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Útdráttur 

 

Sviðsverk Marmarabarnanna, Eyður, var frumsýnt 14. janúar árið 2020 á stóra sviði 

Þjóðleikhússins. Verkið var sýnt tvisvar, og í seinna skiptið fyrir stútfullum sal áhorfenda. 

Það þótti óvenjulegt fyrir sjálfstæðan sviðslistahóp sem vinnur með póstdramatískar 

aðferðir; samsköpun, spuna, sjónrænu og dans, þar sem texti er jafn stór hluti af verkinu og 

allir aðrir þættir; leikmynd, búningar, myndir, físík. Í ritgerðinni verður farið yfir aðferðir 

hópsins og hvernig þær eru frábrugðnar hefðbundnari leikhúsaðferðum í stóru leikhúsum 

landsins. Í ritgerðinni verður sviðsverkið Eyður skoðað í menningarfræðilegu samhengi, 

hvaða áhrif sýningin hafði á sviðslistasenuna, s.s. tilnefningar og sigrar sýningarinnar á 

Grímunni og orðræðuna í kringum það, pólitík og gagnrýni á verkið. Var þessi sýning stórt 

skref í einhverja átt, og þá hvaða átt? Er auðveldara aðgengi svona verka að stóru 

leikhúsum landsins en var áður? Eru leikhúsin orðin opnari fyrir samsköpun, sjónrænu 

leikhúsi og sviðslistum þar sem leiklist og dans skarast, póstdramatík? Hvernig fellur 

vinnufyrirkomulag samsköpunar að hefðbundnu vinnufyrirkomulagi stofnanaleikhúsa? Er 

Ísland eftir á hvað varðar þennan þátt sviðslista? Af hverju taka leikhúsin ekki meiri áhættu 

og af hverju tók Ari Matthíasson, þáverandi þjóðleikhússtjóri, áhættu með Marmarabörnin? 

Einnig verður afstaða hópsins til stóru leikhúsanna skoðuð, hvert er/var ætlunarverk þeirra?  
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Inngangur  

 

Á fyrstu árum 21. aldarinnar urðu áberandi breytingar í íslenskri sviðslistasenu þegar 

sviðslistafólk fór að gera tilraunir með form og möguleika sviðslistamiðilsins. Þessar 

póstdramatísku aðferðir fólu meðal annars í sér meiri áherslu á samsköpun heldur en hafði 

áður tíðkast, leik með stöðu og hlutverk textans og aukna áherslu á margradda frásagnir í 

stað línulegrar framvindu og heildarmyndar. Þeir listamenn sem unnu á þennan hátt unnu 

markvisst með og afbyggðu ríkjandi valdastrúktúra, þöndu möguleika formsins og 

könnuðu snertifleti miðilsins við aðrar listgreinar eins og dans, tónlist og myndlist.1 

 Í kjölfar þessara breytinga átti sér stað mikil gróska í íslenskri sviðslistasenu og 

auðvitað líka gagnrýni, sá tíði fylgifiskur byltinga og breytinga. Þá var póstdramatíska 

sýningin Mindcamp sem sýnd var árið 2006 sögð ekkert eiga skylt við leiklist.2 Fljótlega 

var orðinu „leiklist“ þó skipt út fyrir betra og víðara heiti „sviðslistir“. 

Árið 2021 birtist í Skírni greinin „Leit að formi. Tilraunir í sviðslistum í upphafi 21. 

aldar.“ þar sem Karl Ágúst Þorbergsson fer yfir þessar breytingar sem áttu sér stað í 

sviðslistasenunni eftir aldamótin, en svo virðist sem þær breytingar hafi haldist innan 

sjálfstæðu senunnar. Stofnanaleikhús landsins breyttu ekki miklu þessi ár í vinnuaðferðum, 

þó póstdramatískum aðferðum og eiginleikum bregði víða fyrir inn á milli. Þessi mikla 

umbreyting hefur ekki náð að festa rætur í stofnanaleikhúsum landsins. Í greininni fer Karl 

Ágúst yfir mögulegar ástæður þess, en þar spilar vinnufyrirkomulag stórt hlutverk. Svo 

virðist sem vinnufyrirkomulag innan samsköpunar falli illa að hinu hefðbunda 

vinnufyrirkomulagi, átta vikna æfingaferli. 

Póstdramatík fór að ryðja sér til rúms í Evrópu um miðjan áttunda áratuginn, sem 

hafði einhver áhrif á vinnuaðferðir sviðslistahópa hér á Íslandi á þeim tíma. Þó gætti ekki 

verulegra áhrifa póstdramatíkurinnar hér á landi fyrr en í kringum aldamótin sem sjá má á 

öllum þeim sjálfstæðu leikhópum sem spruttu upp í kjölfarið. Árið 2020; tuttugu, þrjátíu, 

fjörutíu árum síðar er sviðsverk Marmarabarnanna, Eyður, frumsýnt á stóra sviði 

Þjóðleikhússins og sýnt aftur fyrir fullum sal áhorfenda, við góðar undirtektir. Hvernig 

stendur á þessum langa viðtökutíma stofnanaleikhúsa fyrir stefnubreytingum innan 
                                                
1 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 222. 
2 Magnús Þór Þorbergsson, „Er breiðnefurinn spendýr?“, 16. desember 2006. 
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sviðslista? Af hverju þurfa sjálfstæðir hópar að banka svona oft á hurðina? Hvernig kom 

samstarf Þjóðleikhússins og Marmarabarnanna til? Hverju breytti það? Getum við vitað 

hverju það breytir? Hvaða áhrif höfðu Marmarabörnin á orðræðu í kringum 

Grímuverðlaunin? Ögruðu Marmarabörnin íslensku sviðslistasenunni með sviðsverkinu 

Eyður? Hvernig? 
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1. Póstdramatík á Íslandi 
 

Á fyrsta áratug þessarar aldar urðu ákveðnar breytingar á  
umhverfi sviðslista á Íslandi þegar sviðslistafólk fór í  
auknum mæli að gera tilraunir með formgerð og möguleika  
sviðslistamiðilsins.3 

 

Á þessum orðum hefst grein Karls Ágústs Þorbergssonar „Leit að formi“ sem fjallar um 

tilraunir í sviðslistum á Íslandi á 21. öldinni. Þar gerir hann grein fyrir þeim hópum og 

listamönnum sem unnu með póstdramatískar aðferðir við sköpun sviðsverka hér á landi á 

fyrstu tuttugu árum aldarinnar. Póstdramatískar aðferðir fela í sér höfnun á hefðbundinni 

dramatískri nálgun við gerð sviðsverks, en leita þess í stað að nýjum leiðum til frásagnar 

með meiri áherslu á samsköpun, leik með stöðu og hlutverk textans, margradda frásagnir í 

stað línulegrar framvindu og heildarmyndar og afbyggingu á hefðbundnum 

valdastrúktúrum í hugmyndafræði og nálgun. Þá er áhersla lögð á tilraunir með 

leikhúsformið, mörk og rými sviðslista þanin og snertifletir sviðslista við aðrar listgreinar 

eins og tónlist, myndlist og dans kannaðir.4 Á fyrstu árum 21. aldarinnar komu listamenn 

sem höfðu verið erlendis við nám með þessar aðferðir inn í starfsumhverfi sviðslista á 

Íslandi. Áhrifin rötuðu inn í leikhúsin og sjálfstæðu sviðslistasenuna, en einnig inn í 

háskólaumhverfið. Sem dæmi um hópa sem voru stofnaðir í kjölfarið og unnu með þessar 

nýju tilraunakenndu aðferðir má nefna Mindgroup (2006), Common Nonsense (2003), 

Áhugaleikhús atvinnumanna (2005), 16 elskendur (2008) og Ég og vinir mínir (2009). 

Einnig er hægt að nefna einstaka listamenn sem tileinkuðu sér aðferðirnar eins og 

Ingibjörgu Magnadóttur, Margréti Vilhjálmsdóttur og fleiri. 

Sviðslistahátíðirnar artFart (2006-2010), Lókal (frá 2008) og Reykjavík Dance 

Festival (frá 2002), voru einnig stofnaðar á þessum árum og hafa allar átt sinn þátt í því að 

ýta undir frekari þróun tilrauna innan samtímasviðslista.5 Einnig var sviðslistadeild 

Listaháskóla Íslands stofnuð, sem áður hét Leiklistarskóli Íslands, og tvær nýjar brautir 

stofnaðar innan deildarinnar; fræði og framkvæmd, sem heitir nú sviðshöfundabraut, og 

samtímadansbraut. Þessar brautir lögðu áherslu á tilraunir með ólíkar leiðir í samsetningu 

forms og frásagnar, rannsókn á sambandi listamanns og áhorfandans og einnig samband 

                                                
3 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 222. 
4 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 230. 
5 Aðalbjörg Árnadóttir, „Hlutir gerast ekki í tómarúmi“ 18-19. 
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leikskálds, leikstjóra og leikara.6 Námsbrautin fræði og framkvæmd var stofnuð undir 

beinum áhrifum frá þróun innan háskólaumhverfisins erlendis og byggð á samskonar 

brautum, t.d. í listaháskólunum Dartington í Bretlandi og Gießen í Þýskalandi.7  

Mikil gróska átti sér stað í íslenskri sviðslistasenu á þessum árum, en þessum 

tilraunum fylgdi gagnrýni. Helga Vala Helgadóttir, þáverandi leiklistargagnrýnandi 

Kastljóssins, sagði til dæmis að sýning hópsins Mindgroup, Mindcamp, sem sýnd var í 

Hafnarfjarðarleikhúsinu árið 2006, ætti ekkert skylt við leiklist.8 Orðið „leiklist“ vék svo 

fljótt fyrir nýju og víðara heiti „sviðslistir“, sem má rekja til breytinganna sem áttu sér stað 

innan háskólaumhverfisins í kjölfar stefnubreytingarinnar.9  

 

1.1 Póstdramatík erlendis 

 

Þessi stefnubreyting spratt þó ekki upp úr engu, eins og hefur áður komið fram, þó hinum 

almenna leiklistarunnanda hafi kannski blöskrað þessi tilraunamennska. Á miðjum áttunda 

áratugnum, um þrjátíu árum fyrr, mátti sjá þessa stefnubreytingu innan hugmynda-, 

aðferða- og fagurfræði sviðslista erlendis. Þessa stefnubreytingu fjallar Hans Thies-

Lehmann um í bók sinni Postdramatic Theatre, en þar talar hann um helstu einkenni 

póstdramatískra aðferða eins og færslu frá texta, línulegri söguuppbyggingu og lokaðri 

heildarmynd í átt að sviðslistum þar sem texti er aðeins einn af tjáningarmöguleikum 

miðilsins, jafn mikilvægur og aðrir eiginleikar hans eins og myndmál, leikmynd, lýsing, 

tónlist o.s.frv.10 Þá er áhersla lögð á að merking verksins verði til í höfði lesanda eða 

áhorfanda fremur en höfundar, og í stað stórsagnarinnar sé frásögnin margradda. Einn 

algildur og sammannlegur sannleikur víkur fyrir mörgum litlum sannleikum, brotakenndri 

og marglaga heimsmynd. Opin notkun myndmáls og ólíkra tákna ýtir áhorfandanum í átt 

að því að túlka sýningar út frá sínu persónulega og menningarlega samhengi. 11 Þá er 

einnig talað um „performance“ og „performers“ í póstdramatísku samhengi, og í 

póstdramatískum sýningum koma ekki endilega fram leikarar eða dansarar, heldur 

„flytjendur“ verksins. Samkvæmt Thies-Lehmann fara listamenn markvisst að vinna út frá 

                                                
6 Aðalbjörg Árnadóttir, „Hlutir gerast ekki í tómarúmi“ 14. 
7 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 243. 
8 Magnús Þór Þorbergsson, „Er breiðnefurinn spendýr?“, 16. desember 2006. 
9 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 222. 
10 Thies-Lehmann, Postdramatic Theatre, 93. 
11 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 225. 
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þessum forsendum í kringum 1970-80. Verk þeirra endurspegla aðra sýn á miðilinn og taka 

hina klassísku byggingu sviðsverka til endurskoðunar með tilheyrandi endurskilgreiningu á 

valdastrúktúrum í starfsumhverfi sviðslista. 12 

 

1.2 Samsköpun 

 

Hugmyndin um afbyggingu stórsagnarinnar, þessa færslu frá einni meginfrásögn yfir í 

margradda sögur, yfirfærðist einnig á vinnuumhverfið. Í kjölfarið gátu listamenn gert 

tilraunir með vinnuskipulag, æfingaferli, framlag hvers þátttakanda og valdaójafnvægi 

milli ólíkra stétta eða menningarkima. Það hafði í för með sér að hlutverk leikskálda og 

leikstjóra voru endurskilgreind og samsköpun varð áberandi, þar sem allir þátttakendur 

hópsins áttu að leggja jafn mikið til sköpunarverksins. Þessar breytingar má rekja til áranna 

eftir seinni heimsstyrjöld sem náðu svo hámarki undir lok sjöunda áratugs síðustu aldar. 

Eftir því sem leið á áttunda og níunda áratuginn notuðust fleiri og fleiri hópar við þetta 

vinnufyrirkomulag. Hlutverk leikstjórans hvarf því ýmist eða færðist yfir í að skapa rétt 

umhverfi fyrir samsköpunina og halda utan um efnið sem til varð.13 Eitt helsta einkenni 

verka sem byggja á samsköpunarvinnu er leikur með eða truflun á viðteknum gildum, 

hefðum og virkni samfélagsins.14 Þessi afstaða endurspeglast á skýran hátt í samsköpuninni 

sjálfri, þar sem vinnuaðferðin gengur út á það að nálgast viðfangsefnið úr mörgum ólíkum 

áttum.15 Þar sem allir þátttakendur sinna vinnunni ýmist jafnt og saman, spanna 

samsköpunarferli oft mjög löng tímabil og falla illa að hefðbundnu vinnufyrirkomulagi 

stofnanaleikhúsa. Eins eru fleiri óvissuþættir í samsköpunarferlum heldur en hefðbundnum 

hvað varðar lokaútkomu samsköpunarverka, og oft er ómögulegt að segja til um hvaða 

form lokaútkoma ferlisins tekur á endanum, hvað varðar staðsetningu, lengd og 

uppbyggingu.16 Á Íslandi eru póstdramatískar- og samsköpunaraðferðir mun sýnilegri hjá 

hópum sem starfa innan sjálfstæðu senunnar heldur en stofnanaleikhúsunum, og fjölmargir 

hópar vinna út frá óhefðbundnari valdastrúktúrum en þeim sem fyrirfinnast innan stærri 

stofnana.17 

                                                
12 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 226. 
13 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 227. 
14 Heddon og Milling, Devising Performance, 191.  
15 Heddon og Milling, Devising Performance, 192. 
16 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 237. 
17 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 244. 
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1.3 Sögulegt samhengi póstdramatíkur á Íslandi 

 

Þær breytingar sem urðu á sviðslistaumhverfinu fyrsta áratug 21. aldar eiga vafalaust rætur 

að rekja til þeirra listamanna sem komu erlendis frá og höfðu orðið fyrir áhrifum 

póstdramatísku samsköpunaraðferðanna sem spruttu upp á áttunda áratugnum. 

Póstdramatísk „element“ er þó að finna í vinnuaðferðum og verkum íslenskra hópa fyrir 

aldamót. Hægt er að rekja markvissar og meðvitaðar tilraunir með vinnuaðferðir til hópa 

sem komu fram á sjónarsviðið í kringum 1968 og sjá ýmsar samsvaranir við þær aðferðir 

sem urðu áberandi upp úr síðustu aldamótum.18 Litla leikfélagið starfaði frá 1967–68 og 

Leiksmiðjan frá 1968–69. Í vinnu beggja hópa var lögð rík áhersla á samsköpun og 

spunavinnu, unnið var frjálst með texta og verk oftar en ekki sköpuð út frá þemum í stað 

leikrita. Hóparnir lögðu áherslu á flatan, lýðræðislegan strúktúr og meðlimir báru jafna 

ábyrgð á vinnu hópsins og ákvarðanatöku. Leikhópurinn Svart og sykurlaust (1983–86) 

lagði samskonar áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð og samsköpun um miðjan níunda 

áratuginn. Meðlimir hópsins komu bæði úr myndlist og leiklist og störfuðu náið með 

tónlistarmönnum.19 Í sýningunni Oxtor í Svartholi (1984), samstarf Svarts og sykurlauss, 

hljómsveitarinnar Oxsmá og Stúdentaleikhússins, er hægt að finna mörg „element“ sem 

tengjast beint áherslum póstdramatískra vinnuaðferða. Þar má nefna skýrt brotthvarf frá 

línulegri frásögn, brotakennda og líkamlega upplifun áhorfenda og samruna listgreina. 

Hópurinn Pars pro toto var stofnaður 1985 af Láru Stefánsdóttur dansara, og var helst 

bendlaður við dans og danssýningar, þó eitt aðalmarkmið hópsins væri að kanna snertifleti 

dans, leiklistar og tónlistar.20 Síðast en ekki síst má nefna hópinn Lab Loka sem var 

stofnaður árið 1992 og er enn starfandi. Hópurinn hefur frá upphafi lagt áherslu á 

tilraunakenndar vinnuaðferðir og samsköpun, vinnu þvert á listgreinar og sýningar utan 

hins hefðbundna leikhúss.21   

Áhrif þessarra hópa á fagumhverfi sviðslista eru vafalaust töluverð þó svo að þau 

hafi í raun ekki verið kortlögð í heild sinni í samhengi póstdramatíkur, enda kortlagningu 

og fræðilegri umfjöllun um sviðslistir á Íslandi ábótavant. Nokkrir meðlimir þessara hópa 
                                                
18 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 228. 
19 Mikill fjöldi fólks tók þátt í starfi Svart og sykurlaust en lengst af voru í hópnum Kolbrún Halldórsdóttir, 
Guðjón Pedersen, Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, Guðjón Ketilsson og Brynhildur Þorgeirsdóttir.  
20 LG, „…en andinn er veikur”, 7. 
21 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 228.  
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hafa þó vafalaust haft áhrif á sviðslistir í þeim áhrifastöðum sem þau hafa gegnt. Guðjón 

Petersen (Svart og sykurlaust) var Borgarleikhússtjóri á árunum 2000–2008. Kolbrún 

Halldórsdóttir (Svart og sykurlaust) er formaður Félags leikstjóra á Íslandi og fyrrverandi 

forseti Bandalags íslenskra listamanna. Pétur Einarsson (Litla leikfélagið) var skólastjóri 

Leiklistarskóla Íslands. Rúnar Guðbrandsson hefur í gegnum árin leitt Lab Loka, en 

samstarf hópsins við fjölda annarra listamanna hefur vafalaust haft áhrif inn í senuna.22 

Þórhildur Þorleifsdóttir (Leiksmiðjan) og Arnar Jónsson (Leiksmiðjan) tóku þátt í stofnun 

Alþýðuleikhússins og hafa lengi verið áberandi í íslensku sviðslistasenunni.23 Það má því 

segja að póstdramatískar- og samsköpunaraðferðir hafi lengi mallað í íslensku sviðslistalífi 

þó þær hafi aldrei verið eins áberandi og eftir aldamót. 

 

1.4 Hugtök og orðræða í íslenskri sviðslistasenu 

 

Í bók sinni Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste talar franski 

heimspekingurinn Pierre Bourdieu um orðræðu og smekk. Þar talar hann um hvernig við 

lærum og þjálfum upp smekk eftir þeirri menningu og orðræðu sem við ölumst upp við.24  

 

A work of art has meaning and interest only for someone  
who possesses the cultural competence, that is, the code,  
into which it is encoded.25 

 

Bourdieu talar um smekk og orðræðu í tengslum við stéttir og flokkun og hvernig 

manneskjan flokkar sig og önnur félagsleg viðfangsefni í flokka með aðgreiningu (e. 

distinction). Smekkur okkar er þá byggður á þessari flokkun, aðgreiningunni milli þess 

fallega og þess ljóta, þess virðulega og þess almenna, og við finnum okkur og öðru stað í 

öðrum hvorum flokknum út frá því hvort það passi nokkuð í hinn. 

 

Taste classifies, and it classifies the classifier.26  

 
                                                
22 Lab Loki. „Listamenn.“ 
23 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 229. 
24 Bourdieu, Distinction, 2. 
25 Bourdieu, Distinction, 2. 
26 Bourdieu, Distinction, 6. 
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Við sjáum skýr merki þessarar flokkunar í íslenskri sviðslistasenu og tengsl 

orðræðubreytingu við aðferðafræðilegar stefnubreytingar. Í kringum árið 2010 urðu skýrar 

breytingar á hugtakanotkun og orðræðu þegar „leiklist“ vék fyrir „sviðslistum“. Fyrir það 

hafði tíðkast að flokka flest allar sviðslistir annað hvort sem leikrit eða dans. Þarna var 

komið nýtt heiti sem gat verið eins og regnhlífarhugtak yfir bæði leiklist og dans, en gaf 

einnig til kynna að þessar greinar gætu skarast. Þessar breytingar endurspegla þá 

stefnubreytingu og fjölbreytileika sem fag- og starfsumhverfið gekk í gegnum á þessum 

árum. Nánast allar stofnanir sviðlista hérlendis nota nú orðið sviðslistir í stað leiklistar. 

Leiklistarsamband Íslands heitir nú Sviðslistasamband Íslands, sviðslistasjóður var áður 

leiklistarráð og leiklistardeild Listaháskólans er nú sviðslistadeild.27 Það er því ekki langt 

síðan sviðslistir fengu viðurkenningu sem slíkar hér á landi. Þessi breyting á orðræðu hefur 

þó eflaust mikil áhrif á alla faglega umræðu um sviðslistir, menningarorðræðu og uppeldi 

hins almenna áhorfanda. Þegar leiklist víkur fyrir sviðslistum, opnast um leið möguleikar 

og rými til þess að skapa eitthvað nýtt inní víðara samhengi en áður. Listin og menningin 

hefur áhrif á orðræðuna og öfugt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
27 Karl Ágúst Þorbergsson, „Leit að formi“, 245. 
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2. Marmarabörnin  

 

Marmarabörnin (e. Marble Crowd) eru sjálfstæður sviðslistahópur sem hefur verið 

starfandi síðan árið 2015 en þá hófst vinnuferli fyrsta sviðsverks þeirra; Moving Mountains 

in Three Essays. Hópurinn hafði áður unnið saman að sviðsverkum en þá undir listrænni 

stjórn Sögu Sigurðardóttur, sem er einn meðlima hópsins.28 Meðlimir Marmarabarnanna 

eru ásamt Sögu sem er kóreógrafer og dansari, Katrín Gunnarsdóttir kóreógrafer og 

dansari, Sigurður Arent Jónsson sviðslistamaður, Védís Kjartansdóttir dansari og Kristinn 

Guðmundsson myndlistarmaður.29  

Í viðtali höfundar við Marmarabörnin byrja þau að segja frá því hvernig samstarf 

hópsins varð til. Samstarfið byrjaði í svokallaðri residensíu sem „danscentrumið“ K3 í 

Þýskalandi heldur utan um. Á hverju ári býður K3 þremur listamönnum í um átta mánaða 

langar residensíur eða vinnustofur þar sem listamenn fá rými til þess að þróa aðferðir sínar 

og leggjast í rannsóknarvinnu með fullum fjárhagslegum stuðning stofnunarinnar.30 Árið 

2015 var afmælisár ,,centrumsins“ en þá var auglýst sérstaklega eftir sviðslistahópum og 

„kollektívum“ frekar en einstaklingum í vinnustofur sem yrðu þá um leið styttri en ella. 

Þetta opna kall varð til þess að Marmarabörnin fóru að vinna saman en þarna fengu þau 

tækifæri til þess að finna sinn strúktúr, breyta honum úr því að vera leitt af kóreógraf yfir í 

að verða flatur samsköpunarstrúktúr eða kollektív.31 Hópurinn dvaldi í vinnustofunni í 

samtals þrjá mánuði með pásum inná milli. Þetta var þeim dýrmætur tími, en hann þykir 

frekar langur miðað við hér á Íslandi, þar sem ekki er mikið um fjárhagslegan stuðning 

fyrir listamenn í rannsóknarvinnu þar sem áherslan er ekki á lokaniðurstöðu.   

 Í þessari vinnustofu varð sýning þeirra Moving Mountains til, þar sem 

rannsóknarverkefni þeirra; að færa fjall, rímaði vel við yfirskrift hátíðarinnar 

TOGETHERAPART, en í ferlinu rannsökuðu þau hvað fælist í samstarfi, því að vinna 

kollektívt og hvernig þau gætu saman mætt svona stóru verkefni, sem gæti í raun talist 

ómögulegt, að færa fjall.32 Í vinnustofunni var hópnum úthlutað leiðbeinanda (e. mentor), 

Igor Dobricic, sem vinnur enn með þeim í dag, nú sem dramatúrg í sýningum hópsins. 

Marmarabörnin telja vinnuferli sitt í vinnustofu K3 hafa verið mjög mótandi fyrir hópinn. 

                                                
28 Saga Sigurðardóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
29 „About us“. 
30 K3 Tanzplan Hamburg, „K3 residency“. 
31 Katrín Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
32 Saga Sigurðardóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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Vegna þess að vinnustofan var í Þýskalandi og hópurinn allur búsettur á Íslandi, var ferlinu 

skipt niður í nokkra hluta og dróst þar af leiðandi meira á langinn en þau voru vön.  

...okkur fannst það mjög gott eftir á að hyggja. Þá fannst  
okkur þetta í raun mjög góð leið til þess að vinna, vinna þetta  
yfir langan tíma og hittast oftar en í styttri tíma og hafa þetta  
þéttari vinnustundir. Það hjálpaði okkur sem kollektívi að taka  
ákvarðanir þegar við gátum bara verið þar í tvær vikur, þá var  
það bara tíminn og þá urðu að vera teknar einhverjar ákvarðanir  
eftir þann tíma.33 

 

Verk þeirra hafa því langan meðgöngutíma, lengri en í hefðbundnum vinnuferlum, þar sem 

allur hópurinn fær tíma og rými til þess að melta vinnuna sína á milli æfinga. Hópurinn 

getur þá lagt áherslu á innsæisvinnu út á gólfi og treyst því að öll hugsun, ábyrgð og 

úrvinnsla bíði. Á æfingum leggja þau áherslu á „fíling“ eins og þau kalla einhvers konar 

sameiginlegt orkuástand hópsins í vinnurýminu. Fílingurinn leikur stórt hlutverk í 

vinnunni, en hann er hluti af þeirra aðferðum og efnivið inn í vinnuna. Viðurkenning á 

hinu félagslega og þeirra tengingu innan hópsins í vinnurýminu skiptir miklu máli fyrir 

vinnuna sem á sér stað.34   

Marmarabörnin vinna með opnar aðferðir sem tengjast oftar en ekki því sem 

meðlimir hópsins brenna fyrir þá stundina. Hópurinn sammælist um eitthvað viðfangsefni 

eða yfirskrift fyrir vinnuna sem þau geta svo öll skoðað frá mörgum mismunandi hliðum, 

öngum og tengingum. Þessa yfirskrift notar hópurinn svo sem innblástur á meðan þau 

vinna sig í gegnum fantasíur sínar, drauma og strauma í opnum spunum úti á gólfi. 

Marmarabörnin byrja að vinna á gólfinu með eitthvert efnislegt viðfang, sem í ferlinu að 

Eyðum var plast, sem þau þróa svo sýningu út frá. Í spunanum leggja þau áherslu á virka 

hlustun og aðferðir eins og authentic movement.35 Í verkum sínum vinna Marmarabörnin 

með frásagnarformið; að segja sögu, sem sumum gæti fundist stangast á við 

póstdramatíkina sem hægt er að bendla hópinn við. Hópurinn vinnur þó á mjög 

póstmódernískan hátt við að segja þessa sögu; efniviðurinn sprettur úr mörgum áttum og 

frásögnin verður þar af leiðandi marglaga og margradda. Þá leggja þau áherslu á að halda 

þessum frásögnum opnum lengur en tíðkast, meiningar og táknræna hvers atriðis eða hlutar 

er ekki ákveðin fyrr en seint í ferlinu. Hópurinn vinnur með efnið til hins ítrasta, en það er 

stundum kallað „að þreyta efnið“ (e. exhaust) þangað til að merking sprettur fram sem 
                                                
33 Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
34 Saga Sigurðardóttir og Katrín Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
35 Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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kemur þeim jafn vel á óvart. Hópurinn finnur þá söguna í gegnum ferlið og dramatúrgían 

verður til náttúrulega. Marmarabörnin leggja mikla áherslu á rannsókn í ferlinu og leyfa 

efninu og vinnunni að leiða sig áfram; dramatúrgíunni að verða til náttúrulega, ekkert 

útbúið fyrirfram.36  

Hópurinn leggur mikið upp úr því að æfa upp þau handtök og færni sem efniviður 

þeirra kallar á, og að baki sýningum þeirra liggur mikil hönnun og fínvinna. Í raun spretta 

mörg atriði og hugmyndir sem enda í sýningunum upp snemma í ferlinu, en meginþorri 

æfingatímans fer þá í að teygja, þróa, fínvinna og útfæra þær hugmyndir. Hlutir sem 

virðast kaotískir á sviðinu eru líklega þaulæfðir og kóreógrafaðir.37 Marmarabörnin kalla 

sig „kollektív“ og vinna í flötum strúktúr en leggja áherslu á að þau séu öll einstaklingar og 

einstakir listamenn inni í þeim strúktúr. Á æfingum skiptast þau á að vera verkstjórar, 

halda utan um reglur, markmið spuna hvers dags og ákvarðanatöku.38  

 

2.1 Eyður 
 

Sviðsverkið Eyður er annað sviðsverkið í trílógíu Marmarabarnanna þar sem þau vinna út 

frá landslagi. Fyrsta verkið í trílógíunni var Moving Mountains sem fjallað var um hér á 

undan, og þriðja og síðasta verkið er nú í vinnslu. Sviðsverkið Eyður fékk góðar viðtökur 

áhorfenda en frumsýningin fékk slíkt lof frá áhorfendum að það seldist strax upp á 2. 

sýningu hópsins. Aukasýning var í kortunum en henni þurfti að slaufa vegna 

samkomutakmarkana af völdum heimsfaraldurs. Eyður unnu Marmarabörnin út frá 

hugmyndinni um eyjuna og eyjur, og notuðu plast sem efnivið. Eftir langt ferli varð til saga 

sem hópurinn flutti áhorfendum í gegnum myndir og hreyfingar, sviðsmynd og búninga og 

þó hópurinn hefði að lokum smíðað og hannað sérstaka sögu þá var verkið og atriði þess 

oft á tíðum mjög opið til túlkunar.39 Eins og Snæbjörn Brynjarsson, leikhúsrýnir Víðsjár og 

sviðslistamaður, segir í dómi sínum um verkið, er auðvelt að lesa pólitíska merkingu út úr 

sýningunni; tala um samband plastsins og vatnsins, hvernig manngert plast eyðileggur og 

eitrar fyrir lífríkinu í súrnandi sjó. En Snæbjörn leggur áherslu á að þetta sé líka sýning um 

sköpunarkraftinn, hvernig manneskjan skapar listaverk og leiki og týnir sér í þeim; við 

drukknum í okkar eigin offramleiðslu. Plastheimurinn sem við mannkynið erum að skapa 
                                                
36 Katrín Gunnarsdóttir, Saga Sigurðardóttir og Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
37 Katrín Gunnarsdóttir og Saga Sigurðardóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
38 Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
39 Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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er bæði dæmi um eyðileggingu og sköpunarkraft. 40  Snæbjörn Brynjarsson talar um að í 

verkum eins og Marmarabörnin gera sé efniviðurinn í sviðsmyndinni aðalskilaboðin:  

 

Listamennirnir í Eyðum eru að velta fyrir sér fljótandi  
eiginleikum plastsins. Skilaboðin eru fólgin í miðlinum  
og miðillinn er plast. Það eru ekki margar sýningar í  
íslensku leikhúsi sem skapa úr slíkum efnivið, allt of fáir  
hópar á borð við Marmarabörn. […] dramatúrginn Igor  
Dobricic hefur eflaust haft talsvert um uppbyggingu beggja  
verka að segja, og það er frískandi að fá sjónarhorn frá  
erlendum dramatúrg í íslenskt sviðsverk.41 
 
 

Verk Marmarabarnanna mætti flokka sem sjónrænt leikhús (e. visual theatre).42 Í sjónrænu 

leikhúsi er mikil áhersla lögð á sjónræna upplifun áhorfandans, að myndirnar segi söguna. 

Þá eru líkamlegar hreyfingar notaðar til þess að túlka tilfinningar, sambönd og upplýsingar, 

frekar en texti. Sjónrænt leikhús hafnar ekki texta eða orðum sem slíkum, þó nálgunin á 

hann sé önnur en í hefðbundnum skilningi. Textinn þjónar jafn stóru hlutverki og allir aðrir 

þættir sviðsetningarinnar.43 Í sjónrænu leikhúsi er áhersla lögð á þverfagleika, margmiðlun 

(e. multimedia) og samtvinnun eða skörun á listformum og -greinum. 44 Sjónrænt leikhús er 

því beintengt inn í þær póstdramatísku aðferðir sem hér hefur verið fjallað um. 

Marmarabörnin telja yfirskriftina „sjónrænt sviðsverk“ henta best fyrir sín verk, en 

finnst fólk ekki alltaf skilja hvað það þýðir; hinn almenni áhorfandi vilji vita hvort verkið 

flokkist sem leikrit eða danssýning. Þar er íslenskunni ábótavant þar sem ekki einu sinni sé 

til nógu fullnægjandi þýðing á orðinu „performance“. Þó Marmarabörnin vinni með 

svipaðar aðferðir og önnur íslensk kollektív er ekki hægt að bera þau saman. Auðveldara 

væri að leita út fyrir landsteinana, til dæmis til Danmerkur en sviðslistahópurinn Hotel Pro 

Forma vinnur mjög sjónrænt og gerir stórar sýningar. Eins er hægt að líkja 

Marmarabörnum við franska leikstjórann og leikmyndahönnuðinn Philippe Quesne sem 

gerir eins konar „úber-myndlist“ fyrir svið. Hópurinn hefur kallað sig Philippe Quesne 

                                                
40 Snæbjörn Brynjarsson, „Húmorísk sýning um plastið og vatnið eftir heimsendi“, 27. janúar 2020. 
41 Snæbjörn Brynjarsson, „Húmorísk sýning um plastið og vatnið eftir heimsendi“, 27. janúar 2020. 
42 Katrín Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
43 Corey, „Actions speak louder than words“, 15. janúar 2014. 
44 „What is Visual Theater?“.  
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fátæka mannsins, þar sem þau vinna með stórar myndir eins og hann, en á mínímalískan 

hátt; úr fátæklegum efnivið.45  

 

2.2 Stór, lítil, sjálfstæð- eða stofnanasvið 

 

Marmarabörnin eru mjög heilluð af sambandi leikhússins og áhorfenda, og vilja vinna inní 

þeim formlega ramma. Þeir íslensku sviðslistahópar sem vinna með óhefðbundnum 

aðferðum í samsköpun gera oft stað-sértæk sviðsverk (e. site-specific) eða vinna í 

óhefðbundnum leikrýmum. Margir hópanna sýna einnig á minni sviðum leikhúsanna eða í 

Tjarnarbíói, sem hefur orðið hálfgert heimili sjálfstæðu senunnar síðustu ár. 

Marmarabörnin eru ólík þessum hópum að því leytinu til að þau vilja bara sýna á stóru 

sviðum leikhúsanna. Annars vegar er ákveðin fagurfræði sem fylgir stóru sviðunum sem 

hópurinn sækist eftir; það hentar stórri sögu að vera á stóru sviði. Í þríleik sínum Moving 

Mountains, Eyðum og þriðju sýningunni sem er í vinnslu vinna þau með landslag, og á 

stóru sviði er hægt að vinna með mismunandi skala landslagsins. Hins vegar er það 

pólitíkin og þar liggur mergurinn málsins. 

 

Af hverju ekki? Af hverju eru ákveðnar sýningar – og við  
vitum auðvitað ákveðna ástæðu fyrir því, það er bara útaf  
því að Sölumaður deyr fyllir salinn þrjátíu, fjörutíu sinnum  
eða eitthvað og við mögulega ekki – en það er líka einhver  
ákveðinn þröskuldur, þá er kannski verið að halda einhverjum  
ákveðnum verkum frá hinum almenna áhorfanda. Þetta er  
svona hænan og eggið aftur, myndu fleiri sækja þessar  
sýningar ef þær væru í almennri sýningu á stóru sviðunum?46 

 

Og það sýndi sig, þegar Marmarabörnin frumsýndu verk sitt Eyður að þessi eftirspurn 

áhorfenda var til staðar. Verkið fékk góðar viðtökur og gagnrýni og var sýnt fyrir fullum 

sal áhorfenda. Eyður spratt heldur ekki upp úr engu, en eins og var farið yfir hér á undan 

spretta Marmarabörnin, aðferðir þeirra og verk, upp úr umhverfi sem hefur þróast í þessa 

átt frá aldamótum og enn fyrr. Flestallir þeir samsköpunarhópar sem vinna með 

tilraunakenndar aðferðir hafa þó haldist í sjálfstæðu senunni, þannig að það sem er sérstakt 

við verkið Eyður er að það hafi verið sýnt á stóra sviði Þjóðleikhússins.  
                                                
45 Katrín Gunnarsdóttir og Saga Sigurðardóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
46 Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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 Í kjölfar frumsýningar á Moving Mountains in Three Essays í Þýskalandi var 

sýningin tilnefnd sem sýning eða framleiðsla (e. production) ársins 2017 í Evrópu hjá 

gagnrýnandaverðlaunum Tanz Magazine og hópurinn hlaut einnig viðurkenningu sem 

„Vonarstjörnur í sviðslistum“ (e. Rising Stars in Performance Arts) hjá sama blaði.47 

Hópurinn fór því vopnaður þessum tilnefningum og viðurkenningum inn í samtal við 

Þjóðleikhúsið. Hópurinn telur þessar viðurkenningar hafa haft mikil áhrif á að samstarfið 

við Þjóðleikhúsið hafi orðið að veruleika, þar sem þau höfðu þá einhvers konar meðmæli 

eða „sönnun“, frá útlöndum, fyrir því að þau væru að gera eitthvað spennandi. Án þessara 

meðmæla hefði eflaust reynst þeim erfitt, eins og öðrum sjálfstæðum hópum, að fá þetta 

rými innan stofnanaleikhúss.48 Sýningin á Moving Mountains í Þjóðleikhúsinu gekk vel 

sem veitti hópnum meðbyr til þess að fá leikhúsið með sér í meira samstarf, fyrir næstu 

sýningu; Eyður. Það tók hópinn þó nokkrar tilraunir að fá rými hjá leikhúsinu til þess að 

sýna verk sín, en í fyrra tilfellinu var það eitt ár, og fyrir Eyður tóku viðræðurnar 18 

mánuði. Eftir þetta eina og hálfa ár útvegaði Þjóðleikhúsið hópnum svið, æfingarými, 

ljósahönnuð, tæknifólk, sýningarstjóra og annað starfsfólk sem kemur venjulega að 

uppsetningum leikhússins. Ferli verksins var í heildina tólf vikur sem dreifðust yfir átján 

mánuði. Þjóðleikhúsið hýsti Marmarabörnin í um fjórar vikur af æfingatímabilinu en þess 

utan æfði hópurinn í öðru rými. Hópurinn fékk eina viku í æfingar á sviðinu fyrir 

frumsýningu, fyrir utan tvo daga fyrr á æfingatímabilinu þar sem þau fengu rými til þess að 

gera prufur á sviðinu. Hópurinn varði því minna en helmingi vinnutímans í húsum 

Þjóðleikhússins en hinn helminginn unnu þau sjálfstætt.49 Þetta er miklu minni tími og 

rými en önnur verk í Þjóðleikhúsinu hafa til æfinga og undirbúningsvinnu, en þó meiri tími 

og svigrúm en hefur tíðkast í mörgum öðrum samstarfsverkefnum sem Þjóðleikhúsið hefur 

átt með sjálfstæðum leikhópum. Marmarabörnin voru öll á listamannalaunum og fengu 

styrk úr sviðslistasjóði fyrir verkið Eyður sem gerði þeim kleift að framkvæma þetta ferli. 

Þau fengu ekkert íslenskt fjármagn fyrir Moving Mountains, en þar var það K3 residensían 

sem gerði verkefnið mögulegt. 

Sá stutti tími og litla rými sem Marmarabörnin fengu í raun í Þjóðleikhúsinu rímar 

við umfjöllunina hér á undan um hversu illa samsköpunarferli sem þessi falla að 

vinnufyrirkomulagi stofnanaleikhúsa. Hefðbundið ferli innan leikhússins er venjulega um 

átta vikur. Í upphafi ferlis er handriti skellt á borðið sem er svo greint, æft í þaula og sýnt 

                                                
47 „About us“. 
48 Saga Sigurðardóttir og Katrín Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
49 Katrín Gunnarsdóttir, Saga Sigurðardóttir og Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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átta vikum seinna áhorfendum. Það er ekki mikið rými fyrir óvissu innan 

stofnanaleikhúsanna, enda getur reynst erfitt fyrir leikhúsin að veðja á hópa eða listamenn 

og hafa ekkert í hendi, ekkert handrit né fullvissu um að eftir þann langa tíma sem þau 

þurfa til þess að rannsaka og æfa, verði tilbúið haldbært og sýningahæft verk. Þetta tengist 

auðvitað allt fjárhag og því að leikhúsin geta ekki rekið sig einungis með því fjármagni 

sem þau fá frá ríkinu heldur þurfa þau að treysta á miðasölu. Stofnanaleikhúsið er háð því 

að selja miða, og auðveldast að moka fjármagninu inn í gegnum söngleiki, farsa eða 

klassísk verk þar sem mestu líkurnar eru á að fá sem flesta áhorfendur. Það sem 

Marmarabörnin vilja hins vegar halda fram er að þetta er kannski ekki svona mikil áhætta: 

 

...við erum að fá nýjar kynslóðir sem eru rosalega  
myndlæsar, aldar upp á myndrænu, sjónrænu, símunum  
og tónlistarvídjóum og eru svo mikið að lesa þannig, og  
ég held að þessum nýju kynslóðum finnist mjög spennandi  
að sjá eitthvað sem er ekkert endilega textamiðað. Ég held að 
það sé markhópur þarna. Af því að þetta snýst líka um að búa  
til svona ákveðið safn, leikár, eitthvað fyrir marga, eitt klassískt  
fyrir þessa og svona og svona, og mér finnst bara að eitthvað djarft  
á stóra sviðinu sé eitthvað sem mætti bara vera á hverju ári.50 
 

Og þessi markhópur og eftirspurn er til staðar, ef marka má þær viðtökur sem sýningin 

Eyður fékk. Þá talar Katrín einnig um að þessar djörfu sýningar ættu líka að mega 

misheppnast. Það er hluti af því að vinna í listinni, stundum misheppnast listaverkið, 

stundum kemur það ekki út eins og vonir stóðu til; það er hluti af óvissunni.  

 

Það er svolítið merkilegt í tengslum við Eyður – hvað ef  
þetta hefði bara misheppnast? Ef þessi sýning hefði verið  
ömurleg, hún hefði bara mistekist, okkur hefði mistekist,  
við hefðum ekki náð að koma þessu saman. Við erum ennþá  
á þeim stað þar sem það hefði ekki verið rými til þess að leyfa  
okkur að mistakast. Við erum komin á góðan stað ef fólk getur  
verið að gera svona sýningar og það má bara hætta við  
frumsýningu.51 

 

Ofan á það að samsköpun og tilraunir fái mjög lítið rými innan stofnanaleikhúsa, þá er líka 

ákveðin pressa að öll þau verk sem eru óhefðbundin séu þá meistarastykki, eða allavegana 

                                                
50 Katrín Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
51 Katrín Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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ekki misheppnuð á neinn hátt. Því annars væri hætt við því að þau fengju aldrei aftur 

tækifæri. 

Þrátt fyrir að hægt sé að kenna fjárhagnum um hræðsluna við þá áhættu sem tengist 

tilraunakenndara leikhúsi en tíðkast hjá stofnanaleikhúsunum, þá er það ekki það eina. Í 

viðtali við Marmarabörnin barst talið að Þorleifi Erni Arnarssyni leikstjóra, sem hefur 

verið áberandi bæði í íslenskum og erlendum stofnanaleikhúsum. Þorleifur hefur unnið 

með tilraunakenndar og óhefðbundnar aðferðir við sviðsetningar sínar hér á landi eins og 

má til dæmis sjá í sýningunum Njálu (2016) og Englum alheimsins (2013). Þorleifur hefur 

þó hið ritaða orð sem akkeri, en hann vinnur sýningarnar yfirleitt upp úr texta; leiktexta, 

fundnum texta eða bókmenntum. Marmarabörnin hafa ekki þetta góða og trausta akkeri 

sem textinn er talinn, og eru því bundin enn meiri óvissu og ögra formi og 

vinnufyrirkomulaginu enn frekar.52 Í þessu sambandi er hægt að tala um valdaójafnvægi 

ólíkra stétta og réttindabaráttu dansstéttarinnar, en í gegnum tíðina hafa þeir flytjendur sem 

fara með texta á sviði þótt merkilegri, fengið meira vægi og laun, en þeir sem fara 

líkamlegri leiðir í flutningi.53 Það má rekja til aldagamallar hefðar í sviðslistum, þar sem 

textinn hefur alltaf verið miðjusettur. Það er einmitt sama hefðin sem póstdramatíkin hefur 

reynt að afbyggja vegna tengsla textans við vald og valdastrúktúra.54 

Stofnanaleikhúsin eru að taka einhver skref í átt að meiri samsköpun og 

óhefðbundnari aðferðum, eins og sést í samstarfi Marmarabarnanna og Þjóðleikhússins, þar 

sem samstarfið byggir ekki á grundvelli texta eða handrits, heldur þarf leikhúsið að leggja 

traust sitt á aðra þætti, eins og hópinn sjálfan og samvinnuna. Sigurður Arent talar um að ef 

samstarf leikhúsa og sjálfstæðra leikhópa eigi að eiga sér stað þurfi að opna þetta samtal 

um vinnufyrirkomulag; hvernig hópar utan hefðbundna mengisins vinna. Í svona samstarfi 

gætu báðir aðilar til dæmis sammælst um það að setja einhverjar vörður inn í ferlið þar sem 

hópurinn og leikhúsið hittist, og hópurinn sýnir leikhúsinu eitthvað sem báðir aðilar geta 

skilið og rætt.55 

Höfundur þessarar ritgerðar er sammála Marmarabörnunum um að Eyður hafi haft 

og muni hafa áhrif á þau skref sem við erum að taka í þessa átt. Sýningin vakti forvitni, 

fékk mjög margar verðlaunatilnefningar og brot úr henni voru sýnd í sjónvarpi allra 

landsmanna. Sú staðreynd að eftir frumsýningu hafi selst upp á næstu sýningu eru viss 
                                                
52 Saga Sigurðardóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
53 Katrín Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
54 Thies-Lehmann, Postdramatic Theatre, 46. 
55 Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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skilaboð til listrænna stjórnenda leikhússins; þetta er kannski ekkert alveg galið, fólk er 

alveg til í þetta.56 Ef stofnanaleikhús fengju meira fjármagn og styrk frá ríkinu hefðu þau 

eflaust kost á því að taka meiri áhættu, sýna hinum almenna áhorfanda óhefðbundnari 

sviðslistir og verið enn meira í takt við tímann. Framboðið og eftirspurnin er til staðar.  

Eftir 2. sýningu af Eyðum herjaði kórónuveirufaraldur á alla heimsbyggðina svo 

leikhúsin þurftu að loka um óákveðinn tíma. Marmarabörnin áttu því eftir að sýna eina 

aukasýningu, og eiga enn eftir þegar þessi ritgerð er skrifuð. Reynt hefur verið að finna 

rými fyrir þessa sýningu í samráði við listræna stjórn Þjóðleikhússins en enn hefur engin 

niðurstaða komið í málið. Það er ekki búið að slaufa sýningunni endanlega, en ef hún 

verður sýnd aftur þá verður það líklegast í samhengi við eitthvað annað sem 

Marmarabörnin gera, til dæmis þriðju sýningu þeirra, sem er í bígerð. Vegna 

kórónuveirufaraldurs er löng biðröð sýninga á skipulagi leikhússins, en leikhúsið hefur 

ítrekað þurft að hætta allri starfsemi vegna samkomutakmarkana. Marmarabörnin segjast 

þó hafa þurft að berjast fyrir því að vera ekki slegin út af borðinu, þar sem ein sýning 

skiptir þau hlutfallslega mun meira máli sem sjálfstæður hópur heldur en hún skiptir 

stofnunina. Það er minna mál fyrir leikhúsið að slaufa einni sýningu heldur en fyrir 

Marmarabörnin að missa eina sýningu, þar sem staða stofnana og sjálfstætt starfandi 

listamanna er svo ójöfn.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Saga Sigurðardóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
57 Katrín Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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3. Grímuverðlaunin 

 

Grímuverðlaunin eru stærstu opinberu íslensku sviðslistaverðlaunin, og voru fyrst veitt 

sumarið 2003. Þau eru veitt árlega við hátíðlega athöfn í einu af stóru leikhúsum landsins 

og í beinni útsendingu í sjónvarpinu.58  

 

Sviðslistasamband Íslands stendur fyrir hátíðinni sem  
skal vera glæsileg, fagmannleg og skemmtileg uppskeruhátíð.  
Grímuhátíðin er samstarfsverkefni félaga, samtaka og  
stofnana sem starfa innan vébanda sambandsins.59 
 

Á hátíðinni eru sviðsverk og útvarpsverk verðlaunuð og listamönnum veittar 

viðurkenningar fyrir framúrskarandi árangur í sviðslistum á liðnu leikári. Verðlaun eru 

veitt í samtals 20 flokkum, þar af 3 þar sem hljóðverk og sviðsuppfærslur í heild sinni eru 

verðlaunaðar. Það eru flokkarnir; sýning ársins, barnasýning ársins og útvarpsverk ársins. Í 

15 flokkum eru einstakir listamenn verðlaunaðir fyrir framlag sitt til sviðsverka.60 Á 

heimasíðu Grímunnar má finna markmið verðlaunanna en þau eru svohljóðandi: 

 

Að auka fagmennsku og sérhæfingu innan sviðslista og  
stuðla að metnaðarfullum vinnubrögðum þeirra er starfa  
við sviðslistir með það að leiðarljósi að auka gildi, sýnileika  
og hróður sviðslista á Íslandi. 
Að skapa ferskan vettvang til þess að kynna íslenskt leikhús  
enn frekar fyrir almenningi með því að gera upp leikárið í  
fjölmiðlum og kynna það sem uppúr stendur hverju sinni. 
Að standa fyrir klassískri verðlaunahátíð þar sem sigurvegarar  
hvers verðlaunaflokks eru hylltir af starfsfélögunum og  
kynntir almenningi með stuðningi fjölmiðla. 
Að standa fyrir uppskeruhátíð sviðslistanna í lok leikársins.61 

 

Eyður fékk tilnefningar í 11 flokkum Grímuverðlaunanna árið 202062, þar á meðal sem 

                                                
58 „Um Grímuna“. 
59 „Um Grímuna“. 
60 „Starfsreglur og markmið“. 
61 „Starfsreglur og markmið“. 
62 Hópurinn fékk tilnefningar í eftirfarandi flokkum: Sýning ársins, leikrit ársins, leikstjóri ársins, leikkona 
ársins í aðalhlutverki, leikmynd ársins, búningar ársins, lýsing ársins, tónlist ársins, hljóðmynd ársins, dans- 
og sviðshreyfingar ársins og dansari ársins. 
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leikrit og sýning ársins en hópurinn var einnig tilnefndur sem leikstjóri ársins og Katrín 

Gunnarsdóttir sem dansari ársins og leikkona ársins í aðalhlutverki.63 Það þykir 

einkennilegt að Katrín Gunnarsdóttir hafi hlotið tilnefningu fyrir leikkonu ársins í 

aðalhlutverki og þar spila nokkrir þættir inn í. Í fyrsta lagi er hægt að gera athugasemd við 

það að flytjandi í verki þar sem í aðferðum er lagt upp úr því að leika ekki, sé tilnefndur 

sem leikari eða leikkona. Þá er einnig einkennilegt að tala um aðalhlutverk og aukahlutverk 

í tilfelli Marmarabarnanna, þar sem þau leika öll jafn stórt hlutverk í sýningunni. Það er 

hægt að færa rök fyrir því að í sýningunni séu þau öll aðalhlutverk, ef við gefum okkur það 

að aðalhlutverk sé burðarrulla í verki og ef þú tekur hana í burtu þá gengur verkið ekki 

upp. Þannig í raun gæti Katrín ekki hafa verið tilnefnd sem neitt annað, en tilnefningin sjálf 

hristir upp í flokknum, afhjúpar þessa skiptingu í aðalhlutverk og aukahlutverk í leikritum. 

Aðspurð segist Katrín Gunnarsdóttir hafa verið mjög hissa á þessari tilnefningu, en einnig 

fundist spennandi hvað þessi tilnefning afhjúpaði í raun þau kerfi og híerarkíu sem 

verðlaunin tengjast.64 Þarna er sýningin sjálf að ýta í þessi kerfi og flokkun, að því leytinu 

til að flokkarnir henta ekki alveg nógu vel fyrir það hlutverk sem Katrín hafði í sýningunni. 

Um leið og Katrín Gunnarsdóttir varð tilnefnd sem leikkona ársins í aðalhlutverki fyrir 

frammistöðu sína í Eyðum þandist sú hugmynd sem við höfum um flokkinn sjálfan. 

Orðræðan snerist einnig um það hvað þyrfti að gera til þess að vinna þessi verðlaun? Hvað 

þarf leikkona ársins að gera og hafa til þess að vinna þessi verðlaun? Er það að leika Nóru, 

Júlíu, Lafði Makbeð? Er það að fara vel og rétt með texta? Er það leiktæknin? Við höfum 

öll einhverjar hugmyndir um það hvernig og hvað það er að vera leikkona ársins í 

aðalhlutverki, og ef dansarinn Katrín hefði unnið verðlaunin hefði það eflaust valdið 

einhverju umróti eða uppsteyt.        

 Það er ekki að ástæðulausu sem það væri talið einkennilegt, því leiklist er ákveðið 

listform og iðn og að baki frammistöðu leikara liggur heilmikil tæknivinna og fagmennska. 

Hér er meiningin því alls ekki að gera lítið úr neinni stétt; leikara- né dansarastéttinni, 

heldur vekja svona tilfelli upp spurningar. Tilnefningar Marmarabarnanna sýna okkur 

ennfremur að sviðslistir séu að springa út, þessi stefnubreyting sem varð upp úr aldamótum 

er að færast nær atvinnuleikhúsinu, og orðræðan og skilgreiningarnar alltaf að elta það sem 

er í gangi. Með þessum tilnefningum eru Marmarabörnin í raun að spyrja okkur hvort þetta 

gangi upp? Hvernig eigum við að hafa þetta? Passa sviðslistir Marmarabarnanna inn í það 

rými sem er nú til staðar í stofnanasamhenginu? Þó að Marmarabörnin séu ekki augljóslega 
                                                
63 Kristín Ólafsdóttir. „Þau eru tilnefnd til Grímunnar 2020“, 3. júní 2020. 
64 Katrín Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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með einhver pólitísk skilaboð eða yfirlýsingar, þá er tilvist þeirra í raun rammpólitísk, af 

því að það sem þau gera og hvernig gangverk þeirra er, liggur á þessum mörkum sem erfitt 

er að skilgreina.65 Tilnefningar Marmarabarnanna eru líka mikilvægar fyrir það rými sem 

sjálfstæðir hópar fá á Grímuverðlaununum, en hingað til hefur það verið af skornum 

skammti og ekki mikið um tilnefningar fyrir frammistöðu flytjenda í óhefðbundnari 

sýningum, þó einhverjar hafi verið. Ef til vill hefur það orsakast af því að lítið rými er 

innan flokkunarkerfisins fyrir þær tilnefningar.       

 Í Eyðum eru Marmarabörnin, eins og í svo mörgum óhefðbundnari sýningum, 

hvorki leikarar né dansarar, þau eru flytjendur/gerendur (e. performers) á sviði.66 Þau 

leggja upp úr því að leika ekki, heldur flytja og vera á sviðinu, sem tengist beint inn í 

póstdramatískar hugmyndir um „performans“ (e. performance) eins og var fjallað um hér á 

undan. Því hefði hentað einstaklega vel ef væri til flokkur sem heitir „flytjandi á sviði“ eða 

eitthvað þvíumlíkt. Flokkurinn kæmi þá ekki í staðinn fyrir leikkonu og leikara ársins, né 

dansara ársins, heldur væri bætt við, og þau sviðsverk sem flutt eru en ekki leikin eða 

dönsuð, pössuðu þá inn í það mengi. Þessi flokkun gæfi sviðslistum sem þessum enn meira 

pláss innan fagumhverfis sviðslista, enda eru þær stór partur af þeirri þróun sem orðið 

hefur, og verða bara stærri og stærri með hverju ári sem líður. Hópurinn var einnig 

tilnefndur sem leikstjóri ársins, en þá er líka hægt að spyrja sig hvort hægt sé að búa til 

flokk sem heitir „samsköpun ársins“? Myndi hópur sem vinnur með samsköpunaraðferðir 

vinna verðlaun fyrir leikstjórn ársins þegar fjórir aðrir lærðir og virtir leikstjórar væru 

einnig tilnefndir fyrir vinnu sína? 

Eyður vann aðeins þrjú verðlaun af þeim ellefu tilnefningum sem þau fengu. Þau 

unnu verðlaun fyrir búninga ársins, tónlist ársins og dans- og sviðshreyfingar ársins. Þetta 

eru allt flokkar sem þau passa inn í. Eyður hefði hins vegar seint getað unnið flokk eins og 

leikrit ársins, leikkona ársins í aðalhlutverki eða leikstjórn ársins án þess að það gerði lítið 

úr þeim starfsstéttum sem eru beintengdar titlum flokkanna. Meiningin er nefnilega ekki sú 

að það þurfi að flokka allar sviðslistir í þaula, og flokkarnir „samsköpun ársins“ og 

„flytjandi ársins“ yrðu eflaust loðnir og gráir með tímanum, en að bæta við auka flokkum 

gerir þeim sem gera sviðslistir sem passa ekki inn í núverandi flokkana kleift að fá 

verðlaun fyrir sína vinnu. Eins og segir á heimasíðu Grímuverðlaunanna, eru markmiðin að 

efla fagumhverfi sviðslista, auka fagmennsku og sérhæfingu og verðlauna fyrir góða 

frammistöðu. Verðlaunin eiga einnig að vera eins konar uppskeruhátíð sviðslistanna í lok 
                                                
65 Sigurður Arent Jónsson (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
66 Saga Sigurðardóttir (munnleg heimild, 28. apríl 2021). 
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leikársins, og kynna íslenskt leikhús enn frekar fyrir almenningi, en þegar stór hópur 

starfandi sviðslistafólks hefur dræmra aðgengi að verðlaununum en annað sökum flokka og 

skilgreininga, ná Grímuverðlaunin þá þessum markmiðum sínum? 
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Lokaorð  

 

Sviðsverkið Eyður spratt ekki upp úr engu. Upp úr samfélagslegu umróti eftir seinni 

heimsstyrjöld fóru listamenn að gera tilraunir með vinnuaðferðir við sköpun listaverka. 

Þessi stefnubreyting hefur fengið heitið póstmódernismi og í tilfelli leikhússins 

póstdramatík. Áhrifa þessarar stefnubreytingar gætir í sviðsverkum nokkurra íslenskra 

sviðslistahópa sem unnu með tilraunakenndar samsköpunaraðferðir upp úr sjöunda 

áratugnum eins og Karl Ágúst talar um í grein sinni. Þessar breytingar urðu þó ekki 

áberandi hér á landi fyrr en upp úr aldamótum þegar fjölmargir sjálfstæðir hópar hófu 

tilraunir með aðferðir og valdastrúktúra leikhússins. Stefnubreytingin varð enn skýrari 

þegar hún rataði inn í háskólaumhverfið og leiklistardeild Listaháskólans breyttist í 

sviðslistadeild og tvær nýjar brautir; fræði og framkvæmd og samtímadansbraut, voru 

stofnaðar með áherslu á nýjar aðferðir. Þá hafði stefnubreytingin áhrif á hugtakanotkun og 

orðræðu í íslenskri sviðslistasenu þegar orðið leiklist vék fyrir sviðslistum í flestum kimum 

geirans. Ef marka má kenningar franska heimspekingsins Pierre Bourdieu hefur þessi 

orðræðubreyting vafalaust haft áhrif á senuna og þær hugmyndir sem við höfum um 

flokkun og aðgreiningu sviðslista. Þegar leiklist víkur fyrir sviðslistum, opnast um leið 

möguleikar og rými til þess að skapa eitthvað nýtt inní víðara samhengi en áður. Þessar 

aðferðir og breytingar hafa þó ekki enn ratað með fullum hætti inn í stofnanaleikhús 

landsins, þar sem hefðbundnari aðferðir ráða enn ríkjum. Í ritgerðinni var farið yfir 

mögulegar ástæður þess að stofnanaleikhúsin taki ekki meiri áhættur í uppsetningu verka 

og hverfi við og við frá klassíkinni, en rætur þess íhalds má eflaust rekja til lítils 

ríkisfjármagns til leikhúsa og stofnanaleikhúsin verða því að reiða sig á miðasölu til þess 

að dæmið gangi upp. Þá sækir meginþorri íslenskra áhorfenda klassísk verk, farsa og 

söngleiki. Það sýndi sig þó, þegar Marmarabörnin frumsýndu verk sitt Eyður og um leið 

seldist upp á næstu sýningu, að eftirspurnin fyrir óhefðbundnari verkum er til staðar. 

Sýningin fékk góðar viðtökur áhorfenda og gagnrýnenda, og var tilnefnd í 11 flokkum á 

Grímuverðlaununum. Marmarabörnin vilja meina, og sýndu með verki sínu, að 

ávinningurinn við uppsetningu svona verka sé jafn vel meiri en áhættan. Ef hinn almenni 

áhorfandi fær tilraunakenndara uppeldi af hálfu leikhússins sækir hann sér frekar verk þar 

sem unnið er með tilraunakenndari aðferðir. Eins og segir í kenningum Bourdieu hefur 
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uppeldi og menning áhrif á smekk; leikhúsin ala upp áhorfendur. Ef leikhúsið er einungis 

heimili söngleikja, farsa og klassíkur, þá hefur áhorfandinn einungis áhuga og skilning 

fyrir svoleiðis sviðslistum. Í grein Karls Ágústs sjáum við einnig að þessar tilraunakenndu 

aðferðir eru alls ekki nýjar af nálinni þar sem hann fer yfir samhengi og þróun 

póstdramatíkur og samsköpunar á Íslandi síðustu áratugi. Þá talar hann einnig um það 

hversu illa vinnufyrirkomulag samsköpunarhópa fellur að hefðbundnu ferli 

stofnanaleikhúsa. 

Við sjáum þessa áherslu á einstaka form leikhúss einnig í Grímuverðlaununum og 

verðlaunaflokkum hátíðarinnar. Þær 11 tilnefningar sem Eyður fékk á verðlaununum þykja 

afrek fyrir sjálfstæðan sviðslistahóp, en einnig þandi hópurinn og verkið þá flokka sem þau 

voru tilnefnd í og afhjúpuðu þá híerarkíu sem í skilgreiningarnar eru bundnar. Í ritgerðinni 

voru lagðir til tveir nýir flokkar sem samræmast þeirri orðræðubreytingu og þróun sem 

hefur átt sér stað innan sviðslistasenunnar á síðustu árum. Þeir flokkar myndu þá bætast við 

þá 20 flokka sem eru þegar til. Nýju flokkarnir myndu heita „flytjandi ársins“ eða 

„flytjandi á sviði“ og „samsköpun ársins“ og væru til þess gerðir að gefa þeim stóra hóp 

sjálfstætt starfandi sviðslistafólks sem vinnur að óhefðbundnari sýningum meira rými 

innan opinberrar umfjöllunar um íslenska sviðslistasenu.  

Það má segja að Marmarabörnin hafi með sviðsverki sínu Eyður ögrað íslenskri 

sviðslistasenu þegar þau sýndu þetta óhefðbundna verk á stóra sviði Þjóðleikhússins og 

hlutu lof fyrir. Verkið hefur eflaust haft áhrif á að stofnanaleikhúsin taki skref í átt að því 

að gefa óhefðbundnum, sjónrænum, póstdramatískum, tilraunakenndum sviðsverkum 

meira pláss en áður. Það hefur þó sýnt sig að í stofnanakerfum eru breytingar oft 

löturhægar og ein sýning getur aðeins verið vísir að breytingum. Það þurfa fleiri að banka – 

oft.  
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