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Útdráttur 

Í þessari ritgerð mun höfundur rannsaka hvernig ákveðin tækni hefur þróast og hvaða áhrif 

það hefur á leikhúsið og áhorfendur þess. Höfundur leggur fram kjarnaspurningu sem 

unnið verður eftir. Út frá kjarnaspurningunni geta sprottið hugleiðingar sem höfundur mun 

einnig skoða nánar. Heimildir eru bæði skriflegar og munnlegar. Kröfur fólks um tækni 

gæði vaxa með hverju árinu, spurningin er hvort leikhússið nái að halda í við kröfurnar 

með þeim hætti að þræða nýtækni inn í verk sín eða hvort leikhúsið dregst aftur úr og 

verður úrelt stofnun. Spurning er hvort mannsheilinn fái einfaldlega leiða á því að fara í 

leikhús því það sé ekki nógu mikið að gerast á sviðinu sem heldur athygli? Nær leikhúsið 

ekki að halda í við þróun heilabúsins? Verður leiðinlegt að fara í hið hefðbundna leikhús? 

Eða mun leikhúsið aðlagast? Að lokinni rannsókn mun höfundur taka saman í hvaða átt 

hann sér leikhúsið fara samhliða nútíma tækni og hvort það sé til hins betra eða verra. Hvar 

stendur fólk sem neytendur þegar kemur að leikhúsinu? 
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Abstract 

In this essay, the author will investigate how technologies have evolved and how it affects 

the theater and its audience. The author will presents a question that will be followed threw 

out the essay. From the essence of the question there can be reflections that the author will 

also consider in further detail. Sources are both written and verbal. People's demand for 

technologic quality grows every year, the question is whether the theater can keep up with 

the requirements people have in a way which includes new technologies grasped into the 

plays or if the theater will fall behind and become an obsolete institution. The question is 

whether the human brain will simply suffer from boredom going to the theater in the future 

due to lack of interesting things happening on the stage that holds the brains attention? Can 

the theater not keep up with the development of the brain? Will the traditional theater get 

boring in the end? Or will it adapt? In the end of this study the author will summarize the 

direction in which he sees the theater heading alongside modern technology, and whether it 

is going for the better or for worse. Where do people stand as consumers when it comes to 

the theater? 
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Inngangur 

 

Leikhúsið hefur ávallt verið staður ímyndunar og drauma. Leikhúsið hefur alltaf þróast 

með samfélaginu. Þar sem við lifum á tækniöld er einfaldlega spurning hvort leikhúsið nái 

að halda í við tæknina. Þar sem fólk er með netframlengingu við höndina allan daginn og 

þar af leiðandi orðið vant því að taka inn mikið af upplýsingum í einu er spurning hvort 

leikhúsið muni skorta þær hröðu upplýsingarnar sem mannsheilinn verður orðin svo vanur 

að meðtaka og vinna með. Mun hið hefðbundna leikhús sem við höfum þekkt í aldir deyja 

út? Munu í staðin koma verk sem láta fólk „fjárfesta“ meira í sýningunni sjálfri með 

þátttöku og nýjum tæknibrellum í því skyni einu að halda athygli áhorfandans? Eru það ef 

til vill markaðsöflin sem stöðugt dæla nýjungum á markað, nýju dóti og nýrri tækni sem 

hafa ofurvald á okkur - og þá um leið á leikhúsinu? 

 

„I seek to make theatre as magical as cinema“ 

(William Dudley, sviðshönnuður) 
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2. Tæknin 

Tækni er óumflýjanleg í nútíma heimi. Samfélagsmiðlar hafa tengt fólk út um allan heim 

og internetið er fyrsti staðurinn sem fólk leitar á eftir upplýsingum.1  

Facebook hefur í sumum tilfellum komið í stað kvöldfrétta, þar sem Facebook gerir  

fólki kleift að lesa um innlenda, jafnt sem alþjóðlega viðburði. Instagram og YouTube hafa 

einnig skapað fjölmarga nýja möguleika. Til að nefna dæmi í því sambandi þá getur fólk 

skapað nýja ímynd af sjálfu sér – og gerir það reyndar daglega um víða veröld. 

Vissulega hefur aðgengi að vinum, fjölskyldu, fréttum, uppskriftum og 

upplýsingum reynst okkur vel að einhverju leyti en nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að 

dökk, niðurdrepandi og beinlínis hættuleg hlið er á því að vera umkringdur tækni öllum 

tímum sólarhringsins. Mikil tækninotkun hefur verið tengd við streitu, svefnleysi, kvíða og 

þunglyndi. Sumt af jákvæðustu eiginleikum hins stafræna heims eru orsök þessara 

alvarlegu vandamála.2 

 

1.2 Hvernig áhrif hefur tæknin á sjálfið? 

Hversu mörgum finnst það skrýtið að horfa upp á vini sína óþreyjufulla og kvíðna allan 

daginn vegna þess að þeir gleymdu símanum heima? Lætur fólk það koma sér á óvart ef 

fyrstu viðbrögð vinarins við að fá símann sinn aftur í hendurnar sé að fletta í gegnum hann 

og sjá af hverju þeir misstu? Sá sem biður þann einstakling síðan um að leggja tækið frá 

sér er talin skrýtin eða jafnvel dónaleg manneskja. 

Þessi þráhyggja leggur samfélagsmiðlana við fingurgóma neytandans og 

samfélagsmiðlarnir einir og sér eru orsök fjölmargra vandamála. Það gleymist oft að nefna  

hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á svefn neytandans. Þúsundir manna halda áfram að 

fletta í gegnum símana sína langt fram á kvöld. Þetta verður til þess að þúsundir manna ná 

ekki djúpum svefni, bæði vegna þess að farið er síðar í háttinn og vegna bláa ljóssins frá 

rafskjánum.3  

 

 

 

                                                
1 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 
2 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 
3 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 

  

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
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Það að taka spjaldtölvuna, fartölvuna eða farsímann með sér upp í rúm getur 

truflað svefnvenjur mun meira en áður var talið og getur haft alvarleg og 

langvarandi áhrif á heilsuna. Þetta er niðurstaða nýrrar rannsóknar sem birt var í 

vísindatímaritinu Proceedings of the National Acadeny of Sciences.4  

Rannsakendur létu sér ekki nægja að spyrja þátttakendur að því hvaða áhrif 

bláskjáirnir hefðu á nætursvefn þeirra heldur mældu einnig magn 

svefnhormónsins (melatónín) í blóði þeirra.  

Tilraunin stóð yfir í tvær vikur og tók til 12 fullorðinna einstaklinga. Helmingur 

þeirra var látinn lesa texta af spjaldtölvu í fjórar klukkustundir á hverju kvöldi í 

eina viku og hinn helmingurinn las bók við litla lýsingu. Þátttakendur skiptu síðan 

um hlutverk í síðari vikunni. Rannsóknin sýndi að magn melatóníns minnkaði til 

muna í blóði þeirra sem lásu af bláskjá, þeir fundu síður til þreytu, voru lengur að 

festa svefn og voru skemmri tíma á svokölluðu draumssvefnsstigi eða REM-stigi. 

Spjaldtölvunotendurnir voru einnig þreyttari morguninn eftir, jafnvel þótt þeir 

hefðu sofið í átta klukkustundir.5 

 

Sýnt var fram á að áhrif tölvunotkunar á svefn eru ekki bara sálfræðileg heldur eru þau 

einnig og ekki síður líffræðileg. Það að bæla melatónín langtímum saman eykur jafnvel 

líkur á brjósta- ristils- og blöðruhálskrabbameini. Einnig hefur það verið tengt sykursýki 

offitu og ýmsum öðrum heilsufars vandamálum.6  

Samfélagsmiðlar leiða einnig til kvíða, öfundar og þunglyndis.7 Fólk setur allt líf 

sitt á samfélagsmiðlana og er með ómeðvitaða þráhyggju yfir því hversu margir líka (like) 

við færslur þeirra. Þar sem samfélagsmiðlar gera fólki kleift að búa sér til sína fullkomnu 

ímynd, sjá samfélagsmiðla vinirnir aðeins hinar bestu hliðar, þær hliðar sem 

einstaklingurinn vill að áhorfandinn sjái. Þetta getur leitt  til öfundar, gremju og síðast en 

ekki síst óhamingju með eigin líf. Hið stöðuga samband við netheiminn leiðir oft til 

neteineltis, þessi tegund af einelti getur verið verri, grimmari og grófari en ef um 

persónulegt áreiti væri að ræða, því gerandinn getur falið sig bak við tölvuskjá og 

lyklaborð. Í langflestum tilfellum á fórnarlambið erfitt með að berjast á móti, því gerandinn 

getur oft komið fram undir nafnleynd. 

Þetta getur farið út í svo miklar öfgar að fórnarlambið fer í sjálfsmorðshugleiðingar. 

Hættulegustu áhrif miðilsins eru líklega hve skaðleg og lúmsk áhrif hann getur haft á 

raunveruleg sambönd.8 Samfélagsmiðlar gefa upp falsaða mynd af því að vera í 

samskiptum við einhverja aðra manneskju. Margar samræður sem fara fram á 

                                                
4  „Bláskjárinn bælir melatonin,” sótt 20. Janúar 2019, http://www.ruv.is/frett/blaskjarinn-baelir-melatonin  
5 „Bláskjárinn bælir melatonin,” sótt 20. Janúar 2019, http://www.ruv.is/frett/blaskjarinn-baelir-melatonin 
6 „Bláskjárinn bælir melatonin,” sótt 20. Janúar 2019, http://www.ruv.is/frett/blaskjarinn-baelir-melatonin 
7 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 
8 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 

 

http://www.pnas.org/
http://www.ruv.is/frett/blaskjarinn-baelir-melatonin
http://www.ruv.is/frett/blaskjarinn-baelir-melatonin
http://www.ruv.is/frett/blaskjarinn-baelir-melatonin
http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
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samfélagsmiðlum eru oft yfirborðskenndar og skortur er á dýpt og alúð í samtalinu. 

Samtölin eiga það líka til að fara fram á meðan aðilarnir eru að tala við einhvern annan eða 

skoða miðlana í öðru skyni, sem kallast á vondu máli multitasking. Þetta leiðir til missi á 

samskipta hæfni sem getur leitt af sér ástarsambönd og vinnustaðasambönd sem aldrei áttu 

að verða9 í stuttu máli sagt, við munum hætta að geta átt eðlileg samskipti. Eins og sagt var 

hér að framan þá gefa samfélagsmiðlar okkur kleift að setja upp hvaða andlit og mynd sem 

okkur lystir sem aftur gerir okkur það erfiðara að vera í kringum fólk í hinu daglega lífi 

vegna stöðugra áhyggja um hvernig skuli haga sér og vera.  

Neikvæðu áhrifin sem miðlarnir hafa á alvöru samskipti hafa leitt til kynslóðar 

unglinga og barna sem finnast þau einangruð og einmana.10  

Sally Payne barnalæknir hjá stofnun National Health Service, í Englandi, segir að 

þegar börn koma í skóla í dag þá sé handstyrkur þeirra og fingrafimi mun minni en verið 

hafi hjá sama aldurshópi fyrir tíu árum.11 Hún segir í samtali við dagblaðið The Guardian. 

„Börn sem koma í skóla í dag fá blýanta en þau eru ófær um að halda á þeim þar sem þau 

hafa ekki þá grunn hreyfigetu sem til þarf.“12 Payne segir að fólk velji oft auðveldu leiðina 

og rétti börnum frekar spjaldtölvu í stað þess að hvetja þau til þess að leika sér í leikjum 

sem þjálfa vöðvana, svo sem með því að kubba, klippa og líma, toga hluti í sundur eða 

þrýsta þeim saman o.fl..13  

Börn nú á dögum fara vart út að leika sér lengur heldur sitja inni með tæki eða á 

samfélagsmiðlum og leika sér. Samfélagmiðlar trufla ekki einungis raunveruleg samskipti 

og tengsl fólks heldur gefa einnig börnum og unglingum þær röngu upplýsingar að 

samskiptin sem þau eiga á netinu séu raunveruleg og í raun nóg til að svala þörf og 

tengingu við aðrar manneskjur, að minnsta kosti í fyrstu.  

Sú einangrun getur valdið alvarlegum skaða, ekki bara vegna þess að yngri 

kynslóðin muni eiga í erfiðleikum við samskipti til framtíðar, til dæmis við samstarfsfélaga 

sína síðar í lífinu, heldur einnig vegna þess að tilfinningin um einangrun er ein helsta orsök 

alvarlegs þunglyndis.14  

                                                
9 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 
10 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 
11 „Children struggle to hold pencils due to too much tech, doctors say,“ Amelia Hill, sótt 9. Janúar 2019, 

https://www.theguardian.com/society/2018/feb/25/children-struggle-to-hold-pencils-due-to-too-much-tech-doctors-say  
12 „Children struggle to hold pencils due to too much tech, doctors say,“ Amelia Hill, sótt 9. Janúar 2019, 

https://www.theguardian.com/society/2018/feb/25/children-struggle-to-hold-pencils-due-to-too-much-tech-doctors-say 
13 „Children struggle to hold pencils due to too much tech, doctors say,“ Amelia Hill, sótt 9. Janúar 2019, 

https://www.theguardian.com/society/2018/feb/25/children-struggle-to-hold-pencils-due-to-too-much-tech-doctors-say 
14 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
https://www.theguardian.com/society/2018/feb/25/children-struggle-to-hold-pencils-due-to-too-much-tech-doctors-say
https://www.theguardian.com/society/2018/feb/25/children-struggle-to-hold-pencils-due-to-too-much-tech-doctors-say
https://www.theguardian.com/society/2018/feb/25/children-struggle-to-hold-pencils-due-to-too-much-tech-doctors-say
http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
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Þunglyndi er í dag talið vera einn mesti heilbrigðisvandi í vestrænum 

samfélögum.15 Það er margt gott sem tæknin getur gefið okkur, en hún hefur líka myrka 

hlið sem of margir  gleyma of auðveldlega. Í ljósi hækkandi tíðni sjálfsvíga unglinga og 

aukinna kvartana um að háskólanemendur geti ekki haldið uppi eðlilegu samtali lengur, 

16er kominn tími til að fólk horfist í augu við alvarleika og hina raunverulegu hættu 

tæknialdarinnar.  

Fólk þarf að opna augun og sjá hvernig þunglyndi er tengt tækninotkun og hvaða 

mannlegu hæfni það vill að börnin sín alist upp við. Til að gera það þarf fólk fyrst að 

leggja snjallsímana sína til hliðar í nokkrar mínútur og nota heilann við það sem honum er 

ætlað. Fólk þarf að hætta horfa í áttina til herra Google eða fröken iPhone og hugsa frekar 

með gjöfinni sem kallast heili. 

 

1.3 Er tæknin að fara of hratt á undan okkur? 

Miklar breytingar verða á atvinnu fólks á komandi árum, mörg störf sem við höfum 

þekkt hverfa vegna aukinnar sjálfvirkni og notkunar gervigreindar. Ný störf verða 

auðvitað til. Fjórða iðnbyltingin er fram undan og mikilvægt er að við búum okkur 

undir hana með almennri þekkingu á forritun og símenntun. Stefanía G. 

Halldórsdóttir, nýsköpunarráðgjafi, ræddi þessar breytingar á Morgunvaktinni á 

Rás 1.17 
 

Gagnasöfn eru ekki eingöngu til á bókasöfnum heldur eru þau til í öllum okkar 

tæknimiðlum. Þau eru orðin svo stór að níutíu prósent af þeim hafa orðið til á seinustu 

tuttugu og fjórum mánuðum. Gervigreind notar reiknirit eða algóritma til þess að læra og 

eiga þar gagnasöfnin mikilvægan þátt. Með gagnasöfnunum getur gervigreindin lært miklu 

meira og tekið þar að leiðandi stærri stökk. Algóritmarnir og gagnasöfnin haldast í hendur 

til þess að verða betri.18 Breytingar læðast hratt að okkur vegna internets, snjallsíma og 

samfélagsmiðla sem beita gervigreind, sem dæmi; þegar Facebook greinir andlit á mynd. 

Margt fleira hefur komið á undanförnum árum og verður farið í það síðar í rannsókn. 

Auðvitað sprettur þessi tækni ekki upp af sjálfri sér og það má færa rök fyrir því að 

hún spretti ekki heldur upp af neinni knýjandi nauðsyn. Heldur er hér á ferðinni eitt 

                                                
15 „Kostnaður vegna þunglyndis,“ Björn Harðarson sálfræðingur, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=166&pid=29  
16 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 
17 „Þurfum að búa okkur undir hraðar breytingar,“ Óðinn Jónsson, sótt 5. Janúar 2019,  

http://www.ruv.is/frett/thurfum-ad-bua-okkur-undir-hradar-breytingar 
18 „Þurfum að búa okkur undir hraðar breytingar,“ Óðinn Jónsson, sótt 5. Janúar 2019,  

http://www.ruv.is/frett/thurfum-ad-bua-okkur-undir-hradar-breytingar 

 

http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=166&pid=29
http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
http://www.ruv.is/frett/thurfum-ad-bua-okkur-undir-hradar-breytingar
http://www.ruv.is/frett/thurfum-ad-bua-okkur-undir-hradar-breytingar
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öfgakenndasta dæmi markaðssetningar í heiminum. Peningöflin stýra fjármagni sýnu inn í 

þennan geira því þar er mesta gróðavonin.  

Miðað við hvað hlutir eru að þróast ört er auðvelt að ímynda sér að vinnuafl 

framtíðarinnar muni byggjast hvað mest af gervigreind, kunnáttu á forritun og byggingu 

gervigreindar sem mun verða talsvert algengari en við þekkjum í dag. 

Tækni er ekki bara tækni. Það er mikil sköpun inni í tækninni. Við höfum litið á 

tækni sem nördaskap. Við verðum að hætta því. Við verðum að sjá það að það að 

kunna að forrita er það sama og áður var að kunna að reikna. Í framtíðinni þurfa 

allir að kunna svolítið af þessu. Það þýðir ekki að allir verði tölvunarfræðinnar. 

Fólk sem er í hönnun þarf í framtíðinni að forrita líka. Alveg eins og það 

þarf stundum að skrifa og reikna.19 

 

Netið gefur okkur endalaust  upplýsingar á öllum tímum, allt frá gagnlegum upplýsingum 

til hinna tilgangslausustu. Fólk lifir í þessu endalausa upplýsinga flóði og veldur það því að 

of mikið hleðst á heilann. Hann berst við að sigla í gegnum hið stöðuga flæði upplýsinga 

sem einfaldlega veldur því að manneskjan byrjar að lifa í stöðugri undirmeðvitund, streitu 

og kvíða.20 Það kannast eflaust allir við það að fá illt í augun eða höfuðið af því að hafa 

vafrað of lengi á netinu eða í tölvuspili.  

Þetta er vegna þess að heilinn er „forritaður“  til að sía upplýsingar og þá 

sérstaklega sjónrænar upplýsingar, svo sem myndir og texta sem er eingöngu það sem 

innihald internetsins samanstendur af. Þessa heilavirkni sem á sér stað þegar heilinn okkar 

er undir miklu álagi má rekja til þróunar í gegnum milljónir ára.  Á steinöld gátu 

viðbrögðin við að mistakast að greina réttar upplýsingar á réttri stundu, jafnvel leitt til 

dauða.21  

Heilinn er hins vegar ótrúlegur aðlögunarbúnaður á endanum lærir hann meira og 

minna að fylgjast með og halda í við hið stöðuga flæði upplýsinga. Hann meira að segja 

lærir að búast við yfirgnæfandi innstreymi nýrra gagna, hver vill ekki geta sankað að sér 

sem flestum upplýsingum á sem skemmstum tíma, er það ekki frábær þróun?  

Nei það er alls ekki frábær þróun.  

Heilinn missir í raun getuna til að einblína á eitthvað eitt í langan tíma vegna þess 

að hann er stöðugt að búast við nýrri örvun. Þegar heilinn gerir þetta kallast það 

                                                
19 „Þurfum að búa okkur undir hraðar breytingar,“ Óðinn Jónsson, sótt 5. Janúar 2019,  

http://www.ruv.is/frett/thurfum-ad-bua-okkur-undir-hradar-breytingar 
20 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx  
21 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 

http://www.ruv.is/frett/thurfum-ad-bua-okkur-undir-hradar-breytingar
http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
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,,nýsköpunarfíkn‘‘ (e. novelty addiction ) eða, ,,popp heili‘‘(e. pop brain). Snjallsímar 

leggjast enn þyngra á taugakerfið vegna þess að internetið er á fingurgómum 

einstaklingsins allan sólarhringinn. Mikil notkun farsíma getur leitt til snjallsímafíknar, 

sem er hluti af netfíkn. Í rauninni þjást svo margir af þessari hömlun að það hefur orðið að 

normi í samfélaginu að vera stöðugt í farsímanum og skiptir þá staður og stund engu 

máli.22  

1.4 Erum við að verða að vélmennum með nútíma tækninni? 

Í meira en 65 ár hafa tölvunnar fræðingar rannsakað hvort hegðun vélmenna gæti orðið 

óaðgreinileg frá mannlegri hegðun.23 Við höfum lagt áherslu okkar svo mikið á vélar að 

við höfum horft fram hjá breytingum í okkar eigin fari? Eru menn að verða meira eins og 

vélmenni? 

Hvað þýðir það að vera manneskja? 

Til að sjá hvort menn séu að verða að vélmennum, er vert að skilgreina það sem gerir 

okkur að mönnum. Frischmann og Selinger íhuga hvað greinir menn frá vélum. Skynsemi, 

skynsamleg hugsun og óútreiknanleg hugsun eru í eðli manna. Frischmann bendir á að 

tilfinningar manneskjunnar láta hana stundum hegða sér með órökréttum hætti. Ef við 

myndum skapa umhverfi þar sem menn myndu alltaf vera fullkomlega skynsamir, þá 

værum við orðin að vélum og þá fyrst þyrftum við að hafa áhyggjur. Frischmann segir að 

við séum hins vegar komin á þann stað að þegar við sjáum hnapp með skipuninni ýttu á 

mig, þá freistumst við til að ýta. ,,Það eru ósjálf viðbrögð,‘‘ segir Frischmann.24 Það er 

afskaplega auðvelt að horfa fram hjá hnappinum en staðreyndin er sú að langflestir ýta 

ósjálfrátt í hvatvísi án þess að skilja hvað þeir eru að ýta á, eða framkvæma, það eitt og sér 

gerir okkur að vélmennum á einn eða annan hátt. 

Af hverju er þetta að gerast? 

Ef okkur stendur til boða að vera hamingjusöm án kostnaðar þá spyrðu ekki spurninga, þú 

stenst einfaldlega ekki freistinguna. Að viðhalda persónulegum samböndum kostar tíma, 

kostar vinnu og er alls ekki ódýrt en endanlega dýrmætur þáttur í því að vera mannlegur. 

                                                
22 „The relationship between Technology and Depretion,“ Stephany Hitzenberg, sótt 12. Janúar 2019, 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx 
23 „Machines with Brains,“ Olivia Goldhill, sótt 6. Janúar 2019,https://qz.com/740401/instead-of-asking-are-robots-becoming-more-

human-we-need-to-ask-are-humans-becoming-more-robotic/  
24 „Machines with Brains,“ Olivia Goldhill, sótt 6. Janúar 2019,https://qz.com/740401/instead-of-asking-are-robots-becoming-more-

human-we-need-to-ask-are-humans-becoming-more-robotic/ 

http://www.beliefnet.com/overcomingdepression/the-relationship-between-technology-and-depression.aspx
https://qz.com/740401/instead-of-asking-are-robots-becoming-more-human-we-need-to-ask-are-humans-becoming-more-robotic/
https://qz.com/740401/instead-of-asking-are-robots-becoming-more-human-we-need-to-ask-are-humans-becoming-more-robotic/
https://qz.com/740401/instead-of-asking-are-robots-becoming-more-human-we-need-to-ask-are-humans-becoming-more-robotic/
https://qz.com/740401/instead-of-asking-are-robots-becoming-more-human-we-need-to-ask-are-humans-becoming-more-robotic/
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En fólk nennir oft á tíðum í dag ekki að hafa fyrir því. Ef við missum getu okkar á að 

tengjast hvort öðru, töpum við þá okkar mannlega eðli?25  

Menn verða að gerast cyborgs ef þeir ætla halda í við framtíðina sem mun verða 

stjórnað af gervigreind. Það er viðvörun sem  Elon Musk (stofnandi Teslu) gefur okkur. 

Hann heldur því fram að þar sem gervigreindin verður þróaðri og flóknari, muni 

atvinnuleysi fólks vafalaust verða á mjög háu stigi. Musk segir: 

 

Það verða færri og færri störf fyrir menn þar sem vélmenni geta gert þau betur. Ef 

menn vilja halda áfram að bæta við verðmætum í hagkerfinu, verða þau að auka 

getu sína með því að sameina líffræðilega upplýsingaöflun og vélgagnastarfsemi. 

Ef ekkert munum við enda sem þjónar gervi greindar.26 

 

Kenningin er sú að með nægilegri þekkingu á taugavirkni í heilanum verður hægt að búa til 

,,tauga þrengsl“ sem gæti leyft okkur að miðla flóknum hugmyndum með tímanum það er  

að segja, gefa okkur viðbótarvitund (s.s. aukið minni) eða skynjun ( t.d. nætursjón) eða 

aðra ámóta hæfileika. Musk segir að hann sé að vinna að „tauga vökva“ sem verður hægt 

að sprauta inn í heilann á okkur til að gefa honum gagnagruns hæfni.27 

2. Leikhúsið 

Leikhúsið hefur ávallt verið duglegt að tileinka sér nýja tæknimiðla svo sem stafræna 

tækni, mynd og hljóðvinnslu samkvæmt nýjustu mögulegu tækni og vísindum. Tónlist og 

lýsing hafa að sama skapi verið tæknivædd eins og kostur er í flestum nútíma leikhúsum. 

Allir þessir þættir eru þá notaðir, stundum allir í einu, eða einstaka þættir einir og sér, til að 

styrkja þá ætlun leikhússins að byggja upp góða sýningu sem leggur fram bestu mögulegu 

sögulínur og frásagnir.  

Það er hlutverk listamanna að sýna hefðbundna jafnt sem óhefðbundna hluti í nýju 

ljósi og að sjálfsögðu getur öll þessi tækni nýst í þeim tilgangi. Og til þess að örva 

sköpunargáfu áhorfandans. Sömuleiðis hefur tækniöldin búið til  nánast óteljandi  

leikhúsmöguleika fyrir framleiðendur leikhússins enda hefur sjálfvirkur búnaður og 

stafrænar tækniframfarir orðið staðlaður búnaður innan þess. 28 

                                                

25 „Machines with Brains,“ Olivia Goldhill, sótt 6. Janúar 2019,https://qz.com/740401/instead-of-asking-are-robots-becoming-more-

human-we-need-to-ask-are-humans-becoming-more-robotic/ 
26 „Elon Musk says Humans must become Cyborgs to stay relevant. Is he right?,“ Olivia Solon, sótt 7. Janúar 2019, 

https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/elon-musk-cyborgs-robots-artificial-intelligence-is-he-right 
27 „Elon Musk says Humans must become Cyborgs to stay relevant. Is he right?,“ Olivia Solon, sótt 7. Janúar 2019, 

https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/elon-musk-cyborgs-robots-artificial-intelligence-is-he-right  
 

https://qz.com/740401/instead-of-asking-are-robots-becoming-more-human-we-need-to-ask-are-humans-becoming-more-robotic/
https://qz.com/740401/instead-of-asking-are-robots-becoming-more-human-we-need-to-ask-are-humans-becoming-more-robotic/
https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/elon-musk-cyborgs-robots-artificial-intelligence-is-he-right
https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/elon-musk-cyborgs-robots-artificial-intelligence-is-he-right
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2.2 Hvaða áhrif hefur nútímatækni á leikhúsið? 

Nýting tækninnar við að tengja fólk saman er nú betri og hraðari en nokkru sinni fyrr og 

helst það í hendur við meginarmarkmið leikhússins sem er fyrst og fremst grundvöllur til 

að tengja fólk saman með skemmtilegri og vitsmunalegri listrænni upplifun. Vaxandi 

möguleikar til að tengja áhorfendur í gegn um stafræna tækni gætu endurmótað ímynd 

leikhússins. 

Með hverri nýrri tæknibylgju kemur orðrómur um dauða hins hefðbundna 

leikhús.29 

Fyrsta áberandi breyting í leikhúsinu sem vert er að taka fram varðar tónlistina. 

Tónlist í leikhúsum nútímans er oft á tíðum, ef ekki í flestum tilfellum, tekin upp fyrir 

fram. Þar að auki treysta hljóðfæri nú mjög á hina stafrænu tækni til þess að samstilla sig.30 

Það er mjög sjaldgæft að koma á leiksýningu í leikhúsum í dag og sjá lifandi flutning 

tónlistar (eru þó ballett og óperur undantekningar) og auðvitað sumar leikuppsetningar.  

Tækni hefur verulega breytt því hvernig flutningur tónlistarmanna hljómar vegna 

stafrænna hljóðmynda sem nú er hægt að ná fram. Hljóðvinnsla er mjög algeng í 

leikhúsinu enda er hljóðbúnaður betri en nokkru sinni fyrr og er nánast öll hljóðvinnsla í 

dag stafræn. Treysta þar af leiðandi margir hefðbundnir hlutir leikhúss nútímans á tímaset 

sjálfvirk tæki.31 

Áður fyrr þurftu ljósamenn að hreyfa ljósin með handafli en í dag þurfa þeir 

einungis að ýta á takka því ljósið hefur verið forritað í tölvu í ljósaborði. Sviðsmyndir eru 

einnig hreyfðar vélrænt með hringsviði eða pöllum í stað handafls. Í stað teiknaðra 

bakgruna og leikmynda hafa komið vörpun úr myndvarpa og er enn þá verið að kanna 

möguleika þeirrar tækni.  

Dagar hefðbundna sjónvarps- og plaggatauglýsinga eru að fölna og hafa 

samfélagsmiðlar tekið við sem algengasta miðlunin við að selja miða. Flestir miðar eru 

seldir á netinu og í gegn um vefpóst. Þar sem auglýsingar eru nú á netmiðlum ná þær til 

mikið stærri og fjölbreyttari áhorfendahóps en áður. Leikarar auglýsa sig einnig mikið í 

gegnum sína eigin samfélagsmiðla svo samband leikara og áhorfenda er nánara en nokkru 

                                                
28 „How Has Technology Changed Theatre?,“ Pieter Huyer, sótt 10. Febrúar 2019, https://www.theatreartlife.com/staying-still/4-ways-

technology-changed-theatre/ 
29 „What is the Future of Theatre in the Digital Age?,“ Joanne Stewart, sótt 19. Febrúar 2019https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-

the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us   
30 „How Has Technology Changed Theatre?,“ Pieter Huyer, sótt 10. Febrúar 2019, 

 https://www.theatreartlife.com/staying-still/4-ways-technology-changed-theatre/ 
31 „How Has Technology Changed Theatre?,“ Pieter Huyer, sótt 10. Febrúar 2019,  

https://www.theatreartlife.com/staying-still/4-ways-technology-changed-theatre/ 

https://www.theatreartlife.com/staying-still/4-ways-technology-changed-theatre/
https://www.theatreartlife.com/staying-still/4-ways-technology-changed-theatre/
https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us
https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us
https://www.theatreartlife.com/staying-still/4-ways-technology-changed-theatre/
https://www.theatreartlife.com/staying-still/4-ways-technology-changed-theatre/


 

15 

 

sinni fyrr. Þá taka áhorfendur líka þátt í að auglýsa með því að deila auglýsingunni þannig 

áhorfandanum líður eins og hann eigi ákveðin hlut í ferlinu.32 

 

2.3 Mun leikhúsið aðlagast tækninni? 

Leikhúsið virðist samt ekki gefa eftir og er hægt og rólega að aðlagast nýrri tækni og 

straumum til að áhorfendur tengist verkum þess betur. Stjórnendur leikhússins eru farnir að 

notast við nútímatækni til þess að auka upplifun áhorfandans og til þess að koma þeim nær 

upplifuninni og kallast það þáttökuleikhús.33  

 Við erum enn á byrjunarstigi við að koma tækninni inn í leikhúsið en fljótlega fer 

tæknin að blandast meira og meira, en um leið ósýnilega, inn fyrir dyr leikhússins, 

skiljandi áhorfandann eftir með þá tilfinningu að hann hafi fengið aukna leikræna reynslu – 

eða leikhúsupplifun. Leikhúsið er ekki einungis að koma tækninni inn fyrir dyr sínar heldur 

eru listrænir stjórnendur að leita til tækninnar og hvernig þeir geti aukið athygli 

áhorfandans með því að gefa þeim tækifæri á að taka þátt í sýningunni í gegn um netið.34  

 Listrænu stjórnendurnir hjá Royal Shakespeare Company production hafa hægt 

og rólega byrjað að gera þetta en í einni sýningu þeirra voru þeir í samstarfi við Google 

Plus þar sem markmiðið fólst í því að fá áhorfendur til þess að upplifa leikritið, fremur en 

að horfa á það eins og vaninn er í leikhúsi.   

 Í auglýsingamyndbandi sem þeir gáfu frá sér kemur fram að þeir vilja að fólk 

leiki sér með verkið‚ „We want people to play with the play“ það lýsir sér í formi blogs, 

laga, mynda, memes og infographics?35  

 Með þessari aðferð sköpuðu þeir tækifæri fyrir yngri kynslóðir að tengja betur 

við Shakespeare því verkið var yfirfært á tungumál sem lá þeim mun nær en upphaflega 

uppsetning verksins. Þáttakan var jafn stór partur af sýningunni eins og flutningurinn 

sjálfur.36  

 Þetta sýnir okkur hvernig nútímatækni getur haft afskaplega áhugavert hlutverk 

að spila í leikhúsinu með því hlutverki að endurmóta og tengja áhorfendur við upplifunina.  

                                                
32 „How Has Technology Changed Theatre?,“ Pieter Huyer, sótt 10. Febrúar 2019, 

https://www.theatreartlife.com/staying-still/4-ways-technology-changed-theatre/ 
33 Hér notar höfundur ritgerðar þetta orð, „þátttökuleikhús“ en gerir sér þó grein fyrir því að það hefur verið notað í öðru samhengi í 

umræðu um leiklist. 
34 „What is the Future of Theatre in the Digital Age?,“ Joanne Stewart, sótt 19. Febrúar 2019,  

https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us   
35 „What is the Future of Theatre in the Digital Age?,“ Joanne Stewart, sótt 19. Febrúar 2019, 

 https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us   
36 „What is the Future of Theatre in the Digital Age?,“ Joanne Stewart, sótt 19. Febrúar 2019, https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-

the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us   

https://www.theatreartlife.com/staying-still/4-ways-technology-changed-theatre/
https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us
https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us
https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us
https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us
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 Royal Shakespeare Company  notaði samfélagsmiðlana til þess að hlusta á 

áhorfendur fremur en tala til þeirra, þau notuðust við efnið sem áhorfendur höfðu deilt og 

sýndu það í sjálfu verkinu með þessu gátu áhorfendur látið rödd sína heyrast – ljós sitt 

skína. „Audiences that came in through the Shakespeare walked away with the technology, 

and audiences that came in through the technology walked away with the Shakespeare,” 

segir einn stofnenda Royal Shakespeare Company.37 

Þetta er algjörlega ný aðferð við að tengja áhorfandann inn í verkið og næsta 

kynslóð af því að brjóta fjórða vegginn og kallast innihalds markaðsetning (e. content 

marketing). Því má lýsa sem markaðsetningu sem ekki er þrýst á fólk eins og 

auglýsingarnar sem við þekkjum í dag, heldur býður þetta upp á þann möguleika að 

áhorfendur taki þátt í markaðsetningunni.38 Er þetta ekki nákvæmlega það sem er nú þegar 

byrjað að gerast, fólk deilir auglýsingum á öllum þeim samfélagsmiðlum sem til þekkjast 

og eru þá helst Facebook og Instagram vinsælust. Fólk, af einhverri ástæðu, heldur að það 

eigi sinn hlut í velgengni sýningar vegna þess að það lagði sitt af mörkum til þess að koma 

auglýsingu verksins á framfæri. 

 Sagt er að þessi aðferð muni halda áfram að þróast samhliða stafrænu tækninni.39 

Ekki er vitað nákvæmlega í hvaða átt það stefnir en þegar hugsað er út í það þá hljómar 

það mjög framandi – jafnvel fáránlegt. Við erum nú þegar komin á þann stað þar sem hægt 

er að kalla okkur auglýsinga vélmenni á autopilot sem ýta á deilingar takkann einungis til 

þess að svala þörfinni í að vera með? Ef þetta þróast áfram má guð vita hvar við endum.  

 Þróuninn á stafræna efninu sem er svo verið að nýta í þessa aðferð mun eingöngu 

aukast og gerir það erfiðara fyrir áhorfendur að yfirgefa snjallsímana í áhorfendasalnum.40 

Framleiðendur leikhússins sjá að aukin þörf er á að skoða  þennan markað því hann 

breytist hratt og rækilega. Segja þeir að leikarar munu einnig hafa mun meiri áhrif á 

markaðsetningu en áður og verða þeir eins og gangandi auglýsinga herferð.41 Það er hægt 

að sjá fyrir sér atriði úr framtíðar bíómyndum, þar sem markaðsetning er komin á þann stað 

að hún er fjarstæðukennd og framandi í okkar augum, en það er eflaust hægt að segja þetta 

líka varðandi markaðsetningunna okkar í dag. Fyrir tuttugu árum gat fólk ekki órað fyrir 

                                                
37 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  
38 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  
39 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  
40 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  
41 „What is the Future of Theatre In the Digital Age?,“ Joanne Stewart, sótt 19. Febrúar 2019, 

 https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us   

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
https://www.spektrix.com/us/blog/what-is-the-future-of-theatre-in-the-digital-age-us
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því að ákveðnar manneskjur eins og á miðlinum Instagram gætu selt tiltekna vöru 

eingöngu vegna vinsælda sinna og fylgjenda á sjálfum miðlinum. Þegar hugsað er til 

þessara breytinga eru þær alveg fáránlegar og komast þær mjög fjarri því að geta kallast 

eðlileg mannleg samskipti.  

 Nýlega hafa sprottið upp margar sýningar í leikhúsum Íslands þar sem hægt er að 

sjá nýjar tækniframfarir. Til að nefna dæmi er eitt þeirra: Þitt eigið verk - Goðsaga í 

Þjóðleikhúsinu eftir Ævar Þór Benediktsson í leikstjórn Stefán Halls Stefánssonar. Þar ráða 

áhorfendur því sem gerist og verða þar af leiðandi engar tvær sýningar eins.42 

Höfundur þessarar ritgerðar hafði samband við einn af sýningarstjórum 

Þjóðleikhússins, Elínu Smáradóttur. Og voru lagðar  fyrir hana nokkrar spurningar.  

Hvernig finnst þér nýtækni tekin í leikhúsinu? 

Ef svo er þá hvernig? 

Finnst þér að tæknin breyti einhverju? 

Miðað við nýtæknina sem við umgöngumst allan daginn og það offlæði sem heilinn fær 

alla daga gæti leikhúsið verið að dragast aftur, vegna athyglisskorts hjá fólki? 

 

Sko, góðar pælingar og þetta áreiti allt og tækni í dag hefur pottþétt áhrif á 

leikhúsið. Kannski bæði góð og slæm áhrif. Við notum tæknina mikið til að 

komast í samband við áhorfendur, leikskrár eru komnar á netið og eru ekki lengur 

prentaðar. Auglýsingar eru meira og minna á netinu sem og miðasala. Kannski að 

Þitt eigið leikrit í Kúlunni sé dæmi um hvar leikhús og tölvuleikir/internetið/bíó 

skarast.  

Þar er hægt að kjósa um framgang leikritsins með fjarstýringu og allt gerist 

mjög hratt. Ég held að með tilkomu alls þessa áreitis á heilann sem þú nefnir hafi 

áhorfendur minna athyglispann - geta einbeitt sér styttra í einu og eru vanir að 

„browsa“ niður og yfir allt mögulegt. Nenni ekki að dvelja of lengi við sama 

hlutinn.  

Leikhúsið þarf pottþétt að hafa það (kannski ómeðvitað samt) í huga. Við 

erum alltaf að passa að gera ekki of langar sýningar og alltaf að passa að hafa nóg 

að gerast. Ég held samt ekki að leikhúsið sé að dragast aftur úr. Það er alltaf pláss 

fyrir menningu sem betur fer og alltaf til fólk sem vill svala þorsta sínum í 

leikhúsi.  

En tæknin breytist hratt og alltaf hægt að gera meira og meira í leikhúsinu, 

t.d. varðandi hljóð og ljós og svið þá er það allt orðið tölvustýrt svo dæmi sé 

tekið. Svo sýningar í dag eru allt öðruvísi en fyrir t.d. 20 árum hvað varðar 

tæknina. Leikurinn, dramað og sagan það sama væntanlega. Leikhúsið gengur út á 

að segja sögu. Það breytist ekki í grunninn þrátt fyrir nýja tækni.43 

                                                
42 „Þitt eigið leikrit,“ Melkorka Tekla Ólafsdóttir, sótt 10. Febrúar 2019, http://www.leikhusid.is/syningar/thitt-eigid-leikrit  
43 Viðtal við Elínu Smáradóttur. Reykjavík 22. Febrúar 2019. 

http://www.leikhusid.is/syningar/thitt-eigid-leikrit
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Með því að faðma nýja tækni og samflétta hana inn í sýningar verður ekki aðeins til nýtt 

leikhús heldur getur það einnig sett nýjan lit á hefðbundna sviðsmynd.  

Leikhúsið er að kanna hvernig margskonar brautryðjandi tækni getur tekið 

leikhúsformið í nýjar áttir. Hvort sem það er að láta áhorfendur labba inn í þrívíddar 

myndskreyttan heim eða sjá hólógrafíu af látinni poppstjörnu.  Það kannar svokallaða 

þátttökutækni sem inniheldur sýndar raunveruleika þar sem áhorfendurnir setja á sig 

höfuðbúnað og ganga inn í tölvuleikja hannaða veröld. Þar sem leikaranum gefst sá 

möguleiki að stjórna stafrænum avatar í gegnum hreyfingu sína á þeim stað og stund sem 

áhorfandinn situr í sæti sínu með gleraugun og sér eitthvað allt annað en það sem er í raun 

og veru í gangi á sviðinu sem eru í raun svartir búningar ataðir grænum punktum fyrir 

framan grænan skjá. Þarna gefst leikaranum tækifæri á að breyta aðstæðum á einni 

sekúndu.  

Andrew Chitty er leikstjóri Audience of the future og segir:44 „Theatre has been 

using all sorts of technologies for hundreds of years to make things more immersive. 

Whether it’s lighting effects, developments in sound or stage effects, anything that 

immerses you in a story is an immersive technology.“45 Stafrænir tölvu sérfræðingar segja 

að þessi nýja þróun muni verða brautryðjandi í framtíðar leikhúsi.  

Tæknin getur ekki aðeins búið til nýjan karakter heldur getur líka látið fólk rísa upp 

frá dauðum með hólografíu og vörpunartækni, sem hefur til dæmis sést gert við rapparann 

Tupac og söngvaran Michael Jackson. Það er mikill áhugi áhorfenda að sjá listamenn innan 

leikhússins sem eru fallnir frá og mun þar af leiðandi sú tækni stíga mikið upp á yfirborðið 

á komandi árum. Þegar um hólógrafíu er að ræða þá er notast við efni eins og gamlar 

upptökur af listamanninum sjálfum en þær svo blandaðar við raunverulegt efni til þess að 

gera þetta allt enn trúverðugra.46 „Once you create a computer model of the person, then 

you can do anything.“ segir Chitty.47 

 Önnur undursamleg tækni sem Royal Shakespeare Company er að skoða er 

sýndarveruleiki, aukin veruleiki og blandaður veruleiki. Þau fóru nýverið í samstarf við 

tæknifyrirtækið Magic Leap þar sem listamönnum verður gert kleift að gera tilraunir á 

                                                
44 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  
45 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  
46 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  
47 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
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þessum sviðum.48 Sýndar raunveruleikinn felur í sér að taka þátt í heimi sem er algjörlega 

tölvumyndaður og þannig að hann er skoðaður í gegnum höfuðtól.  

Aukin veruleiki felur í sér að aðlaga eitthvað tilbúið yfir til raunveruleikans, oft 

skoðað í gegnum snjallsíma eða spjaldtölvu,49 eitt helsta dæmi sem við þekkjum í dag er 

hinn sívinsæli leikur  Pokemon Go en hann er spilaður utanhúss. Þar er helsta áhersla 

leikmanns að ganga um hverfi í leit af litlum tölvugerðum dýrum sem hefur verið dreift út 

um allt land og fanga þá í gegn um forrit símans, með fenginn færðu svo stig og því fleiri 

stig sem þú ert með því vinsælli leikmaður ertu. 

Blandaður veruleiki samanstendur bæði af sýndar veruleika og raunverulegu 

umhverfi, sem sameinar mörkin milli raunveruleika og hins ímyndaða sem oft er þá skoðað 

í gegnum gleraugu eða hlustað á í gegnum heyrnartól.50  

Verk að nafni Draw Me Close eftir Jordan Tannahill er gott dæmi um 

sýndarveruleika þar sem áhorfendur fara úr skónum setja á sig gleraugu og ganga inn í 

barnaheimili leikstjórans Jordan Tannahill, sýndarveruleikinn umlykur áhorfandann með, 

lykt, þreyfingu og hljóði.51 Áhorfandi heldur hendi sinni úti fyrir framan sig sér og um leið 

tölvugerða hendi birtast í gleraugunum, hann sér handfang á hurð teygir sig eftir henni og 

opnar hana, áhorfandinn finnur fyrir alvöru hurðarhún og opnar hurð í raunveruleikanum, 

þó svo það líti tölvugert út fyrir framan hann þessi gervi lætur áhorfandanum líða eins og 

hann sé í rauninni komin inn í barna heimili Jordans. Þetta kallast room-scale 

sýndarveruleiki.  

Áhorfandinn byrjar á því að finna teppi undir fótum sér síðan kemur móðir Jordans 

inn í rýmið og knúsar áhorfandann eins og áhorfandinn sé orðin Jordann sjálfur. Áhorfandi 

finnur fyrir faðmlaginu því það er leikkona sem leikur móðurina.52 

Andrew Citty nefnir að helsta vandamálið við sýndarveruleika er takmörkun 

áhorfendafjölda það þarf að ná að gera sýndarveruleika upplifun að meira en eingöngu 

einstaklings upplifun Citty segir að einstaklings upplifun í leikhúsi sé ekki mjög hagstæð, 

en þetta ýtir vissulega á leikhúsið að finna nýjar leiðir.53  

                                                
48 „RSC Announces Partnership With Technology Pioners Magic Leap,“ Amy Belson, sótt 10. Febrúar 2019, 

https://www.rsc.org.uk/press/releases/rsc-announces-partnership-with-technology-pioneers-magic-leap  
49 „Vr, AR, MR, ant What Does Immersion Actually Mean?,“ Nikolai Bockholt, sótt 5. Febrúar 2019, 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/insights-trends/industry-perspectives/vr-ar-mr-and-what-does-immersion-actually-mean/ 
50 „Vr, AR, MR, ant What Does Immersion Actually Mean?,“ Nikolai Bockholt, sótt 5. Febrúar 2019, 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/insights-trends/industry-perspectives/vr-ar-mr-and-what-does-immersion-actually-mean/ 
51 „About Draw Me Close,“ The Royal National Theatre, sótt3. Febrúar. 2019 

https://www.nationaltheatre.org.uk/immersive/projects/draw-me-close  
52 „Draw Me Close,“ Steven Rosenbaum, sótt 18. Febrúar 2019, https://www.youtube.com/watch?v=XrpUvRSb2E0  
53 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  

https://www.rsc.org.uk/press/releases/rsc-announces-partnership-with-technology-pioneers-magic-leap
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/insights-trends/industry-perspectives/vr-ar-mr-and-what-does-immersion-actually-mean/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/insights-trends/industry-perspectives/vr-ar-mr-and-what-does-immersion-actually-mean/
https://www.nationaltheatre.org.uk/immersive/projects/draw-me-close
https://www.youtube.com/watch?v=XrpUvRSb2E0
https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
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Önnur tækni af þessu tagi er vörpuð kortlagning sem er þannig að vörpun á sér stað 

þar sem hún varpar á hvaða hlut sem er eða líkamlegt umhverfi. Þetta gerir það að verkum 

að vörpunin getur aðlagað rýmið að því sem listamaðurinn vill að áhorfandinn sjái. Hópur 

listamanna sem hefur nýtt sér þetta hvað helst er Tony verðlauna hópurinn 59 Production.54 

Mark Grimmer, stofnandi 59 Productions, segir: ,,Projection mapping is interesting for 

writers and directors. Writers will be able to write storylines they might not have 

conceived as possible before. It can make theatre more cinematic because of how you can 

jump from location to location.”55 Hann bætir því samt við að tæknin eigi alls ekki að 

koma í stað söguþráðar heldur eigi eingöngu að hífa hana upp. 

 

2.4 Verður mannsheilinn orðin of háþróaður fyrir hið hefðbundna 

leikhús? 
Leikhús eru farin að neyðast til þess að gefa sýningum sínum stórbrotna yfirhalningu til að 

halda í við áhorfendur nútímans sem hafa misst athyglina við að sitja í gegnum t.d. 

hefðbundið Shakespeare leikrit.  

Listrænn stjórnandi Sam Strong hjá Queensland-leikhúsinu í Ástralíu segir að 

leikhús muni strita ef þau halda áfram að sýna hefðbundin þriggja hluta verk fyrir 

áhorfendur sem eru orðnir svo vanir skjótri skemmtun. Er við hæfi að sýna Shakespeare í 

sinni upphaflegu mynd? spyr hann. Hann segir að þau muni alltaf setja upp klassíkina 

Shakespeare, Miller og Grikki en af því tagi sem heldur í við athygli áhorfenda. Strong 

segir: „The world has changed, how we receive information has changed, it kind of makes 

sense that how people receive theatre, why they og and what they want to see has changed 

too.“56 Hann nefnir einnig að verk þarf að vera eins og hryllingssaga sett á svið á þann hátt 

að áhorfandinn veit aldrei hvað kemur næst. 

William Dudley er einn af brautryðjendum í nútíma sviðstækni.57 Hann hefur hlotið 

sjö Olivier verðlaun sem vídeó hönnuður og flestir þekkja hann frá The Woman in White 

árið 2004, sem var ein af fyrstu sýningunum þar sem sást til nýjar vörpunartækni en þar var 

varpað á hluti sem hreyfðust á sviðinu.58 

                                                
54 „Fifty Nine Productions,“ Mark Price, sótt 6. Febrúar 2019, http://59productions.co.uk/about/  
55 „How immersive technologies have sparked a theatrical revolution,“ Giverny Masso, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/  
56 „Shakespeare needs makeover for attention-deficient modern audience,“ Amy Price, sótt 20. Janúar 2019, 

https://amp.couriermail.com.au/entertainment/confidential/shakespeare-needs-makeover-for-attentiondeficient-modern-audience/news-

story/27bbc5e1ce75f73cc68e8b4c446e5904  
57 „Digital Drama: The technology transforming theatre,“ Dougal Shaw, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.bbc.com/news/technology-17079364 
58 „Digital Drama: The technology transforming theatre,“ Dougal Shaw, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.bbc.com/news/technology-17079364 

http://59productions.co.uk/about/
https://www.thestage.co.uk/features/2018/how-immersive-technologies-have-sparked-a-theatrical-revolution/
https://amp.couriermail.com.au/entertainment/confidential/shakespeare-needs-makeover-for-attentiondeficient-modern-audience/news-story/27bbc5e1ce75f73cc68e8b4c446e5904
https://amp.couriermail.com.au/entertainment/confidential/shakespeare-needs-makeover-for-attentiondeficient-modern-audience/news-story/27bbc5e1ce75f73cc68e8b4c446e5904
https://www.bbc.com/news/technology-17079364
https://www.bbc.com/news/technology-17079364
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Hann kynntist stafrænum búnaði í fyrstu árið 1990 þegar vinur hans sagði honum 

að fá sér Apple Tölvu. „What the hell is that?“ segist hann muna eftir að hafa sagt. Hann 

byrjaði að notast við Photoshop sem hann segir að hafi verið tímamót á hans ferli. 

Sviðshönnuður á þessum tíma voru enn að notast við spreymálningu og glæruvarpa 

(gamaldags myndvarpa) til að hanna sviðið, segir hann. 

Dudley notaðist við vörpun í fyrsta skipti árið 2002 í verkinu Coast of Utopia 

trilogy við vinnu á verkinu áttaði Dudley sig á því að hann gæti sett varpa við hliðina á 

sviðinu og leikarar gætu labbað í og úr mynd.59 

„I seek to make theatre as magical as cinema is‘‘ segir Dudley. ,,I always wince 

when people say that what I do is mere spectacle.“60 

Leikhús hefur verið að rannsaka ýmsa töfrandi möguleika sjálfs sín frá því á fyrstu 

dögum leiklistar. Rómverjarnir voru líklega fyrstu tæknisérfræðingarnir sem elskuðu að 

sýna verkfræði kunnáttu sína og framsækni rómarveldis meðal annars á leiksviðinu, í 

hringleikjahúsunum. Leikhús prófessorinn David Wiles hjá Royal Holloway, University of 

London, segir: 

They were interested in things like collapsing mountains, and using hydraulics to 

flood the stage. […] The Greeks would fly gods in on a crane, but in general they 

were more restrained, they were more theoreticians, interested in the science of 

acoustics in the auditorium.‘‘61 

 

Myndu Rómverjar hafa kynnt til leiks lifandi tweet inn í Colisseum ef þeir hefðu getað? 

Eða Rómverjar haft áhuga á sýndarveruleika? Er einhver ákveðin lína sem tæknin ætti ekki 

að stíga yfir?  

Margir í leiklistarheiminum frá leikstjórum til ljósahönnuða frá leikurum til 

blaðamanna hafa gert opinberlega árás á vinnu vídeó hönnuða, þau segja að það trufli 

athygli áhorfandans frá verkinu sjálfu og þar að leiðandi brjóti það töfranna í sjálfum 

flutningnum.62 

„In this age of attention deficit disorder, I can understand technology has a 

purpose,“ segir Matt Wolf, leikhús gagnrýnandi fyrir The International Herald and 

                                                
59 „Digital Drama: The technology transforming theatre,“ Dougal Shaw, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.bbc.com/news/technology-17079364 
60 „William Dudley,“ Itsnsnd07, sótt 6. Febrúar 2019,  

https://mediadesignmayhem.wordpress.com/2012/09/17/william-dudley/  
61 „Digital Drama: The technology transforming theatre,“ Dougal Shaw, sótt 13. Febrúar 2019, 
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62 „Digital Drama: The technology transforming theatre,“ Dougal Shaw, sótt 13. Febrúar 2019, 
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Tribune. „Technology can serve to replace the power of the imagination“ varar hann 

áhorfendur við. „It seems odd“ bætir hann við, „that theatre is seeking to emulate cinema - 

let celluloid do what it does best.“63 

Vídeó hönnuðir grínast mikið með mótstöðuna sem þeir fá. Dudley hefur barist við 

það sem kallast ,,The campaign for real scenery‘‘ en Timothy Bird hjá Knifedge er alltaf 

að leitast við að mynda samband við það sem hann kallar ,,The enlightened lighting 

community‘‘.64 Margir blaða menn hafa líka staðið upp fyrir þeim og varið þá. Leikhús 

gagnrýnandinn Michael Billington hjá The Guardian segir: 

It would be crazy for theatre not to embrace new technology, especially video 

projections, the results can be brilliant. […] Technology can also be overpowering 

on stage, but that is the fault of the directorial concept, for theatre to turn its back 

on new technology would be as if it had rejected electrically controlled lighting 

when it came into play in the 1880s.65 

Hins vegar viðurkenna listamennirnir að allt eigi sín takmörk: „If the directors just chuck 

technology at it [the production], it becomes a spurious gimmick,“ viðurkennir Bird.    

„The trick is to keep the liveness, the human element. The vidiots may yet take over our 

theatres, with even more impressive tricks.“66 

Timothy Bird og hópurinn hans  Knifedge hafa mikið verið að vinna með nýjar 

aðferðir í leikhúsinu en þær hafa ekki alltaf fallið í kramið hjá samstarfsfólki hans. 

Nýjungar eins og tölvugerður avatar að skylmast við leikara á sviði þannig að það var eins 

og að horfa inn í raunverulegt tölvuleik, eða gamalt málverk að vakna til lífs á sviðinu. Þau 

unnu Oliver verðlaunin fyrir „besta sviðshönnunin“ árið 2007. Bird ásamt fleirum hafa 

verið að vinna mikið með þessa tækni á undanförnum árum sem þýðir það að vídeó 

hönnuðir eru orðnir mun algengari inni í leikhúsunum en áður. Bird segir að hann hafi fært 

sig úr bíómynda bransanum yfir í leikhús vegna þess að leikhúsformið er stöðugt á iði 

meðan að kvikmynda iðnaðurinn stendur meira í stað. 

Það hefur myndast hreyfing sem sumir kalla tæknidrama eða blandaður 

raunveruleiki sem sýningar um allan heim hafa um faðmað, 3D vörpun, 

sýndarraunveruleika grímur fyrir leikara, stop-motion vídeó vinna og tölvuleikja 

                                                
63 „Digital Drama: The technology transforming theatre,“ Dougal Shaw, sótt 13. Febrúar 2019, 

https://www.bbc.com/news/technology-17079364 
64 „Digital Drama: The technology transforming theatre,“ Dougal Shaw, sótt 13. Febrúar 2019, 
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hreyfimyndir hefur allt sést á sviðinu. Þar sem tæknin er stöðugt að þróast er véla- og 

hugbúnaðurinn að verða ódýrari sem gerir leikhúsunum en frekar kleift að taka hana inn og 

í sína þjónustu. 

Það sem vekur upp helstan áhuga Timothy Birds er 2D vídeó vörpunar tækni. Hin 

raunverulega bylting er að þú getur nú kortlagt vörpunina á sviðið meðan það er verið að 

vinna í henni í stað þess að kortleggja hana einungis í tölvuskjái.67  

„This gives the projected images a 3D quality without the audience having to wear 

the glasses“ segir Timothy Bird, „which would kill the theatrical experience.“68 

Til þess að áorka þessu eyðir starfsfólk Knifedge þúsundum klukkutíma við 

tölvuskjái að kortleggja sviðið í hugbúnaðar forriti.69 

3. Framtíðin 

Aukning gagnasafna og reiknirita er eitt sem Stefanía G. Halldórsdóttir nýsköpunarráðgjafi 

nefnir í sambandi við nettengingar: „Það er áætlað að með 5G, sem búist er við að komist í 

almenna notkun hjá okkur 2020, verði 10 sinnum hraðara en 3G var. Þetta þýðir að alls 

konar hlutir geta verið rauntímatengdir á internetinu.“70 Stefanía bendir einnig á nýju  

skýjaþjónustuna og stóru gagnageymslurnar.  

Inni í skýjunum geta útreikningar og vinnsla farið fram, sem margfalt öflugri 

nettengingar skila á rauntíma til baka. Stefanía segir að þetta breyti miklu, ekki síst fyrir 

hugbúnaðarfyrirtæki, sem áður þurftu að fjárfesta í miklum gagnastæðum. Þá er 

það reiknigetan. „Reiknigeta í tölvum hefur tvöfaldast á hverju ári síðustu 15 árin. Það er 

engin ástæða til að ætla að komið sé að þakinu. Það eru nokkur nýsköpunarfyrirtæki í 

heiminum að búa til mjög öfluga reikniheila til þess að gervigreind geti reiknað mjög hratt 

inni í skýinu eða ekki. Þessir samverkandi þættir gera það að verkum að tækniumhverfið er 

að breytast mjög mikið. En það sem gerist á sama tíma er að samfélagið breytist.“  

Leikhús hefur alltaf þróast með manninum en  spurningin er hvort tæknin sé það 

hröð að leikhúsið nær ekki að halda í við hana.71 
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3.2 Hvar og hvernig verðum við eftir 20 ár? 

• Drónar koma sendingunni þinni upp að húsi 

• Vélar hugsa eins og menn 

• Hyperlopa gæti komið okkur milli borga 

• Mars-ferðir með fólk til að gera nýlendu 

• Stoðtæki gæti orðið svo háþróað að það gæti gefið fólki nýja eiginleika 

• Klæði gætu gefið fólki súper krafta 

• Sýndarveruleiki kæmi í stað bóka 

• Snjallsíminn verður úreltur 

• Sjálfkeyrandi bílar 

• 3-D prentarar sem prenta hús 

• Vélmenni sem heimilishjálp 

• Fólk orðið að Cyborgs 

• Stjórnað heimili sínu með gervigreind 

• Byggingar sem við teljum stórar í dag eru peð miða við hvað verður 

• Endurhlaðanleg orka í öllu 

• Geymferðir fyrir túrista 

 

Fyrir marga, er svona listi svolítið eins og að lesa vísindaskáldskap. En vísindamenn telja 

að þetta sé trúverðugt útsýni yfir nána framtíð okkar. Við lifum í sögu sem einkennist af 

djúpum truflandi breytingum. Listinn hér að ofan veitir innsýn í suma tækni sem á eftir að 

umturna  tilvist okkar heims.72 

Þegar uppi er staðið verður fólk að horfast í augu við þær breytingar sem fram 

undan eru, leiðin er sú að þetta heldur áfram en ekki aftur, tilhugsunin við þennan 

framtíðarheim, hreinlega skýtur manni skelk í bringu og er höfundur þessarar ritgerðar 

ekkert yfir sig hrifin af því sem virðist blasa við. 

 

3.3 Hverfur hið hefðbundna leikhús?   

Þegar allt er tekið saman sér höfundur að tölvunotkun, leikir og netmiðlar hafa aukist 

gífurlega á seinustu tíu árum, hægt og rólega er leikhúsið að aðlagast samfélaginu að því 

leytinu til. Hins vegar eru nýjustu tæknibrellur dýrar í framkvæmd og má því reikna með 

að leikhúsin hérna á Íslandi taki sér lengri tíma í að tileinka sér nýjustu aðferðir miðað við 

önnur lönd vegna skorts á peningum innan leikhúsgeirans.  

                                                
72 „Thecnology that will change our lives in the next 20 years,“ Graeme Godrington, sótt 29. Janúar 2019, 
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Í ljósi þess sem hér hefur verið kannað er því vissulega spáð að áður en við vitum af 

verður fólk sem áhorfendur meiri þátttakendur í leikhúsinu. En ef ég vitna í orð Elínar 

Smáradóttur gengur leikhúsið út á að segja sögur og það muni ekki breytast í grunnin þrátt 

fyrir nýja tækni. Höfundur aftur á móti telur að hið hefðbundna leikhús muni dragast aftur 

vegna spennunnar sem liggur hjá áhorfandanum við að sjá nýjar tækniaðferðir innan 

leikhússins þó svo það verða alltaf til ákveðnir einstaklingar sem fremur vilja sækja það, 

sem oft er kallað, hefðbundnar uppsetningar Shakespeare.  
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Lokaorð 

Í daglegu lífi erum við að vissu marki ofurseld smátækjum sem tengja okkur við veröldina. 

Snjallsímar, spjaldtölvur og tölvur eru boðleiðir okkar út í heiminn – og við tökum 

sömuleiðis heiminn heim til okkar í gegnum þessi tæki. Við virðumst ekki gá að okkur 

þrátt fyrir ákafar viðvaranir sérfræðinga og jafnvel ekki þrátt fyrir að undir niðri vitum við 

öll (eða flest) að þessi mikla notkun á umræddum tækjum er okkur ekki til góðs. Nema að 

takmörkuðu leyti. Hún er okkur meira að segja til ills, veldur sjúkdómum og skaða, jafnvel 

harmrænum áföllum í sumum tilfellum. En samt. Við látum ekki segjast.  

Líklega er það ekki nema eðlilegt að þessi tækni færist yfir á aðra þætti mannlífsins og því 

er leikhúsið ekki undanskilið. Við sjáum að leikhúsið er alltaf að auka tækni sína og reiða 

sig meira og meira á margvíslegar tækninýjungar. Sumar þeirra vekja kannski með okkur 

ugg, en við erum gagnvart leikhúsinu eins og við erum gagnvart eigin lífsmynstri í þessum 

efnum, efins – og gerum fátt til að stöðva þróunina. Maðurinn spyr sig oft: „Verður þessi 

þróun stöðvuð?“ – Ef við ígrundum þessa spurningu sem við heyrum mjög gjarna t.d. í 

fréttatímum og umfjöllun um ýmis tæknileg efni (oftar en ekki neikvæð) þá sjáum við 

auðvitað að spurningin er ekkert sérstaklega greindarleg. Það erum við sem setjum þessa 

þróun af stað og því ættum við að eiga auðvelt með að stöðva hana. En, við gerum það 

ekki. Það er því við okkur að sakast, ef svo má að orði komast.  

 

Tækni leikhússins verður líklega ekki stöðvuð, ekki frekar en tæknin á okkar eigin 

heimilum, fyrst og fremst vegna þess að fyrirtæki í tæknigeiranum sem eiga ógrynni fjár 

munu halda áfram að rannsaka og markaðsetja tækninýjungar og ólíklegustu tól og tæki 

fyrir okkur að leika með. Það er að segja: Fjármagnið heldur áfram að halda að okkur 

gerviþörfum sem við komum til með að nýta í leikhúsi jafnt sem á öðrum stöðum 

mannlífsins. Gerviþarfir okkar virðast haldast í hendur við aukna tækni er varðar 

gervigreind. Kannski segir það meira en mörg orð. 

Tæknin virðist að mörgu leyti vera að fara fram úr okkur bæði í persónulegu lífi og í 

leikhúsinu en það vitaskuld fyrst og fremst vegna þess að við leyfum henni það – og 

markaðsöflin ætla henni það. 
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