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Inngangur 

 

"Ain't singin' for Pepsi Aint singin' for Coke I don't sing for nobody 

Makes me look like a joke."1 
 

Leiklistarhópurinn La Fura Dels Baus varð að einhvers konar tískuleikhópi snemma á 

níunda áratugnum. Þeir voru pönkarar leikhússins, storkuðu sjálfum sér og áhorfendum 

og skilgreindu sjálfa sig sem glæpasamtök í listheiminum.2 Fyrstu sýningarnar þeirra 

löðuðu að sér óvenjulegan áhorfendahóp, fólk sem sjaldan fór í leikhús, sérstaklega fyrstu 

þrjár sýningar hópsins; Accions (1983), Suz/O/Suz (1985) og Tier Mon (1988).  

 Árið 1994 gerði hópurinn sýninguna MTM (Magno Theatrum Mundi. Íslenska: Hið 

mikla alheimsleikhús)3 sem fjallaði um brenglaða skynjun okkar á eigin umhverfi. Hún 

var ádeila á fjölmiðlasamfélagið, hvernig auglýsingar brengla hugsunarhátt okkar og áhrif 

hlutlægrar fréttamennsku.4 

 Tveimur árum seinna gerði hópurinn sýninguna Pepsiclope. Á einu fjölfarnasta 

torgi Barcelona arkaði risavaxin brúða, knúin af fjölda fólks. Á leið sinni um torgið fann 

hún Pepsidós og varð uppnumin. Síðan þá hafa Mercedes Benz, Peugeot, Volkswagen, 

Swatch, Airtel, Microsoft, Abolsut Vodka, Columbia Pictures, Warner Bros, the Port of 

Barcelona, Telecom Italia, Sun Micros-systems5 og Cutty Sark Whiskey6 ráðið hópinn til 

að gera fyrir sig sýningar og auglýsa vöruna sína.  

 Árið 2007 gerði hópurinn loks sýninguna Imperium. Hún var sprottin af þörfinni til 

að mótmæla því hvernig markaðsöflin hafa yfirtekið samfélag okkar og var í raun 

                                                        
1 Neil Young, This Notes For You, 1988 
2La Fura dels Baus: La Fura dels Baus 1979-2004. Electa, 2004. Bls 30. 
3 La Fura dels Baus: La Fura dels Baus 1979-2004. Bls. 127. 
4 Opinber heimasíða La Fura dels Baus. http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=61, 29. jan. 

2010. 
5 Heimasíða Sambands atvinnuleikhópa í Catalóníuhéraði. http://www.ciatre.com/new/uk/fitxa-
companyia.php?m=27, 1. feb. 2010. 
6 Opinber heimasíða La Fura dels Baus. http://www.lafura.com/web/eng/obras.php?y=2005, 1. feb. 2010 

http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=61
http://www.ciatre.com/new/uk/fitxa-companyia.php?m=27
http://www.ciatre.com/new/uk/fitxa-companyia.php?m=27
http://www.lafura.com/web/eng/obras.php?y=2005
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mótmælaleiksýning gegn framgangi kapítalisma í vestrænum samfélögum. 7 

 

Þegar þessar þrjár sýningar eru bornar saman verður ljóst að ákveðin þversögn hefur 

myndast í þessum ólíku sýningum La Fura dels Baus. Annars vegar gerir hópurinn 

pólitískar sýningar þar sem áhorfandinn er neyddur til að horfast í augu við stöðu sína 

innan samfélagsins, hins vegar gera þeir gríðarlega stórbrotin auglýsingaverkefni sem 

þjóna aðeins þeim tilgangi að selja tiltekna vöru. MTM og Imperium eru gagnrýnar á 

ríkjandi kerfi frjálshyggju og markaðssamfélagsins, en Pepsiclope er sýning sem styður 

þetta kerfi heilshugar. Hlýtur ekki svona verkefnalisti að skaða trúverðugleika hópsins? 

Er hægt að vera and-kapitalisti og talsmaður Pepsi á sama tíma? Þessar þrjár leiksýningar 

verða hér bornar saman og greindar með því augnamiði að velta upp þessum spurningum. 

 

 

La Fura Dels Baus 
 

Hópurinn var formlega stofnaður árið 1979. Stofnmeðlimirnir voru 10 talsins en lengst af 

hafa meðlimir verið sex: Miki Espuma, Pep Gatell, Jürgen Müller, Àlex Ollé, Carlos 

Padrissa og Pere Tantinà.8 Hópurinn var upphaflega götulistahópur og vakti athygli fyrir 

óvenjulegar útisýningar.9 Þeir þróuðu með sér sérstakan stíl sem þótti ágengur og þorinn. 

Fljótlega vaknaði þó löngun meðal meðlima hópsins til að gera heilstæðar sýningar fyrir 

afmarkaðan áhorfendahóp. Fyrstu þrjár sýningar hópsins voru Accions, Suz/O/Suz, og 

Tier Mon. Þær vöktu gríðarlega athygli, þóttu djarfar og ólíkar því sem gekk og gerðist í 

evrópsku leikhúslífi á þeim tíma.10 Þessar sýningar gáfu tóninn og við gerð þeirra þróaði 

hópurinn með sér sérstaka vinnuaðferð. Aðferðina kölluðu þeir Fúrísku11og hún fylgir 

eftirfarandi reglum: 

                                                        
7 Síða heimildarmyndarinnar La Fura In Vivo. 
http://webfiles.pardo.ch/perm/3106/OC253740_P3106_119888.pdf, 1. feb. 2010. 
8 Vefbæklingur um gerð Imperium,   mhttp://www.imperiu lafura.com/en/down/dossier.pdf, 1. feb. 
010. 2

 dels Baus 1979-2004. Bls. 13. 9 La F
 dels Baus 1979-2004. Bls. 90-91. 

ura dels Baus: La Fura
10 La Fura dels Baus: La Fura
11 Á ensku Furan Language 

http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf
http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf
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falli ekki undir regnhlífahugta

 

-Notast er við óhefðbundin leikrými. 

-Margþátta sviðslegt tungumál þar sem notast er að mestu við líkamann og tækni. 

-Ráðist er inn í persónulegt rými áhorfandans.  

-Áhorfandinn verður mikilvægur þáttur í sýningunni, líkt og grískur kór. 

-Efnistökin eru mestmegnis átök milli einstaklinga og fjöldans12.  

 

Það var þessi fagurfræði sem gerði hópinn vinsælan. Þetta var eitthvað nýtt og ferskt. 

Með því að mæta á sýningar La Fura dels Baus voru áhorfendur komnir í hóp hugaðra og 

framsýnna listunnenda. Ólafur Sveinsson myndlistarmaður segir í grein um sýninguna 

MTM: 

 

„… leikhópurinn ber meiri virðingu fyrir áhorfendum sínum en svo að hann 

láti þá í friði. Sýningar La Fura dels Baus eru einskonar orgíur, fullar af nekt 

og ofbeldi, eða ef maður orðar það á aðeins meira krassandi hátt, heimur 

fullur af brundi og blóði. Já maður verður að gæta sín á sýningum La Fura 

dels Baus, að verða ekki fyrir pústrum og hrindingum eða jafnvel blóð og 

málningarslettum í hamförum leikaranna, því það eru engir stólar, ekkert svið, 

aðeins eitt rými sem áhorfendur og leikarar deila með sér.13” 

 

Pólitískt leikhús 
 

„Röksemdafærslan um tengslin milli leikhúss og stjórnmála er jafn gömul og 

leikhús og... jafn gömul og stjórnmál.14” 

 

La Fura dels Baus hópurinn heldur því fram að sýningar hópsins séu ekki pólitískar og 

kið pólitískt leikhús.15 Til þess að sjá hvort þessi fullyrðing 

                                                        
12 //www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf Vefbæklingur um gerð Imperium, http: , 1. feb. 
20

on „La Fura dels Baus” 
10. 

13 Ólafur Sveinss , Tímarit Máls og menningar, 2. tbl. 1996. 
Augusto Boal, Theatre of the opressed, Theatre Communications Group, 1985. Formáli. 
 

14 
15 La Fura dels Baus: La Fura dels Baus 1979-2004. Bls. 30. 

http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf
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tímum Aristótelesar geta þau

fær staðist er nauðsynlegt að skoða hvað hugtakið pólitískt leikhús felur í sér. 

Sumir leiðandi kennismiðir um pólitískt leikhús telja að allt leikhús sé með einum 

eða öðrum hætti pólitískt. Það er þó ekki þar með sagt að allt leikhús falli undir 

skilgreininguna pólitískt leikhús. Alfræðiorðabókin Encarta skilgreinir pólitískt leikhús 

svo:  

 

„Leikrænir viðburðir, hannaðir til að stuðla að eða styðja pólitískan 

málstað.16” 

 

Samkvæmt Augusto Boal leikstjóra, sem er einn helsti kennismiður innan pólitísks 

leikhúss, hefur allt leikhús alltaf verið pólitískt, a.m.k. frá upphafi vestrænnar 

leiklistarmenningar.  

 

„Allt leikhús er nauðsynlega pólitískt, vegna þess að allar athafnir mannsins 

eru pólitískar og leikhús er ein af þeim.  

 Þeir sem reyna að aðskilja leikhús og pólitík reyna að afvegaleiða okkur 

– og þetta er pólitísk afstaða.17” 

 

Hann bendir til dæmis á, að kenningar Aristótelesar, sem skrifaði einna fyrstur um 

leikritun í bók sinni Um skáldskaparlistina, þjóna, ef vel er að gáð, pólitískum tilgangi. 

Harmleikjahetjurnar á tímum Grikkja bjuggu allar yfir einhvers konar höfuðlesti, 

sem Aristóteles kallaði hamartíu. Þessi höfuðgalli leiðir óhjákvæmilega til dauða eða að 

minnsta kosti hræðilegra örlaga hinnar tragísku hetju. 

Áhorfendur  sem fylgjast með atburðarrásinni og lifa sig inn í hana, draga lærdóm 

af sögunni. Þeir vilja ekki búa yfir sömu hamartíu og tragíska hetjan. Þannig hreinsa 

harmleikir áhorfendurna af löstum og festa í sessi gefnar hugmyndir um hvernig góð 

manneskja á að hegða sér.18 Hafi stjórnvöld áhrif innan leikhússins líkt og venja var á 

 því stýrt hugmyndum alþýðu um hvað sé rétt og góð 

                                                        
16 ritið netútgáfa, 

sn.com/dictionary_56
 Encara alfræði

http://encarta.m 1506531/political_theater.html, 3. feb. 2010. 
17 Augusto Boal,  . Theater Communications Group, New York 198
18 Augusto Boal, Theatre of the opressed, Theatre Communications Group, 1985. Bls. 27. 

Theater of the Opressed 5. 
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innan leikhússins. Honum var

  

hegðun. Ef vel er að gáð eru hugmyndir Aristótelesar enn við lýði. Flestar bíómyndir og 

leikverk bera enn sterk einkenni harmleikjanna.19 Algengasti munurinn á harmleikjum 

Grikkja og nútíma sögusköpunar er að í stað þess að aðalsöguhetjan beri höfuðlöstinn er 

nú kominn til sögunnar „antagónisti” sem ber þennan löst og þarf að gjalda fyrir hann 

dýru verði.20 Enn gegnir leikritið eða bíómyndin sama hlutverki og fyrr, þ.e. að festa í 

sessi fyrirframgefnar hugmyndir um hvað sé rétt og góð hegðun. 21 

 

Þýska leikskáldið og leikstjórinn Bertold Brecht bar kennsl á það hvernig hefðbundin 

Aristótelísk sögusköpun er notuð til að stýra hugmyndafræði samfélagsins og setti fram 

kenningar um hvernig mætti forðast að innprenta ómeðvitað inn í áhorfandann boðskap 

og gildi. Hann lagði til, að í stað þess að fá áhorfendur til að lifa sig inn í söguna, ættu 

þeir að vera fjarlægari - þ.e. meðvitaðri - um stöðu sína sem áhorfendur, svo þeir gætu 

lagt mat á boðskap verksins með rökhugsun í stað innlifunar.22  

Til þess að ná þessu fram notaði Brecht stílbragð sem hann nefnir framandgervingu. 

Framandgerving er eitthvað sem fjarlægir áhorfandann því sem gerist á sviðinu, rífur 

hann út úr innlifunarástandi og gerir hann meðvitaðan um að hann sitji í leikhúsi. Til 

dæmis getur leikari dottið úr karakter og spjallað sem leikari við einhvern 

áhorfandanna.23 

 

„Svona aðferð krefst vissulega leikstíls sem leyfir rökhugsun áhorfandans að 

vera frjáls og afar meðtækileg.”24 

 

Brecht notaði leikhúsið sem pólitískt tæki. Hann var sjálfur kommúnisti og vildi fá 

áhorfendur til að hugsa og draga í efa það þjóðfélagslega ástand sem þeir lifðu við.  

 

Brasilíski leikstjórinn Augusto Boal vildi aðskilja mörkin milli stétta og þjóðfélagshópa 

 huglægt að útmá mörkin milli áhorfenda og leikenda og fá 

                                                       
19 Theatre of the o

ni. Illmennið. 
 Augusto Boal,  , Theatre Communications Group, 1985. 

20

heatre of the opre

pressed Formáli. 
 Illu öflin í sögun

21 985. 
Brecht on Theatre 05. 

 Augusto Boal, T ssed, Theatre Communications Group, 1
22

Brecht on Theatre
 Bertolt Brecht,  , John Willett, Eyre Methuen Ltd., 1978. Bls.  179‐2

23 Bertolt Brecht,  , John Willett, Eyre Methuen Ltd., 1978. 
24 Bertolt Brecht, Brecht on Theatre, John Willett, Eyre Methuen Ltd., 1978. Bls.  191. 
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Árið 1994 settu a Fura del
                

áhorfendur til að taka virkan þátt í leikverkum sínum. Þessu náði hann hann fram með 

ýmsum nýstárlegum aðferðum. Ein aðferðanna var svokallað feluleikhús. Þá komu 

leikendur sér fyrir í almenningsrýmum og hófu rökræður sín á milli með því markmiði að 

draga almenning  inn í rökræðurnar og mynda sér skoðun á umræðuefninu.  Vandamálið 

við þetta leikhús var að áhorfendur og leikendur voru ekki á jafnréttisgrundvelli þar sem 

aðeins leikararnir voru meðvitaðir um að um leikgjörning væri að ræða. Til að afmá 

þennan mun bjó Boal til leikhús hinna kúguðu, þar sem hann rífur algerlega niður mörkin 

á milli leikara og áhorfenda. Leikhús hinna kúguðu varð einskonar samræðugrundvöllur 

þar sem fólk ræddi saman um þjóðfélagsleg vandamál.  Allir tóku afstöðu og höfðu rétt á 

að móta verkið jafn óðum.25 

 

Þessir kennismiðir áttu einna stærstan þátt í að móta hugtakið pólitískt leikhús. Formið 

hefur þróast og margir undirflokkar hafa orðið til, svo sem feminískt leikhús og hinsegin 

leikhús. Í Bandaríkjunum á tímum Víetnam stríðsins var algengt að götuleikhús væru 

mjög pólitísk. Þau voru einhversstaðar rétt á milli þess að vera mótmælahópar og 

leikhópar.26  

Til að athuga hvort að La Fura dels Baus falli inn í ramma pólitísks leikhúss 

verða  þrjár fyrrnefndar sýningar hópsins, MTM, Pepsiclope og Imperium skoðaðar. 

Kenningar um að allt leikhús sé með einum eða öðrum hætti pólitískt gera hugtakið 

„pólitískt leikhús” almennt og því í raun óþarft sem sérstakan flokk innan leikhússins.27 

Því verður að mestu stuðst við skilgreiningu Encarta, þ.e. að pólitísk leikhús séu leikrænir 

viðburðir sem styðja einhvern ákveðinn pólitískan málstað. 

 

 

MTM 
 

L s
      

 Baus upp sýninguna MTM. Þar notuðu þeir sitt sérstaka 
                                    

dge, 2004. 25 Frances Babbage, Augusto Boal, Routle
26 he Theater is in the Street, Politics and Public Performance in Sixties America.  Bradford D. Martin, T
University of Massachusetts Press, 2004 
27 Hlynur Páll Pálsson: Hvað gerir leikhús pólitískt, Ágrip af pólitískri leiklist á Íslandi á árunum 1991 – 
2009. Lokaritgerð í fræði og framkvæmd, 2009. Bls. 3 
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sviðstungumál, fúrískuna, með góðum árangri. 

 MTM, eða Magno Theatrum Mundi fjallaði um hvernig upplýsingum er hagrætt af 

valdhöfum, hvort sem það eru stjórnmálaöfl, samfélagsleg öfl eða efnahagsleg.28 

Nútímamaðurinn lifir í óraunverulegu samfélagi. Í stað þess að upplifa atburði frá fyrstu 

hendi, sér hann og heyrir um þá í fjölmiðlum. Jafnvel þó þeir eigi sér stað rétt við útidyr 

hans. Nefna má búsáhaldabyltinguna á Íslandi sem dæmi. Þó svo að einhver hluti 

þjóðarinnar hafi mætt á staðinn og tekið beinan þátt í atburðarásinni, sátu flestir heima 

við sjónvarpstækin eða internetið og mynduðu sér skoðun á gangi mála, ekki út frá því 

sem í raun og veru var að gerast, heldur birtingarmynd atburðanna í fjölmiðlum. 

 Þetta var umfjöllunarefni leiksýningarinnar MTM. Hún var unnin eftir reglum 

fúrískunnar29 auk þess sem myndböndum var fléttað inn í atburðarrásina, ýmist til að 

afvegaleiða áhorfendur eða gefa þeim skýrari mynd af því sem gerðist í 

sýningarsalnum.30 Myndbandstökumaður elti leikarana um salinn og tók athafnir þeirra 

upp í nærmynd. Þessum myndum var svo varpað upp á gríðastóran skjá sem allir 

áhorfendur gátu séð. Það var undir áhorfendum komið hvort þeir reyndu að elta leikarana 

og horfa á þá með berum augum, eða hvort þeir létu sér nægja að fylgjast með því sem 

birtist á skjánum. Upptökunum mátti þó ekki treysta í blindni vegna þess að í bland við 

raunverulegar lifandi upptökur af leikurunum voru falskar fyrirfram teknar upptökur 

sýndar, sem oft gáfu ranga mynd af því sem gerðist og blekktu þannig áhorfendur sem 

treystu tækninni um of. Þar að auki birtist síendurtekið á skjánum mynd af nöktum 

karlmanni sem smám saman drukknaði í sjónvarpstruflunum eftir því sem leið á 

sýninguna.31 Þetta var einkar sniðug myndlíking um það hvernig maðurinn er að týna 

sjálfum sér í upplýsingaflóði nútímans. 

  

Umfjöllunarefni sýningarinnar var vald. Söguþráðurinn var ekki flókinn, en 

frásagnaraðferðin vægast sagt óvenjuleg. MTM fjallaði um átök valdhafa við fólkið í 

           
28 Opinber heimasíða La Fura dels Baus.   http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=61, 1. feb. 

10.20  
29 tp://www.lafura.com/web/eng .php?o=61 Opinber heimasíða La Fura dels Baus. ht /obras_ficha , 1. feb. 
2010

Tímarit Máls og menningar, 
. 

30 Ólafur Sveinsson „La Fura dels Baus” ,  2. tbl. 1996. 
31 Ólafur Sveinsson „La Fura dels Baus” , Tímarit Máls og menningar, 2. tbl. 1996. 

http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=61
http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=61
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samfélaginu, misbeitingu valds og nýjar aðferðir við að halda samfélaginu í skefjum.32  

 Líkaminn og tækni eru endurtekin þemu í sýningum La fura dels Baus og voru 

notuð til hins ýtrasta í þessari sýningu. Leikararnir voru mestan hluta sýningarinnar naktir 

og líkamar þeirra mynduðu undarlega mótsögn við stöðugt áreiti tæknimiðlanna, 

myndbandanna og dúndrandi tónlistar úr risavaxinni hátalarasamstæðu.33 Auk þess voru 

notaðar vélar sem tengdar voru við líkama leikaranna, ummynduðu þá og afmynduðu til 

að þjóna þessari sérstöku fagurfræði.34 Hér var fúrískan, fagurfæði hópsins, mjög mótuð 

og meitluð og er varla jafn hrein og beinskeitt í nokkurri annari sýningu hópsins fyrr eða 

síðar. Það má því með sanni segja að sviðslega tungumálið þeirra nái hér nokkurs konar 

fullkomnun. 

 

Eins og kom fram hér að ofan skilgreinir alfræðiritið Encarta pólitískt leikhús sem: 

„Leikræna viðburði, hannaða til að stuðla að eða styðja pólitískan málstað.”35 MTM 

myndi samkvæmt þessari skilgreiningu teljast til pólitísks leikhúss. Umfjöllunarefni 

sýningarinnar, fjölmiðlar sem kúgunartæki, er pólitísks eðlis og hópurinn tekur svo 

sannarlega afstöðu gagnvart því. Auk þess er ýmislegt í aðferðafræði La Fura dels Baus 

sem svipar til aðferða þeirra kennismiða sem um ræddi í kaflanum um pólitískt leikhús 

hér að ofan. Til að mynda er sambandið við áhorfendur mjög náið og áhorfendur taka þátt 

í sýningunum eins og Boal vildi ná fram. Markmið sýningarinnar var líka mjög tengt 

þeirri hugmyndafræði sem Bertolt Brecht aðhyltist. Brecht vildi með sínum kenningum 

forðast það að leikhús væri notað sem tæki til að stýra hugsunarhætti fólks en með MTM 

vildu La Fura dels Baus mótmæla því að fjölmiðlar væru notaðir í sama tilgangi.  

 Það væri erfitt að neita því að MTM sé pólitískt leikhús enda er hún eina sýning La 

Fura dels Baus sem meðlimir leikhópsins viðurkenna að megi flokka sem slíkt.  

 

Pepsiclope 

          
32 tp://www.lafura.com/web/eng .php?o=61 Opinber heimasíða La Fura dels Baus. ht /obras_ficha , 1. feb. 
2010. 

Baus” , Tímarit Máls og menningar, 2. tbl. 1996. 33 Ólafur Sveinsson „La Fura dels 
34 La Fura dels Baus: La Fura dels Baus 1979-2004. Bls. 131. 
5 Encarta alfræðiritið netútgáfa, 
ttp://encarta.msn.com/dictionary_561506531/political_theater.html

3

h , 3. feb. 2010. 
 

http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=61
http://encarta.msn.com/dictionary_561506531/political_theater.html
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nýjan frásagnarmáta sem þjó
                                                  

 

Árið 1992 sáu La Fura dels Baus um opnunarathöfn Ólympíuleikanna í Barcelona. Það 

var í fyrsta sinn sem hópurinn gerði sýningu sem ætluð var fyrir þúsundir áhorfenda. Þeir 

fundu alls kyns lausnir og bjuggu til tæki og tól sem hægt var að njóta úr mikilli fjarlægð. 

Þessar nýju lausnir sem hópurinn hafði nú í vopnabúri sínu gerðu það að verkum að 

markaðsmenn stórfyrirtækja tóku að bjóða þeim verkefni.36 

 Fyrsta verkefnið sem þeir tóku að sér var risastór útisýning fyrir Pepsi þar sem ný 

gerð af dós var kynnt. Gjörningurinn hlaut nafnið Pepsiclope. Sýningin átti sér stað á einu 

fjölfarnasta torgi í Barcelona að nóttu til 25. maí 1996. Yfir 10.000 manns urðu vitni að 

gjörningnum.37  

 Sýningin var í raun samspil tveggja risavaxinna leikmuna. Annars vegar 20 metra 

hárrar kvenkyns brúðu og hins vegar 10 metra langrar Pepsidósar sem í byrjun 

sýningarinnar var hulin í steinklumpi. Auk brúðunnar og dósarinnar var fjöldinn allur af 

loftfimleikafólki í sýningunni sem hengu eða klifruðu í dúkkunni og dósinni.38  

 Í sýningunni Pepsiclope hurfu La Fura dels Baus frá sinni fastmótuðu fagurfæði, 

fúrískunni. Líkaminn var ekki lengur frásagnartæki og því var hann ekki í brennidepli. 

Ekki nema gervilíkami brúðunnar sameini einhvern veginn líkamann og tækni. Með 

notkun á eigin líkama, í fyrri sýningum La Fura dels Baus, náði leikhópurinn sérstakri 

nánd við áhorfendur. Þeir afhjúpuðu sig og notuðu til þess ofbeldisfullan, líkamlegan 

leikstíl. Í Pepsiclope hvarf þessi nánd. Leikararnir og líkamar þeirra voru ekki lengur 

aðalatriði. Þeir notuðu gervilíkama brúðunnar sem frásagnartæki og því myndaðist 

ákveðin fjarlægð milli leikhópsins og áhorfenda. Áhorfendur fengu því að vera öruggir 

og fylgdust með sýningunni úr fjarlægð. Þeim var ekki storkað, heldur voru þeir 

hlutlausir og fengu að njóta sýningarinnar án ábyrgðar. Efnistökin voru líka talsvert 

öðruvísi en í fyrri sýningum La Fura dels Baus. Ekki var fjallað um átök milli 

einstaklings og hóps eins og í fyrri sýningum hópsins. Umfjöllunarefnið í Pepsiclope var 

óskiljanleg þrá og hvernig hún var að endingu uppfyllt af Pepsi.39 Hópurinn hafði skapað 

naði vörumerkinu vel og kom skilaboðunum til þúsunda 
       
36 
37 Opinber heimasíða La Fura dels Baus. 

La Fura dels Baus: La Fura dels Baus 1979-2004. Bls. 141. 
  http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=62, 1. feb. 
10. 20
La Fura dels Baus: La Fura dels Baus 1979-2004. Bls. 143.38   

39 La Fura dels Baus: La Fura dels Baus 1979-2004. Bls. 143. 

http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=62
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hvernig hann upplifði sýningu

                                                 

áhorfenda samtímis. Þeir kölluðu þessa nýju vinnuaðferð, sem byrjaði að mótast við gerð 

opnunarhátíðarinnar á Ólympíuleikunum 1992 og náði ákveðinni formfestu í Pepsiclope, 

Macro performance40 (fjölvasýning). Í kjölfar Pepsiauglýsingarinnar tók hópurinn að sér 

sams konar verkefni fyrir fjöldann allan af stórfyrirtækjum og um tíma urðu þess lags 

sýningar meirihluti af því sem leikhópurinn tók sér fyrir hendur.41 

 

Pepsiclope var markaðsleiksýning. Hún var einfaldari og skýrari en nokkur önnur 

leiksýning La Fura dels Baus. Þessi einfaldi frásagnarmáti hentar vel í 

auglýsingamennsku því að skýr skilaboð virka best til þess að selja vöru. Skilaboð 

Pepsiclope, „drekkið Pepsi”, krefjast ekki þeirrar flóknu fagurfæði sem leikhópurinn 

hafði fram til þessa unnið með. La Fura dels Baus sneru hér baki við sínum helstu 

einkennum. Pepsiclope ögraði ekki áhorfendum og hvatti þá ekki til umhugsunar.  

Málstaðurinn var gjörólíkur fyrri umfjöllunarefnum leikhópsins. Sýningin studdi Pepsi og 

hvatti áhorfendur til að kaupa vöruna.  

 Hvort að Pepsiclope telst til pólitísks leikhúss hlýtur að fara eftir því hvort hægt er 

að skilgreina málstað Pepsi sem pólitískan. Hvort heldur sem Pepsiclope er pólitískt 

leikhús eða ekki er augljóst að sýningin er í hrópandi mótsögn við MTM.  

 

Imperium 
 

Árið 2007 fumsýndi La Fura Dels Baus sýninguna Imperium.42 Hér kvað við 

kunnuglegan tón. Imperium líktist mjög fyrstu sýningum leikhópsins. Þeir hurfu aftur til 

fagurfræði fúrískunnar. Leikrýmið einkenndist af ringulreið og var síbreytilegt. Líkaminn 

var í brennidepli í sýningunni. Allir leikendur voru konur og kvenmannslíkaminn var 

markvisst notaður sem tákn. Leikstíllinn var líkamlegur og ofbeldisfullur.43 Áhorfendur á 

Imperium urðu stöðugt að vera á tánum. Það fór eftir hugrekki hvers og eins áhorfanda 

na. Hvort hann tók þátt í líkamlegu átökunum og fékk yfir 

          
40 Opinber heimasíða La Fura dels Baus.   http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=62, 1. feb. 

10. 20
41 Opinber heimasíða La Fura dels Baus. http://www.lafura.com/web/eng/mediateca.php, 1. fe
42 Opinber heimasíða La Fura dels Baus. 

b. 2010. 
http://www.lafura.com/web/eng/obras.php?l=1, 1. feb

43 Myndbrot úr Imperium. 
. 2010. 

http://www.imperiumlafura.com/en/synopsis/, 1. feb. 2010. 

http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=62
http://www.imperiumlafura.com/en/synopsis/
http://www.imperiumlafura.com/en/synopsis/
http://www.imperiumlafura.com/en/synopsis/
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sig vatn, ösku og annað sem leikkonurnar notuðu til að klekkja á hvor annarri.44 Margt 

var líkt með sýningunum MTM og Imperium.  Texti þjónaði t.d. mun minna hlutverki en 

allt líkamlegt atgervi, sýningin var sýnd í skemmu og sambandið við áhorfendur var náið. 

45 Imperium fjallaði um vald og misbeitingu þess líkt og MTM, en í þetta skiptið var 

valdið skoðað út frá kapítalisma og imperialisma.46 Leikstjóri sýningarinnar var einn af 

stofnmeðlimum hópsins, Jürgen Müller. Hann lék einnig stórt hlutverk í MTM. Að hans 

mati var Imperium ákveðið afturhvarf til gömlu aðferðafræðinnar. 

 

„Með Imperium snúum við okkur aftur að ágreiningum, förum út fyrir 

mörkin, í flugskýlið, í fundna rýmið, vegna þess að þessi sýning gæti ekki 

verið til með öðrum hætti. Vegna þess að hún er þaðan, úr grafhvelfingum 

okkar, þaðan sem okkar sérstaka krossför gegn ólíkum tegundum 

imperialisma getur hafist. 

 

Imperium er tilboð til að hugsa öfugt, ekki kaupa allt sem þeir selja, til að 

leyfa þér að vera ringlaður, sameinandi orku fæðingarinnar og útfararinnar. 

Það er staður til að enduruppgötva ánægjuna af fjölbreytileikanum, til að 

skilja við staðla, leyfa því nýja að fæðast.”47 

 

Það er ljóst á þessum orðum leikstjórans að honum liggur mikið á hjarta. Ef til vill langar 

hann sannfæra áhorfendur um að La Fura dels Baus séu meira en bara sölumenn 

stórfyrirtækja. Jürgen segir sýninguna hafa orðið til vegna nauðsynjar á að mótmæla 

ólíkum myndum imperialisma.48Hann skilgreinir imperialisma sem:  

 

„Samband tveggja eininga, einstaklinga eða þjóðfélaga, þar sem annar aðilinn 

                                                        
44 Myndbrot úr Imperium. http://www.imperiumlafura.com/en/synopsis/, 1. feb. 2010. 
45 Vefbæklingur um gerð Imperium,   http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf, 1. feb. 
10. 20

46 stefnu. Íslenska orðið heimsvaldastefna lýsir ekki 
 imperialismi eftirleiðis. 

 Hann notar enska orðið Imperialism yfir heimsvalda
mjög vel merkingunni sem Jurgen leggur í enska orðið og því mun ég nota
47 Jürgen Müller. Vefbæklingur um gerð Imperium, 
http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf, 1. feb. 2010. 
48 Vefbæklingur um gerð Imperium, http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf, 1. feb. 
2010. 

http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf
http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf
http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf
http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf
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var í algerri mótsögn við efnis

reynir að leggja hinn undir sig eða, ef það gengur ekki, eyða honum.”49 

 

Þetta á ekki einungis við samband milli þjóða, heldur getur imperialismi lýst hvernig 

markaðsöflin eða ríkjandi öfl í samfélagi valta yfir einstaklinga og gera menn að 

hjarðdýri sem hlýðir án þess að mögla. 

 Þetta var mjög ofbeldisfull og áköf sýning. Áhorfendurnir tóku virkan þátt í henni 

og áttu mikinn þátt í að móta þá myndlíkingu sem Imperium setti fram um samband 

valdhafa og þegna.50 Sýningin fjallaði um kapítalisma. Hvernig við höfum búið okkur til 

samfélagslegt kerfi sem þjónar fyrst og fremst þeim tilgangi að halda einstaklingnum í 

skefjum.  

 Þó svo að við lifum á friðartímum og tökum ekki virkan þátt í styrjöldum ákvað 

Jürgen Müller, leikstjóri, að nota stríð sem myndlíkingu til að sýna átökin sem eiga sér 

stöðugt stað í samfélaginu án þess að vera beinlínis líkamlegs eðlis.51 Þetta dregur fram 

gereyðingarmátt kapitalismanns yfir einstaklingseðlinu. Samfélagið stjórnast af framboði 

og eftirspurn og fólk verður aldrei meira en örlítið tannhjól í gangverki stjórfyrirtækja og 

stjórnvalda.  

 

La Fura dels Baus viðurkenndu MTM sem pólitískt leikhús. Imperium er svo nauðalík 

MTM í efnistökum og framkvæmd að erfitt væri að neita því að hún sé það líka. 

Sambandið við áhorfendur er náið og sveigjanlegt líkt og Boal vildi ná fram. 

Áhorfendaskarinn endurspeglar samfélagið í heild. Jürgen Müller segir sjálfur að 

sýningin hafi verið búin til í þeim tilgangi að mótmæla imperialisma. Notast er við 

framandgervingu í anda Brecht til að koma þessum málstað áleiðis. Má í því samhengi 

nefna teiknimyndir sem sýndar voru á kvikmyndatjöldum og stöðugt samband áhorfenda 

og leikkvennanna. Imperium fellur einnig inn í Encarta-skilgreininguna á pólitísku 

leikhúsi, þ.e. markmið hennar er að styðja pólitískan málstað. Á sama hátt og Pepsiclope 

tökin í MTM er Imperium í algerri mótsögn við Pepsiclope. 

                                                        
49 Vefbæklingur um gerð Imperium, http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf, 1. feb. 
2010. 
50 Vefbæklingur um gerð Imperium, http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf, 1. feb. 
2010. 
51 Vefbæklingur um gerð Imperium, http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf, 1. feb. 
2010. 

http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf
http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf
http://www.imperiumlafura.com/en/down/dossier.pdf


  13

MTM og Imperium eru gerðar til að mótmæla því hvernig markaðsöflin í heiminum 

stjórna lífi okkar en Pepsiclope er gerð til að auglýsa eitt stærsta vörumerki heims, Pepsi.  

 

Ábyrgð listamannsins 
 

Leikhópurinn hefur grafið undan eigin trúverðugleika með því að mæla móti 

efnishyggjunni og imperialismanum, en taka samt sem áður fullan þátt í að viðhalda 

þessu kerfi með því að þiggja verkefni frá stórfyrirtækjum. Það væri hugsanlega hægt að 

líta fram hjá einu atviki en hópurinn hefur tekið að sér fjöldann allan af slíkum 

verkefnum og eflaust þegið háar greiðslur fyrir. Liðsmenn La Fura dels Baus segjast ekki 

vera pólitískir, en það þarf ekki annað en að skoða sýningarnar MTM og Imperium til að 

sjá að þetta fær ekki staðist. Umfjöllunarefni sýninganna eru svo sannarlega pólitísks 

eðlis og þetta á við um fleiri sýningar hópsins sem ekki verður fjallað um hér. Hlynur Páll 

Pálsson, sem er útskrifaður úr Fræðum og Framkvæmd við Listaháskóla Íslands segir í 

lokaritgerð sinni: 

 

„Það er erfitt að hrekja þær staðhæfingar að listamenn séu í sífellu að kljást 

við pólitík þar sem hún er stór hluti af lífi þeirra í lýðræðislegu samfélagi. 

Með öðrum orðum er óhjákvæmilegt að pólitísk afstaða eða afstöðuleysi liti 

sköpun starfandi sviðslistamanna á einn eða annan hátt.”52 

 

Það er þetta afstöðuleysi sem leitt hefur La Fura dels Baus á villigötur. Með því að 

forðast að taka eindregna afstöðu í öllum sínum verkum hefur leikhópurinn misst 

trúverðugleika sinn sem pólitískur leikhópur. Imperium, sem átti að vera mótmæli gegn 

kapítalisma, verður hálf hjákátleg þegar sýning eins og Pepsiclope er höfð til hliðsjónar. 

  

 

Lokaorð 

                                                        
52 Hlynur Páll Pálsson: Hvað gerir leikhús pólitískt, Ágrip af pólitískri leiklist á Íslandi á árunum 1991 – 
2009. Lokaritgerð í fræði og framkvæmd, 2009. Bls. 3 
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mikilfenglegar og metnaðarf

                                                  

 

Það er hugsanlegt að meðlimir La Fura dels Baus séu meðvitaðir um mótsagnir í verkum 

sínum og vilji forðast að taka ábyrgð með yfirlýsingum um að þeir séu ekki pólitískir. Til 

dæmis eru aðeins örfá af fjölmörgum auglýsingaverkefnum þeirra nefnd á opinberri 

heimasíðu hópsins. Meira er gert úr sýningum sem listamennirnir hafa gert á eigin 

vegum. Það er eins og þeir skammist sín fyrir auglýsingarnar. En hvers vegna vilja La 

Fura dels Baus ekki vera pólitískt leikhús? Er það vegna þess að þeir sem starfa innan 

þess geira verða að standa við orð sín? Það þýðir ekki að segja eitt og gera annað. Í 

stefnuyfirlýsingu sinni segjast þeir vera glæpamenn innan sviðslistageirans.53 

Glæpamenn fylgja ekki settum reglum. Þeir brjótast út fyrir viðurkenndan ramma. Að 

vísu er ekkert sem bannar La Fura dels Baus að skipta um skoðun eða að grafa undan 

eigin yfirlýsingum. Það breytir því þó ekki að boðskapur Imperium um kúgunarmátt 

kapítalismanns hljómar falskur úr munni þeirra sem hafa selt sig til Pepsi. Það er 

hugsanlegt að nú vilji leikhópurinn endurvekja gömlu ímyndina sína og þess vegna hafi 

Imperium verið sett á svið. Þá er ekki víst að gömlu aðdáendurnir bíti á agnið. Hvernig 

dettur hópnum í hug, eftir að hafa tekið að sér verkefni fyrir Mercedes Benz, Peugeot, 

Volkswagen, Swatch, Airtel, Microsoft, Abolsut Vodka, Columbia Pictures, Warner 

Bros, the Port of Barcelona, Telecom Italia, Sun Micros-systems54 og Cutty Sark 

Whiskey að hann geti mótmælt kapítalisma? Hvað annað en peningagræðgi gæti hafa 

rekið leikhópinn í fangið á Pepsi risanum? Ef til vill gerðu þeir Pepsiclope til að 

fjármagna önnur verkefni. Hefði þá ekki verið betra að hafa minna fjármagn milli 

handanna og vera áfram trúr sjálfum sér? Listamenn sem hafa snúið baki við pólitískum 

hugsjónum sínum eiga ekki alltaf auðveldlega afturkvæmt. Hver gat til dæmis tekið 

Bubba Morthens alvarlega sem pólitískan listamann þegar hann söng á mótmælum í 

búsáhaldabyltingunni eftir að hafa selt allt höfundarverk sitt til Sjóvá-Almennra til tíu 

ára? 

  Sýningar sem La Fura dels Baus hafa búið til á síðustu misserum eru 

stórbrotnar og eiga meira skylt við sirkus en leikhús. Þær gleðja augað, eru 

ullar. Umfjöllunarefnin eru oftast einföld og fyrir utan 

       
53 La Fura dels Baus: La Fura dels Baus 1979-2004. Electa, 2004. Bls 30. 
54 Heimasíða Sambands atvinnuleikhópa í Catalóníuhéraði. http://www.ciatre.com/new/uk/fitxa-
companyia.php?m=27, 1. feb. 2010. 

http://www.ciatre.com/new/uk/fitxa-companyia.php?m=27
http://www.ciatre.com/new/uk/fitxa-companyia.php?m=27
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Imperium snerta þær ekki á pólitískum hitamálum. Fúrískan, fagurfræði leikhópsins er 

sífellt minna notuð. Hún var samtvinnuð pólitískari sýningum hópsins og hentar þeim 

ekki lengur sem tjáskiptatæki. Í stað hennar treystir leikhópurinn á stórbrotnar, einfaldar, 

sjónrænar lausnir. Þegar hópurinn sýndi Pepsiclope urðu þáttaskil í verkefnasögu þeirra. 

Það varð ekki aftur snúið. Þeir sviku eigin hugsjónir eins og þær komu fram í MTM. Í 

stað pönkaranna í skemmunum voru þeir orðnir handbendi stórfyrirtækjanna. Seinni tíma 

tilraunir þeirra til að láta taka sig alvarlega sem pólitíska listamenn eru innantómar og 

innistæðulausar.  

  

Tími La Fura dels Baus sem pólitískt leikhús leið undir lok þegar 20 metra há 

strengjabrúða hitti pepsidós á fjölförnu torgi í Barcelona. 
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