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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð eru birtar niðurstöður rannsóknar sem gerð var til að varpa ljósi á leiklist fyrir 

erlenda ferðamenn í Reykjavík. Menningartengd ferðaþjónusta er mikilvæg í borginni og er 

leiklist á Íslandi talin vera mjög kraftmikil og sérstök. Leitast var við að svara tveimur 

rannsóknarspurningum sem myndu á einhvern hátt veita innsýn í þessa afþreyingu fyrir 

erlenda ferðamenn. Í fyrsta lagi hvert framboðið er af leiklistartengdum viðburðum fyrir 

erlenda ferðamenn í Reykjavík og í öðru lagi, hvernig viðkomandi aðilar sjá fyrir sér 

listformið leiklist í Reykjavík með tilliti til ferðaþjónustu fyrir erlenda ferðamenn. Stuðst var 

við eigindlegar rannsóknaraðferðir í formi viðtala og einnig var lítil viðtalskönnun 

framkvæmd á gististöðum í borginni.  

 Helstu niðurstöður voru að framboðið virðist lítið en einungis var um eina sýningu að 

ræða þegar rannsókn var framkvæmd. Litið var til næstu mánaða og er önnur sýning í bígerð 

sem og götuleikhús auk þriggja leiklistarhátíða. Talið er að leikhús í hinu opna rými sem og 

hátíðirnar laði að sér erlenda ferðamenn. Viðmælendur voru sammála um að framboð væri of 

lítið og að nýta ætti leiklistina í meiri mæli fyrir erlenda ferðamenn. Listaformið leiklist á sér 

gott orðspor vegna trúar á fyrirbærið en samt sem áður virðist sem svo að lítil virðing sé borin 

fyrir því. Helstu hömlur voru að mati viðmælenda samvinna ferðaþjónustuaðila og listamanna 

og skortur á fé. Óskir viðmælenda voru mismunandi: Ferðaþjónustuaðilar vildu fá leiklist í 

formi kvöldskemmtunar fyrir ferðamenn en listamennirnir vonuðu að gæði yrðu í hávegum 

höfð við gerð sýninga fyrir erlenda ferðamenn. 

 

Lykilorð: ferðaþjónusta, leiklist, menningartengd ferðaþjónusta, leiklistartengd ferðaþjónusta, 

Reykjavík 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Theatre for foreign travelers: supply and basis in Reykjavík 

 

This article presents the results of a research, made about theatre for foreign travelers in 

Reykjavík. Cultural tourism is important for the city, and theatre in Iceland is seen as both 

powerful and special. This article seeks to answer two questions: What the supply of theatre 

based events for foreign tourists in Reykjavík is, and how participants of the research 

visualize the theatrical art form, concerning tourism for foreign travelers. This qualitative 

research was preformed in the form of interviews with miscellaneous parties connected with 

the subjects on which this thesis touches.  

The main results of the study show that the supply is low, as just one show was 

running during the time of the research. In the next months there will be another show and 

three theatre festivals, as well as a street theater, which will be performing throughout the 

summer. The participants agreed that the supply was scarce, especially considering the 

amount of opportunities available for this sort of entertainment. The reputation of this sort of 

theatre is mainly good, although it seems to lack some respect. The main restrictions were 

thought to be found within the communication between the artists and those working in 

tourism, as well as a general lack of funds. Those interviewed seemed to differ in their visions 

for the future of this kind of theatre: Those working in tourism spoke most of their longing for 

theatre in the form of evening entertainment, but the artists hoped that the quality of the 

theatre would end up as the main emphasis of aforementioned shows. 

 

Key words: Tourism, theatre, cultural tourism, theatre based tourism, Reykjavík 
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Þakkarorð 

 

Ég vil byrja á því að þakka öllum viðmælendum mínum fyrir skemmtileg viðtöl og 

fróðlega innsýn í heim leiklistar fyrir erlenda ferðamenn. Sömuleiðis er vert að þakka fyrir 

tímann sem þeir gáfu sér í að setjast niður og ræða þetta málefni. Ég vil auk þess þakka 

leiðbeinanda mínum henni Katrínu Önnu Lund, Dósent við Háskóla Íslands, fyrir alla 

hjálpina. Ólafi Jakobsyni, föður mínum og Erlu Sonju fyrir yfirlestur ritgerðarinnar sem og 

fjölskyldu og vinum fyrir þolinmæði og hughreystingar meðan á rannsókninni stóð.  
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1 Inngangur 

Ferðaþjónusta er mikilvæg fyrir afkomu okkar Íslendinga og ef til vill hefur það vægi 

aukist í efnahagskreppunni sem núna er á Íslandi. Spár eru uppi um aukinn fjölda 

ferðamanna til landsins og er það talið geta haft jákvæð áhrif á efnahaginn 

(Ferðamálastofa, 2010a). Margt er í boði fyrir ferðamanninn þegar hann heimsækir landið 

og hafa kannanir sýnt að náttúra landsins spilar stóran þátt í ákvörðun hans um að koma til 

Íslands. Hins vegar státar landið einnig af sögu og menningu sem er áhugaverð í augum 

erlendra gesta (Ferðamálastofa, 2009). Mikilvægi menningartengdrar ferðaþjónustu er talið 

vera að aukast (Hughes, 2000) og hefur Reykjavíkurborg það að markmiði í stefnum sínum 

að efla menningar og listarlíf borgarinnar í von um að laða til sín erlenda ferðamenn 

(Reykjavíkurborg, Menningar- og ferðamálasvið, 2009, 19). Innan menningar er hugtakið 

listir og innan lista eru sviðslistir. Sviðslistir eru tónlist, dans, leiklist og ópera (Hughes, 

2000) og er leiklist á Íslandi talin vera kraftmikil og sérstök að mörgu leyti. Hún er sprottin 

úr grasrótinni og sýna tölur að mjög mikil aðsókn og þátttaka í leiklist er meðal íbúa 

landsins (Sveinn Einarsson, 1998). Rannsakandi vill kanna hvernig leiklist í Reykjavík er 

nýtt í ferðaþjónustu, þar sem ferðaþjónustan er á uppleið að því er virðist og leiklistin 

sérstök. Rannsóknir hafa sýnt að leiklist spilar stóran þátt í ferðaþjónustu innanlands 

(Tómas I. Olrich, 2001) en ekki hafa verið gerðar rannsóknir á þætti hennar með tilliti til 

erlendra ferðamanna. Sýnt hefur verið fram á að leiklist er mjög mikilvæg fyrir 

ferðaþjónustu í London þar sem hverfið West End laðar til sín mjög marga ferðamenn 

(Hughes, 2000). Þó hefur borið á mikilli gagnrýni á West End þar sem talið er að verið sé 

að selja ferðamönnum dægrastyttingu fremur en djúpstæða leiklistarupplifun (Hughes, 

1998a). Að sjálfsögðu eru aðstæður aðrar hérlendis vegna til að mynda stærðarmunar og 

fjölda ferðamanna. Íslendingar hafa auk þess ekki verið að sýna gömul fræg leikrit eða 

söngleiki heldur hefur mikilvægi leiklistar fyrir sögu og menningarmiðlun verið til umræðu 

(Ingibjörg Þórisdóttir, 2008).  

Markmið rannsóknarinnar er að fá mynd af fyrirbærinu leiklist fyrir erlenda 

ferðamenn í Reykjavík. Þó svo að það þekkist að ferðamenn fari á íslenskar sýningar þar 

sem töluð er íslenska þá ákvað rannsakandi að takmarka sig við sýningar sem eru gagngert 

hannaðar fyrir erlenda ferðamenn. Að auki lítur rannsakandi til leiklistarhátíða þar sem 

sýningar eru stundum á öðrum tungumálum en íslensku sem og leikhús sem fer fram úti í 

hinu opna rými.  



 

2 

 Tveimur rannsóknarspurningum verður svarað með fyrirliggjandi gögnum sem og 

gögnum sem safnað var með opnum viðtölum. Rannsóknarspurningarnar eru:  

Hvert er framboðið af leiklistartengdum viðburðum fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík? 

Hvernig sjá viðkomandi aðilar fyrir sér listformið leiklist í Reykjavík með tilliti til 

ferðaþjónustu fyrir erlenda ferðamenn?  

 Með því að svara þessum spurningum vill rannsakandi reyna að átta sig á framboði 

leiklistar fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík sem og að sjá einhverja mynd af umgjörðinni 

í kringum fyrirbærið og hugmyndum viðmælenda um það.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

 

2.1 Ferðaþjónustan 

Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein er virðist í mestum vexti og er drifkraftur fyrir 

efnahagslega og félagslega þróun í heiminum (World Tourism Organization, 2009). Þessi 

sífellda þróun sem átt hefur sér stað undanfarin ár virtist þó vera að hægja á sér árið 2009. 

Það ár er talið vera eitt af erfiðustu árum í ferðaþjónustu frá upphafi og spila þar inn í 

efnahagsástand í heiminum, pólitísk spenna, náttúruhamfarir og inflúensufaraldur 

(UNWTO News, 2010). Bjartsýni virðist þó ríkja um árið 2010 og spáir World Tourism 

Organization 3% - 4% vexti í komum ferðamanna í heiminum (World Tourism 

Organization, 2010). Segja má að árið 2009 hafi hins vegar sýnt fram á aukningu í komu 

ferðamanna á Íslandi og er talið að árið sé stærsta ferðamannaár á landinu frá upphafi. 

Heildarfjöldi gesta var 566 þúsund sem er 0,7% aukning frá árinu áður. Þetta er öfugt við 

önnur lönd sem hafa séð fram á stöðnun eða samdrátt á árinu. Spáð er áframhaldandi 

fjölgun ferðamanna hérlendis árið 2010 vegna aukins sætaframboðs til landsins sem og 

hagstæðu gengi íslensku krónunnar (Ferðamálastofa, 2010a). Ferðaþjónustureikningar 

Hagstofunnar sýna að hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu hafi verið 11,5% árið 2006 

(Ferðamál og samgöngur, 2008) og að árið 2007 störfuðu 8.400 manns við ferðaþjónustu í 

landinu (Ferðamálastofa, 2010b). Það er því greinilegt að ferðaþjónusta í landinu er 

mikilvæg atvinnugrein og ef spár um aukinn fjölda ferðamanna rætast eykst það mikilvægi. 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur að mati sumra ekki notið jafn mikillar virðingar eins og aðrar 

atvinnugreinar í landinu. Þó er það þannig að litið er á ferðaþjónustuna sem nokkurskonar 

bjargráð þegar sultarólin herðist í landinu og er síðasta dæmið núna í efnahagshruninu sem 

byrjaði árið 2008. Það er því markmiðið núna á erfiðum tímum eins og í öðrum 

framleiðslugreinum að auka magn og í þessu tilviki er það að fjölga ferðamönnum (Gunnar 

Þór Jóhannesson, 2009). Íslensk náttúra og íslensk menning og saga eru aðal 

áhrifaþættirnir í ákvörðunartöku ferðamannsins um að ferðast til Íslands (Ferðamálastofa, 

2009). Samkvæmt nýrri könnun telja 33% erlendra ferðamanna á sumrin að menning og 

siðir hafi áhrif á ákvörðun þeirra um að ferðast til Íslands og 29% á veturna (Rannsóknir og 

ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 2010). 

 Ákveðið samband hefur verið milli menningar og ferðaþjónustu frá þróun hins 

síðarnefnda. Sambandið má meðal annars sjá í Grand Tour ferðunum sem einkenndu 

Evrópu á nítjándu öld. Hvatar til að fræðast um listir og sögu drottnuðu yfir ferðamennsku 
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á þessum tíma. Með tilkomu fjöldaferðamennsku á tuttugustu öldinni fóru hvatar ferðalaga 

hins vegar meira í áttina að því að slaka á, skemmta sér og komast frá hversdagsleikanum. 

Menningartengd ferðaþjónusta heldur þó velli að einhverju leyti og virðist vera að færast í 

aukana (Hughes, 2000).  

Í skýrslu sem gefin var út af samgönguráðuneytinu og var unnin með það í huga að 

nýta sóknarfæri ferðaþjónustunnar í menningartengdri ferðaþjónustu er menning skilgreind 

á ágætan hátt. Þar segir að „með menningu sé átt við það sérstaka svipmót, sem þjóðin 

hefur komið sér upp á rúmlega þúsund árum, og er enn að móta“ (Tómas I. Olrich, 2001, 

5). Þar er einnig tekið fram að áhrifavaldar okkar menningar séu margvíslegir. Þar á meðal 

er það lega landsins, náttúrulegar aðstæður, saga okkar, erlend tengsl og kannski helst sú 

sérstaða sem tungumálið skapar þjóðinni sem uppspretta og farvegur fyrir menningarleg 

verðmæti (Tómas I. Olrich, 2001). Það eru vissulega margar ástæður fyrir því að 

ferðamenn ferðast og mætti túlka menningartengda ferðamennsku sem „sérgreinda 

ferðaþjónustu, sem gerir menningu að vörumerki sínu með mismunandi hætti og leggur 

áheyrslu á menningu þjóðar eða svæðis og skilgreinir það sem aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn“ (Tómas I. Olrich, 2001, 13). Ef skoðaðar eru tölur frá ferðamálaráði, byggðar á 

könnun sem gerð var árið 2004, má sjá að um 45% erlendra ferðamanna sem koma til 

landsins á sumrin nýta sér þá afþreyingu er felst í menningarviðburðum (Ferðamálaráð 

Íslands, 2005).  

Menning áfangastaða er þó ekki einungis fyrir ferðamenn heldur nýta bæði 

ferðamenn og heimamenn sér menningartengd aðdráttaröfl. Samkvæmt Hughes (2000) er 

algengasta skilgreiningin á menningartengdum ferðalögum heimsóknir á staði tengda 

menningararfi (s.s. söfn og sögulegar byggingar), sjónlistastaðir (gallerí) og sviðslistastaðir 

(leikhús og tónlistarhús). Inni í hugtakinu menning er hugtakið listir og er fólk sem kann að 

meta listir oft talið menningarlegt. Aðsókn í listir almennt er talin vera vaxandi og er áhugi 

ferðamanna á listum og menningu þar af leiðandi einnig talinn vera að aukast. Innan 

sviðslista er tónlist, dans, leiklist og ópera sem sett er á svið fyrir áhorfandann (Hughes, 

2000). Með auknum áhuga ferðamanna á listum og menningu hafa borgir sem skortir hina 

hefðbundnu þætti ferðaþjónustunnar eins og strönd eða þekkt menningarverðmæti brugðið 

á það ráð að reyna að laða til sín ferðamenn með menningarviðburðum eða 

menningarverðmætum (Hughes, 2000).    
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2.2 Leiklistin 

Þó saga leiklistar á Íslandi sé ekki löng þá hefur hún skotið sterkum rótum. „Leikþörfin er 

manninum mjög frumstæð. Og rótgróin í tjáningu hans. Af göfgun tjáningarinnar sprettur 

sköpun, og leikurinn er frá upphafi ríkur þáttur í allri listsköpun“ (Sveinn Einarsson, 1984, 

5). Erlendur blaðamaður gekk það langt að lýsa Íslandi sem leiklistarparadís og leikvelli 

fyrir listamenn, þó svo að hér væru vandamál eins og annarsstaðar (Roberts, 2010). 

Ástæður fólks til að fara í leikhús eða á aðra listtengda viðburði eru eins mismunandi og 

fólk er margt. Talið er að þær séu t.d. að víkka sjóndeildarhringinn, virkja skynfærin, slaka 

á, komast í burtu frá hversdagsleikanum, láta sig dreyma sem og að vera með öðrum eða 

sýna sig og sjá aðra (Hughes, 2000). Á Íslandi njóta leiksýningar mikilla vinsælda og er 

leiklist mjög virkur þáttur í ferðaþjónustu innanlands (Tómas I. Olrich, 2001).  

 Íslensk leiklist á heima innan leiklistarhefðar í Evrópu með nokkrum 

undantekningum þó. Fyrir það fyrsta ber að nefna að íslensk leiklist er upprunnin í 

grasrótinni en ekki fyrir tilstilli kónga eða stjórnvalda eins og tíðkast annars staðar í 

Evrópu. Segja má að leiklistin sé ennþá grasrótarfyrirbæri þar sem óvenju margir 

Íslendingar hafa á einhvern hátt tekið þátt í leiklist. Mikil hefð er á Íslandi fyrir 

skólasýningum og heimildir eru fyrir slíku allt aftur til ársins 1740 í Skálholti (Sveinn 

Einarsson, 1998). Leiklist var drifin áfram af áhugafólki fram til ársins 1950 en þá urðu 

þáttarskil með tilkomu Þjóðleikhússins og þar með atvinnumennsku í leiklist (Tómas I. 

Olrich, 2001). Árið 2009 voru 5 atvinnuleikhús á Íslandi, sem sýndu 93 uppfærslur á 

leikárinu 2008-2009 fyrir 275 þúsund gesti (Hagstofa Íslands, á.á.a) og 42 áhugaleikfélög 

sem sýndu á leikárinu 89 uppfærslur og voru gestir um 40 þúsund (Hagstofa Íslands, á.á.b). 

Þessar tölur styðja það, sem er sérstakt við íslenska leiklist í öðru lagi. Það er erfitt að finna 

sambærilegar tölur um aðsókn í leikhús annarsstaðar í heiminum og er því Ísland mjög 

sérstakt hvað þetta varðar (Sveinn Einarsson, 1998). Að lokum þá er eitt af einkennum 

Íslenskrar leiklistar sú staðreynd að mjög mörg íslensk verk eru tekin til sýningar í 

íslenskum leikhúsum. Það er að vísu raunin hjá öllum stærri þjóðum eins og Bretlandi og 

Frakklandi en afar fátítt hjá smærri þjóðum (Sveinn Einarsson, 1998). Það má því segja að 

leiklist á Íslandi sé kraftmikil og stór þáttur í menningu landsins.  
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2.3 Reykjavíkurborg 

Í augum ferðamanna er Reykjavík þekktasti staðurinn á Íslandi og mikinn tekjuauka er að 

sækja í borgarferðir fyrir ferðamennskuna. Álitið er að ferðamannastraumur til 

Reykjavíkur, utan háannatíma, geti eflt menningarlíf og mannlíf borgarinnar 

(Höfuðborgarstofa, 2004). Í Reykjavík búa um 118.300 manns (Hagstofa Íslands, á.á.c) og 

er hún talin vera lykill að vexti menningartengdrar ferðaþjónustu á landinu 

(Höfuðborgarstofa, 2004). Í könnun meðal erlendra ferðamanna um þætti í ákvörðunartöku 

um að ferðast til Íslands var munur á þætti Reykjavíkur eftir árstíma. Á sumrin töldu 30% 

svarenda að Reykjavík hefði áhrif á heimsóknina en á veturna var hlutfallið um 48% 

(Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 2010).  

Reykjavíkurborg vill ýta undir þróun menningar og ferðaþjónustu í framtíðinni eins 

og margar aðrar borgir í heiminum. Árið 2004 gaf borgin út ferðamálastefnu sem gildir til 

ársins 2010 og nefnist Ferðamannaborgin Reykjavík. Á árinu 2009 gaf Menningar- og 

ferðamálasvið borgarinnar út starfsáætlun, Litrík menning – lifandi borg þar sem meðal 

annars segir að endurskoðun ferðamálastefnunnar sé meðal helstu verkefna. Í fyrra leit svo 

dagsins ljós menningarstefna borgarinnar sem ber heitið Menning er mannrækt og á hún að 

gilda frá 2009 til 2012. Höfundur vill skoða þessar stefnur og starfsáætlanir borgarinnar 

með tilliti til samspils ferðaþjónustu og leiklistar.  

 Í ferðamálastefnu borgarinnar er það haft að leiðarljósi að styrkja borgina á sviði 

ferðamála sem og að hún verði þekkt sem hrein og nútímaleg borg í nábýli við einstaka 

náttúru. Einnig er vonast eftir því að borgin verði vinæll áfangastaður allan ársins hring og 

það ýti undir atvinnu og menningarstarfsemi í borginni (Höfuðborgarstofa, 2004). Í 

menningarstefnu borgarinnar er leiðarljósið svohljóðandi „Reykjavík eflist sem höfuðborg 

menningar í landinu. Sjálfsmynd borgarinnar byggi á menningararfi, frjórri hugsun og 

frumkvæði. Menningarlífið einkennist af fjölbreytni og virkri þátttöku íbúa og gesta“ 

(Reykjavíkurborg, 2009, 3). Munurinn á þessum tveimur stefnum virðist vera að með 

ferðamálastefnunni sé verið að nýta náttúruna sem er utan við borgina sem aðdráttarafl og 

að aukin ferðaþjónusta muni ýta undir menningarstarfsemi í borginni. Í 

menningarstefnunni er hins vegar vonast til að borgarbúar ali með sér menningartengda 

sköpun og sjálfsmynd og þannig verði menningarlíf borgarinnar fjölbreytt með þátttöku 

íbúa jafnt sem gesta. Leiðarljós starfsáætlunar Menningar- og ferðamálasviðs borgarinnar 

er hins vegar svohljóðandi:  
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Reykjavík eflist sem höfuðborg menningar í landinu; alþjóðleg borg með frjóu 

listalífi, fjölbreyttu mannlífi og öflugri ferðaþjónustu. Menningarbragur 

borgarinnar styrki sjálfsvirðingu og treysti samkennd allra landsmanna og laði 

til sín gesti allt árið um kring. Sérstaða Reykjavíkur sem hreinnar og 

nútímalegrar menningarborgar í nábýli við einstæða náttúru sé þekkt og virt.  

(Reykjavíkurborg, Menningar- og ferðamálasvið, 2009, 19). 

 

Svo virðist sem búið sé að taka leiðarljós ferðamálastefnunnar og menningarstefnunnar og 

smella þeim saman. En við nánari athugun er alla vega einn mikilvægur munur og felst 

hann í orðinu að laða til sín. Hér er sem sagt gefið í skyn að menning borgarinnar muni 

laða til sín gesti en ekki að með gestunum eða þátttöku þeirra muni menning borgarinnar 

styrkjast. Þessi breyting hlýtur því að endurspegla vilja borgarinnar að styrkja menningu í 

borginni svo íbúar og ferðamenn geti notið hennar í framtíðinni.   

 Í stefnunum er einnig komið inn á leiklist og sviðslistir í borginni. Í 

ferðamálastefnunni er sagt að menning sé skilgreind sem ein af aðalstoðum greinarinnar og 

að vinna eigi að því að skapa sviðslistum og öðrum listum umgjörð til að ná til 

ferðamannana og þar með vinna nýja markaði fyrir listamennina (Höfuðborgarstofa, 2004). 

Í menningarstefnu borgarinnar er vonast eftir að hlutur menningar í efnahags- og 

atvinnulífi borgarinnar verði viðurkenndur og að sköpuð verði aðstaða og rými fyrir 

kraftmikið listalíf. Auk aðstöðu vill borgin veita listamönnum stuðning og vera í samstarfi 

við þá (Reykjavíkurborg, 2009). Þessar stefnur borgarinnar koma ekki á óvart þegar 

skoðaðir eru styrkleikar og veikleikar borgarinnar sem ferðamannaborgar. Einn af 

styrkleikunum er einmitt íslenskt listafólk og einn af veikleikunum skortur á 

menningarlegri afþreyingu (Höfuðborgarstofa, 2004). En núna eru aðrir tímar og margt 

hefur breyst síðan ferðamálastefnan var gefin út. Þó svo að í kjölfari hrunsins á Íslandi hafi 

ferðaþjónusta fengið aukið vægi í augum Íslendinga er mikil hætta á að uppbygging 

innviða, þar með talið bæði ferðaþjónustunnar og menningar, verði látin bíða eða mæta 

afgangi (Gunnar Þór Jóhannesson, 2009).  

 Það er talið mikilvægt að stjórnvöld styrki listir þar sem einn af eiginleikum lista er 

að draga til sín ferðamenn og skapa störf. Stjórnvöld eiga því að geta litið á styrki til lista 

sem einskonar fjárfestingu (Hughes, 2000). Styrkir koma í mismunandi formi og segir í 

starfsáætlun menningar- og ferðamálasviðs borgarinnar að miklar umbætur hafi verið 

gerðar á styrkjameðferð síðustu ára. Eitt af nýmælunum er sú áhersla sem þeir leggja á að 

bæta húsnæðisaðstöðu og er endurgerð Tjarnarbíós liður í því, en opnun Tónlistar- og 
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ráðstefnuhússins mun frestast um sinn. Einnig er tekið fram að með breyttu 

efnahagsástandi eykst þörfin fyrir framlagi hins opinbera til menningarlífsins. Talið er að 

hlúa þurfi að grasrótar- og tilraunastarfsemi þar sem hún sé oft vísirinn að því sem koma 

skal (Reykjavíkurborg, Menningar- og ferðamálasvið, 2009).  

 

2.4 Samspil leiklistar og ferðaþjónustu 

Talið er að listir almennt gefi áfangastöðum aukinn kraft og sérstæði (Tighe, 1985) og eru 

leiklist og leikhús álitin hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn í borgum þó svo að þau 

séu ekki endilega aðal ástæða heimsóknar (Hughes, 1998a). Jón Jónsson (1998) bendir á að 

hægt sé að auka skilning ferðamanna á menningu okkar og þjóðsögum með leikrænum 

hætti. Talið er að væntingar ferðamanna til uppsetningar á menningu og sögu séu öðruvísi 

en væntingar heimamanna. Erlendir ferðamenn eru taldir kjósa frekar að upplifa söguna í 

gegnum aðgengilega framsetningu (Anna Karlsdóttir, 2005). Guðrún Ólafía Brynleifsdóttir 

(2007) bendir á í ritgerð sinni um leiklist og ferðaþjónustu að upplifun áhorfandans fyrir 

sögunni sem sögð er verði sterkari og að leikhúsið sé vettvangur þar sem athygli leikara og 

áhorfenda skapi einstakt afl. Það má því álíta að leikhúsið sé tilvalið til að miðla menningu 

Íslands til erlendra ferðamanna og veita þeim afþreyingu í formi upplifunar.  

Samspil þessara tveggja greina er því þannig að ferðaþjónustan getur útvegað 

áhorfendur og listin er aðdráttarafl sem ferðaþjónustan getur nýtt sér (Hughes, 1998a). 

Margir koma að störfum við leiklist eins og leikskáld, leikstjórar, leikarar, sviðshönnuðir, 

búningahönnuðir, söngvarar, dansara, tæknifólk eins og ljósamenn og hljóðmenn sem og 

þeir sem eiga, reka eða vinna í húsnæðinu þar sem viðburðurinn er haldinn (Hughes, 

2000). Kostir þess að listir, og þar með leiklist, og ferðaþjónusta eigi gott samstarf eru 

margvíslegir. Fyrir listina má nefna atvinnu og innkomu, heimamenn hagnast á listinni og 

það gæti hugsanlega hjálpað til við að safna styrkjum ef bent er á að áhorfendur séu 

erlendir ferðamenn. Kostir fyrir ferðaþjónustuna eru að tilvist listarinnar getur haft áhrif á 

ákvörðun ferðamannsins um val á áfangastað jafnvel þó svo að ekki séu bein tengsl milli 

ferðaþjónustunnar og listarinnar. Ferðaþjónusta sem hefur menningu og listir að markmiði 

sínu er séð sem hagstæð vegna síaukinna vinsælda þeirrar afþreyingar (Hughes, 2000). 

Hugsanlegir ókostir þess að ferðaþjónusta og listir vinni saman geta verið að með því að 

hvetja ferðamenn sem áhorfendur er hætta á að listin verði að framleiddri ferðamannavöru 

frekar en upplifun og glati þar með upprunalegum tilgangi. Það gæti orsakað að litið verði 

á listina sem iðnað eins og ferðaþjónustan er (Hughes, 2000). Stundum hefur verið litið á 

ferðaþjónustuna sem eyðandi afl og því eðlilegt að vangaveltur séu uppi um að hún geti 
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kæft listir. Þessi kæfing gæti komið í formi þrýstings um að framleiða vinsælar afurðir fyrir 

ferðamannamarkaðinn (Hughes, 1998b). Það má því segja að samspil ferðaþjónustu og 

leiklistar, eins og annarra listgreina, sé viðkvæmt og þarfnist þess að jafnvægi sé á milli 

sköpunar og þarfarinnar til að lifa af eða með öðrum orðum skapa tekjur (Hughes, 1998b). 

Það er því mikilvægt að gott samstarf sé á milli aðila innan ferðaþjónustunnar og 

listageirans svo að sem flestir geti notið ánægjunnar sem hljóta má af listum almennt 

(Tighe, 1985). Það getur oft verið erfitt fyrir ferðaþjónustuaðila að selja ferðamönnum 

leiksýningar þar sem þeir panta oft ferðirnar með löngu fyrirvara. Það getur því reynst 

erfitt að halda sætum á sýningu sem ekki er víst að verði í langan tíma og ekki er víst að 

ferðamennirnir sæki eða hafi áhuga á. Sá viðburður sem virðist ekki eiga við þetta 

vandamál að stríða eru hátíðir, þá í þessu tilviki leiklistarhátíðir, þar sem þær eru 

skipulagðar langt fram í tímann. Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt fram á að 

listahátíðir spili stóran sess í borgum bæði fyrir heimamenn sem og leið til að draga að 

ferðamenn (Tighe, 1985).  

Ef finna á steina í vegi fyrir því að leiklist fyrir erlenda ferðamenn geti dafnað í 

Reykjavík má segja að stærsti steinninn sé tungumálið. Bent hefur verið á að einn af 

veikleikum Reykjavíkurborgar sé fábreytt framboð á menningarviðburðum á öðrum 

tungumálum en íslensku (Höfuðborgarstofa, 2004). Þetta ætti samt ekki að vera vandamál 

þar sem flestir Íslendingar eru taldir hafa gott vald á til dæmis enskri tungu sem og sú 

staðreynd að margir leiklistarnemar læra leiklist erlendis, þá sérstaklega í Bretlandi. 

Tímarnir breytast og mennirnir með og er leikhús talið eiga undir höggi að sækja í 

skemmtiiðnaði. Það má útskýra vegna samkeppni við aðra miðla því „afþreying er orðin 

svo fjölbreytt og aðgengileg að áhorfendur eru orðnir mjög vandfýsnir á hvernig þeir verja 

tíma sínum“ (Ingibjörg Þórisdóttir, 2008, 68). Það að miðla menningu og sögu okkar 

heimamanna til ferðamannsins snýst ekki eingöngu um tekjusköpun heldur er það einnig 

vegna löngunar landans til að fræða gesti um sögu okkar eða menningu. Verkefnin eru 

annars vegar styrkt af opinberum aðilum en oftar en ekki verða þau til hjá grasrótinni. Ekki 

er talið að þessi menningarmiðlun sé arðbær fyrir aðilana sem búa viðburðinn til en hún er 

samt mikilvægur óbeinn stuðningur við ferðaþjónustu í landinu (Ingibjörg Þórisdóttir, 

2008). 
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2.5 Horft yfir hafið til West End 

Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar um samspil ferðaþjónustu og leiklistar eru 

miðaðar að West End í London. Að sjálfsögðu er mjög mikill munur á London og 

Reykjavík hvað varðar stærð, íbúarfjölda og komur ferðamanna en oft getur verið gott að 

reyna að draga lærdóm af stóra bróður. London er miðstöð stjórnvalda og viðskipta í 

Bretlandi auk þess að vera vinsælasti áfangastaður landsins fyrir ferðamenn og einn af 

mikilvægustu áfangastöðum Evrópu (Hughes, 1998a). Ferðaþjónustan er fimmta stærsta 

atvinnugreinin í landinu og starfa 1,4 milljónir manns beint við hana. Um 33 milljónir 

manns heimsóttu England árið 2008 og er talið að aðalástæða heimsóknar sé saga, arfleið 

og menning landsins (Arts Council England, 2010). Í London er einn fjórði af öllum 

leikhúsum í Bretlandi og eru þau flest staðsett á West End sem álitið er mikilvægt 

aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Leikhúsin eru vel sótt af ferðamönnum og er talið að 

klasamyndun leikhúsa á West End sé þáttur í því (Hughes, 2000). Í rannsókn sem gerð var 

kom í ljós að einn af hverjum tíu erlendra ferðamanna gáfu í skyn að leikhús væru 

aðalástæða fyrir heimsókn til borgarinnar (Hughes, 1998a).  

Þróun leiklistarviðburða á West End má sterklega tengja við ferðamannamarkaðinn. 

Hverfið er meira séð sem staður til að fara á og eiga skemmtilega kvöldstund fremur en að 

vera vagga nýrra hæfileika og lista (Hughes, 1998a). Leikhús í London hafa verið 

gagnrýnd einmitt fyrir að vera gíruð inn á ferðamannamarkaðinn og er stundum talað um 

West End sem leiklistar-þemagarð sem ferðamönnum finnst þeir þurfa að heimsækja. 

Gagnrýnin hefur einnig falist í því að leiklistarviðburðir á West End séu meira í formi 

dægrarstyttingar en djúpstæðrar upplifunar og það sé það fyrra sem ferðamenn kjósi frekar 

(Hughes, 1998a). Til að koma til móts við langanir ferðamanna hafa leikhúsin og 

ferðaþjónustan gert upplifunina örugga og staðlaða í gegnum vöruvæðingu (e. 

macdonaldization). Á West End eru því ríkjandi söngleikir og gömul vinsæl leikrit sem 

talin er vera afleiðing þessarar vöruvæðingar og hefur sú þróun ekki alltaf verið vinsæl 

meðal þeirra sem vilja sjá önnur eldri leikrit eða nýjar leiksýningar. Taka skal fram að utan 

West End eru fjölmörg leikhús í London þar þessi þróun hefur ekki átt sér stað og mikil 

sköpun er í gangi (Hughes, 1998a). Flest leikhús eru rekin í hagnaðarskyni en þau reiða sig 

oft á styrki og framlög frá stjórnvöldum og öðrum og í Bretlandi eru framlög stjórnvalda 

mjög mikilvæg (Hughes, 2000). England virðist vera að komast í gegnum eina mestu 

efnahagslægð sem landið hefur upplifað síðan 1930. Það er vilji fyrir því að menning í 

Englandi blómstri og hafa rannóknir sýnt að mikil aðsókn er núna í menningu hvort sem 
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það eru gallerý, söfn, bókasöfn, leikhús eða tónlistarhús (Arts Council England, 2010). 

Ágætur fjárhagslegur stuðningur virðist vera við listir í Englandi og má þar nefna The 

National Lottery en listir eru eitt af aðal góðgerðarmálunum sem það styður. Frá stofnun 

þess árið 1994 hafa um tveir milljarðar punda verið lagðir til lista í Englandi (Arts Council 

England, á.á.). Eftir átak stjórnvalda í að styðja við bakið á listum í landinu hefur áhugi 

fólks til að upplifa listir og menningu sýnilega aukist. Það má til að mynda sjá á fjölda 

seldra aðgöngumiða í The National Theatre en sú tala hefur aldrei verið hærri (Arts 

Council England, 2010). Það virðist því sem svo að sú fjárfesting sem sett hefur verið í 

listir undanfarin ár sé að skila sér í Englandi og er það vonin að hún hjálpi til við 

efnahagslega bata.  
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3 Gögn og aðferðir 

3.1 Aðferðafræði 

Markmið félagslegra rannsókna er að rannsaka og varpa ljósi á hvernig mannfólkið byggir 

upp félagslegan veruleika. Til eru mismunandi aðferðir til að framkvæma félagslegar 

rannsóknir og eru eigindlegar rannsóknaraðferðir hluti þeirra. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru samheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð þar sem rannsakandinn er 

aðal rannsóknarverkfærið (Esterberg, 2002). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru túlkandi 

og byggja á kenningum um að veruleikinn sé félagslega skapaður. Þær einkennast af því að 

leitað er eftir skilningi á upplifun og tilfinningum fólks. Þetta er gert með því að setja sig í 

spor þeirra og reyna að skilja sjónarhorn þeirra (Taylor & Bogdan, 1998). Eigindlegir 

rannsakendur styðjast við aðleiðslu sem felst í því að byrjað er að safna gögnum, þau 

greind og því næst er sett fram tilgáta eða kenning sem byggist á því sem fundið var 

(Esterberg, 2002). Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á lýsandi gögnum þar sem leitast 

er við að skilja og túlka upplifun og tilfinningar hins rannsakaða (Taylor & Bogdan, 1998). 

Lýsandi rannsóknargögn eru vettvangsnótur, afrituð viðtöl, myndbandsupptökur, 

persónuleg gögn eða opinber skjöl og skýrslur (Sigríður Halldórsdóttir & Kristján 

Kristjánsson, 2003). Eigindlegir rannsakendur verða að reyna eftir fremsta megni að setja 

til hliðar eigin skoðanir, trú og fyrirfram ákveðnar hugmyndir um efnið sem þeir rannsaka. 

Þeir ættu að reyna að sjá hlutina eins og þeir séu að upplifa þá í fyrsta skiptið og ekki taka 

neinu sem sjálfsögðum hlut (Taylor & Bogdan, 1998).  Mikilvægt er fyrir rannsakendur að 

vera á varðbergi gagnvart þeim áhrifum sem þeir gætu haft á þann rannsakaða (Esterberg, 

2002). Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel þegar ekki er vitað fyrirfram hvað 

hugsanlega gæti fundist, dýpri skilnings er krafist, þegar skoða á hlutina í sínu eðlilega 

umhverfi og einnig þegar úrtakið er lítið (Sigríður Halldórsdóttir & Kristján Kristjánsson, 

2003). 

 

3.2 Framkvæmd rannsóknar og þátttakendur 

Við upphaf rannsóknartímabilsins var rannsóknaráætlun sett saman þar sem markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar voru mótaðar. Því næst var fyrirliggjandi 

gögnum safnað sem voru í formi skýrslna, bóka og fræðigreina. Ákveðið var að nota 

aðleiðslu við rannsóknina sem felst í því að gögnum er safnað, því næst fer úrvinnsla 

gagnanna fram og að lokum eru settar fram ályktanir og túlkanir. Frumgögnunum var 

safnað með opnum viðtölum (e. semistructured interview) þar sem áhersla er lögð á það að 
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viðmælendur lýsi upplifun sinni með sínum eigin orðum og opni sig um rannsóknarefnið 

(Esterberg, 2002). Höfundur útbjó viðtalsramma sem hann studdist við í viðtölunum en þá 

má sjá í viðauka. Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki vegna þekkingar sinnar 

eða reynslu af viðfangsefninu. Segja má að hálfgert veltiúrtak hafi einnig átt sér stað þar 

sem viðmælendur bentu oft á aðra sem gætu varpað ljósi á viðfangsefnið (Esterberg, 2002). 

Viðtölin fóru fram 12. – 24. apríl 2010 og voru allt frá 25-80 mínútur að lengd. 

Viðmælendur gátu svarað á opin hátt þó svo að rannsakandi hafi leitt viðtalið út frá 

viðtalsrammanum. Viðtölin voru tekin upp og afrituð og í kjölfarið voru greind þemu. Að 

því loknu voru viðtalsnóturnar greindar á ný út frá þemunum sem fundin voru (Esterberg, 

2002). 

Til að byrja með ákvað rannsakandi að ræða við aðila innan ferðaþjónustunnar og 

fyrir valinu urðu annars vegar þátttakandi sem starfar á Upplýsingarmiðstöð ferðamanna 

og hins vegar aðili á ferðaskrifstofu í Reykjavík. Ástæða þess að aðilarnir voru valdir var 

sú að rannsakandi vildi fá reynslu og upplifun ferðaþjónustunnar af leiksýningum fyrir 

erlenda ferðamenn. Þessir aðilar voru:  

Drífa Magnúsdóttir, verkefnastjóri Upplýsingarmiðstöðvar ferðamanna í Reykjavík. 

Viðtal fór fram miðvikudaginn, 14. apríl, kl 13:00.  

Þóra Björk Þórhallsdóttir, BS í ferðamálafræði frá HÍ, Deildastjóri hópadeildar (manager 

MICE) Nordic visitor.  

Viðtal fór fram mánudaginn, 12. apríl, kl 13:00. 

 

Rætt var við margvíslega aðila er koma að einhverju leyti að leikhúsi í Reykjavík, bæði 

aðila sem sýna eða hafa staðið fyrir leiksýningum fyrir erlenda ferðamenn sem og 

stjórnendur leiklistarviðburða sem á einhvern hátt laða til sín erlenda ferðamenn sem og 

heimamenn. Auk þess var rætt við aðila sem hyggja á sýningar fyrir erlenda ferðamenn í 

framtíðinni sem og staðarhaldara Iðnó og starfsmanns Bandalags íslenskra áhugaleikhúsa. 

Þátttakendur voru valdir vegna reynslu eða innsýnar inn í heim leiklistar og þá að einhverju 

leyti leiklistar fyrir erlenda ferðamenn. Þessir aðilar voru:  

 

Anna Bergljót Thorarensen, viðskiptafræðingur, eigandi Kraðak sem er leikhópur, 

umboðsskrifstofa og framleiðslufyrirtæki og sýnir meðal annars sýninguna Let´s talk 

Local. 

Viðtal fór fram miðvikudaginn, 14. apríl, kl 15:00.  

Ármann Guðmundsson, stúdent, starfsmaður Bandalags íslenskra áhugaleikfélaga, skrifar 
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leikrit og leikstýrir, semur tónlist og spilar.  

Viðtal fór fram fimmtudaginn, 15. apríl, kl 11:30. 

Ása Hauksdóttir, kennsluréttindi frá HÍ, evrópsk verkefnastjórnun á sviði menningar auk 

annarrar menntunar, deildarstjóri menningarmála Hins Hússins sem sér um Götuleikhúsið.  

Viðtal fór fram fimmtudaginn, 15. apríl, kl 15:00. 

Ásgerður Gunnarsdóttir, dansari og með BA úr fræði og framkvæmd frá LHÍ, nemandi í 

hagnýtri menningarmiðlun í HÍ, stofnandi og umsjónamaður ArtFart leiklistarhátíðar. 

Viðtal fór fram fimmtudaginn 15. apríl, kl 10:00. 

Benóný Ægisson, rithöfundur og sjálfstætt starfandi verkefnastjóri, höfundur 

leiksýningarinnar How Do You Like Iceland?. 

Viðtal fór fram fimmtudaginn 15. apríl, í gegnum tölvupóst. 

Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, BA í leiklist, leikari, leikhússtjóri Norðurpólsins. 

Viðtal fór fram mánudaginn, 12. apríl, kl 20:30. 

Kristín G.  Magnús, BA í leiklist, leikkona og eigandi Ferðaleikhússins sem meðal annars 

hefur sýnt sýninguna Light Nights í 40 sumur.  

Viðtal fór fram laugardaginn 24. apríl, kl 16:30. 

Margrét Rósa Einarsdóttir, staðarhaldari Iðnó, leiksýningin Light Nights hefur verið 

sýnd þar síðustu ár.  

Viðtal fór fram laugardaginn, 17. apríl kl 13:30. 

Ragnheiður Skúladóttir, BA í leiklist, MFA í leiklist, forseti leiklistardeildar 

Listaháskóla Íslands, framkvæmdarstjóri Lókal alþjóðlegrar leiklistarhátíðar. 

Viðtal fór fram þriðjudaginn, 13. apríl, kl 11:00.  

 

Auk ofangreindra þátttakenda var framkvæmd stutt viðtalskönnun mánudaginn 12. apríl á 

þremur gististöðum í Reykjavík og þeir voru Hótel Borg, Hótel Frón og Reykjavík 

Backpackers. Gististaðirnir voru valdir með það að leiðarljósi að fá sem breiðasta sýn þar 

sem staðirnir eru mismundandi hvað varðar verð á gistingu. Gengið var inn á gististaðina 

og starfsfólk móttökunnar spurt þriggja spurninga. Spurningarnar má sjá í viðauka. 

Viðtalskönnunin var framkvæmd til að auka sýn rannsakanda á hlið ferðaþjónustunnar er 

varðar leiklist fyrir erlenda ferðamenn.  
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4 Niðurstöður 

Lagt var upp með rannsóknarspurningarnar: hvert er framboðið af leiklistartengdum 

viðburðum fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík og hvernig sjá viðkomandi aðilar fyrir sér 

listformið leiklist í Reykjavík með tilliti til ferðaþjónustu fyrir erlenda ferðamenn. Við 

greiningu gagnanna sem aflað var voru ákveðin þemu fundin. Til að byrja með verður 

fyrstu rannsóknarspurningunni svarað og því næst verða birtar niðurstöður við ákveðin 

þemu sem hjálpa til við að svara seinni rannsóknarspurningunni.  

 

4.1 Leiklist fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík 

Er viðtölum og greiningu var lokið lá fyrir ágætis mynd af framboði leiksýninga fyrir 

erlenda ferðamenn. Þekkst hefur að ferðamenn í Reykjavík fari á íslenskar sýningar en 

tungumálið spilar þar nokkuð stóran þátt í því að þeir geri það ekki, eins og gefur að skilja 

(Ragnheiður Skúladóttir, 2010). Hér er þó eins og áður sagði miðað inn á sýningar í 

Reykjavík sem eru gagngert hannaðar fyrir erlenda ferðamenn eða leiklistarviðburðir þar 

sem erlendir ferðamenn eru hluti áhorfenda. Eins og staðan var á þeim tíma sem 

rannsóknin fór fram, vorið 2010, virtist vera lítið framboð af slíku efni.  

Eina sýningin, er rannsóknin fór fram, sem var í boði var fyrir erlenda ferðamenn er 

sýningin Let´s talk Local sem sýnd er kl 18:00 á Restaurant Reykjavík og fyrirtækið 

Kraðak ehf. stendur fyrir. Sýningin hefur verið sýnd á hverjum degi í nokkra mánuði en fer 

þó eftir því hvort einhverjir ferðamenn mæti. Sýningin er önnur í röðinni af „Let´s talk“ 

vörumerkinu en upphafið að því ævintýri var sýningin Let´s talk Christmas sem frumsýnd 

var 15. nóvember 2008. Sú sýning var einn klukkutími að lengd og var markmiðið að 

kynna íslenskar jólahefðir og menningu fyrir erlendum ferðamönnum. Sú sýning gekk að 

mati Önnu, eiganda Kraðak, mjög vel og í kjölfarið var því ákveðið að sýna sýninguna 

Let´s talk Local sem frumsýnd var 15. júlí 2009.  Sú sýning kynnir fyrir erlendum 

ferðamönnum sögu Reykjavíkur á gamansaman hátt allt frá árinu 330 fyrir Krist fram til 

dagsins í dag. Verkið er samið af Snæbirni Ragnarsyni og unnið með leikurunum og 

höfundi. Anna sagði einnig frá tveimur öðrum sýningum sem Kraðak býður upp á en það 

eru Let´s talk Valhalla sem segir frá goðafræðinni og Let´s talk Music sem segir frá 

íslenskri tónlistarmenningu. Þessar tvær sýningar eru ekki sýndar reglulega en 

ferðaskrifstofur eða ferðamenn geta pantað sýningarnar og þær eru ekki háðar 

staðsetningu. Það er einnig raunin með hinar sýningarnar sem Kraðak býður upp á, en það 
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er mikilvægt að þeirra mati að geta sýnt sýninguna nánast hvar sem er (Anna Bergljót 

Thorarensen, 2010).  

Þegar rannsakandi leitaði eftir upplýsingum um sýningar var það sýningin Light 

Nights sem var tíðast nefnd. Það kemur kannski ekki á óvart þar sem sýningin hefur verið 

sýnd á hverju sumri í 40 ár, að frátöldu sumarinu 2000. Á bak við þá sýningu stendur 

leikkonan Kristín G. Magnús og er sýningin elst leiksýninga fyrir erlenda ferðamenn 

hérlendis. Er rætt var við Kristínu kom í ljós að sýningin Light Nights verður ekki í sumar 

og eru því um kaflaskipti að ræða í framboði á leiksýningum fyrir erlenda ferðamenn. 

Kristín hefur haft það að markmiði í sýningunum að veita erlendum ferðamönnum innsýn í 

menningu okkar Íslendinga, þá sérstaklega þjóðararfinn. Sýningin hefur þó breyst í 

gegnum árin og hafa engar tvær uppfærslur af Light Nights verið með nákvæmlega sama 

efni fyrir utan söguna um Djáknann á Myrká (Kristín G. Magnús, 2010).  

Rannsakandi fékk upplýsingar um tvær sýningar sem höfðu verið sýndar fyrir 

erlenda ferðamenn á síðustu árum og fannst rétt að benda á þær. Annars vegar er það 

sýningin How Do You Like Iceland? sem frumsýnd var síðsumars árið 2005 á Kaffi Sólon 

og svo sýnd í Iðnó sumarið 2006. Sýningin féll vel í kramið hjá útlendingum sem 

Íslendingum og var það Benóný Ægisson sem skrifaði verkið. Hitt verkið var Ferðir 

Guðríðar sem samið var af Brynju Benediktsdóttur. Verkið var sýnt á mörgum 

tungumálum um allan heim og meðal annars sýnt á ensku fyrir erlenda ferðamenn í 

Skemmtihúsinu á árunum 1999 til 2002 við góðar undirtektir (Ingibjörg Þórisdóttir, 2008).  

Þar sem taldar hafa verið upp sýningar sem eru núna eða voru sýndar á síðustu 

árum er rétt að kynna hvað er í boði á árinu 2010. Til að byrja með er vert að nefna 

sýninguna Sellófan, einleikur Bjarkar Jakobsdóttur sem frumsýndur var fyrir átta árum. 

Þann 24. júní næstkomandi verður einleikurinn frumsýndur í Iðnó á ensku og er það 

Þórunn Lárusdóttir sem fer með hlutverkið. Verkið fjallar um nútímakonuna og barráttu 

hennar við að takast á við hið daglega líf. Áætlað er að sýna tvær til þrjár sýningar í viku 

fyrir erlenda ferðamenn. Það er fyrirtækið Reykjavík by day and night sem kemur að 

uppsetningunni (Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 2010, 24. apríl). 

 Þrjár leiklistarhátíðir verða í Reykjavík á árinu 2010 og verða sum verkanna flutt á 

ensku. Hátíðirnar eru taldar draga til sín erlenda ferðamenn hvort sem um fagaðila eða 

áhugafólk um sviðslistir er að ræða. ArtFart hátíðin fer fram dagana 5.-22. ágúst og er 

hátíðin fyrir íslenska sem erlenda listamenn. Ásgerður, umsjónamaður hátíðarinnar, vill 

meina að hún sé hálfgerður stökkpallur fyrir fólk í námi, sem er að ljúka námi eða vill 

koma sér á framfæri. Hátíðin hefur verið haldin árlega frá árinu 2006 og fer hún stækkandi. 
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Á dagskránni í ár er að gera hátíðina meira sýnilega fyrir erlenda ferðamenn sem eru á 

landinu á meðan hún fer fram (Ásgerður Gunnarsdóttir, 2010). Lókal leiklistarhátíðin 

verður haldin í þriðja sinn, dagana 1.-5. september. Hátíðin er atvinnuhátíð og miðar að því 

að kynna íslenska leiklist fyrir Íslendingum og erlendu áhuga og atvinnufólki í leiklist sem 

og að kynna erlenda leiklist fyrir Íslendingum. Sumar sýningarnar verða á ensku þar sem 

bæði er um erlenda leikhópa að ræða sem og að sumir íslenskir hópar kjósa að hafa 

sýninguna á ensku. Erlendir aðilar hafa verið duglegir að sækja hátíðina og nota jafnframt 

tækifærið til að kynna sér Ísland meðan á dvöl stendur (Ragnheiður Skúladóttir, 2010). 

Þriðja hátíðin er alþjóðlegi sviðslistaviðburðurinn Keðja sem haldin verður í Reykjavík 

dagana 8. – 10. október. Gert er ráð fyrir yfir 300 erlendum gestum á hátíðina og er hún 

haldin á vegum Íslenska dansflokksins, Listaháskóla Íslands, Borgarleikhússins, Sjálfstæðu 

leikhúsanna og Reykjavík Dance Festival (Sjálfstæðu Leikhúsin, 2010).  

 Að lokum í þessari upptalningu á leiksýningum og viðburðum ber að nefna 

Götuleikhús Hins Hússins. Leikhúsið hefur að mati Ásu verið ómissandi þáttur í lífi gesta 

og gangandi í borginni undanfarin sumur. Um er að ræða níu stöðugildi fyrir ungt fólk á 

aldrinum 16-25 ára og með hópnum starfar leikstjóri og búningahönnuður. Æft er allt 

sumarið og farið út á götur og torg borgarinnar með það markmið að gefa borgarbúum og 

ferðamönnum óvænt stefnumót við listagyðjuna. Götuleikhúsið hefur starfað í þeirri mynd 

sem það er í dag frá árinu 1994 og sóttu í ár 250 ungmenni um stöðugildin níu (Ása 

Hauksdóttir, 2010).  

 

4.2 Orðspor leiklistar fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík 

Í þessum kafla verður skoðað orðspor leiklistar fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík. Það 

verður skoðað út frá þremur þáttum sem eru álit viðmælenda á fyrirbærinu, álit þeirra á 

framboði leikins efnis fyrir erlenda ferðamenn og að lokum mikilvægi leiklistar fyrir 

erlenda ferðamenn að mati viðmælenda.  

Íslensk leiklist er að mati Ármanns í frekar háum gæðaflokki og vekur áhuga. Þessu 

er Ragnheiður sammála og segir að íslenskir leikarar veki alltaf athygli og það sé vegna 

einhvers krafts sem fólk skynjar í gegnum leikara, leikstjóra og leikskáld. Segir hún 

jafnframt „Menningin á eftir að bjarga orðspori okkar. Við erum í djúpum skít, held að við 

vitum ekki hvað orðspor okkar hefur beðið mikinn hnekk undanfarin ár. Menningin er það 

sem við höfum og höfum verið þekkt fyrir“ (Ragnheiður Skúladóttir, 2010). Þóra og Drífa 

eru sammála um að eftirspurnin hjá ferðamönnum sé ekki mikil almennt, þó svo að fólk sé 
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forvitið að vita hvað það geti gert í Reykjavík á kvöldin. Þóra bendir á að það vanti 

einhverja afþreyingu, sérstaklega á veturna þegar ferðamenn heimsæki borgina. Á sumrin 

aftur á móti fari ferðamennirnir frekar að skoða náttúru landsins. Að hennar mati er það 

sérstaklega mikilvægt núna að afþreying aukist þar sem mikið er um atvinnulaust fólk í 

landinu, listafólk sé að blómstra og komur ferðamanna að aukast. Ásgerður segir að með 

ArtFart hátíðinni megi sjá hversu mikil gróska og sköpunargleði sé í sviðslistum á Íslandi. 

Hún telur jafnframt að leiklist fyrir erlenda ferðamenn sé góð leið til að afla tekna, en fólk 

sé ef til vill ekki að átta sig á þessum markaði.  

Nokkrir viðmælendur bentu á vandamálið sem fylgir tungumálinu. Drífa bendir á 

að auk þess að ferðamenn skilji ekki íslensku þá séu einnig til erlendir ferðamenn sem ekki 

treysta sér til að sitja heila sýningu á ensku. Ragnheiður telur að tungumálið standi okkur 

nærri og þess vegna mætti gera meira af textaþýðingum, hafa textavélar eða gera ítarlega 

úrdrætti úr verkum sem sýnd eru á íslensku. Erlendir gestir geti vel notið þess að fara 

einnig á sýningar á íslensku svo lengi sem það sé komið til móts við þá á einhvern hátt. 

Ása telur að Götuleikhúsið sé „óháð tungumáli, er sjónræn upplifun“ og því skipti 

tungumálið ekki máli fyrir áhorfendur (Ása Hauksdóttir, 2010).  

Um framboð af leiklistartengdu efni fyrir erlenda ferðamenn voru viðmælendur 

sammála um að það væri ekki mikið og mætti vera meira. Að mati Bjarkar Jakobsdóttur 

hefur úrval af menningarviðburðum fyrir erlenda ferðamenn lengi verið lélegt (Hólmfríður 

Helga Sigurðardóttir, 2010, 24. apríl). Flestir viðmælendur nefndu sýningarnar Light 

Nights og Let´s talk Local sem dæmi um eitthvað sem væri í gangi. Að mati Ásgerðar er 

mikið stílað inn á söguna og menninguna í sýningum fyrir ferðamenn. Hún telur að það sé 

frekar einhæft og bendir á að maður fari ekkert endilega til Bretlands og sjái sýningu um 

sögu Bretlands. Ferðamenn hafi líka áhuga á að sjá sýningar sem fjalla um eitthvað annað 

og því vel við hæfi að hafa bæði. Guðjón telur að ferðamannaleikhúsbransinn á landinu sé 

á skrýtnum stað og það megi útskýra með að lítið framboð hafi verið í gegnum árin og 

einungis Light Nights verið í boði lengi vel. Hann segist upplifa hálfgerðan kjánahroll 

þegar hann hugsar um sýninguna. Hann bendir þó á að ef sýningin hefði verið friðuð eins 

og hún upphaflega var þá væri hún eiginlega komin hringinn og gæti því verið spennandi 

fyrir ferðamanninn að sjá. Anna segir að orðspor Light Nights sé ekki gott, Ása tekur í 

sama streng og Drífa segir að sýningin sé barn síns tíma. Guðjón segir að það vanti metnað 

í sýningar fyrir erlenda ferðamenn almennt og oft virðist sem svo að búið sé að rusla 

einhverju saman til að mjólka ferðamennina. Ragnheiður segir að hún vilji gæði og að þau 

þurfi að vera í fyrirrúmi í sýningum almennt. Margrét segir að þeir sem hafi komið á Light 
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Nights sýninguna hafi verið mjög ánægðir en sýningin hafi það orð á sér að vera svolítið 

gamaldags meðal Íslendinga. Það sé slæmt þar sem margir hefðu ekki séð sýninguna og 

vita því ekki hvernig hún er. „Ég er hrædd um að þetta hafi dregið úr sölu, þeir sem mæla 

með gera það ekki því þeir heyra að hún sé gamaldags... selja ekki ef þeir halda þetta“ 

(Margrét Rósa Einarsdóttir, 2010). Kristín segist hafa fundið fyrir því að það sé ekki 

móðins að sýna forna menningu en furðar sig á umtalinu um sýninguna þar sem margir 

hefðu aðeins heyrt af henni en ekki komið að sjá hana. Hún segir einnig að að sjálfsögðu 

hefði hún ekki verið svona lengi að ef hún hefði ekki eitthvað að bjóða.  

 Þegar viðmælendur voru spurðir út í mikilvægi leiklistar fyrir ferðaþjónustu sem 

og mikilvægi þeirra viðburða fyrir ferðaþjónustuna voru þeir allir sammála um að það væri 

mikið. Þóra telur að þó svo að meirihluti ferðamanna komin hingað vegna náttúrunnar þá 

sé alltaf áhugi á menningunni fyrir hendi. Hún telur að leikur, söngur eða önnur listræn 

tjáning geti gefið ferðamanninum innsýn inn í náttúru Íslendinga. Drífa tekur fram að ef 

mikið sé um viðburði í Reykjavík sé líklegra að ferðamaðurinn dvelji lengur í borginni. 

Ragnheiður bendir á að með Lókal hátíðinni, hvort sem hún sé kveikjan að ferðalaginu eða 

ekki, þá skapist tækifæri fyrir ferðaþjónustuna. Fyrirtæki græði þar sem fólk kemur 

erlendis frá til að taka þátt. Hennar framtíðarsýn er sú að „ferðamenn laðist að 

viðburðinum og þá græði Reykjavík“ (Ragnheiður Skúladóttir, 2010). Anna telur einnig að 

Let´s talk sýningarnar séu mikilvægar fyrir ferðaþjónustu í Reykjavík. „Þessi mikla 

menningarþjóð með fjögur stór leikhús og tugi minni... að við bjóðum ekki upp á sýningar 

fyrir erlenda ferðamenn er mjög skrýtið“ (Anna Bergljót Thorarensen, 2010). Ása telur 

mjög mikilvægt að þegar ferðamaðurinn kemur til borgarinnar þá taki á móti honum líflegt 

borgarlíf. Að hennar mati er götuleikhúsið góð fjárfesting fyrir landið í heild sinni og gefi 

borginni jákvæðara yfirbragð fyrir borgarbúa sem ferðamenn. Að mati Margrétar þá hefur 

Light Nights átt stóran þátt í að gleðja útlendinga og þá sérstaklega á árum áður þegar 

upplýsingar um sögu og menningu voru ekki jafn aðgengilegar.  

4.3 Samvinna milli aðila 

Í þessum kafla verður skoðuð samvinna og samskipti ferðaþjónustuaðila og listamanna. Til 

að gera það verða fyrst kynntar niðurstöður viðtalskönnunar á gististöðum í bænum. Því 

næst verða skoðuð samskipti og samvinna ferðaþjónustuaðila við listamenn sem standa að 

sýningum og viðburðum. Að lokum verður litið á hvaða álit listamennirnir hafa á 

samskiptum og samvinnu við ferðaþjónustuaðila.  

 Eins og sagt var frá áður var lítil viðtalskönnun framkvæmd á gististöðum í 
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borginni. Starfsfólk í móttöku var spurt hvort það yrði vart við áhuga ferðamanna á 

leiksýningum í borginni, hvaða sýningum það viti af og að lokum hvort það þá benti 

ferðamönnum á þær sýningar. Á Hótel Borg fengust þau svör að lítill áhugi væri meðal 

ferðamanna en þó nokkur á óperu og söngleikjum. Bent var á að ferðamenn hefðu helst 

áhuga á náttúrunni. Vitneskja um sýninguna Let´s talk Local var til staðar og voru 

ferðamenn látnir vita af henni. Starfsfólk Hótel Frón greindi frá því að lítill sem enginn 

áhugi væri hjá ferðamönnum á leiksýningum. Ekki var vitað um neinar sýningar og töldu 

starfsmenn að það væri vegna skorts á auglýsingum. Starfsmennirnir yrðu að vita af þessu 

til að geta bent á það. Á Reykjavík Back Packers fengust þau svör að ekkert væri spurt um 

leiksýningar og því lítill áhugi til staðar. Starfsfólk vissi af Let´s talk Local og let´s talk 

Christmas og væru að bjóða miða á þær sýningar en hefðu enga selt. 

 Þóra sem starfar á ferðaskrifstofu í borginni segir að fólk með viðburði komi til 

þeirra með bæklinga. Einnig væri mikið um það að starfsfólki skrifstofunnar væri boðið á 

viðburðinn svo þeir viti með hverju þeir séu að mæla. Svo var raunin með til dæmis Let´s 

talk Local og sé þeirra bæklingur því settur í pakka sem ferðamenn fá í hendurnar. Hún 

bendir á að skortur sé á auglýsingum til ferðamanna hvað þetta varðar en þó sé Visit 

Reykjavík vefurinn með góðann viðburðalista. Hún tekur fram að hótel séu mjög mikilvæg 

í markaðssetningu en segir samt: „spurning hvort hótel og ferðaskrifstofur séu nógu 

duglegar að presentera það sem er í gangi, góður sölumaður á að vita hvað sé í gangi og 

vera duglegur að skoða“ (Þóra Björk Þórhallsdóttir, 2010). Drífa á Upplýsingamiðstöð 

ferðamanna hefur sömu sögu að segja. Fólk komi með upplýsingarnar til þeirra og þegar 

þau hafa tök á því þá fari þau á viðburði til að kynna sér þá. Hún bendir samt sem áður á að 

til dæmis með Let´s talk Local sýninguna þá sé erfitt að vita hvenær sýningar eru.  

 Ekki er laust við það að höfundur hafi fundið fyrir ákveðnum hita hjá nokkrum 

listamönnum er talið barst að samskiptum við ferðaþjónustuaðila. Þó sagði Ragnheiður að 

hótel og upplýsingamiðstöðvar væru dugleg að benda á Lókal leiklistarhátíðina þar sem 

hún væri gott tækifæri fyrir erlenda ferðamenn að kynna sér íslenskar sviðslistir. 

Viðmælendur sem á eftir koma höfðu ekki eins góða sögu að segja. Anna sem sér um 

sýninguna Let´s talk Local bendir á að allt sem gerist í þessum bransa sé tengt 

ferðaskrifstofunum. Ferðaskrifstofurnar vilja ekki hætta á það að selja eitthvað sem svo 

hættir og þess vegna taki það langan tíma fyrir leiksýningu sem hennar að komast á kortið. 

Ferðaskrifstofur eru aðeins byrjaðar að panta núna en það sé vegna þess að þau hafi staðið 

vaktina í þrjú ár. Einblöðungum er dreift á öll hótel og stærri ferðamannastaði og í sumar 

mun sýningin vera auglýst í hótelbókinni sem verður inni á 90% hótelherbergja í borginni. 
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Hún vill meina að ferðaþjónustan eigi að taka höndum saman um að stækka Ísland þar sem 

við höfum upp á svo margt að bjóða. „Allir fara gullna hringinn en það er ekkert endilega 

það flottasta. Verum montnari af öllu hinu, gera meira út á alla flottu listamennina“ (Anna 

Bergljót Thorarensen, 2010). Ása segist verða að skella skuldinni á ferðaskrifstofurnar og 

þá sem skipuleggja ferðaþjónustuna. Hún tekur sem dæmi leiksýninguna How Do You 

Like Iceland? sem var vel tekið og vel kynnt en ekkert seldist. Hún segir að það þurfi 

sterka samvinnu og samtillt átak aðila innan leiklistarinnar, menningarlífsins og 

ferðaþjónustunnar. Benóný sem sá um sýninguna How Do You Like Iceland? er sammála 

og segir „Aðal akkilesarhællinn voru íslenskir ferðaþjónustuaðilar. Fyrra árið buðum við 

starfsmönnum ferðaskrifstofa og hótela á sýningarnar en þeir skiluðu sér ekki vel og virtust 

lítinn áhuga hafa á menningartengdri ferðamannaþjónustu“ (Benóný Ægisson, 2010). Hann 

heldur áfram og segir að ferðaþjónustan hér sé mjög græjumiðuð og að menn selji frekar 

jeppaferðir á jökla en leikhúsferðir. Margrét segir að ferðaþjónustuaðilarnir séu stærsta 

hindrunin og að þeir séu mjög fastheldnir, vilji bara fara sama hringinn út úr bænum með 

ferðamennina. Kristín telur að það sé eitthvað verulega rangt í gangi á höfuðborgarsvæðinu 

á milli ferðaþjónustuaðila og þeirra sem eru með eitthvað í boði. Hún bendir á að hún hafi 

ítrekað beðið mismunandi ferðaþjónustuaðila að láta ferðamenn vita af sýningunni en 

stundum hafi hún hreinlega fengið þau svör að það sé ekki hægt. Hún var ekki að biðja þá 

um að hrósa sýningunni heldur bara að láta vita að hún sé í gangi. Kristín telur einmitt að 

það sé gott fyrir alla aðila að margt sé í boði fyrir ferðamanninn þar sem smekkur manna er 

misjafn. „Maður á ekki að þurfa að berjast við landa sína við að koma sýningu á framfæri“ 

(Kristín G. Magnús, 2010). Hún bendir á að besta auglýsingin sé hið talaða orð frá manni 

til manns. „Margir Íslendingar í ferðaþjónustunni segja ekki frá hvað er að gerast hverju 

sinni í borginni. Í þeim hópi eru t.d. margir fararstjórar. Það vantar eðlilega 

upplýsingamiðlun. Það þarf að þjálfa ferðaþjónustufólk betur“ (Kristín G. Magnús, 2010).  

4.4 Peningar, aðstaða og stuðningur  

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu eitthvað standa í vegi fyrir því að framboð á  

sviðslistum fyrir erlenda ferðamenn gæti aukist í Reykjavík. Að margra mati eru það helst 

samskipti við ferðaþjónustuaðila eins og rætt var um í kaflanum á undan. Aðrir þættir sem 

gætu haft áhrif voru til að mynda peningar og aðstaða.  

 Peningar eru nauðsynlegir fyrir alla viðburði og ræddu viðmælendur annars vegar 

um tekjur af sýningum og viðburðum og hins vegar um styrkveitingar. Flestir viðmælendur 

nefndu að peningar væru sá þáttur sem komið gæti í veg fyrir aukningu í þessum geira. 
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Drífa bendir á að það sé hark að setja saman sýningu og vita ekki hversu margir gestir 

komi á hana. Anna bendir á að það sé ekki nóg að vera með góða sýningu heldur sé 

markaðssetningin á henni mjög mikilvæg til að fá áhorfendur. Ármann vill meina að oft 

séu ekki mikil laun í boði í þessum bransa og þess vegna ekki allir tilbúnir að fara út í 

þetta. Með þrautsegjunni sé þetta þó hægt og fólk þurfi að sanna sig áður en það fær styrki. 

Margrét hefur fundið fyrir þessu á þeim árum sem hún hefur rekið Iðnó og segir:  

 

Það er erfitt að vera með sýningu ef þú veist ekkert hvort einhver sé að koma 

eða ekki. Það þarf að vera á styrkjum því einstaklingar geta ekki haldið þessu 

úti hjálparlaust. Þegar loksins einhver áttar sig á þessu þá ertu búinn að gefast 

upp því þetta er búið að kosta svo marga peninga.  

(Margrét Rósa Einarsdóttir, 2010).  

 

Hún bætir við að menningartengd ferðaþjónusta eigi alltaf í erfiðleikum því enginn vinnur 

ókeypis og því kostar það peninga, aftur á móti sé náttúran á Íslandi ókeypis. Ragnheiður 

vill að Íslendingar geri sér grein fyrir því hversu mikils virði menningin okkar er og að hún 

kostar peninga. Anna segir að þau sem standa að sýningunni Let´s talk Local hafi staðið 

vaktina alla daga og að þetta muni skila sér en taki tíma. Hún segir einnig að þau hafi ekki 

hlotið neina styrki en séu í góðu samstarfi við Restaurant Reykjavík þar sem sýningin fer 

fram og það sé það samstarf sem hafi haldið í þeim lífinu. Hvað styrkveitingar varðar segir 

hún að þau „voru kannski vitlaus að biðja ekki um styrki í byrjun og tilgangslaust að fá 

styrk þegar byrjuð... okkur vantaði kannski stuðning við að vera viðurkennd“ (Anna 

Bergljót Thoranensen, 2010). Ragnheiður segir að það sé grettistak að byrja með viðburð 

eins og Lókal og að þau hafi fengið mjög góðan styrk fyrsta árið. En með versnandi 

efnahagsástandi hafi styrkir farið lækkandi en þar sem hátíðin virðist vera komin með 

ákveðið traust þá fá þau ennþá styrki að einhverju leyti frá til dæmis Reykjavíkurborg. 

Ásgerður segir að hátíðin ArtFart hafi fengið einhverja styrki en að það sé erfitt að vita 

hvert á að sækja styrkina. Reykjavíkurborg rekur Hitt Húsið en samt er það ósk Ásu að 

meira fjármagn fari í Götuleikhúsið. Kristín segir að fyrstu árin hafi hún fengið litla sem 

enga styrki en það hefði verið í lagi þar sem ferðaskrifstofur og ferðaþjónustan hafi staðið 

með henni. Hún segir að það hafi gengið á ýmsu í gegnum áratugina og að hún hafi fengið 

fjárframlög af fjárlögum Alþingis þó lítið væri. Hún mun ekki vera með Light Nights 

sýninguna þetta árið þar sem hún fékk ekki styrki.  
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Við höfum alltaf orðið að gera mikið úr litlu, sníða okkur „stakk eftir vexti“. 

Flestir halda að Reykjavíkurborg hafi veitt okkur styrki, það er nú varla hægt 

að tala um það. Einhverjar ofurlitlar upphæðir fengum við í örfá ár og smá 

lækkaða leigu í Tjarnarbíói þegar við leigðum þar af borginni. Þó má nefna það 

að fyrrverandi borgarstjóri Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson kom og sá sýningu hjá 

okkur og kom því til leiðar að borgarráð veitti okkur kr. 300 þúsund. 

Núverandi borgarstjóri svarar okkur ekki þó við höfum boðið henni og hennar 

fylgdarliði á sýningu s.l. sumar. Yfirvöld Reykjavíkurborgar sniðganga okkur 

algjörlega. 

(Kristín G. Magnús, 2010).  

  

 Aðstöðuleysi var annað sem viðmælendur nefndu að gæti staðið í vegi fyrir því 

að framboð á leiklist fyrir erlenda ferðamenn myndi aukast. Guðjón segir að það sé það 

fyrsta sem hann hugsi um sem gæti hamlað aukningu. „Við eigum æðisleg hús í hjarta 

borgarinnar. Guð má vita hvenær Tjarnarbíó klárast“ (Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, 

2010). Ragnheiður bendir á að aðstöðuleysið snúist einnig um peninga. Skrýtið að það 

vanti aðstöðu þar sem að á Íslandi eigum við nóg af steinsteypu, en það vantar þetta black 

box, hrátt rými sem er opið fyrir öllum möguleikum, sem Tjarnarbíó verður.  
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4.5 Hugmyndir viðmælenda 

Að lokum verður litið til hugmynda viðmælenda um framtíðina varðandi ónýtt tækifæri og 

möguleika í leiklist fyrir erlenda ferðamenn.  

 Til að byrja með er vert að athuga hvað ferðamálaaðilar sem rætt var við höfðu að 

segja um afþreyingu sem þessa. Þóra bendir á að það sárvanti „dinnershow“ eða 

kvöldverðarsýningu og ef það væri til þá væri lífið á ferðaskrifstofum í borginni mun 

auðveldara. Hún talar um að þetta ætti að vera heildarpakki Íslenskt kvöld, þar sem 

gesturinn fær kvöldverð og upplifir á meðan menningu Íslendinga. „Fólk hefur lítinn tíma 

og stoppar stutt og vantar eitthvað sem tekur stuttan tíma og helst með dinner fyrir eða 

eftir“ (Þóra Björk Þórhallsdóttir, 2010). Drífa er sammála og vill sjá „meiri aksjón, svona 

kvöldskemmtun, eins og á Broadway en vandamál hvað það er langt frá miðbænum. Gæti 

verið markaður fyrir dinner-entertainment hérna í miðbænum“ (Drífa Magnúsdóttir, 2010). 

Margrét telur að það sé ekki verið að selja ferðamönnum næga menningu í Reykjavík og 

telur að ferðaskrifstofufólk eigi að fara að líta sér nær. Hún er einnig ekki endilega viss um 

að markhópurinn sem kemur til landsins sé endilega að fara á leiksýningu heldur „kannski 

frekar svona show“ (Margrét Rósa Einarsdóttir, 2010).  

 Hinir viðmælendurnir höfðu einnig hugmyndir um framtíðina. Kristín bendir á að 

það séu miklir möguleikar fyrir hendi þar sem við eigum góða listamenn á öllum sviðum 

sem og nóg efni í þjóðsögunum okkar. Ása tekur undir þetta og segir að það sé mikilvægt 

að við sinnum sögunni okkar. „Ferðamaðurinn er breiður hópur. Þurfum að vera með 

fjölbreytileika. Eitthvað sem byggir á sögulegu og kannski eitthvað sem höfðar til barna. 

Það þarf að vera breidd í þessu og ekki allt það sama“ (Ása Hauksdóttir, 2010). Anna  telur 

að fólk sé að vakna og segir að Kraðak sé komin í Samtök sögutengdrar ferðaþjónustu. 

Hún bendir einnig á að sögumaðurinn hafi meiri áhrif en tölva eða sýndarveruleiki og að 

það sé mikilvægt að afþreyingin sé lifandi. Hún heldur að söfn fari í auknum mæli í 

framtíðinni að skoða sviðslistir til að miðla sögunni. „Viðtakandinn upplýsist best með 

þessari leið, leiklistarleiðinni. Til að fólk kaupi þetta þá er sniðugt að setja upp lítinn 

leikþátt og þá man fólk betur eftir sögunni“ (Anna Bergljót Thorarensen, 2010). Ásgerður 

telur að það sé mikilvægt að hugsa út fyrir rammann og nota menninguna á nýjan hátt, ekki 

eingöngu söguna.  

Guðjón er með hugmynd í maganum sem hann er byrjaður að vinna í en ekki er 

komið á hreint hvenær hún verður að veruleika. Hann vill sýna sýningu um Axlar-Björn 
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sem er eini fjöldamorðingi Íslands. Hann segir að Light Nights hafi sýnt þjóðsögurnar og 

Let´s talk Local sýni söguna, þess vegna gæti sýningin verið á skjön við það dæmigerða.  

 

Við eigum alveg mikinn katalóg af efni sem að gerir okkur sérstök, ég held að 

þetta muni víkka flóruna. Ég er bara að fara að búa til leikhús en held að þetta 

eigi eftir að vera áhugavert fyrir ferðamenn. Það síðasta sem ég ætla að pæla í 

er að láta hana fitta fyrir ferðamenn. Ég held að sagan selji sig til þeirra hvort 

sem er og þá er það eina sem ég þarf að gera að vippa henni yfir á ensku.  

(Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, 2010).  

 

Guðjón telur að það séu mörg ónýtt tækifæri í leikhúsi fyrir erlenda ferðamenn og Ármann 

segir að það séu fullt af góðum hugmyndum sem fólk er ekki búið að fá ennþá eða 

framkvæma. Kristín telur mikilvægt að vanda sig við gerð sýninga, „ég vil ekki að fúskarar 

séu að setja upp leiksýningar fyrir erlenda ferðamenn. Það er ekki á hvers manns færi að 

búa til góða sýningu og vita hvað fellur í góðan jarðveg fyrir erlenda áhorfendur“ (Kristín 

G. Magnús, 2010).  

 

 

 

 

 



 

26 

5 Túlkun niðurstaðna og umræður 

5.1 Framboð 

Að mati viðmælenda er framboð af leiklistartengdu efni í Reykjavík lítið og mætti vera 

meira. Samkvæmt niðurstöðunum var ein sýning í boði fyrir ferðamanninn á þeim tíma 

sem rannsóknin var gerð, en það var sýningin Let´s talk Local sem sýnd er daglega, auk 

annarra sýninga hjá Kraðak sem hægt er að panta fyrir hópa. Þó er útlit fyrir að önnur 

bætist í hópinn í sumar en það er sýningin Sellófan. Götuleikhúsið verður á sínum stað, 

sem og heilar þrjár leiklistarhátíðir í sumar og haust. Það er erfitt að gera sér í hugarlund 

hvort þetta sé lítið eða jafnvel nóg framboð þar sem litlar rannsóknir hafa verið gerðar á 

eftirspurn ferðamanna eftir leiksýningum hér á landi. Að mati ferðaþjónustuaðila sem talað 

var við sem og niðurstöðum viðtalskönnunar á gististöðum virðist þó lítill áhugi á 

leiksýningum hjá erlendum ferðamönnum. Áhugi erlendra ferðamanna á menningu Íslands 

er til staðar og er hún með náttúrunni helsti þáttur í ákvörðunartöku ferðamanna um að 

ferðast til landsins (ferðamálastofa, 2009). Aðsókn í listir er talin vera vaxandi og því 

tilvalið fyrir borgir að laða til sín ferðamenn með menningarviðburðum eða 

menningarverðmætum (Hughes, 2000). Þetta virðist einmitt vera vilji Reykjavíkurborgar 

eins og lesa má í ferðamálastefnunni þar sem segir að auka eigi við umgjörð í kringum 

sviðslistir og þannig skapa nýja markaði fyrir listamenn. Sömuleiðis er fábreytt framboð af 

menningarviðburðum á öðrum tungumálum en íslensku talinn vera veikleiki borgarinnar 

(Höfuðborgarstofa, 2004). Það verður því að líta til þeirra sýninga sem ekki gengu nógu 

vel samanber How Do You Like Iceland? og Light Nights en báðar sýningarnar fengu ekki 

nógu marga gesti til sín að mati viðmælenda. Það virðist því hafa verið framboð en 

eftirspurnin hafi ekki verið til staðar. Samkvæmt niðurstöðum er hugsanlegt að aðrir þættir 

hafi spilað inn í að eftirspurnin var ekki meiri, eins og orðspor eða samvinna við 

ferðaþjónustuaðila eins og rætt verður seinna. Let´s talk Local sýningin stendur vaktina 

þrátt fyrir að stundum mæti fáir. Sýningin segir sögu Reykjavíkur á gamansaman hátt og 

hafa einmitt verið uppi hugmyndir um að skilningur ferðamannsins á menningu og sögu 

aukist sé hún kynnt með leikrænum hætti (Jón Jónsson, 1998). Anna er einmitt sammála 

þessu og telur að leiklistarleiðin sé góð leið til að upplýsa ferðamanninn um söguna. Það 

var vilji nokkurra viðmælenda að breiðara úrval yrði af sýningum fyrir erlenda ferðamenn 

og ekki bara þjóðsögurnar og sagan. Sýningin Sellófan virðist vera að koma til móts við 

það en þetta er gamanverk um nútímakonuna á Íslandi. Sýningin sýnir því menningu okkar 
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sem er það svipmót sem við höfum komið okkur upp og erum einmitt enn að móta (Tómas 

I. Olrich, 2001). 

Götuleikhúsið er á götum borgarinnar á sumrin og er einskonar óvænt stefnumót 

við listgyðjuna fyrir gesti og gangandi og þar með talið ferðamenn (Ása Hauksdóttir, 

2010). Leikhúsið styður því leiðarljós starfsáætlunar menningar og ferðamálasviðs 

borgarinnar því þar er talað um menningarbrag borgarinnar og að hér eigi að vera fjótt 

listalíf (Reykjavíkurborg, Menningar- og ferðamálasvið, 2009, 19). Það virðist hvergi betra 

að koma því til skila til íbúa og gesta en á götum úti eins og Götuleikhúsið gerir. Það 

verður að teljast ágæt frammistaða fyrir litla þjóð eins og Íslendinga að hér séu á þremur 

mánuðum heilar þrjár leiklistarhátíðir. Ragnheiður sem sér um Lókal og Ásgerður sem 

stýrir ArtFart eru báðar sammála um að hátíðirnar hafi fulla burði til að laða að ferðamenn. 

Tvær af hátíðunum eru á haustin og því um ferðamennsku utan háannatíma að ræða sem 

talið er geta eflt menningarlíf og mannlíf borgarinnar (Höfuðborgarstofa, 2004). 

Ferðaþjónustuaðilar geta bent gestum á hátíðirnar þar sem þær eru skipulagðar langt fram í 

tímann. Ekki er því þessi óvissa til staðar eins og með sýningar, um hvort þær séu enn til 

staðar þegar gesturinn mætir til landsins (Tighe, 1985). 

 Viðmælendur voru eins og áður sagði sammála um að framboð væri lítið en að 

mikilvægi leiklistar fyrir ferðaþjónustuna væri mikið. Þar sem kraftmikið leiklistarlíf 

einkennir landið þá sé tilvalið að nota það til að gleðja erlenda ferðamenn sem og að kynna 

land og þjóð. Light Nights sýningin var sýnd í 40 ár og var því oft á köflum það eina sem í 

boði var. Það er spurning hvort það spili einhvern þátt í því að viðmælendum fannst 

framboðið lítið.  

5.2 Listformið leiklist fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík 

Í þessum kafla verður seinni rannsóknarspurningunni svarað. Það verður gert út frá 

eftirfarandi þáttum, orðspori leiklistar fyrir erlenda ferðamenn, hömlur og að lokum óskir 

og vonir aðila er koma að leiklist fyrir erlenda ferðamenn.  

5.2.1 Orðspor 

Að mati viðmælenda er orðspor íslenskrar leiklistar mjög gott hérlendis sem erlendis. 

Íslensk leiklist er sérstök er varðar nokkra þætti. Hún er sprottin úr grasrótinni, mjög 

margir Íslendingar taka á einhvern hátt þátt í leiklist, háar aðsóknartölur í leikhús einkenna 

landið sem og að mjög mörg íslensk verk eru tekin til sýningar í íslenskum leikhúsum 

(Sveinn Einarsson, 1998). Einn af styrkleikum Reykjavíkurborgar er talinn vera íslenskt 
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listafólk (Höfuðborgarstofa, 2004). Viðmælendur tóku undir þetta og segja að það sé 

kraftur og gróska í íslensku leikhúsfólki sem veki athygli erlendis. Það virðist því vera svo 

að ákveðin leikgleði og þorsti í þessa afþreyingu einkenni landsmenn.  

 Leiklist fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík virðist þó vera á einhverjum öðrum 

stað. Viðmælendur höfðu margir hverjir trú á fyrirbærinu þó svo að margt gæti haft 

neikvæð áhrif eins og rætt verður um í kaflanum á eftir. Nokkrir viðmælendur bentu á að 

orðspor leiklistar fyrir erlenda ferðamenn gæti tengst sýningunni Light Nights á einhvern 

hátt. Svo virðist sem sýningin hafi ekki gott orð á sér meðal margra viðmælenda. Margrét í 

Iðnó benti einnig á að sýningin væri ef til vill álitin gamaldags meðal Íslendinga. Það er 

ekki ólíklegt að sýningin hafi einmitt áhrif á orðsporið þar sem hún hefur verið í þetta mörg 

ár. Hugsanlega er hún það fyrsta sem fólki dettur í hug þegar það hugsar um leiksýningar 

fyrir erlenda ferðamenn eins og raunin var með marga viðmælendur. Svo virðist einnig 

sem nokkrir viðmælendur upplifi að ekki séu mikil gæði í slíkum sýningum. Það má túlka 

þetta sem svo að orðspor leiklistar fyrir erlenda ferðamenn sé því í senn eitthvað sem 

viðmælendur hafi trú á sem og að ekki er borin mikil virðing fyrir fyrirbærinu.  

 Það er því ekki úr vegi að hugsa til þess að ferðaþjónustan er einmitt sú grein á 

landinu sem hefur átt við virðingaleysi að stríða (Gunnar Þór Jóhannesson, 2009). Það er 

einnig von borgarinnar að hlutur menningar í efnahags og atvinnulífi borgarinnar verði 

viðurkenndur (Reykjavíkurborg, 2009). Það má því ef til vill hugsa sem svo að leiklist fyrir 

erlenda ferðamenn falli á einhvern hátt undir ferðaþjónustu og þess vegna yfirfærist þetta 

virðingaleysi á einhvern hátt yfir á fyrirbærið. Ekki nóg með það, heldur er leiklist líka 

menning og hlutur menningar í borginni þarf að fá viðurkenningu. 

Á West End virðist sem þetta sé raunin þar sem leiksýningar hafa verið sniðnar að 

óskum áhorfenda sem mjög margir eru ferðamenn. Talið er að þeir kjósi fremur 

dægrarstyttingu en djúpstæðrar upplifunar (Hughes, 1998a). Tungumálið spilar hérna 

stóran þátt inn í þar sem erlendir ferðamenn fara ekki mikið í leikhús þar sem töluð er 

íslenska. Það þarf því að sérsníða sýningar fyrir þennan markhóp og hefur það verið gert í 

gegnum árin eins og viðtölin sýna en þó í litlum mæli. Á Íslandi er farvegurinn annar en á 

West End og eru margar ástæður fyrir því. Við erum smærri þjóð með mun minni markað 

og hér er leiklistin sprottin úr grasrótinni og því umhverfið annað. Við höfum ekki gömul 

leikrit og söngleiki sem hlotið hafa heimsathygli og nú eru sýnd nær eingöngu á West End 

(Hughes, 1998a). Þess í stað hönnum við eitthvað nýtt og styðjumst gjarnan við söguna eða 

menningu okkar íslendinga eins og viðtölin sýndu fram á. En þó má spyrja sig hvort hér sé 

verið að taka söguna okkar og setja hana í umbúðir fyrir ferðamannaninn og gera hana að 
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vöru. Á það eitthvað sameiginlegt með West End sem tekur leikrit og söngleiki og sníður 

að þörfum ferðamanna. Munur er einnig milli þeirra sýninga sem eru í boði fyrir erlenda 

ferðamanninn. Taka má sem dæmi að Light Nights, Let´s talk Local og How Do You Like 

Iceland? eru allar hannaðar sérstaklega með ferðamanninn í huga. Það á ekki við um 

Sellófan, sýningar á leiklistarhátíðunum og Götuleikhússins. Það mætti því áætla að 

fyrrnefndu sýningarnar séu í raun upplifun fyrir ferðamenn sem búið er að gera örugga og 

staðlaða í gegnum vöruvæðingu (Hughes, 1998a). Þetta kemur heim og saman við orð eins 

viðmælenda um að það sé betra að skapa sýningu án þess að vera með ferðamanninn í 

huga. Ef sýningin er svo talin höfða til ferðamanna sé hægt að þýða hana yfir á ensku og er 

það einmitt einnig raunin með sýninguna Sellófan.  

5.2.2 Hömlur 

Niðurstöður viðtalanna leiddu í ljós að helsta fyrirstaðan virðist vera samvinna milli 

ferðaþjónustuaðila og listamanna. Að áliti listamannanna er allt of mikið verið að einblína 

á að selja náttúruna og litið fram hjá menningu og viðburðum sem finna má í borginni. 

Rannsakandi fann fyrir ákveðnum hita hjá nokkrum viðmælendum innan listageirans er 

rætt var um hlut ferðaþjónustuaðila í að kynna sýninguna eða viðburðinn. Að mati 

ferðaþjónustuaðila og viðtalskönnunar á gistiheimilum þá virðist einfaldlega ekki vera 

eftirspurn eftir leiklist hjá erlendum ferðamönnum. Það má þó alltaf spyrja sig hvort ekki 

vanti hreinlega að kynna fyrir ferðamanninum möguleikana í borginni eins og nokkrir 

viðmælendur bentu á. Þóra tekur einmitt fram að það sé hlutverk góðs sölumanns að vita 

hvað sé í boði og kynna það fyrir kaupendum. Svo virðist sem lítill skilningur sé milli 

ferðaþjónustuaðila og listamanna á aðstöðu hvors annars. Ferðaþjónustuaðilar þurfa öryggi 

og munu að öllum líkindum ekki mæla með sýningu sem þeir kunna ekki að meta eða 

hefur slæmt orðspor. Listamennirnir eru í þeirri aðstöðu að skapa sýningu fyrir ferðamenn í 

von um tekjur sem og að útvega upplifun. Að þeirra mati er því skrýtið að 

ferðaþjónustuaðilar grípi ekki tækifærið og kynni sýninguna fyrir ferðamönnum. Þetta 

sýnir að samspil ferðaþjónustu og leiklistar er viðkvæmt og mikilvægt að jafnvægi sé á 

milli sköpunar og því að hagnast fjárhagslega (Hughes, 1998b). 

Almennt virðist það vera ósk borgarinnar að menning Reykjavíkur blómstri en eins 

og bent hefur verið á getur það reynst erfitt í því árferði sem efnahagsástandið hefur 

skapað. Hætta er á að einmitt núna verði skorið niður í fjárveitingum sem snúa að 

menningu og ferðaþjónustu sem og öðrum greinum í samfélaginu (Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2009). Viðmælendur töldu að peningar gætu staðið í vegi fyrir því að 
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sviðslistir fyrir ferðamenn myndu aukast í Reykjavík. Flestir viðmælendur höfðu fengið 

einhverskonar styrki en voru þó á því að þeir mættu vera meiri. Það er mikilvægt að styðja 

við bakið á listgreinum eins og dæmin sanna í Englandi og getur það aðstoðað lönd í 

gegnum efnahagslægðir (Arts Council England, 2010). Talið er að viðburðir sem þessir séu 

flestir á opinberum styrkjum en oftar verði þau til hjá grasrótinni. Ekki er gert ráð fyrir að 

starfsemi sem þessi sé arðbær þó hún sé mikilvægur óbeinn stuðningur fyrir ferðaþjónustu 

í landinu (Ingibjörg Þórisdóttir, 2008). Dæmi um þetta má sjá með sýningunni Let´s talk 

Local. Sýningin verður til í grasrótinni og hefur ekki fengið neina styrki. Anna telur hins 

vegar að viðburðurinn sé mikilvægur fyrir ferðaþjónustu en að þetta hafi verið erfitt og 

vonandi muni þetta borga sig þegar þau eru komin á kortið. Talið er að stjórnvöld eiga að 

geta litið á styrki til lista sem einskonar fjárfestingu (Hughes, 2000) og virðist sem svo að 

borgin sé öll af vilja gerð að styrkja málefni sem þessi (Reykjavíkurborg, 2009). En 

peningar vaxa ekki á trjánum og sérstaklega ekki í dag og því má búast við því að skorið 

verði niður í styrkveitingum til menningar sem og annarra greina í landinu (Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2009). Borgin virðist þó vera búin að átta sig á þessu og telur að með 

breytingum á efnahagsástandinu aukist þörfin fyrir framlag hins opinbera til 

menningarlífsins. Telur hún einnig að hlúa þurfi að grasrótarstarfsemi því hún sé oft 

vísirinn að því sem koma skal (Reykjavíkurborg, Menningar- og ferðamálasvið, 2009). 

Aðstöðuleysi er annað vandamál sem viðmælendur bentu á og virðist sem svo að borgin sé 

búin að átta sig á því enda er það eitt af markmiðum hennar að bæta aðstöðu fyrir listafólk í 

framtíðinni (Reykjavíkurborg, 2009).  

5.2.3 Óskir og vonir 

Til að átta sig betur á óskum og vonum aðila er koma að leiklist fyrir erlenda ferðamenn er 

rétt að skoða hvað mismunandi aðilar vilja. Reykjavíkurborg lætur í ljós í stefnum sínum 

að það sé ósk borgarinnar að menning sé skilgreind sem ein af aðalstoðum 

ferðaþjónustunnar og að vinna eigi að því að skapa sviðslistum og öðrum listum umgjörð 

til að ná til ferðamannana og þar með vinna nýja markaði fyrir listamennina 

(Höfuðborgarstofa, 2004). Nú er það þó þannig að náttúran spilar mjög stóran sess í 

ferðaþjónustu og allt of mikinn að mati viðmælenda innan listageirans. Vegna síaukinna 

vinsælda menningar og lista er talið hagstætt að ferðaþjónusta hafi þá afþreyingu að 

markmiði sínu (Hughes, 2000). Þáttur Reykjavíkur í ákvörðunartöku ferðamannsins um að 

ferðast til landsins er hærri á veturna en sumrin (Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 

2010). Þóra bendir einmitt á að það vanti meiri afþreyingu fyrir ferðamenn sem heimsækja 
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borgina á veturna. Ferðaþjónustuaðilarnir sem rætt var við auk hennar Margrétar í Iðnó 

voru sammála um að það vantaði einhverskonar kvöldskemmtun fyrir ferðamenn. Þau 

bentu á ferðamenn hefðu oft takmarkaðann tíma og því vantaði heildarpakka með 

kvöldverði inniföldum. Það virðist því ekki sem svo að þeir vilji leiksýningu heldur meira 

svona “show” sem kynnir land og þjóð, semsagt tilbúna ferðamannavöru. Bent var á að 

lífið fyrir ferðaskrifstofur yrði mun auðveldara ef þetta væri til staðar. Viðmælendur innan 

listageirans bentu á að mörg ónýtt tækifæri væru fyrir hendi og að fjölbreytileikinn mætti 

vera mun meiri. Það virðist vera ósk þeirra að framboð leiklistar fyrir ferðamenn aukist en 

sé jafnframt miðað inn á gæði í gerð slíks efnis. Anna bendir til að mynda á að 

leiklistarleiðin komi upplýsingum um land og þjóð vel til skila. Einnig fannst sumum 

viðmælendum að í ljósi þess hversu kraftmikið íslenskt leiklistarfólk er þá séu miklir 

möguleikar í þessum bransa. Það virðist vera einlæg ósk listamannanna að 

ferðaþjónustuaðilar líti sér nær og kynni það sem er í boði í borginni fyrir ferðamanninum.  

5.3 Umræður 

Í þessum kafla vill höfundur koma á framfæri hugmyndum og hugleiðingum sem vöknuðu 

við rannsóknina. Það sem kom höfundi mest á óvart við rannsóknina var álit listamannanna 

á samvinnu við ferðaþjónustuaðila. Höfundur hafði haldið að ferðaskrifstofur og aðrir 

aðilar gerðu einmitt í því að láta ferðamenn vita af viðburðum í borginni. En að sjálfsögðu 

er það þannig að ekki er hægt að benda á allt og ef til vill hafa þeir fundið lítinn áhuga á 

leiklist meðal ferðamanna. Það er að sjálfsögðu einnig þannig að ef að þú hefur ekki gaman 

af sýningu þá er ekki líklegt að þú mælir með henni við aðra. Höfundi finnst aðdáunarvert 

að sýningin Let´s talk Local skuli vera að standa vaktina án styrkja að nokkru leyti. Það 

virðist einmitt vera vandamálið að sýningar koma og fara og því sé erfitt fyrir 

ferðaskrifstofur að benda á þær. Ágætt magn af leiklistarsýningum verða í boði í borginni í 

ár og telur höfundur að það geti á einhvern hátt hjálpað til við að kynna íslenska leiklist 

fyrir erlendum ferðamönnum. Við búum yfir mörgum góðum og skapandi listamönnum og 

telur höfundur að það felist mikil tækifæri í þeim fyrir ferðaþjónustuna. En eins og 

viðmælendur þá er höfundur sammála um að gæði verði að vera í fyrirrúmi. Það virðist 

vera sem svo að leikrit sem skrifuð eru fyrir erlenda ferðamenn séu af öðrum toga en leikrit 

fyrir Íslendinga. Þess vegna lýst höfundi vel á uppsetningu á Sellófan, sem er vinsælt 

íslenskt leikrit sem þýtt hefur verið yfir á ensku fyrir ferðamenn. Sömuleiðis hugmyndir 

Guðjóns um að vera ekki að miða inn á ferðamanninn heldur gera leikhús sem hann svo 

þýðir yfir á ensku því það gæti höfðað til ferðamanna. Ef til vill er það hugmynd að gera 
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meira af því að taka það sem hefur virkað hjá okkur, sem var samið út frá þeim krafti sem 

íslensk leiklist býr yfir og þýða það fyrir erlenda ferðamenn. Það er líka að mati höfundar 

mikilvægt að ferðaþjónustuaðilar séu vel upplýstir um hvað sé í boði í borginni og séu 

óhræddir við að segja frá því, smekkur manna er nefnilega misjafn.  

 Leitað var víða fanga við gerð ritgerðarinnar og margt áhugavert kom upp úr 

krafsinu. Ef haldið væri áfram að rannsaka þetta efni gætu næstu skref verið að kafa dýpra 

í ákveðnar niðurstöður sem komu í ljós. Áhugavert væri að skoða betur skilningsleysi milli 

ferðaþjónustuaðila og listamanna og samskipti þeirra. Gerð leiksýninga fyrir erlenda 

ferðamenn er einnig fyrirbæri sem vert væri að skoða betur. Virðingaleysi gagnvart 

ferðaþjónustunni, sem færst hefur að einhverju leyti yfir á leiksýningar fyrir ferðamenn, er 

þáttur sem væri gagnlegt að rannsaka betur. En hér verður látið staðar numið að sinni.  
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Viðaukar 

Hér má finna spurningar sem höfundur nýtti við viðtölin. Spurningarnar voru um sama efni 

en miðar inn á mismunandi aðila.  

 

Ferðaþjónustuaðilar: 

Nafn, menntun, starf? 

Hvernig er eftirspurn ferðamanna eftir leiksýningum, bæði íslenskum og erlendum? 

Hvernig fáið þið upplýsingar um þær sýningar sem eru í boði? 

Kynnið þið ykkur viðburðinn áður en þið mælið með honum? 

Telur þú að viðburður eða sýning sem er leikrænn gefi ferðamanninum einhverja sýn af 

Íslandi eða Íslendingum? 

Telur þú að leiksýningar og leiklistartengdir viðburðir séu góð leið til að miðla íslenskri 

menningu til ferðamanna? 

Telur þú að leiksýningar og viðburðir séu mikilvægir fyrir ferðaþjónustu í Reykjavík?  

Hvert er álit þitt á framboði leikins efnis fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík? 

Hvernig sérðu fyrir þér listformið leiklist í Reykjavík með tilliti til ferðaþjónustu fyrir 

erlenda ferðamenn?  

Finnst þér vera einhverjir ónýttir möguleikar í Reykjavík er varðar sviðslistir og 

ferðaþjónustu? 

Telur þú eitthvað standa í vegi fyrir því að sviðslistir fyrir erlenda ferðamenn geti aukist í 

Reykjavík? 

 

Listamenn: 

Nafn, menntun, starf? 

Hver er saga viðburðarins? 

Hefurðu einhverjar tölur yfir gesti eða hvað áætlarðu að sýna margar sýningar? 

Telur þú að viðburðurinn laði að erlenda ferðamenn (eða hefur hann gert það)? Hvers 

vegna? 

Hvað er það sem þú vilt miðla til ferðamannanna?  

Telur þú að viðburðurinn gefi ferðamanninum einhverja sýn af Íslandi eða Íslendingum? 

Hefur viðburðurinn fengið styrki eða stuðning að einhverju leyti? 

Hvar fer viðburðurinn fram? 

Á hvaða hátt auglýsir þú viðburðinn? 

Hvernig sérðu fyrir þér listformið leiklist í Reykjavík með tilliti til ferðaþjónustu fyrir 

erlenda ferðamenn?  

Telur þú að viðburðurinn sé mikilvægur fyrir ferðaþjónustu í Reykjavík og á hvaða hátt? 

Hvert er álit þitt á framboði leikins efnis fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík? 

Finnst þér vera einhverjir ónýttir möguleikar í Reykjavík er varðar sviðslistir og 

ferðaþjónustu? 

Telur þú að leiksýningar séu góð leið til að miðla menningu íslendinga til ferðamanna? 

Telur þú eitthvað standa í vegi fyrir því að sviðslistir fyrir erlenda ferðamenn geti aukist í 

Reykjavík? 
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Bandalag íslenskra áhugaleikfélaga og staðarhaldari í Iðnó: 

Nafn, menntun, starf? 

Telur þú að leikrænn viðburður eða sýning gefi ferðamanninum einhverja sýn af Íslandi 

eða Íslendingum? 

Telur þú að leiksýningar og leiklistar-viðburðir séu mikilvægir fyrir ferðaþjónustu í 

Reykjavík? 

Hvernig sérðu fyrir þér listformið leiklist í Reykjavík með tilliti til ferðaþjónustu fyrir 

erlenda ferðamenn?  

Hvert er álit þitt á framboði leikins efnis fyrir erlenda ferðamenn í Reykjavík? 

Telur þú að það séu einhverjir ónýttir möguleikar er efnið varðar í Reykjavík? 

Telur þú að leiksýningar og leiklistartengdir viðburðir séu góð leið til að miðla íslenskri 

menningu til ferðamanna? 

Telur þú eitthvað standa í vegi fyrir því að sviðslistir fyrir erlenda ferðamenn geti aukist í 

Reykjavík? 

 

Gististaðir í borginni: 

Hefur þú orðið var við áhuga hjá erlendum ferðamönnum á leiksýningum? 

Hvaða sýningar eru í boði sem þú veist af? 

Bendir þú erlendum ferðamönnum á þær sýningar? 

 


