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Útdráttur 

 
Í þessari ritgerð bendi ég á að tengsl dans við samfélög getur verið á marga vegu. Ef 

kúbanskt samfélag er skoðað má sjá að kúbönsk rúmba spilar þar stórt hlutverk. 

Kúbanska rúmban endurspeglar bæði líkamlega menningu samfélagsins og þær 

samfélagslegu aðstæður sem voru til staðar þegar dansinn varð til. Dansinn varð til á 

meðal þrælanna á Kúbu þar sem þeir komu saman til að gera grín að yfirboðurum 

sínum og hreyfingarnar endurspegluðu þær aðstæður sem þeir bjuggu við. Þeir tjáðu 

kúgunina í gegnum dansinn og gerðu uppreisn gegn stöðu sinni í dulbúnu formi. Gerð 

kúbönsku rúmbunar að þjóðdansi Kúbu tengist svo hugsjónum byltingarstjórnarinnar 

þar sem helsta markmiðið var að nota dansinn sem sameiningartákn þjóðarinnar. 

Tengsl dansins við hugmyndir um kynjahlutverk og stöðu kynjanna í samfélaginu má 

einnig lesa út úr honum, því ef danssporin eru skoðuð má sjá að sporin endurspegla 

yfirráð karlanna yfir konunum á Kúbu. Kúbanska rúmban er því hápólitískur dans, þar 

sem völd og orðræða hafa haft áhrif á dansinn, sem einnig hefur verið mikilvægur 

hlekkur í sameiningarbaráttu byltingarstjórnarinnar. Þegar samfélög eru rannsökuð er 

því mikilvægt að sleppa því ekki að skoða dans því hann getur miðlað þekkingu um 

hvaða breytingar hafa orðið í samfélaginu. 
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Inngangur 

Kúbönsk rúmba er í dag þjóðdans Kúbverja en kúbönsk rúmba er dans sem á rætur 

sínar að rekja til þrælanna á Kúbu. Upphaflega var mjög litið niður á dansinn þar sem 

að aðallega lægristéttir Kúbu dönsuðu hann sér til skemmtunar og tjáðu vansæld sína í 

samfélaginu í gegnum dansinn. Með byltingunni árið 1959 með Fidel Castro í 

fararbroddi fylgdu gríðarlegar samfélagslegar breytingar þar sem breytt stjórnarform 

og ný hugsjón átti að beina samfélaginu á Kúbu inn á nýja og betri braut. Þar á meðal 

var mikil áhersla lögð á að kynþáttamismunun legðist af og þjóðin yrði sameinuð 

óháð litarhafti. Pólitísk hugsjón lá því að baki því að rúmban var gerð að þjóðdansi 

Kúbu. Dansinn fór frá því að litið var niður á hann yfir í það að vera sameiningartákn 

Kúbu. Þegar dans er skoðaður þá gleymist oft hversu öflugt tjáningarform dansinn er. 

Sumir sjá aðeins samansafn af hreyfingum sem mynda listræna heild sem er fallegt 

fyrir augað. En ef maður kafar dýpra í efnið þá eiga hlutir sér alltaf upphaf, sögu og 

þróun og það má með sanni segja að kúbönsk rúmba uppfylli öll þau skilyrði. Með 

rúmbuna sem sameiningartákn Kúbverja er reynt að hampa gömlum gildum og draga 

úr kynþáttafordómum fyrri tíma. Í rúmbunni renna saman margar ólíkar hefðir og það 

má sjá að hreyfingar dansaranna hafa orðið fyrir áhrifum bæði frá fyrrum 

nýlenduherrum og upprunalöndum þrælanna. Þar að auki má sjá að arfleifð Spánar og 

Afríku koma saman í trommuslættinum í tónlist rúmbunar. Hér á eftir mun ég byrja á 

því að fjalla um stjórnarfar á Kúbu þar sem ég mun rekja þær aðstæður sem áttu sér 

stað fyrir tíma byltingarinnar árið 1959. Þar dreg ég fram aðstæður sem urðu til þess 

að stefna stjórnvalda eftir byltinguna var að reyna að bjarga menningarlegum arfi 

sínum. Í kafla tvö mun ég skýra frá hvernig rúmban varð til, hvaðan rúmban þróaðist 

og segja frá þrem grundvallartegundum rúmbunnar, en dansinum má skipta í 

tegundirnar yambú, guaguancó og columbia. Í þriðja kafla mun ég hefja umræðuna á 

því að skoða hvernig einstaklingar læra meðal annars að ganga, hjóla og synda en 

fræðimenn eins og Mauss og Bourdieu halda því fram að allt sem við gerum sé á 

einhvern hátt lært. Flest okkar telja að það sé öllum mönnum í blóð borið að ganga og 

gera alla þá hluti sem við teljum eðlilegt en ég reyni að sýna fram á að allar 

manneskjur fylgjast með umhverfi sínu, herma eftir og læra hver af annarri bæði 

meðvitað og ómeðvitað. Í tengslum við dansinn mun ég svo reyna að skýra hvernig 

dans þróast út frá því hreyfingakerfi sem er við lýði í því samfélagi sem um ræðir. 

Dansinn endurspeglar einnig þá samfélagslegu atburði sem eiga sér stað í samfélaginu 

þegar dansinn verður til. Því má í raun segja að dansinn sé ekkert annað en stílfærð 
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mynd af því líkamlega samfélagi sem er til staðar. Hreyfingar rúmbunnar endurspegla 

því þær aðstæður sem voru fyrir hendi þegar rúmban varð til. Í fjórða kaflanum velti 

ég því fyrir mér hvernig dans getur haft áhrif á samfélag. Ég fjalla um pólitíska 

notkun á dansi og hvernig kúbanska rúmban hentaði hugsjónum byltingarinnar og 

hafði þannig ákveðna virkni í samfélaginu. Einnig fjalla ég um hvernig orðræður 

samfélagsins hafa áhrif á dansinn og hvernig það ræður því hverjir mega dansa hvað. 

Ég skoða líka þær breytingar sem hafa orðið á kúbönsku rúmbunni eftir byltinguna og 

hvernig valdhafar samfélagsins höfðu áhrif á stöðlun rúmbunnar. Ég bendi á að 

byltingastjórnin hefur verið mikill áhrifavaldur á þróun rúmbunnar á Kúbu. Fimmti 

kaflinn fjallar um hvernig kynjahlutverkin birtast oft á sama hátt í dansinum og þau 

gera í samfélaginu. Samfélagið á Kúbu hefur í gegnum tíðina verið mjög karllægt þar 

sem hlutverk karlana hefur verið að hugsa um og vernda konurnar. Hreyfingar 

kynjanna í dansinum endurspegla að miklu leyti þessi hlutverk kynjanna á Kúbu. Í 

gegnum dans er oft hægt að tjá hluti sem erfiðara er að tjá með orðum þannig að það 

hafi áhrif. Það má sjá að konur á Kúbu hafa hafið ákveðna uppreisn gegn yfirráðum 

karlanna með því að stíga sömu spor og karlmennirnir og dansa columbia. Að lokum 

mun ég svo draga umfjöllunina saman og greina frá helstu niðurstöðum. 

 

1. Samfélag og stjórnmál á Kúbu 

Kúba hefur ákveðna sérstöðu í alþjóðasamfélaginu þar sem byltingin olli gríðarlega 

miklum breytingum í samfélaginu. Hvort þær voru góðar eða vondar virðist 

alþjóðasamfélagið vera ósammála um. Fyrir tíma Fidel Castró sat Fulgencio Babtista 

við stjórnvölinn og stjórnaði Kúbu með harðri hendi. Stjórnaraðferðir hans 

einkenndust helst af því að hann hafði enga eiginlega stjórnmálalega hugmyndafræði 

og tíðar stefnubreytingar voru gerðar þegar þær hentuðu betur en þær sem fyrir voru. 

Kúba einkenndist af sundrung þar sem að hvítir lifðu hátt og virtu að vettugi þau 

vandamál sem við blöstu á landsbyggðinni og hjá jaðarhópum í þéttbýlishverfum 

(Moore 2006). Ruiz (1968:153 í Moore 2006:31) lýsti samfélaginu á Kúbu sem svo að 

þá hafi „ríkir og fátækir lifað í aðskildum heimi“. Kynþáttamismunun hafði mjög 

slæm áhrif á samfélagið þar sem að þeldökkir og fólk af blönduðum uppruna átti erfitt 

uppdráttar. Hvort sem um var að ræða menntun, húsnæði eða aðgang að opinberum 

og óopinberum skemmtunum voru tækifæri þeirra og aðgangur mjög takmarkaður. Til 

dæmis á árunum 1944-48 voru einungis 5 af 50 öldungadeildarþingmönnum og 12 af 

127 fulltrúum á þinginu af öðrum uppruna en hvítum, sem er heldur lítið í landi þar 
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sem að einn þriðji hluti þjóðarinnar eru þeldökkir (Thomas 1971 í Moore 2006). 

Fyrirtæki og faglegar stofnanir neituðu að taka við þeldökkum í vinnu, óháð því hvaða 

hæfni viðkomandi hafði. Það leiddi til þess að þeldökkir voru meirihluti þeirra sem 

unnu verkamannavinnu, þjónustuvinnu og í afþreyingarbransanum. Á þessum árum 

var Kúba einnig aðal ferðamannaparadís ríkra Bandaríkjamanna og um miðjan 6. 

áratuginn eyddu amerískir ferðamenn 30 milljónum dollara á ári á Kúbu (Swartz 1997 

í Moore 2006). Ava Gardner sagði að Havana hefði verið amerískur leikvöllur, þar 

sem spilavíti og hóruhús voru allsráðandi og kaffihús voru á hverju strái þar sem fínar 

hljómsveitir spiluðu (Peréz 1999 í Moore 2006). Þar sem að árið 1950 urðu 

fjárhættuspil ólögleg í stórum hluta Bandaríkjanna, streymdu Bandaríkjamenn til 

Kúbu til að fara í spilavítin. Það dró einnig að sér skipulagða glæpastarfsemi og bauð 

upp á þjónustu sem ekki lengur var til boða í þeirra heimalandi (Schwartz 1997 í 

Moore 2006). Arthur Schesinger var ennþá gagnrýnni en Gardner á það sem átti sér 

stað í Havana og sagði að amerískir viðskiptamenn hefðu flogið inn til Kúbu frá 

Miami til að eiga langa helgi. Þar hafi þeir náð sér í 14 ára stúlkur og kastað 

smápeningi í götuna til að láta karlmennina skríða í ræsinu. Þannig velti hann því fyrir 

sér hvernig nokkur Kúbverji gæti annað en hatað Bandaríkin (Peréz 1988 í Moore 

2006). Árið 1959 urðu breytingar á lífi Kúbverja þegar Fidel Castró tók völdin og 

breytti Kúbu í kommúnistaríki, en hann hefur setið sem fastast alveg þangað til Raúl 

bróðir hans tók við völdum fyrir fáeinum árum. Bandaríkin settu viðskiptabann á 

Kúbu sem ríkir enn, Kúba hóf þá samstarf við Sovétríkin og hélst það allt fram til þess 

dags þegar að Sovétríkin féllu. Þá varð gífurlegur munur á lífsgæðum og síðan þá 

hefur verið erfitt að fá allar nauðsynjavörur (Moore 2006). 

Á árunum fyrir byltinguna, á 6 áratugnum, beittu amerísk fyrirtæki á Kúbu 

útvarpsstöðvar, sjónvarpsstöðvar og útgáfufyrirtæki miklum þrýstingi til að spila og 

dreifa norður-amerískri tónlist. José Ardévol telur að Kúbverjar á þessum tíma hafi 

hafnað sinni eigin tegund af tónlist, því þeir höfðu byrjað að trúa því að evrópsk og 

norður-amerísk menning væri betri en þeirra eigin menning. Kúbanskir tónlistarmenn 

hættu að koma fram og spila hefðbundna kúbanska þjóðlagatónlist því áhorfendur 

höfðu ekki áhuga á að hlusta á hana (Ardévol 1966 í Moore 2006). Byltingin árið 

1959 olli miklum samfélagslegum breytingum á Kúbu. Eftir byltinguna varð 

mikilvægur hluti af menningarstefnu Kúbu að bjarga þeim menningarlegu rótum sem 

upphaflega höfðu verið til staðar á Kúbu (Dávalos 1988 í Moore 2006). Það má nefna 

í í tengslum við tónlistina að fyrri stjórn Kúbu gerði lítið fyrir tónlistarhefð Kúbverja 
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en nýja stjórnin tók sig til og reyndi að draga hana aftur fram á sjónarsviðið. Þar sem 

að stefnan áður hafði verið á að draga niður kúbanska tónlist í svo langan tíma, gripu 

stjórnvöld í tauman og ýttu henni fram á sjónarsviðið en þó á kostnað annarra 

tónlistarhefða. Það hefur verið svartur blettur á byltingunni að þeir tóku þessa 

öfgakenndu stefnu að banna aðrar tónlistarstefnur en þjóðlega kúbanska tónlist, en í 

dag hefur það þó verið afnumið. En að því sögðu þá hefur kúbönsk tónlist þróast á 

sérstakan hátt vegna þeirrar einangrunar sem Kúbverjar hafa búa við. Seint á 8. 

áratugnum sættu stjórnvöld sig svo við þá röksemdafærslu að öll tónlist, hvort um hafi 

verið að ræða jazz, rokk, funk, reggí eða rapp gætu Kúbverjar tekið upp á sína arma 

og gert að sínu án þess að það yrði á kostnað kúbanskra tónlistarhefða (Moore 2006). 

 

2. Dansinn kúbönsk rúmba  

Dansinn á upphaf sitt að rekja til svörtu undirstéttarinnar á Kúbu en rúmban þróaðist 

sem mótsögn við Son dansinn sem átti sér stað í danshöllum Kúbu (Alén, 1987b í 

Daniel 1995). Son er dans sem má rekja aftur til upphafs 20. aldarinnar þar sem pör 

dönsuðu í lokaðri stöðu. Út frá Son dansinum þróaðist svo salsa dansinn sem við 

þekkjum í dag (Daniel 1995). Rúmban var hinsvegar dans sem var aðallega dansaður 

af undirstéttinni á Kúbu og þá einna helst dansaður á götunum og í 

þéttbýlishverfunum. Rúmban kom fram á sjónarsviðið um miðja 19. öldina (Daniel 

1995) en rúmban er talin hafa þróast út frá nokkrum dönsum sem eiga rætur sínar að 

rekja til afrískrar arfleifðar. Þá er talið að þar sé átt við dans Bakongo, Lunda og Luba 

frá Zaire því dans þeirra á aðallega að hafa einbeitt sér að nálægð kynjanna í 

dansinum, magar þeirra og læri eigi að hafa snerst sem er í átt við kúbanska rúmbu. 

Það er talið að kúbanska rúmban hafi þróast út frá þeim félagslegu aðstæðum sem áttu 

sér stað í Havana og héruðum umhverfis Havana og Matanzas. Þegar þrælahaldi var 

aflétt árið 1886 komu saman þeldökkir Kúbverjar og fátækir Kúbverjar sem voru 

ljósir á hörund og flykktust til borganna í leit að vinnu. Allir hóparnir aðlöguðust 

þessum nýju aðstæðum þar, einkum þeim aðstæðum sem sköpuðust hjá þeim eftir að 

allir urðu frjálsir. Þau aðlöguðust því samfélagi þar sem samfélagið skiptist eftir stétt 

og litarhafti, en allir komu saman á almennum skemmtunum sem voru kallaðar 

Rúmba (Daniel 1991). Rúmban, bæði sem dans og atburður, birtist á götum úti sem 

listræn kreólsk tjáning neðri stéttanna (Daniel 1991). Crook (1992 í Pietrobruno 2006) 

segir að hvítu efri stéttirnar hafi litið niður á þennan dans vegna tengsla hans við 

afríska menningu. Hvíta efri stéttin taldi rúmbuna ekki vera neitt annað en 
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villimannslegt tjáningarform óæðri og frumstæðari menningar þar sem drykkja, 

hávaði, glæpir og lostafull hegðun væri allsráðandi.  

 Rúmba er þó ekki bara einn dans, rúmba er tegund af dönsum og tónlistarhefð 

á Kúbu. Dansinn rúmba skiptist í þrjár grundvallar tegundir, þær eru yambú, 

guaguancó og columbia (Martines-Furé 1982 og 1986 í Daniel 1991). Tegundir 

dansanna eru ólíkar, en allar hafa þær það sameiginlegt að það er sungið a capella 

sem er tegund af söng þar sem er sungið án lagrænna útsetninga. Dansarnir eiga það 

líka sameiginlegt að ákveðinn trommusláttur og auðkennandi spor og hreyfingar eru í 

öllum dönsunum. Söngvarnir fjölluðu um fréttir dagsins, slúður, sungnir voru hlutar 

úr vinsælum dægurlögum, margskonar hróp og köll og svo tónuðu söngvararnir einnig 

söngva sem koma frá afrískum trúarbrögðum svo sem Arará Yoruba og Palo. 

Spænskra og afrískra áhrifa má vel gæta í rúmbunni en tungumálið, sem og 

raddbeitingin, uppbygging laganna og grunnreglur í sambandi við hvernig hljóðfærin 

skiptast á í lögunum kom frá Spánverjum. Arfleifð Afríku kemur meðal annars fram í 

hrópunum og svörun á sporunum, skáhallri og beygðri líkamsstellingu og hvernig 

spilað er á hljóðfærin (Daniel 1991).  

Þessar þrjár tegundir rúmbu, yambú, guaguancó og columbia, hafa þó nokkuð 

ólíka uppbyggingu og ólík takmörk með dansinum. Yambú er rúmba sem þekkist oft á 

hljóðinu frá kassatrommunni, sem nefnist cajon á spænsku. Þegar talað er um kassa 

rúmbu er átt við þegar notast er við kassa í staðinn fyrir trommur, en það kemur frá 

þeim tíma þegar trommur voru bannaðar samkvæmt lögum. Í staðinn voru notaðir 

skápar, bollar, borð, skeiðar og þó sérstaklega kassar utan af þorski til að búa til takt 

við dansinn þeirra. Yambú er dans tælingar þar sem bæði karlar og konur taka þátt í 

því að reyna að elta hvort annað, sýna þokka og aðdráttarafl hins kynsins og dansinn 

er hreint og beint daður. Guaguancó er hinsvegar hraðari rúmba þar sem að aðal 

takmark dansins er að ná vacunao, sem merkir að tengjast eða sameinast. Vacunao er 

ákveðin hreyfing sem maðurinn gerir í áttina að kvenmanninum, það er yfirleitt 

mjaðmastunga, olnbogaskot eða spark. Konurnar dansa tignarlega og tælandi, en 

reyna alltaf að forðast vacunao með því að setja pilsið, slæðuna eða hendina fyrir 

framan kynfærin, eða með því að snúa sér algjörlega frá til að víkja frá tilraunum 

karlmannsins. Guaguancó er eltingaleikur, en þar er talað um að hann sé ákveðin 

myndlíking, að þar sé hani sem sitji um hænuna. Þrátt fyrir að grunnsporin í bæði 

yambú og guaguancó séu mjög lík, þá er líkamsbeitingin og líkamstaða í dansinum 

ólík en einnig er takmark dansins og tónlistin ólík. Columbia er dans, sem yfirleitt er 
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dansaður af karlmönnum og columbia er hraðasti dansinn af þeim öllum. Þar dansa 

mennirnir til skiptis þar sem þeir sýna snilli sína og yfirburði yfir hinum og keppa sína 

á milli. Þessi dans hefur mjög flókin og hröð skref, miklar og snöggar hraðabreytingar 

í takti og hreyfingum með tilheyrandi hoppum, stökkvum og öðrum 

loftfimleikaæfingum. Þessi dans er spunadans sem byggist á að dansarinn svari 

trommunum og dansi eftir taktinum (Daniel 1991).   

 

3. Rúmba í samfélaginu 

Eftir byltinguna 1959 hafa reglulega verið haldnir Rúmbu laugardagar
1
 í Havana og 

Matanzas á Kúbu til þess að fræða bæði innfædda og ferðamenn um rúmbuna í 

gegnum stutta fyrirlestra, dans og tónlistarkennslu (Daniel 1996). Bæði ferðamenn og 

innfæddir hafa gaman að því að horfa á danssýningar og njóta þess að horfa á hvernig 

dansararnir hafa fullkomið vald yfir öllum vöðvum líkama síns og allt sem dansarinn 

gerir lítur út fyrir að vera algjörlega áreynslulaust. Dansararnir geta tjáð sögur og 

tilfinningar í gegnum dansinn, án þess að nota orð og þannig láta þeir líkamann tjá 

frásagnirnar með látbrögðum sem áhorfendur reyna að skilja. Margir telja að dansinn 

sé fólkinu í blóð borinn, að dansararnir hafi dansinn í blóðinu og hann sé þeim 

náttúrulegur, en því fer víðsfjarri. Dansarinn eins og aðrir læra allir á einhvernhátt 

hvað séu eðlilegar hreyfingar og hvað ekki. En hvernig fara dansararnir að því? Og 

hvernig læra áhorfendur að skilja líkamstjáningu dansarans í dansinum og lesa 

sögurnar úr hreyfingunum? McFee (1992) segir að það sé erfitt að halda því fram að 

hreyfingar manneskjunnar byggi algjörlega á eðlishvötinni einni saman þar sem það 

bætist alltaf við eitt yfirlag ofan á eðlishvötina og það eru áhrifin sem hann verður 

fyrir í samfélaginu sem hann býr í. Polhemus (1993) vill kalla þetta líkamlega 

menningu. Hann skilgreinir menningu sem allt það sem félagslegir hópar eiga 

sameiginlegt, öllu því sem þeir deila sín á milli og gerir það að verkum að þeir hugsa 

um sjálfa sig sem eina heild. Þar á meðal eru það trúarbrögð, heimssýn, 

siðferðisreglur og tungumál en þar að auki vill Polhemus flokka líkamstjáningu án 

orða undir líkamlega menningu. Hann bendir á að allt frá því að einstaklingurinn 

fæðist lærir hann hvernig á að nota líkama sinn. Einstaklingurinn lærir hvernig hann á 

að standa, ganga, hlaupa, hvernig líkamsstelling hans á að vera og svo framvegis. 

Polhemus segir að við teljum oft líkamann vera yfir menningu hafinn, það er að segja 

                                                 
1 Sábado de la rumba 
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að við teljum það að hvernig við hreyfum okkur sé líkamanum eðlislægt og 

náttúrulegt. Polhemus segir að innan okkar eigin menningar teljum við oft að líkamleg 

hegðun okkar sé líffræðileg og erfðafræðileg, en ekki að hún sé félagslega og 

menningarlega tengd og þannig lærð hegðun. Hann segir að ef það megi sjá líkamlega 

menningu sem eitt af dýpstu grundvallar stigum þess hvað það þýðir að vera 

meðlimur í tilteknu samfélagi þá sé dans einskonar stílfærð mynd af líkamlegri 

menningu.  

 Marcel Mauss (1979) skoðaði einnig líkamann og hélt því fram að líkaminn 

byggi yfir ákveðinni tækni sem væri lærð og væri ólík í ólíkum samfélögum. Hann 

fjallaði um hvernig fólk lærði meðal annars að ganga, synda, sofa og borða í 

samfélaginu og hver menning hefði sínar hefðir sem endurspegluðust í líkamlegum 

tilburðum. Hann fjallaði um hvernig hann hafði lært að synda, þar sem hann hafði lært 

að gleypa vatn og spýta því út úr sér á nýjan leik eins og einskonar gufubátur, meðan 

hann synti. Þessi sundtækni var svo löngu orðin úrelt og betri tækni hafði verið kynnt 

til sögunnar en hann átti í miklum erfiðleikum með að losa sig við tæknina sem 

honum hafði verið kennd og var honum eðlislæg að gera. Mauss hélt því fram að allt 

sem við gerum með líkamanum sé því lært, meira segja það að ganga. Hann hafði 

áttað sig á því þegar hann kom heim til Frakklands eftir viðveru í New York að 

frönsku konurnar voru farnar að ganga eins og hjúkkan hans í Bandaríkjunum. Hann 

áttaði sig á því að Ameríska göngulagið hafði komið til Frakklands í gegnum 

bíómyndirnar og að það fælist ákveðin tíska í því hvernig á að ganga, það væri í raun 

og veru lært. Þetta vildi Mauss kalla habitus og átti við að hvert samfélag ætti sínar 

eigin venjur. Hann hélt því fram að þessar venjur fólks væru ólíkar eftir samfélögum, 

menntun, siðgæði, tísku og orðstír. Hann benti því á það að þó að maður gæti haldið 

að það að ganga sé eitthvað náttúrulegt og manninum eðlislægt, þá göngum við ekki á 

náttúrulegan hátt, við höfum áunnið okkur ákveðinn máta í því hvernig við göngum. 

Hann segir að bara með því að við göngum í skóm umbreyti það stöðu fóta okkar, og 

bendir á að þegar við göngum án þess að vera í skóm þá finnum við svo sannarlega 

fyrir því. Þess vegna telur Mauss að allt sem við gerum tengist tækni líkamans, en 

hann segir að það sé ekki hægt að tala um líkamlega tækni né yfirfærslu á þessari 

líkamlegu tækni án þess að það tengist hefðum. Einstaklingarnir læra allt frá því þeir 

eru smábörn ákveðna líkamstækni, þar sem tæknin verður að ákveðnum venjum sem 

er útkoma áralangrar þjálfunar líkamans. Þannig segir hann að hann myndi 

auðveldlega geta þekkt trúrækinn múslima vegna þess að jafnvel þótt hann myndi 
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borða með hníf og gaffli þá myndi hann aldrei snerta matinn með vinstri hendi og 

aldri snerta ákveðna líkamshluta með hægri hendinni sinni. Hann segir að til þess að 

skilja af hverju hann gerir þetta, er mjög mikilvægt að skilja hefðirnar  í samfélaginu. 

Þannig endurspeglar líkaminn menningarlegar reglur samfélagsins. Bourdieu (1977) 

tók þessa habitus hugmynd Mauss og skilgreindi þetta hugtak betur. Hann telur að 

einstaklingurinn taki upplifanir sínar og setji í reynslubankann án þess að hugsa út í 

hvað hann hafi upplifað. Bourdieu segir að ómeðvitaðar ákvarðanir séu ekkert annað 

en gleymd saga, þar sem í öllum einstaklingum blundi gærdagurinn. Það er að segja, 

hann telur að hegðun og gjörðir einstaklingsins byggi ómeðvitað á fyrri reynslu, hlutir 

sem hann þarf ekki lengur að hugsa útí. Þannig verði til ákveðin skemu í huganum 

sem byggi á áunninni þekkingu sem að lokum verði einstaklingnum eðlislæg og 

sjálfsögð. Á sama hátt og hugsunin og gjörðir okkar verða okkur eðlislæg, telur hann 

líkamann læra og verða félagslega fróðann líkama sem hafi ákveðna eigin dómgreind. 

McFee (1992) segir að margt af því sem við gerum ósjálfrátt höfum við samt auðvitað 

lært. Hann bendir á að þegar við keyrum þá skiptum við um gír án þess að hugsa út í 

það, það er ósjálfráð hreyfing og ákvörðun sem við tökum án þess að hugsa nánar út í 

það. En öll vitum við að þegar við byrjuðum að læra að keyra þá var það okkur ekki 

eðlislægt, þetta er lærð hegðun. Út frá kenningum Bourdieu má því segja að allt sem 

við gerum sé á einhvernhátt lært, sumt lærum við algjörlega ómeðvitað og aðra hluti 

tökum við meðvitaða ákvörðun um að læra en margt af því verður okkur ósjálfrátt 

með tímanum. Öll þessi þekking sem höfum kemur svo fram í öllu sem við gerum, 

hvort sem það er í hugsunum, göngulagi eða dansi. 

 

3.1 Dans sem tungumál líkamans 

Snúum okkur nú að dansi og þeirri kenningu að dans sé stílfærð mynd af líkamlegu 

samfélagi. Út frá þessu sjónarhorni um félaglega skapaðan líkama og líkamlega 

menningu heldur Desmond (1997) því fram að dans sé sýning á menningarlegri 

sjálfsmynd. Hún segir að hreyfingar einstaklinga séu eins og framleiðslumerki kyns, 

kynþátta, etnísks uppruna, stéttar og þjóðlegrar sjálfsmyndar. Með því að lesa í 

hreyfingar einstaklinga er líka hægt að sjá kynferðislega sjálfsmynd, aldur, veikindi 

og hreysti eða aðrar skilgreiningar á hópum, eins og hvort einstaklingurinn flokkist 

undir það að vera kynþokkafullur eða ekki. McRobbie (1997) segir að dansinn sé 

þátttöku athöfn og er ýmist hluti af tómstundariðkunum einstaklinga, partur af 

kynferðislegum helgisiðum eða eitt form af sjálfstjáningu. Dansinn er því í raun og 
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veru ein leið til þess að tjá sig í gegnum líkamann. Að sama skapi segir Bull (1997) að 

það sé hlutverk dans mannfræðinnar að finna leiðir til þess að skilja merkinguna sem 

búin er til í gegnum dansinn. Novack (1988) hefur skoðað danssöguna út frá 

samfélagslegum breytingum sem hafa átt sér stað þegar ákveðnir dansar hafa orðið til. 

Hún segir að sumir fræðimenn sem rannsaka dans gleymi að skoða hvað liggur á bak 

við dansinn, heldur skoði þeir aðeins hreyfinguna eins og texta, það er að segja 

nákvæmlega það sem fyrir augað ber. Þrátt fyrir að það geti sagt okkur upp á hár 

hvaða tækni er notuð og hvernig uppbygging hreyfingakerfisins er þá segir Novack að 

það geri ráð fyrir því að líkaminn, hreyfingarnar og hugurinn séu sjálfstæðar einingar 

sem séu varla tengd félagslegum né menningarlegum hugmyndum. Hreyfingarnar 

einar og sér geta ekki sagt okkur neitt um hvernig hreyfingin er tvinnuð saman við 

menninguna eða hvað er að gerast í samfélaginu. Þess vegna segir Novack að það sé 

mikilvægt að skoða hreyfingakerfið sem hluta af menningarlegum veruleika því að 

stanslaus umskipti og breytingar eiga sér stað í þessum hreyfingakerfum alveg eins og 

umskipti og breytingar eigi sér stað í öllum menningum. Hún segir að það sé oft erfitt 

vegna þess að rannsakendurnir séu fljótir að alhæfa um merkingu dansins í 

menningunni, án þess að taka sér tíma til þess að átta sig almennilega á því sem fer 

fram. Bull (1997) segir að danssporin byggi að ákveðnum hluta á þeim líffræðilegum 

eiginleikum okkar sem við höfum, sem birtast bæði í hreyfingum og orðum, en hún 

bendir á það að hvernig einstaklingurinn hreyfir sig, talar og býr til merkingu, verður 

til með því að búa í margbrotnu samfélagi. Út frá þessum þáttum er því mikilvægt að 

hafa í það í huga að til þess að áhorfendurnir og rannsakendurnir skilji almennilega 

hvað sem fram fer, hvernig hreyfingar dansarans fela í sér ákveðnar ímyndir og 

merkingu, að þeir þurfa að hafa skilning á menningu og upplifunum dansarans. Á 

sama hátt og ef erlendir danshöfundar koma með dansstykki sín til annarra landa þá 

verður að vera ákveðin menningarleg þekking til staðar svo að dansinn sé skiljanlegur.  

Desmond (1997) tekur undir þetta og bætir því við að ef dansar eru skoðaðir 

má sjá hvernig hreyfingar félagslegra og menningarlegra hópa eru mismunandi og eru 

breytilegar eftir tímaskeiðum. Hún segir að með þessa þætti í huga sé hægt að rekja 

sögu dansstíla og hvernig þeir hafa breiðst út milli hópa. Með því að skoða söguna og 

samfélagið er í raun hægt að skoða hvernig hugmyndafræðin á bak við líkamlega 

orðræðu hefur breyst í gegnum söguna (Desmond 1997). Í því samhengi fjallar 

Novack (1988) um þróun rokksins sem dans og tónlistarstefnu í Bandaríkjunum sem 

kom fram á sjónarsviðið á seinni hluta 6. áratugarins og fram á 7. áratuginn. Áhrifin 
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komu beint frá dans og tónlistarmenningu þeldökkra sem hafði svo áhrif á 

meginstefnu amerískra dægurmenningar. Hún segir að það sem skiptir miklu máli 

fyrir þessa þróun voru þær félagslegu breytingar sem áttu sér stað á þessum tíma. Þar 

á hún aðallega við það sem átti sér stað í tengslum við baráttu þeldökkra á 

borgararéttindum sem ögraði fyrri takmörkunum sem höfðu verið á milli hvítra og 

þeldökkra. Dansinn notaðist við hreyfingar sem ættaðar voru frá menningu þeldökkra 

eins og að hreyfa axlir, höfuð, mjaðmir og hné, dansinn var orkumikill og sporin voru 

spunnin út frá taktinum. Allir dansararnir dönsuðu af mikilli orku og gleymdu sér í 

dansinum. Þannig sköpuðu dansararnir ímyndina um að þau væru algjörlega að sleppa 

sér í dansinum og gæfu alla stjórn frá sér. Allar þessar hreyfingar í dansinum voru 

mikilvægir þættir í menningarlegu samfélagi þessa tíma. Dansinn var mikilvægur í því 

að skapa hugmyndina um hver væri rétta leiðin til að lifa. Novack sagði að 

hreyfingastíllinn hafi verið náttúrulegur, nútímalegur, frjáls og ekki uppspenntur og 

skapaði þannig ákveðna andstæðu við þá dansa sem áður höfðu notið vinsælla. Rokk 

dansinn var þannig tengdur hreyfingunni sem stóð að réttindabaráttu þeldökkra, 

unglingamenningunni og því að taka eiturlyf. Þannig var hann einnig tengdur uppreisn, 

einstaklingshyggju og tjáningarkraftinum sem fólst í dansinum. Novack bendir á að 

hver og einn gat haft ólíkar ástæður á bak við það að taka þátt í rokkinu. Fyrir marga 

var ástæðan að fara á kaf í eiturlyf og upplifa þannig frelsi og gefa frá sér stjórnina. 

Einnig voru aðrir sem tóku þátt í dansinum út frá pólitískum sjónarmiðum. Margir 

samsömuðu sig  réttindabaráttu þeldökkra og tóku þátt í baráttu þeirra með því að 

sýna að þeir væru stoltir af menningu þeldökkra og viðurkenndu tilvist þeirra. 

Hreyfingar  kynjanna í dansinum voru eins og spegluðu þannig hvort annað en það 

höfðu andstæðingar rokkmenningarinnar andstyggð á. En mörgum fannst þetta 

frelsandi og jákvæð táknmynd uppreisnarinnar gegn amerískum kynjahlutverkum.   

 Eins og rokkið þá má rekja uppruna rúmbunnar á Kúbu til þeirra 

samfélagslegu aðstæðna sem áttu sér stað í Havana (Martinez-Furé 1986 í Daniel 

1995). Þrælarnir við lok 19. aldar gátu ekki mótmælt þeirri meðferð sem þeir fengu 

vegna þess hversu hættulegt og erfitt það var. En í gegnum tónlist og dans gátu þeir 

mótmælt aðstæðum sínum, angist og erfiðleikum í dulbúnu formi. Á kúbönskum 

plantekrum, sem og öðrum karabískum og amerískum plantekrum, er það vel þekkt 

staðreynd að þrælarnir hermdu eftir hreyfingum og dönsum yfirstétta samfélagsins og 

gerðu þannig grín að yfirboðurum sínum. Þannig má rekja uppruna ákveðinna spora 

til þessa tíma þar sem þeir tóku yfirstétta danssporin og gerðu sína útgáfu af þeim 
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(Emery 1972 í Daniel 1995). Hreyfikerfi rúmbunnar má því líkja við rokk dansinn í 

Bandaríkjunum þar sem hreyfingar líkamans í dansinum eru vísvitandi notaðar til þess 

að ögra og mótmæla þeim félagslegum aðstæðum sem ríktu í samfélaginu. Því segir 

Daniel (1992 í Pietrobruno 2006) að til þess að geta skilið þennan dans og uppruna 

hreyfikerfisins þarf að kafa djúpt ofan í menninguna til þessa að sjá að þessar 

marglaga fjölbreytilegu hreyfingar dansins hafi raunverulega merkingu og til þess að 

þær verði auðskiljanlegar. Á bak við rúmbuna liggur því löng saga og þróun 

samfélagsins sem endurspeglast í hreyfingum dansaranna.  

 

4. Virkni dansins í samfélaginu 

Ef að samfélög og menning endurspeglast í hreyfingum og dansi og í gegnum dansinn 

er mögulegt að nota líkamann til að tjá sig, þá má segja að dans og samfélag spegli 

hvort annað (Hanna 1988). En dansinn getur einnig verið mjög áhrifamikill og jafnvel 

haft áhrif á samfélagið sjálft (Wulff 2001 í Wieschiolek 2003). Archetti (1999 í 

Wieschiolek 2003) segir að í dansinum sé hægt að skapa ákveðið frjálst svæði þar sem 

einstaklingurinn er laus við þær takmarkanir sem opinber og borgaraleg stjórnun hefur 

á öðrum opinberum stöðum. Í dansinum getur því einstaklingurinn leyft sér að haga 

sér á annan hátt en honum ber skylda til í hreintrúarlegum opinberum vettvangi og 

ögrað þannig óskrifuðum reglum samfélagsins. Í kúbönsku rúmbunni sem Daniel 

(1995) fjallar um, þar má segja að  hafi skapast ákveðið svæði fyrir hljóðlátar 

uppreisnir sem yfirstéttin áttaði sig ekki á, þar sem þrælarnir túlkuðu ergelsi sitt í 

gegnum dansinn og tjáðu sig á svæði sem var laust við þær takmarkanir sem þeir 

almennt þurftu að lifa við.  

Blacking (1985) telur að dansinn endurspegli oft gildi og viðmið samfélagsins 

og styrki þau enn frekar. En dansinn getur einnig búið til svæði sem ýtir undir 

ímyndunaraflið sem getur haft áhrif á ákvarðanatöku í öðrum sviðum í lífinu. Hann 

bendir á í þessu samhengi að út frá kenningunni að hreyfingar einstaklingins 

endurspegli hugsunarhátt hans, þá megi gera ráð fyrir að breytingar í hreyfingu bendi 

til þess að það hafi einnig átt sér stað breytingar í hugsunarhætti einstaklingsins. Því 

má einnig segja um frásögn Novack (1988) um rokkið að það hafi bæði endurspeglað 

þær breytingar sem áttu sér stað í samfélaginu, en einnig haft áhrif á aðra hluti í 

samfélaginu.   

Tengsl dans við pólitík er eitthvað sem kannski fæstir myndu velta fyrir sér 

þegar þeir sækja danssýningar. Hver ákveður hvaða dans er gerður að þjóðdansi? 
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Hvernig dans verður að þjóðdansi er kannski spurning sem fleiri ættu að velta fyrir sér. 

Reed (1998) bendir á að síðan á 20. öldinni hafi notkun á dansi og tónlist sem 

hugsanleg tákn fyrir sjálfsmynd etnískra hópa og þjóða orðið algengari. Dans hefur 

þannig orðið að öflugu tæki til þess að skapa hugmyndafræði þjóðernissinna og í því 

að búa til virka ríkisþegna í samfélögum (Meyer 1995 í Reed 1998). Það er því orðið 

vel þekkt fyrirbæri að þjóðir hafi notað íþróttir eða dans til að skapa sjálfsmynd 

þjóðarinnar. Helena Wulff skoðaði til dæmis hvernig írski riverdansinn tengist sköpun 

þjóðarinnar, siðferði og írskri sjálfsmynd einstaklinga (Dyck og Atchetti 2003). Reed 

(1998) bendir á að þegar ákvörðun er tekin um hvaða dans á að vera þjóðdans tiltekins 

lands þá skiptir pólitísk hugmyndafræði miklu máli. Kúbanska rúmban er mjög gott 

dæmi um pólitíska notkun á dansi þar sem ákvörðun um þjóðdans Kúbverja var tekin 

út frá hugmyndafræðilegum ástæðum. Daniel (1991) segir að kúbönsk 

hugmyndafræði leggi áherslu á sameiginlegan einhug, sjálfsákvörðun og 

verðmætamat sem reynir að eyða þeim stigveldislegu sjónarhornum sem greypt eru í 

söguna, þar sem þrælahald, landnemar og kapítalismi réð ríkjum fyrir byltinguna árið 

1959. Hugmyndafræði byltingarinnar var meðal annars að koma þeim sem áður höfðu 

verið taldir til jaðarhópa og þeim sem höfðu verið arðrændir til aðstoðar. Með því að 

notast við menningarlegar leiðir hefur verið reynt að endurvekja samkennd meðal 

almennings og til þess að leiðrétta þann félagslega ójöfnuð sem var til staðar í 

samfélaginu. Til að viðhalda þessum gildum byltingarstjórnarinnar var því hvatt til 

þess að dansa rúmbu og koma þannig saman og viðhalda hollustunni við þessi nýju 

gildi stjórnarinnar. Daniel (1995) segir að rúmban sem þjóðdans Kúbverja hafi því 

ekki verið valin út frá listfræðilegu sjónarhorni. Því má frekar halda fram að sú 

ákvörðun hafi verið tákn um umhyggjusemi byltingarstjórnarinnar fyrir hagsmunum 

Kúbverja sem fram að því höfðu lifað við algjöra höfnun í samfélaginu og stjórnvöld 

vildu bregðast við eins hratt og auðið var. Fyrir byltinguna einkenndist samfélagið af 

greinarmun milli fólks og ójafnrar skiptingar innan þjóðarinnar. Rúmba tengist þannig 

þeirri viðleitni stjórnvalda sem setti sér þau markmið að breyta sjónarmiðum 

Kúbverja (Daniel 1991).  

Þar sem að rúmban tengist pólitískum vettvangi eru rúmbu sýningar 

skipulagðar af menningarráðuneytinu. Þessi stuðningur yfirvalda hefur haft það að 

markmiði að eyða kynþáttafordómum sem voru til staðar fyrr á tímum, sýna fram á 

stéttlaust samfélag og koma í veg fyrir að kynþáttafordómar tengdir litarhafti verði til 

staðar í framtíðinni. Í héruðum Havana og Matanzas er boðið upp á rúmbu viðburði 
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þar sem rúmba er dönsuð tvisvar í mánuði en þar fyrir utan er einnig haldin 

menningarvika þar sem meðal annars er dönsuð rúmba og hátíð rúmbunar er haldin á 

ári hverju. Enginn annar dans skipar jafn stórt hlutverk í hátíðahöldum Kúbverja. 

Hann skipar sér þannig ákveðna sérstöðu innan annarra hátíðahalda þar sem hetjur 

landsins eru hylltar og haldið er upp á sögulega hátíðisdaga. Danzón, annar dans sem 

hefur verið kallaður þjóðdans Kúbu á 19. öld, fær ekki þessa sömu hylli og rúmban og 

ekki hefur verið ýtt undir þann dans. Ástæðan fyrir því er líklega tengsl danzón 

dansins við danssali og yfirstéttir fyrri tíma og því er hann á skjön við hugsjónir 

byltingarstjórnarinnar (Daniel 1991). Sama má segja um aðra dansa á Kúbu sem bæði 

eru taldir auðveldari dansar og mjög margir kunnu að dansa, en þeir pössuðu ekki 

heldur hugmyndafræðinni nægilega vel (Daniel 1995). Því voru Kúbverjar hvattir til 

þess að dansa rúmbu og halda hátíðir til heiðurs rúmbunni, því hún tengdist meira 

alþýðunni á Kúbu. Í sögulegu ljósi hefur því rúmban tengst mest þeldökkum 

Kúbverjum en með því að beina sjónum sínum að rúmbunni sem sjálfsmynd 

þjóðarinnar og almennri viðurkenningu rúmbunnar, hafa þeldökkir Kúbverjar nú verið 

viðurkenndir í samfélaginu. Sjálfsmynd kúbönsku þjóðarinnar kemur því sterklega 

fram í rúmbunni og rúmban hefur hvatt til samstöðu, þá sérstaklega innan 

verkamannastéttarinnar. Þannig hefur rúmban verið notuð sem sameiningartákn, tákn 

um að allir ættu að sameinist undir dansi sem áður var smánarlegur dans af götunni 

(Daniel 1991). Rúmban hefur því staðið fyrir jafnrétti meðal almennings eins og 

ætlunin var og stuðlað að því að styrkja hina afrísk-latínsku sjálfsmynd Kúbverja 

(Daniel 1995).  

Flestir þeldökkir Kúbverjar segja að rúmba sé þeirra uppáhalds dans, þó ekki 

allir kunni að dansa rúmbu. Kúbverjar sem eru ljósir á hörund og eru af eldri kynslóð 

kalla rúmbu ekki endilega sinn uppáhalds dans, þeir segjast yfirleitt ekki kunna að 

dansa rúmbu, en segja þó að það sé engin Kúba án rúmbu. Meðlimir yngri 

kynslóðarinnar af Kúbverjum sem eru ljósir á hörund, hafa hinsvegar byrjað að dansa 

rúmbu og vilja læra að dansa rúmbu (Daniel 1991). Mannfræðingurinn, Clifford 

Geertz (1973 í Daniel 1995), hélt því fram að allar listgreinar væru táknrænar. Með 

því vildi hann meina að þáttakenndur væri í raun að segja sjálfum sér frá sjálfum sér. 

Þorri Kúbverja í dag sem lærir rúmbu, lærir hana í gegnum yngri kynslóðirnar. Þar 

sem þessar yngri kynslóðir tengja rúmbuna ekki bara þeldökkum Kúbverjum og lægri 

stéttum, er þeim ekkert til fyrirstöðu að dansa rúmbu alveg eins og allir hinir. 

Kúbverjar í dag sem eru ljósir á hörund taka þátt í danskeppnum og sýningum alveg 
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eins og þeldökkir Kúbverjar. Þannig kemur rúmban því til skila að byltingin hafi 

skilað þeim árangri að Kúba sé stéttlaust samfélag með því að vera fulltrúi þeirra sem 

áður töldust til lægri stétta (Daniel 1995).  

 

4.1 Áhrif orðræðu á dans og stöðlun rúmbunnar 

Ef að breytingar á rúmbunni hafa orðið vegna samfélagslegra breytinga má ekki 

gleyma áhrifum orðræðunnar sem samfélag hvers tíma stendur frammi fyrir. 

Desmond (1997) segir að þegar hreyfingar eru settar í kerfi eins og í dansi, læra 

einstaklingarnir það oft óformlega heima hjá sér, í samfélaginu eða í dansskólum. Á 

þessum stöðum læra þeir hvar og hvenær er viðeigandi að dansa, hvaða hópur á að 

dansa hvað, hverjir eiga ekki að dansa og hvernig á ekki að dansa. En af hverju eru 

sumir dansar ekki taldir við hæfi ákveðinni hópa eftir aldri eða kyni? Foucault  

skoðaði vald og þekkingu og hélt því fram að vald og þekking héldust í hendur. Hann 

hélt því fram að þeir sem hefðu völdin gætu skapað þekkinguna og það sem við 

teljum vera rétt og eðlilegt. Hann benti á hversu áhrifamiklar orðræður samfélagsins 

væru og að sannleikurinn væri í raun og veru búinn til af þeim sem hefðu valdið. 

Hann sagði því að í hverju samfélagi væri sannleikanum stjórnað og sannleikurinn er 

ekki alltaf sá sami (Foucault 1980 í May og Powell 2007). Til dæmis var jörðin flöt 

og það var sannleikurinn þangað til þeir komust að því að jörðin var kringlótt. Þannig 

að í gegnum orðræður er ákveðnum „sannleika“ komið á framfæri og því sem talið er 

vera normið og eðlilegt í hverju samfélagi fyrir sig er skapað af einhverjum sem fer 

með völdin (Foucault 1977 í May og Powell 2007). Mary Douglas (1973) segir að það 

sé í eðli okkar að tjá okkur með táknum. Táknin hafi aðeins merkingu út frá tenginu 

þeirra við önnur tákn í munstrinu, því munstrið gerir merkinguna. Wolff (1997) segir 

að Mary Douglas hafi sýnt okkur hvernig líkaminn sé táknmynd samfélagsins sem við 

lifum í. Helgisiðir, reglur og takmarkanir á líkamlegri hegðun er hægt að skilja út frá 

virkni félagslegra reglna í samfélaginu og stigskiptra kerfa þess. Kunin (2003) segir 

að kenning Mary Douglast um holdgerð tákn sé að líkamleg og félagsleg stjórnun séu 

eins uppbyggð. Samfélagið ætlast til þess að líkamleg hegðun einstaklingsins sé innan 

þeirra reglna sem samfélagið setur honum. Að sama skapi segir Ostrow (2000) að í 

habitusar kenningu sinni haldi Bourdieu því fram að habitus móti þekkingu 

einstaklingsins og þannig geti yfirráð og vald yfir einstaklingnum verið talin sjálfsögð. 

Þar sem að einstaklingurinn hegðar sér innan þess ramma sem samfélagið hefur sett 

honum, þá lærir hann hegðun sem flokkast innan normsins. Þannig tengist valdið 
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habitus, en í dæmigerðu vestrænu samfélagi fylgjum við norminu án þess að velta því 

fyrir okkur, við höfum alist upp við þetta og teljum meðal annars valdbeitingu 

ákveðinna aðila og stofnana eðlilega. Í tengslum við kenningar Foucault um orðræðu 

bendir Desmond (1997) á að einstaklingarnir fylgi þeim reglum sem segi til um hvaða 

dansa einstaklingarnir dansa og hvernig megi dansa. Með því að skoða dans getum 

við séð hvernig líkamsbeitingin samanstendur af félagslegum og sögulegum 

viðhorfum sem og félagslegum viðhorfum um notkun líkamans á svæði og tíma. Í 

kúbanskri rúmbu hafa verið skýrar reglur um hvernig kynin eiga að dansa, hvaða 

hlutverk þau hafa í dansinum og hverjir mega dansa hvað. Konur áttu ekki að dansa 

columbia heldur bara karlar, þær áttu að dansa kvenlega en ekki kraftalega eins og 

karlarnir því það er normið og eftir því hefur verið farið. En vegna samfélagslegra 

breytinga á Kúbu hefur losnað aðeins um þessi norm í tengslum við hlutverk kynjanna, 

en ég fer betur í það síðar í kaflanum sem fjallar um kynjahlutverkin á Kúbu og 

hvernig þau endurspeglast í rúmbunni.  

Desmond (1997) segir að ef kafað er í hreyfingar dansaranna í gegnum söguna 

má sjá hvernig orðræðan hefur haft áhrif á hvernig er dansað. Ef dansinn á rætur sínar 

að rekja til lágstéttar eða minnihlutahópa í samfélaginu þá hefur dansinn yfirleitt 

þróast yfir í fágaðari útgáfu af dansinum þar sem kynferðislegar tengingar eru teknar 

út og flikkað er upp á dansinn. Þar má tildæmis oft sjá hvernig sumar hreyfingar hafa 

verið taldar tengjast lægri stéttum, sumar hreyfingarnar eru oft taldar of kynþáttafullar 

eða jafnvel að sumar hreyfingar jafnvel tengjast of mikið rómönskum uppruna, en á 

mörgum stöðum telst slíkur uppruni til lægri stétta. Desmond segir að sérstaklega í 

Evrópu, Norður og Suður Ameríku hafi margir dansar orðið fágaðari þar sem 

ákveðnar breytingar á pardönsum hafi átt sér stað og hreyfingar á mjöðmum voru 

litnar hornauga. Breytingarnar felast meðal annars í því að mjaðmasnúningar, bylgjur 

eða það að skjóta mjöðmunum út var nánast tekið úr dönsunum. Einnig verða oft 

breytingar á hvernig pör dansa, en oft hefur fjarlægðin á milli kynjanna í lokaðri 

dansstöðu aukist og bilið á milli fótanna minnkað. Ef við lítum aftur á hvernig 

dansmenning þeldökkra, eins og rokkið, twist og fleira hefur haft áhrif á söguna þá má 

ekki gleyma hvernig samkvæmisdansar urðu til. Meðal hvítra mið og efri stétta urðu 

þeir gríðarlega vinsæl útgáfa af dönsum lægri stéttanna og þessi hvíta útgáfa varð 

algjör peningamaskína fyrir hvíta danskennara sem kenndu hvíta útgáfu af dönsum 

þeldökkra. Orðræðan í samfélaginu hafði þannig áhrif á hvernig einstaklingarnir 
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dönsuðu og hvaða dans var talin hæfa einstaklingnum eftir því hvaða félagslega stöðu 

hann hafði í samfélaginu.  

Ef kenningum Foucaults um orðræðuna er beitt á rúmbuna þá má vel sjá 

hvernig hún hefur haft gríðarleg áhrif á kúbanska rúmbu, enda eins og áður sagði 

hefur dansinn gengið í gegnum miklar breytingar frá því hann kom fyrst fram. Fyrst 

var orðræðan í samfélaginu sú að ef einstaklingurinn dansaði rúmbu var hann í raun 

og vera að segja að hann flokkaðist undir lágstétt. Þegar orðræðan í samfélaginu 

breyttist og ekki lengur var litið niður á rúmbuna varð dansinn að sameiningartákni. 

Byltingarstjórninni tókst því að breyta orðræðu samfélagsins, þeir höfðu valdið og 

sköpuðu sannleikann sem þeir vildu að væri allsráðandi í samfélaginu.  

Áhrif þess að rúmban var tekin upp af menningarráðuneytinu er sú að þeir 

hafa haft valdið til þess að ákveða hvar og hvenær dansinn á að fara fram. Það hefur 

orðið til þess að dansinn hefur orðið staðlaður og þróast í það að vera fastmótaður 

dans, ólíkt því sem hann upphaflega var. Menningarráðuneytið vildi ekki að rúmban 

væri dönsuð á götum úti á hvaða tíma sem væri þegar fólki dytti í hug. Strax í kjölfar 

byltingarinnar voru óundirbúnar rúmbu samkomur tíðar á götum úti og þær drógu að 

sér allskonar fólk þar sem slagsmál, fyllerí og önnur vandamál voru viðvarandi og 

stjórnvöld voru ekki tilbúin að láta það viðgangast. Þeir vildu hafa stjórn á 

samkomunum og aðstæðunum sem mynduðust í kringum þær til þess að áætlanir 

þeirra um rúmbuna yrðu að veruleika. Þess vegna tók menningarráðuneytið að sér að 

setja upp sýningar á Rúmbu laugardögum og búnar voru til dansrútínur sem settu 

dansinn í mjög fast form (Daniel 1995). Reed (1998) bendir á að með því að staðla 

rúmbuna á þennan máta, þar sem skýrar kröfur eru um hvernig dansa á rúmbuna og 

hvernig hann á að vera, er í raun og veru búið að takmarka listræna frelsið mjög mikið. 

Listrænt tjáningarfrelsi býr þannig við takmarkanir settar af ríkinu og upprunalegt 

form rúmbunar sem sjálfsprottinn tjáningarmáti hefur verið bælt niður. Reed segir að 

það að hafa stjórn á þjóðdönsunum og passa upp á að dansinn haldi hreinleika sínum 

og upprunaleika er algengt form af inngripi af hálfu ríkis og yfirstéttar í samfélaginu. 

Meyer (1995 í Reed 1998) bendir á að þetta eigi sér líka stað á Írlandi en þar eru mjög 

strangar reglur sem opinber nefnd hefur búið til og ráða öllum hliðum af dansinum. 

Enginn má kenna, læra eða dansa írska dansa án þess að hafa fengið leyfi hjá 

nefndinni.  

Daniel (1995) segir að byltingarstjórnin hafi lagt sitt af mörkum til að láta 

rúmbuna passa inn í það hlutverk sem henni var ætlað. Dansinum var stjórnað, hann 
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var lagaður til og mótaður til að passa inn í hlutverkið. Ákveðin lög voru gerð að 

staðallögum, búnar voru til dans rútínur sem voru æfðar í stað þess að spinna af 

fingrum fram á staðnum. Aðalstefin og þemun eftir byltinguna tengdust því frekar 

þjóðhetjum, virðingu, samstöðu og frelsi. Önnur þemu eins og ástaróðir, djarfir þættir, 

þjóðfélagslegar og stjórnmálalegar skýringar sem áður höfðu fylgt rúmbunni, féllu í 

skuggann eftir byltinguna. Dansinn, sem var áður ekki í neinum föstum skorðum, fór 

frá því að vera takmarkalaus yfir í það vera bundinn við takmarkaðann tíma. Rúmban 

varð af þeim sökum hraðari, tók meiri tíma til að undirbúa og átti sér mun oftar stað 

heldur en fyrir byltinguna. Þrátt fyrir að flestir segist njóta hægu tegundanna af rúmbu 

betur en þeirra hröðu, þá eru þær oftar settar á svið en þær hægu. Þar sem að þessar 

hröðu gerðir eru vinsælli á sýningunum þá taka sýningarnar einnig styttri tíma en þær 

gerðu fyrir tíma byltingarinnar. Breytingar í sporum hafa einnig átt sér stað, en sporin 

eru stærri og taka meira pláss. Flæðið í dansinum var líka mýkra, tengdara og mildara 

heldur en eftir byltingunna. Eftir byltinguna hafa hreyfingarnar orðið orkumeiri og 

kraftmiklar áherslur í sporunum eru algengari en áður. Þrátt fyrir þessar breytingar 

sem þessi stöðlun hefur valdið þá hafa dansrútínurnar ekki breyst mjög mikið. Þrátt 

fyrir að dansararnir taki stærri spor og taki meira pláss á sviðinu þá er mátinn sem 

dansararnir dansa mjög svipaður og hann var fyrir byltinguna. Hvernig dansarinn 

beitir líkamanum hefur lítið breyst fyrir utan að líkamstaða dansaranna er örlítið hærra 

uppi en hún var og kynin eru í aðeins meiri snertingu í dansinum en þau voru fyrir 

byltinguna. 

 Því má sjá að áhrif þess að hafa valdið í samfélaginu og geta stjórnað þróun 

kúbönsku rúmbunnar hefur ráðið miklu um hvernig dansinn hefur þróast. Líkt og 

Wulff (2001 í Wieschiolek 2003) sagði þá getur dans haft áhrif á samfélagið og 

samfélagið getur haft áhrif á dansinn. Kúbanska rúmban fellur líklega undir báða 

þessa þætti því með því að nota dansinn sem stjórnmálalegt tæki í því að sameina 

heila þjóð hefur það verið áhrifavaldur í samfélagi Kúbverja. Með því að 

menningarmálaráðuneytið beitti rúmbunni til þess að ná fram markmiðum sínum í 

sameiningarferlinu hafði það í leiðinni áhrif á dansinn og réð miklu um hvernig 

dansinn þróaðist.  

 

5. Kynjahlutverk samfélagsins birtast í dansinum 

Kyn og kynferði fólks birtist á ólíkan hátt í dansinum. Hugtökunum kyn og kynferði 

má skipta í tvennt því að með kyni er átt við það líffræðilega kyn sem 



 19 

einstaklingurinn er fæddur í og svo hinsvegar er það kynferði einstaklingsins sem er 

félagslega skapað (Thomas 1993). Hanna (1988) segir að kynferði og dans notast við 

sama tæki og það er líkaminn. Í dansinum geta einstaklingar borið kennsl á sjálfan sig 

og annaðhvort viðhaldið eða afmáð þær takmarkanir sem hafa verið fyrir hendi. Það 

má segja að hugmyndir um og skoðanir á kynferði og kynjahlutverkum taki að miklu 

leyti á sig mynd í dansinum. Hanna segir að menningin bæti við þann mun sem er nú  

þegar á kynjunum með því að kenna  þeim hvaða hegðun eigi við konur og karla. Öll 

samfélög hafi ákveðnar leiðir til þess að senda kynjunum skilaboð um hvernig þau 

eigi að haga sér sem karl og kona, þar á meðal í gegnum dans. Til dæmis í 

Bandaríkjunum hafa kynjaímyndirnar mikið verið skapaðar í gegnum fataiðnaðinn. 

Smábörn eru sett í bleikt eða blátt eftir kynjunum, stelpur fá föt með blómum og 

fiðrildum en strákar með hermönnum og Hoffmann (1984 í Hanna 1988) segir að það 

sé gullin regla að það eigi aldrei að setja ávexti á strákaföt. Þó má ekki gleyma því að 

hvað er eðlileg kvenmanns og karlmanns hegðun fer eftir því í hvaða samfélagi 

einstaklingurinn er alinn upp í (Taylor 1978 í Hanna 1988). Adair (1992) skoðaði 

dans í vestrænum samfélögum og hún bendir á að kynin læri hvernig kynjahlutverkin 

eru í samfélaginu. Í gegnum uppeldið læri stelpur og strákar hvaða hegðun sé við hæfi 

hvar og hvenær. Stelpurnar eiga að vera ósjálfstæðar, hjálpsamar og ástríkar á meðan 

það er ætlast til að strákarnir séu sjálfstæðir, athafnasamir og öruggir með sig. Adair 

segir að það megi klárlega sjá þessi kynhlutverk birtast í hreyfingum og framkvæmd 

dansins. Bates (2000) hefur bent á að samkvæmt ríkjandi staðalímyndum þá séu konur 

álitnar friðelskandi umhyggjusamar konur og algjörar andstæður karlmanna sem eru 

taldir vera árásargjarnir, kappsfullir og áhættusæknir. Nadel og Strauss (2003) segja 

að í balletnum birtast til dæmis þessar staðalímyndir kynjanna í mismunandi 

danstækni kynjana. Konurnar dansa yfirleitt í táskóm og þróa með sér hárfína 

danstækni sem sé tengd tónlistinni og persónuleika. Þær teygja vel úr fótleggjum og 

handleggjum og dansa með mjúkum hreyfingum sem sé tákn fyrir kvenleika þeirra og 

tignarleika. Karlmaðurinn hreyfir sig á allt annan hátt því það er ekki ætlast til að þeir 

dansi mjúklega og tignarlega, þvert á móti. Karlmenn þurfa mikið pláss fyrir list sína, 

þar sem þeir taka rosaleg stökk eins og stríðsmenn og dansa af miklum styrk og sýna 

að þeir geti verndað dansfélaga sína. Hanna (2005) segir frá dönsum meðal Ubakala 

Igbo fólksins í Nígeríu þar sem dansar þeirra miðla kynhlutverkunum eins og þau hafa 

birst í menningu þeirra. Konurnar túlka mæðurnar sem gefa börnum líf og menn túlka 
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stríðsmenn sem taka af öðrum líf. Konurnar dansa því rólega og án áreynslu í hringi 

en karlmenn dansa kröftuglega í hornréttum línum.  

Hanna (1988) segir að myndlíkingarnar sem hreyfingarnar fela í sér, skilji á 

milli karlmanna og kvenna. Hún segir að þessi ólíku spor sem kynin dansi séu til þess 

að minna áhorfendur á hvernig sjálfsmynd þeirra sé og hvaða hlutverki þau gegna í 

samfélaginu. Það má því segja að dans sé í raun og veru ein leið fyrir annað kynið til 

að sýna hver hefur völdin yfir hverjum. Williams (1968, 1972 í Hanna 1988) bendir á 

að á meðal Ivory Coast Nafana er mismunandi athafnasemi og gæði hreyfinga 

mælieining á hvort kynjanna hafi völdin. Karlarnir dansa af meiri áreynslu og sýna 

þannig hvernig þeir hafa  yfirráðin.  

Kynjahlutverkin í dansinum hafa farið í gegnum ákveðnar breytingar en líka 

farið í nokkra hringi. Borland (2009) rannsakaði salsa dansinn í New Jersey í 

Bandaríkjunum og sá strax að það er mjög mikill munur á hlutverkum kynjanna í 

dansinum. Í salsa þá er það hlutverk karlmannsins að stjórna og konurnar eiga að 

fylgja og þannig má segja að mismunandi kynjahlutverkum sé viðhaldið í gegnum 

salsað. Wieschiolek (2003) bendir á að síðan rokk dansinn kom fram og jafnvel diskó 

dansinn þá hafa þessar fastmótuðu hugmyndir um kynjahlutverkin í dansi verið mjög 

óvinsæl. Ward (1992 í Wieschiolek 2003) sagði að í bæði tvist og pógó dansinum 

dönsuðu kynin í sitthvoru lagi án þess að mynda pör og án snertinga. Ef þau hinsvegar 

mynduðu pör þá var það oft með öðrum af sama kyni. Klein (1992 í Wieschiolek 

2003) sagði að það var litið á þetta sem ákveðna uppreisn gegn hefðbundnum 

kynjahlutverkum samfélagsins. Wieschiolek (2003) bendir á að með salsanu sé nánast 

ákveðið afturhvarf til fyrri tíma þar sem viðhorfin gagnvart því að dansa í pörum 

hefur breyst. Pietrobruno (2008) segir að lokaða stöðu í salsanu megi rekja til 20. 

aldar menningu Evrópubúa sem hafði áhrif á menningu þjóðanna í Karabískahafinu. 

Hún bendir á að með því að karlmennirnir leiði dansinn séu gömul og úrelt samskipti 

kynjanna endurvakin og þannig sé í raun snúið aftur til tímans fyrir tilkomu 

femínismans. Salsa dansinn leggur þannig áherslu á það að karlarnir stjórni konunum, 

að konurnar þurfi að styðja sig við karlmennina og karlarnir beri þannig ábyrgð á 

konunum. Þrátt fyrir að flestir salsa dansarar taki þessum hlut sem eðlilegum reglum 

innan salsa dansins þá segir Borland (2009) að margar konur hafi upplifað ákveðin 

átök á milli sjálfsins vegna þess hvað þeim finnst erfitt að gefa frá sér stjórnina til 

karlmannsins. Mörgum finnst það að læra að fylgja og gefa frá sér alla stjórn, það 

erfiðasta sem hægt er að læra í salsa.  Konan veit kannski alveg hvað er að fara að 
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gerast í dansinum, en hún þarf að bíða eftir því að strákurinn gefi merki áður en hún 

má framkvæma þau spor sem hún á að gera. Þessi uppgjöf kvennanna til karlmannsins 

finnst mörgum konum vera erfið. Það er vegna þess að mörgum þeirra finnst erfitt að 

fylgja þessari framsetningu á kynjahlutverkunum í dansinum vegna þess að hún er í 

algjörri andstöðu við venjulegt líf kvennanna. Konurnar sem Borland segir frá eru 

ekki undirlægjur karlmanna í samfélaginu í New Jersey en þær verða það í raun í veru 

í dansinum.  

Í rúmbu líkt og í salsa  koma hlutverk kynjanna og staðalmyndir kynjanna á 

Kúbu einnig mjög sterklega fram í dansinum. Munurinn á salsanu í Bandaríkjunum og 

rúmbunni á Kúbu er kannski sá að þessi yfirráð karla yfir konum er ekki bara í 

dansinum heldur líka í samfélaginu á Kúbu. Kúba er mjög karllægt samfélag og hefur 

verið það í gegnum tíðina. Konur hafa þó hægt og rólega verið að öðlast meiri réttindi 

og jafnræði í samfélaginu á Kúbu en baráttunni um jafnrétti kynjanna er langt frá því 

að vera lokið. Ríkjandi karlímynd birtast þó mjög greinilega þegar athuganir hafa 

verið gerðar á dans rútínum rúmbunar og dansinn viðheldur í raun og veru þeim 

staðalmyndum sem eru í samfélaginu. Yfiráð karlana birtist bæði þegar þeir dansa 

einir og þegar þeir dansa í pörum. Karlarnir taka meira pláss, hafa fleiri og stærri 

hreyfingar en konurnar og framkvæma fleiri spor heldur en konurnar gera (Daniel 

1995). Lamphere (1974 í Daniel 1995) segir að í raun og veru bjóði rúmban upp á 

svæði þar sem þessi sýning á karlmennsku er félagslega umborin. Daniel (1991) 

bendir á að dansinn feli í sér ákveðna þversögn. Það er vegna þess að annars vegar 

snýst dansinn um það að sýna hvort öðru virðingu og heiðra kynin og hinsvegar um 

það að sýna ójafnréttið og kúgunina sem konurnar þurfa að glíma við í gegnum 

takmarkaðar hreyfingar og takmarkaða þátttöku (Daniel 1991). Karlmenn í kúbönsku 

samfélagi hegða sér yfirleitt á þann hátt að þeir sýna styrk sinn, forystu og vald sitt 

yfir konum og börnum, en  það er talið sæmandi fyrir karlmann að sýna að þeir geti 

verndað þau og viðeigandi hegðun af hálfu karlmannanna. Það að vernda konurnar 

uppfyllir þörf þeirra á að geta stjórnað aðstæðum og þeir öðlast sjálfsvirðingu eða 

öryggi við það (Daniel 1995). Þrátt fyrir að við fyrstu sýn virðist konurnar vera 

sjálfstæðar, öruggar og við stjórnina í dansinum þá liggur stjórnin hjá körlunum í 

rúmbunni líkt og í salsanu. Konurnar bregðast við því sem karlarnir gera og svara 

þeirra frumkvæði. Konurnar eru því ekki árásargjarnar í dansinum heldur eru þær 

mestan hluta dansins í vörn og að svara karlinum. Með þeim félagslegu breytingum í 

átt til jafnara samfélags hafa konur byrjað að gera uppreisn gegn þessu karlaeinræði 
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sem þeir hafa haft yfir columbia dansinum með því að þær dansa columbia. Þannig 

sýna konurnar ákveðin völd og jafnrétti kynjanna með því að dansa columbia sem 

áður aðeins karlmenn höfðu fengið að dansa (Daniel 1991). Út frá kenningum 

Foucault má því velta fyrir sér hvort orðræðan um jafnrétti kynjanna gæti hafa haft 

áhrif á þessa þróun að konurnar voguðu sér að demba sér í dans sem hafði verið 

einokaður af karlmönnum?  

Rúmban á Kúbu endurspeglar því þau gildi sem hafa verið við lýði fram að 

þessu í kúbönsku samfélagi og styrkir þau með sýnilegum merkjum þess í dansinum 

(Daniel 1995).  

Líkt og ég sagði hér að ofan þá getur dansinn skapað möguleika fyrir frjálst 

svæði þar sem einstaklingurinn er laus við takmarkanir samfélagsins og hann getur 

leyft sér aðra hegðun en hann myndi leyfa sér dags daglega í sínu í venjulegu lífi 

(Archetti 1999 í Wieschiolek 2003). Það getur einnig átt við um líkamlega tjáningu 

sem undir öðrum kringumstæðum gæti þýtt boð um eitthvað kynferðislegt. Borland 

(2009) bendir á að salsa dansinn gefi konum ákveðið frelsi til að tjá sig á mjög 

kynferðislegan máta án þess að það gefi karlmönnunum skilaboð um að þær séu til í 

tuskið. Í salsanu er mjög fast form og óskrifaðar reglur sem eru samþykktar af öllum 

dönsurunum. Það verndar persónulega svæðið þeirra, þrátt fyrir að karlarnir stjórni 

þeim í dansinum, þá býr það líka til öruggt svæði fyrir konurnar að tjá sig með 

líkamanum án þess að þær séu að bjóða körlunum eitthvað kynferðislegt. Margir sem 

ekki kunna þessar óskrifuðu reglur dansins misskilja oft það sem gerist á dansgólfinu 

sem rómantík og daður en það sem gerist er að á dansgólfinu verður til svæði sem 

leyfir bæði kynjunum mun frjálslegri tjáningu á kynferði einstaklinganna heldur en 

hægt er að leyfa sér á öðrum vettvangi.  

Í öllum þrem grunntegundum rúmbunnar, yambú, guaguancó og columbia, 

túlka dansararnir með látbragðsleik tælingu og keppni sem fer fram. Guaguancó er 

sérstaklega blygðunarlaus dans og hefur beina kynferðislega tengingu í tvöfaldri 

merkingu dansins. Karlinn dansar að vissu leyti eins og haninn hegðar sér, reynir að 

hæla sjálfum sér, þenja út brjóstkassann og sprangar um og reynir að ná sér í framtíðar 

maka. Konan verður svo eins og hænan, óáhugasöm, þykist ekki sjá hann en leyfir 

honum svo að nálgast sig og dansa nálægt sér. Hún dansar með reisn og er seiðandi en 

reynir alltaf að forðast vacunao með því að hylja kynfæri sín með kynþokkafullum 

hreyfingum. Rúmban leggur áherslu á þá hluti sem eru nauðsynlegir fyrir 

manneskjuna til að fjölga sér. Dansinn verður einskonar tákn fyrir lífið þar sem 
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dansararnir tjá nautnafullar athafnir sem tengjast kynferðislegri hegðun (Daniel 1995). 

Rúmban býr þar með til svæði fyrir ákveðna kynferðislega hegðun sem myndi ekki 

líðast nema bara af því að hún er í dansinum.  

 Því má sjá að dans er mjög öflugur miðill til að skoða breytingar samfélagsins. 

Með því að kryfja dansinn til hlítar má sjá hvernig breytingar hafa orðið á kynferði, 

sjálfsmyndum og kynjahlutverkum í gegnum tíðina. Dans getur bæði tjáð hvernig 

samskipti kynjanna eru í raun og veru eins og tilfellið er á Kúbu, og einnig bent á hluti 

sem dansararnir og danshöfundarnir óska sér að breytist í samfélaginu. Í samfélagi 

dagsins í dag er statt og stöðugt unnið að því að vinna gegn kynjamismunun í bæði 

rituðu og munnlegu tungumáli og breyta hugsunarhættinum um hver séu hlutverk 

kynjanna. Það er mikilvægt að vera einnig meðvitaður um hvernig dansspor kynjanna 

tjá samt sem áður  þessa misskiptingu milli kynjanna án orða (Hanna 1988). Hanna  

(1988) bendir á að með því að nýta sér tjáningamáta dansins er hægt að ná fram 

breytingum sem annars er erfitt að ná fram. Dansinn dregur ýmist fram gildi, trú og 

æskilega hegðun einstaklinganna en getur einnig ögrað, skopskælt og jafnvel ýkt 

ákveðna hegðun þannig að fólki býður við. Þannig getur þessi líkamlega tjáning 

storkað þeim hegðunarlegu viðmiðum samfélagins sem fyrir eru. Hvaða hegðun telst 

eðlileg er þó ólík milli menningarsvæða, ásættanleg hegðun í einum menningarheimi 

er það ekki í öðrum. Því má sjá að dans býr til tákn og mynstur um kynferði og kyn, 

sambönd og virkni kynjanna í samfélögum um víða veröld. 

 

6. Samantekt 

Markmið mitt í þessari ritgerð hefur verið að sýna fram á að dans og þá sérstaklega 

kúbönsk rúmba, sé ekki bara dans þar sem einstaklingar hreyfa líkamann á þann hátt 

sem veldur því að áhorfendur falla í stafi. Dans er vissulega ákveðin listgrein þar sem 

fólk lærir flóknar og fallegar hreyfingar en ég held því fram að dansinn risti dýpra en 

það. Ég hef reynt að sýna fram á að dansinn hafi verið notaður sem sameiningartákn 

Kúbverja með það að markmiði að eyða ójöfnuði fyrri tíma. Þar sem að 

kynþáttafordómar voru ríkjandi fyrir byltinguna hefur rúmban verið notuð til þess að 

reyna að sameina fólk, óháð kynþætti og litarhafti. Rúmbunni hefur verið ýtt fram á 

sjónarsviðið vegna tengsla hennar við lægri stéttir samfélagsins fyrr á tímum og þar 

sem að hinir dansarnir tengdust yfirstéttinni á Kúbu hentuðu þeir ekki hugsjón 

byltingarstjórnarinnar. Ég byrjaði á því að útskýra hvernig stjórnarfarið var fyrir 

byltinguna og hvaða aðstæður voru í samfélaginu á þeim tíma. Með því er hægt að 
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skilja betur af hverju rúmban hefur verið tengd við sjálfsmynd Kúbverja og baráttu 

þeirra gegn kynþáttafordómum. Ég gerði grein fyrir upphafi rúmbunar, hvaðan hún 

kemur, hvernig hún hefur þróast og hvaða grunntegundir eru í rúmbunni. Þrátt fyrir að 

sumir telji að hægt sé að lesa dans eins og texta, skoða hreyfingarnar einar og sér þá 

held ég því fram að þannig sé ekki hægt að fá fullan skilning á dansinum. Til að geta 

skilið dansinn almennilega þarf að skoða hreyfingakerfi þjóðarinnar, sögu, arfleifð og 

athuga úr hvaða samfélagslegu aðstæðum hreyfingarnar hafa sprottið. Eins og ég benti 

á hér að ofan þá sagði Clifford Geertz (1973 í Daniel 1995) að í listgreinum væru 

þátttakendur í raun að segja sjálfum sér frá sjálfum sér. Kúbanska rúmban sýnir okkur 

í raun og veru hvernig staða kynjanna er í samfélaginu í dag. Ef lesið er í spor 

karlanna má sjá yfirráð þeirra yfir konunum í samfélaginu. Einnig má sjá hvernig 

konur hafa gert ákveðna uppreisn gegn karlaveldinu með því að dansa colombia og 

með því má lesa það sem tákn um að jafnréttisbaráttan er hafin. Tengsl dans við 

pólitík er algengari en mann grunar og tengsl dans við samfélagið er mun sterkari en 

margir átta sig á. Með því að skoða kúbanska rúmbu er því hægt að fá einstaka innsýn 

inn í samfélag Kúbverja.  

Dans hefur verið ótrúlega vanmetið form til þess að skoða samfélög og sögur 

þjóða. Dans er því ekki bara listform til að skemmta áhofendum heldur má lesa mikið 

út úr dansinum. Dans hefur alla möguleika á því að vera öflugt tjáningarform sem 

getur sagt okkur svo margt um dansarana og samfélagið sem þeir búa í. Fræðimenn og 

þá kannski mannfræðingar sérstaklega, mega ekki vanmeta þá þekkingu sem býr í 

dansinum. Hvernig læra dansararnir þessar hreyfingar? Hvernig eru tengsl kynjanna í 

raun og veru? Hafa stjórnvöld einhverja tengingu við dansinn? Við hvaða 

samfélagslegu aðstæður varð dansinn til? Þetta eru allt spurningar sem ég hef reynt að 

svara við skrif þessarar ritgerðar og ég bendi því á að ef fræðimaður ætlar sér að 

rannsaka eitthvað samfélag þá má hann ekki gleyma dansinum því hann gæti öðlast 

meiri upplýsingar með því að taka hann með inn í heildarmyndina.  
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