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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð fjalla ég um kenningar og hugmyndir franska leikhúsmannsins Antonin 

Artaud (1896-1948). Ég leitast annars vegar við að gera grein fyrir hugmyndum hans um 

eðli og hlutverk leikhússins og hins vegar með hvaða leiðum og eiginleikum leikhússins 

megi þjóna því hlutverki. Að lokum skoða ég leikrit franska leikskáldsins Jean Genet 

(1910-1986) í samhengi þessara hugmynda Artaud og athuga hvort þau eigi samleið með 

þeim. 

 

Að loknum inngangsorðum fjalla ég stuttlega um umrótið sem átti sér stað um það leyti er 

Antonin Artaud fæddist og reyni að bregða upp mynd af leikhúsinu í Evrópu á þeim tíma. 

Þetta er gert til þess að átta sig á þeim jarðvegi sem hann er sprottin úr. Því næst er ævi 

hans rakin í stuttu máli og skrif hans sett í samhengi við þá sem ásamt honum hafa verið 

kallaðir feður nútímaleikhússins. Þá er fjallað um framlag Artaud til leikhússins, það sem 

hann kallaði leikhús grimmdarinnar. Reynt er að útskýra helstu hugtök og hugmyndir 

Artaud um eðli leikhússins annars vegar og hlutverk þess hins vegar. Í kaflanum þar á eftir 

leitast ég við að útskýra hvernig hann taldi leikhúsið hafa afvegaleiðst og hvers vegna hið 

natúralíska textaleikhús geti ekki þjónað hlutverki leikhússins. Fjallað er um eiginleika 

leikhússins og hvernig Artaud taldi að leikhúsið þyrfti á sínu eigin tungumáli að halda til 

að þjóna hlutverki sínu í reynd. Hlaupið er fram í tímann og fjallað um þann skóla sem 

síðar fékk nafnið leikhús fáránleikans. Þar verður gerð grein fyrir franska leikskáldinu 

Jean Genet og einkennum leikrita hans, þrástef og þemu, tíunduð. Í lokakafla meginmálsins 

verður reynt að finna hvar leikrit Jean Genet og kenningar Antonin Artaud mætast, hvar 

skrifum Genet og hugmynum Artaud slær saman.  
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1. Inngangur 
Í frægum upphafsorðum Tóma rýmisins skilgreindi Peter Brook leikhúsið í sinni 

einföldustu mynd, manneskju sem gengur þvert yfir tómt rými á meðan önnur horfir á.1 

Hann svipti leikhúsið tjöldum, sviði, ljósum, búningum, sviðsmunum og texta; þetta væri 

allt og sumt sem þyrfti til þess að leiklist ætti sér stað.  

 

Leikhúsið hefur þróast í tímans rás í burtu frá hinu formfasta gríska leikhúsi fornaldar. Í 

eina og hálfa öld hefur leikhúsið verið í sífelldri sjálfskoðun og endurnýjun. Menn hafa 

margsinnis skilgreint hlutverk og tilgang þess upp á nýtt í stöðugri leit að hinu sanna 

leikhúsi. Á fyrri hluta tuttugustu aldar var mikið blómaskeið í evrópsku leikhúsi, ekki síður 

en í öðrum listgreinum. Nokkrir af áhrifamestu kenningasmiðum leiklistarsögunnar 

störfuðu á þessum árum svo sem þeir Constantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, 

Berthold Brecht og Antonin Artaud. Þeir hafa verið kallaðir ,,feður nútímaleikhússins“.2 

Allir settu þeir fram hugmyndir og kenningar um list leikarans, um eðli leikhússins og hver 

tilgangur þess væri. Kenningarnar hafa staðist tímans tönn eða þykja leikhúsumræðunni 

enn viðkomandi.  

 

Nokkrum áratugum síðar eða árið 1961 gaf Martin Esslin út fræga bók sem ber titilinn 

Leikhús fáránleikans.3 Þar dregur hann saman fræg leikskáld og leikverk af tuttugustu 

öldinni og setur undir þessa regnhlíf fáránleikans. Hann fjallar stuttlega um leikrit höfunda 

eins og Fernando Arrabal, Max Frisch, Edward Albee, Vaclav Havel og fleiri. Þó fá nokkrir 

höfundar heila kafla um sig og verða samkvæmt flokkun Esslin höfuðskáld þessa leikhúss 

fáránleikans. Þetta eru Samuel Beckett, Arthur Adamov, Eugéne Ionesco, Jean Genet og 

Harold Pinter. Esslin segir verk þeirra færa okkur þá sýn að tilvist mannsins hafi hvorki 

merkingu né tilgang og kristallist í fáránleika mannlegra samskipta. Allir hafa þessir 

höfundar sín sérkenni og sitthvað sem aðgreinir þá.4 Í þessari ritgerð verður Jean Genet og 

leikrit hans tekin út fyrir sviga og skoðuð í ljósi skrifa og viðhorfa Antonin Artaud til 

leikhússins.  

                                                 
1 Brook, Peter, Tóma rýmið, þýð. Silja Björk Huldudóttir (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2003), bls. 35. 
2 Leach, Robert, Makers of Modern Theatre: An introduction (London: Routledge, 2004), bls. 1. 
3 Esslin, Martin, The Theatre of the Absurd (London: Methuen, 2001). The Theatre of the Absurd er oft kallað 

absúrdleikhúsið í daglegu tali, en iðulega verið þýtt yfir á íslensku sem leikhús fáránleikans. 
4 Esslin, Martin, The Theatre of the Absurd, bls. 22-28.  
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Níutíu ár liðu frá því að Antonin Artaud fæddist í Marseille í Frakklandi, þar til Jean Genet 

hrökk upp af á hótelherbergi á Jack‘s Hotel í París. Þeir hittust líklega aldrei, þó þeir hafi 

efalaust þvælst um sömu stræti Parísarborgar á fyrri hluta aldarinnar sem leið. Þeir áttu þó 

ýmislegt sameiginlegt og kannski helst það að vera að flestu leyti á skjön við samfélag sitt, 

einskonar bastarðar franskra leikbókmennta og raunverulegir útlagar í samfélagi sínu, 

stóran hluta lífs síns. Þeir áttu það sammerkt að vera umdeildir á sínum tíma, sumir 

afneituðu þeim en aðrir hófu þá upp til skýja. Að endingu voru þeir þó teknir í sátt og þykja 

báðir skipa stóran sess í leiklistarsögu tuttugustu aldar. Áhrif þeirra á framþróun leikhússins 

og þróun leikritunar eru ótvíræð og sjást merki þess víða enn þann dag í dag.  

 

Artaud er stundum líkt við spámann sem vildi ,,heilagt leikhús þar sem logandi kjarni talar 

með hjálp þeirra forma sem standa honum næst. Leikhúsið birtist okkur eins og plága, með 

vímu, smiti, samsvörun, töfrum“.5 Hann vildi að listamenn leikhússins sýndu því 

skilyrðislausa hollustu og tryggð. Leikhúsið átti að vera heilagur staður þar sem trúfastir 

leikarar og leikstjórar sköpuðu list sem væri svo öflug og hefði slík áhrif að engir 

áhorfendur myndu snúa aftur til leikhúss frásagna og textaflutnings. Þetta vildi hann að gert 

yrði með því að birta runur ofbeldisfullra og grimmúðlegra mynda á sviðinu, mynda sem 

iðulega fyrirfyndust einungis í stríði. Hann kallaði þetta leikhús grimmdarinnar.6 Skrifum 

Artaud má í raun skipta í tvennt. Öðrum þræði fjallar hann á frumspekilegum nótum um 

hvað leikhúsið sé, hver tilgangur þess sé í samfélagi manna. Annars staðar er hann öllu 

praktískari og snýr sér að eiginleikum lekhússins og hvernig megi raungera vangaveltur 

sínar um eðli og hlutverk leikhússins.  

 

Þegar ræða á hugmyndir Artaud og kenningar um hið sanna leikhús, kemur sífellt upp sú 

spurning hvort hægt sé að nýta þær til sviðsetningar. Er hægt að setja upp leikrit, sem 

skrifað er til flutnings á sviði, í leikhúsi grimmdarinnar? Er hægt að setja upp leikrit og vera 

trúr textanum og sama tíma fylgja kenningum Artaud? Er það mögulegt án þess að svíkja 

þá annaðhvort Artaud eða leikskáldið? Síðar í þessari ritgerð verður þetta skoðað með 

leikhús fáránleikans í huga og nokkur leikrita Jean Genet. 

 

                                                 
5 Brook, Peter, Tóma rýmið, bls. 78. 
6 Hugtakið leikhús grimmdarinnar heitir á frummálinu théâtre de la cruauté. 
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2. Antonin Artaud og leikhúsið í Evrópu 
Antonin Artaud fæddist árið 1896, sama ár og Ibsen skrifaði Jón Gabríel Borkman, Mávur 

Tsjekhovs var frumsýndur í Pétursborg og Bubbi kóngur, leikrit Alfred Jarry, olli miklu 

fjaðrafoki á frumsýningu í París. Miklar hræringar höfðu átt sér stað í evrópskri 

leiklistarsögu árin á undan. Sviðsmyndin hafði breyst nokkuð eftir að hertoginn af Saxe-

Meiningen hafði ferðast milli landa með leikflokki sínum. Upp spruttu nýir leikflokkar og 

leikhúskompaní, þar á meðal Deutsches Theater og Freie Bühne í Berlín, Théâtre Libre í 

París og The Independent Theatre Society í London. Um svipað leyti hafði Émile Zola 

samið stefnuskrá fyrir natúralismann, Henrik Ibsen og August Strindberg slógu nýjan tón í 

leikritun þess tíma og Listaleikhúsið í Moskvu var stofnað af þeim Constantin Stanislavski 

og Vladimir Nemirovich-Danchenko.7  

 

Artaud var alinn upp í Marseille í Frakklandi og varð snemma hneigður til lista. Hann var 

ekki nema átján vetra þegar alvarleg geðhvörf fóru að gera vart við sig. Andleg heilsa hans 

átti eftir að hafa mikil áhrif á líf hans allar götur síðan. Árið 1920 var hann sendur til 

Parísar þar sem velmetinn og bókhneigður geðlæknir, dr. Toulouse, annaðist hann með 

fremur óhefðbundnum hætti vegna hæfileikanna sem hann sá í Artaud. Dr. Toulouse hafði 

tengsl inn í bókmenntaheiminn sem áttu þátt í því að Artaud fékk sitt fyrsta hlutverk í 

uppfærslu hjá hinu róttæka Théâtre de l'Œuvre,  leikhúsinu þar sem leikrit Alfred Jarry olli 

áðurnefndum usla. Artaud stofnaði árið 1926 Théatre Alfred-Jarry sem hafði það hlutverk 

helst að hýsa tilraunastarfsemi. Þar setti hann meðal annars upp Draumleik Strindbergs sem 

hann breytti í sannkallaðan sirkus. En rekstur leikhússins gekk ekki eins vel og stóð til. Það 

örlaði á samstarfsörðugleikum innan veggja leikhússins þar sem leikararnir voru ekki alltaf 

tilbúnir að fallast á aðferðir Artaud, uppsetningarnar fengu slæma dóma og leikhúsinu var 

lokað tveimur árum síðar. Þá tók örvæntingarfullt tímabil í lífi Artaud.8  

 

Artaud stóð í stöðugri leit að nýjum miðli til að tjá hugsanir sínar, hann skrifaði mikið um 

leikhús og tók þátt í nokkrum kvikmyndaverkefnum. Á sama tíma varð hann þó háðari 

fíkniefnum og læknadópi og geðheilsunni hrakaði stöðugt. Hann leikstýrði lítillega á 

                                                 
7 Leach, Robert, Makers of Modern Theatre: An introduction, bls. 1-5 og 10. 
8 Tryggvi Már Gunnarsson, ,,Leikhúsið og lífið: Um leiklistarkenningar Antonin Artauds“ (Tímarit Máls og 

menningar, 1999: 3, 60. árgangur), bls. 83. 
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þessum tíma en setti upp fyrstu uppfærslu á sínu eigin verki, Le Cencis, árið 1935. Mörgum 

þótti hugmyndir og áherslur hans of framúrstefnulegar og aftur áttu leikararnir í talsverðum 

erfiðleikum með að sætta sig við stjórn og sýn Artaud. Því varð uppfærslan nokkurs konar 

málamiðlun milli leikaranna og Artaud og gekk hún einungis sautján sinnum við dræmar 

undirtektir. Árið 1936 lauk starfi hans innan veggja leikhúsa en sama ár fór hann í boði 

yfirvalda til Mexíkó sem einskonar menningarfulltrúi franska ríkisins. Ætlunin var að hann 

skrifaði um fjarlæga menningarheima auk þess að tala nafni franskrar menningar á erlendri 

grundu. Eftir heimkomu fór honum hrakandi, lyfjanotkunin jókst og hnignunarskeiðið hófst 

fyrir alvöru. Í kjölfarið var hann lokaður inni á geðveikrahæli í átta ár þar sem hann hlaut 

slæma meðferð. 9  

 

Bók hans Leikhúsið og tvígengill þess kom fyrst út árið 1938.10 Hún er safn ritgerða Artaud 

um leikhúsið og í henni birtast helstu kenningar hans og hugmyndir. Það má segja að 

Leikhúsið og tvígengill þess hafi haldið nafni hans og hugmyndum á lofti æ síðan. Í bókinni 

eru ritgerðir og greinar um það sem Artaud kallaði ,,Leikhúsið og pláguna“, meistarastykki 

og mise en scéne,11 alkemíska leikhúsið, balíska leikhúsið, áhrifaríka þjálfun leikarans og 

fleira. Auk þess geymir hún tvær stefnuskrár fyrir leikhús grimmdarinnar og inniheldur 

nokkur bréf til vina hans og samstarfsmanna, um grimmdina annars vegar og tungumálið 

hins vegar. Ritgerðir Artaud endurspegla mjög viðhorf hans til þess leikhúss sem stundað 

var í París á ritunartíma þeirra. Textarnir eru óvægnir á köflum en að sama skapi leiftrandi 

lesning. Það er viss neisti eða sköpunarkraftur sem einkennir skrifin og passar vel við 

innihaldið, en megin umræðuefni bókarinnar er hvernig hefja megi leikhúsið upp úr því 

sem Artaud gæti hafa kallað forarpytti stöðnunar og glæða það nýju lífi. Farið verður yfir 

þær grunnhugmyndir í næstu köflum.  

 

Eftir útkomu Leikhússins og tvígengils þess fékk Artaud sífellt meiri undirtektir og 

listaelítunni í París tókst að safna fé til að fá hann lausan af geðveikrahæli. Það tókst árið 

                                                 
9 Tryggvi Már Gunnarsson, ,,Leikhúsið og lífið: Um leiklistarkenningar Antonin Artauds“, bls. 84 – 87. 
10 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, þýð. Mary Caroline Richards (New York: Grove Press, 

1994). Le Théâtre et son Double heitir bókin á frummálinu og kom út árið 1938 hjá Gallimard útgáfunni 
í París. Titillinn er oftast þýddur sem Leikhúsið og tvífari þess. Tvífari er iðulega einhver sem líkist 
einhverjum og erfitt er að greina í sundur frá. Einnig væri hægt að þýða et son Double sem tvöföldun 
eða tvískiptingu. Hér verður þó notast við titilinn Leikhúsið og tvígengill þess, en höfundi finnst það 
eiga betur við merkingu upprunalegs titils. Orðið tvígengill felur í sér eitthvað sem gengur einnig 
meðfram eða eltir viðkomandi fyrirbæri líkt og skuggi þess. Artaud notaði einmitt hugtökin l’ombre, 
sem merkir skuggi, og le double á mjög svipaðan hátt og yfir sömu fyrirbæri. 

11 Mise en scéne þýðir sviðsetning, en er oftast notað yfir sjónræna þætti leiksýningar. 
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1946 og fékk hann þá mun fleiri tækifæri til að birta greinar sínar í tímaritum og 

dagblöðum. Þó hófst fíkniefnaneysla hans af fullum krafti aftur. Hann lést árið 1948 eftir 

áralanga lyfjamisnotkun og andleg veikindi.12  

 

Á árunum fyrir útkomu bókar Artaud voru fleiri nafntogaðir leikhúsmenn farnir að setja 

hugmyndir og rannsóknir sínar í orð, þó meginframlag þeirra til leiklistarinnar hafi farið 

fram á sviðinu. ,,Feður nútímaleikhússins“, sem nefndir voru hér í inngangi, höfðu talsvert 

ólíka sýn á hvernig leikhúsið ætti að vera og hver tilgangur þess væri. Stanislavski 

rannsakaði á kerfisbundinn hátt list leikarans og vann að kenningu sem almennt er kölluð 

Aðferðin eða Kerfið, en hún átti að ná utan um alla vinnu leikarans. Hann lagði áherslu á 

sálfræðilegt raunsæi og vildi að leikarinn endurspeglaði raunverulega hegðun mannsins á 

sem trúverðugastan máta með því að vinna hlutverk sín út frá eigin lífi og tilfinningum. 

Hann vildi vinna með gefnar kringumstæður, gjörðina, ímyndunaraflið, virka greiningu á 

leiktextanum og leikarinn átti að geta grafið í eigin tilfinningaminni til að framkalla 

raunsæislegan leik sem hentaði hinu natúralíska, sósíal-realíska leikhúsi.13 Meyerhold, sem 

upphaflega var leikari í Listaleikhúsi Stanislavski, snérist gegn raunsæinu og leitaði eftir 

hinum horfna leikhúsleika (e. theatricality) með því að sækja m.a. í sirkusinn og commedia 

dell’arte hefðina. Hann setti fram kenningar um bíómekaník14, vísindalegt hugtak sem átti 

átti að binda saman frumþætti leiklistarinnar. Leikhúsið átti að vera eins og lifandi vél og 

bíómekaníkin var gjarnan notuð eins og athugun eða rannsókn á vélrænum lögmálum sem 

tengdu saman líkama og sál, hreyfingar og tilfinningar leikarans.15 Brecht setti fram 

kenningar um það sem hann kallaði hið epíska leikhús þar sem frásögnin skipti megin máli. 

Hann notaði  framandgervingu16 til þess að kalla fram þau firringaráhrif sem þyrfti til að 

áhorfendur samsömuðu sig ekki með persónum leiksins og gleymdu því ekki að þau væru 

stödd í leikhúsi. Brecht vildi brjóta upp línulega atburðarás og raða heldur saman atburðum 

líkt og hliðstæðum, sem yrðu að lokum fullmótað verk. Hann vildi höfða til skynsemi og 

                                                 
12 Tryggvi Már Gunnarsson, ,,Leikhúsið og lífið: Um leiklistarkenningar Antonin Artauds“, bls. 83 – 84. 
13 Leach, Robert, Makers of Modern Theatre: An introduction, bls. 24-28. 
14 Bíómekaník eða biomechanics er hugtak sem merkir einskonar lifandi vél eða líf-vélfræði. Þetta var í senn 

leikstíll og æfingakerfi til að þjálfa jafnvægi og vald leikarans yfir hreyfingum sínum og æfa hryn- og 
rýmisvitund hans. Hugtakið náði þó einnig út fyrir æfingarýmið, því það átti einnig að lýsa og binda 
saman grunnþætti og -eiginleika leikhússins heimspekilega, sálfræðilega og líkamlega. 

15 Leach, Robert, Makers of Modern Theatre: An introduction, bls. 70-74 og 80-82. 
16 Framandgerving er þýðing á þýska hugtakinu Verfremdungseffekt, en það lýsir því þegar hlutir eru rifnir 

upp úr sínu hefðbundna samhengi og settir fram í nýju ljósi. Með framandgervingu er hið kunnuglega 
gert framandi og það framandi gert kunnuglegt. 
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vitsmuna til að vekja almenning til vitundar um hlutskipti sitt.17  

 

Segja má að Meyerhold, Brecht og Artaud  hafi átt sitthvað sameiginlegt en það sem 

sameinaði þá meira en annað var það andófið gegn natúralismanum sem m.a. Stanislavski 

hélt sig við. Meyerhold og Artaud deildu þeim viðhorfum að sækja þyrfti aftur í það sem 

væri ,,leikhúslegt“18 í stað þess að leita fyrirmynda  hversdagsleikann fyrir utan leikhúsið. 

Bæði Artaud og Brecht vildu endurmeta hvernig best væri að hafa áhrif á samfélagið, þó 

var leikhús grimmdarinnar alveg í andstöðu við epíska leikhúsið. Brecht lagði áherslu á  

framandgervingu, vildi halda fjarlægð leikarans við persónu sína og minna áhorfendur á að 

þeir væru í leikhúsi, en Artaud hafði annað í huga. Hann vildi skapa nálægð við atburðina á 

sviðinu, sterk tilfinningatengsl milli þess sem færi fram og þeirra sem á horfðu, þannig 

rynnu líf og list saman. Artaud vildi ekki endilega höfða til vitsmuna eins og Brecht, heldur 

frekar til tilfinninga. 

                                                 
17 Leach, Robert, Makers of Modern Theatre: An introduction, bls. 116-120. 
18 Orðið ,,leikhúslegt“ er þýðing á orðinu ,,theatrical“. Vsevolod Meyerhold snérist einnig gegn 

natúralismanum  á sinni tíð og vildi sækja aftur í leikhúsleikann eða teatrelítet. Á ensku ,,theatricality“. 
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3. Leikhús grimmdarinnar 
Í upphafi greinarinnar ,,Leikhús grimmdarinnar“ segir Artaud að maðurinn hafði týnt 

hugmyndinni um hvað leikhúsið væri og hver tilgangur þess ætti að vera.19 Í formála 

bókarinnar Leikhúsið og tvígengill þess, sem ber titilinn ,,The Theater and Culture“, víkkar 

hann sjónarhornið og segir að í tímans rás hefði maðurinn misst sjónar af því sem máli 

skipti þegar lífið sjálft væri til umfjöllunar. Hann segir að á meðan dvínandi siðferðisþrek 

og ringulreið séu tímanna tákn, sé mikið talað um menningu og siðmenningu. Hann sér 

hliðstæðu í firringu samtímans og í vangaveltum um menninguna, sem alltaf hefur verið 

samofin siðmenningunni og lífinu sjálfu.  

 

Artaud taldi að í rugli og ringulreið samtímans hefði myndast rof milli hluta og orða, milli 

hluta og þeirra hugmynda og tákna sem þeir standa fyrir, að rof hefði myndast milli 

menningar og siðmenningar, hugsunar og tjáningar, og listin orðið viðskila við lífið. Sem 

dæmi þá hefði líf nútímamannsins glatað töframætti sínum því maðurinn hefði ekki lengur 

beinan aðgang að dulvitund sinni. Hugsun hefði orðið viðskila við tjáningu. Það væri 

hlutverk leiklistarinnar að brúa þetta bil og eina leiðin til að afbyggja þessar tilbúnu 

andstæður væri bæði sársaukafull og grimmúðleg;  það þyrfti að brjóta upp hefðirnar og 

tungumálið.20  

 

Í huga Artaud var lífið einskonar kvikur brennipunktur sem listformið næði ekki 

fullkomlega að fanga. Þegar hann talaði um líf átti hann ekki við líf sem ástand eins og það 

birtist í ásýnd og veru hlutanna, heldur líf þar sem núningur á sér stað. Lífið kviknar því rétt 

eins og eldur, svo notast sé við líkingamál sem Artaud var tamt í skrifum sínum. Hið sanna 

og eftirsóknarverða væri það líf sem myndaðist þegar sönn hugsun og sönn tjáning rynnu 

saman. Ósönn hugsun sem væri ótengd mannsandanum og eftiröpun fyrri ósannrar 

hugsunar, bæri dauðann í sér. Listin hefði verið slitin úr samhengi við lífið, rétt eins og 

menningin og siðmenningin hefðu verið aðskilin. Það var einmitt þessi umtalaða menning 

okkar tíma, tilbúið ósnertanlegt fyrirbæri, sem fært hefði verið upp á stall, sem héldi lífinu í 

heljargreipum.21 

 
                                                 
19 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 84. 
20 Sama rit, bls. 7 – 13. 
21 Sama rit, bls. 7 – 8. 



12 

Artaud  taldi að samtímamenning birtist sem sjálfstætt fyrirbæri ótengt öllu öðru, líkt og 

höggmynd sem varpar engum skugga. En raunverulegar höggmyndir varpa auðvitað 

skugga, sem verður þar af leiðandi einskonar tvígengill hennar. En tvígengill er ekki þessi 

falski eða dauði skuggi sem stöðnuð og pikkföst menning okkar samtíma varpar frá sér, rétt 

eins og til þess að listamaðurinn og listnjótendurnir geti hvílt sig í honum og gleymt lífinu 

um stundar sakir. Artaud sagði sönn listaverk varpa frá sér lifandi skuggum sem þyrfti að 

gefa nafn og leiða fram. Leit Artaud að hinu sanna leikhúsi var með orðum hans tilraun til 

að tengja lífið aftur listinni. Það var leit að þessum kvika brennipunkti þegar sönn hugsun 

og sönn tjáning renna saman. Það er leikhúsið sem varpar lifandi skuggum sem við verðum 

að skoða og dvelja í.22 

 

Það getur verið flókið að átta sig á hugtakanotkun Artaud þegar hann reynir að ná utan um 

hugmynd eða tilfinningu sem erfitt er að höndla. Tryggvi Már Gunnarsson segir einmitt um 

eitt lykilhugtaka hans, lífið, að það fái ,,stöðu yfirskilvitlegs táknmiðs, stöðu einhverskonar 

heilagleika sem ekki er hægt að fjalla um með orðum.“23 Artaud notast mikið við hugtökin 

tvígengill og skuggi í skrifum sínum og oft í sömu andrá og um sömu fyrirbæri. Það sama 

gildir um orð eins og líf, nauðsyn og hættu, sem hann leggur oft sama skilning í.  

 

Til þess að draga saman og einfalda grunnhugsun Artaud má ef til vill orða það svo að hann 

sé sífellt að fjalla um rof sem hafi orðið milli hluta eða fyrirbæra sem séu samofin í eðli 

sínu, háð hvort öðru og beri hvort annað í sér. Hann vill afbyggja þessar tilbúnu andstæður 

og tengja aftur saman hluti sem orðið hafa viðskila hvor við annan í menningu samtímans. 

Til þess þarf að mati Artaud bæði að leita í ræturnar og gamla visku og með því finna nýjar 

leiðir til þess að leikhúsið geti staðið undir nafni. 

 

Artaud setti fram hugmyndir um það sem hann kallaði leikhús grimmdarinnar, sem átti að 

kalla fram eiginleika leikhússins sem manneskjan hafði misst sjónar að. Án grimmdarinnar 

væri hið sanna leikhús ekki mögulegt. Án grimmdarinnar varpi leikhúsið engum lifandi 

skuggum. Þessar hugmyndir komu einna skírast fram í tveimur stefnuskrám 

Grimmdarleikhússins sem komu út árið 1932 og 1933. Í þeirri fyrri segir að án nokkurs 

snefils af grimmd sem sé nauðsynleg undirstaða hverrar sýningar, geti leikhúsið ekki 

                                                 
22 Sama rit, bls. 12 – 13. 
23 Tryggvi Már Gunnarsson, ,,Leikhúsið og lífið: Um leiklistarkenningar Antonin Artauds“, bls. 87. 
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þrifist.24 Í framhaldi af birtingu stefnuskrárinnar skrifaði Artaud nokkur bréf um grimmdina 

þar sem hann freistar þess að útskýra notkun hugtaksins frekar. Hann grípur til 

frumspekinnar og veltir því upp hvað grimmdin sé í raun. Hún vísar ekki til sadisma né 

úthellingu blóðs, að minnsta kosti ekki einvörðungu. Og hún leggur ekki kerfisbundna rækt 

við hryllinginn, þó auðvelt sé að skilja það svo í fyrstu. Hugtakið á að skoða í sem víðustu 

samhengi. Þannig má segja að grimmdin sé einber strangleiki, kosmískur agi, 

miskunnarlaus nauðsyn, óhjákvæmilegur sársauki, en einnig lífslöngunin sjálf. Það felst 

grimmd í óafturkræfum ákvörðunum og eindregni afstöðu. Grimmdin er í huga Artaud 

eðlilegt ástand og í raun nokkurs konar kraftur, allt sem felur í sér að kveikja líf eða 

viðhalda lífi er gætt þessari grimmd. Hún er meginafl í hringrás náttúrunnar í huga Artaud, 

þar sem lífið getur hvorki verið án sársauka né dauða. Leikhús sem hefur einhvern 

lífsþorsta, þar sem stöðug sköpun á sér stað, er undir þessa nauðsynlegu grimmd seld. Hún 

er grundvöllur þess að leikhúsið lifi.25 

 

                                                 
24 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 89. 
25 Sama rit, bls. 101 – 104. 
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4. Andófið gegn lífvana leikhúsi 

,,Og svo lengi sem leikhúsið takmarkar sig við að sýna okkur persónulegar senur úr 
lífi nokkurra strengjabrúða, breyti þannig áhorfendum í gluggagægja, er engin 
furða að elítan yfirgefi það og fjöldinn líti til kvikmyndanna, tónlistarhúsanna eða 
sirkusins eftir ofbeldisfullri ánægju, hverra ætlun er ekki að blekkja þau.“ 26 

Antonin Artaud hélt því fram að leikhús samtíma síns væri komið að endastöð. Margir 

leikhúslistamenn á hans tíma tóku í sama streng og krafan um breytt leikhús var orðin 

nokkuð hávær í menntamannakreðsum í Evrópu. Mörgum þótti fyrirferð og ofríki 

raunsæisins vera orðið allt of mikið.27 Hinn ríkjandi natúralismi gekk út á að endurspegla 

með sem raunverulegustum og trúverðugustum hætti líf mannsins til að færa honum heim 

sanninn um aðstæður sínar. En Artaud vildi í raun meina, sem hann og  Brecht hefðu getað 

sammælst um, að það væri ekki hlutverk leikhússins að bjóða áhorfendum upp á 

spegilmynd sína og reyna að líkja eftir raunveruleikanum. Hann spurði því hvernig á því 

stæði að í vestrænu leikhúsi hefði allt verið sett til hliðar sem kalla mætti leikhúslegt, rétt 

eins og Meyerhold gerði raunar líka. Hví sæti allt á hakanum sem ekki væri tjáð með 

orðum eða öllu heldur það sem ekki stæði í samræðum eða leiktexta?  Hann vildi brjóta 

upp það sem hann taldi niðurnjörfað og úrelt leikhús samtíma síns. Hann sagði því hinu 

ríkjandi textaleikhúsi stríði á hendur. Burt skyldi natúralisminn og afnema þyrfti hjátrúna á 

textann og einræði rithöfundarins.28  

 

Artaud vildi ,,losa okkur algerlega við hugmyndina um meistarastykki sem elítan ein skilur 

en eru fjöldanum óskiljanleg.“29 Meistarastykkin voru skrifuð á öðrum tíma, þar sem önnur 

heimsmynd ríkti. Þau voru skrifuð á tungumáli þess tíma, tungumáli sem fólkið skilur ekki 

lengur. Almenningur sem þekkir jarðskjálfta, plágur, byltingar, stríð, getur orðið fyrir 

                                                 
26 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 84. [Þýðing höf.: ,,An idea of the theater has been lost. 

And as long as the theater limits itself to showing us intimate scenes from the lives of a few puppets, 
transformingthe public into Peeping Toms, it is no wonder the elite abandon it and the great public 
looks to the movies, the music hall or the circus for violent satisfactions, whose intentions do not 
deceive them.“] 

27 Tryggvi Már Gunnarsson, ,,Leikhúsið og lífið: Um leiklistarkenningar Antonin Artauds, bls. 84-85. 
28 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 78. 
29 Sama rit, bls. 74. [Þýðing Tryggva Más Gunnarssonar í greininni ,,Leikhúsið og lífið: Um 

leiklistarkenningar Antonin Artauds“, bls. 86: ,,We must have done with this idea of masterpieces 
reserved for a self-styled elite and not understood by the general public“.] 
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áhrifum þegar stóru viðfangsefnin eru tekin fyrir og biður hreinlega um það, en með því 

skilyrði að það sé ávarpað á eigin tungumáli, en ekki í orðum sem tilheyra liðnum tíma.30 

Til þess að leita að djúpri merkingu eða hlutlægum sannleika um lífið og tilverunna, sem 

býr í orkubrunnum goðsagnanna, verður að tjá það á því tungumáli sem leikhúsið eitt getur 

gert. Þessu tungumálið höfum við týnt í tímans rás. Við getum ekki leitað þessa í 

meistarastykkjunum lengur, því þau hafa týnt leikhúseiginleikum sínum og orðið að 

dauðum texta á bókarsíðu.31  

 

Því kallaði Artaud eftir nýrri nálgun á eðli og eiginleikum leikhússins. Leiklistin væri 

líkamleg tjáning í opnu rými.32 Hann vildi finna leikhúsinu nýtt tungumál sem væri byggt 

upp af þeim þáttum sem höfðu fallið í skuggann af tali og textaflutningi. Sviðið er 

áþreifanlegt, efnislegt rými sem þarf að fylla og ætti að fá að tala sitt eigið áþreifanlega og 

efnislega tungumál. Leikhúsið þyrfti að leita að þessu tungumáli sem það hafði glatað í 

fyllingu tímans. Það skyldi felast í myndrænni framsetningu, líkamstjáningu, tónlist, dansi, 

bendingum, táknum, tónun, arkitektúr, lýsingu, í rauninni öllu sem Artaud sagðist telja 

mætti ,,leikhúslegt“ í leikhúsinu.33  

 

Hið nýja tungumál átti að vera sjálfstæður táknheimur. Þegar það kallaði fram myndir í 

huga manns í sterkri ósvikinni ljóðrænu, væri það góð vísbending um hvað ljóðræna án 

nokkurs textaflutnings, á sviði eða í rými, væri og hvað hún gæti þýtt fyrir leikhúsið. Þegar 

þetta yrði fullkomnað myndi ríkja gagnkvæmur skilningur milli leikenda og áhorfenda. Hið 

nýja tungumál yrði tungumál fyrir skynfærin og það þyrfti að byrja á því að höfða til þeirra. 

Ef þessu yrði fullnægt og hætt yrði að tala um ofangreinda hluti eins og aukaatriði eða setja 

þá skör neðar en hið talaða mál, kæmumst við út úr takmörkun og stöðnun hins ríkjandi 

textaleikhúss.34  

 

Í frægum árásum sínum á textaleikhúsið var Artaud ekki einungis að ráðast gegn talmáli 

eða flutningi orða sem slíkum. Paul Goodman bendir á að Artaud hafi gert sér grein fyrir að 

                                                 
30 Sama rit, bls. 75. 
31 Sama rit, bls. 74 – 76. 
32 Ekki er ólíklegt að upphafslínur Tóma rýmisins eftir Peter Brook, sem vitnað var til hér í inngangi, byggi á 

þessari hugsun Artaud, en Brook var undir miklum áhrifum frá honum eins og hann lýsir marg oft yfir í 
skrifum sínum.  

33 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 40. 
34 Sama rit, bls. 37-40. 
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tal eða ræða væri einnig líkamleg aðgerð sem höfðaði til skynfæranna. Textaflutningur eru 

ekki bara þulin orð. Hann er byggður á hljóðum og þögnum, tónhæð og hljómfalli, hann er 

samfelld og óslitin athöfn upphrópana, tónlistar og takts. Framburður og flutningur gætu 

því verið merkingarbærir án þess að innihald textans eða orðanna skiptu meginmáli. Ræðan 

gæti haft truflandi áhrif og jafnvel umturnað hlutum. Grundvallaratriðið var að uppræta 

eftiröpun hversdagslegs máls og minnka vægi samtals og talaðs orðs.35 Í grein sem ber 

nafnið ,,Frumspekin og sviðsetningin“ segist Artaud vera fullkomlega meðvitaður um að 

þetta nýja tungumál leikhússins sem hann lagði til væri ekki eins fært um að sálgreina 

persónur, afhjúpa hugsanir þeirra eða kanna ástand meðvitundarinnar. En hann spurði á 

móti hver hafi sagt að tilgangur leikhússins væri að sálgreina persónur, svara spurningum 

um ást og skyldu eða glíma við öll þau sálfræðilegu vandamál og umræðuefni sem einoka 

fjalir samtímaleikhússins.36  

 

Artaud fannst leikhúsið ekki spyrja réttu spurninganna, einungis léttvægra spurninga sem 

lyktuðu af hnignun og úrkynjun. Hann sagði samtímaleikhúsið ekki einu sinni fært um að 

spyrja þeirra spurninga sem það þó gerði, á brennandi eða áhrifaríkan hátt. Sjaldan risu 

umfjöllunarefnin á samfélagslegt stig og næstum aldrei væri hið almenna siðferði eða 

samfélagsskipanin gagnrýnd. Aldrei vogaði leikhúsið sér að spyrja hvort samfélagsskipanin 

væri mögulega brjáluð eða siðlaus. Artaud sagðist sjálfur trúa því að samfélagsskipanin 

væri siðlaus og brjáluð og hana yrði að eyðileggja.37 Þessar hugmyndir Artaud ríma 

óneitanlega við það markmið Brecht að leikhúsið ætti ekki bara að sýna samfélagið eins og 

það væri, heldur til að breyta því. Áhorfendur í leikhúsi Brecht áttu að ganga út og breyta 

heiminum, en með allt öðrum hætti en Artaud hafði hugsað sér.  

 

Artaud vildi að áhorfendur litu á leikhúsið sem helgan stað þar sem þeir opnuðu fyrir gáttir, 

felldu niður varnir og gerðust móttækilegir fyrir þeim grimmdarverknaði sem á þeim yrði 

framinn. Þeir myndu opna sig og komast í geðshræringu, yrði brugðið, fylltust viðbjóði, 

tækju við svívirðingum o.s.frv.. Þetta myndi fylla þá nýrri lífsorku.38 Draumur Artaud er 

eiginlega sá að áhorfandinn væri í svipuðu ástandi og Meyerhold vildi að leikari sinn 

                                                 
35 Goodman, Paul, ,,Obsessed by Theatre“ í The Theory of Modern Stage, ritstj. Eric Bentley (New York: 

Applause Theatre Book Publishers: 2000), bls. 78 - 79. 
36 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 41. 
37 Sama rit, bls. 42. 
38 Brook, Peter, Tóma rýmið, bls. 83. 
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kæmist í með bíómekanískum æfingum: svo ofurnæmur og móttækilegur að allt 

framkallaði viðbrögð.39 Þegar áhorfandanum yrði kastað inn í atburðarrásina og sá 

grimmdarverknaður framinn á honum að honum yrði sýnt það sem hann vildi ekki sjá, 

myndi það tengja list og líf. Þegar sönn tjáning og sönn hugsun rynnu saman í leikhúsi 

Artaud hefði það bein áhrif á áhorfandann, það mynduðust bein tilfinningatengsl við 

atburðina á sviðinu. Þá kviknaði listin til lífsins.  

 

                                                 
39 Leach, Robert, Makers of Modern Theatre: An introduction, bls. 80 – 82. 
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5. Jean Genet og leikhús fáránleikans 
Jean Genet er sprottinn úr öðrum jarðvegi en Artaud og ansi ólíkum. Genet fæddist í lok árs 

1910, um það leyti þegar Artaud er skrifa sín fyrstu ljóð. Hann var sonur ungrar ógiftrar 

konu, líklega vændiskonu, sem lét hann í hendur franskra yfirvalda á fyrsta æviári hans. 

Fyrst um sinn ólst Genet upp á munaðarleysingjahæli en var svo sendur í fóstur þar til hann 

lauk skólaskyldu með afbragðs einkunnir. Þá tók við tímabil þar sem hann bjó meira og 

minna á götunni og lifði á þjófnaði og smáglæpum sem urðu til þess að hann var ítrekað 

settur í fangelsi, m.a. hið illræmda unglingafangelsi Mettray.40 Hann gekk síðar til liðs við 

frönsku útlendingaherdeildina og var meðal annars sendur til Mið-Austurlanda til að gegna 

herþjónustu. Hann gerðist liðhlaupi nokkrum árum síðar og við tóku ár þar sem hann 

flakkaði um Evrópu og dró fram lífið sem smáþjófur og með því að stunda vændi. Hann 

snéri þó aftur til Parísar, var annað veifið dæmdur til fangelsisvistar, en var þá byrjaður að 

skrifa af alvöru.41 

 

Um miðbik tuttugustu aldarinnar var talsverð gróska í frönsku listalífi. Til Parísar flyktust 

menntamenn, bóhemar og listamenn í þeim tilgangi að veltast um í iðunni. Á þeim tíma 

komst Genet í kynni við Jean Cocteau42 sem heillaðist af skáldskap hans. Cocteau varð 

hans mesti velgjörðarmaður ásamt Jean-Paul Sartre43, þegar þeir í slagtogi við nokkra aðra 

fengu Genet lausan úr fangelsi í síðasta skipti og forseta Frakklands til að náða hann í 

kjölfarið.44 Jean Genet var fjölhæfur höfundur, en hann skrifaði meðal annars sex 

skáldsögur, samdi ljóð og framleiddi eina kvikmynd. Genet skrifaði nokkur leikrit og stutta 

einþáttunga. Frægustu leikverk hans eru Dauðadeildin (Haute surveillance), 

Vinnukonurnar (Les Bonnes), Svalirnar (Le Balcon), Svertingjarnir (Les Nègres) og 

Skermirnir (Les Paravents). Tvö þeirra eru til í íslenskri þýðingu, Vinnukonurnar45 og 

                                                 
40 Barber, Stephen, Jean Genet (London: Reaktion Books, 2004), bls. 15-29. 
41 Sama rit, bls. 26-34. 
42 Jean Cocteau (1889-1963) var franskur rithöfundur, ljóðskáld, leikritahöfundur og kvikmyndagerðarmaður, 

sem var frægastur fyrir skáldsögu sína Les Enfants Terribles. 
43 Jean Paul Sartre (190-1980) var franskur heimspekingur, rithöfundur og leikskáld sem varð mjög 

áhrifamikill í heimspeki tuttugustu aldar, sérstaklega með skrifum sínum um tilvistarstefnuna. 
44 Barber, Stephen, Jean Genet, bls. 46-48. 
45 Genet, Jean, Vinnukonurnar, þýð. Melkorka Tekla Ólafsdóttir og Vigdís Finnbogadóttir (Óútgefið 

leikhandrit: 1997). 
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Svalirnar46, líklega hans alþekktustu leikrit. 

 

Ákveðin þemu eru gegnumgangandi í öllum leikritum Genet. Verk hans velta upp 

spurningum um samfélagsskipanina, sem Artaud var svo hugleikið að leikhúsið fjallaði 

um.47 Þau fjalla um samfélagsstöðu, stéttavitund og hírarkíið í samfélaginu, hvort sem 

heldur er í fangelsinu í Dauðadeildinni eða á hóruhúsinu í Svölunum. Kynhneigð og 

kynjahlutverk koma við sögu í öllum verkunum, kynþættir og nýlendustefnan í 

Svertingjunum og Skermunum. Í leikritunum eru magnaðar birtingarmyndir óréttlætis og 

ofbeldis, heiðurs og skammar, syndar og sektar, drottnunar, drauma og dauða. Auðvelt er 

að tengja þessi þrástef í verkum Genet við hugtök sem Artaud var tamt að nota, grimmdina 

þó sér í lagi. Fyrst og fremst fjalla þau þó um vald í einni eða annarri mynd. Valdahlutföll 

og valdaþrá. Sýn hans og skilningur á því hvernig vald er tjáð og hvernig það virkar þykir 

einstakur. Leikrit Genet eru glíma hinna kúguðu við kúgara sína, barátta hinna undirokuðu 

við drottnara sína. Þau eru uppfull af blekkingum og hlutverkaleikjum, helgisiðum og 

serimóníum, ritúölum og athöfnum, lygum og svikum. Peter Brook segir þær myndir sem 

Genet dragi upp í leikritum sínum tilheyri honum vissulega, enda skrifaði hann að mestu 

leyti um eigin reynslu í verkum sínum, en þær séu einnig alþjóðlegar og komist nálægt því 

að uppgötva nýjar goðsagnir fyrir okkar tíma.48  

 

Martin Esslin telur Jean Genet vera eitt höfuðskálda leikhúss fáránleikans. Þar er hann í 

hópi Beckett, Ionesco, Adamov og Pinter. Grunnstefið í bók Esslin er að leikhús 

fáránleikans færi okkur vissa sýn á hið mannlega ástand með niðurbroti tungumálsins og 

það birti okkur myndir af óumflýjanlegri einangrun, merkingar- og tilgangsleysi 

mannskepnunnar. Mennirnir væru hættir að kunna að tala saman og skilja hvorn annan. Það 

er þessi óhjákvæmilega gengisfelling hugsjóna og hin frumspekilega angist yfir fáránleika 

tilverunnar í víðum skilningi sem hann segir meginþema þessara höfunda.49  

 

Esslin færir góð rök fyrir því að Jean Genet sé hluti af leikhúsi fáránleikans og þá 

sérstaklega hvað varðar tækni og form leikverka hans. Hins vegar er hefur Marvin Carlsson 

bent á að erfiðara sé að tengja Genet við þennan hóp ef maður skoðar sýn hans, 

                                                 
46 Genet, Jean, Svalirnar, þýð. Sigurður Pálsson (Óútgefið leikhandrit: 1981). 
47 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 42. 
48 Brook, Peter, Tóma rýmið, bls. 115. 
49 Esslin, Martin, The Theatre of the Absurd, bls. 22-25. 
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viðfangsefni og inntak verka hans. Í huga Genet átti leikhúsið að vera þétt ofinn vefur tákna 

sem væru fær um að tala til áhorfenda á tungumáli þar sem ekkert er sagt, en allt er gefið til 

kynna. Honum fannst austurlenskt leikhús enn bjóða upp á þetta, á meðan leikarar á 

Vesturlöndum leituðust ekki við að vera tákn hlaðið táknum, þeir vildu einungis samsama 

sig karakterum.50 Þarna eru augljós tengsl við þá sýn sem Artaud hafði hvað varðar leitina 

að nýju tungumáli leikhússins. Auk þess deildu þeir áhuganum á austurlensku leikhúsi sem 

enn virtist innihalda einhver tengsl við kjarnann sem samtímaleikhúsið á Vesturlöndum 

hefði tapað. Artaud talaði um balíska leikhúsið í þessu samhengi og sagði það enn geyma 

hugmyndina um satt eða ómengað leikhús.51 

 

Leikhús fáránleikans vekur upp tilvistarlegar spurningar, á meðan leikhús grimmdarinnar 

dvelur frekar í frumspekinni. Í skilgreiningu Esslin á leikhúsi fáránleikans hér að ofan, má 

þó sjá bein textatengsl við hugmyndir Artaud eins og þær birtast í greininni ,,Leikhús og 

menning“, þar sem hann fjallar um rofin á ringluðum tímum.52 Ef leikhús fáránleikans færir 

áhorfendum þá sýn að tilvist mannsins hafi hvorki merkingu né tilgang og það kristallist í 

fáránleika mannlegra samskipta, mætti sjá fyrir sér að Artaud hefði haldið áfram og sagt að 

maðurinn væri úr tengingu við rætur sínar, hann hafi misst tengslin við merkinguna. 

Fáránleiki mannlegra samskipta, sem kemur meðal annars fram í því að menn séu hættir að 

skilja hvorn annan, er því eins konar tvígengill hugmynda Artaud um rofin sem orðið hafa 

á milli hugsunar og tjáningar, hluta og orða.53 Niðurbrot tungumálsins er sameiginlegt 

markmið leikhúss fáránleikans og leikhúss grimmdarinnar. 

 

Peter Brook skrifar um það í Tóma rýminu að leikhús fáránleikans ,,sóttist ekki eftir 

óraunveruleikanum sjálfs hans vegna, heldur notaði hann sem rannsóknaraðferð. 

Fáránleikaskáldin skynjuðu sannleiksskortinn í daglegum samskiptum okkar og sannindin í 

því sem virtist langsótt“.54 Hann taldi fáránleikaskólann hafa lent í sjálfheldu, 

ímyndunaraflið væri gjarnan lítilfjörlegt og þeir duttlungar og súrrealismi sem einkenndu 

hið fáránlega hefðu ekki nægt Artaud, ekki fremur en hið sálfræðilega leikhús sem honum 

var í nöp við. Hann hélt þó áfram síðar og fjallaði sérstaklega um Jean Genet þar sem hann 

sagði: 

                                                 
50 Carlson, Marvin, Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present 

(New York: Cornell University Press, 1993), bls. 413. 
51 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 53. 
52 Sama rit, bls. 7 – 13. 
53 Sama rit, bls. 7. 
54 Brook, Peter, Tóma rýmið, bls. 83. 
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,,Jean Genet getur skrifað afskaplega tjáningarríkan texta, en undraverðustu 
hughrifin i leikritum hans eru oftast vakin með sjónrænum uppátækjum þar sem 
hann teflir saman alvarlegum, fallegum, gróteskum og fáránlegum þáttum.“ 55  

Þó hann segi að fáránleikaskáldin hafi lent í sjálfheldu og hefðu ekki komið alveg heim og 

saman við hugmyndir Artaud, er þessi lýsing Brook á leikritum Jean Genet hins vegar nærri 

því að vera uppskrift að því leikhúsi sem Artaud vildi skapa. Sjónræn uppátæki þar sem 

hinum ýmsu þáttum er teflt saman til að vekja hughrif hjá áhorfandanum, eru orð sem gætu 

hafa komið frá Artaud, þó hann hefði líklega notað gróteskari samheiti og háfleygara 

orðalag. Robert Brustein segir að þrátt fyrir hversu mikið Genet reiði sig á ritað mál, fari 

hann engu að síður langt út fyrir takmarkanir avant-garde leikhússins á sínum tíma. Hann 

nái því að skapa alkemískt, prímítískt, Messíasar leikhús, þar sem hann raungerir margar 

hugmyndir Artaud.56  

 

                                                 
55 Brook, Peter, Tóma rýmið, bls. 84. 
56 Brustein, Robert, Theatre of Revolt (London: Methuen, 1965), bls. 361 – 411. 
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6. Skrif Jean Genet í ljósi hugmynda Artaud 
Artaud vildi að leikhúsið einblíndi á að færa okkur það sem býr í kviku vofveiglegra 

atburða, grimmúðlegra glæpa, ástarinnar, stríðsátaka, brjálæðisins; drama sem gæti unnið 

úr kröftunum sem takast á innra með þessum fyrirbærum.57 Vinnukonurnar fjalla um 

grimmúðlegan glæp sem ekki er framinn, óhuggnanlegir atburðir gerast í fangaklefa í 

Dauðadeildinni. Skermirnir gerast í stríðsátökum og Svalirnar í brjáluðu byltingarástandi.  

„Í hinu sláandi orði ,,Grimmdarleikhúsið" býr engu að síður möguleiki á leikhúsi 
sem er ofbeldisfyllra, órökvísara, öfgafyllra, fámálla og hættulegra. Það felst 
unaður í ofsafengnum áföllum. Eina vandamálið við ofsafengin áföll er að þau líða 
hjá. Hvað kemur í kjölfarið?“ 58 

Peter Brook setti upp dagskrá sem sýnd var árið 1964 þar sem sýndar voru tvær útgáfur af 

Blóðslettunni eftir Artaud; sú fyrri var sett upp eins og Artaud skrifaði hana en þeirri síðari 

var einungis miðlað með hljóðum og hreyfingum. Síðar á dagskránni var leikgerð á sögu 

eftir Alain Robbe-Grille59, sem einnig var án texta og það sama gilti um lokaþátt 

dagkrárinnar sem voru þrjú atriði úr Skermunum eftir Genet. Þarna voru gerðar ,,truflandi“ 

tilraunir þar sem leikur og atburðirnir sjálfir komu í stað textans.60 Það er því vel hægt að 

ímynda sér tilraunavinnu með verk Genet þar sem reynt væri að fara eftir lögmálum 

grimmdarleikhússins og jafnvel án þess að nokkur texti sé fluttur og engin orð séu sögð. Þó 

vaknar sú spurning hvort hægt sé að vera trúr bæði Genet og Artaud í slíkri uppfærslu, 

nema leika þá einstaka þætti eða atriði eins og Brook lét gera. Til dæmis virðist erfitt að 

halda í spegilmyndaleik þernanna í Vinnukonunum þegar þær tala í raun við sjálfa sig; 

þegar önnur ávarpar hina sem þá er í hlutverki þeirrar sem ávarpar. Erfitt gæti reynst að 

mynda það sterka andrúmsloft hírarkíunnar í Dauðadeildinni þar sem fjarlægð 

blökkumannsins í næsta klefa skiptir sköpum. Hvernig á að sviðsetja fjarlægð og sýna 

mann sem alltaf er til staðar en kemur þó aldrei fram? Þetta væri verðugt verkefni fyrir 

leikstjóra, því ekkert er útilokað og sérstaklega ekki í dag þegar tæknin í leikhúsunum er 

sífellt að verða meiri og auðveldara er að leysa hin ýmsu vandamál.  
                                                 
57 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 85. 
58 Brook, Peter, Tóma rýmið, bls. 84.  
59 Alain Robbe-Grille var franskur rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður. Hann er þekktastur fyrir að vera 

einn af forsprökkum nýju skáldsögunnar. 
60 Silja Björk Huldudóttir, ,,Inngangur: Maðurinn bak við tjöldin“, Tóma rýmið eftir Peter Brook (Reykjavík: 

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2003), bls. 16. 
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Grundvallarspurningin hlýtur þó að vera sú hvort þessi viðleitni að afnema allan texta bæti 

einhverju við leikrit Genet og hvort miðla megi kjarna slíks verks án talaðs máls? Og hefur 

það þá einhvern sérstakan kost að strípa forskrifuð leikrit öllum orðum? Það er erfitt að 

segja til um, án þess að hafa séð tilraun eða uppfærslu sem miðaði að því. Artaud var þó 

ekki alfarið á móti textanotkun eins og fram hefur komið og hann vildi að ný leikrit yrðu 

skrifuð fyrir leikhús grimmdarinnar, enda gerði hann það sjálfur. Hann setti einnig upp 

leikrit sem skrifuð höfðu verið áður. Draumleik Strindbergs setti hann upp í Leikhúsi 

Alfred Jarry við misjafnar viðtökur eins og tæpt var á hér að framan. Segja má að niðurbrot 

textans í verkum Jean Genet megi líta á sem ákveðna tilhneigingu í átt að því sem Artaud 

vildi þegar hann talaði um að brjótast yrði í gegnum tungumálið til þess að snerta lífið.61  

 

Peter Brook sagði frá upplifun sinni frá sýningum á leikritum Genet og hvernig sjónrænir 

þættir verksins væru mikilvægir til að gefa því merkingu: 

,,Það er fátt í nútímaleikhúsi jafn hlaðið og töfrandi og hápunkturinn í fyrsta hlut 
Les paravents (Skermanna) þar sem athöfnin á sviðinu einkennist af veggjakroti á 
stóra hvíta fleti, um leið og ofbeldisfullur texti, fáránlegt fólk og risastórar brúður 
mynda minnisvarða um nýlendustefnu og byltingu. Gildi hugmyndarinnar er hér 
óaðskiljanlegt frá þeim marglaga uppátækjum sem tjá hana. Leikrit Genets Les 
négres (Svertingjarnir) öðlast fulla merkingu ef sambandinu milli leikara og 
áhorfenda er snúið á haus.“62  

Hann vísar til mikilvægra þátta sem Artaud myndi segja vera ,,leikhúslega“ og hluti af hinu 

nýja tungumáli leikhússins sem hann sóttist eftir. Brook kemur inn á að þetta tungumál, 

myndmálið í sýningunni, sé órjúfanlegt hugsuninni sem það tjáir. Í leikhúsi grimmdarinnar 

er þetta algjört undirstöðuatriði. Hér sameinast hugsunin og tjáningin og það myndast 

einhver núningspunktur, sami núningspunktur og þegar sambandi leikara og áhorfenda er 

snúið á haus í Svertingjunum. Þessi núningspunktur sem Artaud kallaði list, list sem 

tvöfaldar lífið í leiðinni, eins og hann hefði getað orðað það. 

 

Í leikritum Jean Genet eru sviðs- og leiklýsingar mismiklar. Þær eru fleiri og viðameiri í 

verkunum þar sem hin augljósa og myndræna symbólík er mikilvægari, líkt og í 

Svertingjunum. Annars staðar eru þær ekki jafn miklar og gefið er talsvert ráðrými til að 
                                                 
61 Artaud, Antonin, The Theatre and Its Double, bls. 13. 
62 Brook, Peter, Tóma rýmið, bls. 104 – 105. 
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ímynda sér og sjá fyrir sér uppsetningarmöguleika. Hann leggur það svolítið í hendur 

leikstjórans hvernig sviðsetja megi verkin. Í þeim handritum sem liggja eftir Artaud eru 

einnig mismiklar lýsingar til uppsetningar. Í Le Cencis eru lýsingarnar á andrúmslofti og 

stemningu atriðisins meira áberandi en hvernig atriðið eigi að fara fram eða flytja eigi 

textann.63 Það er því einnig svolítið í höndum leikstjórans hvernig skapa eigi þessa 

stemningu. Í hinum súrrealíska einþáttungi Blóðslettunni eru sviðslýsingarnar á þessa leið:  

,,Þögn: Hávaði sem virðist koma frá risastóru hjóli sem snýst og blæs vindhviðum. 
Hvirfilbylur kemur upp á milli þeirra. Á því augnabliki skella tvær stjörnur saman 
og röð kjötmikilla útlima falla niður. Síðan falla fætur, hendur, höfuðleður, grímur, 
súlur, súlnagöng, bænahús og flöskur hægar og hægar eins og í tómarúmi, síðan 
þrír sporðdrekar, hver á fætur öðrum og að lokum froskur og taðuxi sem lendir svo 
hægt að það veldur velgju og sorg.“64 

Í þýðingu Melkorku Teklu Ólafsdóttur og Vigdísar Finnbogadóttur á Vinnukonunum, er 

athugasemd í neðanmálsgrein á þeim stað í leikritinu þegar vekjaraklukkan er búin að 

hringja, Claire og Solange hætta í hlutverkaleiknum og byrja að taka til:  

,,Leikstjórinn verður að leggja sig fram um að skipuleggja hreyfingar leikaranna í 
rýminu þannig að þær verði ekki tilviljanakenndar. Þegar vinnukonurnar og Frúin 
færa sig frá einum stað til annars á sviðinu mynda þær ákveðna geómetríu sem 
hefur merkingu. Ég get ekki sagt hver merkingin á að vera, en þessi geómetría 
getur ekki ráðist af einföldum hreyfingum til eða frá. Hún birtist á svipaðan hátt og 
þegar ráða má spádóma af flugi fugla, þegar ákveðinn lífskraftur birtist í því 
hvernig býflugurnar fljúga um, og þegar dauðinn gerir vart við sig í göngulagi 
sumra skálda.“ 65 

Þessi leiklýsing á greinilega við um allt leikritið, ekki bara þann tilviljunakennda stað sem 

neðanmálsgreinin birtist á.  Hér er sú ábyrgð sett á herðar leikstjórans að finna hreyfingum 

leikaranna merkingu og að í sköpun verksins á sviðinu, þegar leikritið kviknar til lífsins, 

verði skipulagðar hreyfingar leikaranna til að tjá og miðla einhverri merkingu sem skáldið 

vill ekki segja hver sé. Merkingin gæti alltént verið tilfinning sem er miðlað í hreyfingum 

                                                 
63 Artaud, Antonin, ,,The Cenci“, Antonin Artaud: Collected works - vol. 4, þýð. Victor Corti (London: 

Calder and Boyars Ltd., 1974), bls. 121 – 153. 
64 Artaud, Antonin, ,,Blóðslettan“, þýð. Tryggvi Már Gunnarsson (Tímarit Máls og menningar, 1999: 3, 60. 

árgangur), bls. 93 – 97. 
65 Genet, Jean, Vinnukonurnar, þýð. Melkorka Tekla Ólafsdóttir og Vigdís Finnbogadóttir  (Óútgefið 

leikhandrit: 1997), bls. 12. 
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leikaranna eða hún felist einfaldlega í ljóðrænunni sem hann lýsir í flugi fugla og býflugna 

og göngulagi sumra skálda. Þessi leiklýsing rímar við hugmyndir Artaud um hvernig 

líkamleg tjáning og hreyfingar í rýminu eru hluti af tungumáli leikhússins. Önnur 

athugasemd er sett í neðanmálsgrein síðar í handritinu, á að því er virðist tilviljanakenndum 

stað. Þar segir: 

,,Það getur verið að leikritið líti út fyrir að vera ekki meira en grindin að leikriti. 
Og raunin er sú að allt er sagt of hratt í því og of nákvæmlega. Þess vegna legg ég 
til að væntanlegir leikstjórar taki út setningar sem eru of hnitmiðaðar, þær sem 
gera aðstæðurnar of greinilegar, og setji aðrar tvíræðari í þeirra stað. 
Leikkonurnar verða að leika. Að krafti.“66 

Hér segir berum orðum að texti leikritsins sé einungis grind að leikritinu eða því sem 

verður síðar skapað á sviðinu. Lagt er til að leikstjórar stytti textann, taki út þær klausur 

sem séu of hnitmiðaðar. Það á því beinlínis að taka út þann texta sem er of lýsandi fyrir 

innihald samræðnanna, þann sem skýrir aðstæðurnar, og skáldað sé í eyðurnar eitthvað sem 

erfiðara er að ráða í og villir fyrir áhorfendum. Hér er augljóslega verið að bægja athygli 

áhorfandans frá orðunum, innihaldi textans eða því sem sagt er. Og af fyrri athugasemd og 

leiklýsingum er það gagngert til þess að draga fram aðra þætti verksins og beina athyglinni 

að því sem fyrir framan fer. Og það á kostnað textans. Í athugasemdinni er einnig ábending 

um að textaflutningurinn eigi að vera of hraður og of nákvæmur, eflaust gert í því skyni að 

bægja athygli frá innihaldi orðanna eins og hér er lýst að ofan. En hraðinn og nákvæmnin 

eru einnig dæmi um hvernig flutningur getur verið líkamleg tjáning sem byggð er á 

hljómfalli, tóni og takti. Hraðinn getur því verið merkingarbær og tjáð tilfinningu 

örvæntingar og flýtis, einbeitni eða hræðslu.  

 

Artaud og Genet vissu báðir að leiklistin verður aðeins til á sviðinu, þar á sköpunin sér stað 

og líf kviknar. Í andúð sinni á texta hefur Artaud eflaust hafnað of miklum lýsingum á því 

hvernig uppsetningar eigi að vera. Ef allt er til staðar í handritinu væri allt eins hægt að 

gefa það út á bók og sleppa því alfarið að búa til eftiröpun á sviðinu. Þessi hugsun er bæði 

nátengd þeirri ætlun Artaud að varpa hefðbundna leiktextanum fyrir róða og upphefja aðra 

þætti leikhússins á kostnað hans. Þetta opna svæði fyrir listamennina og sér í lagi 

                                                 
66 Genet, Jean, Vinnukonurnar, bls. 28. 
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leikstjórann er því augljóslega vísir að hinu svokallaða leikstjóraleikhúsi.67 

 

Í Svölunum gerast atburðirnir í hóruhúsi. Sviðið er hóruhús, þar sem reynt er að sviðsetja og 

raungera fantasíur lykilpersónanna, sem þó er sjaldnast fullnægt. Þetta kveikir óneitanlega 

hugrenningatengsl við frægt bréf Artaud til leikhússtjóra Comédie-Française þar sem hann 

líkir leikhúsinu við hóruhús undir hans stjórn.68 Artaud skrifaði einnig grein sem hét 

,,L‘Atelier Theatre“ þar sem hann sagði að til væri fólk sem fer í leikhús eins og það myndi 

fara á hóruhús.69 Peter Brook lagði út af þessum orðum og talaði um áhorfandann sem kom 

í leikhús til að ,,sannreyna eftirlætis kenningarnar sínar í huganum meðan hann fór með 

uppáhalds línurnar sínar í hálfum hljóðum. Í hjarta sínu þráir hann leikhús sem er göfugra 

en lífið sjálft og hann ruglar vitsmunalegri fullnægju saman við þá sönnu upplifun sem 

hann þráir.“70 Fastakúnnar hóruhússins í Svölunum minna á þennan leikhúsgest Brook. 

Samkvæmt Artaud er það fals eða í besta falli sjálfsblekking að hafa ánægju af umtalaðri 

tegund lífvana leikhúss. Þegar leikhúsgesturinn fer í leikhús til þess helst að heyra 

margtuggðan texta þulinn á hárréttan hátt samkvæmt hefðinni, lítur hann óneitanlega út 

eins og fastakúnninn á Svölunum sem kemur til þess að ,,lifa“ fantasíu sína, en er aldrei 

fullkomlega fullnægt án þess að átta sig á af hverju. 

 

Það er hægt að finna leiðir til sviðsetningar í leikhúsi grimmdarinnar með réttum lyklum og 

verkfærum. Það krefst þess þess þó umfram allt að finna merkingu í innblásnum og oft 

súrrealískum texta Artaud og átta sig á grunnstefinu í skrifum hans um leikhúsið; hinu nýja 

tungumáli sem framkallað geti þá grimmd sem sé lífsnauðsynleg til að hafa bein áhrif og 

mynda virk tengsl við áhorfandann. Þá verður leikhúsið satt og lífið og listin renna saman á 

ný. 

                                                 
67 Leikstjóraleikhúsið er hugtak sem notað er yfir það leikhús þar sem sýn leikstjórans skiptir meira máli en 

leiktexti höfundar. Leikstjóraleikhúsið sem er í andstöðu við höfundaleikhúsið, hefur verið 
fyrirferðarmikið í evrópsku leikhúsi undanfarna áratugi. Leikstjóraleikhúsið er nátengt hinu 
póstdramatíska leikhúsi, öðru nýlegu hugtaki, þar sem eiginleikar hins hefðbundna dramatíska leikhúss 
eru víðs fjarri. 

68 Artaud, Antonin, Artaud on Theatre, ritstj.. Claude Schumacher og Brian Singleton (Chicago: Ivan R. Dee, 
2004), bls. 16 – 17. 

69 Sama rit, bls. 6 – 7. 
70 Brook, Peter, Tóma rýmið, bls. 37. 
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7. Niðurlag 
Leikhús fáránleikans, í órökréttri framvindu sinni og niðurbroti textans, á sér ýmsar 

hliðstæður í hugmyndum Artaud. Í leikritum Genet eru þemu og þrástef sem einnig kallast 

á við hugtökin í textum Artaud. Vel er hægt að sjá fyrir sér uppsetningu þar sem eiginleikar 

leikhússins yrðu nýttir og textanum ýtt til hliðar um stundarsakir. Tilraunir þess efnis 

myndu svo leiða í ljós hvort leikritið missti einhvern hluta merkingar sinnar eða hvort 

einhverjar hugmyndir Artaud þyrftu að víkja til að gæða það lífi. Viðleitnin til að finna 

leikhúsinu sitt eigið tungumál og tengja saman sanna hugsun og tjáningu er mikilsverð. Og 

undir slíkum kringumstæðum yrðu hvorki Artaud né Genet sviknir. 

 

Artaud gerði tilraunir til að raungera margar sínar hugmyndir. Flest öll leikhúsvinna Artaud 

í París á þriðja og fjórða áratugnum var óhefðbundin og þótti framúrstefnuleg. Hann gerði 

margar markverðar tilraunir til að bylta forminu sem tókust æði misjafnlega. Hann var í 

stöðugri leit að hinu rétta tungumáli leikhússins, tungumáli hins sanna leikhúss sem honum 

mistókst í vissum skilningi að raungera.71 Þó er erfitt að segja að einhverjum sem sé í 

stöðugri leit, mistakist ef hann finnur ekki sannleikann. Það að telja sig hafa fundið 

sannleikann er eflaust ávísun á stöðnun. Er yfir höfuð einhver einn algildur sannleikur eða 

eitt satt og rétt leikhús til?  Téður Peter Brook hitti naglann á höfuðið þegar hann sagði: 

,,Hvorki Brecht né Artaud hafa fram að færa algildan sannleika. Hvor um sig 
stendur fyrir ákveðna hlið af sannleikanum, ákveðna tilhneigingu […] Fyrir Artaud 
er leikhúsið eldur; fyrir Brecht felst það í skýrri sýn; fyrir Stanislavskí felst 
leikhúsið í mannúðinni. Af hverju verðum við að velja á milli þeirra?“72 

Sama hvað þessum vangaveltum líður lifa kenningar Antonin Artaud og hugmyndir hans 

um hlutverk og eðli leikhússins enn. Tryggvi Már Gunnarsson segir í grein sinni að eftir 

daga Artaud hafi merkar kenningar hans hlotið þau ,,kaldhæðnu örlög að verða að texta í 

bókum í stað þess að glæðast lífi upp á sviðinu.“73 Þetta er þó einungis satt að vissu leyti, 

því þó hið eiginlega grimmdarleikhús hafi ekki orðið að veruleika nema að litlu leyti eru 

áhrif hans í verkum og sviðsetningum annarra leikhúslistamanna mjög sýnileg og verða 

seint ofmetin. Og þannig lifir Antonin Artaud áfram og birtist okkur líkt og merkjasending í 

gegnum logana. 

                                                 
71 Tryggvi Már Gunnarsson, ,,Leikhúsið og lífið: Um leiklistarkenningar Antonin Artauds“, bls. 84 - 85. 
72 Brook, Peter, Tóma rýmið, bls. 22. 
73 Tryggvi Már Gunnarsson, ,,Leikhúsið og lífið: Um leiklistarkenningar Antonin Artauds“, bls. 87. 
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