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Útdráttur 

Einstaklingur í nútímasamfélagi virðist stöðugt þurfa að skilgreina sig og finna sér 
tilgang. Skyndilausnir eru allsráðandi og við fáum í sífellu skilaboð á 
samfélagsmiðlum um það hvernig við getum orðið besta útgáfan af sjálfum okkur. 
Sannleikarnir eru lokaverkefni Unu María Bergmann og Sigríðar Salvarsdóttur úr 
meistaranáminu Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf frá tónlistardeild Listaháskóla 
Íslands. Verkið var samið í samvinnu við Gunnhildi Birgisdóttur tónskáld sem sá um 
tónlist, hljóðmynd og hljóðkeyrslu og Tómas Helga Baldursson sviðshöfund sem sá 
um leikstjórn. Söngperan Sannleikarnir er tilraun höfunda til að takast á við og reyna 
að skilja þessi skilaboð sem samfélagið sendir þeim. Í greinargerðinni er vinnuferli 
verkefnisins lýst, farið yfir tilurð verksins og hvaða aðferðir höfundar notuðu við gerð 
verksins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

There seems to be a constant need for an individual in modern society to define 
himself and find their purpose in life. Quick fixes are prevailing, and we are 
constantly reminded on social media how the perfect life should look like and how we 
can become the best version of ourselves. The musical/opera Sannleikarnir is Una 
María Bergmann’s and Sigríður Salvarsdóttir’s final project from the master’s 
program New Audiences and Innovative Practice, NAIP, from the Iceland University 
of the Arts. The project was written in collaboration with the composer Gunnhildur 
Birgisdóttir and Tómas Helgi Baldursson, theatre and performance maker. 
Sannleikarnir is an attempt to understand and deal with this message that the authors 
are receiving from society. This report describes the process of writing Sannleikarnir, 
where it stems from and what methods were used. 
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Myndaskrá 
 

Mynd 1: Jónína Holm. Ég að syngja við undirleik föður míns, Vignis Bergmann 

(1996). Mynd úr einkasafni.  

Mynd 2: Alexandria Parks. Steinunn Björg Ólafsdóttir, Sigríður Salvarsdóttir og Una 

María Bergmann eftir velheppnað trúðanámskeið. (2019). Mynd úr einkasafni.  

Mynd 3: Una María Bergmann. Drög af uppbyggingu söngperunnar. (2021). Mynd úr 
dagbók í einkaeign.  

Mynd 4: Una María Bergmann. Hæka sem við Sigríður Salvarsdóttir sömdum út frá 

„writing through“ aðferð John Cage. (2021). Skjáskot úr einkasafni.  

Mynd 5: Una María Bergmann. Teikning af vegferð hetjunnar. (2021). Mynd í 

einkaeign. 

 Mynd 6: Andrea Valgerður Jónsdóttir. Markþjálfinn Una Bergmann úr Sannleikunum 

– verki í vinnslu.(2021). Mynd fengin úr eigu Andreu Valgerðar Jónsdóttur.  

Mynd 7: Steinunn Björg Ólafsdóttir. Sirrý og Una fara með möntruna „þú ert heit, þú 

ert frábær, þú getur allt sem þú vilt“ fyrir framan spegil. (2021). Mynd fengin úr 

einkasafni Steinunnar Bjargar Ólafsdóttur.  

Mynd 8: Sandra Lind Þorsteinsdóttir. Sirrý og Una að hugsa um þjáningu og gleði. 

(2021). Mynd fengin úr einkasafni Söndru Lindar Þorsteinsdóttur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Kynning 
Í þessari greinargerð mun ég fara yfir vinnuferlið á bakvið söngperuna Sannleikana. 

Sannleikarnir voru lokaverkefni mitt og Sigríðar Salvarsdóttur, þekkt sem Sirrý, úr 

meistaranáminu Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf við tónlistardeild Listaháskóla 

Íslands en það var unnið í samvinnu við Gunnhildi Birgisdóttur og Tómas Helga 

Baldursson. Í þessari greinargerð verður farið yfir tilurð verksins, og hvaða aðferðir 

við notuðum við sköpun þess. Það ber að hafa í huga að þessi greinargerð 

endurspeglar aðeins mína túlkun á framkvæmd og boðskap verksins en ekki hópsins í 

heild.  
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Bakgrunnur 
Tónlist hefur umvafið mig frá upphafi, verið minn griðarstaður og í henni hef ég átt 

öruggt skjól frá hættum heimsins og fengið útrás fyrir tilfinningum mínum. Söngurinn 

er mín hugleiðsla, kjarnar mig og heldur mér á jörðinni. Ég man ekki eftir mér 

öðruvísi en syngjandi og dansandi uppá borðum, öðrum til mismikillar skemmtunar. 

Þetta voru bæði lög sem ég þekkti en oft skáldaði ég upp sögur sem ég söng. Sem 

barn hefur sköpunarkrafturinn verið allsráðandi, líkt og hjá mörgum öðrum börnum. 

Ég samdi lög á færibandi og tók upp bæði lög og sögur á lítið upptökutæki sem ég átti 

og var í miklu uppáhaldi hjá mér. Hjá ömmu og afa var svo til píanó og þar bað ég 

pabba um að spila svo ég gæti sungið með en spilaði einnig sjálf á píanóið. Það lá því 

beinast við að ég færi í tónlistarskóla.  

 

Mynd 1: Ég að syngja við undirleik föður míns, Vignis Bergmann. Mynd úr einkasafni.  

Ég prufaði nokkur hljóðfæri, fyrst lærði ég á píanó og fór þaðan yfir á klarinettu en 

kennarinn hætti og þar með var námi mínu á klarinettu sjálfhætt. Ég hélt áfram á læra 

á píanó en fann svo minn stað þegar ég fékk að læra söng þegar ég var 13 ára gömul.  

Fyrst var ég bara að syngja íslensk dægurlög og Disneylög en svo þegar ég var búin 

að syngja allt sem hægt var að syngja í tónlistarskólanum spurði ég söngkennarann 
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minn hvort ég gæti ekki fengið að syngja svona öðruvísi lög og átti þá við klassísk 

lög. Ég hafði séð óperuna Hel eftir Sigurð Sævarsson og varð gjörsamlega heilluð, 

þarna kviknaði áhugi minn á klassískri tónlist sem opnaði fyrir mér nýjan heim. Það 

var samt ekki fyrr en ég var orðin 21 árs gömul að það rann upp fyrir mér að þetta 

væri kannski eitthvað sem ég vildi leggja fyrir mig fyrir alvöru. Þá hafði ég skráð mig 

í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. Ég ákvað að samhliða því námi myndi ég stunda 

söngnámið af krafti og klára framhaldspróf í söng og sækja um í Listaháskóla Íslands 

(LHÍ) að loknu námi í hjúkrunarfræði. Í bakkalárnámi mínu við LHÍ hélt ég áfram að 

kynnast mismunandi hliðum tónlistar og var ekki hrædd við að prófa nýja hluti. Í 

gegnum söngkennarann Ryan Driscoll sem kom fyrst sem gestakennari í skólann, 

kynntist ég söngleikatónlist og ég uppgötvaði nýja ástríðu, söngleiki. Hann kynnti mig 

fyrir söngkonum líkt og Kelli O‘Hara, Audra McDonald og Renée Fleming sem 

syngja bæði óperur og söngleiki og ég fann að það væri eitthvað sem ég myndi vilja 

leggja fyrir mig. Söngleikjatónlistin snerti nýja strengi, ég kynntist rödd minni á nýjan 

máta og upplifði að þarna var nýr tónn í röddinni sem var þess virði að skoða nánar. Í 

gegnum tíðina hefur mér fundist mikilvægt að hafa breidd sem listamaður og hafa 

starfsumhverfið sem fjölbreyttast.  

Á síðastliðnum árum hefur kórastarf einnig verið stór hluti af lífinu. Ég hef verið 

virkur meðlimur í Kór tónlistardeildar Listaháskóla Íslands, Kammerkór 

Digraneskirkju og dömukórnum Graduale Nobili. Mér hefur alltaf fundist gaman að 

syngja með öðrum og skapa samhljóm sem er einstakur innan hvers hóps. Maður 

þjálfar virka hlustun og leyfir tilfinningunni að ráða för. Þetta er upplifun sem maður 

deilir aðeins með kórfélögum. Upplifun mín af því að syngja í kór svipar til þeirrar 

upplifunar sem Gísli Magna Sigríðarson talar um í ritgerð sinni Undrið að syngja í 

kór. Maður fær ákveðna útrás fyrir tilfinningar sínar, kemst yfirleitt alltaf í betra skap 

og endurnærist á sál og líkama.1  

Eftir að ég útskrifaðist úr bakkalárnámi mínu við LHÍ var ég að velta fyrir mér hver 

yrðu mín næstu skref. Ég vissi að mig langaði að gera eitthvað sem væri tengt 

söngnum og flutningi á sviði en á sama tíma vildi ég finna leiðir til að gera mig 

sjálfstæðari sem listamann og hafa verkfæri í verkfærakassanum til að geta útfært og 

framkvæmt mínar eigin hugmyndir. Ég vildi ögra sjálfri mér og ýta mér ennþá lengra 

 
1 Gísli Magna Sigríðarson, „Undrið að syngja í kór“ (M.Mus, Reykjavík, Iceland University of the 
Arts) , 13. Sótt 13. maí 2021, http://hdl.handle.net/1946/34478. 
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út fyrir þægindarammann og mögulega kynnast nýjum hliðum á mér sem listamanni. 

Því ákvað ég að sækja um meistaranám í Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarfi (e. New 

Audiences and Innovative Practice, NAIP) við Listaháskóla Íslands. Námið heillaði 

mig þar sem námið er þverfaglegt og það krefst þess að maður rannsaki fjölbreyttar 

aðferðir á leið sinni að markmiði sínu, sama hvert það markmið er.  

 

Tilurð og aðdragandi verks 
Á fyrstu önn námsins sátum við nemendur í NAIP,  trúðanámskeið. Námskeið þar 

sem saman komu leikarar á öðru ári í námi sínu og við, nemendur úr NAIP. Undir 

leiðsögn Halldóru Geirharðsdóttur og Kristjönu Stefánsdóttur lærðum við 

grunnhugmyndafræði trúðsins. Þar er alltaf einn sem er með athyglina en hinir styðja 

við þann sem athyglina hefur. Sá sem hefur athyglina horfir í átt til áhorfenda. 

Trúðurinn galopnar augun og kveikir þannig á forvitni og eftirvæntingu. Hann hugsar 

með hjartanu en ekki höfðinu og vill gera allt eins fallegt og stórfenglegt eins og hann 

getur. Hann fagnar mistökum og endurtekur öll mistök þrisvar sinnum, þar sem 

mistök eru gjafir frá Guði.2 Margir telja að til þess að vera trúður þá eigi leikarinn að 

reyna að vera fyndinn en hver og einn trúður hefur sinn kjarna, sitt akkeri. Eitthvað 

sem drífur hann áfram, hann getur til dæmis verið rómantískur, leiður, haft brennandi 

áhuga á stjórnmálum eða elskað að dansa. Útgangspunkturinn er því ekki að gera 

eitthvað í þeim tilgangi að það sé fyndið.3  

Við settum saman sýningu þar sem grunnurinn var gríski harmleikurinn Antígóna eftir 

Sófókles. Hópurinn setti saman hljóðheim, einskonar samsett leikhús en öll höfðum 

við persónulegt akkeri sem var leiðarvísir okkar í gegnum sýninguna. Þetta var í fyrsta 

skiptið sem ég hafði samið tónlist og fannst frábært að gera það í gegnum svona 

samvinnu. Allar hugmyndir voru prófaðar og allt var leyfilegt.  

 

 

 
2 Halldóra Geirharðsdóttir, „Fegurðin er útgangspunktur trúðsins“, desember 2019, 
https://www.sinfonia.is/frettir/fegurdin-er-utgangspunktur-trudsins. 
3 Eli Simon, „Clowning“, í Masking Unmasked: Four Approaches to Basic Acting, ritstj. Eli Simon 
(New York: Palgrave Macmillan US, 2003), 99–136, https://doi.org/10.1057/9781403973641_4. 
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Mynd 2: Steinunn Björg Ólafsdóttir, Sigríður Salvarsdóttir og Una María Bergmann eftir velheppnað 

trúðanámskeið. Mynd úr einkasafni.  

Kjarni og einlægni trúðsins fékk mig til að hugsa hver minn drifkraftur í listinni er, 

hvað drífur mig áfram. Einnig vöknuðu upp þær spurningar um hver væri kjarninn í 

mér sem söngukonu, hverju vildi ég koma til skila til áhorfenda. Mér fannst heillandi 

að hugsa til þess að ég gæti verið með einhvern tilgang sem áhorfendur vita ekki hver 

er. Mitt akkeri sem aðeins ég veit hvað er og heldur mér kjarnaðri.  

Trúðanámskeiðið sem tilheyrði áfanganum Framsetningu og samskiptum (e. 

Performance and Communication) ögraði mér og ýtti mér út fyrir þægindarammann 

og ég reyndi hluti sem ég hef ekki gert áður. Mögulega var tilgangurinn með 

námskeiðinu að festast ekki í sama horfinu, opna fyrir manni nýjar víddir í listinni og 

uppgötva leiðir sem maður getur sjálfur farið sem listamaður.  

Við Sirrý kynntumst við nám okkar í LHÍ og urðum góðar vinkonur. Eftir að 

bakkalárnámi okkar lauk héldum við báðar í áframhaldandi nám við skólann, fórum 

báðar í NAIP. Við vorum uppveðraðar eftir trúðanámskeiðið og hugmyndin að 

lokaverkefninu fór brátt að kvikna. Við sátum á rauðu ljósi á horni 

Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar þegar við fyrst áttuðum okkur á því að það yrði 

spennandi að vinna verkefnið saman. Við vildum báðar gera lokaverkefni sem 

blandaði saman sviðslistum og tónlist og töldum að ef við ynnum lokaverkefnið 

saman yrðu ákveðin samlegðaráhrif, yrðum sterkari saman en sundur. Við höfðum 

ólíkan bakgrunn í söng, Sirrý hafði mikinn áhuga á söngleikjum meðan ég hafði mest 

verið í heimi óperunnar. Við vildum ögra okkur sem listamönnum, stíga út fyrir 
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þægindarammann sem flytjendur og uppgötva nýjar leiðir fyrir listræna tjáningu. 

Okkur fannst upplagt að gera tilraun með þessi listform og reyna að sameina þau og 

nýta okkur allar þær góðu klisjur sem bæði söngleikir og óperur bjóða uppá. 

Hugmyndin að söngperunni var orðin að veruleika, við lékum okkur með orðin 

söngleikur og ópera sem endurspeglar tilraun okkar til að gera eitthvað ferskt og 

öðruvísi sem við höfðum ekki gert áður.  

 

Ópera/Söngleikur 
Líklega hafa allt frá upphafi frásagnarhefðar verið gerðar tilraunir til að blanda saman 

ólíkum listformum líkt og leik, söng og dansi. Heimildir eru um að Grikkir til forna 

hafi blandað söng og dansi saman og farandlistamenn á miðöldum settu upp sýningar 

sem voru blanda af tónlist og gríni.4  

Vestræn ópera er listform sem á rætur sínar að rekja til Ítalíu um aldamótin 1600. Í 

einföldum skilningi þá er ópera leikrit sem er glætt lífi með tónlist og í stað þess að 

textinn sé talaður þá er hann allur sunginn.5 Líkt og kemur fram í bók Árna Heimis 

Ingólfssonar, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum frá miðöldum til nútímans, 

þá varð óperan til þegar tónskáld þess tíma fóru að gera tilraunir til að láta list sína 

jafnast á við gríska forntónlist og það aðdráttarafl sem sú tónlist var talin hafa búið 

yfir. Þeir höfðu heyrt sögur af seiðandi söng í grískri forntónlist og þróuðu stíl sem 

átti að reyna að fanga fjölbreytileika mannlegra tilfinninga.6  Það virðist einmitt vera 

færni söngvarans til að beita rödd sinni virðist hafa í gegnum árin verið líflína 

óperunnar og meðal annars það sem dregur marga áhorfendur enn þann dag í dag að 

óperum.7  

Söngleikir þróuðust úr sama ranni og óperur þó að söngleikir eins og við þekkjum þá í 

dag, þar sem saman koma söngur leikur og dans, sé listform sem þróaðist í 

Bandaríkjunum á 19. öld. Meðal annars út frá söngleikjarevíum, evrópskum 

óperettum og léttum óperum líkt og óperum Gilberts og Sullivan. Í Evrópu á 18. og 

 
4 DK, Musicals: The Definitive Illustrated Story (London: Dorling Kindersley Limited, 2015),10-13. 
5 Vlado Kotnik, „The Idea of Prima Donna: the History of a Very Special Opera’s Institution“, 
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 47, tbl. 2 (2016): 237–87. 
6 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: tónlist á Vesturlöndum frá miðöldum til nútímans 
(Reykjavík: Forlagið, 2016), 161-162. 
7 Keyona Willis-Lynam, „The Crossover Opera Singer: Bridging the Gap Between Opera and Musical 
Theatre“ (The Ohio State University, 2015),1, 
http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1449161062. 
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19. öld komu fram nýjar tegundir verka þar sem töluðu máli var blandað saman við 

sönglög, stíll sem átti að vera einhvers konar mótsvar við dramatíkinni í óperunni.8 

Það sem söngleikir og óperur eiga sameiginlegt er að segja sögu í gegnum tónlist. Í 

söngleikjum er það yfirleitt þannig að tónlistin og söngurinn eru hluti af 

söguþræðinum en í óperum þá er oft gert hlé á framvindu sögunnar á meðan 

söngvarinn syngur aríu eða dúett með öðrum söngvara um það sem er að gerast í 

óperunni hverju sinni.9 

Maður getur fengið á tilfinninguna að fólk hafi tekið sér stöðu annað hvort með 

óperum eða söngleikjum. Oft virðist eins og litið sé á óperuna sem æðra listform en 

það gleymist að uppruni þeirra beggja má rekja til forn Grikkja. Frekar ætti að hugsa 

hvað þessi form eiga sameiginlegt og hvernig hægt sé að láta þessi form standa saman 

svo þau styðji hvort annað.10 Það sem heillaði mig einmitt við listformin var það sem 

var sameiginlegt með þeim. Það hvernig söguþráðurinn, tónlistin og söngurinn komu 

saman til að túlka sammannlegar tilfinningar sem langflest okkar getum tengt við. 

 

Samstarf 
Fljótlega eftir að sú ákvörðun var tekin að við Sirrý myndum vinna saman, vaknaði sú 

hugmynd að fá fleiri með okkur í lið og vinna verkið þverfaglega, með einstaklingum 

sem hafa sérþekkingu á mismunandi sviðum. Þar skipti reynsla okkar úr náminu af 

þverfaglegri vinnu miklu máli. Í NAIP koma saman einstaklingar með ólíkan 

bakgrunn og mismunandi sérþekkingu og unnum við mikið saman að verkefnum, líkt 

og á trúðanámskeiðinu. Það hafði reynst okkur vel og því heillaði okkur að fá fleiri 

með okkur í lið. Hugmyndir kvikna á svo áhugaverðan og skemmtilegan máta þegar 

listamenn koma saman og hugmynd okkar var mjög fljót að þróast í ýmsar áttir um 

leið og fleiri komu að verkefninu. Við vissum að við vildum fá einhvern með 

bakgrunn í tónsmíðum og síðan einhvern sem kæmi úr sviðslistum. Við höfðum verið 

að velta fyrir okkur hvernig tónlistin ætti að vera, hvort við yrðum með hljómsveit og 

hvaða hljóðfærasamsetningu við vildum hafa. Sökum heimsfaraldurs fannst okkur 

óheppilegt að fá marga til liðs við okkur, þar sem ekki var almennilega vitað hvernig 

 
8 DK, Musicals: The Definitive Illustrated Story. 
9 Willis-Lynam, „The Crossover Opera Singer: Bridging the Gap Between Opera and Musical 
Theatre“. 
10 Willis-Lynam, 19. 
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komandi mánuðir yrðu. Okkur fannst spennandi að vinna með raftónlist og þá kom 

tónlistarkonan Gunnhildur Birgisdóttir strax upp í huga okkar. Við höfðum kynnst 

henni í bakkalárnámi okkar í LHÍ. Við töluðum við hana haustið 2020 og úr varð 

skemmtilegt samstarf okkar á milli. Gunnhildur stakk upp á því að við myndum tala 

við Tómas Helga Baldursson, sviðshöfund en hann var einnig á sama tíma og við í 

bakkalárnáminu.  

 

Aðferðir 
Við prófuðum hinar ýmsu aðferðir við sköpun verksins. Við litum á okkur sem 

rannsakendur sem væru að gera tilraun, að semja verk á stuttum tíma og til þess 

þurftum við að reyna ýmis tæki og tól sem við höfðum með okkur í fararteskinu og 

höfðum kynnst í gegnum námið. Við höfðum setið spunaáfanga og kynnst 

tilraunatónskáldum á borð við John Cage. Fyrstu mánuðina studdumst við Sirrý mikið 

við fjarskiptabúnað og funduðum á hverjum degi í gegnum fjarskiptaforritið Zoom. 

Við settumst alltaf saman niður að skrifa. Hugmyndir kvikna þó hvar og hvenær sem 

er og því skrifaði ég mikið í bæði síma og stílabók af hugmyndum sem ég taldi að við 

gætum mögulega nýtt okkur.  

 

Söngpera 

Vorið 2020 settum við upp grófa tímalínu um hvernig við ætluðum okkur að vinna 

verkið. Það var síðan ekki fyrr en haustið 2020 sem við settumst niður og fórum að 

kasta á milli okkar hugmyndum að söguþræði. Yfirleitt tengdust þessar hugmyndir 

einhverju sem var okkur hugleikið eða við gátum samsamað okkur við eins og til 

dæmis stefnumótalífinu eða reynslusögum af einhleypum konum. Líkt og svo oft áður 

þá sátum við og flettum í gegnum samfélagsmiðla og vorum að agnúast yfir öllum 

þessum sjálfshjálpartilvitnunum sem birtast þar svo oft. Einfaldar lausnir við flóknum 

vandamálum og oft vandamálum sem maður vissi ekki að væru til. Það var eins og 

ljósapera hefði kviknað hjá okkur báðum og við vorum komnar með þema til að vinna 

með, sjálfshjálp og hvernig hún birtist einkum á samfélagsmiðlum.  

Fljótlega sáum við að við þurftum að fá leiðbeinanda sem hafði reynslu af því að 

semja og skrifa söngleiki. Þá lá í augum uppi að Ryan Driscoll myndi nýtast okkur vel 

og var hann meira en tilbúinn til að leiðbeina okkur. Við sögðum honum frá 
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hugmyndinni og hann stakk upp á að hann myndi úthluta okkur verkefnum til að 

vinna með.  

 

Handrit verður til 

Fyrsta verkefnið sem Ryan setti okkur var að skrifa upp hvað þemað ætti að vera og 

skilgreina það og hvaða skilaboðum við vildum koma á framfæri. Því næst áttum við 

að setja niður hvernig byrjunin ætti að vera, miðjan og endirinn. Þegar við vorum 

búnar að þessu bað hann okkur um að skrifa handrit að söngperunni. Samstarfið við 

Ryan var mjög gott, þrátt fyrir að við værum ekki í sama landinu en hann býr í 

Bandaríkjunum, því studdumst við mikið við fjarskiptaforritið Zoom í okkar 

samskiptum. Hann var virkilega hvetjandi og hjálpaði okkur mikið með að kjarna 

þann boðskap sem við vildum koma til skila.  

Við höfðum hvorugar mikla reynslu af skrifum og því miður var enginn áfangi í 

skapandi skrifum kenndur haustið 2020 við Listaháskóla Íslands. Því leituðum við að 

upplýsingum á alnetinu um það hvernig væri best að skrifa handrit. Samhliða því 

byrjaði ég að skrifa á hverju kvöldi allt það sem mér datt í hug í tengslum við 

sjálfshjálp og þessa tilhneigingu mannsins til að vera stöðugt að bera sig saman við 

aðra. Þegar við Sirrý hittumst þá prófuðum við að skrifa eina og eina senu. Fljótlega 

vorum við búnar að ákveða að persónurnar í sýningunni yrðum við tvær og svo ein 

rödd, sem við kölluðum „guð“ í vinnuferlinu. Persónurnar hétu Sirrý og Una, byggðar 

á okkur sjálfum en ýktari útgáfa. Eftir sex vikur af allskonar tilraunum og 

hugmyndaskiptum gátum við loks sent frá okkur handrit, fullkomið í ófullkomleika 

sínum.  

Eftir áramót lásum við handritið aftur yfir og fórum yfir hvað við vildum nota úr því 

og hvað ekki. Þetta gerðum við nokkrum sinnum yfir vinnutímabilið og alltaf 

þrengdist efniviðurinn í hvert skiptið.  
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Í lokin vorum við komnar með hugmynd af sex senum sem við vildum þróa áfram, 

þetta voru: 

 

1. Munkasena 

2. Peppsena 

3. Speglasena 

4. Af hverju-sena 

5. Núvitundarsena  

6. Þjáningarsena 

 

Af hverju-senan og Núvitundarsenan voru ekki notaðar í þessari sýningu en þeim 

verður vonandi bætt við síðar. Textinn í senunum varð til bæði í skipulögðum spuna 

sem og þegar við vorum að kasta á milli hugmyndum og sögðum eitthvað sem okkur 

fannst geta passað inn í sýninguna. Besti og jafnframt eðlilegasti textinn kom þegar 

við vorum bara afslappaðar að spjalla og ekki undir þeirri pressu að vera að að skapa 

heldur bara tvær vinkonur að tala um lífið og tilveruna.  

 

Mynd 3: Drög af uppbyggingu söngperunnar. Mynd úr dagbók í einkaeign.  
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Slembiaðferðir 

Áður en við fengum Gunnhildi til þess að vinna með okkur höfðum við prófað sjálfar 

ýmsar leiðir til að semja tónlist. Fyrst settumst við niður við píanóið og reyndum 

okkur áfram með hljómaganga en komumst fljótt að því að sú leið hentaði okkur illa. 

Það hafði aðeins fallið ryk á bæði hæfni okkar til að spila á píanó og 

hljómfræðiþekkingu. Því ákváðum við að gera tilraun til að semja tónlist með 

slembiaðferðum.  

Í Skerplu sem er áfangi í tilraunartónlist og nýsköpun í tónlist, höfðum við kynnst 

slembiaðferð sem leið til að vinna verk. Við notuðum slembiaðferðir bæði í 

vinnusmiðju með Sophie Fetokaki þar sem við fluttum brot úr Theatre Piece eftir 

John Cage sem og í vinnusmiðju með Victoria Miguel þar sem við kynntumst aðferð 

sem John Cage kallaði writing through. Það er ferli sem hann notaði til þess að búa til 

texta úr öðrum textum.11 Við reyndum báðar þessar aðferðir þegar við vorum að 

semja handritið, gerðum lagatexta með writing through aðferðinni og notuðum síðan 

slembiaðferð til að búa til lagið. Þá notuðum við vefsíðu sem hafði verið sett upp í 

þeim tilgangi að nota slembiaðferð í verkum Cage sem gaf okkur tölustafi af 

handahófi en síðan er því miður ekki lengur til. Fyrst völdum við tóntegund þannig að 

við gáfum þeim tóntegundum sem við gátum hugsað okkur að nota ákveðinn tölustaf 

of drógum síðan tölu af handahófi með hjálp vefsíðunnar. Þegar tóntegundin var 

komin þá röðuðum við hljómunum upp af handahófi með hjálp síðunnar. Þetta var 

skemmtileg aðferð sem við gætum mögulega nýtt okkur í seinni verk en við notuðum 

þetta ekki í lokaverkefnið þar sem okkur þótti erfitt að finna því samhengi þegar það 

hélt áfram að þróast.  

 

 

 

 

 

 
11 John Cage, Theatre Piece, 1960, 1960, https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-
Detail.cfm?work_ID=203; Steve McCaffery, „Transcoherence and Deletion: the mesostic writings of 
John Cage“, Études anglaises 59, tbl. 3 (2006): 329–40, https://doi.org/10.3917/etan.593.0329. 
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Hér að neðan má sjá dæmi um hæku sem við söndum með aðferðum John Cage. Í 

miðjunni má sjá orðið sjálfshjálp birtast.  

 
Mynd 4: Hæka sem við Sigríður Salvarsdóttir sömdum út frá „writing through“ aðferð John Cage. 
Skjáskot úr einkasafni.  

 

Spuni 

Spuni er í raun ákveðin tegund flutnings. Við notum þekkingu okkar til að búa til 

eitthvað á staðnum. Spuni getur verið gagnlegur bæði til sköpunar og til að þjálfa 

okkur í að bregðast við því óvænta.12 Í gegnum námið höfum við tekið þátt 

margvíslegum tónlistarspuna og lögðum við upp með að skapa tónlistina í samstarfi 

við Gunnhildi í gegnum einhvers konar spuna.  

Tónlistarvinnan fór þannig fram að Gunnhildur kom með hugmynd að hljóðheimi og 

lék sér með hljóðgervla á meðan við Sirrý spunnum laglínur yfir það. Við tókum 

okkur góðan tíma í þessa vinnu og hittumst þrisvar til fjórum sinnum í viku og 

spunnum saman tónlist. Gunnhildur skapaði síðan tónlistina út frá þeirri vinnu sem 

við höfðum unnið saman í spuna.  

Tómas Helgi stakk einnig upp á að við myndum nýta okkur spunatækni við að móta 

senurnar. Fyrst tókum við einn tíma þar sem við unnum í upphafi verksins. Þar fór 

Sirrý hreinlega á kostum og mikið af góðu efni kom fram sem við settum í handritið 

 
12 A. Frost og R. Yarrow, Improvisation in Drama, Theatre and Performance: History, Practice, 
Theory (Palgrave Macmillan, 2015), xi. 
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en stór hluti peppsenunnar varð til í þessum spuna. Mér fannst erfitt að spinna leik og 

gjörðir á staðnum enda ekki með mikla reynslu af spunaleikhúsi. Mögulega hefði 

hjálpað mér að vera með þrengri ramma, leikreglur, fyrir spunann svona fyrst um 

sinn. Listamennirnir Oded Ben-Tal og Caroline Wilkins skoðuðu einmitt spuna út frá 

listrænu samtali og komust einnig að því að best væri að spinna út frá einhverjum 

ramma sem maður setur sér. Þau unnu með spuna, tónsmíðar og gagnvirka raftónlist í 

verki sínu Zaum: Beyond mind. Þó verkið okkar hafi verið ólíkt þeirra verki þá er 

margt sem þau eiga sameiginlegt. Verkin eru bæði margmiðlunarverk, sviðlistaverk 

og eru í stöðugri þróun.13  

 

Vegferð hetjunnar 

Tómas Helgi kynnti okkur fyrir vegferð hetjunnar (e. Hero‘s journey) sem Joseph 

Campell skilgreindi fyrst í bók sinni The Hero With a Thousand Faces árið 1949.14 

Hann sá að mörg gömlu ævintýranna og hetjusagnanna byggðust upp á svipaðan hátt, 

þar var yfirleitt ein hetja sem sagan fjallaði um. Hetjan lifði sínu daglega lífi en síðan 

verða einhverjar breytingar sem leiða til vandamála í lífi hennar þar sem fyrri þekking 

hennar eða styrkleikar duga ekki lengur til. Hetjan neyðist því til að hætta sér út í 

óvissuna og þarf þar að takast á við nýjar áskoranir og gera hluti sem hún kann ekki 

og er ekki viss um að hún geti framkvæmt. Oft fær hún leiðsögn frá öðrum, mentor. 

Þegar hún er búin að leysa vandamálið þá hefur hún öðlast nýja þekkingu og snýr til 

baka með pálmann í hönd. Við þetta ævintýri hefur hetjan tekið breytingum sem 

manneskja. Vegferðin er yfirleitt ekki bein og greið, oftar er hún flókin og 

margslungin.15 Við gerðum okkar útgáfu af vegferð hetjunnar fyrir okkar persónu í 

verkinu. Við höfðum hana ávallt bakvið eyrað og það hjálpaði okkur að skilgreina 

persónuna betur. Vegferð söguhetju minnar var byggð á mér sjálfri að einhverju leyti.  

 

 

 
13 Oded Ben-Tal og Caroline Wilkins, „Improvisation as a Creative Dialogue“, Perspectives of New 
Music 51, tbl. 1 (2013): 21–39, https://doi.org/10.7757/persnewmusi.51.1.0021. 
14 Joseph Campbell 1904-1987, The hero with a thousand faces (Princeton, N.J: Princeton University 
Press, 1968). 
15 Campbell; Clive Williams, „The Hero’s Journey: A Mudmap for Change“, Journal of Humanistic 
Psychology 59, tbl. 4 (26. apríl 2017): 522–39, https://doi.org/10.1177/0022167817705499. 
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Hér fyrir neðan má sjá vegferð persónunnar Unu en hún tók þó nokkrum breytingum 

eftir að hún var gerð. Hún er skrifuð sem einræða persónunnar Unu úr verkinu:  

„Hæ ég heiti Una og ég er söngkona og hjúkrunarfræðingur, mér líður best ef það er jafnvægi hjá mér og þó ég sé 

alltaf með mörg járn í eldinum þá gengur það upp. Ég er að verða þrítug og ég upplifi stundum eins og ég hafi átt 

mörg líf. Undanfarið hef ég verið að upplifa eins og ég sé að missa af einhverju, eins og ég eigi að vera komin á 

einhvern annan stað en ég er. Ég sá sjálfsjálparnámskeið auglýst og fannst upplagt að skrá mig til að prufa og sjá 

hvort ég geti einhvern veginn gert líf mitt betra. Ég elska einfaldar lausnir og því held ég að þetta námskeið eigi vel 

við mig. Ég komst á námskeiðið og það byrjaði vel, þarna var fullt af allskonar lausnum, sem voru einfaldar og ég 

sá fram á að ég gæti nýtt mér til þess að gera lífið betra, mögulega eignast pening svo ég gæti að minnsta kosti flutt 

út. En ég fór að fá allt of mikið af auðveldum lausnum sem komu mér ekkert áfram, sama hvað ég reyndi þá hélt 

ég áfram að ganga á þennan ímyndaða vegg. Þá rann það upp fyrir mér að þetta væri kannski ekki eins auðvelt og 

þetta liti út fyrir að vera og ég vildi út úr herberginu. Ég reyndi að gera allt sem ég gat til þess að láta líta út fyrir að 

líf mitt væri orðið betra, ég væri farin að ná þessu og allt hafði opnast fyrir mér. En ekki gat ég platað þessa 

manneskju, hún vissi að ég væri ekki breytt og ég vissi það og ég vissi að innst inni þá myndi ég líklega aldrei geta 

breytt mér. Ég var föst, föst í heimi sjálfshjálpar og það var engin leið út en kannski var leið og ég var bara ekki 

búin að finna hana eða kannski þurfti ég að kafa dýpra en ég var tilbúin til.“ 

 

 

 

Mynd 5: Teikning af vegferð hetjunnar. Mynd í einkaeign. 
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Framandgerving 

Framandgerving (e. Alienation effect/distancing effect) er hugmyndafræði í leikhúsi 

sem á rætur sínar að rekja til Bertolt Brecht. Hann lýsti framandgervingu sem tilraun 

til að slíta tilfinningaleg tengsl áhorfandans við það sem er að gerast á sviðinu. 

Áhorfandinn er minntur á að hann er í leikhúsi og þessar tilfinningar eru ekki sannar, 

þetta er ekki raunveruleikinn sem hann horfir á. Sem dæmi um þetta er þegar leikarinn 

stígur út úr hlutverki sínu og les yfir áhorfendum eða þegar hann dregur saman það 

sem hefur verið að gerast í leikritinu. Lög eru sungin og leikritið þannig brotið upp.16 

Við unnum verkið með þetta í huga og í spunanum notuðum við blöð þar sem við 

skrifuðum á hvaða persónu eða tilfinningu við vorum að leika þá stundina, það gat 

verið markþjálfi, hræðsla eða guð. Einnig var það framandgerving í sýningunni þegar 

persónurnar Sirrý og Una byrjuðu að syngja.  

 

Áhrifavaldar 
Sú hugmynd um það hver við erum og þau mörgu hlutverk sem við erum að leika 

dags daglega hafði áhrif á sögn verksins. Það eru ekki skýr mörk á milli þess 

hlutverks sem við leikum innan fjölskyldu, í vinnunni og félagslífi, á sviði eða utan 

þess.17 Með þessa hugmyndafræði lékum við okkur í verkinu. Persónurnar heita Una 

og Sirrý, rétt eins og við og mörg vandamálanna sem þær glíma við á sviði eru einnig 

vandamál sem einstaklingarnir Sirrý og Una glíma við í sínu persónulega lífi. Skilin 

verða óljós og í raun hefur áhorfandinn ekki hugmynd um hvað er raunverulegt og 

hvað ekki.  

Það má færa rök fyrir því að samfélagsmiðlar og einstaklingar á samfélagsmiðlum séu 

að leika ákveðið hlutverk og notendur samfélagsmiðla séu því áhorfendur að 

ákveðinni sviðsetningu.18 Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum höfðu mikil áhrif á tilurð 

verksins og lögðumst við í rannsóknarvinnu á orðræðu markþjálfa, andlegra 

einkaþjálfara og annarra fyrirlesara á samfélagsmiðlum. Flestir þessara áhrifavalda 

áttu það sameiginlegt að koma með einfaldar lausnir við flóknum vandamálum. 

 
16 Bertolt Brecht og Eric Bentley, „On Chinese Acting“, The Tulane Drama Review 6, tbl. 1 (1961): 
130–36, https://doi.org/10.2307/1125011; The Editors of Encyclopaedia Britannica, „Alienation 
effect“, í Britannica, 7. febrúar 2020, https://www.britannica.com/art/alienation-effect. 
17 R. Schechner, Performance Studies: An Introduction, 4. útg. (London: Routledge, 2020), 170-171. 
18 Schechner, 170-171. 
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Lausnir líkt og að tala við sjálfan sig í spegli á hverjum degi og segja hvað maður sé 

frábær eða hvatningarorð eins og stefndu hærra eða vertu besta útgáfan af sjálfum þér. 

Við fórum að velta fyrir okkur þessari þörf einstaklingsins nú til dags til að vera alltaf 

að hámarka sig, ná lengra og hærra. Skilaboð birtast okkur hvaðanæva að um það 

hvernig hamingjan eigi að líta út og allt í einu er eins og okkur skorti eitthvað.  

Þættir um „venjulegt“ fólk með „venjuleg“ vandamál voru einnig innblástur. Að sjá 

það fyndna í þeim aðstæðum sem maður er í hverju sinni. Það má segja að innblástur 

að efnivið okkar í verkinu sé svipaður og hjá leikhópnum Kriðplei. Kriðpleir er 

leikhópur sem tekst á við flókin vandamál en reynir að útskýra þau á skemmtilegan en 

jafnframt einfaldan máta.19 Leikhópurinn samanstendur af þeim Árna Vilhjálmssyni, 

Bjarna Jónssyni, Friðgeiri Einarssyni og Ragnari Ísleifi Bragasyni. Þeir nota sín eigin 

nöfn fyrir persónur verkanna og fara langt í því að leika sjálfa sig í verkunum, bara 

aðeins ýktari útgáfu, líkt og Sirrý og Una eru í Sannleikunum. Hversdagsleikinn er 

þeirra helsti innblástur líkt og hjá okkur. 

„Það er bara margt í hinu daglega lífi sem er bæði fáránlega dramatískt og fyndið 

þegar það er komið upp á svið“ líkt og Bjarni Jónsson leikstjóri sagði í viðtali við 

Davíð Roach Gunnarsson.20 

 

Mynd 6: Markþjálfinn Una Bergmann úr Sannleikunum – verki í vinnslu. Mynd í eigu Andreu 

Valgerðar Jónsdóttur.  

 

 
19 Kriðpleir, „Kriðpleir“, Twitter, sótt 15. maí 2021, https://twitter.com/kridpleir. 
20 Árni Vilhjálmsson, o.fl., „Eru alltaf að leika sjálfa sig“, 31. ágúst 2018, https://www.ruv.is/frett/eru-
alltaf-ad-leika-sjalfa-sig. 
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Sannleikarnir – verk í vinnslu 
Sannleikarnir fjölluðu um markþjálfana Sirrý og Unu sem virðast vera með lífið á 

hreinu, búnar að finna sinn tilgang og ætla að hjálpa öðrum að ná markmiðum sínum. 

Þar sem þær eru stöðugt að reyna að bæta sig og vera besta útgáfan af sjálfum sér 

sækja þær sjálfshjálparnámskeið sem er með öðruvísi sniði, það er herbergi sem 

maður kemst ekki út úr fyrr en maður hefur fundið sannleikann. Herbergið virðist 

tómt en skyndilega heyra þær rödd. Röddin kynnir þær til leiks og þá fá áhorfendur að 

sjá að það er ekki allt sem sýnist. Sú mynd sem þær höfðu dregið upp af sjálfum sér í 

markþjálfaþættinum er bara alls ekki rétt. Röddin segir þeim að svörin við öllum 

þeirra vandamálum séu inni í herberginu og þær þurfi bara að leita. Í vandræðagangi 

sínum finna þær kassa sem hefur að geyma vitneskju um leiðina að sannleikanum. 

Fyrsta setningin sem þær draga upp úr kassanum er setningin:  „Ef þú ert að leita að 

manneskju sem mun breyta lífi þínu, horfðu þá í spegil, þetta byrjar allt með þér. 

Fyrsta skrefið er að tala beint við sjálfan sig. Stattu fyrir framan spegil og horfðu djúpt 

í augun á þér og segðu: Þú ert frábær, þú ert heit, þú getur allt sem þú vilt.“ Með 

þessari setningu fylgja tveir speglar og stelpurnar fara að þylja upp þessa möntru fyrir 

framan speglana. Þegar röddin segir þeim að stoppa þá halda þær að mögulega séu 

þær búnar að finna sannleikann en ekkert gerist. Að lokum finna þær aðra setningu 

„Veldu þér þjáningu, ekkert fæst án þjáningar.“ Þar reynir röddin að segja þeim að til 

þess að öðlast gleði þá þurfi að þjást, ekkert í þessu lífi komi að sjálfu sér heldur þurfi 

að leggja vinnu og elju í það sem maður vill uppskera vel. Að lokum kemst Sirrý út en 

Una verður eftir, hefur ekki fundið sinn sannleika að mati raddarinnar. Því heldur 

Sirrý ein aftur út í lífið og heldur áfram með þáttinn þeirra, ein.  

 

Mynd 7: Sirrý og Una fara með möntruna „þú ert heit, þú ert frábær, þú getur allt sem þú vilt“ fyrir 

framan spegil. Mynd í eigu Steinunnar Bjargar Ólafsdóttur.  
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Mynd 8: Sirrý og Una að hugsa um þjáningu og gleði. Mynd í eign Söndru Lindar Þorsteinsdóttur.  

Það má segja að verkið Sannleikarnir sé ádeila á þær kröfur og væntingar sem við og 

samfélagið setjum á okkur sjálf. Einstaklingurinn þarf að skilgreina sjálfan sig, finna 

sjálfan sig og sinn tilgang. Þú þarft að vera besta útgáfan af sjálfum þér og vera 

stöðugt að finna leiðir til að bæta þig og hámarka árangur þinn. Einstaklingar eru 

farnir að tala um sjálfa sig líkt og fyrirtæki, auka afköst sín en á kostnað hvers? Ennþá 

stærri spurning, til hvers? Markþjálfar og fyrirlestarar fylla bæði Eldborg og heilu 

salina af leitandi áhorfendum og kenna þeim hvernig á að lifa lífinu. Margt af því er 

alls ekki galið og á rætur sínar að rekja til heimspekinga og trúarleiðtoga líkt og 

Friedrich Nietzsche og Búdda. Þeir töluðu til dæmis báðir um þjáninguna og 

Nietzsche vildi meina að þjáning og gleði fylgdust að, samanber því meiri gleði því 

meiri þjáning.21 Hinsvegar er margt sem ber vott um hraða samfélagsins þar sem allt 

er til sölu: „Þú þarft bara að...“ Skyndilausnir eru allsráðandi, við viljum einfaldar og 

fljótlegar lausnir við flóknum vandamálum.  Hjarðhegðunin virðist augljós, við erum 

sífellt mötuð af allskyns upplýsingum um hvernig líf okkar á að líta út þegar við 

höfum fundið hamingjuna. Við sjáum myndir af fallegum íbúðum, hönnunarvörum, 

ferðalögum og fallegu fólki. Allir eru að gera eitthvað skemmtilegt og sýna öllum sem 

vilja hvað lífið er frábært hjá þeim.  

 
21 Friedrich Nietzsche, The gay science. (Leipzig: E. W. Fritzsch, 1887.),95. 
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Við vildum reyna að koma boðskap okkar til skila án þess að prédika yfir fólki. Segja 

það sem við vildum en á sama tíma átti fólk að geta túlkað verkið út frá sínum hugar- 

og reynsluheimi. Við horfum flest mismunandi augum á lífið, höfum mismunandi 

bakgrunn og reynslu og því vildum við alls ekki að verkið yrði að prédikun. Við Sirrý, 

Gunnhildur og Tómas höfðum öll upplifað það á eigin skinni að horfa á verk og 

fengið á tilfinninguna að verið væri að mata áhorfendur á því sem þeim ætti að 

finnast. Það er að segja, maður heyrir hvaða skoðanir höfundur hefur og maður finnur 

sterkt fyrir því. Það gerði andsnúin boðskapnum, það vildum við reyna að forðast í 

lengstu lög í okkar verki.  

 

Lokaorð 
Það má með sanni segja að ferlið sem við fórum í gegnum við að skapa verkið 

Sannleikana hafi verið lærdómsríkt og gefandi. Ég er sannarlega reynslunni ríkari og 

er með mikið af nýjum verkfærum í verkfærakassanum sem ég tek með mér í verkefni 

framtíðarinnar. Við renndum algjörlega blint í sjóinn þegar við ákváðum að hefja 

þetta ferli, það eina sem við vissum í raun var að þetta yrði krefjandi og alls ekkert 

víst að okkur myndi takast ætlunarverkið. Við vissum að það yrði mikil áskorun að 

semja söngleik á einu ári. Róm var ekki byggð á einum degi og það á einnig við um 

verk eins og Sannleikana. Það var sannarlega gæfuspor að fá þau Gunnhildi og Tómas 

með í þetta verkefni og ég er ánægð með hvernig til tókst. Allar þær aðferðir sem við 

gerðum tilraunir með, hvort sem við nýttum okkur þær með beinum hætti í verkið eða 

ekki, hjálpuðu til við að gera verkið að því sem það síðan varð.   

Samstarf við alla aðila var gott og hreinskilni og traust ríkti á milli okkar en við Sirrý 

og Gunnhildur unnum sérstaklega náið saman. Við virtumst langoftast vera á sömu 

bylgjulengd með það hvernig við vildum hafa hlutina og ef einhver ágreiningur var þá 

vorum við fljót að leysa hann með því að tala einlæglega saman. Það var skemmtilegt 

að sjá hvar styrkleikar okkar blómstruðu á mismunandi stöðum, Sirrý gat spunnið 

endalaust skemmtilega texta á staðnum meðan ég átti auðveldara með að skrifa allt 

niður fyrirfram og síðan unnið upp úr því. Mér fannst við alltaf sterkastar þegar við 

sátum saman að spjalla sem vinkonur og þá komu gullmolarnir í röðum. Það var líka 

þannig að mikill trúnaður ríkti á milli okkar og ef einhver átti erfiðan dag þá risu hinar 
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upp og aldrei misstum við alveg niður eldmóðinn, þrátt fyrir miklar sveiflur í 

samfélaginu sökum heimsfaraldurs.  

Það ber að minna á að þessi greinargerð er að sjálfsögðu langmest byggð á upplifun 

minni af gerð verksins og er  mín túlkun á þeim boðskap sem við vildum koma til 

skila. Í mínum huga fékk verkið nafnið Sannleikarnir þar sem verið að segja okkur 

sannleikann. Sannleikann um hvernig lífið á að vera. Þá má spyrja sig hver á þann 

sannleika, eru það auglýsendur, framleiðendur eða kapítalisminn sjálfur, sem eru að 

segja okkur hvernig lífið eigi að vera og hvernig við ættum að upplifa hamingjuna. 

Sannleikarnir eru vissulega ádeila á þær kröfur sem við setjum á okkur, 

lífsgæðakapphlaupið, samfélag drifið af metnaði einstaklingsins til að vera besta 

útgáfan af sjálfum sér. Þessi metnaður virðist vera ríkjandi í tilveru okkar. Við erum 

alltaf að keppast, við okkur sjálf og aðra. Bera okkur saman við hvort annað og dæma 

okkur út frá öðrum. Það er kannski í sjálfu sér allt í lagi en við þurfum að vera 

meðvituð um áhrifin af þessum metingi, vera meðvituð um það sem er að gerast í 

kringum okkur og vita að við höfum alltaf val. Við þurfum ekki að fylgja straumnum 

eða vera eins og næsti maður og það er bara í góðu lagi.  

Sannleikarnir héldu áfram að þróast fram að sýningardegi og það væri spennandi að 

halda þeirri vegferð áfram. Það væri gaman að geta þróað hana lengra, bætt við þeim 

senum sem voru settar til hliðar og halda áfram að móta persónurnar. Mögulega væri 

hægt að sækja um styrki til að setja sýninguna upp á fleiri stöðum og ná til fleirri 

áhorfendahópa þar sem ég tel að margir geti samsamað sig við sögn verksins.  
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Viðhengi 
			Inngangur	-	munkalag	+	pepp 
 

Byrjum	að	syngja	eftir	1	mín 
Hér	er	hinn	heilagi	sannleikur 
Svo	kemur	þögn 
Hér	er	hinn	heilagi	sannleikur 
Þögn 
Hér	er	hinn	heilagi	sannleikur 
Styttri	þögn/dok 
Hlustið	á	orð	mín 
Þögn 
Hlustið	á	orð	mín 
Þögn 
Hér	er	hinn	heilagi	sannleikur 
Þögn 
Hlustið	á	orð	mín 
Þögn 
Hér	er	hinn	heilagi	sannleikur 
Þögn 
Fylgið	oss	 
Þögn 
Hlustið	á	orð	mín 
Þögn 
Fylgið	oss 
Þögn 
Hér	er	hinn	heilagi	sannleikur 
Hlustið	á	orð	mín 
Fylgið	oss 

 
 

Báðar:	Velkomin!	 
 
Sirrý:	Eruð	þið	tilbúin!!!!! 
 
Una:	Þið	eruð	hér	til	að	heyra	hinn	heilaga	sannleika!! 
 
Sirrý:	Eruð	þið	tilbúin	að	bjóða	topporku	inn	í	líf	ykkar! 
 
Una:	Hleypið	henni	inn! 
Sirrý:	Lífið	byrjar	hjá	þér! 
 

Sirrý:	Líf	þitt	breytist	þegar	þú	breytist	og	byrjar	að	breyta! 
 
Una:	Breytingin	er	hér,	hún	hefst	hér	í	dag,	hér	er	orkan,	hér	er	lífið,	hér	er	
tilgangurinn.	 



 

 26 

 
Sirrý:	Við	göngum	markvisst	í	átt	að	betra	lífi! 
 
Báðar:	Haltu	í	hönd	okkar	og	gakktu	inn	í	lífið	sem	þig	langar	í,	saman	við	vöxum.	 

Una:	Þið	fáið	svör	við	öllum	ykkar	spurningum! 

Sirrý:	Fylgið	okkur,	lærandi! 

Una:	Ég	veit	hvað	ég	vil	en	veist	þú	hvað	þú	vilt. 

Sirrý:	Ég	trúi	á	mig	og	þú	getur	trúað	á	þig,	 

Báðar:	Við	lifum,	Við	lifum	að	læra,	Við	lærum	að	lifa	lærandi	x3 

Sirrý:	Af	hverju	eruð	þið	hérna,	Til	að	hlusta	á	mig	fyrirlesa,	fyrir	þig	að	lesa,	En	
um	hvað,	Kannski	um	lífið,	Kannski	um	dauðann 

Una:	Við	erum	hér	til	að	hlusta	á	orð	þín	því	ég	er	orð	þitt	og	ég	les	fyrir	þér.	Hver	
er	ég?	Bara	einhver	sem	get	allt!		 

Báðar:	Því	ég	trúi	á	mig	og	þú	getur	trúað	á	þig! 

Una:	En	hvernig	getur	þú	trúað	á	þig?	Það	færðu	að	vita, 

Báðar:		Eftir	auglýsingahlé! 

Break	-	við	tölum	saman:	 
 
Erum	out	of	breath	og	pínu	eftir	okkur.	 
 
Sirrý:	ómægod	 
 
Una:	er	ekki	vatn	hérna	einhversstaðar 
 
Sirrý:	Þetta	gekk	bara	vel. 
 
Una:	Jújú,	ágætlega,	mætti	læra	sporin	betur 
 
Sirrý:	kannski	ef	þú	værir	ekki	alltaf	að	breyta 
Þeim… 
 
Una:	Það	bara	svo	gott	að	ögra	sér 
 
Sirrý:	okei…	ertu	búin	að	heyra	um	þarna	sjálfshjálparherbergið 
 
Una:	Nei	hvað	er	það? 
 
Sirrý:	Þetta	er	svona	einhverskonanar	öðruvísi	sjálfshjálparnámskeið 
 
Una:	svona	alveg	eiins	og	við	erum	að	gera? 
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Sirrý:	Jaa	já	nema	þetta	er	meira	svona	intense. 
 

Rödd:	við	erum	live	eftir	3,2,1 
 
Vúhúúú	 
 
Una:	Velkomin	aftur! 
 
Sirrý:	Voruð	þið	nokkuð	að	láta	auglýsingarnar	plata	ykkur! 
 
Una;	Af	hverju	erum	við	hér	til	að	hjálpa	ykkur! 
 
Una:	ég	ætla	að	segja	ykkur	sögu 
 
Una:	Ég	sat	inn	í	eldhúsi	og	horfði	á	bollann	og	hann	var	úr	rúmfatalagernum,	ég	
hugsaði,	ég	get	ekki	verið	manneskjan	sem	drekkur	úr	rúmfatalagersbollanum.	
Nú	drekk	ég	úr	mumin	bolla.	 

Sirrý:	Ævintýralegasta	sem	ég	gerði	síðasta	sumar	var	að	fara	í	sund	í	Mosó,	með	
kokteil	í	brúsa.	Núna	er	ég	búin	að	gista	í	kúlunni	3x	og	alltaf	með	kampavín	í	
hönd! 

Una:	En	hvernig	fórum	við	að	þessu,	þið	fáið	að	vita	það,	núna! 

 
Næsti	dagur,	sjálfshjálparherbergið. 
 

Sirrý	gengur	inn	að	spila	á	flautu...	Una	labbar	inn	að	lesa	bækling 

Sirrý:	Nei	hæ! 

Una	(með	status):	Hæ 

Sirrý:	Þú	bara	hér,	líka 

Una:	já 

Sirrý:	Hvað	ertu	að	lesa	? 

Una:	bæklinginn,	ert	þú	ekki	að	fara	í	þetta	sjálfshjálparherbergi	líka	eða,	er	þetta	
ekki	biðstofan? 

Sirrý:	Jú,	eða	ég	held	það!	Ég	bjóst	nú	ekki	við	að	sjá	þig	hér! 

Una:	jáá	ég	er	bara	að	skoða	keppinautinn 

Sirrý:	Okei	kúl	ég	er	bara	að	reyna	að	bæta	við	mig	þekkingu 

Una:	Bara	alltaf	að	hámarka	sig,	verða	betri 
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Sirrý:	Besta	útgáfan	af	sjálfum	sér 

Una:	Einmitt 

Sirrý:	Það	gekk	alveg	vel	í	gær 

Una:	Jáá	þetta	var	alveg	fínt	bara,	vorum	alveg	flottar,	mættir	samt	alveg	læra	
dansinn	kannski	aðeins	betur 

Sirrý:	okey,	þú	mátt	samt	alveg	hætta	að	breyta	honum 

Una:	já	okey,	maður	er	bara	alltaf	að	reyna	að	ögra	sér.	 

Sirrý:	en	hvað	ætlum	við	séum	að	fara	að	gera,	ætlum	við	séum	tvær	í	þessu	
herbergi,	ég	hélt	að	maður	yrði	bara	einn,	 

Una:	jáh	það	er	spurning 

Guð:	Velkomin		í	sjálfshjálparherbergi	221,	ekki	efast	um	neitt	sem	hér	
gerist,	allir	koma	breyttir	út	.	Það	eina	sem	þið	þurfið	að	gera	til	að	komast	
héðan	er	að	finna	sannleikann	og	verða	besta	útgáfan	af	ykkur	sjálfum.	Nú	ef	
ykkur	tekst	það	ekki	þá	verðið	þið	því	miður	fastar	hérna	inni,	en	ég	hef	fulla	trú	
á	ykkur	og	munið	bara,	sama	hvað,	þá	elska	ég	ykkur. 
 
	Sirrý:	Fastar	hér	inni? 
 
Guð:	Já,	þið	þurfið	einhverja	hvatningu 
 
Una:	ætli	hún	hafi	verið	að	meina	í	alvöru,	ég	er	að	fara	í	klippingu	á	eftir.	 
 

Guð	kynnir	leikmennina:	í	hægra	horni 

Sigríður:	 
25	ára 
Býr	í	foreldrahúsum 
Hefur	ALDREI	ÁTT	KÆRASTA	(Sirrý:	það	er	ekki	satt) 
Sefur	hjá	öllu	sem	býðst	(Sirrý:	ok	það	er	satt) 
 
Í	vinstra	horni:	 
 
Una	María:	 
30	ára 
Býr	í	foreldrahúsum 
Kann	ekki	að	finna	sér	maka 
Sefur	hjá	vinum	sínum 
Una:	ok	þetta	var	ekki	svo	slæmt 
Ooog	er	skotin	í	frænda	sínum 
Una:	við	erum	fjórmenningar 
 
GUÐ:	Þá	eru	þátttakendur	búnir	að	kynnast	nóg.	Sirrý.	Af	hverju	ertu	hér? 
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Sirrý:	Mig	langar	að	lifa	lærandi.	Verða	besta	útgáfan	af	mér. 
 
GUÐ:	Ömurlegt	svar,	ekki	satt.	Af	hverju	ertu	hér? 
 
Sirrý:	Einu	sinni	fór	ég	bíó,	og	ég	var	ein,	það	var	bara	fínt,	hversu	oft	getur	
maður	farið	í	bíó	einn	áður	en	það	verður	skrýtið?		Ég	verð	að	fara	að	gera	hluti	
sem	gerir	mig	að	meira	spennandi	manneskju.	Að	fólk	skoði	story	hjá	mér	og	
segi,	ómæ	ég	vildi	að	ég	væri	meira	eins	og	Sirrý.	Ég	vil	ekki	vera	manneskjan	
sem	gerir	grín	af	sínu	eigin	lífi,	ég	vil	geta	sagt,	já	ég	fór	í	hestaferð	norður	um	
helgina,	í	staðinn	segi	ég,	ég	fór	í	pizzu	til	bróður	míns	um	helgina,	horfði	svo	á	
netflix.	 
 
GUÐ:	Úfff...enn	glatað.	En	þú	Una?	Hvers	vegna	er	Una	hér? 
 
Una:	Já,	sem	markþjálfi	þá	verður	maður	alltaf	að	toppa	sig... 
 
GUÐ:	NEI!!!	Af	hverju	ertu	hér	í	raun	og	veru? 
 
Una:	Ég	vil	eignast	kærasta.	Nú	má	röðin	vera	komin	að	mér.	Ég	vil	geta	sagt	
þegar	vinkonur	mínar	vilja	fara	í	bíó,	nei	ég	get	ekki,	kæró	ætlar	að	elda	fyrir	mig	
eða	nei	get	ekki,	við	kæró	ætlum	að	púsla	í	kvöld.	Í	staðinn	sötra	ég	rauðvín	og	
horfi	á	sjónvarpið	með	mömmu	og	pabba.	 
 
GUÐ:	Þið	eruð	nú	meiri	greyin.	En	núna	er	komið	að	breytingu	í	ykkar	lífi. 
 
Guð:	Hér	inni	er	lausnin	við	öllum	ykkar	vandamálum,		þið	þurfið	bara	að	leita:	 
Leita?	 
Guð:	Leita 
Sirrý:	Hvar	eigum	við	að	leita?	Hér	inni	eða	innra	með	okkur? 
Una:	Það	er	ekkert	hérna 
Guð:	Leitið	bara! 
Sirrý:	Fugl	eða	fiskur 
Guð:	Kaldar 
Kaldari 
Kaldari! 
Heitar 
Heitari	 
Heitari! 
Brennandi	heitar 
 
Setning	úr	krukku: 
Ef	þú	ert	að	leita	að	manneskju	sem	mun	breyta	lífi	þínu,	horfðu	þá	í	spegil,	þetta	
byrjar	allt	með	þér.	Fyrsta	skrefið	er	að	tala	beint	við	sjálfan	sig.	Stattu	fyrir	
framan	spegil	og	horfðu	djúpt	í	augun	á	þér	og	segðu:	Þú	ert	frábær,	þú	ert	heit,	
þú	getur	allt	sem	þú	vilt. 
 
Stelpurnar	kyrja	þú	ert	frábær,	þú	ert	heit	þú	getur	allt	sem	þú	vilt	í	spegil.	Sem	
þróast	útí	lag. 



 

 30 

Speglasena,	píkupopp 
Sirrý	talað	2x	og	svo	sungið	í	loop 
Segðu	það	í	spegilinn 
	þá	verður	það	satt 
Segðu	það	nógu	oft 
Þú	verður	betri	í	dag	 
 
Una: 
Heit,	sæt,	get	allt	 
Betri	í	dag 
veit	hvað	ég	vil 
Næ	í	það 
 
Tónlistin	stoppar	skyndilega 
Guð:	STOPP!	 
 
Guð:	JÆJA.	Hérna.	Þú	veist.	Dragið	næsta	miða. 
 
Þjáning:	Viljum	sefjun.		-	Kór	tekur	undir	því	meiri	gleði	því	meiri	þjáning 
Drögum	miðann: 
Veldu	þér	þjáningu	ekkert	fæst	án	þjáningar.	 
 
Guð	segir	-	guð	tónar:	Veldu	þér	þjáningu,	lífið	er	þjáning.	Ekkert	fæst	án	
þjáningar.	Því	meiri	gleði,	því	meiri	þjáning.	 
 
Guð	heldur	áfram,	til	að	eignast	pening	þarf	að	vinna	ógeðslega	mikið	-	því	meiri	
gleði	því	meiri	þjáning,	 
 
Guð:	”Til	þess	að	fá	draumastarfið	þarftu	að	leggja	hart	að	þér	og	fórna	miklum	
frítíma	fyrir	þitt	fag.” 
 
Því	meiri	gleði,	því	meiri	þjáning. 
 
Guð:	“Ef	þú	vilt	fallegar	og	heilbrigðar	tennur	þarftu	líka	að	nota	tannþráð.” 
 
Því	meiri	gleði,	því	meiri	þjáning. 
 
Guð:	“Til	að	finna	ástina	þarftu	að	sýna	hver	þú	ert	í	raun.”	 
 
Una:	Til	þess	að	eignast	góðan	kærasta	verð	ég	að	taka	áhættur	og	eiga	á	hættu	
að	vera	hafnað,	því	meiri	gleði	því	meiri	þjáning.	 
 
Sirrý:	Til	að	vera	góð	á	flautu	þarf	ég	að	æfa	mig	rosa	mikið,	því	meiri	gleði	því	
meiri	þjáning.	 
 
Lífið	er	ósanngjarnt, 
Þjáning	er	val 
Veldu	þér	þjáningu 
Höfnun	óumflýjanleg	 



 

 31 

 
Því	meiri	gleði,	því	meiri	þjáning 
 
Guð:	Það	er	komið	nóg	af	þessum	söng!	Hvað	eruð	þið	búnar	að	læra	hér	í	dag? 
Sirrý:	hmm	ég	veit	núna	að	ég	verð	að	hætta	að	fylgja	öðrum,	leggja	hart	að	mér	
til	að	fá	það	sem	ég	vil. 
Una:	Ég	þarf	að	þjást 
Guð:	Til	hamingju	Sirrý	þú	hefur	fundið	þinn	sannleika	og	kemst	héðan	út.	Una	
ekki	alveg,	haltu	áfram	að	finna	þinn	sannleika. 
Sirrý:	Já	okei	þannig	ég	fæ	bara	að	fara,	 
Una:	mundu	bara	dansinn 
Sirrý:	oki 
 
Upphafsatriði	aftur 
Sirrý	kemur	inn	með	flautuna,	upphafsatriði	flutt	aftur	og	Sirrý	leikur	bæði	Unu	
og	sjálfa	sig. 
 
The	end 
 
 
 
 
 

 


