


Útskriftarverkefni Ísak Einarsson

Leiðbeinendur Ármann Agnarsson, 
Birna Geirfinnsdóttir, Lóa Auðunsdóttir

Listaháskóli Íslans

LEIKUR TVEGGJA 
HELMINGA

Það er oft sagt í fótbolta að þú getur varist til sigurs eða sótt til 
sigurs. Í úrslitaleik evrópukeppninnar árið 1972 mættust Ajax og 
Inter, tvö lið með tvær ólíkar hugsjónir um hvernig skuli vinna 

fótboltaleiki. Ajax voru sóknarsinnaðir og léku Total Football, en 
Inter voru varnarsinnaðir og léku Catenaccio. Samtal þessara 

tveggja leikstíla í gegnum árin átti eftir að hafa mikil áhrif 
hvernig fótbolti er leikinn í dag. Ef til vill kunna sumir að meta 

annan leik-stílinn umfram hinn en á endanum snýst fótbolti ekki 
um að hafa rétt fyrir sér, hann snýst um að vinna.



Inngangur

Í verkefni til BA gráðu fjallaði ég um úrslitaleik meistaradeilarinnar 
(European Cup Final) árið 1972. Í leiknum mættust hollenska liðið 
Ajax og ítalska liðið Inter. Hugmyndafræði þessara liða kjarnaði að 
mínu mati fótboltann í heild sinni, en óhætt er að segja að leikstílar 
liðanna hafi verið nokkur andstæða. Fótbolti snýst jafnt um að sköra 
mörk og verjast þeim. Leikkerfi Ajax var sóknarsinnað og flæðandi  
en leikkerfi Inter var varnarsinnað og skipulagt. Það sem ég vildi í 
gera með leikinn var að sýna hugmyndafræði liðanna á sjónrænan 
hátt. Markmið mitt var meðal annars að búa til einskonar grafíska 
ásýnd fyrir leikinn, en jafn framt búa til grundvöll fyrir umræður um 
hina fögru íþrótt á Kjarvalsstöðum.

Kveikjan

Ég hef alla tíð verið forfallinn áhugamaður um fótbolta, eða er áhuga
maður kannski full vægt lýsingarorð. Eins og hjá mörgun öðrum sem 
deila því með mér þá snýst lífið að stórum hluta um fótbolta. Nánast 
daglega horfi ég á fótbolta, hugsa um fótbolta, les um fótbolta eða 
hlusta á aðra tala um fótbolta. Að frá töldnu tímabili í 8. bekk þar  
sem ég spilaði einungis Counter-Strike með félögunum, þá eru einu 
tölvu leikirnir sem ég hef spilað FIFA, Pro Evolution Soccer eða  
This Is Football. Líkt og nöfnin gefa svo glöggt til kynna eru þetta 
auðvitað fótboltaleikir. Ungur að aldri fór ég að æfa fótbolta og geri 
það í raun og veru enn að vissu leiti. Þó hafa draumarnir um að leika 
einn daginn fyrir Liverpool horfið, skemmir það ekki fyrir ástríðunni  
en maður spriklar stundum í 4. deildinni með Kríu. Ég var meira að 
segja kosinn mikilvægasti leikmaður liðsins sumarið 2017 (Ég þurfti 
að koma þessu inn). Fótboltaiðkun mín hefur þó minkað töluvert eftir 
að ég byrjaði í grafískri hönnun í LHÍ haustið 2016. Sem hönnunar
nemi og gífurlegur fótboltaáhugamaður hefur sjónræna hlið  
fótboltans ekki höfðað nægilega vel til mín, og eru þar margar 
ástæður að baki. Þar á ég ekki við hönnun búninga eða slíkt, heldur  
á ég við hönnunin í kringum leikinn og allt efni sem fylgir honum. 
Skiljanlega sigrar praktíkin stundum útlitið, leikskrár eru til að mynda 
bara ein stór aug lýsing fyrir hina ýmsu styrkaraðila. Sú aðferð sem  
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er gjarnan farið í hönnun heildarútlits fótboltaviðburða eru hlutir  
oft sóttir í landfræðilegri staðsetningu viðburðsins, eða einfaldlega 
hugsaðir sem skraut eða stemming. Það var því upplagt að tækla 
þetta í lokaverkefninu. 

Rannsóknin

Það er óhætt að segja að ég hafi notið rannsóknarferlisins í botn. 
Sem mikill fótboltaáhugamaður þurfti ég ekki að breyta miklu í mínu 
daglega lífi til þess að vinna rannsóknarvinnuna, ég þurfti í raun  
og veru eingöngu að sökkva mér enn dýpra í allt tengt fótbolta. 
Þegar ég byrjaði að lesa mér til um íþróttina fór ég eðlilega að lesa 
mikið um sögu hennar og hvernig aðferðafræði liða og þjálfara hefur 
þróast í gegnum árin. Þegar maður brytjar fótboltann niður í smæstu 
einingar er hann frekar einfaldur. Fótbolti er svo kallaður „team 
invasion game“ þar sem markmið liðanna er að koma bolta inn  
á ákveðið svæði (mark) andstæðingsins. Liðið sem kemur boltanum 
oftar inn í mark andstæðingsins vinnur.1 Þetta virðist vera mjög 
einfalt og er þetta ef til vill það eina sem fólk sér sem deilir ekki 
fótboltaáhuga mínum. Það er hinsvegar þegar maður dembir sér  
í hugmyndafræðina á bak við það hvernig skora eigi fleiri mörk en 
andsæðingurinn sem hlutirnir verða skemmtilegir. Það eru jú margar 
leiðir til að vinna fótboltaleiki, en það er oft sagt að þú getur varist til 
sigurs eða sótt til sigur. Í gegnum tíðina og í nútímafótbolta eru ótal 
dæmi um lið sem fara aðra hvora leiðina og ná ótrúlegum árangi,  
lið sem byggja fyrst og fremst á sterkum varnar eða sóknarleik. 
Þetta endurspeglast oft í daglegu tali um fótbolta. 

Það er gjarnan sagt að saga fótboltans sé tvíþætt, annars vegar 
saga hinna mögnuðu leikmanna sem sífelt ná að toppa sig og ýta 
mörkum hins mögulega og hinsvegar saga þeirra sem gerðu allt til 
þess að stoppa þessa mögnuðu leikmenn. Þá er ekki átt við varnar
menn heldur einnig þjálfara og kerfin sem þeir hönnuðu til þess að 
stoppa þá. Eftir því sem leikmenn urðu betri urðu kerfin til þess  
að stoppa þá þróaðri, flóknari og skilvirkar. Í rannsókninni minni  

1 Jamie Hamilton, „The Philosophy of Football:  
A Complete Perspective,“ These Football Times 
(blogg), 11. júlí 2016, https://thesefootballtimes.

co/2016/07/11/thecompletehistoryof 
coachingphilosophies/.2



las ég um það hvernig barátta þessara tveggja afla (sókn/sóknar
menn og vörn/leikskipulag) þróaði leikinn áfram og gerði hann að 
því sem hann er í dag.2 Þessi þróun hefur orðið til þess að mörkum  
í fótboltanum hefur almennt fækkað og verðmæti þeirra aukist.  
Eins hafa mikilvægir leikmenn sem geta dúkkað upp og skorað mörk 
alltaf verið metnir til mikils, og sést það kannski best á verðmiða 
margra dýrustu sóknarmanna í heimi.3 Í samhengi þessara þróunar 
og sögu var oft minnst á leiki liða sem spiluðu gegn hvor öðru með 
andstæðar hugsjónir um hvernig ætti að spila leikinn. Rakst ég á 
einn sögufrægan leik, sem innihélt einmitt þessar tvær sögur og 
tvær misminandi hugsjónir um hvernig væri best að vinna fótbolt
aleiki, Úrslitaleik Meistaradeildarinnar 1972, leik milli Ajax og Inter. 

Leikurinn

Með Johan Cruyff innanborðs spilaði Ajax leikstíl sem fékk nafnið 
Total Football, sem var sóknarsinnaður leikstíll þar sem liðið hélt 
boltanum, og leikmenn voru hvattir til þess að skipta um stöður og 
fljóta um völlinn til þess að opna varnir andstæðingsins. Leikstílnum 
hefur gjarnan verið lýst sem „listrænum“ eða „jákvæðum“.Inter
nazionale spilaði hinsvegar Catenaccio. Varnarsinnaður leikstíll  
þar sem liðið sat neðarlega á vellinum og lokaði á andstæðing sinn. 
Leikstílnum hefur oft verið lýst sem „neikvæðum“ eða „tortryggnum“. 
Leiknum var stilt upp sem baráttu ljós og myrkurs, góðs og ills.4  
Þó er vert að minnast á að á vissan hátt voru leikstílarnir um miklu 
meira en bara vörn og sókn. Catenaccio leikkerfi Inter hefði til að 
mynda aldrei virkað ef ekki hefðiu verið fyrir frábæra sóknarmenn 
liðsins sem kláruðu skyndisóknir liðsins snilldarlega. Eins voru Ajax 
frumkvöðlar í pressuvörn, og beittu rangstæðu gildrunni grimmt. 
Leikurinn endaði 2–0 fyrir Ajax og skoraði Johan Cruyff bæði mörk 

2 Anderson, Chris & Sally, David, The Numbers 
Game: Why Everything You Know About  

Football is Wrong, (London, Penguin Books,  
2013), Apple Books, bls. 121.

3 Sama heimild.

4 Shirsho Dasgupta „How Society and Politics 
Gave Us Catenaccio and Total Football,“  

These Football Times (blogg), 6. mars 2017,  
https://thesefootballtimes.co/2017/03/06/ 

howsocietyandpoliticsgaveuscatenaccio 
andtotalfootball/.3

Mynd 1 Mauro Bellugi (vinstri) og  
Piet Keizer (hægri) eigast við í leik liðanna.

liðsins. Sóknin sigraði vörnina, og eftir leikinn töluðu hollensku 
blöðin um „The death of Catenaccio“. Það er þó í raun og veru ekki 
alveg rétt en þessir tveir leikstílar áttu eftir að halda áfram að þróast 
og eigast við í gegnum tíðina. Sem dæmi má nefna að Tiki-Taka 
kerfi Pep Guardiola þróaðist í raun og veru frá Total Football.5 

Önnur ástæða fyrir því af hverju ég ákvað að velja leik Ajax og Inter 
er vegna þess að hann var leikinn helium tuttugu og þremur árum 
áður en ég fæddist, og því man ég augljóslega ekki eftir honum.  
Það sem skemmdi heldur ekki fyrir var að ég þekki fáa sem virkilega 
styðja þessi tvö lið, og það skipti mig máli. Fólk gat þá frekar komið 
að verkefninu hlutlaust og ekki með neinar fyrirfram ákveðnar hug
myndir um verkefnið. Ef ég kæmi til að mynda á sýningu með 
verkefni um úrslitaleik meistaradeildarinnar árið 2018 þá hefði ég 
líklegast brjálast og sparkað verkefninu niður. Enda tapaði Liverpool, 
mitt lið, þá á móti Real Madrid á grátlegan hátt.

Sjónræn útfærsla

Þegar kom að verkefninu sjálfu fannst mér upplagt að reyna að sína 
þessar tvær ólíku hugsjónir á sjónrænan hátt. Ólíkt mörgum öðrum 
heildarútlitum fyrir fótboltatengda viðburði, þá vildi ég einungis reyna 
að notast við hluti sem tengdir voru íþróttinni sjálfri. Ég valdi að 
sækja innblástur fyrir grafíska ásýnd leiksins í leikstíla liðanna, eða  
í raun og veru kjarna fótboltans, sem er vörn og sókn, skora mörk  
og koma í veg fyrir þau. Mér fannst ég verða að tákna hreyfingu fyrst 
og fremst og ákvað því að nota örvar. Sóknarsinnaður leikstíll Ajax 
fékk óreglulegar og flæðandi örvar, en varnarsinnaður leikstíll Inter 
fékk örvar með mun meiri strúktur og festu. Ég sá áhugaverða 
hliðstæðu milli taktík í fótbolta og týpógrafíu, en bæði snýst það  
um að raða hlutum niður á eitthvað tiltekið svæði og búa þar með  
til einhverja ákveðna röð og reglu. Litirnir sem ég valdi voru rauður, 
blár og grænn. Mér fannst mikilvægast að litirnir ættu hefðu aug
ljósar vísanir en Ajax spila í rauðum og hvítum búningum en Inter 
bláum og svörtum. Þaðan kom rauði og blái liturinn og við bættist 
síðan sá græni þegar örvarnar snertast, en það táknar grasið eða 
leikinn. Mér fannst ég verða að taka fyrir hönnun á prentuðu efni  

5 Sama heimild.4



en það er sá hluti sem mér finnst vanta hvað oftast upp á í fótbolta
heiminum. Ég endurhannaði því svokallaða leikskrá og gerði úr  
því þrjú plaköt. Eitt með byrjunarliði hvers liðs og svo leikskýrsluna. 
Einnig langaði mig til að fást við sígilda hluti úr myndheimi fótboltans 
og gerði því einnig fána, trefil og auðvitað fótbolta.

Mynd 2 Fáni.5 Mynd 4 Bolti.

Mynd 3 Plakötin.
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Niðurlag

Heilt yfir get ég lítið annað en verið ánægður með verkefnið. Eins  
og ég sagði í inngangum var markmið mitt meðal annars að skapa 
grundvöll fyrir umræður um fótbolta á Kjarvalsstöðum, og veit ég 
fyrir víst að þær áttu sér stað. Bæði ræddi ég við sýningargesti um 
verkefnið, og voru umræðurnar þá oft fljótar að fara útfyrir leikinn  
og um málefni líðandi stundar í fótboltaheiminum. Einnig fékk ég  
að heyra sögur frá samnemendum mínum að einstaklingar tengdir 
þeim sem voru miklir fótboltaáhugamenn, kunnu að meta verkefnið. 
Rannsóknarvinnan stóð yfir full lengi og bitnaði það vafalaust á 
verkefninu, en til að mynda skilaði trefillinn sér ekki fyrr en eftir 
sýningu og er ég hvað sáttastur með hann af öllum hlutunum sem 
ég frammleiddi. Fáninn er þó kominn upp á vegg inn í herbergi 
 og mun fá að hanga þar, ásamt mynd af Mohamed Salah með 
textanum „The Prince of Egypt“. Ég held að ég hefði getað tekið 
verkefnið mun lengra og kúplað því upp um nokkra gíra, en heilt yfir 
er ég mjög sáttur og tel að markmiði mínu hafi verið náð. Ég vil enda 
þessa hönnunargreiningu á að óska Jürgen Klopp og hans mönnum 
í Liverpool all hins besta í úrslitaleik meistaradeildarinnar 2019,  
en þeir leika gegn Tottenham þann 1. júní. Væri gaman að einhver 
sjái þetta einn daginn og muni eftir stórkostlegum sigri Liverpool.  
En ef ekki, þá er lítið við því að gera, þannig er bara boltinn!
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