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Útdráttur 

Þessi ritgerð er greining á verki Kviss Búmm Bang Djöfulgangi út frá tveimur hugtökum: 

Annarsvegar ritúali og hinsvegar innlimunarleikhúsi sem er íslensk þýðing á enska 

hugtakinu immersive theatre. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um þessi tvö hugtök út frá kenningum þeirra helstu 

fræðimanna sem fjallað hafa um þau; í tilviki ritúals þeirra Arnold van Gennep og Victor 

Turner og í tilviki innlimunarleikhúss Gareth White. Einnig er fjallað um kenningar 

fræðimannana Roland Barthes og Jacques Rancière um hlutverk og stöðu áhorfandans. 

Í seinni hluta ritgerðinnar eru þessar kenningar lagðar til grundvallar fyrir greiningu á 

Djöfulgangi og er þar sérstaklega einblínt á stöðu áhorfandans innan sýningarinnar. Þar 

er ætlunin að skoða hvort finna megi einkenni ritúals og innlimunarleikhúss í verkinu og 

ef svo er á hvaða hátt þau birtast.  
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Inngangur 

Af öllum þeim listgreinum sem mannkynið hefur iðkað í gegnum tíðina er leiklistin eflaust 

sú hverfulasta og á meðal systkina sinna myndlistar, bókmennta og tónlistar sú sem er 

sennilega erfiðast að varðveita í sinni upprunalegu mynd. Vissulega var tónlistin 

svipuðum vandkvæðum bundin allt fram að því að upptökur komu til sögunnar og þótt 

að leiklistin hafi einnig notið góðs af slíkum tækniframförum þá er staðreyndin sú að nær 

ómögulegt er að upplifa hana sem listform án þess að vera viðstaddur sjónarspil hennar 

í eigin persónu. Þessi grundvallarforsenda er á sama tíma einn helsti kostur 

leiklistarinnar sem og einn helsti galli hennar. Galli að því leiti að nær ómögulegt er að 

fanga heildarupplifun hennar og endurskapa það augnablik sem hún á sér stað í á 

nákvæman hátt. Kostur að því leiti að hún skapar fyrir áhorfandann upplifun sem hún 

býður honum að vera partur af; upplifun sem er algjörlega einstök og bundin við það 

augnablik sem hún á sér stað í. 

Möguleikinn á að skapa aðstæður sem eiga sér stað hér og nú og áhorfandinn getur 

upplifað á eigin skinni og jafnvel stigið inn í hefur verið nýttur í fjölmörgum 

leikhúsformum og þá einna helst í hinu svokallaða innlimunarleikhúsi (immersive 

theatre) sem er form sem býður áhorfendum uppá það að stíga inn í heim og framvindu 

leikhússins og býður uppá ennþá meiri nálægð við verkið en vani er í hefðbundnum 

leikhúsformum. 

Í ljósi þeirra takmarkana sem leiklistin er bundin við gefur það auga leið að erfitt er að 

rekja sögu hennar á ítarlegan hátt og nær ómögulegt að ætla sér að staðsetja upphaf 

hennar (eins og með nærri allar listgreinar) á einhverjum ákveðnum stað eða leita 

uppruna hennar í einhverslags gjörðum eða athöfnum. Það hefur þó ekki hindrað menn í 

leit sinni og lengi voru ýmsir fræðimenn sem töldu uppaf leiklistarinnar að finna í 

ritúölum og helgisiðum fornaldar.1 Þrátt fyrir að í dag séu fáir sem aðhyllast enn þessa 

tengingu halda ritúöl áfram að vera innblástur fyrir leikhús- og sviðslistir og eru margir 

                                                           
1 Eli Rozik, The Roots of Theatre: Rethinking Ritual and Other Theories of Origin, University of Iowa Press, Iowa 
City, 2002, bls. 3. 
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listamenn sem nota ritúöl frá ýmsum menningarheimum sem grundvöll í listsköpun sinni 

og jafnvel skapa sín eigin ritúöl í verkum sínum.2 

Hér á eftir verður fjallað um þessi tvö hugtök; ritúöl og innlimunarleikhús, út frá 

hugmyndum nokkurra helstu kenningasmiða þeirra auk þess sem rýnt verður í sýningu 

Kviss Búmm Bang Djöfulgang og hún greind út frá þessum hugtökum. 

Þar sem innlimunarleikhús er tiltölulega nýtt form í leiklistarsögunni er enn ekki mikið 

um rannsóknir og kenningar á því og verður hér aðallega notast við grein 

leiklistarfræðingins Gareth White On Immersive Theatre auk þess sem kenningar um 

hlutverk og stöðu áhorfandans verða skoðaðar. Ritúal verður skoðað út frá kenningum 

mannfræðinganna Arnold van Gennep og Victor Turner og kenningum þeirra um 

vígsluathafnir og millibilsástand. 

 

  

                                                           
2 Richard Schechner, Performance Studies: An Introduction – Third Edition, Sara Brady ritstýrði, Routledge, 
London, 2013, bls. 87. 
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Ritúöl og vígsluathafnir 

Í bók sinni The Roots of Theatre: Rethinking Ritual and Other Theories of Origin fjallar 

leiklistarfræðingurinn Eli Rozik um kenningar mismunandi fræðimanna um hin meintu 

tengsl ritúala og leiklistar á sama tíma og hann gagnrýnir þær með sínum eigin 

hugmyndum. Hans skilgreining á ritúali er að ritúal sé: 

[…] flutningur á gjörð/athöfn framkvæmd af samfélaginu fyrir samfélagið, sem notast við 
ýmsa miðla, af trúarlegum eða öðrum ásetningi og tilgangi, sem miðast við að hafa áhrif á 
hið guðdómlega og/eða samfélagslega svið, í formi fyrirskipaðra og endurtekinna reglna, 
sem öðlast sífellt meiri táknræna merkingu, framkvæmd á helgum stöðum og tímum. Frá 
hagsýnissjónarmiðum vísar ritúal í grundvallaratriðum til sjálfs síns, eins og hver önnur 
raunverulög gjörð/athöfn og notfærir sér hverskyns miðla/tungumál, að meðtaldri 
leiklist, í sitt almenna skipulag.3 

Samkvæmt Rozik hafa rítúöl ávallt einhvern praktískan tilgang fyrir samfélagið; þau hafa 

eitthvað ákveðið markmið eða hlutverk sem þeim er ætlað að uppfylla og þær 

gjörðir/athafnir sem framkvæmdar eru í ritúalinu eru ávallt miðaðar út frá þessu. Í því 

liggur helsti munurinn á rítúali og leiklist en Rozik segir að „[…] á meðan ritúal miðar í 

grundvallaratriðum að því að hafa áhrif á gang mála í hinu guðdómlega eða á öðrum 

sviðum, þá miðar leikhúslist aðeins að því að hafa áhrif á skynjun á gangi máli, eða réttara 

sagt, hugrenningar um það.“4 

Þetta samfélagslega hlutverk ritúala er grunnurinn í kenningum franska 

mannfræðingsins Arnold van Gennep sem var einn af frumkvöðlum rannsókna á því sviði. 

Í riti sínu Les rites de passage fjallar hann um ritúöl í mismunandi menningarsamfélögum 

og beinir athygli sinni að hugtakinu rites of passage sem þýtt hefur verið á íslensku sem 

vígsluathafnir. Gennep ritar: „Líf einstaklings í hverju samfélagi er röð umbreytinga frá 

einum aldri yfir í annan og frá einu starfi yfir í annað. […] Fyrir hvern þessara viðburða 

eru athafnir hverjar grundvallar tilgangur er að gera einstaklingnum kleift að ferðast frá 

einni afmarkaðri stöðu til annarrar sem er jafn vel afmörkuð.“5 Slíkar umbreytingar eru 

varanlegar og hafa þar að leiti mikil og óafturkræf áhrif á líf einstaklingsins sem gengst 

undir þær og eru vígslurnar til þess gerðar að auðvelda og hjálpa þeim að komast í 

gegnum þær. Gennep skiptir vígsluathöfnum í þrjú mismunandi stig sem hvert um sig 

                                                           
3 Eli Rozik, The Roots of Theatre, bls. 17. 
4 Ibid, bls. 23. 
5 Arnold van Gennep, The Rites of Passage, The University of Chicago Press, Chicago, 1960, bls. 3. 
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hafa ákveðið hlutverk fyrir einstaklinginn í þeirri umbreytingu sem hann er í þann mund 

að gangast undir: 

Fyrsta stigið kallar hann aðskilnaðarathafnir (rites of seperation). Í því stigi eru þeir sem 

eru að fara að gangast undir vígsluna aðskildir frá hversdagslegu lífi sínu og samfélagi og 

einangraðir. 

Annað stigið kallar hann breytingarsiði (transition rites). Þar gangast viðkomandi 

einstaklingar undir einhverskonar umbreytingu milli ástands og heima. 

Þriðja stigið kallar hann svo innlimunarathafnir (rites of incorporation) en í því samlagast 

einstaklingarnir aftur samfélaginu í sínu nýja ástandi.6 

Breski mannfræðingurinn Victor Turner notfærði sér þessar kenningar Gennep og 

útvíkkaði þær í riti sínu The Ritual Process. Þar skoðar hann t.d. sérstaklega annað stig 

Gennep (breytingarsiði) sem einnig gengur undir nafninu liminal stigið. Liminal er 

einskonar millibilsástand sem vísar til tímabilsins á meðan umbreytingin á sér stað. 

Liminal er dregið af latneska orðinu limen sem þýðir þröskuldur.7 Eins og ferli 

vígsluathafna gerir ráð fyrir hafa einstaklingar í þessu ástandi verið teknir út úr sínu 

samfélagi tímabundið og tilheyra á meðan á þessu ferli stendur ákveðnum jaðarhópi þar 

sem hefðbundnar reglur og gildi samfélagsins eiga ekki lengur við og nýjar reglur og gildi 

hafa tekið þeirra stað: „Liminal entities are neither here nor there; they are betwixt and 

between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and 

ceremonial.”8 

Á meðan á millibilsástandinu stendur er allt það sem aðgreinir nýliðana (þá sem eru að 

gangast undir vígsluna) frá hvor öðrum fjarlægt og þeir missa öll sín persónueinkenni og 

völd sín innan samfélagsins. Þeir verða að engu, eru fastir milli tveggja heima; þess sem 

þeir hafa skilið eftir og þess sem þeir eru í þann mund að sameinast. Eftir þessa afmáun á 

þeirra fyrra sjálfi gangast einstaklingarnir svo inn í nýja stöðu sína og sitt nýja sjálf m.a. 

með því að taka eiða eða framkvæma einhverslags athafnir.9 Millibilsástandið er, 

samkvæmt Turner, nauðsynlegur fylgifiskur umbreytingar frá einu stigi yfir í annað og 

                                                           
6 Erika Fischer-Lichte, Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre, Routledge, London, 2005, 
bls. 36 og Arnold van Gennep, The Rites of Passage, bls. 11. 
7 Victor W. Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Aldine Publishing Company, Chicago, 1969, 
bls. 94. 
8 Ibid, bls. 95. 
9 Richard Schechner, Performance Studies, bls. 66. 
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telur hann það vera þennan tímabundna viðsnúning hlutverka og stöðu fólks sem 

staðfestir ríkjandi skipulag: „Liminality implies that the high could not be high unless the 

low existed, and he who is high must experience what it is like to be low.“10 

Náskylt liminality er hugtakið liminoid sem samkvæmt Turner þjónar svipuðu hlutverki 

og liminal í nútíma iðn- og tæknivæddum samfélögum. Liminoid, sem þýtt hefur verið 

sem hvorki-né-ástand, vísar til ástands sem á sér gjarnan stað með ritúalískum og 

táknrænum gjörðum sem framkvæmdar eru í frístundum, t.d. í listum.11 Helsti munurinn 

á liminal og liminoid eru afleiðingarnar sem þessi ástönd hafa á þá einstaklinga sem 

upplifa þau. Ólíkt liminal er liminoid einungis tímabundið ástand og í stað varanlegrar 

umbreytingar á sér einungis stað tímabundin tilfærsla frá einu ástandi yfir í annað sem 

endar svo á því að viðkomandi einstaklingur snýr aftur í sitt fyrra ástand. 

Gott dæmi um einstakling í liminoid ástandi er leikari á meðan hann er í hlutverki sínu. 

Þegar leikari túlkar persónu á sviði sem er önnur en hans eigin lifir hann í því sem 

leiklistarfræðingurinn Richard Schechner kallar „tvöfaldri neitun“: „While performing, 

actors are not themselves, nor are they the characters. Theatrical role-playing takes place 

between „not me ... not not me.” The actress is not Ophelia, but she is not not Ophelia; the 

actress is not Paula Murray Cole, but she is not not Paula Murray Cole.”12 Schechner lýsir 

þessari tilfærslu sem hringlaga ferðalagi þar sem leikarinn fer frá sínu daglega lífi yfir í 

hlutverkið/performansinn með ákveðnum undirbúningi og upphitun og kemur sér svo 

aftur í sitt daglega líf með því að kæla sig niður.13 En í stað þess að beina sjónum að 

leikaranum og upplifunum hans hér munum við hinsvegar skoða hlutverk áhorfandans 

sem hefur ekki síður möguleika á því að stíga inn í liminoid ástandið (og jafnvel liminal) 

en leikarinn. 

 

Hlutverk áhorfandans 

Einn af grundvallarþáttum þess listforms sem við köllum leikhús er án efa áhorfandinn 

og mætti jafnvel segja að áhorfandinn væri ein af frumforsendum þess að leikhús eigi sér 

                                                           
10 Victor W. Turner, The Ritual Process, bls. 97. 
11 Richard Schechner, Performance Studies, bls. 67. 
12 Ibid, bls. 72. 
13 Ibid. 
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stað. Breski leikstjórinn og leiklistarfræðingurinn Peter Brook tekur allavegana þá 

afstöðu í bók sinni Tóma Rýmið og ritar svo í hinum víðfrægu upphafsorðum bókarinnar: 

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

þetta tóma rými meðan önnur horfir á og þetta er allt og sumt sem við þurfum til að leiklist 

eigi sér stað.“14 Heimspekingurinn Jacques Rancière tekur undir þetta í bók sinni The 

Emancipated Spectator þegar hann segir að ekkert leikhús geti verið án áhorfanda jafnvel 

þó hann sé ekki nema einn og í þokkabót falinn.15 

Orðabókarskilgreiningin á orðinu áhorfandi er „sá sem horfir á“16 sem segir okkur bæði 

til um hlutverk og afstöðu viðkomandi einstaklings innan tiltekins viðburðar. 

Áhorfandinn er sá sem fylgist með viðburðinum og ólíkt flytjandanum tekur ekki þátt í 

honum á beinan hátt. Enska orðið spectator er sama eðlis og er skilgreint sem 

„a person who looks on or watches; onlooker; observer“.17 Hinsvegar yfirfærir enska 

orðið audience hlutverk áhorfandans á annað skilningarvit, en uppruni þess í Latínu vísar 

til sagnarinnar audire eða „að heyra“.18 

Þessar skilgreiningar endurspegla það hlutverk sem áhorfendur í Vestrænum leikhúsum 

hafa yfirleitt haft; að sitja stilltir og kyrrir í sætum sínum og horfa og/eða hlusta á það 

sem fyrir augu ber á sviðinu. Þessu er samt ekki alltaf svo farið og á 20. öldinni spruttu 

fram ýmis leikhúsform sem storkuðu þessu aðgerðarleysi áhorfandans og höfðu það að 

markmiði að gera áhorfandann að virkum þátttakanda í framvindu leikhússins.19 

Margir leikhúslistamenn hafa reynt að brjóta upp þessa tvískiptingu áhorfenda og 

flytjenda og brúa bilið milli þeirra og með því frelsa áhorfandann úr þeim viðjum sem hið 

Vestræna leikhús hefur þröngvað upp á hann. Rancière skilgreinir þær takmarkanir sem 

áhorfandanum hafa verið eignaðar svo:  

[…] according to the accusers, being a spectator is a bad thing for two reasons. First, 
viewing is the opposite of knowing: the spectator is held before an appearance in a state 

                                                           
14 Peter Brook, Tóma Rýmið, Silja Björk Huldudóttir þýddi, Guðni Elísson ritstýrði, Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, Reykjavík, 2003, bls. 35. 
15 Jacques Rancière, The Emancipated Spectator, Gregory Elliott þýddi, Verso, London/New York, 2009, bls. 2. 
16 Snara.is, Íslensk orðabók, sótt 04.02.2015, https://snara.is/. 
17 Dictionary.com, sótt 04.02.2015, http://dictionary.reference.com/browse/spectator. 
18 Helen Freshwater, Theatre & Audience, Palgrave Macmillan, Basingstroke, 2009, bls. 5. 
19 “At the beginning of this century, the structure of theatrical communication in Europe experienced 
fundamental change. While since the end of the eighteenth century focus had been centered on the 
characters onstage and the internal communication between them, the focus of interest now shifted to the 
relations between the stage and the spectator: the external communication between stage and audience.” 
(Erika Fischer-Lichte, The Show and the Gaze of Theatre: A European Perspective, University of Iowa Press, 
Iowa City, 1997, bls. 41.) 

https://snara.is/
http://dictionary.reference.com/browse/spectator
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of ignorance about the process of production of this appearance and about the reality it 
conceals. Second, it is the opposite of acting: the spectator remains immobile in her seat, 
passive. To be a spectator is to be separated from both the capacity to know and the power 
to act.20 

En Rancière er hinsvegar ekki sammála því að áhorfendur í hinum hefðbundna skilningi 

þess orðs séu alltaf aðgerðarlausir: 

 “Being a spectator is not some passive condition that we should transform into activity. 

It is our normal situation. We also learn and teach, act and know, as spectators who all 

the time link what we see to what we have seen and said, done and dreamed.”21 

og: 

“The spectator also acts like the pupil or scholar. She observes, selects, compares, 

interprets. She links what she sees to a host of other thing that she has seen on other 

stages in other kinds of place.”22 

Rancière lítur ekki á áhorfandann sem aðgerðalausan og undirgefinn þegn listamannsins, 

ofurseldur valdi sýningarinnar og skilaboðum hennar. Þvert á móti skilgreinir hann 

áhorfandann sem virkan og móttækilegan greinanda þess sjónarspils sem hann upplifir í 

leikhúsinu. 

Þetta minnir á hin svokölluðu skrif sem bókmenntafræðingurinn Roland Barthes fjallar 

um í grein sinni Dauði Höfundarins sem samkvæmt Barthes eru eins konar fæðing 

listaverksins innan áhorfandans (í hans tilviki lesandans). Barthes lítur svo á að 

höfundurinn deyji strax og hann setur fram verk sitt og að túlkun þess og greining fari 

alfarið fram hjá lesandanum: „Ef á annað borð er trúað á Höfundinn er hann ætíð 

hugsaður sem fortíð sinnar eigin bókar: bók og höfundur standa sjálfkrafa á einfaldri línu 

sem skiptist í fyrir og eftir. […] Gagnstætt þessu fæðist hinn móderníski skrifari um leið 

og textinn, hann er hvorki til á undan skrifunum né utan þeirra; […] það er enginn annar 

tími en tími framsetningarinnar og hver texti er að eilífu skrifaður hér og nú.“23 

Ef við samþykkjum kenningu Barthes um skrifin og hugmyndir Rancière‘s um að 

áhorfandinn gerist óhjákvæmilega þátttakandi í heildarsamfélagi leikhússins með 

                                                           
20 Jacques Rancière, The Emancipated Spectator, bls. 2. 
21 Ibid, bls. 17. 
22 Ibid, bls. 13. 
23 Roland Barthes, „Dauði höfundarins”, úr Spor í bókmenntafræði 20. aldar, Garðar Baldvinsson ritstýrði ásamt 
öðrum, Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 1991, bls. 177. 



8 
 

viðveru sinni og athygli einni saman hvað er það þá sem aðgreinir hið svokallaða 

innlimunarleikhús frá hefðbundnu Vestrænu leikhúsi? 

 

Innlimunarleikhús (immersive theatre) 

Undanfarin ár hefur hugtakið immersive theatre orðið sífellt meira áberandi í umræðunni 

um nútíma leikhús. Breskir hópar og leikfélög eins og Punchdrunk og Shunt hafa vakið 

mikla athygli víða um lönd fyrir framúrstefnulegar sviðsetningar sínar24 og hér á landi 

hefur borið á tilraunum í slíka átt hjá hópum eins og Sextán Elskendum og Kviss Búmm 

Bang. 

Immersive theatre, sem höfundur hefur kosið að þýða sem innlimunarleikhús er víðtækt 

hugtak og nær yfir mjög fjölbreytta flóru leikhúss og sviðslista. Í upphafsorðum greinar 

sinnar On Immersive Theatre ritar leiklistarfræðingurinn Gareth White: „‘Immersive 

theatre’ has become a widely adopted term to designate a trend for performances which 

use installations and expansive environments, which have mobile audiences, and which 

invite audience participation.”25 

Innlimunarleikhús mætti skilgreina sem leikhús þar sem áhorfandinn stendur ekki fyrir 

utan verkið og fylgist með því heldur stígi hreinlega inn í sjálfan heim sýningarinnar og 

jafnvel sjálfa atburðarásina.26 Vissulega er mikill stigsmunur á því hversu mikið 

áhorfandinn tekur þátt í atburðarás viðkomandi sýningar sem og eðlismunur á því á 

hvaða hátt áhorfandinn stígur inn í verkið. 

Ein leið til að leita skilgreiningar á innlimunarleikhúsi er að skoða sjálft hugtakið sem 

notað er yfir slíkt leikhús. Hugtakið er dregið af ensku sögninni „immerse“ sem merkir að 

sökkva eða stinga sér í kaf.27 White fjallar um þessa notkun á myndlíkingunni að sökkva 

ofan í vökva í tengslum við þær upplifanir sem innlimunarleikhús býður áhorfendum 

sínum uppá. Myndlíkingin felst í hliðstæðu þess að sökkva sér sem áhorfandi inn í heim 

verks líkt og líkami sem sekkur ofan í vatn. Í því tilviki er samt sem áður skýr aðgreining 

                                                           
24 Gareth White, “On Immersive Theatre”, í Theatre Research International, vol. 37, issue 03, október 2012, bls. 
221. 
25 Ibid. 
26 Ibid, bls. 225. 
27 Snara.is, Ensk-íslenska orðabókin, sótt 20.02.2015, https://snara.is/. 

https://snara.is/
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á milli verksins og þess sem upplifir verkið, jafnvel þótt viðkomandi hafi stigið inn í heim 

þess, rétt eins og líkami í vatni er aðskilinn vatninu.28  

Þrátt fyrir að orðið sjálft feli í sér skýra aðgreiningu á milli áhorfanda og verks þá er 

ómögulegt að fullyrða slíkt því eins og Rancière tekur fram þá eru jafnvel áhorfendur 

hefðbundnasta leikhúss mun virkari en við gerum ráð fyrir auk þess sem upplifun verks 

hlýtur alltaf að stórum hluta að verða til hjá áhorfandanum. „She composes her own poem 

with the elements of the poem before her. She participates in the performance by 

refashioning it in her own way […]“29 

Í þessari skilgreiningu er gert ráð fyrir því að innviðir verks sé staður sem raunverulega 

er hægt að nálgast og ganga inn í en White lítur hinsvegar svo á að innviðir verka séu „[…] 

samansafn yfirborða sem gefa okkur sem áhorfendum tilfinningu fyrir dýpt.“30 

Samkvæmt þessu er ekki hægt að tala um neina eiginlega innviði; heimur skáldskaparins 

er aðeins gefinn í skyn og er ekki til á neinn raunverulegan hátt. Þó svo að áhorfandinn 

fái að stíga inn í leikrýmið og upplifa framvindu sýningarinnar við hlið leikaranna þá 

öðlast hann í besta falli aðgang að innviðum uppsetningarinnar. Hinn raunverulegi 

heimur verksins er ávallt utan seilingar og áhorfandinn kemst aldrei inn í hann ekki 

frekar en hann kemst inn í málverk Picasso. En það að heimur skáldskaparins sé ekki til 

á neinn raunverulegan hátt er vitað mál og jafnframt hefur þessi samþykkta blekking 

alltaf verið ein af frumforsendum leikhússins. 

Hinsvegar býður innlimunarleikhús einnig uppá aðra leið til þess að sökkva sér inn í verk 

með því að staðsetja sjálft verkið og sköpun þess alfarið inn í huga og skilningarvitum 

áhorfandans. „In a very real sense, then, the spectator is not inside the work […] but the 

work is inside the spectator.”31 Hvað þetta varðar þá er vissulega hægt að ímynda sér verk 

sem á sér eingöngu stað innan hugarfylgsna áhorfandans en að sama skapi er vel hægt að 

færa rök fyrir því að það sé nákvæmlega það sem gerist hverju sinni við miðlun listaverka 

frá flytjenda/miðli til áhorfanda. Eða eins og Roland Barthes segir í Dauða Höfundarins: 

„[…] eining texta liggur ekki í uppruna hans heldur ákvörðunarstað.“32 White er sjálfur 

meðvitaður um þetta og segir í grein sinni: „We might see in this an image of spectator or 

                                                           
28 Gareth White, “On Immersive Theatre”, bls. 228. 
29 Jacques Rancière, The Emancipated Spectator, bls. 13. 
30 Gareth White, “On Immersive Theatre”, bls. 231. 
31 Ibid, bls. 228. 
32 Roland Barthes, “Dauði Höfundarins”, bls. 180. 
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audience response to all artworks: the works are nothing without the ‘eye of the beholder’ 

(and we might substitute here ear, body, sensibility).”33 

Þar eð þessar athafnir eiga sér stað innra með áhorfandanum hlýtur það að fylgja að hin 

eiginlega sköpun listaverksins eigi sér stað innra með honum. En það á jafnt við um allar 

tegundir listar hvort sem um er að ræða sónötu, málverk eða þátttökuleikhús. En í hverju 

liggur þá sérstaða innlimunarleikhúss? 

Sem leikhúsmiðill hefur innlimunarleikhús þann kost að færa áhorfendur líkamlega nær 

sjálfu sjónarspili leikhússins og getur tekið það skrefinu lengra með sameiningu hinna 

tveggja líkana White, þ.e. að veita áhorfandanum tækifæri á að stíga inn í heim leikrænnar 

sviðsetningar sem hverfist fullkomlega utan um líkama og verund hans og verður til innan 

skilningarvita hans. 

White fjallar í grein sinni lauslega um kenningar leikhúsfræðingsins Josephine Machon 

sem með kenningum sínum um (Syn)aesthetics (sem þýða mætti sem samskynjunarfræði) 

hefur lýst því hvernig upplifun áhorfandans á því verki sem hann er viðstaddur 

grundvallast og á sér stað í heildarupplifun líkama hans og skilningarvita: 

“(Syn)aesthetics proposes that the work happens to the body of the spectator, inviting a 

more direct address to that body by performance and performance-makers. Immersive 

performance addresses itself to these bodies in an unambiguous way by locating them 

within the performance space, in proximity to performers, and inviting them to move and 

interact.”34 En innlimunarleikhús býður jafnframt uppá möguleikann að taka þessa 

upplifun áhorfandans enn lengra með því að gera hann að virkum þátttakanda og geranda 

í framvindu leikhússins eins og fjallað verður um hér á eftir. 

 

Samband áhorfenda og flytjenda 

Eins og við höfum séð snýst leikhús, hvort sem um er að ræða innlimunarleikhús eða 

hefðbundið stofudrama, alltaf að stóru leiti um samband áhorfenda og flytjenda. 

Flytjendurnir miðla sögu og sjónarspili verksins til áhorfenda sem greina það og túlka 

með skilningarvitum sínum og setja það saman í heildarupplifun sem verður til innra með 

                                                           
33 Gareth White, “On Immersive Theatre”, bls. 228. 
34 Ibid, bls. 229. 
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þeim. Því mætti segja að til þess að sýning heppnist vel verði áhorfendur og flytjendur að 

mætast á miðri leið. Leiklistarfræðingurinn Erika Fischer-Lichte skilgreinir þetta 

samband sem hringrás af endurvarpi sem er í sífelldri breytingu og vísar í sjálfa sig („self-

referential and ever-changing feedback loop.“).35 

Eins og fram hefur komið miðar innlimunarleikhús að því að koma áhorfendum í nánari 

tengsl við sýninguna með því að fá hann til að stíga inn heim verksins. Með því opnast 

fjölmörg tækifæri á nánari samskiptum á milli áhorfenda og flytjenda og eru mörg dæmi 

um sýningar sem nýta sér þetta óspart. Sýningar Punchdrunk notast iðulega við slík 

samskipti; í sýningum þeirra fá áhorfendur stundum að taka þátt í samskiptum við leikara 

augliti til auglitis og fá þannig tímabundið að taka beinan þátt í atburðarás verksins.36 

Slíkt getur þó verið vandkvæðum bundið þar sem það neyðir áhorfandann til að taka þátt 

í því að viðhalda blekkingu skáldskaparins og gerir ráð fyrir að hann hafi aðgang að sömu 

forsendum og flytjandinn. Í tilvikum sem slíkum þar sem áhorfandinn og flytjandinn 

mætast augliti til auglitis og eiga samskipti innan heims verksins kemur jafnframt upp 

spurningin fyrir hvern sú samskipti eru gerð. White fjallar um þetta vandamál þegar hann 

lýsir upplifun sinni á því að taka þátt í senu augliti til auglitis við leikara í verki eftir 

Punchdrunk: 

The complicity the performer and I found in this interaction – despite the competing 
agendas that we seemed to bring to our roles – was of the sort that is usually at work to 
present a consistently dynamic fiction for another group: the audience. There was no 
audience; I, as the representative of the audience, had become a performer in the most 
thoroughgoing way possible, in that my transformation had eliminated the separate role 
of audience from the theatrical event for the duration of this interaction. The performer 
and I were audience to our own performances and to each others’, in a way that I found 
intriguing, though also a little embarrassing.37 

Það sem hinsvegar gerir þessi samskipti áhugaverð, eins og White bendir á, er þessi 

tilfærsla á hlutverki áhorfandans yfir í beinan þátttakanda og flytjenda í verkinu. En þó 

svo að áhorfandinn öðlist þessa stöðu er ekki þar með sagt að hann hafi sömu forsendur 

og leikarinn né sama aðgang að upplýsingum og hann til að spila sitt nýja hlutverk 

fullkomlega. 

                                                           
35 Erika Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance: A new aesthetics, Routledge, London, 2008, 
bls. 38. 
36 Gareth White, “On Immersive Theatre”, bls. 230. 
37 Ibid, bls. 231. 
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Eins og við höfum séð þá er áhorfandinn ómissandi þáttur hvers og eins sviðslistaverks 

og hlutverk hans mun stærra og mikilvægara en hann fær heiðurinn af. Sum leikhúsform 

eins og t.d. innlimunarleikhús eru meðvituð um þá möguleika sem samband áhorfenda 

við flytjendur og sýningu bjóða uppá og nýta sér það í sviðsetningum sínum en hér á eftir 

munum við sjá gott dæmi um slíkt í sviðslistaverki úr eigin samtíma. 

 

Kviss Búmm Bang 

Sviðslistahópurinn Kviss Búmm Bang hefur vakið töluverða athygli undanfarin ár fyrir 

framúrstefnulegar sýningar sínar. Hópurinn samanstendur af þeim Evu Björk Kaaber, 

Evu Rún Snorradóttur og Vilborgu Ólafsdóttur og hafa þær skilgreint verk sín sem 

framandverk (extended life performance).38 Í verkum þeirra eru áhorfendur gerðir að 

virkum þátttakendum í framvindu sýningarinnar og gangast inn í atburðarás sem hverfist 

í kringum þá bæði sem einstaklinga og hóp og er algjörlega sniðin í kringum þeirra 

upplifanir. Eitt helsta þemað sem þær vinna með er hugmyndin um hið eðlilega og 

mismunandi birtingarmyndir og túlkanir þess. Þær orða þetta svo í stefnuyfirlýsingu 

sinni: „Við viljum færa leiklistina út í líf fólks með því að fá það til að skuldbinda sig til 

þátttöku í lengri tíma. Með því viljum við gera verkin hluta af hversdagslegri rútínu 

þátttakenda, að einskonar framlengingu á lífum þeirra og þar með vekja með þeim 

spurningar um þeirra eigin raunveruleika.“39 

Í verkum Kviss Búmm Bang eru skilin milli áhorfenda og flytjenda máð út og í stað þess 

að leikarinn og gjörðir hans sé fókuspunkturinn eins og venjan er í hinu hefðbundna 

leikhúsformi þá er það þátttakandinn og hans upplifanir sem er gerður að miðpunkti 

verksins í framandverkum þeirra. Í umfjöllun Víðsjár um sýningu Kviss Búmm Bang 

Djöfulgang er þessu lýst svo: 

Verk hans [hópsins Kviss Búmm Bang] byggjast alltaf á þáttöku áhorfenda, það er að segja, 
þáttakendur skiptast ekki í leikara og áhorfendur, í raun er ekki hægt að tala um 
áhorfendur í neinum hefðbundnum skilnilngi. Þáttakendur fá einhvers konar ramma í 
hendurnar, handrit, hljóðupptöku eða eitthvað slíkt með leiðbeiningum um framvindu 
verksins, hvað beri að gera næst. Nálgunin er þannig allt öðru vísi en áhorfendur eiga að 
venjast í leikhúsum, hún er auðvitað langt frá þeirri hefðbundnu þar sem áhorfendur sitja 

                                                           
38 Kolbrún Björt Sigfúsdóttir, „Djörfung og forvitni – um Kviss Búmm Bang”, Reykvélin – Vefrit um sviðslistir, 29. 
janúar 2012, sótt 16.02.2015, http://reykvelin.is/2012/01/29/djorfung-og-forvitni-um-kviss-bumm-bang/. 
39 Kviss Búmm Bang, „Manifesto“, Heimasíða Kviss Búmm Bang, sótt 16.02.2015, http://kvissbummbang.com/. 

http://reykvelin.is/2012/01/29/djorfung-og-forvitni-um-kviss-bumm-bang/
http://kvissbummbang.com/
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í sal og fylgjast með því sem fram fer á sviðinu en einnig má segja að hún taki þáttöku 
áhorfenda lengra en flestar svokallaðar þáttökuleiksýningar gera, þáttakandinn er í senn 
leikari og áhorfandi, verkið felst í rammanum sem þáttakandanum er gefinn en hlýtur í 
raun alltaf að vera samstarfsverkefni, eins og öll list hlýtur að vera, að minnsta kosti ef 
maður gefur sér það að merking listaverks verði að einhverju leyti til hjá 
viðtakandanum.40 

Þetta spilar beint inn í hugmyndir Roland Barthes um skrifin og tekur það jafnvel skrefinu 

lengra því að í verkum Kviss Búmm Bang taka þátttakendur á sama tíma að sér bæði 

hlutverk höfundarins og lesandans. 

 

Djöfulgangur 

Í mars 2014 frumsýndu Kviss Búmm Bang verkið Djöfulgang sem var 6 tíma löng 

þátttökusýning sem fór fram á Reykjanesskaga. Í kynningartexta var verkinu m.a. lýst sem 

„Óvissuferð um eigin undirheima“41 og að þátttakendum myndi bjóðast „[…] að kanna sitt 

innra myrkur og horfast í augu við þær skuggaverur sem þar kunna að leynast.“42 

Höfundur sá þessa sýningu um miðjan mars 2014 og hér á eftir fylgir lýsing á framvindu 

hennar þar sem stuðst er við handrit sýningarinnar, umfjöllun Víðsjár um verkið og 

lýsingar úr dagbók höfundar. 

Sýningin hófst á Umferðarmiðstöðinni BSÍ kl. 7 að kvöldi til. Áhorfendur voru einungis 7 

talsins allt í allt en voru teknir til hliðar einn í einu og fengu leiðsögn um komandi ferðalag 

frá meðlimi Kviss Búmm Bang auk verkfæra sem nauðsynleg voru fyrir þátttöku í 

verkinu: Handrit, vasaljós, iPod og grímu að eigin vali. Lesnar voru upp reglur sem fylgja 

ætti á meðan á sýningunni stæði. Þar var m.a. tekið fram að ekki mætti tala en hinsvegar 

væri leyfilegt að öskra, gráta, hlæja og gefa frá sér hljóð auk þess sem áhorfendur voru 

beðnir um að láta af hendi persónulegar eigur sínar og ráðlagt að fara á klósettið áður en 

lagt væri af stað í ferðina. Þarna gátu áhorfendur valið sér grímu sem sögð var undirstrika 

                                                           
40 Þorgerður E. Sigurðardóttir, „Djöfulgangur á Suðurnesjum“, Heimasíða RÚV, 24. mars 2014, skoðað 
16.02.2015, http://www.ruv.is/leiklist/djofulgangur-a-sudurnesjum. 
41 Kviss Búmm Bang, „Djöfulgangur – nýtt verk eftir Kviss búmm bang“, Facebook viðburður, 13. febrúar 2014, 
skoðað 16.02.2015, https://www.facebook.com/events/716617135050386. 
42 Ibid. 

http://www.ruv.is/leiklist/djofulgangur-a-sudurnesjum
https://www.facebook.com/events/716617135050386
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„ákall til undirmeðvitunarinnar“43 og myndi „hjálpa[r] þér að leita uppi myrkrið og mæta 

því.“44 

Í rútunni á leiðinni út á Reykjanes áttu áhorfendur að hlusta á hljóðverk þar sem 

hugmyndafræði verksins var lögð fram og undirbjó mann undir komandi upplifanir. 

Hljóðverkið samanstóð af hugleiðingum um tengsl myrkurs við lífið og togstreituna í 

tvíhyggjumiðaðri hugmyndafræði vestræns samfélags. Þessar hugleiðingar voru lesnar 

upp af skáldkonunni Vigdísi Grímsdóttur og blandað saman við ljóðabrot lesnum upp af 

meðlimum Kviss Búmm Bang. Áhersla var lögð á mikilvægi þess að sætta sig við og 

samþykkja innra myrkur sem eðlilegan og mikilvægan part af lífinu: 

Skuggarnir eru þær hliðar okkar sem okkur líkar ekki við í eigin fari; sem okkur finnst 
ógnandi, skammarlegar og óæðri. Eiginleikar sem samfélagið kennir okkur að bæla og 
hafna. Myrkrið hýsir til að mynda óttann við að eldast, verða hrum, veikjast, deyja og 
missa. Það hýsir erfiðar og flóknar minningar; áföll, svik, sektarkennd, skömm og 
sársauka. Og þess utan hýsir myrkrið líka raunverulegan innri styrk okkar sem er afl sem 
við óttumst ekkert síður. Það er myrkur í okkur öllum og í myrkrinu eru margt falið. Allt 
líf verður til í myrkri; í mjúkri moldinni, í dimmu móðurkviðar.45 

Þegar komið var á áfangastað sem var rétt fyrir utan Grindavík voru áhorfendur látnir 

fylgja konu með kyndil klæddri í kufl, konan var einnig með blásturshorn og í hvert sinn 

sem hún blés í hornið átti maður að fletta handritinu og fylgja leiðbeiningunum þar. Fyrsti 

áfangastaður sem konan leiddi áhorfendur til var í kjallaranum á húsi þar sem svokallað 

„djöflareif“ var í gangi. Í kjallaranum var spiluð hávær raftónlist og var fólk kvatt til þess 

að dansa fram hið myrka í sér.46 Á meðan á þessu stóð var svo einn áhorfandi í einu 

leiddur út að sjónum í fylgd konunnar með kyndilinn þar sem þeir hittu fyrir 

danlistakonuna Ernu Ómarsdóttur sem bauð áhorfendum að öskra á sjóinn með sér. 

Þegar Djöflareifinu var lokið fengu áhorfendur snjógalla til að klæða sig í og voru þarnæst 

leiddir út og inn í reiðhöll sem lá stutta vegalengd frá húsinu. Í reiðhöllinni tók á móti 

áhorfendum seiðkona sem leiddi þá með leiðslu í ferðalag niður í eigin undirdjúp. 

Áhorfendur voru látnir liggja á gólfinu með lokuð augu og leiddi seiðkonan þá skref fyrir 

skref með trommuslætti og seiðandi orðum niður í eigin myrkur þar sem áhorfendur 

fengu það verkefni að finna skugga sinn og fylgja honum upp á yfirborðið. Þessi upplifun 

                                                           
43 Kviss Búmm Bang, Innsetningarathöfn Djöfulgangur, bls. 2. 
44 Kviss Búmm Bang, Djöfulgangur (Hljóðverk). 
45 Ibid. 
46 Kviss Búmm Bang, “Annar hornblástur”, Handrit að Djöfulgangi. 
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var augljóslega krefjandi fyrir marga og í hópi höfundar var t.d. einn einstaklingur sem 

brast í grát í þessum hluta. 

Þegar áhorfendur komu upp úr leiðslunni blasti fyrir ofan höfuð þeirra einstaklingur 

klæddur í svört föt frá toppi til táar og tjáði seiðkonan áhorfendum að þessi vera væri 

skuggi þeirra holdi klæddur. Í kjölfar þess voru áhorfendur og skuggar leiddir af konunni 

með kyndilinn út úr reiðhöllinni og út í nærliggjandi hraun þar sem þeir fengu þær 

leiðbeiningar að spyrja skugga sinn spurninga og hlusta á svör hans en sama hversu mikið 

maður spurði skuggann þá svaraði hann engu, að minnsta kosti ekki upphátt. 

Í þeirri sýningu sem höfundur var viðstaddur átti sér stað nokkuð einkennilegur atburður 

í þessum hluta sýningarinnar. Þar sem undirritaður sat andspænis eigin skugga í 

hrauninu keyrði skyndilega framhjá bíll fullur af ungu fólki sem úr heyrðist hávær tónlist 

og hlátrasköll. Þetta vakti skiljanlega mikla undrun hjá höfundi enda erfitt að segja til um 

hvort þetta atvik hafi verið óvænt eða verið skipulagður partur af verkinu. 

Því næst voru áhorfendur og skuggar leiddir inn í hús þar sem við þeim tók súrrealískt 

matarboð þar sem bassaleikari spilaði Jazztónlist undir borðhaldi fullu af alls kyns 

kræsingum. Áður en sest var til borðs hittu áhorfendur fyrir eldri konu sem þvoði á þeim 

hendurnar með heitum þvottapoka. Við borðið voru áhorfendur látnir sitja við hlið 

skugga síns og fengu þær leiðbeiningar að mata hann með skeið en borða sjálfir með 

höndunum auk þess sem leyfilegt var að spjalla við skuggann sem svaraði þó ekki frekar 

en áður. 

Eftir borðhaldið kvöddu svo áhorfendur skugga sinn og voru leiddir aftur í átt að sjónum. 

Þar mynduðu áhorfendur hring í kringum bálköst og þar bættust svo við manneskjurnar 

sem höfðu leikið skuggana, nú grímulausar og töluvert málglaðari og að lokum sungu 

áhorfendur og fyrrum skuggar saman við varðeldinn. Að því loknu var boðið uppá te og 

spjall áður en áhorfendur héldu í rútuna sem skilaði þeim aftur niður á BSÍ. 

 

Á snertiflöti ritúals og leikhúss 

Djöfulgangur veitir gott tækifæri til þess að skoða þau tengsl sem eru á milli ritúals og 

leikhúss. Verkið fylgir skilgreiningu Gennep á vígsluathöfnum að því leiti að áhorfandinn 
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er tekinn út úr sínu daglega umhverfi, fluttur á annan stað/stund, látinn ganga í gegnum 

einhverskonar umbreytingu og skilað að lokum aftur í sitt samfélag í sínu breytta ástandi. 

Í verkinu kristallast hið liminal millibilsástand Gennep og Turner. Þegar áhorfandinn 

mætir á BSÍ, skilur eftir sínar persónulegu eigur, samþykkir að takast á við sitt innra 

myrkur og leggur af stað í ferðalag á vit þess íklæddur grímu hefur hann yfirgefið sitt 

hefðbundna samfélag og stigið yfir þröskuldinn á vit hins ókunna. Milli myrkursins og 

millibilsástandsins má finna augljósar hliðstæður; Turner tekur fram að hið liminal gefi í 

skyn að hið æðra geti ekki verið til án þess óæðra47 rétt eins og myrkrið sýnir fram á hin 

óumræðilegu tengsl milli lífs og dauða. 

Ekki er þó hægt að segja að Djöfulgangur sé ritúal enda er það augljóslega mun frekar af 

listrænum toga heldur en praktískum eða trúarlegum. Ef við fylgjum skilgreiningu Rozik 

á muninum á ritúali og leiklist sjáum við hinsvegar að Djöfulgangur á sér stað 

einhversstaðar þarna mitt á milli, í einhverskonar millibilsástandi leikhúss og ritúals. Líkt 

og ritúöl hefur Djöfulgangur ákveðið praktískt markmið fyrir þá einstaklinga sem taka 

þátt í því sem er að láta þá mæta sínu innra myrkri, takast á við það og ná sáttum við það. 

Þetta er ekki auðvelt ferðalag og tekið er fram að það geti m.a. „[…] markað endalok hins 

kunnuglega forms, dauða sjálfsins.“48 Markmið verksins er því ekki einungis að hafa áhrif 

á skynjun áhorfandans og sýna honum myrkrið sem býr innra með honum heldur býður 

það honum einnig að takast á við það og verða fyrir hugsanlegri umbreytingu sjálfsins í 

kjölfar þess. 

Hvort áhorfandinn verði fyrir slíkri umbreytingu eða ekki og hvort hún verði varanleg 

eða einungis tímabundin tilfærsla er hinsvegar algjörlega undir áhorfandanum sjálfum 

komið. Ekki er víst að allir áhorfendur sýningarinnar hafi orðið fyrir umbreytingu á sjálfi 

sínu við þátttöku í Djöfulgangi og því getur vel verið að fyrir marga hafi einungis verið um 

að ræða tilfærslu yfir í hið svokallaða hvorki-né-ástand (liminoid) sem hefur svo skilað 

þeim nokkurnveginn óbreyttum aftur í sitt eðlilega ástand að ferðalaginu loknu. Því þegar 

allt kemur til alls snýst sýningin að öllu leiti um það hversu langt þú sem áhorfandi ert 

tilbúinn að ganga í leit þinni að skugga þínum og hugsanlegum sáttum við hann. 

 

                                                           
47 Victor W. Turner, The Ritual Process, bls. 97. 
48 Kviss Búmm Bang, Djöfulgangur (Hljóðverk). 
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Áhorfandinn í Djöfulgangi 

Eins og komið hefur fram miða sýningar Kviss Búmm Bang ávallt að því að gera 

áhorfandann að beinum þátttakanda atburðarrásarinnar sem líkt og við sáum í umfjöllun 

White um sýningu Punchdrunk á það til að má út skilin á milli áhorfenda og flytjenda. Í 

sýningu eins og Djöfulgangi gera Kviss Búmm Bang ekki einungis þetta heldur taka þær 

það skrefinu lengra. Í Djöfulgangi eiga hugtökin áhorfendur og flytjendur einfaldlega ekki 

lengur við. Áhorfandinn er gerður að þátttakanda sem er jafnt miðpunktur verksins og 

það sem öll atburðarás og framvinda þess hverfist í kring um.49 Áhorfandinn er sá sem 

býr til verkið með gjörðum sínum og upplifunum og jafnvel mætti segja að hann sjálfur 

verði að hinu eiginlega verki. 

Þetta sést vel í senum eins og þeirri sem á sér stað í reiðhöllinni þegar seiðkonan leiðir 

áhorfendur niður í sitt innra myrkur til þess að leita uppi skuggana sem þar búa. 

Samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu mætti eflaust flokka seiðkonuna sem flytjanda 

eða leikara enda hefur hún ýmisleg einkenni þess; hún er til að mynda klædd í ákveðinn 

búning, tekur sér ráðandi stöðu í miðju rýmisins og flytur bæði texta og leikur á trommu. 

Hinsvegar er hlutverk hennar eingöngu að aðstoða áhorfendur og leiða þá í þeirra eigin 

innra ferðalagi. Hlutverk hennar er svipað og íþróttaþjálfara; vissulega hafa gjörðir 

þjálfarans ákveðið vægi fyrir nemann og staða hans er yfirleitt æðri, en allt sem þjálfarinn 

gerir er gert fyrir nemann og miðar á endanum að því að styrkja hann í ferðalagi hans að 

markmiði sínu. 

Jafnframt er það ekki hjá seiðkonunni sem framvinda senunnar á sér stað heldur er það 

innra með áhorfendum sem hið eiginlega drama verður til. Þetta gefur skýrt dæmi um 

eina af skilgreiningum White á innlimunarleikhúsi; með ferðalaginu niður í hið innra 

myrkur á vit skuggana upplifa áhorfendur verk sem á sér einungis stað innan þeirra eigin 

hugarfylgsna og skilningarvita og gangast þeir á sama tíma í hlutverk höfundar, 

þátttakanda og áhorfanda í þeirri framvindu sem á sér stað. 

 

                                                           
49 Þrátt fyrir þetta hefur höfundur ákveðið að halda í skilgreininguna áhorfandi það sem eftir er ritgerðinnar 
fyrir einföldunar sakir. 
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Skuggarnir 

Hlutverk skuggana og samband þeirra við áhorfendur veitir gott tækifæri til að skoða þá 

undirliggjandi spennu sem felst í nánum samskiptum áhorfenda og flytjenda í verkum þar 

sem slík samskipti eru mikilvægur partur af framvindunni. 

Ólíkt seiðkonunni þá eru skuggarnir augljóslega að leika ákveðið hlutverk. Þetta eru 

flytjendur sem klæddir eru í búning og taka sér hlutverk sem holdgerving á skugga 

áhorfenda. Hinsvegar verður ljóst í samskiptum skugga og áhorfenda að hlutverk 

skuggans er ekki fyrirfram ákvarðað nema að litlu leiti og verður að mestu leiti til hjá 

áhorfandanum sjálfum. Þetta sést vel í senunni þar sem áhorfendur og skuggar sitja 

andspænis hvor öðrum úti í hrauni. Þar gegna skuggarnir hlutverki spegils fyrir 

áhorfandann sem hann getur varpað sínum tilfinningum og hugrenningum á án þess að 

fá neitt eiginlegt svar. Fyrirmælin sem áhorfendur fengu í þessari senu voru, eins og áður 

var nefnt, að spyrja skuggann sinn spurninga upphátt og hlusta svo á svörin.50  

Í þessum samskiptum má einnig greina ákveðna spennu milli hlutverka líkt og White 

bendir á í grein sinni.51 Ólíkt samskiptum hans er þó aðeins einn í þessu tilviki sem er 

eiginlegur leikari (skugginn) þó svo að áhorfandinn sé einnig undir ákveðnum 

fyrirmælum (handritið). Þegar höfundur tók þátt í þessari senu var ekki laust við að hann 

fyndi fyrir ákveðinni hlutverkaspennu þarna sem lýsti sér í mikilli meðvitund á eigin 

stöðu sem og stöðu skuggans. Höfundur gerði sér grein fyrir þeim áhrifum sem þessari 

senu var ætlað að skapa (að fá áhorfandann til þess að tala við/til og hugsanlega sættast 

við eigin skugga) en gat samt sem áður ekki hrist af sér þá meðvitund um að skugginn 

væri í raun ekkert annað en leikari í búning. 

Í þessu tilviki var það hin samþykkta blekking leikhússins sem stóð í vegi fyrir því að 

athöfnin hefði tilætluð áhrif. Að mati höfundar var þetta einn stærsti veikleiki verksins 

sem stafar af því að þetta var eina senan þar sem skáldskapurinn flæktist fyrir verkinu. 

Allar hinar senurnar eru einfaldlega gjörðir eða athafnir sem áhorfandinn framkvæmir 

og gengur í gegn um og þótt margar þeirra séu ívið myndrænar (eins og að öskra á hafið) 

eða krefjast sterks ímyndunarafls (eins og það að kafa ofan í undirmeðvitundina og finna 

                                                           
50 Kviss Búmm Bang, “Fjórði hornblástur”, Handrit að Djöfulgangi. 
51 Gareth White, “On Immersive Theatre”, bls. 231. 
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sinn eigin skugga) þá er þetta eina senan þar sem þess er krafist af áhorfandanum að hann 

taki þátt í einhverju sem er augljóslega leikið. 

Jafnframt hafði afstaða skuggans töluverð áhrif á samskipti hans og höfundar en eins og 

fram hefur komið svaraði skugginn ekki þeim spurningum sem lagðar voru fyrir hann. 

Höfundur túlkaði það svo að það væri gert til að sýna fram á það að svörin við þessum 

spurningum væri einungis að finna innra með áhorfandanum sjálfum. Hinsvegar skapar 

þetta óumræðilega spennu á milli þessara tveggja aðila og ef við göngum út frá því að 

samband áhorfenda og flytjenda sé ávallt ein af forsendum leikhúss þá hljóta þessi 

samskipti að teljast fremur einhliða, í það minnsta ef við skoðum þau út frá skilgreiningu 

Fischer-Lichte um samband áhorfenda sem hringrás af endurvarpi milli áhorfenda og 

flytjenda. Í þessu tilviki er ekki um neina hringrás að ræða þar eð samskiptin eru ekki 

gagnkvæm. 

Hér er um ákveðinn forsendubrest að ræða; í þeim hluta handritsins sem samsvarar 

þessari senu er áhorfandanum bent á að hann megi spyrja skugga sinn spurninga út frá 

eigin hjarta,52 hér er því gert ráð fyrir því að áhorfandinn geti átt einlæg samskipti frá 

eigin hjarta í uppsettum leikrænum aðstæðum við leikara sem klæddur er í búning og auk 

þess algjörlega ókunnugur áhorfandanum, en slíkt hlítur að teljast nokkuð 

þverstæðukennt. 

 

Djöfulgangur sem innlimunarleikhús 

Eins og fram hefur komið hefur Djöfulgangur ýmis einkenni innlimunarleikhúss. Í 

sýningunni ganga áhorfendur inn í ákveðinn heim og framvindu sem hverfist algjörlega í 

kringum þá. Þeir eru miðpunktur atburðarásar sem gerir þá bæði að þátttakanda og í 

sumum tilvikum jafnvel höfundi þess sem á sér stað. Áhorfendur sökkva inn í heim 

sýningarinnar líkt og skilgreining White á innlimunarleikhúsi gerir ráð fyrir og taka þátt 

í framvindu sem á sér að mestu leiti stað innan þeirra eigin skilningarvita og kemst í beina 

snertingu við líkama þeirra og huga eins og Machon lýsir samskynjunarleikhúsi.53 

Skilgreiningin á innlimunarleikhúsi krefst hinsvegar ekki í öllum tilvikum beinnar 

                                                           
52 Kviss Búmm Bang, “Fjórði hornblástur”, Handrit að Djöfulgangi. 
53 Gareth White, “On Immersive Theatre”, bls. 229. 
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þátttöku af áhorfendum og að því leiti aðgreinir Djöfulgangur sig frá því þar eð þátttaka 

áhorfenda í verkinu er grundvallar forsenda þess að það eigi sér stað. 

Eins og fjallað var um hér á undan eru áhorfendur vissulega alltaf mikilvægur partur 

hverrar sýningar en í Djöfulgangi er því hreinlega svo farið að án þeirra væri einfaldlega 

ekki um neitt verk að ræða; verkið felst að öllu leiti í þátttöku og upplifun áhorfandans á 

því ferðalagi sem hann er leiddur í gegnum. Að því leiti má segja að Djöfulgangur fari fram 

úr skilgreiningunni á innlimunarleikhúsi eða í það minnsta ýti rækilega á mörk hennar. 

 

Heimur verksins 

Heimurinn sem áhorfendur ganga inn í í Djöfulgangi er ekki heimur skáldskapar í hinum 

leikræna skilningi en að sama skapi er heldur ekki hægt að segja að verkið eigi sér stað í 

hinum raunverulega heimi daglegs lífs. Verkið á sér vissulega stað á slóðum hins 

hversdagslega meðal íbúðarhúsnæðis á Reykjanesinu en heimurinn sem áhorfendur lifa 

og hrærast í á meðan á því stendur er einhversstaðar mitt á milli hins skáldlega og 

raunverulega. Sumar aðstæður verksins eru augljóslega staðsettar á sviði leikrænnar 

sviðsetningar (t.d. matarboðið þar sem áhorfendur mata skugga sína) á meðan aðrar 

aðstæður eru fullkomlega staðsettar í hinum raunverulega heimi meðal mannlífs og 

náttúruafla (t.d. þegar áhorfendur öskra á sjóinn). Með þessu má sjá augljósar hliðstæður 

við hið liminal/liminoid millibilsástand Turner og Gennep. Sýningin á sér stað mitt á milli 

tveggja heima; heims skáldskapar og heims raunveruleika og áhorfendur taka þátt í 

raunverulegum jafnt sem ímynduðum athöfnum sem annaðhvort eru staðsettar í hinum 

raunverulega heimi eða eru sviðsettar með verkfærum leikhússins. 

Eitt atvik sem átti sér stað á þeirri sýningu sem höfundur var viðstaddur sýnir vel fram á 

þessi tengsl milli hins raunverulega og skáldlega en það var hið fyrrnefnda atvik þegar 

bíll fullur af ungmennum keyrði framhjá áhorfendum þar sem þeir sátu andspænis 

skuggum sínum í hrauninu. Á því augnabliki sem þetta atvik átti sér stað var ómögulegt 

að vita hvort það væri fyrirfram ákveðinn partur af framvindu sýningarinnar eða ekki. Ef 

maður hefði orðið vitni af því utan sýningarinnar hefði maður ekki hugsað sig tvisvar um 

og hefði litið á þetta sem fullkomlega hversdagslegan viðburð en staðsetning þessa 

atburðar innan samhengis sýningarinnar gaf þeim hversdagslegu og kunnuglegu 
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aðstæðum sem þarna áttu sér stað aukið vægi sem gerði það að verkum að maður las mun 

meira í þær en maður hefði annars gert og eignaði þeim skáldlega eiginleika sem þær 

hefðu eflaust annars ekki haft. 
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Lokaorð 

Marglaga sýningar eins og Djöfulgangur Kviss Búmm Bang bjóða uppá fjölmarga 

möguleika til greiningar og ljóst er að undanfarin rannsókn nær aðeins til brots af þeirri 

hugmyndafræði og þemum sem eru að finna í verkinu. 

Þá bjóða kenningar þeirra fræðimanna sem hér hafa verið skoðaðar jafnframt uppá 

marga fleiri vinkla til rannsókna og greininga á hugmyndafræði sviðslistaverka sem og 

hlutverki áhorfenda og flytjenda í slíkum verkum og tengslum þeirra á milli. 

Ljóst er að hlutverk áhorfenda getur verið mjög mikilvægur partur af sviðslistaverkum 

(jafnvel verið grundvallarforsenda þess að verk eigi sér stað) og að sama skapi geta 

samskipti þeirra við aðra þátttakendur og flytjendur sýningarinnar skipt höfuðmáli fyrir 

framvindu verksins. Sem leiklistarform býður innlimunarleikhús uppá fjölmarga 

möguleika til þess að nýta sér þessar hliðar leikhúsupplifunarinnar og jafnframt bjóða 

kenningar þess (þó þær séu enn tiltölulega nýjar af nálinni) uppá ýmsar leiðir til þess að 

rannsaka þessar hliðar nánar á fræðilegum grundvelli. 

Kenningar um ritúöl og vígsluathafnir og tengsl þeirra við leikhús eru vitaskuld löngu 

orðnar að rótgróinni hefð innan leiklistarfræðanna en eru samt sem áður enn mjög 

gagnlegt greiningartól sem og endalaus uppspretta innblásturs fyrir leikhús og sviðslistir. 

Það er von höfundar að íslenskt sviðslistafólk muni halda áfram að framleiða verk eins og 

Djöfulgang sem nýta sér alla þá fjölbreyttu möguleika sem leikhúsið hefur uppá að bjóða 

og sprengja upp mörk formsins með nýstárlegri nálgun sinni og framkvæmd. 

Vonandi er innlimunarleikhúsið komið til að vera. 

 

-Þorvaldur Sigurbjörn Helgason  
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