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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um athygli og leikhús á tímum athyglishagkerfisins, en innan þess kerfis 

teljast fyrirtæki, miðlar og snjallmiðlar, sem dæmi Google og Facebook, sem byggja hag 

sinn á því að að selja öðrum fyrirtækjum aðgang að athygli notenda sinna. Ritgerðin 

útskýrir nokkur grunnhugtök í umfjöllun sinni um athygli, einbeitingu, útilokandi athygli 

(e. selective attention), milliskipta athygli (e. divided attention), dýfhygli (e. deep 

attention) og kvikhygli (e. hyper attention), en kenningar liggja uppi um færslu 

samfélagsins frá dýfhygli til kvikhyglis á síðustu áratugum. Settar eru fram niðurstöður um 

að ótvíræður munur sé á miðlun á list annarsvegar og miðlun meginmiðla innan 

athyglishagkerfisins hinsvegar þar sem innihald raddar listarinnar er aðalatriði en miðlunin 

sjálf, peninganna vegna, aðalatriði miðla athyglishagkerfisins. Í þessu samhengi rannsakar 

ritgerðin tvær sýningar, Real Magic eftir Forced Entertainment og Epic eftir Mårten 

Spångberg, mismunandi nálganir þeirra hvað varðar samning milli verks og áhorfenda og 

hvernig þau nýta sér leikhúsmiðilinn til að koma áhorfandanum í leiðslu. Heimildir vitna 

meðal annars í „The medium is the message“ eftir Martin McLuhan. Crogan, Patrick og 

Kinsley, Samuel. „Paying attention: Towards a critique of the attention economy“ eftir 

Patrick Crogan og Samuel Kinsley og. "Hyper and Deep Attention: The Generational 

Divide in Cognitive Modes" eftir N. Katherine Hayles.  
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Abstract 

This essay deals with attention and theatre in the era of the attention economy, within 

which are included companies, mediums and apps (e.g. Google and Facebook) that base 

their revenues in selling other companies access to the attention of their users, making their 

users the product. The essay explains a few basic concepts that are of relevance to the 

topic: concentration, selective attention, divided attention, deep attention and hyper 

attention. It refers to research about the general shift from deep attention to hyper attention 

in the recent decades. The essay concludes that there is a definite difference between the 

goals of art and the mediums of the attention economy, where art aims to mediate content 

but the mediation and consumption of the mediated is the goal in the attention economy. In 

this context the essay analyses two shows, Real Magic by Forced Entertainment and Epic 

by Mårten Spångberg, their differences in approaches in the contract between their shows 

and audience and how they use the medium of theatre to put the audience into trance and 

"trancedom“ (trance and boredom). References include amongst others "The medium is the 

message“ by Martin McLuhan, "Paying attention: Towards a critique of the attention 

economy“ by Patrick Crogan and Samuel Kinsley and "Hyper and Deep Attention: The 

Generational Divide in Cognitive Modes" by N. Katherine Hayles. 
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Inngangur 

Ég sit í sætinu í leikhúsinu og fylgist með tilbúinni atburðarás. Á sviðinu standa þrjár 

persónur, tvær þeirra hreyta tilviljanakenndum svívirðingum í átt að þeirri þriðju sem 

virðist minnka í tilvist orðanna. Ég er hugfanginn. Ég fylgist með hverri einustu 

fínhreyfingu leikaranna, fylgist með heildarmyndinni samtímis, fylgist með orðunum, 

skynja merkingu þeirra og undirmerkingu, og ég gleymi að ég er staddur á myrkvuðum 

leikhúsbekk í viðurvist um það bil 200 annarra leikhúsgesta. Ég er hvergi annarsstaðar en 

akkúrat þarna, ég er lifandi í augnablikinu. Verkið hefur fangað athygli mína.1 

 

Á síðustu árum og áratugum hefur hugmyndin um athygli og hvernig hún er fönguð öðlast 

aukið vægi. Sum af stærstu og áhrifamestu fyrirtækjum í heimi, fyrirtæki eins og Google 

og Facebook, hafa farið frá því að vera hlutlausar leitarvélar og persónuleg vefsvæði og 

orðið einhverskonar athyglisverðbréfamiðlarar, þar sem þau selja athygli notenda sinna til 

hæstbjóðenda.  

 Annar miðill hefur ígrundað og verslað með athygli í hundruðir ára. Leikhúsið býr 

sér til aðstæður sem eru sérsniðar til þess að fanga athygli og skapa hughrif eins og lýst er 

hér fyrir ofan. Markmið og gildi mismunandi leikverka og sýninga er þó ekki alltaf þau 

sömu. Markmið ofangreindra fyrirtækja er undantekningalaust að hámarka athygli sem 

notendur veita miðlunum í nafni áframhaldandi vaxtar fyrirtækisins en leikverk eiga það til 

að eiga sér fjölbreyttari markmið.  

 Í þessari ritgerð verður hugtakið athygli tekið fyrir, greint frá kenningum um 

breytta athyglisgáfu mannsins og skoðað í samhengi við athyglishagkerfið (nánari 

útskýring síðar). Nokkur hugtakanna sem notast verður við í ritgerðinni hafa ekki verið 

þýdd yfir á íslensku svo ég viti og því mun ég gera mitt besta til þess að finna þeim ný 

íslensk orð, með þeim fyrirvara að þau séu ekki enn viðurkennd, eða þá að íslenskt orð sé 

þegar í notkun sem ég kannast ekki við. 

 Þessar rannsóknir verða bornar saman við sýningarnar Real Magic eftir Forced 

Entertainment og Epic eftir Mårten Spångberg sem eiga það sameiginlegt að þær fara 

óvenjulegar leiðir við að halda athygli áhorfandans. Önnur þeirra sleppir einum helsta 

                                                 
1 Lýsing höfundar af upplifun hans af Afmælisveislu Harolds Pinter, í uppsetningu Þjóðleikhússins 2012.  
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athyglisvaka leikhússins, framvindunni á meðan hin sýningin breytir umgjörð 

sýningarinnar á þann hátt að snjallsímar og dreifð athygli er velkomin.  

 

 

1. Athygli 

 

Í orðabók Snöru er athygli skilgreind sem eftirtekt. Þá skal einnig athuga að athygli sem 

slík er risastórt umfjöllunarefni og verður ekki gerð skil nema að litlu leiti í þessari stuttu 

kynningu.  

William James skrifaði árið 1890 að einfalt væri að lýsa athygli, og í raun vissu allir 

hvað athygli væri. Hann hélt svo áfram og sagði að athygli væri „...withdrawal from some 

things in order to deal effectively with others.“2 Síðan þá hefur þessi staðhæfing William 

James verið gagnrýnd fyrir skort á kerfisbundnum athugunum og í seinni tíð hefur orðið 

almennt samþykki um að erfitt sé að skilgreina athygli auðveldlega því hugtakið nær yfir 

stórt róf af sálrænum ferlum, allt frá eðlislægum örvunum til háþróaðrar meðvitundar.3 

Síðan í hugsjónabyltingunni (e. The cognitive revolution) á sjötta áratug síðustu aldar hefur 

verið litið á hugann sem kerfi sem vinnur úr upplýsingum sem berast honum í gegnum 

skynfæri og taugaenda. Þetta kerfi er takmörkunum háð og hefur athygli verið lýst sem 

innra kerfinu innan kerfisins sem ákveður hvaða upplýsingar krefjast frekari 

meðhöndlunar.4   

Nokkrar mismunandi virknir athyglinnar hafa þá verið skilgreindar og munum við 

fjalla hér eftir um þrjár þeirra. 

Þrjár virknir  

Þó svo að erfitt sé að skilgreina athygli þá eru flestir rannsakendur sammála um að 

aðalsmerki athyglinnar sé einbeiting hugsana.5 Þá eru einnig flestir sammála um 

margbreytni athygli og er athygli stundum flokkuð í þrjár mismunandi virknir.  

                                                 
2 James, William. Principles of psychology (New York, Holt, Rinehart & Winston, 1890). 403-404 
3 Aidan Moran. 2011. Attention. Performance psychology, a practitioner‘s guide. bls. 321 Ritstýrt af Dave 

Collins, Angela Button, Hugh Richardsbls. Elsevier, Edinburgh. 
4 Smith, E.E., Kosslyn, S.M. 2007. Cognitive psychology: mind and brain. Pearson/Prentice-Hall, Upper 

Saddle River, NJ. Tekið úr Aidan Moran. bls. 320. 
5 Matlin, M. 2005. Cognition. Holt, Rinehart & Winston. New York. 
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Í fyrsta lagi er það einbeiting sem er skilgreind sem meðvituð ákvörðun einstaklings 

um að beina huglægri orku sinni að því sem þykir mikilvægast í hverri aðstæðu fyrir sig. 6 

Þannig að þó svo að þú beinir athygli þinni að ýmsum hlutum samtímis, þá fer stærsti hluti 

þinnar huglægu orku í upplýsingarnar sem þú einbeitir þér að. Sem dæmi er hægt að taka 

ökumann sem keyrir í vinnuna og hlustar á nýjasta hljóðvarpsþátt „Í ljósi sögunnar.“ 

Ökumaðurinn situr við stýrið og veitir umhverfi sínu nægilega athygli til þess að hann 

klessi ekki á og komist leiðar sinnar, en hann einbeitir sér að því að meðtaka og vinna úr 

upplýsingunum úr hljóðvarpinu. Huglæga orka hans fer í hljóðvarpið en ekki í aksturinn.  

Í öðru lagi er hugtakið útilokandi athygli7 (e. selective attention). Hugtakið útskýrir 

hæfileikann til þess að einblína á mikilvægar upplýsingar á meðan þú útilokar mögulegar 

truflanir.8 Gott dæmi er ef þú þarft að greina nótur í bassalínu bassaleikara þá notarðu 

útilokandi athygli við að greina bassalínuna á meðan þú hundsar hljómana hjá gítarnum og 

laglínu söngvarans. Ekki ósvipað sigti á upplýsingar.  

Í þriðja lagi er milliskipt athygli9 eða skipt athygli (divided attention) sem vísar í 

uppþjálfaðan hæfileika til þess að skipta athygli á milli hluta í þekktum aðstæðum.10 Sem 

dæmi beitir maður skiptri athygli við það að elda mat á sama tíma og maður skipuleggur 

bíóferð með vinum sínum á Messenger og vaskar upp. Þessi eiginleiki er betur þekktur sem 

„multitasking“.  

 

Það búa mismunandi hvatar að baki þess hverju við veitum athygli okkar. Sumu veitum við 

athygli í sérstökum tímabundnum aðstæðum11, sem dæmi samtal við gestgjafa í 

hávaðasamri veislu sem þú ert í þó svo að þú hafir engan sérlegan áhuga á manneskjunni. Í 

veislunni ákveður þú að gefa henni athygli þína og það ræðst af aðstæðunum. Öðru veitum 

við alltaf athygli okkar, til dæmis þegar einhver kallar nafn okkar eða skyndilegur hávaði. 

12 Hverju við veitum athygli er spurning sem fyrirtæki sem þrífast innan 

athyglishagkerfisins eða auglýsinga hafa velt upp og fundið ýmis svör. Ákveðnir litir eins 

og rauður vekja athygli okkar (umferðarljós, tilkynningamerki smáforrita á símanum), 

skörp litaskil (ljóst/dökkt) og hávær eða ákveðin hljóð (ljónsöskur eða sms-ping) og margt 

                                                 
6 Aiden. bls. 321 
7 nýyrði höfundar 
8 Aiden. bls. 321 
9 nýyrði höfundar 
10 Aiden. bls. 321 
11 Aiden. bls 322 
12 Aidan Moran, 324 
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fleira. Hverju við veitum athygli er stór spurning og velta vinsældir listamanna og afkoma 

fyrirtækja að miklu leiti á því að svara þessari spurningu.  

 Sýningarnar sem fjallað verður um hér á eftir skoða þetta, skoða hvenær við 

missum athygli, hverju við veitum athygli einungis í samhengi verksins og hvað gerist 

þegar engir venjulegir athyglisvakar eru til staðar.  

 

Dýfhygli og kvikhygli 

Í kennslufræðigreininni Deep attention and hyper attention: The generational divide 

in cognitive modes, greinir N. Katherine Hayles frá því að með kynslóðinni sem er að vaxa 

úr grasi sé að verða einhverskonar breyting á hugsanastarfsemi fólks hvað athygli varðar. 

Flokkar hún þessa mismunandi athyglishegðun í tvennt. Á einn veginn dýfhygli13 (e. deep 

attention) sem einkennist af einbeitingu að einu upplýsingastreymi í langan tíma, útilokun 

á aðrar upplýsingar úr umhverfinu og miklu einbeitingarúthaldi. Þetta er það form athygli 

sem hefur verið í hávegum haft af námsstofnunum um áraraðir og þróaðist með manninum 

þegar samfélög gátu verndað einstakling nægilega vel svo hann þyrfti ekki sífellt að hafa 

áhyggjur af umhverfi sínu.14 Heitið dýfhygli er þróað út frá því að dýfa sér ofan í eitthvað, 

þar sem ekkert annað kemst að vegna þess að maður er á kafi.  

Á hinn veginn greinir Hayles frá kvikhygli15 (e. hyper attention) sem einkennist af 

milliskiptri athygli milli margra mismunandi verkefna og upplýsingastreyma, löngun í 

sjónræna eða hljóðræna örvun og litlu þoli fyrir því að leiðast. Hvort um sig hefur sína 

kosti og galla, þar sem sá sem er innan dýfhyglismengisins á auðveldara með að leysa stór 

og flókin vandamál á meðan hinn sem er innan kvikhyglismengisins getur betur haldið 

mörgum boltum á lofti í einu og er fljótari til svars á mörgum vígstöðvum samtímis. Þó er 

almennt talið í námssamhengi að hæfileikinn til dýfhygli sé eftirsóknarverður og kvikhygli 

sé löstur.16 Heitið er samið út frá kvikri náttúru þess sem hefur kvikhygli. 

Það lítur allt út fyrir að á síðustu árum eða áratugum hafi orðið ákveðin færsla frá 

dýfhygli yfir í kvikhygli, og að nýjir miðlar hafa bæði nýtt sér þessa færslu og verið valdir 

                                                 
13 nýyrði höfundar 
14 Hayles, N. Katherine. "Hyper and Deep Attention: The Generational Divide in Cognitive Modes." bls. 187. 

Profession, 2007, 187-99. http://www.jstor.org/stable/25595866. 
15 nýyrði Elíasar Bjarts Einarssonar (2019) 
16 Hayles, N. Katherine, bls 187-188 
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af henni. Það er einnig þessi færsla sem gerir athyglishagkerfið áhugavert og á sama hátt 

varhugavert.  

 

There is little doubt that hyper attention is on the rise and that it correlates with an 

increasing exposure to and desire for stimulation in general and stimulation by media in 

particular17  

 

calm, focused, undistracted, the linear mind is being pushed aside by a new kind of mind 

that wants and needs to take in and dole out information in short, disjointed, overlapping 

bursts – the faster the better.18 

 

Þessi færsla hefur ýmislegt í för með sér hvað varðar alla miðla hvers grunnstarfsemi 

byggist á athygli fólks, jafnt leikhúss sem snjallmiðla.  

 Í þessum inngangi að athygli höfum við farið yfir nokkur hugtök sem við munum 

nota í eftirfarandi greiningum á leiksýningunum tveimur og athyglishagkerfinu. Við höfum 

skoðað einbeitingu, útilokandi athygli, milliskipt athygli, sem eru þrjár virknir innan 

athyglismengis okkar og við höfum skoðað færsluna frá  dýfhygli yfir í kvikhygli sem eru 

hugtök sem lýsa því hvaða virkni er okkur eðlilegast að nota og hvaða virkni reynist okkur 

erfiðara að nota. Í framaldinu munum við meðal annars líta á hvernig athyglishagkerfið 

notfærir sér kvikhygli í gróðaleit þar sem vettvangar þeirra eru hannaðir fyrir stutt 

athyglisspan og milliskipta athygli. Í greiningarhluta ritgerðarinnar munum við skoða 

leiksýningar sem henta milliskiptri athygli misvel og reyna eða reyna ekki að fá áhorfendur 

til þess að einbeita sér.   

                                                 
17 Hayles, N. Katherine, bls 191 
18 Carr, N. (2010) The Shallows: What the Internet is Doing to our Brains. W. W. Norton and Company, New 

York, NY. bls 10. 



11 

 

2. Athyglishagkerfið (e. Attention Economy)  

Athygli sem vara og ofgnótt hennar 

Í íslenskri tungu er athygli eitthvað sem maður býr yfir og getur látið annan fá, 

samanber orðatiltækið „að veita einhverjum athygli sína“. Þannig er hægt að líta á athygli 

einstaklingsins sem einhverskonar vöru sem hann gefur áfram, og hefur ákvörðunarvald til 

þess að velja þann sem hann veitir athygli. Á ensku er augljósari tengingin athygli-vara þar 

sem talað er um að borga í athygli, samanber orðatiltækið „pay attention“. Þessi hugmynd, 

um að borga í athygli, að athygli sé vara, er sú sem athyglishagkerfið byggist á. Við fáum 

ókeypis aðgang að samfélagsmiðlum en borgum í athygli okkar. Því næst kaupa 

auglýsendur þessa athygli af miðlinum og geta meira að segja miðað inn á nákvæmlega 

þann sem er líklegastur til þess að veita vörunni áframhaldandi athygli, sem dæmi 

auglýsingakerfi Facebook þar sem er til gagnagrunnur um virkni notenda á vefsvæðinu og 

auglýsendur geta búið til sérsniðið mengi sem þeir miða á.  

Hugtakið Attention Economy sprettur upp í kringum aldamótin 2000 og nær yfir 

gríðarlegan vöxt, völd og vopnakapphlaup fyrirtækja sem versla með athygli. Síðustu ár 

hefur hraðað enn fremur á þessum vexti, samanber gríðarlegan vöxt Facebook frá stofnun 

þess árið 2004, en það átti einungis 15 ára afmæli í byrjun febrúar þessa árs, 2019.  Á lista 

vefsíðunnar FXSSI yfir verðmætustu fyrirtæki heims eru fyrirtækin Google í þriðja sæti og 

Facebook í því sjötta. Bæði þessi fyrirtæki flokkast innan athyglishagkerfisins og er tekið 

fram á listanum að Facebook sé einnig það fyrirtæki heimsins sem er leiðandi hvað varðar 

mögulegan hagnað, hafandi aukið auglýsingatekjur sínar um 54% á einungis einu ári 

(2018)19 En hvers vegna versla sum stærstu fyrirtæki samtíma okkar með athygli? Jú, 

vegna þess að athygli er takmörkuð auðlind.   

 

If an economy is the means and rationale through which a given society commodifies and 

exchanges scarce resources, then the ‘attention economy’, following Marazzi (2008), 

defines human attention as a scarce but quantifiable commodity.20 

 

                                                 
19 Sótt 13.2.2019 https://fxssi.com/top-10-most-valuable-companies-in-the-world 
20 Crogan, Patrick og Kinsley, Samuel. „Paying attention: Towards a critique of the attention economy.“ 

Culture Machine. 13. útg. 2012. bls. 1 
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... in an information-rich world, the wealth of information means a dearth of something 

else: a scarcity of whatever it is that information consumes. What information consumes is 

rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of information 

creates a poverty of attention and a need to allocate that attention efficiently among the 

overabundance of information sources that might consume it.21 

 

Fyrri tilvitnunin er skrifuð í ritgerð sem fjallar um athyglishagkerfið þegar það hugtak 

hefur verið til í þónokkurn tíma. Hún leggur upp með því að ef hagkerfi snýst um 

tæmanlegar auðlindir, þá skilgreinir athyglishagkerfið athygli sem tæmanlega auðlind.  

 Seinni tilvitnuni er hinsvegar úr fyrirlestrarsal í Johns Hopkins háskóla árið 1971, 

þremur áratugum áður en byrjað var að skilgreina efnahagskerfi út frá athygli, en fjallar 

engu að síður líka um grunnhugmynd athyglishagkerfisins sem gerir upplýsingar sem 

fanga athygli almennings að svo eftirsóknarverðri vöru. Þessi tilvitnun setur athygli 

nefnilega inn í jöfnu framboðs og eftirspurnar - að með ofgnótt upplýsinga, vex eftirspurn 

eftir athygli.  

 Með þessari ofgnótt urðu markvissar auglýsingar mikilvægari og mikilvægari, og 

úr varð að í dag eru auglýsingaherferðir orðnar svo mikilvægar að fyrirtæki reyna að leita 

stöðugt nýrra leiða til þess að láta þær smjúga inn í alla kima okkar daglega lífs.   

 Fyrirlestur Herbert Simon fjallaði um tölvur og samskipti og hvernig þau koma við 

almenning. Í þessum fyrirlestri er einnig fjallað um stóra gagnabanka og vöxtinn sem er 

svo hraður að erfitt er að skrá niður hvað sé í raun að gerast. Það er óhætt að segja að 

gagnabankarnir sem við þurfum að eiga við í dag eru af slíku umfangi að fyrirlesarinn 

þennan dag í Baltimore myndi hafa átt erfitt með að ímynda sér slíka stærð. Svo heldur 

fyrirlesarinn áfram og ræðir um þörfina fyrir kerfi sem beinir athyglinni á skilvirkan máta 

milli þeirra fjölmörgu upplýsingaflæða sem bíða þess í ofvæni að gleypa eins mikla athygli 

og þau komast í.  

 Áðurnefnd stórfyrirtæki, Facebook og Google, hafa skapað og orðið þessi kerfi, og 

nokkur þúsund starfsmenn þessara fyrirtækja hafa búið til reikniformúlur sem beina athygli 

notendanna að upplýsingaflæðum viðskiptavina sinna, annarra fyrirtækja í leit að 

                                                 
21 Simon, Herbert. bls. 40 
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gróðvænlegum auglýsingamiðli. Viðskiptamódel þessara tæknirisa virka þannig að þau 

selja fyrirtækjum aðgang að athygli viðkomandi (auglýsingar) og því má leiða af því að:  

1. Því meir sem notandinn notar miðilinn, því fleiri auglýsingar getur miðillinn selt.  

2. Til að fyrirtækið vaxi þarf hann meiri auglýsingatekjur. Til að fá meiri 

auglýsingatekjur þarf meiri athygli.  

3. Miðillinn reynir að auka hlut sinn í athygli notandans.  

 Lykilbreyting í málum athyglishagkerfisins er tilkoma snjallsímans. Þegar iPhone 

kom á markað seint í júní árið 2007 opnaðist hratt nýr markaður fyrir athygli. Þessi nýji 

markaður var ekki staðbundinn við ákveðinn stað, bíósalinn, sjónvarpið eða 

heimilistölvuna, heldur gátu fyrirtæki náð athygli notandans hvar og hvenær sem er. Með 

betri og dreifðari gagnaveitum eins og 3g og svo 4g þá gátu snjallmiðlar náð athygli 

notandans þegar hann var að keyra í vinnuna, þegar hann var í göngutúr með hundinna eða 

þegar hann borðaði nestið sitt á toppi esjunnar.  

 Þar að auki kom síminn með myndavél. Myndavélasímar höfðu verið til um 

nokkurt skeið en þeir símar kröfðust þess að notandinn tæki mynd á símann og færði 

myndina svo yfir í heimilistölvuna. Tilkoma snjallsímans gerði það að verkum að skrefið 

sími-tölva varð óþarft og notendur gátu hlaðið upp myndunum sínum á netið beint úr 

símanum. Í kjölfarið komu til snjallforrit eins og Instagram sem hefur orðið gífurlega 

vinsælt á síðustu árum. Það sem snjallmiðlar athyglishagkerfisins eiga sameiginlegt er að 

þessi forrit eru dreifikerfi, þau eru miðlar, eins og sjónvarp eða útvarp. Þau eru ekki 

sjónvarpsstöð sem mótar efni fyrir neytendur sína. Þau eru vettvangur og notendurnir eru 

þeir sem búa til allt efni miðlanna. Sem slík dreifikerfi þurfa þau ekki að eyða tíma sínum í 

framleiðslu á efni heldur fer öll þeirra einbeiting í að dreifa efninu á sem skilvirkastan 

máta. Það þýðir að einn helsti kostnaðarliður hefðbundinna dreifikerfa, kaup á 

sýningarrétti, er núllaður út. Þessir miðlar dreifa ókeypis efni frá notendum til annarra 

notenda og nota það efni til þess að selja auglýsingar. Ef við líkjum þessu við Fréttablaðið 

þá þyrftu 365 miðlar einungis að selja auglýsingar í blaðið og dreifa því til heimila 

landsins, lesendurnir sjá nefnilega um að skrifa fréttirnar. Notendurnir verða þannig bæði 

ókeypis starfskraftur og ótrúlega eftirsótt vara.  

 Með vísisvexti upplýsinga og upplýsingastreyma síðustu ára og nýrrar þráðlausrar 

tækni hefur orðið einskonar vopnakapphlaup stóru tæknifyrirtækjanna og nýrra 

grasrótarfyrirtækja, til þess að eignast forkaupsrétt á athygli framtíðarinnar.   
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Thus when attention is garnered it builds a potential for further attention in the future: 

‘obtaining attention is obtaining a kind of enduring wealth, a form of wealth that puts you 

in a preferred position to get anything this new economy offers’.22 

 

Gróðinn og áhrifin sem eru í boði þeim sem eignar sér mestan tíma almennings eru 

gífurleg og þessvegna eru fjárfestingar í og þróanir á athyglisháfum einnig gífurlegar, sem 

ég tel að hafi valdið breytingum á því hvernig við veitum hlutum athygli. Meðal annars 

hvað varðar fyrrnefnda færslu frá dýfhygli yfir í kvikhygli.  

 

Samfélagsmiðlar græða á kvikhygli 

 Svo virðist vera að samfélagsmiðlar krefjist ekki dýfhygli til þess að notendur 

þeirra njóti þess að taka við upplýsingum miðlanna. Öfugt við aðra miðla, eins og til 

dæmis bækur eða bíó, sem krefjast þess að áhorfandinn einbeiti sér að einu 

upplýsingastreymi, þá er eðli snjallmiðlanna sú að milliskipt athygli virkar best. 

Fréttaveitur þessara miðla fara úr einu í annað, frá ljósmynd yfir í aðra ljósmynd yfir í 140 

stafabila skoðanatjáningu yfir í fréttafyrirsögn þar sem samhengið milli 

upplýsingastreymanna er ekkert, á sama tíma og notandinn getur verið að spjalla við 

gamlan vin og skipuleggja útilegu með fjölskyldunni. Brotin sem birtast notandanum í 

fréttaveitum eða tilkynningum eru auðlæsileg og krefjast þess ekki að notandinn þurfi að 

greina skilaboðin til hlýtar, hann skilur þau með því að skima yfir þau. Miðillinn lætur 

notandann svo vita í gegnum tilkynningar hverju þarf að svara, hverju notandinn getur haft 

áhuga á eða hverjum líkar við færslur hans og notandinn getur afgreitt þessar tilkynningar á 

augabragði, oft hundruðum sinnum á dag.  Þannig er eðlismunur á þessum nýju miðlum 

við eldri athyglisþjófa með eitt línulegt upplýsingastreymi (bíó, sjónvarp, bækur).  

 Fljótfærni er aðalsmerki þessara miðla. Þar sem þú getur verið fljótur að afgreiða 

upphrópanirnar frá símanum finnst þér þú einnig geta afgreitt þær hvenær sem er dagsins 

en þarft ekki að fjárfesta sérstökum tíma til þess að afgreiða upplýsingarnar, eins og þú 

myndir gera á hefðbundnum miðli. Sem dæmi þá tekur ekki mikinn tíma að afgreiða 

skilaboð á Instagram. En skilaboðin eru notuð til þess að krækja í notandann og þegar hann 

                                                 
22 Crogan, Patrick og Kinsley, Samuel. bls. 5 
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er búinn að svara er mjög líklegt að hann noti tækifærið og skoði nokkrar myndir á 

miðlinum í leiðinni. Skrollar niður, lækar nokkrar myndir og sér í leiðinni nokkrar 

auglýsingar. Eða þá kíki á story sem vinur hans er nýbúinn að hlaða upp, rennur svo í 

gegnum nokkur önnur story og sér nokkrar auglýsingar. Þannig er raunveruleg 

tímafjárfesting í þessum upplýsingum falin og dyrnar opnar fyrir fyrirtæki að grípa athygli 

hvenær sem er dagsins.  

 Það gefur auga leið að virkustu notendur þessara miðla séu einmitt þeir sem eiga 

auðveldara með að afgreiða upplýsingar fljótt og stökkva svo yfir í þær næstu, kvikhyglir 

notendur. Þá þjálfast aðrir notendur, þeir sem hafa kannski áður flokkast með dýfhygli, í 

því að beita milliskiptri athygli og gætu með aukinni notkun færst yfir á kvikhyglisrófið.   

 Það er gefið að í athyglishagkerfi þarf markaðurinn neytendur með mikinn 

„athyglistíma“, annars væru möguleikarnir á vexti ekki miklir. Til þess að auka við tímann 

sem fólk notar miðlana var nauðsynlegt að hugsa út fyrir hefðbundinn afþreyingartíma. 

Með kvikhygla notendur opnast möguleikinn á því að notandinn sé sínotandi miðilinn. 

Hann er að vinna en hann er líka á miðlinum, hann er að bursta tennur en er líka á 

miðlinum, hann er að leika við barnið sitt en er líka á miðlinum. Hann sefur með símann 

við koddann og ef hann þarf að bregðast við, ef síminn pípir á notandann, getur hann 

vaknað í stutta stund, svarað og farið aftur að sofa. Það má gera sér í hugarlund að 

langtímamarkmið þessara miðla, til þess að hámarka vöxt sinn, sé að athygli notenda sé 

sífellt skipt í tvennt, í miðla annarsvegar og aðrar gjarðir hins vegar. 

 

Gildi, markmið og tól snjallmiðla í 

athyglishagkerfinu. 

Um þessar mundir er grunngildi þessara tæknirisa, 

„því meiri tíma eytt á miðlinum, því betra“ vegna 

þess að ef notendur eyða athyglistíma sínum á 

miðlinum, því eftirsóttara verður að auglýsa og því 

meira er hægt að rukka, og fyrirtækið vex. En það 

sem veldur áhyggjum er að gildi þessara risa stangast 

á við gildi og markmið okkar sem manneskja. Sígild 

markmið, til dæmis við áramót, hljóða eins og „ég 

ætla að eyða meiri tíma með fjölskyldunni“, „ég ætla 

Mynd 1- mynd úr bókinni The Attention Economy: 

Understanding the New Currency of Business. Til vitnis um 

að viðskiptafólk leggur meiri og meiri áherslu á að fanga 

athygli fólks 
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að læra á píanó“, „ég ætla að léttast“, „ég ætla að verða betri manneskja“. Markmiðin eru 

ekki „ég ætla að horfa á fleiri youtube myndbönd“ eða „ég ætla að skrolla meir á 

Facebook“. Öll þessi markmið snúa að notkun á athygli. Ef þú ætlar að eyða meiri tíma 

með fjölskyldunni, geturðu ekki verið að skrolla á sama tíma.  

 Það sem einkennir flesta þessa snjallmiðla í dag og helst í hendur við markmið 

miðilsins um að hámarka tíma sem notandinn eyðir á miðlinum eru tillögukerfi 

(recommendations systems). Myndbandabálkurinn til hægri á myndbandasíðunni Youtube 

er eitt dæmi um slíkt tillögukerfi og „suggested friends“ á Facebook annað. Það eru mörg 

tól sem slíkir miðlar nota til þess að hámarka tímann og ekki mun gefast tími til þess að 

fara yfir þau öll, en það er þó gott að gægjast aðeins undir yfirborðið til þess að fá nasaþef 

af því hvernig þessir miðlar og þessi fyrirtæki virka.  

 

One of the benefits of recommender systems over search algorithms is that recommender 

systems help users discover items that they might not have otherwise found.23  

 

Í viðskiptafræðilegu sjónarmiði er þessi kostur tillögukerfa augljós. Tillögukerfið finnur 

markhóp sem er líklegur til þess að vilja kaupa vöruna þína og mælir því næst með 

vörunni, eða tónlistinni, eða bíómyndinni eða næstu akademísku grein án þess að þú þurfir 

að leita að upplýsingunum. Sem notandi geta þessi kerfi einnig verið mjög hentug, sem 

dæmi geturðu fundið hluti sem þú hefðir ekki annars rambað á. Dökka hliðin á þessum 

kerfum er hins vegar sú að þessi kerfi geta hjálpað okkur að finna efni og hluti sem freista 

okkar en við viljum sjálf ekki eyða tíma eða peningum í, án þess að við tökum ákvörðun 

um að leita að upplýsingunum. Þannig geta þessi kerfi orðið eins konar fíkniefnasalar.   

 Tillögukerfi eru kerfi í örri þróun og því erfitt að finna rannsóknir um nýjustu 

gerðir (að einhverju leiti því að fyrirtækin vilja halda nýjustu uppfinningum leyndum fyrir 

keppinautum sínum) en er, samkvæmt Stephanie Blanda, doktor í stærðfræði, yfirleitt hægt 

að flokka í eftirfarandi tvo flokka:   

a) samfélagssíur24 (e. collaborative based filtering). 

                                                 
23 Blanda, Stephanie. 2015. „Online Recommender Systems – How Does a Website Know What I Want?“. 

American Mathematical society blog. Sótt 6.2.2019 af 

https://blogs.ams.org/mathgradblog/2015/05/25/online-recommender-systems-website-want/ 
24 nýyrði höfundar 
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Stórir gagnabankar rannsakaðir þar sem hegðanir þúsunda einstaklinga eru notaðar til þess 

að mæla með efni sem notendum með svipaða hegðun líkar. Hegðunin er skoðuð beint og 

óbeint. Beint þar sem notandinn er beðinn um að gefa upplýsingum eða efni einkunn eða 

viðbrögð og óbeint þar sem reikniformúlan fylgist með því hvað notandinn skoðar, hve 

lengi eða hvað hann kaupir. Kostir þessara reikniformúla eru meðal annars að þær geta 

gefið góðar tillögur að flóknum hlutum, svo sem bíómyndum, því að notkun annarra 

notenda er skoðuð. Formúlan þarf ekki að túlka bíómyndina sjálfa heldur einungis hegðun 

stórs mengis notenda. Netflix var einn af frumkvöðlum slíks tillögukerfis.25 

b) staksíur26 (e. content based filtering).  

Í staksíum er hver og einn efnisbútur á miðlinum rannsakaður og merktur með 

merkimiðum eða lykilorðum (e. tags og keywords). Svo reiknar reikniformúlan út vægi 

þessara merkimiða fyrir notandann af fyrri reynslu, og nýjasta efninu sem notandinn er að 

skoða (og getur þannig mælt með hlutum í rauntíma) og mælir með efni með svipaða 

merkimiða. Rót þessa kerfis liggur þannig í flokkun upplýsinga, öfugt við samfélagssíur 

þar sem rótin liggur í flokkun hegðunar.  

 Hluti af vandanum við staksíur verður til þegar mismunandi gerðir efnis eða 

upplýsinga eru til staðar. Til dæmis er erfitt að mæla með bók út frá nákvæmlega 

útreiknuðum tónlistarsmekk. 27 

 

Þetta eru grunnkerfi flokkunar og er sjaldgæft að nútímamiðlar noti einungis eina tegund af 

aðferð til þess að mæla með efnisbútum. Hægt er að blanda þessum kerfum saman og þá 

eru fyrirtæki byrjuð að hanna ný og betri kerfi. Sem dæmi notar Spotify kerfi sem þarf ekki 

að fylgja stjörnugjöf heldur athugar hvernig notandinn hegðar sér í kjölfar þess að hlusta á 

lag, til dæmis hvort að notandinn hafi vistað lagið á eigin spilunarlista eða heimsæki 

heimasíðu listamannsins eftir að hafa hlustað á lag eftir hann og svo framvegis.28 En það 

sem þessi kerfi eiga sameiginlegt er að flest þeirra, eins og þau eru í dag, búa til umhverfi 

sem hefur verið lýst á íslensku sem bergmálsklefum. Það er, tillögukerfin eru byggð á 

hegðun svipaðra notenda eins og hún hefur verið, og sýnir notandanum nýtt svipað efni, 

                                                 
25 sama 
26 nýyrði höfundar 
27 sama 
28 Ciocca, Sophia. 2017. How Does Spotify Know You So Well? sótt þann 13.2.2019 af 

https://medium.com/s/story/spotifys-discover-weekly-how-machine-learning-finds-your-new-music-

19a41ab76efe 
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efni sem hann er líklegur til þess að horfa á til enda, þægilegt efni. Það felst áhætta í því að 

mæla með efni sem notendanum þykir áskorun að skoða, og því er öruggara fyrir miðilinn 

að halda notendanum inn í þægindahring sínum í stað þess að sýna honum eitthvað sem 

hann gæti haft áhuga á að reyna sig við.  

 Þetta hefur skapað vandamál í lýðræðislegu samfélagi þar sem auðvelt reyndist að 

finna markhópa sem veikir voru fyrir ákveðnum skoðunum og svo herja á þann markað. 

Gott dæmi er aðdragandi forsetakosninga bandaríkjanna 2016 þar sem rússneskir 

gagnamenn laumuðu áróðri gegn Hillary Clinton inn í stóra hópa.29 

 Tillögukerfi er aðeins eitt tól af mörgum sem fyrirtæki innan athyglishagkerfisins 

nota til þess að reyna að hámarka tíma notendanna á síðum sínum en strax hefur það 

skapað nokkur af einkennum og vandamálum samtímans, áðurnefndir bergmálsklefar og 

hröð útbreiðsla falsfrétta (þar sem falsfréttum er dreift á aðila sem hafa sýnt þá hegðun að 

þeir séu ginnkeyptir falsfréttum). 

 Aðrar uppfinningar sem ekki verður farið nánar í eru til dæmis tilkynningar (e. 

notifications), sem láta þig vita um leið og eitthvað gerist er þig varðar, sjálfspilun30 (e. 

autoplay), þar sem nýtt myndband spilast án þess að þú kjósir að spila það; story, þar sem 

efnið sem notendur setja inn hverfur innan 24 klukkustunda og svo framvegis. 

  

Það er algeng afstaða í umræðu um nýjar breytingar að þær séu hvorki góðar né slæmar, 

heldur skipti máli hvernig manneskjan notfæri sér breytingarnar. En eins og Marshall 

McCluhan bendir á í ritgerð sinni The medium is the message þá er uppsetning miðilsins 

það sem skiptir máli.31 Og eins og Tristan Harris, fyrrum starfsmaður Google og núverandi 

forystumaður „time well spent“ bylgjunnar minnir okkur á þá eru þúsundir starfsmanna hjá 

þessum fyrirtækjum á feiknargóðum launum við að reyna að finna út hvernig þú getir eytt 

meiri tíma á miðlunum, og fara á sama tíma gegn þínum eigin markmiðum í lífinu. Hins 

vegar eyða þessir starfsmenn ekki tíma í að hjálpa notendanum að fylgja sínum gildum í 

lífinu eða ná markmiðum sínum.32 Jú, miðlarnir sjálfir búa yfir margvíslegu hentugum 

                                                 
29 Harris, Sam. 2.1.2019. „Information war.“ Waking up podcast. Spjall Sam Harris við Renée DiResta 2. 

janúar. 
30 nýyrði höfundar 
31 Marshall McLuhan. 1964. „The medium is the message“. Understanding Media:The Extensions of Man. 

London og New York. 
32 Harris, Sam. 14.4.2017. „What is technology doing to us?“. Waking up podcast. Spjall Sam Harris við 

Tristan Harris.   
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upplýsingum og innihaldi, það er hægt að læra að gera við heitavatnslögnina, eða setja sig í 

samband við annað fólk til þess að stofna til bráðnauðsynlegrar feminískrar byltingar. En 

þar sem grunngildi miðilsins, því meiri tími á miðlinum, því betra, stangast á við 

grunngildi notendanna, er er hægt að færa rök fyrir því að þessir miðlar séu neikvæðir fyrir 

notendann til langs tíma.  

 

Samskipti í nýju ljósi 

Aðalsmerki snjallmiðlanna sem græða hvað mest í athyglishagkerfinu eru samskipti fólks á 

milli. Frá því að vera setningar og símtöl yfir í ljósmyndaveitur, þá er grunnurinn af 

miðlunum samskipti fólks. Slagorð facebook er „facebook helps you connect and share 

with the people in your life.“33 Grunnurinn af Facebook liggur einmitt í samskiptum fólks, 

einni af grunnþörfum mannsins. Facebook er þar af leiðandi að tappa inn á þessa 

sammannlegu þörf og er, með vinsældum sínum að breyta samskiptunum. Fyrri hluti 

slagorðsins er í raun nóg fyrir fyrirtækið. „Facebook helps you connect.“ Því fyrirtækið 

hjálpar þér að breyta samskiptum þínum, frá gamla horfi þeirra til þess að vera tengd í 

gegnum Facebook.  

 Nú geta fyrirtæki komið sér inn í hversdagslegar samræðum fólks á milli, og mælt 

með sér. Á Messenger, spjallmiðli Facebook, eru auglýsingapláss. Á milli þess sem þú 

talar við vini þína sérðu auglýsingar fyrir önnur fyritæki. Facebook hefur þannig mótað 

nútímasamskipti þannig að þau séu orðinn vettvangur fyrir fyrirtæki til þess að auglýsa sig. 

Þá græðir miðillinn á því að einstaklingurinn getur „haft samskipti við miðilinn sjálfan, það 

er, gefið til kynna hvernig honum líkar efnið sem birtist honum persónulega á miðlinum. 

Til dæmis geta fyrirtæki sem auglýsa á Facebook miðað betur á kúnnana sína ef þau vita 

hvað kúnnunum „líkar“. 

 

Thayne analyses the ‘Like’ button as a designed, socio-technological interaction which 

captures the emotive connections and engagements produced amongst the multitude of 

Facebook users. The extraordinary, speculative, financial value of such sites are ‘based’ 

on how such elements serve its advertising architecture, which utilises the information 

                                                 
33 opnunarsíða facebook.com 
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contributed by users (including ‘liked’ pages) to deliver more relevant and targeted 

marketing.34 

 

Allt snýst þetta um samskipti og auglýsingar, og að endurskilgreina samskipti þannig að 

þau séu ekki útilokuð frá auglýsingamarkaðnum.  

 

Breytingar, jákvæðar? 

Þó eru mótmæli við þessu neikvæða viðhorfi á athyglishagkerfinu og færð eru rök fyrir því 

að með þessari nýju tækni erum við  í raun að nota tíma þar sem hefði farið til spillis til að 

búa til eitthvað merkilegt. Að einstaklingurinn fari úr því að vera passífur áhorfandi í að 

vera þátttakandi í samfélaginu. Í stað þess að vera einn heima í stofu að fylgjast ósýnilegur 

með þá getur hann haft skoðanir og tekið þátt, jafnvel búið til mikilvæga þekkingu, eins og 

í dæmi Wikipedia, en vefsvæði Wikipedia er einungis vettvangur, notendur síðunnar eru 

þeir sem sjá allar upplýsingarnar sem þar koma fram og ritstjórn. Þannig verða notendur 

Wikipedia virkir notendur í stað þess að sitja hjá sem aðgerðarlausir áhorfendur. 35 

Wikipedia er þannig haldið gangandi af innilegum áhuga fólks og er í kjölfarið orðinn í 

mörgum tilfellum áreiðanlegur og líklega vinsælasti áfangastaður fólks í upplýsingaleit.  

 

Þá eru önnur mál þar sem miðlarnir hafa breytt samfélagin til hins betra og valdið 

vitundarvakningu, og er nærtækasta dæmið #metoo bylgjan. Allir nýjir miðlar hafa haft 

breytingar í för með sér, hvers vegna ættum við að hræðast þessar í stað þess að taka 

breytingunum opnum höndum?  

 Ef við lítum á einstaka dæmi miðlanna þá er urmull af nýjum og jákvæðum 

breytingum sem hafa orðið, ekki síst þar sem þeim hefur verið ljáð rödd sem enga hafði 

áður. Það er auðveldara að ljóstra upp um ranglæti og auðveldara að koma sér á framfæri. 

En ef við tökum pól Marshall McCluhan í hæðina, þar sem það er heildarvirkni miðilsins 

sem ákvarðar hvort hann sé manninum til framdráttar eða ekki, en ekki einstaka tilfelli, þá 

eru þessi nýju miðlar slæmir þar sem grunnmarkmið þeirra, að notendur færi sem mest af 

sýnum athyglistíma yfir á miðilinn, stangast á við grunnmarkmið mannsins.  

                                                 
34 Crogan, Patrick og Kinsley, Samuel. bls. 23 
35 Sama. bls. 15 
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Samantekt 

Í greinunum hér á undan hef ég leitast við að skoða hugmyndir og útskýra hugtök er snúa 

að athygli. Ég hef rætt um færslu frá dýfhygli yfir í kvikhygli og skoðað hátt markaðsverð 

athygli í nútímasamfélagi. Allt þetta virðist vera tilkomið vegna ofgnóttar upplýsinga í 

okkar nútímasamfélagi. Svo mörg fyrirtæki reyna að grípa athygli okkar og þessi 

upplýsingaflæði eru orðin svo allt um lykjandi með tilkomu snjallsímans að það er ekki 

lengur spurning hvort þú eigir að neita upplýsinga í tilteknum aðstæðum heldur hvaða 

upplýsinga viltu neyta. Í greiningunni hér á eftir mun ég skoða hvernig leikhúsið getur 

unnið með hugmyndir um athygli og þá sérstaklega gegnum skort á upplýsingum, sem 

krefja áhorfandann um að detta út eða detta í leiðslu. Ég mun einnig skoða óhefðbundnari 

samninga sem höfundar gera við áhorfendur þar sem lokaður heimur leikhússins er 

opnaður upp fyrir innkomu snjallsímans þar sem hinum nýja veruleik athyglishagkerfisins 

er tekið opnum örmum.  
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3. Greining á verkum Forced Entertainment og Mårten Spångberg 

- leikhússamningar, leiðsla og lækkun á væntingum áhorfenda.  

Í heimi þar sem ofgnótt upplýsinga kitlar okkur í buxnavasann er leikhúsið áhugaverður 

staður. Leikhúsið hefur alltaf gert kröfu á athygli áhorfenda og flest leikhús eru hönnuð 

með það í huga. Hefðbundið leikhús er salur þar sem í öðrum enda er svið, oft upphækkað, 

og gegnt sviðinu eru áhorfendapallar hannaðir með það í huga að allir sem í þeim sitja eigi 

að geta séð það sem fram fer á sviðinu. Enn fremur er þess krafist að áhorfendur stilli sig 

um að spjalla saman og slökkvi á farsímum á meðan á sýningu stendur, til þess að trufla 

ekki aðra áhorfendur. Þá er orðið venja að áhorfendur séu áminntir á að ljós frá farsímum 

trufli einnig aðra leikhúsgesti og því ítrekað að símarnir séu óvelkomnir. Allt er þetta gert 

til þess að athygli áhorfenda haldist óskipt frá leikverkinu eða gjörningnum sem búið er að 

undirbúa vikum saman, komist inn í söguþráð verksins, verði fyrir sjónrænum og 

tilfinningalegum áhrifum af fegurð, einfaldleika eða ljótleika leikmyndar og hæfni 

leikaranna til að flytja undursamlegan eða grípandi texta af mikilli list. Þetta er til þess gert 

að áhorfendur eigi þann möguleika að upplifa þvílíka athygli og lýst var í byrjun þessarar 

ritgerðar.  

 Sýningarnar sem ég hef valið til greiningar fyrir þessa ritgerð eru hinsvegar 

óhefðbundnar að tvennu leiti. Sú fyrsta, sýningin Real Magic eftir Forced Entertainment, 

sker burt söguþráðinn með því að endurtaka nákvæmlega sömu atburðarás 36 sinnum í röð 

þannig að allar frásagnaupplýsingar sem áhorfandinn gæti neytt í sýningunni hefur hann 

neytt eftir fyrsta gegnumgang og þarf því að finna sér nýtt viðfang athygli. Í sýningunni 

Epic eftir Mårten Spångberg hefur listamaðurinn búið til nýjan samning við áhorfendur 

sem fer á skjön við þann samning sem ég lýsti hér á undan, þar sem leikhúsið er lokaður 

staður frá umheiminum. Í sýningunni hleypir Spångberg símanum að og leyfir 

áhorfandanum að skipta athygli sinni eins og hann svo kýs.   

 Greiningarnar eru ólíkar að því leiti að í Real Magic er innihald sýningarinnar það 

sem vekur áhuga minn í samhengi við athygli en í Epic er það umgjörðin í kringum verkið 

sjálft. 

 

Real magic eftir Forced Entertainment 
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Verkið Real magic eftir leikhópinn Forced Entertainment spilar á áhugaverðan hátt á 

athygli áhorfandans. Í verkinu sjáum við Richard Lowdon, Claire Marshall og Jerry Killick 

leika eftir tilbúinn spurningaþátt. Þátturinn gengur út á það að einn er kynnir og kynnir 

hina tvo meðlimina til leiks, annar þeirra á að hugsa um eitthvað orð á enskri tungu og hinn 

á að reyna að giska á það orð. Leikarinn sem á að hugsa um orð tekur þá upp pappaspjald 

sem á stendur „Caravan“, giskarinn giskar á orðið „electricity“ sem er rangt. Þá hugsar 

hugsarinn annað orð og tekur upp annað spjald, giskarinn giskar á orðið „hole“ sem er líka 

rangt, þá fær giskarinn síðasta tækifærið, hugsarinn tekur upp enn annað spjald og 

giskarinn giskar á orðið „money“, sem er, aftur, rangt. Eftir það skipta leikararnir um 

hlutverk og endurtaka þessa atburðarás 35 sinnum með þremur danshléum, þar sem 

leikarar dansa kjúklingadans. Undir spilast dósahlátur og fagnaðarlæti, misoft og mishátt. 

Búningar eru einfaldir, skrítin föt og kjúklingabúningar sem leikarar skipta reglulega um í 

gegnum sýninguna.36  

 Það sem gerir þessa uppsetningu áhugaverða í samhengi við athygli er skortur á 

efni, eða upplýsingum. Verkið samanstendur af sömu atburðarásinni 36 sinnum og því þarf 

áhorfandinn að fylgjast með einhverju öðru heldur en atburðarásinni sjálfri, áhorfandinn 

þarf að beina athyglinni að því hvernig atburðarásinni er miðlað. Þar sem maður veit að 

leikarinn mun giska á rangt svar í hvert einasta skipti þá fer maður frekar að taka eftir 

riþma í performansinum, blæbrigðum og afstöðu persóna á milli.  

 Hvað gerist þegar áhorfendur vita hvað er að fara að gerast? Missir áhorfandinn 

áhugann eða fylgist hann enn fremur með því sem fyrir augu hans ber og er laus við að 

horfa á sniðugar fléttur í sögunni. Getur hann bara fylgst með og notið, eins og að lesa bók 

eftir að hafa kíkt á síðustu blaðsíðuna. Slíkt hefur löngum tíðkast í leikritun með 

svokölluðum formála þar sem stiklað er á stóru í sögunni og hún svo leikin í kjölfarið. 

Mörg verka Shakespeare innihaldan slíkan formála og meira að segja þessi ritgerð hér. 

 Það sem gerir verkið Real Magic frábrugðið leikverkum með formála er sú 

staðreynd að atburðarásin er endurtekin 36 sinnum og því þurfa leikararnir að sjá um að 

halda athygli áhorfandans þrátt fyrir að helsta tól þeirra, framvindan, sé tekið frá þeim. 

Stuðullinn er settur gegn þeim og þeirra verkefni er að vera nógu áhugaverð til þess að 

sýningin gangi upp, notandi fyrrgreindar áherslubreytingar.  

                                                 
36 Forced Entertainment. 2016. Real Magic. Teatro Canal. séð 23.11.2018.  
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 Þá ræddi ég við tvo leikara verksins, Jerry og Richard þar sem þeir sögðu meðal 

annars að mikilvægt væri að byrjunin væri leiðinleg og einsleit. Þeir töluðu um að fyrstu 

fimm endurtekningarnar þurftu að vera mjög keimlíkar og tiltölulega orkulitlar til þess að 

brjóta væntingar áhorfandans fyrir nýjungum, láta honum leiðast, þvinga hann til þess að 

samþykkja tilbreytingarleysið svo hann gæti seinna meir orðið spenntur fyrir tilbreytingu. 

Þeir vinna semsagt í því í fyrstu umferðum endurtekninganna í því að minnka væntingar 

áhorfenda fyrir sýningunni sjálfri. Þeir reyna í raun að koma inn hugmyndinni hjá 

áhorfendum að sýningin verði leiðinleg. Með því að lækka væntingar þeirra á þann hátt, 

geta þau komið aftan að áhorfendum og orðið athyglisverð, án þess að áhorfandinn hafi 

búist við því. Athygli áhorfenda er þannig fönguð í gegnum það að leiðast. Með því að 

brjóta væntingar áhorfandans er hægt að fullnægja honum betur síðar. 

 Umgjörð leikhússins, eins og lýst er í inngangi greiningarinnar, er ákaflega 

mikilvæg þegar þessi leið er farin. Það er óhætt að segja að ef verkið hefði verið í galleríi, 

þar sem áhorfendur gætu farið og komið þegar þeim sýndist, hefði útkoman orðið allt 

öðruvísi. Áhorfandinn hefði einfaldlega getað horfið af vettvangi. Í heimi kvikhyglis og 

ofgnóttar upplýsinga hefði áhorfandinn einfaldlega fundið sér eitthvað nýtt til þess að 

neyta. Umgjörð leikhússins krefur áhorfandann hins vegar til að þröngvast í gegnum þessa 

tilbreytingarsnauðu endurtekningu til þess að komast í eins konar „leiðslu“, sprottin upp úr 

leiða, þar sem hann veit nákvæmlega hvað er að fara að gerast en veitir því samt sem áður 

athygli. Þessi leiðsla verður til í einbeitingu áhorfandans á það sem við fyrstu sýn virðist 

fljótgreinanlegt. En verður að lokum einbeitingarinnar virði, verkið væri ekkert án 

einbeitingar áhorfandans, því smáatriði og nákvæmar breytingar í tempói krefjast hennar. 

Á hennar er verkið bara þrír leikarar að gera það sama 36 sinnum.   

 Það sem vekur athygli er að þessi endurtekning er þveröfug aðferð við það sem 

miðlar í athyglishagkerfinu nota. En þeir virka einmitt best í milliskiptri athygli 

áhorfandans. Ef fréttaveita Facebook myndi sína sömu fréttina aftur og aftur og aftur, væri 

miðillinn ekki svona vinsæll. Athyglismiðlarnir stóla á að notandinn sé að fara að sjá 

eitthvað nýtt en auðlæsilegt og kunnuglegt (með hjálp tillögukerfa miðlanna). Áhorfandi 

Real Magic sér hins vegar eitthvað gamalt sem, þegar þú skoðar það nánar, verður með 

smávægilegum áherslubreytinum örlítið ókunnugt.  

 Að einhverju leiti er verk Forced Entertainment barátta gegn færslu áhorfenda frá 

dýfhygli yfir í kvikhygli. Með því að gera verk sem skortir framvindu krefst hópurinn þess 

að áhorfandinn einbeiti sér að nýjum upplýsingastreymum. Einhverju sem þeir hefðu 
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kannski ekki veitt athygli áður dregur þau nú inn. Í stað þess að reyna sífellt að grípa 

athyglina, líkt og fyrirtæki athyglishagkerfisins, þá lækka þau væntingarnar svo að 

áhorfandinn þurfi að leita sér einhvers til að veita athygli 

 Í næsta kafla verður skoðað dansverk þar sem milliskiptri athygli í gegnum 

snjallsíma er tekið fagnandi, dansverk sem markvisst breytir þessum samningi sem 

leikhúsið hefur við áhorfendur. 

Epic eftir Mårten Spångberg 

 

Í rúmlega fjögurra tíma verkinu Epic fylgjumst við með átta dönsurum í rými sem 

einkennist af kraðaki. Á miðjunni eru mislit teppi sem búa til einskonar svið, eða miðpunkt 

athygli og í kring er safn tilviljanakenndra hluta. Í gegnum verkið sjáum við 8 mismunandi 

danssóló og þar á milli hreyfa dansararnir sig löturhægt í ákveðinni kóreógrafíu þar sem 

eitt og eitt verkefni er innt af hendi: Appelsínum er raðað í hring, latexhanskar settir á 

hendur, lög sungin í kór. Stundum kallast dansara á, en yfirleitt ekki. Stundum raða þeir sér 

upp í skýr form, en yfirleitt ekki. Nánast sama lýsing er allan tímann þar sem allt rýmið er 

lýst jafnt og af og til keyrist hljóðmynd þar sem þekkt eða minna þekkt lög koma fyrir.  

 

Öðruvísi leikhússamningur 

 „Epic is totally unspectacular, and quietly revolutionary. No one will tell you to turn your 

phone off, for a start. "Of course not!" says Spångberg. "We also have phones onstage; we 

have notes on our smartphones. If you take a nap or go for a smoke or want to update your 

Facebook, that's also totally d'accord. I'm not interested in keeping the audience busy. I'm 

interested in how differently we can think about audiences today, compared with, say, 20 

years ago."37 

 

Hugmyndin að baki hugmyndafræðinni er sú að ef að nútímaáhorfandinn er staðsettur í 

heimi milliskiptrar athygli, þar sem hann uppfærir Facebook, sendir inn mynd á instagram 

og skoðar tölvupóstinn sinn á meðan hann til dæmis eldar, af hverju ætti leikhúsið að vera 

annar veruleiki?38 Hvers vegna ættu listamenn að hunsa þetta lífsstílsval áhorfandans og 

                                                 
37 Lyndsey Winship. 5.7.2013. „Mårten Spångberg, the bad boy of contemporary dance „ The guardian. Sótt 

þann 7.2.2018 af https://www.theguardian.com/stage/2013/jul/05/marten-spangberg-epic-dance 
38 sama 
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festa hann inn í gamaldags musteri dýfhyglinnar ef að allir lifa í kvikhygli? Í stað þess að 

reyna að halda aftur af kvikhyglistilhneigingum áhorfandans, þá tekur Spångberg þeim 

opnum örmum og notar þær sem tól í listsköpun sinni og sem rannsókn á samtímanum.  

 Með þessari ákvörðun Spångberg, að bregða út af hinum hefðbundna 

leikhússamning er hann að fljóta á öldunni sem áðurnefnd breyting á dýfhygli yfir í 

kvikhygli býr til. Í stað hinnar hefðbundnu upphöfðu tilfinningar sem fæst af því að fara í 

leikhús, að setjast inn í myrkvaðan sal til þess að fylgjast með verki óséður, þá færðu þá 

tilfinningu að þú sért að hanga og fylgjast með furðulegum veruleik líða hjá. Þú ert ekki 

krafinn til þess að vera óvirkur áhorfandi heldur mátt skrásetja upplifunina og deila með 

vinum þínum og verður meðvitaður um sjálfan þig í samhenginu. Ef þér leiðist máttu 

dreifa huganum á netinu eða nýta tímann og svara tölvupóstinum, það sama og þú myndir 

gera hvar sem er annarsstaðar. Þannig býr leikhús Spångbergs ekki til nýjan heim sem 

áhorfandinn stígur inn í, heldur verður einungis skrítinn hluti af hinum raunverulega heimi.   

 

Athygli og „leiðsla“, uppþjálfuð athyglisgáfa okkar hvað ákveðna hluti 

varðar. 

 

Spångberg refers to his work as choreography, not performance; there's a difference. "It's 

a tool for organising time and space," he explains, whereas performance is about being an 

entertainer. "And you are not here to be entertained."39 

 

Hans aðaláhugaefni er að móta tíma og rými en ég vil meina að hans þriðja mótunarefni sé 

athygli áhorfenda. Í öðru verki, La Substance, sem deilir á margan hátt fagurfræði og 

„leiðslu“ með Epic, þá er einu atviki lýst þar sem dansarar dansa rútínu úr takti hver við 

annan. Að lokum: 

Finally, the dancers synchronize, fusing their disparate motions into a show- stopping 

routine of pop virtuosity. Cameras and phones sprout from the audience to capture the 

moment, and the room seems to lift with the collective focus.40 

                                                 
39 sama 
40 Andrew Friedman. 2014. „Mårten Spångberg and the Vibe of Contemporaneity“ Duke University Press. 

bls.15 
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Áhorfendurnir, sem höfðu verið áhugalausir framanaf, lifna allir við þegar kunnugleg 

merki um áhugaverða list kvikna í algjöru poppi. Athygli þeirra er vakin með kunnuglegu 

poppinu sem vekur upp spurninguna: Erum við þjálfuð í að veita tilteknum hlutum athygli? 

 Á þessar spurningar spilar Spångberg í Epic þar sem meirihlutinn er það sem 

yfirleitt er kallað óathyglisvert en af og til á þessum fjórum klukkutímum sjáum við lítil 

kunnugleg atriði eða brot sem þætti athyglisvert að deila, til dæmis þegar leikhópurinn situr 

saman í hálfhring og syngur lag saman. Eða þegar dansarar raða sér upp í þægilega 

symmetrísk form. Þetta er eitthvað sem við þekkjum og vitum að þykir athyglisvert, þess 

vegna getum við deilt því óhrædd á snjallmiðlana.   

 Þá er ýmislegt óathyglisvert sem er til þess hannað að grípa athygli þína um 

stundarsakir áður en þú missir hana aftur. Sem dæmi þá dinglar einn dansarinn bjöllum í 

um 20 sekúndur, skerandi hljóð sem krefst athygli, en leggur þær svo niður hægt og 

hljóðlaust, og verkið heldur áfram á sínum hæga takti svo að maður dettur út þangað til 

tvær konur, sem hafa verið að klæða sig löturhægt í bleika latexhanska síðustu 10 

mínúturnar byrja að róta í kassa fullum af spýtum með miklum hávaða. Þessi skarpa 

breyting á hljóðheimi verksins vekur athygli þína en fljótt missirðu hana, því til lengdar er 

óáhugavert að fylgjast með konum róta í kössum fullum af spýtum. Þú dettur aftur út 

þangað til þú heyrir popplag sem þú kannt utanað, byrjar samstundis að tengja lagið við 

dansrútínuna sem þú ert að horfa á en hættir síðan að reyna að tengja það saman, því það 

tengist ekki, og hugur þinn reikar innan rýmisins, eða utan við það. Þú veist ekki hvort 

eitthvað spennandi mun gerast, þannig þú getur reikað inn og út úr verkinu, þú vilt ekki 

missa af en ert á sama tíma óviss um að eitthvað sé þar til þess að missa af þannig þú 

dvelur með annan fótinn í verkinu, hinn á miðlunum.   

  

Within the choreographer’s works, the question becomes one of potential: what can 

happen when we aren’t waiting for something to happen41 

 

Þetta er lykilspurning fyrir verkið Epic líkt og í tilfelli Real Magic. Bæði þessi verk búa til 

einhverskonar leiðslu fyrir áhorfandann. Áhorfandinn sekkur inn eða út úr verkinu og í 

leiðindunum og væntingarleysinu endurmótast tíminn og maður getur gleymt sér við að 

                                                 
41 Andrew Friedman. 2014. „Mårten Spångberg and the Vibe of Contemporaneity“ Duke University Press. 

bls.10 
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horfa á glimmerborða bærast í vindinum frá viftu. Væntingarnar hafa minnkað og litlu 

hlutirnir geta orðið áhugaverðir.  

 Titillinn Epic er kaldhæðinn leikur að verkinu sjálfu. Það sem undir eðlilegum 

kringumstæðum myndi kallast Epic, eitthvað stórfenglegt og aðkallandi er ekki til staðar í 

sýningunni. Hún reynir hinsvegar að verða andstæða orðisins epic í sem flestum flokkum 

að undanskildri lengdinni. 

 Fyrir bæði verkin er tími mikilvægur. Í Real Magic er tíminn mótaður með 

mislöngum endurtekningum þar sem ryþmabreytingar gera mögulegt að halda athygli 

áhorfenda. Hvað Epic varðar, rúmlega fjögurra tíma verk, þá tekur verkið það langan tíma, 

og gerir í því að fara hægt, að tíminn verður einhvernveginn endurskilgreindur. Bæði 

virðist það hafa tekið mun lengri tíma en 4 klukkutíma og mun styttri tíma.  

 

 



29 

 

4. Lokaorð 

Leikhúsið er frábrugðið snjallmiðlum samtímans fyrir þær sakir að það á möguleikann á að 

móta athygli okkar á fjölbreyttari vegu. Real magic sýndi okkur að við getum leyft 

athyglinni að festa rætur í einhverju öðru heldur en vanalega á meðan Epic reynir að skapa 

innan í kvikhyglisástandið sem einkennist af milliskiptri athygli. Leikhúsið getur krafst 

athygli okkar óskiptrar og veigrað sér við því að fylgja fyrrgreindri bylgju frá dýfhygli yfir 

í kvikhygli. Það getur leyft sér að vera „leiðinlegt“ sem er ómöguleiki í umhverfi annarra 

miðla sem keppast um athygli okkar nú á dögum. Á sama tíma getur það fylgt bylgjunni 

frá dýfhygli yfir í kvikhygli og leyft áhorfandanum að láta hugann reika til annarra miðla.  

 Við þessar athuganir má velta fyrir sér hvort snjallmiðlar samtímans geti snúið við 

blaðinu líkt og leikhúsið hefur gert. Geta snjallmiðlar búið sér til vettvang þar sem 

markmiðið þarf ekki að vera að halda athygli heldur eitthvað allt annað? Geta markmiðin 

breyst, í átt frá athygliskapphlaupinu í einhverja allt aðra átt, eða mun krafan um vöxt 

hamla því? 

 Þessari ritgerð hefur verið tíðrætt um markmið og gildi. Eins og farið hefur verið 

yfir deila listir og miðlar athyglishagkerfisins ekki markmiðum. Listir geta búið yfir 

margvíslegum markmiðum, til dæmis að skapa leiðslu, eða búa til fegurð. En öll búa þau til 

rödd. Listamaðurinn skapar sér rödd til þess að innihaldið sem hann hefur mótað, stundum 

yfir heila ævi, fái pláss í samfélagi okkar. Grunnmarkmið snjallmiðla er afturámóti miðlun 

miðlunarinnar vegna, rödd raddarinnar vegna, þar sem innihaldið er einungis tól til þess að 

krækja í athygli notandans og stækka þar með sjóði fyrirtækisins.  

 Í kaflanum um athyglishagkerfið var ályktað að einstaka atvik innan miðlanna geta 

verið jákvæð þó svo að heildaráhrif þeirra geti verið okkur slæm til lengri tíma litið. 

Höfundur vill hvetja lesendur til að nýta sér þessa stuttu innsýn inn í markmið þeirra miðla 

sem við notum flest dagsdaglega. Skoða hvernig notkunin er og sjá hvernig hægt er að 

hámarka jákvæða notkun, lágmarka neikvæða notkun og reyna að breyta rétt í því 

samhengi. Í stuttu máli að nota þá meðvitað því athygli okkar er tæmandi auðlind, hún 

þrýtur að lokum.  

 



30 

 

...we must reflect that, when we reach the end of our days, our life experience will equal 

what we have paid attention to, whether by choice or default.42 

 

Athyglin er okkur, og fyrirtækjum, ákaflega verðmæt og því er mikilvægt að leyfa ekki 

utanaðkomandi öflum að stunda rányrkju á henni. Við lifum á víðsjárverðum tímum þar 

sem nauðsynlegt er að spyrja okkur eftirfarandi spurningar: Viljum við vera vara?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 William James. Uppruni óþekktur.  
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