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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð fjallar um allar þær tæknigreinar sem ég nýtti mér í ferlinu á lokaverkinu 

okkar, Krufning á Sjálfsmorði eftir Alice Birch í leikstjórn Mörtu Nordal og Önnu Maríu 

Tómasdóttur. Ég nýtti mér að mörgu leiti tækni sem ég hef lært í skólanum. Má þar nefna 

Kerfi líkamlegra gerða, Viewpoints, Chekov og raddtækni. Svo fer ég inn á tækni sem ég 

hef sjálf þróað með mér, eins og ég tel okkur flest gera í þessu starfi að einhverju leiti, til 

dæmis við að læra texta utanbókar. Þar að auki velti ég fram hugleiðingum um tækni sem 

mig langar að ná að þróa betur með sjálfri mér, að fella tár á kjúi. Ritgerðin er skrifuð út 

frá eigin reynslu og sjónarmiðum og notaðist ég við heimildir um ákveðnar tæknigreinar 

mér til stuðnings, kennslubækling Egils Heiðars Antons Pálssonar um Kerfið og 

netheimildir. Ég fjalla um hvernig listin að leika kemur stundum til okkar áreynslulaust en 

stundum ekki og að tæknin getur gripið okkur sem leikara eða leikkonur þegar við erum 

óörugg. Svo kem ég líka inn á það hvað það er mikilvægt að sleppa stundum tökunum, 

gleyma tækninni og bara leika sér. Töfrarnir finnast bæði innan og utan tækninnar. Við 

lærum tæknina til að hafa vald á henni, ekki til að hún hafi vald á okkur.  
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Inngangur 

„Annað hvort ertu með þetta eða ekki,“ er setning sem ég hef heyrt varpað fram í samhengi 

við undirbúningsvinnu leikarans fyrir hlutverk. Þá til þess að grafa undan mikilvægi þess að 

hita sig upp, vinna heimavinnu sem leikari eða eyða of miklum tíma í að pæla í því sem 

maður er að fara að gera. Það grefur einnig undan allri tæknivinnu því ef maður er annað 

hvort með þetta eða ekki er ekkert pláss til að vaxa og dafna. Ég er mjög ósammála því að 

þetta hugarfar gagnist í vinnu leikarans að nokkru leiti en veit að sumir hafa raunverulega 

þetta hugarfar þegar kemur að listinni þó að það sé líklega tiltölulega óalgengt. Eitt af því 

sem ég hef lært í mínu leikaranámi er að því meira sem leikarinn gefur í hlutverk eða verkefni 

sem hann tekst á við því meira fær hann til baka. Vissulega trúi ég því að hluti af starfinu sé 

fólginn í hæfileikum og töfrum sem er erfitt eða ómögulegt að útskýra en ég veit líka að 

sjaldan kvikna hinir sönnu töfrar nema vinnan sé unnin og leikarinn leggi auðmjúkur allt í 

sölurnar. Ef við værum annað hvort með þetta eða ekki þyrftum við væntanlega ekki að fara 

í nám til að læra leiklist.  

Nú er ég við það að ljúka þriggja ára námi til BA-prófs í leiklist. Ég hef fengið alls kyns tæki 

og tól í verkfærakistuna mína til að hjálpa mér að verða besta mögulega leikkona sem ég get 

orðið. Hluti af því sem við höfum sankað að okkur í gegnum námið er hugarfar þegar kemur 

að listinni en það skiptir miklu máli að vera með hausinn á réttum stað til að ná því besta úr 

sjálfum sér. Annað er tækni. Fullt af tækni. Það er til tækni til að gera nánast allt tengt vinnu 

leikarans og ekki bara ein leið heldur margar mismunandi, enda erum við eins mismunandi 

og við erum mörg. Til dæmis er til tækni til að hjálpa leikurum við að vera sannur/sönn í 

aðstæðum, tækni við að búa til persónu, tækni við að komast út úr höfðinu og niður í 

líkamann, tækni við að nota röddina, tækni við að læra texta utanbókar og svo má lengi áfram 

telja. Oft búa leikarar sér líka til sína eigin tækni við ýmislegt tengt starfinu.  

Við uppsetningu útskriftarverksins okkar Krufning á Sjálfsmorði eftir Alice Birch nýtti ég 

mér óspart þessi tæki og tól sem mér hafa verið færð síðustu þrjú árin til að skila af mér og 

segja sögu Carol, sem ég túlkaði, eins vel og ég mögulega gæti. Án tæknikunnáttu, mikillar 

undirbúningsvinnu, heimavinnu og eljusemi hefði ég aldrei getað skilað af mér hlutverkinu 

enda er Krufning á Sjálfsmorði virkilega krefjandi verk fyrir leikarann. Líka áhorfendur ef 

því er að skipta, og því skipti enn meira máli að leikararnir væru með allt sitt á kristaltæru 

svo að sagan skilaði sér. Í þessari ritgerð leitast ég við að svara rannsóknarspurningunni; 
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Hvernig gagnast leiktækni mér sem leikkonu og hvernig nýtti ég tækni inn í vinnu mína við 

hlutverk Carol í útskriftarverkinu Krufning á Sjálfsmorði?  

1. Kerfi líkamlegra gerða 

Fyrsta tæknin sem okkur var kynnt í náminu til að hjálpa okkur með leiktúlkun var Kerfi 

líkamlegra gerða. Það er byggt á rannsóknum og kennslu Konstantín Stanislavski en hefur 

verið þróað áfram af nemendum hans og nemendum þeirra.1 Við kynntumst Kerfinu á fyrstu 

önninni okkar þar sem við fórum í tveggja vikna senuvinnu úr Eldrauninni en síðan fengum 

við betri kennslu í því og notuðum það mjög mikið í Grikkja áfanganum okkar á þriðju önn 

þar sem við lékum Antígónu. Stanislavski taldi sjálfan sig vera slakan leikara og markmið 

hans með rannsóknum sínum var að finna fyrir leikarann meðvitaða leið að hinu 

ómeðvitaða.2  

„Hversdagslegt líf okkar er yfirleitt í föstum skorðum. Við hugsum vanalega ekki svo mikið 

um það. En á því augnabliki sem við reynum að sviðsetja líf okkar, þá snarbreytist þetta. 

Þetta  hversdagslega líf sem við sköpum á sviði leysist alveg upp, það verður stíft og 

tilgerðarlegt.“3 

„Leikarinn getur nýtt sér þessa tækni til að skapa mannlegt líf, lífrænt líf, á sviði – persónu 

sem við skynjum sem manneskjulega, með mannlegar hugsanir og gerðir.“4 

Þetta segir Egill Heiðar um Kerfið í kennslubæklingi sem hann setti saman fyrir nemendur 

Listaháskóla Íslands. Í grunninn er Kerfið því notað til að hjálpa okkur að vera sönn á sviði. 

Hið eilífa verkefni leikarans. Stundum gengur það vel og stundum ekki og þá er mjög gott 

að hafa tök og þekkingu á slíkri tækni til aðstoðar. Til dæmis virkuðu sumar senur mjög 

fljótlega og áreynslulaust í Krufning á Sjálfsmorði ferlinu en sumar þurfti ýtarlega 

greiningarvinnu til að smella saman. Kerfið er greiningartækni sem hjálpar leikurum að átta 

sig á því sem er raunverulega að eiga sér stað í senum og mjög gagnlegt að því leiti því að 

ef leikarinn skilur ekki hvað er í gangi eða hvaða sögu hann á að vera að segja þá er nær 

 
1 Pálsson, „Kerfi líkamlegra gerða,“ 1. 
2 Pálsson, „Kerfi líkamlegra gerða,“ 2-3. 
3 Pálsson, „Kerfi líkamlegra gerða,“ 1. 
4 Pálsson, „Kerfi líkamlegra gerða,“ 3. 
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ómögulegt að vera sannur. Þegar leikarinn hefur greint senuna og skilur kringumstæðuna þá 

veit hann frekar hvernig persónan sem hann leikur hagar sér í þeirri kringumstæðu.  

Ég er alls enginn meistari í Kerfinu enda hef ég ekki helt mér í það af fullri alvöru fyrir utan 

þessi tvö námskeið þar sem við vorum kynnt fyrir því í skólanum. Hins vegar nýti ég mér 

hluta þess mjög reglulega. Það sem ég notast þá aðallega við er að greina senur niður í 

kringumstæður með hindrunum og að greina ásetninga persónunnar minnar. Ég finn það svo 

vel að þegar þessir hlutir koma ekki náttúrulega til mín þá fer ég upp í hausinn á mér og verð 

óörugg í því sem ég er að gera. Stundum skil ég ekki strax af hverju og svo allt í einu fatta 

ég til dæmis að ég veit ekkert af hverju persónan mín situr bara á þessum bekk og bíður eftir 

því sem virðist vera ekkert. Af hverju fer persónan ekki bara ef hún vill ekki vera þarna. Þá 

eru kannski einhverjar hindranir sem ég sem leikkona er að fara á mis við, eða það þarf að 

breyta einhverju í því hvernig senan er lögð. 

Við vinnuna á Krufning á Sjálfsmorði gagnaðist Kerfið mér vel í þeim senum sem ég var 

óviss, óörugg og fannst ég ekki ná að sitja vel í senunni eða koma sögunni sem senan átti að 

segja til skila. Þá var vandamálið oftast leyst með því að greina betur hver kringumstæðan 

var, hver afstaða Carol, persónunnar minnar, var eða að vinna með ásetninga og samræma 

þá með mótleikurum mínum í takt við ásetninga hinna persónanna í senunni. 

Ef maður vill gera hverdagslega hluti á sviði, svo trúverðugt sé, má segja að maður þurfi 

að læra allt upp á nýtt. Maður þarf að læra móðurmál sitt upp á nýtt, líkt og um erlent 

tungumál væri að ræða. Til þess að geta lært slíkt er nytsamlegt að hafa málfræði. 

Málfræði útskýrir kerfisbundið þær reglur, sem maður gefur ekki gaum, þegar móðurmálið 

er talað. Kerfi líkamlegra gerða er slíkt málfræðikerfi. Málfræði mannlegs lífs. Kerfi sem 

hjálpar til við að skapa líf á sviði.“5 

Þetta er annað sem er þægilegt við Kerfið. Það gefur leikaranum og samstarfsaðilum eins og 

leikstjóra sameiginlegt tungumál og auðveldar þannig vinnuna. Stundum í svona ferli er 

verið að ræða um hluti sem er erfitt að setja í orð svo að allt sem setur leikara og mótleikara 

eða leikstjóra á sömu blaðsíðu hjálpar til. Ég fann það aðeins í ferlinu á Krufning á 

Sjálfsmorði að mér fannst ég ekki alltaf tala sama tungumál og Marta, önnur af leikstýrunum. 

Til dæmis hvað varðar fyrstu senuna í verkinu. Hún tók langan tíma að smella saman hjá 

okkur. Ég og Almar mótleikari minn reyndum ýmislegt aftur og aftur og skyldum aldrei 

almennilega af hverju senan var ekki að virka. Ég greindi senuna út frá Kerfinu og fann út 

 
5 Pálsson, „Kerfi líkamlegra gerða,“ 1. 
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að minn ásetningur var að komast heim, það var það eina sem Carol vildi á því augnabliki. 

Marta hins vegar gekk út frá því að ásetningurinn minn í senunni væri að „ekki tala um 

hlutina“ en ásetningur Almars væri „að tala um hlutina“. Marta talaði um að ég ætti að loka 

á hann og vera passíf. Hann væri meira að snúast í kringum mig og reyna að draga upp úr 

mér hlutina. Mér fannst það erfitt af því að eins og Kerfið kennir er mjög óleikbært að vera 

með neikvæðan ásetning, semsagt að vilja ekki eitthvað. Ég ræddi það við Mörtu en við 

náðum ekki að komast á sömu blaðsíðu enda höfðum við mismunandi skilning á orðinu 

ásetningur að því er ég held. Ég held samt að hvorug okkar hafi endilega haft rangt fyrir sér. 

Það var rétt að hún var ekki tilbúin að ræða hlutina en það virkaði ekki fyrir mig sem 

ásetningur því að það leiddi af sér líkamlegu gjörðina að loka á Almar og vera passíf á meðan 

að orðin sem ég sagði snerust um að fara heim og þar af leiðandi hreyfast. Ef hana langaði 

heim af hverju var hún þá ekki að reyna að komast heim í staðin fyrir að standa eins og 

klettur. Eitt skipti þegar við vorum að vinna í þessari senu með Önnu Maríu, hinni 

leikstýrunni þá small senan. Við ákváðum að byrja á núlli og gleyma öllum fyrri 

leikstjórnarnótum. Þá sagði þetta sig sjálft. Það er Almar sem vill ekki fara heim, heldur 

útkljá hlutina svo hann stendur eins og klettur. Ég þarf að leika meira á hann, nota herbrögð 

til að ná honum með mér heim. Ef ég er föst í herbragðinu að loka á hann því ég vil ekki tala 

um hlutina þá gerist ekkert í senunni því ég er bara að loka á hans ásetning en ekki að vinna 

í að fá ásetningi mínum framgengt.  

Í þessu tilfelli hjálpaði Kerfið mér þegar ég notaði það eins og mér hefur verið kennt. 

Stundum finnst mér Kerfið samt ekki hjálpa og það er einmitt ástæðan fyrir því að ég nota 

það mest bara til að grípa mig þegar ég er óviss og óörugg. Sumir segja að hægt sé að greina 

allar senur og allt efni með Kerfinu og skipta því í kringumstæður og finna ásetninga í hverri 

kringumstæðu og kannski er það rétt. Stundum bara hjálpar það mér ekki endilega. Í 

Grikkjum til að mynda fannst mér ekkert mál að greina allt verkið í þaula, allt var klippt og 

skorið þar en mín upplifun við vinnuna á Krufning á Sjálfsmorði var önnur. Í sumum senum 

hentaði alls ekki að greina textann í þaula, stundum gaf það mér bara ekki neitt. Það voru 

kannski langir partar sem voru ásetningslausir eða þar sem persónan var í stanslausum lestri 

áður en ásetningur kom upp og stundum gaf textinn sjálfur ekki upp hver ásetningurinn var 

heldur þurfti ég sem leikkona að taka ákvarðanir, meira útfrá sköpunargleði og 

tilraunastarfsemi heldur en að grafa allt upp úr textanum og tæknilegri greiningu. Það sem 

ég held nefnilega að geti gerst ef maður hengir sig of harkalega í einhverja tækni eða reglur 

að þá geti það farið að hefta mann. Lykillinn fyrir mér er að vera í flæðinu, hafa 
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verkfærakistuna tilbúna ef þess þarf en líka vera tilbúin að brjóta allar reglur og öll lögmál 

til þess eins að taka áhættu og prófa eitthvað nýtt eða ófyrirsjáanlegt. Í mínum huga finnast 

töfrarnir bæði innan og utan tækninnar eða regluformsins. Við lærum tæknina til að hafa 

vald á henni, ekki til að hún hafi vald á okkur. 

2. Viewpoints 

Snemma í ferlinu þegar við vorum ennþá að kynnast persónunum sem við vorum að leika 

kom Vala hreyfikennari og var með okkur nokkrum sinnum fyrir hádegi og leiddi okkur í 

gegnum viewpoints karakterspuna þar sem við notuðumst við persónurnar úr verkinu. Mér 

fannst frábært að nota Viewpoints á þessum tíma ferlisins þegar við vorum í karaktersköpun.  

„As a method of actor training, Viewpoints encourages actors to focus less on their 

characters’ psychology and more on observation and movement.“6 

Okkar leið var kannski ekki bara 100% Viewpoints tæknin heldur leiðir Vala okkur í gegnum 

sína leið að þessu þar sem það eru persónurnar sem fara í Viewpoints en ekki leikararnir. 

Það er fyrst og fremst mjög gaman en hjálpar líka gríðarlega til við karaktersköpun þar sem 

við fáum nægan tíma til að dvelja í karakterunum sem við eigum að leika. Þá gefst tími til 

að rannsaka hvernig þeir eru í líkamanum og hvernir þeir hreyfa sig og svo líka hvernig 

sambönd þeir eiga við aðra karaktera, hvernig þeir horfa á hvorn annan og svo framvegis. 

Við búum til „psychological gestures“ og „everyday gestures“ og veljum setningar úr 

verkinu og staðreyndir um karakterana okkar og höfum því úr nægu að moða þegar við erum 

komin djúpt inn í spunann. Það er stundum alveg mögnuð upplifun og fullt af uppgötvunum 

sem eiga sér stað. 

„While Viewpoints can certainly help you improve as an individual actor, it is, at its core, a 

group effort. Viewpoints can be used to build a closer ensemble, make adjustments to 

characters and scenes, establish a physical vocabulary for the world of the play, or discover 

unexpected choices.“7 

Viewpoints hjálpaði einmitt mjög mikið við að samstilla hópinn, hjálpa okkur að finna að 

við erum öll að leika í sama verkinu og koma sömu sögunni til skila. Það er mjög mikilvægt 

 
6 „Understanding Viewpoints“. 
7 „Understanding Viewpoints“. 
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í verki eins og Krufning á Sjálfsmorði. Leikhópurinn verður að vinna saman eins og 

gangverk í klukku og styðja endalaust við hvort annað. Ég gæti alveg trúað því að það væri 

hætt við því að leikarar verði svo uppteknir af því sem þeir sjálfir eru að gera að þeir myndu 

gleyma hópnum og hve stór hluti af því að setja upp svona verk er samvinnan. Sérstaklega í 

þeirri aðstöðu sem við erum í. Við erum að klára skóla og fæst okkar vita hvað tekur við. 

Okkur langar öllum svo að standa okkur vel og það verður svo mikið í húfi við uppsetningu 

á verki sem er það síðasta sem við gerum undir verndarvæng skólans. Engu að síður finnst 

mér okkur hafa tekist mjög vel til að setja fókusinn á hópinn og samvinnuna en týna okkur 

ekki í okkur sjálfum. 

3. Chekov 

Ég er mjög hrifin af Michael Chekov tækninni. Hún byggist á ýmindunaraflinu, skapandi 

hugsun og því að búa eitthvað til með líkamanum og þá koma tilfinningarnar fremur en að 

búa til tilfinningarnar og þá eltir líkaminn eins og Kerfi Stanislavski kennir. Mín reynsla er 

sú að hvorugt er réttara en annað en það er bara misjafnt hvað hentar fólki. Chekov var 

nemandi Stanislavskis sem ég talaði um í fyrsta kafla en tók að þróa sína eigin tækni. 

„As he was taught by Stanislavski himself, Chekhov’s approach also follows the idea of 

accessing an emotional response in the actors’ work. Becoming the character takes on a 

slightly different light though, as Chekhov uses physical techniques to find the character. 

‘Psychological gestures’ is a concept designed by Chekhov to help the actor find his/her 

particular role. This involves the actor externalising an inner want or trait from the 

character in a gesture which will then affect the performance on a subconscious level later 

via the physical memory.“8 

Almennt virkar þessi tækni fyrir mig svolítið eins og auka krydd á það sem ég er að gera. Ég 

er þannig að mér finnst mjög mikilvægt að skilja allt sem ég er að gera tilfinningalega þannig 

að ég nota mér Chekov bara sem auka. Þegar ég er búin að skilja og vil kannski komast hratt 

inn í einhverja tilfinningu þá á ég til að ímynda mér einhverja áferð á loftinu eða hita eða 

kulda eða eitthvað því um líkt. Eitthvað sem tengist andrúmsloftinu. Ég gerði það oft í 

Krufning á Sjálfsmorði af því að ég lék í þrettán mismunandi senum og hafði bara nokkrar 
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sekúndur á milli þeirra sem undantekningarlaust fóru í hraðaskiptingu. Það var því aldrei 

tími til að koma sér í rólegheitunum inn í aðstæðurnar, það þurfti bara að gerast strax. 

Ég hélt að ég hefði notað Chekov minna í ferlinu en ég í raun gerði. Ég er að fatta núna að 

Viewpoints karakterspunarnir með Völu voru alveg klárlega með Chekov ívafi þó að hún 

hafi aldrei talað um það. Þegar við vorum að búa til hreyfingar/psychological gestures fyrir 

karakterana okkar og endurtaka þær aftur og aftur á mismunandi hraða og í mismunandi 

samhengi við bekkjarsystkinin sem voru að gera hreyfingar fyrir sína karaktera og finna 

þaðan hvaða tilfinningar urðu til eða hvaða nýju hugmyndir og uppgötvanir vorum við í raun 

að nýta okkur Chekov tækni. Það var ákveðin blanda af Viewpoints og Chekov og eflaust 

einhverju fleiru. 

Ég nefndi að ég notaði Chekov til að finna rétta andrúmsloftið strax og komast hratt inn í 

hlutina en ég notaði hann ekki í senuvinnu. Til dæmis eru hlutir eins og að ímynda sér að 

heilinn sé eins og kandýfloss eða að það séu þúsund nálar að stingast í hjartað á manni 

eitthvað sem sumir nýta sér til að sækja tilfinningar. Ég sæki tilfinningarnar mínar öðruvísi 

oftast nær. Ég elska samt þannig æfingar en eins og ég nefndi eru þær krydd fyrir mér og því 

miður gafst bara ekki tími í þessu ferli til að dúlla sér við svona hluti. Hins vegar þegar kom 

að sýningum þá gat ég aðeins bætt einhverju svona við til að halda sjálfri mér áhugasamri 

og á tánum.  

Ég held að það sé mikilvægt fyrir leikarann að halda sér lifandi og á tánum áfram eftir að 

æfingaferli lýkur og sýningatörn hefst. Það er alltaf hætta á að leikaranum fari að leiðast eða 

verði ónæmur fyrir því sem hann er að gera og þá er það hans eigið hlutverk að finna leiðir 

til að halda áfram að vaxa og þroskast í hlutverkinu sem og að finna leið til að halda áfram 

að njóta þess að segja þá sögu sem hann er að segja. Enn og aftur kemur tækni sterk inn og 

þá er mín skoðun sú að Chekov tækni sé tilvalin í að grípa mann þegar áskorunin er þessi, 

að halda sér við efnið. Það þarf ekki að breyta kringumstæðunum eða afstöðunni í leiktækni 

Chekov heldur getur maður leikið sér með það hvernig kringumstæðurnar og aðstæðurnar 

hafa áhrif á líkamann eða hvort maður sjái eitthvað nýtt. Ég ímyndaði mér til dæmis stundum 

sverð í gegnum líkamann hans Almars  í fyrstu senunni sem ég hafði stungið hann með og 

svo er fyrsta orðið mitt „Fyrirgefðu“. Þannig fannst mér ég gera það áþreifanlegra fyrir mig 

af hverju ég væri að biðja hann afsökunar. Annað dæmi sem ég notaði stundum til að hjálpa 

mér að finna hversu ein og einmana Carol væri var að ég sá fyrir mér þræði úr líkamanum 

sem eru allar tengingar við fólk og hluti í lífinu. Hjá flestu fólki eru þetta fallegir þræðir, 

endalausir í allar áttir en hjá Carol var búið að klippa á þá alla og þeir lágu visnaðir meðfram 
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líkama hennar nema þessi eini hárfíni þráður sem var tenging hennar við dóttur sína. Seint í 

verkinu er svo klippt á þann þráð af læknum sem ekki hlusta á Carol og senda hana í 

raflostsmeðferð gegn hennar vilja. 

Þegar ég hugsa um það núna þá held ég að ég noti mér svona myndlýkingar og þar með 

Chekov tækni mun meira en ég átta mig á. Líka það bara hvort persónan sem ég leik sé á 

tánum eða hælunum og stundum breyti ég ef ég finn að hún er of mikið á hælunum eða 

eitthvað og set hana meira á tærnar og þá fæðist eitthvað nýtt. Þetta er mjög skemmtilegt en 

aðeins ómeðvitaðri tækninotkun heldur en Kerfið til dæmis. 

4. Raddtækni 

Ég nýti mér blöndu af raddtæknum sem leikkona og þess vegna er yfirheiti þessa kafla bara 

raddtækni en ekki eitthvað meira niðurnjörvað. Ég tek ýmislegt úr hinu og þessu sem mér 

hefur verið kynnt í náminu en veit ekki endilega hvort það tilheyri einhverjum sérstökum 

fræðum. Raddkennslan okkar hefur verið svo verkleg. Svo er Snæja aðalraddkennarinn 

okkar ekki endilega að fylgja neinni einni ákveðinni tækni heldur hefur hún miðlað til okkar 

þekkingu sem hún hefur sankað að sér úr öllum áttum á nokkrum áratugum. Ég tel okkur 

mjög heppin með það og hana Snæju. Hún veit alltaf hvað getur hjálpað með hvert og eitt 

vandamál og er mjög góð í að sjá hvað hvert og eitt okkar þarf eða þarf ekki. Þar af leiðandi 

hefur raddkennsla verið mjög einstaklingsbundin í gegnum síðastliðin þrjú ár en það er 

algjörlega nauðsynlegt að mínu mati þegar kemur að röddinni því röddin er svo mikilvægt 

tól fyrir leikarann og viðkvæmt tól einnig. Það er auðvelt að ganga fram af henni ef maður 

fer ekki rétt að. Það hefði ekki verið gagnlegt ef við hefðum öll verið þröngvuð niður í 

eitthvað eitt ákveðið raddform eða ef kennd hefði verið einhver „ein rétt leið“ því mín skoðun 

er sú að hún er ekki til. Bara fullt af réttum leiðum sem eru mismunandi fyrir hvert og eitt 

okkar. 

Ég notaði raddtækni mjög mikið í ferlinu að Krufning á Sjálfsmorði og þá sérstaklega síðustu 

tvær vikurnar eftir að við vorum komin í sýningarrýmið í Kassanum. Ég er fíngerð og næm 

manneskja og leikaravinnan mín og styrkleikar felast oft í nákvæmni, hlustun og næmni. Ég 

hef því verið svolítið óörugg með röddina mína í gegnum skólagönguna að því leiti að ég er 

hrædd við að hún berist ekki nógu vel, að hún sé ekki nógu hávær, þykk, djúp eða stór. Að 

ég sé ekki nógu stór og sterk eða að ef ég fari þangað þá tapi ég næmninni. Þarna kemur 
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hugarfarið sterkt inn sem ég hef unnið mikið með og er orðin mun ánægðari með eigin rödd 

og lært að oft eru veikleikar á einum stað þeir sömu og styrkleikar á öðrum sviðum. En um 

leið og við komum í Kassann fékk ég þá nótu að almennt mætti ég gefa meira í röddina og 

raddstyrkinn. Ég fór því á fullt í raddvinnu. Ég hitaði vel upp á hverjum degi og gerði 

raddstyktaræfingar. Svo fór ég að fá nótuna um meiri raddstyrk sjaldnar og sjaldnar sem var 

mjög góð tilfinning. 

Eftir frumsýningu spurði ég fólk úti í sal sem sögðu að þau hefðu heyrt hvert einasta orð frá 

mér skýrt og greinilega. Voru hreint hissa að ég hefði haft einhverjar áhyggjur af þessu. Ég 

held að eina ástæðan fyrir því að þetta hafi tekist hjá mér var þrautlaus vinna með röddina. 

Fyrir mér var sú vinna stanslaust eins og að vega salt. Hækka raddstyrkinn og finnast ég 

missa tenginguna, ná í tenginguna aftur en halda eins mikið í raddstyrkinn og ég gat, fá þá 

nótu að ég þurfi að passa raddstyrkinn á ákveðnum stöðum, fara of langt þar og missa 

tenginguna, ná í tenginguna aftur og svo framvegis. Að endingu fann ég jafnvægið. Ég held 

alveg að þetta verði eitthvað sem ég muni alltaf þurfa að vinna með sem leikkona. Halldóra 

Geirharðsdóttir hefur sagt okkur að allt sem hún var mikið að vinna með í skólanum á sínum 

tíma séu hlutir sem hún er ennþá alltaf að minna sig á sem leikkona í dag á sviði. Ég gæti 

alveg trúað því að ég muni þurfa að finna þetta jafnvægi í hverju einasta stykki sem ég set 

upp. Svo vonandi gengur það hraðar og hraðar að finna jafnvægi á milli radsstyrks og 

tilfinningatengingarinnar eftir því sem reynslan eykst. Ég mun líka passa mig að hætta aldrei 

að gera raddæfingar. Þær eru eins og líkamsrækt og oft er talað um röddina sem litla 

líkamann. Það þarf að hafa fyrir því að halda henni við og til að sjá til þess að hún vaxi og 

dafni með leikaranum. Allavega er ég ein af þeim sem þarf að hafa fyrir því. Sumir eru 

kannski bara með mjög háværa rödd af náttúrunnar hendi en þá þurfa þau kannski að halda 

við fínstillingum og næmni í röddinni. Ég held allavega að það sé alltaf hægt að halda áfram 

að vinna með og þróa röddina og ég held að það sé gott fyrir alla leikara því að röddin er jú 

eitt aðaltækið okkar, ásamt líkamanum. Maður á allavega að hugsa vel um hana, alveg eins 

og líkamann. 

5. Tækni við að læra texta 

Ég hef búið til mína eigin tækni við að læra texta og meira að segja margar. Það sem ég nota 

mest og undantekingarlaust er að segja setningarnar mínar upphátt. Ég tek hverja setningu 
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og les hana og segi hana svo upphátt 10 sinnum. Ef það er mónólógur tek ég næst tvær til 

þrjár setningar saman og segi þær upphátt 10 sinnum til að búa til tengingarnar þeirra á milli 

og svo allan mónólóginn upphátt 10 sinnum. Þá finn ég hvar veikleikarnir eru og get 

endurtekið þá hluta 10 sinnum. Mjög köld og tæknileg vinna í raun. En þetta finnst mér virka 

best til að læra textann orðrétt. Ekki bara að ég viti hvað ég er að segja heldur hvernig ég 

segi það. Svona fer það alveg inn í líkamsminnið og ég þarf ekki að hafa fyrir því að muna í 

hvaða röð orðin koma. Svo er hitt sem er jafnvel mikilvægara og það er að vita hvað þú ert 

að segja, hvernig svarar maður ákveðnum spurningum, hver eru hugsanaferlin í senum og 

kveikjurnar að setningunum manns. Það er misjafnt eftir því hvers eðlis senan eða textinn er 

hvaða tækni ég nota í þetta. Stundum er maður bara að svara í senum en stundum er maður 

að leiða senuna áfram. Stundum eru langir mónólógar en stundum langar þagnir og stök orð 

inn á milli(það hljómar eins og auðveldasti textinn til að læra en er oft sá sem oftast klúðrast). 

Þegar ég er bara að svara læri ég utanbókar hver afstaða persónunnar minnar er gagnvart öllu 

sem er sagt við hana, því að ef orðin eru bara texti er auðvelt að gleyma þeim en ef þau eru 

sjálfsagður raunveruleiki persónu minnar þá man ég þau frekar. Þegar ég leiði senuna finn 

ég hugsanaferli persónunnar sem gerir það að verkum að nýjar hugsanir vakna sem verða 

svo til þess að hún segir eitthvað. Kerfið er í raun partur af því að læra texta. Þegar maður 

þekkir persónuna sína vel, aðstæður og kringumstæður og veit hvað persónan vill hjálpar 

það rosalega við að kunna textann utan að.  

Krufning á Sjálfsmorði ferlið var í raun alveg sérstakt hvað varðar að læra texta. Ég var 

endalaust að læra texta heima á hverjum einasta degi í margar vikur og ég er ennþá að fara 

yfir alla textana mína og öll kjúin á hverjum einasta degi fyrir sýningar. Í fyrsta lagi er verkið 

langt og mikill texti til að læra. Í öðru lagi þurfti að læra hverja einustu senu utanbókar 

tvisvar sinnum á tvo mismunandi vegu og svo í þriðja lagi er textinn svo flókinn að það þarf 

endalaust að vera að halda honum við og ferskum í heilanum. Ef ég útskýri nánar hvað ég á 

við með að þurfa að læra hverja senu tvisvar sinnum þá þurfti fyrst að læra sína eigin senu 

utanbókar og hvað væri að gerast þar eins og í öllum venjulegum leikritum. Svo þegar maður 

var kominn með sína senu í blóðið þá þurfti maður að læra hinar tvær senurnar við hliðina 

á, því það eru þrjár senur í gangi á sviðinu allan tímann. Svo þurfti að læra kjúin sín úr 

senunum við hliðina á til að vita hvenær maður mátti segja orðin sín í sinni eigin senu. Svo 

þarf að halda þögnunum lifandi og svo framvegis. Þetta var bara mjög flókið textaferli því 

ég mátti ekki svara manneskjunni í minni senu fyrr en einhver önnur persóna var búin að 

svara einhverju öðru í annarri senu og svo framvegis. Sumir nýttu sér upptökur til að læra 
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kjúin úr öðrum senum eða halda textanum við en ég fann að það hjálpaði mér ekki eins 

mikið, ég notaði þær aðeins en ég er sjónrænni manneskja þannig að ég notaðist mikið við 

handritið mitt þegar ég var að fara yfir, rifja upp og halda honum við. 

6. Að gráta á kjúi 

Að gráta á kjúi er annað sem ég er enn að rannsaka. Ég held að það sé ein af þeim tæknum 

sem leikarar verða að finna upp sjálfir fyrir sig og jafnvel þurfa þeir stanslaust að vera að 

endurupptgötva það því að það er ofboðslega viðkvæmt og mjög auðvelt að verða ónæmur 

fyrir hlutunum sem maður hugsar um ef maður gerir það oft, hvað þá í rennsli á hverjum 

degi og svo sýningum á hverjum degi. Þetta er eitthvað sem ég hef hugsað mikið um í ferlinu 

af því að ég leik í þannig senum að ég verð að fara að gráta en hef ekki komist að neinni 

haldbærri niðurstöðu. Stundum koma tárin flæðandi svo harkalega að ég get ekki stöðvað 

þau og aðra daga þegar mér finnst ég gera allt eins eru augun þurr eins og eyðimörk. Eftir 

því sem ég gerði grátsenurnar mínar oftar, því sjaldnar komu alvöru tár. 

Ég lærði reyndar eitt í Þrjár systur ferlinu með Halldóru Geirharðsdóttur í grátsenu þar að 

maður þarf alls ekki að fara að gráta í hvert skipti, stundum er nóg að maður komist það 

djúpt inn einu sinni á æfingaferlinu að maður virkilega gráti með tárum og öllu tilheyrandi 

og svo man líkaminn það og getur leikið það eftir á sannfærandi máta. Meira að segja í því 

ferli var senan betri ef ég lék grátinn í staðin fyrir að fara alla leið inn í hann því að stundum 

þegar maður er í mikilli sorg í alvörunni þá frís líkaminn og vill bara kuðla sig saman en 

annars getur líkaminn verið aðeins frjálsari og maður hefur meiri völd á senunni.  

Mér finnst ég alltaf geta leikið grátinn og farið sönn inn í aðstæður að mínu mati en hvort 

tárin koma eða ekki finnst mér alveg ómögulegt að ráða við. Mig langar svo að geta leikið 

grátinn, hafa völd á senunni OG að það komi tár. Þetta er rannsókn í vinnslu hjá mér ennþá. 

Þetta er eitthvað algjört eilífðarverkefni held ég en mér finnst það mjög áhugavert og 

spennandi. Ég hef heyrt um þá tækni frá sumum leikurum að hugsa um það fallegasta sem 

þau geta ímyndað sér til að fara að gráta í staðin fyrir að hugsa um hörmungar því þær þurrka 

mann upp á endanum og maður verður dofinn gagnvart þeim. Mér finnst það stundum virka 

og stundum ekki. Ætli það sé ekki eins og svo margt annað í vinnu leikarans að dagsformið 

hefur áhrif. Ég gefst þó ekki upp því að markmiðið er að finna mína eigin tækni til að fella 

tár á kjúi, hvenær sem er, hvar sem er.  
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Niðurlag 

Stundum er maður sem leikari eða leikkona algjörlega með þetta áreynslulaust en stundum 

ekki og þá er gott að hafa tæki og tól, með öðrum orðum tækni, til að grípa sig. Ég nota mér 

tækni mjög mikið í minni leikaravinnu, hvort sem það er tækni sem mér hefur verið kennd 

eða tækni sem ég hef þróað með sjálfri mér síðustu þrjú árin eða í gegnum lífið allt. Hvort 

sem ég nota tæknina meðvitað til að grípa mig eða ómeðvitað, hvort sem ég veit hvaða nafn 

hún ber eða hvort ég veit það ekki. Tæknin er alltaf til staðar og það til að hjálpa okkur. 

Þegar tækni fer að flækjast fyrir og senda mann upp í haus eða á aðrar óæskilegar slóðir er 

tími til að sleppa tökum á þeirri tækni, hlusta á hvað maður þarf og fylgja því. Það má alls 

ekki gleyma að stundum er listin líka bara fólgin í því að leika sér. 
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