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Útdráttur 

Umhverfisskáldskapur hefur verið að ryðja sér rúms í vinsælum kvikmyndum og 

bókmenntum en á sviði hefur þróunin ekki verið eins skjót. Umhverfisskáldskapur einbeitir 

sér að því að segja sögur úr heimi þar sem hnattræn hlýnun af mannavöldum rammar inn 

reynslu sögupersóna. Með því að rannsaka hvaða eiginleikar umhverfisskáldskaps hafa 

áhrif á áhorfendur getum við gert tilraun til þess að nýta nánd leikhússins til þess að auka 

umhverfisvitund þeirra áhorfenda sem leiða sjaldan hugann að umhverfisáhrifum og 

framtíð mannkynsins í heimi hnattrænnar hlýnunar í sínu versta formi. Með því að skoða 

hvernig hægt er að nota dramatúrgíu og byggingu leikhúss út frá kenningum Aristoteles, 

Erwing Goffman og Timothy Morton getum við búið til ramma fyrir leikhús sem 

umhverfisfræðandi miðil og með því að skoða það sem mismunandi hópar á ólíkum 

sviðum geta styrkt hvorn annan til þess að skapa snertanlega upplifun sem kveikir á 

umhverfismeðvitund áhorfanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

Climate fiction has been rapidly making its way into the mainstream of blockbuster films 

and literature, but its journey to the stage has been slower. Climate fiction focuses on 

storytelling in a world of anthropogenic global warming which frames the stories of its 

characters. By looking closely at the unique tools climate fiction uses to impact its readers, 

we can try to utilize these same tools we can investigate how performance makers can use 

the intimacy and closeness of theater to increase the enviromental conciousness of the 

audience members that rarely thinks about the existential threat of anthropogenic climate 

change in daily life. By looking at traditional dramaturgical theory and structure of 

storytelling on stage through the theories of thinkers like Aristotle, Erwing Goffman and 

Timothy Morton we can create a framework for theater as a ecocritical and educational 

medium and by defining the tools of ecocritical groups from different mediums and 

artforms we can hope to create an engaging and tactile experience that affects the 

ecoconciousness of audience members.  
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Inngangur 

Í nóvember árið 2017 skrifuðu vísindamenn á sviði umhverfisvísinda undir bréf sem titlað 

var: „Bréf til mannkynsins“. Bréfið var ákall til mannkynsins og þeirra sem fara með 

völdin að taka alvarlega þær aðvaranir sem vísindamenn og aktívistar hafa kallað síðan 

fyrir síðustu aldamót. Bréfið er uppfærsla á samskonar bréfi sem skrifað var árið 1992 og 

fékk þá um 1,700 undirskriftir en nýja bréfið er nú þegar komið með rúmlega 20,000 

undirskriftir1. Samkvæmt könnunum eru rúmlega 97% vísindamanna sem fjalla á einhvern 

hátt um umhverfið og áhrif hnattrænnar hlýnunar sammála um það að hún er af 

mannavöldum2. Því er það líka í okkar höndum að taka ábyrgð og gera það sem við getum 

til þess að sporna við hræðilegum afleiðingum hennar. En á sama tíma og sannfæring 

vísindamanna styrkist þá virðist vera sem almenningur fylgi ekki algjörlega þeirri þróun. Á 

hverjum degi í fréttum sjáum við hnattræna hlýnun í tölfræði og myndum frá fjarlægum 

löndum þar sem geysa skógareldar og flóð drekkja borgum. Það er auðvelt að finnast eins 

og maður sé langt í burtu. Sérstaklega þegar stjórnvöld í valdamestu löndum heims (og 

jafnframt þeim sem menga mest) neita jafnvel að trúa því að hnattræn hlýnun sé í raun að 

eiga sér stað. Sérfræðingar í sjónvarpinu rökræða frá sitthvorri hlið málsins. Það er því ekki 

skrítið að sumir vilji bara flýja á öruggan stað og loka augunum. En listir skína oft ljósi 

sínu á óþægileg málefni sem þarf að hugsa um hvort sem maður vill það eða ekki og krefja 

áhorfendur til þess að taka afstöðu3. 

Í þessari ritgerð ætla ég að velta því fyrir mér hvernig leikhúsmiðillinn getur nýtt sér 

aðferðir Cli-fi og annara listgreina til þess að skapa umhverfisleikhús framtíðarinnar sem 

nær til og fræðir breiðari hóp leikhúsgesta en hann gerir nú þegar. 

Ég ætla að fjalla um flokk lista sem nýlega hefur notið aukinnar velgengni. Þessi flokkur 

hefur verið kallaður umhverfisskáldskapur eða eins og það útleggst á ensku, Climate 

                                                
1 Andrew Griffin, "20,000 Scientists Gave a Catastrophic Warning about the Fate of Humanity – and People 
Are Listening," The Independent, Mars 07, 2018, , Sótt 6. febrúar, 2019, 
https://www.independent.co.uk/environment/letter-to-humanity-scientists-warning-climate-change-global-
warming-experts-a8243606.html. 
2 Óþekktur, "Scientific Consensus: Earth's Climate Is Warming," NASA, Janúar 08, 2019, , Sótt Febrúar 06, 
2019, https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/. 
3 Óþekktur, "Home Page," Home Page | World Scientists' Warning to Humanity, , Sótt 15. febrúar, 2019, 
http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/. 
 
 



 

 

 

 

fiction (Cli-Fi). Ég mun byrja á því að fjalla um einkenni Cli-fi, fagurfræði og sögusvið, og 

baráttuna sem flokkurinn undirstrikar í heimi þar sem hnattræn hlýnun og afleiðingar 

hennar eru í forgrunni. Í gegnum kenningar Erwing Goffman, Aristotelesar og Timothy 

Morton mun ég leitast við að komast að því hvernig almenningsálit getur orðið fyrir 

áhrifum listarinnar og hvort hægt væri að skerpa á þeim þáttum til þess að skapa 

umhverfisleikhús. 

Ég mun skoða kvikmyndirnar Interstellar og The Day after Tomorrow og hvernig þær tekst 

á við heim hnattrænnar hlýnuna. Ég einnig mun skoða verk concept listahópsins og 

rannsóknarteymisins Superflux sem vinna með mögulegar framtíðir og áhrif þeirra á 

samfélag okkar og taka dæmi af verkum þeirra og sýna hvernig þau leitast við að skapa 

snertanlega upplifun sem tengingu við framtíð sem flestir eiga erfitt með að ímynda sér án 

þess að sjá hana ljóslifandi fyrir framan sig.  

 

Umhverfisskáldskapur  

Umhverfisskáldskapur (Climate fiction) eða Cli-Fi eins og hann er oftast kallaður hefur á 

síðustu árum risið til vinsælda og tekið sér sess í flóru kvikmynda og skáldsagna. Cli-Fi er 

flokkur skáldverka sem sköpuð eru þvert á miðla og miðast við að fjalla um sögur sem 

gerast í mögulegum heimum þar sem áhrif hnattrænnar hlýnunar af mannavöldum. Í Cli-Fi 

berjast sögupersónur fyrir því að lifa í fjandsömum heimi þar sem náttúran, eins og við 

skilgreinum hana, hefur farið úr böndunum og ógnar lífi manneskjunar á jörðu. 

 

Rætur Cli-Fi 

Hugtakið Cli-Fi er ungt að aldri og ríkir almenn samþykkt um að þetta orðasamband hafi 

fyrst komið fram árið 2013 í umfjöllun NPR um skáldverk sem innihalda hnattræna hlýnun 

af mannavöldum (Anthroposentrísk umhverfisáhrif) sem eitt af megin þemum4.  

Þó að nafnið Cli-Fi sé nýtt á nálinni mætti hinsvegar benda til ýmissa skáldverka fyrri alda 

sem skýr dæmi um verk sem eiga heima í þessum flokk. Í bók sinni Paris in the Twentieth 

Century  frá 1883, lýsir Jules Verne heimi þar sem miklar sviptingar á vistkerfi jarðarinnar 

                                                
4 "A Chat with the Man Who Dreamt Up Cli Fi," Impakter, Júlí 30, 2014, , Sótt 6. febrúar, 2019, 
https://impakter.com/climate-fiction-a-chat-with-the-man-who-coined-the-term-cli-fi/. 
 



 

 

 

 

verða vegna skyndilegrar kulnunar jarðarinnar árið 1960. Í þessari París framtíðarinnar, 

sem hefur verið gleypt af iðnvæðingu og tækniframförum, kólnar skyndilega í veðri. 

Afleiðingar kulnunarinnar eru meðal annars hrun landbúnaðar og hungursneyð sem dregur 

aðal sögupersónu Verne, sem jafnframt er síðasti listamaðurinn í París, til dauða á 

drifhvítum götum borgarinnar5. Umhverfissviptingar sem þema er því ekki nýtt á nálinni 

en á síðustu áratugum hafa vísindalegar rannsóknir sýnt betur og betur fram á tilvist 

hnattrænnar hlýnunar og hlutverks manna í þróun hennar. Með meiri athygli á 

umhverfismál og aukinni umhverfisvitund þvert á samfélagið hefur Cli-Fi sótt í sig veðrið 

og gengist við þeirri óhugnarlegu mynd sem dregin er upp af framtíð jarðarinnar og okkar 

sem búum á henni. Cli-fi á heima í flokk sem heitir speculative-fiction, þar sem höfundar 

leyfa sér að rýna í nákomna framtíð og sjóða saman spádómssýn fyrir mannkynið og stað 

hans í þeirri þróun sem við stöndum frammi fyrir. Hvaða áhrif hefur það á sögu drengs í 

Argentínu að meðal hitatala hefur hækkað úr 25°C að meðallagi upp í 50°C? Hvernig hefur 

það áhrif á ævintýri fjölskyldu frá New Orleans að yfirborð sjávar hefur hækkað um 3 

metra eða hver raunveruleiki umhverfisflóttamans í hinum vestræna heimi væri? Þetta eru 

spurningar sem Cli-fi veltir fyrir sér. Flokkurinn veltir fyrir sér öllum hliðum þessara 

heima, hvort sem það eru pólitískar, líffræðilegar eða hversdagslegar afleiðingar. Það sem 

langflest verk Cli-fi, þvert á miðla ,virðast eiga sameiginlegt er að horfa óhrædd á 

heildarmynd framtíðarinnar og reyna að gera sér grein fyrir þeirri flóknu mynd sem 

hnattræn hlýnun teiknar á spjöld sögunar sem koma skal. Cli-Fi fellur undir það sem 

kallast dystópískar framtíðarbókmenntir og á þar margt skylt við vísindaskáldskap (Sci-Fi) 

og má í raun finna mjög marga hliðstæða eiginleika flokkana. Þar sem Sci-fi setur 

tækniframfarir og ævintýri manneskjunar í fjarlægri framtíð á fjarlægum hnöttum í 

forgrunn mætti segja að Cli-Fi setji umhverfisáhrif í forgrunn. Í raun mætti velta því fyrir 

sér hvort endurvakning vinsælda Sci-Fi á síðustu áratugum hafi hjálpað að skjóta Cli-Fi á 

sama tíma inn í sviðsljósið. Myndir eins og Sunshine (2007), Interstellar (2015), The Day 

after Tomorrow (2004) og Beasts of the Southern Wild (2013) svo nokkrar séu nefndar 

hafa náð umtalsverðum fjárhagslegum árangri á almennum markaði um heim allann og 

allar hafa þær áhrif hnattrænnar hlýnunar í forgrunni. Vandamálin sem Cli-Fi tekst á við 

eru því endurspeglun á þeim tíðaranda sem við lifum við í dag. Það sama hefur átt við um 

                                                
5 Matthew Beaumont, "Unreal Futures: Jules Verne's Paris in the Twentieth Century," Architectural Review, 
4. october, 2014, , Sótt 6. febrúar, 2019, https://www.architectural-review.com/essays/reviews/unreal-futures-
jules-vernes-paris-in-the-twentieth-century/8670586.article. 
 



 

 

 

 

bókmenntastefnur fyrri tíma. Það tímabil sem við köllum upplýsinguna einkennast af 

vangaveltum um frelsi, vald og hugsuði sem gáfu heiminum vatnsklósett, gufuvélina og 

sódavatn svo eitthvað sé nefnt. Vísinda- og rökhyggja upplýsingarinnar kveikti í hugum 

margra listamanna hugmyndir um að maðurinn væri ekki bundinn við þessa jörð, að með 

vísindalegum framförum væri honum ekkert ómögulegt. Þeir skrifuðu um ferðalög til 

fjarlægra heima þar sem skringilegt fólk sem lifði í útópískum samfélögum kenndi okkur 

mannskepnunum að lifa og njóta, ferðalög í innstu lög jarðarinnar og leiðangra til tunglsins 

að hitta manninn sem þar býr. En bjartsýni upplýsingarinnar til komandi tíma átti á 

endanum eftir að leiða að sköpun dystópískra bókmennta og svartsýninar sem fylgdi hraðri 

þróun samfélagsins og gilda þess6. 

 

Utopia vs. dystópía 

Nýlenduvæðing upplýsingarinnar og vangaveltur fræðinga þess tíma um eðli mannsins og 

frumbyggjann lagði línurnar fyrir vísindaskáldskapinn sem tilheyrir þeim tíma.  

En þegar útópíska framtíðarsýnin sem upplýsingin lofaði rættist ekki, heldur leysti úr 

læðingi skæðar sóttir, þjóðarmorð og nýlenduhernað, fóru höfundar að snúa henni á hvolf 

og ímynda sér andstæðu hennar. Svartsýnin sem fólst í dystópískri framtíðarsýn höfunda 

var oftar en ekki lítillega dulin gagnrýni á pólitískt samfélag þess tíma sem höfundar lifðu 

á og andstæða upphefðarinnar sem hafði ráðið áður. Í stað þess að skrifa um glæstar 

framtíðir þar sem maðurinn hefur náð að dreifa sér á aðra hnetti og náð vitsmunalegum 

hátindum þá sneru þessir höfundar oftar en ekki sjónum sínum að þeim glapstigum sem 

þeir sáu fyrir sér í þessari hégómalegu leit mannsins að fullkomnun. Dystópískar 

bókmenntir koma fram á sjónarsviðið á 19. öld sem gagnrýni á útópíuna og innihéldu 

háðslegann tón þar sem loforðum útópíunar er snúið á hvolf.7 

                                                
6 Julia Leyda et al., "The Dystopian Impulse of Contemporary Cli-Fi: Julia Leyda, Kathleen Loock, 
Alexander Starre, Thiago Pinto Barbosa, and Manuel Rivera Lessons and Questions from a Joint Workshop 
of the IASS and the JFKI (FU Berlin)," The Dystopian Impulse of Contemporary Cli-Fi: Julia Leyda, 
Kathleen Loock, Alexander Starre, Thiago Pinto Barbosa, and Manuel Rivera Lessons and Questions from a 
Joint Workshop of the IASS and the JFKI (FU Berlin), , Sótt 10. febrúar, 2019, https://www.iass-
potsdam.de/sites/default/files/files/wp_nov_2016_the_dystopian_impulse_of_contemporary_cli-fi.pdf. 
7 Julia Leyda et al., "The Dystopian Impulse of Contemporary Cli-Fi: Julia Leyda, Kathleen Loock, 
Alexander Starre, Thiago Pinto Barbosa, and Manuel Rivera Lessons and Questions from a Joint Workshop 
of the IASS and the JFKI (FU Berlin)," The Dystopian Impulse of Contemporary Cli-Fi: Julia Leyda, 
Kathleen Loock, Alexander Starre, Thiago Pinto Barbosa, and Manuel Rivera Lessons and Questions from a 
Joint Workshop of the IASS and the JFKI (FU Berlin), , Sótt 10. febrúar, 2019, https://www.iass-
potsdam.de/sites/default/files/files/wp_nov_2016_the_dystopian_impulse_of_contemporary_cli-fi.pdf. 



 

 

 

 

Rétt eins og iðnbyltingin sem átti að bæta líf mannsins leiddi af sér óbærilegt þéttbýli, 

hungursneyð, volæði og stjarnfræðilegan gróða þeirra sem mest áttu, sáu dystópískir 

höfundar fyrir sér framtíðir þar sem hégóminn hafði svipt manneskjuna mennskunni. Á 

fyrrihluta 20. aldarinnar voru bækur bækur eins og A Brave New World (Aldous Huxley, 

1925), Farenheit 451 (Ray Bradbury, 1953) og 1984 (George Orwell, 1949) að endurspegla 

hvað gæti gerst ef pólitísk framtíðarsýn ólgusamrar aldar færi út í öfga rétt eins og Sci-Fi í 

lok 19. aldar endurspeglaði nýlendu- og iðnvæðingu þess tíma. Þær endurspegla á skýran 

hátt þá pólitísku ólgu sem átti sér stað í hinum vestræna heimi í á 20. öldinni, fyrir og eftir 

seinni heimsstyrjöld, þar sem helsta ógnin fólst ekki í verum frá öðrum hnöttum sem komu 

utan úr geimnum til þess að nýlenduvæða jarðarbúa og hneppa þá í þrældóm eða hvað 

annað verra, heldur kom ógnin innanfrá. Grimmdin sem menn eru færir að sýna hver 

öðrum var það sem við áttum að hræðast og passa okkur á. Huxley sýnir okkur heim þar 

sem kynbótastarfsemi er orðin samfélagslegt norm og heim þar sem neysluhyggja er orðin 

hluti af uppeldi og stefnu ríkja. Orwell segir að sama skapi frá heimi þar sem ekkert er eins 

og það sýnist, list og annað sem gæti frjóvgað huga mannsins og fengið hann til þess að 

hugsa um það hvað frelsi og hamingja felur í sér er bannað og ógnin sem þjóðin stendur í 

er ævarandi en á sama tíma óskiljanlegur og síbreytilegur uppspuni þeirra sem móta 

heiminn. Ekkert er heilagt, ekki einu sinni tungumálið sem við tölum. Þessar bókmenntir 

kallast á við upprisu fasismans, neyslusamfélagsins og ímyndarstjórnunar. Það er því í raun 

viðeigandi að Cli-Fi sé að koma meira og meira inn í sviðsljósið sem sagnaflokkur á þeim 

tímum sem við lifum á í dag þar sem pólitískir og fjárhagslegir eiginhagsmunir hinna fáu 

stofna lífi á jörðunni smátt og smátt í hættu og í átt að útrýmingu. Pólitísk blinda fyrir stóru 

myndinni er mjög oft þema Cli-Fi, þar sem stjórnmálamenn og ríkisstjórnir loka augunum 

fyrir augljósum vísbendingum að náttúruhamförum og kjósa að horfa ekki lengra en næsta 

kjörtímabil.  

Einnig hefur umhverfisvísindum hefur farið hratt fram á síðustu árum og má með 

óyggjandi hætti halda því fram að umhverfisáhrif og hlýnun jarðar af mannavöldum sé 

stærsta ógn sem mannkynið stendur frammi fyrir þó að til séu þeir sem neita enn í dag að 

trúa því. Á sama tíma lifum við á tímum þar sem efnahags- og pólitískt landslag heimsins 

er klofið og hagsmunir þeirra sem mest eiga og mest vald hafa halla vogaskálinni í átt sem 

er sífellt meira og meira óhugnarleg. Hégómi þeirra sem völdin hafa eru að dæma 

mannkynið sem heild til dauða rétt eins og Orwell og kollegar hans spáðu fyrir. Á okkar 

tímum stöndum við frammi fyrir nýrri og ógnarstórri hættu sem óhjákvæmilega smitast inn 



 

 

 

 

í þann skáldskap sem við neytum. Fyrir framan okkur eru lagðar aðstæður sem eru í eðli 

sínu ekki svo fjarstæðukenndar ef marka má spá vísindamanna. 

 

Cli-fi í tíma og rúmi 

Það sem greinir Cli-Fi frá Sci-Fi er meðal annars það að í stað þessa að tímasetja sig í 

fjarlægum heimum í enn fjarlægri framtíð, gerist söguheimur Cli-Fi oftar en ekki í 

nútíðinni eða náinni framtíð og vísa meira að segja oft til atburða sem lesendur hafa 

kannski lifað sjálfir. Í kvikmyndinni Interstellar (2015) er sögusviðið Bandaríkin á miðri 

21. öld.  

Aðal söguhetjan, Joseph Cooper leikinn af Matthew McConaughey, er bóndi í heimi þar 

sem ítrekaðir uppskerubrestir, sjúkdómar, brunar af völdum þurrka, post-truth 

hugmyndarfræði stjórnvalda og hræðilegir rykstormar meðal annars plaga íbúa. Í myndinni 

er þessi raunveruleiki sem sögupersónur lifa í partur af hverdagsleikanum og um leið 

drífandi forsenda sögunnar. Jörðin er að deyja og að sjálfsögðu er Joseph þessi Cooper eina 

von mannkynsins til þess að fljúga geimskutlu í gegnum ormagöng í nágrenni Satúrnus þar 

sem vonin er að mannkynið geti fundið ný heimkynni og þarafleiðandi bjargað tilvist sinni 

frá jörð sem er að drepa það. Hégómi valdhafa hefur dauðadæmt þau og vantrú á vísindi 

hefur orðið til þess að síðastu sandkornin eru að renna úr tímaglasinu8.  

Þó að ormagöng og tímaflakk eigi sér ekki stoð í raunveruleikanum þá skynjar maður mjög 

greinilega að ógnin er bundin í einhverjum mögulegum raunveruleika. Það er það sem Cli-

Fi hefur til þess að hæra upp í áhorfanda eða lesanda til þess að fá hann til þess að leiða 

hugann að áhrifum hnattrænnar hlýnunar. Ólíkt flestum Sci-Fi verkum hefur Cli-Fi oftar en 

ekki mjög sterka vísun í samtímaheimildir sem hjálpa til við að innprenta aðstæður verkana 

í höfði lesenda. Til að mynda vísar Interstellar sterklega í það sem kallað hefur verið 

Rykskálin eða eins og það útleggst á ensku The Dust Bowl. Rykskálin er tímabil í 

bandarískri landbúnaðar sögu á 4. áratug síðustu aldar þar sem ógnarstórir rykstormar sem 

kallaðir voru svartar hríðir herjuðu á landsvæði í miðvesturríkjum Bandaríkjana9. Í 

Bandarískri sögu er þetta tímabil frægt vegna þeirra ótrúlegu mannflutninga sem urðu í 

                                                
8 Interstellar, dir. Christopher Nolan, perf. Matthew McConaughey, Anne Hathaway (USA: Paramount 
Pictures, Warner. Bros, Legendary Pictures), film, 2014, Sótt 9. febrúar, 2019. 
9 Maria TriMarsi, "What Caused the Dust Bowl?" HowStuffWorks Science, 8. mars, 2018, , Sótt 6. febrúar, 
2019, https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/dust-bowl-cause.htm. 



 

 

 

 

kjölfar þess að landbúnaðaraðferðir þess tíma höfðu eyðilagt efsta lag jarðvegsins sem 

leiddi til mikilla þurrka og rykstorma. Heilu uppskerurnar dóu og fólk flúði í hrönnum til 

Califorínu þar sem ástandið var ekki mikið skárra vegna kreppunar miklu sem herjaði á 

Bandaríkin og alþjóðasamfélagið á sama tíma þar sem verðbréfamarkaðir hrundu á 

svipstundu og fjöldi fólks missti aleiguna. Atvinnuleysi og heilsuvandi lagði mark sitt á 

þessi ár og varð það meira að segja til þess að afdrifaríkar stefnur voru samþykktar á þingi 

Bandaríkjamanna. Mörg fræg listaverk spruttu upp úr túlkun listamanna á þessu tímabili og 

ber þar kannski helst að nefna bókina Þrúgur reiðinnar eftir John Steinbeck. Þessi nána 

tenging við atburði sem áttu sér raunverulega stað í samtímanum að menningarleg vísun 

Interstellar er einstaklega sterk í Bandaríkjunum.  

Sögupersónur Interstellar búa í óhugnarlega svipuðum aðstæðum og Rykskálin en það er 

engin tilviljun því leikstjóri myndarinnar Christopher Nolan hefur sjálfur talað um það í 

viðtölum að hafa byggt heim myndarinnar á þessu tímabili í Bandarískri sögu. Myndin 

byrjar  viðtölum við fólk sem ólust upp í miðvesturríkjum Bandaríkjana á tíma 

Rykskálarinnar, þar sem þau lýsa aðstæðum og hvernig lífið var á þessum tíma á þessum 

stað. En myndin sjálf á að gerast árið 2067 og kallar fram sterkar myndir af sandstormum 

sem byggðir eru á ljósmyndum frá hinni raunverulegu Rykskál10.  

Í myndinni er mannkynið þá þegar dauðadæmt og engin von að snúa við þeirri þróun sem 

hnattræn hlýnun hefur valdið. Þó svo að langflestir loki augunum fyrir vandanum og grafi 

hausinn í sandinn eru til örfáir sem enn leita að vonarglætu fyrir mannkynið. 

Geimferðastofnunin NASA var lögð niður vegna þess að brýnna þótti að bjarga því sem 

bjarga mátti á jörðu en í myndinni lifir NASA í mýflugumynd nokkura vísindamanna sem 

vinna að áætlun til þess að koma mannkyninu í gegnum ormagöngin á aðra hnetti þar sem 

lífið gæti haldið áfram. Í heimi myndarinnar er meðal annars búið að ritskoða sögubækur á 

þann hátt að fá fólk til að sækjast ekki eftir starfsferil í vísindum heldur reyna að stýra 

þeim í átt að jarðyrkju og hætta að horfa til himins eftir lausnum, tungllendingu Neil 

Armstrong er afneitað og ungu fólki stýrt í átt að jarðrækt frekar en verkfræði og 

vísindagreinum. Vanvirkir drónar dauðra heimsvelda fljúga stefnulausir um loftin á 

                                                
10 Ian Smith, "The Blockbuster Interstellar Was Actually Based on a Real Event," The Vintage News, 10. 
apríl, 2014, , Sótt 6. febrúar, 2019, https://www.thevintagenews.com/2016/04/10/the-dust-bowl-from-the-
1930s-was-the-inspiration-for-interstellar/. 
 
 



 

 

 

 

sólarsellum eins og minnismerki um sjálfseyðingahvöt mannsins11. Þó er misjafnt hvaða 

stöðu höfundar taka sér þegar kemur að mismunandi sjónarhornum og þáttum hnattrænnar 

hlýnunar. Sum verk fjalla bókstaflega um afkomu fólks í náttúruhamförum á meðan önnur 

kjósa að skoða hverjar pólitískar afleiðingar hnattrænnar hlýnunar gætu verið, enn önnur 

fjalla um líf umhverfisflóttamanna og svo mætti lengi telja. Cli-Fi hefur því mjög breiðann 

skilning á afleiðingum hnattrænnar hlýnunar sem veldur því að flokkurinn höfðar til ólíkra 

lesenda með ólíkar áherslur. Kvikmyndir og ritverk hafa sérstöðu innan Cli-Fi vegna þess 

hve góðir miðlarnir eru að koma til skila þeim skala sem náttúruhamfarir og heimspólitík 

hnattrænnarhlýnunar spilar á. Hvað með leikhúsið? Hvernig er leikhúsmiðillinn að standa 

sig á sviði Cli-Fi? Vissulega eru margir hópar sem eru virkir í því að setja á svið verk um 

hnattræna hlýnun og umhverfisvitund en þegar kemur að Cli-Fi er eitthvað við stærðina 

sem skiptir máli. Þó svo að Cli-Fi hafi ekki enn sannað sig sem umhverfisvæni 

trójuhesturinn sem margir hafa vonast eftir, þá er eitthvað hægt að segja um möguleg áhrif 

miðilsins. Þar sem mesta gróskan í umhverfisvitundar verkum leikhússins liggur er 

sennilega í barnaleikritum og má þar til dæmis nefna verkið Blái Hnötturinn sem sýnt var í 

Borgarleikhúsinu við mikla aðsókn og lof12. En þó að það sé göfugt markmið að kenna 

næstu kynslóðum þá er það hinsvegar erfiður biti að kyngja að það þarf einnig að kenna 

gömlum hundum að sitja. Mínútuvísirinn á dómsdagsklukkuni tikkar hraðar og hraðar í átt 

að miðnætti og það er einfaldlega ekki nóg að skella vinnuni á næstu kynslóðir heldur 

þurfa þær sem nú sitja við völd og munu gera næstu áratugi líka að leggja hönd á plóg og 

takast á við stærstu ógn sem hefur stafað að mannkyninu í milljónir ára. 

Hvernig væri hægt að fá fólk sem fer fjórum sinnum á sing-a-long sýningar á Mama Mia! í 

Borgarleikhúsinu til þess að fara á verk um umhverfis áhrif, og hvernig er hægt að nota 

leikhúsið til þess að hafa raunveruleg áhrif á þennan þjóðfélagshóp? Vissulega eru fjöldi 

hópa og leikverka sem fjalla að einhverju leyti um hnattræna hlýnun en umhverfisleikhús 

hefur ekki verið mjög áberandi á stóru sviðum íslensku leikhúsanna. Hver sem ástæðan er 

fyrir því þá má velta fyrir sér hversvegna það er, hvort það liggur í litlum áhuga leikstjóra 

og handritshöfunda eða hvort það hefur eitthvað að gera með það að leikhúsin haldi að 

                                                
11 Interstellar, dir. Christopher Nolan, perf. Matthew McConaughey, Anne Hathaway (USA: Paramount 
Pictures, Warner. Bros, Legendary Pictures), film, 2014, Sótt 9. febrúar, 2019. 
12 Andri Snær Magnason, "Blái Hnötturinn | Andri Snær Magnason," Andri Snær Magnason, , Sótt 15. 
febrúar, 2019, http://www.andrisnaer.is/wp-is/baekur/blai-hnotturinn/. 
 
 



 

 

 

 

umhverfismiðað leikhús gæti fælt áhorfendur frá og skilað sér þannig í lægri 

miðasölutekjum. En ef mögulega væri hægt að laga umhverfisleikhús að markhópi stóru 

sýningana þá gæti það haft veruleg áhrif á umhverfisvitund leikhúsgesta. 

 

Miðlar sem mótandi afl 

Sjónræn túlkun er sterk leið til þess að skapa samhengi í huga þess sem horfir eða les. Í 

rannsókn sem Matthew Schneider-Mayerson gerði á lesendum þar sem hann rannsakaði 

viðhorf lesenda til hnattrænnar hlýnunar fyrir og eftir að hafa lesið Cli-Fi bókmenntir tekur 

hann fram að samkvæmt túlkunarstigs kenningu félagssálfræði þá séu hugmyndir sem sýna 

fram á nálægð í tímalegum, rýmislegum, samfélagslegum og líkindalegum víddum það 

sem kallað er lágstigs túlkun, sem er nákvæm og afmörkuð og gefur okkur skýrari skilning 

á því hvernig hlutir innan þessara vídda geta haft áhrif á okkar eigin tilveru. Þar á móti 

væri hástigs túlkun eitthvað sem við myndum segja að væri meira abstrakt og því erfiðara 

að setja okkur í beint samhengi við13.  Tímalega víddin gefur okkur viðmið á því hve 

nálægt okkur í tíma verkið er. Gerist sagan í nútímanum eða fjarlægri framtíð? Því nær 

lesandanum sem innri tími verksins er, því betur gengur lesandanum að átta sig á 

smáatriðunum sem því fylgir. Hann á auðveldara með að sjá fyrir sér þessa sögu í sínu 

nánasta umhverfi. Sama á við um rýmislegu víddina. Gerist sagan á fjarlægum hnettir eða í 

heimi þar sem lögmál heimsins eru önnur en okkar eigin? Eins og með tímalegu víddina á 

lesandi auðveldara með að fylla inn í smáatriði og sjá þau fyrir sér ef sagan gerist í nær 

umhverfi hans, þó að það sé ekki nákvæmlega eins þá skiptir máli hve nálægt lesandanum 

rýmið er, hvort sagan gerist í Olsó eða á Mars, Mars eða Romulon í Star Trek heiminum, 

því lengra sem við förum, því erfiðara eigum við með að finna fyrir rýmislegu víddini. Ef 

samfélagið í sögunni er líkt okkar getum við betur lesið í hver samfélagslegur rammi innri 

heimsins er og að lokum skiptir máli, samkvæmt túlkunarkenningunni, hvort sagan sé yfir 

höfuð líkleg til að geta verið sönn. Hvort hún fjalli um bróðurmorð í Breiðholti eða innrás 

geimvera í Vesturbænum. Þessir þættir hjálpa okkur að þræða saman heiminn sem við 

lesum, hlustum á eða sjáum.  

                                                
13 Matthew Schneider-Meyerson, "The Influence of Climate FictionAn Empirical Survey of Readers," 
Poetics Today, 1. nóvember, 2018, , Sótt 6. febrúar, 2019, https://read.dukeupress.edu/environmental-
humanities/article/10/2/473/136689/The-Influence-of-Climate-FictionAn-Empirical. 



 

 

 

 

Sem dæmi mætti taka Sci-Fi og hvernig flokkurinn staðsetja sig á þessum 4 víddum. Sci-Fi 

gerist oftar en ekki í fjarlægri framtíð (tímaleg vídd) á fjarlægum heimum (nálægt vs. 

fjarlægt), í framandi menningarheimum (þekkt vs. óþekkt) og á sér sjaldnast raunverulega 

stoð í vísindum (líklegt vs. ólíklegt) á meðan Cli-Fi reynir að staðsetja sig í náinni framtíð 

á jörðunni í samfélagi manna og er byggt á spá vísindamanna um hnattræna hlýnun. Með 

því segir túlkunarstigskenningin okkur að því nær sem við getum staðsett sögu í þessum 

víddum, því betur getum við yfirfært þemu og boðskap á okkar eigin tilvist. Þessvegna 

eigum við auðveldara með það að raunverulega ýminda okkur hvernig heimur þar sem 

hungursneið ríkir vegna þurrka hefur áhrif á líf okka en hvernig pólitík Jeda ráðsins á 

Coruscant eða Stríð Klingona og Alheimsríkjasambandsins gæti raskað lífi okkar. Þetta er 

það sem sterk myndræn túlkun hnattrænnar hlýnunar getur gert fyrir lesendur og í 

rannsókn sinni er það einmitt það sem Matthew Schneider-Mayerson komst að. Það að lesa 

Cli-Fi er líklegt til þess að hafa áhrif á það samhengi sem þú sérð á milli þín og 

hnattrænnar hlýnunar, en þó sýndi rannsókn hans líka fram á það að það eitt að lesa eða 

horfa á Cli-Fi er ekki nóg til þess að breyta skoðunum þeirra sem þegar trúa ekki á 

hnattræna hlýnun. En þeir lesendur sem tóku þátt í rannsókn hans sem höfðu þá þegar 

áhyggjur fundu þær áhyggjur aukast og löngunina til þess að aðhafast eitthvað til þess að 

sporna við frekari áhrifum styrkjast.14  

Kenningar um áhrifamátt leikhússins hafa verið til frá því fyrir krist og má þar helst nefna 

heimsspekinginn Aristoteles sem skrifaði ritið Um skáldskaparlistina.  Í því riti greinir 

hann hvað það er sem góður harmleikur þarf að innihalda til þess að þjóna tilgangi sínum 

að fræða og betra áhorfendur. Hann leggur meða annars fram ákveðin hugtök sem honum 

þykir þurfa að vera til staðar til þess að boðskapur harmleiksins taki sér bólfestu í þeim 

sem á horfir og fær hann til þess að rækta líf sitt og forðast , eða tileinka sér, þá braut sem 

sögupersónur verksins ganga, eftir því hvort það endar vel eða illa fyrir þá persónu.  

Samtíma leiklist Aristotelesar virðist, af heimildum að dæma, hafa verið einstaklega 

siðferðileg. Þar lá oftar en ekki einhverskonar lexía sem áhorfndur áttu að taka til sín. 

Pólitík spilaði þar stóran þátt jafnt og trúrækni. Því er áhugavert að skoða leikverk og 

kvikmyndir dagsins í dag út frá þeim reglum sem Aristoteles setti fram í riti sínu.  

                                                
14 Matthew Schneider-Meyerson, "The Influence of Climate FictionAn Empirical Survey of Readers," 
Poetics Today, 1. nóvember, 2018, , Sótt 6. febrúar, 2019, https://read.dukeupress.edu/environmental-
humanities/article/10/2/473/136689/The-Influence-of-Climate-FictionAn-Empirical. 



 

 

 

 

Það má rökræða það hvort þessar reglur sem hann setti fram hafi haft bein áhrif á skáldverk 

eftir daga hans eða hvort hann var bara að greina grunnþætti framvindu og boðskap sem 

flestar sögur eiga sameiginlegt15. Cli-Fi og kenningar Aristoteles eiga vel saman þar sem í 

báðum tilfellum er verið að höfða til siðferðisvitundar áhorfenda og um leið verið að reyna 

að hjálpa þeim að sjá brestina í sjálfum sér í gegnum aðstæður og persónur verksins.  

Aristoteles setti meðal annars fram hugtökin Catharsis og Hamartia sem eiga vel við 

greiningu á Cli-Fi vegna þess að þau staðsetja ákveðnar tilfinningar sögupersóna og 

áhorfenda og eru sett fram sem vegapóstar í söguframvindu sem eiga að hafa bein áhrif.  

Catharsis er í dag til í ótalmörgum mismunandi samhengjum. Það er hægt að tala um 

Catharsis í félagslegu eða sálfræðilegu samhengi og svo auðvitað í því samhengi sem 

Aristoteles gefur orðinu í riti sínum Um Skáldskaparlistina. 

Hamartia samkvæmt Aristoteles er galli eða misreikningur sem veldur því að söguhetja 

velur rangt og veldur því að hún kemur sér í slæmar aðstæður16. Í tilfelli Interstellar kemur 

Hamartia til dæmis fram í því þegar einn þeirra vísindamanna sem fylgir Cooper í 

háskaförina í gegnum ormagöngin stendur frammi fyrir vali á milli þriggja mögulegra 

pláneta þar sem fyrri leiðangar hafa leitt í ljós að möguleiki á lífvænlegum aðstæðum sé 

fyrir hendi. Brand sem leikin er af Anne Hathaway hefur sérfræði þekkingu á fyrri 

leiðöngrum og því mikið vægi í ákvörðuninni um að velja lífvænlegasta staðinn til þess að 

fara á af þessum þrem valkostum. En einn leiðangurinn var farinn undir forrystu fyrrum 

ástmanns hennar og hefur það áhrif á ákvörðun hennar. Hún sannfærir Cooper og félaga 

þeirra að fara á þann stað þar sem ástmaður hennar dvelur en það þýðir að það er 

möguleiki á því að þau komist ekki til baka til jarðarinnar. Cooper, sem fór frá fjölskildu 

sinni til þess að fara í þennann leiðangur er ekki sammála en fellst á það að fara. Þegar á 

hólminn er kominn hefur ástmaður Brand misst vitið og logið til um lífvænleika plánetunar 

sem hann lennti á. Hann reynir að komast undan á skutlu þeirra Cooper og Brand og skilja 

þau eftir. En þau sleppa naumlega en ekki í tæka tíð til þess að bjarga aðal skipinu sem átti 

að koma þeim heim aftur.  

Þessi ákvörðun setur því strik í reikninginn og Hamartia Brands er að velja áfangastað 

byggðan á tilfinningum sem þjóna ásetningi hennar, frekar en staðreyndum og líkindum 

                                                
15 Aristotle, Aristotle: The Poetics. "Longinus": On the Sublime. Demetrius: On Style (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1932). 
16 Aristotle, Aristotle: The Poetics. "Longinus": On the Sublime. Demetrius: On Style (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1932). 



 

 

 

 

sem þjóna stærra markmiðið leiðangursins. Samkvæmt Aristotelesi ætti það í raun að fá 

okkur til þess að horfa innra með okkur og skoða hvort við sjálf værum tilbúin til þess að 

fórna ást fyrir hagsmuni mannkynsins. Hugsunin gæti líka verið um hvað við erum í raun 

tilbúin til í að fórna miklu fyrir það sem snertir velferð hins stóra samhengis.  

Aristoteles talar einnig um Catharsis sem er enn þann dag í dag notað víða hvort sem það 

er í sviðslistalegu samhengi eða sálfræðilegu, hugmyndi Aristoteles hafa smogið inn í 

ýmsa anga samfélagsins. Cartharsis er grískt orð sem þýðir hreinsun, og er það einmitt það 

sem á að eiga sér stað í lok harmleiks, samkvæmt Aristoteles17. Þegar sögupersóna hefur 

gengið í gegnum erfiðleika sem krefjast þess að hún hreinsi sig af þeirri staðfestu sem hún 

hefur haldið í ranglega. Hún losar sig þannig við bresti og fær losun. Það sama á við um 

áhorfanda, hann á að þrá þetta Catharsis sem hann sér sögupersónuna takast á við og þar 

afleiðandi á hann að taka siðferðislegt fordæmi persónu til sín og leitast við að ná fram því 

sama í sínu eigin lífi. Catharsis getur bæði verið gott og slæmt þegar kemur að samhengi 

sögunar sem sett er á svið. Catharsis getur falist bæði í því að sjá hetju ná markmiði sínu 

og að sjá illmennið niðurlægt og sigrað. Að sama skapi getur það verið gott og slæmt í 

sálfræðilegu samhengi sem snýr að áhorfandanum. Catharsis getur gert áhorfandanum í 

ljós, að hann hafi haldið í röng gildi eða að hann öðlist hvata til þess að bæta úr ástandi 

sem hann er að hugsa um. En á sama tíma getur Catharsis einnig orðið til þess að 

áhorfandinn fái staðfestingu á skoðunum sínum eða að honum líði eins og með því einu að 

horfa á leikritið eða bíómyndina sé hann búinn að leggja lóð á vogaskálarnar í tilteknu 

máli. Catharsis er því vand með farið og erum við sem áhorfendur orðin svo vön því að sjá 

hið góða sigra að lokum að það má velta því fyrir sér hvort það sé orðið svo samofið 

hugsunarhætti okkar, að við séum farin að búast við því að á síðustu stundu sigri hið góða 

og okkur sé bjargað á ný. Kannski ef við öskrum bara nógu hátt þá heyrir rétta manneskjan 

í okkur og bjargi okkur. Ef við básúnum umhverfisboðskap nógu hátt með nógu mikilli 

sannfæringu, og lokum eyrunum fyrir gagnrýnum röddum þá getum við haldið út þangað 

til að hetjan kemur.  

Catharsis er náð fram með ákveðinni leið sem sögupersóna fer. Frá upphafi til enda sem er 

mörkuð af vörðum sem settar eru fram í leikritinu. Ein af þessum vörðum er hamartia sem 

er einhver siðferðislegur galli. Aðeins þegar sögupersóna stendur frammi fyrir galla sínum 

                                                
17 Aristotle, Aristotle: The Poetics. "Longinus": On the Sublime. Demetrius: On Style (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1932). 



 

 

 

 

getur hún risið í átt að Catharsis. Umhverfisskáldskapur snýst að miklu leyti um að benda á 

Hamartia fortíðarinnar. Í mannkynssögu þar sem catharsis átti sér aldrei stað. Og innan 

þess heims eru sögupersónur að eiga sínar eigin sögur sem líta mætti á sem örkosmós af 

stóra samhenginu. Því það sem er áhugavert við Cli-Fi sem sagnarform er að oftar en ekki 

brýtur það upp hið Aristotelíska módel sagnahefðarinnar, og neitar áhorfandanum um 

catharsis í lokin. Í stað þess að gefa lesanda eða áhorfanda snyrtilega uppgerðann endir, 

skilur Cli-Fi lesendur oft eftir með brestina í fanginu. Þar sem þeir fá að sitja þangað til að 

lesandinn neyðist til að taka sína eigin afstöðu gagnvart boðskapi sögunar. Stundum verður 

ekki allt, allt í lagi, og kannski er bara allt í lagi að velta því fyrir sér hvort maður sjálfur 

þarf að stíga fram og vera hluti af lausninni í stað þess að bíða eftir farsælum endi. 

Þessar vörður sem Aristoteles skrifaði um eru ekki nýjar á nálini og eru eitthvað sem 

handritshöfundar notast við enn í dag þó þeir kalli það öðrum nöfnum. Hugmyndin um 

upphaf miðju og endi hefur verið sett fram í mörgum ólíkum formum síðan. Vert er að 

minnast á það módel sem notast er mikið við í dag sem er byggt á kerfi Aristotelesar sem 

kallast 5 þátta byggingin. Sú bygging er sú algengasta sem við sjáum í sjónvarpi, 

bíómyndum og í mörgum tilfellum leikhúsi. Handritum er skipt upp í 5 þætti sem staðsetja 

ákveðnar vörður sem stýra gangi sögunar. Þessa byggingu hefur handritshöfundurinn 

Blake Snyder skrifað um í bók sinni Save the cat  sem er af mörgum talin vera biblía 

handritasmíðar. Í byrjun er til dæmis köld eða heit opnun, kynning á heimi, atvik sem 

hrindir af stað atburðarrás og svo framvegis, en mikilvægustu þættir sögunar eru 

miðpunktur, allt er tapað, nóttin langa dimma og úrvinnsla sem tengjast beint hamartia og 

catharsis Aristotelesar. Lang stærstur hluti efnis sem við neytum er skrifað inn í þennann 

ramma sem er svo nákvæmur að vörðurnar eru settar niður á blaðsíðutal og í grensum eins 

og Hollywood eru til dæmi um það að handritum hafi beinlínis verið hafnað vegna þess 

eins að þau féllu ekki inn í þennann sérstaka ramma18. Við sjáum þetta einnig í hefðbundnu 

leikhúsi þar sem ýmist er notast við þetta 5 þátta kerfi eða 3 þátta kerfið sem miðast engu 

að síður við sömu vörður en henntar leikhúsi betur. Við erum því svo vön þessu að ef 

eitthvað upprot verður á honum hefur það mikil áhrif. Þessi rammi er algengastur á stórum 

mörkuðum eins og í Hollywood og öðrum álíka mengjum. Evrópsk kvikmyndagerð er ekki 

eins límd við hann, en þar sem mikið af því efni sem við neytum er Bandarískt þá erum við 

orðin vön því að sjá efni sem er skapað innan hans. Eins og áður kom fram þá er oft 

                                                
18 Blake Snyder, Save the Cat!: The Last Book on Screenwriting Youll Ever Need (Studio City, CA: M. 
Wiese Productions, 2005). 



 

 

 

 

úrvinnslan í Cli-Fi sem er frábrugðin. Þar sem við erum vön því að fá vel formaðan endir 

neitar Cli-Fi að gera málamiðlanir á umfjöllunarefni sínu. En það sem áhugavert er að líta á 

er hvernig þetta endurspeglast í áhorfendum. Góður harmleikur, samkvæmt Aristoteles, 

neyðir áhorfendur til þess að horfast í augu við sína eigin galla og efast um skoðanir sína 

og berjast við siðferði sitt aðeins til þess að komast út hinummegin hreinsaðir. En með því 

að brjóta þennann ramma er hægt að hafa enn meiri áhrif og skapa áhrif sem sitja lengur 

með þeim sem horfir eða les. Það er háleitt markmið en við sem listamenn hljótum að 

vonast til þess að ná til fólks á djúpstæðan hátt, sama hvort það er í þeim tilgangi að fræða 

eða einfaldlega skemmta. Með því að nota þessi tól sem nú þegar hafa mikið verið notuð 

geta höfundar leiksýninga sniðið þær að boðskapi umhverfisvitundar og þannir reynt að 

vefja hann inn í ramma sýningarinnar með umhverfisvitunar dramatúrgíu og framsetningu 

sem hluta af verkinu frekar en ætluð áhrif. 

 

Goffman og fyrirbærafræðin 

Með því að skapa og horfa í gegnum linsu umhverfisvitundar gætum við sjálf skilið 

umhverfi okkar og samhengi betur og sem áhorfandi sett okkur í samhengi við ógnarstór 

hugtök eins og hnattræna hlýnun. Það sem leikhúsið hefur fram yfir stafræna miðla eins og 

bíómyndir og sjónvarp, og yfir aðra miðla eins og bókmenntir, er möguleikinn á því að 

skapa snertanlega upplifun fyrir áhorfendur á ákveðnum stað og á ákveðinni stund. Nándin 

og stjórnin sem leikhúsið getur tekið yfir skynheimi áhorfenda er einstakt tæki sem hægt 

væri að nota til þess að miðla umhverfisvitund á nýjann hátt sem aðrir miðlar ná ekki að 

gera. Í samhengi Umhverfisleikhúss er mikilvægt að leita út fyrir þann ramma sem 

leikhúsið hefur unnið innan í hundruðir ára. Með því að leita til annara stétta og stofnana 

sem gætu virst algjörlega ótengdir sviðslistum er hægt að samnýta krafta ólíkra bakgrunna 

til þess að skapa þessa snertanlegu upplifun fyrir áhorfendur. Hinn Kanadísk-Ameríski 

félagssálfræðingur Erwing Goffman setti fram í bók sinni Frame Analysis: An Essay on the 

Organization of Experience kenningar um hvernig fólk greinir þá  félagslegu samskipta 

ramma sem við byggjum okkur í gegnum ævina. Þessa ramma notum við, samkvæmt 

Goffman, til þess að átta okkur á stöðu okkar í félagslegum aðstæðum á hinum ýmsu 

sviðum lífsins. Þessir rammar eða það sem Goffman kallar frameworks eru samansafn 

reynslu okkar í tilteknum aðstæðum og er það sem við notumst við til að greina 



 

 

 

 

upplýsingar í kringum okkur19. Þessir rammar geta verið persónulegir en eru einnig til í 

stærra samhengi og er þá það sem kallað er félagslegir rammar. Félagslegir rammar gera 

okkur kleift að skilja stærra samfélagið sem við tilheyrum og stöðu okkar innan þeirra. Þar 

afleiðandi hafa þeir áhrif á það sem við gerum í daglegu lífi til þess að starfa innan þess 

ramma sem við höfum byggt okkur. Frávik frá þessum ramma veldur óöryggi sem til 

dæmis gæti útskýrt viðbrögð fólks við breiðum samfélagslegum breytingum sem valda því 

að þeir sem ekki eru tilbúnir til að endurskilgreina rammann sinn berjast gegn breytingum. 

Samkvæmt Goffman eru rammar okkar af miklu leyti mótaðir af því sem við sjáum í 

kringum okkur í listum. Leikhús, bíó og bókmenntir, sem dæmi, geta því haft raunveruleg 

áhrif á það hvernig við byggjum upp þessa félagslegu ramma sem hafa áhrif á hegðun 

okkar20. Það liggur því beinast við að með því að breyta þeim ramma sem settur er á svið í 

leikhúsi gefst listamönnum tækifæri til þess að hafa bein áhrif á félagslega ramma 

áhorfenda og þannig virkja umhverfisvitund og samfélagslega ábyrgðartilfinningu. Þessi 

greining Goffman tengist því beinlínis upplifun manna á aðstæðum og á því margt skylt 

við fyrirbærafræði Edmund Husserl og Martin Heidegger sem náði vinsældum í Þýskalandi 

á fyrri hluta tuttugustu aldar, um það bil áratugi áður en Goffman gaf út bókina sína um 

frame analysis. Fyrirbærafræði skoðar hvernig manneskjan skilgreinir heiminn í kringum 

sig sem fyrirbæri sem hún skynjar og þarafleiðandi hvaða áhrif fyrirbæri í umhverfinu hafa 

á skilning hennar. Fyrirbærafræði einskorðar sig hisvega er ekki einungis við 

utanaðkomandi áreiti sem manneskjan finnur heldur tekur einnig til greina þá huglægu 

þætti sem hafa áhrif. Heimsspekingurinn Jean-Paul Sartre vann með fyrirbærafræði í 

verkum sínum með þá hugsun að fólk hugsi um sjálf sitt í sambandi við hvernig aðrir 

hugsa það og það í sjálfu sér hefur áhrif á hegðun okkar og setur okkur skorður sem 

stangast á við það sjálf sem fólk sér út frá eigin skynjun21. Svo að hegðun tilvera annars 

fólks heldur okkur innan ákveðins ramma og getur skapað átök og verið afl sem leiðir til 

breytinga. Innan kerfis frame analysis eru svo skilgreind hugmyndafræði sem hægt er að 

nota til þess að styrkja eða veikja ramma einstaklinga og samfélaga. Frame amplification 

felst til dæmis í því að leggja sérstaka áherslu á þætti sem styrkja ákveðna hluta hegðunar 

eða gilda. Sem dæmi mætti nefna kosningar þar sem frambjóðandi leggur í máli áherslu á 

                                                
19 Michael R. Hill, "‘Bomb Talk’ and Erving Goffmans Frame Analysis," University of Nebraska: Sociology 
Department, Faculty Publications, 2014, , Sótt 4. febrúar, 2019, doi:10.4135/978144627305013517479. 
20 Michael R. Hill, "‘Bomb Talk’ and Erving Goffmans Frame Analysis," University of Nebraska: Sociology 
Department, Faculty Publications, 2014, , Sótt 4. febrúar, 2019, doi:10.4135/978144627305013517479. 
21 Mark Fortier, Theory/Theater: An Introduction, 3rd ed. (London and New York: Routledge, 2016), Kindle 
edition, 28. 



 

 

 

 

heilbrigðisvanda landsbyggðarinnar til þess að geta haft áhrif á skoðanir fólks þegar kemur 

að staðsetningu flugvallar. Staðsetningin er áþreifanlegt mál á meðan áherslan á 

landsbyggðina snýst meira um gildi kjósenda og viðhorf. Þannig má ætla að þeir miðlar 

sem við neytum, þar á meðal leikhús, geti haft umtalsverð áhrif á hugsunarhátt þeirra sem 

neyta þeirra. Goffman og fyrirbærafræðingar hafa því skilgreint fyrir okkur leiðir til þess 

að byggja og breyta þeim ramma sem fólk er vant, og með því að gera vandhugsuð uppbrot 

á þeim ramma getum við haft áhrif í gegnum listsköpun. Það er það sem umhverfisleikhús 

hefur til þess að vinna með og ætla mætti að ef það væri tekin meðvituð ákvörðun um að 

vinna verk með slíkri fyrirbærafræðilegri dramatúrgíu gæti höfundum tekist að fræða fólk á 

sama tíma og það skemmtir því. 

 

Eftir að önnur þáttaröð Blue Planet eftir David Attenborough voru sýndir í Bresku 

sjónvarpi, jókst svo um munaði umræða um hnattræna hlýnun á breska þinginu sem leiddi 

til þess að ýmis lagaleg ákvæði um plastnotkun landsins voru lögð fram og sum þeirra 

samþykkt22. Einnig tilkynntu stórar verslunarkeðjur framtak til þess að draga alfarið úr 

plastnotkun í kjölfar þáttana. Einnig jókust framlög til samtaka sem vinna í þágu 

umhverfisins sjánlega eftir að síðasti þátturinn í seríuni var sýndur23. Þar var átakanlegt og 

tilfinningaþrungið myndefni í loka þætti þáttaraðarinnar sem sýndi þá gríðarlegu mengun 

sem leynist í sjónum. Skjaldbökur fastar í plasti, fuglar sem voru svo flæktir í poka að þeir 

drápstu þegar þeir gátu ekki losað sig undan ruslinu okkar. Þetta átakanlega myndefni 

virðist hafa togað í tilfinningastrengi Breta á mælanlegan hátt þó erfitt sé að sýna fram á 

beint orsakasamengi þar á milli á vísindalegan hátt er óneitanlega líklegt að þættirnir hafi 

haft einhver áhrif. Með því að byggja upp ramma þáttaraðarinnar sem sýndi náttúruna í 

fallegum búningi og sýndi áhorfendum náttúruna sem óspilltan hlut utan raunveruleika 

okkar flestra, styrkti það þann ramma sem margir áhorfendur höfðu þá þegar. En þegar 

síðasti þátturinn beygði svo þennann ramma með því að sýna áhrif manna á náttúruna og 

hvernig dýr sem tilheyra þessum óspillta hlut sem náttúran er oft tekin í misgreipum fyrir, 

                                                
22 Luke Upton, "The 'Blue Planet Effect' Kick-starts Focus on Plastic Use in UK but Brexit and Funding 
Challenges Remain.," The Latest News on Bio-based Chemicals and Products from Bio-Based World News, 
14. janúar , 2018, , Sótt 15. febrúar, 2019, https://www.biobasedworldnews.com/the-blue-planet-effect-kick-
starts-focus-on-plastics-in-uk-but-brexit-fears-remain. 
23 Ruth Hughes, "Blue Planet 2 Has Helped Environmental Charities with Donations and Petitions," Blue 
Planet 2 Has Helped Environmental Charities with Donations and Petitions, 24 Desember, 2017, , Sótt 11. 
febrúar, 2019, https://www.express.co.uk/showbiz/tv-radio/896422/Blue-Planet-2-bbc-support-
environmental-charities-Greenpeace-Friends-of-the-Earth. 



 

 

 

 

og sýndi beinlínis hvernig hversdagsleg neysla okkar er bókstaflega að valda dauða annara 

lífvera þá virðist það hafa hreyft við einhverju í áhorfendum sem neyddi þá til þess að taka 

afstöðu gagnvart áhrifum mannsins á náttúruna og þeirra sem búa í henni. Hún var ekki 

lengur fjarlæg heldur færð inn í skynheim okkar og tengd við raunveruleikann sem við 

búum í og þar afleiðandi skullu saman tveir heimar sem margir hugsa um sem tvo ólíka 

hluti. Þessi samruni heima er vand með farinn og vert er að muna að viðbrögð fólks geta 

verið mismunandi í flóknu samfélagi og ómögulegt að sjá fyrir þau áhrif sem hann getur 

haft á einstaka hópa. Hætta er á að einhverjir einstaklingar og hópar sjái hann sem árás á 

þeirra félagslega ramma og hörfi því frekar en taki þátt í samtalinu. 

 

Boðskapur eða áróður 

Cli-Fi hefur, síðan um síðustu aldamót, verið að ryðja sér rúms í þeim miðlum sem hafa 

hvað stærstan fylgjendahóp um heim allan. Dystópískar bókmenntir hafa lengi verið á jaðri 

sölulista þegar kemur að heiminum öllum og því hlotið takmarkaða útbreiðslu á meira 

mainstream sviðum. En síðustu ár hefur færst í aukana að stórar bíómyndir, sem hafa í 

sumum tilfellum hlotið óskarstilnefningar og önnur verðlaun, fjalla um það sem greina 

mætti sem Cli-Fi. Þó er mikilvægt að hugsa um Cli-Fi sem skala, þar sem ekki er alltaf 

hakað í öll box sem teljast myndu til Cli-Fi enda erfitt að gera það án þess að virðast vera 

að predika fyrir áhorfandanum sem í sumum tilfellum getur verið fráhrindandi fyrir þá sem 

hafa ekki sérstakann áhuga á umhverfisáhrifum.  

Tvær kvikmyndir sem ber sérstaklega að nefna er The Day After Tomorrow frá árinu 2004  

og Interstellar frá 2015, sem minnst var á í fyrsta hluta. Það er áhugavert að bera þær 

saman í ljósi þess að í grunninn er sagan sú sama. þar sem bókstafleg dómsdagsútgáfa 

umhverfisbreytinga er sett fram sem sögusvið myndarinnar. Aðalsöguhetjurnar í báðum 

myndum eru hámenntaðir á sviði vísinda (verkfræðingur í tilfelli Interstellar). Báðir eru 

feður sem leggja í  strembið ferðalag til þess að bjarga börnum sínum en mannkyninu í 

leiðinni.  

Báðir standa þeir í ströngu við að sannfæra yfirvaldið að ógnin sem mannkyninu stendur af 

náttúruni og lifa í heimi þar sem sannfæringu þeirra er afneitað. Báðar gerast myndirnar í 

náinni framtíð í Bandaríkjunum og báðir komast þeir lífs af eftir að hafa bjargað því sem 

bjarga átti (þó að mannkynið hafi fengið verri útreið í Day After Tomorrow). 



 

 

 

 

Sagan er því dæmigerð hetjusaga en umhverfið er sú framtíð sem sumir hafa spáð. Af þeim 

stórmyndum sem tekist hafa á við þetta umfjöllunarefni er Day After Tomorrow sú mynd 

sem lengst hefur farið í að sýna gróðurhúsaáhrif í sinni stærstu mynd. En fleiri hafa sett 

fram vægari og í sumum tilfellum nákvæmari mynd af umhverfisáhrifum hnattrænnar 

hlýnunar. Hvernig skynjar fólk sem trúir ekki á hnattræna hlýnun að völdum manna 

þennann boðskap?  

 

Myndir eins og Interstellar og Day After Tomorrow hafa fengið á sig gagnrýni frá báðum 

hliðum rökræðunar um hnattræna hlýnun. Sú gagnrýni sem var til dæmis mjög hávær um 

The Day After Tomorrow í hópum vísindamanna var sú gríðarlega dramatisering sem sett 

var fram. Þær breytingar á loftslagi sem taka í rauneruleikanum tugi eða hundruði ára voru 

settar fram á aðeins örfáum klukkutímum eða dögum24.  

Augljóslega gaf þetta ekki vísindalega rétta mynd af hnattrænni hlýnun, en margir 

vísindamenn og umhverfissinnar voru hræddir um að þetta myndi gefa fólki ranga mynd af 

ástandinu25. Þeir sem trúa ekki á umhverfisáhrifin gætu til dæmis, og hafa, bent á myndina 

sem áróður vinstri sinnaðra listamanna eða pólitíkusa og þeir sem þá þegar hafa einhverja 

þekkingu á hnattrænni hlýnun gætu dregið sig í hlé. Það er því alveg ljóst að myndin 

skapaði mjög sterkar kringumstæður en hvort það þjónaði boðskapnum er svo annað mál. 

Fólk frá báðum hliðum öskrar á hvort annað og rífst yfir því hvort vísindin séu nákvæm 

eða hvort þetta sé áróður og kaffærir boðskapnum fyrir þeim sem voru tilbúnir að hlusta. 

Fáir gefa sér tíma til þess að fara í saumana á raunverulegu samhengi myndarinnar.  

Það er óneitanlega mjög erfitt að setja á svið með raunverulegum hætti hæg, en gríðarlega 

alvarleg, áhrif hnattrænnar hlýnunar. Hvar skilur það fólk sem ekki eru sérfræðingar í 

umhverfismálum eftir? Gæti verið að þau loki eyrunum fyrir hrópunum og afskrifi 

myndirnar sem ágætar ræmur án þess að spyrja spurninga? 

 

Heimsspekingurinn Timothy Morton telur einmitt að vandamálið við umræðuna um 

hnattræna hlýnun liggi hreinlega í því hvernig við tölum um hana. Á hverjum degi sjáum 

                                                
24 The Day after Tomorrow (20th Century Fox, 2004), Sótt 10. febrúar, 2019. 
25 "The Lingering Influence of 'Day After Tomorrow' » Yale Climate Connections," Yale Climate 
Connections, 21. Nóvember, 2018, , Sótt 15. febrúar, 2019, 
https://www.yaleclimateconnections.org/2014/11/the-long-melt-the-lingering-influence-of-the-day-after-
tomorrow/. 



 

 

 

 

við flest í ein einhverju formi umfjöllun um málefnið í mismunandi birtingamyndum en 

Morton telur að vandamálið sé meðal annars hvernig umræðan er sett fram. Samkvæmt 

honum erum við of upptekin við að öskra á hvort annað sannleika, að við greinum í raun 

ekki neitt heldur flýjum innávið og hundsum vandann sem við stöndum frammi fyrir26. 

Sérfræðingar báðum megin við borðið fá tækifæri til þess að sannfæra þig um að þeir séu 

með sannleikann og að hinn aðilinn sé annaðhvort athyglissjúkur, pólitískur leppur eða að 

það sé enginn raunverulegur sannleikur heldur að þetta séu allt bara getgátur.  

Sannleikurinn er að yfirgnæfandi meirihluti vísindamanna er sammala um að hnattræn 

hlýnun sé af völdum manna og að hún sé ógn við líf á jörðu. En samkvæmt Morton skiptir 

ekki máli hvað er rétt heldur hver hefur hæst og nær til flestra27. 

Vandamálið, samkvæmt Morton, er að í flestum ef ekki öllum tilfellum erum við öll 

samsek í því að gera umræðuna eins og hún er. Hugmyndafræði okkar er byggð á þeim 

kerfum sem við lifum innan og á meðan við lifum innan kerfis sem skaðar náttúruna getum 

við öskrað okkur hás, en án þess að gera róttækar breytingar á því hvernig við hugsum þá 

breytist ekki neitt. Sterkir sjónrænir og upplifunarmiðaðir miðlar hafa það með sér að geta 

skapað sterkar myndir í huga okkar. Í gegnum þá er okkur fært að skapa ímyndaða heima 

þar sem reglur og aðstæður eru frábrugðnar okkur. Við getum fært rök fyrir þeim og leyft 

okkur að lifa í þeim í stuttann tíma. En vegna þess tímaskala sem hnattræn hlýnun starfar á 

eigum við erfiðara með því að ná utan um þær breytingar sem munu verða.  

Hvernig á að sýna svo stórann tímaskala og stórt samhengi á 90 mínútum í bíói eða 

leikhúsi? Það er ekki auðveld spurning að svara en ein bók kemur upp í hugann sem tekst 

vel til að lýsa hnattrænum atburði á áhugaverðann hátt. Bókin World War Z, sem seinna 

var gerð að bíómynd með Brad Pitt í aðalhlutverki, notfærir sér áhugavert form til þess að 

lýsa því þegar faraldur geisar um jörðina sem veldur því að fólk breytist í uppvakninga. 

Bókin er skrifuð í formi skýrslu Sameinuðu Þjóðana um þennann faraldur. Þar sem 

vitnisburðir vísindamanna, hermanna og óbreyttra borgara lýsa því hvernig ástandið birtist 

                                                
26 You're Not Making Ecological Art, Yet, Febrúar 2, 2018, , Sótt 4. febrúar, 2019, 
https://vimeo.com/254647013. 
27 "Scientific Consensus: Earth's Climate Is Warming," NASA, 12. febrúar, 2019, , Sótt Febrúar 15, 2019, 
https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/. 



 

 

 

 

á mismnunandi stöðum í heiminum. Og í gegnum þessar skýrslur setur sögumaður saman 

heildstæða söguboga sem varir í mjög langan tíma í rauntíma28.  

Sama má segja um kvikmyndina Contagion sem fjallar um annann smitsjúkdóm sem 

heldur heiminum í heljargreipum. Hún er sett fram á mjög raunverulegann hátt og hlutir 

taka tíma, vandamál sem fólk gerir sér ekki grein fyrir koma fram hægt og bítandi á sviði 

heimspólitíkur, heilbrigðismála og samfélagsins. 

 

En ef þessar myndir eru ekki marktækar, hvert er þá gildi þeirra? Hvað með Cli-Fi 

yfirhöfuð? 

Við þurfum í fyrsta lagi eflaust að endurhugsa hvernig við fræðum. Börnin okkar búa í 

breyttum heimi þar sem áherslur eru aðrar og aðgangur þeirra að upplýsingum er mun 

meiri en sá sem eldri kynslóðir hafa alist upp í. Cli-Fi hefur verið notað sem kennslu tæki í 

umhverfisvitund. Myndir og bækur notaðar til greiningar og settar í raunverulegt 

samhengi. Gildi þeirra felst því ekki í því að sýna hlutina eins og þeir verða heldur að gefa 

okkur mynd af möguleikum framtíðarinnar og hefja samræður um hvernig það mun hafa 

áhrif á okkar líf.  

Með því er hægt að þjálfa sig í því að horfa á miðla og heiminn eins og hann birtist fyrir 

framan mann með ákveðinni linsu, umhverfisvænni linsu. Listræn og hugmyndafræðileg 

túlkun er bara eitt af þeim tækjum sem gætu hjálpað okkur að ná utan um það gríðarstóra 

fyrirbæri sem hnattræn hlýnun er. Vegna þess að við erum öll hluti af henni, sama hvort 

við áttum okkur á því eða ekki. Hvernig þú horfir á heiminn hefur óneitanlega áhrif á það 

hvernig þú hagar lífi þínu. Með því að horfa á og skapa í gegnum mismunandi linsur getum 

við tekið eftir hlutum sem annars væru okkur ekki ofarlega í huga. Það veltur því á 

samstöðu þeirra sem hafa áhuga á því að auka umhverfisvitund að vinna saman að því 

markmiðið með því að færa áhorfendur inn í upplifun og ástand sem neyðir þá til þess að 

taka afstöðu.  

 

 

                                                
28 Ria Misra, "Why The World War Z Book Succeeds Where The Movie Fails," Gizmodo, 16. desember, 
2015, , Sótt 15. febrúar, 2019, https://io9.gizmodo.com/why-the-world-war-z-book-succeeds-where-the-
movie-fails-1680043857. 



 

 

 

 

Þverfagleg nálgun á sviði 

Árið 2017 stefndu Sameinuðu Arabísku Furstadæmin (UAE) á að mynda sér nýja 

umhverfisstefnu til ársins 2050. Til þess að þróa þessa umverfisáætlun fenguð stjórnvöld til 

liðs við sig hönnunarstofuna Superflux sem starfar í Bretlandi undir stjórn Anab Jain og 

eiginmanns hennar Jon Arden29.  

Superflux notfæra sér þverfaglegt samstarf við rannsóknarstofnanir og vísindamenn ásamt 

tölfræði líkönum til þess að setja saman mynd af náinni framtíð og sýna fram á áhrif 

tækniþróunar á ýmsa þætti samfélagsins30. Til að mynda hafa þau unnið verkefni þar sem 

pólitískar, samfélagslegar og umhverfislegar afleiðingar drónavæðingar. Superflux byrja á 

því að velta fyrir sér spurningum eins og; Hvernig dróna myndum við sjá og hvers væru 

þeir megnugir. Hvernig myndi löggæsla breytast? En markaðssetning? Hvaða áhrif myndi 

það hafa á það hvernig við hegðum okkur og hvernig við lítum á loftið í kring um okkur? 

Þau settu til að mynda saman concept af löggæslu dróna sem flýgur um og safnar 

upplýsingum með andlitsgreiningu og tilkynnir glæpi í rauntíma. Hann svífur með lágu 

suði í gegnum hverfi og fylgist með íbúum með öflugri gervigreind, ótrúlegu gagnasafni og 

háþróuðum tæknilegum tólum. Þegar hann verður vitni af glæp er myndskeið, 

andlitagreining vistuð sem sönnunargögn og ákærði fær samstundis kæru eða sekt senda. 

Það sem Superflux velti meðal annars fyrir sér var hvaða afleiðingar þessi gagnasöfnun 

hefði í för með sér þegar kemur að friðhelgi einkalífsins. Merkileg spurning var hvernig 

innviðir kerfisins sem þyrfti að vera til staðar gætu sett fólk í hættu með því að vista 

ógrynni af viðkvæmum gögnum þar sem snjallir tölvuþrjótar gætu komist í þá. Ótal 

spurningar vakna þegar kafað er í þessa mögulegu framtíð. Einnig bjuggu þau til hugmynd 

af auglýsingadróna sem svífur yfir mannmergð og sýnir þér sérhannaðar auglýsingar sem 

hann setur saman fyrir þig byggt á upplýsingapökkum af samfélagsmiðlum, opinberri 

tölfræði og andlitsgreiningu.  

Stjórnvöld í UAE réðu Superflux til þess að vinna fyrir sig gagnvirkt líkan af mismunandi 

orkustefnum og aðferðir til þess að nota tölfræðileg gögn til þess að spá fyrir um hvernig 

mögulegar orkustefnur hefðu áhrif á landið. 

                                                
29 "The Future Energy Lab," Superflux, , Sótt 15. febrúar, 2019, 
http://superflux.in/index.php/work/futureenergylab/#. 
30 "Interview with Anab Jain and Jon Arden of The Superflux Lab," Interview with John Durham Peters, 
Desember 11, 2015, , Sótt 5. febrúar, 2019, https://yalepaprika.com/articles/interview-with-anab-jain-and-
jon-arden-of-the-superflux-lab/. 



 

 

 

 

Superflux ásamt annari hönnunarstofu, Rorosoro, hönnuðu gagnvirkt líkan af borginni þar 

sem hægt var að sjá fyrir áhrif orkumála á samfélagslega, menningarlega, fjárhagslega og 

umhverfislega þætti borga og íbúa, og bjóða svo stjórmálamönnum og öðrum tengdum 

orkumálum í borginni á sýningu þar sem þeir gátu með eigin augum séð og fundið fyrir 

afleiðingum þessara stefna.  

Superflux setti saman fimm dæmi, þar á meðal Business as usual þar sem ekkert breyttist 

sem augljóslega hafði mjög neikvæðar afleiðingar á alla þætti. Það sem gerir hannanir 

Superflux sérstakar að þau setja áherslu á það að gera aðstæður upplifanlegar. Til að 

mynda til þess að sýna fram á loftgæði framtíðar þar sem ekkert breytist fengu þau 

tilraunastofu til þess að búa til efnablöndur sem líktu eftir þeirri mengun sem yrði í loftinu 

á nokkura ára fresti fram að árinu 2050 sem hægt var að anda að sér.  

Þannig leituðust Superflux við að skapa líkamlega og huglæga tengingu við mögulega 

framtíð sem ætti eftir að rætast í einhverri mynd ef ekkert yrði aðhafst í orku og 

umhverfismálum borgarinnar.  Ætla má að með því að gera framtíðina snertanlega hafði 

spáin mun meiri áhrif en ef einungis hefðu verið settar fram tölfræðilegar staðreyndir og 

líkön sem spá fyrir sömu framtíð. Rétt eins og Cli-Fi reynir að gera myndaði það tengingu 

á milli framtíðarinnar sem við ímyndum okkur og andartaksins sem við lifum. Framtíðin er 

ekki lengur fjarlæg og abstrakt heldur áþreifanleg og hún tekur sér form í nútímanum31.  

Í leikhúsrýminu er til staðar nánd og sameiginlegur skynheimur allra sem þar sitja og 

jafnvel þeirra sem eru á sviðinu. Í leikhúsinu notum við ljós og reyk og tónlist svo eitthvað 

sé nefnt til þess að auka á þennann skynheim, til þess að undstrika tilfinningu og 

dramatisera krigumstæður sem eiga sér stað á sviðinu til þess að áhorfandinn lifi sig inn í 

verkið og það nái að snerta hann á einhvern hátt sem skilur eitthvað eftir sig. En á tímum 

eins og þeim sem við lifum á höfum við ótakmarkaða tæknilega möguleika á því að fara 

lengra í þessari upplifunarsköpun. Það sem gerir Superflux og verk þeirra sérstök er einmitt 

leit þeirra, þvert á starfsgreinar, til þess að færa okkur nær því að upplifa annann veruleika.  

 

 

                                                
31 Anab Jain, "Why We Need to Imagine Different Futures," Ted, , Sótt 15. febrúar, 2019, 
https://www.ted.com/talks/anab_jain_why_we_need_to_imagine_different_futures?language=en. 



 

 

 

 

Notkunarmöguleikar á sviði 

Eins og áður kom fram hafa sviðslistir þann eiginleika að upplifun áhorfanda felst að miklu 

leyti í þeirri nánd sem myndast í leikrými, hvort sem það er hefðbundið eða ekki, þar sem 

áhorfandi situr og horfir. Það er eitthvað sem er erfitt, eða jafnvel ómögulegt, að ná fram í 

öðrum miðlum (eins og er) og einmitt það sem gefur leikhúsi sérstöðu.  

Nú þegar eru umhverfisáhrif algengt umfjöllunarefni á mörgum sviðum sviðslista, en 

spurning sem vert er að velta fram er hvernig hægt sé að setja á svið Cli-Fi á stórum 

sviðum leikhússins án þess að missa athygli eða áhuga áhorfenda með predikunum. 

Vissulega á það rétt á sér að setja fram sannleika óskorinn og hráann á svið. En eins og 

kom fram í rannsókn Schneider-Mayerson, sem vísað var í hér að ofan, er Cli-Fi ekki 

endilega sá trójuhestur umhverfisvitundar sem margir hafa vonast eftir að flokkurinn sé32.  

Vissulega styrkir hann sannfæringu þeirra sem nú þegar hafa áhyggjur af stöðu hnattrænnar 

hlýnunar í heiminum, en vandamálið er hvernig hægt er að ná til þeirra sem ekki trúa og 

telja þetta ekki koma sér við, eða enn betra, þeirra sem hugsa hreinlega ekki neitt um 

afleiðingar loftslagsbreytinga. Hin ýmsu form sviðslista hafa mismunandi tæki og tól sem 

þau geta nýtt sér til þess að setja hnattræna hlýnun á svið. 

Í verki sínu Experimental söngleikur um gróðurhúsaáhrifin notar höfundur og leikstjóri 

sýningarinnar Birnir Jón Sigurðsson skemmtilega leið til þess að breyta skynumhverfi 

áhorfenda. Í sýninguni kveikja leikarar á hinum ýmsu tækjum sem gefa frá sér raka, sem 

dæmimá nefna hellur með pottum fullum af vatni, og í gegnum verkið hitnar vatnið og 

sýður33. Áhrifin sem það skapaði var að loftið í sýningarsalnum varð heitt og rakt og veitti 

áhorfendum ákveðna óþægindatilfinningu sem tengdist beint inn í þema verksins. Einnig 

eru til dæmi um að lykt hafi verið notuð til þess að styrkja heim verksins með því að örva 

skynfæri sem oftast eru ekki í brennidepli leikmyndahönnuða. Útkoman verður þessi 

snertanlega tenging við umfjöllunarefni verka. Aðferðir eins og Superflux nota til þess að 

gera mögulegar framtíðir snertanlegar gætu lyft Umhverfisleikhúsinu á annað stig. 

Svipaðar aðferðir eru oft notaðar í upplifunarleikhúsi og mætti yfirfæra í hefðbundnari 

sýningar. Í umhverfisleikhúsi væri hægt að setja meiri athygli á fyrirbærafræðilega 

                                                
32 Matthew Schneider-Meyerson, "The Influence of Climate FictionAn Empirical Survey of Readers," 
Poetics Today, 1. nóvember, 2018, , Sótt Febrúar 06, 2019, https://read.dukeupress.edu/environmental-
humanities/article/10/2/473/136689/The-Influence-of-Climate-FictionAn-Empirical. 
33 Birnir Jón Sigurðsson, "Experimental Söngleikur ... (2018)," Vimeo, Febrúar 14, 2019, , Sótt 15. febrúar, 
2019, https://vimeo.com/265742560. 



 

 

 

 

leikmyndahönnun með því að hanna skynheim í kringum sýningu er hægt að setja 

skynheim áhorfanda í beint samhengi við þema sýningarinnar og jafnvel hægt að byggja 

ákveðna dramatúrgíu í kringum skynfærin ein og sér. Þannig væri hægt að nýta sér 

þekkingu sem nú þegar er til til þess að bæta annari vídd ofan á heildarmynd sýningarinnar. 

Í verki sínu Sick, sem fjallaði um reynsluheim þeirra sem lifa með AIDS, gerir hópurinn 

DNA tilraun til þess að færa áhorfendur inn í ákveðið ástand sjúklings. Til þess að skapa 

þetta ástand notaði hópurinn hljóðmynd á háum hljómstyrk, sem eftir ákveðinn tíma fer að 

valda áhorfendum miklum óþægindum. Áhorfandinn situr í þessu ástandi þangað til að 

skyndilega slökknar hljóðið og hann er skilinn eftir í þögninni sem undirstrikar hávaðan 

sem á undan kom34. Með því að leika á mörkin á milli vanlíðan og núllástands tekst þeim 

að undirstrika þá vanlíðan sem þeir vilja miðla til áhorfenda og jafnframt þeirra forréttinda 

sem þeir njóta með því að geta slökkt á óþægindunum. Verkið snýst því um þann tíma og 

rúm sem verkið á sér stað, tilfinningarnar sem áhorfandinn upplifar í gegnum skynfæri hér 

og nú. Með því að taka þann ramma sem áhorfandinn er vanur að skynja og nota sem 

viðmið í félagslegum aðstæðum og beygja hann og skrumskæla tekst þeim að sá fræi sem 

hefði kannski ekki komist jafn djúpt og ef áhorfandi hefði upplifað í öðru formi. 

 

 

Lokaorð 

Með því að notfæra okkur þær hefðbundnu aðferðir sem til eru, en að renna þeim í gegnum 

síu umhverfisskáldskapar getum við auðveldlega komið á framfæri einhverskonar 

umhverfisboðskap til áhorfenda án þess að útiloka þann fólks sem leiðir sjaldan hugan að 

hnattrænni hlýnun. Umhverfisleikhús hefur tækifæri til þess að vera raunverulegt mótandi 

afl í þjóðfélagsumræðuni og hjálpa til við að sannfæra fólk um að taka upp málstað 

umhverfisins með því að nota þá miðla sem við neytum á hverjum degi. Til dæmis væri 

áhugavert að sjá hvernig klassísk verk gætu verið túlkuð í gegnum þessa umhverfislinsu, 

hvernig saga dúkkuheimilis Nóru og Torvald Helmer væri öðruvísi með hækkandi 

sjávarmáli eða hvernig skraufþurr Matthíasarskógur hefði áhrif á lifnaðarhætti Ronju 

Ræningadóttur og rassálfanna. Með því að brjóta upp algeng mynstur listsköpunar á 

                                                
34 Mark Fortier, Theory/Theater: An Introduction, 3rd ed. (London and New York: Routledge, 2016), Kindle 
edition, 30. 



 

 

 

 

stórum sviðum gefst tækifæri til þess að fá áhorfendur til þess að taka afstöðu sem þeir 

hafa kannski ekki hugsað um. Umhverfisleikhús er komið langt á veg og með síbreytandi 

tíðaranda mun róðurinn eflaust léttast, en vonin hlýtur að vera sú að þegar á hólminn er 

komið, verði síðustu sandkornin ekki við það að renna úr tímaglasinu. 
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