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Útdráttur 
 
Þessi ritgerð er rannsókn á því hvernig hægt er, með aðferðum leikhússins, að breyta og 

efla upplifun hins hefðbundna áhorfanda og hvernig það breytir hlutverki hans. Það form 

leikhússins sem hvað best hefur tekist það er immersive theater eða upplifunarleikhús. 

Segja má að upplifunarleikhús hafi náð að gefa hinum hefðbundna áhorfanda alveg nýtt 

hlutverk, hlutverk upplifandans. Upplifandanum er gefið færi á að upplifa, túlka og greina 

verk á nýjan máta. 

 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fyrst gert grein fyrir hefðbundnum áhorfanda er til að seinna 

geta borðið hann saman við áðurnefndan upplifanda. Skoðað er hvert sögulegt samhengi 

hans er og hvernig hlutverk hans hefur þróast frá því síðan í Grikklandi til forna. Þar næst 

verður farið ofan í saumana á því hvað upplifunarleikhús er og hvaðan það kemur til að 

mynda frekari skilning á forminu. Helstu heimildir þess kafla eru unnar úr bókinni 

Immersive theatres eftir Josephine Machon en bókin er sú eina sinnar tegundar sem fjallar 

heildstætt um þessa grein leikhúss. Í kaflanum verða nefnd helstu einkenni 

upplifunarleikhúss og verður hefðbundið leikhús notað til samanburðar. 

 

Í seinni hluta er lögð áhersla lögð á höfunda upplifunarverka og upplifendur þeirra. Tekið 

er viðtal við sviðslistahópinn Kviss Búmm Bang og svo við þátttakendur verka þeirra. 

Stuðst er við áherslur úr fyrri hluta ritgerðarinnar til að undirstrika og skýra betur 

aðferðarfræðina sem að baki þessu formi liggur. 

 
 
 
 
 
 
Nokkur atriði um þýðingar: 
 
Performer verður þýtt sem flytjandi. 
 
Embodied experience verður þýtt sem holdguð reynsla. 
 
Holistic experience verður þýtt sem heilskynjun. 
 
Genre verður þýtt sem tegund af leikhúsi. 
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Abstract 
This essay is an investigation of how to, with methods of the theater, alter and heighten the 

experience of the traditional theater goer and how that might change his role as an 

audience member. That genre of the theater, that has reached that goal the best is 

immersive theater or experiencebased theater. One could say that the immersive theater 

has achieved to give the audience a whole, new role, the role of the experiencer. The 

experiencerer is given a chance to experience, interpret and analyse a performance on a 

whole new level. 

 

For the first part of this essay, the traditional theater goer is established to be able to 

compare him later with the aforementioned experiencer. his historical context is researched 

on how he has evolved since his early days in ancient Greece. After that immersive theater 

is examined to its core. Starting with where it came from and what made it the way it is 

today, to further understand its nature. Principal documentation of the subject is mainly 

processed from the book Immersive theatres by the author Josephine machon. This book is 

the main resource on this subject today. In this chapter the principal features of immersive 

theater will be researched, and traditional theater will be used as a comparison.  

 

In the second part the emphasis will be on those who create immersive theater and those 

who attend it. The performance group Kviss Búmm Bang is interviewed and then the 

participants who attend their performances. The main index of the first chapter will be used 

as a support for analysis of methods of Kviss Búmm Bang.  
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Inngangur  

Leikhúsið á sér langa sögu og hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Engar 

breytingar hafa þó verið eins róttækar og þær breytingar sem leikhúsformið gekk í gegnum 

á tuttugustu öld. Ýmsar tilraunir voru gerðar til að breyta forminu. Útfrá þessum 

breytingum spretta hin ýmsu leikhúsform sem eru ansi ólík hefðbundnu leikhúsi og 

upphaflegu formi þess. Það leikhúsform sem er hvað ólíkast hefðbundnu leikhúsi er 

immersive theatre sem hér verður þýtt sem Upplifunarleikhús. 

 

Þegar leikhús er skoðað, er erfitt að komast hjá því að skoða stöðu áhorfandans. Peter 

Brook fjallar m.a um áhorfandann í bók sinni Tóma rýmið og lýsir sambandi leikhúss og 

áhorfanda á eftirfarandi hátt:  

„Ég get tekið hvaða tóma 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.1“  

Með þessu grundvallar hann mikilvægi áhorfandans og leggur fram þá spurningu hvort 

leikhús geti átt sér stað án hans. Í gegnum tíðina hefur hlutverk áhorfandans verið lítið sem 

ekkert, sem er áhugavert í ljósi þess, að án hans væri það ekki til. Áhorfandi í hefðbundnu 

leikhúsi og upplifandi í upplifunarleikhúsi eru gegna algerlega ólíkum hlutverkum. Í 

hefðbundnu leikhúsi situr áhorfandinn hreyfingarlaus á áhorfendabekk og horfir á 

sýninguna fyrir framan sig, hljóður og í myrkri. Áhorfandinn notast mest við tvö skynfæri, 

sjónina og heyrnina, annars er ekki krafist af honum. 

 

Upplifandi í Upplifunarleikhúsi verður hinsvegar að miðju verksins og upplifun hans vegur 

meira en sýningin sjálf. Upplifun upplifandans er sýningin. Upplifandinn fær boð um að 

kanna heim sem er hannaður handa honum og hann fær tækifæri til að hreyfa sig um í 

honum og skynja hann með fleiri en tveimur skynfærum. Hann er virkur þáttakandi í 

listsköpuninni. 

Þannig að tvennt er miðlægt: upplifandinn og upplifunin. En til þess þó að skilja hvernig 

upplifandinn upplifir verk er mikilvægt að skoða aðferðir listamanna við þá 

upplifunarsköpun. Þess vegna er mikilvægt að spyrja, hvaða aðferðum beitir 

                                                
1 Brook, Peter, Tóma Rýmið, Silja Björk Huldudóttir þýddi, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 
2003, bls. 35.  
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upplifunarleikhús til þess að breyta upplifun áhorfandans samanborið við upplifun hans á 

hefðbundnu leikhúsi?  
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Aðferðarfræði 

Ritgerðin er byggð á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

mjög skyldar hugmyndum og kenningum sem varða hvernig einstaklingur túlkar og 

skynjar veruleika sinn. Þar má nefna hugmyndafræði á borð við fyrirbærafræði, en hún 

tekst á við túlkun mannsins á veruleika sínum. Aðeins er hægt að meta skynjun 

einstaklinga með því að safna gögnum um hvaða merkingu einstaklingurinn leggur í 

reynslu sína, aðstæður og upplifun. Ein tegund slíkrar gagnasöfnunar er viðtalsrannsókn. 

Ber að nefna að svör í slíkum viðtölum eru ekki á stöðluðu formi heldur miða þær að því 

að lýsa upplifun einstaklinga eða hópa. Útkoman verður því ekki töluleg, vísindaleg heldur 

byggir hún á hinu huglæga.2  

Aðferðin hentar því efni ritgerðarinnar vel þar sem upplifun er í brennidepli.  

Hluti ritgerðarinnar er byggður á viðtölum við höfunda svo og einstaklinga sem hafa verið 

þátttakendur í verkum þessara höfunda. Tekið var viðtal við sviðslistahópinn Kviss Búmm 

Bang og einnig var rætt við fjóra einstaklinga sem hafa séð verk eftir hópinn. Hinn hlutinn 

er byggður á heimildum um eðli upplifunarleikhúss. 

Viðmælendur mínir voru eftirfarandi: Eva Rún Snorradóttir og Vilborg Ólafsdóttir, 

sviðslistakonur í hópnum Kviss Búmm Bang. Anna Gyða Sigurgísladóttir, Bryndís 

Ingvarsdóttir, Eygló Hilmarsdóttir og Sandra Barilli en þær hafa allar séð eitt eða fleiri 

verk eftir hópinn. 

 

 
 

 

  

                                                
2 Henry Alexander Henrysson, „Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?“, Vísindavefurinn, 21. 
nóvember 2005, https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5420. 
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Kviss Búmm Bang 
 

Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir og Vilborg Ólafsdóttir skipa sviðslistahópinn 

Kviss Búmm Bang. Hópurinn var stofnaður 2009 og er ennþá starfandi í dag. Eva Björk er 

með Masters gráðu í Performance making frá Goldsmiths háskóla í London, Eva Rún og 

Vilborg Ólafsdóttir útskrifuðust af Sviðshöfundabraut við Listaháskóla Íslands. Saman 

deila þær bakgrunni í myndlist og félagsvísindum. Sjálfar kalla þær hópinn 

„Framandverkaflokkinn”.3 

 

Hópurinn lýsir verkum sínum sem „raun-upplifunum” eða upplifunum af 

raunveruleikanum. Í verkum þeirra eru engir leikarar og engir áhorfendur, heldur einungis 

þáttakendur. Með þátttöku í verkum þeirra fara þáttakendur ferli sem þær lýsa með þeim 

hætti að þátttakandi fari: „í gegnum framlengingu af veruleikanum.” Hópurinn einbeitir sér 

að reynslu hvers þátttakanda. Markmið þeirra er að komast að því hvernig verk getur haft 

djúpstæð áhrif á þátttakendur. Þannig setja þær reynslu og upplifun þátttakanda í miðju 

verksins.4 Tilgangur verkanna er að fá þátttakandann til að upplifa verkin á annan hátt en í 

hefðbundnu leikhúsi. Með því að fá þátttakandann til að taka virkan þátt í verkinu, vona 

þær að hann taki virkari þátt í sínu eigin lífi.5 

 

Verk Kviss Búmm Bang eru mjög ólík þeim verkum sem hefðbundnu leikhús bjóða uppá 

og eru því tilvalin til samanburðar. 

  

                                                
3 Eva Rún Eva Rún Snorradóttir, „Um hlutverk leiklistar“, Reykvélin-Vefrit um sviðslistir 
(blog), 6. febrúar 2012, https://reykvelin.wordpress.com/2012/02/06/um-hlutverk-
leiklistar/. 
4Kviss Búmm Bang, „About us“, Kviss Búmm Bang-Extended Life Performance Group-, 
sótt 16. febrúar 2018, http://kvissbummbang.com/. 
5 Vilborg Ólafsdóttir, „About extended life performances“, Reykvélin-Vefrit um sviðslistir 
(blog), 17. mars 2014, https://reykvelin.wordpress.com/2014/03/17/about-extended-life-
performances/. 
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2. Kenningar og hugtök 

2.1 Hinn hefðbundni áhorfandi.  
Áhorfandi er sá sem horfir á. Orðið Theatre kemur frá gríska orðinu theatron, sem á rætur í 

orðinu theastai sem þýðir að sjá.6Það að sjá, er þá órjúfanlegur hluti af leikhús 

upplifuninni. Áhorfendur, sem á kallast ensku audience, kemur frá latneska orðinu audire, 

sem þýðir að hlusta.7 Enska orðið skilgreinir að miklu leyti hlutverk hins hefðbundna 

áhorfanda, það er, að horfa á og hlusta.  

Leikstjórinn, Jerzy Growtoski segir að það þurfi að minnsta kosti einn áhorfanda svo 

eitthvað teljist sem performans.8 Hér teflir hann fram mikilvægi áhorfandans. Í hefðbundnu 

leikhúsi í dag, getur áhorfandi gengið út hvenær sem er og hefur það engin áhrif gang 

verksins.  

Áhorfandinn er einnig mikilvægur í hinu fjárhagslega tilliti. Í því samhengi er hann 

mikilvæg forsenda þess að leikhúsið þrífist sem stofnun sem byggist á því að áhorfendur 

kaupi miða. Leikhúsið er því nauðbeygt til að taka verk til sýninga sem teljast hefðbundin 

og vinsæl (e. mainstream) hverju sinni.  

 

Ef litið er til sögulegs samhengis áhorfandans, má finna ýmsar áhugaverðar staðreyndir. 

Leikhúsið er talið eiga uppruna sinn í Grikklandi hinu forna. Til að mynda komu allt að 

fjórtán þúsund manns saman á leiklistarhátíð tileinkaðari Bakkusi í Aþenu. Áhorfendur 

voru af öllum stéttum og spegluðu þversskurð samfélagsins. Leikhúsið var 

samfélagsviðburður, sem endurspeglaði samfélagið. Lýðræðissamfélag Aþenumanna náði 

alla leið inn í arkitektúr leikhússins, en leikhúsið var undir berum himni og hluti af 

leikmyndinni var borgin í kring. Gríska leikhúsið var kostað af ríkinu og var ætlað að 

virkja lýðræðið.  

                                                
6 „Theatre“, orðabók, Merriam-Webster, sótt 6. febrúar 2018, https://www.merriam-
webster.com/dictionary/theatre. 
7 „Audience“, orðabók, Merriam-Webster, sótt 6. febrúar 2018, https://www.merriam-
webster.com/dictionary/audience. 
8 Jerzy Grotowski, Towards a Poor Theatre, ritstj. Eugenio Barba (London: Methuen, 
1996). 
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Gríska leikhúsið undirstrikar beint samband leikhússins við samfélagið sem það talar við. 

Þar af leiðandi undirstrikar það beint samband þess við áhorfandann. Áhorfendur voru 

virkir sem samfélag. Kórinn í grísku leikhúsi táknaði samfélagið og samfélagið gat speglað 

sig í kórnum. Áhorfendur áttu hlutdeild í því sem átti sér stað á sviðinu  

Það var svo með stofnun einkaleikhúsa á 17. öld sem bilið fór að breikka milli áhorfenda 

og leikhússins. Að öllum líkindum var það hækkun á miðaverði sem minnkaði aðgang hins 

almenna borgara að leikhúsinu. Með þessu breyttist áhorfendahópurinn. Leikhúsið þjónaði 

frekar efri stéttum og því fylgdi ákveðin breyting á hegðun áhorfenda, sem fól í sér óvirkni 

og kurteisi. Sérstaklega var þetta áberandi í enskum leikhúsum, en enska leikhúsið varð 

með þessu það sem kallast borgaralegt (e. Bourgesois).9  

Leikhúsið er samfélags viðburður, sem á sér stað bæði í áhorfendasalnum og á sviðinu. 

Verkið og áhorfandinn eru í sama rýminu og bæði rýmin eru leikhús. Hefðbundið leikhús 

byggir á aðskilnaði áhorfenda og leikara þó svo að þeir deili rýminu. Gay McAuley segir í 

bók sinni, Space and Performance að leikhús sé byggt á rýmissambandi áhorfanda og 

leikara, að þeir deili rými á ákveðnum stað á ákveðnum tíma. Samband leikhússins sjálfs 

byggir því ekki á sambandi þess við hið dramatíska eða hið leikræna, heldur á 

ofangreindu.10 

Aðskilnaðurinn er innbyggður í arkitektúr hins hefðbundna leikhúss. Hann er í raun 

innbyggður í hönnuninni, þar sem sætaskipan er niðurnjörvuð.  Áhorfandinn hefur ekkert 

val, honum er skylt að fylgja settum reglum.  Honum ber að sitja á sínum stað frá upphaf til 

enda sýningarinnar. Í upphafi eru ljósin dempuð og áhorfandinn lætur lítið fyrir sér fara í 

myrkri og þögn. Skilaboðum hefðbunda leikhússins er miðlað aðeins til augna og eyrna. 

Áhorfendur hafa gengist undir hina óvirku stöðu, reglur og viðmið sem honum er skylt að 

fylgja.  

Í raunveruleikanum fylgja einnig reglur sem segja til um hvernig má og má ekki haga sér 

og þær reglur móta hlutverk áhorfandans. Áhorfandinn er því alltaf tvöfaldur áhorfandi. 

Hann er áhorfandi að ‘lífinu’ og samfélaginu og fer svo í leikhús og er leikhúsáhorfandi. Í 

hverdagsleikanum erum við upptekin að því að viðhalda okkar eigin ‘performansi’ á okkur 

                                                
9 Susan Bennett, Theatre audiences : a theory of production and reception, 2. útg. 
(London ; New York: Routledge, 1994), 18–20. 
10 Gareth White, Audience participation in theatre : aesthetics of the invitation (Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2013), 6–7. 
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sjálfum. Sem áhorfendur erum við að gegna hlutverki sem áhorfendur en einnig erum við 

að gegna hlutverki okkar eigins sjálfs.11 Áhorfandinn hefur því margskonar virkni en 

honum er óheimilt að virkja hana innan veggja leikhússins. Möguleikar 

upplifunarleikhússins felast meðal annars í því að nýta hina raunverulegu virkni sem 

áhorfandinn býr yfir.  

 

2.2 Upplifunarleikhús  
 

Immersive theater eða upplifunarleikhús er ákveðin tegund leikhússins sem sprottið hefur 

upp á síðustu árum og hefur víðsvegar notið vinsælda. Þeir hópar sem hlotið hafa 

alþjóðlega viðurkenningu í þessum geira eru hópar á borð við Blast Theory, De La Guarda, 

Ontroerend Goed, Punchdrunk, Shunt og Artangel.12 Sá íslenski hópur sem hvað best fellur 

undir skilgreiningar upplifunarleikhússins er sviðslistahópurinn Kviss Búmm Bang.  

Orðið ‘immerse’ þýðir á íslensku að sökkva eða að kafa, öllu heldur að kafa djúpt, sökkva 

sér í eitthvað, kafa ofan í eitthvað.13  

Orðið upplifun er skilgreint sem lífsreynsla, ævintýri og viðburður.14 Með upplifun ertu að 

lifa eitthvað. Fara lifandi í gegnum eitthvað og eignast reynslu. Reynsla er eitthvað sem þér 

hlotnast og verður hluti af þér.  

Ef þessi tvö hugtök eru tengd saman, að kafa og að upplifa, er hægt að segja sem svo að 

vera áhorfandi í upplifunarleikhúsi sé að kafa ofan í upplifunina sem leikhúsið færir þér og 

úr verður lifuð reynsla. Að kafa í upplifun hefur áhrif á alla skynjun og á allan líkamann 

þar sem í upplifunarleikhúsi er áhorfandinn miðjan á verkinu og verkið umlykur hann. Því 

má með sanni segja að upplifun sé kjarninn í upplifunarleikhúsi. 

 

Verk sem falla undir skilgreiningu upplifunarleikhúss eru eins ólík og þau eru mörg.  Sum 

verkin eru mjög innileg, persónuleg og náin, önnur eru stór í sniðum og ópersónuleg. Sum 

þeirra hafa línulega eða samheldna frásögn og jafnvel byggð á þekktum leikverkum, önnur 

lausari í sér, með lítinn eða engan eiginlegan söguþráð. Verkin geta átt sér stað í 

                                                
11 White, 5–6. 
12 Josephine Machon, Immersive theatres : intimacy and immediacy in contemporary 
performance (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013), xv. 
13 „Immerse“, orðabók, Snara, sótt 12. febrúar 2018, https://snara.is/. 
14 „Upplifun“, orðabók, Snara, sótt 12. febrúar 2018, https://snara.is/. 
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hversdagslegum rýmum, svo sem almenningsrýmum, eða óhefðbundnum leikrýmum eða 

jafnvel í galleríum og svo leikhúsi. Verkin höfða til allra skynfæra manneskjunnar, vinna 

með upplifun, rannsóknir á rýmum og sambandi áhorfanda og flytjanda.15 En hvaðan 

kemur upplifunarleikhús? 

 

2.3 Uppruni upplifunarleikhúss 
 

Ákveðnar aðferðir og tækni upplifunarleikhússins koma að einhverju leiti frá 

módernistatímanum, sem má rekja til seinni hluta 19. aldar til upphafs þeirrar 20.  Þessi 

tími einkennist af tilraunum og sambræðslu ýmissa listforma eins og leikhúss, danslistar, 

kvikmynda og myndlistar. Einnig má finna þessu stað í heimspeki þessa tíma. Það er 

einmitt þessi sambræðsla sem er einkennandi fyrir upplifunarformið. Þessi þverfaglega 

nálgun sambræðslunnar var á sínum tíma rannsökuð af Dadaistum, expressionistum og 

súrrealistum í leit þeirra að ‘uppbyggingu næmninnar’. Næmnin er lykilatriði í upplifun, 

því næmari sem þú ert því auðveldara áttu með að taka á móti upplifun. Hugtakið um 

næmni nær svo dýpra í upplifunarforminu með tilraunum þess að takast á við heilskynjun 

og reynslu sem líkaminn geymir, holdgaða reynslu.16  Þessi þverfaglega nálgun hefur áhrif 

inn í sjöunda áratug síðustu aldar. Listamaðurinn Allan Kaprow, sem er frumkvöðull á 

sviði gjörningalistar er greinilega undir þessum áhrifum í bók sinni The Assemblages (a 

gathering of persons and things), Environments and Happenings.17  

Með Happenings leitaðist Allan Kaprow eftir efldri upplifun á hversdeginum. Áhorfendur í 

verkum hans blönduðust saman við tíma og rými og glötuðu þar með auðkennum sínum 

sem áhorfendur og urðu virkir þáttakendur innan tímans og rýmisins.18 Með því að auka 

upplifun á hversdeginum með alls kyns listformum er einnig verið að vinna með að afmá 

mörk raunveruleika og skáldskapar. Eins og t.d að hugsa lífið sem einhvers konar leikhús 

og leikhús sem framlengingu á lífinu. Kaprow útskýrir það á þann hátt: „the line between 

art and life should be kept as fluid, and perhaps indistinct, as possible “.19  

                                                
15 Gareth White, „On immersive Theatre“, Theatre Research International 37, tbl. 03 (4. 
september 2012): 221–22, https://doi.org/10.1017/S0307883312000880. 
16  e. Lived experience/embodied experience 
17 Machon, Immersive theatres, 29. 
18 Claire Bishop, ritstj., Participation, Documents of contemporary art (London: 
Whitechapel; Cambridge: MIT Press, 2006), 102. 
19 Allan Kaprow, „Assemblages, Environments & Happenings“, í Happenings and Other 
Acts, ritstj. Mariellen Sandford (London and New York: Routledge, 1995), 235. 
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Tíminn gegnir lykilhlutverki hjá Kaprow. Áhorfendur upplifðu tímann í verkunum hans 

sem rauntíma, en ekki skáldaðan tíma eins og vaninn er í hefðbundnu leikhúsi. Þessar 

tilraunir með tímann setja áhorfandann í öndvegi því sá tími sem áhorfandinn upplifir er 

tíminn sem skiptir verkið mestu máli. Tíminn hefur einnig áhrif á rýmið, þar sem 

áhorfendur og flytjendur deila rými samam í rauntíma. Þessi aðferð vinnur að því að afmá 

hlutverkaskipan á milli þeirra. 

 

Til hliðar við þessa þróun í leikhúsi á sér stað samsvarandi þróun í myndlist sem afmáir 

algerlega fjarlægðinna á milli áhorfenda og flytjenda, með svo kölluðum ‘einn-á-einn’ 

verkum. Í þeim verkum er um að ræða einn áhorfanda og einn flytjanda. Áhorfandinn er 

þáttakandi og jafnvel sam-flytjandi og verkið er hannað fyrir hann og gerir hann að miðju 

verksins. Áhorfandinn hefur áhrif á gjörninginn og gjörningurinn hefur áhrif á hann. Dæmi 

um listamenn sem notuðust við slíkar aðferðir eru Marina Abramovic og Yoko Ono20. 

 

Það er svo ekki fyrr en á níunda áratug síðustu aldar sem orðið ‘immersive’ verður til.  

Orðið kemur úr heimi tölvunarfræðinnar. Orðið lýsir tölvukerfum sem framkalla þrívítt 

myndefni sem ætlað er að umlykja notanda kerfisins.21 Á sama tíma lýsir orðið tölvukerfi 

sem „aflar upplýsinga eða örvunar á hinum ýmsu skynfærum, öðrum en einungis sjón og 

heyrn”.22 Í þessu samhengi er átt tölvukerfi sem innhalda gagnvirka tölvuleiki og 

sýndarveruleika. 

 

Þó svo að upplifunarleikhús eigi rætur sínar að rekja til þróunar leikhúsformsins á sjöunda 

áratugnum er leikhúsið skyldara hugtakinu úr tölvunarfræðunum og því merkilegt að skoða 

það samhliða. Tölvunarfræði og leikhúsfræði nota mjög svipaða skilgreiningu á immersion. 

Enda virðast báðar greinar miða að sama markmiði. Að setja áhorfandann/notandann í 

miðjuna, að umlykja notandann/áhorfandann, gefa honum færi á að hafa áhrif á heiminn 

sem hefur verið skapaður fyrir hann, að getað hreyft sig innan hans, að eigin vilja og nota 

fleiri en tvö skilningarvit. 

 

                                                
20 Machon, Immersive theatres, 31–33. 
21 Machon, 58–59. 
22 Machon, 21. 
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 Munurinn á tölvuleikja upplifun og upplifun í upplifunarleikhúsi er að mati Josephine 

Machon sá, að í stað þess að upplifa leikinn eins og þú sért ‘á staðnum’, þá ertu 

raunverulega á staðnum í upplifunarleikhúsi. Upplifunin er vissulega skálduð eða hönnuð 

að einhverju leyti og í sumum tilfellum hluti af öðrum heimi, en líkaminn er á staðnum. 

Líkamin lifir reynsluna öðruvísi, hann á í samskiptum við umhverfi sitt á áþreifanlegan 

hátt, sem er að mati Machon þungjamiðja „ of the immersive experience”.23  

 

Upplifunarleikhúsið sprettur að vissu leyti upp úr þörfinni sem tækni og þar á meðal slíkir 

tölvuleikir bjóða uppá. Tölvuleikir einangra þig frá raunveruleikanum og því að vera 

raunverulega á staðnum. Listfræðingurinn Nicolas Bourriaud vill meina að vélvæðing 

hversdagslegra athafna, eins og til dæmis að fara í hraðbanka í stað þess að tala við 

gjaldkera, komi í veg fyrir ákveðin mannleg samskipti. Í vélvæddu samfélagi minnka 

raunveruleg samskipti, samtöl verða sjaldgæfari. Menn eyða meiri tíma á internetinu en í 

að eiga í raunverulegum samskiptum.24 

 

Michael Morris, meðlimur Artangel, upplifunarleikhópsins, vill meina að nútíma 

áhorfendur sýni áhuga á tilfinningaupplifun í ríkari mæli vegna hve miklum tíma þeir eyða 

á internetinu og að upplifunarleikhús geti minnt áhorfendur á hvað það er að lifa lífinu 

lifandi. Einnig segir Morris að upplifunarleikhús búi til rými sem blæs lífi í mannleg 

samskipti, hversu skáldleg sú samskipti kunna að vera.25 

 

Með því að beina sjónum að því hvaðan upplifunarleikhús kemur og hvað það stendur 

fyrir, er mikilvægt að hafa í huga hversu ungt hugtakið er. Hugtakið kom ekki fram á 

sjónarsviðið fyrr en í kringum 2004 og einhvers staðar á tímabilinu 2005-2010 var það 

skilgreint sem ‘tegund af leikhúsi’. Í ljósi þess hversu ung þessi tegund leikhúss er, er lítið 

til af heimildum.  

 

Einnig er forvitnilegt að skoða hvaðan þörfin fyrir slíka tegund leikhúss sprettur. Þörfin 

sprettur upp úr því hversu óvirk manneskjan er orðin í samskiptum í vélvæddu samfélagi 

annars vegar og hins vegar, hversu óvirkur hefðbundinn áhorfandi hefur orðið í gegnum 

                                                
23 Machon, 61. 
24 Nicolas Bourriaud, „Relational Aesthetic“, í Participation, eftir Claire Bishop (London : 
Whitechapel ; Cambridge, MA: MIT Press, 2006), 162. 
25 Machon, Immersive theatres, 72. 
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tíðina. Þegar búið er að bera kennsl á slíka þörf er hægt að finna til aðferðir til að takast á 

við hana. 

 

2.4 Megineinkenni upplifunarleikhúss 

 

Í kaflanum hér á undan eru raktar meginástæður þess að upplifunarleikhús varð til, bæði 

sem hugtak og sérstök tegund leikhúss. Það sem ber hæst er afstaða til áhorfandans. 

Hefðbundni áhorfandinn víkur fyrir nýjum áhorfanda sem kallast þátttakandi. 

Þátttakandinn er orðinn miðja þessara verka. Þátttakandi í upplifunarleikhúsi tekur með sér 

tólin úr hefðbundna leikhúsinu og er þar með áhorfandi og áheyrandi og í þokkabót hefur 

hann bein áhrif á verkið, þannig að hann verður í raun flytjandi og samstarfsaðili.26 Mike 

Pearson vísar í bók sinni, Site-Specific Performance á áhorfandann sem þáttakanda og 

skynjanda, seinna heitið fær hann lánað frá Mishu Meyers, sem setur skynjun þáttakandans 

í forgrunn „whose active, skilful, embodied and sensoog rial engagement alters and 

determines a process and its outcome.”27 Mörg heiti hafa orðið til yfir þennan nýja 

áhorfanda enda hefur hlutverk hans stækkað og breyst töluvert og því erfitt að gefa honum 

nafn við hæfi. Í þessari ritgerð verður notast við hugtakið upplifandi til að undirstrika vægi 

upplifunar hjá þátttakanda. 

 

Upplifandinn er órjúfanlegur hluti af upplifunarleikhúsinu. Án hans væri ekkert 

upplifunarleikhús. Á meðan hinn hefðbundni áhorfandi getur gengið út af sýningu og það 

hefur engin áhrif á verkið, þá er upplifandinn grunn forsenda upplifunarverksins. Þar sem 

upplifandinn er órjúfanlegur hluti af þessarri tegund leikhúss er nauðsynlegt að skoða hvers 

kyns upplifanda þessi tegund leikhúss býr til. Einnig er vert að skoða hvaða aðferðum er 

beitt við að gera hann að upplifanda í stað einungis áhorfanda. Margir af brautryðjendum í 

mismunandi tegundum gagnvirks-og þátttöku leikhúsa, til að mynda Augusto Boal, 

Richard Schechner, Judith Malina og Julian Beck, töldu mikla möguleika felast í 

endurskilgreiningu á sambandi áhorfandans og flytjandans. Slíkar fullyrðinar voru byggðar 

                                                
26 Machon, 73. 
27 Mike Pearson, Site-specific performance (Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New 
York: Palgrave Macmillan, 2010), 178. 
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á skynjun þeirra og skilningi á, að hin hefðbundna áhorfenda ‘skipan' væri þjakandi, 

fangelsandi og kúgandi og frelsi áhorfandans fælist í virkni hans.28 

 
Virkni áhorfandans hefur áhrif á það hvernig upplifunarverk eru búin til. Ef áhorfandinn er 

svona stór hluti af verkinu gefur auga leið að flytjandinn eða höfundurinn getur ekki verið 

með heildstætt, steinrunnið höfundaverk. Gagnvirkni af þessu tagi er undirbúin á þann hátt 

að búa til rými fyrir gagnvirknina. Höfundar geta heldur ekki undirbúið heildstætt handrit 

fyrir sig eða sinn karakter, séu karakterar í verkinu. Línur karakterana verða að vera 

viðbúnar óteljandi mögulegri gagnvirkni upplifandans. Upplifandinn hefur áhrif á flutning 

flytjandans, sem hefur aftur áhrif á upplifandann, sem hefur svo heildaráhrif á verkið.  

Þetta er ófyrséð keðjuverkun. Framleiðsla og upplifun á sér stað samtímis og hefur 

víxlverkun. Virkur áhorfandi virkjar umhverfi sitt.29Þetta er afar ólíkt því sem gerist í 

hefðbundnu leikhúsi. Rammmi hins hefðbundna áhorfanda til víxlverkunar felst helst í 

viðbrögðum hans, eins og hlátri eða klappi. Hvorugt hefur áhrif á framvindu sýningarinnar. 

 Höfundur í upplifunarleikhúsi getur undirbúið einhvers konar ramma verksins, í stað 

eiginlegs handrits og skilið eftir eyður fyrir sig og upplifendur til að fylla inn í. Ein aðferð 

sem upplifunarleikhúsið nýtir sér er að skapa ferla sem falla að ramma verksins. 

Þess vegna mætti kalla þá sem skapa upplifunarleikhús ferlishöfunda. Það sem á sér stað í 

þessu ferli milli upplifenda og höfunda er flókið samspil. Stjórn, eftirlit og 

höfundaverk/höfundaréttur er sameiginlegur.  Umboð verksins er í höndum beggja aðila. 

Bæði ferlishöfundur og upplifandi eru í þeim skilningi gerendur (e.agent).30 Í þessu 

samhengi er gerandi áhrifa-og orsakavaldur. Þar sem upplifandi fær tækifæri til að vera 

gerandi í slíkum aðstæðum verður hann að sjálfi (e.subject) í stað þess að vera viðfang 

(e.object). Sjálf er sjálf-íhugult og sjálfs-ábyrgt, þ.e. ábyrgt fyrir gjörðum sínum.31 Ef 

upplifandinn er sjálf getur hann haft áhrif, ekki bara innan verksins, heldur einnig utan 

þess.  

Eðli upplifunarverka er slíkt að landamæri verks og veruleika verða oft óskýr. Verkin eru 

hönnuð til að umlykja áhorfandann algerlega, þannig að erfitt getur verið að henda reiður á, 

                                                
28 White, „On immersive Theatre“, 222. 
29 White, Audience participation in theatre: aesthetics of the invitation, 23. 
30 White, 31–32. 
31 White, 25. 
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hvað er verkið og hvað ekki. Eins og áður hefur komið fram er um tvöfalda virkni að ræða 

hjá upplifanda, svo mörkin á milli þess að vera upplifandi og sjálf geta einnig afmáðst. 

Erfitt getur verið að átta sig á í hvaða hlutverki upplifandi er, þegar hann hefur tvennum 

hlutverkum að gegna. Í hefðbundnu leikhúsi eru þessi mörk mjög skýr. Áhorfandinn er 

ekki hluti af verkinu og hann er meðvitaður um að vera í leikhúsi.  

Í tilfelli upplifunarleikhúss er upplifandanum fengnar viðmiðunarreglur til stuðnings, 

einhverskonar samningur um að heimurinn sem hann er um það bil að stíga inn í sé 

öruggur. Samningurinn getur hjálpað upplifanda að fara lengra inn í verkið, vitandi að 

verkið er öruggt.32 Slíkur samningur getur tekið á sig ýmsar myndir. Svo dæmi sé tekið er 

ýmist kynnt fyrir upplifanda sérstakur rammi eða regluverk verksins, sömuleiðis er í 

sumum tilfellum kynntur til sögunnar leiðsögumaður sem fylgir honum í gegnum verkið. 

Önnur slík aðferð er að undirbúa einhvers konar rými þar sem upplifandinn fær tíma til að 

aðlagast áður en hann fer svo inn í verkið, einhvers konar biðstofu.33  

 

Eitt megin einkenni upplifunarleikhúss er að það gerir upplifandanum kleyft að fullnýta 

skynfæri sín til upplifunar, því upplifunarleikhúsið leggur brýna áherslu á öll skynfæri 

mannsins og allsherjar notkun þeirra. Slík áminning um heildargetu mannlegra skynfæra 

opnar á ný regluverk um samskipti og gagnvirkni. Það að minna einstakling á slíka getu, 

gefur upplifandanum færi á tengjast sínum eigin líkama og annarra.34 Í hefðbundnu 

leikhúsi er áhersla lögð á sjón og heyrn en upplifunarleikhúsið virkjar fleiri skynfæri eins 

og t.d lykt, bragð og snertingu. 

 

Lyktarskynið magnast í upplifunarleikhúsi. Í hefðbundnu leikhúsi er áhorfandinn einkar 

óvanur að finna lykt sem tengist verkinu. Lykt getur komið frá öðrum áhorfendum eða úr 

salnum, en hún er sjaldnast notuð til að miðla einhverju til hans úr verkinu. Í sumum 

upplifunarverkum ganga listamennirnir svo langt að hanna lyktar-skema fyrir verkið til að 

auka á möguleika upplifunar. 

Þegar búið er að virkja lyktarskynið er erfitt að verða ekki var við lykt verksins/rýmisins 

sem er nú þegar til staðar. Lykt er það skyn sem er beintengdast minninu. Lykt sem 

                                                
32 Machon, Immersive theatres, 40. 
33 Machon, 84. 
34 Machon, 80. 
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upplifandinn finnur í verkinu getur, á áhrifaríkan hátt, kallað fram gamlar minningar. Með 

því býr lykt til brú frá fortíð til framtíðar, frá gamalli reynslu til lifandi reynslu í núinu. 

Lykt tengd minningu getur svo vakið upp tilfinningaviðbrögð sem hafa svo aftur bein áhrif 

á hvernig upplifandi upplifir tiltekið verk.35 

   

Annað skynfæri sem upplifunarleikhúsið nýtir sér er snertiskynið. Snertingin hefur bein 

áhrif á líkama upplifandans, þar sem upplifandinn og verkið bókstaflega mætast. Það að 

geta snert flytjanda eða flytjendur verksins eykur einnig á heildarupplifun. Með því að geta 

hreyft sig innan verksins er upplifandinn á einhvern hátt að snerta upplifunina. Eitthvað 

sem hann fær aldrei að gera sem hefðbundinn áhorfandi. Þegar upplifandinn snertir verkið 

er upplifandinn verkið. Verkið fer í vöðva upplifandans, í hreyfiminni hans, í beinin, í 

blóðið, í frumurnar. Það breytir því hvernig hann skynjar, túlkar og greinir verk.36 Rosalyn 

Driscoll orðar þetta svo í bók sinni Aesthetic touch: 
„Touching ground, the aesthetic experienced in the body- in muscle and bone, gut and heart. 
Touching is the body asking questions and finding answers…not a bloodless, intellectual 
exercise but a somatic, sensory knowing by the body-mind… The participation of the body in 
exploring art expands the possible sources of meaning.”37  

 

Með snertingu og notkun á snertiskynjun er upplifunarleikhús meðal annars að reyna að 

líkama reynslur upplifandans. Upplifandinn kemur inn í viðburðinn með sínar eigin 

holdgaðar reynslur. Þessar reynslur geta verið samfélagslegar, menningarlegar, 

lífeðlisfræðilegar, sögulegar, pólitískar og svo framvegis. Líkaminn er í þessu samhengi 

minni. Snertingin getur orðið að minningu. Snerting getur endurkallað minningu. Með því 

að nota aðferðir snertiskynjunar, er öðru minni en því ‘huglæga’ veitt þáttaka í reynslunni 

sem verkið er.  

Líkaminn er fær um að læra með snertingu og um leið, búa til þekkingu. Með því að snerta 

flytjandann og verkið sjálft, býr líkaminn til sameiginlega þekkingu. Upplifunarverkið 

miðlar sameiginlegri reynslu líkama.38 Upplifunarleikhús gefur líkama upplifandans færi á 

að vera virkur og mikilvægt skynjunartæki sem hið hefðbundna leikhús hefur tekið af 

honum. 

 

                                                
35 Machon, 76–77. 
36 Machon, 79. 
37 Rosalyn Driscoll, „Aesthetic Touch“, í Art and the senses, ritstj. Francesca Bacci og 
David Melcher (Oxford: Oxford University Press, 2011), 111. 
38 Machon, Immersive theatres, 44. 
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Hinn hefðbundni áhorfandi hefur í gegnum tíðina að skynjað verk með vitsmunum sínum 

og skynsemi, en fengið lítil sem engin tækifæri til að skynja með líkama sínum eða 

tilfinningum. Vestrænt samfélag hefur, með sinni tvíhyggju flokkað þessar mismunandi 

skynjanir í tvo flokka, þar sem vitsmununum er hampað.  

 

Josephine Machon fjallar um hugtakið (Syn)aesthetic sem svar við hugmyndafræði 

vestrænnar tvíhyggju skynfærana. (Syn)aesthetics á rætur að rekja til orðsins ‘synaesthesia’ 

(hið gríska syn sem þýðir ‘saman’ og aisthesis, sem þýðir ‘skynjun’ eða ‘næmni’). 

(syn)aesthetic lýsir því þeirri hugmynd að líkaminn sé næm leiðsla fyrir skilning og mat á 

listaverkum almennt, og sérstaklega í upplifunarleikhúsi.  Að nota (syn)aesthetics sem 

aðferð við greiningu setur einstaklingsbundna, tafarlausa og milliliðalausa greiningu í 

forgang við túlkun. Samofið þeirri skilgreiningu og greiningu eru hugmyndirnar sem áður 

hafa komið fram um ‘líkamlegt minni’ og ‘holdgaða vitneskju’. Þær hugmyndir lýsa 

ákveðinni ‘innsæisþekkingu’ sem eiga rætur sínar að rekja til frumhvata, sem ná til 

tilfinninga-og lífeðslifræðilegrar getu líkamans. (Syn)aesthetic virkjar hinn ‘hugsandi 

líkama’ sem hefur hæfni til að eiga í samskiptum og að túlka. Bæði sem sérstaka einingu 

sem túlkar og skynjar á sinn eigin hátt, án vitsmunalegrar skynjunar og í samtali við þá 

skynjun. Oft getur líkamleg skynjun komið á undan og verið undanfari vitsmunalegrar 

skynjunar. Getur jafnvel verið grunnur þess konar skynjunar. Gott dæmi um þetta er ótti. 

Líkaminn skynjar ótta og býr til líkamleg viðbrögð við honum, hraðan hjartslátt, svita og 

öndunarerfiðleika, sem svo vitsmunirnir taka við og túlka. (Syn)aesthetic sem aðferð brýtur 

niður landamæri milli þess sem er raunverulegt og þess sem er ímyndað. Þess sem er grafið 

innra með upplifanda, til að kalla fram upplifun af leyndu ástandi, þess sem ekki er hægt að 

lýsa með orðum. Þess konar aðferð við túlkun getur þá haft áhrif á upplifandann sem 

vitsmunir hans ná ekki til. Einnig er hægt að taka tillit til þess konar túlkunar eftir að 

verkinu er lokið, en ef upplifandinn endurkallar minningu verksins út frá þeim forsendum, 

er ljóst að hann vinnur öðruvísi úr verkinu, úrvinnslan verður önnur.39 

 

Ljóst er að ýmsum aðferðum er beitt í upplifunarleikhúsi til að breyta upplifun 

áhorfandans. Áhorfandinn er settur í miðju verksins sem umlykur hann alveg. 

Upplifunarleikhúsið virkjar áhorfandann og gerir honum kleift að virkja verkið um leið. 

                                                
39 Machon, 105–6. 
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Skynfæri áhorfandans eru virkjuð að öllu leyti sem gera honum kleift meðal annars að 

snerta verkið. Líkaminn er í brennidepli og hann fær tækifæri til að túlka án þess að þurfa 

styðja sig við vitsmuni. Öll upplifun og reynsla er því mjög ólík því sem á sér stað í 

hefðbundnu leikhúsi. 
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3. Viðtöl  

3.1. Listamenn 
 

Mikilvægt er að skoða hvernig þessi aðferðarfræði er í framkvæmd. Í þessum kafla verður 

farið í hvaða aðferðir Kviss Búmm Bang hópurinn notar til að breyta upplifun áhorfanda 

samanborið upplifun hans í hefðbundnu leikhúsi. 

 

Hópurinn segir hið hefðbundna leikhús vera íhaldssaman miðil og telur það vera í gíslingu. 

Í gegnum árin hefur hópurinn verið virkur í því að reyna að breyta leikhúsinu. Hún segir 

upphaf leiklistar mun tengdara helgisiðum, upplifun og innlimun en ekki þessu „endalausa 

storytelling “ sem á sér stað í hefðbundnu leikhúsi.  

Stefna hópsins einkennist af því að vera í andstöðu við hið hefðbundna leikhús. Stefna 

hópsins á mjög skylt við áherslur upplifunarleikhússins, án þess þó að það sé yfirlýst 

markmið hópsins. Hópurinn hefur sjálfur ekki titlað verk sín sem upplifunarleikhús, en 

aðferðir þeirra líkjast aðferðarfræði upplifunarleikhússins að mestu leyti. Hópurinn leggur 

ríka áherslu á upplifun og stöðu upplifandans í verkum sínum og þess vegna er mikilvægt 

að skoða aðferðir þeirra. 

Hópurinn sækir innblástur sinn í raunverulegar aðstæður. Nefnir hópurinn sérstaklega 

aðstæður eins og fermingarveislur, hundasýningar, fjölskylduboð og segja þær lítinn mun á 

þeim aðstæðum og leikhúsi. Upplifun þeirra af raunveruleikanum eða þá sérstaklega 

‘eðlileikanum’, er sú að þær eigi ekki heima í honum og séu þess vegna með önnur 

gleraugu á veruleikann. Þá reynslu taka þær inn í listsköpun sína. 

 

Hópurinn telur þó einhverja möguleika í leikhúsforminu. Til dæmis felast möguleikar í því 

að hægt sé að loka hurðinni að leikhúsinu í óákveðinn tíma og geta svo ráðið því hvenær 

hún er opnuð aftur. Þetta gefi hópnum færi á að hafa áhorfandann á sínu valdi í ákveðin 

langan tíma. 

 

Eins og glögglega kom fram í viðtalinu, hafnar hópurinn afstöðu hins hefðbundna leikhúss 

til áhorfandans. Að mati hópsins fær hinn hefðbundni áhorfandi aldrei tækifæri til að 

upplifa neitt nýtt, þó svo að hann sjái ný verk. Telur hópurinn það vera vegna þess að 

áhorfandinn sé alltaf í sama hlutverkinu, hann sitji bara í myrkri og sé látinn í friði. Hópinn 
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langar að taka áhorfandann inn í annað hlutverk. Þessi afstaða á vel við afstöðu 

upplifunarleikhússins til áhorfandans. Upplifunarleikhúsið vill virkja hinn löngum óvirka 

áhorfanda, gefa honum nýtt hlutverk. 

 

Hópurinn telur hefðbundið leikhús reyna að láta áhorfandann fara í gegnum lifða reynslu 

með hugmyndinni um „karþarsis “ en segja þá nálgun einungis uppgötvun inn í sögu 

annara. Þá endurtekur hann mikilvægi þess að þátttakandinn verði sjálfur að fara í gegnum 

reynsluna til að hún hafi tilætluð áhrif. Hann bendir einnig á að áhorfendur hafi ekki 

nægileg tæki eða tól til þess að meðhöndla reynsluna sem þeir verða fyrir í hefðbundnu 

leikhúsi. Áhorfendur er hlaðnir afþreyingu, bæði í leikhúsinu og utan þess. Meira að segja 

gefst áhorfandanum alltaf færi á því að komast í afþreyingu í símanum sínum á meðan 

sýningu stendur.  Það kemst hann upp með vegna þess að hann er ósýnilegur, ósýnilegur 

fólkinu sem stendur á sviðinu. Áhorfendur eru ekki teknir inn og gætu allt eins gengið út. 

Hópurinn spyr sig af hverju svo óvirkur áhorfandi ætti að taka inn það sem er að gerast, 

hvað þá að það sem gerist hafi umbreytandi áhrif á hann. Af hverju í rauninni áhorfandinn 

sé þarna yfir höfuð ef hann er aldrei tekinn inn? Að lokinni sýningu gefa áhorfendur sér 

ekki einu sinni tíma til að melta reynsluna sem þeir verða fyrir. Áhorfendur hafa þann kost 

að skilja við verkið um leið og þeir ganga út og halda afþreyingunni áfram heima við. 

 

Hópurinn er með skýra stefnu er varðar aðstoð við þátttakandann og aðlögun að verkinu, 

einhvers konar samning. Hópurinn notast alltaf við reglur sem þær lesa fyrir alla. Ein regla 

felur í sér að farsímar og afþreyingartæki eru tekin af þátttakanda við komu hans á verkið. 

Aðlögunin er í þessu tilfelli ætluð til þess að þátttakandinn sé tilbúinn og meðvitaður um 

hvað hann er að gangast undir. Ein aðferð við að aðlaga þátttakandann að verkinu er að 

gefa honum hljóðverk, sem hann hlustar á í einrúmi áður en verkið byrjar. Hljóðverkið 

þjónar einnig tilgangi inngangs. Í Djöfulgangi hefst verkið á BSÍ og þáttakendur hlusta á 

hljóðverk á leiðinni til Grindarvíkur þar sem verkið heldur áfram. Í Hæli í 

Borgarleikhúsinu hófu þátttakendur verkið með því hitta Seiðkonu (e. shaman) sem fór 

með möntru sem þátttakendur endurtóku með henni. Mantran sinnir sömuleiðis hlutverki 

sem inngangur inn í verkið. Hópurinn telur mikilvægi þess að þátttakandinn fái að aðlagast 

verkinu einnig liggja í því, að hann fái tækifæri til þess að leyfa félagsmótuninni, hver 

hann er í samfélagslegum skilningi, að renna af sér. Hópurinn segir það ekki takast í 
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hefðbundnu leikhúsi og leggur hópurinn til að hinn hefðbundni áhorfandi fái klukkutíma 

áður en verkið byrjar, til að sitja í þögn eða dansa af sér egóið. 

 

Verk hópsins hafa orðið með árunum meira og meira að einstaklingsmiðaðari upplifun. 

Verkin hafa öll verið það á einhvern hátt, þar sem einstaklingurinn er í miðju verksins sem 

þáttakandi, en hópurinn hefur einnig unnið að því að gera upplifun verka sinna að 

persónulegri upplifun þátttakandans. Í fyrstu verkum hans vann hópurinn með handrit. Þá 

vann hann með línulega framvindu og frásagnaraðferð, með þáttakandanum sem karakter í 

þeirri sögu. Í seinni tíð vann hann meira með hugmyndina um ferli. Í þeim ferlum var 

þátttakandinn einungis í hlutverki síns sjálfs, sem ferðast í gegnum ferlið sem hópurinn 

hannar.  

 

Með því að færa áhersluna frá karakterum og inn á þitt eigið sjálf myndast meira rými fyrir 

persónulegar upplifanir í verkunum. Upplifanir sem vinna með minningar, tilfinningar og 

úrvinnsla þeirra með einhves konar aðferðum/meðferðum. Í Djöfulgangi fóru þáttakendur 

einir út í hraun og töluðu við sinn eigin skugga og spurðu hann spurninga sem hann svaraði 

ekki, þannig að í raun voru þáttakendur bara að spyrja sjálfa sig. 

Það að þáttakendur leysi verkefnin einir af hendi gerir upplifunina einstaklingsmiðaða. Það 

er enginn að fylgjast með þátttakandanum og það er engin eftirfylgni hvort hann klári ferlið 

sem er hannað handa honum.  Í Hótel Keflavík skrifuðu þáttakendur bréf til manneskju sem 

þeim fannst þeir hafa vanrækt í lífinu. Einn þátttakandana átti í uppgjöri við gamla vinkonu 

sem hann hafði ekki talað við lengi. Að því leyti er þetta persónuleg upplifun. Saga 

þátttakandans blandast sögu verksins. Verk hópsins miða að því að upplifandinn upplifi 

sem mest og að verkið hafi áhrif á hann.  

 

Hópurinn segist vinna mikið með skynfæri og skilningarvit. Vill hann að þátttakandi tengi í 

magann á sér og fari út úr hausnum eða heilanum á sér. Heilinn er fastur í skilgreiningum 

sem eru manngerðar og orðum sem eru manngerð. Eitthvað sem þátttakandinn sjálfur og 

samfélagið í kringum hann hafa búið til. Skilgreiningar á borð við skilgreiningu á sjálfinu 

og vissu um hvernig ‘hlutirnir’ eru. Með myndlíkingunni að fara ofan í magann á sér eiga 

þær við að í maganum er að finna tilfinningar og að fara út úr hausnum á sér eigi við að 

þátttakandi þarf ekki að stóla á vitsmuni sína í verkum þeirra. Þessi hugmyndafræði á mjög 
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skylt við hugmyndafræði Machons um (syn)aesthetic. En aðalatriði hennar er að líkaminn 

og tilfinningar séu næm leiðsla fyrir greiningu og túlkun á verki. 

 

Í Hótel Keflavík vann hópurinn með að breyta upplifun þátttakanda á því að borða. 

Þátttakendur sátu einir og borðuðu. Fyrir hvern einasta bita sem var borðaður af máltíðinni 

átti að skrá upplifunina í skýrslu. Máltíðin tók því langan tíma. Í hefðbundnu leikhúsi fær 

áhorfandinn eiginlega aldrei reynslu af því að borða, hvað þá tækifæri til þess að breyta 

upplifun sinni á hvernig hann borðar.  

 

Hópurinn notar hugtakið um tíma sem aðferð til að breyta upplifun þátttakandans. Í fyrsta 

lagi var minnst á hinu einföldu staðreynd að því lengur sem þátttakandinn er á staðnum, 

því meiri er upplifunin og þar af leiðandi fleiri tækifæri til að fá þátttakandann til að 

upplifa. Hópurinn segir að þegar best gengur, þá hafi þátttakendur komið út úr verkinu með 

nýja sýn á lífið og upplifa að lífið verði aldrei aftur samt. Að hans mati er ekki hægt að ná 

þessum áhrifum fram á tveimur klukkutímum. Því er tíminn notaður til að fá fólk til að 

ganga í gegnum eitthvað sem á vel við hugmyndina um ‘holdgaða reynslu’ sem kom fram í 

kaflanum á undan.  

 Í verkinu Hótel Keflavík vann hópurinn með tíma á þann hátt að þær byrjuðu á því að taka 

allar klukkur af fólki, þar á meðal síma. Þær senda svo þátttakendur inn á herbergi og þar 

sátu þeir í tímaleysi og upplifðu brenglaða skynjun á tíma. Þátttakendur vissu ekki hvað 

tímanum leið og höfðu ekki hugmynd um hvað kæmi næst. Í þessum aðstæðum eru 

höfundar að gera þátttakendum ljóst hvað tími er og hvernig hann líður. Þegar þátttakendur 

vita að þeir þurfa að verja ákveðnum tíma í verkinu, í þessu tilfelli 24 stundum, þá mun allt 

verkið mótast af því.   

Í verkinu Hótel Keflavík er skynjun þátttakandans á upphafi og enda verksin brenglaðari en 

í hefðbundnu leikhúsi og það breytir upplifuninni töluvert. Tíminn í Hótel Keflavík talar 

líka inn á þema sem er vinsælt hjá Kviss Búmm Bang. Það er að allir efnislegur hlutir og 

allar hugmyndir séu „man made “, eða manna verk. Hópurinn notar tímann sem dæmi um 

hina manngerðu tilveru okkar. Tíminn er hugtak sem mennirnir fundu upp og sömuleiðis er 

það manna verk að mæla hann. Þetta manngerða verkfæri stýrir lífi okkar að flestu leyti og 

hefur að mati hópsins skaðleg áhrif á manneskjuna. Til þess að vinna á móti þessu, 

innleiddi hópurinn hugmyndir búddisma um tíma, inn í verkið. Í kjallara hótelsins leiddi 

Gunnar Hersveinn heimspekingur, athöfn, þar sem þátttakendur dönsuðu í kringum 
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frystikistu og fóru með möntruna „við stöndum hér við þessa frystikistu “ Í þeim aðstæðum 

áttu þáttakendur erfitt með að meta hvort athöfin hafi tekið korter eða klukkutíma. Í 

verkinu vinnur hópurinn mikið með að láta fólki leiðast. Með því að láta þátttakandann 

finna fyrir leiða er það um leið aðferð við að hann finni betur fyrir tímanum. Í nútíma 

samfélagi finnur þátttakandinn sjaldnast fyrir tímanum vegna þess að hann þarf sífellt að 

nýta hann.  

 

Hópurinn segir það vera rauðann þráð í verkum þeirra að fá áhorfandann til að uppgötva 

umboð sitt í raunveruleikanum í gegnum ‘skáldskapinn’ eða sköpunina. Þær segja að þegar 

þáttakanda er gert ljóst að hann sé þáttakandi í sköpuninni, gerir hann sér einnig ljóst að 

hann getur haft áhrif á sköpunina. Þetta tengist beint inn á hugmynd þeirra með 

framandverk eða verk sem framlengingu á raunveruleikanum. Ef þátttakandi áttar sig á því 

að hann hafi áhrif á verkið, sem líkist raunverulegum aðstæðum, gæti það fengið hann til 

að hugsa að hann geti haft áhrif á svipaðar aðstæður utan verksins, í raunveruleikanum. 

Þetta tókst hópnum í Hótel Keflavík þar sem þeir þátttakendur sem urðu djúpt snortnir af 

verkinu tóku niður klukkur heima hjá sér, því þeir vildu ekki vera í ofbeldissambandi við 

klukkuna. 

 

Hópurinn telur að einstaklingur geti alveg breytt heiminum bara með því að breyta líðan 

einnar manneskju. Sérstaklega ef manneskjan fær tækifæri til að heilast, sem er eitthvað 

sem hópurinn vill ná fram í verkum sínum. Í hefðbundnu leikhúsi hins vegar er hægt að 

fylla stóran sal af áhorfendum og enginn þeirra verður fyrir heilun. Þetta á vel við einkenni 

upplifunarleikhússins, en virkni upplifandans er þar í brennidepli. 

 

Hópnum finnst mikilvægt að þátttakendur þurfi að melta verkin eftir að þeim er lokið. 

Hann vill ekki að þáttakendur geti lýst verkinu með kjarnaðri setningu um hvað þeir 

upplifðu. Hann vonar að þátttakandinn komi út úr verkinu með nýja lífsreynslu, sem 

minnir hann á þá lífsreynslu að vera til. Með von um að verkin séu framlenging á 

hversdeginum sem þátttakandinn þarf að vinna úr eftir á. Enn og aftur kemur hópurinn inn 

á hugmyndina um, að ef þú ert virkur innan verkisins, er líklegara að þú takir virknina með 

þér út fyrir verkið og hafir áhrif á umhverfið þitt40.  

                                                
40 Kviss Búmm Bang, Viðtal við Kviss Búmm Bang, Hljóðupptaka, 10. febrúar 2018. 
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3.2 Upplifendur 
 

Þar sem upplifun er, eins og áður hefur komið fram, huglægt hugtak er áhugavert að skoða 

það frá eins mörgum sjónarhornum og mögulegt er. Þess vegna verður í þessu kafla farið í 

upplifun upplifenda verkana. Þá er það skoðað hvort að þessar aðferðir höfðu áhrif á að 

breytta upplifun áhorfenda borið saman við hefðbundið leikhús. 

 

Viðtal var tekið við fjóra upplifendur: Önnu Gyðu Sigurgísladóttur, Bryndísi Ingvarsdóttur, 

Eygló Hilmarsdóttur og Söndru Barilli. Samanlagt hafa þær séð: Djöfulgang, Downtown 

24/7, Flækjur, Hótel Keflavík og Tókstu eftir himninum í morgun. 

 

Upplifendum fannst mikill munur á upplifun á hefðbundnu leikhúsi og upplifunarleikhúsi. 

Upplifendur upplifðu verkin sem einstaklingsmiðuð og sérstaklega fyrir þá gerða. Anna 

segir upplifunina verða dýpri fyrir vikið og eftirminnilegri því hlúð hafi verið að hverjum 

og einum þáttakanda, en það er harla ólíkt hefðbundnu leikhúsi. Eygló sagði að öll 

upplifun verksins hafi náð vel til hennar og fyrir vikið upplifði hún sem virkan þáttakanda í 

stað óvirks. Í hefðbundnu leikhúsi upplifði hún að áherslan væri á einhvers konar 

sjónarspil. Að hún verði vitni að einhverju sem er að koma fyrir annað fólk. Tengist það 

beint inn á gagnrýni Kviss Búmm Bang, á afþreyingu í hefðbundnu leikhúsi. Leikhúsið 

fæðir áhorfendur á afþreyingu í formi sjónarspils.  
 
Allt endurspeglar þetta hvernig þær upplifðu hlutverk sitt sem áhorfanda. Bryndís lýsir 

þessu sem svo „Mér leið eins og listamennirnir vildu hjálpa mér að stækka, skilja, sjá og 

upplifa eitthvað sem auðgaði líf mitt “. Eins og verkið sé einhverskonar gjöf frá hópnum til 

þátttakenda. Eygló upplifði sig á sama hátt mjög mikilvæga, í raun eins og þetta snérist allt 

um hana, einnig fann hún til ábyrgðar sem þáttakandi, að verkið væri á hennar herðum og 

að hún yrði að fylgja reglum verksins.  Anna upplifði það sömuleiðis, en bætir við að 

athyglin geti einnig gert mann stressaðan, meira vakandi og gagnrýnni á aðstæður. Þetta 

tengist vel inn á ofurnæmnina sem upplifunarleikhús vekur upp hjá þáttakendum.   
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Hvað varðar möguleika skynfærana þá minntust Eygló og Sandra báðar á að tilfinningar 

sem skynfæri. Sandra segist hafa farið í gegnum tilfinningarússíbana og fengið algjöran 

stuðning og rými til að losa um tilfinningarnar. Sandra segir einnig að aðrir þátttakendur 

hafi verið tilbúnir að gefa hvorum öðrum rými þegar að kom að tilfiningaupplifun. Eygló 

og Sandra nefna tíma og rými í sambandi við tilfinningar.  Rýmið sjálft hafði svo mikil 

áhrif á líkamann og tilfinningarnar.  Rými spilar stórt hlutverk í upplifun í öllu leikhúsi og 

upplifun á rýmum er mjög ólík í upplifunarleikhúsi og hinu hefðbundna. Bryndís orðar það 

svo: 
„Í hefðbundnu leikhúsi reynir rýmið eins og það getur að láta eins og það sé ekki þarna – þú 
átt að gleyma því að þú ert í svörtum kassa með helling af snúrum og ljósabúnaði og 100 
öðrum einstaklingum í kringum þig. En notkun á rými í upplifunarleikhúsi er þess eðlis að þú 
ert stöðugt hvattur til að upplifa rýmið”.  

 

Söndru fannst það hafa mest áhrif á hana þegar hún var í rými sem var henni framandi og 

Bryndís er henni sammála, þá finnst henni eins og rýmin séu ferksari til túlkunar. Önnu 

finnst rýmin sem hópurinn velur spennandi og öðruvísi. Hún segir þó að það séu ekki beint 

rýmin sem hafi áhrif á hana heldur frekar staðreyndin að fái að vera frjáls ferða sinna, að 

hún fái að hreyfa sig á meðan á upplifuninni stendur. Einnig finnst henni það mikil 

upplifun að fá að skoða, snerta, heyra, lykta og bragða.   

 

Bryndís fann skýran mun á því að skynja verk með líkamanum eða vitsmunum, í verkum 

Kviss Búmm Bang. Henni fannst hún skynja verkið með öllum líkamanum og ber hún það 

saman við reynslu af því að vera hefðbundinn áhorfandi. Þeirri reynslu líkir hún við að lesa 

bók eða horfa á kvikmynd. Líkami hennar er þá algerlega óvirkur og lætur fæða sig á 

afþreyingu.  

 

Í Hótel Keflavík og Djöfulgangi var bragðskynið nýtt og í raun segir Bryndís að í þessum 

tveimur verkum væru öll skynfærin nýtt. Í Hótel Keflavík og Djöfulgangi var unnið með öll 

skynfæri að hennar mati. Henni var meðal annars boðið að slaka á í baði, öskra út á sjóinn í 

myrkrinu í og var hún hvött til að borða mat hægt og rólega.  

 

Augu og eyru voru að mati þeirra nýtt á annan hátt. Anna lýsir því að í Downtown 24/7 

hafði hljóðverkið mikil áhrif á hennar upplifun og væri hún ólík upplifun í hefðbundnu 

leikhúsi. Hún tengdi saman nýja nýtingu á sjón og heyrn. Í upphafi verksins fékk hún 

hljóðverk til að hlusta á. Í upphafi hljóðverksins var henni sagt að vændiskonur væru á 
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vappi um Kringluna og að þær gætu fylgst með henni á meðan á verkinu stóð. Að hennar 

mati dýpkaði sá hluti verkisins upplifun hennar að verkinu. Það breytti því algerlega 

hvernig hún hlustaði á sögur kvennana. Hún lýsir því að hún hafi stanslaust verið að 

ímynda sér útlit þeirra og reynt að finna andlit í kringum sig til að tengja við sögurnar.  

 

Upplifendum fannst í flestum tilfellum eins og þeir hafi ekki haft áhrif á verkin með 

þátttöku sinni. Hér er eins og þátttakendum sé ekki að fullu ljóst hversu mikil áhrif þeir 

höfðu á verkið. Í ljósi svara er hægt að segja að þeim finnst þeir ekki hafa haft áhrif á 

verkið í heild sinni eða á form eða ramma verksins. Samt taka þeir fram að það sé pláss í 

ferlinu fyrir þá að vera virkir. Eygló segir að þó svo að hún hafi ekki haft áhrif á ramma 

verksins, þá hafi hún haft áhrif á sína upplifun á því. Með því rammar hún inn það sem 

upplifunarleikhúsið býður upplifandanum. Það er ekki endilega það að upplifandi geti 

upplifað verk og með því leyst allt verkið upp. Í verkinu eru opin rými fyrir þátttakandann 

að vera virkur og þar með haft áhrif á sína eigin upplifun innan ramma verksins.  

 

Mismunandi skoðanir voru á því hvort upplifendur upplifðu sig örugga í verkunum. Tvær 

þeirra upplifðu öryggi allan tímann. Hinar tvær upplifðu óöryggi. Bryndís upplifði ótta í 

Djöfulgangi. Hún óttaðist að vera skilin eftir eða missa af hópnum, sem ferðaðist um í 

myrkri. Hún hafði svo áhyggjur af því að enginn hugsaði um heilsu áhorfenda í rigningu og 

kulda og sjálf varð hún veik í kjölfarið. Eygló fannst, þrátt fyrir að reglur verksins væru 

skýrar, að aðstæður í Hæli væru óeðlilegar og þær hafi krafist mikils af henni. Hér er skýrt 

hversu óvanur áhorfandinn er að vera í slíkum aðstæðum. Engin furða að upp komi ótti. 

Sandra bendir einnig á að það sé mjög vandmeðfarið að fá áhorfandann til að upplifa verk 

með líkamanum án þess að hann verði pirraður eða óviss. Hún leggur áherslu á hversu ný 

upplifun það er að geta upplifað verk með líkamanum. Það er í hlutverki listamannana að 

hlúa að áhorfandanum í þessum nýju aðstæðum. Það gerir Kviss Búmm Bang, eins og áður 

hefur komið fram, með því að kynna fyrir upplifandanum reglurnar og gera við hann 

einhvers konar samning. Samning um það að þáttakandinn viti með vissu út í hvað hann er 

að fara og að hann sé tilbúinn til þess. 

 

Það er augljóst á þessum kafla að aðferðir sem Kviss Búmm Bang beitir til að breyta 

upplifun þátttakanda skilar sér í upplifun þeirra. Þátttakendur finna fyrir því að þeir séu 

virkir og að verkin séu búin til með þá í huga. Upplifun þátttakanda fær að vera 
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einstaklingsmiðuð og persónuleg. Þátttakendur eru varir við að skynfæri þeirra eru virkjuð 

á nýjan hátt, sem ekki gerist í hinu hefðbundna leikhúsi og fagna þeir þeirri nálgun. 

Þátttakendur finna fyrir hversu óvanir þeir eru þessum aðferðum og eiga til að finna til 

óöryggis innan verkanna en um leið gera þeir sér grein fyrir mikilvægi sínu.  Enda er það 

einn af megin tilgangi verkanna að upplifun þátttakenda stækki þá og auðgi líf þeirra.41 

  

                                                
41 Anna Gyða Sigurgísla dóttir o.fl., Viðtal við upplifendur, viðtal tók Alma Mjöll Ólafsdóttir, Spurningalisti 
og svör, 15. febrúar 2018. 
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Lokaorð  

Það sem sjá má í þessari ritgerð er að upplifun áhorfenda á upplifunarleikhúsi og 

hefðbundnu leikhús er mjög ólík og ólíkum aðferðum er beitt við að skapa upplifun í 

þessum tveimur ólíku tegundum af leikhúsi. Fyrst ber að minnast á að hvaða hlutverki rými 

og staðsetning eiga í þessum grundvallar mun. Hefðbundið leikhús er hannað með 

aðskilnað áhorfenda og flytjanda í huga. Upplifunarleikhúsið reynir að sameina flytjanda 

og áhorfenda bæði með tíma og rými. Hefðbundinn áhorfandi stendur utan við verkið sem 

hann verður vitni að, upplifandi stendur innan í verkinu og hefur áhrif á það. Rými hins 

hefðbundna leikhúss gerir áhorfandanum ekki kleift að hreyfa sig á meðan sýningu 

stendur, upplifunarleikhúsið einblínir á að upplifandi noti líkamann til að hreyfa sig innan 

þess og skynja verkið á með honum. Á meðan hefðbundið leikhúsið einblínir helst á tvö 

skynfæri, sjón og heyrn, býður upplifunarleikhúsið áhorfanda sínum upp á að nýta öll 

skynfæri sem maðurinn býr yfir. 

Þörfin fyrir upplifunarleikhús sprettur upp úr óvirkni hins hefðbundna áhorfanda. Einnig 

sprettur hún upp úr óvirkum einstaklingum í samfélaginu sem reiða sig á vélvædd 

samskipti í stað þess að eiga raunveruleg samskipti og stefnumót við aðra einstaklinga. 

Upplifunarleikhúsið vill virkja bæði áhorfanda í hlutverki sínu sem áhorfandi og í hlutverki 

sínu sem einstaklingur. Upplifunarleikhúsið á sér langan undanfara. Tilraunir sem gerðar 

voru á leikhúsforminu á sjöunda áratugnum eiga mikinn þátt í mótun upplifunarleikhúss. 

Sömuleiðis á upplifunarleikhúsið rætur sínar að rekja til hugtaka í tölvunarfræðum. Sú 

hugtök og aðferðir einblína á að setja áhorfandann í miðju verksins, í þessu tilfelli 

sýndarveruleika og þrívíðra tölvuleikja.  

Allar þessar aðferðir og hugtök miða að því að efla upplifun áhorfands. Hinn hefðbundni 

áhorfandi hefur öðlast nýtt hlutverk, sem upplifandi. Upplifun er huglægt hugtak sem ekki 

er hægt að leggja neitt eiginlegt, vísindalegt mat á. Í raun er þessi ritgerð huglæg úrvinnsla 

á því veigamikla hugtaki sem upplifun og upplifunarleikhús er þar sem allar þær heimildir 

sem til eru um efnið eru huglægt mat þeirra sem hafa tekist á við það.  
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