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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru borin saman verk tveggja leikstjóra sem vinna með mismunandi miðla 

og þau greind út frá Black Lives Matter hreyfingunni. Höfundarnir og leikstjórarnir 

Mojisola Adebayo (Nígería/Bretland, f. 1968) og Jordan Peele (Bandaríkin, f. 1979) takast 

á við viðfangsefni Black Lives Matter hreyfingarinnar, sem hófst í Bandaríkjunum árið 

2012. Þau koma úr mismunandi umhverfi og tala inn í sitthvort samhengið en eiga það 

sameiginlegt að tala fyrir sama málstað. Litið er til þess hvernig aktívismi í formi 

samfélagslegrar sviðsetningar skapar svið fyrir verk Peele og Adebayo, og hvernig þau 

staðsetja sig í því samhengi. Greind eru verkin Get Out eftir Jordan Peele, sem er 

hryllingsmynd frá 2017, og gjörningurinn The Interrogation of Sandra Bland eftir Mojisola 

Adebayo sem sýndur var í Bush Theatre í London á viðburðinum Black Lives Black Words 

í mars 2017. Við greininguna eru stuðst við bíómyndina sjálfa, handrit af gjörningnum og 

viðtal höfundar við Mojisola Adebayo um aðferðir og áskoranir verksins. Einnig er stuðst 

við kenningar Augusto Boal og skrif Rebeccu Solnit um hlutverk vonar í byltingum og 

mannréttindabaráttu. Verkin eru skoðuð út frá þáttum sem einkennt hafa aðferðir Black 

Lives Matter hreyfingarinnar til að fanga athygli almennings; að skapa sér svið með því að 

meðvitað beina orðum sínum til ákveðins áhorfendahóps; með því að segja sögur og nýta 

sér söguhetjuna sem tól til að vekja samkennd og að nota táknrænt afl til þess að varpa 

fram hugmyndum um breyttan veruleika.  
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Abstract 
 
In this essay the works of two directors who work with different mediums are compared 

through an analysis of the subject and methods of the Black Lives Matter movement. 

Directors and writers Mojisola Adebayo (Nigeria/United Kingdom, b. 1968) and Jordan 

Peele (United States, b. 1979) take on the subjects of the Black Lives Matter movement, 

which started in the United States in 2012. The two directors come from distinct 

backgrounds and speak into different contexts, while fighting for a similar cause through 

their work. The question of how activism in the form of social performativity creates a 

stage is looked at in relation to the works of Peele and Adebayo, and how they situate 

themselves within that context. Peele’s horror film Get Out and the performance The 

Interrogation of Sandra Bland by Adebayo, both from 2017, are analysed and their 

methods in capturing the audience’s attention are compared. Their works are explored 

through the theories and writings of Augusto Boal on the practical uses of theatre in a 

social context, and Rebecca Solnit’s writing on the role of hope in social activism. We look 

at how the works mirror the methods of the Black Lives Matter movement in gaining an 

audience and engaging the public; how they use storytelling and narrative to awaken 

empathy and their use of symbolic gestures to present ideas of alternative realities.   
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Inngangur  

Erfitt er að nálgast jafn viðkvæmt og sögulega þrungið málefni og kynþáttafordóma. Til 

þess að ná fram árangri í vitundarvakningu og samfélagsbreytingum á því sviði þarf að 

beita aðferðum sem stuðla að uppbyggilegu samtali. Til eru margar leiðir til þess að nýta 

list til samfélagslegra umbóta, sem tól í byltingu og til vitundarvakningar. Einn grundvöllur 

listræns aktívisma er að afhjúpa sannleika um undirliggjandi kerfi menningarlegs forræðis; 

að styrkja rödd hins jaðarsetta hóps svo hún fái að heyrast, og að þeir sem hlusti geti tengt 

við og skilið það sem verið er að segja.1 Til þess að ná slíkri áheyrn þarf viðkomandi hópur 

að koma sér af jaðrinum og inn á miðjuna, inn í sviðsljósið. Í bók sinni Hope in the Dark 

frá 2004 talar rithöfundurinn og aðgerðarsinninn Rebecca Solnit um heiminn sem leiksvið 

og lýsir því að sviðsverk og frásagnir valdastéttarinnar eigni sér plássið fyrir miðju sviði; 

þar eiga sér stað hinar opinberu sögur og hinar hefðbundnu uppsprettur frétta og heimilda á 

meðan það sem gerist út til hliðanna og baksviðs sé hulið áhorfendum.2 Þessi myndlíking 

er viðeigandi þegar verið er að skoða verk leikstjóranna Mojisola Adebayo og Jordan 

Peele, og mismunandi aðferðir þeirra við að beina sviðsljósinu að jaðarsettum frásögnum 

og upplifunum. Í verkunum sem hér eru tekin fyrir, gjörningnum The Interrogation of 

Sandra Bland og hryllingsmyndinni Get Out, sviðsetja tveir ólíkir leikstjórar frásagnir 

svartra einstaklinga sem beittir eru misrétti af hvítum og draga fram einstök sjónarhorn 

þeirra í gegnum meðferð á texta og sviðsetningu.  

 Mojisola Adebayo vann mikið með brasilíska sviðslistamanninum Augusto Boal á 

9. áratuginum og hefur tileinkað sér margar af hans helstu vinnuaðferðum þegar kemur að 

þátttökuleikhúsi og samfélagslegum aðgerðum. Boal vildi nýta sviðslistina til þess að 

undirbúa almenning fyrir byltingu, og vann að rannsóknum með ýmsum undirokuðum 

samfélagshópum sem snéru að því að nýta sviðslistir til samfélagsbreytinga.3 Áhrifa Boal 

gætir í mörgum verkum Adebayo, og þá sérstaklega verkinu sem er hér tekið fyrir: The 

Interrogation of Sandra Bland.4  Verkinu má lýsa sem þátttökugjörningi i bland við 

heimildaleikhús, þar sem hún sviðsetur handtöku Sandra Bland frá árinu 2015, og talar 

                                                
1 Malzacher, Truth is Concrete, 7. 
2 Solnit, Hope in the Dark, 27. 
3 Boal, Theatre of the Opressed, 120–21. 
4 Adebayo, Black Lives Black Words, 160. 
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beint inn í Black Lives Matter hreyfinguna sem fjallað verður nánar um hér á eftir. Til 

samanburðar er tekin fyrir hin vinsæla kvikmynd Jordan Peele, Get Out 5 sem einnig fjallar 

um baráttumál Black Lives Matter. Myndin er hugleiðing um rasisma í nútíma- og  

sögulegu samhengi og segir söguna af svörtum manni sem fer að heimsækja hvíta 

tengdafjölskyldu sína úti í sveit. Þar þarf hann að takast á við margar birtingarmyndir 

rasisma og er myndin ádeila á samtalið um kynþáttafordóma gegn svörtum í 

Bandaríkjunum í dag. Í gegnum þessi tvö verk verður skoðað hvernig leikstjórarnir tveir 

skapa sér svið í gegnum listrænan aktívisma og hvaða áhrifum þeir leitast við að ná fram 

með aðferðum sínum. Litið er til þess hvaða aðferðum er beitt við að fanga athygli 

áhorfenda, hvernig þau nýta sér táknmyndir til að koma skilaboðum Black Lives Matter 

byltingarinnar á framfæri og hvað þau leitast við að láta verk sín skilja eftir hjá 

áhorfandanum. 

 Til þess að ná athygli og knýja fram breytingar með aktívisma þarf bæði að koma 

af stað nógu sterkri bylgju fólks sem berst fyrir sama málstað, og síðan að fanga athygli 

valdastéttarinnar. Er þá vakning samsömunar eða samkenndar lykilatriði í því að fá fólk til 

að vilja hlusta, og getur því notkun sviðsetningar og persónugervingar baráttunnar nýst til 

þess að safna almenningi saman á bakvið einn málstað.6 Samkennd í leikhúsi má skilgreina 

sem hin tilfinningalegu tengsl sem myndast á milli karakters og áhorfanda, sem krefur 

áhorfandann um að láta af hendi ákveðið vald og hlutgerir hann gagnvart persónunni á 

sviði, þannig að hvað sem kann að henda karakterinn á sviðinu muni áhorfandinn upplifa 

með eigin tilfinningum.7 Augusto Boal byggir hugmyndir sínar um virkni samkenndar á 

hugmyndum Paulo Freire í kennslufræðum og Bertold Brecht um framandgervingu, en 

hann talar um að einnig sé hægt að nýta samkennd á góðan hátt og nota hana til að gera 

heiminn að betri stað. 8 Skoðað verður hvernig Peele og Adebayo nýta sér samsömun 

áhorfandans hvort á sinn hátt til þess að koma skilaboðum sínum á framfæri. 

 Uppsöfnuð reiði í kjölfarið á endurteknu ofbeldi og kynþáttafordómum í starfi 

lögreglunnar gagnvart svörtum var upphafið af Black Lives Matter byltingunni. Þeir 

aðgerðarsinnar og listamenn sem unnið hafa með hreyfingunni hafa nýtt sér 

samfélagsmiðla í miklum mæli til þess að birta meðal annars ljósmyndir, hljóð- og 

                                                
5 Peele, Get Out. 
6 Alexander, „Seizing the Stage“, 17. 
7 Boal, Theatre of the Opressed, 102. 
8 Ibid. 113. 



 

 

 

8 

myndbandsupptökur, og sett þær fram á táknrænan hátt til að kalla fram samstöðu og 

baráttuanda. Rebecca Solnit talar um að táknrænar myndir og gjörðir hafi raunverulegt 

pólitískt afl, og geti stuðlað að alvöru samfélagslegum breytingum. Þær leiki stórt hlutverk 

í því að vekja athygli almennings, að hreyfa við tilfinningum fólks og vekja samkennd, og 

þannig eigi byltingin sér stað jafn mikið í ímyndun fólks eins og það sem gerist í baráttunni 

úti á götu.9  

 Black Lives Matter hreyfingin hefur sett baráttuna í samhengi við 

mannréttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum á 6. og 7. áratugunum (e. Civil Rights 

Movement), og vakið þannig athygli á því hvað hefur breyst og hvað hefur einungis verið 

þaggað niður.10 Í kjölfarið hefur hreyfingin náð að mynda samstöðu hundruða þúsunda út 

um öll Bandaríkin og víðar, sem hefur leitt til fjölda mótmæla úti á götum allra helstu 

borga Bandaríkjanna.11 Baráttumál Black Lives Matter hreyfingarinnar eru fjölþætt, en hún 

beitir sér meðal annars fyrir því að vekja athygli á réttindabaráttu svartra innan 

lagaumhverfis Bandaríkjanna, réttindum svartra kvenna og sýnileika á menningu þeirra á 

opinberum vettvangi, í fjölmiðlum og kvikmyndum.12 Sviðið sem hreyfingin hefur skapað 

sér er stórt og hafa samfélagsmiðlar skipað lykilhlutverk í því samhengi. Baráttan hefur 

verið háð með því að fá almenning til þess að hlusta á sögur um óréttlæti sem hefur 

viðgengist svo árum skiptir. Mojisola Adebayo og Jordan Peele taka þátt í byltingunni 

hvort á sinn hátt til þess að styðja við framgang hennar og koma sínu innleggi um málið á 

framfæri. 

 

                                                
9 Solnit, Hope in the Dark, 35. 
10 DuVernay, 13th.  
11 „Black Lives Matter Official“.  
12 Ibid. 
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1. Black Lives Matter hreyfingin 

Myllumerkið #BlackLivesMatter varð til þegar tilefnislaust morð á hinum 17 ára Trayvon 

Martin komst í fjölmiðla árið 2012 og náði flugi ári síðar þegar samstaða var farin að 

myndast á internetinu gegn lögregluofbeldi. 13  Aðgerðarsinninn Patrice Cullors bjó 

upphaflega til slagorðið og hefur síðan gegnt lykilhlutverki í skipulagningu á mótmælum 

og áframhaldandi baráttu hreyfingarinnar.14 Hreyfingin hefur skapað sér svið á internetinu, 

safnað að sér gríðarlegu fylgi um öll Bandaríkin og staðið fyrir mótmælum gegn 

kerfisbundnu ofbeldi í kjölfarið á vægum dómum sem menn hlutu fyrir morðin á svörtum 

einstaklingum. Myllumerkið var ekki áberandi fyrst um sinn en fór smám saman að finna 

sér hljómgrunn á samfélagsmiðlum, fólk fór að deila frásögnum af daglegum upplifunum 

af kynþáttafordómum og í kringum það myndaðist samfélag á netinu sem hvatti fólk til að 

ganga til liðs við hreyfinguna.15 Hreyfingin náði að safna liði, skapa samstöðu meðal 

meðlima sinna og fór síðan að tala út í samfélagið. Fyrst um sinn var hún mest áberandi í 

afmörkuðum hópum, en þegar hreyfingin fór að skipuleggja mótmæli á götum úti fangaði 

hún athygli almennings. Henni var í fyrstu að stórum hluta mætt af reiði og skilningsleysi, 

og því viðhorfi að umræðan ætti ekki við rök að styðjast eða væri ótímabær.16 Með 

tímanum náði hún hinsvegar að koma sér af jaðrinum og inn á miðjuna, og í dag er 

áhugavert að skoða hvernig samtalið á sér stað innan leikhúss og kvikmynda miðað við 

hvernig því var háttað áður - hvernig hreyfingunni hefur tekist að skapa sér svið þar sem 

fólk er tilbúið til að hlusta.  

 Mikil bylting hefur átt sér stað í sjónvarpsefni og kvikmyndum síðan hreyfingin 

hófst árið 2012 og má þar meðal annars nefna sjónvarpsþættina Atlanta eftir Donald 

Glover, Insecure eftir Issa Rae, Dear White People eftir Justin Simien, kvikmyndir og 

þætti í gerð Ava DuVernay, auk fjölmargra annarra listamanna sem starfa á öðrum miðlum 

sem eiga það sameiginlegt að fjalla um daglegt líf nútíma svartra Bandaríkjamanna og 

upplifun þeirra á rasisma í samfélaginu. Einnig eiga þau það sameiginlegt að efni þeirra 

hefur náð gríðarlegum markaðslegum vinsældum og er unnið í háum framleiðslugæðum, 

                                                
13 Ray, „If Only He Didn’t Wear the Hoodie...“, 81. 
14 „Black Lives Matter Official“.  
15 Alexander, „Seizing the Stage“, 32–33. 
16 Chang, We Gon’ Be Alright, 2. 



 

 

 

10 

en fram að þessu hefur verið óalgegnt í skemmtanaiðnaðinum að frásagnir svartra, 

skrifuðum af svörtum, fái að heyrast til jafns við frásagnir og upplifanir hvítra.17 Auðvitað 

er Black Lives Matter hreyfingin ekki eina breytan í því samhengi – svartir hafa skapað sér 

rými á flestum öðrum miðlum skemmtanaiðnaðarins, en þó má sjá stór þáttaskil þar sem nú 

eru svartir og þá sérstaklega svartar konur að skrifa og framleiða eigið efni sem fær 

verðskuldaða athygli.18  

 Það er áberandi í Black Lives Matter hreyfingunni að hún leggur ríka áherslu á að 

vera friðsæl og ná áheyrn með því að bera vitni um ofbeldi, án þess að grípa sjálf til 

ofbeldisfullra aðgerða.19 Henni tekst að sviðsetja kúgun hinnar undirokuðu stéttar á þann 

hátt að ný tengsl geti myndast á milli hins jaðarsetta kynþáttahóps sem upplifir útskúfun í 

samfélaginu og miðjusettari hvítra samfélagshópa.20 Hugmyndafræði Black Lives Matter 

byggir á því að viðhalda flötum strúktúr og að gefa öllum þáttakendum valdið til að koma 

sinni frásögn á framfæri í gegnum samfélagsmiðla. 21  Þannig hafa þátttakendur 

hreyfingarinnar mikið nýtt sér snjallsíma sem tól til þess að skjalfesta og leka (e. 

Documenting and leaking) og þannig bera vitni um og afhjúpa þá kúgun sem viðgengst í 

samfélaginu, sem hefur fram að þessu verið vísað frá í ráðandi samfélagsumræðu sem 

ýkjum og ósannindum.22 Myndbands- og hljóðupptökur hafa leikið lykilhlutverk í að vekja 

athygli á ofbeldinu og styrkja sönnunarbyrði þolenda. Þótt þær hafi ennþá ekki stuðlað að 

neinum beinum lagalegum breytingum á borð við Stop and Frisk löggjöfina,23 þá hefur 

áunnist að vekja ríka meðvitund um ástand kúgunarinnar. Sem dæmi má taka myndbands- 

og hljóðupptökur Sandra Bland, þar sem skjalfest var óréttmæt handtaka hennar bæði af 

vegfarendum og á skylduupptöku lögreglunnar sjálfrar. Upptökunum var síðan lekið á 

netið og er eitt af þeim lykilmálum sem Black Lives Matter hreyfingin náði að dreifa út 

víða um internetið og í leiðinni að fanga athygli alþjóðasamfélagsins. Með því að skjalfesta 

slíkan atburð og dreifa honum, er ekki bara verið að tryggja að sönnunargögn um atburðinn 

                                                
17 Peele, „CBS This Morning“. 
18 DuVernay, 13th. 
19 Chang, We Gon’ Be Alright, 4. 
20 Alexander, „Seizing the Stage“, 29. 
21 „Black Lives Matter Official“.  
22  Malzacher, Truth is Concrete, 7. 
23 Ray, Mars, og Powelson, „Can Cameras Stop the Killings?“, 5. Stop and Frisk löggjöfin snýst 
um að lögreglan hefur rétt á því að stoppa hvern sem er úti á götu til þess að leita eftir vopnum á 
viðkomandi, ef lögreglan telur viðkomandi líklegan til þess að hafa brotið af sér eða sé á leiðinni að 
brjóta af sér. Um 90% fólks sem er handtekið á grundvelli Stop and Frisk laganna eru karlmenn af 
afrískum eða suður-amerískum uppruna. 
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og óréttlætið sem fylgdi honum hafi í raun átt sér stað, heldur opnast einnig möguleikinn á 

dýpri hugleiðingu á sannleikanum, þar sem skjalið verður efniviðurinn að frekari 

vitundarvakningu. Með því að vinna efnið áfram og setja atburðinn í gagnrýnið samhengi 

við fortíðina er hægt að nýta hann til að skoða aðstæður úr ákveðinni fjarlægð og mynda 

skilning á því hvernig hægt sé að breyta samfélaginu.24 Mojisola Adebayo nýtir sér 

upptökur af handtöku Sandra Bland til að gera einmitt þetta, þar sem hún býr til 

þátttökugjörning þar sem atburðirnir eru endurleiknir og sungnir.  

 Endurteknar vísanir til mannréttindabaráttu svartra á 6. og 7. áratuginum má finna í 

táknmyndum Black Lives Matter baráttunnar. Í henni komu margir frumkvöðlar í 

mannréttindabaráttu fram á sjónarsviðið, sem söfnuðu liði og náðu áheyrn til að tala 

opinskátt um óréttlætið sem var að eiga sér stað.25 Baráttan þá sem nú sneri að aldagömlu 

kerfisbundnu ofbeldi gegn svörtum og er hægt að líta á baráttuna sem framhald af 

þrælastríðinu sem átti sér stað í Bandaríkjunum 100 árum áður. Tekist var á við þau lög 

sem höfðu hneppt hið svarta samfélag í nýja tegund af þrældómi, þar sem nánast var 

refsivert að vera svartur einstaklingur úti á götu.26 Baráttumanneskjur á borð við Ninu 

Simone, Angelu Davis, Martin Luther King og hreyfinguna Black Panthers áttu stóran þátt 

í því að sameina samfélag svartra í þeirri sannfæringu að þau ættu rétt á betri lífsskilyrðum 

og að sú kynþáttamismunun sem væri við lýði í samfélaginu ætti ekki lengur rétt á sér.27 

Upp spratt bylgja mótmæla og andspyrnu þar sem margar aðferðir voru notaðar til 

vitundarvakningar, og gætti víða áhrifa sviðsetningar og dramatúrgíu í baráttunni.28 

 Hinn róttæki baráttuhópur Black Panthers vakti athygli á sinni baráttu með því að 

bera vopn úti á götu og standa vörð um einstaklinga sem verið var að handtaka að 

tilefnislausu. Þau fengu einnig gríðarlega fjölmiðlaathygli í gegnum það að vera í tísku og 

skapa nýja ímynd af svörtu baráttufólki sem þorði að láta heyra í sér á tímum sem þöggun 

var ríkjandi ástand. Hreyfingin speglaði ofbeldið sem lögreglan var að beita einstaklinga af 

afrískum uppruna og skapaði sér ímynd sem hinir sterku, svörtu skæruliðar en voru á sama 

tíma að upphefja ofbeldi og skaðlega karlmennsku (e. toxic masculinity).29 Black Panthers 

fóru þá leið að svara ofbeldi með ofbeldi og í leiðinni að jaðarsetja sig frá 

                                                
24 Malzacher, Truth is Concrete, 199.  
25 Alexander, „Seizing the Stage“, 24. 
26 DuVernay, 13th. 
27 Shames og Seale, Power to the People, 16. 
28 Alexander, „Seizing the Stage“, 25. 
29 Shames og Seale, Power to the People, 10. 
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samfélagsumræðunni. Í staðinn fyrir að eiga einhverskonar uppbyggilegt samtal, þá 

staðsettu þau sig fyrir utan kerfið í opnum fjandskap.30  Barátta þeirra virkaði sem 

vekjaraklukka og þeim tókst að afhjúpa að mörgu leyti þá kúgun sem átti sér stað, en hún 

undirstrikaði líka staðalímyndina af hinum svarta karlmanni sem ofbeldismanni. Þegar 

Bobby Hutton, einn leiðtoga Black Panthers, var myrtur af lögreglunni var auðvelt fyrir 

almenning að réttlæta morðið vegna þeirrar ofbeldisímyndar sem hreyfingin hafði skapað 

sér.31 Mannréttindahreyfingin (e. Civil Rights Movement) snerist hinsvegar að stærstu leyti 

um að gagnrýna ofbeldi og þrátt fyrir að Black Panthers hafi átt sviðið um hríð þá fór 

meirihluti baráttunnar fram á friðsælan hátt. Hreyfingin þurfti að beita sannfæringakrafti og 

reyna að breyta hugarfari fólks, frekar en að heyja eiginlega baráttu.32 Það sem þeim tókst 

að gera var að fanga athygli ríkjandi fjölmiðla, sem sviðsettu enn frekar baráttu þeirra fyrir 

augum allra landsmanna, og vinna sér þannig inn samkennd hvítra og sýna fram á grimmd 

hvíta suðursins. Táknrænar gjörðir höfðu raunverulegar afleiðingar í formi 

vitundavaknigar, og sem dæmi má nefna það þegar aðgerðarsinninn Rosa Parks neitaði að 

færa sig úr sæti í strætisvagni í Alabama sem ætlað var hvítum árið 1955. Þá náði baráttan 

til  norðursins sem fann með þeim samkennd, þrýsti á stjórnvöld til þess að afnema 

aðskilnaðarlög og að koma upp lögum sem vernduðu svarta gegn hvítu forræði.33 

 Að sama skapi ríkir mikil meðvitund innan Black Lives Matter hreyfingarinnar um 

að vera friðsæl og afhjúpa lögregluofbeldi með friðsælum aðgerðum. Götumótmælin sem 

hafa átt sér stað í kringum hreyfinguna hafa almennt ekki beinst að því að ná völdum af 

valdhöfum og hafa þau yfirleitt ekki sett fram neinar sérstakar kröfur. Barátta þeirra liggur 

á samskiptagrundvelli. Hún snýst um að skapa sviðsetningar sem geta kynt undir 

samkennd gagnvart hinum undirokaða hóp, og að ná að fanga tilfinningar fólks sem geti 

skapað menningarleg kennsl milli þjóðfélagshópa. 34  Hún leitast við að setja hinn 

miðjusetta hvíta hóp í stöðu þess kúgaða, og láta þau þannig upplifa „það sem við göngum 

í gegnum daglega”.35 Til þess að skapa slíka táknræna upplifun var frá byrjun unnið að því 

að búa til ímyndina af mótmælum í fjölmiðlum, sem tæki yfir samfélagsmiðla og pólitíska 

umræðu og þannig að ná til fjarlægari áhorfenda; að ná áheyrn hvítra kjarnahópa, á 

                                                
30 Malzacher, Truth is Concrete, 13. 
31 Shames og Seale, Power to the People, 12 
32 Alexander, „Seizing the Stage“, 24. 
33 Ibid. 27. 
34 Alexander, „Seizing the Stage“, . 30. 
35 DuVernay, 13th. 
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grundvelli samkenndar.36 Black Lives Matter hreyfingin reynir að fá almenning og þá sér í 

lagi hvíta Bandaríkjamenn til þess að tengja við mannréttindabaráttuna án þess að þeim líði 

eins og þeir sitji undir ásökunum og nýtir sviðsetningu og samkennd til að ná fram því 

markmiði. 

  

                                                
36 Malzacher, Truth is Concrete, 35. 
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2. Samkennd í leikhúsi og sviðsetning andspyrnu 

Augusto Boal lýsir notkun á samkennd sem tóli í leikhúsi þar sem áhorfandanum er stillt 

upp andspænis skáldaðari persónu á sviði þannig að hann geti tengt við persónuna á 

tilfinningalegum nótum og heimsmynd hennar með. Þannig sé áhorandanum  gert að gefa 

upp fyrir skáldskapnum á sviðinu ákvörðunarrétti sinn og dómgreind. Hann upplifir 

skáldskapinn og tekur hann inn – hann samþykkir skáldskapinn sem raunverulegar 

aðstæður og tengir sínar eigin tilfinningar við listaverkið.37 Boal talar um samkennd sem 

ógnvænlegt vopn hins vestræna hefðbundna leikhúss og sem kúgunartæki 

valdastéttarinnar, sem það getur vissulega verið ef ásetningurinn er slíkur. Hann telur að 

notkunin á samkennd sé hættulegasta vopnið í vopnabúri leikhúss og kvikmynda, því það 

virki jafnvel þótt til staðar sé hagsmunaárekstur milli reglna hins raunverulega heims og 

hins skáldaða. Það er að segja, að samkennd virki svo vel sem stjórnunartæki að hægt sé að 

sannfæra fólk um eitthvað, jafnvel þótt það brjóti í bága við hagsmuni þeirra og skaði 

sjálfsmynd þeirra.38 Enn fremur vill Boal meina að áhorfandinn sé gabbaður til þess að 

sætta sig við staðreyndir hins skáldaða heims, samsama sig með honum og upplifa gildi 

skáldskaparins sem einhverskonar sannleika sem eigi sér þó í raun enga stoð í hans eigin 

lifða veruleika. Þar af leiðandi vill hann meina að samkennd í skáldskap og kvikmyndum 

sé hinn fullkomni farkostur til að lauma inn hugmyndafræði og þröngva henni upp á fólk 

þegar varnir þeirra liggja niðri.39 Samkvæmt þessum kenningum væri slæma útgáfan af 

notkun samkenndar í leikhúsi eða kvikmyndum hefðbundið aristótelískt drama, þar sem 

áhorfandinn hrífst með aðalpersónunni í tilfinningaofsa og er skilinn eftir einungis með 

tilfinningu fyrir harmi yfir örlögum mannsins. Réttmæt noktun væri hinsvegar að tengja 

þennan tilfinningaofsa við gagnrýni á samfélagið; að beina tilfinningunum gegn kerfinu en 

ekki bara gegn valdaleysi gagnvart örlögunum. Samkvæmt því má flokka Get Out sem 

réttmæta notkun samkenndar, þar sem áhorfandinn gengur út með gagnrýna hugsun á 

ríkjandi valdakerfi. Notkun táknmynda til þess að kalla fram samkennd meðal áhorfenda 

má finna bæði í verkum Mojisola Adebayo og Jordan Peele, þó hún birtist á mismunandi 

hátt.  

                                                
37 Boal, Teatre of the Oppressed, 113. 
38 Ibid. 114.  
39 Ibid., 115. 
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 Þegar skáldaðari persónunu sem áhorfandinn tengir við er stillt upp á svið má nýta 

hana til þess að sýna hvernig veita megi viðnám við ofbeldi og kúgun. Boal starfaði með 

ýmsum undirokuðum samfélagshópum, eins og hann lýsir í skrifum sínum um Leikhús 

fólksins í Perú (s. Teatro Popular en Perú), þar sem hann þróaði sviðslistaæfingar sem voru 

hannaðar til þess að undirbúa fólk fyrir byltingu og að streitast á móti valdi. Eina af 

þessum æfingum nefndi hann „Kúgunarbrot“ (s. Quiebra de Represión) sem byggir á þeirri 

hugmynd að ef undirokaður einstaklingur upplifir framsetningu á manneskju sem hann 

tengir við á sviði sem sterka manneskju og sér hana veita viðnám við kúgun, þá gildi það 

til þess að æfa sig í að veita viðnám þegar kúgun á sér stað í raunveruleikanum.40 Hann 

vildi meina að það að birta manneskju sem sterka eða veika á sviði hafi gríðarleg áhrif á 

áhorfandann og geti verið ráðandi í því hvort viðkomandi gangi frá verkinu uppbyggður 

eða niðurrifinn. Sagnfræðingurinn John Hope Franklin talaði um að það væri endurtekið 

viðhorf í umfjöllun hvítra á þrælastríðinu í Bandaríkjunum að hundsa sögur um mótstöðu 

og baráttu svartra þræla og einblína í staðinn á frásagnir og nákvæmar lýsingar af þeirri 

kúgun og niðurbroti sem þar átti sér stað. Slíkar umfjallanir upphefji ofbeldið sem átti sér 

stað á hendur svörtum og hunsi ímyndina um andspyrnuna sem margir veittu gegn 

ofbeldinu, sem geri það að verkum að endurtekinn skortur verði á fyrirmyndum fyrir svarta 

á mótstöðu gegn hvítu forræði.41 Adebayo og Peele vinna með fyrrnefndar hugmyndir og 

að leggja áherslu á baráttuna í aðalpersónum sínum og andspyrnuna sem þau sýna 

valdhöfunum; Adebayo með því að upphefja endurtekin svör Sandra Bland við 

lögregluþjóninn og Peele með því að sýna bókstaflegan blóðugan bardaga við 

tengdafjölskylduna þar sem aðalpersónan fer með sigur af hólmi.  

 
  

                                                
40 Boal, Theatre of the Opressed, 149. 
41 Davies, „12 Years a Slave Fails to Represent Black Resistance to Enslavement“. 
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3. Mojisola Adebayo og The Interrogation of Sandra Bland 

Mojisola Adebayo er nígerískur/breskur leikstjóri og leikskáld, sem byrjaði ferilinn sem 

rappari á unglingsárunum en hefur síðan þá leitað á mið leikhússins. Hún hefur meðal 

annars unnið sem leikari hjá Royal Shakespeare Company, skrifað og leikstýrt fjölda 

leikrita og kennt út um allan heim.42 Hún vann mikið með Augusto Boal og byggir sínar 

aðferðir að mörgu leyti á þeim kenningum hans sem snúa að samfélagsleikhúsi og því að 

virkja samfélagið til að taka meðvitaðan þátt í flutningi sviðsverka. Tilgangurinn með slíkri 

aðferð er að fá fólk til þess að verða hluti af stefnunni, skilaboðunum og baráttunni; að 

líkamna hana saman og skapa þannig sameiginlega reynslu sem beinist að sama markmiði. 

Í verkinu sem tekið er fyrir í þessari ritgerð, The Interrogation of Sandra Bland, tekur 

Adebayo heimildir frá handtöku hinnar 28 ára gömlu Sandra Bland árið 2015, sem lekið 

var á samfélagsmiðla og setur þær upp sem ljóðrænt sviðsverk flutt af 100 svörtum konum 

á leiksviði. Flytjendurnir voru fengnir úr nærumhverfi leikhússins og snýst verkið um að 

varpa ljósi á misrétti um leið og það skapar samstöðu meðal áhorfenda og vottar þolendum 

lögregluofbeldis virðingu. Adebayo skrifaði verkið þegar hún var beðin um að taka þátt í 

sviðslistaviðburðinum Black Lives, Black Words í mars árið 2017, sem skipulagður var af 

breska leikskáldinu Reginald Edmund sem svar við því ofbeldi sem á sér stað í heiminum 

gegn svörtum líkömum.43 Viðburðurinn var settur saman í samstarfi við Bush Theatre í 

London, og fékk Edmunds fjölda svartra leikskálda til þess að taka þátt í að skrifa 15 

mínútna stutta leikþætti eða gjörninga til að skapa og sýna samstöðu. Markmiðið með 

viðburðinum var að fá svarta listamenn til þess að vinna saman og að skapa verk sem tala 

beint inn í þeirra eigin samfélög. Útkoman varð fjöldi hrárra og aðkallandi nýrra verka sem 

voru samfélaglega og pólitískt tengd samtalinu sem á sér stað í kringum Black Lives 

Matter hreyfinguna.44 Með átakinu myndaðist hreyfing sem heldur á lofti frásögnum 

svartra, í fullkominni stjórn svartra listamanna sjálfra, með það að sameiginlegu markmiði 

að tala til allra áhorfendahópa. Hreyfingin vinnur í þeirri von um að frásagnirnar magni 

upp mikilvægi Black Lives Matter hreyfingarinnar, að skapa vettvang sem geti stuðlað að 

víðari dreifingu á frásögnum af upplifunum svartra í þeim tilgangi að hrífa með sér 

                                                
42 Adebayo, „Biography“. 
43 Edmund, Adebayo, og Hodge-Dallaway, Black Lives Black Words, 9. 
44 Ibid. 11. 
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fjöldann og ryðja brautina fyrir þá sem vilja tala fyrir málstaðnum. Skipuleggjandi 

hátíðarinnar lagði fyrir listamennina sem tóku þátt, spurninguna „Skipta svört líf máli í 

dag?“ (e. Do Black Lives Matter today?), og sem svar við þessarri spurningu skapaði 

Mojisola Adebayo hugmyndina í kringum The Interrogation of Sandra Bland. 45 

Vettvangurinn sem verkið The Interrogation of Sandra Bland er sýnt á er svið þar sem 

mikil áhersla er lögð á að byggja upp samstöðu meðal áhorfenda, sama af hvaða kynþætti 

þeir eru og láta fólk finna fyrir því að samtal eigi sér stað frekar en árás.46 Mojisola nýtir 

sér þetta svið með því að virkja umhverfið; að fá fólk til þess að taka þátt í hópgjörningi og 

þannig skapa rými fyrir sterka upplifun af samkennd sem þátttakendur á sviði. Aðferðin á 

margt að sækja til samfélagsleikhúss Augusto Boal, sem leitast við að ná inn til samfélaga 

og virkja fólk í gegnum sviðslistina á þann hátt að það finni hljómgrunn fyrir eigin 

þjáningu og stuðning í baráttu sinni. Hún safnar fólki saman sem annars hefði ekki 

endilega fengið tækifæri til að stíga fram og veitir því rými til að hafna hinu miðjusetta 

leiksviði og koma sínum eigin boðskap á framfæri í krafti fjöldans.47 Adebayo sendi út 

opna tilkynningu í samstarfi við Bush leikhúsið um þáttöku í verkinu, til þess að taka þátt í 

ljóðrænni aðgerð sem kór uppi á sviði. Með því að nota þennan fjölda kvenna til þess að 

fara með textann vonaðist hún til þess að magna upp rödd Sandra Bland. Hún vildi reisa 

hana upp frá dauðum á kraftmikinn pólitískan og ljóðrænan hátt og þannig biðla til 

þátttakenda og áhorfenda um að rísa upp gegn hvítu forræði og rasisma gegn svörtum.48 

Verkið hefur frá frumsýningu ferðast víða og verður sett upp aftur í júní 2018. Það vakti 

sterk viðbrögð hjá áhorfendum jafnt sem þátttakendum og álykta má að verkið hafi 

heppnast samkvæmt óskum leikstjórans, en aðspurð lýsir Mojisola viðbrögðunum við 

gjörningnum á eftirfarandi vegu: “Fólk hljóðnaði. Fólk hristist. Fólk grét. Fólk andaði af 

þunga. Við vorum öll mjög hrærð.”49  

 Adebayo notfærir sér á beinan hátt aðgerðirnar sem hafa átt sér stað innan Black 

Lives Matter hreyfingarinnar, þar sem mikið af starfi hreyfingarinnar snýst um að 

skjalfesta og leka og þannig bera vitni um þá kúgun sem á sér stað í daglegu lífi gegn 

svörtum í evrópumiðuðu (e. Eurocentric) samfélagi. Adebayo valdi söguna um Sandra 

                                                
45 Adebayo, Black Lives Black Words, 160. 
46 Edmund, Adebayo, og Hodge-Dallaway, Black Lives Black Words, 9. 
47 Boal, Theatre of the Opressed, 142. 
48 Adebayo. Viðtal höfundar við Mojisola Adebayo.  
49 “People were silenced. People were shaking. People were crying. People were breathing deeply. 
We were all very moved.” Ibid. 
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Bland vegna þess að hún hafði fylgst með máli hennar á internetinu og vegna þess hversu 

skýran dramatískan boga atburðirnir mynduðu. Henni fannst hún ekki geta skáldað upp 

neitt brýnna og meira lýsandi fyrir stöðu baráttunnar en það sem hún hafði orðið vitni að 

með því að fylgjast með sögu Sandra Bland, né neitt sem sýndi betur alla þá breidd af 

rasisma sem svartir verða fyrir af hendi hvítra í daglegu lífi.50 Adebayo tók textann beint 

upp úr upptökunni sem lekið var á netið og notaði til að skrifa niður sem handrit. Hún vildi 

hinsvegar ekki endurskapa atburðinn bókstaflega í formi heimildaleikhúss, heldur taka 

atburðina lengra og virkja ímyndunarafl áhorfenda og þannig fá leikhúsið til að gera 

eitthvað sem heimasíða, fréttaveita eða venjuleg heimildamynd getur ekki gert.51 Textinn í 

verkinu stendur orðréttur eins og hann heyrist í upptökunni, en áhrifin sem hún vildi ná 

fram með því að nota stóran hóp svartra kvenna af öllum stærðum og gerðum í 

sviðsetningu sinni var að þær hefðu allar getað verið í hennar sporum, að þær stæðu á sviði 

sem „almenn svört kona“.52 Hún vildi beina sviðsljósinu að fundi hennar við lögregluna og 

þannig gefa áhorfendum rými til þess að rannsaka aðstæður hennar, og „yfirheyra 

yfirheyrsluna“. Með því að magna upp rödd hennar var ætlunin að lyfta stöðu hennar og 

þannig stöðu allra svartra, sem lent hafa í svipuðum aðstæðum að þannig undirstrika átökin 

og kúgunina sem hún þurfti að þola. Gjörningurinn er þannig á ákveðinn hátt sviðsett 

minningargrein Sandra Bland og allra þeirra sem hún stendur fyrir.  

 Í verkinu vill Adebayo skapa tækifæri fyrir samfélagslegt ritúal, til þess að sem 

flestir geti tekið þátt í Black Lives Matter hreyfingunni á skapandi hátt.53 Með því að búa 

til aðstæður þar sem fólk er virkjað saman í baráttu, vex rými fyrir von og von heldur 

baráttunni gangandi, eins og Rebecca Solnit vill meina að sé lykillinn að því að halda á 

lofti baráttu: „Þeir sem eru virkir eru vongóðir – þeir sem eru vongóðir eru virkir.“54 

Verkið átti að vera aðgengilegt öllum og ótrúlega einfalt og skýrt og því átti hvert einasta 

orð að heyrast fullkomlega. Það átti ekki að notast við neina tilfinningalega 

framandgervingu, heldur að veita því athygli að allir væru að túlka manneskju og 

mannlegar tilfinningar.55 

                                                
50 Edmund, Adebayo og Hodge-Dallaway, Black Lives Black Words, 158. 
51 Ibid. 161. 
52 Þýðing á: “everyblackwoman" Ibid. 
53 Ibid. 160. 
54 “Those who are active are hopeful – those who are hopeful are active.” Solnit, Hope in the Dark, 
81.  
55 Edmund, Adebayo og Hodge-Dallaway, Black Lives Black Words, 160. 
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 Við sviðsetningu á verkinu notaði Mojisola Adeabyo bæði líkamlegar hópæfingar 

Jacques LeCoq með leikurunum og kórnum, og vestur- og suður afrískan köllunarsöng (e. 

call-and-response) til að æfa með kórnum. Mikill hluti textans frá handtöku Sandra Bland 

er endurtekning eða svar við einhverju sem þegar er búið að segja, sem rímar mjög við 

vestur-afrískar (e. Ebonic/african diasporic)56 samskiptaleiðir og passar þannig vel við að 

kallast á sín á milli í söng. Samkvæmt Adeabyo var æfingin líka pólitískt hvetjandi og 

hjálpaði til við að koma fólki á sömu blaðsíðu og undirbúa raddirnar.57 Viðhorf Adebayo 

til „fjórða veggsins“58 endurspegla hugmyndir Boal um að fjórði veggurinn sé gerður af 

valdastéttinni til þess að þröngva upp á almenning kúgandi hugmyndafræði sinni, þar sem 

áhorfandinn er óvirkur og dómgreindaskertur.59 Samkvæmt Boal þýðir fjórði veggurinn í 

leikhúsi að hin stjórnsama hugmyndafræði hins óbreytta ástands gefi áhorfandanum ekki 

heimild til að hugsa sjálfstætt og þannig geri aðgerðarlaus staða áhorfandans það að 

verkum að honum er ekki heimilt að bregðast við eða haga sér af frjálsum vilja. Að brjóta 

niður fjórða vegginn stuðli hins vegar að því að fá áhorfandann til að hugsa og dæma fyrir 

sjálfan sig, að fjarlægja sig leikhúsinu og skapa rými fyrir eigin dómgreind. Þannig skapist 

um leið rými til þess að bregðast við að vild, og að breyta leikhúsinu úr valdatæki hinnar 

ráðandi hugmyndafræði yfir í „æfingu fyrir byltinguna“.60 Markmiðið með því að láta 100 

konur fara með orð Sandra Bland eins og kór var að láta textann fljóta eins og tónverk til 

þess að áhorfandinn hlusti af ákafa. Áhorfendum átti að líða eins og þátttakendum, ekki 

sjónarvottum og flutningurinn átti að fanga það andrúmsloft. Með því að fanga áhorfendur 

inn í andrúmsloftið með hópsöng var ætlunin að koma í veg fyrir að flutningurinn yrði á 

einhvern hátt natúralískur leikur á bakvið fjórða vegginn, þar sem áhorfandinn situr fastur 

sem óvirkur sjónarvottur. 

 

Mojisola vinnur á tiltölulega litlum skala. Verk hennar eru yfirleitt performansar sem 

ferðast um á hátíðir eða eru í residensíum hjá meðalstórum leikhúsum. Hún er sérfræðingur 

í tækni „Leikhúss hinnar kúguðu“ (s. Teatro del Oprimido) og ferðast um heiminn til að 

                                                
56 Með hugtakinu „Ebonic/Diasporic“ á Adebayo við samfélag fólks af afrískum uppruna sem 
dreifst Evrópu og Bandaríkin útfrá þrælahaldi og á sameiginlega menningu í rótleysi sínu. Viðtal 
höfundar við Adebayo. 
57 Adebayo. Viðtal höfundar við Mojisola Adebayo. 
58 „Fjórði veggurinn“ vísar til hins ímyndaða veggs á leikhúsinu sem snýr út í sal til áhorfenda og 
myndast þegar leikarinn á sviði lætur eins og áhorfendur séu ekki til. 
59 Boal, Theatre of the Opressed, 9. 
60 Ibid. 34–5. 
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kenna hana, þannig að áhrifin sem hún hefur, eru mjög bein og persónuleg. Það 

endurspeglast í list hennar, þar sem hún einblínir meira á þátttakendurna sjálfa en 

áhorfendur. Hennar leið til að koma skilaboðum sínum úti í samfélagið felst líklega að 

mörgu leyti í því að hafa áhrif á aðra listamenn í gegnum vinnusmiðjur og kynna aðferðir 

sínar fyrir þeim, auk þess að hafa mikil áhrif á nemendur sína út um allan heim. Hún 

vinnur mikið með samfélagshópum sem njóta ekki mikilla forréttinda á sviði lista og búa 

við bág kjör og skapar þannig svið fyrir ýmsa hópa sem annars fengju ekki tækifæri til að 

láta í sér heyra. Þannig vinnur hún í grasrótinni, með því að sinna hópum sem upp úr 

sprettur eitthvað stærra. Hún sáir fræum og hlúir að þeim. Hún vill gefa fólki hljóðnema, 

skapa aðstæður og þróa aðferðir sem jaðarhópar geta nýtt sér til að koma sér inn í 

sviðsljósið. Áhrifin sem verkið hennar, The Interrogation of Sandra Bland hefur haft, er 

líklegast ekki hægt að mæla í áhorfendatölum eða peningum sem skila sér í kassann, heldur 

sé það heldur byltingin sem á sér stað í höfði fólks sem hnýtir fólk aðeins þéttar saman, 

undirbýr það fyrir baráttuna, sameinar það í einum málstað og styrkir baráttuna í 

grunninum.  
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4. Jordan Peele og Get Out 

Öfugt við Adebayo vinnur Peele á stórum og ópersónulegum skala. Markmið hans með 

myndinni Get Out var að fylla upp í tómarúm sem fyrirfinnst í samfélagsumræðunni um 

kynþáttafordóma í dag, og reyna að búa til rými til þess að eiga uppbyggilegt samtal um 

lausnir í þeim málum.61 Þannig nýtir hann sér kvikmyndaformið til þess að ná til breiðs 

áhorfendahóps og koma samtalinu sem lengst af jaðrinum og inn á miðjuna.  

 Get Out flokkast sem hryllingsmynd og fjallar um hinn 26 ára Chris sem fer út í 

sveit til að kynnast nýjum tengdaforeldrum sínum, hvítum yfirstéttarhjónum sem búa í 

stóru einbýlishúsi. Frá byrjun fær maður að finna fyrir að aðstæður séu óþægilegar og 

Chris þarf að takast á við hversdagslegar en fordómafullar athugasemdir. Þegar líður á 

myndina kemur í ljós að aðstæður eru ýktari en þær komu manni fyrir sjónir í fyrstu og 

Chris þarf að lokum að flýja morð- og tilraunasjúka tengdafjölskyldu sína og áform þeirra 

um að selja líkama hans sem hýsil fyrir heilaígræðslur hvítrar elítu. Myndin tekur fyrir 

mörg af þeim viðfangsefnum sem eru Black Lives Matter hreyfingunni hugleikin, bæði þá 

kynþáttafordóma sem svartir verða fyrir í daglegu lífi sem og alvarlegri hugmyndir um að 

svart fólk sé aðeins minna mennskt en hvítir og að líf þeirra séu ekki jafn mikils virði. 

Myndin undirstrikar þá daglegu ógn sem svartir þurfa að búa við í samfélagi sem er 

stjórnað af hvítum Bandaríkjamönnum og á samkvæmt leikstjóranum að virka sem 

vekjaraklukka um rasismann sem heldur áfram að viðgangast í samfélaginu. 

 Peele skrifaði handritið að myndinni á því tímabili þegar Obama var forseti 

Bandaríkjanna á árunum 2008-16. Þá var orðið algengt viðhorf meðal almennings að 

sigurinn í baráttunni við rasisma væri í höfn og að ekki þyrfti að ræða kynþáttafordóma 

framar.62 Það viðhorf varð kveikjan að handritinu, en þótt að myndin fjalli um gróft 

líkamlegt ofbeldi hvítra á svörtum þá tekur hann einnig fyrir minni og hversdagslegri árásir 

(e. microagressions) sem aðalhetjan Chris verður fyrir, og sýnir fram á tengslin milli minni 

daglegra árása og þeirra stærri. Þó að myndin sé í senn fyndin og óhugnaleg, þá lýsir hann 

sjálfur myndinni hvorki sem hryllingsmynd né gamanmynd, heldur sem heimildamynd um 

                                                
61 Peele, „CBS This Morning“.  
62 Chang, We Gon’ Be Alright, 1. 
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hinn rótgróna hrylling sem kynþáttafordómar eru í lífi svartra í Bandaríkjunum.63 Hann 

leitar mikið í viðfangsefni Black Lives Matter hreyfingarinnar og notar söguhetjuna til þess 

að knýja fram samkennd hjá hvítum áhorfendum. Hann nálgast erfið viðfangsefni í 

gegnum húmor og nýtir sér til hlítar þekkt kvikmyndaform hryllingsmyndarinar; í staðinn 

fyrir hina klassísku hvítþvegnu hryllingsmynd fáum við aldrei þessu vant að sjá svarta 

aðalpersónu sem upplifir heim hinna hvítu sem óhugnalegan, en því er yfirleitt öfugt háttað 

í hryllingsmyndum.64  

  

Peele á nú þegar dyggan aðdáendahóp úr grínheiminum, eftir að hafa skrifað og leikið í 

þáttunum Key & Peele á Comedy Central um áraraðir. Þar hefur hann tekist á við 

hversdagslegar upplifanir síns þjóðfélagshóps á kynþáttamismunun í Bandaríkjunum og 

má greina svipuð viðfangsefni hans í grínþáttunum eins og þau sem birtast í Get Out á 

alvarlegri nótum.65 Þar sem Peele nýtur velgengni innan skemmtanaiðnaðarins og þótt Get 

Out sé fyrsta kvikmynd hans, þá náði hún strax mikilli dreifingu og siglir beint inn í ölduna 

af kvikmyndum og sjónvarspefni sem fjallar um svipuð mál í dag. Hagnaður af myndinni 

var $33,377,060 eftir frumsýninguna þann 26. febrúar 2017 í Bandaríkjunum og þann 26. 

janúar 2018, tæpu ári síðar, var hún búin að hala inn $254,716,534 um allan heim, sem er 

mikill hagnaður fyrir mynd sem kostaði eingöngu $4.5 milljónir í framleiðslu.66 Út frá því 

má álykta að myndinni hafi farnast vel í kvikmyndahúsum og náð að birtast stórum og 

fjölbreyttum áhorfendahópi. 

 Hinn hefðbundni áhorfendahópur Peele sem myndinni er að hluta til beint að, fær 

hljómgrunn í sinni baráttu þegar kemur að því að fá að heyra og sjá sínar eigin frásagnir á 

stóra (hvíta) tjaldinu. Frásagnir sem sjaldan fá slíkt pláss; upplifanir þeirra af því að vera 

hlutgerð og dæmd fyrir kynþátt sinn innan um hvítt fólk, árásagjarnar athugasemdir sem 

látnar eru falla í hugsunarleysi í daglegu lífi og að þurfa að takast á við kynþáttafordóma 

(e. racial bias) af hendi lögreglunnar sem hversdaglegan hlut. Hann notast við minni úr 

sögu kynþáttamismununar í amerísku samfélagi til að undirstrika að enn sé til staðar sú 

rótgróna hugmynd um að svartir séu ekki fullgildir meðlimir samfélagsins eins og hvítir, 

minni sem allir kynþættir þekkja en upplifa misalvarlega og sumir fjarlægja úr sínu 

                                                
63 Peele,	  „The Late Show with Stepher Colbert“. 
64 Peele, „BUILD“. 
65 Atencio, „Key & Peele“. 
66 „IMDb“. Það gera 25.955.614.814 ISK. 
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daglegu lífi. Sem dæmi um þetta má nefna atriðið þegar Chris er kynntur fyrir hvítum 

gestum í boði á heimili tengdaforeldra sinna, Armitage hjónanna, og er hlutgerður á ótal 

mismunandi vegu út frá litarhafti sínu. Þá er undirstrikað að í hvítum hópi sé hann alltaf 

séður sem svartur einstaklingur áður en hann er manneskja og birtist sú hlutgerving að 

mörgu leyti í orðræðunni þar sem hvíta fólkið reynir alltaf að tengja hann við Obama eða 

Tiger Woods, sem fyrir þeim virðast vera einu virðingarverðu svörtu manneskjurnar sem 

hafa fengið viðurkenningu í gegnum hvíta hámenningu.67  

 Stórum hluta myndarinnar er augljóslega beint til svartra áhorfenda sem fylgja 

Peele nú þegar, en á sama tíma er margt gert til þess að ná til hvítra áhorfenda líka. 

Samkvæmt Peele var markmiðið með myndinni að fylla upp í tómarúm sem fyrirfinnst í 

samtalinu um kynþáttafordóma og stuðla að uppbyggjandi samtali sem samanstæði af 

nýjum hugmyndum um hvernig hægt væri að komast að sameiginlegum skilningi. Það að 

markaðsetja myndina sem hryllingsmynd færir hann inn á ákveðinn markað sem nær út 

fyrir hinn sígilda svarta kvikmyndamarkað. Hann notar síðan táknmyndir til þess að snúa á 

formið, þar sem hin svarta aðalpersóna upplifir „hefðbundið“ hvítt umhverfi sem ógnandi. 

Með forminu tekur hann fyrir minni sem hinn almenni hvíti bandaríski áhorfandi þekkir 

vel og nær að snúa á sjónarhornið, svo að áhorfandinn upplifir mótsögn við það sem hann 

er vanur að sjá. Mótsögnin undirstrikar það að staðallinn sem áhorfandinn er vanur er ekki 

endilega algild upplifun allra samfélagshópa til jafns. Kærasta Chris í Get Out, hin hvíta 

Rose, er sú sem leiðir Chris inn í aftökuna og kemur að lokum í ljós að hún er 

aðalillmennið í myndinni. Lengst af trúir maður því að hún sé með Chris í liði, þar sem hún 

leikur sér með að tala um hvað fjölskyldan sín, sem er Chris augljós ógn frá byrjun, sé 

uppfull af kynþáttafordómum og hún skammist sín fyrir hana. Þannig er ekki ólíklegt að 

flestir hvítir áhorfendur spegli sig í henni, sem hina hvítu, kynþáttameðvituðu 

meðalmanneskju. Þegar á endanum kemur í ljós að hún hafi verið að spila með hann frá 

byrjun og sé sjálf morðsækinn rasisti snýr það á þær forsendur sem settar hafa verið fram 

um að sem hvítur getirðu einnig verið saklaust vitni að rasisma. Allison Williams, sem 

leikur Rose, talar um það í viðtölum að margir hvítir sem hafi séð myndina geti ekki trúað 

því að Rose hafi verið vond í alvörunni, heldur hljóti hún að hafa verið heilaþvegin. Þetta 

endurspeglar hversu óvanir hvítir eru að vera sýndir á sviði sem óvinurinn, og ef til vill að 

það sé erfitt  að horfast í augu við að hafa verið í svipuðum aðstæðum og Rose er í 

                                                
67Peele, „CBS This Morning“. 
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gagnvart fjölskyldu sinni og vera þar af leiðandi samsek ofbeldinu sem kemur fram í 

orðræðunni. Alanna Lockward talar um “the insistence of the innocence of the master and 

mistress” 68  sem gegnumgangandi þema í umfjöllunum hvítra bandaríkjamanna um 

þrælahaldið í Bandaríkjunum, þar sem kerfinu er kennt um ofbeldið sem átti sér stað. 

Orðræðan um hinn hvíta bjargvætt (e. white saviour complex) birtist hér, þar sem hvítir 

reyna að firra sig ábyrgð á ofbeldinu með því að koma fyrir einni góðri hvítri persónu sem 

bjargar svarta manninum og má sjá votta fyrir henni í þessum viðbrögðum hvítra 

 áhorfenda.

 Söguhetjan Chris er lykill áhorfenda að frásögninni. Við fáum að kynnast honum 

sem gáfuðum og hæfileikaríkum einstaklingi frá byrjun, sem gerir það auðvelt að tengja 

við hann. Andstætt flestum bíómyndum sem tala um kynþáttabundið ofbeldi í 

Bandaríkjunum (td. 12 Years a Slave frá 2013) og hefðbundnum hryllingsmyndum, þá er 

aðalpersónan sett fram sem rannsakandi og þróttmikil manneskja sem tekur virkan þátt í að 

veita viðnám gegn misréttinu sem verið er að beita hana.69 Framsetning aðalpersónunnar 

minnir að mörgu leyti á kvikmyndina Stepford Wives70 frá árinu 1975, þar sem brotin er 

upp hefðbundin framsetning á kvenpersónum í sálfræðitrylli. Kvikmyndirnar tvær eiga það 

sameiginlegt að við fáum frá byrjun að fylgjast með því hvernig aðalpersónan tekur á 

aðstæðum sínum með gagnrýnum hug, er stöðugt að spyrja sig og reyna að fjarlægja sig frá 

ósýnilegri hættunni. Í Get Out skynjar Chris undirliggjandi ógnina frá byrjun og er í 

stöðugri leit að því setja puttann á hvað það sé sem sé að og gerir í raun sitt besta til þess 

að forðast þær aðstæður sem hann er lentur í. Það að fá að fylgjast með honum veita 

viðnám setur okkur sem áhorfendur í stöðu þar sem við lítum á ofbeldið gagnrýnum augum 

og beinum frekar athyglinni að því hvað ofbeldið er óréttmætt frekar en að dæma Chris 

sem fórnarlamb. Að viðhalda baráttunni í „fórnarlambinu“, sem honum síðan tekst að leysa 

sig úr, rímar við það sem Augusto Boal vildi gera með æfingunni sinni „kúgunarbroti“. Að 

fá að sjá aðalpersónuna streitast á móti öllum þeim mismunandi tegundum ofbeldis sem 

birtist í myndinni, hvort sem það er árásargirni lögreglunnar eða hlutgerving hvítu eldri 

borgaranna í boðinu, bæði staðfestir fyrir þeim sem hafa upplifað það sama að þessi 

undirliggjandi og dulda daglega kúgun sé raunveruleg, og sýnir hvernig framkoma hvítra 

gagnvart svörtum getur verið óþolandi og byggð á fordómum. Að sýna aðalpersónuna sem 

                                                
68 Lockward, „Unveiling the Whip“, 86. 
69 Ibid. 88. 
70 Forbes, Stepford Wives. 
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gáfaða manneskju með gagnrýna hugsun, sem er ekki bara heilalaust fórnalamb varpar 

ábyrgðinni yfir á gerandann og setur spurningarmerki við gjörðina sjálfa.  

 Með því að nota táknmyndir til þess að tengja baráttuna við fyrri kynslóð af baráttu, 

er verið að kalla á ákveðið minni úr sögu kúgunarinnar og undirstrikar að hún sé ekki 

horfin. Í myndinni er aðstæðum þannig stillt upp að þær vísa valdajafnvægi hins hvíta 

suðurríkjabúgarðs, þar sem hvítir voru allsráðandi og svartir þjónuðu. Chris kemur inn í 

þennan heim með meðal háan status, sem við höfum fengið að kynnast fram að því, og 

manni líður strax óþægilega yfir því hversu lágan status aðrir svartir eru með á 

búgarðinum. Hann undirstrikar tímaskekkjuna sem slíkt viðhorf er til vitnis um, en eftir því 

sem líður á myndina upplifum við að þetta viðhorf er enn til staðar og birtist á lúmskari 

hátt en áður.71 Sem dæmi má nefna þegar eldri kona káfar á honum fyrir framan aðra gesti 

og talar um hann við Rose, kærustuna hans, í þriðju persónu, eins og hann sé gripur til 

sölu. Að lokum er Chris seldur af tengdaföður sínum á uppboði, sem stillt er upp eins og 

þrælasölu eins og þær fóru fram á nýlendutímanum í Bandaríkjunum. Með því að stilla upp 

þekktum minnum úr sögulegri kúgun svartra er spurningunni varpað fram um hvort þessi, 

að því er virðist, úreltu valdasambönd milli svartra og hvíta eigi enn við og hvort þau séu 

að birtast í endurnýjaðari mynd í nútímasamfélagi. Þetta er skýr tilvísun í alla baráttu Black 

Lives Matter hreyfingarinnar, þar sem kjarni baráttunnar snýst um að þrælahald hafi aldrei 

horfið heldur birtist aftur, endurtekið í nýjum kerfisbundnum lagabreytingum sem halda 

menningu svartra niðri.72 Í lokaatriði myndarinnar kemur lögreglan að Chris þar sem sex 

hvítar manneskjur eru búnar að reyna að myrða hann og það virðist sem svo í smá stund að 

hann verði handtekinn fyrir glæpi sem hann hefur ekki framið. Chris setur hendurnar upp í 

loft og veit að hann þarf að gefast upp og að hann verði dæmdur fyrir það sem hann hefur 

ekki gert. En svo kemur á daginn að þetta er bara vinur hans á öryggisvarðarbíl, sem er 

kominn til bjargar. Chris gengur því laus og hvíta fólkið fær að brenna inni á 

suðurríkjabúgarðinum. 

 Peele var búinn að skrifa og taka upp annan endi á myndina, þar sem Chris er 

handtekinn og endar í fangelsi eins og dæmigert er fyrir saklausa svarta karlmenn í 

Bandaríkjunum, en ákvað að láta hann frekar sleppa frá þeim myrku örlögum og sigra í 

stað.73 Ætlun hans þegar hann skrifaði myndina upphaflega var að hún yrði köld tuska í 

                                                
71 Lúmskan, þangað til þau reyna að skera úr honum heilann. 
72 Lockward, „Unveiling the Whip“, 87. 
73 Peele, „CBS This Morning“.  
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andlitið á tíma sem verið var að vanrækja umræðuna um kynþáttafordóma, en í ljósi Black 

Lives Matter sem var komin vel á flug þegar myndin var að fara að koma út, ákvað hann 

að nýta myndina frekar sem innlegg í umræðuna um að það væri von og að baráttan væri 

ekki til einskis. Hann er því að skapa samstöðu og vekja baráttuhug hjá fólki með því að 

sýna fram á að hægt sé að veita ofbeldinu viðnám. Með því að koma frásögnum um 

upplifanir á daglegum, sem og kerfisbundnum kynþáttafordómum á framfæri og til mikils 

fjölda og gera það á hátt sem vekur samkennd hjá hinum hvíta áhorfanda stuðlar hann að 

hugarfarsbreytingu í samfélaginu öllu.  
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Samanburður og niðurlag 

Ef við berum saman aðferðir Peele og Adebayo, þá er hægt að líta svo á að Mojisola sé 

grasrótin sem safnar liði og Peele kanónan sem nær til fjarlægra hópa innan Black Lives 

Matter baráttunnar. Sviðsetning þeirra beggja ber með sér áherslu á hinn svarta einstakling 

sem sterka baráttumanneskju sem sýnir andspyrnu og gagnrýna hugsun gegn ofbeldinu. 

Þau fá áhorfendur til þess að samsama sig með aðalpersónunni og þannig opna þau fyrir 

rými til þess að hugleiða kúgunina sem á sér stað, hvort sem áhorfandinn er svartur eða 

hvítur. Þau eiga það sameiginlegt að vinna markvisst að því að eiga samtal um vandamálið 

sem blasir við og til þess að komast að sameiginlegum skilningi. Fyrst og fremst eru þau 

bæði virkir þátttakendur í samtalinu sem á sér stað í kringum Black Lives Matter 

hreyfinguna, sem hefur skapað sér svið og fengið áheyrn alþjóðasamfélagsins með því að 

leggja undir sig samfélagsmiðla og deila frásögnum af hversdagslegri kúgun. 

 Mojisola einblínir á smærri hópa fólks og vinnur náið með fólki, og stuðlar þannig 

að því að styrkja grasrótina. Hún býr til aðstæður sem virka sem eins konar ritúal fyrir fólk 

til þess að koma saman í nafni byltingarinnar og leyfir einstaklingum að finna sína rödd til 

að halda baráttunni áfram. Jordan Peele nýtir sér sterka stöðu sína sem frægur gamanleikari 

til þess að ná til sem flestra áhorfenda. Hann nýtir sér hefðbundið hryllingsmyndaform til 

þess að afhjúpa normið í samfélaginu og koma hundsuðum sjónarhornum á framfæri. Hann 

styrkir tilvistarrétt Black Lives Matter hreyfingarinnar með því að gefa þessum frásögnum, 

sem eru stórt viðfangsefni hreyfingarinnar, vægi og staðfestingu og knýr um leið fram 

samsömun hjá hvítum áhorfendum í gegnum upplifun aðalpersónunnar. Það má segja að 

Adebayo og Peele standi sitthvoru megin við línuna hvað varðar notkun á samkennd í 

verkum sínum; Peele velur sér hefðbundið vestrænt kvikmyndaform til að koma 

skilaboðum sínum á framfæri, á meðan Adebayo fylgir Augusto Boal í framandgervingu 

og gerir áhorfendur að þátttakendum. En þótt þau fari mjög ólíkar leiðir í baráttu sinni eiga 

þau það sameiginlegt að tala fyrir málstað Black Lives Matter byltingarinnar og að vilja 

koma skýrum skilaboðum á framfæri. Hvort á sinn hátt nýta þau sér ljóðrænan skáldskap 

og táknrænar myndir sem vísa í baráttuna og afhjúpa ýmiskonar óréttlæti tengt 

kynþáttafordómum.  

 Verkin hafa áhrif hvort á sinn hátt. Get Out hefur fangað athygli 

alþjóðasamfélagsins og um leið hins hvíta Bandaríkjamanns sem gagnrýninni er beint 

gegn, og virðist vera að mynda rými fyrir einhvers konar nýjan skilning í samskiptum ef 
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marka má viðbrögð hins almenna hvíta áhorfanda og verðlaunaafhendingar á borð við 

Golden Globe og Óskarinn. The Interrogation of Sandra Bland nær skemmra og til 

afmarkaðari hóps, en þar áttu þátttakendur sterka upplifun af samstöðu sem situr eflaust 

eftir hjá þeim á djúpu tilfinningalegu stigi og smitar út frá sér og tengir saman sterkum 

böndum. Báðar tegundir listarinnar hafa áhrif á baráttuna og styrkja baráttuna sem á sér 

stað í kringum Black Lives Matter. Hægt er að sjá ákveðna tengingu á milli verka beggja 

leikstjóra og Augusto Boal. Þau mynda hljómgrunn með frásögnum hins undirokaða hóps 

til að skapa samstöðu og baráttuanda, á sama tíma og þau vinna með að kalla fram 

samsömun hjá valdastéttinni með því að nota viðkunnanlegan karakter sem afhjúpar 

kúgun. Mojisola vinnur að því að efla byltinguna innan frá og viðhalda von, á meðan Peele 

sækir út og á meiri möguleika á því að hreyfa við hinu hvíta forræði og utanaðkomandi 

aðilum.  
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