

skornum skammti. Við smíði þessarar greinargerðar var stuðst við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir, einkum og sér í lagi viðtöl, ekki síst vegna þess að aðrar heimildir 

eru fátæklegar. Tekin voru persónuleg, klukkutímalöng viðtöl við einstaklinga sem hafa 

sérþekkingu á málefninu. Þótt greining á áhrifum samtímadansbrautar sé þungamiðja 

þessa verkefnis var engu að síður leitast við að velja viðmælendur sem veitt gætu innsýn 

inn í ólíka kima sjálfstæðu, íslensku sviðslistasenunnar og sem þekkja bæði til fræða og 
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framkvæmdar sviðslista. Meginmál greinargerðarinnar byggist þannig að mestu á 

viðtölum við tvo sjálfstætt starfandi dansara og danshöfunda sem hafa haldið sér á floti 

innan fjársveltrar senu í 14 ár. Þetta eru þær Katrín Gunnarsdóttir og Steinunn Ketilsdóttir. 

Einnig var rætt við sviðslistakonurnar Ásgerði Gunnarsdóttur, Ragnheiði Skúladóttur og 

Ólöfu Ingólfsdóttur. 

Auk viðtalanna var stuðst við heimildir frá tveimur félagasamtökum, Sjálfstæðu 

leikhópunum og Sviðslistasambandi Íslands. Einnig var rýnt í aðrar heimildir sem taka 

m.a. til þess hvernig styrkjum og menningarviðurkenningum var úthlutað og til 

fréttaflutnings af sviðslistaviðburðum. Þá var litið til nemendaritgerða sem skrifaðar hafa 

verið um samtímadans og sviðslistir. Fræðilegur rammi greinargerðarinnar er sóttur í 

smiðju franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu og þá sérstaklega í hugmyndir hans um 

,,habitus” og svið (e. fields). Einnig er stuðst við hugmyndir um menningarklasa. 

Samhliða þessari greinargerð vann ég tvo útvarpsþætti er byggjast á samtölum 

mínum við ofannefndar danslistakonur, Katrínu og Steinunni. Markmiðið var að 

hlustendur fengju tilfinningu fyrir þessum listamönnum og þeim umbreytingum á senunni 

sem ný vinnubrögð og nálgun sem þær og aðrir ungir listamenn kynntu til sögunnar höfðu 

í för með sér. Vonir standa til þess að bæði greinargerðin og útvarpsverkið geti orðið 

gagnlegt innlegg í samtal um það hvaða þættir hafa helst hleypt nýju lífi í sjálfstæðu 

sviðslistasenuna á Íslandi. Að auki verður í þessari greinargerð fjallað um undirbúning og 

gerð útvarpsþáttanna og leitast við að útskýra hvers vegna miðlunarleiðin útvarp varð 

fyrir valinu. 

  



 

 6 
 
 

2 Lykilhugtök og kenningarammi 
 

Áður en hægt er að greina með kerfisbundnum hætti hvað helst stuðlaði að grósku á 

sjálfstæðu, íslensku sviðslistasenunni er nauðsynlegt að skilgreina lykilhugtök og 

kenningar sem stuðst er við. Hvað eigum við t.d. við þegar við tölum um ,,sjálfstæðu 

sviðslistasenuna“? Hér verður gengið út frá því að sjálfstæða senan á Íslandi samanstandi 

af hópum og einstaklingum sem vinna utan opinberra sviðslistastofnana. Opinberu 

sviðslistastofnanirnar sem eru á fjárlögum ríkis og sveitarfélaga eru Þjóðleikhúsið, 

Borgarleikhúsið, Leikfélag Akureyrar, Íslenska óperan og Íslenski dansflokkurinn (ÍD). 

Hópar sem standa utan þessara stofnana teljast sjálfstæðir. „Sviðslistir“ má svo segja að 

sé regnhlífaheiti, en undir það falla ólík listform eins og dans, leikhús, sirkus og ópera. 

Margir sjálfstæðir sviðslistahópar á Íslandi eiga aðild að Bandalagi sjálfstæðra leikhúsa 

(SL), en það eru samtök sjálfstætt starfandi atvinnufólks í sviðslistum á Íslandi.  

Hugtakið ,,nýsköpun“ er oft notað til að lýsa meginþorranum af starfsemi sjálfstæðu 

sviðslistasenunnar. Í samningi Reykjavíkurborgar frá 2002 um fjárveitingu til reksturs 

Tjarnarbíós, helsta heimilis sjálfstæðu sviðslistanna á Íslandi, er t.d. skýrt kveðið á um að 

Tjarnarbíó „skuli halda áfram að vera einn meginvettvangur nýsköpunar í íslenskum 

sviðslistum“ (Tjarnarbíó fær aukinn stuðning frá Reykjavíkurborg, 2020). Þetta orðfæri 

er ekki úr lausu lofti gripið, einkum og sér í lagi ef við göngum út frá því að nýsköpun sé 

samheiti yfir frumlistsköpun. Verk sem frumsýnd eru af hópum eða einstaklingum innan 

sjálfstæðu senunnar eru nær undantekningarlaust frumsköpun. Því til stuðnings má t.d. 

nefna að 72% af öllum nýjum íslenskum verkum sem frumsýnd voru á leikárinu 2018-

2019 voru unnin innan sjálfstæðu senunnar.  

Listrænt sköpunarferli sviðslistamanna er auk þess um margt sambærilegt við 

nýsköpunarferli og verðmætasköpun frumkvöðla. „Nýsköpun er verkfæri frumkvöðla, 

aðferðin sem þeir beita til að nýta breytingar sem tækifæri til að skapa ný fyrirtæki eða 

þjónustu“ (Drucker, P. 1985). Að sama skapi vinna einstaklingar og hópar innan 

sjálfstæðu senunnar að því að skapa fjárhagslegan eða samfélagslegan auð og nýta 

breytingar sem tækifæri (Bessant og Tidd, 2007). Eftir því sem tækifæri til alþjóðlegs 

samstarfs hafa aukist hefur sjálfstætt starfandi sviðslistafólk t.d. verið í fararbroddi þegar 

kemur að erlendri samvinnu, sýningum og kynningum á verkum erlendis. Hópar og 

einstaklingar innan SL hafa auk þess skarað fram úr að ýmsu öðru leyti, t.a.m. hafa þeir 



 

 7 
 
 

sópað til sín tilnefningum og verðlaunum á sínu sviði. Eins stendur sjálfstæði 

listamaðurinn oft sjálfur í allri kynningar-, markaðs- og fjármögnunarvinnu. Margt í 

ferlinu líkist þannig þeim aðferðum sem leynast í verkfærakistu frumkvöðla (Arna Lára 

Jónsdóttir og Hildur Sif Arnadóttir, e.d.). 

En þótt sumt sé líkt með nýsköpun hefðbundinna frumkvöðla og sjálfstæðra 

sviðslistamanna er margt ólíkt. Einn lykilmunur snýr að því hvernig hugmyndir fæðast 

og hvaða hvati liggur að baki verkefnum, en til að geta greint hvað knýr áfram sjálfstæða 

listasenu þurfum við einmitt að öðlast betri skilning á hvötum og drifkrafti. Frumkvöðull 

spyr sig: Hver er þörfin? Sú spurning kemur ekki alltaf upp hjá sjálfstæða 

sviðslistamanninum. Raunar hafa opinberu leikhúsin, sem þó hafa greiðari og öruggari 

aðgang að fjármögnun, iðulega verið mun líklegri til að taka mið af því hvers konar 

sýningar eru líklegar til þess að ,,ganga” en sjálfstæðir sviðslistamenn. Ferðalag 

sjálfstæða sviðslistamannsins snýr þessu ferli oft á haus. Þannig er það algengt mynstur 

að sviðslistamaðurinn fái hugmynd sem er drifin áfram af spurningum eins og: Hvað? 

Hvers vegna? Hvernig? Þegar þessum spurningum er svarað sækir hún eða hann um styrki 

fyrir verkefninu og tekst þá fyrst á við spurningar eins og: Fyrir hvern? Hvern á ég að fá 

með mér í lið? Hvað mun þetta kosta?  

Kenningar franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu um svið og habitus geta varpað 

frekara ljósi á það af hverju þessi munur stafar. Hér að ofan skilgreindi ég sjálfstæðu 

sviðslistasenuna á Íslandi eins og Sjálfstæðu leikhúsin skilgreina hana, sem hópa og 

einstaklinga sem vinna utan opinberu sviðslistastofnananna. Ef við bætum hugmyndum 

Bourdieu við þessa skilgreiningu opnast hinsvegar nýtt rými til að greina hvaða þættir 

geta helst stuðlað að grósku í sjálfstæðum sviðslistum. Það þarf ekki að leggjast í miklar 

rannsóknir til þess að komast að þeirri niðurstöðu að í fæstum tilfellum virðist það vera 

von um hagnað sem drífur sjálfstæða sviðslistamenn áfram. En hvað er það þá? Bourdieu 

talar um svið í sínum kenningum. Hann skilgreinir svið sem einhverskonar félagslegt 

rými; leikvöll þar sem gilda ákveðnar óskráðar leikreglur sem eru sameiginleg tálsýn 

sviðsins og allir þátttakendur lúta. Tálsýn „ljáir sviðinu merkingu og tryggir að þeir sem 

starfa þar helgi sig leiknum af félagsmótaðri ástríðu“ (Bourdieu, 2007). Skilgreining 

Pierre Bourdieu á sviði og tálsýn er hluti af kenningaramma hans um habitus. Habitus, 

eða veruháttur, „vísar til reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, 

skynjun, hegðun og mat viðkomandi einstaklings“. Habitus mótast við félagslegar 
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aðstæður, vegna þeirra lífsskilyrða sem einkenna umhverfi einstaklings og sem verða 

hluti af honum, renna „einstaklingnum í merg og bein“ (Bourdieu, 2007). 

Ef litið er á sjálfstæða sviðslistasenu sem svið má draga þá ályktun að innan sviðsins 

starfi einstaklingar sem hafi áþekkan habitus, sem verður síðan einkennandi fyrir þessa 

sviðslistasenu. Sviðið sjálfstæða sviðslistasenan hefur ákveðnar reglur, gildi, markmið og 

væntingar sem listamaðurinn verður að aðlagast. Hann verður að gangast við tálsýn 

sviðsins til að geta leikið sér á leikvellinum (Bourdieu, 2007). Það er ein af niðurstöðum 

þessarar greinargerðar að sjálfstæða, íslenska sviðslistasenan hafi á tímabilinu 2005-2020 

einkennst af leikreglum sem höfðu tilraunamennsku og samvinnu, þvert á listgreinar, í 

hávegum. Svið og habitus geta þó ekki orðið til í tómarúmi, án innviða og efnis. Þannig 

leggja Jozef Kovalčik og Max Ryynänen áherslu á að sena verði ekki til án tengslanets 

(e. network) og að tengslanet geti ekki orðið til úr engu, heldur þurfi til þess stund og stað 

(e. geography), verkefni og verkferla (Jozef Kovalčik og Max Ryynänen, 2018). Á 

svipuðum nótum er hugtakið „klasi“ sem notað er um hóp stofnana og fyrirtækja sem 

deila ákveðnu afmörkuðu landsvæði. Þau eiga þar af leiðandi í samtali, samvinnu og 

samkeppni og hafa þessir eiginleikar jákvæð áhrif á aðila innan klasans (Porter, 1998; 

Elvar Knútur Valsson, Karl Friðriksson, Runólfur Smári Steinþórsson, Sigurður 

Steingrímsson og Sandra Brá Jóhannsdóttir, 2013). Í ritgerð sinni Framhaldsmenntun í 

tónlist á Íslandi: Þróun, framtíð og stefna bendir Freyja Gunnlaugsdóttir á að 

menningarklasar lúti oft öðrum lögmálum og séu að mörgu leyti ólíkir klösum annarra 

atvinnugreina (Freyja Gunnlaugsdóttir, 2015). Klasar í listgreinum eru oft sjálfsprottnir 

og þróast gjarnan vegna samvinnu ólíkra aðila innan sömu greinar (Power og Janson, 

2006). Menningarklasar eru breitt tengslanet listafólks og sérfræðinga sem hafa mikil 

áhrif á þróun listgreinarinnar á ákveðnu svæði. Þetta tengslanet byggir oft á persónulegum 

samskiptum og víðu neti. 

Í næsta kafla þessarar greinargerðar segir frá því hvernig staðurinn og stundin urðu 

til þegar LHÍ stofnaði nýjar námsbrautir. Þessar nýju brautir opnuðu nýtt rými fyrir 

samstarf og tilraunamennsku í íslenskum sviðslistum. 
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3 Áhrifaþættir á sjálfstæðu senuna á árunum 2005-2020 

3.1 Áhrif dansdeildar á sviðslistasenuna  
Árið 2005 var í fyrsta sinn boðið upp á dansnám á háskólastigi á Íslandi. Þá hófu sex 

nemendur nám á eins árs diplómabraut við Listaháskóla Íslands. Þetta var tilraun og stóðu 

vonir til þess að námið yrði strax lengt í 3 ára nám til BA-gráðu (Katrín Gunnarsdóttir, 

munnleg heimild, 6. mars 2020). Það var þó ekki fyrr en haustið 2007 sem námið var 

lengt í BA-nám á nýrri braut sem kallaðist samtímadans. Árið 2011 var samtímadansi svo 

breytt í alþjóðlega samtímadansbraut og markmið brautarinnar var að skila af sér vel 

þjálfuðum, hugsandi, skapandi, gagnrýnum og sjálfbærum danslistamönnum (Ásgerður 

G. Gunnarsdóttir, 2011 og Listaháskóli Íslands, e.d.). 

Einn viðmælandi minn, Ólöf Ingólfsdóttir, var í nefndinni sem lagði fram fyrstu 

tillögur að dansnáminu:   

Þá höfðum við í huga að dansari sem útskrifast á Íslandi þarf að vera mjög fjölhæfur. 

Hann þarf að vera bæði skapandi og hafa frumkvæði því hann er ekkert að fara að ganga 

inn í neina stöðu neinsstaðar. Við vorum að reyna að leggja grunn að dönsurum sem gætu 

unnið sjálfstætt eða myndu líka vilja vera danshöfundar, vera sjálfir að skapa, geta unnið 

í mismunandi aðstæðum (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Áður en dansdeild Listaháskóla Íslands tók til starfa var aðeins boðið upp á dansnám 

á framhaldsskólastigi hér á landi. Það nám þótti gilt til að verða atvinnudansari, og þá 

sérstaklega nám við Listdansskóla Íslands. Eða eins og annar viðmælandi orðaði það: „Þú 

kláraðir Listdansskólann og hoppaðir svo upp í ÍD” (Ásgerður G. Gunnarsdóttir, munnleg 

heimild, 27. febrúar 2020).  Það að komast í ÍD var lokamarkmið margra þeirra sem lærðu 

dans af alvöru. Það að fara í inntökupróf í Listdansskólann var þannig skref í áttina að því 

að verða „alvöru dansari“. Þessi leið, að fara í Listdansskólann og vera svo valinn inn í 

ÍD, var leið margra dansara á Íslandi. Þessar tvær stofnanir höfðu líka til fjölmargra ára 

verið mjög samtengdar. Eða eins og annar viðmælandi sagði: „Úr árgöngunum fyrir ofan 

mig voru dansarar sem fóru beint inn í flokkinn. Á þeim tíma var ekki hefð fyrir 

háskólanámi. En auðvitað fór fólk út líka að læra …” (Katrín Gunnarsdóttir, munnleg 

heimild, 6.mars 2020) 

„Það hefur áhrif að vera með háskólagráðu, það hvernig fólk lítur á sig sem 

listamann,“ segir Ásgerður Gunnarsdóttir lektor í sviðslistum við Listaháskóla Íslands. 

Ásgerður var einn af þeim sex nemendum sem skipuðu fyrsta bekk samtímadansbrautar. 
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„Þú ert listamaður, ekki „bara“ dansari með menntaskólapróf.“ Hún bendir líka á að með 

tilkomu dansdeildarinnar hafi fleiri farið að líta á sig sem bæði danshöfund og dansara, 

því námið beindist að hvoru tveggja. „Það var ekki bara verið að útskrifa dansara með 

háskólagráðu heldur líka danshöfunda“ (Ásgerður G. Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 

27. febrúar 2020).  Pierre Bourdieu talar um að gildi stofnana, fortíðar og hefðar geti haft 

mikil áhrif á það hvernig litið er á einstakling innan tiltekinnar menningar: 

Innan hvers sviðs byggir hver einstaklingur upp stöðu sína út frá gildum sviðsins meðal 

annars til að öðlast virðingu og viðurkenningu. Til þess að öðlast þessa virðingu og 

viðurkenningu þarf einstaklingurinn að vera með einhvers konar gjaldmiðil eða auðmagn 

(e. capital), hvort sem það er huglægt eða áþreifanlegt (Gestur Guðmundsson, 2008).  

Í þessu tilviki er gjaldmiðillinn menningarauður (e. cultural capital); menntunin, 

prófgráðan (Bourdieu, 2007). Það að stunda nám og fá prófgráðu frá listaháskóla frekar 

en menntaskóla færir listamanninum aukinn menningarauð. Nemendur skólans mæta því 

á sviðslistasenuna með menningarauð sinn, háskólagráðuna, stærra tengslanet og aðra 

sjálfsmynd. Ólöf Ingólfsdóttir bendir á að dansbrautin við Listaháskólann hafi verið mjög 

mikilvægt skref fyrir dansinn og sviðslistirnar. „Það sem var svo mikilvægt var að setja 

dansinn jafnfætis leiklistinni. Það er þessi viðurkenning, að dansinn sé jafn öðru 

listnámi.“  Ólöf vill meina að dansinn hafi öðlast ákveðna stöðu og með þessu verið 

staðfest að „dansinn eigi alveg heima þarna.“ Það að kenna dans á háskólastigi „gefur 

senunni ákveðinn sýnileika og aukinn aðgang að tengslaneti“ (Ólöf Ingólfsdóttir, 

munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Með tilkomu náms í samtímadansi við Listaháskólann varð líka til ný tegund af 

þekkingu og aðrir verkferlar. Fyrir vikið óx senan á hátt sem hún hafði ekki gert áður, 

sem markaðist af þekkingu og sýn kennara og sérfræðinga. „Það er ekki gráða sem lætur 

senuna verða eitthvað ákveðið, það er fólkið með sérþekkingu og fagleg vinnubrögð … 

Þetta hefði verið öðruvísi ef annað fólk með aðra þekkingu hefði mótað senuna“  

(Steinunn Ketilsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2020). Steinunn minnti á að fólkið sem 

kemur að utan með menntun móti líka senuna. Ég spurði Steinunni hvort orðræðan og 

akademískt samtal hafi ekki haft mótandi áhrif og hún tók undir það að orðræðan hafi 

breyst, ekki síst að því leyti að dansinn setti sig í stærra samhengi og opnaði fyrir samtal 

við aðrar listgreinar, hinar sviðslistirnar og við umhverfið. Hún nefnir að senan hafi 

stækkað mikið frá því að hún kom heim úr námi 2006. „Þegar ég flyt heim 2006 þá erum 
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við öll í sínu horni, enginn samastaður … svo hægt og rólega finnur maður að það eykst 

í hópinn, hann stækkar og það fjölgar þeim sem sækjast í það að vera með í viðburðum 

eins og Reykjavík Dance Festival og 108 Prototype. Það voru fleiri sem voru að gera 

eitthvað“ (Steinunn Ketilsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2020). 

Reynsla Ólafar Ingólfsdóttur af því að starfa sjálfstætt sem dansari fyrir þennan tíma 

staðfestir þetta: 

Þegar ég kem heim 1993 frá minni menntun í Hollandi, þá eru rosalega fáir sjálfstætt starfandi 

dansarar. Einn kom heim árið áður og kannski einn árið eftir, þannig að það varð aldrei einn 

hópur. Og svo vorum við með svo ólíkan bakgrunn að við gátum varla unnið saman. Við 

vorum ekki að tala sama tungumálið (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Til að greina hvað hleypti nýju lífi í sjálfstæðu íslensku sviðslistasenuna á árunum 2005-

2020 er þó ekki nóg að einblína á áhrif samtímadansdeildar heldur þarf líka að velta því 

fyrir sér hvað annað í umhverfinu gæti hafa haft áhrif á senuna. Því verða tekin saman 

nokkur atriði sem líklega hafa mótað sjálfstæðu sviðslistasenuna á árunum 2005-2020. 

Hér að ofan skilgreindum við senu á nokkra vegu, en til að skoða hvað mótar og hefur 

áhrif á hana er líka nauðsynlegt að brjóta senuna upp í smærri einingar. Í því augnamiði 

verður hér stuðst við hugmyndir um menningarklasa.  

Sjálfstæða sviðslistasenan er sameiginlegur vettvangur sjálfstætt starfandi 

sviðslistamanna og annarra aðila sem koma að uppsetningum á verkum þeirra. Þar fer 

fram samtal og samvinna ólíkra listgreina. Sjálfstæða senan samanstendur af 

listamönnum, hópum, hátíðum, sýningar- og æfingarýmum, vinnustofum, tækifærum, 

tengslanetum, samtali við Listaháskólann og fjármögnunaraðilum. Hér verður gerð 

tilraun til að flokka þetta heildarumhverfi niður og skoða hverja einingu fyrir sig með það 

í huga að rýna í þau áhrif sem hún hefur haft á senuna síðastliðin 15 ár. 

 

3.2 Grunnstoðir: stjórnvöld og opinberar stofnanir 

Aðkoma stjórnvalda, ríkis og sveitarfélaga að sjálfstæðu sviðslistasenunni er í formi 

árlegra verkefnastyrkja og stuðnings við rekstur Dansverkstæðisins og Tjarnarbíós, sem 

er heimili sjálfstæðu sviðslistanna. Sjálfstæðir sviðslistahópar og einstaklingar geta sótt 

um verkefnatengda styrki í sviðslistasjóð sem heyrir undir Rannís. Fjárveitingar úr 

þessum sjóði eru árlegar. Listamannalaun til sviðslistahópa eru einnig veitt árlega og eru 
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verkefnatengd (Rannís, e.d.). Af öðrum fjármögnunarmöguleikum sjálfstæðu 

leikhópanna ber að nefna að Reykjavíkurborg úthlutar verkefnatengdum 

menningarstyrkjum árlega. 

Sjálfstæða sviðslistasenan fær 8% af því fjármagni sem ríkið úthlutar til sviðslista á 

Íslandi (Friðrik Friðriksson, 2016). Senan er því fjársvelt. Í ljósi þess eru oftast litlir 

peningar til í kynningarmál og því er baráttan um áhorfendur ekki háð á jöfnum 

grundvelli; það eru margir um hituna og fáir útvaldir. Síðastliðin 5 ár hafa aðeins 18% 

þeirra sem sóttu um í sviðslistasjóð fengið úthlutað úr honum. Áríð 2019 sótti t.d. 81 

sviðslistahópur um styrk en 19 verkefni hlutu styrk (Sara Martí Guðmundsdóttir og Klara 

Helgadóttir, 2020). Þessi staða hefur verið gagnrýnd af talsmönnum sjálfstæðu senunnar 

og gerði Orri Huginn Ágústsson, formaður Sjálfstæðu leikhúsanna, nýlega harðar 

athugasemdir við áformuð sviðslistalög þar sem hann bendir á að „starfsgrundvöllur 

sjálfstætt starfandi sviðslistafólks sé mjög veikur. Sjálfstæðir sviðslistahópar hafa nær 

enga möguleika á samfellu í starfi.“ Hópar starfa yfirleitt eingöngu á verkefnagrundvelli 

(Orri Huginn Ágústsson, 2018). Það þýðir að hópar starfa í mesta lagi (hljóti þeir styrk 

það árið) í tvo til þrjá mánuði í senn. Það hefur lengi verið baráttumál sjálfstætt starfandi 

sviðslistahópa að tryggja að hópar geti haldið úti samfelldri starfsemi á ársgrundvelli. 

Eins og málum er háttað á Íslandi í dag er það ómögulegt og þar með ekki hægt að lifa á 

því að vera sjálfstætt starfandi sviðslistamaður. Þetta markmið er þó ekki úr lausu lofti 

gripið og má t.d. nefna að í Svíþjóð, Finnlandi og Noregi eru veittir listamannastyrkir sem 

gera sviðslistafólki kleift að starfa samfellt að list sinni í 3-10 ár  (Steinunn Ketilsdóttir, 

munnleg heimild, 17. mars 2020).  „Sjálfstæða senan hefur stækkað alveg rosalega mikið 

og styrkjaumhverfið hefur alls ekki fylgt þeirri þróun, núna þjónar styrkjaumhverfið 

öllum illa“ (Katrín Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2020). Ekki er nóg með að 

senan hafi þanist út heldur hefur sjóðum sem hægt er að sækja fjármagn í fækkað. Til að 

mynda starfrækti Þjóðleikhúsið sjóðinn Prólógus á árunum 2008-2010 en hann var 

ætlaður til stuðnings við leikritunarskrif. Enginn slíkur sjóður er til í dag. Minningarsjóður 

Margrétar Björgólfsdóttur var stofnaður 2005 og hlutu mörg sviðslistaverk styrk úr 

honum. Ekki er aðeins aukin samkeppni um fjármagn úr íslenskum sjóðum heldur „hefur 

líka harðnað samkeppnin í norrænu styrkjunum, sem hefur verið leið fyrir fólk að bæta 

sér upp það sem vantar hérna heima“  (Katrín Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 

2020). 
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Ljóst má vera að styrkjaumhverfið hefur breyst, senan stækkað og fjármagn ekki 

aukist í samræmi við það. Sjóðir sem margir nýttu til að styrkja undirfjármögnuð verkefni 

eru ekki lengur starfandi og engir sambærilegir þeim hafa komið í staðinn. Einnig er á 

brattann að sækja með erlenda styrki. Þessar umbreytingar hafa haft áhrif á landslagið í 

sjálfstæðu sviðslistasenunni. 

 

3.3 Menntastofnunin LHÍ 
Eitt af því sem þykir mikilvægt fyrir þróun klassa er miðlun og sköpun þekkingar. 

Menntun skiptir sköpum fyrir framþróun og nýsköpun innan hverrar greinar (Guðjón Örn 

Sigurðsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2014). Þetta má vel heimfæra á sjálfstæðu 

sviðslistasenuna. 

Sviðslistadeild Listaháskóla Íslands hefur átt í virku samtali við sjálfstæðu 

sviðslistasenuna, m.a. með því að bera ábyrgð á menntun margra listamanna innan hennar 

og vegna mikilla tengsla kennara og deildarforseta við starfandi listafólk. Starfsmenn 

skólans hafa margir hverjir starfað eða starfa innan sjálfstæðu senunnar. Árið 2000 var 

Ragnheiður Skúladóttir ráðin sem fyrsti deildarforseti sviðslista. Ráðning hennar og 

mótun á náminu undir hennar stjórn þótti mörgum innan leikhúsheimsins helst til róttæk. 

„Á vissan hátt fjarlægði deildin sig frá establishmentinu frá byrjun með ráðningu minni 

og því hvernig ég raðaði síðan fólki í kringum mig. Flest var það fólk sem kom beint að 

utan, Maggi, Una, Egill, Rúnar og Steinunn …1 Þetta var bæði meðvitað og ómeðvitað. 

Það varð clash, þetta var ekki vel séð að mörgu leyti“ (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg 

heimild, 24. apríl 2020). Draga má þá ályktun að Ragnheiður hafi, með þessum aðgerðum, 

boðið nýju fólki inn á leikvöllinn sem ef til vill hafði önnur gildi en þau sem fyrir voru, 

og nýstárlegar hugmyndir um það hvernig leikvöllurinn átti að vera. Þannig skapaðist 

árekstur milli ríkjandi gilda og nýrra hugmynda sem olli ólgu innan sem utan veggja 

skólans. Ef nýsköpun er mikilvæg fyrir framþróun listgreinar þá má ljóst vera að hér var 

ferskum vindum hleypt inn á senuna.  

Dansbrautin var til húsa á Sölvhólsgötu 13. Þar mátti finna tvær aðrar 

sviðslistabrautir, leikarabraut og braut sem upphaflega kallaðist fræði og framkvæmd en 

 
1 Hér á Ragnheiður við þau Magnús Þór Þorbergsson, Unu Þorleifsdóttur, Egil Heiðar Anton Pálsson, Rúnar 
Guðbrandsson og Steinunni Knútsdóttur. 
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heitir í dag sviðshöfundabraut. Fræði og framkvæmd tók inn sína fyrstu nemendur á sama 

tíma og dansbrautin. Því hófu þrír bekkir nýrra nemenda skólagöngu sína haustið 2005. 

Þessir nemendur deildu ekki bara húsnæði, búningsherbergjum og mötuneyti heldur voru 

þeir líka saman í ýmsum tímum og verkefnum. „Í háskólum skapast tækifæri til að byggja 

upp sterkt tengslanet“ (Chapain, Cook, Depropris o.fl., 2010). Ég spurði viðmælendur 

mína um áhrif stofnunar þessara brauta á senuna annarsvegar, og hinsvegar um áhrif 

skólafélaganna á þær sem og senuna í heild. Það kom í ljós að það var ekki bara námið 

og háskólaumhverfið sem hafði áhrif á þær heldur einnig samnemendurnir, þessi 

samgangur sem var á milli deilda. „Fór upp í Listaháskóla og var með 

sviðshöfundum/fræði og framkvæmd og leikurum í tímum, kynntist hinum úr öðrum 

greinum, sem var brjálæðislega þakklátt. Þetta bjó til tengslanet. Fólk er margt ennþá að 

að vinna saman“ (Ásgerður G. Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 27. febrúar 2020). Borið 

hefur á því þegar fólk hefur störf eftir nám í Listaháskólanum að það byrjar gjarnan á því 

að vinna með vinum sínum. „Það á ekki að vannmeta þetta tengslanet“ (Ólöf Ingólfsdóttir, 

munnleg heimild, 16. apríl 2020). Sambúð sviðslistanna hefur góð áhrif, t.d. er  „gott fyrir 

dansarana að vera í návígi við leiklistina, því þeir starfi oft inn í leikhúsi, og að fá breiðari 

þekkingu á sviðslistasögunni“ (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Nemendur sem stunduðu nám í sviðslistum eftir 2005 höfðu möguleika á breiðu og 

ríkulegu tengslaneti. Á Sölvhólsgötunni voru ekki bara leikarar, dansarar og 

sviðshöfundar heldur einnig tónlistardeild skólans. Nemendur höfðu jafnvel stundum 

möguleika á að vinna með nemendum úr myndlistar- og hönnunardeild. „Þetta er svo 

mikil auðlind þegar þú ert að byrja. Að hafa aðgang að þessu fólki” (Ólöf Ingólfsdóttir, 

munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Allt hefur þetta áhrif hvað á annað; nemendur, kennarar, námið og 

sviðslistaumhverfið. „Hlutir gerast ekki í vacuumi,” (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg 

heimild, 24. apríl 2020) sagði fyrrum deildarforseti sviðslistadeildarinnar þegar hún var 

spurð um áhrif þessara tveggja nýju deilda og sviðslistahátíðarinnar Lókal á sjálfstæðu 

sviðslistasenuna. Þegar Ragnheiður var skipuð í stöðu deildarforseta leiklistardeildar árið 

2000 lágu fyrir ákveðnar hugmyndir um að koma á fót leikstjóra- og leikritunarnámi auk 

leikaranáms. Við þessar hugmyndir setti hún spurningarmerki og tók þá ákvörðun að 

kanna fleiri möguleika. Þessi ákvörðun byggðist á persónulegum áhuga en einnig á 

reynslu og þekkingu á námi erlendis. Hún hafði áhuga á að athuga hvernig vinna mætti á 

sem frjóastan hátt með þessa hugmyndafræði um listaháskóla og skoða „hverskonar 
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prógramm væri best að sprytti upp úr þeim farvegi sem væri til staðar ... Mér fannst 

mikilvægt að námið væri mótvægi við leikaraprógrammið og það væri spennandi samtal 

á milli“ (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 24. Apríl 2020). Áhersla var lögð á 

að þetta samtal væri þénanlegt fyrir alla; samtal milli hefðbundins leikaranáms og 

skapandi BA-náms þar sem lögð væri áhersla á sköpun en á sama tíma einnig á fræðilegan 

grunn. „Það var undirstaðan. Contemporary practice.“ Við mótun námsins var m.a. litið 

til Þýskalands og Bretlands í leit að námi þar sem áhersla væri lögð á sköpunarkraftinn. 

„Prógram fræði og framkvæmdar var sannarlega fyrsta sinnar tegundar á 

Norðurlöndunum” (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Ekki voru 

allir sáttir við þessar breytingar og mætti námið andstöðu og andspyrnu. „Landslagið 

hefði vissulega orðið öðruvísi hefðum við valið að fara hefðbundnari leið” (Ragnheiður 

Skúladóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Á sama tíma og hugmyndir um 

sviðslistanám sættu endurskoðun var verið að leggja línurnar varðandi dansdeild við 

Listaháskólann. „Á einhverjum tímapunkti var hugmynd innan Listaháskólans að vera 

með sér-dansdeild. Ég sagði nei, bring it here, mér fannst bara svo eðlilegt að dansbrautin 

kæmi inn hjá okkur“ (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Og það 

varð úr, 2005 var leiklistardeild breytt í leiklistar- og dansdeild með þremur 

sviðslistabrautum. Nafni deildarinnar var svo árið 2013 breytt í sviðslistadeild og brautin 

fræði og framkvæmd nefnd sviðshöfundabraut. Þetta var gert til að vera í takt við nýja 

aðferðafræði og nýtt landslag í listum, og í samræmi við það sem skólar erlendis voru að 

gera (Listaháskóli Íslands, 2013). 

Fyrstu nemendurnir til að útskrifast af nýju sviðslistabrautunum voru sex manna 

hópur með diplómu í dansi árið 2006 og annar eins hópur er útskrifaðist 2007. Árið 2008 

útskrifaði skólinn í fyrsta sinn nemendur með BA-próf af námsbrautinni fræði og 

framkvæmd og fyrsta BA-útskriftin af samtímadansbraut var árið 2009. Þarna kom á einu 

bretti inn á senuna stór hópur af listamönnum með nýja háskólamenntun í farteskinu.  

Taka má svo til orða að fyrir stofnun dansdeildar hafi sjálfstæða sviðslistasenan haft 

á sér tiltekinn brag; hún var sena þar sem ákveðnar óskráðar reglur giltu. Innan senunnar 

voru svo einstaklingar sem höfðu áþekkan habitus og sá habitus var einkennandi fyrir 

sviðið. Þá má ætla að senan/sviðið hafi breyst við innkomu svo margra listamanna sem 

allir komu þangað með álíkan habitus – háskólamenntunina, samveruna í LHÍ, 

frumkvöðlakraftinn – habitus sem endurspeglaði ekki endilega þau gildi sem voru ráðandi 
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á senunni. Samkvæmt Bourdieu eru helstu keppendurnir á leikvelli menningarinnar 

„stofnunin“, eða „hefðin“, og á móti þeim „nýliðarnir“. „Hver nýliði þarf að gangast undir 

ákveðnar reglur sem ríkja, en á sama tíma þarf stofnunin/hefðin að taka afstöðu, sem getur 

gert það að verki að reglurnar á leikvellinum geta breyst“ (Bourdieu, 1996). Bourdieu 

heldur því fram að það verði ekki breytingar á habitusi sviðs nema að til komi 

stórvægilegar breytingar, eins og til dæmis einstaklingur eða hópur sem er með 

annarskonar habitus en þann sem einkennir sviðið (Bourdieu, 1993). Það má því ætla að 

leikreglurnar á sviðslistasenunni hafi breyst við innkomu þessa stóra hóps úr LHÍ. „En ég 

held að attítjúdið sem er kennt niðri í skóla hafi alveg pottþétt áhrif, þú kemur út með 

gráðu og þekkingu, það gefur þér ákveðið vald, er valdeflandi” (Ásgerður G. 

Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 27. febrúar 2020). Ásgerður bendir á að bæði skólinn 

og RDF hafi haft áhrif á senuna en líka á það hvernig við endurhugsum hana, „hvað er 

senan og hvernig erum við að hugsa senuna?“ Í stefnuyfirlýsingu (e. manifesto) LHÍ frá 

þessum tíma segir: „Við erum samfélag sjálfstætt skapandi listamanna.“ Nemendur voru 

hvattir til að spyrja sig hvernig þeir ætluðu að breyta leikhúsinu (Inga María Leifsdóttir, 

2005). 

Listaháskóli Íslands naut og nýtur virðingar sem ein af menningarstofnunum 

landsins.  Ætla má að sú virðing, sá menningarauður, sem skólinn býr yfir „nuddist“ yfir 

á nemendur og verði þar með hluti af habitus nemenda. Það er því ekki aðeins 

háskólagráðan heldur einnig stofnunin og virðingarstig hennar sem auka við 

menningarauð nemendanna.   

Ólöf telur að nýju sviðslistabrautirnar hafi styrkt samstöðu innan senunnar. Það 

samtal sem eigi sér stað inni í skólanum auki m.a. gagnkvæman skilning samnemenda á 

vinnu hvert annars og á því hvað geri þau lík og ólík. Samtalið milli hópanna sé orðið 

auðveldara og hafi breytingar á menntaumhverfinu haft áhrif á það. Hún tekur sem dæmi 

þá samstöðu sem ungir leikarar virðast sýna dönsurum í kjarabaráttu þeirra. Þetta hafi 

sýnt sig á aðalfundi Félags íslenskra leikara og sviðslistafólks 2020.  

Það var mjög mikil meðvitund á fundinum og ekki síst meðal yngri leikara sem voru með 

dansara við hlið í skólanum. Það var mjög mikil samstaða, mikil skilningur á þessu 

óréttlæti. Þetta var ekki svona áður. Mín tilfinning er að fólk sem útskrifast af 

sviðslistabraut í dag, það setur sig bara að jöfnu, hvort sem þú ert sviðshöfundur, dansari 

eða leikari. Þetta eru bara kollegar þínar og jafningjar og þú býst við að það sama gangi 
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yfir alla í kjaramálum, hversvegna ætti það að vera öðruvísi? (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg 

heimild, 16. apríl 2020)  

Viðmælendur mínir eru sammála um að þessar tvær nýju sviðslistabrautir hafi breytt 

miklu fyrir landslagið á sjálfstæðu sviðslistasenunni. „Ég held að þetta hafi alveg breytt 

senunni. Sko, sviðshöfundabrautin, hún breytti strax senunni, fólk var varla útskrifað 

þegar það var búið að breyta landslaginu. Það var ekki á sama háttinn í dansinum“ (Ólöf 

Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

„Fyrsti árgangur fræði og framkvæmdar var einstaklega öflugur og var það mikil 

gæfa fyrir prógrammið“ (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020).  

Bæði Ólöf og Ragnheiður nefna að bekkurinn hafi varla verið útskrifaður þegar hann 

byrjaði að hafa áhrif á senuna. „Hélt það yrðu svona 10 ár þar til almennileg áhrif sæjust 

á senunni, en ég vil segja að eftir fyrsta misserið sáum við áhrif“  (Ragnheiður Skúladóttir, 

munnleg heimild, 24. apríl 2020).  

Ragnheiður bendir líka á að það sé ekki bara dans- og sviðshöfundabrautin sem hafi 

haft áhrif heldur líka leikarabrautin, þá sérstaklega samtalið milli brautanna. „Ég held að 

þetta hafi haft gífurleg áhrif á íslenskt sviðslistaumhverfi, báðar þessar brautir og allar 

þrjár.“ Nemendur höfðu afgerandi áhrif hver á annan í samstarfsverkefnum og kom það 

strax í ljós innan skólans (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020).  

Vorið 2019 höfðu 73 sviðslistamenn útskrifast af þessum tveimur nýju 

sviðslistabrautum (Klara Helgadótttir og Sara M. Guðmundsdóttir, 2019). Það gefur auga 

leið að hópur sem mætir til leiks á svipuðum tíma, með svipaða menntun og sterkt 

tengslanet sín á milli, hefur áhrif á það landslag sem fyrir er.  

Það er ljóst að ekki er hægt að skoða áhrif dansdeildarinnar einnar og sér, þau eru 

samofin áhrifum allra umbreytinga á sviðslistadeild Listaháskóla Íslands. Ég tel að þessi 

framþróun í menntun sviðslistafólks hér á landi hafi verið mikil innspýting fyrir senuna, 

þó vissulega hafi breytingarnar mætt andstöðu frá mörgum enda eðli stórra breytinga að 

valda umróti. Lykillinn að velgengni og framþróun klasa er góð menntun einstaklinga 

sem innan hans starfa (Sölvell, Lindqvist og Ketels, 2003). 
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3.4 Fagfélög og hagsmunasamtök 
Sjálfstæða sviðslistasenan hefur einnig tekið umbreytingum vegna baráttu einstaklinga 

og félagasamtaka fyrir viðurkenningu og auknu fjármagni. SL – Sjálfstæðu leikhúsin hafa 

m.a beitt sér fyrir hagsmunum sjálfstæðs sviðslistafólks á ýmsum vettvangi. Baráttan 

hefur meðal annars orðið til þess að nú á sjálfstæða senan heimili í Tjarnarbíói. Þegar 

sviðslistalögin sem tóku gildi árið 2020 voru mótuð stóðu Sjálfstæðu leikhúsin vörð um 

hag sjálfstæðu hópanna. Fulltrúi Sjálfstæðu leikhúsanna í Sviðslistasambandinu stendur 

líka vaktina.  

Fagfélögin leggja hart að sér fyrir sitt fólk, til að mynda hefur Félag íslenskra leikara 

og sviðslistafólks á vordögum 2020 barist fyrir réttindum sjálfstætt starfandi meðlima 

sinna, vegna vinnutaps og atvinnuleysis í kjölfar Covid-19. Þá eiga sjálfstætt starfandi 

sviðslistamenn líka ötula málsvara í fulltrúum sínum innan BÍL (Bandalags íslenskra 

listamanna). Eins hafa skýrslur og samantektir eins og Kortlagning á hagrænum áhrifum 

á skapandi greinar nýst þeim sem halda á lofti hagsmunum sviðslistanna. „Það er þó ljóst 

að skýrslan um hagræn áhrif skapandi greina hefur markað tímamót í að breyta 

orðræðunni í samfélaginu og því ljóst að ráðamenn geta ekkert annað en horfst í augu við 

staðreyndir um mikilvægi lista og menningar fyrir samfélagið í heild“ (Sjálfstæðu 

leikhúsin, 2011). Margir hafa verið í fararbroddi þessarar baráttu fyrir tilveru og 

hagsmunum sjálfstæðu senunnar, með greinar- og skýrsluskrifum sem og pólítískum 

þrýstingi.   

 

3.5 Hátíðir 
Í viðtali við Steinunni Ketilsdóttur benti hún á mikilvægi hátiða og ýmissa rýma fyrir 

dansara og danssenuna. „Það er algjörlega nauðsynlegt að hafa samastað og vettvang þar 

sem þín rödd getur heyrst.“ Það sé gott fyrir listamenn að hafa markmið á borð við hátíð 

til að stefna að, annars þurfti allt að vera sjálfsprottið og verði ekki eins sýnilegt. Hún 

bendir líka á að dansinn sé lifandi listform sem þurfi samtal við áhorfendur (Steinunn 

Ketilsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2020). „Hátíð er líka samfélag“ (Katrín 

Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2020). Þar á Katrín við að innan senunnar spili 

þetta allt saman, allir innviðirnir. Senan er samfélagið og allt sem því tengist; fólkið, 

rýmin, samtalið, hátíðir, námið. Allt er þetta mikilvægt.   
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„Staður eins og Dansverkstæðið er til dæmis mjög mikilvægur fyrir svona samfélag. 

Ég hef aldrei verið jafn nálægt því að gefast upp á þessu og árið sem Dansverkstæðið var 

lokað því það var heimilislaust … Það var einmanalegt og leiðinlegt“ (Katrín 

Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2020). 

3.5.1 Reykjavík Dance Festival 
„Reykjavík Dance Festival hefur rosa mikil áhrif á senuna og þau eru farin að segja til sín 

þarna 2005“ (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Reykjavík Dance Festival var upphaflega stofnað árið 2002 af hópi sjálfstætt starfandi 

listamanna sem voru langþreyttir á því að skorta rými til að semja og sýna eigin verk. 

„Svona gátum við hvert og eitt gert það sem okkur langaði til og svo sameinast um 

praktíkina“ (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020).  

Til að byrja með var hátíðin rekin af þeim listamönnum sem sýndu eða höfðu sýnt 

áður á hátíðinni. „En svo varð ákveðin eðlisbreyting á RDF sem hafði mikil áhrif á 

sjálfstæðu senuna. Við fórum að opna fyrir umsóknir og svo varð hún alþjóðleg en 

aðalbreytingin var þegar við réðum Höllu og Emmu.“ Árið 2011 voru í fyrsta sinn ráðnir 

formlegir stjórnendur til að fara fyrir hátíðinni, þær Halla Ólafsdóttir og Emma Kim 

Hagdahl (Reykjavík Dance festival, e.d. og Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 

2020). 

Hátíðarhaldarar hafa kallað festivalið hjarta danssenunnar. Á heimasíðu hátíðarinnar 

er því haldið fram að stofnun hennar marki upphaf danssenunnar eins og hún er í dag. 

Founded by artists in 2002, Reykjavík Dance Festival marked more than the birth of a 

festival – it marked the birth of a community and the beginning of a scene that placed 

dancing and choreography at its centre. A community that has, over the last 12 years, 

continued to grow and transform – with RDF at its heart. A scene within which all those 

that participate, collectively push in search of other ways of doing, thinking, seeing, 

hearing, speaking, making and participating  (Reykjavík Dance Festival, 2014). 

Í viðtali árið 2011 sagði Steinunn að hátíðin væri mjög mikilvæg fyrir senuna. Hún benti 

á að fjölmargir hefðu fengið tækifæri til að koma verkum sínum á framfæri í kjölfar 

hátíðarinnar. Erlendum aðilum hafi verið boðið hingað, þannig hafi orðið til tækifæri og 

mikilvæg tengslanet. Hátíðin og íslenska danssenan hafi fest sig í sessi í evrópsku 

samhengi. „The festival has now managed to place itself in a European context and 
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persons within the art field know about us. So it is safe to say that the festival has a good 

network now, which is very important to us“ (Ásgerður G. Gunnarsdóttir, 2011). 

Markmið hátíðarinnar er að þjónusta sjálfstæðu danssenuna eins vel og hægt er, og 

það hefur hún líka gert; skapað erlend tengsl, komið fjölmörgum listamönnum á kortið 

og auðgað menningarlífið. Til dæmis hóf viðmælandi minn, Steinunn, atvinnuferil sinn á 

Reykjavík Dance Festival 2005. Þar sýndi hún lokaverkefni sitt úr háskólanámi og 

stimplaði sig þannig rækilega inn í senuna. Hún hefur síðan verið tengd hátíðinni, bæði 

sem stjórnandi og listamaður (Steinunn Ketilsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2020). 

Fyrir tilstuðlan RDF voru búin til fleiri verk. „Það sem RDF gerði var að hátíðin bjó 

til vettvang fyrir fólk að gera verk og fyrir fólk að gera styttri verk. Og þeir sem voru 

kannski í námi og gátu séð það er hægt að gera fleira, það er hægt að gera svona, ekki 

bara fara í Íslenska dansflokkinn. Þetta hafi opnað á þessa hugmynd, að þú getur gert 

allskonar“  (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020).  

 

3.5.2 Lókal 
Sviðslistahátíðin Lókal var stofnuð árið 2008 af Ragnheiði Skúladóttur, Bjarna Jónssyni 

og Guðrúnu Guðmundsdóttur. Í viðtali árið 2011 var Ragnheiður spurð um framtíð 

hátíðarinnar og undirstrikaði þar samband RDF og Lókals og samtalið milli dans- og 

leiklistarsenunnar.   

I do not see Lókal necessarily being any bigger. I see on the other hand more collaboration 

with Reykjavík Dance Festival, because having the festivals at the same time has been 

very prosperous for the past years in relation to international audiences. It is a small world 

and the festivals are very close to each other artistically, but a lack of a suitable space has 

prevented more of collaboration  (Ásgerður G. Gunnarsdóttir, 2011). 

Hátíðin var á tímabili haldin á sama eða svipuðum tíma og Reykjavík Dance Festival. 

„Það var erfitt að finna tengiflöt, það tók okkur svona 2-3 ár.“ Forsvarsmenn vöktu athygli 

sinna gesta á hinni hátíðinni og reynt var að hafa samstarf um erlenda boðsgesti (Ólöf 

Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020).  

Árið 2016 tóku stjórnendur Reykjavík Dance Festival og Lókal saman höndum og 

héldu hátíðina Everybody's Spectacular (Spectacular, 2018). Þá voru þau Ásgerður 
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Gunnarsdóttir og Alexander Roberts í forsvari fyrir RDF. Ég spurði Ragnheiði um þetta 

samstarf. „Hugmyndalega held ég að við höfum dregist hvert að öðru, það var spennandi 

fyrir okkur Bjarna, það að þau voru töluvert yngri en við, þetta samtal til að fá nýja sýn á 

hluti.“ Samstarfið snerist þó líka um fjármagn. Lókal var „algjörlega komið á endastöð, 

það að vera með þennan mikla innflutning á sviðslistum, fyrir hvað, fjórar milljónir. Þetta 

var rugl … bæði fjárhagslega og mannaflslega, bara rugl. Aldrei hækkuðu helvítis 

framlögin, þau lækkuðu frekar en hitt“ (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 24. 

apríl 2020). 

Skortur á fjármagni var meðal þess sem á endanum varð til þess að samstarfi RDF og 

Lókal lauk. „Ótrúlega hollt samstarf og gefandi en við sprengdum það … það kemur alltaf 

aftur að þessum fáránlega litlu fjármunum“ (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 

24.apríl 2020).  

En samstarfið hafði skapað enn einn vettvanginn þar sem sviðslistafólk með ólíkan 

bakgrunn gat átt samskipti og haft áhrif á list hvert annars. Það má segja að í kringum 

RDF og Lókal hafi skapast ákveðin sena innan stærri senunnar. Áhorfendur og listamenn 

flæddu á milli. Dansarar eins og Erna Ómars og Margrét Sara Guðjónsdóttir sýndu á 

báðum hátíðunum. Hópar sem skipaðir voru dönsurum ásamt öðru sviðslistafólki, eins og 

Ég og vinir mínir, 16 elskendur og Áhugaleikhús atvinnumanna, sýndu á Lókal.  

Ég tel að tengsl Lókal, RDF og LHÍ hafi breytt gríðarlegu miklu fyrir sjálfstæðu 

senuna. Ég spurði Ragnheiði Skúladóttir út í áhrif Lókal og einnig út í þá staðreynd að 

hún var deildarforseti leiklistar- og dansdeildar á sama tíma og hún stofnaði og rak 

hátíðina. „Þetta helst allt í hendur. Stofnun Lókal er samofin tilurð fræði og 

framkvæmdar“ (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Eitt af því sem 

litið var til við stofnun brautarinnar fræði og framkvæmd var skortur á speglun eða 

fyrirmyndum í því sem var verið að kenna í náminu. „Hvernig eigum við að geta talað 

um hluti og verið að örva sköpun nemenda okkar, ef við höfum engin dæmi um hvað það 

ætti að vera?“ En Ragnheiður bendir á að það „var líka persónulegur metnaður fyrir hönd 

íslenskra sviðslista að Lókal verður til.“ Markmiðið var ekki eingöngu að flytja inn 

áhugaverðar sviðslistir til landsins, „það sem okkur fannst líka áhugavert var að búa til 

platform fyrir útskrifaða nemendur til að sýna eigin verk … Mér fannst á tímapunkti,  

þegar ég var bæði með Lókal og í Listaháskólanum, ég bera ábyrgð á íslenskri 
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samtímasviðslistasenu sem er náttúrulega bara megalómanískt“ (Ragnheiður Skúladóttir, 

munnleg heimild, 24. apríl 2020). 

Aðspurð um áhrif Lókal bendir Ragnheiður til að mynda á listræn áhrif hópa sem 

hingað komu. „Það voru verk sem við fluttum inn sem höfðu strax áhrif.“ Á fyrstu 

hátíðina kom hópurinn Nature Theater of Oklahoma frá New York með verkið No Dice. 

„Maður gleymir ekki áhrifum sýninga eins og No Dice, maður sá í uppsetningum 

vetrarins á eftir beina skírskotun.“ 

Annað sem Lókal gerði var að veita innlendum listamönnum tækifæri og speglun, 

þetta var vettvangur þar sem „íslensk verkefni fengu samtal við erlend verk og erlenda 

listamenn.“ Sömuleiðis gafst tækifæri til að „stinga sér í samband við umheiminn, eins 

og Kviss búmm bang“ gerði í kjölfar sýninga á Lókal, er þeim buðust fjölmörg verkefni 

erlendis (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020).  

Eitt af því sem Ragnheiður vonar að bæði RDF og Lókal hafi stuðlað að eru 

breytingar á samtalinu innan senunnar; að hátíðirnar hafi haft áhrif á það hvernig talað er 

um hlutina. „Vonandi hefur RDF og Lókal haft áhrif á þetta með post-show discussions, 

þú setur þig í öðruvísi stellingar þegar er kominn gestur … glöggt er gests augað.“ 

Lókal, RDF og samstarf þessara hátíða, ásamt samtali þeirra við LHÍ, ollu 

straumhvörfum fyrir senuna og listafólk innan hennar. „Ekkert af þessu var fullkomið, en 

ég hef áhuga á langvarandi áhrifum ... Ég held að þetta hafi haft ótrúleg áhrif, ákveðin 

áhrif, hafði áhrif á hugmyndafræði og krítíska hugsun“ (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg 

heimild, 24. apríl 2020).  

Engu að síður var samtalið við senuna takmarkað til að byrja með. „Í rauninni þegar 

maður fer að hugsa til baka þá var ekkert mikið samtal út í senuna varðandi það. Við 

töluðum við SL og undirstungum þau því við vorum líka að hugsa þetta lókal og 

international samtal“ (Ragnheiður Skúladóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). 

3.5.3 artFart  
„ArtFart hafði mikil áhrif inn í senuna. Var millistig milli skóla og atvinnulífsins“ (Ólöf 

Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Sviðslistahátíðin artFart var stofnuð árið 2006. Að baki hátíðinni stóð Samband ungra 

sviðslistamanna en það var hópur nemenda sem langflestir stunduðu nám eða voru að 
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hefja nám á nýju sviðslistabrautunum og leikarabraut við LHÍ. „Markmið artFart hefur 

verið frá upphafi að skapa grundvöll til nýsköpunar og tilraunamennsku í íslenskri 

sviðslist, að leita leiða til samstarfs milli listforma ásamt því að veita listafólkinu sjálfu 

tækifæri til þess að kynnast og læra hvort af öðru“ (Ásgerður G. Gunnarsdóttir, 2011).  

Þetta kemur fram í meistararitgerð Ásgerðar G. Gunnarsdóttur, þar sem hún kannar 

menningarlegt gildi artFart á íslenskt sviðslistalíf. Ásgerður var ein af stofnendum 

hátíðarinnar og nemandi í fyrsta árgangi dansbrautar. Bæði stofnendur og þeir listamenn 

sem komu fram á fyrstu tveimur artFart-hátíðunum voru flest skólasystkini úr LHÍ. „Ég 

veit ekki hvaða attitjúd þetta var í okkur, við getum bara gert þetta, getum þetta bara, 

ákváðum bara að taka þetta rými. Ákveðin orka sem er ekki núna uppi í skóla“ (Ásgerður 

G. Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 27. febrúar 2020). Leiðir margra lágu saman eftir 

útskrift og hafa þessir listamenn margir hverjir tekið sér pláss á sjálfstæðu 

sviðslistasenunni. Hópurinn Hreyfiþróunarsamsteypan sýndi á fyrstu hátíðinni, en hann 

samanstóð af Ásgerði G. Gunnarsdóttur, Katrínu Gunnarsdóttur, Vigdísi Evu 

Guðmundsdóttur, Ragnheiði S. Bjarnason og Melkorku Sigríði Magnúsdóttur en þær 

stunduðu allar nám við dansdeild LHÍ utan Melkorku. Úr fyrsta bekk námsbrautarinnar 

fræði og framkvæmd voru m.a. Friðgeir Einarsson, Karl Ágúst Þorbergsson, Árni 

Kristjánsson, Kolbrún Björt Sigfúsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson. Áhrif LHÍ á 

sjálfstæðu senuna virðast nátengd áhrifa artFarts á senuna. „Það var rosaleg orka kringum 

artFart og margt spennandi við það að bæta við námsbrautum við skólann.“ Katrín segir 

að í kringum artFart hafi orðið til samfélag sem var styrkjandi fyrir alla sem tóku þátt. 

Fyrir listamenn sé ótrúlega mikilvægt að finna fyrir samfélagi, „maður bugast bara ef 

maður er einn úti í horni.“ Hún bendir líka á að þessi styrkjandi artFart-samfélagshringiða 

hafi örugglega stuðlað að því hversu hátt hlutfall þátttakenda starfar ennþá sem listamenn.  

Þetta samfélag listamanna, þessi hópur, mætti svo saman til leiks sem atvinnufólk. 

Svo mikill fjöldi sem deildi sömu gildum hlýtur að hafa haft áhrif á habitus senunnar, á 

óskrifuðu reglurnar, viðmiðin og gildin. Ásgerður bendir á að sú staðreynd að flestir 

þátttakendanna stunduðu nám við Listaháskólann hafi hjálpað hátíðinni að öðlast 

menningarlegt gildi í upphafi þar sem stofnunin naut virðingar og hafði ákveðið vald 

innan íslenskra sviðslista. 

„Því má segja að með komu artFart hafi tilraunum og nýsköpun á sviði sviðslista á 

Íslandi verið gefið aukið gildi og vægi í veröld þar sem hin ríkjandi hugmynd um leiklist 
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fól í sér hefðbundnari hugmyndir en það sem artFart vildi standa fyrir. Auk þess að hafa 

komið inn með nýja hugsjón fyrir einstaklinga innan sviðslistaheimsins, þá má segja að 

artFart hafi einnig komið með nýja sýn fyrir áhorfendur sviðslista á Íslandi“ (Ásgerður 

G. Gunnarsdóttir, 2011). 

3.6 Rými 

3.6.1 Dansverkstæðið  
„Stofnun Dansverkstæðis 2010 hafði í raun miklu meiri áhrif en maður sá fyrir“ (Ólöf 

Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Dansverkstæðið var stofnað árið 2010 af hópi danshöfunda sem vildu bæta 

vinnuaðstöðu danslistafólks. „... það vantaði bara samastað fyrir fólk að hittast ... Og 

stunda sína þjálfun og list og eiga heimili“ (Steinunn Ketilsdóttir, munnleg heimild, 17. 

mars 2020). „Reykjavík Dance Festival, Félag íslenskra listdansara og önnur félög og 

hagsmunasamtök danslistamanna hafa aðsetur í Dansverkstæðinu. Þannig er 

Dansverkstæðið sameiginlegur vettvangur þessara aðila og heimili dansins“ 

(Dansverkstæðið, e.d.). Hópurinn sem stóð að stofnun Dansverkstæðisins, þær Ólöf 

Ingólfsdóttir, Karen María Jónsdóttir, Steinunn Ketilsdóttir og Sveinbjörg Þórhallsdóttir 

voru allar, nema Steinunn, tengdar Listaháskólanum  á þessum tíma. 

„Það að setja dansmenntunina inn í Listaháskólann bjó til ákveðinn status, eða byrjaði 

að byggja upp ákveðinn status. En Dansverkstæðið hafði allt aðra funksjón, það bjó til 

heimili, það bjó til samfélag“ (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). Allir 

hafa viðmælendur mínir talað um Dansverkstæðið sem samastað, sem heimili. „Þetta fer 

af stað sem hugmynd, okkur vantaði æfingahúsnæði ...“ En svo virðist sem áhrif 

Dansverkstæðisins hafi orðið miklu meiri en séð var fyrir. Ólöf bendir á að opnun 

rýmisins hafði líka áhrif á sjálfsmynd listamannanna, „og það er eitt með dansverkstæðið 

sem maður fattaði ekki fyrr en maður var búinn að opna þetta. Hvað það hafði sálrænt 

mikil áhrif.“ Dansverkstæðið var fyrsta húsnæðið sem var tileinkað dansi sem ekki var 

skóli. Íslenski dansflokkurinn hefur alltaf deilt húsi með öðrum. „Þarna var í fyrsta skipti 

húsnæði sem var tileinkað atvinnudansi, dansinn var húsráðandi. Það þurfti ekki að biðja 

neinn um neitt eða semja um neitt og þá getur maður verið örlátur.“ Þar á Ólöf við að 

Dansverkstæðið hefur opnað dyr sínar fyrir öðru sviðslistafólki og tilraunum sem hafa 

leitað þangað þegar skortir æfingahúsnæði. „Það að geta verið gestgjafi og örlátur, það er 

rosa gefandi og styrkjandi. Þetta lyfti líka svolítið sjálfsmynd dansara. Þetta er okkar 
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staður“ (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). Hópar sem hafa notið góðs 

af þessu samneyti eru meðal annars sviðslistahópurinn 16 elskendur og sviðslistahópurinn 

Díó. Þetta samneyti hefur að mínu mati eflt samband og samtal milli sviðslistamanna með 

ólíkan bakgrunn. „Það var hluti af samfélaginu að Dansverkstæðið segði já ... Það er 

rosalega mikilvægt að hafa einhvern vettvang og einhvern sem segir já við mann“ (Ólöf 

Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Annað sem Dansverkstæðið hefur gert er að vera tengiflötur við erlend verkefni.  

Stofnanir eins og Dansverkstæðið skipta máli í þessu samhengi, „þær virka eins og hlið.  

Dansverkstæðið er oft beðið að koma með sem íslensk stofnun. Áður en Dansverkstæðið 

kom var enginn augljós aðili sem gæti verið samstarfsaðili, í mörgum af þessum 

verkefnum, svo áður var okkur kannski bara ekki boðið með“ (Ólöf Ingólfsdóttir, 

munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Það er greinilegt að Dansverkstæðið hefur miklu breytt fyrir samfélag dansara, en ég 

held að áhrifin nái yfir alla sjálfstæðu senuna. Dansverkstæðið er rými sem allir 

sviðslistamenn geta fengið afnot af fyrir sanngjarna þóknun. Einnig hefur aðkoma 

Dansverkstæðisins að erlendum verkefnum og tengslamyndun skipt sköpum. Tilkoma 

Dansverkstæðisins hefur valdeflt dansara sem listamenn og sú valdefling smitast út í allt 

sviðslistasamfélagið. 

3.6.2 Tjarnarbíó 
Tjarnarbíó er leikhús sem hefur verið rekið af SL síðan 1995 en þá var húsið leigt bæði 

til áhuga- og atvinnumanna. Það var ekki fyrr en 2010 sem húsið var opnað eftir miklar 

endurbætur og þá gert að heimili sjálfstæðu senunnar, „og rætist þá gamall draumur 

margra um sérstakt leikhús fyrir sjálfstæða leikhópa í Reykjavík (Sagan, e.d.).“ Friðrik 

Friðriksson, leikhússtjóri Tjarnarbíós, hefur bent á að húsið sé gríðarlega mikilvægt fyrir 

sjálfstæða sviðslistahópa.  

Áður en Tjarnarbíó opnaði í núverandi mynd var engin skilgreind aðstaða fyrir sjálfstætt 

starfandi sviðslistafólk (leiklist og danslist). Brot af atvinnuleikhópum fékk aðstöðu til 

æfinga og sýninga í stóru opinberu leikhúsunum ár hvert, en hinir hóparnir þurftu að reiða 

sig á önnur og óhefðbundin rými sem skapaði bæði óvissu og ótraust vinnuumhverfi. 

Friðrik Friðriksson framkvæmdastjóri Tjarnarbíós segir eftirspurnina eftir Tjarnarbíói 

vera gríðarlega og leikhúsið sé í stöðugri notkun frá níu á morgnana til ellefu á kvöldin. 

(Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, 2017). 
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Þó Tjarnarbíó sé í stöðugri notkun virðist það ekki vera heimili leiklistarinnar á sama hátt 

og Dansverkstæðið er heimili dansins. Það má leiða líkur að því að þar skipti rýmið máli, 

eða skortur á rými. Í Tjarnarbíó er afar takmörkuð æfingaaðstaða utan sviðsins sjálfs, því 

kjósa margir að æfa annars staðar og þar af leiðandi er stundum ekki nema einn hópur að 

vinna í húsinu hverju sinni. Ef fleiri gætu unnið á sama tíma, við æfingar og 

skrifstofuvinnu, má ætla að þar myndi skapast daglegur vettvangur, samtal milli 

listamanna sem myndi styrkja tengslanetið og þar með senuna alla. Það eru skrifstofurými 

í Tjarnarbíói og fólk nýtir þau að einhverju leyti en svo eru hópar sem kjósa að hafa 

skrifstofu sína annars staðar, t.d. í húsnæði FÍL, eins og Sómi þjóðar og Óskabörn 

ógæfunnar. Í Tjarnarbíói er því ekki þessi miðja, þótt kaffihúsið sé ákveðinn vísir að því. 

Þegar fólk safnast þar saman á viðburðum eða til að skrifa umsóknir myndast eins konar 

heimilistilfinning sem styrkir tengslanetið. „Þessi tilviljunarkenndu stefnumót skipta 

rosalegu máli“ (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). Þrátt fyrir að þeir 

sem starfa í Tjarnarbíói geri sitt besta til að skapa umvefjandi andrúmsloft gerir plássleysi 

það að verkum að alla jafna myndast ekki sama heimilistilfinning og á Dansverkstæðinu. 

Danssenan er auðvitað minni en öll sjálfstæða sviðslistasenan, það getur verið áhrifaþáttur 

í þessu samhengi, en svo er það líka sú staðreynd að „sófinn á kaffistofunni skiptir öllu 

máli“  (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

3.6.3 Önnur rými  
Hafnarfjarðarleikhús Hermóðs og Háðvarar var athvarf margra sjálfstæðra sviðslistahópa. 

Upphafleg hugmynd hópsins sem stóð að baki leikhúsinu var að búa til íslenskt leikhús 

með megináherslu á frumflutning nýrra íslenskra verka, sem samin voru sérstaklega fyrir 

leikhúsið. Í janúar 2005 undirritaði leikhúsið 5 ára starfssamning við ríkið og um svipað 

leyti flutti leikhúsið í nýtt húsnæði sem Hafnarfjarðarbær útbjó að Strandgötu 50 

(Stjórnarráð Íslands, 2015). „Vegna þeirrar góðu aðstöðu sem leikhúsið hefur byggt upp 

á starfstíma sínum hefur það orðið æ stærri þáttur í starfseminni að framleiða og setja upp 

sýningar með öðrum sjálfstæðum hópum sem hafa sinnt þessari frumsköpun íslenskrar 

samtímaleiklistar (Sjálfstæðu leikhúsin, e.d.).“ 

Á þessu tímabili varð Hafnarfjarðarleikhúsið mikill suðupottur sjálfstæðu senunnar 

og ekki þótti tiltökumál að keyra í Hafnarfjörð til að sjá eitthvað nýtt og ferskt. Hópar 

sem sýndu þar voru m.a. Á senunni, Ég og vinir mínir, Lab Loki, Steinunn og Brian, 

Hreyfiþróunarsamsteypan, Kvenfélagið Garpur o. fl. Fyrsti árgangur samtímadansbrautar 
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sýndi þarna lokaverk sitt og Lókal var þar með sína fyrstu opnunarsýningu, Ode To the 

Man Who Kneels, eftir New York City Players.  

Norðurpóllinn var leikhús og menningarmiðstöð á Seltjarnarnesi sem starfrækt var á 

árunum 2010-2013. Um var að ræða stórt húsnæði með þremur sýningarrýmum og bar í 

framhúsi. Húsið hýsti bæði áhuga- og atvinnusýningar. Margir sjálfstæðir sviðslistahópar 

sýndu verk sín þar og varð til ákveðið samfélag þeirra sem sýndu og sóttu sýningar þar.   

Klink og bank var rými sem starfrækt var í gömlu Hampiðjunni á árunum 2004-2006 

og var samstarfsverkefni milli Kling og Bang gallerís og Landsbankans; risastórt rými 

sem innihélt sýningarsali og vinnuaðstöðu fyrir listamenn.  Sviðslistafólk var í minnihluta 

en þó mátti finna þar hópa eins og Áhugaleikhús atvinnumanna og Vesturport.  

Ljóst má vera að fækkað hefur þeim rýmum þar sem sjálfstætt starfandi 

sviðslistamenn og hópar eiga þess kost að setja upp verk sín.  Norðurpóllinn og Klink og 

Bank eru rými sem ekki lengur standa sviðslistafólki til boða, húsnæðið hefur verið jafnað 

við jörðu, og Hafnarfjarðarleikhúsið er nú í umsjón Gaflaraleikhússins, leikfélags sem 

nýtir það að mestu leyti undir eigin starfsemi. 

 

3.7 Tækifæri  

3.7.1 Viðburðir og tilraunakvöld  
Ördansahátíðin var hátíð sem dansarinn og myndlistarmaðurinn Ólöf Ingólfsdóttir og 

sviðslistakonan Steinunn Knútsdóttir stofnuðu og ráku á árunum 2003-2012. Öllum var 

velkomið að taka þátt, sem gerendur eða áhorfendur. Hátíðin var í gegnum tíðina haldin 

á hinum ýmsu stöðum, í heimahúsi á Nýlendugötu, í Klink og Bank, í Góða hirðinum, og 

í huga hvers og eins. „Hún hafði áhrif í þessu samtali leikara, dansara og sviðslistafólks. 

Fólk hafði gaman af að sjá hina. Ég upplifði gleðisprengju inn í þetta samstarf og samtal. 

Líka því allt var frekar spontant, ekki metnaðarlaust en unnið frekar hratt og hent út (Ólöf 

Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020).“ 

Dansleikhússamkeppni Leikfélags Reykjavíkur og Íslenska dansflokksins var fyrst 

haldin 2003. Þar kepptu/sýndu hlið við hlið og saman leikarar, dansarar og annað 

sviðslistafólk. Annar viðmælandi minn, Steinunn Ketilsdóttir, nefnir þessa keppni þegar 

hún er spurð um fyrstu kynni sín af senunni. Hún tók þátt í þessari keppni oftar en einu 
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sinni og kynntist gegnum hana Andreasi Constantinou sem stofnaði með henni 108 

Prototype (Steinunn Ketilsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2020). Keppnin bauð 

listamönnum upp á tækifæri til að prófa hugmyndir sínar, búa til stutt verk án mikils 

tilkostnaðar, tækifæri fyrir óvænt samstarf, samtal milli listgreina og útvíkkun á 

tengslaneti.  

108 Prototype var upphaflega mánaðarleg sýningaröð þar sem listamenn gátu sýnt verk í 

vinnslu. Hún var stofnuð af þeim Steinunni Ketilsdóttur og Andreasi Constantinou árið 

2006. Þau fengu aðsetur í Klassíska listdansskólanum á Grensásvegi, „þess vegna heitir 

þetta 108, og prototype því þetta voru verk í vinnslu.“ Þau höfðu kynnst viðlíka 

platformum erlendis og langaði til að skapa rými fyrir íslenska listamenn til að þróa verk 

sín og fá endurgjöf (e. feedback) (Steinunn Ketilsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2020).  

„Markmið sýninganna er að skapa umhverfi þar sem megináherslan er lögð á 

sköpunarferlið, tilraunir og nýjar hugmyndir. 108 Prototype nýtur fulls stuðnings 

Klassíska listdansskólans sem viðurkennir þörfina á því að danslistin nái betri tengslum 

við samfélagið og aðrar listgreinar (108 Prototype, 2006).“ 

Það var fjölbreyttur hópur sem sýndi á 108, m.a. fyrsti árgangur dansdeildar.  

Upphaflega voru haldin mánaðarleg kvöld þar sem voru yfirleitt þrír viðburðir á kvöldi, 

„en svo mettaðist senan, hún er svo lítil og við endurskoðuðum og fækkuðum kvöldum 

en að lokum dó þetta út eftir að hafa lifað í 2 ár“  (Steinunn Ketilsdóttir, munnleg heimild, 

17.mars 2020). Hátíðin 108 Prototype setti mark sitt á senuna, hún skapaði rými og bjó 

til tengslanet. Þegar Steinunn fór af stað með viðburðaröðina þekkti hún nánast engan 

innan senunnar, „ég þekkti engan, en hef samband við allskonar listamenn og allir tóku 

vel í þetta. … Þetta bjó til eitthvað, kom einhverju í gang.“ 

Meðal annarra viðburða má nefna Choreography Reykjavík sem er 

tilraunavettvangur sem tekst á við dans og kóreógrafíu í sinni fjölbreyttustu mynd og var 

stofnaður árið 2012. Fyrir framtakinu standa þau Ásrún Magnúsdóttir, Alexander 

Roberts, Ásgerður G. Gunnarsdóttir, Clara Folenius og Hrafnhildur Einarsdóttir. Þau hafa 

meðal annars skipulagt ýmiss konar tilraunakvöld og viðburði, t.d. á Dansverkstæðinu 

(Helgi Snær Sigurðsson, 2013). Einnig er vert að minnast á Vinnsluna, sem stóð fyrir 

tilraunakvöldum þar sem listamenn með ólíkan bakgrunn fengu tækifæri til að sýna verk 

í vinnslu. Fyrsta Vinnslan var haldin 2012 í Norðurpólnum. Að baki Vinnslunni stóð sjö 

manna hópur sem leitaðist við að skapa og sýna þverfaglega listviðburði (Vinnslan, e.d.). 
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„Þörfin fyrir tilraunakvöld virðist spretta upp aftur og aftur“ (Ólöf Ingólfsdóttir, 

munnleg heimild, 16. apríl 2020). Það sem allir þessir viðburðir eiga þó sameiginlegt er 

að vera ekki lengur starfræktir, þó vettvangurinn lifi t.d hjá Choreography Reykjavík. Eðli 

tilraunakvölda og viðlíka viðburða virðist að þeir séu tímabundnir. Á ákveðnum 

tímapunkti hætta svona tilraunir ellegar vaxa og verða að stærra batteríi (Ólöf 

Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

3.7.2 Erlent samstarf 
„[E]rlendu samskiptin skipta rosalegu máli, þau eru mjög gefandi fyrir senuna. Það er 

kannski ekki alltaf augljóst hvað kemur út úr þessu eða hinu, það er ekki alltaf hægt að 

benda á það. En það eru uppsöfnuð, samansöfnuð, samlegðaráhrif“ (Ólöf Ingólfsdóttir, 

munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Erlent samstarf sviðslistafólks og hópa getur tekið á sig ýmsar myndir, t.a.m. ferðalög 

hópa og einstaklinga til útlanda til að sýna verk eða taka þátt í vinnustofum. Samstarf og 

samtal við erlent sviðslistafólk skilar þekkingu hingað heim sem hefur áhrif á senuna. 

Þekking og stærra tengslanet eflir senuna. „Það verður uppsafnaður ágóði.“ Ólöf benti á 

að það sé ekki alltaf hægt að benda á skýrar og augljósar leiðir sem þessi þekking ratar 

eftir inn í íslenskar sviðslistir, en hún geri það nú samt (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg 

heimild, 16. apríl 2020). 

Einnig er mikilvægt að hafa í huga að við erum ekki bara þekkingarþiggjendur í 

hinum erlendu verkefnum. Við færum líka þekkingu út, „við erum í þessu samtali sem 

jafningjar“ (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). 

Meðal helstu erlendu verkefna sem íslenska sviðslistasenan hefur tengst má nefna 

Keðju og Ice Hot Nordic Dance Platform. Keðja er samstarf milli danssamtaka frá 

mismunandi löndum sem stofnað var til árið 1999. Á árunum 2007-2010 fékk Keðja styrk 

frá Evrópusambandinu sem efldi verkefnið til muna (Keðja 2008-2011, e.d.). „Ég hef 

rosalega trú á að verkefni eins og Keðja séu að skila miklu í tengslamyndun og þekkingu“ 

(Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020). Margir íslenskir sviðslistamenn 

hafa tengst Keðju og notið góðs af. 

Ice Hot Nordic Dance Platform er tvíæringur, haldinn til skiptis í borgum 

Norðurlandanna; hátíð og söluráðstefna þar sem það nýjasta í norrænum samtímadansi er 

kynnt. Margir íslenskir sviðslistamenn hafa sýnt og kynnt á Ice Hot og í kjölfarið fengið 
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tækifæri erlendis. „Ice Hot er markaður fyrst og fremst og sumir hafa notið góðs af því 

og fengið mikil tækifæri, aðrir minna. Þetta virkar misvel fyrir fólk.  En það er samt alltaf 

eitthvað samtal (Ólöf Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2020).“ 

Alþjóðavæðing hefur aukið möguleika á erlendu samstarfi og gefið frekara færi á 

menntun erlendis sem hefur aftur útvíkkað tengslanet listafólks. Aukin tækifæri, breiðari 

áhorfendahópur og aukinn aðgangur að fjármagni hafa gert það að verkum að 

„menningargeirinn laðar mjög að frumkvöðla og hentar því vel það umhverfi breytinga 

sem á sér stað í hagkerfi heimsins um þessar mundir.“ Mikilvægi frumkvöðla innan 

menningargeirans er lykilatriði innan skapandi atvinnugreina (Ágúst Einarsson, 2005). 

Allir viðmælendur mínir stunduðu nám erlendis og hafa tekið þátt í allskonar erlendu 

samstarfi. Listamennirnir hafa tekið þátt í vinnustofum og sýna verk sín í húsum og 

hátíðum erlendis.  

Í lögum um sviðslistir sem samþykkt voru í janúar 2020 er tilgreint að ráðherra skuli 

setja á fót kynningarmiðstöð fyrir sviðslistirnar, sambærilega kynningarmiðstöðvum 

annarra listgreina. Vonir standa til að stofnun slíkrar miðstöðvar verði til þess að betur 

megi fylgja eftir tækifærum sem hópar og einstaklingar fá erlendis, almennt efla erlent 

samstarf og tengslanet, ásamt því að standa að öflugu kynningarstarfi á íslenskum 

sviðslistum.  

Síðasta áratuginn hafa orðið stórar samfélagslegar breytingar sem hið alþjóðlega 

tengslanet sviðslista hefur ekki farið varhluta af. Fjármálakreppan 2008/9, aukin vitund 

um hnattræna hlýnun og ótti við hana sem og aukin spenna í alþjóðasamskiptum hafa þar 

haft áhrif. Í kjölfar fjármálakreppunar skáru mörg lönd í Evrópu niður fjármagn til 

sviðslista (Janssens Joris, 2020). Hugmyndin um að ferðast milli landa til að sýna eina 

sýningu er að verða umdeild vegna umhverfisáhrifa. Það er því brýnt verkefni 

sviðslistasenunnar að skoða hvernig viðhalda má virku tengslaneti og deila menningu á 

umhverfisvænni hátt.   

Hér verður ekki fjallað um listræn umbreytingaráhrif einstaklinga og ákveðinna 

listaverka. Þó ber að nefna að viðmælendur mínir töluðu um „breytingar á sannleikanum 

um hver getur verið dansari og hver getur búið til verk,“ á því hvernig þú máttir hreyfa 

þig, hvernig átti að gera verk og hver mátti gera það (Ásgerður G. Gunnarsdóttir, munnleg 

heimild, 27. febrúar 2020). 
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4 Miðlunarleið  

4.1 Viðmælendur mínir 

Það hefur lengi vakið áhuga minn að í kringum stofnun dansdeildar við LHÍ risu upp 

ungar danslistakonur sem tóku sér pláss, fengu styrki ár eftir ár, settu upp sýningu eftir 

sýningu og hafa staðið ölduna síðastliðin 14 ár í fjársveltri og oft áhorfandasveltri senu.  

Ég ákvað að velja tvær af þessum konum sem viðmælendur. Ég reyndi að hafa bakgrunn 

þeirra ólíkan. Mér fannst mikilvægt að önnur væri úr fyrsta árgangi dansbrautarinnar og 

hin hefði menntað sig erlendis, en báðar hefðu þær hafið feril sinn á svipuðum tíma. Ég 

valdi Katrínu Gunnarsdóttur og Steinunni Ketilsdóttur sem viðmælendur mína. Ég tók 

viðtal við þær fyrir þessa greinargerð en samhliða vann ég tvo útvarpsþætti. Markmiðið 

var að hlustendur fengju tilfinningu fyrir þeim sem listamönnum en á sama tíma 

umbreytingunni á sviðslistasenunni sem þær áttu þátt í. 

4.1.1 Katrín Gunnarsdóttir: Danshöfundur/dansari 
Katrín var hluti af fyrsta bekknum sem útskrifaðist með diplómupróf af dansbraut við 

Listaháskóla Íslands 2006. Hún fór í frekara nám við ArtES Institute of the Arts og 

útskrifaðist þaðan 2008. Katrín er líka með M.Sc. í hagfræði frá Háskóla Íslands. Katrín 

hefur margoft verið tilnefnd til verðlauna og unnið verðlaun fyrir verk sín bæði sem 

dansari og danshöfundur. Katrín hefur með sinni vinnu frá upphafi haft áhrif á senuna og 

hún tók þátt í verkinu Meyjarheftið á opnunarári artFart árið 2006. Þessa sýningu hafa 

ýmsir nefnt sem verk sem hafði áhrif á senuna, eitthvað alveg nýtt og ferskt. „Ég man að 

ég fór á fyrstu sýningu Íslensku hreyfiþróunarsamsteypunnar á artFart, upp á lofti í 

Kaaberhúsinu … svo fullt af sterkum konum. Ég var ekki í neinni tengingu við 

danssenuna hér heima og ég man að ég fór til þeirra og sagði að þetta hefði verið geggjað, 

ég var svo glöð, þær voru með svona spill (Steinunn Ketilsdóttir, munnleg heimild, 17. 

mars 2020).“ Hópurinn var starfandi frá 2005-2012 og frekar áberandi á 

sviðslistasenunni. Þær gerðu meðal annars þríleik byggðan á verkum Williams 

Shakespeare, en þar unnu þær undir leiðsögn og leikstjórnar Víkings Kristjánssonar, og 

áttu í samstarfi við leikarana Hannes Óla Ágústsson í verkunum Shake Me og Úps!,  og 

Svein Ólaf Gunnarsson í verkinu Kandíland (Katrín Gunnarsdóttir, e.d.). 
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Katrín segir sjálf að eftir samstarfið innan Hreyfiþróunarsamsteypunnar hafi hún 

tekið u-beygju og að fyrst þegar hún fór að að gera eigin verk hafi fólk iðulega haldið að 

hún væri að grínast (Katrín Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2020). 

Katrín hefur látið til sín taka í hagsmunabaráttu dansara sem og annars sviðslistafólks. 

Meðal annars var hún skipuð í starfshóp sem vinnur að stofnun kynningarmiðstöðvar 

sviðslista hér á landi.  

4.1.2 Steinunn Ketilsdóttir: Danslistakona 
Steinunn útskrifaðist frá Hunter College í New York árið 2005 með BA í dansi og með 

meistaragráðu í performance-fræðum frá NYU Tisch School of Arts árið 2016. Steinunn 

er líka með B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum við Reykjavík sem hún lauk árið 

2002. Steinunn hefur verið ötull þátttakandi í sjálfstæðu senunni. Hún hefur unnið að 

þróun Reykjavík Dance Festival og er einn af stofnendum Dansverkstæðisins. Í dag 

starfar hún sem dósent á sviðslistabraut við LHÍ. Steinunn hefur verið tilnefnd til 

verðlauna og unnið verðlaun fyrir verk sín bæði sem dansari og danshöfundur (Steinunn 

Ketilsdóttir, e.d.). 

Að auki ræddi ég við þrjár konur sem hafa mikla þekkingu á senunni og hafa haft 

töluverð áhrif með ákvörðunum sínum og athöfnum.  

4.1.3 Ásgerður G. Gunnarsdóttir: Lektor í sviðslistafræðum 
við LHÍ 

Leitað var til Ásgerðar vegna þekkingar hennar á sviðslistum og beinum áhrifum af 

störfum hennar á senuna. Þar má nefna að hún er annar stjórnenda Reykjavík Dance 

Festival og var meðstofnandi og stjórnandi sviðslistahátíðarinnar artFart. Ásgerður hefur 

komið að stefnumótun og uppbyggingu náms í sviðslistadeild sem fagstjóri (LHÍ, e.d.). 

4.1.4 Ólöf Ingólfsdóttir: Danslistakona og myndlistarmaður  
Leitað var til hennar vegna þekkingar hennar og mótunaráhrifa á sjálfstæðu 

sviðslistasenuna. Ólöf á þátt í mótun dansbrautarinnar og var meðal stofnenda Reykjavík 

Dance Festival og Dansverkstæðisins. Ólöf starfaði við Listaháskólann í átta ár og hefur 

líka haft mikla aðkomu að erlendu samstarfi (Ólöf Ingólfsdóttir, e.d.). 
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4.1.5 Ragnheiður Skúladóttir: Stjórnandi Festspillen Artic 
Arts Festival 

Leitað var til hennar vegna þekkingar hennar og tengsla við sviðslistirnar. Ragnheiður er 

einn af stofnendum sviðslistahátíðarinnar Lókal og var annar af listrænum stjórnendum 

hennar til ársins 2018. Hún var deildarforseti sviðslistabrautar Listaháskólans frá stofnun 

til ársins 2011. Undir hennar stjórn bættust við deildina bæði samtímadansbraut og fræði 

og framkvæmd. Auk þessa hefur hún verið framleiðandi og dramatúrg fyrir verkefni 

einstaklinga og sviðslistahópa. Hennar markmið hefur verið að styrkja þverfaglega 

tengingu listgreinanna, að víkka svið sviðslista á Íslandi og að styrkja alþjóðlegt samstarf 

íslensks sviðslistafólks (Urbanheat, e.d.). 

 

4.2 Útvarpsverk 
Það liggur ef til vill ekki beinast við að fjalla um dansara og sjálfstæðu sviðslistasenuna í 

hljóðvarpi. Reyndar hefur ekki mikið verið fjallað um danslistina í þeim miðli.  

Hljóðmiðillinn er opinn og skapandi og það er spennandi áskorun að finna leið til að 

gera efninu góð skil. Ég hef áhuga á að reyna á þanþol miðilsins og sjá hvort hægt sé að 

vinna útvarpsþátt um efnið út frá lögmálum dansins og kóreógrafíu. Ég lagði upp með þá 

löngun að reyna að láta listræna áferð (e. essence) hvers viðmælanda hafa áhrif á efnið, 

að orðin og samhengið hefðu þá áhrif á uppbygginguna en líka aðferðafræði listamannsins 

sjálfs. Vilji minn stóð þannig til þess að miðla áferð viðmælenda minna, 

danslistakvennanna, og að í gegnum þær fengju hlustendur nasasjón af senunni sem þær 

móta og mótar þær. Gæti jafnvel hver dansari átt sitt eigið tungumál, ryþma eða 

hljóðmynd í verkinu? 

Í listsköpun er stundum unnið með hindranir og ramma. Að mínu mati færir það 

sköpunina oft á óvæntan, ókannaðan stað. Að fjalla um eitthvað sjónrænt eins og dans í 

hljóðmiðli er skapandi hindrun og verður þannig styrkleiki. Það er bæði kostur og galli 

hversu viðmælendur mínir eru vanir að tala um verk sín í fjölmiðlum. Ókostirnir geta 

verið að stundum verður frásögnin of æfð, ef svo má segja; þær hafa sagt sama hlutinn 

oft áður og þá virðist stundum vanta hið persónulega, það glittir ekki í hið breyska 

manneskjubarn. Góð og vel æfð söluræða er flott til kynningar á listamanni og til að selja 

miða, en hún heldur hlustandanum í ákveðinni fjarlægð. Ég hef meiri áhuga á að færa 
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listamanninn nær hlustandanum og þeim augnablikum þegar mennska viðmælandans 

afhjúpar sig.   

Áður en farið var af stað í upptökur var kafað dýpra ofan í efnið og leitað að 

heimildum og lesefni. Ég ræddi við Ásgerði Gunnarsdóttur og, óformlega, við Ólöfu 

Ingólfsdóttur um hvort rannsókn mín, þessi tilfinning fyrir umbreytingum, áhrifum 

samtímadansdeildar og dansara sem taka sér pláss væri spennandi leit í rétta átt, gæti verið 

áhugavert innlegg í umræðuna. Einnig ræddum við hvort viðmælendur mínir væru ekki 

góðir fulltrúar senunnar. 

Ég bjó til spurningalista og skipti honum upp í tvo hluta er beindust að listamanninum 

annars vegar og sjálfstæðu senunni hinsvegar. 

Ég gerði líka hugmyndaskjal þar sem ég skráði hugmyndir um áferð, efni og 

innblástur fyrir þáttinn. Gerð var sameiginleg verkáætlun fyrir greinargerð og 

miðlunarhluta. Hugmyndin var síðan borin undir leiðbeinandann að miðlunarhlutanum, 

Þorgerði E. Sigurðardóttur, og í kjölfarið hófst upptaka á viðtölum. Í samtali við 

leiðbeinanda var ákveðið að lengd og form útvarpsþátts yrði fastsett þegar viðtölin hefðu 

verið tekin; hvort þetta ætti að vera einn langur þáttur eða tveir styttri.  

Fyrsta viðtalið fór fram 6. mars 2020 og var við Katrínu Gunnarsdóttur. Fékk hún að 

því loknu tæki með sér heim til að taka upp efni, samkvæmt verkefni sem ég setti henni 

fyrir. Katrín tók upp fjóra stutta hljóðbúta. Annað viðtalið fór fram þann 17. mars 2020 

og var þá rætt við Steinunni Ketilsdóttur. Bæði viðtölin fóru fram á Dansverkstæðinu; 

það síðara í upphafi heimsfaraldurs, svo hæfilegrar fjarlægðar var gætt. Þegar ég tók 

seinna viðtalið var ég búin að grófklippa efnið með Katrínu og læra af þeirri hlustun hvað 

betur hefði mátt fara. Gjarnan hefði mátt spyrja ítarlegar um tiltekna hluti og einnig voru 

ákveðin svör sem mig vanhagaði um. Í kjölfarið endurskoðaði ég spurningalistann. Á 

þessum tíma var ég líka komin nokkuð áleiðis í skrifum á greinargerð svo ég vissi betur 

hvaða upplýsingar mig vantaði til að styrkja hana.  

Eftir að bæði viðtölin höfðu verið tekin og grófklippt kom í ljós að efnið hæfði betur 

sem tveir þættir. Bæði hafði ég úr nægu að moða úr hvoru viðtali fyrir sig og svo talaði 

efnið ekki alveg saman, þó það væri keimlíkt.  

Ég ræddi svo aftur við Ólöfu Ingólfsdóttir 16. apríl 2020 í gegnum 

myndfésbókarspjall. Á þessum tíma voru greinargerðarskrif langt komin og ég vissi því 
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eftir hverju ég var að leita svo ég gat miðað spurningalistann við það. Við Ragnheiði 

Skúladóttur ræddi ég svo 24. apríl 2020 gegnum myndfésbókarspjall.  

Þegar viðtalið við Katrínu var tekið gerði ég þau mistök að gleyma að biðja hana að 

endursegja spurninguna í svörunum. Einnig fannst mér spurningarnar ekki beinast nógu 

eindregið að viðfangsefninu; ég festist í smáatriðum, t.d. varðandi fortíð dansaranna, sem 

nýttist takmarkað, og snerist ekki nógu mikið um umbreytingar á senunni. Ég spurði of 

mikið um aðferðafræði sem tengdist heildarmyndinni ekki beint en vakti persónulegan 

áhuga minn og er efni í annan þátt og aðra rannsókn en þá sem ég er að gera. Efnið þar 

sem Katrín talar um sig sem listamann var áhugaverðara en þegar við ræddum um nám 

hennar og fortíð. Katrín segir í þættinum að hún noti sjaldan tónlist í verkum sínum og ef 

það gerist sé hún mjög minimalísk. Katrín talar líka um spíral, flæði og mýkt og hafði ég 

þetta til hliðsjónar við leit að tónlist.  

Við klippingu á viðtalinu við Steinunni var af mörgu að taka og helsta áskorunin að 

velja og hafna efni. Við val á tónlist fyrir verk Steinunnar lagði ég út frá því hvernig hún 

sagðist sjálf hljóma sem dansari. Að velja tónlist og setja inn í verkið fannst mér ein helsta 

áskorunin. 

Mikið af efni úr báðum viðtölunum sem ekki rataði inn í útvarpsþættina rataði inn i 

greinargerð og öfugt. Þannig held ég að umfjöllunarefni þáttanna og greinargerðarinnar 

tali skemmtilega saman, og úr verði heildstæðari mynd af því hvað sjálfstæða 

sviðlistasenan er, hvernig er að starfa innan hennar og hvaða umbreytingar hafa átt sér 

stað síðastliðin 15 ár.  

5 Lokaorð 
Fyrir árið 2005 var engin háskólamenntun í boði fyrir sviðslistafólk hér á landi utan 

leikaramenntunar; engin leikstjóramenntun, engin fræðimenntun í t.d. dramatúrgíu, engin 

dansmenntun, engin danshöfundamenntun. Sjálfstæða sviðslistasenan var að miklu leyti 

byggð upp af leikurum sem voru nær undantekningarlaust án formlegrar háskólagráðu, 

margir hverjir útskrifaðir úr Leiklistarskóla Íslands, í bland við fólk sem hafði sótt sér 

dans- eða leiklistarmenntun erlendis. 

Það er ljóst að sjálfstætt starfandi sviðslistasenan hefur stækkað og breyst gríðarlega 

á undanförnum árum og er það að miklu leyti tilkomið vegna stofnunar tveggja nýrra 
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námsbrauta í sviðslistum við Listaháskóla Íslands. Í stefnumótun sjálfstæðu leikhúsanna 

segir: „Með tilkomu þessara námsbrauta hefur samsetning leikhópa innan SL breyst, fleiri 

hópar en áður blanda saman listformum og færri setja upp hefðbundin leikverk en áður 

(Sjálfstæðu leikhúsin, 2011).“ Innkoma annarra sviðslistamanna, eins og óperuhópa, 

sirkusfólks og einstaklinga með sértæka tækni- og margmiðlunarþekkingu hefur líka 

umbreytt samsetningu senunnar (Sara Martí Guðmundsdóttir og Klara Helgadóttir, 2020). 

Þessi breyting á flórunni endurspeglast í úthlutun styrkja úr sviðslistasjóði. Ef bornar eru 

saman styrkúthlutanir til sjálfstæðra hópa árin 2020 og 2014 má sjá að ný og ólík form 

hafa rutt sér til rúms. Árið 2014 fengu leikverk, dansverk og barnaverk styrki. Árið 2020 

fengu hinsvegar leikverk, dansverk, barnaverk, barnaópera, ópera, sirkus og 

innsetningarverk styrki. 2019 slæddist líka með eitt tónleikhúsverk (Rannís, e.d). 

Hér hefur sjálfstæða íslenska sviðslistasenan verið skilgreind sem menningarklasi, 

sem tengslanet, sem samtal milli einstaklinga, hópa, húsa, hátíða, áhorfenda, styrktaraðila 

og menntastofnana sem eru á sama afmarkaða landsvæðinu – einnig sem leikvöllur þar 

sem gilda óskráðar reglur. Þegar dansbraut var stofnuð við LHÍ, og sviðshöfundabrautin 

á sama tíma, má segja að hafist hafi ferli sem umbreytti leikreglunum. Stöðunni á 

leikvellinum var ögrað þegar hópur með sterkt tengslanet, sameiginlegt tungumál og 

valdeflandi háskólagráðu á bakinu mætti til leiks í sjálfstæðu sviðslistasenuna. Að ætla 

að greina sérstaklega áhrif stofnunar dansbrautar við LHÍ á sjálfstæðu sviðslistasenuna er 

flókið verkefni þar sem þau virðast samofin áhrifum skólans og hinna sviðslistabrautanna. 

Þó má ljóst vera að umbreyting á menntun sviðslistafólks hafði áhrif á sjálfstæðu 

sviðslistasenuna. 

Margar aðrar breytur hafa einnig valdið téðri umbreytingu og hefur hér verið gerð 

tilraun til að flokka þær og skrásetja. Hátíðirnar RDF, Lókal og artFart mörkuðu hver sín 

spor í landslagið. Þær buðu upp á samtal og tækifæri, þær styrktu tengslanetið og 

framþróun listarinnar. Samstarf  RDF og Lókal hafði líka áhrif sem og samtal þeirra við 

Listaháskólann. Þetta á líka við um rými eins og Dansverkstæðið og Tjarnarbíó.  

Eitt af því sem stendur upp úr, og kemur endurtekið fyrir, er hversu mikilvægt það er 

hverri senu að eiga sér tengslanet og að skapað sé rými fyrir virkt samtal. Þetta eflir 

senuna og hefur áhrif á nýsköpun innan hennar. Það að gefa sviðslistunum færi á virku 

samtali í akademísku háskólaumhverfi breytti miklu fyrir sjálfstæðu sviðslistasenuna.  

Mikilvægt er að vinna meðvitað að því að styrkja tengslanetið. 
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Hér hefur aðeins verið stiklað á stóru og gerð tilraun til að skrásetja umbreytingar án 

þess að kafa ofan í dýpið. Efnið væri því áhugavert að rannsaka frekar, t.d. er eitt af því 

sem ekki var tekið fyrir hér en gæti orðið áhugaverð rannsókn öll þau tengsl og vensl sem 

fyrirfinnast innan sjálfstæðu senunnar og hvernig þau hafa haft áhrif á umbreytingar innan 

hennar. Ég vona þó að þessi greinargerð geti nýst til frekari uppbyggingar og þróunar 

fyrir sjálfstæðu sviðslistasenuna. 
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