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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um tilraun til leiklistarrannsóknar sem gerð var sumarið 2010. Rannsóknin 

byggir á hugmyndafræði Antonin Artaud um leikhúsið og hugmyndum og vinnuaðferðum 

sem Jerzy Grotowski þróaði um list leikarans. 

Báðir þessir leikhúsmenn, Artaud og Grotowski, eiga það sameiginlegt að hafa sótt innblástur 

til ritúalsins þar sem með endurteknum hreyfingum er komist á annað stig vitundar sem kalla 

má nokkurs konar leiðslu. 

Sex leikarar tóku þátt í tilrauninni. Þeir völdu sér hver um sig einræður úr leikritum eftir 

William Shakespeare sem ég benti þeim á. Auk leikara fékk ég til liðs við mig myndlistarmann 

og tónlistarmann sem áttu mikinn þátt í allri vinnu hópsins. Einnig tóku þátt aðrir 

aðstendendur sem tóku að sér myndatöku og aðstoðuðu við uppsetningu á verkinu.  

Eftir að hafa lært texta sína og stundað vel skilgreindar og markvissar líkamlegar æfingar á 

æfingaferlinu var haldið spunamaraþon þann 17. júlí þar sem leikararnir spunnu samfellt í 

fimm klukkustundir í kringum æfingarnar. Í ritgerðinni er greint frá því sem gerðist í 

maraþoninu þennan tiltekna dag og útskýrt hvernig frásögnin lá í byrjun dags í textanum 

sjálfum. Þegar líða tók á daginn færðist frásögning yfir í líkamlega tjáningu með augljósa rót í 

æfingunum. Jafnframt mátti greina aukna gagnkvæma hlustun leikaranna, líkama þeirra, svo 

og samspil tónlistar og textans við vinnu leikaranna. Þessa hlustun og samspil má rekja til 

ástands sem myndaðist eftir að leikararnir yfirstigu það sem kalla má þreytuþröskuld. 

Upplifun Kristínar Rósar Birgisdóttur sem vitnað er til í ritgerðinni er ástand sem vafalaust má 

kalla leiðslu. Í æfingavinnunni og þeirri aðferðafræði sem beitt var í ferlinu mynduðust þrír 

hápunktar sem voru yfirfærðir í sýningarrýmið Gallerí Crýmó við Laugaveg í Reykjavík. Undir 

lok ritgerðarinnar er fjallað um afrakstur rannsóknarinnar, sýningu sem bar heitið 

Shakespeare í stykkjatali og var sýnd á sviðslistahátíðinni ArtFart í ágústmánuði 2010. 

Sýningin er einkum greind í ljósi hugmynda og aðferðafræðari Artaud og Grotowski og lesið 

verður í viðtökur áhorfenda sem hluta af niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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Inngangur 

 

„Hugsaði: auðvitað er svona leikhús líka 

leikhús – hvenær getum við hætt að 

kalla það alternative/tilraun?“1 
 

 

Til þess að leikhúsið losni úr viðjum bókmenntanna, frá skrifuðum texta á blaði, þarf það að 

skapa sitt eigið tungumál með táknum og tilvísunum. Með rödd og stílfærðum hreyfingum 

leikarans og aðstoð annarra leikhúsmanna umbreytist bókmenntalegi textinn í vef 

sýningarinnar sem áhorfandinn „les“ og upplifir. Á þeim samkomustað sem leikhúsið er 

sækjast áhorfendur eftir því að upplifa áhrifamátt listarinnar. En hvernig verður sú list til og 

hvaða aðferðir má nota til þess að umbreyta skrifuðum texta skáldsins í sjálfstæða 

leiksýningu? Þessi ritgerð greinir frá tilraun til þess að rannsaka samspil texta, líkama 

leikarans, tjáningar og hlustunar í sviðs- eða leikrými og freista þess að lýsa nokkrum af þeim 

leiðum sem fara má þegar unnið er á forsendum sviðsins fremur en skrifaðs texta. Greint 

verður frá hugmyndafræði leikhúsmannanna Antonin Artaud (1896-1948) og Jerzy Grotowski 

(1933-1999) en kenningar þeirra voru hafðar að leiðarljósi við gerð rannsóknarinnar. 

Rannsóknarferlinu verða gerð skil og sagt frá afrakstrinum, sýningunni Shakespeare í 

stykkjatali sem sýnd var í Gallerí Crýmó 14., 15., 17. og 18. ágúst árið 2010 og greint frá 

viðtökum áhorfenda.  

 

Tilvitnunin hér fyrir ofan: „Hugsaði: auðvitað er svona leikhús líka leikhús – hvenær getum 

við hætt að kalla það alternative/tilraun?“ lýsir viðbrögðum eins ónafngreinds áhorfanda 

sem varð vitni að afrakstri tilraunarinnar. Tilvitnunin ber þess merki að ekki var um 

hefðbundið leikhús að ræða. Þá tegund leiklistar sem fengist var við má nefna tilraunaleikhús 

í þeim skilningi að texti sýningarinnar var brotinn niður í eindir á æfingatímanum og 

rannsökuð voru áhrif líkamlegra æfinga á tjáningu textans í munni leikaranna. Textinn sem 

lagður var til grundvallar í rannsókninni voru einræður úr völdum leikritum William 

Shakespeares (1564-1616). Ég tók þá ákvörðun að velja að vinna með Shakespearetexta 

meðal annars vegna þess að þeir eru klassískir í þeim skilningi að þeir eiga sér uppsprettu í 

elísabetönsku leikhúsi á sextándu og sautjándu öld og enn þann dag í dag er verið að setja 

                                                            
1Athugasemd áhorfanda. Ég vitna ævinlega til athugasemdanna án þess að ritstýra þeim. 
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upp leikrit Shakespeares víða um heim. Nægir þar að nefna að á yfirstandandi leikári 

frumsýna bæði stóru leikhúsin í Reykjavík, Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið, leikrit eftir hann 

sem jólasýningar sínar. Textar Shakespeares hafa um langan aldur haft bókmenntalegt gildi 

sem á vissan hátt er óháð leikhúsinu. Þeir eru ljóðrænir, mjög merkingarmiðaðir og lúta 

sérstökum stílfræðilegum lögmálum. Þeir eru því bæði afar verðugt og krefjandi verkefni auk 

þess sem þeir eru kjörnir til þess að kanna spennuna á milli hins talaða orðs og líkamlegrar 

tjáningar. 

 

Rannsóknarferlinu má skipta í tvo hluta. Eftir að hafa fengið sex leikara til liðs við mig völdu 

þeir sér einræður úr leikritunum Sem yður þóknast, Ríkarður annar, Snegla tamin, Hamlet og 

Ys og þys út af engu. Fyrst var unnið með textann og kannað hvað gerðist þegar leikararnir 

brutu hann niður og fluttu hann um leið og þeir gerðu líkamlegar æfingar. Þetta ferli átti sér 

stað í vinnustofum sem fram fóru í Hafnarfjarðarleikhúsinu í júní og júlí og lauk með 

spunamaraþoni þann 17. júlí þar sem leikararnir spunnu samfellt í fimm klukkustundir með 

líkamlegum æfingum í kringum textana sem þeir höfðu valið. Síðan var afraksturinn fluttur 

yfir í sýningarrýmið Gallerí Crýmó við Laugaveg þar sem verkið Shakespeare í stykkjatali var 

sýnt og viðbrögð áhorfenda voru rannsökuð dagana 14., 15., 17. og 18. ágúst árið 2010. 

Höfundur þessarar ritgerðar stýrði þessu ferli frá upphafi til enda. Ég lagði inn æfingar sem 

ég lærði á námskeiði hjá Rúnari Guðbrandssyni sem haldið var á vegum Bandalags íslenskra 

leikfélaga sumarið 2009 og byggja þær æfingar á hugmyndafræði Artaud og Grotowski. 

Jafnframt var ég leikstjóri sýningarinnar og rannsakandi ferlisins sem hér verður greint frá.  

Mitt hlutverk var að búa til aðstæður þar sem samband mitt og leikaranna myndi gera bæði 

mér og þeim kleift að koma auga á þá möguleika sem leyndust innra með þeim. Ég varð að 

skapa þann samkomustað þar sem skapandi manneskjur gátu hist og myndað gagnkvæmt 

samband. 

 

Aristóteles segir eftirfarandi í skáldskaparfræðum sínum um áhrifin sem harmleikurinn á að 

geta haft á áhorfandann: „Hann sýnir athafnir manna með leik, en lýsir þeim ekki með 

frásögn, og með því að vekja vorkunn og skelfingu nær hann að veita þessum tilfinningum 



3 
 

útrás.“ 2 Þessa útrás kallar Aristóteles kaþarsis, hreinsun, sem gerist innra með 

áhorfandanum.  

 

Þetta magíska augnablik er vandmeðfarið og leikarinn þarf að fara yfir og utan við hið 

hversdagslega líf til að hafa þessi áhrif á áhorfendur. Slíkum árangri getur hann aðeins náð 

með því að leggja rækt við og þróa séreinkenni sín og sérstöðu. Það er að segja rödd sína, 

líkama og tækni til að skapa „töfra“ sem eiga sér stað á stefnumóti leikara og áhorfanda. 

Nálgun af þessu tagi má sjá í vinnu Grotowski þegar hann beitti sér fyrir því að endurskapa 

secular sacrum, veraldlegan heilagleika, í leikhúsinu. Til þess að nálgast þetta markmið sótti 

hann innblástur í sammannlega reynslu og athafnir sem birtust í helgiathöfnum.3 Með 

markvissri líkamlegri þjálfun yfirstigu leikararnir sín andlegu og líkamlegu mörk þar til þeir 

hófu sig yfir hið hversdagslega líf og komust á annað vitundarstig. 4 

 

Eitt af séreinkennum leikhússins er rýmið og notkun þess. Áhorfandinn kemur inn í tiltekið 

rými á sínum eigin forsendum og sækist eftir upplifun, að verða fyrir „töfrum“, upplifa hið 

magíska augnablik. Með tækni sinni nær leikarinn sambandi við áhorfendur og umbreytir 

rýminu um leið. Til þess að ná valdi á rýminu þarf þetta samband við áhorfendur að vera 

sterkt. Þá þarf leikarinn að vera trúverðugur og leggja sig allan fram, bera sál sína nakta á 

borð í athöfn sem má líkja við fórn. 

 

Í ritgerðinni verður fjallað um hvort þær aðferðir sem lagðar voru til grundvallar á 

æfingatímabilinu hafi verið þess megnugar að skapa samband í rýminu Gallerí Crýmó sem 

áhorfandinn getur upplifað og tekið þátt í. Uppbygging ritgerðarinnar er á þann hátt að fyrst 

verður fjallað um hugmyndafræði Artaud og hvernig aðferðafræði Grotowski kallast á við 

hana. Síðan verður greint frá rannsóknarferlinu, sagt frá textavinnu og líkamlegu æfingunum 

sem leikararnir gerðu. Þá verða spunamaraþoninu gerð skil og fjallað verður um hvernig 

afraksturinn varð að sýningunni Shakespeare í stykkjatali. Því næst verður sýningin greind í 

ljósi aðferðafræðinnar og lesið verður í viðtökur áhorfanda sem hluta af niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

                                                            
2 Aristóteles 1997: 53.  
3 Grotowski 1991: 23 og 49. 
4 Evans 1984: 150. 
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Í fyrsta kaflanum, Hugmyndafræði Antonin Artaud og aðferðafræði Jerzy Grotowski, er tekið 

á hugmyndum Artaud um leikhúsið þar sem hann vill leysa það úr viðjum bókmenntanna og 

fjallað um það hvernig Grotowski þróaði tækni leikarans til þess að skapa gera þessa sýn 

Artaud að veruleika. Í stað þess að textinn yrði ráðandi afl í leikhúsi Grotowski var krafturinn 

ekki síst fólginn í svokölluðu stefnumóti leikara og áhorfenda og agaðri tækni þar sem 

leikarinn átti að fórna sér í þágu listarinnar. Í öðrum kafla, Leikhópurinn Shakespeariment og 

viðfangsefni hans, verður greint frá leikhópnum sem starfaði með mér síðastliðið sumar og 

fjallað um Shakespearetextana sem voru að hluta til viðfang rannsóknarinnar. Síðan verður 

farið ofan í kjölinn á líkamlegu æfingunum sem hópurinn lærði og nýtti til að brjóta upp 

textann. Í þriðja kafla, Spunamaraþon sem miðpunktur rannsóknarinnar, verður því lýst sem 

átti sér stað í spunamaraþoninu þegar leikararnir spunnu samfellt í fimm klukkustundir í 

kringum texta sína og líkamlegu æfingar. Þar mynduðust þrjár burðarsenur sem voru síðan 

fluttar nær óbreyttar inn í sýningarrýmið Gallerí Crýmó. Í fjórða kafla, Sýningin Shakespeare í 

stykkjatali, verða ákveðin skil í ritgerðinni því að frá og með þeim kafla beinist umfjöllunin 

meira og meira að sýningunni sjálfri og varpað er ljósi á uppbyggingu og umgjörð hennar og 

innihaldið greint. Þá fjallar fimmti kaflinn, Viðtökur, um þær athugasemdir sem áhorfendur 

létu eftir sig eftir að hafa orðið vitni að sýningunni og orð þeirra verða sett í samhengi við 

viðtökufræði Gadamers. Loks verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í ljósi þeirrar 

hugmyndafræði sem höfð var að leiðarljósi. 
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Hugmyndafræði Antonin Artaud og aðferðafræði Jerzy Grotowski  

 

Afhjúpun5 

 

Antonin Artaud setti fram byltingarkenndar hugmyndir um leikhúsið og tilgang þess. Martin 

Esslin skrifar í The Theatre of the Absurd að Artaud hafi fundið hugmyndum sínum farveg í 

leikhúsi grimmdarinnar sem byggir meðal annars á því að lífið einkennist af grimmd þar sem 

frumstæðar eðlishvatir liggja djúpt grafnar í persónuleika manneskjunnar. Það sé hlutverk 

leikhússins að afhjúpa eðli mannsins og sýna það á sviði svo áhorfandinn sjái sig í nýju ljósi. 

Duldar hvatir áhorfandans er hægt að leysa úr læðingi með því að standa frammi fyrir 

áhorfendum með sanna mynd af þeirri innri togstreitu sem maðurinn glímir við. Í ljóðrænu 

og töfrandi leikhúsi myndi áhorfandinn finna fyrir frelsun og losun og þar af leiðandi yrði 

leikhúsið vægðarlaus opinberun þeirrar togstreitu sem mannshugurinn á við að etja.6 

 

Kenningar og skrif Antonin Artaud hafa haft áhrif í leikhúsum víða um heim, meðal annars í 

leikhúsvinnu Peter Brooks og Jerzy Grotowski. Brook stofnaði leikhús árið 1964 sem hann 

kallaði Grimmdarleikhús og vísar heitið til hugmynda Artaud. Innan þess voru tilraunir gerðar 

í þeim tilgangi að komast nær því sem Brook nefnir heilagt leikhús. 7 Einnig má finna áhrif hjá 

Grotowski og greini ég frá þeim hér fyrir neðan.  

 

Artaud varð sjálfur vitni að sýningu hjá balískum sviðslistahópi árið 1931 sem hafði mikil áhrif 

á hann og skoðanir hans. Hann heillaðist af agaðri hreyfitækni, hrynjandi og ákveðnum 

tærleika leikaranna frá Balí, þar sem hljóðin birtust sem náttúruleg afleiðing hreyfingarinnar. 

Myndmálið í sýningu leikflokksins frá Balí var samsett úr heilu táknkerfi og tungumálið byggt 

á hreyfitækni og líkamlegri tjáningu leikaranna. Hver hreyfing leikarans, hvort sem það var að 

hnykkja vöðva eða augnhreyfing, hafði ólíka merkingu sem bjó í menningarlegu minni 

                                                            
5 Athugasemd áhorfanda. 
6 Esslin 2001: 383-384.  
7 Brook 2003: 79-81. 
Peter Brook skilgreindi heilaga leikhúsið íTóma rýminu sem stað þar sem hið ósýnilega sem á sér djúpar rætur í 
hugum manna er gert sýnilegt. Þegar áhorfandinn getur skynjað það sem er fyrir handan skynjanir hans. 
Snemma á ferli hann Grimmdarleikhúsið í þeim tilgangi að komast að því hvað heilagt leikhús gæti falið í sér. 
Tilraunirnar sem gerðar voru í Grimmdarleikhúsinu voru þess eðlis að leikarinn átti að sjá hugsanir sínar og 
miðla hugmyndum sínum með minnsta mögulega látbragði. T.d. notaðist hann við einn fingur, einn tón í 
röddinni, hróp eða blístur (Brook 2003: 79-81). 
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áhorfenda sem alist höfðu upp við leikhús af þessu tagi. Tungumálið og skilningur á því hafði 

varðveist einvörðungis innan balískrar leiklistar. Þeir sem höfðu staðið utan við þessa 

menningu skildu hins vegar tæplega merkinguna á bak við textann og tungumálið.8 

James Roose-Evans lýsir áhrifum balíska leikhússins á áhorfendur svo: 

 

Balíska uppfærslan hafði til að bera einhverskonar blæ helgisiðar, það er að segja sem 

slík eyðir hún örugglega þeim hugmyndum áhorfandans að um tilgerð sé að ræða eða 

lélega eftirlíkingu raunveruleikans. Hugsanir beinast að því andlega ástandi sem hún 

leitast eftir að skapa, ljóðrænar niðurstöður sem hún leggur til eru vaktar og fengnar án 

tafa eða umsnúnings.“9 

 

Artaud hafði gagnrýnt hið ríkjandi tungutak leikhússins og sagði það tilheyra 

bókmenntunum. Leikhúsið ætti því að beita sér fyrir því að brjóta upp þá hrynjandi sem er að 

finna í bókmenntalegu tungutaki meðal annars með líkamsbeitingu.10 

Hugmyndir Artaud þróuðust og hóf hann að skapa leikhúsinu sitt eigið tungumál sem höfða 

átti til skynjunar áhorfandans. Myndrænt tungumál yrði til út frá táknkerfi sem líkami 

leikarans og aðrir eiginleikar leikhússins mynduðu.11 Endurtekning táknanna myndi frelsa hið 

ómeðvitaða og ljóðræn áhrif þessa táknkerfis ættu greiðan aðgang að dulvitund áhorfandans 

og myndu gera honum hið ósegjanlega sýnilegt.12 

 

Á sviðinu vildi Artaud endurskapa einingu huga, hreyfingar og athafna.13 Hann sá fyrir sér að 

hugur og líkami, rökhyggja og tilfinningar, væru órjúfanleg heild.14 Hann líkir leikaranum við 

íþróttamann. Þegar leikarinn hreyfir sig og gerir æfingar þá samsvara vöðvar hans líkamlegri 

staðsetningu tilfinninganna sem hann tjáir. 15 

 

 

 

 

                                                            
8 Artaud 2001: 100-102.  
9 Evans 1984: 90.  
10 Artaud 2001: 107. 
11 Sama rit: 103-105. 
12 Schumacher 2001: XXXII. 
13 Artaud 2001: 97. 
14 Evans1984: 77. 
15 Artaud 2001: 139. 
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Goðsögnin í trúlausum heimi  

 

„Augun eru spegill sálarinnar! Okkur 

ber að hafa trú á fólki!! Tónlistin reyndi 

þó að gabba mann og draga mann 

annað... en ég veit hverju ég trúi!!!“16 

 

Ritúal er í eðli sínu helgiathöfn og eru helgisiðir taldir vera einn af upphafsþáttum leiklistar 

þar sem menn dönsuðu við trumbuslátt í þeim tilgangi að hylla guði sína. Takmarkið var að 

fara út úr sjálfum sér í hömlulausa leiðslu og tengjast æðri öflum.17Sú kenning að rætur 

leikhússins liggji til ritúalsins er engu að síður umdeild. Richard Schechner hrekur þessa 

kenningu í Performance Theory á þeim forsendum að ritúalið sé einn þáttur af mörgum sem 

tengist leiklist. Aðrir skyldir þættir leikhússins sem hafa svipaða eiginleika er: spil, leikir og 

íþróttir18 En samkvæmt því sem Sveinn Einarsson segir var dönsum innan austurlenskrar 

leikhúshefðar ætlað að tengjast goðsögum á táknrænan hátt.19 

 

Richard Schechner álítur að hægt sé að skilgreina ritúal sem „sameiginlegar minningar fólks 

byggðar á athöfnum.“Þessar athafnir gera fólki kleift að umbreytast og komast á annað stig 

raunveruleika sem er frábrugðinn daglegu lífi. Með þátttöku í ritúalinu gefst fólki kostur á því 

að brjóta upp sitt daglega mynstur og athafnir þess verða frábrugðnar því sem aðhafst er í 

hversdagslífinu.20 Í ritúalinu á manneskjan kost á því að falla í leiðslu, fara út úr sjálfri sér og 

upplifa kröftugar tilfinningar. Leikarar, íþróttafólk, dansarar og tónlistarmenn eru meðal 

þeirra sem geta orðið fyrir slíkri reynslu og síðan nýtt hana við iðkun sína.21 

 

 

 

 

                                                            
16 Athugasemd áhorfanda. 
17 Sveinn Einarsson 2007: 12.  
18 Schechner 1988: 12. 
19 Sveinn Einarsson 2007: 41. 
20 Schechner 2006: 52. 
21 Sama rit: 72. 
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Í formála bókarinnar Artaud on Theatre ritar Claude Schumacher um ævi og hugsjónir Artaud 

og heldur því fram að það hafi verið kunnátta og geta balísku leikaranna við að blanda saman 

spuna og fyrirfram ákveðnum hreyfitáknum sem Artaud heillaðist af. Með þeirri færni sögðu 

þeir frá goðsögum og gerðu frumspekilegan sannleika sýnilegan.22 

 

Eins og greint var frá í Inngangi þessarar ritgerðar tekst Grotowski á við að endurskapa 

heilagleikann í veraldlegum heimi þar sem trúin er ekki lengur haldreipi mannkyns í þeim 

mæli sem áður var. Til þess að skapa secular sacrum eða veraldlegan heilagleika í leikhúsinu 

sækir hann innblástur til helgiathafna og goðsagna því hann telur að rætur þeirra liggi í 

sammannlegri reynslu/sannleika sem getur birst áhorfandanum.23 

 

Ludwik Flazen, einn helsti samstarfsmaður hans, lýsir þessu á þann veg að Grotowski reyni að 

endurlífga þá frumreynslu manna sem birtist í helgiathöfnum. Þessi frumreynsla var þess 

eðlis að fólkið innan samfélagsins lifði í heildstæðum veruleika þar sem fegurð og sannleikur, 

tilfinningar og vitsmunir, andi og líkami voru ekki aðskilin hvert frá öðru heldur mynduðu 

eina heild. 24 

 

Hugmyndafræði Artaud kallast á við aðferðafræði Grotowski. Artaud mótaði hugmyndir um 

hvernig goðsagnir gætu birst áhorfendum og skildi eftir sig ákveðna sýn á leikhúsið. 

Grotowski kom að hluta til hugsýn Artaud í framkvæmd.25 Hugmynd Artaud var meðal 

annars sú að leikara mætti líkja við píslarvott sem brenndur væri lifandi á sviði, hrópandi 

merkjasendingar til áhorfandans um það sem væri í húfi. Leikarar Grotowski reyndu að gera 

einmitt það.26 

 

 

 

                                                            
22 Schumacher 2001: XXXII. Í þessari ritgerð er ekki ætlunin að fjalla frekar um hugtakið „frumspekilegur 
sannleikur“. Hins vegar má benda á að til er sú skoðun að ekki sé til neinn frumspekilegur veruleiki og deildar 
meiningar eru um sannleikann. 
23 Sama rit: 23. 
24 Trausti Ólafsson 2010: 5. 
25 Schechner og Lisa Wolford 1997: 174. 
26 Mitter 2007: 81. 
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Jerzy Grotowski lagði ekki síst áherslu á að strípa leikhúsið af því sem lítur ekki að kjarna 

þess. Hann álítur að búningar, gervi, lýsing og jafnvel texti sé tækni sem leikhúsið nýti í 

blekkingarskyni og leikhúsið verði hvað tæknibrellur varðar aldrei fært um að keppa við 

tækni- og kvikmyndaiðnaðinn. Grotowski hlúir að þeirri sérstöðu leikhússins sem er líkami 

leikarans og þróar aðferð til þess að byggja hann upp til virkrar listsköpunar.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
27 Grotowski 1991: 19-21.  
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Stefnumótið og heilagi leikarinn 

 

„Hömlulaust“28 
 

 

Grotowski telur að kjarna leikhússins sé að finna í stefnumótinu þegar skapandi manneskjur 

hittast og mynda samband. Eitt af viðfangsefnunum er að finna samkomustað fyrir texta og 

leikara. Grotowski líkir texta höfundar við skurðhníf sem opnar leikarann og varpar öðru ljósi 

á sjálf hans. Það sem einkennir góða texta eru eyðurnar sem bjóða upp á mismunandi túlkun 

og lesandinn fyllir inn í. Sem dæmi nefnir hann að allir eigi sína eigin túlkun á leikritinu 

Hamlet eftir Shakespeare. Annan samkomustað og skyldan þeim sem áður var nefndur má 

finna milli leikstjóra og leikara þar sem samband þeirra á milli gerir þeim kleift að stíga út 

fyrir sjálfa sig og koma auga á það sem leynist innra með þeim.29 

 

Þjálfun leikarans hjá Grotowski lýtur að því að líkami hans sé hljóðfæri sem þarf að stilla, 

bæði hvað varðar styrk og liðleika. Með markvissum æfingum er leikarinn þjálfaður til þess 

að fara yfir andleg og líkamleg mörk. 30  Þessu má líkja við íþróttamennsku þar sem 

íþróttamaðurinn er þjálfaður með ýmsum líkamlegum og huglægum æfingum til að takast á 

við verkefnin sem fyrir honum liggja.  

 

Til þess að geta skapað list sem telst til andlegrar athafnar þarf að þjálfa líkamann, verkfæri 

leikarans til að hann öðlist meiri færni en hinn almenni borgari.31 Með margra ára þjálfun 

daglegra æfinga, strangri líkamlegri tækni og raddþjálfun kemst leikarinn á annað stig 

vitundar þar sem hann er fær um að opna sig algjörlega á sviðinu.32 Þetta ástand líkist 

yfirfærslunni sem getur átt sér stað í ritúalinu sem greint var frá hér að ofan. Kröftugar 

tilfinningar gagntaka fólk og gjörðir þess og upphefur það frá hversdagsleikanum. 

 

Grotowski líkir leikaranum við prest sem beinir söfnuði sínum inn á svið ákveðinnar reynslu 

og með því skapast sálfræðileg spenna milli leikara og áhorfenda. Tilgangur og verkefni 

                                                            
28 Athugasemd áhorfanda. 
29 Grotowski 1991: 57. 
30 Wolford 2000: 194. 
31 Grotowski 1991: 33.  
32 Evans 1984: 150. 
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leikarans felst meðal annars í því að fella daglega grímu, stíga yfir hindranir, fylla upp í tómið 

og verða heill í þeim skilningi að líkami og hugur séu eitt. Til að þetta geti átt sér stað beitir 

hann hlutverki sínu sem tæki til þess að kryfja sinn innri mann. Hlutverki hans má líkja við 

skurðhníf sem opnar hann og ber persónuleika hans á borð og hann fórnar sér fyrir aðra. 

Hann afhjúpar sjálfan sig á sviðinu og geta áhorfendur orðið vitni að leyndarmálum hans og 

innri sannleika. Með þessari fórn sinni gerir leikarinn áhorfandanum einnig kleift að koma 

auga á sitt innra eðli. 33 

 

Í leikhúsi veraldlegs heilagleika er leikarinn heilagur meðal annars í þeim skilningi að hann 

fórnar sjálfum sér í gegnum listina og er óhræddur við að yfirstíga takmörk sín þar sem hugur 

og líkami verða óaðskilin.34 

 

Grundvallarhugtak Grotowski er algjörð, total act, sem lýsir sér í því að leikarinn gefur sjálfan 

sig allan í aðstæðurnar. Grotowski líkir algjörð því við að gefa sig á vald ástinni, að opna sig 

fyrir annarri manneskju. Þessi athöfn, algjörðin, er ekki lærð tækni heldur er hægt að upplifa 

hana í gegnum sambandið við aðra leikara, áhorfendur og viðfangsefnið.35 

Richard Schehcner skilgreinir í bókinni Performance Studies í hverju algjörð felst. 

Grundvallarmunurinn á not acting og total act er sá að í leiknum, algjörðinni verður 

viðfangsefnið, the other, svo kraftmikið að það altekur leikarann.36 

 

Grotowski varpaði fram spurningunni „hvernig ætti maður að lifa?“ og svarið fólst í því að 

hafa kjark til að vera maður sjálfur. Maðurinn er heill í þeim skilningi að sál og líkami mynda 

eina heild. Setningin „ég er ég sjálfur þegar ég hugsa ekki um sjálfan mig“ útskýrir hugmyndir 

Grotowski þar sem hann telur að það sé einungis hægt að draga sjálf leikarans fram þegar 

hann er í sambandi við eitthvað annað en sjálfan sig. Það má skilgreina hugtakið the other 

sem samband leikarans við það viðfangsefni sem hann tekst á við. Til dæmissamband hans 

við hlutverk sitt, texta, mótleikara, leikstjóra, áhorfendur o.s.frv. Í uppsetningum Grotowski 

                                                            
33 Evans 1984: 147. 
34 Grotowski 1991: 43-45. 
35 Wolford 2000: 197. 
36 Schechner 2006: 174. 
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voru leikararnir þeir sjálfir í staðinn fyrir að leika einhverja tilbúna persónu. Þannig fundu 

þeir sig ekki knúna til að horfa á sjálfa sig utan frá.37 

 

Grotowski notaði aðferðina via negativa, hina neikvæðu leið, sem fólst í því að taka alla 

lærða tækni af leikaranum og hlúa að grunnþáttum hans, þar á meðal öndun og því 

sambandi sem hann getur myndað við annað viðfangsefni, the other. Um leið og leikarinn 

kemst yfir líkamlegar og sálrænar hömlur sínar færist hann nær því að hvatinn innra með 

honum flæði í gegnum líkamlega gjörð. Með fórn hans eru líkamlegar hömlur afmáðar og 

innri hvati verður sýnilegur. Með því mynda líkami og sál heildstætt ferli og verður það 

grunnurinn að listsköpun hans.38 Það sem leikarinn gerir á sviði á rætur sínar að rekja til innri 

hvata hans. Hvatinn fæðist innra með honum og verður sýnilegur í gjörðum og athöfnum.39 

Þessu heildstæða ferli lýsir Grotowski sem líkamlegri gjörð sem er ekki einungis hreyfing sem 

leikarinnframkvæmir heldur felst í gjörðinni samband við mótleikara eða eitthvað 

viðfangsefni og viðbrögð í þeim aðstæðum. Sú vinna byggir á hlustun á milli leikaranna. Að 

leika er viðbragð. Leiðin að viðbragðinu felst í því að horfa og hlusta á 

mótleikarann/viðfangsefnið.40 Grotowski ítrekar að sambandið snúist ekki einungis um að 

horfa heldur að sjá. Það sem leikarinn sér og skynjar í gegnum sambandið breytir afstöðu 

hans, hegðun og viðbrögðum.41 

 

Leikarinn er því heilagur í þeim skilningi að eftir ofurþjálfunina sem hann stundar kemst hann 

yfir á annað vitundarstig og verður heill, skil líkama og vitundar verða ógreinilegri en gerist í 

hversdagslegum veruleika. Í gegnum sambandið við annað viðfangsefni er algjörðin í 

forgrunni þar sem leikarinn ber sál sína á borð og kryfur sitt eigið sjálf og varpar um leið ljósi 

á sjálf annarra. 

 

 

 

                                                            
37 Mitter 2007: 82-90.  
38 Sama rit: 200. 
39 Wolford 2000: 199. 
40 Sama rit: 205. 
41 Grotowski 1991: 186. 
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Greina má samhljóm milli hugmynda Grotowski og Artaud um tungumálið í leikhúsinu þar 

sem, eins og Evans benti á, Grotowski segir: 

 

Leikarinn verður að geta tjáð, í gegnum hljóð og í gegnum hreyfingu, þær hvatir 

sem dansa á mörkum draums og veruleika. Í stuttu máli sagt, hann verður að geta 

byggt eigið sálgreinandi tungumál hljóðs og hreyfinga á sama hátt og gott skáld 

skapar sitt eigið tungumál úr orðum.42 

 

Það má því segja að þeir Artaud og Grotowski hafi verið sama sinn sinnis um að skapa 

leikhúsinu nýtt og ljóðrænt tungumál sem leikarinn á að vera fær um að tjá. Líkami leikarans 

er drifkraftur þess að tjá hvatann sem býr innra með leikaranum með hreyfingum og 

hljóðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
42 Evans 1984: 150. 
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Leikhópurinn Shakespeariment og viðfangsefni hans 

 

„Eflaust þroskaferli fyrir 

leikarana! Sem er alltaf 

gott“43 
 

 

Í byrjun sumars 2010 hófst leit mín að leikurum sem hefðu áhuga á því að taka þátt í 

leiklistarrannsókn byggðri á hugmyndum kenningasmiðsins Antonin Artaud og leikstjórans 

Jerzy Grotowski. Ég hafði samband við fólk með ólíka reynslu og komu sex leikarar og sex 

aðrir listamenn að rannsókninni. Afrakstur hennar var frumsýndur á sviðslistahátíðinni 

ArtFart undir heitinu Shakespeare í stykkjatali þann 14. ágúst síðastliðinn. Sýningarnar urðu 

alls fjórar í listagalleríinu Crýmó í Reykjavík. Um mitt rannsóknartímabilið var ákveðið að 

hópurinn hlyti nafnið Shakespeariment. Hugmyndin kom frá einum meðlimi hópsins og 

fannst okkur öllum hún falla vel að vinnulagi okkar og gefa góða hugmynd af eðli 

starfseminnar. 

 

Meðlimir hópsins Shakespeariment eru tólf talsins. Leikararnir Annetta Rut Kristjánsdóttir 

útskrifuð úr Kvikmyndaskóla Íslands, Anna Þórhildur Sæmundsdóttir, (Tótla) grafískur 

hönnuður, Halla Norðfjörð Guðmundsdóttir leiklistarnemi við The Commedia School í 

Kaupmannahöfn, Gísli Björn Heimisson félagi í Leikfélags Kópavogs, Magnús Örn Sigurðsson 

bókmenntafræðinemi og Kristín Rós Birgisdóttir leiklistarmenntuð í Lee Strasberg Theater 

Institute í New York. Þau eiga það sameiginlegt að hafa starfað ýmist við áhuga- eða 

atvinnuleiksýningar. Auk leikaranna voru í hópnum Hafsteinn Þráinsson sem sá um tónlist, 

Bergrún Íris Sævarsdóttir sem vann myndlist og Alexandra Andradóttir sem tók ljósmyndir af 

ferlinu. Ellen Ragnarsdóttir vann upptökur af ferlinu og verkinu Shakespeare í stykkjatali44og 

Alda Marín Kristinsdóttir var aðstoðarleikstjóri sýningarinnar. 

 

Eins og greint var frá í Inngangi tók ég þá ákvörðun að nota eingöngu texta William 

Shakespeares, nánar tiltekið einræður úr leikritum hans. Mér fannst viðfangsefnið henta vel 

þar sem textar hans eru í bundnu máli, skrifaðir undir bragarhætti þar sem ákveðna 

                                                            
43 Athugasemd áhorfanda.  
44 Upptakan af verkinu Shakespeare í stykkjatali fylgir ritgerðinni sem viðauki. Sölvi Mar Guðjónsson klippti 
myndefnið og yfirfærði það á DVD disk. 
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hrynjandi er að finna. Textinn er bundinn og bókmenntalegur í þeim skilningi að hann lýtur 

stílfræðilegum reglum og gerir þá kröfu til leikarans að hann þekki frumreglur og bragarhátt 

þess stíls. Jafnframt þarf textinn að brjótast undan þeim hömlum sem hann felur í sjálfum 

sér. Ég áleit að vert væri að skoða þessa tegund texta og hvaða áhrif hann hefði á tjáningu 

leikarans. Enn önnur ástæða fyrir því að velja einræður var sú að tilgangur tilraunarinnar var 

alls ekki sá að leikararnir skiptust á fyrirfram ákveðnum tilsvörum í texta. Tilgangurinn var 

þvert á móti að kanna hvaða samband myndaðist þegar stílískur texti með ólíku innihaldi er 

fluttur og túlkaður í gagnkvæmu sambandi leikaranna. Það urðu breytingar á textunum í 

meðförum leikaranna á æfingaferlinu sem birtust í sýningunni Shakespeare í stykkjatali. Auk 

þess var áhugavert í sjálfu sér að kanna viðbrögð áhorfenda/áheyrenda þegar þeim var ætlað 

að upplifa sýningu, stefnumót þar sem textarnir áttu það eitt sameiginlegt að vera frá 

Shakespeare komnir.  

 

Hrynjandi er endurtekin hreyfing þar sem skiptist á spenna, slökun, ris og hnig, upphaf og 

endir. Þennan endurtekna slátt er að finna í náttúrunni en hann kemur einnig fram í 

mannlífinu og hefur þau áhrif að hrynjandin endurspeglast í nær öllu sköpunarstarfi 

mannsins. Talað og ritað mál skiptast á að vera sterk og veik tjáningarform, hröð og hæg, 

áherslumikil og áherslulítil. Í ritmáli er þessi hreyfing textans með mismundi áherslum sett í 

kerfi sem kallast bragháttur.45 Aðaleinkenni bragarháttarins í einræðum Shakespeares er 

stakhenda þar sem fimm áherslur er að finna í hverri línu og lýsir hrynjandin sér þannig: 

dadum – dadum – dadum – dadum – dadum.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
45 Bergljót Kristjánsdóttir og Ásta Svavarsdóttir. 1981: 14. 
46 Kristensen 1962: 32.  
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Peter Brook (1925) leikstjóri segir í Tóma rýminu að Shakespeare skrifi í bundnu máli meðal 

annars til að þjappa merkingunni saman og að baki hverju sjáanlegu tákni á blaði leynist 

ósýnileg merking sem erfitt sé að fanga. Merkingin er hins vegar augljósari í þeim atriðum 

leikrita Shakespeares sem skrifuð eru í óbundnu máli.47Einnig bendir Brook á að: 

 

Betra er að skilja textabrot í bundnu máli eins og forskrift sem birtir mörg 

persónueinkenni, kóða þar sem hver bókstafur hefur mismunandi hlutverki að 

gegna. [...]Innan þessara [...] orða iðar merking, síbreytileg merking og henni er 

miðlað af þeim sem ber hana, þ.e. myndum.
48

 

 

Í texta í bundnu máli eykur bragarhátturinn sem áhrifamátt orðanna. Þegar leikarinn hefur 

skynjað hrynjandina þá er auðveldara að gefa orðunum þunga og styrk.49 

 

Þrír þeirra texta sem voru viðfangsefni rannsóknarinnar eru úr leikritunum Sem yður 

þóknast, (2.7.), Ríkarður annar,(1.3.) og Snegla tamin,(2.1.), í íslenskum þýðingum Helga 

Hálfdanarsonar. Tveir leikarar völdu sér einræður úr Hamlet að viðfangsefni og var önnur 

þeirra (2.2) í þýðingu Helga en hin (3.2) í þýðingu Matthíasar Jochumssonar. Ein einræða var 

flutt á frummálinu og var hún úr Much Ado About Nothing, eða Ys og þys út af engu (3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
47 Brook 2003: 120. 
48 Sama rit: 154. 
49 Sama rit: 155. 
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Textavinna 

  

„Ég meikaði alveg að horfa á þetta (seinasta 

nútímadansverk sem ég sá varð svo pínlegt að 

ég forðaði mér) Þegar orðin komu leið mér 

betur og „veröldin er leiksvið“ eru uppáhalds 

orðin mín núna.“50 
 

 

Þegar leikararnir höfðu valið hver sinn texta hittist hópurinn til að vinna saman í styttri og 

lengri vinnustofum. Í júní unnum við þrisvar í húsnæði Leikfélags Hafnarfjarðar var unnið í 

tvær klukkustundir í senn. Dagana 8., 23. og 29. júní var fengist við texta og rýmisæfingar. 

Jafnframt var unnið með hlustun á markvissan hátt. Þegar líða tók á sumrið fékkst aðstaða í 

Hafnarfjarðarleikhúsinu og hittist hópurinn þar virk kvöld frá 5.– 16. júlí og vann lengri tíma í 

senn með líkamann í rýminu. Þann 17. júlí lauk rannsóknarferlinu í formi samfellds spuna í 

fimm klukkustundir og síðan var afrakstur rannsóknarinnar æfður í sýningarýminu og settur 

þar á svið. 

 

Á fyrstu æfingum var rýnt í textana sem valdir voru. Á meðan leikarinn las textann hægt 

upphátt átti hann að gera sér grein fyrir þeim tilfinningum sem orðin kveiktu hjá honum og 

einnig var ætlast til þess að hann gæti gert grein fyrir þeim hugrenningatengslum í orðum en 

þó fyrst og fremst í gjörðum. Ef þessi tenging texta og hughrifa nær að kvikna innra með 

leikaranum þá er líklegt að hann fái betri tilfinningu fyrir því sem orðin standa fyrir. 

 

Richard Schechner bendir á að orðið texti sé skylt orðunum textile og texture sem vísa til 

athafnarinnar að vefa. Hráefni vefnaðarins er umbreytandi táknkerfi þar sem hvert orð getur 

vísað til annars texta. Sem dæmi hefur leikritið Hamlet oftar en tölu verður á komið verið 

notað sem undirtexti fyrir aðrar sýningar þar sem textinn er brotinn niður og 

endurskapaður.51 

 

                                                            
50 Athugasemd áhorfanda. 
51 Schechner 2006: 227. 
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Textaæfingin fór þannig fram að tveir leikarar unnu saman og skiptust á að lesa setningar 

hvor fyrir annan. Lesandinn byrjaði á því að draga djúpt andann, svo las hann textann hægt 

og miðlaði því til hlustandans sem rúmaðist í einni fráöndun. Á meðan þetta fór fram átti 

lesandinn jafnframt að hlusta á textann og greina hvaða hughrif og tilfinningar kviknuðu. Ef 

hvati kviknaði til þess að framkvæma einhverja gjörð á meðan hann fór með textann, fylgdi 

hann einnig þeim innblæstri. Samband og gagnkvæm hlustun á milli leikaranna var 

nauðsynleg enda skiptust þeir á að lesa og hlusta. Þessi æfing stóð yfir í um klukkustund en 

gerði það mögulegt að lesandinn fékk betri tilfinningu fyrir textanum sínum sem og texta 

mótleikarans. 

 

Leikarinn Harold Guskin skrifar um það í bók sinni How to Stop Acting að lestur leikhúsfræða 

sem kenningasmiðir 20. aldarinnar skrifuðu hafi kennt honum einna mest í sinni 

leikhúsvinnu. Meðal annarra nefnir hann Peter Brook, Antonin Artaud og Jerzy Grotowski 

sem fyrirmyndir sínar. Hann lýsir einni æfingu sem hann nefnir Taking it off page og rímar sú 

æfing við textavinnuna sem lýst var hér að ofan. Hann lýsir æfingunni á þann veg að leikarinn 

lítur á texta sinn og andar inn og út á meðan hann les í hljóði. Hann á að gefa sér tíma til þess 

að ná utan um það sem hann les og tengja það við hugsanir sínar eða þá mynd sem kviknar 

hjá honum. Það skiptir ekki máli hvort hann les eitt orð af blaðinu eða heila setningu. Því 

næst lítur hann af blaðinu og fer með textann upphátt í stað þess að lesa hann. Leikarinn á 

ekki að hugsa um tilætlan höfundar með textanum heldur leyfa ímyndunarafli sínu að taka 

yfir, hlusta á sinn innri hvata, dvelja í augnablikinu og taka við því sem það hefur uppá að 

bjóða. Hlustun mótleikara skipar stóran sess í þessari æfingu til að leikarinn og mótleikarinn 

geti brugðist við textanum þegar hann er fluttur í heyranda hljóði. 52 

 

Í The actor and the text fjallar Cicely Berry um hvernig leikari geti unnið með textann á þann 

hátt að með öndun og afslöppun verði hann móttækilegur fyrir eiginleikum orðanna og 

bregðist á opinn hátt við textanum og tungumálinu sem lifnar við í munni hans sjálfs.53 

Berry heldur því fram að þegar unnið er með texta Shakespeares sé nauðsynlegt að flytja 

textann upphátt til að skynja hreyfingu tungumálsins áður en merking er lögð í orðin. 54 

                                                            
52 Guskin 2004: 6-22. 
53 Berry 2000: 11-12. 
54 Sama rit: 52. 
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Hjálplegt er að uppgötva orkuna sem flæðir í gegnum texta Shakespeares frá einu orði til 

annars, þessa orku er hægt að kalla gjörð sem og hugsun. Leikarinn þarf því að vera 

meðvitaður um samfellu textans og halda hugsuninni lifandi.55 

 

Á hinn bóginn hefur hið skrifaða orð þá tilhneigingu að vera steypt í listrænt form og 

leikarinn er oft bundinn því formi í tjáningu sinni. Í staðinn fyrir að vera í gjörðinni sem 

sprettur af hugsuninni þá lítur hann á gjörðina sem niðurstöðu hugsunarinnar. Erfitt jafnvægi 

er þarna á milli. Ákjósanlegast er þegar hugsunin sprettur upp um leið og talað er, þá verður 

hugsunin sjálfsprottin í augnablikinu og þess vegna ný og fersk gjörð.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
55 Sama rit: 84. 
56 Sama rit: 105. 
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Innlögn líkams- og raddæfinga 

 

„Úúúber fríkað!!! Frábær líkamstjáning, 

gaman að sjá hvað þau segja mikið með 

hreyfingu og tjáningu.“57 
 

 

Grotowski notaði raddæfingar til þess að þjálfa rödd leikarans til þess að ná fleiri blæbrigðum 

á tónskalanum og verða dýpri og hærri. Þjálfaðir voru tónar sem mynduðust í höfði, hnakka, 

bringu, munni og maga og bestur árangur varð þegar slökun náðist og barkinn/hálsinn var 

opinn.58 Þessi raddþjálfun og rétt líkamsbeiting gerðu það að verkum að leikarinn þurfti ekki 

að þvinga rödd sína með áreynslu heldur gat hann beitt tækni sinni til þess að kraftur 

raddarinnar fyllti upp í rýmið þannig að áhorfendur heyrðu hana úr öllum áttum. Tæknin ætti 

því að vera á valdi leikarans og áhorfendur ættu ekki að geta hermt hana eftir.59 

 

Grotowski ítrekaði þá reglu að fyrst yrði unnið með líkamann og að raddbeitingin væri 

afleiðing af þeirri þjálfun.60 Allur líkaminn er hljóðfæri og æfingarnar eru gerðar til þess að 

uppgötva og víkka möguleika raddarinnar .61 

 

Meðlimir Shakespeariment gerðu raddæfingar þar sem þeir æfðu tónskala sína. Ein æfing var 

í því fólgin að leikararnir stilltu sér upp við vegg og áttu að „mála“ hann með röddinni. Þeir 

byrjuðu nálægt veggnum og sáu fyrir sér liti sem þeir máluðu á ákveðið svæði, eftir því sem 

þeir færðu sig fjær veggnum varð styrkur raddarinnar meiri.62 

 

Svipaðri æfingu er lýst í Towards a Poor Theatre og leggur Grotowski áherslu á að leikararnir 

séu í samtali við vegginn, hlusti á bergmálið sem myndast og allur líkaminn bregðist við því. 

Þá kemst leikarinn hjá því að hlusta á sjálfan sig og myndar samband við bergmálið sem hann 

heyrir.63 

 
                                                            
57 Athugasemd áhorfanda. 
58 Grotowski 1991: 144. 
59 Sama rit: 115. 
60 Sama rit: 172. 
61 Sama rit: 188. 
62 Hrefna Lind Lárusdóttir. 2010. Dagbók. 
63 Grotowski 1991: 165. 
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Flestar æfingarnar sem ég lagði fyrir hópinn áttu það sameiginlegt að vera líkamlega 

krefjandi þar sem unnið var með þyngdarlögmálið og jafnvægið. Æfingarnar snerust margar 

um náttúruna, meðal annars á þann hátt að leikarinn brá sér í hlutverk dýrs og umhverfið 

sem hann ímyndaði sér einkenndist af ís, steinum, sandi og öðrum jarðefnum. Líkami 

leikarans brást við hverju viðfangi hvort sem hann sá það með berum augum eða í sínum 

ímyndaða heimi. Margar æfingar fólust í því að leikararnir notfærðu sér þyngd hvors annars. 

Sem dæmi um slíkar æfingar nefni ég: Að halda hvort á öðru, að haldast í hendur og nota 

styrkleika sinn til þess að ýta sér að mótleikaranum og jafnframt að nota mótleikarann til að 

ýta sér frá honum. Jafnvægi leikarans var ögrað í flestum þessum æfingum. Lífskrafturinn, 

hvatinn kemur ávallt frá miðju líkama leikarans, mjöðmum og mjóbaki þar sem allar gjörðir 

eiga sér upphaf og leiðir síðan út í aðra líkamsparta. Það sem skiptir máli í öllum þessum 

æfingum er að leikarinn leggi sig allan fram og virki ímyndunaraflið til að staðsetja sig inni í 

æfingunni. Með því á ég við að hann sjái nákvæmlega fyrir sér viðfangsefnið og nýti 

skynfærin. Smátt og smátt skapar leikarinn söguþráð; ætlun og tilgang inn í sinn ímyndaða 

heim.64 

 

Þær æfingar þar sem unnið er með þyngdaraflið eru: Að hringja kirkjuklukkum, toga tvo 

hesta að sér og vera fastur í leðju. Þessar æfingar eru upprunalega hugsaðar sem 

teygjuæfingar en um leið og leikarinn virkjar ímyndunarafl sitt á sama tíma og hann gerir 

æfinguna þá verður æfingin erfiðari og markvissari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
64 Hrefna Lind Lárusdóttir 2009. Glósubók. Rúnar Guðbrandsson. 
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Að sögn Grotowski eru margar æfingar 

sóttar til jógafræðanna en eru aðlagaðar 

með það í huga að þær gagnist 

leikurunum frekar. Þar sem einbeitningin 

og styrkur leikaranna beindist inná við, 

varð tjáning þeirra lítil. Í þessari aðlögun 

fólst að færa innri kraft og einbeitingu út 

fyrir sjálf leikarans í átt að öðrum 

viðfangsefnum. Með því að mynda 

samband við líkama sinn og mótleikara 

verður til lifandi samræða þeirra á milli sem örvar ímyndunaraflið frekar. Þessi tækni leiðir til 

aukinnar tjáningu þar sem hið líkamlega umbreytist í mannleg tengsl.65 

Tengingin við jógaæfingar kemur glögglega í ljós með því að líta á röð þeirra æfinga sem 

Rúnar Guðbrandsson kallar dýrahringinn. Þær æfingar sem rúmast innan hringsins eru 

kötturinn, hundurinn, ríddu veggnum, farðu í brund- og brennivínsbað, kýrin og grátkonan. 

Þessar æfingar gagnast vel til þess að brjóta upp þá hrynjandi sem er að finna í skrifuðum 

texta.66 

 

Kattaræfingin er byggð upp þannig að kötturinn vaknar og teygir sig. Leikarinn liggur á 

gólfinu, vaknar og fer á fjóra fætur en andlitið vísar niður. Tærnar ganga nær höndunum og 

mjaðmirnar lyftast upp. Annar fóturinn er teygður út og horft er á eftir honum, eins er gert 

með hinn fótinn.67 

 

Í kýræfingunni fer leikarinn á fjóra fætur og horfir niður á gólfið. Á meðan maginn þembist út 

notar hann röddina til að baula eða fara með texta. Þessi æfing gerir leikaranum kleift að 

dýpka röddina og ljá textanum djúpan blæ. Grotowski bendir líka á mikilvægi þess að vera í 

sambandi við gólfið sem horft er á og hlusta eftir bergmálinu sem myndast.68 

 

                                                            
65 Grotowski 1991: 208. 
66 Hrefna Lind Lárusdóttir 2009. Glósubók. Rúnar Guðbrandsson. 
67 Grotowski 1991: 103. 
68 Sama rit: 170. 
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Ég bað leikarana að skrifa dagbók á meðan ferlinu stóð og skrifar Kristín Rós um þær æfingar 

sem hreyfðu sérstaklega við henni. Hún segir um kýræfinguna: „Í kúnni lætur maður allt 

flakka; því allt á að vera slakt; háls, þind, vöðvar og öndunin verður dýpri“.69 Þessi orð 

Kristínar Rósar bera þess glöggan vott hvernig markviss líkamsæfing verður þess beinlínis 

valdandi að hindrunum til tjáningar er rutt úr vegi. 

 

Ýmsar æfingar eru notaðar þegar leikarinn færir sig á milli staða í rýminu. Leikarinn gerir 

æfinguna berfættur í þeim tilgangi að fá betri tilfinningu fyrir því á hverju er gengið hvort 

sem hann ímyndar sér að hann sé að hoppa á steinum, ganga á ís, vaða í leðju eða hlaupa á 

heitum sandi. Það er eins með þessar æfingar og aðrar að leikarinn setur sig algjörlega inn í 

aðstæðurnar og býr til sinn eigin heim. Í æfingakerfi Grotowski lagði hann til að í þessari 

æfingu væru fæturnir miðja tjáningarinnar og það væri leikarans að færa viðbrögð fótanna 

við viðfangsefninu yfir á allan líkamann. Þegar leikarinn væri búinn að gera þessar æfingar 

margsinnis berfættur, ætti hann að geta framkallað sömu viðbrögð þegar hann endurtæki 

þær klæddur í skó.70 

 

Gullin regla sem Grotowski bendir á er að allur líkaminn verður að bregðast við hvaða 

hreyfingu sem er, hversu lítil sem hún virðist vera. Ef leikarinn kemst í tæri við lítinn ísmola, 

finnur allur líkaminn fyrir kuldanum en ekki bara höndin sem snertir hann.71 

 

Hægt er að nýta æfingarnar til að ná fram tilfinningu og sálarástandi. Líkamlegt minni er það 

sterkt að hægt er að standa kyrr með allar þær tilfinningar sem fylgja tiltekinni æfingu. Þetta 

á við um allar þær æfingar sem líkamlegt minni leikarans er fært um að stilla sig inn á.  

Þar sem æfingarnar eru líkamlega erfiðar og ögra jafnvæginu myndast togstreita sem getur 

verið áhugavert að fylgjast með.72 

 

Á námskeiðinu hjá Rúnari Guðbrandssyni lærði ég einnig aðra aðferð og hugmyndafræði við 

að hreyfa sig í rýminu og felst hún í því að litið er á líkamann eins og hann sé í tvennu lagi. 

Hugmyndin eða innblásturinn á rætur að rekja til japönsku NOH-leikaranna en í leiklist þeirra 

                                                            
69 Kristín Rós Birgisdóttir. 2010. Dagbók. 
70 Grotowski 1991: 111. 
71 Sama rit: 161. 
72 Hrefna Lind Lárusdóttir 2009. Glósubók. Rúnar Guðbrandsson. 
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eru einungis fæturnir hreyfðir en miðja og efri hluti líkamans eru alveg kyrr. Æfingarnar 

beindust að því að leikarinn væri fær um að færa sig til í rýminu með stílfærðum hreyfingum 

sem æfðar voru; eins og dansspor, fótaburður skylmingamanna og fótahreyfingar 

skautahlaupara og snúa fætinum í sporinu eins og samúræji.  

 

Sumar æfingar Grotowski byggðust á því að ólík áhersla sé lögð með sitt hverjum líkamshluta 

leikarans. Þjálfunin felst í því að einn líkamspartur er hreyfður í ákveðna stefnu á meðan hinn 

er hreyfður á annan hátt í ólíka stefnu. Sem dæmi nefnir hann að fæturnir stefna í eina átt en 

hendurnar vilja fara á annan stað í rýminu.73 

 

Þegar leikarar Grotowski hafa náð tökum á tæknilegum atriðum æfinganna þá verða þeir 

færir um að setja æfingarnar saman og spinna í kringum þær og texta sína. Í spunanum felst 

að setja saman æfingar og texta án þess að vera búinn að ákveða hvernig útkoman skuli 

vera.74 Þegar tækifæri gafst spunnu leikararnir í leikhópnum Shakespeariment leiktexta sem 

voru innblásnir af einræðum hinna leikaranna og skeyttu saman setningum úr mismunandi 

verkum og þá varð til nýr texti. 

 

Samkvæmt íslenskri orðabók er spuni flutningur skáldskapar eða tónlistar um leið og verkið 

er samið. Það er hægt að nota orðið í samhenginu „að spinna“, „það sem spunnið er“, 

„spunninn þráður“.75 Richard Schechner álítur í Performance Studies að hvort sem átt er við 

tónlist, dans eða leiklist byggi spuni ávallt á röðum hreyfinga og athafna sem eru 

listamanninum kunnugar og hann beitir á listrænan hátt.76 

 

Eins og áður sagði er grunnþáttur sköpunar á leiksviði samband milli viðfangsefna og 

viðbrögð við þeim. Á listrænan hátt er unnið er með orkuna sem leysist úr læðingi við 

sköpunina. Að mati Grotowski þarf að vera ákveðinn rammi og markvissar reglur þegar unnið 

er með spuna, því annars er hætta á að óreiðan og sköpunarkrafturinn flæði hömlulaust.77 

                                                            
73 Grotowski 1991: 107. 
74 Sama rit: 161. 
75 Árni Böðvarsson 1993: 944.  
76 Schechner 2006: 52. 
77 Schechner og Wolford 1997: 55. 
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Því má segja að þegar hópurinn fór að spinna í kringum æfingarnar og textana hafi togast á 

öfl þess undirbúna og þess óundirbúna. Hlustunin og sambandið milli leikaranna, textanna og 

líkamans var það sem spann söguþráðinn og tengdi þau saman sem hóp. 
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Spunamaraþon sem miðpunktur rannsóknarinnar 

 

„KATA með sterku T-i fílaða!“78 
 

 

Þann 17. júlí 2010 kristallaðist fyrri vinna leikhópsins í spunamaraþoni og maraþonið varð 

þannig einn meginþáttur rannsóknarinnar. Með spunamaraþoni er átt við að leikararnir 

spinna í rýminu í langan tíma í senn og stóð maraþon hópsins þennan dag í því sem næst 

fimm klukkustundir. Meðlimir hópsins i Shakespeariment hittust í Hafnarfjarðar-leikhúsinu 

og byrjuðu klukkan ellefu fyrir hádegi að vinna og voru samfellt að til klukkan fjögur síðdegis. 

Leikararnir beittu textanum og æfingunum á ýmsan hátt og spunnu sögur og sköpuðu tengsl 

án þess að hafa undirbúið það. Lengd maraþonsins gerði það að verkum að leikararnir 

þreyttust bæði líkamlega og andlega og yfirstigu ákveðinn þreytuþröskuld. Rýmið í 

Hafnarfjarðarleikhúsinu er stórt rými þar sem veggir jafnt og gólf og loft er svartmálað. Þarna 

er því um að ræða black box eins og leikrými af þessu tagi er oft nefnt. Við beittum 

grunnleikhúslýsingu sem var til staðar og í rýmingu skapaðist við það þrungið andrúmsloft 

þegar leikararnir hreyfðu sig.  

 

Allir leikarar Shakespeariment tóku þátt í maraþoninu nema Halla Norðfjörð. Hún var lasin en 

horfði á allan tímann. Reglurnar sem unnið var eftir voru þær að það þurftu alltaf fjórir að 

vera inni á sviðinu í einu og vinna með það sem hafði verið lagt fyrir, æfingarnar og textann, 

þannig það var aldrei nema einn leikari í einu sem gat tekið sér smá hvíld. Hafsteinn spann 

tónlist jafnharðan á píanó og tónlistarforrit í tölvu, Bergrún Íris teiknaði og Alexandra tók 

myndir. Auk þess tók Alda Marín aðstoðarleikstjóri vinnuna upp á myndband á meðan ég 

fylgdist með æfingunum og punktaði hjá mér það sem leikararnir gerðu í rýminu. 

                                                            
78 Athugasemd áhorfanda. 
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Stefnt var að því að þátttakendur 

efuðust ekki né hikuðu heldur fylgdu 

hvata sínum og hoppuðu beint inn í allar 

aðstæður af fullum krafti. Einnig þurftu 

þeir að vera tilbúnir til að tengjast 

hópnum sem einstaklingar og gæta þess 

að einangra sig ekki. Ef það aftur á móti 

gerðist þá yrði að vera forsenda fyrir því 

og sá hinn sami þyrfti að bregðast við 

aðstæðum hinna. 79  Þetta kallar á 

tvöfalda ábyrgð þar sem leikararnir taka annars vegar ábyrgð á sjálfum sér og hins vegar 

bregðast þeir við athöfnum mótleikaranna. 

 

Grotowski segir að leikararnir skuli aldrei gera neitt sem stangast á við þeirra innri hvata. Það 

má ekki þvinga athafnir fram sem þeir geta ekki staðið með. Leikararnir eiga að sýna 

hugrekki og taka ábyrgð á öllu því sem þeir gera á sviðinu.80 Í maraþoninu gafst tækifæri til 

að láta á það reyna að ná fram óþvinguðum athöfnum sem byggjast á gagnkvæmri ábyrgð. 

 

Einn megintilgangur maraþonsins var að fylgjast með samspili texta og líkamsbeitingar 

leikaranna í rýminu. Athyglisvert var að skoða afstöðu leikaranna til textans sem stundum gat 

stýrt allri framvindu þess sem gerðist á gólfinu. Í byrjun lá frásögnin í textanum og minna var 

um hreyfingar. Leikararnir skiptust á að tala og finna tengingar á milli texta sinna. Þeir fundu 

ákveðna sameiginlega miðju í textanum sem fjallaði um Kötu sem er persóna í leikritinu 

Snegla tamin en Gísli vann með texta úr því verki. Allt sem gerðist í leikrýminu fór að snúast 

um Kötu og hún blandaðist inn í aðra texta. Sem dæmi má nefna að Magnús sagði setningu 

úr Hamlet sem er svohljóðandi: „Nú skal halda konunginum leik“, en í meðförunum breyttist 

þetta tilsvar í að „það skuli halda Kötu leik“. Í skissubók sem Bergrún teiknaði af ferlinu 

kemur þetta vel í ljós og af myndinni hér að ofan má sjá hvað Kata var stór partur af frásögn 

leikaranna.81 

                                                            
79 Hrefna Lind Lárusdóttir 2009. Glósubók. 
80 Grotowski 1991: 160.  
81 Bergrún Íris Sævarsdóttir 2010. Veröldin er leiksvið: Skissubók. 
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Þó að Kata hafi verið í forgrunni birtist brátt önnur sterk persóna sem heitir Benedikt. Hann 

er úr leikritinu Ys og þys út af engu og þar kom að samband myndaðist á milli þessara tveggja 

persóna, hans og Kötu. Leikararnir unnu ekki að persónusköpun heldur tóku að sér hlutverk 

persónanna í stuttan tíma í senn og skiptust á að vera í hlutverki Kötu og Benedikts. Þegar 

líða tók á daginn lét leikstjórinn leikarana fá lak til að vinna með og úr því varð til vofa. 

Hugmyndin um að færa leikurunum lak koma í kjölfar samtals sem ég átti við Magnús Örn 

um uppsetningu verka danslistakonunnar Pinu Bausch (1940– 2009). Ég tel það hafa verið 

sameiginlega niðurstöðu leikaranna að breyta lakinu i vofu vegna þess að slíka veru er að 

finna í textunum sem Kristín Rós og Magnús Örn höfðu valið sér. Þar var á ferðinni vofa föður 

Hamlets sem kannski er frægasta vofa leikbókmenntasögunnar. 

 

Þegar fór að líða á daginn fluttist áherslan frá textanum og textaskilningnum yfir í líkamlegu 

æfingarnar og aðstæður leikaranna. Þá voru orðin og textinn á valdi líkamans og textinn 

áhugaverðari en áður þó hann hafi ekki verið í sínu upprunalega samhengi innan leikritanna 

sem hann var tekinn úr.82 

 

Artaud var þeirrar skoðunar að jafnvægi þyrfti að ríkja á milli hreyfinga leikarans og textans í 

verkinu. Með því átti hann við að textinn stýrði ekki því sem væri að gerast á sviðinu heldur 

yrði hann á valdi sýningarinnar sem slíkrar.83 Í Towards a poor theatre fjallar Grotowski um 

að það séu ekki orðin sem skipta öllu máli á sviðinu heldur það hvernig sé hægt að umbreyta 

þeim og gæða textann lífi. Umbreytingin getur átt sér stað á sviðinu þegar leikhúsið sýnir 

athafnir mannlegra viðbragða og hvata. Þessar athafnir geta bæði verið líffræðilegar og 

andlegar og byggja á sambandi milli fólks.84 Það sem gerðist í Hafnarfjarðarleikhúsinu á 

meðan spunamaraþonið fór fram sýnir að hugsýn Artaud og raungerving Grotwski á 

hugmynd hans geta virkað mjög vel í hópi sem vinnur þétt og vel saman. 

 

Markmiðið er að finna samkomustað milli leikarans og textans. Til þess lætur Grotowski 

leikarana vinna þögult þar sem þeir tjá textana fyrir sér með hugsunum sínum. Þar skapast 

vettvangur til þess að leggja sitt af mörkum, búa til innra samhengi textans, fylla upp í 

                                                            
82 Hrefna Lind Lárusdóttir 2010 Dagbók. 
83 Artaud 2001: 86. 
84 Grotowski 1991: 58. 
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eyðurnar með sínum upprunalega hvata. Með þögulli vinnu leikarans eru það hugsanir hans 

sem opna fyrir merkingu textans og gæða hann lífi.85 

 

Einnig bendir Grotowski á að textinn gegni ekki aðalhlutverki þegar unnið er með líkams-og 

raddæfingar. Þvert á móti á að gefa textann á vald æfinganna þannig að tækni leikarans hafi 

áhrif á textameðferðina. Með þessu verður textinn áhrifaríkari og athygli áhorfandans beinist 

að honum og hvernig hann er fluttur. Til að þetta geti gerst þarf leikarinn að kunna textann 

utan bókar og leyfa honum að flæða fram án þess að hugsa um hann á meðan hann gerir 

æfingarnar.86 

 

Í lengri vinnustofunum höfðu leikararnir lært texta sína og beitt ofangreindum æfingum á þá. 

Þeir unnu ýmist einir sér, í pörum eða sem einn hópur. Æfingarnar eru þess eðlis að mikil 

átök myndast í líkamanum og unnið er með þyngdaraflið. Þegar leikararnir beittu æfingunum 

á textann og brutu hann upp þá losnaði hann að einhverju leyti við hina fyrirfram gefnu 

hrynjandi og ákveðin orð öðluðust meira vægi. Vegna eðlis æfinganna, hins dramatíska texta 

og eiginleika rýmisins í Hafnarfjarðarleikhúsinu skapaðist magnþrungið andrúmsloft. 

Senurnar urðu til úr æfingum leikaranna, tónlistinni, textanum og túlkun hans. Þegar líða tók 

á daginn og leikararnir höfðu unnið í þrjár klukkustundir samfellt voru þeir orðnir mjög 

þreyttir. Þá virtist sem ákveðnar hömlur losnuðu og hápunktar mynduðust. Þessu ástandi má 

líkja við það sem Richard Schechner bendir á að hafi gerst í ritúalinu sem áður var sagt frá; að 

fólk hafi fallið í leiðslu og upplifað kröftugar tilfinningar. Það var orka sem losnaði úr læðingi 

og fyllti upp í rýmið. Þá komu myndir í ljós sem urðu að svokölluðum burðarsenum sem voru 

síðan yfirfærðar í sýningarrýmið Gallerí Crýmó.87 

 

 

 

 

 

                                                            
85 Sama rit: 206. 
86 Sama rit: 166-167. 
87 Hrefna Lind Lárusdóttir 2010. Dagbók. 
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Rýmið í Gallerí Crýmó 

 

„Saman, sundur og svitalykt – fílaða“88 
 

 

Ég get tekið hvaða tómt rými sem er og talað um autt svið. Manneskja gengur 

þvert yfir þetta tóma rými meðan önnur horfi á og þetta er allt og sumt sem við 

þurfum til að leiklist eigi sér stað.89 

 

Þessi tilvitnun í Peter Brook ber þess merki að leiklist geti átt sér stað í hvaða tóma rými sem 

er svo lengi sem manneskja gengur yfir rýmið á meðan önnur horfir á. Rýmið Gallerí Crýmó 

er óhefðbundið í þeim 

skilningi að þar er ekki 

afmarkað svið fyrir leikarana 

að athafna sig á heldur léku 

leikararnir senurnar fyrir 

áhorfendur bæði inni í 

húsinu og fyrir utan það eins 

og sjá má á mynd hér til 

hliðar.  

 

Gallerí Crýmó er lítið 

einbýlishúsvið Laugaveginn í 

Reykjavík þar sem haldnar 

hafa verið listsýningar. Í 

sýningunni á Shakespeare í 

stykkjatali voru þrjú rými 

notuð til að leika í. Þrjú 

atriði voru sýnd fyrir framan húsið, þrjú atriði inni í húsinu og þrjú á bílskúrsþaki fyrir aftan 

það. Auk þess var vídeóinnsetning í hliðarherbergi þar sem sýnt var frá vinnu leikaranna í 

spunamaraþoninu. Sýningin var byggð upp á svipaðan hátt og myndlistarsýning í þá veru að 

                                                            
88 Athugasemd áhorfanda. 
89 Brook 2003: 35. 



31 
 

áhorfendur gengu úr einu rými í annað. Í smiðju Artaud er samsvarandi hugmynd að finna, 

að leikarar leika í kringum áhorfendur sem sitja á stólum í miðjunni. Artaud sá fyrir sér að 

áhorfendur gætu hreyft stólana og þannig elt atburðarásina.90 

 

Það var aðeins í upphafs- og lokasenunni að allir leikararnir voru samtímis á sama stað en 

hinar senurnar skiptust í tvö atriði sem sýnd voru samtímis í sitt hvoru rýminu. Áhorfendurnir 

gengu frá einu sýningarsvæði til annars og um leið varð samruni rýmanna til. Hver lota frá 

upphafs- til lokasenu tók um það bil hálftíma en hver lota var endurtekin sex sinnum og stóð 

sýningin þannig yfir í um þrjár klukkustundir. Þetta fyrirkomulag gerði áhorfandanum kleift 

að sjá hverja umferð nokkrum sinnum og beina athygli sinni að atriðum sem hann hafði ekki 

áður séð.  
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Sýningin Shakespeare í stykkjatali 

 

„Viðurkenni að ég bjóst við 

samhengisleysis sýru fyrst og fremst, en 

fékk sýru sem einhvernveginn flæddi 

fáranlega smooth. Stórkostlegur áhættu-

leikur og ég kaupi soundtrackið.“91 
 

 

Það tók hópinn fimm kvöld að setja upp sýninguna eftir að leikstjórinn hafði teiknað upp 

rýmin og það sem átti að gerast í hverju þeirra. Burðarsenurnar úr spunamaraþoninu fóru 

beint yfir í sýningarrýmið og nýjar senur sem hópurinn skapaði frá grunni urðu til í Gallerí 

Crýmó. Leikstjórinn hafði skipt leikurunum niður í rýmin og gefið senunum nafn en þær voru 

innblásnar af því sem gerðist í maraþoninu. Í hópavinnunni höfðu leikararnir það að 

leiðarljósi að þeir ættu að tjá mannlega skúlptúra þar sem líkamlegar æfingar sem unnið var 

með á æfingaferlinu voru í forgrunni. Síðan púsluðu leikararnir textum sínum saman í 

samvinnu hver við annan. Leikstjórinn gekk á milli, leiðbeindi og stýrði og studdist þá við 

eigið mat og sýn á eðli verkefnisins. Leikstjórinn leit á það sem hlutverk sitt að tengja saman 

það sem gerðist á æfingunum og átti að kalla fram tilteknar athafnir hjá leikurunum. Sýningin 

var slípuð þannig til að hreyfingar leikaranna pössuðu inn í hvert rými fyrir sig. Senuskipti 

gengu vel fyrir sig og samspil myndaðist milli tónlistar og leiks. Hóparnir sem urðu til 

mynduðust úr efniviði textans sem leikararnir unnu með. Þetta vinnulag minnir óneitanlega á 

það hvernig leikstjórinn Robert Wilson (1944) skapar hið sjónræna leikhús. Hann setti meðal 

annars upp sýninguna Hamlet: a monologue þar sem hann lék aðalhlutverkið, leikstýrði og 

hannaði leikmyndina og þá hafði hann þann hátt á að teikna upp sviðslýsingarnar fyrst. 

Vinnuaðferðir hans einkennast af því að skapa leiksviðið fyrst með sjónrænum myndum. Til 

þess notar hann meðal annars lýsingu og hreyfingu leikarans í rýminu. Síðan vinnur hann 

textann út frá þeim og púslar honum inn í rýmið og vef sýningarinnar. Þungamiðja 

efniviðarins og áhersla eru því sjónrænar myndir sem Wilson skapar í stað vinnu með textann 

sem svo margir aðrir leikstjórar beina athygli sinni að.92 

 

                                                            
91 Athugasemd áhorfanda. 
92 Lavender 2001: 158. 
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Hreyfing í texta, líkama og tónlist 
 

„Hratt og flott, gott props“93 
 

 

Tónlistin sem Hafsteinn samdi í spunamaraþoninu hafði mikil áhrif á takt og hraða í 

hreyfingum leikaranna. Þegar tónlistin var hröð voru hreyfingar leikaranna og hrynjandin í 

textameðferðinni í takt við hana. Eins mátti sjá leikarana hreyfa sig hægar í rýminu þegar 

tónlistin var hægari. Vegna þess að Hafsteinn spann tónlistina jafnharðan þá stýrði hann ekki 

hreyfingunni heldur varð hreyfingin til af sambandi sem myndaðist milli Hafsteins og 

leikaranna. Sambandið milli leikara og tónlistarmanns varð til við gagnkvæma hlustun og við 

það losnaði orka sem var á milli þeirra úr læðingi. Samspil hreyfinga leikaranna og 

tónlistarinnar olli því að hrynjandin hafði tilhneigingu til að falla ýmist í hægan eða hraðan 

farveg. Í dagbók Hafsteins stendur meðal annars þetta: 

 

Þó ég vissi í raun ekki alveg hvað var í gangi þá fann ég einhverja tengingu milli 

tónlistarinnar og leikaranna þó ég geti ekki skilgreint það enn frekar. Samruni 

þessara tveggja þátta þ.e.a.s. tónlistar og list leikarans gefur það til kynna að öll list 

talar sama tungumálið aðeins með mismunandi hreim. Vert er að benda á áhrifin 

sem textinn getur haft á mann eftir því hvaða tónlist var spiluð undir. Orðin skiptu í 

raun ekki miklu máli því ef tónlistin hefði verið önnur, þá hefði maður túlkað 

merkingu orðanna á allt annan hátt.94 

 

Orð Hafsteins varpa ljósi á upplifun hans af ferlinu þar sem hann greinir frá því að hann hafi 

tengst leikurunum á óskilgreindan hátt. Hafsteinn kom inn í ferlið nokkrum dögum fyrir 

spunamaraþonið þegar leikarar höfðu lokið við að læra texta sína og líkamlegar æfingar. 

Þrátt fyrir að Hafsteinn hafi komið svona seint að verkefninu þá hafði tónlist hans þegar í 

upphafi afgerandi áhrif á vinnu leikaranna.  

 

 

 

 

                                                            
93 Athugasemd áhorfanda. 
94 Hafsteinn Þráinsson 2010. Dagbók.  
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Persónur og leikendur 

 

„Blygðunarkennd – súrt – hver 

er Kata?“95 

 

Artaud varpaði fram þeirri spurningu hvort persónusköpun leikarans væri brýn nauðsyn í 

almennri leikhúsvinnu í ljósi þess að hið nýja tungumál hreyfinganna sem leikhúsið átti að 

skapa ætti erfiðara með að tjá hugsanir persónunnar heldur en töluð orð. Honum þótti 

ríkjandi áhersla á hið sálfræðilega raunsæi sem einkenndi vestræna leikhúsmenningu vera 

óþörf og gagnrýndi það að leikhúsið ætti að snúast um að skilgreina karakter og 

tilfinningalega togstreitu.96 

 

Í sýningunni Shakespeare í stykkjatali voru leikararnir sex, þeir sjálfir klæddir svörtum 

þröngum fötum að gera æfingar og fara með texta en skiptust á að bregða sér í gervi 

persónanna Kötu og Benedikts án þess þó að vinna að persónusköpun. Eins og áður sagði 

urðu Benedikt og Kata til í spunamaraþoninu en aðrar persónur úr öðrum textum misstu 

vægi sitt og hurfu jafnvel alveg. Þó urðu vofan og konungurinn úr Hamlet að mikilvægum 

þætti í sýningunni þar sem greina má að í Shakespeare í stykkjatali hafi konungurinn gert 

Kötu að þræl sínum og breytt henni í draug.  

 

Þegar líða tók á sýninguna og endurtekningin hafði átt sér stað í tvær klukkustundir urðu 

straumhvörf í tjáningu leikaranna. Það virtist sem þau yfirstigu þreytuþröskuld líkt og þau 

gerðu í maraþoninu og þau opnuðu sig betur hvert gagnvart öðru. Líkamleg þreyta 

leikaranna gerði það að verkum að eitthvað úr þeirra innra lífi sem áður var ósýnilegt birtist 

skýrar í verkinu en áður. Með því á ég við að öll tilgerð afmáðist þar sem hreyfingarnar, 

textameðferðin og tónlistin voru í meiri innbyrðis takti og tjáning leikaranna einlægari. 

Líklegt er að þegar leikararnir þreyttust hafi þeir yfirstigið ákveðnar hömlur og opnað enn 

frekar fyrir hlustun sína hvert gagnvart öðru, tónlistinni, textanum og áhorfandanum. Með 

líkamlegri og andlegri þreytu leikarans verða átökin og togstreitan sem er að finna í verkinu 

sýnileg áhorfandanum í tilgerðarlausri tjáningu hans.  

                                                            
95 Athugasemd áhorfanda. 
96 Artaud 2001: 106. 
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Ég mun nú gera grein fyrir einstökum senum sýningarinnar í Gallerí Crýmó en áður en að því 

kemur gef ég yfirlit yfir sýninguna í heild, heiti einstakra sena, hvaða persónur voru í hverri 

senu og hvaða leikarar tóku þátt í þeim. 

 

Yfirlit 

1. Byrjunarsena (tengisena) 

Leikarar: Tótla, Annetta, Gísli, Halla, Magnús og Kristín. 

    [Skil milli sena] 

   2.a. Kata (tengisena)        

 Leikarar: Annetta, Gísli og Halla.       

 Persónur: Kata: Annetta. (Ys og þys út af engu). 

   2.b. Veröldin er leiksvið (tengisena)       

 Leikarar: Tótla, Magnús og Kristín.  

(Senur 2.a. og 2.b. gerast á sama tíma) 

    [Skil milli sena] 

   3.a. Ástarsena (burðarsena)        

 Leikarar: Tótla, Gísli, Magnús og Annetta.     

 Persónur: Kata: Tótla (Sem yður þóknast) og Annetta. (Ys og þys út af engu). 

       Benedikt: Gísli (Snegla tamin) og Magnús. (Hamlet). 

   3.b. Hvatir (tengisena)         

 Leikarar: Halla og Kristín.        

 Persónur: Konungur: Kristín. (Hamlet). 

(Senur 3.a. og 3.b. gerast á sama tíma) 

    [Skil milli sena] 
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   4.a. Trúnó (tengisena)         

 Leikarar: Tótla og Annetta.       

 Persónur: Kata: Annetta. (Ys og þys út af engu).     

   4.b. Kata talar (tengisena)       

 Leikarar: Gísli, Halla, Magnús og Kristín.      

 Persónur: Kata: Halla. (Ríkarður annar).      

 Brotin sjálfsmynd Kötu: Gísli (Snegla tamin), Magnús (Hamlet) og Kristín. (Hamlet). 

(Senur 4.a. og 4.b. gerast á sama tíma) 

    [Skil milli sena] 

   5. Lokasena: Skylmingar og dauði (burðarsenur)     

 Leikarar: Tótla, Annetta, Gísli, Halla, Magnús og Kristín.            

 Persónur: Benedikt: Magnús. (Hamlet).     

 Konungur: Kristín. (Hamlet). 

    [verkið endurtekið sex sinnum] 
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Byrjunarsena (1) 

 

„Catching, interesting, different and 

unexpected. A pretty nice job (meira meira) 

(rape the wall)“97 
 

 

Leikararnir sex eru á hellulagðri afmarkaðri stétt í upphafi verksins og fyrir miðju er hringlaga 

járnskúlptúr, járnplata sem borin er uppi á þremur fótum sem var þar fyrir þegar hópurinn 

fór að vinna á þessu svæði.98 Í rýminu á stéttinni myndast ákveðin fjarlægð milli leikara og 

áhorfenda vegna þess að sviðið er afmarkað með stéttinni og áhorfendur standa í nokkurri 

fjarlægð frá svæðinu 

þar sem leikurinn fer 

fram. Flestir 

áhorfendur koma 

gangandi inn í portið 

sem vísar niður frá 

Laugaveginum. Þeir 

geta þess vegna 

staðið á verslunar-

götunni og horft á 

hreyfingar leikaranna 

um leið og þeir heyra 

tónlistina. Hafsteinn 

lék tónlistina úti undir beru lofti og tengdi hljóðfærin sín, tölvu og hljómborð við hljóðkerfi. Í 

byrjunarsenunni tala leikararnir ekkert heldur gera upphitunaræfingar í takt við tónlistina. 

Æfingarnar hundurinn, ríddu veggnum, kötturinn, vaða í leðju og hringja kirkjuklukkum eru 

gerðar. Í lok senunnar hoppa Tótla, Magnús og Kristín á ósýnilegum steinum upp tröppurnar 

og inní húsið þar sem þau gera sig klár til að sýna Veröldin er leiksvið.  

 

                                                            
97 Athugasemd áhorfanda. 
98 Sjá mynd af járnskúlptúrnum. 
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Annetta ætlar að elta þau en um það leyti sem hún er að komast inn í húsið kallar Gísli 

„Kata“ og Annetta, Gísli og Halla frjósa öll. Við þetta verða skil þar til báðar senurnar Kata 

(2.a) og Veröldin er leiksvið (2.b) byrja samtímis, úti og inni, um leið og Halla klappar saman 

lófunum. 

 

Leikstjórinn hafði útbúið miða með stökum orðum úr einræðunum sem fluttar voru og límt á 

tröppurnar fyrir framan Gallerí Crýmó. Orðaröðunin var tilfallandi úr mismunandi leikritum 

en endurómaði inntak og formgerð verksins þannig að um leið og leikararnir og áhorfendur 

fóru upp tröppurnar og inn í húsið gengu þeir í bókstaflegum skilningi inn í orðræðu 

veruleikans sem þar var birtur. Konstantin Stanislavskij (1863-1938) leggur til að leikararnir 

stundi virka greiningu og byggir hún á því að leikararnir tileinki sér formgerð verksins áður en 

þeir læra texta sinn utan bókar; að þeir kanni eiginleika verksins, hrynjandi og myndir sem er 

að finna í formgerðinni og fela í sér merkingu sem síðan er unnið með.99 Með því að gefa 

áhorfendum kost á að lesa orð sem koma fyrir í sýningunni á tröppunum og leggja merkingu 

og túlkun í þau áður en þeir hlustuðu á sömu orð í munni leikaranna var áhorfendunum 

boðið uppá virka greiningu af þessu tagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
99 Carnicke 2000: 27. 
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Kata (2.a) 

 

„Hæ! Frábært að horfa og hlusta. Sá margt 

t.d. átök, ást, afbrýði, illgirni, grín, leikfimi. 

Töff music passaði vel við. ...En hver er Kata? 

Er hún það sem allir leita eftir?“100 
 

 

Senan Kata kemur í beinu framhaldi af byrjuninni í sama rými. Leikararnir Annetta, Halla og 

Gísli taka þátt í þessari senu og í staðinn fyrir að nota stéttina nýttu þau sér járnskúlptúrinn. 

Þau stíga upp á hann öll þrjú og ögra jafnvæginu með því að ýta hvert á annað og láta 

líkamann bregðast við því. Einnig haldast þau í hendur og halla sér aftur og gera síðan 

æfinguna grátkonan sem felst í því að láta hendur á höfuð og hreyfa það upp, til hliðar og 

niður. Á meðan leikararnir gerðu æfinguna fór Annetta með texta sinn sem er svohljóðandi: 

What fire is in mine ears? Can this be 

true? 

Stand I condemned for pride and 

scorn so much? 

Contempt, farewell! and maiden 

pride, adieu! 

No glory lives behind the back of 

such... 

And, Benedikt, love on; I will requite 

thee, 

Taming my wild heart to thy loving 

hand: 

If thou dost love, my kindness shall 

incite thee 

To bind our loves up in a holy band; 

For others say thou dost deserve, and   

I Believe it better than reportingly.101 

                                                            
100 Athugasemd áhorfanda. 
101 Shakespeare. 1953: 41. 
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Þegar Annetta lýkur einræðunni setjast leikararnir á járnskúlptúrinn. Síðan færa þeir sig yfir á 

stéttina þar sem Halla og Annetta láta sem þær hoppi á steinum. Annetta fer upp stigann og 

inn í húsið á meðan Halla fer meðfram húsinu. Gísli kallar aftur nafnið „Kata“ og eltir Annettu 

inn. 

 

Þeir textar sem ég sýni hér eru skrifaðir eftir upptöku af verkinu Shakespeare í stykkjatali. 

Textarnir þróuðust og breyttust í meðförum leikaranna frá sýningu til sýningar og ég þurfti 

þess vegna að samræma þá. Á nokkrum stöðum getur því verið um að ræða frávik frá hinum 

prentaða texta, jafnvel svo að merkingin verði önnur stundum erfitt að greina hana. Orðið 

„aumur“ skýst til dæmis inn í orðasambandið „ástríðnanna þræll“ og verður „aumi þræll“. 

(Hamlet). Það má því kannski segja að hin fræga ósk Artaud um niðurbrot tungumálsins hafi 

hér að einhverju leyti orðið að veruleika. 

 

Aðalpersónan sem varð til í spunamaraþoninu er kynnt með fyrsta orði sýningarinnar þegar 

Gísli kallar nafnið „Kata“. Í byrjun senunnar bregst Annetta við þessu nafni með því að líta á 

hann. Í lokin þegar hann kallar á Kötu er það aftur á móti Halla sem bregst við nafninu. 

Þannig er gefið til kynna strax í byrjun verksins að óljóst sé hver leikur persónuna. Annetta 

fer með textann í æfingunni grátkonan, tjáning hennar verður dramatísk og ákveðin 

blæbrigði heyrast í röddinni þegar hún hreyfir höfuðið. Með þessum tilteknu blæbrigðum á 

ég við að þegar höfuð hennar beinist upp myndast klemma í hálsinum og röddin verður 

mjóróma en þegar höfuðið snýr niður myndast djúpur tónn um leið og hún talar. Textinn 

fjallar meðal annars um það þegar augu hennar opnast fyrir ástinni og hvernig hún eigi að 

lesa í hegðun elskhuga síns, Benedikts. Ef undarleg hegðun hans væri í raun merki um ást 

hans á henni þá væri hún hans.  
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Veröldin er leiksvið (2.b) 

 

„Sheikspír texti í fremur litlausu 

samhengi. „Öll veröldin er 

leiksvið...“102 
 

 

Á meðan þetta atriði fór fram var senan Veröldin er leiksvið leikin inni í húsinu. Leikararnir 

sem sköpuðu hana voru Magnús, Tótla og Kristín. Textar þeirra eiga það sameiginlegt að 

fjalla um leik á einhvern hátt. Leikararnir eru í höfuðstöðu með bakið í áhorfendur þegar þau 

byrja að tala saman: 

 

M: Nú læt ég leikarana flytja hér nokkuð fyrir kóng sem líkist föður míns morði. (Hamlet). 

T: Aðeins leikarar, hver karl og kona. (Sem yður þóknast). 

K: Næsta nú um þetta.—Í kvöld skal halda konunginum leik. (Hamlet). 

M: Og leikurinn skal úr fylgsnum sálar seiða samvisku konungs. (Hamlet). 

T: Og sérhver leikur sjö þætti sinnar eigin ævi. (Sem yður þóknast). 

K: Þann mann, sem er ekki ástríðnanna þræll, hann vil ég fá. (Hamlet). 

M: En ég, sljór moð-hugaður vesalingur. (Hamlet). 

 

 

 

 

 

 

                                                            
102 Athugasemd áhorfanda. 
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Magnús Örn skrifar í dagbók sinni um ferlið: 

Í upphafi þessarar senu var ég með fætur upp í loft og þannig mæli ég fyrstu 

setninguna mína í verkinu. 

Ég þurfti að nota mikla 

rödd þar sem þessi orð 

þurftu að berast út úr 

húsinu. Líkaminn spennist 

allur upp þegar hann er að 

halda sér svona öfugum og 

það kom skýrt fram í 

flutningi textans, en 

aðallega þegar búið var að 

leika a.m.k. eina umferð af 

leikritinu. Því í fyrstu 

umferð fann ég að ég var 

oft ekki nógu þreyttur til 

þess að áreynslan hefði 

beint áhrif á mig. Það var samt alltaf einhver lágmarksáreynsla í gangi sem hægt var 

að ýkja upp samhliða því sem maður gat sótt tilfinning-una í æfingaferlið.103 

 

Því næst fara þau yfir í 

æfinguna brund- og 

brennivínsbað, mynda 

augnsamband og fikra sig á 

rassinum hvert nær öðru. 

Þegar þau hafa náð saman 

haldast þau í hendur og nota 

styrk hvers annars til að 

standa upp og halla sér 

aftur. 

 

                                                            
103 Magnús Örn Sigurðsson 2010. Dagbók. 
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T: Öll veröldin er leiksvið. (Sem yður þóknast). 

T: Sérhver breytir oft um gervi. (Sem yður þóknast). 

K: Horf á hann sem fastast. (Hamlet). 

M: Sjáist sem minnsta fát, þá veit ég hvert skal halda. (Hamlet).  

K: Horf á hann eins vel og skarpt og sjálfs mín orkar. (Hamlet). 

Mikil áreynsla myndast þegar Kristín fer í handstöðu og hún og Magnús grípa með höndum 

sínum hvort um annars fætur þannig að Magnús stendur uppréttur en Kristín stendur á 

höndum. Magnús beygir sig fram en heldur jafnframt í fætur Kristínar og þau nota krafta sína 

til þess að Kristín geti sest upp á bak Magnúsar og svo fer hún um leið með texta. Því næst 

færir hún sig yfir á bak Tótlu. Á meðan Tótla gengur hægt út í eitt horn herbergisins liggur 

Kristín á baki hennar og hjólar hægt í loftinu. 

Líkt og Robert Wilson starfar við sínar uppfærslur byrjaði hópurinn á því að ákveða hvernig 

hreyfingarnar skyldu vera og þær voru æfðar í rýminu án orða. Síðar bættu leikararnir 

textanum ofan á þannig að hann var í takt við athafnir leikarans og tónlistina sem skapaði 

heildstæða senu.  

Hér fyrir neðan heldur texti sýningarinnar í senunni Veröldin er leiksvið áfram: 

M: Vofan sem kom, gat verið Satan sjálfur. (Hamlet). 

K: Ef dularglæpur hans þá hvergi hreyfist úr hýði sínu fram hjá öllum leiknum, þá hefur vofan 

verið illur andi, og ímyndan mín eins svört og full og steðji Vúlkans. (Hamlet). 

Magnús færir sig í hornið og tekur kattaræfinguna á meðan þær Kristín og Tótla færa sig 

hægt að næstu dyrum. 

M,T,K: Öll veröldin er leiksvið, öll veröldin er leiksvið... [endurtekið] (Sem yður þóknast). 

Hreyfimynstur leikaranna var stílfært inn í rýmið sem senan var sviðsett í. Hreyfingarnar eiga 

rætur sínar að rekja til æfinganna sem lagðar voru fyrir í æfingaferlinu en þar má nefna 

köttinn, farðu í brund- og brennivínsbað og að nota þyngd hvors annars.  
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Þessi sena var leikin í hvítu herbergi með tveimur gluggum inni í húsinu Gallerí Crýmó. Á 

veggjunum hengu teikningar af augnumgjörðum sem voru innblásnar af æviskeiðum sem lýst 

var í einni einræðu Shakespeares: Veröldin er leiksvið. Auk þess voru ljósmyndir og skissubók 

af ferlinu inn í herberginu. 

 

Öll veröldin er leiksvið, 

og aðeins leikarar, 

hver karl og kona, þau 

fara og koma á sínum 

setta tíma,og sérhver 

breytir oft um gervi og 

leikur sjö þætti sinnar 

eigin ævi. – Smábarn 

slefar og hrín í fangi 

fóstru sinnar; svo 

drattar skælinn skóla-

sveinn með tösku og 

koppagljáa á kinnum, 

hægt sem snigill með 

kergju í skólann. Síðan 

elskhuginn,sem stynur 

einsog eldsofn döpru 

ljóði um brúnaljósin 

björt. Þá soldátinn 

bölvandi´ í kross, með 

skegg sem pardursdýr, 

metnaðarfyrtinn, 

fljótur til í þras, 

hlaupandi jafnvel beint í byssukjaftinn í leit að sæmd. Og síðan dómarinn með fagurhvelfdan maga, mýktan 

krásum,með stranga brún og regluskorið skegg, fullur af orðskviðum og dægurdæmum í sínum leik. – En sjötti 

þáttur skjögrar nú framá svið með rýran kropp í klæðum,gleraugu á nefi og hengipúss við hlið; hans æsku-hosur 

alltof víðar skrolla um visna skanka; og bylmings bassaröddin bregður sér nú að nýju í unglings-mútur og skrikar 

hás. – En leiksins lokasvið í hinzta þætti þessa ævintýrs er önnur bernska, aðeins gleymskan tóm, tannlaus og 

blind, án bragðs, án allra hluta.104 

                                                            
104 Shakespeare 1991: 44. 
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Textarnir sem leikararnir fóru með tengdust allir orðinu „leikur“ og má segja að áhorfandinn 

hafi skipað stóran sess í þessari senu þar sem þess er krafist að hann sé til staðar því 

leikararnir ætla að sýna honum leikrit. 

 

Samkvæmt hugmyndum Grotowski um leikhúsið er kjarna þess að finna í stefnumóti á milli 

leikara og áhorfenda. Það má því túlka augnumgjarðirnar á veggjunum sem Bergrún teiknaði 

og myndin á bls. 44 sýnir sem hinn innbyggða áhorfanda í senunni Veröldin er leiksvið þar 

sem leikararnir ætla að sýna leikrit innan leikritsins. 

 

Senan fjallar um blekkinguna og leikritið innan leikritsins. Líkt og í Hamlet ætla leikararnir að 

setja upp fyrir konung leikrit sem á að spila á samvisku hans. Magnús segir sig vera vesaling 

og átök myndast á milli hans, þrælsins, og konungsins. Enginn veit með vissu hver er hver, 

vegna þess að allir eiga það til að bregða sér í gervi. Áhorfandinn er ávarpaður, og augun á 

veggjunum um leið, og áhorfandinn er beðinn að horfa sem fastast og dæma um það hvort 

vofan sé fulltrúi hins illa í veröldinni eða hvort hún sé einungis í dulagervi eins og hver annar. 

Áhorfandinn er þannig settur í hlutverk dómarans. 

 

Þegar senunum Kata (2.a) og Veröldin er leiksvið (2.b) lýkur hefst ný burðarsena, Ástarsenan 

(3a), með því að Gísli kemur inn í húsið af stéttinni kallandi á Kötu og um leið er Tótla inn í 

húsinu og kallar á Benedikt. 
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Ástarsenan (3.a) 

 

„Sexý, háskafullt og fallegt“105 
 

 

Í spunamaraþoninu urðu til þrjár burðarsenur sem voru yfirfærðar nærri því óbreyttar í 

sýningarrýmið. Ein þeirra var ástarsena á milli leikpersónanna Kötu og Benedikts úr Snegla 

tamin og Ys og þys útaf engu. Í 

þessari senu túlkuðu Annetta og 

Magnús Kötu og Benedikt með því 

að liggja á gólfinu, horfast í augu og 

toga sig í átt að hvort að öðru en 

Tótla og Gísli stýrðu senunni með 

því að tala í orðastað Annettu og 

Magnúsar og koma í veg fyrir að 

þau næðu saman með því að toga í 

fætur þeirra. Á meðan Annetta og 

Magnús voru að nálgast hvort 

annað, gáfu þau ávallt frá sér búkhljóð sem varð til við áreynsluna sem myndaðist. 

Í fyrstu voru Tótla og Gísli upprétt að gera æfingu sem var þannig að þau héldust í hendur og 

skiptust á að ýta hvort á annað og halla sér aftur samtímis á meðan þau skiptust á að fara 

með texta. Þegar þau koma auga á að Benedikt og Kata eru að nálgast hvort annað grípur 

Tótla í fætur Annettu og Gísli grípur í fætur Magnúsar og þau toga af krafti. Mikil togstreita 

myndast við þessi átök og einlægur vilji leikara kemur berlega í ljós bæði í munnlegri og 

líkamlegri tjáningu.  

 

Stanislavskij taldi að leikarinn þyrfti að virkja þrjá grunneiginleika sem væru drifkraftur 

sköpunar hans. Þeir eru hugsun, vilji og tilfinning. Hugurinn er nýttur til greiningar og 

skilnings á verkefninu, tilfinningin til að tengjast persónunni sem hann skapar og vilji til að 

hafa stjórn á því sem leikarinn gerir. Þessir þrír eiginleikar þurfa ávallt að vinna saman og 

                                                            
105 Athugasemd áhorfanda. 
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hafa áhrif hver á annan svo að skapandi vinna leikarans takist vel.106 Dæmi um slíka vinnu má 

finna hjá Annettu og Magnúsi í ástarsenunni. Þar tengjast þau persónunum og aðstæðum 

þeirra þegar ástríða kviknar innra með þeim. Hugur leikaranna greinir aðstæðurnar og 

fyrirstöðuna sem persónurnar eru í og beita vilja sínum til að stýra aðstæðunum í þann 

farveg sem persónurnar kjósa. 

 

Við lok senunnar ná Benedikt og Kata loks saman en síðan segir Gísli „konungur“ og dregur 

Benedikt á maganum frá Kötu og um leið endurtekur hann eftirfarandi setningu: „Ó, hvílíkt 

ræksni og armur þræll ég er!“ (Hamlet). 

 

Þegar þessi ástarsena var sviðsett í Gallerí Crýmó var rýmið minna en verið hafði í 

Hafnarfjarðarleikhúsinu. Senan fór fram inni í hvítu herbergi með tveimur gluggum. Inni í 

þessu litla og bjarta herbergi voru bæði leikarar og áhorfendur. Hljómburðurinn varð sterkur 

og átökin áþreifanlegri þegar Tótla og Gísli toguðu í fætur Annettu og Magnúsar. Það má 

segja að nándin hafi verið mikil milli leikara og áhorfenda því þeir þurftu að færa sig frá 

leikurunum til þess að verða ekki beinn hluti af ástaratriðinu.  

  

Í ástarsenunni sem lýst var hér að ofan fóru eftirfarandi orð á milli Tótlu og Gísla:  

 

G: Kata? (Snegla tamin). 

T: Benedikt? (Ys og þys út af engu). 

G: Kata? (Snegla tamin). 

T: Benedikt! (Ys og þys út af engu). 

G: Viðsjált stelpuflagð. (Snegla tamin). 

T: Skælinn skólasveinn. (Sem yður þóknast). 

M: Ó hvílíkt ræksni og armur þræll ég er. (Hamlet) . 

G: Ástríðnanna þræll. (Hamlet). 

A: Condemned. (Ys og þys út af engu). 

T: Slefar og hrín. (Sem yður þóknast). 

M: Ég vildi ég hefði lifur úr dúfu. (Hamlet). 

 
                                                            
106 Carnicke 2000: 33. 
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T: Aumur þræll. (Hamlet). 

G: Ástríðnanna þræll. (Hamlet). 

T: Elskhuginn sem stynur. (Sem yður þóknast). 

G: Eins og Kata. (Snegla tamin). 

T: Eins og Benedikt. (Snegla tamin/Ys og þys út af engu). 

G: Eins og steðji Vúlkans. (Snegla tamin/Hamlet). 

T: Eins og skælinn skólasveinn. (Snegla tamin/Sem yður þóknast). 

G,T: Eins og.. einsog.. (Snegla tamin). 

G: Hesligrein. (Snegla tamin). 

T: Eins og brúnaljósin björt. (Snegla tamin/Sem yður þóknast). 

G: Hversvegna er sagt um Kötu, að hún sé hölt? (Snegla tamin). 

T: Hversvegna? (Snegla tamin). 

 

Gísli og Tótla sjá að Magnús og Annetta eru að ná saman og grípa í fætur þeirra og kalla til 

skiptis á þau 

 

T: BENEDIKT! (Ys og þys út af engu). 

G: KATA! (Snegla tamin). 

 

Þegar texti senunnar er skoðaður nánar kemur í ljós að leikararnir Gísli og Tótla fóru einnig í 

hlutverk Kötu og Benedikts. Eins og fram hefur komið áður stýrðu Gísli og Tótla senunni og 

má túlka hlutverk þeirra sem annað sjálf persónanna Kötu og Benedikts. Sú túlkun byggir á 

því að í samskiptum á milli Tótlu og Gísla megi greina hatur og pirring í setningum sem 

þessum: „T: Aumur þræll, G: Ástríðnanna þræll.“sem er andstætt mildri ástartilfinningu milli 

Annettu og Magnúsar.  

 

Þegar senan er sett í samhengi við verkið í heild má lesa forboðna ást út úr textanum þar 

sem Kata og Benedikt (sem Magnús og Annetta leika) eru þrælar ástarinnar og gera allt sem í 

þeirra valdi stendur til að ná saman. Á meðan þeirra yfirsjálf (Kötu og Benedikts) er leikið af 

Tótlu og Gísla. Yfirsjálf Kötu og Benedikts virðast vita að örlög þeirra eru myrk ef þau ná 

saman. Af skynsemis ástæðu gera þau hvað sem er til þess að ná stjórn á ástinni og til þess 

grípa þau í fætur Magnúsar og Annettu. 
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Tótla og Gísli hafa vilja til að hafa stjórn á því sem gæti gerst. Þau greina ástandið og sjá út frá 

skynseminni að ástríðan stefnir þeim í óefni. Því reynir þeirra yfirsjálf að koma í vega fyrir að 

Kata og Benedikt verði þrælar ástarinnar allt sitt líf. Eftir að Tótla og Gísli hafa greint ástandið 

og sjá að ástríðan á milli þeirra er dæmd til að mistakast myndast átök milli yfirsjálfa Kötu og 

Benedikts (Gísla og Tótlu) og sjálfs Kötu og Benedikts (Annettu og Magnúsar). Í senunni má 

þess vegna greina átök milli skynseminnar og hömlulausrar ástríðu.  

Aðrar senur verksins varpa ljósi á þessa túlkun og örlög þeirra Kötu og Benedikts því þar 

kemur í ljós að konungur hafi lagt álög á Kötu sem felast í því að hún sé föst á milli draums og 

veruleika og sé því ekki sýnileg áhorfendum. 
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Hvatir (3.b) 

 

„Frábær tónlist, flott flæði, æðislegar 

teikningar, töff áhættuatriði, skemmtilegar 

hreyfingar sbr. Veran fyrir aftan“107 
 

 

Á meðan ástarsenan er leikin inni í 

húsinu eru Kristín og Halla úti á þaki 

klæddar í teygjulak og hreyfa sig hægt 

inni í og lyfta meðal annars hvor 

annarri. Eins og sést á mynd hér til 

hliðar var hópurinn búinn að hengja 

upp hvít lök á þvottasnúru sem var á 

þakinu. Leikararnir segja ekkert á 

meðan senunni stendur en í lok hennar 

klæðir Kristín sig úr lakinu og leggur 

hendur sínar á höfuð Höllu eins og 

sést á myndinni hér til hliðar og 

stýrir höfði hennar til hliðar, upp 

og niður, sem eru hreyfingar úr 

æfingunni grátkonan. Um leið fer 

Kristín með eftirfarandi setningar: 

„Horf á hann eins vel og skarpt, 

eins og sjálfs míns orkar; þann 

mann sem ekki er ástríðnanna 

þræll hann vil ég fá, hann skal 

bundinn við hjartað, við hjartans 

hjartað. Allt eins og þú...“ 

(Hamlet). 
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Þegar, ástar- (3.a) og hvatasenunum (3.b) lýkur verða skil í sýningunni. Gísli og Magnús fara 

yfir á þakið þar sem senan Kata talar (4.b) er sviðsett en Tótla og Annetta verða eftir inni í 

húsinu í senunni Trúnó (4.a). 

 

Trúnó (4.a) 

 

„Skælir, skjögrar, slefar, stynur. Lífið það er 

gott. Dæmir, bölvar, gleymir. Veröldin hún 

hrynur“108 
 

 

Tótla og Annetta leika þessa senu inni í húsinu. Hæg tónlist endurspeglar rólegt andrúmsloft 

þar sem þær skiptast á að tala og hlusta hvor á aðra. Leikararnir tveir nota raddæfingu sem 

við gerðum á ferlinu sem er þannig að rödd þess sem talar fylgir hönd hlustandans og um 

leið bregst líkami þess sem hlustar við röddinni sem hann heyrir. Þessa æfingu gerðu þær 

Tótla og Annetta og skiptust á að hreyfa hönd og fara með texta. 

 

T: Öll veröldin er leiksvið, og aðeins leikarar, hver karl og kona. (Sem yður þóknast). 

A: What fire is in mine ears? Can this be true? Stand I condemned. (Ys og þys út af engu). 

T: Smábarn slefar og hrín. (Sem yður þóknast). 

A: For pride and scorn so much? Contempt, farewell! and maiden pride, adieu! (Ys og þys út 

af engu). 

T: Elskhuginn, sem stynur einsog eldsofn. (Sem yður þóknast). 

A: And, Benedick, love on, I will requite thee, taming my.. (Ys og þys út af engu). 

T: Soldátinn bölvandi´ í kross, með regluskorið skegg eins og pardusdýr metnaðarfyrtinn, 

fljótur. (Sem yður þóknast). 

A: If thou dost love, my kindness shall. (Ys og þys út af engu). 

 

Hér birtist samtal milli tveggja persóna um ástina og blekkinguna. Annetta bregður sér hér í 

hlutverk Kötu og Tótla sem er áfram í hlutverki yfirsjálfs Kötu, varar hana við því að ástin sé 

blekkingin ein og vísar til þess að elskhuginn stynur eins og eldsofn og segir að hún verði 

fangi ástarinnar. Þótt Annetta í hlutverki Kötu hlusti, trúir hún því ekki sem hún heyrir og vill 
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gera allt til þess að finna elskhuga sinn Benedikt aftur. Þessi sena gerist í beinu framhaldi af 

ástarsenunni og er sviðsett í sama rými. 

Hlustunin er í forgrunni í þessari senu og er mjög sýnileg í einbeitingu leikaranna og 

líkamstjáningu. Þar sem þeir tala sitt hvort tungumálið, annar á ensku og hinn á íslensku, 

myndast enn frekari átök á milli þeirra og gæti það verið ástæðan fyrir því að Annetta trúir 

því ekki sem hún heyrir. Einnig má ítreka átökin milli sjálfs og yfirsjálfs Kötu þar sem ástríða 

og yfirvegaður vilji takast á. 

 

Á meðan senan Trúnó (4.a) fer fram inni í húsinu er senan Kata talar (4.b) leikin úti á þaki.  
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Kata talar (4.b) 

 

„Ég veit ekki hvað mér á að finnast. En ég 

fann eitthvað. Meira get ég ekki sagt. 

Gott“109 
 

 

Senan Kata talar gerist úti á þaki. Halla, sem er þá í hlutverki Kötu, er inni í teygjulaki á 

meðan hinir leikararnir, Magnús, Kristín og Gísli, eru á bak við hvít lök sem hengd eru upp á 

snúru. Leikararnir halda þeim við andlit sitt á meðan þau tala um Kötu. 

Í dagbók Magnúsar stendur eftirfarandi: 

Það að tala í gegnum lak gaf manni svona skrýtna tilfinningu fyrir röddinni, eins og 

hún væri svolítið nálægt manni því hún stoppar að einhverju leyti á efninu. 

Raddbeitingin í þessu atriði var oft mjög yfirveguð, róleg og djúp og gæti það stafað 

af þessu. Hugsanlega hægt að tengja þetta við æfinguna um að mála á vegg.110 

 

G: Hvers vegna er sagt um 

Kötu, að hún sé hölt? (Snegla 

tamin). 

K: Brúnleit einsog heslihnot. 

(Snegla tamin). 

M:Kata. (Snegla tamin). 

K: Kata. (Snegla tamin). 

M: Svei því! á kreik, minn 

hugur Kata. (Hamlet/Snegla 

tamin). 

K: Kata hugsa það er smjaður. 

(Snegla tamin/Hamlet). 

K: Kata. (Snegla tamin). 

 

                                                            
109 Athugasemd áhorfanda. 
110 Magnús Örn Sigurðsson 2010. Dagbók. 



54 
 

G: Þú setur ekki upp háðsglott. (Snegla tamin). 

K: Þú ástríðnanna þræll. (Hamlet). 

M: Svei því! á kreik minn hugur! (Hamlet). 

G: Nú veit ég að þær raddir hafa logið Kata. (Snegla tamin). 

M: Vofan sem kom, gat verið Satan sjálfur. (Hamlet). 

K: Ímyndan mín verið svört og full eins og steðji Vúlkans. (Hamlet). 

G: Einsog Kata. (Snegla tamin). 

M: Svei mér tæki því Kata. (Hamlet /Snega tamin). 

K: Horf á hann eins og Kata. (Hamlet /Snegla tamin). 

K: Ó aumi þræll. (Hamlet). 

G: Kata. (Snegla tamin). 

 

Skyndilega byrjar Halla að tala í hlutverki Kötu og hinir leikararnir hlusta: 

H: Þungur er dómur sá, minn hái herra, 

sem óvænt gekk af Yðar Tignar munni. 

Laun öllu betri en högg svo heljarþungt 

sem hrakning útí veður allra vinda 

verðskulda ég úr yðar konungshendi. 

Tunga mín er mér gagnslaus. (Ríkarður annar). 

 

Eftir að senunni Trúnó (4.a) lýkur færa þær Annetta og Tótla sig út úr húsinu og fara upp á 

þakið þar sem þær klæða Höllu úr lakinu og laga hár hennar. Með þessari athöfn því verða 

þær hluti af því hvernig senunni Kata talar (4.b) lýkur. 

 

Í þessari senu er Kata í forgrunni og stendur fyrir framan hina leikarana sem tala um hana. 

Athygli allra beinist að henni þó að hún sé föst í laki og andlit hennar hulið. Það má skilgreina 

hana sem vofu sem er föst á milli handanheima og veruleika vegna þess að hún stendur alveg 

kyrr og er þögul. Hún hefur ekki tök á því að ganga inn í orðræðu veruleikans vegna þess að 

hún er hulin áhorfandanum og staðsett handan skynjunar hans. 
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Þessi sena vísar til hugmynda Artaud um að gera hið ósegjanlega sýnilegt með því að draga 

fram það sem er að finna í dulvitund áhorfandans. Kata stendur því fyrir þöggun 

mannkynsins og kúgun. Andlitin sem eru hulin fyrir aftan Kötu tala niður til hennar og má 

túlka skuggana sem endurspeglun brotinnar sjálfsmyndar hennar. Þá má greina andlitin sem 

hennar annað sjálf er gagnrýnir sitt eigið ástand. Kata er þræll konungs sem hefur svipt hana 

málfrelsinu en í lok senunnar nær hún að brjótast út úr þögguninni og tjá sig um stöðu sína á 

meðan skuggarnir hlusta á hana. Halla beitir kýræfingunni við tjáningu sína sem brýst út í 

djúpri rödd, hún stendur upprétt þegar hún talar og nýtir sitt líkamlega minni til þess að 

framkalla æfinguna. Þetta er einn af hápunktum sýningarinnar því um leið og á Kötu er 

hlustað verður tilvist hennar sýnilegri. Í lok senunnar er hún afhjúpuð og lakið tekið af henni 

þar sem hún verður sýnileg áhorfendum. 

 

Þegar senunni Kata talar (4.b) lýkur verða ný skil og Lokasenan hefst. Hún hefst með því að 

Kristín og Magnús fara að ýta í hvort annað bak við lökin og að lokum fara þau að skylmast á 

þakinu. Í kjölfar skylminganna (5) er Dauðasenan (5) sviðsett fyrir framan Gallerí Crýmó. 
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Lokasena: Skylmingar og dauði (5) 

 

„Lokasenan var sjúklega mikið og 

skemmtilegt fuck up svo var frábært að hún 

datt af þakinu í endann. Lífið er leiksvið.“111 
 

 

Skylmingasenan var á milli leikaranna Magnúsar og Kristínar og skiptust þau á að fara með 

texta úr Hamlet um leið og þau börðust með ósýnilegum sverðum. Magnús var í hlutverki 

Benedikts en Kristín var í hlutverki konungsins. Í æfingaferlinu hafði verið meðal annars lögð 

áhersla á að leikararnir líktu eftir hreyfingum skylmingarmanna. Textarnir voru úr Hamlet og 

báðir lagðir titilpersónunni í munn. Ákveðinn samhljómur myndaðist á milli Kristínar og 

Magnúsar og um leið varð til spenna í þessari baráttu.  

 

M: Augun tárvot og örvilnuð. Ó hefnd. Ég hlýt að hafa lifur úr dúfu en ekkert gall sem gerir 

óréttinn beiskan. (Hamlet). 

K: Ástríðnanna þræll. Horf á hann, ég bind augu mín við andlit hans. Berum saman okkar álit 

um útlit hans og látbragð. (Hamlet). 

M: Það er ég sljór moð-hugaður vesalingur. Ég get ekkert sagt. (Hamlet).  

 

Við færðum þessa senu yfir 

á gamalt bílskúrsþak bak við 

húsið. Áhorfandinn gat 

annað hvort farið út um 

bakhurð til þess að fylgjast 

með eða horft á senuna í 

gegnum eldhús-glugga. 

Þetta er ryðgað þak með 

hvítum lökum á þvotta-

snúru. Hinir leikararnir, 

Gísli, Tótla, Halla og 

Annetta, voru fyrir aftan lökin og sást í höfuð þeirra þar sem þau fylgdust með orrustunni. 
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Þakið virtist ótraust og fótatak leikaranna myndaði sterkan bakgrunn þar sem hljóðin 

mögnuðust á bárujárninu. 

Tónlistin, líkamstjáningin og textameðferðin, allt var þetta í hröðum takti þar sem þessir 

þættir héldust í hendur hver við annan. Magnús Örn bendir á í dagbók sinni að: 

Í skylmingaatriðinu fann maður mikla tilhneigingu til þess að tala í takt við 

hreyfingar líkamans. Að enda setningar á höggi eða leggja áherslu á orð sem komu í 

höggi eða skrefi. Ég fann líka fyrir því að blæbrigðin sem felast í skylmingum, þetta 

kvika tempó sem færist snögglega frá miklum hraða yfir í algjört stopp, höfðu áhrif 

á röddina. Röddin fór að apa eftir þessum hraða og styrkleika-breytingum.112 

 

Á meðan á 

skylmingunum 

stendur snertir 

ósýnilegt sverð 

Magnúsar Kristínu 

og hún fellur af 

þakinu. Kristín lætur 

sig falla á dýnu sem 

eru ekki í augsýn 

áhorfandans. Það 

kemur Magnúsi á 

óvart þegar hann sér 

Kristínu rísa upp á lífi 

og hann vill halda skylmingunum áfram. Hann stekkur af þakinu um leið og hann heyrir í 

henni egna hann og þau halda áfram að skylmast meðfram húsinu og fyrir framan það. Hinir 

leikararnir höfðu fylgst með en elta nú Magnús og Kristínu ásamt áhorfendum. 

Dauðasenan kom í beinu framhaldi af skylmingunum. Magnús nær að lokum að stinga 

Kristínu í magann og hún leggst á gólfið og gerir baðæfinguna þar sem hún engist um. 

Magnús speglar þá æfingu og aðrir leikarar beina athygli sinni að Kristínu. Að mínu mati náði 

Kristín hápunkti í þessari senu. Það varð eitthvað undravert sem gerðist í tjáningu hennar. 

                                                            
112 Magnús Örn Sigurðsson 2010. Dagbók. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=67356&id=336200004
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Þjáninguna tjáði hún í nokkrum æfingum sem tóku hver við af annarri. Til að mynda í brund- 

og brennivínsbaðinu, kúnni, kirkjuklukkunum og grátkonunni. Á meðan voru hinir leikararnir 

nálægir, hjálpuðu henni með æfingarnar og reyndu að lina þjáningar hennar. 

 

Hugleiðingar Kristínar um ástand sitt: 

 

Það var engin meðvituð ákvörðun sem skapaði Dauðasenuna, og ætli það sé ekki 

besta útskýringin á því sem átti sér stað; Ég var ekki að hugsa. Mér fannst ég ekki 

við stjórn; flæðið eða sagan opinberaðist mér á staðnum og kom mér að óvörum, 

eins og það hafi eitthvað verið skrefinu á undan ímyndunarafli mínu.  

Líkaminn var ráðandi, en það þurfti eitthvað til (eitthvað extra) til að gefa honum 

þetta rými til að ferðast um sem var, að því að ég best veit, andlegt innra rými ( 

afleiðing hugsunarleysis...sem gæti stafað af þreytunni). 

 En ég upplifði þetta flæði á andlegum og nánast trúarlegum nótum; áreynslulaust, 

náttúrulegt, einfalt í eðli sínu og small svo fullkomlega saman. Ég var svo 

fyllilega...(að orð fá því ekki lýst) og allt varð svo fyllilega fullt... 

Þetta voru klárlega bestu sekúndur/mínútur á öllum mínum leiklistarferli. Nú sé ég 

hvert hægt er að stefna.113 

 

Dauði Kristínar var sviðsettur fyrir framan tröppurnar á Gallerí Crýmó. Kristín gerði einungis 

baðæfinguna eftir að Magnús hafði stungið hana í magann. Í stað þess að gera allar 

æfingarnar sem falla undir dýrahringinn eins og hún gerði í Hafnarfjarðarleikhúsinu nýtir hún 

magaæfinguna sem brund- og brennivínsbaðið er til að hrópa kvalin á Kötu. Baðæfingin er 

hentug til að tjá þjáningar því áreynsla verður til þegar magavöðvarnir herpast saman. 

Magnús lét eftirfarandi setningu falla um leið og hann stakk ósýnilegu sverði í kvið Kristínar: 

„Er ég ragur?“ og speglaði síðan brund- og brennivínsbaðæfingu Kristínar.  

 

Eftir dauða hennar fer leikhópurinn á stéttina fyrir framan húsið og upphafssenan hefst á ný. 

Magnús er hér í hlutverki Benedikts sem gerir uppreisn gegn valdinu, konunginum sem 

Kristín túlkar. Hann er ástríðnanna þræll og skorar valdið á hólm í nafni ástarinnar. Í öllu 

verkinu hefur hann verið að undirbúa þessa athöfn og þarna var rétt tímasetning. Í þjáningu 

sinni hrópar Kristín (konungurinn) á Kötu og gefur þar með til kynna að hún sjálf hafi gert 

                                                            
113 Kristín Rós Birgisdóttir. 2010. Dagbók. 
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hana að þræl sínum og breytt henni í vofu. Tilgangurinn er augljóslega að einangra Kötu með 

álögum frá umheiminum svo konungurinn hafi einn aðgang að henni.  

Burðarsenurnar, ástin, baráttan og dauðinn, urðu til þegar leikararnir dönsuðu á mörkum 

frelsisins og reglnanna. Þeir nýttu hugmyndaflug sitt til sköpunar en formuðu senurnar um 

leið með reglum og æfingum. Öguð vinnubrögð leikaranna sem þeir tileinkuðu sér á 

æfingatímabilinu með líkams-og raddæfingum gerði það að verkum að þeir höfðu frelsi til að 

beita þeim á mismunandi vegu og gátu látið hreyfingarnar birtast í tengslum við tónlistina 

sem Hafsteinn spann. Mörkin á milli frelsisins og reglnanna liggja því í hlustun leikaranna. 

Þegar gagnkvæm hlustun á sér stað myndast hrynjandi og flæði sem fyllir upp í rýmið og 

hlustunin tekur til margra þátta í senn, hreyfinga leikaranna, textans, mótleikarans og 

tónlistar. 

 

Burðarsenurnar eiga það sameiginlegt að leikararnir ögra eigin líkamlegu jafnvægi og 

líkamlegu jafnvægi annarra leikara í samspili hreyfingar og textans. Hreyfimynstur leikaranna 

má rekja til æfingatímabilsins þar sem þeir nota þyngdaraflið, skylmast og aðrar æfingarnar 

sem eru kenndar við dýrahringinn. Áhrif þessara æfinga má sjá í tjáningu hins talaða orðs. 

Textinn fær stundum sérstakan þunga og áherslu í munni leikaranna eins og gerðist í 

ástarsenu á milli Kötu og Benedikts. Það má segja að líkamar hafi tekið textann inn í sig og 

átökin birtist í þeim. Skylmingasenan er hröð og hrynjandin verður því hraðari bæði í 

hreyfingu og tali leikaranna. Greina má mikla baráttu í líkamstjáningunni. Átök má einnig 

greina þegar Kristín gerir æfinguna brund- og brennivínsbaðið eftir að hún hefur verið 

stungin í magann. Hinn talaði texti þegar hún hrópar á Kötu er undir áhrifum líkamlegra 

átaka sem magaæfingin hefur í för með sér og endurspeglar kvöl hennar. 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Samantekt á sýningunni 

 

„í bígerð“114 
 

 

Shakespeare í stykkjatali var sýnd fjórum sinnum í ágústmánuði, þann 14., 15., 17. og 18., og 

stóð yfir í þrjár klukkustundir í senn. Gestir og gangandi gátu komið og farið að vild á meðan 

á sýningu stóð. Merkilegt var að sjá hvað sýningin þróaðist mikið þegar röðin af senunum 

hafði verið leikin nokkrum sinnum. Í endurtekningunni urðu leikarar þreyttari og tjáning 

þeirra endurspeglaði það, tilgerðin afmáðist og þeirra sjálf eða þeirra innri maður kom 

sterkar í gegn í leiknum. Það var eins og hlustun leikaranna hver á annan, textans, 

tónlistarinnar og áhorfendanna yrði sýnilegri og samhljómur myndaðist á milli þeirra. Þar 

sem sýningin fór að hluta til fram úti undir beru lofti skipti veðrið einnig máli fyrir rýmið sem 

leikið var í. Á rigningardögum varð bílskúrsþakið blautt og sleipt og áhættan varð sýnilegri í 

skylmingasenunni þegar leikararnir runnu til á þakinu. Verkið er uppbyggt á þann hátt að 

áhorfandinn ætti að geta séð endurtekninguna og orðið fyrir ólíkri upplifun, þar sem tvær 

senur voru sýndar samtímis. Í raun getur hann þannig dýpkað túlkun sína á verkinu þar sem 

þær varpa ljósi hvor á aðra.  

 

Ef senurnar eru settar í samhengi hver við aðra þá fjallar verkið um ástir og örlög Kötu og 

Benedikts. Kata er kynnt í senu 2.a þar sem hún játar ást sína á Benedikt. Hins vegar fjallar 

senan Veröldin er leiksvið 2.b um blekkinguna þar sem átök birtast milli þrælsins og 

konungsins. Sú sena gefur til kynna að ekki er allt sem sýnist og það virðist sem konungurinn 

hafi lagt álög á Kötu og gert hana að vofu. Í Ástarsenunni milli Kötu og Benedikts er varpað 

ljósi á ástríðu þeirra og átök myndast milli ástarinnar og skynseminnar eins og áður hefur 

verið lýst. Senan Hvatir 3.b gerist á sama tíma og undirstrikar þessa taumlausu ástríðu. Við 

lok þessara sena ná Kata og Benedikt saman inn í húsinu með þeim afleiðingum að Kristín í 

hlutverki konungsins klæðir sig úr lakinu úti á þaki og festir Kötu milli handanheims og 

veruleika. Senurnar Trúnó 4.a og Kata talar 4.b gerast samtímis þar sem Annetta leikur Kötu 

og Halla er úti á þaki jafnframt í hlutverki Kötu. Trúnó greinir frá samtali Kötu við sitt yfirsjálf 

þar sem það reynir að vara hana við ástinni og örlögunum. Á meðan fjallar senan Kata talar 

                                                            
114 Athugasemd áhorfanda. 
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um Kötu þar sem hún er föst á milli handanheims og veruleika undir álögum konungsins og 

brotna sjálfsmynd hennar undirstrika hugsanir hennar sem hún getur ekki tjáð í töluðum 

orðum. Í lokin brýst hún út úr þögguninni og verður sýnileg áhorfendum og um það leyti gerir 

Magnús í hlutverki Benedikts uppreisn gegn konungi og skorar hann á hólm. Í lokin nær 

Benedikt að drepa konung og losnar með því undan valdinu. 
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Viðtökur 

 

Eins og greint var frá í Inngangi þessarar ritgerðar eru viðtökur áhorfenda stór hluti af 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Við báðum gesti að skrifa nafnlaust á miða upplifun sína, 

hvað þeir sáu, heyrðu og hugsuðu og setja athugasemdir sínar í skál sem var á borðinu við 

hlið skissubókar Bergrúnar. Alls voru 86 nafnlausir miðar í skálinni þegar sýningatímanum var 

lokið og hér fyrir neðan verður greint frá því sem á þeim stóð og leitast við að greina 

viðbrögð áhorfenda í ljósi þessara örtexta. 

 

Í History as a Challenge to Literary Theory fjalla Hans Robert Jauss og Elizabeth Benzinger um 

viðtökufræði Hans Georg Gadamers. Í þeim fræðum segir að viðtakandinn komi ávallt að 

verki með fyrirframmótaðar hugmyndir, fordóma, sem eiga rætur í menningarlegu umhverfi 

hans sjálfs. Hann nálgast verkið á sínum forsendum en þegar túlkandi finnur ekki fullkomna 

merkingu textans vakna efasemdir og túlkunarferli opnast fyrir honum. Skilningur og túlkun 

hefst þegar spurningar hjá viðtakandanum vakna um eitthvað sem er hvorki fullkomlega 

kunnuglegt né fullkomlega framandi. 115 

 

Það má segja að athugasemdir áhorfenda hafi kallast á við fræði Gadamers þar sem margir 

gestanna skrifuðu að þeim þótti sýningin vera framandi. Eflaust hafa spurningar vaknað hjá 

áhorfendum um efnistök 

sýningarinnar og þeir nálgast 

hana á sínum eigin 

forsendum. Samkvæmt 

Gadamer verður þá 

vettvangur fyrir áhorfendur 

að túlka verkið út frá sínu 

menningarlega umhverfi sem svo var raunin og miðarnir bera þess merki. Af þeim 86 

athugasemdum sem skiluðu sér, voru viðbrögð áhorfenda jákvæð í garð sýningarinnar. Þó 

voru 4 miðar heldur neikvæðir og 3 athugasemdir var erfitt að taka afstöðu til. Hér á eftir 

verður greint frá helstu áherslum sem fram komu í viðtökum áhorfenda.  

                                                            
115 Jauss og Benzinger 1970:15-18. 
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1. Umgjörð verksins (5) 

Fimm athugasemdir beindust að inntaki og umgjörð verksins og að flæðinu sem myndaðist á 

milli tónlistar, myndlistar og leiklistar í rýminu og skapaði heildstætt verk. 

2. Túlkun og greining (6) 

Sex mismunandi túlkanir voru á verkinu, allt frá kroti á blaði yfir í að varpa fram spurningu 

um hvort Kata sé það sem allir leita eftir. 

3. Súrrealískt (16) 

Sextán athugasemdir snerust um það að áhorfandinn skildi ekki fyllilega inntak verksins en 

fannst það samt áhugavert eða skemmtilegt. 

4. Ófyrirsjáanlegt (10) 

Tíu áhorfendum fannst verkið ýmist óvenjulegt eða ófyrirsjáanlegt. 

5. Líkamstjáning (4) 

Fjórir áhorfendur beindu sjónum sínum að líkamstjáningu leikaranna og fjölluðu um samspil 

texta og líkamsbeitingar 

6. Textinn (3) 

Þrjár athugasemdir voru um textann í sýningunni. Orðin „Kata“ og „Veröldin er leiksvið“ voru 

þau orð sem helst vöktu athygli áhorfenda.  

7. Leikararnir (2) 

Tvær athugasemdir um leikaranna og svörtu fötin sem þeir voru í. 

8. Almennt jákvætt (12) 

Í flokknum almennt jákvætt tekur til þeirra miða sem á var skrifað eitt lýsingarorð eða 

setning sem segja má að hafi verið almennt jákvætt. Í þessum flokki eru orð eins og takk, 

awsome og frábært framtak. Tólf miðar voru í þeim flokki. 
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9. Áhorfandinn sem partur af sýningunni (2) 

Tvær athugasemdir voru um nándina sem myndaðist á milli leikara og áhorfenda og að þetta 

líktist gjörningum Yoko Ono þar sem áhorfandinn er dreginn inn í verkið sem partur af því. 

10. Upplifun (18) 

Þessi flokkur var með átján mjög fjölbreytilegum athugasemdum um upplifun áhorfandans á 

verkinu. Þar af fjölluðu fjórir miðar um að verkið væri kynæsandi og tólf athugasemdir 

beindust að því að mikil átök og togstreitu væri að finna í verkinu. 

11. Miði á frönsku (1) 

„Qu‘est-ce donc le Bonheur, mon cher ami? Et si le Bon-heur n´est pas, qu´est – ce donc la 

vie?“ 

12. Neikvætt (4) 

Fjórar athugasemdir voru neikvæðar en þær beindust meðal annars að því að verkið væri í 

bígerð og nauðsynlegt væri að sjá tvö til þrjú rennsli af því.  

13. Hlutlaust (3) 

Erfitt var að taka afstöðu til þriggja athugasemda. Verkinu var sem dæmi líkt við Big Lebowski 

og á einum miða var tilvitnunin: Tune out, Tune in, drop out. „Timoty Leary“ 
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Eftir að hafa skoðað niðurstöðurnar frekar bjó ég til fimm yfirflokka sem mér þótti lýsa 

verkinu frá sjónarhóli áhorfenda. 

 

Fyrsti flokkurinn er yfir þá áhorfendur sem upplifðu verkið sem framandlegt og súrrealískt. 

Þessum flokki tilheyra 26 athugasemdir. Áhorfendur lýstu því að þeir skildu ekki inntak 

verksins og þótti það ófyrirsjáanlegt. Það sem var merkilegt var að margir sem sögðust ekki 

skilja þetta þótti sýningin jafnframt fyndin eða skemmtileg. Orð sem voru mest áberandi í 

þessum flokki voru öðruvísi, spes, smart, áhugavert, steikt, frumlegt og sýra.  

 

Í öðrum flokknum eru áhorfendur sem upplifðu einhverjar tilfinningar á meðan á sýningunni 

stóð. 18 athugasemdir voru innan þessa flokks og voru þær fjölbreyttar en flestar lýsingar 

voru á þá leið að verkið innihéldi átök og togstreitu. Einnig var komið inn á að lokasenan 

hefði áhrif og að mikla spennu væri að finna í verkinu. Þá var talað um að verkið vekti upp 

ástríðu og að það væri kynæsandi. Önnur orð sem voru algeng voru hættulegt, fallegt, 

drama, óþægindi, ástríða, tregi orka, reiði, örvænting og háskafullt. 

 

Þriðji flokkurinn fjallar um innihald og umgjörð. Innan hans rúmast 17 athugasemdir þar sem 

finna má umfjöllun um flæðið sem myndaðist á milli tónlistar, myndlistar og leiklistar í 

rýminu og að samspilið á milli þessara þátta næði að mynda heildstætt verk. Í þessum flokki 

voru einnig athugasemdir sem beindust að leikurunum sjálfum, líkamsbeitingu þeirra og 

textanum sem þeir fóru með. Þar var fjallað um að leikararnir segðu mikið með hreyfingu og 

tjáningu og að þeir afhjúpuðu sig. Einnig var komið inn á rýmið og uppbyggingu verksins þar 

sem bent var á að áhorfandinn væri partur af verkinu þar sem nándin væri mikil og mörk á 

milli leikara og áhorfenda óljós. 

 

Undir fjórða flokkinn falla athugasemdirnar sem eru neikvæðar eða hlutlausar. Þar er alls 7 

athugasemdir að finna. Komið var inn á að verkið væri í bígerð og því ekki fullklárað en einnig 

að nauðsynlegt væri að sjá tvö til þrjú rennsli af því. Hlutlausu athugasemdirnar eru þær sem 

hvorki er hægt að sjá hvort eru neikvæðar eða jákvæðar. Meðal þeirra voru áletranir eins og 

Big Lebowski og tune out, drop out – „Timoty Leary“. Á einum miðanum var sagt að þetta 

væri Shakespeare texti í fremur litlausu samhengi: „Öll veröldin er leiksvið“. 
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12 athugasemdir falla í flokkinn almennt jákvætt en þar er að finna orð og setningar sem 

fjalla ekki um neitt sérstakt í verkinu heldur lýsa meira því sem áhorfandinn hugsaði. 

Algengustu orðin og setningarnar voru frábært framtak, frábær vinna, hefði viljað sjá meira, 

hressandi, takk, ótrúlegt, skemmtilegt, awsome, gott leikrit og vel sviðsettar tilfinningar. 

 

Síðasti flokkurinn er um túlkun áhorfandans þar sem hann greindi verkið. Það voru 6 túlkanir 

sem skiluðu sér. Þær voru allt frá pennastriki á blaði yfir í að varpa fram spurningu um hvort 

það væri Kata sem allir væru að leita að. Á einum miðanum stóð: 

 

„Ég hugsaði. Sá og skildi að það var konan og karlinn í öllu sínu veldi að degi að kveldi í birtu 

sem myrkri! Allt var það satt þau voru sem Jörðin og Marz. Líka dýrslegir snákar kannski 

Adam og Eva jafnvel saman með snákunum. Kannski líka með Guði“. 

 

Athugasemdir sem þessar gefa til kynna að mikið svigrúm hafi verið fyrir áhorfandann til þess 

að túlka verkið á sínum eigin forsendum . Líkt og segir í kenningu Gadamers þurfa að opnast 

eyður í verkinu, þar sem verkið er hvorki fullkomlega kunnugt eða algjörlega framandi til 

þess að túlkunarferli viðtakandans fari af stað. 
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Niðurstöður og lokaorð 

 

Hugmyndafræði Artaud byggir meðal annars á því að losa leikhúsið úr viðjum bókmenntanna 

og skapa því eigið tungumál byggt á táknum og tilvísunum sem höfða til skynjunar 

áhorfandans. Með aðferðum og tækni leikarans sem Grotowski þróaði getur leikarinn þjálfað 

líkama sinn og beitt honum sem verkfæri til þess að skapa þetta nýja tungumál. Artaud og 

Grotowski sækja báðir innblástur til helgiathafnarinnar og eiginleika ritúalsins þar sem hinn 

síðarnefndi þjálfaði leikara sína markvisst og yfirvegað þar til leikararnir yfirstigu sín andlegu 

og líkamlegu takmörk og gátu opnað sig algjörlega á sviðinu þegar sál og líkami urðu að heild. 

 

Leikhópnum Shakespeariment tókst, að minnsta kosti að verulegu leyti, að raungera þessar 

hugmyndir í spunamaraþoninu þann 17. júlí þegar þeir spunnu í kringum texta sína og 

líkamlegar æfingar. Með endurteknum hreyfingum og textaflutningi yfirstigu þau sinn 

þreytuþröskuld þar sem stefnumót varð til og hlustun myndaðist á milli leikaranna, líkama 

þeirra, texta og tónlistar. Til vitnis um þetta má nefna hugleiðingar Kristínar Rósar á 

útvíkkuðu ástandi sínu þar sem hún segir meðal annars:  

 

Líkaminn var ráðandi, en það þurfti eitthvað til (eitthvað extra) til að gefa honum 

þetta rými til að ferðast um sem var , að því að ég best veit, andlegt innra rými 

(afleiðing hugsunarleysis...sem gæti stafað af þreytunni) En ég upplifði þetta flæði á 

andlegum og nánast trúarlegum nótum; áreynslulaust, náttúrulegt, einfalt í eðli 

sínu og small svo fullkomlega saman. Ég var svo fyllilega...(að orð fá því ekki lýst) og 

allt varð svo fyllilega fullt..116 

 

Þetta ástand Kristínar Rósar bendir til þess að hún hafi á ákveðnum tímapunkti í 

spunamaraþoninu komist á annað stig vitundar þar sem líkami hennar og sál hafi orðið að 

einingu. Hin gagnrýna hugsun hvarf og um leið feldi hún sína daglegu grímu. Þegar líkaminn 

og textinn unnu saman á gagnvirkan hátt opnaði hún sig algjörlega og „allt varð svo fyllilega 

fullt.“ 

 

                                                            
116 Kristín Rós Birgisdóttir 2010. Dagbók. 
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Í gegnum hlustunina varð til sterkt samband milli leikaranna og við það leystist úr læðingi 

orka sem fyllti upp í rýmið. Hápunktar mynduðust sem urðu stór hluti af afrakstri 

rannsóknarinnar á sýningunni Shakespeare í stykkjatali.  

 

Af viðtökum sýningarinnar að dæma voru viðbrögð áhorfenda almennt jákvæð og þó verkið 

hafi ekki verið byggt á þéttum söguþræði virtust áhorfendur upplifa eitthvað sem var 

öðruvísi og framandi.  

 

Þetta kallast á við viðtökufræði Gadamers þar sem viðtakandinn nálgast verkið á sínum eigin 

forsendum. Ef hann skilur ekki merkinguna fyllilega, finnst það framandi, opnast fyrir 

túlkunarferli þar sem hann túlkar verkið á sinn eigin hátt byggt á sínu menningarlega 

umhverfi. 

 

Þó textar Shakespeares séu klassískir þá eru þeir sprottnir úr elísabetanska leikhúsinu á 16. 

og 17. öld. Vegna þess menningarlega umhverfis gætu þeir að einhverju leyti þótt framandi 

fyrir Íslendinga á 21. öldinni. Þýðingarnar eru að sjálfsögðu börn síns tíma og stundum hafa 

menn litið svo á að nauðsyn bæri til að þýða að nýju sem næði betur málfari nútímans. 

Einræðurnar úr verkum hans sem voru viðfang rannsóknarinnar eru í bundnu máli þar sem 

hrynjandin var brotin upp með líkamlegum æfingum. Með því að brjóta textann niður í eindir 

opnuðust frekari möguleikar fyrir túlkun.  

 

Þegar textinn var brotinn niður með líkamlegum æfingum fyllti leikarinn inn í eyðurnar. Með 

líkamlegri tækni sinni og fórn myndaði hann sterkt samband við áhorfendur þar sem hið 

magíska augnablik átti sér stað í stefnumóti þeirra og gagnkvæmri hlustun. 

 

Þessi tilraun til leiklistarrannsóknar tókst í þeim skilningi að mögulegt reyndist að raungera 

hugmyndir og aðferðir Antonin Artaud og Jerzy Grotowski þar sem meirihluti áhorfenda lét 

eftir sig athugasemdir sem sneru að upplifun og þeim áhrifum sem verkið hafði á þá.  

 

Því má draga þá ályktun að textinn í leikhúsinu sé einn þáttur af mörgum í vefi sýningarinnar. 

Inntak verksins helst í hendur við efnivið textans og því má ímynda sér að afrakstur 

rannsóknarinnar hefði verið í öðrum stíl ef leikararnir hefðu unnið með aðra texta. Þrátt fyrir 
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það leiðir rannsóknin í ljós að líkami leikarans og hlustunin sem eru jafnvíg textanum og hafa 

eiginleika til þess að tengjast hinum þráðunum og fylla inn í eyðurnar þannig að sýningin 

verði þétt ofin og sterkt samband myndist á milli leikara og áhorfenda. 
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Viðaukar 

 

I Textar 

 

1. Hamlet  

 

Já farið guði á vald. – Nú er ég einn.                

Ó, hvílíkt ræksni og armur þræll ég er! 

Undarleg firn, að leikaranum tókst 

með skáldskap, aðeins draumi um kvöl, að knýja 

sitt geð svo mjög til móts við hugarburðinn 

að af hans völdum varð hans ásýnd föl, 

augun tárvöt, og örvilnun í svipnum, 

röddin brast, og hans látbragð átti í öllu 

við þennan draum; og allt kom til af engu! 

allt útaf Hekúbu! 

Hvers virði er honum Hekúba? Hví grætur 

hann útaf henni? Hvernig færist honum 

að bera í huga markorð trega míns? 

Hann mundi drekkja leiksviðinu í tárum,  

og rista hvers manns eyra bitrum orðum,  

svo sekur ærðist, saklaus skylfi af ógn, 

og grunlaus yrði að gjalti; já, hann hlyti 

að flæma sjón af auga og heyrn úr hlust. 

En ég, 

sljór, moð-hugaður vesalingur, vafra 

sem svefnganga, vík mínu máli á bug, 

get ekkert sagt, nei, ekki fyrir konung 

sem auðlegð sinni og eigin kæra lífi 

var djöfullega rændur. Er ég ragur? 

Hver segir ég sé bófi? brýtur koll minn? 

slítur mitt skegg og slær í andlit mér? 

rífur í nef mér? rekur hvert mitt orð  

sem lygar oní lungu mín? Já, hver? 

Ha! 

Ég sveimér tæki því ; ég hlýt að hafa 

lifur úr dúfu, en ekkert gall sem gerir 

óréttinn beiskan; annars hefði ég 

stríðalið sérhvern loftsins hrafn á hræi 

þessa fants; ó, sá lostabólgni böðull! 

samvizkulausi hundur, hórkarl, bófi! 

Ó, hefnd! 

Fífl get ég verið! Vaskleg dáð, að ég, 

sonur hins hugumkæra myrta konungs, 
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krafinn um hefnd af himins rödd og vítis,  

létti með orðum skap mitt, einsog skækja, 

svala mér, einsog flagð, á formælingum, 

sem flenna! 

Svei því! Á kreik, minn hugur! – Ég hef heyrt, 

að brotamenn, sem horfðu á sjónleik, hefðu 

klökknað svo mjög við loga listarinnar 

í leynum hjartans, að á samri stund 

hefðu þeir játað sína synd. Því morð,  

þó að það skorti tungu, talar samt 

með undra-rödd. Nú læt ég leikarana 

flytja hér nokkuð fyrir kóng sem líkist 

föður míns morði. Ég hygg vel að svip hans, 

rýni djúpt inní sálar-kviku; og sjáist 

hið minnsta fát, þá veit ég hvert skal halda. 

Vofan sem kom, gat verið Satan sjálfur; 

hann getur birzt í fögrum flíkum, jafnvel 

notar hann mína meyru og döpru lund, 

svo mjög sem hann er slíkum sálum skæður, 

mér til falls. Ég vil vita mína vissu. 

Leikurinn skal úr fylgsnum sálar seiða 

samvizku konungs og í snöru veiða. 

 

2. Hamlet  

 

Hugsa það ei smjaður; 

[...] 

Þann mann, sem ekki er ástríðnanna þræll, 

hann vil eg fá, og hann skal bundinn hér  

við hjartað í mér, já, við hjartans-hjartað, 

allt eins og þú. – En næsta nóg um þetta.- 

Í kvöld skal halda konunginum leik, 

og þar finnst atvik svipað þeirri sögu  

sem eg hef sagt þér frá um föðurmorðið.  

Nú bið eg þig, er þetta kemur fyrir,  

að festa auga á föðurbróður mínum  

eins vel og skarpt, sem sála sjálfs mín orkar;  

ef dularglæpur hans þá hvergi hreifist  

úr hýði sínu fram í öllum leiknum,  

þá hefur vofan verið illur andi, 

og ímyndan mín er þá fullt eins svört 

og steðji Vúlkans. Horf á hann sem fastast;  

því eg bind augu mín við andlit hans,  

og berum síðan saman okkar álit  

um útlit hans og látbragð 
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3. Much a ado about nothing 
 

What fire is in mine ears? Can this be true? 

Stand I condemned for pride and scorn so much? 

Contempt, farewell! and maiden pride, adieu! 

No glory lives behind the back of such.... 

And, Benedick, love on, I will requite thee, 

Taming my wild heart to thy loving hand: 

If thou dost love, my kindness shall incite thee 

To bind our loves up in a holy band:  

For others say thou dost deserve, and I 

Believe it better than reportingly.  

 

4. Ríkarður annar 

 

Þungur er dómur sá, minn hái herra, 

sem óvænt gekk af Yðar Tignar munni. 

Laun öllu betri en högg svo heljarþungt 

sem hrakning útí veður allra vinda 

verðskulda ég úr yðar konungshendi. 

Tungan, sem fjórir tugir ára gerðu 

mér tamasta, mitt móðurmál, skal glatast; 

tunga mín er nú orðin mér jafn-fánýt 

og harpa strenglaus, eða göfug gígja 

í læstu skríni falin, eða fengin 

í hendur þeim, sem þekkir engin grip 

er töfrað gætu úr strengjum stilltan hljóm; 

þér teppið mína tungu í fangelsi 

míns eigin munns, með tvenna grind af tönnum 

og vörum, þar sem sljó og fávís flónska 

sem fangavörður á að gæta mín.  

Ég er of roskinn fyrir fóstru-gælur, 

og gamall til að gerast lærisveinn; 

og því er yðar dómur mállaus dauði, 

dómsorð sem ræna tungu minnar auði. 

 

5. Sem yður þóknast 
 

Öll veröldin er leiksvið,  

og aðeins leikarar, hver karl og kona,  

þau fara og koma á sínum setta tíma, 

og sérhver breytir oft um gervi og leikur  

sjö þætti sinnar eigin ævi. – Smábarn  

slefar og hrín í fangi fóstru sinnar;  

svo drattar skælinn skólasveinn með tösku 
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og koppagljáa á kinnum, hægt sem snigill  

með kergju í skólann. Síðan elskhuginn, 

sem stynur einsog eldsofn döpru ljóði  

um brúnaljósin björt. Þá soldátinn  

bölvandi´ í kross, með skegg sem pardursdýr, 

metnaðarfyrtinn, fljótur til í þras, 

hlaupandi jafnvel beint í byssukjaftinn 

í leit að sæmd. Og síðan dómarinn 

með fagurhvelfdan maga, mýktan krásum, 

með stranga brún og regluskorið skegg,  

fullur af orðskviðum og dægurdæmum  

í sínum leik. – En sjötti þáttur skjögrar  

nú framá svið með rýran kropp í klæðum, 

gleraugu á nefi og hengipúss við hlið;  

hans æsku-hosur alltof víðar skrolla  

um visna skanka; og bylmings bassaröddin  

bregður sér nú að nýju í unglings-mútur  

og skrikar hás. – En leiksins lokasvið  

í hinzta þætti þessa ævintýrs  

er önnur bernska, aðeins gleymskan tóm,  

tannlaus og blind, án bragðs, án allra hluta. 

 

6. Snegla tamin 
 

Nei, fjarri því; ég finn að þú er blíð; 

þú varst sögð ódæl, frek og versti vargur; 

nú veit ég að þær raddir hafa logið; 

því þú ert kurteis, kát og skemmtileg,  

en seinmælt, og þó væn sem blóm á vori; 

þú setur ekki upp háðsglott, hleypir brúnum,  

bítur á vör sem viðsjált stelpu-flagð,  

né hefur yndi af hrakyrðum; nei, þú  

tekur með blíðu biðlum þínum, vinsemd  

og hæversklegri hlýju í samræðum.  

Hversvegna er sagt um Kötu, að hún sé hölt?  

Illkvittna veröld! Einsog hesligrein 

er Kata grönn og beinvaxin, og brúnleit 

sem heslihnot; sætari samt en kjarninn!  

Sýndu mér, að þú stingur ekki við. 
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II Líkamlegar æfingar: 

 

Dýrahringurinn: 

Kötturinn 

Hundurinn 

Ríddu veggnum 

Farðu í brund- og brennivínsbað 

Kýrin 

Grátkonan 

 

Göngulög: 

Ganga á ís 

Hoppa á steinum 

Vaða í leðju 

Hlaupa í heitum sandi 

Dansa vals 

Samuræji 

Skauta 

Skylmast 

 

Nota þyngd hvor annars: 

Að halda á hvort öðru, 

Að halda í hendur hvors annars  

Nota styrkleika sinn til þess að ýta sér að mótleikaranum  

Nota mótleikarann til að ýta sér frá honum 
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Jógaæfingar aðlagaðar að list leikarans: 

Kirkjuklukkur 

Hestatog (toga tvo hesta í áttina að sér) 

Vera fastur í leðju 

Raddæfingar: 

Mála vegg með röddinni 

Láta rödd fylgja hönd mótleikarans 

 

III Upptaka af sýningunni Shakespeare í stykkjatali 
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