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Ágrip 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA.-prófs í almennri bókmenntafræði. Hún er túlkun á 

leikriti Sigurðar Pálssonar, Utan gátta, út frá kenningum Michel Foucaults um alsæi, 

vald og þekkingu sem hann byggir á hringlaga alsæisbyggingu Jeremy Benthams. Þar 

ríkir vald í krafti ósýnilegs eftirlits því valdhafi getur setið í miðturni byggingarinnar og 

haft eftirlit með vistmönnum í klefum sem eru á jaðrinum. Þeir vita aldrei hvenær 

valdinu er beitt en tilhugsunin ein um eftirlitið agar þá.    

 Í þessari ritgerð er leikhúsið greint sem alsæisbygging í Utan gátta vegna þess 

hve leiksviðið minnir á klefa hringhússins en tæknibúrið á miðturninn. Leikritið er því 

næst skoðað í bókmenntalegu samhengi þar sem það er meðal annars tengt við vald 

Kreons í gríska leikritinu Antígónu. Einnig er alsæið borið saman við ögunarástandið í 

eftirlits- og fjölmiðlunarsamfélagi nútímans þar sem samfélagsmiðlar eins og Facebook 

birtast sem alsæisbygging. Þar er eftirlitið gagnkvæmt og notendur síðunnar aga sig 

sjálfir. Með auknum tækniframförum líkist samfélagið sjálft enn frekar alsæisbyggingu 

þar sem ósýnilegt eftirlit er víða. Áreitið er óhjákvæmilegt og fjallað er um hvernig 

áhrifagirni einstaklinga leiðir til þátttöku þeirra í því að deila valdinu og renna þeir þá 

saman við valdið. Þá er til umfjöllunar hvernig Sigurður Pálsson sýnir á kómískan hátt 

hvernig og hvers vegna einstaklingar í eftirlitssamfélagi nútímans eru ráðvilltir og 

óöruggir. Leikrit Sigurðar, Utan gátta verður þá eins og táknmynd ögunar-samfélags 

nútímans. 
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Inngangur 

Hér verður fjallað um vald, innilokun og eftirlit í leikritinu Utan gátta eftir Sigurð 

Pálsson í ljósi kenninga Michel Foucaults um alsæi, vald og þekkingu. Utan gátta var 

frumsýnt í Þjóðleikhúsinu haustið 2008 sem nýtt ver og fjallar um tvær 

kvenkynspersónur, Villu og Millu. Þær eru innilokaðar á sviði leikhússins undir stjórn 

sýningastjórans MC (Master of Ceremonies). Hann sést aldrei á sviðinu en hefur 

ógnarvald yfir konunum tveimur sem komast ekki í burtu þótt þær gjarnan vilji.   

 Lykilatriði í greiningu minni á leikritinu er táknmynd alsæisbyggingar Jeremy 

Benthams en Foucault styðst að miklu leyti við hana. Alsæisbyggingin er hugmynd að 

hringlaga betrunarstofnun þar sem klefar eru í útjaðri byggingarinnar og eftirlitsturn í 

miðjunni. Úr honum er mögulegt að sjá inn í alla klefana en úr klefunum sést ekkert. 

Vistmenn eiga því á hættu að vera undir stöðugu eftirliti varðar sem gæti verið staddur í 

miðturninum hvenær sem er. Með möguleikanum á því að sjást án þess að vita það með 

vissu, er valdið yfir vistmönnum skilvirkt og valdhafinn ósýnilegur. Í Utan gátta birtist 

leikhúsið eins og alsæisbygging Benthams þar sem leiksviðið er eins og klefi á jaðri 

byggingarinnar og tæknibúr MC miðturninn. Villa og Milla eru þá eins og vistmenn og 

MC eftirlitsvörður og ósýnilegur valdhafi.     

 Valdið í Utan gátta er karlkyns og verður skoðað í tengslum við karllægt vald 

eins og það hefur birst í bókmenntasögunni. Það verður sérstaklega sett í samhengi við 

vald Kreons í Antígónu Sófóklesar, en verkið kemur fyrir í leikriti Sigurðar. Í valdinu er 

falin þekking sem fæst með alsæinu, því að sjá, og með tilliti til þess er þekking 

valdhafans og vanþekking hins undirokaða einnig til umfjöllunar.    

 Einstaklingar í eftirlits- og fjölmiðlunarsamfélagi nútímans verða stöðugt fyrir 

áreiti auglýsinga úr öllum áttum og í því er falið ósýnilegt vald líkt og í miðturni 

alsæisbyggingarinnar. Möguleikinn á stöðugu eftirliti hefur aukist verulega með 

tækniframförum og auknu upplýsingaflæði sem hlýst af því, svo sem með tilkomu 

mismunandi samskiptamiðla. Eins og alsæisbyggingin sem minnir á leikhúsið í Utan 

gátta, minnir leikhúsið í Utan gátta á nútímasamfélag og verður hringlaga byggingin 

því einnig færð yfir á nútímasamfélag og samskiptamiðla þess. Sú hugmynd verður sett 

fram að Utan gátta fjalli í raun um vald alsæis í krafti eftirlits í samfélagi nútímans. Þar 

setja fjölmiðlar fram staðalímyndir sem leiða til þess að einstaklingar gera óraunhæfar 

kröfur til sjálfs síns og annarra í kringum sig. Þetta minnir á Villu og Millu í leikriti 

Sigurðar. Þær eru óöruggar, undir eftirliti og verða fyrir áreiti. Þær eiga erfitt með að 
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taka ákvarðanir og einkennist hegðun þeirra af algeru valdaleysi, vanmætti og 

minnimáttarkennd.          

 Foucault segir að einstaklingar í nútímasamfélagi hafi sjálfir tekið að sér eftirlit 

hver með öðrum. Hér verður því skoðað hvernig almenningur deilir valdi samfélags-

miðla með því að nota þá og hvernig valdið hefur þannig færst inn í einstaklinginn 

sjálfan. Hvort sem er í Utan gátta, nútímasamfélagi eða í alsæisbyggingunni, verður 

tilhugsunin við mögulegt, stöðugt eftirlit til þess að valdið færist inn í þá sem eru 

undirokaðir og þá aga þeir sig sjálfir. Raunverulegur valdhafi verður því í sjálfu sér 

óþarfur. 
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Alsæisbygging Benthams í Utan gátta 

Breski heimspekingurinn og félagsfræðingurinn Jeremy Bentham setti fram hugmynd 

að því sem hann kallaði alsæisbyggingu (e. panopticon) seint á 18. öld.
1
 Nafnið er 

dregið af gríska orðinu panoptes sem merkir alsjáandi, þannig þýðist pan sem allt og 

optes sem auga eða sjón, það að sjá. Risinn Argos Panoptes í grískri goðafræði hafði 

hundrað augu en hann bjó á Akrópólishæð. Hann sá alltaf með einhverju augnanna 

jafnvel þó hann svæfi og var hann því skilvirkur eftirlitsmaður.
2
 Alsæisbyggingin sem 

Bentham hannaði er hringlaga steinsteypt hús með glerþaki og á jaðrinum eru klefar, en 

í miðjunni er eftirlitsturn þar sem varðmaður getur setið og fylgst með vistmönnum í 

klefunum.
3
 Byggingin er hentug fyrir fangelsi eða hverskyns stofnanir sem þurfa að 

beita aga og valdi til að stjórna þeim sem þar dvelja, án þess að hafa mikið fyrir því. 

Hana má nota sem dagvist, skóla, sjúkrahús, hæli eða jafnvel verksmiðju, en hugmyndin 

hefur mest verið þróuð sem fangelsi og hér verður hún oftast rædd sem slíkt.  

 Bentham eyddi miklum tíma í að endurskapa og breyta hugmyndinni að 

alsæisbyggingunni, en þar eru vistmenn undir eftirliti án þess að þeir viti hvort eða 

hvenær sé verið að fylgjast með þeim.
4
 Byggingin er þeim eiginleikum gædd að þar er 

hægt að sjá allt í kring frá einum stað, miðturninum. Það er líkamlega ómögulegt fyrir 

einn varðmann að fylgjast með hópi verkafólks eða fanga á sama tíma, en með tilkomu 

alsæisbyggingarinnar er mögulegt að láta alla vistmenn halda að þeir séu undir stöðugu 

eftirliti eða eigi allavega á hættu að vera undir eftirliti hvenær sem er. Til þess að þeir 

séu ávallt sýnilegir eru klefarnir á jaðri byggingarinnar gegnsæir eða opnir að einhverju 

leyti að framanverðu, en á milli klefa eru steyptir veggir.    

 Alsæi er öflug leið til valdbeitingar vegna þess hve auðvelt er að fylgjast með 

þeim sem beina á augunum að, án vitundar þeirra sem undir smásjánni eru. Franski 

heimspekingurinn Michel Foucault mótar kenningar sínar um alsæi, vald og þekkingu út 

frá alsæisbyggingu Benthams. Hann segir að alsjáin sé „vél sem rýfur tengslin á milli 

þess að sjá og sjást því að í jaðarhringnum sést maður sífellt án þess að sjá nokkuð en í 

miðturninum sér maður allt án þess að sjást nokkurn tíma.“
5
 Með þessum orðum lýsir 

Foucault ekki bara virkni alsjárinnar heldur bendir á þann gríðarlega valdamun sem er á 

                                                           

1 Natsios: „Theory of Surveillance: The Panopticon“  
2
 English encyclopedia: „Panoptes“ og Dictionary.com: „Pan-“ 

3
 Foucault 2005:28 

4
 Sama:138  

5
 Foucault 2005:139 
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þeim sem sér og þeim sem sjást. Í umfjöllun um alsæið lýsir hann því frekar hvernig 

hægt er að stjórna fólki einfaldlega með því að fylgjast með því.
6
 Sú samsetning eftirlits 

og ögunar endurspeglast í alsæisbyggingunni og því meira sem eftirlitið er því betur 

haga þeir kúguðu sér.         

 Tilgangur byggingarinnar er að stofnanavaldið þurfi aðeins að koma inn 

hugmyndinni um og óttanum við stöðugt eftirlit hjá vistmönnum stofnunarinnar og þá 

hegða þeir sér samkvæmt reglum. Góð hegðun hlýst þá af tilhugsuninni um að vera 

undir eftirliti og er þá valdhafinn eða vörðurinn í sjálfu sér óþarfur, eða á að minnsta 

kosti auðvelt með að bregða sér frá. Hönnun alsæisbyggingarinnar gerir það semsagt 

kleift að gera vistmenn stofnunar meðvitaða um mögulegan, varanlegan sýnileika þeirra 

sjálfra sem svo tryggir sjálfvirkni valdsins. Þannig eru vistmennirnir stöðugt beittir valdi 

án þess að valdhafinn sé endilega til staðar og jafnvel þótt eftirlitið sé aðeins í 

takmarkaðan tíma í senn.         

 Foucault fjallar um hvernig fullkomnun valdsins felst í að því þurfi ekki að beita 

í verki. Ósýnileiki valdhafans tryggir reglu í alsæisbyggingunni sem skapar og 

viðheldur valdinu. Vegna tilhugsunarinnar um stöðugan sýnileika og óvissunnar um 

hvenær eftirlitið á sér stað flyst valdið inn í vistmennina sjálfa og gerir eftirlitið óþarft. 

Jeremy Bentham taldi að vald ætti að vera bæði sýnilegt og órekjanlegt þannig að 

vistmaður hefur eftirlitsturninn stöðugt fyrir augum án þess að vita hvort varðmaðurinn 

sé þar staddur. Við hönnum alsæisbyggingarinnar gerði Bentham ráð fyrir rimla-

gluggatjöldum fyrir glugga eftirlitsturnsins, til að hindra skugga, svo vistmenn sjái ekki 

hvenær eftirlitsmaðurinn er í turninum. Hann innréttaði þá miðturninn á sérstakan hátt, 

með hornmælingum, þannig að ekki sæist inn í hann og gerði ráð fyrir vængjahurðum í 

stað venjulegra dyra, svo hljóðið í þeim og ljósglætur yrðu í lágmarki þegar hurðin væri 

opnuð. Alsæisbyggingin skilur á milli þess sem sést og þess sem sér. Í jaðarhring 

byggingarinnar eru menn séðir án þess að sjá nokkuð, en í miðturninum sjá þeir allt án 

þess að sjást.
7
          

 Leikritið Utan gátta, fjallar um tvær kvenpersónur, Villu og Millu, sem eru á 

jaðri samfélagsins og velta fyrir sér tilverunni. Þær eru óöruggar með flest og reyna að 

komast úr þeirri ömurlegu stöðu sem þær eru í. Það reynist þeim erfitt þar sem þær 

treysta engu, hvorki sjálfum sér né öðrum og allra síst hvor annarri. Þær eru nefnilega 

                                                           

6
 Foucault 2005:132-133 

7
 Sama:136-140 
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fastar á leiksviðinu, innilokaðar og eiga það á hættu að vera undir stöðugu eftirliti 

ósýnilegs, karlkyns valdhafa, sem stjórnar því sem gerist í leikhúsinu. Hann ber nafn 

með rentu en hann er kallaður Master of Ceremonies eða MC, það er að segja sá sem 

stjórnar athöfnum og í upphafi leikverksins er tekið fram að hann stjórni „ljósum og 

öllu.“
8
           

 Í Utan gátta virkar leikhúsið eins og alsæisbygging Benthams og minnir MC 

óneitanlega á fangavörð í hringfangelsinu en hann gegnir hlutverki ljósa- og hljóðmanns 

í leikritinu. Hann er mjög áhrifamikill baksviðskarakter og er líklega staddur uppi í 

tæknibúri sem er staðsett ofan við sviðið, líkt og varðturninn sem gnæfir yfir klefana í 

miðju alsæisfangelsinu. Í umfjöllun Foucault um alsæið segir: „Klefarnir eru búr, lítil 

leikhús þar sem hver leikari stendur einn, stakur og alltaf sjáanlegur.“
9
 Leiksviðið í 

Utan gátta er eins og einn þessara klefa. MC hefur möguleika á að hafa Villu og Millu 

stöðugt í sjónmáli án þess að þær viti hvenær hann er að fylgjast með þeim, eins og 

fangarnir upplifa í alsæisfangelsinu. Þær eru bældar, fullar af óvissu og ótta um hvort og 

hvenær sé verið að fylgjast með þeim og hver það sé sem gerir það. Í upphafi verksins 

eru þær ekki vissar um hvenær það komi morgunn eða hvort það renni upp nýr dagur. 

Þær ræða um einhvern sem á að færa þeim birtu morgunsins og er líklegast MC, „ef það 

er þá hann. Einhver er það.“
10

 Í áttunda þætti leikritsins er innilokun Villu og Millu 

staðfest þar sem Milla segir löngun sína vera stærri og meiri en „þetta innilokaða 

rými.“
11

           

 MC lætur stöllurnar oft finna fyrir tilvist sinni og völdum þegar þær ræða 

eitthvað sem honum mislíkar. Í eitt skipti þegar Milla æsir sig minnir hann á sig með því 

að opna dyr án þess að sjást og láta borð renna inn á sviðið. Hann kveikir einnig á 

tregafullri tónlist og „þær lamast af hræðslu.“
12

 Líkt og fangavörður í alsæis-

byggingunni þarf MC ekki alltaf að vera á vaktinni. Hann stendur utan við sviðið, þar 

sem hann stjórnar bæði hljóði og ljósum í sýningunni, en hann sést aldrei.
13

 Villa og 

Milla eru sífellt á varðbergi vegna ótta við eftirlit MC. Táknmynd valdsins er þannig 

nóg sem ögunartæki í sjálfu sér því eins og Foucault segir vekur hún „hjá vistmanninum 

                                                           

8
  Sigurður Pálsson 2009:6 

9
  Foucault 2005:137 

10
 Sigurður Pálsson 2009:7 

11
 Sama:69 

12
 Sama:56 

13
 Sigurður Pálsson:6 
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meðvitund um stöðugan sýnileika sem tryggir sjálfvirkan gang valdsins.“
14

 Villa og 

Milla ræða um almættið og hvernig þær séu bundnar hvor annarri en með því reyna þær 

að finna tilgang lífsins.
15

 MC hindrar þær í því og varpar eftirfarandi texta á vegg: 

„Eldmerkið sést. Núna sést það! Sigur í nánd! Ég á alltaf síðasta orðið. Alltaf!“
16

 og 

leggur þar með áherslu á vald sitt. Hann bæði heyrir hvað stöllurnar segja og sér hvað 

þær gera en við yfirlýsinguna verða þær mjög óttaslegnar. Með reglulegum skilaboðum, 

en án stöðugrar afskiptasemi, hefur MC stjórn á Villu og Millu og viðheldur þannig 

valdinu án þess að hafa mikið fyrir því. Hann beitir því þannig á sama hátt og valdhafar 

alsæisbyggingarinnar gera en þar hlýtur hluti áætlunarinnar að felast í því að taka þann 

valdalausa á taugum. Hinn valdalausi fer þá að lifa í ótta við stöðugt eftirlit og haga sér 

samkvæmt því. Þar sem Villa og Milla búa við sífellda ósýnilega ógn og lifa því í 

stanslausum ótta fara þær að aga sig sjálfar.      

 Villa og Milla eru utan gátta, á jaðri samfélagsins, og það er kannski þess vegna 

sem þær eru einangraðar á einhversskonar hæli þar sem ósýnilegt vald umlykur þær. 

Hvort sem einstaklingar þurfa á lækningu, kennslu eða betrun að halda eru þeir vistaðir 

á viðeigandi stofnun, en Foucault segir eins og Bentham að hönnun alsæis-

byggingarinnar komi að fjölbreyttum notum og henti fyrir allskonar betrunarhús. 

Ástæðan er sú að hún gefur kost á fullkominni beitingu valds og skilar því árangri.
17

 

Villa og Milla virðast vita af tilvist MC og ræða um „hann“ sín á milli.
18

 Þær eru sífellt 

á varðbergi, en óvíst er á köflum hvort ofsóknin sé ímyndun eða ekki. Þær efast um 

eigin dómgreind og treysta engum eins og algengt er meðal fanga í fangelsi.  

 Lesandi leikverksins eða áhorfandi sýningarinnar upplifir einnig óvissu og 

dregur heilbrigði sögupersónanna í efa. Það er nokkuð ljóst að Milla glímir við 

einhverskonar röskun eða raskanir, svo sem ofsóknaræði, en alsæi getur vel verið ein 

mynd ofsóknar. Milla segist aldrei losna við Villu og að hún sé alls staðar.
19

 Villa segist 

vera „svo séð“ en „auðvitað sér það enginn! Ég væri ekki séð ef það sæist.“
20

 Hér er um 

að ræða orðaleik höfundar Utan gátta, en þrátt fyrir að merking þess að vera séður sé 

tvöföld, bæði að vera sniðugur og sjást, þá á það síðarnefnda einstaklega vel við í 

                                                           

14
 Foucault 2005:138 

15
 Sigurður Pálsson 2009:38-39 

16
 Sama:39 

17
 Foucault 2005:144 

18
 Sigurður Pálsson 2009:7 

19
 Sama:29 

20
 Sama:34 
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umfjöllun um alsæið. Villa sér ekki hvenær hún sést því eftirlitsmaðurinn er ósýnilegur. 

Ef hún sæi hann myndi valdið ekki virka sem skyldi. Í alsæisbyggingu Benthams sést 

vistmaðurinn óhemju vel en hann sér ekki hver er að horfa á sig eða hvenær. Með 

öðrum orðum er hann séður en það sést ekki því hann sér það ekki. Hægt er að tengja 

umræður Villu og Millu á margan hátt við alsæið og er oft eins og ákveðnar setningar 

séu beinlínis skrifaðar í tengslum við það:  

Milla: Erum við á ferðalagi       

 Villa: Já... Þannig séð.        

 Milla: Ja, það hlýtur virkilega að vera þannig séð þótt svo að ég sjái það ekki  

þannig.
21

  

Aftur er óvissan tenging við alsæið, að sjá ekki og vita ekki. Þegar Villa og Milla ræða 

um sólarupprásina í fyrsta þætti Utan gátta segir Villa að „þá [sjáist] allt“ en hugtakið 

alsæi ber það einmitt með sér að allt sem er til skoðunar sjáist og er því bein vísun í 

verkinu til alsæis. Eins og áður segir eru klefarnir í alsæisbyggingunni opnir svo auðvelt 

sé að fylgjast með föngunum en Milla lýsir valdaleysi þeirra vinkvenna með eftirfarandi 

orðum: 

Það hefur alltaf verið farið með mig.         

Færð á milli, farið með mig.            

Hef aldrei getað læst mig inni, það geta allir alltaf opnað dyrnar þegar ég sný   

lyklinum margoft og sný og sný. Dyrnar bara eru opnar.
22

   

Orð Millu vísa til óöryggis og skorts á valdi yfir eigin lífi en vegna sífellds eftirlits eiga 

hún og Villa sér ekkert einkalíf frekar en fangarnir í alsæisbyggingunni. Þrátt fyrir 

opnar útgönguleiðir komast hvorki þær né vistmenn fangelsis Benthams burt úr 

prísundinni. Foucault segir að fangarnir í hringfangelsinu upplifi einsemd og að fylgst 

sé með hverju fótmáli þeirra.
23

 Villa og Milla eru einar á sviðinu undir stöðugu eftirliti 

MC sem gegnir sömu stöðu og fangavörður í alsæisturninum. 

 

 
                                                           

21
 Sigurður Pálsson 2009: 35-36 

22
 Sama:37 

23
 Foucault 2005:138 
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Karlkyns valdhafar og Kreon   

Mikill merkingarheimur býr að baki bókmenntum og í Utan gátta skrifar Sigurður 

leikrit um það hvernig karllægt vald drottnar yfir því kvenlæga. MC er karlkyns 

valdhafi yfir Villu og Millu og stjórnar öllu sem gerist á sviðinu. Þegar líða tekur að 

lokum leikritsins dregur hann upp línur að flóttaleið fyrir konurnar tvær sem myndast í 

leikmyndina en fjarlægir þær þó aftur að hluta til. Það gerir hann til að ögra Villu og 

Millu sem þrá ekkert heitara en að komast í burtu. MC reynir einnig að hindra för þeirra 

með því að líma skósóla þeirra fasta við gólfið.24 Í lífi Villu og Millu hafa valdhafarnir 

þó verið fleiri en MC. Í lok Utan gátta biður Milla Villu um að fara ekki frá sér og Villa 

segist ekki geta það þótt hún vildi, því „hann fer kannski að slökkva eða þeir“ og gefur 

þar með til kynna að valdhafarnir geti verið fleiri en einn.25     

 Villa og Milla eru ekki einungis lokaðar af inni á sviðinu heldur eru þær einnig 

innilokaðar í greipum hörmulegra minninga. Báðar rifja þær upp skelfilega reynslu um 

innilokun, misnotkun, valdníðslu og flótta.26 Gamall elskhugi reyndist vondur maður 

sem sveik þær. Þær áttu að þjóna honum og fylgja hvað sem það kostaði en svo kom í 

ljós að hann var þegar giftur annarri konu.27 Villa kennir Millu um að illa fór og talar 

jafnframt um karlmenn í fleirtölu: „Þú varst svo afbrýðisöm. Skreiðst alltaf bakvið og 

beiðst eftir honum. Gerðir þetta svo auðvelt fyrir hann og þá. Skelfilegt. Þangað til við 

vorum pikkfastar.“28         

 Þrálátar og áráttukenndar hugsanir Villu og Millu aukast eftir því sem leiknum 

vindur fram og sársauki þeirra og ótti safnast upp þar sem úrvinnsla þeirra á erfiðri 

reynslu er ekki nægileg. Milla segir Villu frá því þegar hún reyndi eitt sinn að framkalla 

ljósmyndir því hún vildi kalla fram góðar minningar en fékk rangar og hræðilegar 

myndir afhentar í staðinn.29 Þær rifja reglulega upp ofbeldið sem þær hafa orðið fyrir og 

geta ekki gleymt, en ráða ekki við upprifjunina og tilfinningarnar sem upprifjuninni 

fylgir. Þær gleyma frekar góðum minningum og muna „ekkert nema hörmungar!“30 Þá 

reyna þær að útiloka minningarnar en innilokast sjálfar fyrir vikið, enda fastar á 

leiksviðinu.             
                                                           

24
 Sigurður Pálsson 2009:73-74 

25
 Sama:80-81 

26
 Sama:51-61 

27
 Sama:27 og 61 

28
 Sama:51 

29
 Sama:60-61 

30
 Sama:71 
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Í Utan gátta eru margar vísanir í tragedíu Sófóklesar, Antígónu, sem var frumsýnd á 

Díonýsosarhátíð í Aþenu árið 442 f.Kr. Tragedían fjallar um togstreitu Antígónu, 

fulltrúa guðlegs valds, og Kreons, fulltrúa hins veraldlega valds, sem reynir að taka yfir 

það guðlega. Antígóna jarðsetur bróður sinn þrátt fyrir bann Kreons þar um. Í 

hegningarskyni lokar hann hana inni og dæmir til dauða. Ísmena, systir Antígónu, vill 

láta taka sig af lífi með henni en Antígóna fellst ekki á það. Ísmena er þó þeirrar 

skoðunar að þær sem konur eigi ekki að skipta sér af stjórn ríkisins því eðli þeirra sé 

„ekki slíkt að takast á við karlmanns þrek[. . .]“31 Þrátt fyrir að Kreon segi að kona muni 

seint ráða einhverju í hans ríkjum lætur hann undan þrýstingi Þebubúa og fellst á að 

fullnægja ekki dauðadómnum yfir Antígónu.32 Þegar hann ætlar loksins að leysa hana úr 

prísundinni er það um seinan því hún hefur þá svipt sig lífi með því að hengja sig. 

Knúinn af sorg og reiði, gerir sonur Kreons, sem er unnusti Antígónu, tilraun til að 

myrða föður sinn en mistekst. Hann fremur þá sjálfsvíg og þegar móðir hans fær fregnir 

af því fer hún sömu leið.        

 Kreon er holdgervingur karllægs valds sem svífst einskis rétt eins og MC í Utan 

gátta, en bæði leikritin snúast um beitingu valds sem felst í því að loka þá valdalausu 

inni. Kreon lokar Antígónu í helli og MC heldur Villu og Millu föstum á sviðinu. Í 

Antígónu hlýtur karlmaðurinn Kreon konungsembætti en konunni Antígónu er ekki 

treyst fyrir þeim völdum sem fylgja slíku embætti, þrátt fyrir að vera elsti afkomandi 

konungsins. Sagan hefði sjálfsagt farið á annan veg hefði hún verið karlmaður rétt eins 

og sagan af Villu og Millu hefði verið öðruvísi væru þær karlmenn.  

Villa: Heldurðu að væri auðveldara að lifa ef við værum tveir gamlir kallar? 

Milla: Auðveldara? Nei, öðru vísi. Ja, auðveldara segirðu. Við værum auðvitað. 

Kannski...  

Villa: Gáfaðari. Örugglega. 

Milla: Við myndum skilja kannski... hagfræði til dæmis. Teoríur. Glóbal       

teoríur... 

Villa: Teoríur, já örugglega.   

                                                           

31
 Sófókles 1975:22-23 

32
 Sama:37 
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Milla: Ég næ þeim aldrei... alveg. Næ svona... og svo... Mmmissi ég þráðinn. 

Villa: Það væri meiri saga. 

Milla: Saga? 

Villa: Við ættum okkur meiri sögu.  

[. . .]  

Villa: Já. Sögu. Við eigum okkur ekki nógu mikla sögu.33    

Þegar fræðimenn fóru að rannsaka sögu kvenna kom í ljós að umfjallanir um mannlegt 

eðli voru að langmestu leyti skrifaðar út frá athöfnum og upplifun karla.34 Saga kvenna 

hefur löngum verið þögguð og staðreyndum í henni breytt eða úr þeim dregið. Villa og 

Milla gera lítið úr sinni eigin sögu en minnimáttarkennd er algeng afleiðing þöggunar 

og lítillækkunar. Í Utan gátta samþykkja þær vísindahyggju karllægs valds en eins og 

Susan Griffin fjallar um í bók sinni Woman and nature : the roaring inside her, er hið 

kvenlæga frekar tengt náttúrunni en rökhyggju og raunvísindum.35    

 Náttúran er oft kvengerð í bókmenntum og þá sérstaklega í vestrænni menningu 

þar sem hin raunvísindalegu karlkenndu öfl temja og stjórna náttúrunni.36 Konur gefa 

líf, náttúran er móðir jörð sem ber af sér ávöxt og Ísland er fjallkona eins og í kvæði 

Bjarna Thorarensen, „Íslands minni“ frá 1818. Þar er Ísland kvengert strax í upphafi 

ljóðsins með orðunum: „Eldgamla Ísafold, / ástkæra fósturmold, / Fjallkonan fríð!“37 Þá 

er tungan einnig kennd við konur sem móðurmál og eru þær þannig hlutgervingar 

náttúrulegra afla.38 Konur geta ekki búið yfir vísindalegri þekkingu því þær eru þegar 

yfirbugaðar af henni. Það er því ekki að furða að Villa og Milla trúi því að ef þær væru 

karlkyns hefðu þær fengið fleiri tækifæri í lífinu, þær væru klárari og skildu til dæmis 

hagfræði.
39

           

 Sjálfsgagnrýni persónanna tveggja í Utan gátta er mikil og þær taka sjálfar þátt í 

því að gera lítið úr kvenkyninu. Milla skrúfar laust fyrir krana og Villa telur það vera 

                                                           

33
 Sigurður Pálsson 2009:11-12 

34
 Erla Hulda Halldórsdóttir 2011:43 

35
 Griffin 1980:22 

36
 Inga Dóra Björnsdóttir 1994:66 

37
 Bjarni Thorarensen 1935:27-28 

38
 Inga Dóra Björnsdóttir 1994:70-73 

39
 Sigurður Pálsson 2009:11-12 
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vegna þess að hún haldi að það sé kvenlegt og gefur þannig í skyn að konur séu 

máttlausar. 40  Villa móðgast þegar Milla spyr hvort hún sé að kalla sig „meiri 

kellinguna“ og segist vera meiri persóna en Milla: „Já, ég verð að segja það, ég er 

kraftmeiri, skilvirkari. Þú bara flýtur með.“41 Þær eru óöryggið uppmálað og efast hvor 

um aðra og í raun allt í kringum sig. Milla hefur orð á því að ljósið, sem þær ræða oft, sé 

jafnvel að minnka, en Villa vill hvorki staðfesta það né neita því og minnir Millu á að 

hún stjórni ekki ljósinu.42 Það er MC sem stjórnar vísindalegum ljóskösturum leik-

hússins, hinum karllægu öflum, á meðan Villa og Milla leita að hinni náttúrulegu birtu 

morgunsins sem er hvergi að finna. Í Utan gátta hefur hið kvenlæga verið yfirbugað af 

hinu karllæga og virðist enginn geta bjargað konunum tveimur úr prísundinni.  

 Í lok leikritsins ákalla konurnar á sviðinu mömmu, hana sem gefur líf, því þær 

dreymir um nýtt líf. Villu langar að trúa á líf eftir dauðann, en Milla segir að þótt Guð 

hafi risið upp frá dauðum þýði það ekki að slíkt muni bjóðast þeim og enn er staða 

þeirra vonlaus. Efinn um tilvistina hefur betur en örugg trú á Guð.43 Stöllurnar eygja 

vonarglætu um lífsbjörg fyrir Guðs náð en margt bendir þó til þess að MC sjálfur sé 

einhverskonar Guð. Villa og Milla spyrja hvenær sé von á að ljósin komi upp en þær 

vita ekki hvenær eða yfir höfuð hvort muni birta til. Eins og áður hefur komið fram 

stjórnar MC öllu sem fram fer á sviðinu, hann stjórnar því hvað stöllurnar heyra og sjá, 

hann sendir inn hljóð og slekkur og kveikir ljósið eins og Guð í sköpunarsögu 

Biblíunnar þegar hann sagði „Verði ljós!“44 MC er almáttugur og hefur völd til þess að 

gefa og taka líf eins og almættið sjálft því ljós er undirstaða lífsins eins og Villa bendir á 

í lokaþætti leikritsins.45           

 Villa og Milla vilja ekki láta stjórna sér þótt þær geri sér ekki alltaf grein fyrir því. 

Í öðrum þætti Utan gátta segist Villa hafa fengið skilaboð í svefnrofunum um að drepa 

Kreon og í lok leikþáttarins segist hún ætla að láta verða af því, eins og hún ætli að sigra 

valdið.
46

 Líkt og í baráttu gegn feðraveldinu fyrir jafnrétti kynjanna langar Villu að 

berjast á móti karllæga valdinu. Þegar Villu og Millu miðar áfram að losna úr 

prísundinni, til dæmis með því að vinna úr gömlum minningum, lætur MC finna fyrir 

                                                           

40
 Sigurður Pálsson 2009:21 

41
 Sama:23-24 

42
 Sama:72-73 
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 Sama:66-67 
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 Biblían: Gen 1:27 
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 Sigurður Pálsson 2009:85 

46
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sér með ljósum eða hljóði og kúgar þær þannig.
47

 Villa og Milla hafa alla sína tíð verið 

á valdi einhvers karlmanns og þegar þær vilja losna úr viðjum valdsins geta þær það 

ekki enda kunna þær ekki að sjá um sig sjálfar. Villa reynir meðal annars að reiða sig á 

ákvarðanir kórs sem aldrei sést eða heyrist í, en í Antígónu er raunverulegur kór, eins og 

tíðkaðist í grískum harmleikjum.          

 Kreon bíður með að fara að ráðum kórsins um að leysa Antígónu úr hellinum 

þangað til það verður of seint. Sendiboði lýsir því þegar Kreon var á leiðinni í hellinn og 

heyrði í syni sínum sem „grét brúði sína sárt, sem dauðinn nam á brott, grimm afglöp 

föður síns, og sinnar ástar böl.“48 Villa sér fyrir sér svipaðan harmleik en hún treystir á 

kórinn í Utan gátta og segir hann hafa skipað sér að drepa Millu. Í stað þess að drepa 

Kreon og sigra hið karllæga vald gengur hún til liðs við það, sem er táknrænt fyrir 

bakslög í jafnréttisbaráttu kynjanna eins og þegar konur gagnrýna hver aðra og ýta 

þannig undir ómöguleika kvenna. Villa og Milla standa heldur ekki oft saman og reyna 

frekar að berja hvor aðra niður.          

 Milla vill ekki sameinast valdinu og „veit ekki til þess að það sé neinn kór[. . .]“ 

Villa veit ekki sjálf hvar hann er, en hann „hlýtur að koma,“ segir hún.49 Biðin eftir 

kórnum og ráðagerðum hans tefur framvindu sögunnar líkt og í Antígónu þar sem 

spámaðurinn Teiresías reynir að segja Kreoni hvernig muni fara áður en hann áttar sig á 

að hann hafi breytt rangt við að refsa Antígónu. Það gerir hann ekki fyrr en kórinn segir 

honum það.
50

 Villa ímyndar sér að biðin verði henni að falli líkt og Kreoni, en hún gerir 

sér fulla grein fyrir því hvar honum bregst bogalistin: 

Kórinn kemur með ástæðuna handa mér og þá drep ég þig.      

Svo hrópa ég sorg mína í himininn, hrópa af sorg:          

Af hverju!                 

Af hverju þurfti ég að drepa hana!51 

Þrátt fyrir það ætlar Villa vísvitandi að gera sömu mistök og Kreon og bíða eftir 

ráðleggingum kórsins, en um leið efast hún um að kórinn komi yfir höfuð. Þannig 

gengur hún Kreoni nánast á vald en hikar og drepur hvorki hann né Millu enda lætur 

                                                           

47
 Sigurður Pálsson 2009:33  

48
 Sófókles 1975:59  

49
 Sigurður Pálsson 2009:63-64 
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 Sófókles 1975:52-56 

51
 Sigurður Pálsson 2009:65 
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kórinn aldrei sjá sig til að gefa henni skipun. Villa er tákngerving gamalla gilda, hún 

trúir á Guð og býst við að kórinn komi með rétt svör. Hún hefur meiri kjark, þor og 

viljastyrk en Milla og vill ráðast gegn karllæga valdinu. Villa reynir t.d. að slökkva 

ljósið en tekst það ekki enda stjórnar hið kvenkennda afl ekki ljósinu í Utan gátta.52 

Milla hefur löngunina til að framkvæma ýmislegt en Villa er ákveðnari og ætlar sér 

það.53 Þær langar báðar til að flýja undan valdinu en gera ekki raunverulega tilraun til 

þess vegna þess að þær brestur kjark til þess að láta til skarar skríða.    

 Þegar líða tekur að lokum leikritsins eru Villa og Milla að gefast upp á vonlausri 

baráttunni við MC um að komast í burtu. Löngunin í betra líf á nýjum stað fer hverfandi 

eftir því sem líður á verkið og Milla reynir eftir minni að þylja upp texta um drauma 

þeirra og þrár. Textann kalla þær „löngunartexta“ en með tímanum dofnar hann í 

minningunni: „Við erum báðar búnar að gleyma honum! Við máttum ekki gleyma 

honum!“ hrópar Milla.54 Villa vill stökkva fram af sviðsbrúninni en þorir það ekki: 

„Hííjúpp... þetta er ansi djúpt, nei, bratt, nei langt niður. Mig sundlar.“ segir hún og með 

hræðslunni hindrar hún för sína sjálf.55         

 MC þarf ekki að hafa bein áhrif á að hún hætti við að hoppa af sviðinu vegna þess 

að vald hans í krafti alsæisins gerir það að verkum að Villa og Milla þora ekki að gera 

neitt sem myndi styggja hann. Stuttu síðar gerir MC þó vart við sig með ærandi hávaða 

og snöggum ljósabreytingum, eins og til að vara Villu við afleiðingunum ef hún skyldi 

láta verða af því að yfirgefa sviðið. 56 Ef hún gerði það myndi hann missa völdin því 

hann stjórnar aðeins tilvist Villu og Millu á sviði leikhússins og er valdhafi svo lengi 

sem þær halda sig á sviðinu. Líkt og fangaverðir hringfangelsisins sem hafa ekki völd 

yfir föngunum utan stofnunarinnar, hefur MC ekki völd yfir Villu og Millu utan 

leikhússins og þess vegna vilja þær flýja, til að losna undan valdinu.    

 Persónurnar tvær í Utan gátta ræða um að búa til glugga á þá afmörkuðu og 

innilokuðu veröld sem þær lifa í og Villu virðist vera alveg sama þótt glugginn sé án 

útgönguleiðar, en Milla bendir á að gluggi vísi alltaf út.57 Glugginn gæti verið möguleg 

flóttaleið og fært þeim útsýni en þær vilja sjá meira sem gæti verið til þess að jafna 

leikinn og eiga möguleika á að sigra valdið. Villa ber upp þá hugmynd að setja bara 
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mynd af útsýni í gluggann en Milla mótmælir og segir hana myndu loka bæði 

glugganum og útsýninu. Villa svarar því sem svo að Milla sé hvort sem er sjálf svo 

„svakalega lokuð“ og er þar áfram lögð áhersla á innilokun þeirra.58    

 Milla er raunsæ, full efasemda um tilvist Guðs, og vill ekki leggja örlög sín í hans 

hendur. Hún sættir sig frekar við tilgangsleysið í tilvist þeirra en Villa, sem er hins 

vegar trúviss. Heyrnarleysi hrjáir Millu í upphafi leikritsins en þeir 

skynjunarörðugleikar yfirfærast á Villu eftir því sem líður á verkið. Á sama tíma dofnar 

trúarvissan en efasemdir og vonleysi aukast. Það er ekki fyrr en andstæðurnar renna 

saman, trúvissa Villu og efasemdir Millu, að MC opnar fyrir þeim gluggann sem línur 

voru dregnar að í upphafi og fegurð blasir við þeim. Í lok leikritsins eru Villa og Milla 

sammála og sætta sig við þekkingar- og skilningsleysið en þær skilja ekki einu sinni 

hvor aðra.59 Hvorug veit hvað dauðinn er og þar af leiðandi ekki heldur lífið enda eru 

þær algerlega vonlausar í tilvist sinni. Þegar þær samþykkja vonleysið og sleppa tökum 

á hugmyndinni um náttúruleg öfl opnar MC, valdhafi vísindanna, loksins fyrir þeim 

þann nýja heim sem þær hafa beðið eftir. Þær lifa eingöngu vegna tilstilli hans og hann 

er við stjórnvölinn allt til enda. Villu og Millu er ekki umbunað fyrr en þær gefast upp 

og er uppgjöfin táknræn fyrir bakslög í baráttunni fyrir auknum mannréttindum og 

jafnrétti kynjanna þar sem sterkustu og háværustu raddirnar eru oft þaggaðar niður.

 Í Utan gátta þekkja Villa og Milla ekkert til aðstæðna sinna en MC veit 

nákvæmlega allt sem þær gera, líkt og fangavörður hringfangelsis Benthams veit hvað 

fangarnir aðhafast og hvenær. Vitneskja valdhafans um athæfi þeirra undirokuðu veldur 

því að hann hefur stjórnina í sínum höndum. Aftur á móti er þekkingarleysi fanganna á 

aðstæðum sínum algert þar sem þeir sjá ekki neitt og tryggir það yfirburði valdsins. Með 

öðrum orðum felst valdið í alsæi og þekkingu valdhafans.     

 Þekkingarleysi Villu og Millu virðist aukast með hverjum þætti leikritsins en MC 

er allan tímann alvitur um stöðu þeirra á sviðinu. Þrátt fyrir að vera ríkar af reynslu eru 

Villa og Milla rammvilltar í skógi hugsana sinna og komast ekki að niðurstöðu um hvað 

sé rétt og hvað rangt.
60

 Villa býr þó yfir meiri þekkingu en Milla og finnst ekki eins 

erfitt að hugsa og henni. Hún les meira, leiðréttir Millu og segir hana vitlausa: „Þú lest 

aldrei. Það er ég sem les fyrir þig. Þú ert ekki læs, ekki mér vitanlega.“
61

 Báðar eru þær 
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meðvitaðar um að þær séu kvenkyns því líf þeirra væri öðruvísi ef þær væru karlmenn. Í 

lok leikritsins magnast þekkingarleysi þeirra og þær tapa bæði sjón og minni.
62

 Þær sjást 

en sjá ekki og vita þess vegna lítið eins og fangarnir í alsæisbyggingunni.  

 Saga Villu og Millu hefur kennt þeim að óttast karlmenn og að þeir hafi meiri 

völd en þær. Þær vita að valdhafi þeirra er karlkyns og hræðast hann. Þær þekkja ekki 

annað en að reiða sig á karlmenn því annars eru þær týndar í veröldinni og vita ekki 

hvað þær eiga af sér að gera. Þær leggja allt sitt traust á MC svo tilvera þeirra virki en 

treysta ekki sjálfum sér og alls ekki hvor annarri. Óvissa Villu og Millu er mikil 

samhliða þekkingarleysinu sem stafar ekki síst af takmörkuðu upplýsingaflæði sem felst 

í því að þær sjá ekki neitt til að öðlast vitneskju. Þær eru nefnilega innilokaðar á stað án 

útsýnis en Villa bendir á að það þurfi að „horfa til þess að vita“ og það gerir eftirlits-

maðurinn í alsæisbyggingunni rétt eins og MC í Utan gátta.
63
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Alsæið, Utan gátta og ögunarsamfélag nútímans
64

    

Sjónin er talsvert til umræðu hjá Villu og Millu. Þær sjá til dæmis ekki myrkrið sem þær 

telja líma skósóla þeirra við gólfið, en þar er líklegast MC að verki sem vill ekki leyfa 

þeim að komast í burtu. Með myrkrinu eiga þær þá við MC. Þær sjá hann ekki og Milla 

sér „varla neitt. Orðið.“
65

 Undir lok leikverksins fara Villa og Milla að hafa áhyggjur af 

því að vera að tapa meiri sjón. Milla spyr Villu hvort hún sjái eitthvað en hún skorast 

undan því að svara. Þær meta augað mikils en fyrir þeim getur það allt, séð allt (alsæi) 

og meira að segja heyrir það líka.
66

 Þær langar til að sjá en sjá ekkert, eru bæði 

vonlausar og valdalausar en sérstaklega sýnilegar eins og fangarnir í alsæisbyggingunni. 

Hana má vel yfirfæra á nútímasamfélag því með tækniframförum og alnetinu hefur 

eftirlit aukist verulega án þess að þeir sem undir því eru viti endilega hvenær. Þannig 

hefur dregið úr friðhelgi einkalífsins.      

 Ástand Villu og Millu minnir um margt á það hvernig komið er fyrir fólki í 

fjölmiðlunarsamfélagi nútímans þar sem sérstaklega auðvelt er að fylgjast með 

athöfnum einstaklinga. Í hinum vestræna heimi hefur aldrei verið eins mikið frelsi og    

á 21. öldinni en um leið hefur eftirlitið aldrei verið jafn víðtækt. Til eru skrár með öllum 

helstu upplýsingum um einstaklinga, svo sem sakaskrá, sjúkrasaga, ökuskírteini, 

vegabréf og fleira. Upplýsingarnar eru meðal annars fengnar með allskonar prófum og 

skoðunum sem geymast í gagnasafni yfirvalda. Eins og Eiríkur Guðmundsson bendir á 

geyma slíkar skrár „þekkingu sem snýst um okkur sjálf: þekkingu sem ekki verður 

aðskilin frá ákveðnum samfélagsstofnunum“ og „þessi þekking hefur [...] leyst vald-

hafann af hólmi.“
67

 Eins og í alsæinu felst valdið í nútímasamfélagi í eftirliti og 

þekkingu.          

 Samfélag manna hefur tekið stakkaskiptum vegna tækniþróunar. Henni fylgir 

sem dæmi aukin debit- og kreditkortanotkun sem er nánast rekjanleg hvert sem er og 

því er hægt að afla upplýsinga um hvar notandi kortsins hefur verið, verslað og borðað. 

Einnig eru eftirlits- og öryggismyndavélar staðsettar víða og orðnar hluti af lífi fólks 

þrátt fyrir að það sé ekki alltaf meðvitað um þær. Eins og fangarnir í alsæisbyggingunni 

og Villa og Milla í Utan gátta, veit almenningur af eftirlitinu en ekki hvenær því er 
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beitt. Í fjölmiðlunarsamfélagi nútímans hefur friðhelgi einkalífsins verið rofin vegna 

möguleikans á stöðugu eftirliti sem fer einkum fram í gegnum alnetið.   

 Með öflugri þróun netsins er tölvunotkun orðin sjálfsagður hlutur í daglegu lífi 

flestra og þá sérstaklega á Vesturlöndum. Síðastliðinn áratug hefur þróunin verið hröð 

og notkunarmöguleikar netsins eru nánast óendanlegir. Fylgi þróunarinnar eru gagn-

virkir samskiptavefir eins og Facebook, Skype, Twitter og Instagram, sem njóta vaxandi 

vinsælda á meðal almennings og eru orðnir stór hluti af hversdagsmenningu samtímans. 

Miðlarnir fela í sér mikið eftirlit líkt og alsæi MC í Utan gátta. Þeir hafa breytt 

notkunarmöguleikum alnetsins og aukið aðgengi einstaklinga að einkalífi hvers annars, 

sem þeir taka sjálfir þátt í að deila. Gagnvirkur sýnileiki notenda samskiptamiðla virkar 

þá sem stjórntæki á sambærilegan hátt og sýnileiki fanga í alsæisbyggingu Benthams. 

Vald í krafti vitneskju og þekkingar, sem hlýst af því að sjá, kemur í stað raunverulegs 

valdhafa.          

 Facebook er einn vinsælasti samskiptamiðillinn en notendur netsíðunnar eru 

fleiri en ein billjón manna.
68

 Upplýsingarnar sem fást um almenning með notkun 

Facebook fela í sér ákveðið vald, því öflugasta eftirlitið er það sem einstaklingar hafa 

með sjálfum sér, þ.e. matið á því hvernig er æskilegt að vera og haga sér. Slíkt eftirlit 

felst í notkun Facebook og er liður í alræði upplýsingasamfélagsins. Þar deila notendur 

stöðuuppfærslum um sitt daglega líf og hægt er að sjá hverju þeir hafa áhuga á og hvað 

þeir gera og standa fyrir. Einnig eru samtöl notenda geymd í gagnasafni eigenda 

síðunnar ásamt því gífurlega magni mynda sem hlaðið er inn á samskiptamiðilinn. 

 Það er ekki vegna eftirlitsins sjálfs í alsæisbyggingu Benthams sem hugmyndin 

um alsæið gengur upp heldur vegna hönnunarinnar og útfærslu á byggingunni. Hvorki 

Villa og Milla í Utan gátta né fangarnir í alsæisbyggingunni vita hvenær augu 

valdhafans beinast að þeim en gera sér grein fyrir að það gæti verið hvenær sem er. 

Notendur Facebook upplifa það sama og vita ekki hvenær verið er að fylgjast með 

einkasíðum þeirra en eru þó meðvitaðir um að sá möguleiki geti alltaf verið fyrir hendi. 

 Á síðustu áratugum hafa þau gildi þjóðfélagsins sem snúa að verðleikum fólks 

breyst mikið. Staðlaðar hugmyndir um útlit og hegðun hafa greiðari og skilvirkari 

aðgang að einstaklingum en oft áður. Vald og kröfur samfélagsins byggja á útlitsdýrkun 

en hún er allsráðandi í samtímanum. Kröfur um að líta vel út og ná árangri eru víðtækari 

en nokkru sinni fyrr og samfélagslegur þrýstingur um að almenningur þurfi að fylgja 
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ákveðnum hugmyndum og staðalímyndum hefur aukist verulega. Þetta gerir það að 

verkum að fólk miðar sig stöðugt við aðra í kringum sig, en í nútímasamfélagi er 

algengt að einstaklingar séu óánægðir með sig og hafi hvorki sjálfstraust né kjark til að 

standa með sjálfum sér og sínum gildum.
69

 Útlitsdýrkun stafar fyrst og fremst af 

staðalmyndum af útliti sem fjölmiðlar og auglýsingar birta. Áreiti frá slíkum miðlum er 

stöðugt og fer vaxandi og verður neytandinn hálfgerður fangi útlitskrafanna.
70

 Áhrif 

fjölmiðla eru gífurleg og því ekki að ástæðulausu sem þeir eru kallaðir fjórða valdið til 

viðbótar við þrískiptingu ríkisvaldsins, löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdarvald. Í 

samfélaginu birtast miðlarnir eins og varðmaður í eftirlitsturni alsæisbyggingar 

Benthams og almenningur er fanginn. Bæði í hringfangelsinu og fjölmiðlunarsamfélagi 

nútímans er aginn skilvirkur og undankomuleið er nánast vonlaus.   

 Útlitskröfur samfélagsins hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklinga en hún er 

samansett úr mörgum þáttum. Hún mótast af reynslu fólks, uppeldi og því umhverfi sem 

það lifir í og gildunum sem því fylgir. Útlitsdýrkun gerir það að verkum að sjálfsmynd 

einstaklinga byggir töluvert á því hvað þeir halda að öðrum finnist um sig og leggja þeir 

þá mikið upp úr því að geðjast öðrum og standa undir ákveðnum væntingum frá 

samfélaginu. Sem dæmi sýnir rannsókn frá árinu 2013 að 80% íslenskra kvenna finnst 

þær þurfa að léttast.71         

 Vegna sífellds áreitis auglýsinga og fjölmiðla hljóma raddir þeirra stöðugt í 

höfðinu á almenningi. Einstaklingur sem horfir á sig í spegli í einrúmi er gegnsýrður af 

stöðluðum hugmyndum um útlit sem hann ber sig saman við og er þá í raun ekki í 

einrúmi. Eins sitja Villa og Milla uppi með hvor aðra í Utan gátta og fá aldrei að vera 

einar þó þær vildu. „[M]aður losnar aldrei við þig, þú ert alls staðar“, segir Milla eitt 

sinn við Villu og er Villa þá eins og táknmynd sífellds áreitis fjölmiðla.
72

   

 Fangarnir í hringfangelsi Benthams upplifa einsemd þar sem hliðarveggirnir á 

milli klefa þeirra koma í veg fyrir að þeir nái sambandi við samfanga sína þannig að þeir 

eiga aldrei í samskiptum.
73

 Það einangrar þá og í því felst einnig ákveðið vald. Þrátt 

fyrir að vera alltaf tvær eru Villa og Milla einnig einmana, læstar á bakvið dyr. Þeim 

finnst selskapurinn til lítils og virðast stundum vera eins og sama persónan og má þá 
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vísa til nafna þeirra sem eru nánast eins.
 74

 Villa vill ekki yfirgefa Millu en hún verður 

hluti af útvarpsröddum í þriðja þætti verksins og birtist þar með í búningi óbilandi 

fjölmiðlaradda sem yfirgefa ekki neytandann.
75

 Milla segir Villu vera fyrir sér og því 

geti hún ekki verið „almennilega einmana.“
76

 Einstaklingur í nútímasamfélagi er aldrei 

alveg í einrúmi vegna radda fjölmiðla í kringum hann og bendir togstreita Villu og 

Millu á það.          

 Facebook notendur sýna oft aðeins sínar bestu hliðar á samskiptamiðlinum og 

draga þannig upp glansmynd af sjálfum sér sem á sér jafnvel litla stoð í veruleikanum. 

Slík hegðun hlýst af samfélagslegum þrýstingi um útlitskröfur en vegna hans reynir 

almenningur sífellt að standa undir væntingum annarra og sjálfs síns. Ef einstaklingur er 

utan gátta eða sker sig úr fjöldanum á einhvern hátt á hann á hættu að vera fyrir aðkasti. 

Villa og Milla eru á jaðrinum á valdi MC og hegða sér ómeðvitað í samræmi við kröfur 

hans og eftirlit en Villa hneykslast á Millu fyrir að vera „alltaf að reyna að geðjast öllum 

[og] reyna að taka [sig] út glanspappírslega.“
77

 Með því að deila aðeins því besta frá 

sjálfum sér á Facebook og ritskoða sig þannig, færist vald eftirlitssamfélagsins inn í 

sjálfa notendurna eins og það færist inn í fanga alsæisbyggingarinnar og Villu og Millu.

 Líkt og fangarnir í hringfangelsinu haga notendur Facebook sér flestir í 

samræmi við eftirlitið sem þeir eru undir á samskiptamiðlinum og reyna að koma sem 

best fyrir. Að minnsta kosti borgar það sig því annars geta þeir átt það á hættu að vera 

tilkynntir til stjórnenda síðunnar og missa aðgang sinn. Svo ekki sé minnst á að halda 

virðingu sinni og félagslegu samþykki. Facebooknotkun er oft fólgin í því að kalla eftir 

athygli og vilja notendur vera sýnilegir og um leið hafa möguleika á að sjá aðra. Vegna 

hættunnar á stöðugu eftirliti og útskúfun vegna þess sem samfélagið telur óæskilega 

hegðun, aga notendur sig sjálfir og haga sér samkvæmt viðmiðum og gildum sem þeir 

og aðrir samfélagsþegnar hafa skapað. Þess vegna er hægt að ræða um ögunarsamfélag 

nútímans.          

 Með þeim þjóðfélagslegu breytingum sem hafa orðið með aukinni upplýsinga-

tækni og notkun samskiptamiðla, hefur eftirlitsturn hringfangelsisins flust inn í 

einstaklinginn sjálfan. Sú ógnvænlega staðreynd blasir við að eitthvað sem fer einu sinni 

á alnetið mun vera þar um ókomna tíð og því borgar sig að vanda notkun sína. Flestir 
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velja þess vegna vel efnið sem þeir deila á netinu og aga sig þannig sjálfir. Eins eru 

Villa og Milla „drulluhræddar“ við MC og reyna að haga sér vel því hann gæti verið að 

fylgjast með þeim.
78

                   

 Í umfjöllun sinni um alsæishyggju skrifar Michel Foucault um það hvernig 

nútímasamfélag hefur þróað kerfi til að aga þegna sína með breyttri formgerð valds. 

Hann telur að „við [séum] stödd í Alsjárvélinni, umlukt valdaþáttum hennar sem við 

höldum sjálf við enda erum við tannhjól í gangverki hennar.“
79

 Þrátt fyrir að hafa ritað 

þessi orð fyrir um fjörutíu árum síðan eiga þau jafn vel við þá og nú, ef ekki betur vegna 

tilkomu alnetsins og samskiptamiðla. Eiríkur Guðmundsson fjallar einnig um það 

hvernig nútímamaðurinn er orðin hluti af valdi eftirlitsins yfir sjálfum sér. Í grein sinni 

um vald og þekkingu bendir hann á að „það [standi] enginn vaktina í „ímynduðum“ 

eftirlitsturni okkar tíma: hinn raunverulegi eftirlitsturn [er] staðsettur innra með okkur 

sjálfum.“
80

         

 Borgarsamfélög eru full af stofnunum sem byggja á ögun líkt og alsæisbygging 

Benthams, en einnig má flokka Facebook sem slíka stofnun þrátt fyrir að 

samskiptasíðan sé ekki bygging í sjálfu sér. Alsæið og hið ósýnilega vald sem 

sýnileikinn felur í sér má yfirfæra á samtímann eins og hann birtist og virkar í miðlum 

eins og Facebook. Hægt er að líkja nútímasamfélagi við hringborð en þeir sem við það 

sitja sjá alla hina við borðið og allir hinir sjá þá. Valdhafi nútímans er ósýnilegur eins og 

MC í Utan gátta og varðmaðurinn í eftirlitsturni hringfangelsisins. Eins og Eiríkur 

segir: „Yfirboðarinn er ósýnilegur en engu að síður valdameiri en nokkru sinni fyrr.“
81

 

 Þrátt fyrir ógnir alnetsins virða margir þær að vettugi og hefur upplýsingavaldið 

verið boðið velkomið og nærist það á forvitni og sýniþörf almennings. Valdhafinn býr 

innra með hinum almenna borgara, lúmskari en nokkru sinni fyrr. Raddir auglýsinga og 

fjölmiðla í umhverfinu hafa tekið sér bólfestu í einstaklingnum. Þær hafa náð 

yfirhöndinni og segja nú almenningi hvernig hann á að vera.   

 Ásamt því að búa yfir valdi í krafti alsæisins er Facebook jafnframt sterkur 

auglýsingamiðill þar sem fyrirtæki og verslanir markaðssetja vörur sínar og þjónustu. 

Margir notendur miðilsins deila myndum af nýkeyptri vöru eða falla fyrir brellum 

fyrirtækja og deila síðum þeirra í von um vinning. Um leið vekja þeir upp löngun 
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annarra í hið sama og auglýsa þannig ókeypis fyrir söluaðila. Hvarvetna í samfélaginu 

eru auglýsingar um leiðir að betra lífi hvort sem það er í útvarpi, sjónvarpi, dagblöðum 

eða á alnetinu en eins og Eiríkur Guðmundsson segir er það „einkenni á okkar tímum að 

sótt er að okkur úr öllum áttum í nafni velferðar, heilbrigðis og hamingju.“
82

  

 Í Utan gátta bendir Villa á úrræði fyrir Millu til að bæta sig á ýmsum sviðum og 

segir henni að það séu „alls konar námskeið“ sem hún geti sótt.
83

 Höfundur leikritsins, 

Sigurður Pálsson, færir ásækjandi raddir fjölmiðlunarsamfélagsins yfir á rödd Villu sem 

Milla segist heyra á hverri rás í útvarpinu.
84

 Á Facebook gengur vald eftirlitsins í báðar 

áttir þar sem notendur gegna bæði stöðu valdhafa og þess kúgaða, því þar er bæði hægt 

að sýna sig og sjá aðra. Í fangelsi Benthams er valdið einnig gagnkvæmt og lýsir Eiríkur 

Guðmundsson því á eftirfarandi hátt: 

Stöðugur sýnileiki varð til þess að hinn innilokaði fór að leika bæði hlutverkin: 

 hlutverk valdhafans og þess sem valdið bitnar á – kúgarans og hins kúgaða. 

Sýnileiki tryggir þannig virkni valdsins...
85

  

Þrátt fyrir að vera fórnarlömb innilokunar á valdi MC hafa Villa og Milla „sjálfar tekið 

að sér hlutverk kvalarans, hvor fyrir aðra.“
86

 Bæði hefur valdið færst inn í þær einnig 

sem þær eru verstu óvinir hvor annarrar. Villa og Milla eru þreyttar á stöðugu 

utanaðkomandi áreiti og vilja losna undan því. Engu að síður eru þær áhrifagjarnar og 

komast ekki hjá því að taka sjálfar þátt í frelsisskerðingunni eins og margir neytendur, 

t.d. þeir sem deila auglýsingum á Facebook. Milla sameinast jafnvel fjórða valdinu án 

þess að ráða við það og verður hluti af fjölmiðlunum: 

Ég er inni í öllum sjónvarpsþáttunum. Rása milli rása, ég er alls staðar. Kemst 

ekkert út, samt er ég út um allt.
87

     

Í Utan gátta má lesa ádeilu á staðlaðar hugmyndir um útlit fólks og áhrif þeirra á 

einstaklinga og samfélag. Villa og Milla hafa stöðugar áhyggjur af sjálfum sér, hvað 

þær segja og hvernig þær líta út og haga sér. Milla hefur áhyggjur af því að vera að fitna 
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þrátt fyrir að borða lítið.88 Þær gagnrýna hvor aðra óspart og Villa svarar því að Milla sé 

orðin akfeit og að hún eigi að skammast sín. Villu finnst hún sjálf einnig vera orðin of 

feit.89 Þær efast um eigið ágæti og gáfnafar og eru sérlega óöruggar um sjálfsmynd 

sína.90 Þær geta ómögulega tekið ákvarðanir en það er eitt einkenni þess að hafa lítið 

sjálfstraust. Óöryggi Villu og Millu felst einna helst í efasemdum og óvissu um tilgang 

þeirra í veröldinni. Þær eiga því erfitt með að skilgreina eigin stöðu og vita ekki 

nákvæmlega hvar þær eru staddar og hvort þær séu kannski á ferðalagi.
91

 Sjálfsgagnrýni 

kvennanna og gagnrýni á hvora aðra er áberandi í leikverkinu og segir Villa Millu vera 

svo vitlausa.
92

 Þær bera hvorki virðingu fyrir sjálfri sér né hvorri annarri sem leiðir til 

slagsmála þegar Milla ræðst á Villu og „[þ]ær fljúgast á. Eins og þær ætli að reyna að 

drepa hvor aðra.“
93

 Þær reiða sig á MC með allar helstu lífsnauðsynjar, bæði mat og 

svefn, enda er það meira að segja undir honum komið hvort dagur renni á ný.
94

 Þessi 

forsjá MC veitir honum aukið vald yfir Villu og Millu en þær taka engar sjálfstæðar 

ákvarðanir. Það minnir á að þrýstingurinn um tiltekið útlit og hegðun í nútímasamfélagi 

veldur ósjálfstæðri ákvarðanatöku hjá fjöldamörgum þegnum samfélagsins.  

 Skáldverk eru oft lýsing á raunveruleikanum og í lok ritunarferlis Utan gátta 

skrifar höfundurinn, Sigurður Pálsson, að viðfangsefni leikhússins hafi alltaf verið að 

raungera hugarheim.
95

 Í Utan gátta er hugarheimurinn mjög raunverulegur. Raddir 

Villu og Millu eru óþægilega kunnuglegar með öllum áhyggjunum, óörygginu og 

valdaleysinu sem þær tjá. Undir ósýnilegum þrýstingi um að vera fullkominn gætu 

raddirnar vel verið raddir í ögunarsamfélagi nútímans sem með tímanum líkist æ meira 

gegnsærri byggingu þar sem allir geta fylgst með því hvernig iðkun valdsins gengur 

fyrir sig.  

 

 

 

                                                           

88
 Sigurður Pálsson 2009:13 

89
 Sama:14-16 

90
 Sama:11 

91
 Sama:35 

92
 Sama:37 

93
 Sama:43 

94
 Sama:6-8 

95
 Sama:91  



27 
 

Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um alsæi í leikriti Sigurðar Pálssonar, Utan gátta, út frá 

kenningum Michel Foucaults en í leikriti Sigurðar birtist leikhúsið eins og 

alsæisbygging Jeremy Benthams, sem svo minnir á ögunarástandið í eftirlitssamfélagi 

nútímans.           

 Vistmenn alsæisbyggingarinnar eiga á hættu að vera undir stöðugu eftirliti 

varðarins frá miðturni byggingarinnar enda minnir leiksviðið, þar sem Villa og Milla 

eru fastar, á klefa vistmanna í alsæisbyggingunni. Tæknibúr MC í leikhúsinu, þaðan 

sem hann stjórnar tilveru Villu og Millu á leiksviðinu, er sambærilegt við eftirlitsturninn 

í miðjunni þar sem bæði vörðurinn þar og MC í Utan gátta geta fylgst gaumgæfi með 

athæfum fanganna, hvenær sem er. Með möguleikanum á því að vera undir eftirliti, en 

óvissunni um hvenær það á sér stað, verður valdhafinn óþarfur í sjálfu sér. Tilhugsunin 

ein og ótti Villu, Millu og fanga alsæisbyggingarinnar við stöðugt eftirlit, verður til þess 

að þau aga sig sjálf.        

 Valdið er karllægt og hefur valdhafinn fullkomna þekkingu á þeim undirokuðu. 

Konurnar á sviðinu í Utan gátta eru valdalausar og minnimáttar og má sjá sem vísun til 

þöggunar kvenna í feðraveldinu. Kúgun þeirra af hendi MC er hliðstæð stöðu Antígónu 

sem er á valdi Kreons og er vísað til í Utan gátta. Valdið í alsæisbyggingunni felst í 

þekkingunni sem fæst með eftirlitinu og þar sem vistmenn sjá ekkert úr klefunum þjást 

þeir af algeru þekkingarleysi um stöðu sína, líkt og Villa og Milla sem tjá fullkomið 

valdaleysi á sviði leikhússins.        

 Þær sameinast þó óbeina valdinu þegar líða tekur á leikritið og verða til dæmis 

hluti af fjölmiðlum. Sigurður Pálsson sýnir á kómískan hátt hvernig og hvers vegna 

einstaklingar í eftirlits- og fjölmiðlunarsamfélagi nútímans eru ráðvilltir og óöruggir og 

þannig er leikritið jafnframt ádeila. Raddir samfélagsmiðla, sem eru stór hluti af daglegu 

umhverfi nútíma einstaklings eru söguleg þróun sem er enn að eiga sér stað og fjallar, 

eins og Eiríkur Guðmundsson segir, um samspil valds og þekkingar.
96

 Í eftirlits-

samfélagi nútímans er alsæisvaldið hvarvetna í formi rafrænna upplýsinga og auðvelt er 

að taka þátt í því, eins og með notkun Facebook þar sem almenningur hefur tekið sér 

stöðu valdhafa með því að fylgjast með öðru fólki. Með því að deila upplýsingum um 

sjálfan sig á einstaklingurinn sömuleiðis á hættu að vera undir eftirliti sjálfur. Valdið 
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gengur þá í báðar áttir því það færist inn í þann undirokaða eins og í Utan gátta. 

 Í leikritinu eru skýr undirliggjandi skilaboð til lesenda og áhorfenda sýningar-

innar um það hvernig komið er fyrir einstaklingnum í eftirlitssamfélagi nútímans. Þar er 

vald alsæisins víðtækt og felst í staðalímyndum og samanburðinum við aðra í kring, auk 

annars rafræns eftirlits. Villa og Milla eru ráðvilltar raddir almennings í óviðráðanlegum 

aðstæðum og geta verið hvaða einstaklingar í nútímasamfélagi sem er. Áreiti valdhafa í 

kringum þá er lúmskt og svo mikið að það er ekki hjá því komist að gangast við valdinu 

og taka að lokum þátt í því. Alsæið er alls staðar, bæði í Utan gátta og nútímasamfélagi. 

Sérstakur valdhafi er óþarfur því eftirlitsturninn hefur færst til hins innra, bæði með 

Villu og Millu og samfélagsþegnum nútímans og þau aga sig sjálf.  
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